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  الرمحن الرحيم بسم هللا
 تفسري سورة البقرة 

 مقدمة :
 هي سورة مدنية ، قال ابن كثري : والبقرة مجيعها مدنية بال خالف .

بذحبها لتكون آية ، فقد كان للبقرة شأن إهلي عجيب مسيت هبذا االسم ، ألهنا انفردت بذكر قصة البقرة اليت أمر هللا بين إسرائيل 
 يف هذه احلادثة .

 فضلها :
وَّاس ْبن مسمْعمان  نع ْعُت النَِّبَّ قال : الن َّ رمِة  )ي مُقوُل   مسِم قم ُلونم ِبِه ت مْقُدُمُه ُسورمُة اْلب م انُوا ي مْعمم ِة ومأمْهِلِه الَِّذينم كم يُ ْؤتمى بِاْلُقْرآِن ي مْومم اْلِقيمامم

 ( رواه مسلم . ومآُل ِعْمرمانم 
رمةِ )قمالم   عمْن أمِِب ُهرميْ رمةم أمنَّ رمُسولم اّللَِّ و  قم ْيِت الَِّذى تُ ْقرمأُ ِفيِه ُسورمُة اْلب م ْيطمانم ي مْنِفُر ِمنم اْلب م اِبرم ِإنَّ الشَّ قم  رواه مسلم (. الم َتمْعمُلوا بُ ُيوتمُكْم مم
ة أميبعن و  امم ْعُت رمُسولم اّللَِّ : قمالم  ياْلبماِهلِ  أُمم ْيِن  اقْ رمُءوا اْلُقْرآنم فمِإنَُّه يمْأِت  ل )ي مُقو  مسِم اِبِه اقْ رمُءوا الزَّْهرماوم ِفيعًا ألمْصحم ِة شم ي مْومم اْلِقيمامم

ا  أمن َُّهمم تماِن أمْو كم امم ا غممم أمن َُّهمم ِة كم ا تمْأتِيماِن ي مْومم اْلِقيمامم ُسورمةم آِل ِعْمرمانم فمِإن َُّهمم رمةم وم قم ومافَّ اْلب م ا ِفْرقماِن ِمْن طمرْيٍ صم أمن َُّهمم اِن  غميماي متماِن أمْو كم ُُتماجَّ
ا اْلبمطم  ْسرمٌة ومالم تمْستمِطيُعهم ا حم هم ت مرْكم ٌة وم ا ب مرمكم هم رمِة فمِإنَّ أمْخذم قم ا اقْ رمُءوا ُسورمةم اْلب م اهِبِمم  ( رواه مسلم .لمُة عمْن أمْصحم

 . السحرة :والبطلةاملتضامة، املصطفة  : والصواف: القطعة من الشيء، والِفْرق  ،  : ما أظلك من فوقكوالغياية: املنريتان، الزهراوان
 . أي ال ميكنهم حفظها وقيل ال تستطيع النفوذ يف قارئها: ومعىن ال تستطيعها  

 أقوال : : للعلماء يف وجه تسمية البقرة وآل عمران بالزهراوين ثالثة قال القرطيب(  اقرؤوا الزهراوينقوله ) 
 . له من أنوارمها أي من معانيهما أهنما النريتان ، هلدايتهما قارئهما مما يزهراألول : 

 : ملا يرتتب على قراءهتما من النور التام يوم القيامة .الثاين 
 مسيتا بذلك ألهنما اشرتكتا فيما تضمنه اسم هللا األعظم . الثالث :

 : أغراضها 
 بيان صدق القرآن ، وأن دعوته حق ال ريب فيه . أواًل :
 القرآن . بيان أصناف الناس أمام هداية ثانياً :
تناولت السورة احلديث بإسهاب عن أهل الكتاب وبوجه خاص اليهود ، وناقشتهم يف عقيدهتم ، وذّكرهتم بنعم هللا على  ثالثًا :

 أسالفهم .
والنصف األخري من السورة تناول جانب التشريع ، ألن املسلمني كانوا يف بداية تكوين الدولة اإلسالمية ، وهم يف أمس  رابعًا :

اجة إىل التشريع السماوي الذي يسريون عليه يف حياهتم ، وقد ذكرت السورة من ذلك ) القصاص ، وأحكام الصوم ، احل
وأحكام احلج والعمرة ، وأحكام اجلهاد يف سبيل هللا ، وشؤون األسرة وما يتعلق هبا ، وذكرت اإلنفاق يف سبيل هللا ، وذكرت 

 البيع والربا ( .
 ) نقالً من كتاب : أمساء القرآن وفضائلها ( .توجيه املؤمنني إىل التوبة واإلنابة والتضرع إىل هللا وطلب النصر على الكفار . ختمت السورة ب خامساً :

 : هذه السورة مرتامية أطرافها، وأساليبها ذات أفنان. قد مجعت من وشائج أغراض السور ما كان مصداقا  قال ابن عاشور
ستطيع إحصاء حمتوياهتا حبسبان، وعلى الناظر أن يرتقب تفاصيل منها فيما يأت لنا من تفسريها، لتلقيبها فسطاط القرآن. فال ت

 ئحات منها .ا عن التعرض إىل الكن هذا ال حيجم بنول
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 وقد حيكت بنسج املناسبات واالعتبارات البالغية من حلمة حمكمة يف نظم الكالم، وسدى متني من فصاحة الكلمات.
 : قسم إىل قسمنيومعظم أغراضها ين

 . قسم يثبت مسو هذا الدين على ما سبقه وعلو هديه وأصول تطهريه النفوس
 . وقسم يبني شرائع هذا الدين ألتباعه وإصالح جمتمعهم 

وكان أسلوهبا أحسن ما يأت عليه أسلوب جامع حملاسن األساليب اخلطابية، وأساليب الكتب التشريعية، وأساليب التذكري 
 ) تفسري ابن عاشور ( . .  جدد مبثله نشاط السامعني بتفنن األفاننيواملوعظة، يت

  ( .(2( َذِلَك اْلِكَتاب  اَل رَْيَب ِفيِه ه ًدى ِلْلم تَِّقنَي )1ال ))
  [2، 1]البقرة: 
------- 

 لى أقوال كثرية :ة اليت وردت يف أوائل بعض السور عاختلف العلماء يف احلروف املقطع، هذه تسمى احلروف املقطعةل ( ا) 
هي أمساء هلل ، وبعضهم قال  وبعضهم قال :هي أمساء للسور ،  فبعض العلماء : قالهلا معىن ، واختلف يف معناها :  فقيل :

 غري ذلك .
وقال : وحجة هذا القول : أن القرآن نزل  ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمني: هي حروف هجائية ليس هلا معىن ، وقيل 

 ، وهذه احلروف ليس هلا معىن يف اللغة العربية . بلغة العرب
وقال  :قاليف تفسريه ف ورجح هذا القول ابن كثري، ا إشارة إىل إعجاز القرآن العظيمفأرجح األقوال أهن وأما احلكمة منها :

عن معارضته مبثله هذا آخرون إمنا ذكرت هذه احلروف يف أوائل السور اليت ذكرت فيها بيانًا إلعجاز القرآن وأن اخللق عاجزون 
، سريه عن املربد ومجع من احملققني، وقد حكى هذا املذهب الرازي يف تفحلروف املقطعة اليت يتخاطبون هبامع أنه مركب من هذه ا

                                                        وإليه ذهب الشيخ أبو العباس بن تيمية وشيخنا احلافظ اجملتهد أبو احلجاج املزي وحكاه يل ع ن ابن تيمي ة .                  
يف أضواء البينان حيث قال بعد أن ذكر اخلالف : أما القول الذي يدل استقراء القرآن على  وقد رجح هذا الشيخ الشنقيطي 

عارضته وأن اخللق عاجزون عن مرجحانه فهو : أن احلروف املقطعة ذكرت يف أوائل السور اليت ذكرت فيها بياناً إلعجاز القرآن ، 
: ووجه استقراء القرآن هلذا القول : أن السور اليت افتتحت باحلروف املقطعة يذكر فيها دائمًا عقب  مث قال رمحه هللا. مبثله ..

ال يف آل مل ذلك الكتاب ال ريب فيه ( ، وقااحلروف املقطعة االنتصار للقرآن وبيان إعجازه وأنه حق ، قال تعاىل يف البقرة ) 
ملص كتاب أنزل إليك ( ، وقال يف اعمران ) أمل هللا ال إله إال هو احلي القيوم نزل عليك الكتاب باحلق ( ، وقال يف األعراف ) 

لر تلك آيات الر كتاب أحكمت آياته .. ( ، وقال يف يوسف ) ايونس ) الر تلك آيات الكتاب احلكيم ( ، وقال يف هود ) 
 أنزلناه قرآناً عربياً ( .الكتاب املبني . إنا 

 مث ذكر رمحه هللا بقية السور .
رمحه هللا فقال بعدما رجح هذا القول : ... أن هذا القرآن مل يأت بكلمات ، أو حبروف  ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمني

 جزهم به البشر ، ومع ذلك فقد أع خارجة عن نطاق البشر ، وإمنا هي من احلروف اليت ال تعدو ما يتكلم
 ألن الفصل حاصل بدوهنا . فهذا ضعيفمن قال إمنا ذكرت ليعرف هبا أوائل السور ،  وأما قول ، 
 وهذا اإلعراض عن القرآن إذا تلي عليهمهبا لتفتح الستماعها أمساع املشركني إذا تواصوا ب ئ: بل ابتد وقول من قال ،

  بعضها .          ضعيف ، ألنه لو كان كذلك لكان ذلك يف مجيع السور ال يكون يف

  ( حرفاً جيمعها قوهلم : نص حكيم قاطع له سر .  14عدد هذه احلروف املقطعة ) 
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  ( سورة باحلروف املقطعة .  29افتتح هللا عز وجل ) 
السجدة  سورةند هللا كما قال تعاىل يف  خيرب تعاىل أن هذا الكتاب وهو القرآن العظيم ال شك أنه أنزل من ع( َذِلَك اْلِكَتاب  ) 

 ( . ت مْنزِيُل اْلِكتماِب ال رمْيبم ِفيِه ِمْن رمبِّ اْلعمالمِمنيم )
 : ( . ِكتماٌب أنزلناه ِإلمْيكم تعاىل )  واتفقوا على أن املراد من الكتاب القرآن قال  قال الرازي 
 ( ذمِلكم اْلِكتمابُ  قوله تعاىل ) ادمِة  ) ستعمل مبعىن ) هذا ( كقوله تعاىلت( ذلك ) ، وأي هذا الكتاب هم ذمِلكم عمامِلُ اْلغمْيِب ومالشَّ

 . لو املنزلة وارتفاع القدر والشأن، ملا تفيده اإلشارة بالم البعد عن عاستعمل ذلك :، وقال بعض العلماءذا أي ه (  اْلعمزِيُز الرَِّحيمُ 
 : ًومسي القرآن كتابا 
يدٌ بمْل هُ ألنه مكتوب يف اللوح احملفوظ : كما قال تعاىل ):  أوالً    ( . يف لمْوٍح حممُْفوظٍ .  وم قُ ْرآٌن جمِم

رمهُ مكتوب يف الصحف اليت بأيدي املالئكة : قال تعاىل )ألنه  ثانيًا : اءم ذمكم ْن شم ةٍ .  فممم رَّمم رمةٍ .  يف ُصُحٍف ُمكم ْرُفوعمٍة ُمطمهَّ بِأمْيِدي   مم
رمةٍ  فم  ( . سم

 من هذه الكتب . مكتوب يف الصحف اليت بأيدينا ، ونقرؤه ألنه ثالثاً :
  من أمساء القرآن:  

 الفرقان .أواًل :  
 ( . ومأمنْ زملم اْلُفْرقمانم وقال تعاىل ) ت مبمارمكم الَِّذي ن مزَّلم اْلُفْرقمانم عملمى عمْبِدِه لِيمُكونم لِْلعمالمِمنيم نمِذيراً(  كما قال تعاىل )

: ألنه نزل متفرقًا يف حني أن سائر الكتب نزلت مجلة  وقيلالشر ، : ألنه يفرق بني احل ق والباطل ، واخلري و  قيلومسي بذلك : 
وكل هذه األقوال ، : الفرقان هو النج اة ، وذلك ألن اخللق يف ظلمات الض الالت فبالقرآن وجدوا النجاة  وقيلواح دة ، 

 صحيحة . 
 : القرآن . ثانياً 

انم الَِّذي أُْنزِلم ِفيهِ  كما قال تعاىل )   ضم ْهُر رممم ا اْلُقْرآِن  وقال تعاىل ) (اْلُقْرآُن  شم ذم ْنُس وماجلِْنُّ عملمى أمْن يمْأُتوا مبِْثِل هم عمِت اأْلِ ُقْل لمِئِن اْجتممم
ْعٍض ظمِهرياً  انم ب مْعُضُهْم لِب م لمْو كم  ( . ال يمْأُتونم مبِْثِلِه وم

 كما يف هذه اآلية .: الكتاب ،   ثالثاً 
 : الذكر . رابعاً 

ُرونم  ) كما قال تعاىل كَّ فم لمعملَُّهْم ي مت م ا نُ ّزِلم ِإلمْيِهْم وم م لِلنَّاِس مم نيِّ ِإنَّا لمُه وقال تعاىل )  ( ومأمنْ زمْلنما ِإلمْيكم الذِّْكرم لُِتب م ِإنَّا َنمُْن ن مزَّْلنما الذِّْكرم وم
 ( . حلمماِفُظونم 

 وجه تسميته بالذكر : إنه حمتمل معنيني : يفقال ابن جرير 
 ه ذكر من هللا جل ذكره ، ذّكر به عباده ، فعرفهم فيه حدوده وفرائضه ، وسائر ما أودعه من حكمه .: أن أحدمها
ِإنَُّه لمذِْكٌر لمكم  : أنه ذكر وشرف وفخر ملن آمن به وصدق مبا فيه ، كما قال جل ثناؤه ) واآلخر ْوِمكم وم لِقم يعين أنه شرف به  (وم

 . شرف له ولقومه
 على وجوه : والكتاب جاء يف القرآن 
 ( .إن الصالة كانت على املؤمنني كتاباً موقوتاً ) (ُكِتبم عملمْيُكُم الصيام( )ُكِتبم عملمْيُكُم القصاص، قال تعاىل )الفرض :أحدها 
 أي برهانكم. (فمْأُتوْا بكتابكم ِإن ُكنُتْم صادقني) ، قال تعاىل: احلجة والربهانوثانيها 
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 أي أجل. ( آ أمْهلمْكنما ِمن ق مْريمٍة ِإالَّ ومهلمما كتاب مَّْعُلومٌ وممم ) ، قال تعاىلاألجل :وثالثها
ْت أميانكم) ، قال تعاىل: مبعىن مكاتبة السيد عبدهورابعها لمكم ُغونم الكتاب ممَّا مم  ( .والذين ي مْبت م

 الريب هو الشك مع القلق فهو أخص من الشك .(  ال رَْيَب ِفيهِ ) 

 حى من عند هللا ، كما قال تعاىل ) تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني ( .فالقرآن ال شك وال ريب أنه مو  
 والقرآن ال شك أنه يبعث على عدم الريب والشك .

 والقرآن ال شك وال ريب أنه واقع موقع ه .
 والقرآن ال يتضمن أموراً تبعث على الريب والشك .

 والقرآن ال يوجد فيه متناقض ات .
 يه وإن ارتاب فيه املرتابون .والقرآن ال ريب ف

  واختلف العلماء يف معىن هذه اآلية على ثالثة أقوال. ( ال رمْيبم ِفيهِ قوله تعاىل )  : يقال ابن اجلوز 
 : أن ظاهرها النفي ، ومعناها النهي ، وتقديرها : ال ينبغي ألحد أن يرتاب به إلتقانه وإحكامه. أحدها

 أي : ما ينبغي لنا.(  من شيءما كان لنا أن نشرك باهلل ) ومثله 
 : أن معناها : ال ريب فيه أنه هدًى للمتقني.والثاين 

 أن معناها : ال ريب فيه أنه من عند هللا ، قاله مقاتل يف آخرين. والثالث :
 ال ريب فيه : ونفي الريب عنه يستلزم ضده ، إذ ضد الريب والشك اليقني ، فهذا الكتاب مشتمل على  السعدي قال :

م اليقني ، املزيل للشك والريب ، وهذه قاعدة مفيدة : أن النفي املقصود به املدح ، ال بد أن يكون متضمنًا لضده ، وهو عل
 الكمال ، ألن النفي عدم ، والعدم احملض ال مدح فيه .                           

ا فيه من منهج هللا حمفوظ منذ حلظة نزوله إىل قيام فيه دليل على أنه ال ينبغي للمسلم أن يرتاب يف هذا الكتاب ، ألن كل م
 الساع ة .

هذا التنويه هبذا القرآن يف كماله وعدم تناقضاته يستوجب محد هللا تعاىل ) احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له 
 عوجا ( .

، فالقرآن هاد ملن اتبعه وعمل  بفعل أوامره واجتناب نواهيه أي هاد للمؤمنني واملؤمنات الذين اتقوا عذاب هللا ( ه دًى ِلْلم تَِّقنيَ )
 مبا فيه لكل خري وسعادة يف الدنيا واآلخرة .

 م ، ويطلق هداه على اهلدى اخلاص .فالقرآن العظيم يُطلق هداه على اهلدى العا 
يْ نماُهمْ ، ومنه )افع من الضاران الطريق وإيضاح احملجة البيضاء، وبيان احلق من الباطل، والنفاهلدى العام معناه بي  دم ُوُد ف مهم ا َثم ( ومأممَّ

ِبيلم أي : بينا احلق على لسان نبينا صاحل ، ومنه قوله تعاىل ) يْ نماُه السَّ دم  ( .إِنَّا هم
ْن ي مْهدِ وأما اهلدى اخلاص فمعناه توفيق هللا لعبده حىت يهتدي إىل ما يرضي ربه ، ويكون سبب دخوله اجلنة ، ومنه قوله )  ُ  مم اّللَّ

 ( . ف مُهوم اْلُمْهتمِدي
ِعيدِ وخصهم املتقني بالذكر ألهنم هم املنتفعون بآيات هللا ، كما قال تعاىل ) ْن خيمماُف وم ( فخصهم باإلنذار ألهنم  فمذمكِّْر بِاْلُقْرآِن مم

 املنتفعون به ، وإال فاإلنذار للجميع .  ) الشنقيطي ( .
 خصص يف هدى هذا الكتاب باملتقني، وقد جاء يف آية أخرى ما يدل على  ( ًى لِْلُمتَِّقنيم ُهد) وله تعاىل : ق وقال رمحه هللا

ضمانم الَِّذي أُْنزِلم ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدًى لِلنَّاسِ ) أن هداه عام جلميع الناس، و هي قوله تعاىل  ْهُر رممم  اآلية. ( شم
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 :ووجه اجلمع بينهما  
 . أحدمها عام والثاين خاص: ني أن اهلدى يستعمل يف القرآن استعمال

 .فمعناه إبانة طريق احلق وإيضاح احملجة سواء سلكها املبني له أم ال : أما اهلدى العام 
يْ نماُهمْ ) ومنه هبذا املعىن قوله تعاىل  دم ُوُد ف مهم أي بينا هلم طريق احلق على لسان نبينا صاحل عليه وعلى نبينا الصالة والسالم  ( ومأممَّا َثم

ى عملمى اهْلُدم ) هنم مل يسلكوها بدليل قوله عز وجل مع أ بُّوا اْلعممم  ى ( .فماْستمحم
ِبيلم ) ومنه أيضا قوله تعاىل   يْ نماُه السَّ دم ُفوراً ) ، أي بينا له طريق اخلري والشر بدليل قوله  ( ِإنَّا هم ا كم ِإمَّ اِكراً وم  . ( ِإمَّا شم
 .ق على العبد فهو تفضل هللا بالتوفي: وأما اهلدى اخلاص  

ى اّللَُّ ) ومنه هبذا املعىن قوله تعاىل  دم ْدرمُه ِلإِلْسالمِ ) اآلية. وقوله  ( أُولمِئكم الَِّذينم هم ْن يُرِِد اّللَُّ أمْن ي مْهِديمُه يمْشرمْح صم  ( . فممم
واهلدى العام للناس هو  ،هو اهلدى اخلاص وهو التفضل بالتوفيق عليهم ، فإذا علمت ذلك فاعلم أن اهلدى اخلاص باملتقني  

 .  اهلدى العام، وهو إبانة الطريق وإيضاح احملجة
 : وكان منذرًا ملن خيشى وملن  ( إمنا أنت منذر من خيشاها) والثاين : خصَّ املتقني النتفاعهم به ، كقوله  وقال ابن اجلوزي

 ال خيشى.
 هدى )هذا املوضع و غريه يف و  مّ فع( للناسهدي )وقال يف موضع آخر : قوله تعاىل )هدى للمتقني(  وقال السعدي

 ينتفعوا ملفاألشقياء مل يرفعوا به رأساً ومل يقبلوا هدى هللا ، فقامت عليهم به احلجة و ، جلميع اخللق  ىألنه يف نفسه هد( للمتقني
ذ ما يقي سخط هللا وعذابه اليت حقيقتها اختا التقوىوأما املتقون الذين أتوا بالسبب األكرب حلصول اهلداية وهو ، به لشقائهم 

ُقوا اّللَّم جيمْعمْل لمُكْم فُ ْرقماناً ىل )بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فاهتدوا به وانتفعوا غاية االنتفاع قال تعا ُنوا ِإْن ت مت َّ ا الَِّذينم آمم ( يما أمي ُّهم
 . فاملتقون هم املنتفعون باآليات القرآنية واآليات الكونية

  : أعين مفهوم املخالفة املعروف  -، ويفهم من مفهوم اآلية آلية بأن هذا القرآن هدى للمتقنيح يف هذه اصر قال الشنقيطي
ُنوْا ُهًدى )، وصرح هبذا املفهوم يف آيات أخر كقوله قني ليس هذا القرآن هدى هلمأن غري املت -بدليل اخلطاب  ُقْل ُهوم لِلَِّذينم آمم

آٌء والذين الم يُ ْؤِمُنونم يف ِشفم قْ ٌر ومُهوم عملمْيِهْم عمًمى وم آٌء ومرممْحمٌة لِّْلُمْؤِمِننيم ومالم يمزِيُد الظاملني )وقوله  (آذماهِنِْم وم ا ُهوم ِشفم ّزُِل ِمنم القرآن مم نُ ن م وم
اراً  سم ْتُه هذه ِإميماناً فم )وقوله ( إمالَّ خم ن ي مُقوُل أميُُّكْم زمادم ُهْم مَّ آ أُنزِلمْت ُسورمٌة فمِمن ْ ِإذما مم ُنوْا ف مزمادمتْ ُهْم ِإميماناً ومُهْم يمْستمْبِشُرونم ومأممَّا وم ا الذين آمم أممَّ

اِفُرونم  اتُوْا ومُهْم كم مم رمٌض ف مزمادمتْ ُهْم رِْجسًا إىل رِْجِسِهْم وم آ أُنزِلم ِإلمْيكم ِمن رَّبِّكم )وقوله تعاىل ( الذين يف قُ ُلوهِبِم مَّ ُهم مَّ ن ْ ِثريًا مِّ نَّ كم لميمزِيدم وم
دين احلق، ال اهلدى ومعلوم أن املراد باهلدى يف هذه اآلية اهلدى اخلاص الذي هو التفضل بالتوفيق إىل ، اآليتني (طُْغيمانًا ومُكْفراً 

 .، الذي هو إيضاح احلقالعام
  : ىآن هدبني أن القر  كفاه ألنه تعاىل(هدي للمتقني )  يكن للمتقي فضيلة إال يف قوله تعايل مل ولوقال بعض العلماء 

فهذا يدل على أن (  للمتقني  ىهد )مث قال ها هنا ( للناس  ىشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هد ):  للناس يف قوله تعاىل
 .املتقني هم كل الناس فمن ال يكون متقياً كأنه ليس بإنسان 

 ) يف اآلية فضل التقوى ، ومن فضائلها : قوله تعاىل ) هدى للمتقني 
 ب لتيسري األمور .: أهنا سب أوالً 

ن ي متَِّق اّللَّم جيمْعمل لَُّه ِمْن أمْمرِِه ُيْسراً قال تعاىل ) وم   ( . مم
 : أهنا سبب إلكرام هللا . ثانياً 

اُكمْ قال تعاىل )  ُكْم ِعندم اّللَِّ أمتْ قم  (.  ِإنَّ أمْكرممم
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 : العاقبة ألهل التقوى . ثالثاً 
 ( . وماْلعماِقبمُة لِْلُمتَِّقنيم قال تعاىل ) 

 : أهنا سبب يف دخول اجلنة . رابعاً 
ِت اجلْمنَُّة لِْلُمتَِّقنيم قال تعاىل )   ( . ومأُْزلِفم
ْت لِْلُمتَِّقنيم وقال تعاىل ) اوماُت وماأْلمْرُض أُِعدَّ مم ا السَّ نٍَّة عمْرُضهم ْغِفرمٍة ِمْن رمبُِّكْم ومجم ارُِعوا ِإىلم مم سم  ( . وم

 ات .: أهنا سبب لتكفري السيئ خامساً 
يِّئماتِِه وميُ ْعِظْم لمُه أمْجراً قال تعاىل ) ْر عمْنُه سم فِّ ن ي متَِّق اّللَّم ُيكم مم  ( .وم

 : أهنا سبب حلصول البشرى هلم . سادساً 
نْ يماقال تعاىل  )ا ُُم اْلُبْشرمى يف احلْمياِة الدُّ انُوْا ي مت َُّقونم هلم ُنوْا ومكم  ( .لَِّذينم آمم

 اهلداية .: أهنا سبب للفوز و  سابعاً 
ائُِزونم ) قال تعاىل  ْقِه فمُأْولمِئكم ُهُم اْلفم ي مت َّ ْشم اّللَّم وم ن يُِطِع اّللَّم ومرمُسولمُه ومخيم مم  ( . وم

 : أهنا سبب للنجاة يوم القيامة . ثامناً 
ا ِجِثّياً قال تعاىل  ) ُر الظَّاِلِمنيم ِفيهم وا وَّنمذم ي الَِّذينم ات َّقم  ( .مُثَّ نُ نمجِّ

 أهنا سبب لتفتيح الربكات من السماء واألرض . : تاسعاً 
اِء وماألمْرضِ قال تعاىل  ) مم نم السَّ اٍت مِّ تمْحنما عملمْيِهم ب مرمكم وْا لمفم ُنوْا ومات َّقم لمْو أمنَّ أمْهلم اْلُقرمى آمم  ( .وم

 : أهنا سبب للخروج من املأزق . عاشراً 
ن ي متَِّق اّللَّم جيمْعمل لَُّه ممْ قال تعاىل  )وم  ْيُث الم حيمْتمِسبُ مم ي مْرزُْقُه ِمْن حم  ( .رمجاً وم
 : أهنا سبب حملبة هللا . احلادي عشر

 ( . ِإنَّ اّللّم حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيم قال تعاىل )

 : أهنا سبب لالهتداء بالقرآن . الثاين عشر 
 ( . ذمِلكم اْلِكتماُب ال رمْيبم ِفيِه ُهدًى لِْلُمتَِّقنيم قال تعاىل )

 : بالتقوى تنال معية هللا . شرالثالث ع
عم اْلُمتَِّقنيم قال تعاىل )  ( . ومات َُّقوا اّللَّم وماْعلمُموا أمنَّ اّللَّم مم
 : أهنا خري زاد . الرابع عشر
ْقومىقال تعاىل ) رم الزَّاِد الت َّ ي ْ ت مزموَُّدوا فمِإنَّ خم  ( . وم

 : أهنا من أسباب نيل األجر العظيم . اخلامس عشر
ْوا أمْجٌر عمِظيمٌ ) قال تعاىل ُهْم ومات َّقم ُنوا ِمن ْ  ( . لِلَِّذينم أمْحسم

 : أن اآلخرة خري من الدنيا للمتقني . السادس عشر
ى ومال ُتْظلمُمونم فمِتيالً قال تعاىل ) و  ِن ات َّقم ٌر ِلمم ي ْ  ( . اآْلِخرمُة خم
 : أهنا سبب لقبول األعمال . السابع عشر

قم قال تعاىل )  ( . بَُّل اّللَُّ ِمنم اْلُمتَِّقنيم قمالم ِإمنَّما ي مت م
 أن لباس التقوى خري لباس . الثامن عشر :
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رٌ قال تعاىل ) ي ْ ْقومى ذمِلكم خم لِبماُس الت َّ  ( . وم
 : أهنا من أسباب الرمحة . التاسع عشر

يُ ْؤُتونم قال تعاىل ) ُقونم وم ا لِلَِّذينم ي مت َّ أمْكُتبُ هم ْيٍء فمسم اةم ومالَِّذينم ُهْم ِبآياتِنما يُ ْؤِمُنونم  ومرممْحميِت ومِسعمْت ُكلَّ شم  ( . الزَّكم
 : أهنا من أسباب والية هللا .العشرون 

ْوٌف عملمْيِهْم ومال ُهْم حيمْزمنُونم قال تعاىل ) ُقونم  . أمال ِإنَّ أمْولِيماءم اّللَِّ ال خم انُوا ي مت َّ ُنوا ومكم  ( . الَِّذينم آمم
 ( . ُمتَِّقنيم وماّللَُّ وميلُّ الْ وقال تعاىل )

 . قال احلسن : ما زالت التقوى باملتقني حىت تركوا كثرياً من احلالل مافة احلرام 
 وقال الثوري : إمنا مسوا متقني ، ألهنم اتقوا ما ال يُتقى .

  قاية من عذاب هللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه .و التقوى مأخوذة من الوقاية ، وهي : أن جيعل اإلنسان لنفسة و 
 ذا املعىن .هوهذا من أمجع التعاريف ، وقد جاء يف معناها آثار عدة عن السلف كلها داخلة ُتت 

 قال علي : التقوى: اخلوف من اجلليل ، والعمل بالتنزيل ، والرضى بالقليل ، واالستعداد ليوم الرحيل .
 يشكر فال يكفر .وقال ابن مسعود : حقيقة تقوى هللا : أن يطاع فال يعصى ، ويذكر فال ينسى ، و 

وقال طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة هللا على نور من هللا ، ترجو ثواب هللا ، وأن ترتك معصية هللا على نور من هللا ، 
 ختاف عقاب هللا .

 : وهذا من أحسن ما قيل يف حد التقوى .قال ابن القيم 
؟ وك؟ قال: نعم، قال : فما عملتهل أخ ذت طريقًا ذا ش: اخلطاب سأل أيب بن كعب عن التقوى؟ فقالوروي أن عمر بن 

 قال : تشمرت وحذرت ، قال : فذاك التقوى .
 قال ابن املعتز :

 و التقى             رها  فه                وكبي    خل الذنوب صغريها
 يرى رض الشوك حيذر ماأ ل ماش ف وق      كن مث

 ال من احلصىإن اجلب                        ة ال ُتق       رنَّ صغ               ري 
 مراتب التقوى :  قال ابن القيم : 

 التقوى ثالث مراتب :
احلمية عن الفضول وما ال  ، والثالثة :محّيتها عن املكروهات  والثانية :محّية القلب واجلوارح عن اآلثام واحملرمات ،  إحداها : 

 يعين .
 سروره وفرحه وهبجته .           ثانية تفيده صحته وقوته ، والثالثة تكسبه فاألوىل تعطي العبد حياته ، وال

سأل عمر أبياً عن التقوى ؟ فقال : هل أخ ذت طريقًا ذا شوك ؟ قال : نعم ، قال : فما عملت فيه ؟ قال :  وقال القرطيب : 
 تشمرت وحذرت ، قال : فذاك التقوى .

تعاىل ، ففعلوا أوام ره واجتنب وا نواهي ه ، وقال بعض العلماء : مسي املتقون بذلك : ألهنم اتقوا ما املراد باملتقني من اتقوا هللا تبارك و 
 ال يتقى .

فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إىل هداية أخرى ، فهو يف مزيد هداية ما دام يف مزيد من التقوى ، وكلما فوت قال ابن القيم : 
 حبسبه ، فكلما اتقى زاد هداه ، وكلما اهتدى زادت تقواه . حظاً من التقوى ، فاته حظ من اهلداية
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، يهدي لليت هي أقوم أي فالقرآن كله هدى ، قال تعاىل )إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم( أي أن هذا القرآن العظيم القدر
رمحًة وبشرى للمسلمني(، شيء وهدى و  ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكلالطريقة اليت هي أسد وأعدل وأصوب، وقال تعاىل )

قد جاءكم من هللا نور وكتاب مبني . يهدي به هللا من اتبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم من الظلمات إىل النور وقال تعاىل )
 ، فال سبيل هلدايتها إال به .قرآن العظيم كاملصباح هلذه األمة، إن اليم(بإذنه ويهديهم إىل صراط مستق

 ، كما قال تعاىل ) قل نزله روح القدس من ربك باحلق ليثبت الذين آمنوا ( .والقرآن مثبت على احلق 
 الفوائد :

 بيان إعجاز هذا القرآن وأنه من عند هللا . -1
 أن هذا القرآن مكون من هذه احلروف اليت يعرفوهنا ومع ذلك أعجزهم هللا أن يأتوا مبثله . -2
 عظمة هذا القرآن العظيم . -3
 حبرف وبصوت ، ألن قوله ) أمل ( من كالم هللا ، وهي حروف . أن هللا يتكلم -4
 الثناء على هذا القرآن بأنه ال ريب فيه وال شك ، بل هو كامل يهدي لكل خري ويقني . -5
 الرتغيب يف القرآن لقوله ) هدى ( . -6
 فضل التقوى وأهنا سبب هلداية القرآن . -7
 اؤه هبذا القرآن ، ألن احلكم إذا علق على وصف ازداد بزيادته ونقص بنقصه .أنه كلما زادت تقوى اإلنسان ازداد اهتد -8

، وأن يتقي املعاصي ، واحلرمات ، درجات التقوى مخس: أن يتقي العبد الكفر، وذلك مقام اإلسالمقال بعض العلماء : 
وأن يتقي حضور غري هللا  ،  م الزهدوهو مقام التوبة ، وأن يتقي الشبهات ، وهو مقام الورع ، وأن يتقي املباحات وهو مقا

 ة .على قلبه وهو مقام املشاهد
( َوالَِّذيَن يـ ْؤِمن وَن ِبَا أ ْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أ ْنِزَل ِمْن قـَْبِلَك 3الَِّذيَن يـ ْؤِمن وَن بِاْلَغْيِب َوي ِقيم وَن الصَّاَلَة َوِِمَّا َرزَقْـَناه ْم يـ ْنِفق وَن ))

  ((5( أ ولَِئَك َعَلى ه ًدى ِمْن َرّبِِِْم َوأ ولَِئَك ه م  اْلم ْفِلح وَن )4ي وِقن وَن ) َوبِاآْلِخَرِة ه مْ 
 .[5 - 3]البقرة: 

--------- 
، غاب عنهم مما أخرب به هللا ورسله، من البعث ، واجلنة، أهنم يؤمنون مبا ( هذه من صفات املتقنيالَِّذيَن يـ ْؤِمن وَن بِاْلَغْيِب ) 

 حلساب وغريها .والصراط وا
  عظم منزلة اإلميان بالغيب ، حيث ذكره هللا تعاىل يف أول صفات املتقني ، والغيب كل ما غاب عنك ، و هو ما ال يقع

 ُتت احلواس ، ويعلم خبرب األنبياء ، فال سبيل إىل معرفته إال عن طريق الوحي . 
  : اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله  وقيل، : القرآنقيل و ، ا غاب عن العباد من اجلنة والنار: كل م قيلومعىن الغيب :

كل هذه متقاربة يف معىن واحد ، ألن مجيع املذكورات من الغيب الذي   قال ابن كثري :، آلخر وجنته وناره ولقائه وبالبعثواليوم ا
 قال ابن عطية : وهذه األقوال ال تتعارض بل يقع الغيب على مجيعها.، و جيب اإلميان به 

  ، اإلميان بالغيب من أعظم الفروق بني املؤمن التقي كامل اإلميان وبني املؤمن ناقص اإلميان ، ألن احملسوسات كل يؤمن هبا
 خبالف املغيبات .

 إمنا الشأن يف ، فإنه ال يتميز هبا املسلم من الكافرميان يف األشياء املشاهدة باحلس: وليس الشأن يف اإل السعدي قال ،
ن الذي مييز به املسلم من الكافر، ألنه ، الذي مل نره ومل نشاهده ، وإمنا نؤمن به خلرب هللا وخرب رسوله ، فهذا اإلميايباإلميان بالغ
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، وسواء فهمه وعقله ن بكل ما أخرب هللا به، أو أخرب به رسوله، سواء شاهده أو مل يشاهده، فاملؤمن يؤمتصديق جمرد هلل ورسله
 ه .                                               أو مل يهتد إليه عقله وفهم

كما جاء عن بشروطها وأركاهنا ومستحباهتا  يقيمون الصالة على وجه مستقيم  مأي ومن صفات املتقني أهن( َوي ِقيم وَن الصَّالَة ) 
 . رسول هللا 

 ها جمرد اإلتيان بصورهتا الظاهرة ، فإقام أو يأتون الصالة ، ألنه ال يكفي في،  مل يقل : يفعلون الصالة : السعدي قال
الصالة ، إقامتها ظ اهرًا بإمتام أركاهنا وواجباهتا وشروطها ، وإقامتها باطنًا بإقامة روحها ، وهو حضور القلب فيها ، وتدبر ما 

 يقوله ويفعله منها .
 له تعاىل ) واملقيمني الصالة ( .وا الصالة ( وقو مل يأمر هللا بالصالة إال بلفظ اإلقامة ، كقوله تعاىل ) وأقيم 

وأقم  عنها )، وهذه هي الصالة اليت قال هللاا بإدائها بتدبر وحضور قلب وخشوع، وإمنا املراد إقامتهإقامة الصالة ليس جمرد أداؤها
شرط إقامتها ب( فإن هللا يف هذه اآلية علق حكم هني الصالة عن الفحشاء واملنكر الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر الصالة إن

( فعلى قدر إقامة العبد لصالته على قدر ما تؤثر فيه فتنهاه ق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصهواحلكم املعلوليس فقط أداؤها )
: وهو أن كثري من املصلني ال تنهاهم صالهتم عن الفحشاء ا يزول اإلشكال الذي يورده البعض، وهبذفحشاء واملنكرعن ال

 واملنكر .
 يُِقيُمونم الصَّالةم  ىل )قوله تعا  ( يشمل صالة الفرض والنفل . وم
 ( يُِقيُمونم الصَّالة قوله تعاىل  ( فيه دليل على أمهية الصالة وعظيم منزلتها وأهنا من أعظم صفات املتقني ، ومما يدل علىَم  وم

 عظيم منزلتها :
 أهنا فرضت يف أعلى مكان ) يف السماء ليلة اإلسراء واملعراج ( .

هللا هلا ،  مخس صلوات يف اليوم والليلة ، وأول ما فرضت مخسني مث خ ففت إىل مخس يف العدد ، وهذا يدل على حمبة وفرضت
 وعنايته هبا سبحانه . 

 شر مع فرعون وقارون وأيب بن خلف ، وأعظم العبادات بعد الشهادتني ، وهي عمود الدين .أن تاركها كافر حي
 . أي ومما أعطيناهم من املال خيرجون(  ق ونَ َوِِمَّا َرزَقْـَناه ْم يـ ْنفِ ) 

  : أهنا عامة يف كل أنواع اإلنفاق ،  والصحيح: صدقة التطوع ،  وقيلالزكاة املفروضة ،  فقيل :اختلف يف املراد بالنفقة هنا
 .السعدي والقرطب و ح هذا القول ابن جرير الطربي ورج
 والنفقة على الزوجات واألقارب واملماليك وَنو ذلك ، والنفقات يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة  : السعدي قال ،

     .                                                                                                                            املستحبة جبميع طرق اخلري 
  ( ممَّا رمزمقْ نماُهْم يُ نْ قوله تعاىل  ( أي ينفقون بعض ماهلم ال كله . ِفُقونم وم
 أمواهلم ، غري ضار هلم وال : وأتى ب  ] من [ الدالة على التبعيض ، لينبههم أنه مل يرد منهم إال جزءاً يسرياً من  السعدي قال

 .، بل ينتفعون هم بإنفاقه ، وينتفع به إخواهنم مثقل 
 ا تعاىل ) ذلك يف قوله ذي ينبغي إنفاقه ، وقد بنييبني هللا القدر ال ومل يمْسأملونمكم مم واملراد بالعفو :  ( ذما يُ ْنِفُقونم ُقِل اْلعمْفوم وم

 الزائد على قدر احلاجة اليت ال بد منها .
 ممَّا رزقناهم يُنِفُقونم : قوله تعاىل )  قال ابن عاشور صلة ثالثة يف وصف املتقني مما حيقق معىن التقوى وصدق اإلميان من (  وم

يز على النفس يف مرضاة هللا ؛ ألن اإلميان ملا كان مقره القلب ومرتمجه اللسان كان حمتاجًا إىل دالئل صدق صاحبه وهي بذل عز 
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ومن ذلك مالزمة فعل الصلوات ألهنا دليل (  يؤمنون بالغيب )الذينعظائم األعمال ، من ذلك التزام آثاره يف الغيبة الدالة عليه 
 ومن ذلك السخاء ببذل املال للفقراء امتثااًل ألمر هللا بذلك.، ه على تذكر املؤمن من آمن ب

 : يف اآلية فضل اإلنفاق يف طاعة هللا ، ومن فضائله 
 أن اإلنفاق استجابة ألمر ربنا تعاىل . أواًل :

ُنوا أمْنِفُقوا ممَّا رمزمقْ نماُكْم ِمْن ق مْبِل أمْن يمْأِتم ي م قال تعاىل ) ا الَِّذينم آمم اعمٌة  ْوٌم ال ب مْيٌع ِفيهِ يما أمي ُّهم فم  ( .ومال ُخلٌَّة ومال شم
ْرتميِن ِإىلم أم وقال تعاىل )  ُقولم رمبِّ لمْوالم أمخَّ ْوُت ف مي م دمُكُم اْلمم ن ق مْبِل أمن يمْأِتم أمحم نم ومأمنِفُقوا ِمن مَّا رمزمقْ نماُكم مِّ قم ومأمُكن مِّ ٍل قمرِيٍب فمأمصَّدَّ جم

لمن ي ُ . الصَّاحِلِنيم  ُلونم وم ِبرٌي مبما ت مْعمم ا وماّللَُّ خم ُلهم اء أمجم رم اّللَُّ ن مْفساً ِإذما جم  ( .ؤمخِّ
 مضاعفة احلسنات . ثانياً :

نماِبلم يِف ُكلِّ ُسْنبُ لم  قال تعاىل ) ْبعم سم بٍَّة أمنْ بمتمْت سم ثمِل حم مم ِبيِل اّللَِّ كم ُْم يف سم ثمُل الَِّذينم يُ ْنِفُقونم أمْموماهلم ْن ٍة ِمائم مم اِعُف ِلمم بٍَّة وماّللَُّ ُيضم ُة حم
اُء وماّللَُّ وماِسٌع عمِليمٌ   ( . يمشم

 أن درجة الرب تنال باإلنفاق . ثالثاً :
ىتَّ تُ ْنِفُقوا ممَّا ُتُِ قال تعاىل )   ( .بُّونم لمْن ت منماُلوا اْلربَّ حم

 أهنا من صفات املتقني . رابعاً :
ارُِعوا ِإىلم كما قال تعاىل )  سم ْت لِْلُمتَِّقنيم  وم اوماُت وماأْلمْرُض أُِعدَّ مم ا السَّ نٍَّة عمْرُضهم ْغِفرمٍة ِمْن رمبُِّكْم ومجم رَّاِء .  مم الَِّذينم يُ ْنِفُقونم يف السَّ

بُّ اْلُمْحِسِننيم  اِظِمنيم اْلغمْيظم وماْلعماِفنيم عمِن النَّاِس وماّللَُّ حيُِ رَّاِء ومالضَّرَّاءِ يف ( فقوله تعاىل ) ومالضَّرَّاِء وماْلكم ( دليل على أن اإلنفاق   السَّ
 مالزم هلم يف مجيع أحواهلم .

 األمان من اخلوف يوم الفزع األكرب . خامساً :
عمالنِيمًة ف ملمُهْم أمْجُرُهْم ِعْندم رمهبِِّْم ومال قال تعاىل ) اِر ِسرّاً وم هم ُْم بِاللَّْيِل ومالن َّ ْوٌف عملمْيِهْم ومال ُهْم حيمْزمنُونم  الَِّذينم يُ ْنِفُقونم أمْموماهلم  ( . خم

 أن صاحب اإلنفاق موعود باخلري اجلزيل . سادساً :
رْيٍ يُ ومفَّ ِإلمْيُكْم ومأمنْ ُتْم ال ُتْظلمُمونم ) قال تعاىل  ا تُ ْنِفُقوا ِمْن خم مم  ( . وم

بِ  وقال تعاىل )  ُْم أمْجٌر كم ُقوا هلم ُنوا ِمْنُكْم ومأمنْ فم  ( . ريٌ فمالَِّذينم آمم
 أن هللا خيلف الصدقة . سابعاً :

ُر الرَّازِِقنيم قال تعاىل )  ي ْ ْيٍء ف مُهوم خُيِْلُفُه ومُهوم خم ْقُتْم ِمْن شم ا أمنْ فم مم  ( . وم
 أن اإلنفاق دليل على صحة اإلميان . ثامناً :

 .ان فالصدقة برهان على صحة اإلمي) والصدقة برهان ( رواه مسلم ،  قال 
 دعاء املالئكة . ينال تاسعاً :

) ما من صباح إال وينزل ملكان : يقول أحدمها اللهم أعط منفقًا خلفًا ويقول اآلخر : اللهم أعط ممسكًا تلفًا (  كما قال 
 متفق عليه .

 فضل من سبق باإلنفاق واجلهاد . عاشرًا :
ّلِلَِّ مِ قال تعاىل ) ِبيِل اّللَِّ وم ا لمُكْم أمالَّ تُ ْنِفُقوا يف سم قماتملم أُولمِئكم وممم ْتِح وم قم ِمْن ق مْبِل اْلفم ْن أمنْ فم اوماِت وماأْلمْرِض ال يمْستمِوي ِمْنُكْم مم مم ريماُث السَّ

ُقوا ِمْن ب مْعدُ  ًة ِمنم الَِّذينم أمنْ فم رمجم عمدم اّللَُّ  أمْعظمُم دم قمات مُلوا ومُكاّلً وم  ( . احلُْْسىنم وم
 ظن باهلل .أهنا إرغام للشيطان وحسن  احلادي عشر :
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ُ وم قال تعاىل ) فمْضاًل وماّللَّ ْغِفرمًة ِمْنُه وم اِء وماّللَُّ يمِعدُُكْم مم ْحشم يمْأُمرُُكْم بِاْلفم ْقرم وم ْيطماُن يمِعدُُكُم اْلفم  ( . اِسٌع عمِليمٌ الشَّ
 ال حسد إال ملن أنفق يف وجوه اخلري . الثاين عشر :

دم ِإالَّ يف )  قال  سم نْيِ  الم حم ِتِه يف اثْ نمت م لمكم ااًل فمُسلِّطم عملمى هم ةم ، ف مْهوم ي مْقِضى هِبما  رمُجٌل آتماُه اّللَُّ مم احلْمقِّ ، ومرمُجٌل آتماُه اّللَُّ احلِْْكمم
ا يُ عملُِّمهم  ( . وم

 لة بقوتكم إىل أن هذه األموال اليت بني أيديكم ، ليست حاص ( إشارةينفقونومممَّا رمزمقْ نماُهْم قوله تعاىل ):  قال السعدي
وملككم ، وإمنا هي رزق هللا الذي أنعم به عليكم ، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثري من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما 

 أنعم هللا به عليكم وواسوا إخوانكم املعدمني .
 ( يُِقيُمونم الصَّالةم ومممَّا رمزمقْ نماُهْم يُ ْنِفُقونم  قوله تعاىل  تبارك وتعاىل بني الصالة واإلنفاق ] الزكاة [ كقوله كثريًا ما يقرن هللا ( وم

اةم  تعاىل )  ( .ومأمِقيُموا الصَّالةم ومآُتوا الزَّكم
إن الصالة حق هللا وعبادته وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه ومتجيده ، واإلنفاق هو من اإلحسان إىل املخلوقني  قيل :

 دائرة بني األمرين : إخالصه ملعبوده ، وسعيه يف نفع اخللق .بالنفع املتعدي إليهم ، وسعادة العبد 
 الصالة رأس العبادات البدنية ، والزكاة رأس العبادات املالية . وقيل :
 الصالة طهارة للنفس والبدن ، والزكاة طه ارة للمال . وقيل :

صالة متضمنة لإلخالص للمعبود ، والزكاة والنفقة ما جيمع تعاىل بني الصالة والزكاة يف القرآن ، ألن ال اً وكثري :  قال السعدي
متضمنة لإلحسان على عبيده ، فعنوان سعادة العبد إخالصه للمعبود ، وسعيه يف نفع اخللق ، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم 

 هذين األمرين منه ، فال إخالص وال إحسان. 
ميع أي : ومن صفات هؤالء املتقني أهنم يؤمنون جب(  أ ْنِزَل ِمْن قـَْبِلَك َوبِاآْلِخَرِة ه ْم ي وِقن ونَ َوالَِّذيَن يـ ْؤِمن وَن ِبَا أ ْنِزَل ِإلَْيَك َوَما ) 

 .، كالتوراة واإلجنيل والزبور لكتاب الذي أنزل إليك وهو القرآن، ويؤمنون بالكتب السابقة، فيؤمنون باالكتب املنزلة
  خرها زمناً ، ألنه مهيمن على الكتب السابقة ناسخ هلا .: وبدأ بالقرآن مع أنه آقال الشيخ ابن عثيمني 
  العلماء يف املوصوفني هنا ، هل هم املوصوفون مبا تقدم من قوله تعاىل ) الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما اختلف

 زرقناهم ينفقون ( على قولني :
ون مبا أنزل إليك ... ( ملؤمين أهل الكتاب ، نوله ) والذين يؤمواملوصوفون ثانيًا بق ،ن املوصوفني أواًل مؤمنوا العربإ فقيل :

 رمحه هللا .                                 ورجح هذا القول ابن جرير الطربي

 . ورجح هذا ابن كثرين هؤالء هم املوصوفون قبل هذه اآلية ، وهم مؤمنوا العرب ومؤمنوا أهل الكتاب ، إ وقيل :
ُنوا آِمُنوا بِاّللَِّ ومرمُسولِِه وماْلِكتماِب الَِّذي ن مزَّلم عملمى رمُسولِِه  أن هللا أمر بذلك فقال سبحانه ) لويدل لصحة هذا القو  ا الَِّذينم آمم يما أمي ُّهم

 . (وماْلِكتماِب الَِّذي أمنْ زملم ِمْن ق مْبُل 
ُنما ومال َُتماِدُلوا أمْهلم اْلِكتماِب ِإالَّ بِالَّيِت ِهيم وقال تعاىل )   ِإهلم نما ومأُْنزِلم ِإلمْيُكْم وم نَّا بِالَِّذي أُْنزِلم ِإلمي ْ ُقوُلوا آمم ُهْم وم ُن ِإالَّ الَِّذينم ظملمُموا ِمن ْ أمْحسم

ُُكْم وماِحٌد ومَنمُْن لمُه ُمْسِلُمونم  ِإهلم  .( وم
  ورد فضل للكتايب الذي آمن بنبيه مث آمن مبحمد . 

نماُهمُ ) قال تعاىل  نَّا بِِه إِنَُّه احلْمقُّ ِمْن رمبِّنم  الَِّذينم آت مي ْ لمى  عملمْيِهْم قمالُوا آمم ِإذما يُ ت ْ . وم ا ِإنَّا ُكنَّا ِمْن ق مْبِلِه اْلِكتمابم ِمْن ق مْبِلِه ُهْم ِبِه يُ ْؤِمُنونم
ُرو  ب م رَّت منْيِ مبما صم . أُولمِئكم يُ ْؤت مْونم أمْجرمُهْم مم  ا ( .ُمْسِلِمنيم

 فآمن به ( . . ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النب م مرتني : ..ره) ثالثة يؤتون أج قال 
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 واجلنة والنار . والبعث واحلسابأي : يوقنون مبا يكون بعد املوت من لقاء هللا (  َوبِاآْلِخَرِة ه ْم ي وِقن ونَ ) 
  إلميان باليوم اآلخر أحد أركان اإلميان ، اآلخرة اسم ملا يكون بعد املوت ، وخصه بالذكر بعد العموم ، ألن ا : السعديقال

 وألنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل ، واليقني : هو العلم التام الذي ليس فيه أدىن شك ، واملوجب للعمل 
 : ة .واآلخرة يف اصطالح القرآن هي احلياة اآلخر  وقال ابن عاشور 
 ده ، ويتضمن البعث ، والثواب ، والعقاب ، واجلنة ، والنار وغري ذلك اآلخرة أي اليوم اآلخر ، ومسي بذلك ألنه ال يوم بع

 مما يكون يوم القيامة .
 : فالتعبري عن إمياهنم باآلخرة مبادة اإليقان ألن هاته املادة، تشعر بأنه علم حاصل عن تأمل وغوص الفكر  قال ابن عاشور

شاهدة غريبة حبسب املتعارف وقد كثرت الشبه اليت جرت املشركني يف طريق االستدالل ألن اآلخرة ملا كانت حياة غائبة عن امل
هنا  (يوقنون)والدهريني على نفيها وإحالتها، كان اإلميان هبا جديرًا مبادة اإليقان بناء على أنه أخص من اإلميان، فإليثمار 

إليقان هنا جملرد التفنن َتنبًا إلعادة لفظ خصوصية مناسبة لبالغة القرآن، والذين جعلوا اإليقان واإلميان مرتادفني جعلوا ذكر ا
 ( .والذين يؤمنون مبا أنزل إليك)بعد قوله  (يؤمنون)
  : لإلميان باليوم اآلخر َثرات جليلة 

 : الرغبة يف فعل الطاعات واحلرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم . منها
 م .: الرهبة من فعل املعصية والرضى هبا خوفاً من عقاب ذلك اليو  ومنها
 : تسلية املؤمن عما يفوته من الدنيا مبا يرجوه من نعيم اآلخرة وثواهبا . ومنها
  : أيقن أن هللا  ، ومنأيقن أن هللا خالقه وال يعبده  : منفقد قيل عشرة من املغرورين ، َثرة اليقني باآلخرة االستعداد هلا قيل

ومن أيقن أن املوت آت ، ومن أيقن أن الورثة أعداؤه وجيمع هلم ، يها ومن أيقن أن الدنيا زائلة ويعتمد عل، رازقه وال يطمئن به 
ومن أيقن أن الصراط ممره ، ومن أيقن أن الديان حياسبه فال يصحح حجته ، ومن أيقن أن القرب منزله فال يعمره ، فال يستعد له 

 .جلنة دار األبرار فال يعمل هلا ومن أيقن أن ا، ومن أيقن أن النار دار الفجار فال يهرب منها ، فال خيفف ثقله 
  واحلكمة تورث ، والزهد يورث احلكمة ، وقصر األمل يدعو إىل الزهد ، قال ذو النون املصري : اليقني داع إىل قصر األمل

 النظر يف العواقب.

 ، ومن فضائله فضل اليقني : 
 سبب لإلمامة .أواًل : 

ًة ي مهْ قال تعاىل :  ُهْم أمئِمَّ عمْلنما ِمن ْ ( )ومجم انُوا بِآياتِنما يُوِقُنونم ُروا ومكم ب م ا صم  .ُدونم بِأمْمرِنما لممَّ
 وأهل اليقني هم أهل االنتفاع باآليات .ثانياً : 

( قال تعاىل :   .)وميف اأْلمْرِض آيماٌت لِْلُموِقِننيم
 خص هللا أهل اليقني باهلدى والفالح .ثالثاً : 

( )ومالَِّذينم يُ ْؤِمُنونم مبم قال تعاىل :  بِاآْلِخرمِة ُهْم يُوِقُنونم ا أُْنزِلم ِمْن ق مْبِلكم وم مم  .ا أُْنزِلم ِإلمْيكم وم
 سبب دخول أهل النار النار عدم يقينهم .رابعاً : 

اعمُة ِإْن قال تعاىل :  ا السَّ ا نمْدرِي مم ا قُ ْلُتْم مم اعمُة ال رمْيبم ِفيهم قٌّ ومالسَّ ْعدم اّللَِّ حم ِإذما ِقيلم ِإنَّ وم ()وم ْيِقِننيم ا َنمُْن مبُْست م  .نمُظنُّ ِإالَّ ظمنَّاً وممم
 صالح هذه األمة بالزهد واليقني .خامساً : 

 : ) صالح هذه األمة بالزهد واليقني ، ويهلك آخرها بالبخل واألمان ( . قال 
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 سبب لتهوين مصائب الدنيا .سادساً : 
 ن اليقني ما هتون به علينا مصائب الدنيا ( .يدعو قبل أن يقوم من جملسه : ) ...وم فقد كان النب 

 . لو وقع اليقني يف القلب لطار إىل اجلنة اشتياقاً قال ابن مسعود : 
أي املتصفون مبا تقدم من  (أولئك)يقول هللا تعاىل:  قال ابن كثري :(  أ ولَِئَك َعَلى ه دًى ِمْن َرّبِِِْم َوأ ولَِئَك ه م  اْلم ْفِلح ونَ )  

 اآلخرةلغيب وإقام الصالة واإلنفاق من الذي رزقهم هللا واإلميان مبا أنزل إىل الرسول ومن قبله من الرسل واإليقان بالدار اإلميان با
وأولئك ، )نور وبيان وبصرية من هللا تعاىلأي على  (على هدى، )ن األعمال الصاحلة وترك احملرماتوهو مستلزم االستعداد هلا م

          . واآلخرةا أي يف الدني (هم املفلحون
  ( عملمى ُهدًى ِمْن رمهبِِّمْ قوله تعاىل )  أي على هدى عظيم ، ألن التنكري للتعظيم ، وأي هداية أعظم من تلك الصفات

ح هو ال فوز باملطلوب والنجاة من ) وأولئك هم املفلحون ( والفال املذكورة املتضمنة للعقيدة  الصحيحة واألعمال املستقيمة
 حصر الفالح فيهم ، ألنه ال سبيل إىل الفالح إال بسلوك سبيلهم . املرهوب ،

 معىن االستعالء يف قوله ) على هدى ( مثل لتمكنهم من اهلدى واستقرارهم عليه ومتسكهم به ، شبهت  قال الشوكاين :
 حاهلم حبال من اعتلى الشيء وركبه .         

  إِنَّا ) كما يف قوله   (يف ) الدالة على االستعالء ، ويف الضاللة يأت ب   يف هذا املوضع ،(  على ) وأتى ب   قال السعدى :و وم
         ألن صاحب اهلدى مستعل باهلدى ، مرتفع به ، وصاحب الضالل منغمس فيه حمتمقر. ( أمْو ِإيَّاُكْم لمعملمى ُهًدى أمْو يف ضمالٍل ُمِبنيٍ 

  ( أي خالقهم املدبر ِمْن رمهبِِّمْ قوله تعاىل )  ألمورهم ، والربوبية هنا خاصة متضمنة للرتبية اخلاصة اليت فيها سعادة الدنيا
 واآلخرة .

 قوله تعاىل ) وأولئك هم املفلحون ( قال النووي : الفالح الفوز والنجاة وإصابة اخلري ، قالوا وليس يف كالم العرب كلمة أمجع 
 .للخري من لفظة الفالح 

 لظفر بكل مراد ونوال البقاء الدائم يف اخلري. والفالح الفوز وا:  قال البقاعي 
 والفالح : الفوز وصالح احلال ، فيكون يف أحوال الدنيا وأحوال اآلخرة ، واملراد به يف اصطالح الدين :  وقال ابن عاشور

 الفوز بالنجاة من العذاب يف اآلخرة.
 منهما يدخل يف اآلية :: والفالح يف لغة العرب يطلق إطالقني مشهورين ، وكل  وقال الشنقيطي 

: أن العرب تقول ) أفلح فالن ( إذا فاز مبطلوبه األكرب ، فكل إنسان كان حياول مطلوبًا أعظم مث ظفر به وفاز  اإلطالق األول
 مبا كان يرجو فهذا قد أفلح .

م وبقاء يف النعيم تقول العرب ) نال : أن املراد بالفالح : الدوام والبقاء السرمدي يف النعيم ، فكل من كان له دوا اإلطالق الثاين
 الفالح ( .  ) الشنقيطي ( .

 والفالح هو الفوز باملطلوب والنجاة من املرهوب ، حصر الفالح فيهم ؛ ألنه ال سبيل إىل الفالح إال :  وقال السعدي
  اهلالك. بسلوك سبيلهم ، وما عدا تلك السبيل ، فهي سبل الشقاء واهلالك واخلسار اليت تفضي بسالكها إىل

 ) فيه أن الفالح مرتب على االتصاف هبذه الصفات ، فإن اختلت صفة منها نقص من  قوله تعاىل ) وأولئك هم املفلحون
الفالح بقدر ما اختل من تلك الصفات ، ألن من عقيدة أهل السنة واجلماعة أن اإلميان يزيد وينقص ، ولوال ذلك ما كان يف 

 اجلنات درجات .
 أربع آيات من أول سورة البقرة يف نعت املؤمنني ، وآيتان يف نعت الكافرين ، وثالثة عشر يف املنافقني . اهد :قال جم :فائدة
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 الفوائد :
 أمهية اإلميان بالغيب وأنه من أعظم صفات املتقني . -1
 أمهية الصالة وأهنا من أعظم صفات املتقني ، وهذا يشمل فرضها ونفلها . -2
 سبيل هللا يف كل جماالت اخلري ، وقد سبق فضائل اإلنفاق .أمهية اإلنفاق يف  -3
على املسلم أن حيرص على احملافظة على الصالة واإلنفاق ، فإن هللا كثريًا ما يقرن بينهما يف كتاب ) وقد سبق احلكمة من  -4

 ذلك من كالم السعدي رمحه هللا ( .
ُلونم ِكتمابم اّللَِّ قال تعاىل )  عمالنِيمًة ي مْرُجونم َِتمارمًة لمْن ت مُبورم  ِإنَّ الَِّذينم ي مت ْ ُقوا ممَّا رمزمقْ نماُهْم ِسرّاً وم  ( . ومأمقماُموا الصَّالةم ومأمنْ فم

ُهْم ومممَّا رمزمقْ نماُهْم يُ ْنِفُقونم وقال تعاىل )  ن م ابُوا لِرمهبِِّْم ومأمقماُموا الصَّالةم ومأمْمُرُهْم ُشورمى ب مي ْ  ( . ومالَِّذينم اْستمجم
عمالنِيمًة وقال تعاىل )  ُقوا ممَّا رمزمقْ نماُهْم ِسرًّا وم ُروا ابِْتغماءم ومْجِه رمهبِِّْم ومأمقماُموا الصَّالةم ومأمنْ فم ب م ُْم ومالَِّذينم صم يِّئمةم أُولمِئكم هلم نمِة السَّ يمْدرمأُونم بِاحلْمسم وم

ارِ   ( . ُعْقَبم الدَّ
عم الرَّاِكِعنيم ومأمِقيُموا الصَّالةم ومآتُ وقال تعاىل ) ُعوا مم اةم ومارْكم  ( . وا الزَّكم

ُدوُه ِعْندم اّللَِّ ِإنَّ اّللَّم وقال تعاىل )  رْيٍ َتِم دُِّموا أِلمنْ ُفِسُكْم ِمْن خم ا تُ قم مم اةم وم ُلونم بمِصريٌ ومأمِقيُموا الصَّالةم ومآتُوا الزَّكم  ( . مبما ت مْعمم
ممَّا رمزمقْ نماُهْم يُ ْنِفُقونم الَِّذينم ِإذما ذُِكرم اّللَُّ وقال تعاىل )  اب مُهْم وماْلُمِقيِمي الصَّالِة وم ا أمصم  (   ومِجلمْت قُ ُلوبُ ُهْم ومالصَّاِبرِينم عملمى مم

 وغري ذلك كثري .
 ذم البخل . -5
 ن أعلى إىل أسفل .( والنزول يكون م ..ومالَِّذينم يُ ْؤِمُنونم مبما أُْنزِلم ِإلمْيكم ) إثبات علو هللا لقوله تعاىل  -6

 وعلو هللا ينقسم إىل ثالثة أقسم :
وعلو القهر والغلبة  ،وعلو القدر ) أي قدره وشأنه عال ( ، علو ذات ) أن هللا فوق مسواته مستو على عرشه بائن من خلقه ( 

 والسلطان .
 تعاىل عال علواً معنوياً ( .متفق عليه بني أهل السنة وأهل البدع ة ) فكلهم يؤمنون بأن هللا :  علو القهر والقدر
ة ، فيثبته أهل السنة واجلماعة ، وال يثبته أهل البدع ، واحلق مذهب أهل السنة وأن هللا عال بذاته واألدلة كثري  وأما العلو الذايت

 جداً على علوه سبحانه وتعاىل ، من الكتاب والسنة والعقل والفطرة واإلمجاع .
 ت داللتهما بطرق كثرية :أما أدلة الكتاب والسنة فقد تنوع

 التصريح بالفوقية .أحدها : 
 ( . خيمماُفونم رمب َُّهْم ِمْن ف مْوِقِهمْ كقوله تعاىل )

اِهُر ف مْوقم ِعبماِدهِ وكقوله تعاىل )   ( . ومُهوم اْلقم
 التصريح بالعروج إليه .الثاين  : 

ُة ومالرُّوُح ِإلمْيِه كقوله تعاىل )  الِئكم  ( .ت مْعرُُج اْلمم
 ) يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهلم . ( . له وقو 

 التصريح بالصعود إليه .الثالث : 
ِلُم الطَّيُِّب كقوله تعاىل )   ( .ِإلمْيِه يمْصعمُد اْلكم

 التصريح برفعه بعض املخلوقات إليه .الرابع : 
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 ( . بمْل رمف معمُه اّللَُّ ِإلمْيهِ كقوله تعاىل ) 
ى ِإيّنِ وقوله تعاىل )  ومفِّيكم ومرماِفُعكم ِإيلمَّ  يما ِعيسم  ( . ُمت م

 التصريح بالعلو املطلق الدال على مجيع مراتب العلو .اخلامس : 
 ( . ومُهوم اْلعمِليُّ اْلعمِظيمُ كقوله تعاىل ) 

ِبريُ وقوله تعاىل )   ( . ومُهوم اْلعمِليُّ اْلكم
ِكيمٌ  وقوله تعاىل )  ( . إِنَُّه عمِليٌّ حم
 الكتاب منه . التصريح بنزيلالسادس : 

 م ( .ت مْنزِيُل اْلِكتماِب ِمنم اّللَِّ اْلعمزِيِز احلْمِكيكقوله تعاىل ) 
 ( . ت مْنزِيٌل ِمنم الرَّمْحمِن الرَِّحيمِ وقوله تعاىل ) 
يدٍ وقوله تعاىل )  ِكيٍم محِم  ( . ت مْنزِيٌل ِمْن حم
 ( . قِّ ُقْل ن مزَّلمُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن رمبِّكم بِاحلْم وقوله تعاىل ) 
ٍة وقوله تعاىل )  لمٍة ُمبمارمكم  ( .إِنَّا أمنْ زمْلنماُه يف لمي ْ

 التصريح بأن هللا تعاىل يف السماء .السابع : 
اءِ ) كقوله تعاىل  مم ْن يف السَّ  ( . أمأمِمْنُتْم مم

 ) ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء ( رواه أبو داود . وقال الرسول 
 ح باالستواء على العرش .التصريالثامن : 

وم كقوله تعاىل )   ى ( .الرَّمْحمُن عملمى اْلعمْرِش اْست م
 التصريح برفع األيدي إىل هللا تعاىل .التاسع : 

 : ) إن هللا يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردمها صفراً ( . كقوله   
 وهذا جيده من نفسه كل داع .والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة ، 

 التصريح بنزوله كل ليلة إىل السماء الدنيا ، والنزول املعقول عند مجيع األمم ، إمنا يكون من علو إىل أسفل .العاشر : 
مع اإلشارة إليه حسًا إىل العلو كما أشار إليه من هو أعلم به ومبا جيب له ، ملا كان باجلمع األعظم الذي مل جيتاحلادي عشر : 

ألحد مثله يف اليوم األعظم ، يف املكان األعظم ، قال هلم : ) أنتم مسؤولون عين ، فما ذا أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد 
 بلغت وأديت ونصحت . فرفع إصبعه الكرمية إىل السماء ، رافعاً هلا إىل من هو فوقها وفوق كل شيء ، قائاًل : اللهم اشهد ( .

يح بلفظ ) األين ( كقول أعلم اخللق به ، وأنصحهم ألمته ، وأفصحهم بيانًا عن املعىن الصحيح ، بلفظ ال التصر الثاين عشر : 
 يوهم باطاًل بوجه: ) أين هللا ( .

 ملن قال : إن ربه بالسماء باإلميان .  شهادته الثالث عشر : 
إىل إله موسى ، فيكذبه فيما أخربه من أنه سبحانه  إخباره تعاىل عن فرعون أنه رام الصعود إىل السماء ليطلعالرابع عشر  : 

فوق السموات ، فقال : ) يا هامان ابن يل صرحاً لعلي أبلغ األسباب أسباب السموات فأطلع إىل إله موسى وإين ألظنه كاذباً ( 
 فمن نفى العلو من اجلهمية فهو فرعوين ، ومن أثبتها فهو موسوي حممدي .

 وبني ربه ليلة املعراج بسبب ختفيف الصالة .  تردد بني موسى  أنه إخباره اخلامس عشر : 
 من العقل :
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 أن العلو صفة كمال والسفل صفة نقص ، فوجب هلل تعاىل صفة العلو وتنزيهه عن ضده .
 وأما الفطرة :

عند الدعاء ، ويقصدون جهة قال شارح الطحاوية : وأما ثبوته بالفطرة فإن اخللق مجيعاً بطباعهم وقلوهبم السليمة يرفعون أيديهم 
 العلو بقلوهبم عند التضرع إىل هللا .

 وأما اإلمجاع :
 فقد أمجع الصحابة والتابعون واألئمة على أن هللا فوق مسواته مستو على عرشه .

 فيه أن القرآن منزل غري ملوق ، وهذا معتقد أهل السنة واجلماعة . -7
 ومن األدلة على أنه منزل :

 .( بمارمكم الَِّذي ن مزَّلم اْلُفْرقمانم عملمى عمْبِدِه لِيمُكونم لِْلعمالمِمنيم نمِذيراً ت م قوله تعاىل ) 
ِإنَّا لمُه حلمماِفُظونم وقوله سبحانه )   .( ِإنَّا َنمُْن ن مزَّْلنما الذِّْكرم وم

ْدرِ وقوله تعاىل )  لمِة اْلقم  .( إِنَّا أمنْ زمْلنماُه يف لمي ْ
كذلك و والقرآن من األمر لقوله تعاىل )، األمر( فجعل األمر غري اخللقأال له اخللق و : قوله تعاىل ) والدليل على أنه غري ملوق

 ( .أوحينا إليك روحاً من أمرنا( وقوله سبحانه )ذلك أمر هللا أنزله إليكم
 وجوب اإلميان جبميع الكتب املنزلة . -8

 ضمن أربعة أمور :: اإلميان بالكتب يت قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا
 : اإلميان بأن نزوهلا من عند هللا حقاً . األول
، والتوراة اليت أنزلت على موسى ، واإلجنيل الذي  : اإلميان مبا علمنا امسه منها بامسه : كالقرآن الذي نزل على حممد الثاين 

 إمجااًل . ، وأما ما مل نعلم امسه فنؤمن به أنزل على عيسى ، والزبور الذي أوتيه داود 
 : تصديق ما صح من أخبارها ، كأخبار القرآن ، وأخبار ما مل يبدل أو حيرف من الكتب السابقة .الثالث 
وأنزلنا بالقرآن العظيم قال هللا تعاىل )، ومجيع الكتب السابقة منسوخة : العمل بأحكام ما مل ينسخ منها، والرضا والتسليمالرابع 

 ( .لكتاب ومهيمناً عليهديه من اإليك الكتاب مصدقاً ملا بني ي
 فضل اإلميان باليوم اآلخر ) من املوت والبعث واجلنة والنار وعذاب القرب ونعيمه وغريها ( . -9
 ألن اإلميان باهلل هو الذي يبعث على العمل، وهلذا يقرن هللا دائمًا اإلميان باهلل وباليوم قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :

 اآلخر.
 وبية هللا تكون خاصة وعامة، وقد اجتمعا يف قوله تعاىل عن سحرة فرعون )آمنا برب العاملني . رب موسى وهارون(.أن رب -10
 أن الفالح مرتب على االتصاف مبا ذكر ، فإن اختلت صفة منها نقص من الفالح بقدر ما اختل من تلك الصفات . -11

( َخَتَم اَّللَّ  َعَلى قـ ل وِّبِْم َوَعَلى ََسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم 6ْنَذْرتـَه ْم َأْم لَْ تـ ْنِذْره ْم اَل يـ ْؤِمن وَن )ِإنَّ الَِّذيَن َكَفر وا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَ )
  ( .(7ِغَشاَوٌة َوهَل ْم َعَذاٌب َعِظيٌم )

 [7، 6]البقرة: 
-------- 

 اختلف العلماء يف تأويل هذه اآلية :(  ْم َأْم َلْ تـ ْنِذْره ْم ال يـ ْؤِمن ونَ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفر وا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتـَه  ) 
: هي عامة ومعناها اخلصوص فيمن سبقت عليه كلمة العذاب ، وسبق يف علم هللا أنه ميوت على كفره ، أراد هللا أن يعلم  فقيل 
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: نزلت فيمن قتل يوم بدر من قادة  وقيلؤساء اليهود ، : نزلت يف ر  وقيل، الناس أن فيهم من هذا حاله دون أن يعني أحدًا 
 .: واألول أصح  قال القرطيباألحزاب . 
أن الكفار الذين كتبت عليهم الشقاوة وحقت عليهم كلمة العذاب يستوي عندهم اإلنذار من  –وهللا أعلم  – فمعىن اآلية

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون ولو جاءهتم كل آية عدمه فهم ال ينتفعون بإنذار وال بغري إنذار ، كما قال تعاىل ) 
 حىت يروا العذاب األلي م ( .

  االتفاق على أن هذه اآلية غري عامة لوجود كفار قد أسلموا بعدها . وقد حكى ابن عطية
  وص ، ألهنا آذنت بأن قال شيخنا علي بن عبيد هللا : هذه اآلية وردت بلفظ العموم ، واملراد هبا اخلص:  يقال ابن اجلوز

الكافر حني إنذاره ال يؤمن ، وقد آمن كثري من الكفار عند إنذارهم ، ولو كانت على ظاهرها يف العموم ، لكان خرب هللا هلم 
  خالف مربه ، ولذلك وجب نقلها إىل اخلصوص.

 وماٌء عملمْيِهْم أمأمْنذم ) قوله تعاىل :  يالشنقيط قال ُروا سم فم هذه اآلية تدل بظاهرها على  ( ْرت مُهْم أمْم ملْم تُ ْنِذْرُهْم ال يُ ْؤِمُنونم ِإنَّ الَِّذينم كم
ُروا ِإْن ) عدم إميان الكفار، وقد جاء يف آيات أخر ما يدل على أن بعض الكفار يؤمن باهلل ورسوله كقوله تعاىل :  فم ُقْل لِلَِّذينم كم

لمف ا قمْد سم ُْم مم ْر هلم ُهوا يُ ْغفم نَّ اّللَُّ عملمْيُكمْ ) قوله اآلية. وك ( ي مْنت م ِلكم ُكْنُتْم ِمْن ق مْبُل فممم ذم ْن يُ ْؤِمُن ِبهِ ) وكقوله : (  كم ُؤالِء مم ِمْن هم ،  ( وم
ووجه اجلمع ظاهر وهو أن اآلية من العام املخصوص ألنه يف خصوص األشقياء الذين سبقت هلم يف علم هللا الشقاوة املشار 

ابم األملِيمم ِإنَّ الَِّذينم ) إليهم بقوله  ىتَّ ي مرمُوا اْلعمذم اءمتْ ُهْم ُكلُّ آيمٍة حم لمْو جم ُت رمبِّكم ال يُ ْؤِمُنونم وم ِلمم قَّْت عملمْيِهْم كم . ويدل هلذا  ( حم
تممم اّللَُّ عملمى قُ ُلوهِبِمْ ) التخصيص قوله تعاىل  هم اآلية وأجاب البعض بأن املعىن ال يؤمنون مادام الطبع على قلوهبم وأمساع ( خم

 والغشاوة على أبصارهم فإن أزال هللا عنهم ذلك بفضله آمنوا. 
  قوله تعاىل ) إن الذين كفروا ( الكفر لغة السرت والتغطية ، ويسمى الليل ) كافرًا ( ألنه يغطي كل شيء ، وكل شيء غطى

معه  م اإلميان باهلل ورسله ، سواء كان: ضد اإلميان ، فهو عد وشرعاً الزارع ألنه يغطي البذر بالرتاب ، شيء فقد كفره ، والكافر 
 تكذيب أو مل يكن معه تكذيب .

 ( ْرت مُهمْ قوله تعاىل  ( اإلنذار : هو اإلعالم املقرون بالتخويف . أمأمْنذم
 ( ْرت مُهْم أمْم ملْم تُ ْنِذْرُهْم ال يُ ْؤِمُنونم قوله تعاىل وا ، هللا إن مل يؤمن ُتذيرهم من غ ضبذار الكفار و ( فيه دليل على أنه ينبغي إنأمأمْنذم

 وننذرهم ألمور :
 ألن هللا أمر بذلك . أواًل :

المتمهُ فقال تعاىل )  ا ب ملَّْغتم رِسم ِإْن ملْم ت مْفعمْل فممم ا أُْنزِلم ِإلمْيكم ِمْن رمبِّكم وم ا الرَُّسوُل ب ملِّْغ مم  ( . يما أمي ُّهم
عمِت الذِّْكرمىوقال تعاىل )   .( فمذمكِّْر ِإْن ن مفم

 ننذرهم رجاء انتفاعهم . :ثانياً 
عْ عظون من بين إسرائيل ) كما قال الوا ِديدًا قماُلوا مم ابًا شم ُهْم مِلم تمِعُظونم ق مْومًا اّللَُّ ُمْهِلُكُهْم أمْو ُمعمذِّبُ ُهْم عمذم ٌة ِمن ْ ِإْذ قمالمْت أُمَّ ِذرمًة ِإىلم وم

ُقونم  لمعملَُّهْم ي مت َّ  .( رمبُِّكْم وم
 وقياماً بالواجب . تربئ ة الذمة ثالثاً :

  بقيامنا بواجب النصح والتذكري .كما يف اآلية السابقة ) معذرة إىل ربكم ( أي قال الناهون : إمنا نعظكم لنعذر عند هللا
 اإلنذار هو التخويف من عقاب هللا بالزجر عن املعاصي ، وإمنا ذكر اإلنذار دون البشارة ألن تأثري اإلنذار يف رازي : قال ال

الرتك أقوى من تأثري البشارة ؛ ألن اشتغال اإلنسان بدفع الضرر أشد من اشتغاله جبلب املنفعة ، وهذا املوضع موضع الفعل و 
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 املبالغة وكان ذكر اإلنذار أوىل.
 ؟ (أأنذرهتم أم مل تنذرهم ) سؤال : فإن قيل : مل اقتصر على اإلنذار ومل يذكر البشارة يف قوله تعاىل :  قال القاَسي 

 .: ألهنم ليسوا أهالً للبشارة وألن اإلنذار أوقع يف القلوب ومن مل يتأثر به فألن ال يرفع البشارة رأساً  اجلواب
ه حىت ال يصل إليه خري وال خيرج منه شر، : االستيثاق مناخلتم (َخَتَم اَّللَّ  َعَلى قـ ل وِّبِْم َوَعَلى ََسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة ) 

أن هللا ختم على قلوب هؤالء وطبع عليها، حبيث ال خيرج منها شر وال يدخل إليها خري ، كالقارورة إذا ختمتها وطبعت  فاملعىن:
 عليها، ال خيرج شيء مما فيها، وال يصب إليها شيء آخر .

طابع ال يدخلها اإلميان وال ذكر هللا تعاىل املانع هلؤالء عن اإلميان وهو أن هللا ختم وطبع على قلوهبم وعلى مسعهم ب واملعىن :
ينفذ فيها ، فال يعون ما ينفعهم ، وال يسمعون ما يفيدهم وعلى أبصارهم غشاء وغطاء متنعها من النظر إىل الذي ينفعهم ، 

 وسدت عنهم أبواب اإلميان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندهتم بعدما تبني هلم احلق .
 ، ومعىًن كما يف هذه اآلية.اخلتم يكون حمسوساً كما بينا  : قال القرطيب

عدم فهمهم للقرآن إذا :  وعلى السمع،  فاخلتم على القلوب : عدم الوعي عن احلق سبحانه مفهوم ماطباته والفكر يف آياته
وعلى األبصار : عدم هدايتها للنظر يف ملوقاته وعجائب مصنوعاته ؛ هذا معىن قول ابن ،  تلي عليهم أو دُعوا إىل وحدانيته

 س وابن مسعود وقتادة وغريهم.عبا
  تممم هللا) قوله تعاىل  :رمحه هللا  قال القرطيبو  . (ختم هللا ) بنيَّ سبحانه يف هذه اآلية املانع هلم من اإلميان بقوله  ( خم

ال يدخله  واخلتم مصدر ختمت الشيء ختماً فهو متوم ومّتم ؛ شّدد للمبالغة ، ومعناه التغطية على الشيء واالستيثاق منه حىت
 شيء ؛ ومنه : ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك ، حىت ال يوصل إىل ما فيه ، وال يوضع فيه غري ما فيه.

 تممم هللا على قُ ُلوهِبِْم وعلى مسمِْعِهْم وعلى أبصارهم غشاوةقوله تعاىل ) :  قال ابن عاشور هذه اجلملة جارية جمرى التعليل (  خم
وبيان لسببه يف الواقع ليدفع بذلك تعجب  ( سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنون)  للحكم السابق يف قوله تعاىل

املتعجبني من استواء اإلنذار وعدمه عندهم ومن عدم نفوذ اإلميان إىل نفوسهم مع وضوح دالئله ، فإذا عملم أن على قلوهبم 
 .له وبطل العجب ختماً وعلى أمساعهم وأن على أبصارهم غشاوة عمِلمم سبب ذلك ك

 كما قال تعاىل ) أفرأيت من اختذ إهله هواه وأضله على علم والسمع ، والغشاوة على األبصار ، اخلتم يكون على القلب
 وختم على مسعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ( . والغشاوة : الغطاء على العني مينعها من الرؤية .

  ح ؟فاجلواب : ألنه حمل الفهم والعلمفإن قيل مل خص القلب باخلتم دون سائر اجلوار . 
 فاجلواب: قيل إهنا طرق العلم، فالقلب حمل العلم وطريقه السماع أو الرؤية فإن قيل مل خص هللا هذه األعضاء بالذكر؟. 
  فإن قال قائل : إن هللا بنّي أنه ختم على قلب هؤالء وعلى مسعهم وجعل على أبصارهم غشاوة ، فكيف يعاقبهم هللا وقد
 عل فيهم هذه األمور املانعة من اإلميان ؟ ج

اجلواب : إن القرآن بنّي أن هذا الطبع وهذا اخلتم ال يأت اإلنسان إال بسبب ذنب من ذنوبه ، فهو جزاء وفاق على بعض 
الذنوب ، وقد دلت آيات كثرية على أن هللا عز وجل يسبب لإلنسان الضاللة بسبب ارتكاب الذنوب كما يسبب له اهلدى 

ا ِبُكْفرِِهمْ بسبب الطاعات ، قال تعاىل ) هم ( سببية، فبنّي أن هذا الطبع بسبب كفرهم، ِبُكْفرِِهمْ ( )الباء( يف قوله )بمْل طمبمعم اّللَُّ عملمي ْ
ُرو وكقوله تعاىل ) فم ُنوا مُثَّ كم ا زماُغوا أمزماغم ( وكقوله )ا فمطُِبعم عملمى قُ ُلوهِبِْم ذمِلكم بِأمن َُّهْم آمم رمٌض ( وكقوله تعاىل ) اّللَُّ قُ ُلوب مُهمْ  ف ملممَّ يف قُ ُلوهِبِْم مم

رمضاً   ( . ف مزمادمُهُم اّللَُّ مم
 ) لسرعة تقلبه . وقيل: ألنه خالص كل شيء ، قيل القلب مسي بذلك  قوله تعاىل ) على قلوهبم : 
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  وإما بالقلب، فهؤالء ختم هللا على بالسمع وإما بالبصر  أن طرق اهلدى إما ( فيهتعاىل )ختم هللا على قلوهبم ...قوله
مع ما تنتفع هبا، وجعل على أبصارهم غطاء: : فال تسقه وال تتعظ وال تنزجر وال تتأثر، وختم على مسعهم: فال تعي وال تفقلوهبم

 ، بل يرى ما يضره ويهلكه .فال يرى ما ينفعه
  : صف هللا قلوب الكفار بعشرة أوصاف: و ل أهل املعاينقا :قوله تعاىل ) ختم هللا على قلوهبم ( قال القرطبقال القرطب :

 باخلتم والطبع والضيق واملرض والرْين واملوت والقساوة واالنصراف واحلمّية واإلنكار .
رُ ِإْذ ) وقال يف احلمية( فمالَِّذينم ال يُ ْؤِمُنونم بِاآْلِخرمِة قُ ُلوبُ ُهْم ُمْنِكرمٌة ومُهْم ُمْستمْكربُونم ) فقال يف اإلنكار فم عملم الَِّذينم كم وا يف قُ ُلوهِبُِم جم

() وقال يف االنصراف احلْمِميَّةم( ُهونم رمفم اّللَُّ قُ ُلوب مُهْم بِأمن َُّهْم ق مْوٌم ال ي مْفقم رمُفوا صم اِسيمِة ة )وقال يف القساو  مُثَّ اْنصم قُ ُلوبُ ُهْم ِمْن ف مومْيٌل لِْلقم
تْ ) وقال( ذِْكِر اّللَِّ  ( قُ ُلوبُُكمْ  مُثَّ قمسم نْ ) وقال يف املوت ِمْن ب مْعِد ذمِلكم مم نماُه(  أموم ي ْ ْيتًا فمأمْحي م انم مم الَّ بمْل رمانم عملمى ) وقال يف الرين كم كم

 ) انُوا يمْكِسُبونم ا كم رمٌض() وقال يف املرضقُ ُلوهِبِْم مم ْدرمُه ضم ) وقال يف الضيق يِف قُ ُلوهِبِْم مم ْن يُرِْد أمْن ُيِضلَُّه جيمْعمْل صم مم رمجاً وم وقال  (يِّقاً حم
ُهونم ) يف الطبع  . تممم اّللَُّ عملمى قُ ُلوهِبِْم(خم ) وقال يف اخلتم (فمطُِبعم عملمى قُ ُلوهِبِْم ف مُهْم ال ي مْفقم

 : وإمنا أفرد السمع ومل جيمع كما مجع ) قلوهبم ( و )أبصارهم( إما ألنه أريد منه املصدر الدال على اجلنس،  قال ابن عاشور
فلما عرب  (ويف آذاننا وقر)وقوله  (جيعلون أصابعهم يف أذاهنم)ق على اآلذان مسع أال ترى أنه مجع ملا ذكر اآلذان يف قوله إذ ال يطل

بالسمع أفرد ألنه مصدر خبالف القلوب واألبصار فإن القلوب متعددة واألبصار مجع بصر الذي هو اسم ال مصدر ، وإما 
 م .جوارح مسعهلتقدير حمذوف أي وعلى حواس مسعهم أو 

وقد تكون يف إفراد السمع لطيفة روعيت من مجلة بالغة القرآن هي أن القلوب كانت متفاوتة واشتغاهلا بالتفكر يف أمر اإلميان 
ل حظه من اإلدراك ، وكانت  والدين متلف باختالف وضوح األدلة ، وبالكثرة والقلة وتتلقى أنواعًا كثرية من اآليات فلكل عق

ًا متفاوتة التعلق باملرئيات اليت فيها دالئل الوحدانية يف اآلفاق ، ويف األنفس اليت فيها داللة ، فلكل بصر حظه من األبصار أيض
 االلتفات إىل اآليات املعجزات والعرب واملواعظ ، فلما اختلفت أنواع ما تتعلقان به مجعت.

فاجلماعات إذا مسعوا القرآن مسعوه مساعاً متساوياً وإمنا يتفاوتون يف  وأما األمساع فإمنا كانت تتعلق بسماع ما يُلقى إليها من القرآن
 . تدبره والتدبر من عمل العقول فلما اُتد تعلقها باملسموعات جعلت مسعاً واحداً 

، العذابر يف نار جهنم يعذبون أشد ، فإن مصري الكفاالكفار عقوبة عظيمة يف نار جهنم : وهلؤالءأي(  َوهَل ْم َعَذاٌب َعِظيمٌ ) 
  يعذبون جسدياً ونفسياً .

  أن العظيم نقيض احلقري والكبري نقيض الصغري فكأن العظيم فوق الكبري كما أن احلقري دون : الفرق بني العظيم والكبري
 الصغري ويستعمالن يف اجلثث واألحداث مجيعاً تقول رجل عظيم وكبري وتريد جثته أو خطره .

 الفوائد :
 مة العذاب فإنه ال يؤمن مهما كان الداعي واملنذر .أن من حقت عليه كل -1
أن اهلداية والتوفيق بيد هللا تعاىل ، فمن أراد هللا هدايته فلن يستطيع أحد أن يضله ، ومن أراد هللا إضالله فلن يستطيع أحد  -2

 أن يهديه .
 أن اإلنسان ينبغي أن يدعو هللا بالتوفيق واهلداية والثبات . -3
 تعاىل يف عدم إميان هؤالء الكفار .حكمة هللا  -4
 لكفار الذين ال يتعظون باملواعظ.، فإن فيه شبهاً من اة، وال باإلقبال على هللاأن من ال يشعر باخلوف عند املوعظ -5
 هتديد هؤالء الكفار بالعذاب العظيم . -6
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َاِدع وَن اَّللََّ َوالَِّذيَن آَمن وا َوَما خَيَْدع وَن ِإالَّ أَنـْف َسه ْم َوَما 8َما ه ْم ِب ْؤِمِننَي )َوِمَن النَّاِس َمْن يـَق ول  آَمنَّا بِاَّللَِّ َوبِاْليَـْوِم اآْلِخِر وَ ) ( خي 
  ( .(10( يف قـ ل وِّبِْم َمَرٌض فـََزاَده م  اَّللَّ  َمَرًضا َوهَل ْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِبَا َكان وا َيْكِذب وَن )9َيْشع ر وَن )

 [10 - 8]البقرة: 
--------- 

فأول أربع آيات يف سورة البقرة يف املؤمنني ، وآيتني يف ،  ذكر هللا تعاىل يف هذه اآليات صفات املنافقني... (  َوِمَن النَّاسِ ) 
 الكفار ، وثالثة عشرة آية يف املنافقني .

  نتهم ، مث ثىن بالكافرين قلوباً قلوهبم ألس افتتح سبحانه وتعاىل بذكر الذين أخلصوا دينهم هلل وواطأت فيه :قال النسفي
استهزاًء وخداعًا ولذا  وألسنة ، مث ثلث باملنافقني الذين آمنوا بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم وهم أخبث الكفرة ألهنم خلطوا بالكفر

 ( . الدرك األسفل ِمنم النار ِإنَّ املنافقني يِف )  نزل فيهم
 ملؤمنني اخللص ، مث ذكر بعدهم الكفرة اخللص ، مث ذكر ثالثًا املنافقني ذكر سبحانه يف أول هذه السورة ا : قال الشوكاين

وهم الذين مل يكونوا من إحدى الطائفتني ، بل صاروا فرقة ثالثة ؛ ألهنم وافقوا يف الظاهر الطائفة األوىل ، ويف الباطن الطائفة 
 الثانية ، ومع ذلك فهم أهل الدرك األسفل من النار.

 : نظرًا خلطرهم العظيم ، واللتباس أمرهم ، فاجلواب ذا كان التحذير من املنافقني أشد من الكفار ؟ ملا فإن قال قائل :
 وتسميهم باسم اإلسالم ، خبالف الكافر فإنه معلوم كفره فيجتنب .

 كة على : نزلت صفات املنافقني يف السور املدنية ، وذلك ألن مكة مل يكن هبا نفاق ، بل كان األمر يف م قال ابن كثري
خالف النفاق ، فكان كثري من أهل اإلسالم مبكة خيفون إسالمهم ويسرون بإمياهنم خوف القتل من املشركني ، أما املدينة فلما  

 كثر فيها املسلمون وقويت شوكتهم بدأ أهل الكفر يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر خوف السيف .
، م وباطنهم الكفريقول تعاىل يف وصف املنافقني الذين ظاهرهم اإلسال ( آْلِخِر َوَما ه ْم ِب ْؤِمِننيَ َمْن يـَق ول  آَمنَّا بِاَّللَِّ َوبِاْليَـْوِم ا )

، يقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، ألن اإلميان احلقهبم هللا بقوله : وما هم مبؤمننيأهنم يقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوهبم فأكذ
 منني .وإمنا هذا مادعة هلل ولعباده املؤ 

 ) أي يوم القيامة ، ومسي آخراً ألنه ال يوم بعده . تعاىل ) واليوم اآلخر 
َاِدع وَن اَّللََّ َوالَِّذيَن آَمن وا )  ) صالة املرأة يف  اخلداع : اإلخفاء ، فالذي خيادع يظهر شيئًا وخيفي شيئًا . ومنه قوله  (خي 

أهنم خيادعون هللا واملؤمنني بإظهار ما  واملعىن :، خندع الضب يف جحره مدعها خري من صالهتا يف بيتها ( ومن قول العرب : ا
 أهنم خيدعون هللا بذلك ، وأن ذلك نافعهم عنده . –جبهلهم  –أظهروه من اإلميان مع إصرارهم على الكفر ، يعتقدون 

اِدُعُهْم اْلُمنمافِ إن  كما قال تعاىل يف آية أخرى )( َوَما خَيَْدع وَن ِإالَّ أَنـْف َسه ْم )   . (ِقنيم خُيماِدُعونم اّللَّم ومُهوم خم
 ُنوا) قوله تعاىل :  قال ابن كثري أي : بإظهارهم ما أظهروه من اإلميان مع إسرارهم الكفر ، (  خُيماِدُعونم اّللَّم ومالَِّذينم آمم

يروج على بعض املؤمنني ، كما قال يعتقدون جبهلهم أهنم خيدعون هللا بذلك ، وأن ذلك نافعهم عنده ، وأنه يروج عليه كما 
ْيٍء أمال إِ ) تعاىل  ُبونم أمن َُّهْم عملمى شم ا حيمِْلُفونم لمُكْم ومحيمْسم مم يًعا ف ميمْحِلُفونم لمُه كم عمثُ ُهُم اّللَُّ مجِم اِذبُونم ي مْومم ي مب ْ ؛ وهلذا قابلهم  ( ن َُّهْم ُهُم اْلكم

ُعونم ِإال) على اعتقادهم ذلك بقوله  ْدم { يقول : وما ي مُغرُّون بصنيعهم هذا وال خيدعون إال أنفسهم ،  وممما خيم ا يمْشُعُرونم مم ُهْم وم أمنْ ُفسم
اِدُعُهمْ ) وما يشعرون بذلك من أنفسهم ، كما قال تعاىل   ( . ِإنَّ اْلُمنماِفِقنيم خُيماِدُعونم اّللَّم ومُهوم خم

  ا مادعني ألنفسهم ، ألن اخلداع إمنا يكون مع من ال يعرف : اإلشعار بأهنم ملا خادعوا من ال خيدع كانو  قال الشوكاينو
 البواطن ، وأما من عرف البواطن فمن دخل معه يف اخلداع فإمنا خيدع نفسه وما يشعر بذلك .
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 أي ما يشعر هؤالء أن خداعهم على أنفسهم مع أهنم يباشرونه ، ولكن ال حيسون به .(  َوَما َيْشع ر ونَ ) 
، وهذا املرض واعتداله، فهؤالء قلوهبم مريضة ، ومرض القلب خروجه عن صحتهاملرض هو اعتالل اجلسم (َرٌض يف قـ ل وِّبِْم مَ ) 

يف وصف املنافقني ) مثل املنافق مثل  م  ، وقد قال ق الناتج عن ضعف يقينهم وإمياهنالذي يف قلوهبم هو مرض الشك والنفا
 .احلائرة [  ] العائرة :وإىل هذه مرة ( رواه مسلم الشاة العائرة بني الغنمني ، تعري إىل هذه مرة 

 وقد ذكر هللا هذا املرض عن املنافقني يف عدة آيات :
ُؤالِء ِدينُ ُهمْ ِإْذ ي مُقوُل اْلُمنماِفُقونم ومالَِّذينم يف قُ ُلوهِبِْم فقال تعاىل )  رمٌض غمرَّ هم  . (مم

رمضٌ وقال تعاىل )  ( .ف مزمادمتْ ُهْم رِْجساً ِإىلم رِْجِسِهمْ  ومأممَّا الَِّذينم يف قُ ُلوهِبِْم مم
ْوتِ وقال تعاىل ) ْغِشيِّ عملمْيِه ِمنم اْلمم رمٌض ي مْنظُُرونم ِإلمْيكم نمظمرم اْلمم  ( .رمأمْيتم الَِّذينم يف قُ ُلوهِبِْم مم

اء عليهم بزيادة املرض ، وقيل : هو إخبار وقد اختلف العلماء يف تأويل هذه اآلية : فقيل : املراد الدع (فـََزاَده م  اَّللَّ  َمَرضًا )  
 . من هللا تعاىل عن زيادة مرضهم

  فزادهتم أنه يزيد هذا املرض ويتفاقم ، كما قال تعاىل –إذا مل يصلحه صاحبه  –فيه دليل على أن مرض القلب وفساده ( : 
 رجساً إىل رجسهم ( .

 مرضه يكون من أسباب قسوته ومرض ه وهالكه ، ألن الذنوب  فيه دليل على أن اإلنسان إذا مل يصلح قلبه ويهتم به فإنو
 واالهتمام به يصبح ذنباً ومعصية .واملعاصي سبب ملرض القلب ، ومرض القلب إذا مل حياول اإلنسان إصالحه 

 : ومرض القلب نوعان : مرض شبهة وشك ، ومرض شهوة وغي ، وكالمها يف القرآن . قال ابن القيم 
رمضاً  شبهة )قال تعاىل يف مرض ال رمٌض ف مزمادمُهُم اّللَُّ مم ٍد ، وأما مرض الشهوات فقال تعاىل ) ي (يِف قُ ُلوهِبِْم مم أمحم اءم النَِّبِّ لمْسُُتَّ كم ا ِنسم

عْ  قُ ْلنم ق مْواًل مم رمٌض وم عم الَِّذي يف ق مْلِبِه مم ْوِل ف ميمْطمم ْعنم بِاْلقم ْضم ْيُُتَّ فمال ختم اِء ِإِن ات َّقم  فهذا مرض شهوة الزنا . (  ُروفاً ِمنم النِّسم
 وقال عن مرض الشبهات : هو أصعبهما وأقتلهما للقلب .

 ( رمضاً قوله تعاىل ذمِلكم بِأمن َُّهْم ) كما سبق يف آيات سابقة ،على أن من عقوبة املعصية املعصية بعدها فيه دليل (ف مزمادمُهُم اّللَُّ مم
ُرو  فم ُنوا مُثَّ كم ا زماُغوا أمزماغم اّللَُّ قُ ُلوب مُهمْ ( وكقوله )هِبِمْ ا فمطُِبعم عملمى قُ ُلو آمم رمضاً ( وكقوله تعاىل )ف ملممَّ رمٌض ف مزمادمُهُم اّللَُّ مم  ( .يف قُ ُلوهِبِْم مم

ِر اْلُمنماِفِقنيم بِأمنَّ هلمُ  أي مؤمل موج ع . بالغ اإليالم الغاية العظمى ، كما قال تعاىل ) ( َوهَل ْم َعَذاٌب أَلِيمٌ )  ابًا أملِيماً( بمشِّ وقال ْم عمذم
ِل ِمنم النَّارِ تعاىل ) ْرِك اأْلمْسفم  ( . ِإنَّ اْلُمنماِفِقنيم يف الدَّ

  قال هنا يف املنافقني ) وهلم عذاب أليم ( بينما قال يف الكفار كما تقدم ) وهلم عذاب عظيم ( ألن األليم هو البالغ يف
 اإليالم الغاية العظمى .

بُون( أي يكذبون باهلل ورسوله، ُيكذِّ ليوم اآلخر(، ويف قراءة أخرى )آمنا باهلل وبا: بتكذيبهم وهو قوهلم )أي  ( ِذب ونَ ِبَا َكان وا َيكْ  )
ُد ِإنَّ  تعاىل )، كما قال واملنافقون اجتمع فيهم الوصفان: فهم كاذبون يف دعواهم اإلميان، ومكذبون هلل ولرسوله وماّللَُّ يمْشهم

ِإْذ ي مقُ ( ، وقال تعاىل )  اِذبُونم اْلُمنماِفِقنيم لمكم  نما اّللَُّ ومرمُسولُُه ِإالَّ ُغُروراً  وم عمدم ا وم رمٌض مم  ( . وُل اْلُمنماِفُقونم ومالَِّذينم يف قُ ُلوهِبِْم مم
 الفوائد :

ر العداوة فيهم ، ( فحصك قال تعاىل يف سورة املنافقني )هم العدو فاحذره ممكر املنافقني ، وأهنم أهل مكر وخداع ، ولذل -1
 ألهنم مادعون .

 أنه جيب االحرتاز والتحفظ من املنافقني ألهنم أهل خداع ومكر .  -2
يُِّئ ِإالَّ بِأمْهِلهِ كما قال تعاىل )  أن املكر السيء ال حييق إال بأهله .  -3 ْكُر السَّ يُق اْلمم  ( . ومال حيِم
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وب أعظم وأخطر من مرض األبدان ، قال ابن القيم : والرجل هو أن القلوب مترض كما مترض األبدان ، وأن مرض القل -4
الذي خياف موت قلبه ال موت بدنه ، إذ أكثر هؤالء اخللق خيافون موت أبداهنم وال يبالون مبوت قلوهبم ، وال يعرفون من احلياة 

 إال احلياة الطبيعة ، وذلك موت القلب والروح .
فقد كان ، وأن يدعو هللا دائمًا وأبدًا بتثبيته على احلق  رضه واحلرص على حياته .جيب االهتمام بالقلب ، واحلذر من م -5
 . يدعو ويقول : يا مقلب القلوب ثبت قلب على طاعتك 

 يقول ) اللهم إين أسألك قلباً سليماً .. ( . كان  وأن يدعو هللا أن يكون سليماً ، فقد
  رواه مسلم .(من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاءإن القلوب بني إصبعني ) قال  ، فقدأن حيذر من التساهل يف أمر القلبو 

 . وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم(يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللقال تعاىل ) كما ،قلب االستجابة هلل ولرسولهوأهم سبب حلياة ال
  متفق عليه( اجلسد كله أال وهي القلب لحت صلحاجلسد مضغة إذا صيف إن ) كما قال  وإذا صح القلب صح اجلسد ،

 قال تعاىل ) فويل للقاسية قلوهبم من ذكر هللا ( . وأن حيذر من قسوة القلب ، كما
 أن القلوب تنقسم إىل ثالثة أقسام : قلب سليم ، وقلب مريض ، وقلب ميت . -6

 اد هبا غري وجه هللا .فالقلب السليم : هو القلب الذي سلم من الشرك ، ومن البدعة ، ومن كل آفة ير 
 والقلب املريض : هو القلب الذي فيه مادة حياة ومادة مرض .

 والقلب امليت : هو قلب الكافر .
 أن اإلميان يزيد وينقص . -7
 أن من عقوبة املعصية املعصية بعدها . -8
 رهم باهلل تعاىل .أن من أسباب عذاب املنافقني كذهبم ، وهذا من األسباب ، وإال فالسبب الرئيسي هو كف -9

أنه قال )آية املنافق ثالث : إذا حدث   ، وقد جاء يف احلديث عن النب من الكذب وأنه من صفات املنافقنيالتحذير   -10
 األحوال .عوا بني الكذب والتكذيب وهذا شر ، وهؤالء املنافقون مجوإذا وعد أخلف، وإذا أؤمتن خان( متفق عليه ،كذب

انُوا يمْكِذبُونم لقوله )هللا ال يعاقب أحداً إال بسبب ذنبه ومعصيته فيه دليل على أن  -11  ( .مبما كم
نِْبهِ كما قال تعاىل ) ْذنما ِبذم  ( .فمُكاّلً أمخم

ُهُم اّللَُّ ِبُذنُوهِبِْم وماّللَُّ وقال تعاىل ) ذم بُوا ِبآيماتِنما فمأمخم ذَّ ْأِب آِل ِفْرعمْونم ومالَِّذينم ِمْن ق مْبِلِهْم كم دم ابِ  كم ِديُد اْلِعقم  ( .شم
اوقال تعاىل ) وَّاهم نِْبِهْم فمسم مم عملمْيِهْم رمب ُُّهْم ِبذم ْمدم ا فمدم ُروهم بُوُه ف معمقم ذَّ  ( .فمكم
ُْم ِمنم اّللَِّ ِمْن وماقٍ وقال تعاىل ) انم هلم ا كم مم ُهُم اّللَُّ ِبُذنُوهِبِْم وم ذم  ( .فمأمخم

 هذا إشارة إىل أن السبب يف استحقاقهم العذاب هو أهنم كانوا يك ذبون ، فيه تنفري وتقبيح من الكذب كما سبق ، ويف -12
ومن املعلوم أن هذا أحد األسباب يف عذاهبم ، ألن األسباب كثرية يف استحقاقهم العذاب ، لكن قد يعرب هللا تعاىل عن إهالك 

ا خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارًا ( وقوم نوح كان سبب الكفار ببعض ذنوهبم تنفريًا منه وتقبيحًا له كما قال تعاىل يف قوم نوح ) مم
 هالكهم كفرهم باهلل ، لكن خص اخلطيئات تقبيحاً هلا .

اٌل ومال ب مُنونم ما قال تعاىل ) سليم ، ك هأن املؤمن قلب -13 ُع مم فم ِليمٍ  ي مْومم ال ي من ْ ْلٍب سم ْن أمتمى اّللَّم ِبقم  ( . ِإالَّ مم
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َا حَنْن  م ْصِلح وَن ) َوِإَذا ِقيَل هَل ْم اَل )  (.(12( َأاَل ِإنَـّه ْم ه م  اْلم ْفِسد وَن َوَلِكْن اَل َيْشع ر وَن )11تـ ْفِسد وا يف اأْلَْرِض قَال وا ِإَّنَّ
 [12، 11]البقرة: 

--------- 
ال تفسدوا يف األرض بالنفاق حد من الناس : أهنم إذا قال هلم أ خيرب تعاىل عن املنافقني (َوِإَذا ِقيَل هَل ْم ال تـ ْفِسد وا يف اأْلَْرِض )

 : ومواالة اليهود والكافرين ردوا قائلني
  : والفساد ضّد الصالح ، وحقيقته العدول عن االستقامة إىل ضّدها.،  " ال " هني ( الم تُ ْفِسُدواْ ) قوله قال القرطيب 

د الشيء ي مْفِسُد فمساداً وُفسوداً وهو فاسد وِفسيد.  فمسم
  اآلية : ال تُفسدوا يف األرض بالكفر ومواالة أهله ، وتفريق الناس عن اإلميان مبحمد صلى هللا عليه وسلم والقرآن.واملعىن يف

 بعض من وقف على حاهلم من املؤمنني الذين هلم اطالع على (  ال تفسدوا يف األرض) : والقائل هلم  قال ابن عاشور
ة واملوعظة رجاء إمياهنم ويسرتون عليهم خشية عليهم من العقوبة وعلمًا بأن شؤوهنم لقرابة أو صحبة ، فيخلصون هلم النصيح

 يغضي عن زالهتم كما أشار إليه ابن عطية. النبء 
َا حَنْن  م ْصِلح ونَ )  وإظهار أنه ليس بإفساد بل  فجمعوا يف قوهلم هذا بني أمرين كبريين : العمل بالفساد يف األرض ، ( قَال وا ِإَّنَّ

   فعل الباطل واعتقاده حقاً .ني، قلباً للحقائق ومجعاً بالح هو ص

: ال تفسدوا يف األرض بالكفر ومواالة أهله ،  واملعىنالح ، وحقيقته العدول عن االستقامة إىل ضدها ، الفساد : ضد الص
 والقرآن . وتفريق الناس عن اإلميان مبحمد 

 ْن زُيِّنم لمُه ُسوُء ا يف قلوهبم من املرض فكانوا كما قال هللا فيهم )قال بعض العلماء : تصوروا الفساد بصورة الصالح ، مل أمفممم
ناً  سم ِلِه ف مرمآُه حم  ( . عممم

ر فإنه ال أعظم إفسادًا ممن كفتعاىل ردًا على هؤالء املنافقني ، ذا كالم مستأنف وجواب من هللا ه (َأال ِإنَـّه ْم ه م  اْلم ْفِسد وَن ) 
أن هذا إصالح ، فهل بعد  -مع هذا  –، وخادع هللا وأولياءه ، وواىل احملاربني هلل ورسوله وزعم سبيل هللابآيات هللا ، وصد عن 

 هذا الفساد فساد ؟
 أي : ولكن ال حيسون ويفطنون النطماس نور اإلميان يف قلوهبم .(  َوَلِكْن ال َيْشع ر ونَ ) 
 ضع ، وهذا أبلغ ما يكون من الذم والتجهيل أن يكون الرجل تأمل كيف نفى عنهم الشعور يف هذا املو  : قال ابن القيم

، وهذا يدل على مرئي لعباد هللا وهو ال يشعر به ،ر فساده مشهور يف اخلارج، مع أن أثمفسدًا وال شعور له بفساده البتة
 استحكام الفساد يف مداركه وطرق علمه .

 الفوائد :
 أن النفاق من اإلفساد يف األرض . -1
 خلطر أن يُزّين لإلنسان عمله .أعظم ا -2
فيه أن أهل الفساد والشر يرتكبون الكبائر ويزعمون أهنم أهل إصالح ، ومما يدل على ذلك ، قوله تعاىل عن فرعون أنه قال  -3

 عن موسى عليه السالم ) إين أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر يف األرض الفساد ( .
ملنافقني وأعداء هللا من أعظم الفساد يف األرض كما قال تعاىل ) والذين كفروا بعضهم فيه دليل على أن مواالة الكفار وا -4

 أولياء بعض إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري ( .
 فيه اإلنكار على أهل الفساد وتبيني ضالهلم . -5
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 خطر النفاق . -6
 وجوب اإلصالح يف األرض . -7
 ني .احلذر من التشبه بصفات املنافق -8
 أنه ليس كل من ادعى شيئاً يصدق يف دعواه . -9
  (.(13ء  َوَلِكْن اَل يـَْعَلم وَن )َوِإَذا ِقيَل هَل ْم آِمن وا َكَما آَمَن النَّاس  قَال وا أَنـ ْؤِمن  َكَما آَمَن السَُّفَهاء  َأاَل ِإنَـّه ْم ه م  السَُّفَها)

 [13]البقرة: 
------ 

وإذا قيل للمنافقني آمنوا كما آمن الناس أي كإميان الناس باهلل ومالئكته : يقول تعاىل  ( ن وا َكَما آَمَن النَّاس  َوِإَذا ِقيَل هَل ْم آمِ ) 
 . وكتبه ورسله والبعث بعد املوت واجلنة والنار وغري ذلك مما أخرب املؤمنني به وعنه

 ُمْ قوله تعاىل ) :  قال أبو السعود ِإذما ِقيلم هلم ؤمنني بطريق األمر باملعروف إثرم هنِيهم عن املنكر إمتامًا للُنصح من ِقبمل امل ( وم
 وإكماالً لإلرشاد :

 . يعنون   لعنهم هللا   أصحاب رسول هللا  ،قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء (قَال وا أَنـ ْؤِمن  َكَما آَمَن السَُّفَهاء   )
 ومال تُ ْؤُتوا )ء والصبيان سفهاء يف قوله تعاىل  مسى هللا النسا السفيه : هو الذي ال يعرف مصاحل نفسه ضعيف الرأي ، وهلذا

عملم اّللَُّ لمُكْم ِقيماماً ( اءم أمْمومالمُكُم الَّيِت جم هم فم  قال ابن كثري : قال عامة علماء التفسري هم النساء والصبيان .    السُّ
 كانوا يظهرون هذا القول فيما بينهم   فاجلواب : اء(فإن قلت : كيف يصح النفاق مع اجملاهرة بقوهلم )أنؤمن كما آمن السفه

  .       ال عند املؤمنني
 وهذا القول من املنافقني إمنا كانوا يقولونه يف خفاء واستهزاء فأطلع هللا نبّيه واملؤمنني على ذلك ، وقّرر أن :  قال القرطيب

فه ورِقّة احلُُلوم وفساد البصائر إمنا هي يف حيّزِهم وصفة هل م ، وأخرب أهنم هم السفهاء ولكن ال يعلمون للرَّيْن الذي على السَّ
 قلوهبم.

 . فيهم ةهافأكد وحصر السف ،أال أهنم هم السفهاء ( َأال ِإنَـّه ْم ه م  السَُّفَهاء  )  
، وسعيه فيما اإلنسان مبصاحل نفسه، ألن حقيقة  السفه جهل رب أهنم هم السفهاء على احلقيقة، وخييف هذه اآلية يرد هللا عليهم

 يضرها ، وهذه الصفة منطبقة عليهم .
غ يف العمى والبعد  م يف الضاللة واجلهل وذلك أردى هلم وأبل ن متام جهلهم أهنم ال يعلمون حباهل يعين وم(  َوَلِكْن ال يـَْعَلم ونَ  )

 . عن اهلدى
 فرد هللا لنفاق بقوهلم ) أنؤمن كما آمن السفهاء ( ملا دعا أهل اإلميان أهل النفاق إىل اإلميان ، أجاب أهل ا:  قال ابن القيم

 الرابع :نفي العلم عنهم ،  الثالث :: حصر السفه فيهم ،  الثاينتسفيهم .  األول : عليهم وأسجل عليهم بأربعة أنواع :
واهبم من دعواهم أيضاً وهو تكذيبهم فيما تضمنه ج اخلامس :تكذيبهم فيما تضمنه جواهبم من اإلخبار عن سفه أهل اإلميان ، 

 . التنزيه من السفه
 الفوائد :

 وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ومن ذلك دعوة أهل النفاق إىل اإلميان وترك النفاق . -1
 فيه أن أعداء الدين دائماً يصفون أهله بأقبح الصفات ، فالرسل وصفهم قومهم بالسحر واجلنون والكهانة . -2
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 لك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو جمنون ( .كما قال تعاىل ) كذ  
قمالُوا جممُْنوٌن وماْزُدِجرم وقال تعاىل )   نما وم بُوا عمْبدم ذَّ لمُهْم ق مْوُم نُوٍح فمكم بمْت ق مب ْ ذَّ  ( . كم
اِحرٌ وقال تعاىل ) ا سم ذم اِفُرونم هم قمالم اْلكم ُهْم وم اءمُهْم ُمْنِذٌر ِمن ْ عمِجُبوا أمْن جم ابٌ   وم ذَّ  ( . كم

 فيه خطر املنافقني وشدة كفرهم وعنادهم . -3
ُه  فيه أن كل من مل يؤمن باهلل فهو سفيه ، كما قال تعاىل ) -4 ِفهم ن مْفسم ْن سم ْن ي مْرغمُب عمْن ِملَِّة ِإبْ رماِهيمم ِإالَّ مم  ( .وممم
اِفعُ  فيه دفاع هللا عن املؤمنني كما قال تعاىل ) -5 ُنوا  ِإنَّ اّللَّم يُدم  ( .عمِن الَِّذينم آمم
 ذم اجلهل بدين هللا وتعاليم ه . -6
 سبب للضالل . أن عدم العلم  -7
 فضل العلم . -8
َا حَنْن  ) َّللَّ  َيْستَـْهِزئ  ِّبِْم ( ا14م ْستَـْهزِئ وَن ) َوِإَذا َلق وا الَِّذيَن آَمن وا قَال وا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإىَل َشَياِطيِنِهْم قَال وا ِإنَّا َمَعك ْم ِإَّنَّ

  ( .(15َومَي دُّه ْم يف ط ْغَياِِنِْم يـَْعَمه وَن )
 [15، 14]البقرة: 

---------- 
هؤالء املنافقون املؤمنني قالوا : آمنا وأظهروا هلم اإلميان  يقول تعاىل وإذا لقي : قال ابن كثري (َوِإَذا َلق وا الَِّذيَن آَمن وا قَال وا آَمنَّا ) 

 . ملواالة غروراً منهم للمؤمنني ونفاقاً ومصانعة وليشركوهم فيما أصاهبم من خري ومغنموا
 .: أي سادهتم وكرباؤهم من أحبار اليهود ورؤوس املشركني واملنافقني أي: وإذا خلوا إىل شياطينهم (َوِإَذا َخَلْوا ِإىَل َشَياِطيِنِهْم ) 
 ، من غريمها ، وقد جاء يف القرآن  سواء كان من اجلن أو من اإلنس أو والشيطان يف لغة العرب : هو كل عات ومتمرد

ْنِس وماجلِْنِّ يُوِحي ب مْعُضُهْم ِإىلم ب مْعٍض طالق الشياطني على العتاة املتمردين من اإلنس واجلن ، كما قال جل وعال )إ يماِطنيم اإْلِ شم
ْوِل ُغُروراً  ِإذم ( وكما هذه اآلية )ُزْخُرفم اْلقم لمْواوم يماِطيِنِهمْ  ا خم عتاهتم املتمردين، ويف احلديث )الكلب األسود ( أي : رؤسائهم و ِإىلم شم

 ( .شيطان
 . قالوا : إنا معكم ، قال ابن عباس : أي إنا على مثل ما أنتم عليه (قَال وا ِإنَّا َمَعك ْم ) 
َا حَنْن  م ْستَـْهزِئ ونَ )   . بالقوم ونلعب هبم ئأي نستهز   ( ِإَّنَّ

 .عن ابن عباس : قال : يسخر هبم للنقمة منهم   ( َيْستَـْهِزئ  ِّبِمْ  اَّللَّ   )
  : ويف مقابلة استهزائهم باملؤمنني باستهزاء هللا هبم ما يدل على عظم شأن املؤمنني وعلو منزلتهم ، وليعلم قال أبو حيان

 .املنافقون أن هللا هو الذي يذب عنهم وحيارب من حارهبم
  به . ئمبن يستهز  ئيف اآلية أن هللا يستهز 
 مبيناً ما يوصف هللا به وما ال يوصف به : رمحه هللا قال الشيخ حممد بن عثيمني 

 ال كمال فيها ، فهي ممتنعة يف حق هللا تعاىل كاملوت ، واجلهل ، والنسيان ، والعجز . إذا كانت الصفة نقصاً  
 ، كاحلياة ، والعلم ، والسمع ، والعزة .ال نقص فيها فإن هللا يوصف هبا مطلقاً  وإذا كانت الصفة كماالً 

حال ، ونقصًا يف حال مل تكن جائزة يف حق هللا تعاىل وال ممتنعة على سبيل اإلطالق ، بل يُفّصل  وإذا كانت الصفة كمااًل يف
داع ، فهذه صفات فيها : فتجوز يف احلال اليت تكون كمااًل ، ومتتنع يف احلال اليت تكون نقصًا ، وذلك كاملكر ، والكيد ، واخل

تكون كمااًل إذا كانت يف مقابلة من يعاملون الفاعل مبثلها ، ألهنا حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه مبثل فعله 
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 ، كقوله تعاىلمقابلة من يعاملونه ورسله مبثلها، وإمنا ذكرها يف تعاىل من صفاته على سبيل اإلطالق، وهلذا مل يذكرها هللا أو أشد
وقوله ) إن املنافقني خيادعون هللا وهو خادعهم ( وقوله ) قالوا إنا م يكيدون كيداً وأكيد كيداً ( ) وميكرون وميكر هللا ( وقوله ) إهن

 هبم ( . ئمعكم إمنا َنن مستهزءون هللا يستهز 
ن خانوه ، فقال تعاىل ) وإن يريدوا وأما اخليانة فال يوصف هبا مطلقًا ألهنا صفة ذم مطلقًا ، ولذلك مل يذكر هللا أنه خان م

 خيانتك فقد خانوا هللا من قبل فأمكن منهم ( ومل يقل فخاهنم .   
 . يزيدهم ، يف طغياهنم : أي فجورهم وكذهبم ، يعمهون : أي حائرون مرتددون ( أي : َومَي دُّه ْم يف ط ْغَياِِنِْم يـَْعَمه ونَ  ) 
 تعاىل ) إنا ملا طغى املاء ( أي ارتفع وعال ، وقوله يف فرعون ) إنه طغى ( أي أسرف  وأصل الطغيان جماوزة احلد ، ومنه قوله

 يف الدعوى .
 الفوائد :

 هو إظهار اإلسالم واإلميان وإبطان الكفر والشر .و  : بيان النفاق -1
 اجلزاء من جنس العمل .أن اجلزاء من جنس العمل فمن استهزأ باهلل استهزأ هللا به ، وهذه قاعدة معروفة بالشرع أن   -2

قال تعاىل ) فلما زاغوا أزاغ هللا قلوهبم ( وقال تعاىل ) والذين اهتدوا زادهم هدى ( وقال تعاىل ) مث انصرفوا صرف هللا قلوهبم ( ، 
من كان ) وقال  داود، ( رواه أبو)الرامحون يرمحهم هللا ( رواه مسلم ، وقال رت مسلمًا سرته هللا يوم القيامةمن س) وقال 

، وقال الناس يريد أداءها أدى هللا عنه( رواه البخاري ) من أخ ذ أموال ، وقال جة أخيه كان هللا يف حاجته( رواه مسلميف حا
 ( رواه أبو داود .)من وصل صفاً وصله هللا 

 . أن هللا قد ميلي لإلنسان ويطيل عمره استدراجاً  -3
َّ الَّذِ  كما قال تعاىل ) َبم ْزدماُدوا ِإَْثاً ومال حيمْسم ُْم لِي م ٌر أِلمنْ ُفِسِهْم ِإمنَّما مُنِْلي هلم ي ْ ُْم خم ُروا أممنَّما مُنِْلي هلم فم  ( .ينم كم

ْيُث ال ي مْعلمُمونم  وقال تعاىل ) نمْستمْدرُِجُهْم ِمْن حم ا احلْمِديِث سم ذُِّب هِبمذم ْن ُيكم مم ْرين وم  .( فمذم
ا ذُكُِّروا بِِه ف متمْحنما مث تال )  استدراج هو دنيا على معاصيه ما حيب فإمناإذا رأيت هللا يعطي العبد من ال ) وقال  ا نمُسوا مم ف ملممَّ

ْذنماُهْم ب مْغتمًة فمِإذما ُهْم ُمْبِلُسونم  ىتَّ ِإذما فمرُِحوا مبما أُوُتوا أمخم ْيٍء حم   رواه أمحد .(  عملمْيِهْم أمبْ ومابم ُكلِّ شم
 حىت إذا أخذه مل يفلته ( متفق عليه . ) إن هللا ليملي للظامل وقال 

 أن هللا يستهزئ مبن يستهزئ به ، فيوصف هللا هبذا الوصف إذا كان يف مقابلة استهزائهم . -4
  (.( 16أ ولَِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرو ا الضَّاَلَلَة بِاهْل َدى َفَما َرِبَْت جِتَارَتـ ه ْم َوَما َكان وا م ْهَتِديَن ))

 [16]البقرة: 
------                   

 أي املنافقون املوصوفون بتلك الصفات . ( أ ولَِئكَ ) 
اختاروا واستحبوا الضاللة وهي الكفر والنفاق باهلدى الذي ف ، أي بذلوا اهلدى َثنًا للضاللة (الَِّذيَن اْشتَـَرو ا الضَّالَلَة بِاهْل َدى  )

 هو اإلميان باهلل تعاىل .
 رتوا : مبعىن استبدلوا ، والعرب َتعل من آثر شيئًا على شيء مشرتيًا له ، وبائعًا لآلخر ، والضاللة واش:  قال ابن اجلوزي

 والضالل مبعىن واحد.
 وهذا من أحسن األمثلة ، فإنه جعل الضاللة اليت هي غاية الشر كالسلعة ، وجعل اهلدى الذي هو غاية  : السعدي قال

 غبة عنه يف الضاللة ، هذه َتارهتم فبئس التجارة .الصالح مبنزلة الثمن ، فبذلوا اهلدى ر 
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 ؟ ىوكيف شراء الضاللة باهلد 
 وجمالسة أهل اإلميان . فضلوا مواالة الكافرين وجمالستهم واتباع أقواهلم على مواالة رسول هللا  ألهنم

) فاستحبوا العمى : ر كما قال تعاىل وهناك وجه آخر : أهنم بعد أن حصل هلم اإلميان باهلل ارتدوا على أدبارهم ورغبوا يف الكف
 على اهلدى ( .

 وكيف تربح وهم اشرتوا الضاللة وباعوا اهلدى ؟،  أي ما رحبت صفقتهم يف هذه البيعة (َفَما َرِبَْت جِتَارَتـ ه ْم ) 
 . راشدين يف صنيعهم ذلك: وما كانوا أي  (  َوَما َكان وا م ْهَتِدينَ ) 

 الفوائد :
 هنم اختاروا الفاين العاجل على الباقي اآلجل .أذم املنافقني و  -1
 ذم وقبح املنافقني . -2
 تكون هلل وباهلل فهي خاسرة باطلة . أن كل َتارة ال -3

اٍب أملِيٍم ومن التجارة الناجحة قوله تعاىل ) ْل أمُدلُُّكْم عملمى َِتمارمٍة تُ ْنِجيُكْم ِمْن عمذم ُنوا هم ا الَِّذينم آمم ِمُنونم بِاّللَِّ ومرمُسولِِه تُ ؤْ . يما أمي ُّهم
ٌر لمُكْم ِإْن ُكْنُتْم ت مْعلمُمونم  ي ْ ِبيِل اّللَِّ بِأمْموماِلُكْم ومأمنْ ُفِسُكْم ذمِلُكْم خم  ( . ومَُتماِهُدونم يف سم

 : ونظراً خلطورة النفاق فسأذكر بعض ما يتعلق بالنفاق وخطره 
 أواًل : النفاق األكرب صاحبه كافر خملد بالنار .

 يفه :تعر 
وهذا هو النفاق  هو أن يظهر اإلنسان اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه ، 

] قاله ابن رجب جامع العلوم ، وأخرب أهنم يف الدرك األسفل من النار .، ونزل القرآن بذم أهله وتكفريهمد رسول هللا الذي كان على عه
 [ . 403: واحلكم 

ِل ِمنم النَّاِر  قال تعاىل ) ْرِك اأْلمْسفم  ( .ِإنَّ اْلُمنماِفِقنيم يف الدَّ
اباً أملِيماً( وقال تعاىل ) ُْم عمذم ِر اْلُمنماِفِقنيم بِأمنَّ هلم  . بمشِّ
ا وقال تعاىل ) نَّمم خم هم اِت وماْلُكفَّارم نمارم جم عمدم اّللَُّ اْلُمنماِفِقنيم وماْلُمنماِفقم اوم  ( . ِلِدينم ِفيهم

 ثانياً : بعض صفات املنافقني :
 . الكذب والتكذيب هلل ولرسوله  أواًل :

اِذبُونم  قال تعاىل ) ُد ِإنَّ اْلُمنماِفِقنيم لمكم ُ يمْشهم انُوا يمْكِذبُونم  ، وقال تعاىل ) ( وماّللَّ اٌب أملِيٌم مبما كم ُْم عمذم  ( . ومهلم
 أو ملزه .أو عيبه  أذى الرسول  ثانياً :

ُطو  قال تعاىل ) ا ِإذما ُهْم يمْسخم هم ِإْن ملْم يُ ْعطمْوا ِمن ْ ا رمُضوا وم هم قماِت فمِإْن أُْعُطوا ِمن ْ ْن ي مْلِمُزكم يف الصَّدم ُهْم مم ِمن ْ  ( . نم وم
 التويل واإلعراض عن حكم هللا ورسوله . ثالثاً :

نَّا بِاّللَِّ ومبِالرَُّسولِ  قال تعاىل ) ي مُقوُلونم آمم ا أُولمِئكم بِاْلُمْؤِمِننيم  وم مم ُهْم ِمْن ب مْعِد ذمِلكم وم ومىلَّ فمرِيٌق ِمن ْ   ( . ومأمطمْعنما مُثَّ ي مت م
 مظاهرة الكافرين ومعاونتهم على املؤمنني . ثالثاً :

ابًا أملِيماً قال تعاىل ) ُْم عمذم ِر اْلُمنماِفِقنيم بِأمنَّ هلم افِ .  بمشِّ ُهُم اْلِعزَّةم فمِإنَّ اْلِعزَّةم الَِّذينم ي متَِّخُذونم اْلكم ُغونم ِعْندم رِينم أمْولِيماءم ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننيم أمي مْبت م
يعاً   ( . ّلِلَِّ مجِم

 املسرة باخنفاض دين الرسول أو الكراهية النتصار دينه . رابعاً :
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ِإْن ُتِصْبكم ُمِصيبمٌة ي م  قال تعاىل ) نمٌة تمُسْؤُهْم وم سم وملَّْوا ومُهْم فمرُِحونم ِإْن ُتِصْبكم حم ي مت م ْذنما أمْمرمنما ِمْن ق مْبُل وم  ( . ُقوُلوا قمْد أمخم
 الرياء .  خامساً :

 ( . يُ رماُؤونم النَّاسم ومال يمْذُكُرونم اّللَّم ِإالَّ قمِليالً  قال تعاىل )
 ثقل العبادة عليهم . سادساً :

ِإذما قماُموا ِإىلم الصَّالِة قماُمو  قال تعاىل ) اىلم وم  ( . ا ُكسم
 يأمرون باملنكر وينهون عن املعروف . سابعاً :

ي مْقِبُضو و  قال تعاىل ) ْعُروِف وم ْونم عمِن اْلمم هم ي من ْ ِر وم ُهْم اْلُمنماِفُقونم وماْلُمنماِفقماُت ب مْعُضُهْم ِمْن ب مْعٍض يمْأُمُرونم بِاْلُمْنكم نم أمْيِدي مُهْم نمُسوا اّللَّم ف منمِسي م
اِسُقونم ِإنَّ اْلُمنمافِ   .( ِقنيم ُهُم اْلفم

 . ثالثاً : خطرهــم
 أواًل : حتذير القرآن منهم .

 قال ابن القيم :  كاد القرآن أن يكونم كّله يف شأهنم ؛ لكثرهتم على ظهر األرض ويف أجواف القبور .
ْرُهْم قمات ملمُهُم اّللَُّ أمىنَّ يُ ْؤفمُكونم ) قال هللا تعاىل   ( . ُهُم اْلعمُدوُّ فماْحذم

ُهْم يف ظُ ) قال هللا تعاىل  ت مرمكم بم اّللَُّ بُِنورِِهْم وم ْولمُه ذمهم ا حم اءمْت مم ا أمضم ْوقمدم نمارًا ف ملممَّ ثمِل الَِّذي اْست م مم ث مُلُهْم كم اٍت ال يُ ْبِصُرون مم ُصمٌّ  .ُلمم
 ( . ُبْكٌم ُعْمٌي ف مُهْم ال ي مْرِجُعونم 

يٍِّب ِمنم السَّ ) قال هللا تعاىل  صم ْوِت وماّللَُّ أمْو كم رم اْلمم ذم اِبعمُهْم يف آذماهِنِْم ِمنم الصَّوماِعِق حم ب مْرٌق جيمْعمُلونم أمصم اٌت ومرمْعٌد وم اِء ِفيِه ظُُلمم يٌط  مم حمُِ
اِفرِينم  ِإذما أمْظلممم عملميْ  .بِاْلكم ْوا ِفيِه وم شم ُْم مم اءم هلم ا أمضم ْطمُف أمْبصمارمُهْم ُكلَّمم ْرُق خيم اُد اْلب م ارِِهْم يمكم ْمِعِهْم ومأمْبصم بم ِبسم هم اءم اّللَُّ لمذم لمْو شم ِهْم قماُموا وم

ْيٍء قمِديرٌ   ( . ِإنَّ اّللَّم عملمى ُكلِّ شم
انُوا ُمْهتمِدينم ) قال هللا تعاىل و  ا كم مم ا رمحِبمْت َِتمارمتُ ُهْم وم ى فممم رمُوا الضَّاللمةم بِاهْلُدم  ( . أُولمِئكم الَِّذينم اْشت م
ُؤالء)  تعاىل قال هللاو  ُؤالِء ومال ِإىلم هم ِبنيم ب منْيم ذمِلكم ال ِإىلم هم ْبذم  ( . ُمذم

 .مثل املنافق كمثل الشاة العائرة بني الغنمني، تعري إىل هذه مرة وإىل هذه مرة(ل )قا عن النب  .عن ابن عمر رضي هللا عنهما
ا تتبع ، ومعىن تعري أي : تردَّد وتذهب  .قال النووي :  العائرة : املرتدّدة احلائرة ، ال تدري ألميِّ   ِهمم

ُْم نمِصري ) قال هللا تعاىل و  دم هلم لمْن َتِم ِل ِمنم النَّاِر وم ْرِك األمْسفم  اً ( .ِإنَّ اْلُمنماِفِقنيم يِف الدَّ
نَّمم خم ) قال هللا تعاىل و  هم اِت وماْلُكفَّارم نمارم جم عمدم اّللَُّ اْلُمنماِفِقنيم وماْلُمنماِفقم هُ  وم لمعمن م ْسبُ ُهْم وم ا ِهيم حم اٌب ُمِقيمٌ  اِلِدينم ِفيهم ُْم عمذم هلم  ( . ُم اّللَُّ وم
املؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كاألتُرّجة طعمها طّيب ورحيها طّيب ،  ل ) قا عن أيب موسى رضي هللا عنه ، عن النب و 

وال ريح هلا ، ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن كالرحيانة رحيها طّيب واملؤمن الذي ال يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طّيب 
 ( .وطعمها مّر ، ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كاحلنظلة طعُمها مّر أو خبيث ورحيها مّر 

ا مرة ، ومثل مثل املؤمن كاخلامة من الزرع ، تفيؤها الريح مرة وتعدهلل ) قا عن عبد هللا بن كعب ، عن أبيه ، عن النب و 
 املنافق كاألرزة ، ال تزال حىت يكون اجنعافها مرّة واحدة (  .

قال املهّلب : معىن احلديث : أّن املؤمن حيث جاءه أمر هللا انطاع له ، فإن وقع له خري فرح به وشكر ، وإن وقع له مكروه صرب 
 اً .ورجا فيه اخلري واألجر ، فإذا اندفع عنه اعتدل شاكر 

يتفّقده هللا باختياره ، بل حيصل له التيسري يف الدنيا ؛ ليتعّسر عليه احلال يف املعاد ، حىت إذا أراد هللا إهالكه قصمه ، والكافر ال 
 فيكون موته أشّد عذابا عليه ، وأكثر أملا يف خروج نفسه .
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هو كأوائل الزرع شديد امليالن لضعف وقال غريه :  املعىن : أن املؤمن يتلّقى األعراض الواقعة عليه لضعف حظّه من الدنيا ، ف
 ساقه ، والكافر خبالف ذلك ، وهذا يف الغالب من حال االثنني 

 (قال  ) إن أخوف ما أخاف على أميت كّل منافق عليم اللسان  ، أن رسول هللا  عن عمر بن اخلطاب و 
والعمل ، اختذ العلم حرفة يتأّكل هبا ، ذا هيبة قال املناوي :  قوله  ) عليم اللسان ( أي : كثري علم اللسان ، جاهل القلب 

وأهُّبة ، يتعّزز ويتعاظم هبا ، يدعو الناس إىل هللا ، ويفّر هو منه ، ويستقبح عيبم غريه ، ويفعل ما هو أقبح منه ، ويظهر للناس 
 ا هو الذي حّذر منه الشارع التنّسكم والتعّبد ، ويسارر ربّه بالعظائم ، إذا خال به ذئب من الذئاب لكن عليه ثياب ، فهذ

 . هنا حذرا من أن خيطفك حبالوة لسانه ، وحيرقك بنار عصيانه ، ويقتلك بنُت باطنه وجنان
 من النفاق . ثانياً : حتذير الرسول  

) إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي : منافق عليم اللسان ( رواه البيهقي يف  عن عمران بن حصني قال : قال رسول هللا 
 شعب .ال

، مغر اهل القلب والعمل، فاسد العقيدة، لكنه جأي عامل للعلم، منطلق اللسان به: كل منافق عليم اللسان :  قال املناوي
 للناس بشقاشقه وتفحصه وتقعره يف الكالم .

 املنافقون كثر . ثالثاً :
 بقاع األرض .ومما يوجب مزيد اخلوف من النفاق واحلذر من املنافقني أهنم كثريون منتشرون يف 

 : لوال املنافقون الستوحشتم يف الطرقات . قال احلسن البصري
: كاد القرآن أن يكون كله يف شأهنم ، لكثرهتم على ظهر األرض ، ويف أجواف القبور ، فال خلت بقاع األرض  وقال ابن القيم

الوحوش والسباع يف الفلوات ، مسع حذيفة  منهم لئال يستوحش املؤمنون يف الطرقات ، وتتعطل هبم أسباب املعايش ، وختطفهم
 .رجاًل يقول : اللهم أهلك املنافقني ، فقال : يا ابن أخي ، لو هلك املنافقون الستوحشتم يف طرقاتكم 

 انتشار النفاق األصغر يف جمتمعاتنا . رابعاً :
قد عمت وطمت يف جمتمعات  –ة الذي ال خيرج من املل –ومما يؤكد خطر النفاق ، أن الكثري من شعب النفاق األصغر 

 املسلمني ، كالكذب ، وخ لف الوعد ، والرياء ، واخليانة ، واجلَب ، وترك اجلهاد يف سبيل هللا ، وعدم ُتديث النفس بذلك .
 ومع أن هذه اخلصال من النفاق األصغر لكنها قد تؤول إىل النفاق األكرب املخرج من امللة .

 : رابعاً : الواجب جتاه املنافقني
 . زجرهم ووعظهمأواًل : 

ُْم يف أمنْ ُفِسِهْم ق مْوالً  قال تعاىل ) ُقْل هلم ُهْم ومِعْظُهْم وم ا يِف قُ ُلوهِبِْم فمأمْعِرْض عمن ْ  ( .  بمِليغاً أُولمِئكم الَِّذينم ي مْعلمُم اّللَُّ مم
 جهادهم والغلظة عليهم . ثانياً :

اِهِد ا قال تعاىل ) ا النَِّبُّ جم ِصريُ يما أمي ُّهم بِْئسم اْلمم نَُّم وم هم ْأوماُهْم جم مم ارم وماْلُمنماِفِقنيم وماْغُلْظ عملمْيِهْم وم  ( . ْلُكفَّ
 ُتقريهم وعدم تسويدهم . ثالثاً :

 ) ال تقولوا للمنافق سيد ، فإنه إن يك سيداً فقد أسخطتم ربكم ( رواه أبو داود . قال 
 عدم الصالة عليهم . رابعاً :

ِصريُ  يما قال تعاىل ) بِْئسم اْلمم نَُّم وم هم ْأوماُهْم جم مم ارم وماْلُمنماِفِقنيم وماْغُلْظ عملمْيِهْم وم اِهِد اْلُكفَّ ا النَِّبُّ جم  .( أمي ُّهم
ُروا بِاّللَِّ ومرمُسولِهِ وقال تعاىل )   فم اتم أمبمداً ومال ت مُقْم عملمى ق مرْبِِه ِإن َُّهْم كم ُهْم مم ٍد ِمن ْ لِّ عملمى أمحم اتُوا ومُهْم فماِسُقونم  ومال ُتصم  .( وممم
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( ص مٌّ ب ْكٌم 17ل َماٍت اَل يـ ْبِصر وَن )َمثـَل ه ْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَـْوَقَد نَارًا فـََلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَله  َذَهَب اَّللَّ  بِن ورِِهْم َوتـَرََكه ْم يف ظ  )
  (.(18ع ْمٌي فـَه ْم اَل يـَْرِجع وَن )

 [18، 17]البقرة: 
------------ 

وتقدير هذا  ( ل َماٍت ال يـ ْبِصر ونَ َمثـَل ه ْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَـْوَقَد نَارًا فـََلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَله  َذَهَب اَّللَّ  بِن ورِِهْم َوتـَرََكه ْم يف ظ  )  
 العمى، مبن استوقد نارًا فلما أضاءت ما املثل أن هللا سبحانه شبههم يف اشرتائهم الضاللة باهلدى، وصريورهتم بعد البصرية إىل

حوله وانتفع هبا وأبصر هبا ما عن ميينه ومشاله وتأنس هبا فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره وصار يف ظالم شديد ال يُبصر وال يهتدي 
ذلك، فكذلك وهو مع هذا أصم ال يسمع أبكم ال ينطق أعمى لو كان ضياء ملا أبصر، فلهذا ال يرجع إىل ما كان عليه قبل 

ويف هذا املثل داللة على أهنم آمنوا مث  ، هؤالء املنافقون يف استبداهلم الضاللة عوضًا عن اهلدى واستحباهبم الغي على الرشد 
                . كفروا كما أخرب تعاىل عنهم يف غري هذا املوضع

) إن املنافقني : ب عظيم يف اآلخرة ، كما قال تعاىل املنافق يستفيد بإظهار إسالمه حيث حيقن دمه ويسلم ماله ، لكن له عذاف
 يف الدرك األسفل من النار ( .

 شبه هللا تعاىل حال املنافقني يف خروجهم من النور بعد أن أضاء هلم حبال مستوقد النار ، وذهب نورها عنه :  قال ابن القيم
م معهم ، وصيامهم معهم ، ومساعهم القرآن ، ومشاهدهتم بعد أن أضاءت ما حوله ، ألن املنافقني مبخالطتهم املسلمني وصالهت

أعالم اإلسالم ومناره ، وقد شاهدوا الضوء ورأوا النور عياناً. وهلذا قال تعاىل يف حقهم ) فهم ال يرجعون ( إليه. ألهنم فارقوا 
م ال يعقلون ( ألهنم مل يعقلوا اإلسالم اإلسالم بعد أن تلبسوا به واستناروا. فهم ال يرجعون إليه. وقال تعاىل يف حق الكفار ) فه

 ، وال دخلوا فيه ، وال استناروا به ، ال بل يزالون يف ظلمات الكفر صم بكم عمي.
فسبحان من جعل كالمه ألدواء الصدور شافيًا ، وإىل اإلميان وحقائقه مناديًا وإىل احلياة األبدية والنعيم املقيم داعيًا ، إىل طريق 

 الرشاد هادياً. 
 ملا ذكر هللا تعاىل حقيقة وصف املنافقني عقبه بضرب املثل زيادة يف الكشف والبيان ، ألنه يؤثر يف القلوب ما  ال اخلازن :ق

 ح .اهيته وذلك هو النهاية يف اإليضا وف على م ال يؤثره وصف الشيء يف نفسه ، وألن املثل تشبيه اخلفي باجللي ، فيتأكد الوق
 : ولضرب زيادة يف الكشف وتتميمًا للبيان : ملا جاء حبقيقة صفتهم عقبها بذكر ضرب املثلشريقال الزم وقال أبو حيان ،

، حىت تريك ع األستار عن احلقائق العرب األمثال واستحضار العلماء املثل والنظائر شأن ليس باخلفي يف إبراز خبيئات املعاين ورف
غائب بأنه مشاهد ، وفيه تبكيت للخصم األلد وقمع لسورة اجلامح اآليب ، املتخيل يف صورة احملقق واملتوهم يف معرض املتيقن وال

وألمر ما أكثر هللا يف كتابه املبني ويف سائر كتبه أمثاله ، وفشت يف كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكالم األنبياء واحلكماء 
 ( . ملونوتلك األمثال نضرهبا للناس وما يعقلها إال العا) ، فقال هللا تعاىل 

 ثمِل الذى استوقد نماراً :  قوله تعاىل ) وقال ابن عاشور مم ث مُلُهْم كم ، م بتصوير جمموعها يف صورة واحدةأعقبت تفاصيل صفاهت( مم
بتشبيه حاهلم هبيئة حمسوسة ، وهذه طريقة تشبيه التمثيل ، إحلاقًا لتلك األحوال املعقولة باألشياء احملسوسة ، ألن النفس إىل 

وإمتاماً للبيان جبمع املتفرقات يف السمع ، املطالة يف اللفظ ، يف صورة واحدة ألن لإلمجال بعد التفصيل وقعاً من ،  أميلاحملسوس 
 وتقريراً جلميع ما تقدم يف الذهن بصورة ختالف ما صور سالفاً ألن َتدد الصورة عند النفس أحب من تكررها.،  نفوس السامعني

 ِمنم )ير أن املضروب هلم املثل هاهنا مل يؤمنوا يف وقت من األوقات ، واحتج بقوله تعاىل : وزعم ابن جر  : قال ابن كثري وم
ا ُهْم مبُْؤِمِننيم  مم ْوِم اآلِخِر وم بِاْلي م نَّا بِاّللَِّ وم ْن ي مُقوُل آمم والصواب : أن هذا إخبار عنهم يف حال نفاقهم وكفرهم ، وهذا ال ( النَّاِس مم
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إميان قبل ذلك ، مث ُسلبوه وطبع على قلوهبم ، ومل يستحضر ابن جرير ، رمحه هللا ، هذه اآلية هاهنا ينفي أنه كان حصل هلم 
ُروا فمطُِبعم عملمى قُ ُلوهِبِْم ف مُهْم ال ي مْفقمُهونم ) وهي قوله تعاىل  فم ُنوا مُثَّ كم ؛ فلهذا وجه ابن جرير  هذا املثل بأهنم  ( ذمِلكم بِأمن َُّهْم آمم

 ظهروه من كلمة اإلميان ، أي يف الدنيا ، مث أعقبهم ظلمات يوم القيامة.استضاؤوا مبا أ
 ( اتٍ قوله تعاىل ُهْم يف ظُُلمم ت مرمكم : ظلمة الليل ، ألن استيقاد النار لإلضاءة ال يكون  أوهلامجعها لتضمنها ظلمات عديدة : ( وم

لظلمة اليت ُتدث بعد فقد النور ، فإهنا تكون أشد من الظلمة : ا والثالثة : ظلمة اجلو إذا كان غائمًا ،والثانية إال يف الليل ، 
 الدائمة .

 ويف ضرب املثل هلم بالنار ثالث حكم:  قال ابن اجلوزي : 
: أن املستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غريه ، ال من قبل نفسه ، فاذا ذهبت تلك النار بقي يف ظلمة ، فكأهنم  إحداها

  اعتقاد قلوهبم ؛ كان نور إمياهنم كاملستعار.ملا أقروا بألسنتهم من غري
أن ضياء النار حيتاج يف دوامه إىل مادة احلطب ، فهو له كغذاء احليوان ، فكذلك نور اإلميان حيتاج ِإىل مادة االعتقاد  والثانية :

 ليدوم.
 فشبه حاهلم بذلك.  أن الظلمة احلادثة بعد الضوء أشد على اإلنسان من ظلمة مل جيد معها ضياء ، والثالثة :

 : فإن قلت ما وجه تشبيه اإلميان بالنور والكفر بالظلمة ؟ قلت : وجه تشبيه اإلميان بالنور أن النور أبلغ األشياء  قال اخلازن
نه ، يف اهلداية إىل احملجة القصوى وإىل الطريق املستقيم وإزالة احلرية وكذلك اإلميان هو الطريق الواضح إىل هللا تعاىل وإىل جنا

وشبه الكفر بالظلمة ألن الضال عن الطريق املسلوكة يف الظلمة ال يزداد إاّل حرية وكذلك الكفر ال يزداد صاحبه يف اآلخرة إالّ 
 حرية.

 األصم : هو الذي ال يسمع ، واألبكم : هو الذي ال ينطق ، واألعمى : هو الذي ال يبصر .( ص مٌّ ب ْكٌم ع ْمٌي ) 
عن استماع احلق ، وبكم عن النطق باخلري واإلميان فهم ال يتكلمون به ، وعمي ال بصائر هلم مييزون هبا بني واملراد باآلية : صم 

احلق والباطل ، فلما كانوا غري منتفعني بسمعهم وأبصارهم وألسنتهم وأفئدهتم وصفوا بأهنم صم بكم عمي ، وهذا كما قال تعاىل 
غىن عنهم مسعهم وال أبصارهم وال أفئدهتم من شيء إذ كانوا جيحدون بآيات هللا وحاق ) وجعلنا هلم مسعًا وأبصارًا وأفئدة فما أ

 هبم ما كانوا به يستهزءون ( ، وكما قال تعاىل ) هلم قلوب ال يفقهون هبا وهلم أعني ال يبصرون هبا وهلم آذان ال يسمعون هبا ( .
 م نزلوا مبنزلة من ال مسع له وال بصر وال عقل .قال بعض العلماء : ملا مل ينتفعوا بأمساعهم وأبصارهم وقلوهب 
 : من هذه صفته  ووصفهم هبذه الصفات إذ أعماهلم من اخلطأ وقلة اإلجابة كأعمال قال ابن عطية. 
  .... : فكأهنم صم بكم عمي ، وألن هللا تعاىل خلق السمع والبصر واللسان لينتفعوا هبذه األشياء ، فإذا مل وقال النسفي

انم ) كما أن هللا تعاىل مسى الكفرة موتى حيث قال تعاىل م ،  صار كأن السمع والبصر مل يكن هل لسمع والبصرينتفعوا با ن كم مم أموم
عمْلنما لمُه نُورًا ميمِْشي ِبِه يف  ْيًتا فأحييناه ومجم ِلكم زُيِّنم للكافرين مم  مم ذم ا كم هم ن ْ ث مُلُه يف الظلمات لمْيسم خِبمارٍِج مِّ ن مَّ مم ُلونم الناس كم انُوْا ي مْعمم  ( ا كم

يعين كافراً فهديناه ؛ وإمنا مساهم موتى وهللا أعلم ألنه ال منفعة هلم يف حياهتم ، فكأن تلك احلياة مل تكن هلم ، فكذلك السمع 
 هلدى.والبصر واللسان ، إذا مل ينتفعوا هبا فكأهنا مل تكن هلم ، فكأهنم صم بكم عمي فهم ال يرجعون ، يعين ال يرجعون إىل ا

  اآلية هذه اآلية يدل ظاهرها على أن املنافقني ال يسمعون وال يتكلمون  ( ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْميٌ ) قوله تعاىل :  يقال الشنقيطو
ارِِهمْ ) وال يبصرون، وقد جاء يف آيات أخر ما يدل على خالف ذلك كقوله تعاىل  ْمِعِهْم ومأمْبصم بم ِبسم هم اءم اّللَُّ لمذم لمْو شم  وكقوله ( وم

ْع لِقمْوهلِِم)  ِإْن ي مُقوُلوا تمْسمم اد) اآلية، أي لفصاحتهم وحالوة ألسنتهم، وقوله  ( وم لمُقوُكْم بِأمْلِسنمٍة ِحدم بم اخلْمْوُف سم إىل غري  (فمِإذما ذمهم
عمْلنما )  ذلك من اآليات، ووجه اجلمع ظاهر، وهو أهنم بكم عن النطق باحلق وإن رأوا غريه، وقد بني تعاىل هذا اجلمع بقوله ومجم
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ةً  اراً ومأمْفِئدم ُْم مسمْعاً ومأمْبصم  ه .الصمم على السماع الذي ال أثر ل اآلية، ألن ماال يغين شيئا فهو كاملعدوم والعرب رمبا أطلقت ( هلم
ل وضالل ، : ألهنم تركوا احلق بعد أن عرفوه ، فال يرجعون ، خبالف من ترك احلق عن جه قال السعدي( فـَه ْم ال يـَْرِجع ونَ )  

 . فإنه ال يعقل ، وهو أقرب رجوعاً منهم
 : م عن تصفح اهلدى بآالت التصفح ، لغلبة أهوائهوإمنا أضاف الرجوع إليهم، ألهنم انصرفوا باختيارهم قال ابن اجلوزي ،

 ومل يكن هبم صمم وال بكم حقيقة ، ولكنهم ملا التفتوا عن مساع احلق والنطق به ؛ كانوا كالصمم البكم.
 م .أصلعرب تسمي املعرض عن الشيء : أعمى ، وامللتفت عن مساعه : وا

 الفوائد :
 املعىن .ضرب األمثال ، وفائدته تقريب  -1
 فاهتم النور وهو اإلميان . –بسبب نفاقهم  –أن هؤالء املنافقني  -2
 أن النفاق ظلمة ووحشة يف القلب . -3
 ختلي هللا عن املنافقني . -4
 يق أن يكون هللا عوناً للعبد ومساعداً له .من عالمات التوف -5
 أن املعاصي هلا تأثري على اإلنسان ، فاهلل أصم آذان هؤالء املنافقني ، فال يسمعون احلق ، ولو مسعوا ما انتفعوا . -6
  ض البصريعين غ-قال ابن القيم مبينًا أن من أراد طلب العلم فعليه باالبتعاد عن املعصية وغض بصره وخطر إرساله: إنه- 

يفتح له طريق العلم وأبوابه ، ويسهل عليه أسبابه ، وذلك بسبب نور القلب ، فإنه إذا استنار ظهرت فيه حقائق املعلومات ، 
 ومن أرسل بصره تكدر عليه قلبه وأظلم وانسد عليه باب العلم وطرقه .

 أن هؤالء املنافقني ال يرجعون عن غيهم ، ألهنم يعتقدون أهنم حمسنون . -7
ي ٌٌ َأْو َكَصيٍِِب ِمَن السََّماِء ِفيِه ظ ل َماٌت َورَْعٌد َوبـَْرٌق ََيَْعل وَن َأَصاِبَعه ْم يف آَذاِِنِْم ِمَن الصََّواِعِق حَ ) َذَر اْلَمْوِت َواَّللَّ  حمِ 

يِه َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قَام وا َوَلْو َشاَء اَّللَّ  َلَذَهَب ( َيَكاد  اْلبَـْرق  خَيَْطف  َأْبَصارَه ْم ك لََّما َأَضاَء هَل ْم َمَشْوا فِ 19بِاْلَكاِفرِيَن )
  (.(20ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصارِِهْم ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ك لِِ َشْيٍء َقِديٌر )

 [20، 19]البقرة: 
--------- 

هذا مثل آخر  (َصاِبَعه ْم يف آَذاِِنِْم ِمَن الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت َأْو َكَصيٍِِب ِمَن السََّماِء ِفيِه ظ ل َماٌت َورَْعٌد َوبـَْرٌق ََيَْعل وَن أَ ) 
، هي مطر غزير يف ظلمات مصحوب برعد قاصف وبرق خاطف وهم ثل العجيبة واملنطبقة على حاهلم، وصورة املهلؤالء املنافقني

، ومل أن تنخلع قلوهبم فيموتوا الصواعق حذراً يف وسطه مذعورون خائفون يسدون آذاهنم بأنامل أصابعهم حىت ال يسمعوا صوت 
تعاىل حميط هبم ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن الربق لشدته وسرعته يكاد خيطف  هللا جيدوا مفرًا وال مهربًا ، ألن

هذه حال أولئك أبصارهم فيعمون ، فإذا أضاء هلم الربق الطريق مشوا يف ضوئه ، وإذا انقطع ضوء الربق وقفوا حيارى خائفني ، 
املنافقني ، والقرآن ينزل بذكر الكفر وهو ظلمات ، وبذكر الوعيد وهو كالصواعق والرعد ، وباحلجج والبينات وهي كالربق يف ق وة 

 اإلض  اءة وهم خائفون أن ينزل القرآن بكشفهم .                                               
 إىل أن ) أو ( هنا مبعىن  فذهب بعض العلماءو لطائفتني من املنافقني أم لطائفة واحدة ، اختلف العلماء يف هذا املثل هل ه

الواو( ( تأت مبعىن ))أو، مثل الذي استوقد نارًا ، ومثل أصحاب الصيب ، وكون عىن على هذا أن للمنافقني مثلني، فاملالواو
 ( .صحيح كما يف قوله تعاىل )وال تطع منهم آَثاً أو كفوراً 
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إىل أن ) أو ( هنا للتنويع ، فمن املنافقني من مثله مثل الذي استوقد ناراً ، ومنهم من مثله كمثل أصحاب  هب بعض العلماءوذ
 الصيب ، والذي يؤيد هذا القول أن املنافقني أصناف ، والكفار أصناف .

 صمّيبٍ ) :  قال أبو السعود منها كل دقيق وجليل ، ويويفم حقها من التفظيع متثيٌل حلاهلم إثرم متثيل ، ليُعم البياُن  ( أمْو كم
والتهويل ، فإن تفنُّنهم يف فنون الكفر والضالل وتنّقلمهم فيها من حال إىل حال حقيٌق بأن ُيضربم يف شأنه األمثال ، ويرخى يف 

دم ألجله فصوٌل وأبواب  . حلبته أِعّنُة املقال ، ومُيدَّ لشرحه أطناُب اإلطناب ، ويُعقم
  والتمثيل هنا حلال املنافقني حني حضورهم جملس رسول هللا  عاشور :قال ابن  ومساعهم القرآن وما فيه من آي الوعيد

ثمل الذي استوقد) ألمثاهلم وآي البشارة ، فالغرض من هذا التمثيل متثيل حالة مغايرة للحالة اليت ُمثِّلْت يف قوله تعاىل  ث مُلهم كمم  ( مم
 بنوع إطالق وتقييد.

 اتٌ  اىل )قوله تع وهو الصوت الذي يسمع من  ورعد ( ) ، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة املطرأي :  ( ِفيِه ظُُلمم
 كصيب ( الصيب املطر .)  وهو الضوء الالمع املشاهد مع السحاب ) وبرق (السحاب ، 

  ضرب هللا يف هذه اآلية مثاًل ملا جاء به حممد واهلدى حياة األرواح ، كما أن باملطر  من اهلدى والعلم باملطر ، ألن بالعلم
 ... ( متفق عليه .دى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً ) مثل ما بعثين هللا به من اهل حياة األجسام ، وقد قال 

 فهكذا حال املنافقني ، إذا مسعوا القرآن وأوامره ونواهيه ، ووعده ووعيده ، جعلوا أصابعهم يف آذاهنم ، :  قال السعدي
ا عن أمره وهني ه ، ووعده ووعيده ، فريوعهم وعيده ، وتزعجهم وعوده ، فهم يعرضون عنها غاية ما ميكنهم ، ويكرهوهنا  وأعرضو 

، وأما املنافقون وت ، فهذا رمبا حصلت له السالمة، فيجعل أصابعه يف أذنيه خشية املراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعدك
 . م ، قدرة وعلماً فأىن هلم السالمة ، وهو تعاىل حميط هب

 ) كلما تليت عليهم آيات الكتاب العزيز جعلوا أصابعهم يف :أي  قوله تعاىل ) جيعلون أصابعم يف آذاهنم من الصواعق
وإين  وح عليه السالم فعلهم معه فقال )، وهذا كما فعل قوم نوح إذ حكى ن آذاهنم لئال يسمعوا القرآن فيؤمنوا به ومبحمد 

 .م وأصروا واستكربوا استكباراً(م جعلوا أصابعهم يف آذاهنم واستغشوا ثياهبكلما دعوهتم لتغفر هل
 ) باب تسمية الكل واملراد به البعض، وهذا من أي أطراف أصابعهم وهي األنامل قوله تعاىل ) جيعلون أصابعهم. 
ي ٌٌ بِاْلَكاِفرِينَ )  وبأعماهلم ، فهو حميط هبم كإحاطة السور مبن يف  ( هتديد للكافرين ، فاهلل جل وعال حميط بالكافرين َواَّللَّ  حمِ 

 داخله ، فال يتمكنوا أن يفروا من هللا ومن عذابه وسطوته .
 : ُتُه ي مْومم ) فاهلل سبحانه حميط جبميع املخلوقات ، أي هي يف قبضته وُتت قهره ؛ كما قال  قال القرطيب يعاً ق مْبضم واألرض مجِم

 ( . القيامة
  فيه ثالثة أقوال(  وهللا حُميط بالكافرين) ه تعاىل : قول يوقال ابن اجلوز: 

 ( . أحاط بكل شيء علماً ) ومثله قوله تعاىل ،  : أنه ال يفوته أحد منهم ، فهو جامعهم يوم القيامة أحدها
 ( . وأحيط بثمره) أن اإلحاطة : اإلهالك ، مثل قوله تعاىل  والثاين

 : أنه ال خيفى عليه ما يفعلون.  والثالث
أي :  ( لمتمْأتُ نَّيِن ِبِه ِإالَّ أمن حُيماطم ِبُكمْ ) قال بعض العلماء : حميط بالكافرين : أي مهلكهم ، ويشهد هلذا القول قوله تعاىل ل وقا

هتلكوا عن آخركم. وقيل : تغلبوا. واملعىن متقارب ، ألن اهلالك ال يهلك حىت حياط به من مجيع اجلوانب ، ومل يبق له منفذ 
 ب .فذ منه. وكذلك املغلو للسالمة ين

رِهِ ) ومنه أيضاً مبعىن اهلالك قوله تعاىل   ( . وظنوا أمن َُّهْم ُأِحيطم هِبِمْ ) اآلية. وقوله تعاىل  ( ومُأِحيطم بِثممم



 الش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                             تفسري سورة البقرة

 34 

: ضرب هللا يف هذه اآلية قال الشنقيطي(  َيَكاد  اْلبَـْرق  خَيَْطف  أَْبَصارَه ْم ك لََّما َأَضاَء هَل ْم َمَشْوا ِفيِه َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قَام وا) 
هم به من القتل مع  ، وعصمتموافقًا هلواهم ورغبتهم عملوا به، كمناكحتهم للمسلمني وإرثهم هلماملثل للمنافقني إذا كان القرآن 

، وقد وقفوا وتأخروا  املأمور به فيه، وإذا كان غري موافق هلواهم كبذل األنفس واألموال يف اجلهاد يف سبيل هللاكفرهم بالباطن
 يكن هلم احلق يأتوا إليه  . وإنيحكم بينهم إذا فريق منهم معرضونوإذا دعوا إىل هللا ورسوله لبقوله )أشار تعاىل إىل هذا 

 .                                                                   مذعنني(
أي إذا أنعم هللا عليهم باملال والعافية قالوا : هذا الدين حق ما أصابنا منذ ) كلما أضاء هلم مشوا فيه (  :وقال بعض العلماء
، قالوا : ما ض أو ولدت هلم البنات دون الذكور: وإن أصاهبم فقر أو مر ، ) وإذا أظلم عليهم قاموا ( أيمتسكنا به إال اخلري

تعاىل ) ومن الناس من يعبد هللا على حرف ، فإن أصابه يدل له قوله  وهذا الوجهأصابنا هذا إال بشؤم هذا الدين وارتدوا عنه ، 
  خري اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا واآلخرة ذلك هو اخلسران املبني ( .

 : دون أن ُتدث الصواعق ، ودون أن حيدث الربق ، وهلذا قال(  َوَلْو َشاَء اَّللَّ  َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصارِِهمْ ) 
 اآلية عامة ، فاهلل على كل شيء قدير ، على ما شاءه وما مل يشأه .(  ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ك لِِ َشْيٍء َقِديرٌ  )
 وجرت العادة بذكر قدرته عند األمور اليت ال يستطيعها البشر ، كما ذكر ذلك عند نصره لعباده الضعفاء :  قال الشنقيطي

ْيٍء قمِديراً زاب )املتمسكني بدينه كقوله تعاىل يف األح انم اّللَُّ عملمى ُكلِّ شم ا ومكم ُْم ومأمْرضًا ملْم تمطمُأوهم ِديمارمُهْم ومأمْموماهلم ُهْم وم ( ومأمْورمثمُكْم أمْرضم
ْيٍء قمِديراً وقال يف احلديبية ) انم اّللَُّ عملمى ُكلِّ شم اطم اّللَُّ هِبما ومكم ا قمْد أمحم هم  (.ومُأْخرمى ملْم ت مْقِدُروا عملمي ْ

اِلكم ومن قدرته أنه سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤت امللك من يشاء وينزعه ممن يشاء كما قال تعاىل ) ُقِل اللَُّهمَّ مم
اُء بِ  ْن تمشم ُتِذلُّ مم اُء وم ْن تمشم تُِعزُّ مم اُء وم ت مْنزُِع اْلُمْلكم ممَّْن تمشم اُء وم ْن تمشم ْيٍء قمِديرٌ  يمِدكم اْلُمْلِك تُ ْؤِت اْلُمْلكم مم ُر ِإنَّكم عملمى ُكلِّ شم  (.اخلْمي ْ

 تذييل ، وفيه ترشيح للتوجيه املقصود للتهديد زيادة يف تذكريهم  ( إن هللا على كل شيء قدير) تعاىل: قوله  وقال ابن عاشور
 ة .وإبالغاً هلم وقطعاً ملعذرهتم يف الدنيا واآلخر 

 فهو قدير على كل شيء ، على ما شاءه وما مل يشأه ، وهبذا نعرف أن : اآلية عامة  قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا ،
ِْعِهْم ِإذما تقييد بعض الناس القدرة باملشيئة خطأ ، ألن هللا قادر على ما يشاء وعلى ما ال يشاء ، وأما قوله تعاىل ) ومُهوم عملمى مجم

اُء قمِديرٌ  ائدة على اجلمع ، يعين : إذا أراد مجعهم وشاء مجعهم فهو قدير ( فاملشيئة هنا ليست عائدة على القدرة ، ولكنها ع يمشم
 عليه ال يعجزه شيء .

 الفوائد :
 فوائد من املثلني ذكرمها ابن القيم رمحه هللا :

 وقد اشتمل هذان املثالن على حكم عظيمة : قال رمحه هللا :
فإذا ذهبت تلك النار بقي يف ظلمة ، وهكذا املنافق  أن املستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غريه ال من قبل نفسه ، منها :

 ملا أقر بلسانه من غري اعتقاد وحمبة بقلبه ، وتصديق جازم ، كان ما معه من النور كاملستعار .
إىل  أن ضياء النار حيتاج يف دوامه إىل مادة ُتمله ، وتلك املادة للضياء مبنزلة غذاء احليوان ، فكذلك نور اإلميان حيتاج ومنها :

 .ا، فإذا ذهبت مادة اإلميان طفئ، كما تنطفئ النار بفراغ مادهتامادة من العلم النافع والعمل الصاحل يقوم هبا ويدوم بدوامه
أن الظلمة نوعان : ظلمة مستمرة مل يتقدمها نور ، وظلمة حادثة بعد النور ، وهي أشد الظلمتني وأشقهما على من   ومنها :

ق ظلمة بعد إضاءة ، فمثلت حاله حبال املستوقد للنار الذي حصل يف الظلمة بعد الضوء ، وأما كانت حظه ، فظلمة املناف
 الكافر فهو يف الظلمات مل خيرج منها قط .
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أن املثل األول متضمن حلصول الظلمة اليت هي الضالل ، واحلرية اليت ضدها اهلدى ، واملثل الثاين متضمن حلصول  ومنها :
 دون ( .م بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتن فال هدى وال أمن ) الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهناخلوف الذي ضده األم

 (( .21)يَا أَيُـَّها النَّاس  اْعب د وا رَبَّك م  الَِّذي َخَلَقك ْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلك ْم َلَعلَّك ْم تـَتـَّق ونَ )  
 [ . 21] البقرة : 

-------- 
د عموم الناس )الكفار املراوالناس : قيل: األمر بعبادة هللا تبارك وتعاىل ، ، وهو هذا أول أمر يف القرآن الكرمي (اس  يَا أَيُـَّها النَّ ) 

 : املراد بالناس الكفار الذين مل يعبدوه ، واألول أصح .                   وقيل( واملؤمنون
عاىل، وأصل العبادة يف لغة العرب : الذل واخلضوع، وقيل للعبد )عبد( لذله أي : اخضعوا وذلوا هلل سبحانه وت (اْعب د وا رَبَّك م  ) 

وخضوعه لسيده ، فالعبادة : الذل واخلضوع على وجه احملبة خاصة ، فال تكفي احملبة دون الذل واخلضوع ، وال يكفي الذل 
هو يذل له ، ومن أبغض ربه هلك ، وإذا   واخلضوع دون احملبة ، ألن اإلنسان إذا كان ذله متجردًا عن حمبة هللا يُبغض الذي

حب الذي ال يُداخله خوف حيمله الدالل على أن يسيء األدب ، ويرتكب أموراً ال 
ُ

كانت حمبًة خالصة ال خوف معها ، فإن امل
 .) قاله الشنقيطي ( تنبغي ، وهللا عز وجل ال يليق به شيء من ذلك 

) بالنسبة ألفعال العباد ( وتطلق على املتعبد به يعين التذلل هلل ، كما سبق ،  ا : التعبد :حدمهفالعبادة تطلق على معنيني : أ
 والظاهرة القلبية واجلوارحية .وهي : اسم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة 

 : ويف هذه اآلية وجوب عبادة هللا عز وجل ، وقد جاءت النصوص اآلمرة بذلك 
ْيئاً وماقال تعاىل )  ( . ْعُبُدوا اّللَّم ومال ُتْشرُِكوا ِبِه شم

رم لمعملَُّكْم تُ ْفِلُحونم وقال تعاىل ) ُعوا وماْسُجُدوا وماْعُبُدوا رمبَُّكْم ومافْ عمُلوا اخلْمي ْ ُنوا ارْكم ا الَِّذينم آمم  ( .يما أمي ُّهم
 ( .فماْسُجُدوا ّلِلَِّ وماْعُبُدواوقال تعاىل )
قمضمى رمبُّ وقال تعاىل ) اناً وم ْيِن ِإْحسم بِاْلوماِلدم  ( .كم أمالَّ ت مْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه وم
اِكرِينم وقال تعاىل )  ( .بمِل اّللَّم فماْعُبْد ومُكْن ِمنم الشَّ
ْيتِ وقال تعاىل ) ا اْلب م ذم ْعُبُدوا رمبَّ هم  ( .ف مْلي م

ىتَّ وأمر تعاىل بعبادته حىت املوت : فقال تعاىل )  ( .يمْأتِيمكم اْليمِقنيُ وماْعُبْد رمبَّكم حم
ْعُبُدونِ بل الناس ما خلقوا إال لعبادة هللا تعاىل : كما قال تعاىل ) ْنسم ِإالَّ لِي م لمْقُت اجلِْنَّ وماإْلِ ا خم مم  ( .وم

 وأمر هللا هبا مجيع رسله :
ا لمُكْم ِمْن إِلمهٍ  اْعُبُدواكما قال نوح لقومه )  ب ، وغريهم .كذلك قال هود ، وصاحل ، وشعي( اّللَّم مم

 :وأخرب هللا أنه أرسل يف كل أمة رسواًل هلذا الغرض 
ْد ب معمثْ نما يِف ُكلِّ أُمٍَّة رمُسواًل أمِن اْعُبُدوا اّللَّم وماْجتمِنُبوا الطَّاُغوتم قال تعاىل ) لمقم  ( .وم

 :ووصف مالئكته بذلك 
ْن ِعنْ فقال تعاىل ) مم اوماِت وماأْلمْرِض وم مم ْن يف السَّ لمُه مم ُه ال يمْستمْكربُونم عمْن ِعبمادمتِِه ومال يمْستمْحِسُرونم وم  ( . دم

 الذل هلل تعاىل  ، فهي تتضمن غايةهبا تتضمن معىن الذل ومعىن احلب : لكن العبادة املأمور قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
كفي ، وهلذا ال يهخيضع له مل يكن عابداً ل ، ولو أحب شيئاً وملان مع بغضه له ال يكون عابداً له، ومن خضع إلنسبغاية احملبة له

، وأن يكون هللا أعظم عنده من كل شيء، بل ال ون هللا أحب إىل العبد من كل شيء، بل جيب أن يكأحدمها يف عبادة هللا تعاىل
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 يستحق احملبة واخلضوع التام إال هللا تعاىل .                                       
 . أي أوجدكم من العدم ، وأوجد من قبلكم من األمم املاضية (ْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلك ْم الَِّذي َخَلَقك  ) 
  ففيها أن املستحق للعبادة هو من خيلق ، أما من هو عاجز عن اخللق فال يستحق أن يكون معبودًا ، وقد جرت العادة يف

به هو اخللق واإلبراز من العدم إىل الوجود ، فمن يربزكم من  القرآن الكرمي يف آيات كثرية أنه جيعل سبب العبادة اليت ُتستحق
العدم إىل الوجود ، ويوجدكم بعد أن كنتم عدمًا هو هذا ربكم الذي يستحق أن تعبدوه وحده ، أما الذي حيتاج إىل من خيلقه 

 فهو عبد مربوب فقري مثلكم .
ثمٌل فماْستمِمعُ قال تعاىل ) ا النَّاُس ُضِربم مم ُعوا لمهُ يما أمي ُّهم ُْلُقوا ُذبماباً وملمِو اْجتممم  ( . وا لمُه ِإنَّ الَِّذينم تمْدُعونم ِمْن ُدوِن اّللَِّ لمْن خيم

ْيئاً ومُهْم خُيْلمُقونم وقال تعاىل ) ُْلُق شم ا ال خيم  ( . أمُيْشرُِكونم مم
لمقم الَِّذينم ِمْن ُدونِ وقال تعاىل ) اذما خم ْلُق اّللَِّ فمأمُروين مم ا خم ذم الٍل ُمِبنيٍ هم  ( . ِه بمِل الظَّاِلُمونم يف ضم

 : ُكْم والذين ِمن ) خلق الناس أواًل املشار إليه بقوله من براهني البعث بعد املوت  قال الشنقيطي لمقم اعبدوا رمبَُّكُم الذي خم
 : ألن اإلجياد األول أعظم برهان على اإلجياد الثاين ، وقد أوضح ذلك يف آيات كثرية ( ق مْبِلُكمْ 

ُأ اخللق مُثَّ يُِعيُدهُ ) كقوله  ْلٍق نُِّعيُدهُ ) اآلية وقوله  ( ومُهوم الذي ي مْبدم أْنمآ أموَّلم خم ا بمدم مم ن يُِعيُدنما ُقِل الذي ) ، وكقوله ( كم ُقوُلونم مم ي م فمسم
رَّةٍ  نم الب يا) اآلية ، وكقوله  ( فمطمرمُكْم أموَّلم مم ن تُ رمابٍ أيها الناس ِإن ُكنُتْم يف رمْيٍب مِّ لمْقنماُكْم مِّ ْد عمِلْمُتُم ) ، وكقوله :  ( عث فمِإنَّا خم لمقم وم

 اآلية. ( النشأة األوىل
هُ ) ولذا ذكر تعاىل أن من أنكر البعث فقد نسي اإلجياد األول ، كما يف قوله  ْلقم ثماًل ومنمِسيم خم رمبم لمنما مم ضم أمومالم ) اآلية ، وقوله  ( وم

اُن أم  ْيئاً يمْذُكُر إإِلْنسم لمْقنماُه ِمن ق مْبُل ومملْم يمُك شم إىل غري ذلك من  ( ف مومرمبِّكم لمنمْحُشرمن َُّهمْ ) . مث رتب على ذلك نتيجة الدليل بقوله ( نَّا خم
 ) أضواء البيان ( .  اآليات.

 : وإمنا ذكر من قبلهم ، ألنه أبلغ يف التذكري ، وأقطع للجحد ، وأحوط يف احلجة. قال ابن اجلوزي 
 يل إمنا ذكر من قبلهم لينبههم على االعتبار بأحواهلم من إثابة مطيع ، ومعاقبة عاص.وق
 أن هللا خالقهم، ألن املشركني كانوا يعرتفون ى صفة اخللق دون غريها من الصفاتقال بعض العلماء : إمنا نص هللا تعاىل عل  ،

ُقو  كما قال تعاىل ) ُهْم لمي م لمقم ْن خم ُهْم مم أمْلت م لمِئْن سم اوماِت وماأْلمْرضم وقال تعاىل ) (  ُلنَّ اّللَُّ فمأمىنَّ يُ ْؤفمُكونم وم مم لمقم السَّ ْن خم ُهْم مم أمْلت م لمِئْن سم وم
ُهنَّ اْلعمزِيُز اْلعمِليمُ  لمقم ُقوُلنَّ خم  ( . لمي م

 . وقيل : ليذكرهم بذلك نعمته عليهم 
إذا عبدمت هللا وحده ، اتقيتم بذلك سخطه وعذابه ، ألنكم أتيتم بالسبب : أن املعىن : حيتمل قال السعدي : (  َلَعلَّك ْم تـَتـَّق ونَ ) 

أن يكون املعىن أنكم إذا عبدمت هللا صرمت من املتقني املوصوفني بالتقوى ، وكال املعنيني صحيح ، ومها  : وحيتملالدافع لذلك ، 
 املعىن خلقكم لتتقوه . وقيل :، متالزمان 

 ُْلُدونم يف القرآن هي مبعىن التعليل إال اليت يف سورة الشعراء ) (قال بعض العلماء : أن كل )لعل انِعم لمعملَُّكْم ختم صم ت متَِّخُذونم مم ( وم
 . قالوا : هي مبعىن : كأنكم ختلدون

 الفوائد : 
 وجوب عبادة هللا تبارك وتعاىل . -1
 ُترمي عبادة غري هللا عز وجل . -2
 أن اخلالق هو هللا . -3
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 ستحق للعبادة .أن اخلالق هو امل-4
 أن العاجز عن اخللق ال يستحق أن يعبد . -5
 أن هللا خلق اخللق ليتقوه ويعبدوه . -6
 فضل التقوى . -7
َفال جَتَْعل وا َّلِلَِّ أَْنَداداً  اِت رِْزقًا َلك مْ الَِّذي َجَعَل َلك م  اأْلَْرَض ِفَراشًا َوالسََّماَء بَِناًء َوأَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمرَ )  

ت ْم تـَْعَلم ونَ   (( .22)َوأَنـْ
 [ . 22] البقرة : 

--------- 
يستقر عليها استقراراً   هذا من باب تعديد أصناف النعم ، فجعل هللا األرض فراشًا موطئاً ( الَِّذي َجَعَل َلك م  اأْلَْرَض ِفَراشًا ) 

 كامالً .
 ها تدل على أن هللا جعلها مستقرة ثابتة ممهدة فراشاً .وقد وصفها هللا بأوصاف كل

دَّ اأْلمْرضم كما قال تعاىل ) ا)وقال تعاىل ( .ومُهوم الَِّذي مم ْدنماهم دم ْهداً ) وقال تعاىل(وماأْلمْرضم مم عملم لمُكُم اأْلمْرضم مم وقال تعاىل (  الَِّذي جم
اِهُدونم ) ا فمِنْعمم اْلمم عملم لمُكُم اأْلمْرضم ق مرماراً ) قال تعاىل و  ( وماأْلمْرضم ف مرمْشنماهم ( واملراد بالقرار : أهنا ال متيد بساكنيها ، أي اّللَُّ الَِّذي جم

ُسُبالً ال تضطرب كما قال تعاىل ) اراً وم ِيدم ِبُكْم ومأمنْ هم  (ومأمْلقمى يف اأْلمْرِض رموماِسيم أمْن متم
 ( كالفراش الذي يُوطّأُ للصب . مهداً ( بسطناها ووسعناها  )  اهامددن( مستقراً بالدحو والتسوية .   )  قراراً ) 

 وهذه من أعظم النعم أن جعل سبحانه األرض فراشاً ومهاداً .
  : وإذا نظرت إىل هذه األرض وكيف خلقت ؟ رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها ، خلقها سبحانه فراشاً قال ابن القيم

 . ومهاداً وذللها لعباده
 و مضطربة لكان يف ذلك مشقة وتعب .دليل على أنه لو كانت األرض غري مبسوطة ، كأن تكون غري مستقرة أفيه 

 ا مبنزلة البناء ومبنزلة السقف .أي جعله (َوالسََّماَء بَِناًء )
عمْلنماكما قال تعاىل ) ْقفاً حممُْفوظاً  ومجم اءم سم مم اءم أمْن ت م وقال تعاىل )( السَّ مم عم عملمى اأْلمْرِض ِإالَّ بِِإْذنِهِ وممُيِْسُك السَّ  .( قم

ْيفم رُِفعمتْ  وقال تعاىل ) اِء كم مم ِإىلم السَّ  ( . وم
 إنه تعاىل ذكر أمر السماوات واألرض يف كتابه يف مواضع ، وال شك أن إكثار ذكر هللا تعاىل من ذكر :  رازيقال ال

تعاىل فيهما أسراراً عظيمة ، وحكماً بالغة ال يصل إليها أفهام السماوات واألرض يدل على عظم شأهنما ، وعلى أن له سبحانه و 
 م .اخللق وال عقوهل

  ، وذلك أن السماء يُطلق على معنيني :املراد بالسماء هنا السماوات ذات األجرام 
لسماء السقف ، من ا ( املراد بالسماء هنا العلو ، ألن املطر ليس ينزلقوله تعاىل )أنزل من السماء ماء، ك: العلو املعىن األول 

 بل ينزل من العلو .
اءم بِنماءً : املراد بالسماء السقف كما يف هذه اآلية وكما يف قوله تعاىل ) و  املعىن الثاين  مم  ( .  السَّ
 ألهنما من أعظم املخلوقات، ومن قدر على خلق األعظم،  : وخلق السماوات واألرض من براهني البعث، قال الشنقيطي

 :وأوضح هللا تعاىل هذا الربهان يف آيات كثرية  ، ادر من باب أحرىفهو على غريه ق
ْلِق الناس) كقوله تعاىل  ُر ِمْن خم اِدٍر على أمن ) ، وقوله (  خلممْلُق السماوات واألرض أمْكب م لمقم السماوات واألرض ِبقم لمْيسم الذي خم أموم
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ُْلقم ِمثْ لمُهم بلى ومُهوم اخلالق العليم اِدٍر على أمن أم ) ، وقوله (  خيم لمقم السماوات واألرض ومملْم ي مْعيم خِبمْلِقِهنَّ ِبقم ومملْم ي مرمْوْا أمنَّ هللا الذي خم
ُْلقم ِمثْ لمُهمْ ) ، وقوله  ( حُيِْييم املوتى بلى لمقم السماوات واألرض قماِدٌر على أمن خيم دُّ ) ، وقوله :  ( أمومملْم ي مرمْوْا أمنَّ هللا الذي خم  أمأمنُتْم أمشم

ا وَّاهم ا فمسم هم ا رمفمعم مسمْكم ْلقاً أمِم السمآء ب منماهم  اآلية.. إىل غري ذلك من اآليات. ( خم
أنزل من السماء مطرًا عذبًا فراتًا أنزله سبحانه بقدرته ، : أي  (َوأَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت رِْزقًا َلك ْم ) 

 أنواع الثمر والفواكه واخلضار . رفأخرج بذلك املط
ْيءٍ كما قال تعاىل ) وم    اًء فمأمْخرمْجنما ِبِه ن مبماتم ُكلِّ شم اِء مم مم اًء فمأمْحيما ِبِه وقال تعاىل )(  ُهوم الَِّذي أمنْ زملم ِمنم السَّ اِء مم مم وماّللَُّ أمنْ زملم ِمنم السَّ

ْوهِتما رميٍ ومأمنْ زم ( .وقال تعاىل )  اأْلمْرضم ب مْعدم مم ا ِمْن ُكلِّ زمْوٍج كم نما ِفيهم اًء فمأمنْ بمت ْ اِء مم مم  ( . ْلنما ِمنم السَّ
 . املراد بقوله ) السماء ( العلو ، ألن املطر ينزل من السحاب 
 . هذا أيضاً من براهني البعث ، فإحياء األرض بعد موهتا من أعظم األدلة على البعث بعد املوت 

آًء فمأمْخرمجم ِبِه ِمنم الثمرات رِْزقاً لَُّكمْ ومأمنزم ) كما أشار له هنا بقوله   ( . لم ِمنم السمآء مم
ا لمُمْحِى ) م وأوضحه يف آيات كثرية كقوله   ا املآء اهتزت ومرمبمْت ِإنَّ الذي أمْحيماهم هم اِشعمًة فمِإذمآ أمنزمْلنما عملمي ْ ِمْن آيماتِِه أمنَّكم ت مرمى األرض خم

يْ  ِلكم اخلروج)، وقوله (ٍء قمِديرٌ املوتى ِإنَُّه على ُكلِّ شم ذم ْيتًا كم ًة مَّ نما بِِه ب مْلدم ي ْ ، يعين: خروجكم من قبوركم أحياء بعد أن كنتم (ومأمْحي م
ِلكم خُتْرمُجونم )عظامًا رميما. وقوله  ذم ْوهِتما ومكم ااًل ُسْقنماُه )، وقوله تعاىل (ومحُيِْيي األرض ب مْعدم مم ابًا ثِقم حم يٍِّت حىت ِإذمآ أمق ملَّْت سم لمٍد مَّ لِب م

ُرونم   )أضواء البيان( . ، إىل غري ذلك من اآليات.(فمأمنْ زمْلنما ِبِه املآء فمأمْخرمْجنما بِِه ِمن ُكلِّ الثمرات كذلك خُنْرُِج املوتى لمعملَُّكْم تمذمكَّ
 ه السالم مشريًا إىل هذا : ودّلت هذه اآلية على أن هللا تعاىل أغىن اإلنسان عن كل ملوق ؛ وهلذا قال علي قال القرطيب

لمه ف ميمْحتِطبم على ظهره خري له من أن يسأل أحداً أعطاه أو منعه ) املعىن  ب ْ  أخرجه مسلم. (وهللا ألْن يأخذ أحدُكم حم
ويدخل يف معىن االحتطاب مجيع األشغال من الصنائع وغريها ؛ فمن أحوج نفسه إىل بشر مثله بسبب احلرص واألمل والرغبة يف 

ا.ُزخرف ا  لدنيا فقد أخذ بطرف من جعل هلل نِدًّ
ت ْم تـَْعَلم ونَ ) ، أي فال َتعلوا هلل أشباهًا ونظراء من ند، وهو الكفء والنظري واملثيل: مجع  األنداد(  َفال جَتَْعل وا َّلِلَِّ أَْنَدادًا َوأَنـْ

نتم تعلمون: أن هللا ليس له ، وأمرزوقون مدبرونهم مثلكم ملوقون ، و لوقني فتعبدوهنم كما تعبدون هللا، وُتبوهنم كما ُتبونهاملخ
 ، ال يف اخللق والرزق والتدبري ، وال يف األلوهية والكمال .شريك وال نظري

  ُترمي اختاذ األنداد من دون هللا ، وهو أعظم ذنب يفعله اإلنسان .يف اآلية 
ْن ي متَِّخُذ ِمْن ُدوِن اّللَِّ أمْندم قال تعاىل )  ِمنم النَّاِس مم ُحبِّ اّللَِّ وم بُّون مُهْم كم  ( . اداً حيُِ
ِصريمُكْم ِإىلم النَّارِ وقال تعاىل ) ُعوا فمِإنَّ مم ِبيِلِه ُقْل متممت َّ اداً لُِيِضلُّوا عمْن سم عمُلوا ّلِلَِّ أمْندم  ( . ومجم
ِبيِلِه ُقْل متممتَّْع ِبُكْفرِكم وقال تعاىل ) اداً لُِيِضلَّ عمْن سم عملم ّلِلَِّ أمْندم اِب النَّارِ ومجم  ( . قمِلياًل ِإنَّكم ِمْن أمْصحم
اداً ذمِلكم رمبُّ اْلعمالممِ وقال تعاىل ) نْيِ ومَتمْعمُلونم لمُه أمْندم لمقم اأْلمْرضم يف ي مْومم  ( . نيم ُقْل أمِإنَُّكْم لمتمْكُفُرونم بِالَِّذي خم

 لقك ( متفق عليه أن َتعل هلل نداً وهو خ: أي الذنب أعظم ؟ قال : )  ابن مسعود . قال : سألت رسول هللا  وعن
 . قوله تعاىل ) فال َتعلوا هلل أنداداً ( أن من أنعم هبذه النعم يستحق الشكر ال أن جيعل معه شريك ونظري 
 ( مجعت هذه اآلربكم ... فال َتعلوا هلل أنداداً اعبدوا قوله تعاىل ) اهية بني األمر بعبادة هللا تعاىل، والنهي عن عبادة ما سو ،

) من قال ال إله إال هللا وكفر مبا يعبد من دون هللا فقد  ففيه أنه ال بد للتوحيد من الكفر بكل ما عبد من دون هللا ، وقد قال 
 :احلديث عصمة الدم واملال بأمرين هذا  يف ، فعلق النب له وحسابه على هللا ( رواه مسلم عصم دمه وما

 علم ويقني .قول : ال إله إال هللا عن األول : 
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 : الكفر مبا يعبد من دون هللا ، فلم يكتف باللفظ اجملرد عن املعىن ، بل ال بد من قوهلا والعمل هبا . الثاين
قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب : وهذا من أعظم ما يبني معىن : ال إله إال هللا ، فإنه مل جيعل اللفظ هبا عاصمًا للدم واملال ، 

ا مع لفظها ، بل وال اإلقرار بذلك ، بل وال كونه ال يدعو إال هللا وحده ال شريك له ، بل ال حيرم ماله ودمه بل وال معرفة معناه
 حىت يضيف إىل ذلك الكفر مبا يعبد من دون هللا .

كم بِاْلُعْرومِة اْلُوث ْ  وقد قال تعاىل ) ِد اْستمْمسم يُ ْؤِمْن بِاّللَِّ ف مقم ْن يمْكُفْر بِالطَّاُغوِت وم ى ال اْنِفصمامم هلممافممم  ( . قم
ت ْم تـَْعَلم ونَ )   أنه ال ند له .(  َوأَنـْ
  ذم من اجرتأ على معصية هللا وهو يعلم ، وهو أعظم جرماً مما ال يعلم .ويف هذا 

 الفوائد :
 بيان رمحة هللا بعباده . -1
 كمال قدرة هللا تعاىل .  -2
اِء ف مْوق مُهْم  اإلميان باهلل وبوحدانيته وقد قال تعاىل ) ينبغي التفكر يف ملوقات هللا حىت يقود ذلك إىل -3 مم أمف ملمْم ي مْنظُُروا ِإىلم السَّ

ا هلمما ِمْن فُ ُروجٍ  مم ا وم ا ومزمي َّنَّاهم نماهم ي ْ ْيفم ب من م  ( . كم
 رمحة هللا بإنزال املطر . -4
 إثبات األسباب لقوله ) فأخرج به من الثمرات .. ( . -5
 هلل .ُترمي اختاذ األنداد  -6
ْن ِمْثِلِه َواْدع وا ش هَ )   فَِإْن َلْ ( 23) َداءَك ْم ِمْن د وِن اَّللَِّ ِإْن ك ْنت ْم َصاِدِقنيَ ـَوِإْن ك ْنت ْم يف رَْيٍب ِمَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا فَْأت وا ِبس ورٍَة مِِ

  ( .(24)ا النَّاس  َواحلَِْجارَة  أ ِعدَّْت ِلْلَكاِفرِينَ تـَْفَعل وا َوَلْن تـَْفَعل وا فَاتَـّق وا النَّاَر الَِِّت َوق ود هَ 

 [ . 24 -23] البقرة : 
---------- 

، بن عباس ومقاتل: نزلت يف اليهودوقال ا، نزلت يف مجيع الكفار :قال أبو حيان ( َوِإْن ك ْنت ْم يف رَْيٍب ِمَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا) 
 الذي يأتينا به حممد ال يشبه الوحي وإنا لفي شك منه ، واألظهر القول األول.وسبب ذلك أهنم قالوا : هذا 

 يف شك واشتباه مما نزلنا على  –يا معشر املعاندين للرسول ، الرادين دعوته ، الزاعمني كذبه  –وإن كنتم :  قال السعدي
نه بشر مثلكم ، ليس من جنس آخر ، وأنتم عبدنا ، هل هو حق أو غريه ؟ فههنا أمر نصف فيه الفيصلة بينكم وبينه ، وهو أ

تعرفونه منذ نشأ بينكم ، ال يكتب وال يقرأ ، فأتاكم بكتاب ، أخربكم أنه من عند هللا ، وقلتم أنتم أنه تقوله وافرتاه ، فإن كان 
 : األمر كما تقولون

ْن ِمْثِلِه  ) ، فالضمري يف قوله ) من مثله ( عائد على ،  اختاره ابن جريريعين من مثل القرآن، قاله جماهد وقتادة و  (فَْأت وا ِبس ورٍَة مِِ
 .أيضاً للجمهور  ونسبه القرطيبألكثر احملققني ،  ابن كثريالقرآن ونسب هذا القول 

 ونسبه ابن عطية جلمهور العلماء أيضاً .
 من البشر ، ألن حممداً بشر مثلكم . : ) من مثله ( أي من مثل حممد  وقيل 

رماُه ُقْل فمْأُتوا ِبُسورمٍة  )والتأويل األول هو التأويل الصحيح ، ألن هللا جل ثناؤه قال يف سورة أخرى  : قال ابن جرير أمْم ي مُقوُلونم افْ ت م
 ورة ليست حملمد بنظري وال شبيه .ومعلوم أن الس( ِمْثِلِه 
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 ِإن ُكنُتْم يف قوله تعاىل ) :  يقال اآللوس ْثِلهِ رمْيٍب ممَّا ن مزَّْلنما على  وم ملا قرر سبحانه أمر توحيده بأحسن  (عمْبِدنما فمْأُتوْا ِبُسورمٍة ّمن مِّ
، والتوحيد والتصديق توأمان ال ينفك أحدمها عن اآلخر ، فاآلية وإن سيقت لبيان  أسلوب عقبه مبا يدل على تصديق رسوله 

 ة .اإلعجاز إال أن الغرض منه إثبات النبو 
 بات اجلزء الثاين من جزئي اإلميان بعد أن مت إثبات اجلزء األول من ذلك مبا قدمه من قوله : انتقال إلث وقال ابن عاشور

 م ( .يا أيها الناس اعبدوا ربك) تعاىل 
 ( ْن ِمْثِلهِ  قوله تعاىل   .فيه ُتدي املشركني أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن (  فمْأُتوا ِبُسورمٍة مِّ
 : وقد وقع التحدي على عدة أوجه 

اِدِقنيم قال تعاىل ):  حتداهم أن يأتوا بقرآن ِبثل هذا القرآن انُوا صم عمِت وقال تعاىل )( ،  ف مْليمْأُتوا حِبمِديٍث ِمْثِلِه ِإْن كم ُقْل لمِئِن اْجتممم
انم ب مْعضُ  لمْو كم ا اْلُقْرآِن ال يمْأُتونم مبِْثِلِه وم ذم ْنُس وماجلِْنُّ عملمى أمْن يمْأُتوا مبِْثِل هم ْعٍض ظمِهرياً اإْلِ  ( . ُهْم لِب م

ِن اْستمطمْعُتْم ِمْن أ قال تعاىل ):  وحتداهم أن يأتوا بعشر سور مثله رميماٍت وماْدُعوا مم رماُه ُقْل فمْأُتوا ِبعمْشِر ُسومٍر ِمْثِلِه ُمْفت م ْم ي مُقوُلونم افْ ت م
اِدِقنيم   ( . ُدوِن اّللَِّ ِإْن ُكْنُتْم صم

 . كما يف هذه اآلية . ثلهوحتداهم أن يأتوا بسورة من م
 ( عملمى عمْبِدنماقوله تعاىل ) . فيه عظيم منزلة العبودية ، حيث وصف هللا تبارك وتعاىل نبيه هبذا الوصف يف مقام التحدي 
 : وقد وصف هللا نبيه بالعبودية يف أعلى املقامات 

 كما يف هذه اآلية .  : يف مقام التحدي
ْسِجِد اأْلمْقصمى الَِّذي بمارمْكنما  عاىل )قال ت : ويف مقام اإلسراء واملعراج ْسِجِد احلْمرماِم ِإىلم اْلمم انم الَِّذي أمْسرمى ِبعمْبِدِه لمْياًل ِمنم اْلمم ُسْبحم

ْولمهُ   ( . حم
ى : قال تعاىل ) ويف مقام اإلحياء ا أمْوحم ى ِإىلم عمْبِدِه مم  ( . فمأمْوحم
اُدوا يمُكونُونم عملمْيِه لِبمداً ومأمنَُّه لممَّ  : قال تعاىل ) ويف مقام الدعوة  ( . ا قمامم عمْبُد اّللَِّ يمْدُعوُه كم

، إمنا كما أطرت النصارى عيسى ابن مرمي  ال تط روين) ، وقال  )إن هو إال عبد أنعمنا عليه(وقد قال تعاىل عن املسيح ابن مرمي
 ( رواه البخاري .                   ورسولهأنا عبد هللا

  والعبد كلما كان أذل هلل وأعظ م افت قاراً إليه وخضوعاً له : كان أقرب إليه وأعز له ، وأعظم لقدره ، فأسعد  يميةابن تقال :
اخللق : أعظمهم عبودية هلل ، وأما املخلوق فكما قيل : احتج إىل من شئت تكن أسريه ، واستغن عمن شئت تكن نظريه ، 

 وأحسن إىل من شئت تكن أمريه .  
: آهلتكم ، وقيل : ائتوا بشهداء يشهدون لكم أن ما  وقيل: أعوانكم ونصراءكم ،  قيل ( َداءَك ْم ِمْن د وِن اَّللَِّ ـوا ش هَ َواْدع  ) 

 أتيتم به يعادل القرآن أو يقاربه .
أعوانك وهذا غاية التحدي هلم . وهذا كما يقول املعِجز املتحدي ملن عانده وُتداه : اذهب وائت مبن تستطيع من أصحابك و 

 وأوليائك لتستعني هبم .
  فيما تدعون من أن هذا القرآن ليس من عند هللا .(  ِإْن ك ْنت ْم َصاِدِقنيَ )  
 قني يف دعوى أن القرآن كالم بشر واملعىن إن كنتم صاد:  قال ابن عاشور. 

قال تعاىل ) ال يأتون مبثله ولو كان  فال أحد يستطيع أن يأت بسورة من مثل هذا القرآن ولو دعا من دعا إليه ليعاون ه ، كما
 بعضهم لبعض ظهرياً ( أي معيناً .
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 ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه اإلعجاز فنونًا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة املعىن ، ...  قال ابن كثري :
، وأمر طبق ما أخرب سواء بسواء نت ووقعت، فقد أخرب عن مغيبات ماضية كافصيح ال حياذى وال يداىنفكٌل من لفظه ومعناه 

، فكله بكل خري ، وهنى عن كل شر كما قال تعاىل ) ومتت كلمة ربك صدقاً وعداًل ( أي صدقاً يف األخبار وعداًل يف األحكام 
 ال خيلق عن كثرة الرد ، وال ميل منه العلماء . حق وصدق وعدل وهدى ، ...

 ِإْن ُكنْ ) ق مْوله ت معماىلم :  وقال اجلصاص اءمُكْم ِمْن ُدوِن اّللَِّ وم دم  ُتْم يِف رمْيٍب ممَّا ن مزَّْلنما عملمى عمْبِدنما فمْأُتوا ِبُسورمٍة ِمْن ِمْثِلِه وماْدُعوا ُشهم
اِدِقنيم  ُم ِمْن ُوُجوٍه :(  إْن ُكْنُتْم صم الم ِة نُ بُ وَِّة نمِبيِّنما عملمْيِه السَّ لمٍة عملمى ِصحَّ ُر دمالم  ِفيِه أمْكب م

ا ُهْم عملمْيِه ِمْن اأْلمن مفمِة وماحلْم :  اَأَحد هَ   عم مم ق مرمعمُهْم بِاْلعمْجِز عمْنُه مم تْ يماِن مبِْثِلِه ، وم اُهْم بِاإْلِ ْوُصوٌف بُِلغمِتِهْم ، ومقمْد  أمنَُّه ُتممدَّ ٌم مم الم ِميَِّة ، ومأمنَُّه كم
انم النَِّبُّ  ُهْم ت معملَّمم اللُّغمةم اْلعمرمبِيَّةم ، كم عم بمْذهلِِْم اأْلمْمومالم  ِمن ْ اِعٌر ، مم ُه شم لَّفم ِطيٌب ، ومالم تمكم ُهْم خم ذم ، ف ملمْم يُ عمارِْضُه ِمن ْ ُهْم أمخم عمن ْ وم

ا أمبْ لمغم اأْلمشْ  هم ُروا عملمي ْ ُتُه لمْو قمدم انمْت ُمعمارمضم ِجِه ، ومكم ِإْبطماِل ُحجم ابِِه عمْنُه ؛ يماِء يف إْبطم وماأْلمنْ ُفسم يِف ُتوِهنِي أمْمرِِه ، وم ت مْفرِيِق أمْصحم اِل دمْعوماُه وم
ْيٌء ،  ِتِه دملَّ ذمِلكم عملمى أمنَُّه ِمْن ِعْنِد اّللَِّ الَِّذي الم يُ ْعِجزُُه شم رم عمْجُزُهْم عمْن ُمعمارمضم ا ظمهم ِإمنَّما ف ملممَّ ْقُدوِر اْلِعبماِد ِمثْ ُلُه ، وم ومأمنَُّه لمْيسم يف مم

ا اْعتمذم  ُر مم اِطرِي اأْلموَِّلنيم ، ومأمنَُّه ِسْحٌر ، ف مقمالم ت معماىلم أمْكب م انُوا صماِدِقنيم ) ُروا ِبِه أمنَُّه ِمْن أمسم قمالم (  ف مْليمْأُتوا حِبمِديٍث ِمْثِلِه إْن كم فمْأُتوا ) وم
رميماتٍ  ذِ  (ِبعمْشِر ُسومٍر ِمْثِلِه ُمْفت م ْعىنم يف هم اُهْم بِالنَّْظِم ُدونم اْلمم دَّ ِذِه ُمْعِجزمًة بماِقيمًة لِنمِبيِّنما ف متمحم انمْت هم رم عمْجزمُهْم عمْنُه فمكم  ِه الصُّورمِة ، ومأمْظهم

ائِرِ  اعمِة ، أمبمانم اّللَُّ ت معماىلم هِبما نُ بُ وَّةم نمِبيِِّه ومفمضَّلمُه هِبما عملمى سم ائِرم ُمْعِجزماِت اأْلمنِْبيم األنبياء  إىلم ِقيماِم السَّ ائِِهْم ، ؛ أِلمنَّ سم ضَّْت بِاْنِقضم اِء ت مقم
ا ُمْعِجزمًة ِمْن طمرِيِق اأْلمْخبماِر. ْونُ هم ِإمنَّما يُ ْعلمُم كم  وم

ا ب معْ  هم رمضم عملمي ْ ْن اْعت م ُه ، ُكلُّ مم ِذِه ُمْعِجزمٌة بماِقيمٌة ب مْعدم ْوضِ  ُد ق مرَّْعنماُه بِاْلعم  ومهم م لمُه ِحينمِئٍذ مم نيَّ لمِة عملمى ت مْثِبيِت النُّبُ وَّةِ ُع ال ْجِز عمْنُه ، ف متمب م الم  . دَّ
ْعُلوٌم ِعْندم اْلُمْؤِمِننيم بِالنَِّبِّ  َواْلَوْجه  اآْلَخر   لمِة أمنَُّه مم الم ِلِهْم  ِمْن الدَّ انم ِمْن أممتمِّ النَّاِس عمْقاًل ، ومأمْكمم ِعْندم اجلْماِحِدينم لُِنبُ وَّتِِه أمنَُّه كم وم

ِلهِ  ْودمِة رمأْيِِه ، وم ُخُلًقا ، ومأمْفضم ِة ف مْهِمِه ومجم ِصحَّ اِل عمْقِلِه ومُوُفوِر ِحْلِمِه وم مم ٌد يف كم ا طمعمنم عملمْيِه أمحم ا ْم رمأْيما ، فممم ذم انم هم ْن كم ائٍِز عملمى مم ُر جم غمي ْ
افًَّة ، مُثَّ  ْلِقِه كم لمُه إىلم خم ِعيم أمنَُّه نمِبُّ اّللَِّ قمْد أمْرسم ْصُفُه أمْن يمدَّ عم ِعْلِمِه  وم ي مْقرمُعُهْم بِِه ، مم ًما يُْظِهرُُه وم الم لمةم ِصْدِقِه كم دمالم ةم نُ بُ وَّتِِه وم مم عملم عمالم جم

لَّ ذمِلكم  ُن دمْعوماُه ، فمدم بُْطالم ِذبُُه وم ُر ِحينمِئٍذ كم ُهْم ي مْقِدُر عملمى ِمْثِلِه ، ف ميمْظهم ّرِعُهْم عملمى أمنَُّه ملْم ي متم  بِأمنَّ ُكلَّ وماِحٍد ِمن ْ ِلكم ومملْم يُ قم اُهْم ِبذم دَّ حم
 بِاْلعمْجِز عمْنُه إالَّ ومُهوم ِمْن ِعْنِد اّللَِّ الم ي مْقِدُر اْلِعبماُد عملمى ِمْثِلِه.

 فإن مل تقدروا على اإلتيان بسورة مبثل سورة من سوره .: أي  (فَِإْن َلْ تـَْفَعل وا ) 
  املستقبل أيضاً على اإلتيان مبثله و ) لن ( هنا للتأبيد .أي : ولن تقدروا يف (َوَلْن تـَْفَعل وا ) 

ذا معجزة أخرى ، وهو أنه أخرب خربًا جازمًا قاطعًا ، غري خائف وال مشفق ، أن هذا القرآن ال يعارض مبثله أبد اآلبدين ويف ه
 .ودهر الداهرين ، وكذلك وقع األمر ، مل يعارض من لدنه إىل زماننا هذا وال ميكن 

أي فخافوا النار واتقوها واحذروها ، واجعلوا بينكم وبني عذاهبا وقاية ، والوقاية من النار تكون باإلميان باهلل  (اتَـّق وا النَّاَر فَ ) 
 ورسله وكتبه واليوم اآلخر .

 وقد أمر هللا باتقائها يف آيات كثرية :
اِفرِينم فقال تعاىل ) ْت لِْلكم  ( . ومات َُّقوا النَّارم الَّيِت أُِعدَّ
ارمةُ وقال تعاىل ) ا النَّاُس وماحلِْجم ُقوُدهم ُكْم ومأمْهِليُكْم نماراً وم ُنوا قُوا أمنْ ُفسم ا الَِّذينم آمم  ( . يما أمي ُّهم
ْرُتُكْم نماراً ت ملمظَّىوقال تعاىل )  ( . فمأمْنذم
رم وقال تعاىل ) ى اْلُكربمِ  . ومالصُّْبِح ِإذما أمْسفم ْحدم ا إلمِ بشر (  قال احلسن البصري : وهللا ما أُنذر العباد بشيء قط أدهى . نذيراً لل ِإن َّهم

 منها .
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 ) اتقوا النار ولو بشق مترة فمن مل جيد فبكلمة طيبة ( متفق عليه . وقال 
 واتقاء النار يكون : بفعل أوامر هللا واجتن اب نواهي ه .

  وأن يتقيها كما أمر هللا عز وجل .قوله تعاىل ) فاتقوا النار ( ينبغي على املسلم أن حيذر من النار 
 فقد أمر هللا باتقائها كما يف هذه اآلية .

 ) استعيذوا باهلل من عذاب جهنم ( متفق عليه . كما قال باالستعاذة منها . وأمر 
 يقول يف صالته ) اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ( متفق عليه . وكان 

انم غمرماماً ال تعاىل )كما ق ،ومن صفات عباد هللا اخلوف منها ا كم اب مهم نَّمم ِإنَّ عمذم هم ابم جم  (.ومالَِّذينم ي مُقوُلونم رمب َّنما اْصِرْف عمنَّا عمذم
 ( ْرُتُكْم نماراً ت ملمظَّىينبغي هتديد أهل الكفر والطغيان بالنار وختويفهم هبا كما قال تعاىل ى.  فمأمْنذم ا ِإالَّ اأْلمْشقم  ( .ال يمْصالهم
 نجي من النار منها :هناك أعمال ت 

 اإلميان باهلل .أواًل : 
 قال تعاىل ) الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ( . 

 .الصيام ثانياً : 
 ) الصيام ُجنة يستجن به من النار ( رواه أمحد . قال  

  خريفاً ( متفق عليه .) من صام يوماً يف سبيل هللا باعد هللا وجهه عن النار سبعني وقال 
 .البكاء من خشية هللا ثالثاً : 

 ) ال يلج النار رجل بكى من خشية هللا حىت يعود اللَب يف الضرع ( رواه الرتمذي . قال  
 .االستجارة باهلل من النار رابعاً : 

ر رجل مسلم من النار ثالثًا إال قالت ) ما سأل أحد هللا ثالثًا إال قالت اجلنة : اللهم أدخله اجلنة ، وال استجا كما قال  
 النار : اللهم أجره مين ( .

 احملافظة على صالة الفجر والعصر . خامساً :
 ) لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا ( رواه مسلم . ال ق

 اجلهاد . سادساً :
 الرتمذي .) من اغربت قدماه يف سبيل هللا فهما حرام على النار ( رواه  قال 

 حسن اخللق . سابعاً :
 رواه أمحد .) من كان سهالً هيناً ليناً حرمه هللا على النار (  قال 

 عتق الرقاب . ثامناً :
 ) من أعتق رقبة مؤمنة كانت فكاكه من النار ( . قال 

 تاسعاً : الكلمة الطيبة .
ْرمٍة ، فم  حلديث الباب ) لمو ِبِشقِّ متم ٍة طميِّبم فمات َُّقوا النَّارم وم ِلمم ْد فمِبكم ْن ملْم جيِم ة ( قال النووي : فيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من مم

 النار .
وقودها : الوقود بفتح الواو : احلطب ، أي مادة النار اليت تشعل هبا وتضرم إليقادها الناس  (الَِِّت َوق ود َها النَّاس  َواحلَِْجارَة  ) 

 واحلجارة .
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نَّمم أمنْ ُتْم هلمما ومارُِدونم  الكفار الذين ماتوا على الكفر ، قال تعاىل ) واملراد بالناس هم صمُب جم ا ت مْعُبُدونم ِمْن ُدوِن اّللَِّ حم مم  ( . ِإنَُّكْم وم
 وأما احلجارة فاختلف فيه :

 : املراد  حجارة الكربيت .  قيل 
واع من العذاب : سرعة اإليقاد ، نُت الرائحة ، كثرة : أهنا خصت بذلك ألهنا تزيد على مجيع األحجار خبمسة أن وقد قيل

 الدخان ، شدة االلتصاق باألبدان ، قوة حرها إذا محيت .
نَّمم املراد باحلجارة األصنام ، لقوله تعاىل ) وقيل : هم صمُب جم ا ت مْعُبُدونم ِمْن ُدوِن اّللَِّ حم مم ( أي وقودها . قال القرطب : وعليه  ِإنَُّكْم وم

 جارة والناس وقوداً للنار ، وذكر ذلك تعظيماً للنار أهنا ُترق احلجارة مع إحراقها للناس .فتكون احل
ارمُة قوله تعاىل ) ا النَّاُس وماحلِْجم ُقوُدهم  شدة عذاب الكفار يف النار حيث يكونون وقوداً للنار مع أصنامهم . (وم

على أن أهل النار هم الكفار الذين ماتوا على الكفر ، كما قال تعاىل أي هيئت للكافرين ، ففيه دليل  ( أ ِعدَّْت ِلْلَكاِفرِينَ ) 
اهِبم ) ُهْم ِمْن عمذم ُف عمن ْ ى عملمْيِهْم ف ميمُموُتوا ومال خُيمفَّ نَّمم ال يُ ْقضم هم ُْم نماُر جم ُروا هلم فم  .( ا ومالَِّذينم كم

بُوا ِبآيماتِنما أُولمِئكم أم وقال تعاىل ) ذَّ ُروا ومكم فم اِلُدونم ومالَِّذينم كم ا خم اُب النَّاِر ُهْم ِفيهم  ( . ْصحم
ِل ِمنم النَّارِ ومن أهل النار املنافقني ، كما قال تعاىل ) ْرِك اأْلمْسفم  ( . ِإنَّ اْلُمنماِفِقنيم يف الدَّ

  النار قوله تعاىل ) أعدت للكافرين ( فيه دليل على أن النار موجودة اآلن ، وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة أن اجلنة و
 موجودتان اآلن ، واألدلة على ذلك كثرية :

 قوله تعاىل ) أعدت للكافرين ( أي هيئت ، وكذلك قال تعاىل يف اجلنة ) أعدت للمتقني ( .
 إىل النار .. ( رواه أمحد . ) ملا خلق هللا اجلنة والنار ، أرسل جربيل إىل اجلنة ، .. احلديث ، وفيه : مث أرسله وقال 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ، إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة ، وإن كان من أهل ) إن  وقال 

 النار فمن أهل النار ( متفق عليه .
) وأمي الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قلياًل ولبكيتم كثرياً ، قالوا : وما رأيت يا رسول هللا ؟ قال : رأيت  وقال 

 والنار ( متفق عليه . اجلنة
) رأيت يف مقامي هذا كل شيء وعدمت به ، حىت لقد رأيتين آخذ قطفًا من اجلنة حني رأيتموين أتقّدم ، ولقد رأيت  وقال 

 جهنم حيطم بعضها بعضاً حني رأيتموين تأخرت ( رواه مسلم .
 ليه .) ... ورأيت النار ، فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع منه ( متفق ع وقال 

 الفوائد :
 عظمة القرآن حيث ُتدى هللا كفار قريش أن يأتوا مبثله . -1
 وجوب العناية بالقرآن حفظاً وتدبراً وفهماً . -2
 فضيلة أن يتصف اإلنسان بوصف العبودية . -3
 إثبات علو هللا عز وجل . -4
 هذا القرآن العظيم . أن من أعظم آيات النب  -5
 ت مبثل هذا القرآن .ال يستطيع أحد أن يأ -6
 وجوب تقوى عذاب النار . -7
 إهانة الكفار ومعبوداهتم حيث يكونون حطب جلهنم . -8
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 أن النار موجودة اآلن . -9
ِر الَِّذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصَّاحِلَاِت َأنَّ هَل ْم َجنَّاٍت جَتِْري ِمْن حَتِْتَها اأْلَنـَْهار  ك لََّما ر زِق  )   َها ِمْن مَثََرٍة رِْزقًا قَال وا َهَذا الَِّذي وا مِ َوَبشِِ نـْ

 ( .(25)ر زِقْـَنا ِمْن قـَْبل  َوأ ت وا ِبِه م َتَشاِّباً َوهَل ْم ِفيَها َأْزَواٌج م َطهََّرٌة َوه ْم ِفيَها َخاِلد ونَ 
 [ . 25] البقرة : 

-------- 
ِر الَِّذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصَّاحِلَاِت َأنَّ )  بإبالغ بشارته خلقه الذين آمنوا به  هذا أمر من هللا لنبيه حممد  ( هَل ْم َجنَّاتٍ  َوَبشِِ

، ومبا جاء به من عند ربه ، وصدقوا إمياهنم ذلك وإقرارهم بأعماهلم الصاحلة ، أن له جنات َتري من ُتتها األهنار  ومبحمد 
 خاصة . 

ِر الَِّذيَن آَمن وا  )   مبا يسر ، الذين آمنوا بقلوهبم .( التبشري اإلخبار  َوَبشِِ
 ُنوا) قوله تعاىل ِر الَِّذينم آمم فيه استحباب تبشري املسلم مبا يسره ، ألن البشارة مما تسر املسلم وتفرحه ، وقد قال تعاىل )  ( ومبمشِّ

 فبشرناه بغالم حليم ( وقال تعاىل ) وبشروه بغالم عليم ( .

 ( نُ قوله تعاىل ِر الَِّذينم آمم بمشِّ التبشري : اإلخبار مبا يسر ، ومسي بذلك ألنه يظهر أثره على البشرة وهو ظاهر اجللد ،  ( واوم
 وله تعاىل )فبشرهم بعذاب أليم(.، وقد يستعمل يف الشر هتكماً كقيستعمل يف التبشري باخلريوالغالب أنه 

 خري أو شر يظهر عنه أثر يف بشرة الوجه،  مأخوذ من البشرة ألن ما يبشر به اإلنسان من( بشر: قوله تعاىل )و قال ابن عطية
فبشرهم )واألغلب استعمال البشارة يف اخلري، وقد تستعمل يف الشر مقيدة به منصوصًا على الشر املبشر به، كما قال تعاىل 

 . ومىت أطلق لفظ البشارة فإمنا حيمل على اخلري م(بعذاب ألي
 :لصاحل ال يكون صاحلاً إال بشرطني، والعمل امن واجبات ومستحباتالصاحلات : وعملوا األعمال أي(  َوَعِمل وا الصَّاحِلَاتِ ) 

 متفق عليه . ما نوى ( ئ) إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امر  الشرط األول : أن يكون خالصاً هلل ، قال 
 . ( رواه مسلم ) من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد ، لقوله  الشرط الثاين : أن يكون متابعاً للنب  
 عمِمُلوا الصَّاحلِماتِ ) ال عثمان بن عفان رضي هللا عنه يف ق ال ): معناه أخلصوا األعمال ، يدّل عليه قوله : (  وم ْل عممم ْعمم ف مْلي م

احِلًا  . ألن املنافق واملرائي ال يكون عمله خالصاً  : خالصاً أي (  صم
 : ا تصلح أحوال العبد ، وأمور دينه ودنياه ، وحياته الدنيوية ووصفت أعمال اخلري بالصاحلات ، ألن هب قال السعدي

 واألخروية ، ويزول هبا عنه فساد األحوال ، فيكون بذلك من الصاحلني الذين يصلحون جملاورة الرمحن يف جنته .
، وجاء إطالق اجلنة ن الداخل فيه يف لغة العرب : البستان ، ألن أشجاره امللتفة َت جنة ، واجلنة اجلنات مجع(  َأنَّ هَل ْم َجنَّاتٍ )  

ابم اجلْمنَّةِ على البستان يف القرآن يف قوله ) ا ب ملمْونما أمْصحم مم نَّ ، ويف قوله )( أي البستانِإنَّا ب ملمْونماُهْم كم لم جم دمخم ْفِسهِ وم  ( . تمُه ومُهوم ظمامِلٌ لِن م
 ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر .الدار اليت أعدها هللا ألوليائه ، فيها ما وأما يف االصطالح : فهي

 ( وقال ن اجلنات أنوع، كما قال تعاىل )وملن خاف مقام ربه جنتان( مث قال تعاىل )ومن دوهنما جنتان( دليل على أقوله تعاىل )جنات
 ( .وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، )جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما 
 جنات ( باجلمع، وأحيانًا يقال باإلفراد ) جنة (، فإذا كانت باإلفراد فاملراد هبا مطلق اجلنس،  قال الشيخ ابن عثيمني ( :

 وإذا قيلت باجلمع فاملراد هبا أنواع اجلنات .
 . أن اإلميان والعمل الصاحل سبب لدخول اجلنة ، وقد ورد هذا يف آيات كثرية 

عمِمُلوا الصَّ قال تعاىل ) ُنوا وم اِلُدونم ومالَِّذينم آمم ا خم اُب اجلْمنَِّة ُهْم ِفيهم  ( . احلِماِت أُولمِئكم أمْصحم
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نَّاُت اْلِفْردمْوِس نُ ُزالً وقال تعاىل ) ُْم جم انمْت هلم عمِمُلوا الصَّاحلِماِت كم ُنوا وم  ( . ِإنَّ الَِّذينم آمم
عمِمُلوا الصَّاحلِماِت ومأمْخبمُتوا ِإىلم وقال تعاىل ) ُنوا وم الُِدونم ِإنَّ الَِّذينم آمم ا خم اُب اجلْمنَِّة ُهْم ِفيهم  ( .  رمهبِِّْم أُولمِئكم أمْصحم
ا بِِإْذنِ وقال تعاىل ) اِلِدينم ِفيهم اُر خم ا اأْلمنْ هم نَّاٍت َتمْرِي ِمْن ُتمِْتهم عمِمُلوا الصَّاحلِماِت جم ُنوا وم المٌ  ومأُْدِخلم الَِّذينم آمم ا سم يَّتُ ُهْم ِفيهم  ( . رمهبِِّْم ُتِم

ا أم تعاىل )وقال  اِلِدينم ِفيهم اُر خم ا اأْلمنْ هم نَّاٍت َتمْرِي ِمْن ُتمِْتهم ُنْدِخُلُهْم جم عمِمُلوا الصَّاحلِماِت سم ُنوا وم  ( . بمداً ومالَِّذينم آمم
 ختافوا أن دخول اجلنة أعظم بشرى وأعظم أمنية ، كما قال تعاىل ) إن الذين قالوا ربنا هللا مث استقاموا تتنزل عليهم املالئكة أال

 وال ُتزنوا وأبشروا باجلنة اليت كنتم توعدون ( . وقال تعاىل ) وبشر املؤمنني بأن هلم من هللا فضالً كبرياً ( .
  ومن  ع ، كما قال تعاىل ) وملن خاف مقام ربه جنتان ( مث قال تعاىل ا قوله تعاىل ) جنات ( دليل على أن اجلنات أنو (

 ن فضة آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ( .) جنتان م دوهنما جنتان ( وقال 
  وهو حممد  املبِشريف هذه اآلية ذكر :واملبشَّر ، : هم املؤمنون العاملون الصاحلاتواملبشَّر ، ، ومن قام مقامه من أمته
                            ميان والعمل الصاحل .: وهي اجلنات املوصوفات تلك الصفات اجلميلة ، وذكر العمل املوصل لذلك : وهو اإل به
 أي  من ُتت شجرها ال من ُتت أرضها. قال ابن اجلوزي :أي من ُتت أشجارها ،  ( جَتِْري ِمْن حَتِْتَها اأْلَنـَْهار   )
 فس املناظر وأكمل حماسن اجلنات جريان املياه يف خالهلا وذلك شيء اجتمع البشر كلهم على أنه من أن:  قال ابن عاشور

 ألن يف املاء طبيعة احلياة وألن الناظر يرى منظراً بديعاً وشيئاً لذيذاً.
 وهذا يدل على أمور : قال ابن القيم : 

أهنا ُتت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو املعهود  الثالثة : أهنا جارية ال واقفة . الثاين :وجود األهنار فيها .  أحدها : 
 يف أهنار الدنيا .

 غمي َّ ذه األهنار جاء تسميتها يف قوله تعاىل )وه ٍ ملْم ي مت م اٌر ِمْن لمَبم اٍء غمرْيِ آِسٍن ومأمنْ هم اٌر ِمْن مم ا أمنْ هم ُقونم ِفيهم ثمُل اجلْمنَِّة الَّيِت ُوِعدم اْلُمت َّ ْر مم
ّفىً  ٍل ُمصم اٌر ِمْن عمسم ارِِبنيم ومأمنْ هم ٍة لِلشَّ اٌر ِمْن مخمٍْر لمذَّ  ( . طمْعُمُه ومأمنْ هم

 : فذكر سبحانه هذه األجناس األربعة ونفى عن كل واحد منها اآلفة اليت تعرض له يف الدنيا . قال ابن القيم 
كراهة   وآفة اخلمر، أن يتغري طعمه إىل احلموضة وأن يصري قارصًا  وآفة اللنب، أن يأسن ويأجن من طول مكثه  فآفة املاء

وهذا من آيات الرب سبحانه وتعاىل أن َتري أهنار من أجناس مل َتر م تصفيته ، عد وآفة العسل، مذاقها املنايف للذة شرهبا 
العادة يف الدنيا بإجرائها وجيريها يف غري أخدود وينفي عنها اآلفات اليت متنع كمال اللذة هبا كما ينفي عن مخر اجلنة مجيع آفات 

 مخر الدنيا من الصداع والغول واللغو.     
 وال تنقص ، وَتري من غري أخدود . وهذه األهنار ال تنضب 

 قال ابن القيم يف النونية :
 أهنارها يف غري أخدود جرت                سبحان ممسكها عن الفيضانِ 

َها ِمْن مَثََرٍة رِْزقاً قَال وا َهَذا الَِّذي ر زِقْـَنا ِمْن قـَْبل    ) َثار اجلنة قالوا هذا الذي أي كلما أعطوا عطاء ورزقوا رزقاً من  (ك لََّما ر زِق وا ِمنـْ
 رزقنا من قبل ، وقد اختلف العلماء يف قوله تعاىل ) من قبل ( على قولني :

 . ورجحه ابن جرير: املراد بقوله ) من قبل ( أي هذا الذي رزقنا من قبل هذا يف الدنيا ،  فقيل
 ( . ُمْشِفِقنيم  قمالُوا ِإنَّا ُكنَّا ق مْبُل يف أمْهِلنما ودليل هذا القول قوله تعاىل )

: املراد بقوهلم ) من قبل ( أي يف اجلنة ، أي هذا الذي رزقنا من قبل من َثار اجلنة ، من قبل هذا لشدة مشاهبة بعضه  وقيل
 بعضاً يف اللون والطعم ، واحتج هؤالء حبجج :
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 و.، ولشدة املشاهبة قالوا هذا هني َثار الدنياهبة اليت بينها وب، أعظم من املشااليت بني َثار اجلنة بعضها لبعض : أن املشاهبةمنها 
 : أن من املعلوم أنه ليس كل ما يف اجلنة من الثمار قد رزقوه يف الدنيا ، وكثري من أهلها ال يعرفون َثار الدنيا وال رأوها .ومنها 

م ، قال ابن عباس : ال يشبه شيء مما يف اجلنة يعين يف اللون واملرأى وليس يشبهه يف الطع قال ابن جرير : (َوأ ت وا ِبِه م َتَشاِّبًا ) 
 . ما يف الدنيا إال يف األمساء

 ألزواج مجع زوج ، وهو شامل لألزواج من احلور العني ، ومن نساء الدنيا .( ا َوهَل ْم ِفيَها َأْزَواٌج ) 
وال نفاس،  ، ال بول وال غائط وال حيضيشمل طهارة الظاهر وطهارة الباطن ، فهي مطهرة من األذى ، ومن القذر (  م َطهََّرةٌ ) 

 ، والبغضاء وغري ذلك .مطهرة أيضاً من األقذار الباطنة، كالغل، واحلسد، والكراهية ،مطهرة من كل شيء حسي
 : وُمطمّهرٌة يف اللغة أمجع من طاهرة وأبلغ ؛ ومعىن هذه الطهارة من احلمْيض ،  نعٌت لألزواج ) مطهرة (  قال القرطيب

 سائر أقذار اآلدِمّيات.والُبصاق و 
 : رمةٌ قوله تعاىل )  وقال السعدي ا أمْزوماٌج ُمطمهَّ ُْم ِفيهم ليشمل مجيع أنواع التطهري ، ( مطهرة من العيب الفالين ) فلم يقل  ( ومهلم

فهن مطهرات األخالق ، مطهرات اخللق ، مطهرات اللسان ، مطهرات األبصار ، فأخالقهن ، أهنن عرب متحببات إىل 
اجهن باخللق احلسن ، وحسن التبعل ، واألدب القويل والفعلي ، ومطهر خلقهن من احليض والنفاس واملين ، والبول والغائط ، أزو 

واملخاط والبصاق ، والرائحة الكريهة ، ومطهرات اخللق أيضا ، بكمال اجلمال ، فليس فيهن عيب ، وال دمامة خلق ، بل هن 
 ف ، قاصرات طرفهن على أزواجهن ، وقاصرات ألسنتهن عن كل كالم قبيح.خريات حسان ، مطهرات اللسان والطر 

 : ذكر هنا تعاىل صفة من صفات نساء اجلنة ، ومن صفاهتن 
 مطهرات . كما يف هذه اآلية . أواًل :

ل أذى يكون قال ابن القيم : ووصفهن بالطهارة فقال : ) وهلم فيها أزواج مطهرة ( طهرن من احليض والبول والنجو )الغائط( وك
 يف نساء الدنيا ، وطهرت بواطنهن من الغرية وأذى األزواج وَتنيهن عليهم وإرادة غريهم . 

 كواعب أتراباً .  ثانياً :
وماِعبم أمتْ رماباً قال تعاىل )   .( ومكم

 ن .ات يف السالكاعب : املرأة اجلميلة اليت برز ثديها ، واألتراب : املتقارب
 أبكاراً . ثالثاً :

اءً  اىل )قال تع ْأنماُهنَّ ِإْنشم اراً . ف ِإنَّا أمْنشم عمْلنماُهنَّ أمْبكم  ( . ُعرُباً أمتْ رماباً .  جم
 أبكاراً : يعين أنه مل ينكحهن قبلهم أحد  ،  العرب : املتحببات ألزواجهن .

ىل أزواجهن ، وعن ابن عباس : :  قوله ) ُعرُبًا ( : قال سعيد بن جبري عن ابن عباس يعين : متحببات إ قال ابن كثري رمحه هللا
 ، وأزواجهن هلن عاشقون .الُعُرب العواشق ألزواجهن 

 واحدة ثالث وثالثني سنة .وقوله ) أمتْ رمابا ( قال الضحاك عن ابن عباس يعين : يف سن 
كن ضرائر   وقال السدي : ) أترابا ( أي : يف األخالق املتواخيات بينهن ليس بينهن تباغض وال ُتاسد ، يعين : ال كما

  ( .تفسري ابن كثري ) ت . متعاديا
 وقال احلافظ ابن حجر : عن جماهد يف قوله ) ُعرُباً أتراباً ( قال : هي احملببة إىل زوجها . 

 مجيالت غاية اجلمال . رابعاً :
ْكُنونِ . ومُحوٌر ِعنيٌ  قال تعاىل ) أمْمثماِل اْلُلْؤُلِؤ اْلمم  ( . كم
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هل اجلنة اطلعت إىل أهل األرض ألضاءت ما بينهما ، وملألته رحيًا ، ولنصيفها على رأسها خري ) ولو أن امرأة من أ وقال 
 من الدنيا وما فيها ( رواه البخاري .

 حور : مجع حوراء ، وهي اليت يكون بياض عينها شديد البياض وسواده شديد السواد .
 ان  ،  النصيف : اخلمار .عني : مجع عيناء ، وهي واسعة العني ، املكنون : املخفي املص

 أي : وهلم حور عني ، واحلوراء : اليت يف عينها كحل ومالحة ، وحسن وهباء ، والِعني : حسان األعني  قال السعدي :
ْكُنوِن ( أي : كأهنن اللؤلؤ ، وضخامها ، وحسن العني يف األنثى من أعظم األدلة على حسنها ومجاهلا  أمْمثماِل اللُّْؤُلِؤ اْلمم ) كم

األبيض الرطب الصايف البهي ، املستور عن األعني والريح والشمس ، الذي يكون لونه من أحسن األلوان ، الذي ال عيب فيه 
بوجه من الوجوه ، فكذلك احلور العني ، ال عيب فيهن بوجه ، بل هن كامالت األوصاف ، مجيالت النعوت . فكل ما تأملته 

 ر .روق الناظيسر اخلاطر ويمنها مل َتد فيه إال ما 
 قاصرات الطرف . خامساً :

ْقُصورماٌت يف اخْلِيمامِ  قال تعاىل )  ( . ُحوٌر مم
انٌّ وقال تعاىل )  لمُهْم ومال جم  ( . ِفيِهنَّ قماِصرماُت الطَّْرِف ملْم يمْطِمثْ ُهنَّ ِإْنٌس ق مب ْ

 أزواجهن . وقاصرات الطرف : هن اللوات قصرن بصرهن على أزواجهن ، فلم تطمح أنظارهن لغري
 ووصفهن بأهنن ) مقصورات يف اخليام ( أي : ممنوعات من التربج والتبذل لغري أزواجهن ، بل قد ُقِصْرن  قال ابن القيم :

ْرنم عليهم فال يردن سواهم ، ووصفهن سبحانه بأهنن ) قاصرات الطرف ( وهذه  على أزواجهن ، ال خيرجن من منازهلم ، وقمصم
 .فاملرأة منهن قد قصرت طرفها على زوجها من حمبتها له ورضاها به فال يتجاوز طرفها عنه إىل غريه الصفة أكمل من األوىل ، 

 .وهذا من أعظم متام النعيم ، أن أهل اجلنة خالدون فيها أبد اآلبدين (  َوه ْم ِفيَها َخاِلد ونَ  ) 
 ع .لود البقاء الدائم الذي ال ينقط: اخللد واخل يقال النسف 
 واخللود : البقاء الدائم الذي ال انقطاع له.:  وزيوقال ابن اجل 
 م االنقطاع مبا تعودوا من انقطاع اللذات يف الدنيا ألن مجيع  ( وهم فيها خالدون) وقوله :  قال ابن عاشور احرتاس ِمن ت مومهُّ

 اللذات يف الدنيا معرضة للزوال وذلك ينغصها عند املنعم عليه كما قال أبو طيب :
  .ندي يف سرور...ُتقَّقم عنه صاحُبه انتقاالً أشدُّ الغم ع

 ات َتمْرِى ِمن جن) اعلم أن جمامع اللذات إما املسكن أو املطعم أو املنكح فوصف هللا تعاىل املسكن بقوله لرازي : قال ا
ا األهنا ا ِمن َثممرمٍة ّرِْزقًا قماُلوْا هذا ا) واملطعم بقوله ر ( ُتمِْتهم هم ا ُرزُِقوْا ِمن ْ ا أزواج ) واملنكح بقوله (  لذى ُرزِقْ نما ِمن ق مْبلُ ُكلَّمم ُْم ِفيهم هلم وم

رمةٌ  طمهَّ ) مث إن هذه األشياء إذا حصلت وقارهنا خوف الزوال كان التنعم منغصًا فبني تعاىل أن هذا اخلوف زائل عنهم فقال  ( مُّ
ا خالدون  فصارت اآلية دالة على كمال التنعم والسرر. ( ومُهْم ِفيهم

 اِلُدونم تعاىل ): قوله  نقيطيقال الش ا خم ، ألن أكرب ما ينكد اللذائذ ،  من أعظم النعيم وبه يتم النعيم  ( وهذا ومُهْم ِفيهم
صاحبه  وينغص اللذات ، أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها ، وأهنا زائلة عنه ، فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم ، والنعيم إذا تيقن

 االنتقال عنه صار غماً .
يأمرهم أن يكثروا من ذكر املوت ، ويقال للموت : هاذم اللذات ،  لفكرة بالزوال تكدر اللذات احلاضرة ، ولذا كان النب فا

ألن من تذكره ضاعت عليه لذته اليت هو فيها ، ألنه يقطعها ، وهلذا قال ) خالدين فيها ( ال يزول عنهم ذلك النعيم فتتكدر 
 غبطتهم .
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 خبلود أهل اجلنة باجلنة . وجاءت اآليات الكثرية 
ا أم فقال تعاىل ) اِلِدينم ِفيهم اُر خم ا اأْلمنْ هم نَّاٍت َتمْرِي ِمْن ُتمِْتهم ُنْدِخُلُهْم جم عمِمُلوا الصَّاحلِماِت سم ُنوا وم  ( . بمداً ومالَِّذينم آمم
نَّ وقال تعاىل ) ُْم جم ُع الصَّاِدِقنيم ِصْدقُ ُهْم هلم فم ا ي مْوُم ي من ْ ذم ا اأْلمنْ هم قمالم اّللَُّ هم ا أمبمداً اٌت َتمْرِي ِمْن ُتمِْتهم اِلِدينم ِفيهم  ( .اُر خم
ي مْعموقال تعاىل ) ْن يُ ْؤِمْن بِاّللَِّ وم مم ا اأْلمنْ هم  م وم نَّاٍت َتمْرِي ِمْن ُتمِْتهم يُْدِخْلُه جم يِّئماتِِه وم ْر عمْنُه سم فِّ احِلاً ُيكم ا أمبمداً ْل صم اِلِدينم ِفيهم  ( .اُر خم

هُ اىل )وقال تع اٍن رمِضيم اّللَُّ عمن ْ ُعوُهْم بِِإْحسم اِر ومالَِّذينم ات َّب م اِجرِينم وماأْلمْنصم اِبُقونم اأْلموَُّلونم ِمنم اْلُمهم نَّاٍت ومالسَّ ُْم جم ْم ومرمُضوا عمْنُه ومأمعمدَّ هلم
ْوُز اْلعمظِ  ا أمبمداً ذمِلكم اْلفم اِلِدينم ِفيهم اُر خم ا اأْلمنْ هم هم  ( . يمُ َتمْرِي ُتمْت م

 ) من يدخل اجلنة ينعم وال ييأس ، ال تبلى ثيابُه ، وال يفىن شبابه ( رواه مسلم . وقال 
) يناد مناد : إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدًا ، وإن لكم أن ُتيوا فال متوتوا أبدًا ، وإن لكم أن تشبوا فال هترموا  وقال 

 ( رواه مسلم .أبداً ، وإن لكم أن تنعموا فال تيأسوا أبداً 
) إذا دخل أهل اجلنة اجلنة ، وأهل النار النار ، فيؤتى باملوت على شكل كبش فيذبح ، فيقال : يا أهل اجلنة خلود فال  وقال 

 موت ... ( متفق عليه .
 س باألزواج : مجع سبحانه يف هذه البشارة بني نعيم البدن باجلنات وما فيها من األهنار والثمار ونعيم النف قال ابن القيم

 . املطهرة ، ونعيم القلب وقرة العني مبعرفة دوام هذا العيش أبد اآلباد وعدم انقطاعه
 الفوائد :

 البشرى باجلنة ملن آمن وعمل صاحلاً . -1
 : وفيه استحباب بشارة املؤمنني، وتنشيطهم على األعمال بذكر جزائها ]وَثراهتا[، فإهنا بذلك ختف وتسهل،  قال السعدي

بشرى حاصلة لإلنسان، توفيقه لإلميان والعمل الصاحل، فذلك أول البشارة وأصلها، ومن بعده البشرى عند املوت، ومن وأعظم 
 م .بعده الوصول إىل هذا النعيم املقيم، نسأل هللا أن جيعلنا منه

 احلث على اإلميان والعمل الصاحل . -2
 التحذير من الرياء ومن البدعة . -3
 ملسلم مبا يسره .مشروعية تبشري ا -4
 أن اجلنات أنواع . -6
 .إثبات اجلنة  -7
 إثبات أن يف اجلنة أهناراً . -8
 عظم نعيم اجلنة . -9

 أن نعيم الدنيا ناقص زائل . -10
 إثبات الزوجات يف اجلنة وأهنن مطهرات من كل دنس .  -11
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وَضًة َفَما فـَْوقـََها فََأمَّا الَِّذيَن آَمن وا فـَيَـْعَلم وَن أَنَّه  احْلَقُّ ِمْن َرّبِِِْم َوَأمَّا الَِّذيَن َكَفر وا ِإنَّ اَّللََّ ال َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثاًل َما بـَع  ) 
ق ض وَن َعْهَد اَّللَِّ ِمْن  (26) نيَ ْلَفاِسقِ فـَيَـق ول وَن َماَذا َأرَاَد اَّللَّ  ِّبََذا َمَثاًل ي ِضلُّ بِِه َكِثريًا َويـَْهِدي بِِه َكِثريًا َوَما ي ِضلُّ ِبِه ِإالَّ ا الَِّذيَن يـَنـْ

 .((27)بـَْعِد ِميثَاِقِه َويـَْقَطع وَن َما َأَمَر اَّللَّ  ِبِه َأْن ي وَصَل َويـ ْفِسد وَن يف اأْلَْرِض أ ولَِئَك ه م  اخْلَاِسر ونَ 
 [ . 27 – 26] البقرة : 

------------ 
هذا جواب اعرتاض ، اعرتض به الكفار على القرآن وقالوا : إن  قال ابن القيم :... ( َيْضِرَب َمَثاًل ِإنَّ اَّللََّ ال َيْسَتْحِيي َأْن ) 

، كالم هللا ، مل يذكر  الرب أعظم من أن يذكر الذباب والعنكبوت وَنوها من احليوانات اخلسيسة ، فلو كان ما جاء به حممد 
ن قال ) إن هللا ال يستحيي أن يضرب مثاًل ما بعوضة فما فوقها ( ، فإن ضرب فيه احليوانات اخلسيسة ، فأجاهبم هللا تعاىل بأ

األمثال بالبعوضة فما فوقها ، إذا تضمن ُتقيق احلق وإيضاحه وإبطال الباطل وإدحاضه ، كان من أحسن األشياء ، واحلسن ال 
 يستحيا منه ، فهذا جواب االعرتاض .

 القرآن معجزًا أورد ههنا شبهة أوردها الكفار قدحًا يف ذلك وأجاب عنها وتقرير اعلم أنه بني بالدليل كون :  رازيقال ال
الشبهة أنه جاء يف القرآن ذكر النحل والذباب والعنكبوت والنمل وهذه األشياء ال يليق ذكرها بكالم الفصحاء فاشتمال القرآن 

أن صغر هذه األشياء ال يقدح يف الفصاحة إذا كان عليها يقدح يف فصاحته فضاًل عن كونه معجزًا ، فأجاب هللا تعاىل عنه ب
 ا .ذكرها مشتماًل على حكم بالغة ، فهذا هو اإلشارة إىل كيفية تعلق هذه اآلية مبا قبله

ن هللا ن نفي االستحياء عالشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : إ فيه إثبات احلياء هلل تعاىل ، وجه الداللة : قال (ِإنَّ اَّللََّ ال َيْسَتْحِيي ) 
 تعاىل يف هذه احلال دليل على ثبوثه فيما يقابلها .

 . وقد دلت السنة على إثبات احلياء هلل تعاىل 
 ) إن هللا حيي ستري حيب احلياء والسرت ( رواه أبو داود .  قال كما  

 رواه أبو داود .) إن ربكم تبارك وتعاىل حيي كرمي ، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردمها صفراً (  وقال 
وحياؤه سبحانه وتعاىل وصف يليق به ، ليس كحياء املخلوقني الذي هو تغري وانكسار يعرتي الشخص عند خوف ما يعاب أو 

 يذم ، بل نثبتها هلل تعاىل على ما يليق جبالله وكماله ، إثباتاً من غري متثيل هلا خبلقه .
( أي : أن هللا ال يستحيي أن يضرب ويبني أي مثل كان ، بأّي شيء كان ، صغرياً أو   ْوقـََهاَأْن َيْضِرَب َمَثاًل َما بـَع وَضًة َفَما فَـ ) 

 كبرياً كالبعوضة فما فوقها .
  : فإن األمثال تشبيه شيء  قال ابن القيم :الشتمال األمثال على احلكمة ، وإيضاح احلق وتقريب ه ،  والسبب يف ذلك

 سوس ، أو أحد احملسوسني من اآلخر ، واعتبار أحدمها باآلخر .بشيء يف حكمه ، وتقريب املعقول من احمل
 وقد ضرب هللا األمثال يف كتابه بعدة أشياء :

ُْلُقوا ُذبمابًا  : قال تعاىل ) الذباب ثمٌل فماْستمِمُعوا لمُه ِإنَّ الَِّذينم تمْدُعونم ِمْن ُدوِن اّللَِّ لمْن خيم ا النَّاُس ُضِربم مم لمِو ايما أمي ُّهم ِإْن وم ُعوا لمُه وم ْجتممم
ْطُلوبُ  ُعفم الطَّاِلُب وماْلمم ْنِقُذوُه ِمْنُه ضم ْيئاً ال يمْست م بماُب شم ُهُم الذُّ  ( . يمْسُلب ْ

ِإنَّ أمْوهم  : قال تعاىل ) العنكبوت ْت ب مْيتاً وم ُبوِت اختَّمذم ثمِل اْلعمْنكم مم ثمُل الَِّذينم اختَّمُذوا ِمْن ُدوِن اّللَِّ أمْولِيماءم كم ُبوِت لمْو  مم ْيُت اْلعمْنكم نم اْلبُ ُيوِت لمب م
انُوا ي مْعلمُمونم   ( . كم

ثم قال تعاىل ) الشجرة الطيبة واخلبيثة : رمبم اّللَُّ مم ْيفم ضم اءِ  أمملْم ت مرم كم مم ا يف السَّ ف مْرُعهم ا ثماِبٌت وم رمٍة طميِّبمٍة أمْصُلهم جم شم ًة طميِّبمًة كم ِلمم .  اًل كم
ا ُكلَّ  ُرونم  تُ ْؤِت ُأُكلمهم يمْضِرُب اّللَُّ اأْلمْمثمالم لِلنَّاِس لمعملَُّهْم ي متمذمكَّ ِبيثمٍة اْجُتثَّْت ِمْن ف مْوِق .  ِحنٍي بِِإْذِن رمهبِّما وم رمٍة خم جم شم ِبيثمٍة كم ٍة خم ِلمم ثمُل كم مم وم
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ا هلمما ِمْن ق مرمارٍ   ( . اأْلمْرِض مم
 ( اقوله تعاىل ا ف مْوق مهم  راد بقوله ) فما فوقها ( على قولني :اختلف العلماء يف امل ( فممم

 أن معىن فما فوقها أي ما هو أكرب منها ، ورجحه ابن جرير .                     قيل :
 ) ما من مسلم يشوك شوكة فما فوقها ( أي ما هو أعلى منها .  ويؤيد هذا القول قوله 

 هو فوق ذلك، أي أشد من اجلاهل . ن جاهل، فتقول، كما يقال مثالً فال) فما فوقها ( أي ما هو أقل منهاوقيل : 
 واحملققون مالوا إىل هذا القول لوجوه ::  قال الرازي 
أن املقصد من هذا التمثيل ُتقري األوثان ، وكلما كان املشبه به أشد حقارة كان املقصود يف هذا الباب أكمل  أحدها : 

 حصوالً.
ال ميتنع من التمثيل بالشيء احلقري ، ويف مثل هذا املوضع جيب أن يكون املذكور  أن الغرض ههنا بيان أن هللا تعاىل وثانيها :

ألن ُتمل ، يقال إن فالناً يتحمل الذل يف اكتساب الدينار ، ويف اكتساب ما فوقه ، يعين يف القلة ، ثانياً أشد حقارة من األول 
 .الذل يف اكتساب أقل من الدينار أشد من ُتمله يف اكتساب الدينار

: أن الشيء كلما كان أصغر كان االطالع على أسراره أصعب ، فإذا كان يف هناية الصغر مل حيط به إال علم هللا تعاىل ، وثالثها 
  .فكان التمثيل به أقوى يف الداللة على كمال احلكمة من التمثيل بالشيء الكبري

 من البعوضة يف احلقارة وما هو أكرب حجماً.وهو يف هذه اآلية صاحل للمعنيني أي ما هو أشد :  وقال ابن عاشور 
أي : أما املؤمنون فيعلمون أن هللا حق ، ال يقول غري احلق ، وأن املثل من (  فََأمَّا الَِّذيَن آَمن وا فـَيَـْعَلم وَن أَنَّه  احْلَقُّ ِمْن َرّبِِِمْ ) 

 عند هللا ، فيزدادون إمياناً على إمياهنم .
أي : وأما الذين كفروا فيتعجبون ويقولون ماذا أراد هللا من ضرب األمثال ( ر وا فـَيَـق ول وَن َماَذا َأرَاَد اَّللَّ  ِّبََذا َمَثاًل َوَأمَّا الَِّذيَن َكفَ  )

 مبثل هذه األشياء احلقرية .
 لى أوامر هللا .ه التحذير من االعرتاض ع فيه أن االعرتاض على أمر هللا من أعمال الكفار ، فيزدادون كفراً على كفرهم ، ففي 
 أي : يضل وخيذل هبذا املثل كثرياً من الكافرين لكفرهم به .(  ِضلُّ ِبِه َكِثرياً ي  ) 
 . أي : ويهدي به كثرياً من املؤمنني لتصديقهم به فيزدادون هدى( َويـَْهِدي ِبِه َكِثرياً )  
 : نية ، كما قال تعاىل ) وإذا أنزلت سورة فمنهم هذه حال املؤمنني والكافرين عند نزول اآلي ات القرآ قال الشيخ السعدي

فأما الذين آمنوا فزادهتم إميانًا وهم يستبشرون . وأما الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم رجسًا إىل ن يقول أيكم زادته هذه إميانًا م
لقوم حمنة وحرية وضاللة رجسهم وماتوا وهم كافرون ( فال أعظم نعمة على العباد من نزول اآليات القرآنية ، ومع هذا تكون 

 وزيادة شر إىل شرهم ، ولقوم منحة ورمحة ، وزيادة خري إىل خريهم ، فسبحان من فاوت بني عباده ، وانفرد باهلداية واإلضالل .         
 ( ِثريًا قوله تعاىل ي مْهِدي ِبِه كم ِثريًا وم ثل الذي يفرق به الناس إىل : هو من قول الكافرين ، أي مراد هللا هبذا املقيل  (ُيِضلُّ ِبِه كم

 ضاللة وإىل هدى .
 .: وهو أشبه  قال القرطيب: بل هو خرب من هللا عز وجل ،  وقيل

 عن القول األول : ليس بصحيح ، فإن الكافرين ال يقرون بأن يف القرآن شيئًا من اهلداية ، وال يعرتفون على  قال الشوكاين
                                                                                         أنفسهم بشيء من الضاللة .                

 .أي : وما يضل به إال الفاسقني اخلارجني عن طاعة هللا بكفرهم (  َوَما ي ِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقنيَ ) 
 ُقُضونم عمْهدم اّللَِّ ِمْن ب مْعِد ِميثماِقِه لك بقوله )اواملراد بالفسق هنا اخلروج عن الدين وهو الكفر، بدليل وصفهم بعد ذ وهذه ...( لَِّذينم ي من ْ
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                                         الصفات صفات الكفار املباين ة لصفات املؤمنني .                                          
ا الَِّذينم فويسقة خلروجها لإلفساد ، ويطلق ويراد به الكفر كقوله تعاىل ) والفسق هو اخلروج عن طاعة هللا ، ومنه مسيت الفأرة ومأممَّ

ْأوماُهُم النَّارُ  ُقوا فممم اِسِقنيم ( وقال تعاىل ) و  فمسم ا ُيِضلُّ بِِه ِإالَّ اْلفم  ( . مم
اويطلق ويراد به ما دونه من املعاصي كقوله تعاىل )  ُنوا ِإْن جم ا الَِّذينم آمم  ( . ءمُكْم فماِسٌق بِنمبمأٍ يما أمي ُّهم

 والِفْسق يف ُعْرف االستعمال الشرعي : اخلروج من طاعة هللا عز وجل ، فقد يقع على من خرج بُكْفر وعلى  قال القرطيب :
 ن .من خرج بعصيا

 : لفظ الضالل يف القرآن يطلق على ثالثة إطالقات 

 الزيغ ، وعن طريق اجلنة إىل طريق النار .إطالق الضالل على الضالل عن طريق اهلدى إىل طريق  األول :
ْن ُيْضِلْل فمُأولمِئكم ُهُم اخلْماِسُرونم كما قال تعاىل ) مم ْغُضوِب عملمْيِهْم ومال الضَّالِّنيم ( . ومنه قوله تعاىل )وم  ( .غمرْيِ اْلمم

وم ومنه قوله تعاىل ) لُّوا عمْن سم ضم ِثرياً وم لُّوا كم لُّوا ِمْن ق مْبُل ومأمضم ِبيلِ قمْد ضم  ( ، وهذا أغلب استعمال الضالل .اِء السَّ
 هو إطالق الضالل على الغمْيبمة واالضمحالل . والثاين :

ُرونم ومنه قوله تعاىل ) انُوا ي مْفت م ا كم ُهْم مم لَّ عمن ْ ضم  ( أي : غاب واضمحل ومل يبق له أثر . وم
لمْلنما يِف اأْلمْرضِ ومنه قوله تعاىل ) قماُلوا أمِإذما ضم ِديٍد أمِإنَّ  وم ْلٍق جم لمْلنما يِف اأْلمْرضِ ( فمعىن )ا لمِفي خم ( أي : اضمحلت عظامهم  ضم

 وحلومهم وجلودهم فيها فأكلتها واختلطت هبا .
 إطالق الضالل على الذهاب عن علم الشيء ، فكل ما مل يهتد إىل علم شيء تقول العرب : ضل . والثالث :

الٍل ُمِبنيٍ ِإنَّ أمبمانما لمفِ ومنه قول أوالد يعقوب )   ( أي : ذهاب عن علم احلقيقة حيث يفّضل يوسف علينا . ي ضم
ِدميِ وقوله ) ( أي : ذهابك عن حقيقة العلم بالشيء ، ألنك تظن يوسف حيًا ، وال يريدون  قماُلوا تماّللَِّ ِإنَّكم لمِفي ضمالِلكم اْلقم

 م نبياً من األنبياء . ) الشنقيطي ( .الضالل ، ألهنم لو أرادوا الضالل يف الدين لكانوا كفرة لتضليله
ىومنه قوله تعاىل )  ( أي : ال يذهب عنه علم شيء وال ينسى شيئاً . ال يمِضلُّ رميبِّ ومال ي مْنسم

ق ض وَن َعْهَد اَّللَِّ ِمْن بـَْعِد ِميثَاِقِه )   ، عد ميثاقهم ينقضون عهد هللا من ب، فمنها أهنذكر تعاىل صفات هؤالء الفاسقني (الَِّذيَن يـَنـْ
 والنقض : إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو عهد .

 : وقد اختلف يف املراد هبذا العهد الذي وصف هؤالء الفاسقني بنقضه 
 أنه العهد الذي أخذه هللا على بين آدم حني استخرجهم من صلبه . فقيل :

ذم رمبُّكم ِمْن بميِن آدممم ِمْن ُظُهورِهِ كما قال تعاىل ) ِإْذ أمخم ِهْدنما أمْن ت مُقوُلوا وم ُهْم عملمى أمنْ ُفِسِهْم أملمْسُت بِرمبُِّكْم قماُلوا ب ملمى شم دم ُهْم ومأمْشهم ْم ُذرِّي َّت م
ا غماِفِلنيم  ذم ِة إِنَّا ُكنَّا عمْن هم  ( . ي مْومم اْلِقيمامم

عنه من معصيته يف كتبه على ألسن  هو وصية هللا إىل خلقه وأمره إياهم مبا أمرهم به من طاعته وهنيه إياهم عما هناهم وقيل :
 رسله .
 إذا بعث فيهم . أنه العهد الذي أخذ عليهم على لسان أنبيائهم عليهم السالم أهنم يؤمنون مبحمد  وقيل :

اءمُكْم رم كما قال تعاىل ) ٍة مُثَّ جم ا آت مْيُتُكْم ِمْن ِكتماٍب ومِحْكمم ذم اّللَُّ ِميثماقم النَِّبيِّنيم لممم ِإْذ أمخم عمُكْم لمتُ ْؤِمُننَّ بِِه وم ا مم دٌِّق ِلمم ُسوٌل ُمصم
عم  ُدوا ومأمنما مم ْذمُتْ عملمى ذمِلُكْم ِإْصرِي قمالُوا أمقْ رمْرنما قمالم فماْشهم ْنُصرُنَُّه قمالم أمأمقْ رمْرمُتْ ومأمخم لمت م اِهِدينم وم  ( . ُكْم ِمنم الشَّ

بل عين هبذه اآلية مجيع أهل الكفر والشرك والنفاق وعهده إىل  وقال آخرون كثري حيث قال :العموم كما قال ابن   والراجح
مجيعهم يف توحيده ما وضع هلم من األدلة الدالة على ربوبيته ، وعهده إليهم يف أمره وهنيه ما احتج به لرسله من املعجزات اليت ال 
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م ذلك تركهم اإلقرار مبا قد تبينت هلم يقدر أحد من الناس غريهم أن يأت مبثله الشاهدة هلم على صدقهم ، قالوا : ونقضه
 صحته باألدلة ، وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق ، وهذا حسن ومال إليه الزمشري .

 : النقض رد ما أبرم على أوله غري مربم ، والعهد يف هذه اآلية التقدم يف الشيء والوصاة به. وقال ابن عطية 
 هد : واختلف يف تفسري هذا الع

 فقال بعض املتأولني : هو الذي أخذه هللا على بين آدم حني استخرجهم من ظهر أبيهم آدم كالذر.
 وقال آخرون : بل نصب األدلة على وحدانية هللا بالسماوات واألرض وسائر الصنعة هو مبنزلة العهد.

 حدوه وان ال يعبدوا غريه.وقال آخرون : بل هذا العهد هو الذي أخذه هللا على عباده بواسطة رسله أن يو 
، وأن ال يكتموا  وقال آخرون : بل هذا العهد هو الذي أخذه هللا تعاىل على أتباع الرسل والكتب املنزلة أن يؤمنوا مبحمد 

 أمره.
 والعموم هو الظاهر.بعد ذكره لألقوال :  قال أبو حيان 
 ن صفات هؤالء الكفار قطع ما أمروا بوصله .م :أي  (يـَْقَطع وَن َما َأَمَر اَّللَّ  ِبِه َأْن ي وَصَل ) 

 وقد اختلف العلماء ما هو الشيء الذي أمر هللا بوصله :
 ورجحه ابن جرير .                               املراد به صلة األرحام ،  : فقيل
 : أمر أن يوصل القول بالعمل . وقيل

 ه املنزلة وعلى ألسن رسله باحملافظة عليها فهي عامة .املراد به حفظ شرائعه وحدوده اليت أمر يف كتب :وقيل 
 .    ور وه و احلق وبه قال اجلمه : قال الشوكاين

 . فيه وجوب صلة ما أمر هللا بصلته ، ويف مقدمة ذلك صلة الرحم 
 وقد جاءت نصوص ُترم وُتذر من قطيعة الرحم :

ْيُتْم ِإْن ت موملَّْيُتْم أمْن تُ فْ )قال تعاىل ْل عمسم ُكمْ ف مهم امم ُعوا أمْرحم طِّ تُ قم ارمُهمْ . ِسُدوا يِف اأْلمْرِض وم ى أمْبصم ُهْم ومأمْعمم مَّ ُهُم اّللَُّ فمأمصم  (.أُولمِئكم الَِّذينم لمعمن م
ي ُ وقال تعاىل )  لم وم رم اّللَُّ بِِه أمْن يُوصم ا أممم ُقُضونم عمْهدم اّللَِّ ِمْن ب مْعِد ِميثماِقِه ومي مْقطمُعونم مم ْفِسُدونم يف اأْلمْرِض أُولمِئكم ُهُم الَِّذينم ي من ْ

 ( . اخلْماِسُرونم 
يُ ْفِسُدونم وقال تعاىل )  لم وم رم اّللَُّ ِبِه أمْن يُوصم ا أممم ي مْقطمُعونم مم ُقُضونم عمْهدم اّللَِّ ِمْن ب مْعِد ِميثماِقِه وم ُُم اللَّْعنمُة ومالَِّذينم ي من ْ  يف اأْلمْرِض أُولمِئكم هلم

ُْم ُسوُء  هلم ارِ وم  ( . الدَّ
امم ومات َُّقوا اّللَّم الَِّذي تمسم وقال تعاىل )   ( أي : واتقوا األرحام أن تقطعوها بل ِصلوها .اءمُلونم ِبِه وماأْلمْرحم

 ) ال يدخل اجلنة قاطع ( متفق عليه . وقال 
م ( يف اآلخرة من البغي وقطيعة الرحما من ذنب أجدر أن يعجل هللا تعاىل لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما يّدخر له )  وقال 

 رواه أمحد .
 ) ال يدخل اجلنة قاطع ( متفق عليه . وقال 
 ) الكبائر : اإلشراك باهلل ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمني الغموس ( رواه البخاري .                               وقال 
  صلة الرحم :جاءت نصوص كثرية ُتث على و 

 ) من أحب أن يبسط له يف رزقه وينسأ له يف أثره فليصل رمحه ( متفق عليه . قال 
 ) الرحم معلقة بالعرش ، تقول : من وصلين وصله هللا ، ومن قطعين قطعه هللا ( متفق عليه . وقال 
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: تعبد هللا وال  ل النب ) أن رجاًل قال يا رسول هللا ! أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين من النار ؟ فقا وعن أيب أيوب 
 تشرك به شيئاً ، وتقيم الصالة ، وتؤت الزكاة ، وتصل الرحم ( متفق عليه .

 ه ( متفق عليه .كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليصل رمح) من   وقال 
وتقري الضيف، كال وهللا، ال خيزيك هللا أبًدا؛ إنك لتحمل الكل، وتصل الرحم،  ، قال خدجية ) وهي من صفات النب 

 ق ( .ب املعدوم، وتعني على نوائب احلوتكس
أي ومن صفات هؤالء الكفار اإلفساد يف األرض ، واإلفساد يف األرض يكون بارتكاب املعاصي فيها  (يـ ْفِسد وَن يف اأْلَْرِض ) 

اُد يف اْلب م من الشرك باهلل ، والقتل ، والربا ، وغريها ، كما قال تعاىل ) سم رم اْلفم ُهْم ب مْعضم ظمهم بمْت أمْيِدي النَّاِس لُِيِذيقم سم رِّ وماْلبمْحِر مبما كم
 ( . الَِّذي عمِمُلوا لمعملَُّهْم ي مْرِجُعونم 

، لربح، ليس هلم نوع من ايف الدنيا واآلخرة، فحصر اخلسارة فيهم، ألن خسراهنم عام يف كل أحواهلم(  أ ولَِئَك ه م  اخْلَاِسر ونَ ) 
 رطه اإلميان ، فمن ال إميان له ال عمل له ، وهذا اخلسار هو خسار الكفر .ألن كل عمل صاحل ش

  : هم حظوظمها (  أُولمِئكم ُهُم اخلْماِسُرونم قوله تعاىل ) قال الطربي  -اخلاسرون مجع خاسر ، واخلاسرون : الناقُصون أنفسم
ع من ر  -مبعصيتهم هللا  أس ماله يف بيعه. فكذلك الكافر واملنافق ، خسر من رمحته ، كما خيسُر الرجل يف َتارته ، بأن يوضم

 حبرمان هللا إياه رمحتمه اليت خلقها لعباده يف القيامة ، أحوج ما كان إىل رمحته.
  ، وأصل اخلسران : نقصان مال التاجر من ربح أو رأس مال ، وأكرب اخلسارة غَب اإلنسان حبظوظه من خالقه جل وعال

انم لمِفي ُخْسرٍ .  وماْلعمْصرِ أحد إال بشروط معينة منصوصة يف كتاب هللا فقال تعاىل ) وقد أقسم هللا أنه ال ينجو منه ْنسم ِإالَّ .  ِإنَّ اإْلِ
ْوا بِالصَّرْبِ  ت موماصم ْوا بِاحلْمقِّ وم ت موماصم عمِمُلوا الصَّاحلِماِت وم ُنوا وم  .(  الَِّذينم آمم

 الفوائد :
ن نفي االستحياء عن هللا تعاىل يف هذه : إ قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللاة : فيه إثبات احلياء هلل تعاىل ، وجه الدالل -1

 احلال دليل على ثبوثه فيما يقابلها .

 ضرب األمثال ، لتقريب املعاين . -2
 فيه أنه ال ينبغي أن يكون احلياء مانعاً من قول احلق أو طلب العلم . -3

 عهن احلياء من التفقه يف الدين ( متفق عليه .وقد قالت عائشة ) نعم نساء األنصار ، مل مين
 .وقالت أم سلمة ) إن هللا ال يستحي من احلق ، هل على املرأة من غسل إذا هي احتلمت ( متفق عليه 

أن يبني ذلك باملثل ، كما قال تعاىل )  –وكان ذلك يتوقف على ضرب املثل  –فيه أنه ينبغي ملن أراد اإليضاح والبيان  -4
 مثال نضرهبا للناس وما يعقلها إال العاملون ( .وتلك األ

 . فضل أهل اإلميان ، حيث يؤمنون من غري تردد -5
 أن الناس ينقسمون عند ضرب املثل إىل قسمني : مؤمن وكافر . -6
 أن اهلداية واإلضالل بيد هللا تعاىل ، ويتفرع على هذه الفائدة اللجوء إىل هللا لطلب اهلداية منه سبحانه . -7
 وجوب الوفاء جبميع العهود . -8

 كما قال تعاىل ) وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوالً ( ، وقال تعاىل ) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( .
 ُترمي قطيعة الرحم . -9

 ُترمي اإلفساد يف األرض . -10
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 أن اإلفساد يف األرض من صفات الكفار . -11
 وجوب اإلصالح يف األرض . -12
 أن أعظم اخلسارة خسارة اإلنسان نصيبه من هللا . -13
 معرفة صفات الكفار ليتجنبها اإلنسان . -14
ِيت ك ْم مث َّ حي ِْييك ْم مث َّ ِإلَْيِه تـ ْرَجع و )   ( .(28)نَ َكْيَف َتْكف ر وَن بِاَّللَِّ وَك ْنت ْم َأْمَواتاً فََأْحَياك ْم مث َّ مي 

 [ . 28] البقرة : 
-------- 

ْيفم تمْكُفُرونم ) حمتجًا على وجوده وقدرته وأنه اخلالق املتصرف يف عباده يقول تعاىل ... ( َكْيَف َتْكف ر وَن بِاَّللَِّ وَك ْنت ْم َأْمَواتًا )  كم
 أي :كيف َتحدون وجوده أو تعبدون معه غريه .(  بِاّللَِّ 
 فأخرجكم إىل الوجود . قد كنتم عدماً : أي ( وَك ْنت ْم َأْمَواتاً فََأْحَياك ْم ) 
 : املراد به وكنتم ترابًا ونطفًا ، ألن ابتداء خلق آدم من الرتاب وخلق سائر ًا ( ومُكنُتْم أموات) اتفقوا على أن قوله  قال الرازي

 ف .املكلفني من أوالده إال عيسى عليه السالم من النط
ِيت ك ْم )   مث مييتكم عند استكمال آجالكم .: أي ( مث َّ مي 
 .حني يبعثكم (  مث َّ حي ِْييك مْ ) 
 ْوتة وحياة لإلنسان ؟ فقال ابن عباس وابن  قال القرطيب :واختلف أهل التأويل يف ترتيب هاتني املوتتني واحلياتني ، وكم من مم

 يوم القيامة.مسعود : أي كنتم أمواتاً معدومني قبل أن خُتلقوا فأحياكم أي خلقكم مث مييتكم عند انقضاء آجالكم ، مث حيييكم 
 : يد للكفار عنه إلقرارهم هبما، وهو الذي ال  وهذا القول هو املراد باآلية قال ابن عطية س الكفار ؛ وإذا أذعنْت نفو  حمِم

، مث لإلماتة فيها قمِوي عليهم لزوم اإلحياء اآلخر وجاء جحدهم له دعوى ال حجة  ، مث لإلحياء يف الدنيا لكوهنم أمواتاً معدومني
 عليها.

 فيجازيكم اجلزاء األوىف .                                          (  مث َّ ِإلَْيِه تـ ْرَجع ونَ ) 
 ه ال عذر ألحد يف الكفر به البتة: فهذا استدالل قاطع على أن اإلميان باهلل أمر مستقر يف الفطر والعقول وأنقال ابن القيم ،
 :به وعد احلق  ، والرابع منتظر موعوديف هذا العاملثالثة منها مشهودة ، كر تعاىل أربعة أمورفذ 

 ال حياة فيها . كوهنم كانوا أمواتاً ال أرواح فيهم بل نطفاً وعلقاً ومضغة مواتاً   األول :
 أنه تعاىل أحياهم بعد هذه اإلمات ة . الثاين :

 أنه تعاىل مييتهم بعد هذه احلياة . الثالث :
تة فريجعون إليه ، فما بال العاقل يشهد الثالثة األطوار األول ، ويكذب بالرابع ، وهل الرابع أنه حيييهم بعد هذه اإلما الرابع :

 إال طور من أطوار التخليق .  
 ( ْيفم تمْكُفُرونم بِاّللَِّ قوله تعاىل  حني كفروا وقد ثبتت عليهم احلجج. ، فُيتعجب منهمهام املراد منه التوبيخ والتقريراستف (.. كم

 الفوائد :
 إثبات املوت لقوله ) مث مييتكم ( . -1

ْوِت كما قال تعاىل )   ُعونم ( . وقال تعاىل )  ُكلُّ ن مْفٍس ذمائِقمُة اْلمم نما تُ ْرجم ْوِت مُثَّ ِإلمي ْ ُة اْلمم  ( . ُكلُّ ن مْفٍس ذمائِقم
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ا فمانٍ وقال تعاىل ) هم ْن عملمي ْ ى ومْجُه رمبِّكم ُذو اجلْمالِل وماإْلِكْ .  ُكلُّ مم قم ي مب ْ لمْو ُكْنُتْم يِف ( وقال تعاىل ) رمامِ وم ْوُت وم ا تمُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلمم أميْ نممم
ٍة  يَّدم   ( . بُ ُروٍج ُمشم

 إثبات البعث . -2
 إثبات اجلزاء واحلساب . -3
 فيه االستعداد ليوم احلساب باإلكثار من األعمال الصاحلة اليت تنجيه من كرب يوم القيامة . -4
نما ِإيماب مُهمْ ل تعاىل )  هللا تعاىل ، كما قاأن املرجع إىل -5 ِصريُ وقال تعاىل )( ِإنَّ ِإلمي ْ ِإلمْيِه اْلمم ُعونم ِفيِه وقال تعاىل )( . وم ومات َُّقوا ي مْوماً تُ ْرجم

ُعونم  وقال تعاىل ) ( ِإىلم اّللَِّ   ( . اّللَُّ ي مْبدأُ اخلْمْلقم مُثَّ يُِعيُدُه مُثَّ ِإلمْيِه تُ ْرجم
يعاً مث َّ اْستَـَوى ِإىَل السََّماِء َفسَ ه َو ا)   ( .(29)َع ََسَاَواٍت َوه َو ِبك لِِ َشْيٍء َعِليمٌ ـوَّاه نَّ َسبْ ـلَِّذي َخَلَق َلك ْم َما يف اأْلَْرِض مجَِ

 [ . 29] البقرة : 
-------- 

يعاً )  م ورمحة ، مجيع ما على األرض لالنتفاع واالستمتاع أي خلق لكم ، برًا بك ( ه َو الَِّذي َخَلَق َلك ْم َما يف اأْلَْرِض مجَِ
 . واالعتبار

 أي مث قصد إىل السماء . (مث َّ اْستَـَوى ِإىَل السََّماِء  )
 : واالستواء ههنا متضمن معىن القصد واإلقبال ألنه عدي ب ) إىل ( واملعىن : مث قصد إىل السماء . قال ابن كثري 
 ، والتسوية يف كالم العرب التقومي واإلصالح والتوطئة .أي: هيأهن وخلقهن ودبرهن وقومهن(  َفَسوَّاه نَّ َسْبَع ََسَاَواتٍ ) 

 وهذا يدل على كمال خلق السموات :
عمْلنماكما قال تعاىل ) ْقفاً حممُْفوظاً  ومجم اءم سم مم عم عملمى اأْلمْرِض ِإالَّ بِِإْذنِهِ ( وقال تعاىل )السَّ اءم أمْن ت مقم مم  ( . وممُيِْسُك السَّ

ا هلمما ِمْن فُ ُروجٍ وقال تعاىل )  مم ا وم ا ومزمي َّنَّاهم نماهم ي ْ ْيفم ب من م اِء ف مْوق مُهْم كم مم  ( . أمف ملمْم ي مْنظُُروا ِإىلم السَّ
اِء ذماِت احْلُُبكِ وقال تعاىل ) مم  ( . ومالسَّ
ْيفم رُِفعمتْ  وقال تعاىل ) اِء كم مم ِإىلم السَّ  ( . وم

 رض قبل خلق السماء بدليل لفظة مث اليت هي للرتتيب واالنفصال وكذلك آية حم السجدة هذه اآلية تدل على أن خلق األ
نْيِ ) تدل أيضا على خلق األرض قبل خلق السماء ألنه قال فيها  لمقم األمْرضم يِف ي مْومم ) إىل أن قال (  ُقْل أمِإنَُّكْم لمتمْكُفُرونم بِالَِّذي خم

اِء ومِهيم  مم ومى ِإىلم السَّ انٌ  مُثَّ اْست م  ( . ُدخم
افما اجلواب عن قوله تعاىل )  اُء ب منماهم مم ْلقًا أمِم السَّ دُّ خم ا.  أمأمنْ ُتْم أمشم وَّاهم ا فمسم هم ا.  رمفمعم مسمْكم اهم ا ومأمْخرمجم ُضحم لمهم وماأْلمْرضم .   ومأمْغطمشم لمي ْ

ا اهم لق السماء . ) دحاها : يعين بسطها ومهدها ( . حيث أن هذه اآلية تدل على أن دحو األرض كان بعد خ ب مْعدم ذمِلكم دمحم
 وهذا قول األكثر ( .

خلق األرض أوالً  –سبحانه وتعاىل  –اجلواب : أن خلق األرض متقدم على خلق السماء ، وأما دحوها فمتأخر عنها ، فاهلل 
ا للسكن ، بأن أخرج منها غري مدحوة ، مث استوى إىل السماء فسواهن سبعاً ، مث دحا األرض بعد ذلك ، أي : بسطها ومهده

 املاء واملرعى ، وأرساها باجلبال .
 قال هبذا ابن عباس .

 ورجحه البغوي ، وابن عطية ، وابن اجلوزي ، وابن كثري ، والسعدي ، والقامسي ، والشوكاين .
 : خلق السماء، أن األرض خلقت قبل السماء، ولكن إمنا ُدحيت بعد  ( حم السجدة) وقد تقدم يف سورة  قال ابن كثري
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 مبعىن أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إىل الفعل. وهذا معىن قول ابن عباس، وغري واحد، واختاره ابن جرير.
 ال خيفى عليه شيء سبحانه .(  َوه َو ِبك لِِ َشْيٍء َعِليمٌ ) 
 : مباحث علم هللا تعاىل 

 فاهلل تعاىل يعلم كل  شيء ، يشمل اجلزئيات والكليات . أواًل :
ْيٍء ِعْلماً تعاىل ) قال امطم ِبُكلِّ شم  ( . ومأمنَّ اّللَّم قمْد أمحم

اوماِت ومال يف اأْلمْرِض ومال أمْصغمُر ِمْن ذمِلكم ومال أم وقال تعاىل ) مم اُل ذمرٍَّة يِف السَّ ُر ِإالَّ يف ِكتماٍب ُمِبنيٍ عماملِِ اْلغمْيِب ال ي مْعُزُب عمْنُه ِمثْ قم  .(ْكب م
 انه املاضي واملستقبل .يعلم  سبح ثانياً :

ُهمْ قال تعاىل ) ْلفم ا خم مم ا ب منْيم أمْيِديِهْم وم  ( . ي مْعلمُم مم
 املاضي . ) ما بني أيديهم ( احلاضر واملستقبل ) وما خلفهم (

 هللا يعلم اخلفايا وما يف الصدور : ثالثاً :
اِت الصُُّدورِ كما قال تعاىل )   ( . ِإنَّ اّللَّم عمِليٌم ِبذم

اِت الصُُّدورِ اىل )وقال تع  ( . ِإنَُّه عمِليٌم ِبذم
ْبِل اْلومرِيدِ وقال تعاىل ) ا تُ ومْسِوُس بِِه ن مْفُسُه ومَنمُْن أمقْ رمُب ِإلمْيِه ِمْن حم ن مْعلمُم مم انم وم ْنسم لمْقنما اإْلِ ْد خم لمقم ا يِف ( . وقال تعاىل ) وم ُقْل ِإْن خُتُْفوا مم

 ( . ُه اّللَُّ ُصُدورُِكْم أمْو تُ ْبُدوُه ي مْعلممْ 
 وليس شيء يصل إىل األرض أو يصعد من األرض إىل السماء إال قد أحاط هللا به علماً . رابعاً :

ا ومُهوم الرَِّحيُم الْ  ي مْعلم قال تعاىل )  ا ي مْعرُُج ِفيهم مم اِء وم مم ا ي مْنزُِل ِمنم السَّ ا وممم هم ْرُُج ِمن ْ ا خيم مم ا يمِلُج يف اأْلمْرِض وم  . ( غمُفورُ ُم مم
 ويعلم األمور اليت لن تكون كيف تكون لو كانت . خامساً :

اِذبُونم كما قال تعاىل عن الكفار حني يكونون يف النار )  ِإن َُّهْم لمكم ا نُ ُهوا عمْنُه وم لمْو ُردُّوا لمعماُدوا ِلمم  ( . وم
انم وقال تعاىل )  تما فمُسْبحم دم سم ا آهِلمٌة ِإالَّ اّللَُّ لمفم انم ِفيِهمم ا يمِصُفونم  لمْو كم  ( . اّللَِّ رمبِّ اْلعمْرِش عممَّ

ًة واملتخلفون عن غزوة تبوك ال حيضروهنا أبدًا ، ألن هللا هو الذي ثبطهم عنها حبكمته بقوله ) وا لمُه ُعدَّ معمدُّ لمْو أمرماُدوا اخْلُُروجم ألم وم
ِقيلم اقْ ُعُدوا  رِهم اّللَُّ انِْبعماث مُهْم ف مثمبَّطمُهْم وم لمِكْن كم اِعِدينم وم عم اْلقم ( وهذا اخلروج الذي ال يكون قد علم جل وعال أن لو كان كيف  مم

نمةم يكون ، كما صرح به يف قوله ) ُغونمُكُم اْلِفت ْ ُعوا ِخاللمُكْم ي مب ْ مْوضم بمااًل ومألم ا زماُدوُكْم ِإالَّ خم رمُجوا ِفيُكْم مم  ( . لمْو خم
 والصغري والكبري والغيب والشهادة .ويستوي يف علم هللا السر والعالنية ،  سادساً :

رم قال تعاىل )  اِء ومال أمْصغمرم ِمْن ذمِلكم ومال أمْكب م مم اِل ذمرٍَّة يف اأْلمْرِض ومال يف السَّ ا ي مْعُزُب عمْن رمبِّكم ِمْن ِمثْ قم مم  (  ِإالَّ يِف ِكتماٍب ُمِبنيٍ وم
ْوِل فمِإنَُّه ي مْعلم وقال تعاىل ) ْر بِاْلقم ِإْن َتمْهم ىوم رَّ ومأمْخفم  ( . ُم السِّ

انم غمُفوراً رمِحيماً وقال تعاىل )  اوماِت وماأْلمْرِض إِنَُّه كم مم رَّ يف السَّ  ( . ُقْل أمنْ زملمُه الَِّذي ي مْعلمُم السِّ
ْيٍء ِعْندم  ا ت مْزدماُد ومُكلُّ شم مم اُم وم ا تمِغيُض اأْلمْرحم مم ا ُتمِْمُل ُكلُّ أُنْ ثمى وم ارٍ اّللَُّ ي مْعلمُم مم عمالِ .  ُه مبِْقدم ِبرُي اْلُمت م ادمِة اْلكم هم وماٌء .  عمامِلُ اْلغمْيِب ومالشَّ سم

ارِ  اِرٌب بِالن َّهم سم ْن ُهوم ُمْستمْخٍف بِاللَّْيِل وم مم رم ِبِه وم هم ْن جم مم ْولم وم رَّ اْلقم ْن أمسم  ( . ِمْنُكْم مم
 وعلم هللا مل يسبقه جهل وال يلحقه نسيان . سابعاً :

ى ).... قال تعاىل  ا ِعْندم رميبِّ يِف ِكتماٍب ال يمِضلُّ رميبِّ ومال ي مْنسم  ( . قمالم ِعْلُمهم
انم رمبُّكم نمِسّياً وقال تعاىل ) ...   ا كم مم  ( . وم
اِتُكْم ال ت مْعلمُمو أما علم ابن آدم فمسبوق جبهل ويلحقه نسيان كما قال تعاىل )  هم ُكْم ِمْن بُُطوِن أُمَّ ْيئاً وماّللَُّ أمْخرمجم  ( .نم شم
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 علمنا قليل بالنسبة لعلم هللا . ثامناً :
ا أُوتِيُتْم ِمنم اْلِعْلِم ِإالَّ قمِليالً قال تعاىل )  مم  ( . وم
 ر املرتتبة من علمنا بأن هللا عليم بكل شيء .اآلثا 

 عامل حباله مطلع على باطنه وظاهره ، : اخلوف من هللا وخشيته ، ومراقبته يف السر والعلن ، ألن العبد إذا أيقن أن هللا تعاىل أوالً 
 فإن ذلك يدفعه إىل االستقامة على أمر هللا ظاهراً وباطناً .

اليقني بشمول علم هللا تعاىل لكل شيء يف السماوات واألرض ، وللبواطن والظواهر ، يثمر يف قلب العبد تعظيم هللا تعاىل ثانيًا : 
ص من اآلفات القلبية اليت ختفى على الناس ولكنها ال ختفى على هللا كآفة الرياء وإجالله واحلياء منه ، كما يعني على التخل

 واحلسد والغل والعجب والكرب .
فإن قلت : فما السبيل إىل حفظ اخلواطر ، قلت : أسباب عدة ، أحدها : العلم اجلازم باطالع الرب سبحانه  قال ابن القيم :

والثاين : حياؤك منه ، والثالث : إجاللك له أن يرى مثل تلك اخلواطر يف بيته  ونظره إىل قلبك ، وعلمه بتفصيل خواطرك ،
 الذي خلق ملعرفته وحمبته .

إن يقني العبد بعلم هللا تعاىل الشامل لكل شيء ، ومن ذلك علمه سبحانه حبال عبده املصاب وما يقاسيه من اآلالم ،  ثالثًا : 
  ويدفع اليأس والقنوط من القلب .إن ذلك يثمر يف القلب الرجاء واألنس باهلل

ونستفيد من معرفتنا أن هللا عليم بكل شيء : وجوب مراقبة هللا ، ألن العاقل إذا علم أن هللا سبحانه وتعاىل يعلم كل رابعًا : 
خالف احلق ،  شيء ، فسوف يراقب ربه ، بلسانه وجنانه وأركانه ، فبلسانه : ال ينطق مبا حرم هللا ، وجبنانه : ال يعتقد بقلبه

وجبوارحه : ال يستعملها يف احملرمات ، فيستعمل العني يف النظر إىل احلرام ، ويستعمل اليد يف البطش احلرام ، ويستعمل اآلذان يف 
 السماع احلرام .

، أعماله الصاحلةأن هللا يعلم بكل ، ألن اإلنسان يعلم غبة والنشاط والرجاء: الر من معرفتنا أن هللا عليم بكل شيءوأيضاً نستفيد 
 وأنه لن يضيع منها شيء .

 الفوائد :
 إثبات أن اخلالق هو هللا تعاىل . -1
يف هذا داللة على أنه سبحانه وتعاىل ابتدأ خبلق األرض أواًل مث خلق السموات سبعًا ، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة  -2

 أسافله مث أعاليه بعد ذلك .
ا يِف اأْلمْرِض لقوله سبحانه ) ألشياء احلل حىت يق وم دليل على التحرمي فيه دليل على أن األصل يف ا -3 لمقم لمُكْم مم ُهوم الَِّذي خم

يعاً  القاعدة  فكل ما على األرض من األشجار والنباتات واملياه األصل فيه احلل . وهذه اآلية هي نص الدليل القطعي على  ( مجِم
 .ولباساً وتداوياً وركوباً وزينة ، واملراد إباحة االنتفاع هبا أكاًل وشرباً اء املخلوقة اإلباحة(صل يف األشيأن األاملعروفة عند الفقهاء )

 فيه دليل على أن السموات سبع ، واآليات يف هذا كثرية :  -4
 ( .وقال تعاىل )فقضاهن سبع مسوات ( .تعاىل )تسبح له السماوات السبع وقال ( .كقوله تعاىل )قل من رب السموات السبع

 ( .ي خلق سبع مسوات ومن األرض مثلهنهللا الذوقال تعاىل )
هللا الذي خلق سبع مسوات ومن  التلميح كما يف اآلية السابقة ) وأما األرض فلم يأت يف القرآن التصريح بأهنا سبع ولكن جاء

 األرض مثلهن ( . مثلهن : أي يف العدد .
 وجاءت السنة تبني أن األرضني سبع :
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 .من ظلم قيد شرب من األرض طوقه من سبع أرضني ( متفق عليه )  كقوله 
 إثبات عموم علم هللا تبارك وتعاىل . -5
َماَء َوحَنْن  ن َسبِِ َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإيِنِ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفًة قَال وا َأجَتَْعل  ِفيَها َمْن يـ ْفِسد  ِفيَها َويَ )   ح  ِبَْمِدَك ْسِفك  الدِِ

 (( .30)َونـ َقدِِس  َلَك قَاَل ِإيِنِ َأْعَلم  َما ال تـَْعَلم ونَ 
 [ . 30] البقرة : 

-------- 
ةِ ) خيرب تعاىل بامتنانه على بين آدم فقال تعاىل  (َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالِئَكِة )  الِئكم ِإْذ قمالم رمبُّكم لِْلمم أي واذكر يا حممد إذ قال  ( وم

 . ك للمالئكة واقصص على قومك ذلك ، حني قال ربك للمالئكةرب
اختلف العلماء يف املراد و ،  قومًا خيلف بعضهم بعضًا قرنًا بعد قرن وجياًل بعد جيل: أي  (ِإيِنِ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفًة ) 

 باخلليفة هنا :
 املراد آدم . فقيل :

 ول ابن مسعود وابن عباس ومجيع أهل التأويل آدم عليه السالم : واملعين باخلليفة هنا يف ق قال القرطيب. 

 ره .ألنه خليفة هللا يف تنفيذ أوام
 ورجح هذا القول ابن كثري .أي قوماً خيلف بعضهم بعضاً قرناً بعد قرن وجياًل بعد جيل ،  وقيل :

الِئفم اأْلمْرضِ  كما قال تعاىل ) عملمُكْم خم اءم اأْلمْرِض وم  وقال ) ( . ومُهوم الَِّذي جم  . (جيمْعمُلُكْم ُخلمفم
ويدل على أنه ليس املراد آدم قول املالئكة ) أَتعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ( فإنه من املعلوم أن آدم ليس مما يفسد يف 

 ) انتهى كالم ابن كثري ( .               األرض ويسفك الدماء .  

يفة آدم ، وأن هللا أعلم املالئكة أنه يكون من ذريته من يفعل ذلك الفساد وسفك : بأن املراد باخلل وميكن أن َياب عن هذا
 الدماء ، فقالوا ما قالوا .

 أي : املالئكة .(  قَال وا) 
 باملعاصي .( َأجَتَْعل  ِفيَها َمْن يـ ْفِسد  ِفيَها  )

َماَء )  ، لكن خصص لعظيم مفسدته ، فإن القتل من  هذا ختصيص بعد تعميم ، فإن سفك الدماء من الفساد (َوَيْسِفك  الدِِ
 أكرب الكبائر .

  فيه دليل على أن املالئكة ال تعلم الغيب ، فالغيب ال يعلمه إال هللا كما قال تعاىل ) قل ال يعلم من يف السموات وهذا
 واألرض الغيب إال هللا ( .

 : آدم كما قد يتومهه بعض  ى وجه احلسد لبينقول املالئكة ليس على وجه االعرتاض على هللا وال عل قال ابن كثري
، وقد وصفهم هللا تعاىل بأهنم ال يسبقونه بالقول أي ال يسألونه شيئًا مل يأذن هلم فيه ، وإمنا هو سؤال استعالم املفسرين

 واستكشاف عن احلكمة يف ذلك . 
   : كيف عرفت املالئكة أنه سيفسدون يف األرض ويسفكون الدماء :فإن قيل 

 ا مسعوا لفظ خليفة فهموا أن يف بين آدم من يفسد ، إذ اخلليفة املقصود منه اإلصالح وترك الفساد .مل قيل :
 .إن هللا أعلمهم أن اخلليفة سيكون من ذريته قوم يفسدون يف األرض ويسفكون الدماء  وقيل :
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 ا) قوله تعاىل :  قال القرطيب ن يُ ْفِسُد ِفيهم ا مم د علمنا قطعًا أن املالئكة ال تعلم إال ما أْعِلمت وال تمسِبق ق ( قمالُوْا أمَتمْعمُل ِفيهم
ن ) خرج على جهة املدح هلم ، فكيف قالوا  ( الم يمْسِبُقونمُه بالقول) القول ، وذلك عام يف مجيع املالئكة ؛ ألن قوله  ا مم أمَتمْعمُل ِفيهم

ا  ؟  ( يُ ْفِسُد ِفيهم
وا أن يف بين آدم من يفسد ؛ إذ اخلليفة املقصود منه اإلصالح وترك الفساد ، لكن : املعىن أهنم ملا مسعوا لفظ خليفة فهمفقيل 

وحّقق  ( إين أمْعلممُ ) عّمموا احلكم على اجلميع باملعصية ؛ فبنّي الرّب تعاىل أن فيهم من يفسد ومن ال يفسد فقال تطييباً لقلوهبم 
 ذلك بأن عّلم آدم األمساء ، وكشف هلم عن مكنون علمه.

وذلك ألن األرض كان فيها اجلن قبل خلق آدم ،  إن املالئكة قد رأت وعلمت ما كان من إفساد اجلن وسفكهم الدماء : وقيل
فأفسدوا وسفكوا الدماء ، فبعث هللا إليهم إبليس يف جند من املالئكة فقتلهم وأحلقهم بالبحار ورؤوس اجلبال ، فمن حينئذ 

 دخلته الِعزّة.
اِعٌل يف ) أعلمهم أنه إذا جعل يف األرض خلقًا أفسدوا وسفكوا الدماء ، فسألوا حني قال تعاىل وقال قتادة : كان هللا  ِإيّنِ جم

ةً  ِليفم ن ،  أهو الذي أعلمهم أم غريه ( األرض خم سم والقول األّول أيضًا حسن جدًا ؛ ألن فيه استخراج العلم ، وهذا قول حم
 ) تفسري القرطب ( . من العلماء ؛ وما بني القولني حسن ، فتأّمله. واستنباطه من مقتضى األلفاظ وذلك ال يكون إال

التسبيح : تنزيه هللا عن العيوب والنقائص ، وحبمدك : أي تسبيحًا مصحوبًا حبمدك ، فتكون اجلملة  (حَنْن  ن َسبِِح  ِبَْمِدَك ) وَ 
 متضمنة لتنزي ه هللا عن النقص ، وإثبات الكمال هلل باحلمد .

 تسبيحهم : وقيل تسبيحهم رفع الصوت بالذكر ،  وقيل :تسبيحهم صالهتم ،  فقيل : تسبيح املالئكة :واختلف يف
سئل : أّي الكالم أفضل ؟ قال : " ما )  أن رسول هللا  .ملا رواه أبو ذمّر هو الصحيح ، سبحان هللا على ُعرفه يف اللغة وهذا 

                                                                          أخرجه مسلم. ه ( حبمداصطفى هللا ملالئكته ) أو لعباده ( سبحان هللا و 
 : نطهرك من كل عيب ، فقال هللا هلم: أي  (َونـ َقدِِس  َلَك ) 
اليت ذكرمتوها ما ال تعلمون  أعلم من املصلحة الراجحة يف خلق هذا الصنف على املفاسد: أي (  قَاَل ِإيِنِ َأْعَلم  َما ال تـَْعَلم ونَ ) 

أنتم ، فإين سأجعل فيهم األنبياء وأرسل فيهم الرسل ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصاحلون والعباد والزهاد واألولياء 
 .واألبرار 

  : امع عند ومل يذكر متعلق )تعلمون( ليفيد التعميم ويذهب الس (قال إين أعلم ما ال تعلمون قوله تعاىل ) قال الشوكاين
 ر . ل مذهب ويعرتف بالعجز ويقر بالقصذلك ك

  بعد أن ذكر بعض هذه الوجوه :  قلت : وحيتمل أن يكون املعىن إين أعلم ما ال تعلمون مما   -رمحه هللا  -وقال القرطيب
 م .ن ومما يكون وما هو كائن فهو عاكا

 الفوائد :
 .. ( .إثبات القول هلل تعاىل لقوله تعاىل ) وإذ قال ربك  -1
 واملالئكة عامل غيب خلقهم هللا من نور ، وظيفتهم عبادة هللا تعاىل .إثبات املالئكة .  -2

 فاإلميان هبم من أركان اإلميان .
 يف بيان أركان اإلميان ) أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره ( متفق عليه . قال 

 خلقهم هللا من نور .
 ) خلقت املالئكة من نور ( رواه مسلم . ما قال ك
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 يعبدون هللا ال ميلون .
 كما قال تعاىل ) يسبحون الليل والنهار ال يفرتون ( . ومعىن ال يفرتون : ال يضعفون .

 وقال تعاىل ) فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم ال يسأمون ( .
 عددهم كثري ال يعلم عددهم إال هللا .

 كما قال تعاىل ) وما يعلم جنود ربك إال هو ( .
يف البيت املعمور يف السماء السابعة ) فإذا هو يدخ له يف كل يوم سب عون ألف ملك ، ال يعودون إليه آخر ما عليهم (  وقال 

 رواه مسلم .
 ونعرف أَساء بعضهم .

 ) هو الذي موكل بالقطر ( . وميكائيل) هو الذي يأت بالوحي (  وجربيل) الذي ينفخ يف الصور ( إسرافيل 
يتوسل بربوبية هللا هلم يف دعاء االستفتاح يف صالة الليل فيقول ) اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل فاطر  وهؤالء كان النب 

ه من احلق السموات واألرض ، عامل الغيب والشهادة ، أنت ُتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون . اهدين ملا اختلف في
 بإذنك إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم ( رواه مسلم .

 ) خازن النار ( . ومالك
 قال تعاىل ) ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ( .

 رضوان .
 قال ابن كثري : وخازن اجلنة ملك يقال له رضوان ، جاء مصرحاً به يف بعض األحاديث .

 ة سابق على خلق آدم أيب البشر .فيه أن خلق املالئك -3
فيه دليل على أن املالئكة ال تعلم الغيب ، فالغيب ال يعلمه إال هللا كما قال تعاىل ) قل ال يعلم من يف السموات واألرض  -4

 الغيب إال هللا ( .
 ُترمي اإلفساد يف األرض بأنواع املعاصي . -5
 أن القتل من أكرب الكبائر . -6
 .  موضع شرب إال ملك ساجد أو راك ع( ، ما فيها)أطت السماء وحق هلا أن تئط ، وقد قال املالئكة لرهبا فيه عظم عبادة -7
 فيه فضل تسبيح هللا ومحده . -8

 ) أفضل الكالم ما اصطفى هللا ملالئكته : سبحان هللا وحبمده ( رواه مسلم . قال 
( هللا وحبمده، سبحان هللا العظيم، ثقيلتان يف امليزان : سبحان نعلى اللسان، حبيبتان إىل الرمحكلمتان خفيفتان ) وقال 

 متفق عليه .
 ) من قال سبحان هللا العظيم وحبمده غرست له خنلة يف اجلنة ( رواه الرتمذي . وقال 
 ) وسبحان هللا واحلمد هلل متآلن أو متأل ما بني السموات واألرض ( رواه مسلم . وقال 
يصبح وحني ميسي سبحان هللا وحبمده مائة مرة مل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إال أحد  ) من قال حني وقال 

 قال مثل ما قال أو زاد ( رواه مسلم .
 رواه مسلم  .) ألن أقول : سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب أحب إيّل مما طلعت عليه الشمس ( وقال 

 هللا ، وأنه سبحانه يعلم املستقبل كيف يكون ] وقد سبقت مباحث العلم [ .فيه عموم علم  -9
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قَال وا س ْبَحاَنَك ال  (31) ت ْم َصاِدِقنيَ َوَعلََّم آَدَم اأْلََْسَاَء ك لََّها مث َّ َعَرَضه ْم َعَلى اْلَمالِئَكِة فـََقاَل أَنِْبئ وين بَِأَْسَاِء َهؤ الِء ِإْن ك نْ ) 
َبَأه ْم بَِأَْسَائِِهْم قَاَل َأَلْ َأق ْل َلك ْم ِإيِنِ  (32) الَّ َما َعلَّْمتَـَنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليم  احْلَِكيم  ِعْلَم لََنا إِ  ه ْم بَِأَْسَائِِهْم فـََلمَّا أَنـْ قَاَل يَا آَدم  أَْنِبئـْ

 ( .(33)ْنت ْم َتْكت م ونَ َأْعَلم  َغْيَب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَأْعَلم  َما تـ ْبد وَن َوَما ك  
 [ . 33 – 31] البقرة :  

------------ 
ا)  يف املقام أراد هللا أن يبني فضل آدم فقال (َوَعلََّم آَدَم اأْلََْسَاَء ك لََّها )  عملَّمم آدممم اأْلممْسماءم ُكلَّهم اختلف العلماء يف املراد يف هذه  ( وم

 األمساء اليت علمها هللا آدم :
 .ورجح هذا ابن جرير الطربي رمحه هللا علمه أمساء املالئكة وذريته ،  فقيل :

 ألنه قال ) مث عرضهم ( وهذه عبارة من يعقل .
علمه أمساء كل شيء ذواهتا وصفاهتا وأفعاهلا أمساء املالئكة وأمساء النبيني وأمساء ذرية آدم وأمساء البحار واألشجار  وقيل :

                ا القول ابن كثري رمحه هللا .واختار هذواألحجار واألواين ، 

 لعموم قوله تعاىل ) وعلم آدم األمساء كلها ( .
 وحلديث الشفاعة الطويل ملا يأتون الناس إليه ) ... فيقولون : يا آدم أنت أبو البش ر ، وعلمك أمساء كل شيء ( .

  فيه دليل على فضل آدم: وآلدم فضائل ، 
 سجد له املالئكة .أو  –أن هللا نفخ فيه من روحه   –علمه هللا أمساء كل شيء  – بيده خلقه هللا -أنه أبو البشر 

فيقولون : يا آدم أنت أبو البشر ، خلقك هللا بيده ، وأسجد لك ويل ملا يأتون الناس إليه ) ...فقد جاء يف حديث الشفاعة الط
 سجد ملا خلقت بيدي ( .وقال تعاىل ) ما منعك أن تمالئكته ، وعلمك أمساء كل شيء ( ، 

 رف بالعلم .وفيه أن اإلنسان يش 
  هذه اآلية دالة على فضل العلم فإنه سبحانه ما أظهر كمال حكمته يف خلقه آدم الرازي : قال  إال بأن أظهر علمه

 ال بالعلم . فلو كان يف اإلمكان وجود شيء من العلم أشرف من العلم لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشيء
 عرض املسميات ) أي األشياء اليت علم آدم أمساءها ( .: أي  (مث َّ َعَرَضه ْم َعَلى اْلَمالِئَكِة ) 
معىن ذلك : أنبئوين بأمساء من عرضته عليكم أيتها املالئكة  قال ابن جرير : ( فـََقاَل أَْنِبئ وين بَِأَْسَاِء َهؤ الِء ِإْن ك ْنت ْم َصاِدِقنيَ ) 

فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ( من غرينا ، أم مّنا ؟ فنحن نسبح حبمدك ونقدس لك إن كنتم صادقني يف  القائلون ) أَتعل
قيلكم أين إن جعلت خليفيت يف األرض من غريكم عصاين ذريته ، وأفسدوا فيها ، وسفكوا الدماء ، وإن ُجعلتم فيها أطعتموين ، 

ن كنتم ال تعلمون أمساء هؤالء الذين عرضتهم عليكم من خلقي وهم ملوقون واتبعتم أمري بالتعظيم يل والتقديس ، فإنكم إ
موجودون تروهنم وتعاينوهنم ، وعلمه غريكم بتعليمي إياه ، فأنتم مبا هو غري موجود من األمور الكائنة اليت مل توجد بعد ، ومبا هو 

 ، فال تسألوين ما ليس لكم به علم ، فإين أعلم مبا مسترت من األمور اليت هي موجودة عن أعينكم أحرى أن تكونوا غري عاملني
 يصلحكم ويصلح خلقي .     

 إما أراد به إن كنتم صادقني يف أنكم أفضل من هذا املخلوق إن كان  ( إن كنتم صادقنيتعاىل ) : قوله  وقال ابن عاشور
دقني يف عدم جدارة آدم باخلالفة كما دل عليه اخل تعريضًا بأهنم أحقاء بذلك ، أو أراد إن كنتم صا.. (  وَنن نسبح) قوهلم 
جملرد التفويض أو اإلعالن للسامعني من أهل املأل  ( وَنن نسبح حبمدك) كان قوهلم   (  أَتعل فيها من يفسد فيها) قوهلم 

           األعلى بالرباءة من شائبة االعرتاض على ما اخرتناه.
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أقروا واعرتفوا بعلم هللا وحكمته ، وقصورهم عن معرفة أدىن شيء ، واعرتافهم  (  َما َعلَّْمتَـَناقَال وا س ْبَحاَنَك ال ِعْلَم لََنا ِإالَّ ) 
 بفضل هللا عليهم ، وتعليمه إياهم ما ال يعلمون .   

 ( نماقوله تعاىل ا عملَّْمت م انمكم ال ِعْلمم لمنما ِإالَّ مم ا سئل عن شيء ال يعلمه : فيه أدب من اآلداب ، وهو أن اإلنسان إذ ( قماُلوا ُسْبحم
 أن يقول : هللا أعلم .

الواجب على من سئل عن علم أن يقول إن مل يعلم : هللا أعلم ، وال أدري ، اقتداء باملالئكة والنبيني والفضالء  : قال القرطيب
 .من العلماء 

 قال تعاىل ) وال تقف ما ليس لك به علم ( .
 ل : ال أدري حىت أسأل جربيل ، فسأل جربيل : فقال : ال أدري .          : أي البقاع خري ؟ فقا وملا سئل النب 

 بكل شيء ، السر وأخفى ) وسبقت مباحث علم هللا ( .( ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليم   )
 فأوامره وأحكامه وأفعاله كلها حلكمة .اسم من أمساء هللا متضمن لصفة احلكمة الكاملة هلل تعاىل ،  ( احْلَِكيم  ) 

 .هو الذي ال يدخل تدبريه خلل وال زلل  : قال ابن جرير 
 احلكيم يف أفعاله وأقواله فيضع األشياء يف حماهلا حبكمته وعدله . : وقال ابن كثري

: وقد دلت العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة : أنه سبحانه ) حكيم ( ال يفعل  قال ابن القيم
وال لغري معىن ومصلحة وحكمة هي الغاية املقصودة بالفعل ، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة ، ألجلها فعل  شيئاً عبثاً 

 كما فعل كما هي ناشئة عن أسباب هبا فعل .
شاركه فيها وقال السعدي : فاال خيلق شيئاً عبثاً ، وال يشرع سدى ، الذي له احلكم يف األوىل واآلخرة ، وله األحكام الثالثة ال ي

 ، واحلكمة : وضع األشياء مواضعها ، وتنزيلها منازهلا .مشارك ، فيحكم بني عباده يف شرعه ، ويف قدره ، وجزائه 
 ( ْبعم مسمماوماٍت فهو سبحانه حكيم يف صنعه ، وحكيم يف شرعه ، فجميع مصنوعاته كلها حمكمة ، قال تعاىل لمقم سم الَِّذي خم

لْ  ا ت مرمى يِف خم ْل ت مرمى ِمْن ُفُطورٍ ِطبماقًا مم اُوٍت فماْرِجِع اْلبمصمرم هم اِسئًا ومُهوم  ِق الرَّمْحمِن ِمْن ت مفم ُر خم ِلْب ِإلمْيكم اْلبمصم قم رَّت منْيِ ي من ْ مُثَّ اْرِجِع اْلبمصمرم كم
ِسريٌ  انم ِمْن ِعْنِد غمرْيِ ( وأما يف الشرع فيقول سبحانه ) حم ب َُّرونم اْلُقْرآنم وملمْو كم ِثرياً أمفمال ي متمدم ُدوا ِفيِه اْخِتالفًا كم ( فال ميكن أن   اّللَِّ لمومجم

 يوجد تناقض يف القرآن  أبداً .
قال بعض العلماء : احلكمة تكون يف صورة الشيء : أي أن خلق اإلنسان على هذه الصورة حلكمة ، وكذلك خلق احليوان على 

 هذه الصورة حلكمة .
مما خلق اإلنسان حلكمة ، وكذلك احليوانات ، وكذلك مجيع املخلوقات ، كما قال تعاىل )وتكون يف غايته : أي : أن الغاية من  وم

ا بماِطالً  ُهمم ن م ا ب مي ْ مم اءم وماأْلمْرضم وم مم لمْقنما السَّ  ( . خم
 : اآلثار املرتتبة على معرفتنا هبذا االسم 

ْعبُ حيث قال )، وغاية جليلة وهي عبادته سبحانه أن هللا خلق اخللق حلكمة عظيمة أواًل : ْنسم ِإالَّ لِي م لمْقُت اجلِْنَّ وماإْلِ ا خم مم ( . ُدونِ  وم
ا بماِطاًل ذمِلكم ظمنُّ الَِّذينم  ومل خيلقهم عبثًا وباطاًل كما يظن الكفار واملالحدة ، قال تعاىل ) ُهمم ن م ا ب مي ْ مم اءم وماأْلمْرضم وم مم لمْقنما السَّ ا خم مم وم

رُ  فم ُروا ف مومْيٌل لِلَِّذينم كم فم ُعونم ( . وقال تعاىل ) وا ِمنم النَّارِ كم نما ال تُ ْرجم لمْقنماُكْم عمبمثاً ومأمنَُّكْم ِإلمي ْ ِسْبُتْم أممنَّما خم  ( . أمفمحم
اِب ُصنْ  حمكم ال خلل فيه وال قصور ، قال تعاىل )أن خلق هللا ثانيًا : حم رَّ السَّ ُرُّ مم ًة ومِهيم متم اِمدم ا جم بُ هم ت مرمى اجْلِبمالم ُتمْسم عم اّللَِّ الَِّذي وم

ِبرٌي مبما ت مْفعمُلونم  ْيٍء ِإنَُّه خم نم ُكلَّ شم  ( . أمتْ قم
 –ونستفيد من معرفتنا أن هللا حكيم يف كل أفعاله : اقتناع اإلنسان مبا جيري عليه وما يوجبه هللا عليه ، ألن ما جيريه هللا  ثالثًا :
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يقينيًا اقتنعت سواء كان هذا من األحكام الكونية أو األحكام  من األحكام مقرون باحلكمة ، فإذا علمت هذا –عز وجل 
 الشك أن هلا حكمة . املصائب  اليت تنال العباد الشرعية ، حىت

 الرضا بالقضاء والقدر . رابعاً :
ه ْم بَِأَْسَائِِهمْ )   . اأي أمساء املسميات اليت عرضها هللا على املالئكة فعجزوا عنه(  قَاَل يَا آَدم  أَْنِبئـْ
َبَأه ْم بَِأَْسَائِِهْم  )  . تبني للمالئكة فضل آدم عليهم (فـََلمَّا أَنـْ

  ما غاب يف السموات واألرض عنكم.أمل أتقدم إليكم أين أعلم أي:  (قَاَل َأَلْ َأق ْل َلك ْم ِإيِنِ َأْعَلم  َغْيَب السََّماَواِت َواأْلَْرِض ) 
 اختلف العلماء ما الذي أبدوه وما الذي كتموه . (  ْم َتْكت م ونَ َوَأْعَلم  َما تـ ْبد وَن َوَما ك ْنت  ) 

الذي أبدوه قوهلم ) أَتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ( والذي كتموه : ما أسر إبليس يف نفسه من الكرب  فقيل :
 .واختار هذا ابن جرير 

( ، والذي كتموه هو قوهلم : لن خيلق ربنا خلقًا إال كنا  الذي أبدوه قوهلم ) أَتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وقيل :
 أعلم منه وأكرم .

ا ُكْنُتْم تمْكُتُمونم )قوله تعاىل  مم ا تُ ْبُدونم وم  تبارك وتعاىل وأنه يعلم السر والعلن ، والظاهر واخلفي .هللا فيه عموم علم (   ومأمْعلمُم مم

ادم كما قال تعاىل ) هم ى( وقال تعاىل ) ةِ عمامِلُ اْلغمْيِب ومالشَّ رَّ ومأمْخفم ْوِل فمِإنَُّه ي مْعلمُم السِّ ْر بِاْلقم ِإْن َتمْهم  ( . وم
 الفوائد :

 فضل آدم عليه الصالة والسالم . -1
 أن اإلنسان يشرف بالعلم . -2
، فدل مه األمساء كلهاومتييزه وفضله ميزه عليهم بالعلم، فعلفضل العلم ، ووجه ذلك : أنه سبحانه ملا أراد إظهار تفضيل آدم  -3

 على أن العلم أشرف ما يف اإلنسان ، وأن فضله وشرفه إمنا هو بالعلم
 فيه أن كل نعمة وفضل يف اإلنسان فهي من هللا ، فيجب االعرتاف بذلك والتواضع . -4
 . الواجب على من سئل عن علم أن يقول إن مل يعلم : هللا أعلم ، وال أدري -5
 كل نقص .  وجوب تنزيه هللا عن -6
 إثبات امسني من أمساء هللا ومها : العليم ، واحلكيم . -7
 ويتفرع على ذلك عدم االعرتاض على أوامر هللا وحدوده ، ألن كل شيء يفعله حلكمه . -8
 عموم علم هللا لكل شيء . -9

 وجوب اخلوف من هللا ومراقبته ، ألنه سبحانه ال خيفى عليه شيء . -10
 ( .(34)ْلَمالِئَكِة اْسج د وا آِلَدَم َفَسَجد وا ِإالَّ ِإْبِليَس َأََب َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرَوِإْذ قـ ْلَنا لِ )  

 [ . 34] البقرة : 
-------- 

ه تعاىل أمر هذا كرامة عظيمة من هللا تعاىل آلدم امُت هبا على ذريته ، حيث أخرب أن( َوِإْذ قـ ْلَنا ِلْلَمالِئَكِة اْسج د وا آِلَدَم ) 
 املالئكة بالسجود آلدم .

 .وحكمة األمر بالسجود إظهار االعرتاف بفضله عليه السالم وقال اآللوسي : 
 أي سجدوا مجيعاً غري إبليس .(  َفَسَجد وا ِإالَّ ِإْبِليسَ ) 
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 امتنع .(  َأََب )  
 . تعاظم( َواْسَتْكبَـَر )  

 فرين .وصار من الكا: أي (  وََكاَن ِمَن اْلَكاِفر) 
  ( انم ِمنم الكافرينقوله تعاىل انم ِمنم املغرقني) قيل : كان هنا مبعىن صار ؛ ومنه قوله تعاىل  ( ومكم  (. فمكم

 وقال مجهور املتأّولني : املعىن أي كان يف علم هللا تعاىل أنه سيكفر ؛ ألن الكافر حقيقًة واملؤمنم حقيقًة هو الذي قد علم هللا منه
 املوافاة.

 . (إمنا األعمال باخلواتيم ) يف صحيح البخاري  هذا صحيح ؛ لقوله قلت : و 
ة وقيل : إن إبليس عبد اّللَّ تعاىل َثانني ألف سنة ، وأُْعطي الرياسة واخلِزانة يف اجلنة على االستدراج ؛ كما أْعطى املنافقون شهاد

األعظم على طرف لسانه ؛ فكان يف رياسته والكرب يف نفسه  أن ال إله إال هللا على أطراف ألسنتهم ، وكما أُْعطي ب مْلعمام االسم
 متمكن.

  الكفر لغة : السرت ، ومنه مسي الزارع كافرًا ، ألنه يسرت البذر ويغطيه ويدفنه يف األرض ، ومسي الليل كافرًا ألنه يغطي كل
 عليه ، والكفر باهلل ينقسم إىل شيء ، ومسيت الكفارة بذلك ألهنا تسرت الذنب ، ومسي الشخص كافرًا ألنه يسرت نعمة هللا

 قسمني :
انم ِمنم : كفر استكبار وعناد وإصرار ، ومنه كفر إبليس ، فهو كفر استكبار كما قال هللا ) أحدمها  رم ومكم ِإالَّ ِإبِْليسم أمِبم وماْستمْكب م
اِفرِينم   ( . اْلكم
ا جيمْحم : كفر جحود وتكذيب وإنكار ، كما قال تعاىل )والثاين  مم اِفُرونم وم ( ، ومنه كفر قريش حيث قالوا فيما  ُد ِبآياتِنما ِإالَّ اْلكم

ابٌ حكى هللا عنهم ) ْيٌء ُعجم ا لمشم ذم اً وماِحداً ِإنَّ هم عملم اآْلهِلمةم ِإهلم  ( . أمجم
لطعن يف ) اثنتان يف الناس مها هبم كفر : ا يف النساء ) تكفرن العشري ( وقال  ويطلق الكفر على املعصية : كما قال 

 النسب والنياحة على امليت ( رواه مسلم .
 ( ِة قوله تعاىل الِئكم ِإْذ قُ ْلنما لِْلمم  ( اختلف العلماء ما املراد باملالئكة :وم

 : مالئكة األرض فقط . فقيل
 .: مالئكة األرض والسماء  وقيل

 ونسبه الرازي لألكثر .
دم املالئكة كُ  ورجحه ابن كثري ، لقوله تعاىل ) جم  ( . لُُّهْم أممْجمُعونم فمسم

 : اخلتفوا يف املالئكة الذين أمروا بالسجود، فقيل : هم الذين كانوا مع إبليس يف األرض. قال القاَسي 
قال تقي الدين ابن تيمية : هذا القول ليس من أقوال املسلمني واليهود والنصارى، وقيل : هم مجيع املالئكة حىت جربيل 

 ( .تفسري القامسي ) من أهل العلم بالكتاب والسنة. وميكائيل، وهذا قول العامة 
  (فسجد املالئكة كلهم أمجعون ) : ومن قال خالفه فقد رد القرآن بالكذب والبهتان، ألنه سبحانه قال  قال ابن تيميةو 

 ( .جمموع الفتاوي م .    ) وهذا تأكيد للعمو 
 ( اختلف ما املراد بالسجاْسُجُدوا آِلدممم قوله تعاىل ) ..: ود 

 املراد بالسجود اخلضوع ال االَنناء . فقيل :
فضعيف أيضًا ؛ ألن السجود ال شك أنه يف عرف الشرع عبارة عن وضع اجلبهة على  قال الرازي مضعفًا هذا القول : ...
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 .األرض فوجب أن يكون يف أصل اللغة كذلك ؛ ألن األصل عدم التغيري 
 كان قبلة والسجدة هلل .  وقيل :
 سجود آلدم إكراماً واحرتاماً ، وهي طاعة هلل ألهنا امتثال ألمر هللا تعاىل . ال وقيل :

فهذا السجود تعظيم هلل ألنه امتثال أمره ال عبادة آدم ، وال سجود إال بأمر هللا ، واألمر إن كان ممتثاًل به ، الراجح وهذا القول هو
وسائر األنبياء، فأي جرمية يف الدنيا أعظم من قتل  : اقبض روح حممد أمر هللا فاملطاع فيه هللا، ونظريه أن ملمك املوت يقال له

ونزع روحه ، وقتل األنبياء واألولياء ؟ لكن ملك املوت مأمور من هللا ، فهو مطيع يف ذلك الفعل ، ألنه إمنا فعله بأمر  النب 
 هللا .

  ( إِ هذا األمر بالسجود كان قبل خلق آدم كما قال تعاىل يف احلجر ْن وم اٍل مِّ ْلصم ن صم رًا مِّ اِلٌق بمشم ِة ِإيّنِ خم المِئكم ْذ قمالم رمبُّكم لِْلمم
ْسُنونٍ  اِجِدينم  محممٍإ مَّ ُعواْ لمُه سم ْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي ف مقم ن مفم وَّيْ ُتُه وم  ( .فمِإذما سم

 ِة اسجدوا آلدممم )قوله تعاىل  : يقال  الشنقيط المِئكم ِإْذ قُ ْلنما لِْلمم هنا هل قال هلم ذلك قبل خلق آدم أمو بعد خلقه ؟ مل يبني  (وم
ن ) بأنه قال هلم ذلك قبل خلق آدم ، فقال يف احلجر  ؛وقد صرح يف سورة احلجر وص راً مِّ اِلٌق بمشم ِة ِإيّنِ خم آلِئكم ِإْذ قمالم رمبُّكم لِْلمم وم

ْخُت ِفيِه مِ  ن مفم وَّيْ ُتُه وم ْسُنوٍن فمِإذما سم ْن محممٍإ مَّ اٍل مِّ ْلصم اِجِدينم صم ُعوْا لمُه سم ِة ِإيّنِ ) ، وقال يف سورة ص ( ن رُّوِحي ف مقم المِئكم ِإْذ قمالم رمبُّكم لِْلمم
اِجِدينم  ُعواْ لمُه سم ْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي ف مقم ن مفم وَّيْ ُتُه وم ن ِطنٍي فمِإذما سم راً مِّ اِلٌق بمشم  ( . خم

 ا يأساً ال رجاء بعده .إبليس مسي بذلك ألنه أبلمسم من رمحة هللا : أي أيس منه 
 ( ُدوا ِإالَّ ِإبِْليسم أمِبم قوله تعاىل جم مل يبني سبب رفض واستكبار إبليس عن السجود لكنه بينه تعاىل يف آيات أخرى   . (..فمسم

لمْقتميِن ِمْن نماكقوله تعاىل  ) ٌر ِمْنُه خم ي ْ ْرُتكم قمالم أمنما خم عمكم أمالَّ تمْسُجدم ِإْذ أممم ن م ا مم لمْقتمُه ِمْن ِطنيٍ قمالم مم  أنا خري ( . ٍر ومخم
 وهذا قياس فاسد ألمور :

 : أنه يف مقابلة النص ، وأي قياس يف مقابلة النص فاسد االعتبار . أوالً 
: أنا ال نسلم أن النار خري من الطني ، بل الطني خري من النار ، ألن طبيعت ها الطيش واإلفساد والتفريق ، وطبيعته الرزانة  ثانياً 

 اإلصالح .و 
: أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن النار خري من الطني ، فإنه ال يلزم من ذلك أن إبليس خري من آدم ، ألن شرف األصل ال  ثالثاً 

 يقتضي شرف الفرع .
 بعض العلماء على أن إبليس من املالئكة ، وهذه املسألة اختلف فيها  قوله تعاىل : ) فسجدوا إال إبليس ( استدل هبا

 لعلماء على قولني :ا
 : أن إبليس ليس من املالئكة بل هو من اجلن . القول األول

 لآلية اليت يف سورة الكهف  ) إال إبليس كان من اجلن ( واجلن غري املالئكة ، وهذا نص قرآين صريح يف حمل النزاع . -أ
ي مْفعمُلونم مما  عنهم )وألن املالئكة معصومني من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس كما قال تعاىل -ب رمُهْم وم ا أممم الم ي مْعُصونم اّللَّم مم

ُرونم   ( .يُ ْؤمم
 اجلان من مارج من نار ( رواه مسلم .) خلقت املالئكة من نور ، وخلق  ولقوله  -ج

 ( .أفتتخذونه وذريته أولياء من دوين وهم لكم عدو  )أن إبليس له نسل وذرية قال هللا تعاىل  -د
استثناء هللا إياه منهم ال يدل على كونه من مجلتهم، وإمنا استثناه منهم، ألنه كان مأمورًا بالسجود معهم، فلما دخل وقالوا إن 

 معهم يف األمر جاز إخراجه باالستثناء منهم. 
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 : أنه أصله كان من املالئكة .ونسب هذا القول القرطب جلمهور العلماء . القول الثاين
عباس ، وابن مسعود ، وسعيد بن املسيب ، واختاره الشيخ موفق الدين ، والشيخ أبو احلسن األشعري ،  قاله ابنقال القامسي : 

 .وأئمة املالكية ، وابن جرير الطربي . قال البغوي : هذا قول أكثر املفسرين 
ِة اْسجُ  )ألنه سبحانه أمر املالئكة بالسجود آلدم . قال تعاىل :   الِئكم ِإْذ قُ ْلنما لِْلمم ُدوا ِإالَّ ِإبِْليسم وم جم فلوال أنه من  (ُدوا آِلدممم فمسم

ا توجه األمر إليه بالسجود ، ولو مل يتوجه األمر إليه بالسجود مل 
م

 كن عاصياً ، وملا استحق اخلزي والنكال .ياملالئكة ، مل
 ناء منهم دليل على أنه منهم .فإخراجه باالستث وقالوا :

 : مِلم  ( ِإالَّ ِإبِْليسم كان ِمنم اجلِْنِّ ) ، فاختلفوا يف قوله تعاىل ل : إن إبليس كان من املالئكة وعلى قول من يقو  قال املاوردي
 مساه هللا تعاىل هبذا االسم ، على أربعة أقاويل : 

ْون جّناً كانوا من أشدِّ املالئكة اجتهاداً ، وهذا قول ابن عباس.أحدها  مَّ  : أهنم حي من املالئكة ُيسم
 أنه جعل من اجلنِّ ، ألنه من ُخزَّاِن اجلنَِّة ، فاشتق امسه منها ، وهذا قول ابن مسعود. والثاين :

 أنه مسي بذلك ألنه ُجنَّ عن طاعة ربِّه ، وهذا قول ابن زيٍد. والثالث :
َّ فلم يظهر ، حىت إهنم مسمَُّوا املالئكة جناً الستتارهم ، وهذا قو  والرابع :  .ل أيب إسحاق أن اجِلنِّ لكلِّ ما اْجُتم
 الفوائد :

 إثبات القول هلل . -1
 : ، وآلدم فضائلبيان فضل آدم على املالئكة ، حيت أن هللا أمر املالئكة أن يسجدوا له تعظيماً له  -2

 وأسجد له املالئكة . –أن هللا نفخ فيه من روحه   –علمه هللا أمساء كل شيء  –خلقه هللا بيده  -أنه أبو البشر 
 إذا كان بأمر هللا فهو عبادة ، ألن هللا تعاىل حيكم مبا شاء ، ويدل على أن احملرم إذا كان بأمر هللا كان أن السجود لغري هللا -3

 ، حني أمره هللا أن يذبح ابنه إمساعيل فامتثل أمر هللا. عبادة قصة إبراهيم 
 أن ترك السجود هلل كفر باهلل . -4

لداللة : أن هللا قال للمالئكة ) اسجدوا ( فلما امتنع إبليس وخّبه وحكم أن األمر يقتضي الوجوب إذا مل يوجد قرينة ، وجه ا -5
ْرتم أمْم ُكْنتم ِمنم اْلعماِلنيم عليه بالعصيان وقال ) يَّ أمْستمْكب م لمْقُت بِيمدم ا خم عمكم أمْن تمْسُجدم ِلمم ن م ا مم ( . ومما يدل على أن  قمالم يما ِإبِْليُس مم

اٌب أملِيمٌ ف مْليم األمر للوجوب قوله تعاىل ) ُهْم عمذم نمٌة أمْو ُيِصيب م ُهْم ِفت ْ ِر الَِّذينم خُيمالُِفونم عمْن أمْمرِِه أمْن ُتِصيب م  ( . ْحذم
 احلذر من الرجس والسريرة اخلبيثة ، ألن إبليس غلبه ما يف قلبه من الرجس والسريرة اخلبيثة حىت استكرب وأِب . -6
 طاعة املالئكة لرهبا . -7

َها رََغدًا َحْيث  ِشْئت َما َوال تـَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرَة فـََتك ونَا ِمنَ َوقـ ْلَنا يَا آَدم  ا)   (35) الظَّاِلِمنيَ  ْسك ْن أَْنَت َوَزْوج َك اجْلَنََّة وَك ال ِمنـْ
َها فََأْخَرَجه َما ِمَّا َكانَا ِفيِه َوقـ ْلَنا اْهِبط وا بـَْعض ك ْم لِبَـْعضٍ   َعد وٌّ َوَلك ْم يف اأْلَْرِض م ْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإىَل  فََأَزهلَّ َما الشَّْيطَان  َعنـْ

 ( .(36) ِحنيٍ 
 [ . 36 – 35] البقرة : 

------------ 
يقول تعاىل إخباراً عما أكرم به آدم ، بعد أن أمر املالئكة بالسجود له ) فسجدوا ( َوقـ ْلَنا يَا آَدم  اْسك ْن أَْنَت َوَزْوج َك اجْلَنََّة ) 

 يس ( إنه أباحه اجلنة يسكن منها حيث يشاء ، ويأكل منها حيث يشاء .إال إبل
 وسبق معىن اجلنة يف اللغة ، ويف االصطالح ، واملراد هنا جنة اخللد .
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 عطف على ) وقلنا للمالئكة اسجدوا ( أي بعد أن انقضى ذلك ... ( ومقُ ْلنما يما آدمُم اْسُكْن قوله تعاىل )  :قال ابن عاشور
م اسكن أنت وزوجك اجلنة ، وهذه تكرمة أكرم هللا هبا آدم بعد أن أكرمه بكرامة اإلجالل من تلقاِء املالئكة ، ونداء قلنا يا آد

آدم قبل ختويله سكىن اجلنة نداء تنويه بذكر امسه بني املإل األعلى ، ألن نداءه يسرتعي إمساع أهل املإل األعلى فيتطلعون ملا 
 سيخاطب به .

 ه ) وزوجك ( أمجعوا على أن املراد بالزوجة حواء وإن مل يتقدم ذكرها يف هذه السورة ويف سائر القرآن ما : قول قال الرازي
ا هم ا زمْوجم هم لمقم ِمن ْ ُكْم ّمن ن َّْفٍس واحدة ومخم لمقم ( ويف  يدل على ذلك وأهنا ملوقة منه كما قال هللا تعاىل يف سورة النساء ) الذي خم

ا هم عملم ِمن ْ ا لِيم  األعراف ) ومجم هم ا ( ، وروي زمْوجم هم إن املرأة خلقت من ضلع الرجل فإن أردت أنه قال ) عن رسول هللا  ْسُكنم ِإلمي ْ
 .ت هبا واستقامت(أن تقيمها كسرهتا وإن تركتها انتفع

 : قال العلماء : وهلذا كانت املرأة عمْوجاء ؛ ألهنا ُخلقت من أعوج وهو الّضلع. قال القرطيب 
  الم ) ومقُ ْلنما يما آدمُم اْسُكْن أمنْ  :قال ابن كثري ُتُه اجلْمنَّةم ف مقم ُم أمْن يمْسُكنم ُهوم ومزمْوجم الم رم اّللَُّ آدممم عملمْيِه السَّ تم ومزمْوُجكم اجلْمنَّةم ومُكالم أممم

رمةم ف متمُكونما ِمنم الظَّالِِمنيم  جم ِذِه الشَّ ا ومالم ت مْقرمبما هم ْيُث ِشْئُتمم ا رمغمًدا حم هم يما آدمُم اْسُكْن أمْنتم ومزمْوُجكم اجلْمنَّةم  ِمن ْ ( .وقال يف األعراف ) وم
قمالم ت معماىلم  رمةم ف متمُكونما ِمنم الظَّاِلِمنيم ( وم جم ِذِه الشَّ ا ومالم ت مْقرمبما هم ْيُث ِشْئُتمم ا رمغمدًا حم هم ِة اْسُجُدوا آِلدممم ومُكالم ِمن ْ ِئكم الم ِإْذ قُ ْلنما لِْلمم ) وم

ُدو  جم ى  .ا ِإالَّ ِإبِْليسم أمِبم فمسم ا ِمنم اجلْمنَِّة ف متمْشقم نَُّكمم ا عمُدوٌّ لمكم وملِزمْوِجكم فمالم خُيْرِجم ذم ا ومالم  .ف مُقْلنما يما آدمُم ِإنَّ هم ِإنَّ لمكم أمالَّ َتمُوعم ِفيهم
ى ( وسياق هذه اآليات يقتضي أن. ت مْعرمى  ا ومالم تمْضحم ُأ ِفيهم يما آدمُم  ومأمنَّكم الم تمْظمم خلق حواء كان قبل دخول آدم اجلنة ؛ لقوله ) وم

ِذِه اآْليماِت   ) البداية والنهاية ( .اْسُكْن أمْنتم ومزمْوُجكم اجلْمنَّةم ( وهذا قد صرح به ابن إسحاق ، ومُهوم ظماِهُر هم
 العلماء يف اجلنة اليت أسكنها آدم هل هي جنة اخللد أم ال على قولني : اختلف 

 : أهنا ليست جنة اخللد ، وإمنا جنة يف األرض . واستدلوا : ألولالقول ا
 قالوا : إن جنة اخللد يكون دخوهلا يوم القيامة ، ومل يأت زمن دخوهلا .

 وقالوا : وصف هللا اجلنة بأهنا ) دار املقامة ( فمن دخلها أقام هبا ، ومل يقم آدم باجلنة اليت دخلها .
 مة مطلقة ، ال دار ابتالء وامتحان ، وقد ابتلي فيها آدم بأعظم االبتالء .وقالوا : إن جنة اخللد دار سال

 وقالوا : ولو كان آدم أسكن جنة اخللد ، فكيف توصل إليها إبليس الرجس النجس املذموم حىت فُت فيها آدم .
 : أهنا جنة اخللد . واستدلوا : القول الثاين

 ى إىل أسفل .بقوله تعاىل ) اهبطوا ( واهلبوط يكون من أعل
ا ومالم ت مْعرمى وقالوا : إن هللا وصفها بصفات ال تكون إال يف جنات اخللد فقال )  ا ومالم ، ِإنَّ لمكم أمالَّ َتمُوعم ِفيهم ُأ ِفيهم ومأمنَّكم الم تمْظمم

ى  ( وهذا ال يكون يف الدنيا أصالً . تمْضحم
آلدم : أخرجتنا ونفسك من اجلنة ( ولو كانت يف األرض وجاء يف الصحيحني يف حديث احتجاج آدم وموسى ، ) قال موسى 

 فهم قد خرجوا من بساتني ، فلم خيرجوا من اجلنة .
 . الصحيحوهذا القول هو 

 : ن. قال القرطيب  وال التفات ملا ذهبت إليه املعتزلة والقدرية من أنه مل يكن يف جنة اخلُْلد وإمنا كان يف جنة بأرض عمدم
ا ومالم تمْأثِيمٌ ) أهنا لو كانت جنة اخللد ملا وصل إليه إبليس ، فإن اّللَّ يقول واستدلوا على بدعتهم ب ُعونم ) وقال (  الَّ لمْغٌو ِفيهم الَّ يمْسمم

اباً  ا لمْغوًا ومالم ِكذَّ ا لمْغوًا ومالم تمْأثِيماً ) وقال (  ِفيهم ُعونم ِفيهم المماً  الم يمْسمم ا )أهلها لقوله : وأنه ال خيرج منها ( ،  ِإالَّ ِقياًل سم هم ن ْ ا ُهْم مِّ وممم
ب ، ،  وأيضًا فإن جنة اخلُْلد هي دار الُقْدس ، ُقّدست عن اخلطايا واملعاصي تطهريًا هلا( ،  مبُْخرمِجنيم  ذم وقد لمغما فيها إبليس وكم
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 وُأْخرِج منها آدم وحواء مبعصيتهما.
ْلك الذي ال يبلمى ؟ قالوا : وكيف جيوز على آدم مع مكانه من هللا وكمال عقله أن 

ُ
يطلب شجرة اخلُْلد وهو يف دار اخلُْلد وامل

فاجلواب : أن هللا تعاىل عمّرف اجلنة باأللف والالم ؛ ومن قال : أسأل هللا اجلنة ؛ مل يُفهم منه يف تعارف اخللق إال طلب جنة 
 . اخللد

دم عليهما السالم فقال له موسى : أنت أشقيتم ُذرّيتك وال يستحيل يف العقل دخول إبليس اجلنة لتغرير آدم ؛ وقد لمِقي موسى آ
وأخرجتهم من اجلنة ؛ فأدخل األلف والالم ليدل على أهنا جنة اخللد املعروفة ، فلم ينكر ذلك آدم ، ولو كانت غريها لرّد على 

 الدار اليت ُأخرجوا إليه. موسى ؛ فلما سكت آدم على ما ق مّرره موسى صّح أن الدار اليت أخرجهم هللا عّز وجّل منها خبالف
وأما ما احتجوا به من اآلي فذلك إمنا جعله هللا فيها بعد دخول أهلها فيها يوم القيامة ، وال ميتنع أن تكون دار اخللد ملن أراد 

 هللا ختليده فيها وقد خيرج منها من ُقضي عليه بالفناء.
هل اجلنة وخيرجون منها ، وقد كان مفاتيحها بيد إبليس مث انتزعت وقد أمجع أهل التأويل على أن املالئكة يدخلون اجلنة على أ

 ) تفسري القرطب ( . ليلة اإلسراء مث خرج منها وأخرب مبا فيها وأهنا جنة اخللد حقاً . منه بعد املعصية ، وقد دخلها النّب 

َها رََغدًا )   أي هنيئاً واسعاً طيباً .( وَك ال ِمنـْ
 : من أّي مكان من اجلنة أردمتا ويف أي زمان . أي( َحْيث  ِشْئت َما ) 
طمِفقما أي فال تأكال منها كما قال تعاىل ) ف( َوال تـَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرَة )  ا وم ْوآتُ ُهمم ا سم ُمم ْت هلم رمةم بمدم جم ا ذماقما الشَّ مهُما ِبُغُروٍر ف ملممَّ الَّ دم

ا ِمْن ومرمِق اجلْمنَِّة ومنم  اِن عملمْيِهمم ِْصفم ا عمُدوٌّ ُمِبنيٌ خيم ْيطمانم لمُكمم ا ِإنَّ الشَّ رمِة ومأمُقْل لمُكمم جم ا الشَّ ا عمْن تِْلُكمم ُكمم ا أمملْم أمنْ هم  ( . ادمامهُما رمب ُُّهمم
 إمنا هنى عن القرب سّدًا للذريعة، و تضي النهي عن األكل بطريق األوىلالنهُي عن القرب يق( ومالم ت مْقرمبما) قال يف التسهيل ،

 ع .صل يف سّد الذرائفهذا أ
 : رمةم قوله تعاىل ) قال القاَسي جم ِذِه الشَّ أي: هذه احلاضرة من الشجر، أي: ال تأكال منها، وإمنا علق النهي  (ومال ت مْقرمبما هم

 بالقربان منها، مبالغة يف ُترمي األكل، ووجوب االجتناب عنه، ألن القرب من الشيء مقتضى األلفة . واأللفة: داعية للمحبة،
وحمبة الشيء تعمي وتصّم . فال يرى قبيحاً، وال يسمع هنيًا ، فيقع . والسبب الداعي إىل الشر منهّي عنه، كما أن السبب 

ملا كان النظر داعيًا إىل األلفة، واأللفة إىل احملبة، وذلك مفٍض  ن(العينان تزنيا)  املوصل إىل اخلري مأمور به . وعلى ذلك قوله
نُ )، (ومال ت مْقرمبُوا الزِّىنم )ر مبدأ الزنا . وعلى هذا قوله تعاىل الرتكابه، فصار النظ الم اْليمِتيِم ِإالَّ بِالَّيِت ِهيم أمْحسم  ( .ومال ت مْقرمبُوا مم

 ( رمةم قوله تعاىل جم ِذِه الشَّ  (  اختلف العلماء باملراد هبذه الشجرة :ومال ت مْقرمبما هم
 هي شجرة الكرم . فقيل : 

  : السنبلة . وقيل
 غري ذلك . وقيل :شجرة التني ،  وقيل :

يف ذلك أن يقال : إن هللا جل ثناؤه هنى آدم وزوجته  والصواب ما رجحه ابن جرير من عدم تعيني ذلك حيث قال : والراجح 
ألن  عن أكل شجرة بعينها من أشجار اجلنة دون سائر أشجارها ، فأكال منها ، وال علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيني ،

 هللا مل يضع لعباده دلياًل على ذلك يف القرآن وال يف السنة الصحيحة .
 : وليس يف شيء من هذا التعيني ما ي مْعُضده خرٌب ؛ وإمنا الصواب أن يُعتقد أن هللا تعاىل هنى آدم عن شجرة  وقال ابن عطية

 فخالف هو إليها وعصى يف األكل منها.
  لك الشجرة بالنهي ؟: ما وجه احلكمة يف ختصيص تفإن قيل 



 الش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                             تفسري سورة البقرة

 69 

 فاجلواب : أنه ابتالء من هللا تعاىل مبا أراد.
وقال أبو العالية : كان هلا ثقل من بني أشجار اجلنة ، فلما أكل منها : قيل أخرج إىل الدار اليت تصلح ملا يكون منك ) زاد 

 املسري ( .
 مبعصية هللا ، مبخالفة أمره .أي فتصريا من الذين ظلموا أنفسهم (  فـََتك ونَا ِمَن الظَّاِلِمنيَ )
 رمةم  قوله تعاىل ):  قال الرازي جم ِذِه الشَّ  ( قال بعض العلماء هذا النهي هني ُترمي ويدل عليه أمور :ومال ت مْقرمبما هم

الم اليتيم ِإالَّ باليت ِهيم أن قوله تعاىل )ومالم ت مْقرمبما هذه الشجرة ( كقوله ) ومالم ت مْقرمبُوُهنَّ حىت يمْطُهْرنم ( وقوله )ومالم ت م  أحدها : ْقرمبُوْا مم
ُن ( فكما أن هذا للتحرمي فكذا األول .  أمْحسم

 أنه قال ) ف متمُكونما ِمنم الظاملني ( معناه : إن أكلتما منها فقد ظلمتما أنفسكما أال ترامها ملا أكال )قماالم رمب َّنما ظملمْمنما وثانيها :
نما ( .  أمنُفسم

 نهي لو كان هني تنزيه ملا استحق آدم بفعله اإلخراج من اجلنة وملا وجبت التوبة عليه ) تفسري الرازي ( .أن هذا ال وثالثها :
 ما أكل من الشجرة ؟ هل كان آدم ناسياً عند 

 كان ناسياً .  قيل :
ْد لمُه عمْزماً لقوله تعاىل ) ْد عمِهْدنما ِإىلم آدممم ِمْن ق مْبُل ف منمِسيم ومملْم جنِم لمقم  ( . وم

ى آدمُم رمبَُّه ف مغمومى يضعف هذا القول قوله تعاىل )و  عمصم  ( . وم
رمِة إنه كان عامدًا وأنه طمع يف جنة اخللد كما يف قول إبليس له ) وقيل : جم ْل أمُدلُّكم عملمى شم ْيطماُن قمالم يما آدمُم هم سم ِإلمْيِه الشَّ ف مومْسوم

لمى ُمْلٍك ال ي مب ْ  ( . وهللا أعلم . اخْلُْلِد وم
  تْ و الصحيح إلخبار ، وقال : قلت : وه ح القرطيب األولجور ْزمًا فقال هللا تعاىل يف كتابه بذلك حم ْد عمِهْدنما ِإىلم مًا وجم لمقم )وم

ْد لمُه عمْزماً(  ُلّو ، ولكن ملا كان األنبياء عليهم السالم يلزمهم من التحفظ والتيّقظ لكثرة معارفهم وعُ آدممم ِمْن ق مْبُل ف منمِسيم ومملْم جنِم
 منازهلم ما ال يلزم غريهم كان تشاغله عن تذّكر الّنهي تضييعاً صار به عاصياً ؛ أي مالفاً .

 اختلفوا يف أكل آدم الشجرة : قال يف التسهيل : 
ْد لمُه عمْزماً ) أنه كان على وجه النسيان ، لقوله تعاىل  فاألظهر   ( . ف منمِسيم ومملْم جنِم
 .ينئٍذ أكل منها ، وهذا باطل؛ ألن مخر اجلنة ال تسكر سكر من مخر اجلنة فح :وقيل  

 .أكل عمداً وهي معصية صغرى ، وهذا عند من أجاز على األنبياء الصغائر  وقيل :
 .نسها جتأّول آدم أن النهي : كان عن شجرة معينة فأكل من غريها من  وقيل :

 اً .ملا حلف له إبليس صدقه؛ ألنه ظّن أنه ال حيلف أحد كذب وقيل : 
 أي استزهلما ، وأوقعهما يف الزلل وهو اخلطأ .( فََأَزهلَّ َما الشَّْيطَان  )  
 ( اقوله تعاىل هم ملعىن : َنامها الشيطان عن اجلنة، وقيل: )عن الشجرة( ويكون املعىن: أزهلما ( ويكون ا( قيل املراد )عن اجلنةعمن ْ

 ، أي بسبب أكلهما منها .الشيطان بسببها
 ا : )  قال يف التسهيل هم  الضمري عائد على اجلنة ، أو على الشجرة فتكون عن سببية على هذا .( عمن ْ
 . وقد بني تعاىل يف موضع آخر كيف أزهلما وذلك بالقسم واإلغواء 

ُمْلٍك ال ي م كما قال تعاىل ) رمِة اخْلُْلِد وم جم ْل أمُدلُّكم عملمى شم ْيطماُن قمالم يما آدمُم هم سم ِإلمْيِه الشَّ لمىف مومْسوم  ( . ب ْ
ا لمِمنم النَّاِصِحنيم وقال تعاىل ) ا ِإيّنِ لمُكمم قمامسممُهمم  ( . وم
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نْيِ أمْو تمُكونما ِمنم اخلْماِلِدينم وقال تعاىل عنه ) لمكم رمِة ِإالَّ أمْن تمُكونما مم جم ِذِه الشَّ ا عمْن هم ا رمبُُّكمم اُكمم ا ن مهم  ( . ومقمالم مم
  : يل وغريهم أن إبليس كان متويّل إغواء آدم ؛ واختلف يف الكيفية : فقال ابن وال خالف بني أهل التأو قال القرطيب

ا لمِمنم الناصحني ( وامل آ ِإيّنِ لمُكمم قمامسممُهمم قامسة مسعود وابن عباس ومجهور العلماء : أغوامها مشافهة ؛ ودليل ذلك قوله تعاىل ) وم
 ظاهرها املشافهة.

 بوين باألميان الكاذبة أنه ناصح هلما وأنه إمنا يريد خلودمها يف اجلنة .احلذر من مكايد الشيطان ، فإنه كاد لأل 
ومن مكايده : التخويف بالفقر  ، وختويفه للمؤمنني من أوليائه فال جياهدوهنم وال يأمروهنم باملعروف وال ينهوهنم عن املنكر كما 

يمْأُمرُُكْم بِالْ قال تعاىل ) ْقرم وم ْيطماُن يمِعدُُكُم اْلفم اءِ الشَّ ْحشم ْيطماُن خُيموُِّف أمْولِيماءمه( وقال تعاىل ) فم  ( املعىن : خيوفكم بأوليائه . ِإمنَّما ذمِلُكُم الشَّ
  وتفيد اآلية إثارة احلسرة يف نفوس بين آدم على ما أصاب آدم من جراء عدم امتثاله لوصاية هللا تعاىل قال ابن عاشور :

والنهي والرتغيب يف السعي إىل ما يعيدهم إىل هذه اجلنة اليت كانت ألبيهم وتربيِة العداوة  وموعظة تُنبُِّه بوجوب الوقوف عند األمر
بينهم وبني الشيطان وجنده إذ كان سببًا يف جر هذه املصيبة ألبيهم حىت يكونوا أبدًا ثأرًا ألبيهم ُمعادين للشيطان ووسوسته 

بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة ( وقوله هنا ) مسيئني الظنون بإغرائه كما أشار إليه قوله تعاىل ) يا 
 . بعضكم لبعض عدو (

ن غلبهم يف احلروب ليكون  وهذا أصل عظيم يف تربية العامة وألجله كان قادة األمم يذكرون هلم سوابق عداوات منافسيهم ومم
 ذلك باعثاً على أخذ الثأر.

 . كيف وسوس إبليس هلما ؟ 
 دخل يف فم احلية . : أنه قيل

 : أنه ُمنع من دخوهلا مكرماً ، أما على وجه اإلهانة فال ميتنع . وقيل

 : أنه وسوس هلما وهو باألرض . وقيل

  : أنه وسوس إىل آدم وهو خارج باب اجلنة . وهللا أعلم بالصواب . وقيل
 . ) شاركت حواء باألكل كما قال تعاىل ) فأكال منها 
 أي من نعيم اجلنة من اللباس واملنزل الرحب والرزق اهلينء والراحة .(  ا َكانَا ِفيهِ فََأْخَرَجه َما ِمَّ ) 
هذا اخلطاب آلدم وحواء وإبليس ، وهذه العداوة بني آدم وذريته وبني الشيطان ، كما ( َوقـ ْلَنا اْهِبط وا بـَْعض ك ْم لِبَـْعٍض َعد وٌّ  )

 واً ( .قال تعاىل ) إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عد
 وهذا الصحيح .وأما ما ورد يف قوله بالتثنية ) اهبطا منها ( قيل املراد آدم وحواء ، وقيل : آدم وإبليس وحواء تبع آلدم 

  اعلم أن يف هذه اآليات ُتذيراً عظيماً عن كل املعاصي من وجوه : :قال الرازي 
 . كان على وجل شديد من املعاصيلة الصغرية  بسبب إقدامه على هذه الز  أن من تصور ما جرى على آدم  أحدها : 

 التحذير عن االستكبار واحلسد واحلرص . وثانيها :
 أنه سبحانه وتعاىل بني العداوة الشديدة بني ذرية آدم وإبليس ، وهذا تنبيه عظيم على وجوب احلذر. وثالثها :

  عدة حكم :فإن قيل ما احلكمة من إهباط آدم من اجلنة ؟ ذكر ابن القيم رمحه هللا 
فقال : ليعود إليها على أحسن أحواله ، فأراد سبحانه أن سيذيقه وولده من نصب الدنيا وغمومها ومهومها ما يُعّظم به عندهم 

 مقدار دخوهلم إليها يف الدار ، فإن الضد يظهر حسنه الضد ، ولو تربوا يف دار النعيم مل يعرفوا قدرها .
، ونه، فخّلى بينهم وبني أعدائه، وامتحنهم هبممنهم أنبياء ورساًل وأولياء وشهداء حيبهم وحيب، فإنه سبحانه أراد أن يتخذ وأيضاً 
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 ، َُ فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأمواهلم يف مرضاته وحمابه ، نالوا من حمبته ورضوانه والقرب منه ما مل يكن لُينال بدون ذلك أصاًل
ض فيه ومواالة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات ، ومل يكن يُنال فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة واحلب فيه والبغ

 هذا إال على الوجه الذي قّدره وقضاه من إهباطه إىل األرض .
، فإنه سبحانه له األمساء احلسىن ، فمن أمسائه : الغفور ، والرحيم ، واحلليم ، واخلافض ، الرافع .. والبد من ظهور آثار  وأيضاً 

األمساء ، فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دار يظهر عليهم فيها أثر أمسائه احلسىن ، فيغفر ملن يشاء ، ويرحم  هذه
 من يشاء ، وخيفض من يشاء ، ويرفع من يشاء ، ويعز من يشاء ، ويذل من يشاء . 

، ويعز ويذل ، فاقتضى يثيب ويُعاقب، ويهني ويكرمالذي يأمر وينهى ، و ، وامللك هو فإنه سبحانه املِلك احلق املبني ، وأيضاً 
 ملكه  سبحانه أن ينزِل آدم وذريته داراً َتري عليهم فيها أحكام امللك ، مث ينقلهم إىل دار يُتم عليهم فيها ذلك .

شهادة فكل أحد يؤمن أنزهلم إىل دار يكون إمياهنم فيها بالغيب هو اإلميان النافع ، وأما اإلميان بال –سبحانه  –، فإنه  وأيضاً 
مة يوم القيامة ، يوم ال ينفع نفسًا إال إمياهنا يف الدنيا ، فلو خلقوا يف دار النعيم مل ينالوا درجة اإلميان بالغيب ، واللذة والكرا

 احلاصلة بذلك ال ُتصل بدونه .
 سبيله صفًا ، وحيب التوابني ، وحيب ، فإنه سبحانه ملا كان حيب الصابرين ، وحيب احملسنني ، وحيب الذين يقاتلون يف وأيضاً 

املتطهرين ، وحيب الشاكرين ، وكانت حمبته أعلى أنواع الكرامات ، اقتضت حكمته أن أسكن آدم وبنيه دارًا يأتون فيها هبذه 
 الصفات اليت ينالون هبا أعلى الكرامات من حمبته ، فكان إنزاهلم إىل األرض من أعظم النعم عليهم .

اقتضت حكمته أن أسكن  –وذكر نبيه باسم العبودية يف أعلى الدرجات  –سبحانه جعل عبوديته أفضل درجاهتم  ، فإنه وأيضاً 
 آدم وذريته داراً ينالون فيها هذه الدرجة بكمال طاعت هم هلل ، وتقرهبم إليه مبحابه ، وترك م ألوفاهتم من أجله .

م أن كمال العبودية املطلوب من اخللق ال حيصل بدار النعيم والبقاء ، إمنا : فإنه سبحانه إمنا خلق اخللق لعبادته ، ومعلو  وأيضاً 
 ] مفتاح دار السعادة [ .حيصل يف دار احملنة واالبتالء ، وأما دار البقاء فدار لذة ونعيم ، ال دار ابتالء وامتحان وتكليف . 

 ار باإلقامة فيها .أي لكم يف األرض موضع استقر ( َوَلك ْم يف اأْلَْرِض م ْستَـَقرٌّ )  
 : على املكان قال الرازي ) قمرٌّ لمُكْم يف األرض ُمْست م  ، واملعىن أهنا مستقركم حاليت احلياة واملوت .األكثرون محلوا قوله تعاىل )وم
 يف الدنيا . وهذا قول من يقول املستقر هو املقامأي متتع بنعيمها إىل وقت انقضاء آجالكم وهو املوت ، (  َوَمَتاٌع ِإىَل ِحنيٍ ) 

 وهذا قول من يقول : املستقر هو يف القبور .إىل قيام الساعة ،  وقيل :
 : فإن هللا كتب املوت على كل نفس 

ْوتِ قال تعاىل ) ُة اْلمم ِإلمي ْ ( وقال تعاىل ) ُكلُّ ن مْفٍس ذمائِقم نمًة وم رِّ وماخلْمرْيِ ِفت ْ ُلوُكْم بِالشَّ ن مب ْ ْوِت وم ُة اْلمم ُعونم ُكلُّ ن مْفٍس ذمائِقم ( وقال تعاىل  نما تُ ْرجم
ُعونم ) نما تُ ْرجم ْوِت مُثَّ ِإلمي ْ ةٍ ( وقال تعاىل ) ُكلُّ ن مْفٍس ذمائِقمُة اْلمم يَّدم لمْو ُكْنُتْم يف بُ ُروٍج ُمشم ْوُت وم ا تمُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلمم ( وقال تعاىل  أميْ نممم
ا فمانٍ ) هم ْن عملمي ْ قمى ومْجُه رمبِّكم .  ُكلُّ مم ي مب ْ  ( . ُذو اجلْمالِل وماإْلِْكرمامِ  وم

 الفوائد :
 إثبات القول هلل تعاىل . -1
 أن اجلنة موجودة . -2
 حكمة هللا يف هنيهما عن األكل من هذه الشجرة . -3
 أن هللا قد ميتحن العبد ، فينهاه عن شيء حيبه . -4
 أن معصية هللا ظلم للنفس . -5



 الش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                             تفسري سورة البقرة

 72 

ُذوُه عمُدّواً ِإمنَّما يمْدُعو ِحْزبمُه لِيمُكونُوا ِمْن ، كما قال تعاىل )إثبات عداوة الشيطان وأنه سبب كل شر  -4 ْيطمانم لمُكْم عمُدوٌّ فماختَِّ ِإنَّ الشَّ
ِعريِ  اِب السَّ ْيطماُن إِنَُّه لمُكْم عمُدوٌّ ُمِبنيٌ ( وقال تعاىل )  أمْصحم نَُّكُم الشَّ ْد ِإلمْيُكمْ ( وقال تعاىل ) ومال يمُصدَّ يما بميِن آدممم أمْن ال ت مْعُبُدوا  أمملْم أمْعهم

ْيطمانم ِإنَُّه لمُكْم عمُدوٌّ ُمِبنيٌ   ( . الشَّ
 إثبات عداوة الشيطان لنا ، فإنه هو الذي أخرج األبوين من اجلنة . -5
 إثبات علو هللا لقوله ) اهبطوا ( واهلبوط يكون من أعلى إىل أسفل . -6
 ذر من خطواته وتزيينه ومكره وخداعه .جيب أن نتخذ الشيطان عدواً لنا ، فنح -7
قمرٌّ أنه ال دوام لبين آدم يف الدنيا لقوله )  -8 لمُكْم يِف اأْلمْرِض ُمْست م  ومتاع إىل حني ( . وم
 ( . (37)فـَتَـَلقَّى آَدم  ِمْن رَبِِِه َكِلَماٍت فـََتاَب َعَلْيِه ِإنَّه  ه َو التـَّوَّاب  الرَِّحيم  ) 

 [ . 37] البقرة : 
--------- 

 أي استقبل آدم دعوات من ربه وأهلمه إياها فدعاه هبا فتاب عليه .( فـَتَـَلقَّى آَدم  ِمْن رَبِِِه َكِلَماتٍ )  
 ( ْنما لمنمُكونمنَّ ِمنم اخلْماِسرِيوهذه الكلمات هي املفسرة بقوله تعاىل ت مْرمحم ِإْن ملْم ت مْغِفْر لمنما وم نما وم  ( نم قماال رمب َّنما ظملمْمنما أمنْ ُفسم
 نما ( اآل قال السعدي اٍت ( وهي قوله ) رمب َّنما ظملمْمنما أمنْ ُفسم ِلمم لمقَّى آدمُم ( أي : تلقف وتلقن ، وأهلمه هللا ) ِمْن رمبِِّه كم ية ، ) ف مت م

(  هللا ) عملمْيِه ( ورمحه .  فاعرتف بذنبه وسأل هللا مغفرته ) ف متمابم
 ئته .( أي رزقه التوبة من خطي فـََتاَب َعَلْيهِ ) 
  : إن قيل : مل قال ) عليه ( ومل يقل عليهما ، وحواء مشاركة له يف الذنب بإمجاع ، وقد قال )ومالم ت مْقرمبما هذه قال القرطيب

نما ( فاجلواب :   الشجرة ( و ) قماالم رمب َّنما ظملمْمنمآ أمنُفسم
 التلّقي ؛ فلذلك كملت القصة بذكره وحده. ملا خوطب يف أّول القصة بقوله ) اسكن (خّصه بالذكر يف أن آدم  أواًل :

 فألن املرأة ُحرمة ومستورة فأراد هللا الّسرت هلا ؛ ولذلك مل يذكرها يف املعصية يف قوله ) وعصى ءمادمُم رمبَُّه فغوى (  وثانياً :
 وسى يف قوله ) أمملْم أمُقْل لَّكم ( .ملا كانت املرأة تابعة للرجل يف غالب األمر مل ُتذكر ؛ كما مل يذكر ف مىتم موسى مع م وثالثاً :

 فإن قيل : ِفلمم قال : ) ف متمابم عملمْيِه ( ، ومل يُقْل : ) فتابم علمْيِهما ( والتوبة قد توجهت إليهما ؟  :  وقال املاوردي 
 قيل : عنه جوابان :

اٍت ( ،أحدمها  ِلمم لَّقى آدمُم ِمْن رمبِِّه كم وإن كانت  -ذكر بعده قبول توبته ، ومل يذكر توبة حوَّاء  : ملا ذكر آدم وحده بقوله : ) ف مت م
 ألنه مل يتقدم ذكرها .  -مقبولة التوبة 

إذما رمأموا َِتمارمًة  نم املعىن هلما ، كما قال تعاىل أن االثنني إذا كان معىن فعلهما واحدًا ، جاز أن يذكرم أحدمها ، ويكو  والثاين : ) وم
ضُّوا ِإلم  ْواً انْ فم هم أمْو هلم قُّ  ا ( ، وكما قال عز وجل ي ْ هللاُ ومرمُسولُُه أمحم  .أمْن يُ ْرُضوُه (  ) وم

 صيغة مبالغة لكثرة توبته وكثرة من يتوب عليهم . اسم من أمساء هللا ، والتواب(  ِإنَّه  ه َو التـَّوَّاب   )
 معناه : التواب على من تاب إليه من عباده املذنبني من ذنوبه .

 لتائب على التائبني أواًل : بتوفيقهم للتوبة ، واإلقبال بقلوهبم إليه ، وهو التائب على التائبني بعد توبتهم : هو ا قال السعدي
 قبواًل هلا وعفواً عن خطاياهم .

  لكثرة من يتوب عليهم ، ولكثرة توبته على العبد  –وهي صيغة مبالغة  –ووصف نفسه سبحانه بالتواب 
 : وتوبة هللا على العبد نوعان 
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 ( مبعىن وفقهم للتوبة ليتوبوا . مُثَّ تمابم عملمْيِهْم لِيمُتوبُواتوفيق هللا للعبد للتوبة ، كما قال تعاىل ) حدمها :أ
 ] قاله الشيخ ابن عثيمني [ .( . ومُهوم الَِّذي ي مْقبمُل التَّوبمةم عمْن ِعبماِدِه قبوهلا من العبد إذا تاب ، كما قال تعاىل ) الثاين :

 ان ّبذا االسم :أثر اإلمي 
 أن هللا يتوب على التائبني ، ويغفر ذنوب املنيبني ، مهما كثرت وعظمت . أواًل :

يعاً ِإنَُّه ُهوم ا ُقْل يما ِعبماِديم الَِّذينم أمسْ قال تعاىل ) نُوبم مجِم  ( . ْلغمُفوُر الرَِّحيمُ رمُفوا عملمى أمنْ ُفِسِهْم ال ت مْقنمُطوا ِمْن رممْحمِة اّللَِّ ِإنَّ اّللَّم ي مْغِفُر الذُّ
يِّئماتِ وقال تعاىل ) ي مْعُفو عمِن السَّ  ( . ومُهوم الَِّذي ي مْقبمُل التَّوبمةم عمْن ِعبماِدِه وم

إفراد هللا بالتوبة وطلب العفو وغفران الذنوب ، ألنه ال يغفر الذنوب وال يوفق إىل التوبة ويقبلها إال هللا وحده كما قال  ثانيًا :
مم تعاىل ) نُوبم ِإالَّ اّللَُّ وم  ( . ْن ي مْغِفُر الذُّ
احلياء من هللا ، الرب الرحيم التواب الغفور ، الذي يفرح بتوبة عبده ، وهذا احلياء إذا متكن من القلب أَثر تعظيماً هلل وحياء  ثالثاً :

 منه ، ومبادرة إىل طاعته وترك معاصيه قدر اجلهد واالستطاعة .
 ة هللا ، والقوة يف رجائه .عدم اليأس من رمح رابعاً :

بُوكم ف مُقْل رمبُُّكْم ُذو رممْحمٍة اسم من أمساء هللا دال على إثبات صفة الرمحة الواسعة هلل تعاىل ، كما قال تعاىل )(  الرَِّحيم   ) ذَّ فمِإْن كم
ْيءٍ  ( وقال تعاىل ) وماِسعمةٍ   ( . ومرممْحميِت ومِسعمْت ُكلَّ شم

 تعاىل نوعان :والرمحة املضافة إىل هللا 
رمحة ذاتية موصوف هبا سبحانه على الوجه الالئق به سبحانه ، جيب إثباهتا من غري ُتريف وال تعطيل وال متثيل وال  األول :

ْيءٍ  تشبيه ، كما قال تعاىل ) ِسعمْت ُكلَّ شم  ( . ومرمبُّكم اْلغميِنُّ ُذو الرَّمْحمةِ  ( وقال تعاىل ) ومرممْحميِت وم
ملوقة أنزل هللا منها رمحة واحدة يرتاحم هبا اخلالئق وأمسك عنده تسعاً وتسعني رمحة يرحم هللا هبا عباده يوم القيامة رمحة  الثاين :

. 
) إن هلل مائة رمحة ، أنزل منها رمحة واحدة بني اجلن واإلنس والبهائم واهلوام فبها يتعاطفون ، وهبا يرتامحون ، وهبا  كما قال 

ا ، وأخر هللا تسعًا وتسعني رمحة يرحم هبا عباده يوم القيامة ( رواه مسلم ، ومن ذلك ما جاء يف قوله تعطف الوحش على ولده
  إن هللا عز وجل قال عن اجلنة : أنِت رمحيت أرحم بك من أشاء ... ( وهذه الرمحة ليست صفة هلل تعاىل ، بل هي من أثر (

 رمحته اليت هي صفته الذاتية الفعلية .
 تعاىل لعباده نوعان : ورمحة هللا 

 : رمحة عامة .األوىل 
وهي جلميع اخلالئق بإجيادهم ، وتربيتهم ، ورزقهم ، وإمدادهم بالنعم والعطايا ، وتصحيح أبداهنم ، وتسخري املخلوقات من 

 وال ُتصى نبات وحيوان ومجاد يف طعامهم وشراهبم ، ومساكنهم ، ولباسهم ، وحركاهتم ، وغري ذلك من النعم اليت ال تعد 
 رمحة خاصة . الثانية :

وهذه الرمحة ال تكون إال للمؤمنني فريمحهم هللا يف الدنيا بتوفيقهم إىل اهلداية والصراط املستقيم ، ويثبتهم عليه ، ويدافع عنهم 
ر هلم ذنوهبم ، وينصرهم على الكافرين ويرزقهم احلياة الطيبة ويبارك هلم فيها ، وميدهم بالصرب واليقني عند املصائب ، ويغف

انم ويكفرها باملصائب ، ويرمحهم يف اآلخرة بالعفو عن سيئاهتم والرضا عنهم واإلنعام عليهم بدخول اجلنة ، كما قال تعاىل ) ومكم
 ( . بِاْلُمْؤِمِننيم رمِحيماً 

 قال الشيخ ابن عثيمني : فهي رمحة إميانية دينية دنيوية .
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 لرسل وإنزال الكتب هداية للناس وإخراجاً هلم من الظلمات إىل النور، كما قال تعاىل ومن أعظم آثار رمحة هللا تعاىل إرسال ا
ْلنماكم ِإالَّ رممْحمًة لِْلعمالمِمنيم ) ا أمْرسم مم ُبْشرمى لِْلُمْسِلِمنيم ( وقال تعاىل )و وم ْيٍء ومُهدًى ومرممْحمًة وم يماناً ِلُكلِّ شم  ( .ن مزَّْلنما عملمْيكم اْلِكتمابم تِب ْ
 ُقْل يما ته : سبحانه مغفرته لذنوب عباده بالصفح عنهم ، وتكفري سيئاهتم ، وفتح باب التوب هلم ، كما قال تعاىل )ومن رمح

ي نُوبم مجِم  ( . وُر الرَِّحيمُ عاً ِإنَُّه ُهوم اْلغمفُ ِعبماِديم الَِّذينم أمْسرمُفوا عملمى أمنْ ُفِسِهْم ال ت مْقنمُطوا ِمْن رممْحمِة اّللَِّ ِإنَّ اّللَّم ي مْغِفُر الذُّ
 ( ا ينبغي على العبد أن يتصف بصفة الرمحة ، فقد مدح هبا أشرف رسله فقال اءمُكْم رمُسوٌل ِمْن أمنْ ُفِسُكْم عمزِيٌز عملمْيِه مم ْد جم لمقم

رِيٌص عملمْيُكْم بِاْلُمْؤِمِننيم رمُؤوٌف رمِحيمٌ  ُهمْ بقوله ) ) نب الرمحة ( ومدح الصحابة ( ، ومن أمسائه  عمِنتُّْم حم ن م ( ، وخص أبو  ُرمحمماُء ب مي ْ
 بكر من بينهم بقوله ) أرحم أميت بأميت أبو بكر ( .

 : اآلثار املرتبة على معرفتنا ّبذا االسم 
حمبة هللا احملبة العظيمة ، وذلك حينما يفكر العبد وينظر يف آثار رمحة هللا يف اآلفاق ويف النفس واليت ال تعد وال ُتصى ،  أواًل :

 هذا يثمر َتريد احملبة هلل والعبودية الصادقة له سبحانه وتقدمي حمبته على النفس واألهل واملال والناس مجيعاً .و 
عبودية الرجاء والتعلق برمحة هللا وعدم اليأس من رمحة هللا تعاىل ، فإن هللا قد وسعت رمحته كل شيء ، وحسن الظن باهلل  ثانيًا :

 أجل العبادات .وانتظار الفرج بعد الشدة من 
اتصاف العبد بالرمحة وبذهلا لعباد هللا تبارك وتعاىل ، وقد حض هللا عباده على التخلق هبا ، ومدح هبا أشرف رسله فقال  ثالثًا :

رِيٌص عملمْيُكْم بِاْلُمْؤِمِننيم رمُؤوٌف رم ) ا عمِنتُّْم حم اءمُكْم رمُسوٌل ِمْن أمنْ ُفِسُكْم عمزِيٌز عملمْيِه مم ْد جم أنه نب الرمحة ،  ( ومن أمسائه  ِحيمٌ لمقم
فيه ) أرحم  ومدح الصحابة بقوله ) رمحاء بينهم ( وُخص أبو بكر بينهم بالكمال البشري يف الرمحة بعد الرسل حيث قال 

 أميت أبو بكر ( رواه أمحد .
 التعرض لرمحة هللا بفعل أسباهبا . رابعاً :

 ألسباب اليت تنال هبا الرمحة :وإذا كان هللا رحيماً فينبغي أن يعمل با 
 رمحة الناس . أواًل :

 ) ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء ( رواه أبو داود . قال 
 ) إمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء ( . وقال 
 ) والشاة إن رمحتها رمحك هللا ( . وقال 
 اإلحسان . ثانياً :

 ( . رِيٌب ِمنم اْلُمْحِسِننيم ِإنَّ رممْحمتم اّللَِّ قم قال تعاىل )
 . طاعة الرسول  ثالثاً :

 ( ومأمِطيُعوا الرَُّسولم لمعملَُّكْم تُ ْرمحمُونم قال تعاىل )
 السماحة يف البيع والشراء . رابعاً :

 رجاًل مسحاً إذا باع وإذا اشرتى وإذا اقتضى ( . رواه البخاري .  ) رحم هللا قال رسول هللا 
 ملريض .عيادة ا :خامساً 

 مريضاً خاض يف الرمحة ( . ) من عاد قال رسول هللا 

 األهل . قيام الليل وإيقاظ سادساً :

 وجه ها املاء ( رواه أبو داود . رج ال ق ام من الليل فص لى وايق ظ ام رأته ، فإن أبت نض ح يف ) رح م هللا قال رسول هللا 
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 احللق يف النسك . سابعاً :

 ارحم احمللقني ثالثاً ( متفق عليه . للهما ) قال رسول هللا 

 جمالس الذكر . ثامناً :

 لم .رواه مس وغشيتهم الرمحة ( املالئكة قوم يذكرون هللا إال حفتهم ال يقعد ) قال رسول هللا 

 اجللوس يف املسجد . تاسعاً :

 له اللهم ارمحه ( متفق عليه . تقول : اللهم اغفر مصاله املالئكة تستغر للمصلي مادام يف ) إن قال رسول هللا 

 وتبليغه . مساع حديث الرسول عاشرًا :

 رواه ابن حبان .فرب مبلغ أوعى من سامع (  مسعه ، من مسع مين حديثاً فبلغه كما ) رحم هللا قال رسول هللا 
 اإلنصات للقرآن .احلادي عشر : 

ِإذما قُرِئم اْلُقْرآُن فماْستمِمُعوا لمُه وم قال تعاىل )  ( . أمْنِصُتوا لمعملَُّكْم تُ ْرمحمُونم وم
 : إقامة الصالة وإيتاء الزكاة . الثاين عشر

اةم ومأمِطيُعوا الرَُّسولم لمعملَُّكْم تُ ْرمحمُونم قال تعاىل ) و   ( . أمِقيُموا الصَّالةم ومآُتوا الزَّكم
 االستغفار . : الثالث عشر

ْغِفُرونم اّللَّم لمعملَّ قال تعاىل )  ( . ُكْم تُ ْرمحمُونم لمْوال تمْست م
 : واحلكمة من قرن توبته برمحته 

 : أن هللا تعاىل رحيم بعباده فال يعاقبهم بعد التوبة . أوالً 
 : أنه تعاىل ال خيذل وال يرد من جاء منهم تائباً ، ولو بلغت ذنوبه عنان السماء وملء األرض . ثانياً 
 هو مقتضى رمحته تعاىل هبم .: أن قبوله لتوبة عباده تفضل منه عليهم ، و  ثالثاً 

 الفوائد :
 مّنة هللا تعاىل على أبينا آدم حيث وفقه هلذه الكلمات اليت كانت هبا توبته . -1
 سعة رمحة هللا حيث يقبل توبة التائبني . -2
 إثبات القول هلل تعاىل . -3
 إثبات هذين االمسني الكرميني ) التواب ( و ) الرحيم ( . -4
 بة على كل أحد ، وأن التائب قد يرجع بعد توبته إىل حال أحسن من قبل .أن التوبة واج -5
يعًا فَِإمَّا يَْأتِيَـنَّك ْم ِمّنِِ ه دًى َفَمْن تَِبَع ه َداَي َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ه  )  َها مجَِ َوالَِّذيَن َكَفر وا ( 38) ْم حَيَْزن ونَ قـ ْلَنا اْهِبط وا ِمنـْ

 ( ( .39)ا أ ولَِئَك َأْصَحاب  النَّاِر ه ْم ِفيَها َخاِلد ونَ وََكذَّب وا بِآيَاتِنَ 
 [ . 39 -38] البقرة : 

----------- 
يعًا فَِإمَّا يَْأتِيَـنَّك ْم ِمّنِِ ه دًى )  َها مجَِ يقول تعاىل مربًا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حني أهبطهم من اجلنة،  (قـ ْلَنا اْهِبط وا ِمنـْ

 . ة، أنه سينزل الكتب ويبعث األنبياء والرسل كما قال أبو العالية: اهلدى: األنبياء والرسل والبينات والبيانواملراد الذري
  ا )تعاىل قوله هم  كّرر األمر باهلبوط :(  قُ ْلنما اْهِبُطوا ِمن ْ
 كّرره على جهة التغليظ وتأكيده ؛ كما تقول لرجل : ُقْم قُْم.  ل :قي
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األول دل فإن اوة ، وبالثاين إتيان اهلدى ) ق بكل أمر منهما ُحكماً غريم ُحكم اآلخر ؛ فعّلق باألّول العد: كّرر األمر ملا علّ وقيل 
على أن هبوطهم إىل دار بلية يتعادون فيها وال خيلدون ، والثاين أشعر بأهنم أهبطوا للتكليف ، فمن اهتدى اهلدى جنا ومن ضله 

 ( ورجحه ابن كثري رمحه هللا . هلك ( . ) وهذا اقرب األقوال وهللا أعلم
 اهلبوط األّول من اجلنة إىل السماء ، والثاين من السماء إىل األرض. وقيل :

 ر ( .ولكم يف األرض مستقويضعف هذا الوجه قوله يف اهلبوط األول ) 
 . أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل (َفَمْن تَِبَع ه َداَي ) 
 وقٍت وأيَّ حني أتاكم مين هدى  : أيَّ  قال ابن القيم. 
 . اآلخرةأي فيما يستقبلونه من أمر  (َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم ) 
 ، فهم يف سرور دائم ، ال يعرض هلم حزن على ما فات .على ما فاهتم من أمور الدنيا  ( َوال ه ْم حَيَْزن ونَ ) 

يعاً ب م كما قال يف سورة طه  ا مجِم هم ى)قمالم اْهِبطما ِمن ْ ايم فمال يمِضلُّ ومال يمْشقم ِن ات َّبمعم ُهدم نَُّكْم ِمينِّ ُهدًى فممم ْعٍض عمُدوٌّ فمِإمَّا يمْأتِي م  (ْعُضُكْم لِب م
ْنكًا ومَنمُْشرُُه ي مْومم اْلِقيما اآلخرةيف الدنيا وال يشقى يف  فال يضل :قال ابن عباس ًة ضم ِعيشم ْن أمْعرمضم عمْن ذِْكرِي فمِإنَّ لمُه مم ِة )وممم مم

ى  .(أمْعمم
 إن هللا سبحانه جعل اتباع هداه وعهده الذي عهده إىل آدم سببًا ومقتضيًا لعدم اخلوف واألمن والضالل  قال ابن القيم :

 والشقاء ، وهذا اجلزاء ثابت بثبوت الشرط ، منتف بانتفائه .
ذي ينزل بالعبد مىت عِلم حبصوله فهو خائف منه ونفي اخلوف واحلُزن عن متبع اهلدى نفٌي جلميع أنواع الشرور ، فإن املكروه ال

 أن يقع به ، وإذا وقع به فهو حزين على ما أصابه منه ، فهو دائماً يف خوف وحزن، فكل خائف حزين ، وكل حزين خائف .
 ايم فممم : تكفل هللا ملن قرأ القرآن وعمل مبا فيه أن ال يضل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة مث قرأ: ) قال ابن عباس ِن ات َّبمعم ُهدم

ى  ( . فمال يمِضلُّ ومال يمْشقم
  : ضى، أحدث ، أن املكروه إن كان قد منفي اخلوف واحلزن والفرق بينهما :رتب على اتباع هداه أربعة أشياءقال السعدي

في ، وكذلك نم، أحدث اخلوف، فنفامها عمن اتبع هداه، وإذا انتفيا، حصل ضدمها، وهو األمن التا، وإن كان منتظراً احلزن
، حصل له األمن والسعادة الضالل والشقاء عمن اتبع هداه، وإذا انتفيا ثبت ضدمها، وهو اهلدى والسعادة، فمن اتبع هداه

وية واهلدى، وانتفى عنه كل مكروه، من اخلوف، واحلزن، والضالل، والشقاء، فحصل له املرغوب، واندفع عنه الدنيوية واألخر 
 ، وكذب بآياته .مل يتبع هداه، فكفر بهاملرهوب، وهذا عكس من 

 ومل يؤمنوا باهلل وال برسوله ) وسبق تعريف الكفر ( .( َوالَِّذيَن َكَفر وا ) 
 أي : اآليات الشرعية ، وهي الوحي املنزل من هللا .(  وََكذَّب وا بِآيَاتَِنا) 

 وآيات هللا تنقسم إىل قسمني :
 اهده مما ال يستطيع البشر أن خيلقوا مثلها ( .) فهي مما نش اآليات الكونية القدرية .

، وكل نه الواحد األحد املستحق للعبادة، كالشمس والسماء واألرض  وَنوها( ليدل به خلقه على أوهي ما نصبه هللا )جل وعال
 زته وأنه املستحق للعبادة .ما يف الكون من ملوقات هللا شاهد بكمال هللا وقدرته وع

عُ نَّ يِف إقال تعاىل ) فم اِر وماْلُفْلِك الَّيِت َتمْرِي يِف اْلبمْحِر مبما ي من ْ اوماِت وماأْلمْرِض وماْخِتالِف اللَّْيِل ومالن َّهم مم ْلِق السَّ ا أمنْ زملم اّللَُّ ِمنم  خم مم  النَّاسم وم
ا ِمْن ُكلِّ دم  بمثَّ ِفيهم ْوهِتما وم اٍء فمأمْحيما بِِه اأْلمْرضم ب مْعدم مم اِء ِمْن مم مم اِء وماأْلمْرِض السَّ مم ِر ب منْيم السَّ خَّ اِب اْلُمسم حم تمْصرِيِف الرِّيماِح ومالسَّ ابٍَّة وم

ْوٍم ي مْعِقُلونم  ياٍت لِقم  .، وهو املعبود وحده عة بأن من خلقها هو رب هذا الكون: لعالمات واضحة جازمة قاط( أيآلم
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 يع البشر أن يأتوا مبثله ( .) ال يستط ، كآيات هذا القرآن العظيم . اآليات الشرعية الدينية 
ُلو عملمْيُكْم آيماِت اّللَِّ ومنه قوله تعاىل ) ُلو عملمْيِهْم آيماتِهِ ( وقوله تعاىل )رمُسواًل ي مت ْ ُهْم ي مت ْ يِّنيم رمُسواًل ِمن ْ  .(ُهوم الَِّذي ب معمثم يف اأْلُمِّ

 ومسيت آيات ، مجع آية ، ألهنا عالمة على صدق من جاء هبا .
، أو أن يعتقد أن له فيدعي أن الذي خلقها غري هللا: أن جيحد أن اخلالق سبحانه خلقها كون بأمورات الكونية يالكفر باآلي

 شريكاً يف خلقه ، أو أن له معيناً يف خلقه .
 . بتكذيبها ، أو باالستكبار والعناد والكفر باآليات الشرعية إما جبحودها ، أو 

 ، ألن األصل يف الصحبة طول املالزمة .الزمون هلا مالزمة الصاحب لصاحبه ، والغرمي لغرميه امل( أ ولَِئَك َأْصَحاب  النَّاِر ) 
 والنار هي الدار اليت أعدها هللا للكافرين .

 ( اُب النَّاِر قوله تعاىل وإن كان يستحق  –( وهذا األسلوب يطلق على الذين خيلدون فيها ، فاملؤمن العاصي أُولمِئكم أمْصحم
 ال يسمى من أصحاب النار ، ألن األصل يف الصحبة طول املالزمة .فإنه  –نار العذاب بال

 ، وال يفرت عنهم العذاب وال هم ينصرون .ال خيرجون منها (  ه ْم ِفيَها َخاِلد ونَ ) 
 . وقد ذكر هللا تأبيده ألهل النار يف ثالث آيات من القرآن الكرمي 

ْهِدي مُهْم طمرِيقاً ِإنَّ الَِّذييف سورة النساء : قال تعاىل ) ُْم ومال لِي م ْغِفرم هلم ظملمُموا ملْم يمُكِن اّللَُّ لِي م ُروا وم فم ا أمبمداً  نم كم اِلِدينم ِفيهم نَّمم خم هم ِإالَّ طمرِيقم جم
انم ذمِلكم عملمى اّللَِّ يمِسرياً   ( . ومكم

لِ ويف سورة األحزاب : قال تعاىل ) ُدونم وم ا أمبمداً ال جيِم اِلِدينم ِفيهم  ( . ّياً ومال نمِصرياً خم
ا أمبمداً ويف سورة اجلن : قال تعاىل ) اِلِدينم ِفيهم نَّمم خم هم ْن ي مْعِص اّللَّم ومرمُسولمُه فمِإنَّ لمُه نمارم جم  ( . وممم

 الفوائد :
 إثبات علو هللا . -1
 احلكمة يف إنزال آدم من اجلنة . -2
 أن اهلدى من هللا . -3
 سله وبكتبه .وجوب اتباع هدى هللا الذي أنزله على ر  -4
 إثبات األمن وعدم اخلوف ملن اتبع هدى هللا . -5
 اخلوف واحلزن والقلق لكل من مل يتبع هدى هللا . -6
 أن النار دار للكفار مالزمني هلا ال خيرجون منها . -7
 إثبات اخللود املؤبد للكفار يف النار . -8
َوآِمن وا ِبَا أَنـَْزْلت  ( 40) ْيك ْم َوَأْوف وا ِبَعْهِدي أ وِف ِبَعْهدِك ْم َوِإيَّاَي فَاْرَهب ونِ يَا َبِّن ِإْسرائيَل اذْك ر وا نِْعَمِِتَ الَِِّت أَنـَْعْمت  َعلَ )  

قاً ِلَما َمَعك ْم َوال َتك ون وا َأوََّل َكاِفٍر ِبِه َوال َتْشتَـر وا بِآيَايت مَثَناً قَِلياًل َوِإيَّاَي فَاتَـّق و   ( ( .41) نِ م َصدِِ
 [ . 41 – 40] البقرة : 

------------ 
عليه  حممديقول تعاىل آمرًا بين إسرائيل بالدخول يف اإلسالم، ومتابعة   (يَا َبِّن ِإْسرائيَل اذْك ر وا نِْعَمِِتَ الَِِّت أَنـَْعْمت  َعَلْيك ْم ) 

وتقديره يا بين العبد الصاحل  من هللا أفضل الصالة والسالم، ومهيجًا هلم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نب هللا يعقوب عليه السالم،
يِتم الَّيِت أمنْ عمْمُت عملمْيُكمْ )  املطيع هلل، كونوا مثل أبيكم يف متابعة احلق ( أي اذكروا نعمي عليكم الكثرية كاإلجناء من  اذُْكُروا نِْعمم
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 فرعون ، وإغراق فرعون وقومه ، وجعل منهم األنبياء واملرسلني وغريها .
ظملَّ كما قال تعاىل ) ْلومى وم نَّ ومالسَّ امم ومأمنْ زمْلنما عملمْيُكُم اْلمم  ( .ْلنما عملمْيُكُم اْلغممم

اءمكُ وقال تعاىل ) يمْستمْحُيونم ِنسم ُونم أمبْ نماءمُكْم وم حبِّ اِب يُذم نماُكْم ِمْن آِل ِفْرعمْونم يمُسوُمونمُكْم ُسوءم اْلعمذم ِإْذ جنمَّي ْ  ( . مْ وم
ىوقال تعاىل ) ِإْذ قمالم ُموسم عملمُكْم ُمُلوكًا ومآتماُكْم  وم عملم ِفيُكْم أمنِْبيماءم ومجم ةم اّللَِّ عملمْيُكْم ِإْذ جم داً لِقمْوِمِه يما ق مْوِم اذُْكُروا نِْعمم ا ملْم يُ ْؤِت أمحم مم

 ( . ِمنم اْلعمالمِمنيم 
 ِإن ت معُ مبعىن اجلمع، قال هللا تعاىل )، فهي مفردة ه )نعميت( والنعمة هنا اسم جنسقول ةم هللا وم وْا نِْعمم ا( أي دُّ ه.الم ُُتُْصوهم  نِعمم
 . قوله ) اذكروا نعميت ( أي اذكروها بقلوبكم واذكروها بألسنتكم لتقوموا بشكرها 
  ) د .يراد به على آبائكم كما تقول العرب أمل هنزمكم يوم كذا لوقعه كانت بني اآلباء واألجداوالضمري يف ) عليكم 
  حاق بن إبراهيم اخلليل .: لقب يعقوب بن إسإسرائيل 
 واعلم أنه سبحانه وتعاىل إمنا ذكرهم هبذه النعم لوجوه : قال الرازي : 

 وهو التوراة واإلجنيل والزبور. : أن يف مجلة النعم ما يشهد بصدق حممد  أحدها 
 وبالقرآن. من اإلميان مبحمد : أن كثرة النعم توجب عظم املعصية فذكرهم تلك النعم لكي حيذروا مالفة ما دعوا إليه  وثانيها
 : أن تذكري النعم الكثرية يوجب احلياء عن إظهار املخالفة. وثالثها

 : واملراد بالنعمة هنا مجيع ما أنعم هللا به على املخاطبني مباشرة أو بواسطة اإلنعام على أسالفهم فإن النعمة  قال ابن عاشور
، وقدوة يقتدون هبا ، وبركة تعود عليهم منها ، وصالح حاهلم احلاضر كان على األسالف نعمة على األبناء ألهنا مسعة هلم 

ولوال تلك النعم مة ضمري وتلك قد تورث يف األبناء ، بسببها ، وبعض النعم يكون فيما فطر هللا عليه اإلنسان من فطنة وسال
 هللك سلفهم أو لساءت حاهلم فجاء أبناؤهم يف شر حال.

 إذا بعث . إليكم من اإلميان بالنب حممد  أي أدوا ما عهد (َوَأْوف وا ِبَعْهِدي ) 
 ( وهذا العهد ذكره هللا يف موضع آخر فقال سبحانه ُ رم نمِقيبًا ومقمالم اّللَّ ْ عمشم ُهُم اثْ ينم ب معمثْ نما ِمن ْ ذم اّللَُّ ِميثماقم بميِن ِإْسرائيلم وم لمقمْد أمخم وم

عمُكْم لمِئْن أمقمْمُتُم الصَّالةم  ناً  ِإيّنِ مم سم عمزَّْرمُتُوُهْم ومأمقْ رمْضُتُم اّللَّم ق مْرضاً حم ْنُتْم ِبُرُسِلي وم اةم ومآمم  . (ومآت مْيُتُم الزَّكم
ارُ وهو قوله تعاىل ) ( أ وِف ِبَعْهدِك ْم )  ا اأْلمنْ هم نَّاٍت َتمْرِي ِمْن ُتمِْتهم ُْدِخلمنَُّكْم جم يِّئماِتُكْم ومألم رمنَّ عمْنُكْم سم فِّ ُكم  ( . ألم
أي إن نزل بكم ما أنزلت  (وإياي فارهبون) وقال ابن عباس يف قوله تعاىل :  قال ابن كثري،  أي فاخشون(  َوِإيَّاَي فَاْرَهب ونِ ) 

 . ات اليت قد عرفتم من املسخ وغريهمبن كان قبلكم من آبائكم من النقم
 : غبة والرهبة لعلهم يرجعون إىل احلق واتباع الرسول وهذا انتقال من الرتغيب إىل الرتهيب فدعاهم إليه بالر  قال ابن كثري 

 . واالتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم
  الرهبة : أشد اخلوف. 
 : واخلوف ثالثة أنواع 

فمأمْصبمحم يف العبد ، قال تعاىل عن موسى ) خوف طبيعي كخوف اإلنسان من السبع والنار والغرق ، وهذا ال يالم عليه األول :
رمقَّبُ  ائِفاً ي مت م ِدينمِة خم  ( . اْلمم

 خوف العبادة، أن خياف أحداً يتعبد باخلوف له فهذا ال يكون إال هلل، وصرفه لغري هللا شرك أكرب . الثاين :
، لكنه خيافه مافة سر ، فهذا ذكره العلماء من خوف السر ، كأن خياف صاحب القرب ، أو ولياً بعيداً عنه ال يؤثر فيه  الثالث :

 الشرك .
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قًا ِلَما َمَعك ْم )  النب األمي العريب بشريًا ونذيرًا وسراجًا منرياً   حممدالقرآن الذي أنزل على يعين ب( َوآِمن وا ِبَا أَنـَْزْلت  م َصدِِ
 . اإلجنيلا بني يديه من التوراة و مشتماًل على احلق من هللا تعاىل مصدقاً مل

 يقول: يا معشر أهل الكتاب آمنوا مبا أنزلت  ( آمنوا مبا أنزلت مصدقًا ملا معكمو ) لعالية رمحه هللا يف قوله تعاىل قال أبو ا
 . مكتوباً عندهم يف التوراة واإلجنيل  حممداً مصدقاً ملا معكم، يقول ألهنم جيدون 

 هم بنو إسرائيل ويدل عليه وجهان :(  اعلم أن املخاطبني بقوله ) ومءاِمُنواْ :  قال الرازي 
يِتم اليت أمنْ عمْمُت عملمْيُكمْ )  أنه معطوف على قوله  األول : كأنه قيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي   ( اذكروا نِْعمم

 وآمنوا مبا أنزلت.
عمُكمْ )أن قوله تعاىل :  الثاين : ا مم ّدقاً ّلمم  يدل على ذلك . (ُمصم

 عمُكمْ  ) عاىل قوله ت ا مم دِّقاً ِلمم  التصديق ملا معهم له معنيان : (  ُمصم
 أنه شاهد هلا بالصدق ، وقد شهد القرآن أن التوراة واإلجنيل كليهما من عند هللا . أواًل :
 أنه جاء مطابقاً ملا أخربت به . ثانياً :

 . به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غريكم وال تكونوا أول كافر أي : (َوال َتك ون وا َأوََّل َكاِفٍر ِبِه ) 
 تكونوا أول من كفر بالقرآن وحقكم أن تؤمنوا به . فالضمري يف قوله ) به ( عائد إىل القرآن واملعىن : وال

 ( اِفٍر ِبهِ  فإن قيل : كيف قال  أن كفار قريش مبكة قد كفروا قبلهم ؟ ( مع أموَّلم كم
أول من كفر به من بين إسرائيل، ألنه قد تقدمهم من كفار قريش وغريهم من العرب بشر   (به)يعين :  اجلواب : قال ابن كثري

رهم به يستلزم ، فإن يهود املدينة أول بين إسرائيل خوطبوا بالقرآن فكفْ  كثري، وإمنا املراد أول من كفر به من بين إسرائيل مباشرة
 . أهنم أول من كفر به من جنسهم

 يف قوله ) به ( عائد على حممد اختار ابن جرير أن الضمري  ال القولني صحيح ألهنما متالزمان، وك. 
، فإهنم  يا وشهواهتا، فإهنا قليلة فانيةال تعتاضوا عن اإلميان بآيات وتصديق رسويل بالدن أي(  َوال َتْشتَـر وا بِآيَايت مَثَنًا َقِليالً ) 

 تنقطع إذا آمنوا باهلل ورسوله . -ملآكل كالرياسة واملال واجلاه وا  -يعتقدون أن هذه املناصب 
 : ه إىل علماء بين إسرائيل وهم القدوة لقومهم  قال ابن عاشور واملناسبة أن ، عطف على النهي الذي قبله وهذا النهي موجَّ

هلم الذي صدهم عن قبول دعوة اإلسالم هو خشيتهم أن تزول رئاستهم يف قومهم فكانوا يتظاهرون بإنكار القرآن ليلتف حو 
ن يب اليهوُد كلهم . عامة قومهم فتبقى رئاستهم عليهم ، قال النب   : لو آمن يب عشرة من اليهود آلمم

: ووجه املشاهبة بني إعراضهم وبني االشرتاء ، أن إعراضهم عن آيات القرآن ألجل استبقاء السيادة ، والنفع يف  وقال رمحه هللا
 طي ما ال حاجة له به ويأخذ ما إليه احتياجه وله فيه منفعته .الدنيا يشبه استبدال املشرِتي يف أنه يع

) َثنًا قلياًل ( وقد أمجل العوض الذي استبدلوا به اآليات فلم يبني أهو الرئاسة أو الرشى اليت يأخذوهنا ليشمل  وقال رمحه هللا :
 لى حسب اختالف مههم.ذلك اختالف أحواهلم فإهنم متفاوتون يف املقاصد اليت تصدهم عن اتباع اإلسالم ع

 ن فعل فعلهم. قال القرطيب  : وهذه اآلية وإن كانت خاصة ببين إسرائيل فهي تتناول مم
 .الثمن القليل الدنيا حبذافريها  : قال(  َثممناً قمِليالً )  سئل احلسن البصري عن قوله تعاىل 
 ار اليهود لو آمنوا مبحمد فالثمن القليل : يشمل املال واملنصب واجلاه والشهرة والرفعة ، فإن أحب  لذهبت عنهم بعض ما

 هم فيه من املكانة واملنزلة والرفعة .
 وقد صدق من قال من السلف : من أحب أن يعرف ذهب دينه .
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بيان  ، قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل اآلخرة ) جامع موت القلب عقوبة العامل رمحه هللا :-قال احلسن 
 ( . العلم وفضله

فيقول أحدمها  :لقد كان الرجالن يتقاوالن باملدينة يف أول الزمان،  رمحه هللا-ه ( 207تويف سنة ) -قال حممد بن عمر األسلمي 
ب غالت وضياع وَتارات وأموال ! وأصحا لصاحبه: ألنت أفلس من القاضي، فصار القضاة اليوم والة وجبابرة وملوكاً 

 ( .)الطبقات الكربى
 حممد بن يوسف، ال يشرتي من خباز واحد، وال من بقال واحد، وقال: لعلهم يعرفوين رمحه هللا :كان-زكريا  قال يوسف بن

 فأكون ممن أعيش بديين ؟ ) حلية األولياء ( . فيحابوين،
، أو قال: خالقهللا  ، فليس له عند: إن من جلس هذا اجمللس مث قمِبلفُأهِديم له فردَّه، وقال حُيمّدث –رمحه هللا -جلس احلسن 

 فليس له خالق ) الزهد ألمحد ( .

غريهم، فكانوا ال  رمحه هللا : كان العلماء من قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا-ه ( 114تويف سنة ) -قال وهب بن منبه 
ُهم  علمهم، يلتفتون إليها ،وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم يف  رغبة يف دنياهم، وأصبحفأصبح أهل العلم يبذلون ألهل الدنيا ِعلمم

 أهل الدنيا قد زهدوا يف علمهم، ملا رأوا من سوء موضعه عندهم . )حلية األولياء( .
وال تأخذ على  ال تكون عاملًا حىت تكون فيك خصال: ال تبغ على من فوقك وال ُتقر من دونك -رمحه هللا –قال أبو حازم 

 علمك دنيا . ) املداراة ( .

 إن أقبحم ما طُلبت به الدنيا عمُل اآلخرة . ) حلية األولياء ( . -رمحه هللا - قال مطرف بن عبد هللا
العلم، حىت إذا علمه أخذ الدنيا فضمها إىل صدره،  يعمد أحدهم فيقرأ القرآن ويطلب -رمحه هللا –قال مشيط بن عجالن 

فقالوا: هذا أعلم باهلل منا، لو مل ير يف الدنيا  ي،ضعفاء: امرأة ضعيفة، وأعرايب جاهل، وأعجم ومحلها على رأسه، فنظر إليه ثالثة
فرغبوا يف الدنيا ومجعوها. وكان أيب يقول: فمثله كمثل الذي قال هللا عز وجل ) ومن أوزار الذين يضلوهنم  ذخرية ما فعل هذا،

 بغري علم ( ) حلية األولياء ( .

فقال: بكم  وعنده رجل يعرفه يشرتي منه ثوبًا والبزاز ال يعرفه قال:: خرج ابن حمرييز إىل بزاز  -رمحه هللا -قال خالد بن ُدرميك 
مبايل ومل  الرجل الذي يعرفه: أحسن إىل ابن حمرييز ، فقال ابن حمرييز: إمنا جئت أشرتي هذا الثوب قال الرجل: بكذا وكذا فقال

 أجئ أشرتي بديين فقام ومل يشرت . ) حلية األولياء ( .
بدينهم أموال الناس بالباطل مث قرأ )يا  الذين يأكلون ، والسفلة الناس العلماء وامللوك والزهاد إمنا -هللا رمحه -قال ابن املبارك 

 من األحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل( . أيها الذين آمنوا إن كثرياً 
 -وهللا  -ب من قال: إنه ال يأكل بدينه أنا : كذيل بن عياض بكاءاً شديداً مث قال، قال: فبكى فضقال ) يأكلون الدنيا بالدين

 آكل بديين . ) شعب اإلميان ( .
 : وقد ذكر العالمة املعلمي أن املنزلة واجلاه من موانع اهلداية فقال رمحه هللا بعد أن ذكر الوجه األول 

 باطل فتذهب تلك الفوائد .، فيشق عليه أن يعرتف بأنه يف الباطل جاه وشهرة و معيشةله أن يكون قد صار  الوجه الثاين:
 أي : ال غريي .( َوِإيَّاَي ) 
 هذا أمر هلم بالتقوى ، أي اتقون وخافون دون غريي .(  فَاتَـّق ونِ ) 
 . التقوى : أن َتعل بينك وبني عذاب هللا وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه 

، على نور من هللا ، ثواب هللا ، وأن ترتك معصية هللاجو ، تر مل بطاعة هللا ، على نور من هللاوقد عرفها بعضهم بقوله : أن تع
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 ختاف عقاب هللا .
 وقال ابن مسعود ) اتقوا هللا حق تقاته ( قال : أن يُطاع فال يُعصى ، ويُذكر فال ينسى ، وأن يشكر فال ُيكفر .

 الفوائد :
 وجوب ذكر نعمة هللا على العبد . -1
 قياد .أن ذكر نعمة هللا موجب للشكر واالن -2
 أن من أساليب الدعوة تذكري العبد بنعم هللا عليه . -3
 أن من وىف هللا بعهد وىف هللا له . -4
 وجوب الوفاء بالعهد . -5
 أن اجلزاء من جنس العمل . -6
 وجوب اخلوف من هللا ال من غريه . -7
 . جيب على كل الناس اإلميان مبحمد  -8
 ختار املتاع الزائل على اآلخرة الباقية .ذم من قدم الدنيا على اآلخرة ، وا -9

أن من اشرتى بآيات هللا َثنًا قلياًل ففيه شبه من اليهود ، فمن يطلب العلم للدنيا واملنصب ، ففيه شبه من اليهود ، وقد  -10
 قال سفيان : من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود .

قليل بالنسبة لآلخرة ، ألنه يزول ، ومنغص باألكدار واملصائب ، قال فهو  –مهما كثر وتنوع وعظم  –أن متاع الدنيا  -11
ى ومال ُتْظلمُمونم فمِتيالً تعاىل ) ِن ات َّقم ٌر ِلمم ي ْ نْ يما قمِليٌل وماآْلِخرمُة خم تماُع الدُّ  ( . ُقْل مم

 وجوب تقوى هللا . -12
ت ْم تـَْعَلم ونَ َوال تـَْلِبس وا احْلَقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكت م وا احْلَقَّ وَ )   ( . (43) َوَأِقيم وا الصَّالَة َوآت وا الزََّكاَة َوارَْكع وا َمَع الرَّاِكِعنيَ  (42) أَنـْ

 [ . 43 – 42] البقرة : 
----------- 

كتماهنم احلق، يهه به، و يقول تعاىل ناهيًا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس احلق بالباطل، ومتو  (َوال تـَْلِبس وا احْلَقَّ بِاْلَباِطِل ) 
 .(  ومال ت مْلِبُسوا احلْمقَّ بِاْلبماِطلِ ) وإظهارهم الباطل

 احلق الذي لبسوه بالباطل هو إمياهنم ببعض ما يف التوراة ، والباطل الذي لبسوا به احلق هو كفرهم ببعض :  قال الشنقيطي
ْعِض اْلِكتماِب دوه ، وهذا بينه قوله تعاىل )وغريها مما كتموه وجح ما يف التوراة وجحدهم له كصفات رسول هللا  أمف متُ ْؤِمُنونم بِب م

ْعضٍ  تمْكُفُرونم بِب م  ( . وم
 لملمبمْسنا قَّه بباطله ، قال هللا تعاىل ) لمبمست عليه األمر ألِبسه ، إذا مزجتم بّينه مبُْشكله وحلط ، اللَّْبس : اخل : قال القرطيب وم

ا ي مْلِبُسونم (عملمْيِهْم   ح .ألمر لُْبسة ؛ أي ليس بواضويف ا مم
 .أي ال تكتموا ما عندكم من املعرفة برسويل ومبا جاء به  ( َوَتْكت م وا احْلَقَّ ) 
ت ْم تـَْعَلم ونَ )   . وأنتم َتدونه مكتوباً عندكم فيما تعلمون من الكتب اليت بأيديكمأي : (  َوأَنـْ
 ( حمذوف صدور ذلك من العامل أشد ، فمفعول )تعلموني ألن ) وأنتم تعلمون( حال وهو أبلغ يف النه : قال ابن عاشور

 دل عليه ما تقدم ، أي وأنتم تعلمون ذلك أي لمبسكم احلق بالباطل.
 أي : أدوها على وجه املطلوب ، خبشوعها وواجباهتا وسننها .( َوَأِقيم وا الصَّالَة ) 
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 ( عم الرَّاِكِعنيم يم ويف هذا أن الصالة موجودة يف األمم السابقة كما قال تعاىل ِعي مم ْرميمُ اقْ ُنيِت لِرمبِِّك وماْسُجِدي ومارْكم  ( . ا مم
 أي أعطوا الزكاة الواجبة عليكم ملستحقيها .( َوآت وا الزََّكاَة ) 
  ( قمنَّ اإليتاء : هو اإلعطاء قال تعاىل دم اّللَّم لمِئْن آتمانما ِمْن فمْضِلِه لمنمصَّدَّ ْن عماهم ُهْم مم ِمن ْ  ( .وم
 قدر واجب يف مال مصوص ، لطائفة أو جهة مصوصة . :  زكاة : هيال 

صملِّ ومسيت بذلك : ألهنا تزكي املال ، وتزكي صاحب املال ، كما قال تعاىل ) تُ زمكِّيِهْم هِبما وم ُرُهْم وم قمًة ُتطمهِّ دم ُخْذ ِمْن أمْموماهلِِْم صم
ٌن  كم التمكم سم  كله ، فتنتشر احملبة والوئام واإلخاء .( ، بل وتزكي اجملتمع  عملمْيِهْم ِإنَّ صم

 . أي وكونوا مع املؤمنني يف أحسن أعماهلم، ومن أخص ذلك وأكمله الصالة(  َوارَْكع وا َمَع الرَّاِكِعنيَ ) 
 الفوائد :

 وجوب بيان احلق . -1
 ُترمي كتمان احلق أو تلبيسه . -2
 أن كتم احلق من صفات اليهود . -3
 ات اليهود ، ومن أبرزها : كتم العلم ، واحلسد ، والبخل .احلذر من التشبه بصف -4
 وجوب إقامة الصالة على أكمل وجه . -5
 أن الصالة مشروعة يف األمم املاضية . -6
 وجوب إيتاء الزكاة إذا توفرت شروطها . -7
ل وَن الْ )  ت ْم تـَتـْ  ( . (44) ِكَتاَب َأَفال تـَْعِقل ونَ أَتَْأم ر وَن النَّاَس بِاْلرِبِِ َوتـَْنَسْوَن أَنـْف َسك ْم َوأَنـْ

 [ . 44] البقرة : 
-------- 

ل وَن اْلِكَتابَ )  ت ْم تـَتـْ يقول تعاىل: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب، وأنتم (  أَتَْأم ر وَن النَّاَس بِاْلرِبِِ َوتـَْنَسْوَن أَنـْف َسك ْم َوأَنـْ
فال تأمتروا مبا تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون ) أي : ترتكوهنا ( نفسكم ، أن تنسوا أ تأمرون الناس بالرب وهو مجاع اخلري

 الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر يف أوامر هللا ؟
 قال ابن عباس : نزلت يف اليهود ، كان الرجل يقول لقرابته من املسلمني يف السر : اثبت على ما أنت عليه فإنه حق .

 : ُلونم الكتابوم قوله ) قال الشوكاين ، وأبلغ تبكيت : أي : كيف لة حالية مشتملة على أعظم تقريع، وأشد توبيخمج( أمنُتْم ت مت ْ
ترتكون الرب الذي تأمرون الناس به؟ وأنتم من أهل العلم العارفني بقبح هذا الفعل ، وشّدة الوعيد عليه ، كما ترونه يف الكتاب 

، ؛ يقال تلوته : إذا تبعتهتباعاإلءة ، وهي املراد هنا ، وأصلها وراة . والتالوة : القراالذي تتلونه ، واآليات اليت تقرءوهنا من الت
 ، والقراءة تالوة؛ ألنه يتبع بعض الكالم ببعض على النسق الذي هو عليه . تالياً  القارئومسي 

 .استفهام لإلنكار عليهم ( أمفمالم ت مْعِقُلونم )وقوله 
 ( ُلونم قوله تعاىل  ( املراد بالكتاب هنا التوراة ، وهذا قول أكثر العلماء . اْلِكتمابم  ومأمنْ ُتْم ت مت ْ
 . أفال تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم، فتنتبهوا من رقدتكم، وتتبصروا من عمايتكم(  َأَفال تـَْعِقل ونَ  )
 أي أفال تفقهون وتفهمون . قال الطربي : 
 أف لكم وملا تعبدون من دون هللا) ء من أفعاهلم ونظريه قوله تعاىل : هو تعجب للعقال: قوله ) أفال تعقلون ( ف قال الرازي 

 أفال تعقلون ( وسبب التعجب وجوه :
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أن املقصود من األمر باملعروف والنهي عن املنكر إرشاد الغري إىل ُتصيل املصلحة وُتذيره عما يوقعه يف املفسدة ،  األول : 
غري وذلك معلوم بشواهد العقل والنقل فمن وعظ ومل يتعظ فكأنه أتى بفعل واإلحسان إىل النفس أوىل من اإلحسان إىل ال

 اقض ال يقبله العقل فلهذا قال ) أفال تعقلون ( .متن
أن من وعظ الناس وأظهر علمه للخلق مث مل يتعظ صار ذلك الوعظ سببًا لرغبة الناس يف املعصية ألن الناس يقولون أنه  الثاين :

مطلع على أنه ال أصل هلذه التخويفات وإال ملا أقدم على املعصية فيصري هذا داعياً هلم إىل التهاون بالدين مع هذا العلم لوال أنه 
واجلراءة على املعصية ، فإذا كان غرض الواعظ الزجر عن املعصية مث أتى بفعل يوجب اجلراءة على املعصية فكأنه مجع بني 

 . (أفال تعقلونلهذا قال )ليق بأفعال العقالء ، فاملتناقضني ، وذلك ال ي
، ا ينفر القلوب عن القبولواإلقدام على املعصية مم أن يصري وعظه نافذاً يف القلوب، أن من وعظ فال بد وأن جيتهد يف الثالث :

فاجلمع ن ال يصري وعظه مؤثرًا يف القلوب، فمن وعظ كان غرضه أن يصري وعظه مؤثرًا يف القلوب ، ومن عصى كان غرضه أ
 ي رجالن: عامل متهتك وجاهل متنسك .: قصم ظهر ، وهلذا قال علي متناقض غري الئق بالعقالء بينهما
 : مسى العقل  عقال ألنه يعقل به ما ينفعه من اخلري، وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل حيث صاحبه أن و  قال السعدي

ه باخلري ومل يفعله، أو هناه عن الشر فلم يرتكه، دل على عدم يكون أول فاعل ملا يأمر به، وأول تارك ملا ينهى عنه، فمن أمر غري 
 بذلك، قد قامت عليه احلجة. إذا كان عاملاً  عقله وجهله، خصوصاً 

  ( ُكمْ قوله تعاىل ْونم أمنْ ُفسم ت مْنسم  ( أي : وترتكون أنفسكم ، فالنسيان هنا املراد به الرتك . وم
 والنسيان يف القرآن يطلق على معنيني :

ُهمْ قوله تعاىل )ومنه : مبعىن الرتك :  األوىلاملعىن  تركوه فلم يقوموا حبقه ، فنسيهم : تركهم  أي : ( نسوا هللا : نمُسوا اّللَّم ف منمِسي م
الَِّذينم نمُسوا اّللَّم سبحانه فلم جيبهم ، ومنه قوله تعاىل ) ُهمْ ( أي تركوه )ومال تمُكونُوا كم اُهْم أمنْ ُفسم لون  نسوهنا ويغف( أي : جعلهم يفمأمْنسم

اُكْم ومنه قوله تعاىل ) وا هللا حقه ، عنها ويرتكوهنا إذا مل يعط ِقيلم اْلي مْومم ن مْنسم  أي : نرتككم يف النار . (وم
نمُسوهُ ، ومنه قوله تعاىل ) : الذهول عن الشيء املعلوم املعىن الثاين اُه اّللَُّ وم  ( املراد بالنسيان : الذهول عن شيء معلوم ، أمْحصم

  .فاهلل تعاىل أحصاه ، لكن هؤالء نسوه ، وهذا املعىن ال يوصف به هللا تعاىل

 فعله ، ولكن الواجب واألوىل أن يرك فعل الرب ال بسبب األمر بالرب، فإن األمر باملعروف وهو واجبالتوبيخ باآلية بسبب ت
 خر على أصح قويل العلماء .أحدمها برتك اآل ط ، ال يسقمن األمر باملعروف وفعله واجب ، فكلمع أمرهم به وال يتخلف عنهم

والصحيح: أن العامل يأمر باملعروف قال ابن كثري :  ال ينهى غريه عنها ، وهذا ضعيف ، وذهب بعضهم إىل أن مرتكب املعاصي 
يأمر باملعروف  : لو كان املرء ال املنكر وإن ارتكبه، قال مالك عن ربيعة: مسعت سعيد بن جبري يقول وإن مل يفعله، وينهى عن

وال ينهى عن املنكر حىت ال يكون فيه شيء ما أمر أحد مبعروف وال هنى عن منكر. قال مالك: وصدق من ذا الذي ليس فيه 
 شيء ؟

، ويود  اف أن أقول ماال أفعل، قال يرمحك هللا، وأينا يفعل ما يقول: إين أخهللا: عظ أصحابك، فقال قال احلسن ملطرف بن عبد
 قد ظفر هبذا فلم يأمر أحد مبعروف ومل ينه عن منكر . الشيطان أنه

 : راد توبيخهم على نفس لالستفهام مع التوبيخ للمخاطبني ، وليس امل( أمتمْأُمُرونم الناس بالرب ) اهلمزة يف قوله  قال الشوكاين
تم )، بل بسبب ترك فعل الرب املستفاد من قوله   ، فإنه فعل حسن مندوب إليه األمر بالرب كُ وم ْونم أمنُفسم  م( .نسم

 : وليس يف اآلية أن اإلنسان إذا مل يقم مبا أمر به أنه يرتك األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، ألهنا دلت  قال السعدي
ال على التوبيخ بالنسبة إىل الواجبني، وإال فمن املعلوم أن على اإلنسان واجبني: أمر غريه وهنيه، وأمر نفسه وهنيها، فرتك أحدمها، 
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يكون رخصة يف ترك اآلخر، فإن الكمال أن يقوم اإلنسان بالواجبني، والنقص الكامل أن يرتكهما، وأما قيامه بأحدمها دون 
اآلخر، فليس يف رتبة األول، وهو دون األخري، وأيضا فإن النفوس جمبولة على عدم االنقياد ملن خيالف قوله فعله، فاقتداؤهم 

 ة .األقوال اجملردبلغ من اقتدائهم بباألفعال أ
 الفوائد :

 ذم من يأمر الناس بالطاعة والرب وال يفعل ذلك . -1
ا ال ت مْفعمُلونم قال تعاىل ) ْقتاً ِعْندم اّللَِّ أمْن ت مُقوُلوا مم بُ رم مم  ( . كم

 النار كما يدور جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق به أقتابه، فيدور هبا يف)  عن أسامة . قال : قال رسول هللا 
احلمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فالن ما أصابك، أمل تكن تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر ؟ فيقول: كنت 

 . رواه البخاري ومسلم (   آتيه، وأهناكم عن املنكر وآتيهآمركم باملعروف وال
لة أسري يب على قوم تقرض شفاههم مبقاريض من نار، قال: مررت لي) :  ، قال: قال رسول هللا  عن أنس بن مالك 

قلت من هؤالء ؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفال 
 . رواه أمحد(  يعقلون

 توبيخ العامل املخالف ملا يأمر به . -2
 عن منكر وفعله من هذه األمة ، ففيه شبه من اليهود .أن من أمر مبعروف ومل يفعله ، أو هنى  -3
 ( (.45) الَِّذيَن َيظ نُّوَن أَنَـّه ْم م الق و َرّبِِِْم َوأَنَـّه ْم ِإلَْيِه رَاِجع ونَ  َواْسَتِعين وا بِالصَّرْبِ َوالصَّالِة َوِإنَـَّها َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اخْلَاِشِعنيَ )  

 [ . 45] البقرة : 
-------- 

 أي اطلبوا العون على أموركم الدنيوية واألخروية .( َواْسَتِعين وا ) 
 على فعل الطاعات ، وبالصرب عن املعاصي ، وبالصرب على أقدار هللا املؤملة . ( بِالصَّرْبِ ) 

 والصرب شرعاً  : هو حبس النفس على حكم هللا .
 وحكم هللا نوعان : أحدمها : قدري ، واآلخر شرعي .

 م .الصرب احتمال وثبات على ما ال يالئوقيل : 
 : وهو الصرب على طاعة هللا حىت يؤديها مرهم هللا أن يستعينوا يف أمورهم كلها بالصرب جبميع أنواعهأ قال السعدي ، ، 

 ، فبالصرب وحبس النفس على ما أمر هللا ، والصرب على أقدار هللا املؤملة فال يتسخطها والصرب عن معصية هللا حىت يرتكها
 . ، ومن يتصرب يصربه هللا بالصرب عليه معونة عظيمة على كل أمر من األمور

 فال جناح يف الدنيا ، وال فالح يف اآلخرة إال بالصرب .
فلوال صرب الزارع على بذره ما حصد ، ولوال صرب الغارس على غرسه ما جىن ، ولوال صرب الطالب على درسه ما خترج ، ولوال 

 ح الوغى ما انتصر ، وهكذا كل الناجحني يف الدنيا إمنا حققوا آماهلم بالصرب .صرب املقاتل يف سا 
وإذا كان هذا يف أمور الدنيا ، ففي أمور اآلخرة أوىل ، وخاصة أهل اإلميان ، فهم أشد الناس حاجة للصرب ألهنم يتعرضون 

 لألذى واحملن واالبتالءات .
ِسْبُتْم أمْن تمْدُخُلوا قال تعاىل ) ي مْعلممم الصَّاِبرِينم أمْم حم ُدوا ِمْنُكْم وم اهم ا ي مْعلمِم اّللَُّ الَِّذينم جم لممَّ  ( . اجلْمنَّةم وم

ِر الصَّ وقال تعاىل ) بمشِّ رماِت وم ن مْقٍص ِمنم اأْلمْموماِل وماأْلمنْ ُفِس ومالثَّمم ْيٍء ِمنم اخلْمْوِف وماجلُْوِع وم ُلومنَُّكْم ِبشم لمنمب ْ  (.اِبرِينم وم
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 هو ُخلق فاضل من أخالق النفس ، ميتنع به من فعل ما ال حيسن وال جيُمل ، وهو قوة من قوى النفس :  مقال ابن القي
 .    اليت هبا صالح شأهنا وقوام أمرها 

الصرب باعتبار متعلقه أقسام : صرب على األوامر والطاعات حىت يؤديها، وصرب عن املناهي واملخالفات حىت ال يقع فيها، وصرب 
 ار واألقضية حىت ال يتسخطها .                                     على األقد

 فالصرب سالح عظيم للحصول على كل خري يف الدنيا والنجاة من كل كرب .
ا ومْأُمْر أمْهلمكم بِالكما قال تعاىل ) هم  ( .صَّالِة وماْصطمربْ عملمي ْ

 ( .كم فماْصربْ حِلُْكِم رمبِّ وقال تعاىل )
اِة وماْلعمِشيِّ )وقال تعاىل  عم الَِّذينم يمْدُعونم رمب َُّهْم بِاْلغمدم كم مم هُ  وماْصربْ ن مْفسم  ... ( . يُرِيُدونم ومْجهم

َّ ممَّا يمْدُعونميِن ِإلمْيِه وصرب يوسف عليه السالم من إجابة امرأة العزيز حني دعته إىل نفسها فصرب وقال ) بُّ ِإيلم ْجُن أمحم قمالم رمبِّ السِّ
ِإالَّ  ُهنَّ أمْصُب إِلمْيِهنَّ ومأمُكْن ِمنم اجلْماِهِلنيم وم ْيدم  ( .  تمْصِرْف عمينِّ كم
  ، وللصرب فضائل كثرية :فمن فضائل الصرب أنه من أعظم املعني على أمور الدنيا واآلخرة 

 : معية هللا للصابرين . أوالً 
عم الصَّاِبرِينم  قال تعاىل )  ( . ِإنَّ اّللَّم مم

 هللا هلم .: حمبة  ثانياً 
ُ حيُِبُّ الصَّاِبرِينم قال تعاىل )   ( . وماّللَّ

 : إطالق البشرى هلم . ثالثاً 
ِر الصَّاِبرِينم قال تعاىل )  بمشِّ  ( . وم

 : إجياب اجلزاء على أحسن أعماهلم . رابعاً 
لُ قال تعاىل )  انُوا ي مْعمم ا كم ِن مم ُروا أمْجرمُهْم بِأمْحسم ب م لمنمْجزِيمنَّ الَِّذينم صم  ( . ونم وم

 : ضمان املدد والنصرة هلم . خامساً 
الِئكم قال تعاىل )  ِة آالٍف ِمنم اْلمم ا مُيِْددُْكْم رمبُُّكْم خِبمْمسم ذم يمْأُتوُكْم ِمْن ف مْورِِهْم هم ت مت َُّقوا وم وِِّمنيم ب ملمى ِإْن تمْصربُوا وم  ( . ُة ُمسم

 : استحقاقهم دخول اجلنة وتسليم املالئكة عليهم . سادساً 
رِيراً ىل ) ال تعاق نًَّة ومحم ُروا جم ب م زماُهْم مبما صم  ( . ومجم

ُة يمْدُخُلونم عملمْيِهْم ِمْن ُكلِّ بمابٍ اىل ) وقال تع الِئكم ارِ .  وماْلمم ْرمُتْ فمِنْعمم ُعْقَبم الدَّ ب م الٌم عملمْيُكْم مبما صم  (  سم
 : حفظهم من كيد األعداء . سابعاً 

ِإْن تمْصربُو قال تعاىل )  يطٌ وم ُلونم حمُِ ْيئاً ِإنَّ اّللَّم مبما ي مْعمم ْيُدُهْم شم ُقوا ال يمُضرُُّكْم كم ت مت َّ  ( . ا وم
 لحصول على درجة اإلمامة يف الدين .سبب ل:  ثامناً 

انُوا ِبآياتِنما يُوِقُنونم قال تعاىل ) ُروا ومكم ب م ا صم ًة ي مْهُدونم بِأمْمرِنما لممَّ ُهْم أمئِمَّ عمْلنما ِمن ْ  ( . ومجم
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا ن . مث تال هذه اآلية ) بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدي  قال ابن تيمية :

 ون ( .نا يوقنتبآيا
 : أنه من أسباب النصر . تاسعاً 

 واعلم أن النصر مع الصرب ( . كما يف حديث ابن عباس )



 الش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                             تفسري سورة البقرة

 86 

 أمر هللا به املؤمنني . عاشرًا :
عم الصَّاِبرِينم ل تعاىل )قا ُنوا اْستمِعيُنوا بِالصَّرْبِ ومالصَّالِة ِإنَّ اّللَّم مم ا الَِّذينم آمم  ( . يما أمي ُّهم

اِبُروا ومرماِبُطوا ومات َُّقوا اّللَّم لمعملَُّكْم تُ ْفِلُحونم وقال تعاىل ) صم ُنوا اْصربُوا وم ا الَِّذينم آمم  ( . يما أمي ُّهم
 ضياء . : الصرب احلادي عشر

 ) والصرب ضياء ( رواه مسلم . كما يف حديث أيب مالك األشعري . قال : قال 
 أنه خري ما أعطي العبد . الثاين عشر :

 ) وما أعطي أحد عطاء خرياً وأوسع من الصرب ( رواه مسلم . قال 
  : والذي يبعث على الصرب أمور 

 سمع .: إجالل هللا تبارك وتعاىل أن يعصى وهو يرى وي أحدها
 : مشهد حمبته سبحانه فيرتك معصيته حمبة له . الثاين

 : مشهد النعمة واإلحسان فإن الكرمي ال يقابل باإلساءة من أحسن إليه . الثالث
 : مشهد الغضب واالنتقام ، فإن الرب إذا متادى العبد يف معصيته غضب . الرابع

 نيا واآلخرة .: مشهد الفوات وهو ما يفوته باملعصية من خري الد اخلامس
 ه .: مشهد القهر والظفر ، فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حالوة ومسرة وفرحة عند من ذاق السادس

 .فإن الصالة من أكرب العون على الثبات يف األمر  ا بالصالة ،نو أي استعي ( َوالصَّالةِ  )
ى عمنِ )  كما قال تعاىل هم رِ  ومأمِقِم الصَّالةم ِإنَّ الصَّالةم ت من ْ اِء وماْلُمْنكم ْحشم  ( . اْلفم

 ( رواه أبو داود . ، إذا حزبه أمر صلى كان رسول هللا   . قال ) ةحذيف وعن 
 ا .خّص الصالة بالذكر من بني سائر العبادات تنويهاً بذكره:  قال القرطيب 

ما عند هللا ورهبة منه فيتباعد عن كل ما ال ألن العبد إذا قام بني يدي ربه يناجيه ويتلو كتابه هان عليه كل ما يف الدنيا رغبة في
 يرضي هللا فريزقه هللا ويهديه .

 مبيضة للوجه ، مفرحة ى، مطردة لألدواء، مقوية للقلب، دافعة لألذلصالة جملبة للرزق، حافظة للصحة: وا قال ابن القيم ،
فعة للنقمة ، القلب ، حافظة للنعمة ، دللنفس ، مذهبة للكسل ، منشطة للجوارح ، ممدة للقوى ، شارحة للصدر ، منورة ل

ن وقوامها ، ودفع ا تأثري عجيب يف حفظ الصحة والبدجالبة للربكة ، مبعدة من الشيطان ، مقربة من الرمحن ، وباجلملة : فله
وباطنًا ، فما املواد الرديئة عنهما ، وللصالة تأثري عجيب يف دفع شرور الدنيا ، وال سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرًا 

أن الصالة صلة باهلل ، وعلى قدر صلة  وسر ذلك :اسُتدِفعْت شرور الدنيا واآلخرة ، وال اسُتجلبْت مصاحلهما مبثل الصالة ، 
العبد بربه عز وجل تفتح عليه من اخلريات أبواهبا ، وتقطع عنه من الشرور أسباهبا ، وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه ، والعافية 

 والغنيمة والغىن ، والراحة والنعيم ، واألفراح واملسرات كلها حمضرة لديه ومسارعة إليه . والصحة
 يف بيان سر أن الصالة معينة على أمور الدنيا واآلخرة : ألن العبد إذا وقف بني يدي ربه ، يناجي ربه  وقال الشنقيطي

، فهان يف عينه كل شيء ، وهانت عليه مصائب الدنيا ،  ويتلو كتابه ، تذكر ما عند هللا من الثواب ، وما لديه من العقاب
 واستحقر لذاهتا ، رغبة فيما عند هللا ، ورهبة مما عند هللا .

 أي وإن الصالة لكبرية وثقيلة وشاقة .( َوِإنَـَّها َلَكِبريٌَة  )
 د ُتملها، والقيام هبا من ا جيده عن، ويتعاظم شأهنا على حاملها؛ ملوالكبرية اليت يكرب أمرها)وإهنا لكبرية(  :قال الشوكاين
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 ة .املشق
  الصالة ، واختار ذلك ابن جرير ، ألهنا أقرب مذكور .الضمري يف قوله ) وإهنا لكبرية ( عائد إىلو  
  وقيل عائد على ما يدل عليه الكالم وهو الوصية بذلك كقوله تعاىل ) وال تستوي احلسنة  .. ( أي وما يلقى هذه الوصية

 وا ، وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إال ذو حظ عظيم .إال الذين صرب 
 يف املكىن عنها ثالثة أقوال  (وِإهنا ) قوله تعاىل :  قال ابن اجلوزي: 

 الصالة ، قاله ابن عباس واحلسن ، وجماهد واجلمهور .  ا: أهن أحدها 
 ، وبه قال مقاتل . ذكره الضحاك عن ابن عباسلقبلة ، : أهنا الكعبة والقبلة ، ألنه ملا ذكر الصالة ، دلت على ا والثاين

 ة .دل على االستعان( واستعينوا ) : أهنا االستعانة ، ألنه ملا قال  والثالث
ِبريمٌة ( اختلف املتأّولون يف عود الضمري من قوله ) وإهنا ( : ا لمكم إِن َّهم  وقال القرطب قوله تعاىل ) وم

 على الصالة وحدها خاصة . فقيل : 
ىنم عليهما وقيل : ا يف عن األغلب وهو الصالة؛ كقوله )، ولكنه كم ِبيِل هللا(  ، وقوله والذين يمْكِنُزونم الذهب والفضة ومالم يُنِفُقون مهم  سم

ْواً ا)  ِإذما رمأمْوْا َِتمارمًة أمْو هلم ا ( وم هم  األفضل واألهم . التجارة ؛ ألهنا فرّد الكناية إىل الفضة ؛ ألهنا األغلب واألعم ، وإىلنفضوا إِلمي ْ
قُّ  وهللا ومرمسُ الصالة أعاد عليها ؛ كما قال )  إن الصرب ملّا كان داخاًل يف وقيل : ومل يقل : يرضومها ؛ ألن رضا أمن يُ ْرُضوُه (  ولُُه أمحم

 الرسول داخل يف رضا هللا جل وعز .
 . فإهنا خفيفة عليهم (  ِإالَّ َعَلى اخْلَاِشِعنيَ ) 
 منشرًحا هبا صدره هنا سهلة عليهم خفيفة؛ ألن اخلشوع وخشية هللا ورجاء ما عنده يوجب له فعلهاأي فإ : قال السعدي  ،

 لرتقُبه للثواب وخشيته من العقاب. كما أن اخلشوع هو العلم احلقيقي.
فر مبا وعد هللا به من عظيم ألهنم ملا يعلمونه من تضاعف األجر ، وتوفر اجلزاء ، والظ(  ِإالَّ عملمى اخلْماِشِعنيم  ):  قال الشوكاين

، وراحة عندهم الثواب ، تسهل عليهم تلك املتاعب ، ويتذلل هلم ما يرتكبونه من املصاعب ، بل يصري ذلك لذة هلم خالصة 
 .حمضة 

 ة .ولذلك قيل : من عرف ما يطلب ، هان عليه ما يبذل ، ومن أيقن باخللف ، جاد بالعطي
  وع حمله القلب وَثرته على اجلوارح .على أن اخلش: وأمجع العارفون  قال ابن القيمو 
 : واخلشوع يف اللغة : التطامن والتواضع ، وقيل : السكون . قال ابن اجلوزي 
 بوعده ووعيده . اضع ألوامر هللا الذليل املصدقواخلاشع : املنكسر اخل 
 : ع .واخلشوع : هيئة يف النفس يظهر منها يف اجلوارح سكون وتواض قال القرطيب 
 : به  وإمياناً ًا ، ذال وافتقار واخلشوع هو: خضوع القلب وطمأنينته، وسكونه هلل تعاىل، وانكساره بني يديه،  قال السعدي

 ه .وبلقائ
 : واملراد باخلاشع هنا الذي ذلل نفسه وكسر سورهتا وعودها أن تطمئن إىل أمر هللا وتطلب حسن العواقب  وقال ابن عاشور

 شهوة احلاضرة فهذا الذي كانت تلك صفته قد استعدت نفسه لقبول اخلري.وأن ال تغرت مبا تزينه ال
 : وللخشوع فضائل 

 يسهل فعل الطاعة . أواًل :
ِبريمةٌ هلذه اآلية ) ا لمكم ِإن َّهم  ( ِإالَّ عملمى اخلْماِشِعنيم   وم
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 من عالمات املؤمنني املفلحني . ثانياً :
اِشُعونم الَّ  . قمْد أمفْ لمحم اْلُمْؤِمُنونم قال تعاىل ) الهِتِْم خم  ( . ِذينم ُهْم يف صم

 من صفات األنبياء . ثالثاً :
اِشِعنيم قال تعاىل ) انُوا لمنما خم باً ومكم يمْدُعون منما رمغمباً ومرمهم رماِت وم ارُِعونم يف اخلْمي ْ انُوا ُيسم  ( . ِإن َُّهْم كم

 هلم مغفرة وأجراً عظيماً . رابعاً :
انِتماِت ومالصَّاِدِقنيم ومالصَّاِدقماِت ومالصَّ نَّ اْلُمْسِلمِ قال تعاىل ) إ انِِتنيم وماْلقم اِت وماْلُمْؤِمِننيم وماْلُمْؤِمنماِت وماْلقم اِبرماِت نيم وماْلُمْسِلمم اِبرِينم ومالصَّ

اِت وم  دِّقماِت ومالصَّائِِمنيم ومالصَّائِمم دِِّقنيم وماْلُمتمصم ِثرياً وماخلْماِشِعنيم وماخلْماِشعماِت وماْلُمتمصم اِكرِينم اّللَّم كم ُهْم وماحلْماِفظماِت ومالذَّ احلْماِفِظنيم فُ ُروجم
ْغِفرمًة ومأمْجراً عمِظيماً  ُْم مم اِكرماِت أمعمدَّ اّللَُّ هلم  ( . ومالذَّ

 هو أول ما يرفع . خامساً :
 ) يوشك أن تدخل مسجد مجاعة فال ترى خاشعاً ( . قال 

 .عاتب هللا الصحابة به  سادساً :
ا ن مزملم ِمنم احلْمقِّ قال تعاىل ) مم عم قُ ُلوبُ ُهْم ِلذِْكِر اّللَِّ وم ْشم ُنوا أمْن ختم  ( . أمملْم يمْأِن لِلَِّذينم آمم

 على اخلشوع . حث النب   سابعاً :
 ) هل ترون قبليت ههنا ، فوهللا ما خيفى علي ركوعكم وال خشوكم ( متفق عليه . قال 

 ب دخول اجلنة .اخلشوع من أسبا ثامناً :
 ) سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله : ... ورجل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه ( متفق عليه . قال 

 أثىن هللا على من آمن من أهل الكتاب خبشوعه . تاسعاً :
ا أُْنزِلم ِإلم قال تعاىل ) ْن يُ ْؤِمُن بِاّللَِّ وممم ِإنَّ ِمْن أمْهِل اْلِكتماِب لممم ا أُْنزِلم ِإلمْيهِ وم مم ُرونم ِبآيماِت اّللَِّ َثممناً قمِليالً  ْيُكْم وم اِشِعنيم ّلِلَِّ ال يمْشت م  ( .ْم خم

 اخلشوع من أسباب قبول العمل . عاشرًا :
 )من توضأ َنو وضوئي هذا، ثن صلى ركعتني ال حيدث فيهما نفسه بشيء إال غفر له ما تقدم من ذنبه( متفق عليه . قال 
 سهل : من خشع قلبه مل يقرب منه الشيطان .قال 

 وقال أبو يزيد املدين : إن أول ما يرفع من هذه األمة اخلشوع .
 وقال الفضيل بن عياض : كان يكره أن يُريم الرجل من اخلشوع أكثر مما يف قلبه .

) أي : قيلة إال على اخلاشعني الذين يظنون هذا من متام الكالم الذي قبله، أي وإن الصالة أو الوصاة لث( الَِّذيَن َيظ نُّوَن ) 
 يوقنون ( .

  الظن هنا مبعىن اليقني ، والظن يطلق على اليقني و. 
ْصرِفاً كما يف قوله تعاىل ) ا مم هم ُدوا عمن ْ ا ومملْم جيِم ْنُت أميّنِ ِإيّنِ ظم ( . أي فأيقنوا وكقوله تعاىل ) ومرمأى اْلُمْجرُِمونم النَّارم فمظمنُّوا أمن َُّهْم ُموماِقُعوهم ن م

ابِيمهْ  نَّا أمن لَّن نُّعِجزم اّللَّم يف اأْلم وكقوله تعاىل عن اجلن )  ( . ُمالٍق ِحسم رمباً ومأمنَّا ظمن م لمن ن ُّْعِجزمُه هم  ( . ْرِض وم
 . أي يعلمون أهنم حمشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه ( أَنَـّه ْم م الق و َرّبِِِْم )  

أي أمورهم راجعة إىل مشيئته حيكم فيها ما يشاء بعدله، فلهذا ملا أيقنوا باملعاد واجلزاء سهل عليهم فعل (  ْيِه رَاِجع ونَ َوأَنَـّه ْم ِإلَ ) 
 . الطاعات وترك املنكرات

 ( ومأمن َُّهْم ِإلمْيِه رماِجُعونم  قال السعدي) فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب هلم التسلي يف املصيبات، ونفس عنهم 
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الكربات، وزجرهم عن فعل السيئات، فهؤالء هلم النعيم املقيم يف الغرفات العاليات، وأما من مل يؤمن بلقاء ربه، كانت الصالة 
 ه .ريها من العبادات من أشق شيء عليوغ

 الفوائد :
 إرشاد هللا عباده إىل االستعانة هبذين األمرين : الصرب والصالة . -1
، وصرب على أقدار طاعة هللا ، وصرب عن معصية هللا الثالثة : صرب على أسباب التوفيق ، يف أنواعهوأنه من فضيلة الصرب ،  -2

 هللا املؤملة .
  الصرب نوعان : اختياري واضطراري: 

االختياري أكمل من االضطراري ، فإن االضطراري يشرتك فيه الناس ويتأتى ممن ال يتأتى منه الصرب االختياري ، ولذلك كان و 
يوسف الصديق عن مطاوعة امرأة العزيز وصربه على ما ناله يف ذلك من احلبس واملكروه أعظم من صربه على ما ناله من صرب 

 إخوته ل ّما ألقوه يف اجلب ، وفرقوا بينه وبني أبيه فباع وه بيع العبد .  
 .ينبغي على اإلنسان معرفة األسباب اليت تعينه على الصرب ، وقد ذكرهتا قبل قليل  -3
 فضيلة الصالة . -4
 فضيلة اخلشوع واخلاشعني ، وأن الطاعات ثقيلة إال عليهم . -5
                         احلث واجلد يف اخلشوع واخلضوع هلل ، ألن ذلك مما يسهل الطاعات . -6
 ( ( .47) ت ك ْم َعَلى اْلَعاَلِمنيَ يَا َبِّن ِإْسرائيَل اذْك ر وا نِْعَمِِتَ الَِِّت أَنـَْعْمت  َعَلْيك ْم َوَأيِنِ َفضَّلْ ) 

 [ . 47] البقرة : 
-------- 

 سبق شرحها .( يَا َبِّن ِإْسرائيَل اذْك ر وا نِْعَمِِتَ الَِِّت أَنـَْعْمت  َعَلْيك ْم ) 
 ( يِتم قوله تعاىل  ه : تصديق النب ( املراد بالذكر هنا : ذكر حيمل على الشكر ، ومن شكر تلك النعمة املأمور ب اذُْكُروا نِْعمم

 واتباعه فيما جاء به .
  ( يِتم الَّيِت أمنْ عمْمُت عملمْيُكمْ قوله تعاىل سبق ذكر بعض هذه النعم : كاإلجناء من فرعون ، وإنزال املن والسلوى ، وتظليل  ( نِْعمم

عم اليت أنعمها على أسالفهم بالن الغمام وغريها ، وقد جرت العادة يف القرآن أن هللا ميُت على املوجودين يف زمن النب 
 املاضني ، وكذلك يعيبهم باملعائب اليت صدرت من أسالفهم املاضني ، ألهنم أمة واحدة ، وألن األبناء يتشرفون بفضائل اآلباء ،

وعال ميُت على هؤالء بنعمه على األسالف ، وكذلك يعيبهم مبا صدر من األسالف  فكأهنم شيء واحد ، ولذلك كان جل
 اعة واحدة .ألهنم مج

 يِتم  : )يا بميِن  يقال اآللوس كرر التذكري للتأكيد واإليذان بكمال غفلتهم عن القيام    اليت أمنْ عمْمُت عملمْيُكم (إسرائيل اذكروا نِْعمم
ألجل حبقوق النعمة ، ولريبط ما بعده من الوعد الشديد به لتتم الدعوة بالرتغيب والرتهيب ، فكأنه قال سبحانه : إن مل تطيعوين 

سوابق نعميت ، فأطيعوين للخوف من لواحق عقايب ، ولتذكري التفضيل الذي هو أجل النعم ، فإنه لذلك يستحق أن يتعلق به 
 التذكري خبصوصه مع التنبيه على أجليته بتكرير النعمة اليت هي فرد من أفرادها.

هي أفضل  ين إسرائيل هم أفضل العاملني ، بينما املعروف أن حممد ظاهر هذه اآلية أن ب(  َوَأيِنِ َفضَّْلت ك ْم َعَلى اْلَعاَلِمنيَ ) 
 األمم على اإلطالق ، واجلواب عن هذه اآلية :

 اجلواب األول : أن هللا فضل بين إسرائيل على عامل زماهنم ، بينما األمة احملمدية مفضلة على سائر األمم .
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 وهذا قول مجهور املفسرين .
 .عطوا من امللك والرسل والكتب على عامل من كان يف ذلك الزمان، فإن لكل زمان عاملاً مبا أ : العالية وةأب قال

 .ألن هذه األمة أفضل منهم ، وجيب احلمل على هذا  قال ابن كثري : 
هم ) لقوله تعاىل، خطاباً هلذه األمة  ت من ْ ْعُروِف وم ْت لِلنَّاِس تمْأُمُرونم بِاْلمم ٍة ُأْخرِجم رم أُمَّ ي ْ تُ ْؤِمُنونم بِاّللَِّ ُكْنُتْم خم ِر وم  ( . ْونم عمِن اْلُمْنكم

طاً ولقوله تعاىل ) سم ًة وم عمْلنماُكْم أُمَّ ِلكم جم ذم  ( . ومكم
 ( رواه أمحد . أنتم توفون سبعني أمة أنتم خريها وأكرمها على هللا)  رسول هللا  قالو 

 لت أميت خري األمم ( رواه أمحد .ومسيت أمحد ، وجع ...) أعطيت ما مل يعط أحد من األنبياء ،  ولقوله 
 ) يدخل اجلنة من أميت زمرة وهم سبعون ألفاً ، تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر ( رواه البخاري . ولقوله 

ُهْم سم على أمة موسى أنه قال يف أمة موسى ) ومن اآليات املبينة لفضل أمة حممد  ِثرٌي ِمن ْ ٌة ومكم ُهْم أُمٌَّة ُمْقتمِصدم ُلونم ِمن ْ ا ي مْعمم ( اءم مم
فقسمهم إىل ثالث طوائف ، وجعل فيهم طائفة أكمل من الطائفة  فجعل أعلى مراتبهم الفئة املقتصدة ، خبالف أمة حممد 

رماِت بِِإْذِن املقتصدة وذلك يف قوله يف فاطر ) اِبٌق بِاخلْمي ْ ُهْم سم ِمن ْ ُهْم ُمْقتمِصٌد وم ِمن ْ ْفِسِه وم ُهْم ظمامِلٌ لِن م ِبريُ فمِمن ْ ْضُل اْلكم (  اّللَِّ ذمِلكم ُهوم اْلفم
نَّاُت فجعل فيهم سابقاً باخلريات ، وهو أعلى من املقتصد ، ووعد اجلميع بظاملهم ومقتصدهم وسابقهم جبنات عدن يف قوله ) جم

لِبماُسُهْم ِفيهم  ُلْؤُلؤاً وم ٍب وم اِورم ِمْن ذمهم ا ِمْن أمسم ا حُيملَّْونم ِفيهم رِيرٌ عمْدٍن يمْدُخُلون مهم  ( . ا حم
 أن بين إسرائيل أفضل من العاملني مبا جعل فيهم من األنبياء ، وإىل هذا أشار الرازي والقرطب والشوكاين . اجلواب الثاين : 

 وفيه نظر، ألن العاملني عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من األنبياء، فإبراهيم اخلليل قبلهم وهو أفضل من  : قال ابن كثري
 ه .االمخرة، صلوات هللا وسالمه عليئهم، وحممد بعدهم وهو أفضل من مجيع اخللق وسيد ولد آدم يف الدنيا و سائر أنبيا

أن املراد بالعامل اجلمع الكثري من الناس ، فيكون املعىن : فضلتكم على الكثري من الناس ال الكل ، وهذا قول  اجلواب الثالث :
 صحيح األول .والالزمشري يف الكشاف ، وضعفه الرازي ، 

 الفوائد :
 أنه جيب على بين إسرائيل أن يذكرون نعم هللا عليكم . -1
ٍة فمِمنم اّللَِّ أن الفضل والنعمة من هللا ، كما قال تعاىل ) -2 ا ِبُكْم ِمْن نِْعمم  ( .وممم
 .ال أكون عبداً شكوراً ىت تتفطر قدماه ويقول: أفيقوم الليل ح ، ولذلك كان النب أن كثرة النعم توجب مزيد الشكر -3
 أن بين إسرائيل هم أفضل األمم يف زماهنم . -4
َها َشفَ )  َها َعْدٌل َوال ه ْم يـ ْنَصر ونَ ـَواتَـّق وا يـَْوماً ال جَتِْزي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشْيئاً َوال يـ ْقَبل  ِمنـْ  ( . (48) اَعٌة َوال يـ ْؤَخذ  ِمنـْ

 [ . 48] البقرة : 
-------- 

يعين ( ومات َُّقوا ي مْوماً ) فقال،  ول نقمه هبم يوم القيامة، عطف على ذلك التحذير من ط ملا ذكرهم تعاىل بنعمه أوالً  ( ا يـَْوماً َواتَـّق و ) 
 ، واتقاء يوم القيامة يكون باالستعداد له . من أهواله وشدائده يوم القيامة

 وهذا كثري يف القرآن .
ُعو قال تعاىل ) بمْت ومُهْم ال يُْظلمُمونم ومات َُّقوا ي مْوماً تُ ْرجم سم ا كم  ( . نم ِفيِه ِإىلم اّللَِّ مُثَّ تُ ومىفَّ ُكلُّ ن مْفٍس مم

انم ِشيباً وقال تعاىل ) ْرمُتْ ي مْوماً جيمْعمُل اْلوِْلدم فم ُقونم ِإْن كم ْيفم ت مت َّ  ( . فمكم
 : يلهم على العاملني يف زماهنم وكان ذلك عمطمفم التحذير على التذكري ، فإنه ملا ذكرهم بالنعمة وخاصة تفض قال ابن عاشور
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منشأ غرورهم بأنه تفضيل ذات فتومهوا أن التقصري يف العمل الصاحل ال يضرهم فعقب بالتحذير من ذلك ، واملراد بالتقوى هنا 
 معناها املتعارف يف اللغة ال املعىن الشرعي.

 : من العقاب والشدائد ألن نفس اليوم ال يتقى وال بد من أن اعلم أن اتقاء اليوم اتقاء ملا حيصل يف ذلك اليوم  قال الرازي
 اً .يرده أهل اجلنة والنار مجيع

 : وأسباب النجاة من كرب يوم القيامة كثرية 
 : التنفيس عن املسلمني . منها

نْيا ، نفّ  )   أيب هريرة . قال : قال حلديث  ِة ، ومْن س اّللَّ عْنه كُ  م من ن مفَّس عن مؤمن ُكْربة مْن ُكرب الدُّ ْربة مْن ُكرمب يوِم اْلِقيامم
نْ يما واآلِخرِة  رم اّللَّ علْيه يف الدُّ رم على ُمْعسٍر يسَّ  . ( رواه مسلميسَّ

 : إنظار املعسر أو الوضع عنه . ومنها
ْس عمْن ُمْعِسرٍ  ) قال  فِّ ِة ، ف مْليُ ن م يمُه اّللَّ ِمْن ُكرمِب ي مْوِم الِقيمامم رَُّه أمْن يُ نمجِّ ْن سم ْع عمْنهُ  مم  ( رواه مسلم  أْو يمضم

 : الوفاء بالنذر ، وإطعام الطعام هلل . ومنها
رُُّه ُمْستمِطريًا  قال تعاىل ) انم شم يمِتيمًا ومأمِسريًا  .يُوُفونم بِالنَّْذِر ومخيممافُونم ي مْومًا كم يُْطِعُمونم الطَّعمامم عملمى ُحبِِّه ِمْسِكينًا وم ِإمنَّما نُْطِعُمُكْم  .وم

زماء ومالم ُشُكورًا  اُهْم نمْضرمًة  .ِإنَّا خنمماُف ِمن رَّبِّنما ي مْومًا عمُبوسًا قمْمطمرِيرًا  .ِلومْجِه اّللَِّ الم نُرِيُد ِمنُكْم جم لمقَّ ْوِم وم رَّ ذمِلكم اْلي م ف مومقماُهُم اّللَُّ شم
ُسُروراً   ( . وم

 . حد عن أحدأي ال يغين أ( ال جَتِْزي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشْيئاً ) 
فس الكرمية كاألنبياء والصاحلني )عمْن ن مْفٍس( ولو كانت من ولو كانت من األن أي : ال تغين )ن مْفٌس( ال َتمْزِي( ) قال السعدي :

ْيًئا(  ال كبرياً وال صغرياً   ه .وإمنا ينفع اإلنسان عمله الذي قدمالعشرية األقربني )شم
 ( . وِْزرم ُأْخرمى ال تمزُِر ومازِرمةٌ تعاىل ) وم ما قال ك

ْأٌن يُ ْغِنيهِ تعاىل ) وقال   ِئٍذ شم ُهْم ي مْومم  ( . ِلُكلِّ اْمرٍِئ ِمن ْ
اٍز عمْن وم تعاىل ) وقال ْوُلوٌد ُهوم جم لمِدِه ومال مم ْوا ي مْومًا ال جيمْزِي وماِلٌد عمْن وم ا النَّاُس ات َُّقوا رمبَُّكْم وماْخشم ْيئًا يما أمي ُّهم  فهذا أبلغ( اِلِدِه شم

 . شيئاً  اآلخرمن الوالد وولده ال يغين أحدمها عن  املقامات أن كالً 
َها َشَفاَعةٌ )  فما لنا من ) وكما قال عن أهل النار (  لشافعنيفما تنفعهم شفاعة ا) يعين من الكافرين كما قال ( َوال يـ ْقَبل  ِمنـْ

 ( . شافعني وال صديق محيم
 لقيامة لكنه بني يف مواضع أخرى أن الشفاعة املنفية هي الشفاعة للكفار ، ظاهر اآلية عدم قبول الشفاعة مطلقًا يوم ا

والشفاعة لغريهم بدون إذن رب السموات واألرض ، أما الشفاعة للمؤمنني بإذنه فهي ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع ، والشفاعة 
 ال تكون إال بشرطني :

 الشرط األول : أن يأذن هللا هبا .
 أن يكون راضياً عمن شفع وعمن شفع له .الثاين : الشرط و 

ُه إِ  ْن ذما الَِّذي يمشْ مكما قال تعاىل )   ُع ِعْندم ْن أمِذنم لمُه الرَّمْحمُن ومرمِضيم لمُه ق مْوالً ( وقال تعاىل )الَّ بِِإْذنِهِ فم اعمُة ِإالَّ مم فم ُع الشَّ فم ِئٍذ ال ت من ْ  .(ي مْومم
َها َعْدٌل  )  ، والعدل مبعىن : املعادل املكافئ . بل منها فداءأي ال يق( َوال يـ ْؤَخذ  ِمنـْ

ى بِ ) كما قال تعاىل لمِو افْ تمدم باً وم ِدِهْم ِملُء اأْلمْرِض ذمهم اُتوا ومُهْم ُكفَّاٌر ف ملمْن يُ ْقبملم ِمْن أمحم مم ُروا وم فم  ( . هِ ِإنَّ الَِّذينم كم
ا يف وقال تعاىل ) ُْم مم ُروا لمْو أمنَّ هلم فم ُْم عمذم ِإنَّ الَِّذينم كم هلم ُهْم وم ا تُ ُقبِّلم ِمن ْ ِة مم اِب ي مْوِم اْلِقيمامم ْفتمُدوا ِبِه ِمْن عمذم عمُه لِي م ِمثْ لمُه مم يعاً وم اٌب  اأْلمْرِض مجِم
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 ( . أملِيمٌ 
اوقال تعاىل ) و  هم ْذ ِمن ْ  ( . ِإْن ت مْعِدْل ُكلَّ عمْدٍل ال يُ ْؤخم

ُذ ِمْنُكْم ِفدْ وقال تعاىل ) ْومم ال يُ ْؤخم ْأوماُكُم النَّارُ يمٌة ومال ِمنم الَِّذينم كم فماْلي م ُروا مم  ( . فم
أي وال أحد يغضب هلم فينصرهم وينقذهم من عذاب هللا، كما تقدم من أنه ال يعطف عليهم ذو قرابة (  َوال ه ْم يـ ْنَصر ونَ )  

 . وال ذو جاه، وال يقبل منهم فداء
 . وأصل النصر يف لغة العرب : هو إعانة املظلوم 
 ْيًئا( هذا يف ُتصيل املنافع، ال َتمْ اخللق بوجه من الوجوه ، فقوله )فنفى االنتفاع من  السعدي : قال زِي ن مْفٌس عمْن ن مْفٍس شم

( هذا يف دفع املضار ُرونم  ع .، فهذا النفي لألمر املستقل به الناف)ومال ُهْم يُ ْنصم
 الفوائد :

 التحذير من يوم القيامة . -1
 وم القيامة .وجوب االستعداد لي -2
 أن يوم القيامة ال ينفع اإلنسان إال عمله . -3
 أن يوم القيامة ال ينفع ال مال وال ولد وال ملك ، وإمنا الذي ينفع العمل الصاحل . -4
أن يف اآلية أعظم ُتذير عن املعاصي وأقوى ترغيب يف تاليف اإلنسان ما يكون منه من املعصية بالتوبة ألنه إذا تصور أنه  -5

يس بعد املوت استدراك وال شفاعة وال نصرة وال فدية علم أنه ال خالص له إال بالطاعة، فإذا كان ال يأمن كل ساعة من ل
التقصري يف العبادة ، ومن فوت التوبة من حيث إنه ال يقني له يف البقاء صار حذراً خائفاً يف كل حال ، واآلية وإن كانت يف بين 

ة للكل ألن الوصف الذي ذكر فيها وصف لليوم وذلك يعم كل من حيضر يف ذلك اليوم . )قاله إسرائيل فهي يف املعىن ماطب
 الرازي( .

 أن يوم القيامة ليس فيه فداء ، وأيضاً ال أحد ينصر أحد ، فال اآلهلة واألسياد وال غريهم يستطيعون نصر أحد . -6
َناك ْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيس وم وَنك مْ )  َناءَك ْم َوَيْسَتْحي وَن ِنَساءَك ْم َويف َذِلك ْم َبالٌء ِمْن رَبِِك ْم َعِظيمٌ  َوِإْذ ََنَّيـْ  س وَء اْلَعَذاِب ي َذِبِِ وَن أَبـْ
َناك ْم َوَأْغَرقْـَنا آَل ِفْرَعْوَن َوأَنـْت ْم تـَْنظ ر ونَ  (49)  ( . (50) َوِإْذ فـََرقْـَنا ِبك م  اْلَبْحَر فََأَْنَيـْ

 [49 – 50 . ] 
-------- 

َناك ْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن )  يقول تعاىل: اذكروا يا بين إسرائيل نعميت عليكم إذ جنيناكم من آل (  َيس وم وَنك ْم س وَء اْلَعَذابِ  َوِإْذ ََنَّيـْ
ا خلصتكم منهم، وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السالم، وقد كانو : أي (  َيس وم وَنك ْم س وَء اْلَعَذابِ ) فرعون 

  وأشده وأفظعه . يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب
  ، يدميون عذابكم . وقيل :يسومونكم : يذيقونكم ويلزمونكم إياه 
 : رؤيا هالته، رأى نارًا خرجت من بيت املقدس فدخلت بيوت القبط  ىأن فرعون لعنه هللا كان قد رأقيل   سبب ذلك

سرائيل، مضموهنا أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بين إسرائيل، ويقال بعد ُتدث مساره عنده ببالد مصر إال بيوت بين إ
فعند ذلك أمر فرعون لعنه هللا بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك ،  بأن بين إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون هلم به دولة ورفعة

 . سرائيل يف مشاق األعمال وأرذهلامن بين إسرائيل وأن ترتك البنات، وأمر باستعمال بين إ
 اعلم أنه تعاىل ملا قدم ذكر نعمه على بين إسرائيل إمجااًل بني بعد ذلك أقسام تلك النعم على سبيل التفصيل  قال الرازي :
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 ليكون أبلغ يف التذكري وأعظم يف احلجة .

 . اإلجناء هو اإلنقاذ من املكروه 
  اآلباء ، وقيل : إمنا قال جنيناكم ، ألن جناة اآلباء كانت سببًا لنجاة هؤالء واخلطاب للموجودين ، واملراد من سلف من

 املوجودين .
 . ًفرعون : عملمٌم على من ملمك مصر كافرا 
َناءَك ْم )   أي يذحبون الذكور دون اإلناث .( ي َذِبِِ وَن أَبـْ

 نائهم .وعرب بالتشديد ) يذحّبون ( داللة على الكثرة ، ألهنم ذحبوا كثرياً من أب
 ُونم أمبْ نماءمُكْم : قال بعض العلماء : إن املراد بقوله ) قال الرازي حبِّ وأكثر ،  ( الرجال دون األطفال ليكون يف مقابلة النساءيُذم

 املفسرين على أن املراد باآلية األطفال دون البالغني ، وهذا هو األوىل لوجوه :
 محالً للفظ األبناء على ظاهره. األول : 

 أنه كان يتعذر قتل مجيع الرجال على كثرهتم. : الثاين
 أهنم كانوا حمتاجني إليهم يف استعماهلم يف الصنائع الشاقة. الثالث :
 أنه لو كان كذلك مل يكن إللقاء موسى عليه السالم يف التابوت حال صغره معىن . الرابع :

 : إن ذبح الذكور دون اإلناث مضرة من وجوه  وقال الرازي رمحه هللا : 

أن ذبح األبناء يقتضي فناء الرجال، وذلك يقتضي انقطاع النسل، ألن النساء إذا انفردن فال تأثري هلن البتة يف ذلك،  أحدها :
 وذلك يقضي آخر األمر إىل هالك الرجال والنساء . 

نقطع عنها تعهد الرجال وقيامهم أن هالك الرجال يقتضي فساد مصاحل النساء يف أمر املعيشة ، فإن املرأة لتتمىن وقد ا وثانيها :
بأمرها املوت ، ملا قد يقع إليها من نكد العيش باالنفراد فصارت هذه اخلصلة عظيمة يف احملن ، والنجاة منها يف العظم تكون 

 حبسبها .
، ألن قتله واحلالة  النتفاع باملولود من أعظم العذابأن قتل الولد عقيب احلمل الطويل وُتمل الكد والرجاء القوي يف ا وثالثها :

م من ذلك حبسب شدة احملنة هذه أشد من قتل من بقي املدة الطويلة مستمتعًا به مسرورًا بأحواله ، فنعمة هللا من التخليص هل
 فيه .

ثر ذكراهنم ، أن األبناء أحب إىل الوالدين من البنات ، ولذلك فإن أكثر الناس يستثقلون البنات ويكرهوهنن وإن ك ورابعها :
ِظيٌم يتوارى ِمنم القوم ِمن ُسوءولذلك قال تعاىل )  ُدُهْم باألنثى ظملَّ ومْجُهُه ُمْسومّدا ومُهوم كم ِإذما ُبّشرم أمحم ا ُبّشرم بِِه ( وم ذلك اآلية ، ول مم

 ر .لذكو وإمنا كانوا يئدون اإلناث دون اْشيمةم إمالق ( ومالم ت مْقتُ ُلوْا أمْوالدمُكْم خم هنى العرب عن الوأد بقوله ) 
 أن بقاء النسوان بدون الذكران يوجب صريورهتن مستفرشات األعداء وذلك هناية الذل واهلوان. وخامسها :

 أي يستبقون اإلناث على قيد احلياة ، للخدمة .( َوَيْسَتْحي وَن ِنَساءَك ْم ) 
 فإن قال قائل : إن بقاء البنت حية أفضل من موهتا ، فما وجه جعل ذلك من إهانتهم ؟ 

 إبقاء اإلناث يعترب عار وتعذيب ، ألن موت البنت أرحم من بقائها عند عدو يذهلا ويهينها .
 فبقاؤهن ] أي اإلناث [ ُتت يد العدو يفعل هبن ما يشاء من الفاحشة والعار ويستخدمهن يف : .. قال الشنقيطي .

 ب يتمنون موت اإلناث خوفاً من مثل هذا .األعمال الشاقة نوع من العذاب، وموهتن راحة من هذا العذاب وقد كان العر 
قال ابن جرير : ويف الذي فعلنا بكم من إجنائنا آباءكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون (  َويف َذِلك ْم َبالٌء ِمْن رَبِِك ْم َعِظيمٌ )  
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 بالء لكم من ربكم عظيم ، أي نعمة عظيمة عليكم يف ذلك .
  ُعونم باخلري والشر ، كما قال تعاىل )وأصل البالء االختبار ، وقد يكون نما تُ ْرجم إِلمي ْ نمًة وم رِّ وماخلْمرْيِ ِفت ْ ُلوُكْم بِالشَّ ن مب ْ ( وقال تعاىل )  وم

يِّئاِت لمعملَُّهْم ي مْرِجُعونم و  نماِت ومالسَّ  ( . ب ملمْونماُهْم بِاحلْمسم

 املهني من ذبح األبناء ، واستحياء النساء ، قال  وقيل املراد بقوله ) ويف ذلكم بالء ( إشارة إىل ما كانوا فيه من العذاب
 القرطب : وهذا قول اجلمهور .

َناك ْم َوَأْغَرقْـَنا آَل ِفْرَعْوَن )  وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه أي :  (َوِإْذ فـََرقْـَنا ِبك م  اْلَبْحَر فََأَْنَيـْ
أي خلصناكم (  فأجنيناكم)  يف سورة الشعراءحر كما أخرب تعاىل عن ذلك مفصاًل السالم، خرج فرعون يف طلبكم ففرقنا بكم الب

 . منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم
  ( ِإْذ ف مرمقْ نما ِبُكُم اْلبمْحرم قوله تعاىل ( الباء للسببية أي : أي : فصلنا بعض أجزاء البحر عن بعض بسبب دخولكم فيه ،  وم

أجزائه ، وقيل إن ) الباء ( مبعىن ) الالم ( واملعىن : فرقنا بكم أي : أي فرقنا لكم ، وهو عائد ليمكنكم املرور سالكني بني 
 للمعىن األول ، ألن الالم للتعليل ، والباء للسبب ، فاملعىن متقارب .

  ( يعين فرقنا : أصل الفرق الفصل ، ومنه الف رقان ألنه يف رق بني احلق والباطل ، أي يفص ل ومنه قوله تعاىل ) ًفالفارقات فرقا
 املالئكة تنزل بالفرق بني احلق والباطل .

ت ْم تـَْنظ ر ونَ )   ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ يف إهانة عدوكم .، بأبصاركم (  َوأَنـْ
 وهذا احلال زيادة يف تقرير النعمة وتعظيمها فإن مشاهدة املنعم عليه للنعمة لذة عظيمة ال سيما  قال ابن عاشور :

اهدة إغراق العدو أيضًا نعمة زائدة كما أن مشاهدة فرق البحر نعمة عظيمة ملا فيها من مشاهدة معجزة تزيدهم إمياناً ومش
 وحادث ال تتأتى مشاهدته ألحد.

 . البحر : معروف مسي بذلك التساعه 
 نه كان يوم عاشوراء .ثبت يف الصحيح أ ه ، لكنراق ومل يذكر اليوم الذي كان ذلك فيغذكر هللا تعاىل اإلجناء واإل 

: ما هذا اليوم الذي  قدم املدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء ، فقال هلم رسول هللا  فعن ابن عباس ) أن رسول هللا 
ن نصومه ، فصامه موسى شكرًا فنحتصومونه ؟ فقالوا : هذا يوم عظيم ، أجنى هللا فيه موسى وقومه ، وأغرق فرعون وقومه ، 

 وأمر بصيامه ( . : فنحن أحق وأوىل مبوسى منكم ، فصامه رسول هللا  ل هللا فقال رسو 
 : مل يبني هنا كيفية فرق البحر هبم ، لكنه بني ذلك يف مواضع 

الطَّْوِد اْلعمظِ كقوله تعاىل ) انم ُكلُّ ِفْرٍق كم لمقم فمكم اكم اْلبمْحرم فمانْ فم ى أمِن اْضِرْب ِبعمصم نما ِإىلم ُموسم ي ْ  ( . يمِ فمأمْوحم
رمكاً وم وقوله ) ُْم طمرِيقاً يف اْلبمْحِر ي مبمساً ال ختمماُف دم ى أمْن أمْسِر ِبِعبماِدي فماْضِرْب هلم نما ِإىلم ُموسم ي ْ ْد أمْوحم لمقم ىوم ْشم  ( . ال ختم

 الفوائد :
وذلك بنجاهتم ، عظم نعمة هللا على بين إسرائيل إذ جناهم من آل فرعون ، حيث تضمن هذا التذكري حصول املطلوب  -1

 وزوال املكروه بإهالك عدوهم .
 أن اإلجناء من العدو من أعظم النعم . -2
 شدة عذاب فرعون لبين إسرائيل . -3
 شدة قوة هللا عز وجل حيث أهلك فرعون . -4
 بيان قدرة هللا على كل شيء . -5
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 أن إهالك عدو اإلنسان وهو ينظر من نعمة هللا عليه . -6
هم بذلك ألنه ال يعرف ذلك إال بالوحي ، فلما أخرب  وكان يف قصة فرعون وغريه عالمة نبوة حممد  : قال السمرقندي -7

، حىت ال يصيبهم مثل ما أصاب أولئك، وفيه أيضًا هتديد للكفار ليؤمنوا كان ذلك دلياًل أنه قاله بالوحي  ،من غري أن يقرأ كتاباً 
 لك عن املعاصي.وفيه أيضاً تنبيه للمؤمنني وعظة هلم ليزجرهم ذ

َلًة مث َّ اَّتََّْذُت   اْلِعْجَل ِمْن بـَْعِدِه َوأَنـْت ْم ظَاِلم ونَ )  مث َّ َعَفْونَا َعْنك ْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َلَعلَّك ْم ( 51) َوِإْذ َواَعْدنَا م وَسى َأْربَِعنَي لَيـْ
َنا م وَسى اْلِكَتاَب َواْلف ْرقَاَن لَ ( 52) َتْشك ر ونَ   ( ( .53) َعلَّك ْم تـَْهَتد ونَ َوِإْذ آتـَيـْ

 [ . 53 -51] البقرة 
---------- 

َلًة مث َّ اَّتََّْذُت   اْلِعْجَل ِمْن بـَْعِدِه َوأَنـْت ْم ظَاِلم ونَ )  يقول تعاىل: واذكروا نعميت عليكم ( مث َّ َعَفْونَا َعْنك ْم  َوِإْذ َواَعْدنَا م وَسى َأْربَِعنَي لَيـْ
كورة يف ، وكانت أربعني يومًا وهي املذ  مت العجل بعد ذهاب موسى مليقات ربه عند انقضاء أمد املواعدةيف عفوي عنكم، ملا عبد

ا ِبعمْشرٍ )  األعراف يف قوله تعاىل لمًة ومأممْتمْمنماهم ى ثمالِثنيم لمي ْ : ذو القعدة بكماله وعشر من ذي احلجة، وكان  قيل إهنا(  وموماعمْدنما ُموسم
 . رعون وإجنائهم من البحرذلك بعد خالصهم من ف

 ليلة فأمتها بعشر  يف هاتني اآليتني يذكر هللا بين إسرائيل بنعمته عليهم هبذا العفو العظيم ، وذلك أن هللا واعد موسى ثالثني
من فخرج إىل الطور يف سبعني ، هللا  فصارت أربعني ليلة ، وكان ذلك بعد أن جاوز البحر وسأله قومه أن يأتيهم بكتاب من عند

ا خيار بين إسرائيل ، وصعدوا اجلبل وواعدهم إىل متام أربعني ليلة ، فلما تأخر موسى عن املوعد الذي ذكره لبين إسرائيل فتنو 
اُروُن ري ) هذا إهلكم وإله موسى فنسي ( فاطمأنوا إىل قوله وهناهم هارون وقال )بعبادة العجل ، وقال هلم السام ُْم هم ْد قمالم هلم لمقم وم

ِإنَّ رمبَُّكُم الرَّمْحمُن فماتَِّبُعوين ومأمِطيُعوا أمْمرِيِمْن ق م  ى ْبُل يما ق مْوِم ِإمنَّما فُِتْنُتْم ِبِه وم نما ُموسم ىتَّ ي مْرِجعم ِإلمي ْ رمحم عملمْيِه عماِكِفنيم حم ( فلم يتبع  قماُلوا لمْن ن مب ْ
، وهتافت يف عبادته سائرهم ، فلما رجع موسى اخلرب  نا عشر ألفًا فيما روي يفهارون ومل يطعه يف ترك عبادة العجل إال اث

م باختاذكم العجل ووجدهم على تلك احلال ألقى األلواح وأحرق العجل وذره يف البحر ، وقال ) يا قوم إنكم ظلمتم أنفسك
 . ( فجعل هللا من توبتهم أن يقتل بعضهم بعضاً .فتوبوا إىل ..

  ( أي : من بع ِمْن ب مْعِدهِ قوله تعاىل ). د ذهاب موسى إىل ميقات ربه 
، ألنه صل الظلم وضع الشيء يف غري موضعه، واملشرك ظاملألن أ( أي: بعبادتكم العجل، فإن الشرك ظلم،  َوأَنـْت ْم ظَاِلم ونَ )  

ري أو وضعها لصنم أو حجر أو شجر، وألجل هذا ، وضعها يف املخلوق الضعيف الفقعبادة اليت هي حق هلل تعاىل وحدهوضع ال
 البيان فإن القرآن يكثر هللا فيه إطالق الظلم على الشرك .

 .(  الصاحل ) إن الشرك لظلم عظيمكما قال تعاىل عن العبد 
قال : بشرك ، مث تال قول لقمان )إن ( ن آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلمالذيفسر قوله ) وثبت يف صحيح البخاري أن النب 

 .( الشرك لظلم عظيم
 إن فعلت فإنك إذا من الظاملني ( أي : من املشركني .وال تدع من دون هللا ما ال ينفعك وال يضرك فوقال تعاىل ) 

نْيِ مل يأت الظلم يف القرآن إال هبذا املعىن ، إال يف موضع واحد يف سورة الكهف ، مبعىن النقص ، كما قال تعاىل و  )ِكْلتما اجلْمنَّت م
ا ومملْم تمْظِلْم ِمْنهُ  ْيئاً  آتمْت ُأُكلمهم  .أي ومل تنقص ( شم

 ( مُثَّ أمْورمثْ نما اْلِكتمابم الَِّذينم وقد يطلق الظلم على ظلم اإلنسان نفسه ببعض املعاصي اليت ال تبلغ الكفر ، ومنه قوله تعاىل
اِبٌق بِاخلْم  ُهْم سم ِمن ْ ُهْم ُمْقتمِصٌد وم ِمن ْ ْفِسِه وم ُهْم ظمامِلٌ لِن م نما ِمْن ِعبماِدنما فمِمن ْ ي ْ رماِت بِِإْذِن اّللَِّ اْصطمفم نَّاُت عمْدٍن جم ( بدليل قوله يف اجلميع ) ي ْ
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ا   ( ، ألن هذا أطاع الشيطان وعصى ربه فقد وضع الطاعة يف غري موضعها .يمْدُخُلون مهم
 ا متفرقة ، قوله : وإذ واعدنا موسى أربعني ليلة ، مل يبني هل واعده إياها جمتمعة أو متفرقة ، ولكنه بنّي يف سورة األعراف أهن

اُت رمبِِّه أمْربمِعنيم وأنه واعده أواًل ثالثني مث أمتها بعشر ، وذلك يف قوله تعاىل ) ا ِبعمْشٍر ف متممَّ ِميقم لمًة ومأممْتمْمنماهم ى ثمالِثنيم لمي ْ وموماعمْدنما ُموسم
لمًة   ( .لمي ْ

 . وَتاوزنا عنكم فالعفو : حممُْو الذنب ؛ أي حمْونا ذنوبكم (مث َّ َعَفْونَا َعْنك ْم ) 
 ( أي من بعد عبادتكم العجل ، والعجل ولد البقرة .ِمْن بـَْعِد َذِلَك )

يم  قال القرطيب :
 العجل عجاًل الستعجاهلم عبادته . ومسُِّ

 (  أي : ألجل أن تقوموا بشكره . َلَعلَّك ْم َتْشك ر ونَ ) 
 ُْلُدونم  اليت يف سورة الشعراء )قال بعض العلماء : أن كل )لعل( يف القرآن هي مبعىن التعليل إال انِعم لمعملَُّكْم ختم صم ت متَِّخُذونم مم ( وم

 قالوا : هي مبعىن : كأنكم ختلدون .
  : هو القيام بطاعة املنعم اعرتافاً بالقلب ، وثناء باللسان ، وطاعة باألركان .والشكر 

 ويف ذلك يقول الشاعر : 
  احملجبايدي ولساين والضمري                أفادتكم النعماُء مين ثالثةً               

فنعمة العني : أن ال ينظر هبا إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة اليد أن ال يبطش هبا إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة الرِجل أن 
 ال ميشي هبا إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة املال : أن ال يستعني به ويصرفه إال فيما يرضي هللا 

  ؟كيف يتحقق الشكر 
 سؤال هللا ذلك .أواًل : 

تمكم الَّيِت أمنْ عمْمتم عملميَّ ( كما قال تعاىل عن سليمان :  قمالم رمبِّ أمْوزِْعيِن أمْن أمْشُكرم نِْعمم  .) وم
 و داودرواه أب .عين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك(ملعاذ : )يا معاذ ، ال تدعن دبر كل صالة أن تقول : اللهم أ وقال 

 أن يعلم اإلنسان أن النعم إذا شكرت قرت وزادت .ثانياً : 
نَُّكْم ( قال تعاىل :  مزِيدم ْرمُتْ ألم كم ِإْذ تمأمذَّنم رمبُُّكْم لمِئْن شم  .)وم

 أن يعلم اإلنسان أن هللا سيسأله يوم القيامة عن شكر نعمه .ثالثاً : 
ِئٍذ عمِن قال تعاىل :   .النَِّعيِم( )مُثَّ لمُتْسأمُلنَّ ي مْومم

أي مث لتسألن عن شكر ما أنعم هللا به عليكم من الصحة واألمن والرزق وغري ذلك ، ما ذا قابلتم به نعمه من قال ابن كثري : 
 .شكر وعبادة 

 أن ينظر إىل من هو دونه يف أمور الدنيا ، فإذا فعل ذلك استعظم ما أعطاه هللا .رابعاً : 
 فل منكم وال تنظروا إىل من هو فوقكم ، فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا عليكم ( .: ) انظروا إىل من هو أس قال 

 الشكر يكون من هللا لعبده ومن العبد لربه .
ةم أمِن اْشُكْر ّلِلَِّ فشكر العبد لربه كقوله تعاىل ) انم احلِْْكمم نما لُْقمم ْد آت مي ْ رُِّف اآْلياِت لِ (. وقوله تعاىل )وملمقم ِلكم ُنصم ذم ْوٍم يمْشُكُرونم كم  (.قم

 وتعريفه كما سبق وهو أن يستعمل نعمه يف طاعة هللا .
اِكٌر عمِليمٌ وشكر هللا لعبده كقوله تعاىل ) و  رْياً فمِإنَّ اّللَّم شم ْن تمطموَّعم خم ُكورٌ ( وقوله تعاىل ) مم  (  ِإنَّ رمب َّنما لمغمُفوٌر شم

ل من عمله القليل، فإنه يعطي العبد ويوفقه ملا يشكره عليه، ويشكر القليل من ومعىن شكر هللا لعبده : هو أن يثيبه الثواب اجلزي
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العمل والعطاء فال يستقله أن يشكره، ويشكر احلسنة بعشر أمثاهلا إىل أضعاف مضاعفة، وإذا ترك له شيئًا أعطاه أفضل منه، 
 وإذا بذل له شيئاً رّده عليه أضعافاً مضاعفة .

 له إذ شغلته عن ذكره ، فأراد أال تشغله مرة أخرى ، أعاضه عنها مُت الريح . ملا عقر سليمان اخليل غضباً 
 وملا ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها يف مرضاته ، أعاضهم عنها أن مّلكهم الدنيا وفتحها عليهم .

        وملا احتمل يوس ف الص ديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مّك ن له يف األرض يتب وأ منها حيث يشاء .
 : فضائل الشكر 

 هللا أمر به .أواًل : 
( قال تعاىل :  اِكرِينم  .)بمِل اّللَّم فماْعُبْد ومُكْن ِمنم الشَّ

 التوبيخ على عدم الشكر .ثانياً : 
(قال تعاىل :  اِرُب أمفمال يمْشُكُرونم شم نماِفُع وممم ا مم ُْم ِفيهم هلم  . )وم

 سل .الثناء على الشاكرين وأنه سبل الر ثالثاً : 
ُكوراً( قال تعاىل :  انم عمْبداً شم عم نُوٍح ِإنَُّه كم ْن محممْلنما مم  .)ُذرِّيَّةم مم

 الشكر نفع للشاكر نفسه .رابعاً : 
ْفِسِه ( قال تعاىل :  ْن يمْشُكْر فمِإمنَّما يمْشُكُر لِن م مم  .) وم

 أن الشكر إذا صدر من املؤمنني فهو مانع من نزول العذاب .خامساً : 
ْنُتْم ( عاىل : قال ت ْرمُتْ ومآمم كم اِبُكْم ِإْن شم ا ي مْفعمُل اّللَُّ ِبعمذم  .)مم

 أن الشكر سبب لزيادة النعم .سادساً : 
نَُّكْم ( قال تعاىل :  مزِيدم ْرمُتْ ألم كم ِإْذ تمأمذَّنم رمبُُّكْم لمِئْن شم  .)وم

 أن الصفوة من عباد هللا يسألون هللا أن يوزعهم شكر نعمته .سابعاً : 
تمكم الَّيِت أمنْ عمْمتم عملميَّ ( قال تعاىل عن سليمان :  قمالم رمبِّ أمْوزِْعيِن أمْن أمْشُكرم نِْعمم  .) وم

 أن الشاكرين قليلون .ثامناً : 
( قال تعاىل :  لمِكنَّ أمْكث مرم النَّاِس ال يمْشُكُرونم  .) وم

ُكوُر(وقال تعاىل :  قمِليٌل ِمْن ِعبماِديم الشَّ  . ) وم
 يدل على أهنم هم خواص هللا .وهذا 

َنا م وَسى اْلِكَتابَ )   ( أي وأعطينا موسى الكتاب وهو التوراة . َوِإْذ آتـَيـْ
 هذا تذكري بنعمة نزول الشريعة اليت هبا صالح أمورهم وانتظام حياهتم وتأليف مجاعتهم مع اإلشارة إىل متام  :قال ابن عاشور

 ع.هم لسعة الشريعة املنزلة هلم حىت كانت كتاباً فكانوا به أهل كتاب أي أهل علم تشريالنعمة وهم يعدوهنا شعار جمدهم وشرف
 وأحد أويل العزم من الرسل ، وهو كليم الرمحن . لوموسى هو ابن عمران ، أفضل أنبياء بين إسرائي ، 
 ( أي وأعطيناه الفرقان ، وقد اختلف العلماء يف املراد فيه : َواْلف ْرقَانَ ) 

 لفرقان انفراق البحر له حىت صار فرقاً فعربوا ، وهذا بعيد .: افقيل 
 : إن الواو زائدة ، واملعىن : آتينا موسى الكتاب الفرقان . وقيل 

الفرقان هو الكتاب ) التوراة ( ، عطف عليه وإن كان املعىن واحداً ، ويكون ذلك من قبيل عطف األوصاف واملوصوف  وقيل :
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بِِّح اْسمم رمبِّكم اأْلمْعلمىىل )واحداً ، كما يف قوله تعا وَّى.  سم لمقم فمسم ى.  الَِّذي خم دم رم ف مهم  ( . ومالَِّذي قمدَّ
إن الفرقان الذي آتاه موسى هو الكتاب الذي فرق به بني احلق والباطل ، وهو نعت للتوراة وصفة هلا ، فيكون تأويل وقيل :  

 اها له يف األلواح وفرقنا هبا بني احلق والباطل ، ورجحه الطربي .اآلية حينئذ : وإذا آتينا موسى التوراة اليت كتبن
يف اآلية مضمر ، ومعناه : وآتينا موسى الكتاب يعين التوراة ، وأعطينا حممدًا الفرقان ، فكأنه خاطبهم فقال : قد  وقيل :

 وعلم سائر األنبياء . أعطيناكم علم موسى وعلم حممد 
 أي لكي هتتدوا بالتدبر فيها والعمل مبا فيها من أحكام .(  َلَعلَّك ْم تـَْهَتد ونَ  )

 الفوائد :
 حكمة هللا يف تقديره ، حيث واعد موسى أربعني ليلة لينّزل عليه فيها التوراة . -1
 عظمة هللا لقوله ) آتينا ( . -2
 سفه هؤالء الذين اختذوا العجل إهلاً ، حيث هم الذي صنعوه . -3
 .أن الشرك أعظم الظلم  -4
 أن املستحق للعبادة هو هللا عز وجل اخلالق . -5
 سعة رمحة هللا بعفوه عمن ظلم . -6
 وجوب شكر هللا ، ألنه عفا وصفح . -7
 نعمة هللا العظيمة بإنزال الكتب . -8
 إثبات رسالة موسى . -9

 أن الكتب اليت ينزهلا تكون فرقاناً بني احلق والباطل .  -10
َاِذك م  اْلِعْجَل فـَت وب وا ِإىَل بَارِِئك ْم فَاقْـتـ ل وا أَنـْف  َوِإْذ قَاَل م وَسى لِ )  ٌر َلك ْم َقْوِمِه يَا قـَْوِم ِإنَّك ْم َظَلْمت ْم أَنـْف َسك ْم بِاَّتِِ َسك ْم َذِلك ْم َخيـْ

 ( ( .54) ِعْنَد بَارِِئك ْم فـََتاَب َعَلْيك ْم ِإنَّه  ه َو التـَّوَّاب  الرَِّحيم  
 [ . 54] البقرة : 

-------- 
 ل .أي واذكروا إذ قال موسى لقومه بعدما رجع من املوعد الذي وعده ربه فرآهم قد اختذوا العج ( َوِإْذ قَاَل م وَسى ِلَقْوِمهِ ) 
َاِذك م  اْلِعْجلَ )  إهلًا يعبده ،  لقهي ظلم أعظم وأشد من أن يتخذ اإلنسان مع بارئه وخا( وأ يَا قـَْوِم ِإنَّك ْم َظَلْمت ْم أَنـْف َسك ْم بِاَّتِِ

ْركم لمظُْلٌم عمِظيمٌ فإن هذا أظلم الظلم كما قال تعاىل )  ( . نَّ الشِّ
ماذُِكُم اْلِعْجلم قوله تعاىل )  ( : أي إهلاً .  بِاختِّ

 ، مع اإلقالع والندم .أي خالقكم ، والتوبة الرجوع من املعصية إىل الطاعة ( فـَت وب وا ِإىَل بَارِِئك ْم )  
  تنبيه على عظم جرمهم، أي فتوبوا إىل الذي خلقكم وقد عبدمت معه غريه : يف هذا( قال ابن كثريِإىلم بمارِِئُكمْ )قوله تعاىل . 

 وأن اخلالق هو املستحق للعبادة :وهللا عز وجل ينبه كثرياً على هذا املعىن ، ويذكر املشركني بذلك ، 
ثمٌل فماسْ قال تعاىل ) ا النَّاُس ُضِربم مم ُعوا لمهُ  ُ تمِمعيما أمي ُّهم ُْلُقوا ُذبماباً وملمِو اْجتممم  ( . وا لمُه ِإنَّ الَِّذينم تمْدُعونم ِمْن ُدوِن اّللَِّ لمْن خيم

ْيئاً ومُهْم خُيْلمُقونم وقال تعاىل ) ُْلُق شم ا ال خيم  ( . أمُيْشرُِكونم مم
ُرونم وقال تعاىل ) ُْلُق أمفمال تمذمكَّ ْن ال خيم مم ُْلُق كم ْن خيم  . ( أمفممم
الٍل ُمِبنيٍ وقال تعاىل ) لمقم الَِّذينم ِمْن ُدونِِه بمِل الظَّاِلُمونم يف ضم اذما خم ْلُق اّللَِّ فمأمُروين مم ا خم ذم  ( . هم
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ُقونم وقال تعاىل ) ُكْم ومالَِّذينم ِمْن ق مْبِلُكْم لمعملَُّكْم ت مت َّ لمقم ا النَّاُس اْعُبُدوا رمبَُّكُم الَِّذي خم  ( . يما أمي ُّهم
ِإذْ  ) ما قال تعاىل عن إبراهيم وك ق مْوِمِه ِإنَّيِن  أِلمبِيهِ  ِإبْ رماِهيمُ  قمالم  وم َّا ب مرماء وم ومل يقل إال هللا  ( فمطمرمين  الَِّذي ِإالَّ  .ت مْعُبُدونم  ممِّ

 لفائدتني :
 بالعبادة . اإلشارة إىل علة إفراد هللا بالعبادة ، ألنه كما أنه متفرد باخللق ، فيجب أن ينفرد األوىل :

 اإلثبات .و  اإلشارة إىل بطالن عبادة األصنام ، وألهنا مل تفطركم حىت تعبدوها ، ففيها تعليل للتوحيد اجلامع بني النفي والثانية :

، كما ني كانوا يعرتفون أن هللا خالقهم، ألن املشركى صفة اخللق دون غريها من الصفات: إمنا نص هللا تعاىل علقال بعض العلماء
ُقولُ  ل تعاىل )قا ُهْم لمي م لمقم ْن خم ُهْم مم أمْلت م لمِئْن سم ُهنَّ اْلعمزِيُز  وقال تعاىل ) ( نَّ اّللَُّ وم لمقم ُقوُلنَّ خم اوماِت وماأْلمْرضم لمي م مم لمقم السَّ ْن خم ُهْم مم أمْلت م لمِئْن سم وم

 ( . اْلعمِليمُ 
 وقيل : ليذكرهم بذلك نعمته عليهم . 

ملؤمن أخو املؤمن فكأنه هو نفسه ، فاألمة ا عرب بقتل النفس ، ألن اأي ليقتل بعضكم بعضًا ، وإمن(  فَاقْـتـ ل وا أَنـْف َسك مْ ) 
 الواحدة اجملتمعة على شيء ينزلون منزلة النفس الواحدة .

ْلُتْم بُ ُيوتاً فم كقوله تعاىل ) لُِّموا عملمى أمنْ ُفِسُكْم فمِإذما دمخم  ( أي : على من يف البيت .سم
ُكمْ ) وقوله تعاىل  ( أي : ال يلمز بعضكم بعضاً . ومال ت مْلِمُزوا أمنْ ُفسم

ْعُتُموُه ظمنَّ اْلُمْؤِمُنونم وماْلُمؤْ وقوله تعاىل )  رْياً لمْوال ِإْذ مسِم  ( أي : ظنوا بإخواهِنم خرياً .ِمنماُت بِأمنْ ُفِسِهْم خم
ُكمْ وقوله تعاىل ) ُؤالِء ت مْقتُ ُلونم أمنْ ُفسم  ي : إخوانكم .( أ مُثَّ أمنْ ُتْم هم

عن ابن عباس ) ... فقال هللا تبارك وتعاىل إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد أو ولٍد فيقتله بالسيف وال 
يبايل من قتل يف ذلك املوطن ، فتاب أولئك الذين كان قد خفي على موسى وهارون ما اطلع هللا من ذنوهبم فاعرتفوا هبا وفعلوا 

 فغفر هللا للقاتل واملقتول . ما أمروا به
، ربنا البقية  لفاجتلد القوم فكان من قتل من الفريقني سبعون ألفًا ، حىت دعا موسى وهارون : ربنا أهلكت بين إسرائي قيل :

أصابتهم ظلمة فأصبح بعضهم يقتل بعض ، فاجنلت الظلمة عنهم وقد  وقيل :البقية ، فأمرهم أن يضعوا السالح فتاب عليهم ، 
 أجلوا عن سبعني ألف قتيل ، وقيل : بل إن القتل وقع جهراً بال ظلمة ، وهذا أصح ، ألنه أبلغ يف الداللة على صدق توبتهم .

 ( أي القتل . َذِلك مْ ) 
ٌر َلك ْم ِعْنَد بَارِِئك ْم  )  د اخلالق العظيم . ونزولكم عند أمره خري لكم عنأي رضاكم حبكم هللا( َخيـْ

ن هذا القتل هبذه التوبة يقطع حياهتم الدنيوية ، ولكنه يكسبهم حياة أخروية ، وهذه احلياة األخروية خري من أ قال الشنقيطي :
 احلياة الدنيوية .

 يف الكالم حذف تقديره : ففعلتم فتاب عليكم ، أي فقبل توبتكم وَتاوز عنكم .(  فـََتاَب َعَلْيك مْ ) 
 لذي يتوب على التائبني ، فمن رمحته أنه يقبل توبة التائبني مهما عظمت ذنوهبم .ا(  ِإنَّه  ه َو التـَّوَّاب  الرَِّحيم  ) 

 الفوائد :
 أن الشرك من أعظم الظلم ، ألنه وضع للعبادة يف غري موضعها . -1
 خطورة الشرك . -2
 و من يستحق العبادة .( فالذي خلقكم ه ف مُتوبُوا ِإىلم بمارِِئُكمْ تذكري العاصي مبن يستحق الطاعة والعبادة لقوله ) -3
 أن الذي ال خيلق ال يستحق أن يعبد . -4
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 أن العاجز ال يستحق أن يكون إهلاً . -5
 وجوب التوبة . -6
 اإلخالص يف التوبة . -7
 ما وضع هللا على بين إسرائيل من األغالل واآلصار ، حيث كانت توبتهم من عبادة العجل أن يقتل بعضهم بعضاً . -8
 فس واحدة .أن األمة كن -9

 رمحة هللا هبذه األمة ورفع اآلصار عنها . -10
 تفاضل األعمال . -11
 إثبات امسني من أمساء هللا : التواب والرحيم . – 12

ت ْم تـَْنظ ر ونَ )   مث َّ بـََعثْـَناك ْم ِمْن بـَْعِد َمْوِتك ْم ( 55) َوِإْذ قـ ْلت ْم يَا م وَسى َلْن نـ ْؤِمَن َلَك َحَّتَّ نـََرى اَّللََّ َجْهَرًة فََأَخَذْتك م  الصَّاِعَقة  َوأَنـْ
 ( ( .56) َلَعلَّك ْم َتْشك ر ونَ 

 [ . 56 -55] البقرة : 
----------- 

إىل هللا  أي واذكروا يا بين إسرائيل حني خرجتم مع موسى لتعتذروا(  َوِإْذ قـ ْلت ْم يَا م وَسى َلْن نـ ْؤِمَن َلَك َحَّتَّ نـََرى اَّللََّ َجْهَرةً ) 
 من عبادة العجل .

 ، وبأن هللا أمرك وهناك .ما نسمعه كالم هللا  أي لن نصدق لك بأن(  َلْن نـ ْؤِمَن َلكَ ) 
 ) رؤية بصرية ( ،  وقيل املعىن ) جهرة ( أنه صفة لقوهلم ، أي : جهروا بذلك القول .عالنية (  َحَّتَّ نـََرى اَّللََّ َجْهَرةً )  

 ملختارون منهم ومل حيك كثري من املفسرين سواه .قال ابن كثري : واملراد السبعون ا
 يف القائلني ملوسى ذلك قوالن :

ْهرمةً ): أهنم السبعون املختارون، فلما صار يكلم موسى ربه ويكلمه هللا، قالوا  القول األول ىتَّ ن مرمى اّللَّم جم  .(لمْن نُ ْؤِمنم لمكم حم
ىتَّ )وأنزل عليه التوراة ، وج اء هبا قالوا : ليست من عند هللا : أنه ملا رجع موسى من ميقات هللا ،  القول الثاين لمْن نُ ْؤِمنم لمكم حم

ْهرمةً   ( . ن مرمى اّللَّم جم
 واختلف يف وقت اختيارهم ، فحكى أكثر املفسرين أن ذلك بعد عبادة العجل ، اختارهم ليستغفروا لبين  قال ابن عطية :

 ول أصح .حني خرج من البحر وطلب بامليعاد ، واأل إسرائيل ، وحكى النقاش وغريه أنه اختارهم
 أي فأهلكهم هللا بالصاعقة ، عقاباً ملقالتهم هذه الشنعاء .(  فََأَخَذْتك م  الصَّاِعَقة  )  
 : الصاعقة كل أمٍر هائل رآه املرء أو عاينه أو أصابه حىت يصري من هوله وعظيم شأنه إىل هالك وعطب ،  قال ابن جرير

 قل وغمور فهم أو فقد بعض آالت اجلسم ص وتاً كان ذلك أو زلزلة أو رجفاً .وإىل ذهاب ع
 .من حواسه  شيئاً  و يفقدقة : مبعىن الشيء اهلائل العظيم إذا عاينه اإلنسان فإنه ميوت هلوله أو حيرتق أالصاع

رَّ يف قوله تعاىل ) ما صع ق موسىوصعق هؤالء باملوت فماتوا وهذا هو ظاهر القرآن ، وأ ِعقاً  ومخم ى صم  ( فهو إغماء . ُموسم
ت ْم تـَْنظ ر ونَ  ) صعق  وقيل :، وه ذا اختيار ابن جرير ،  وا عن آخرهم ينظر بعضهم إىل بعض يقع ميتًا حىت مات قيل :(  َوأَنـْ

 بعضهم والبعض اآلخر ينظر ، مث بعث الذين صعقوا ، وصعق اآلخرون .
 لى أن صعقهم كان موتاً حقيقياً .كم ، ويف هذا دليل عحيينا أي أ(  ِمْن بـَْعِد َمْوِتك مْ  مث َّ بـََعثْـَناك مْ ) 
 : ( هذا قول األكثرين ، وزعم قوم أهنم مل ميوتوا ،  مُثَّ ب معمثْ نماُكمْ ومن الدليل على أهنم ماتوا قوله تعاىل ) قال ابن اجلوزي
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ِعقاً واحتجوا بقوله تعاىل ) ى صم رَّ ُموسم ، فقال هناك ) فلما أفاق ( وقال تعاىل فرق بني املوضعني ألن هللا( وهذا قول ضعيف ،  ومخم
 . ( واإلفاقة للمغشي عليه ، والبعث للميت مُثَّ ب معمثْ نماُكمْ هاهنا )

 . ) ويف هذا إثبات البعث . ) وسأذكر مباحث البعث يف قصة القتيل إن شاء هللا 
 . وهذه قصة من مخس قصص مذكورة يف سورة البقرة يف إثبات البعث 
 ) وسبقت مباحث الشكر ( . .لتشكروا هللا على إنعامه عليكم بالبعث بعد املوت : أي (  َعلَّك ْم َتْشك ر ونَ لَ ) 

 الفوائد :
 إثبات البعث ، وهذه إحدى القصص اخلمس اليت تدل على البعث يف سورة البقرة . -1
 قدرة هللا عز وجل . -2
 عثهم من بعد موهتم .تذكري هللا بين إسرائيل بنعمته عليهم ، حيث ب -3
 أن أمل العقوبة ووقعها إذا كان اإلنسان ينظر إليها تكون أشد . -4
 وجوب شكر هللا على نعمه . -5
 أن من شكر فإمنا يشكر لنفسه . -6
َزْلَنا َعَلْيك م  اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ك ل وا ِمْن طَيَِِباِت َما رَ )    زَقْـَناك ْم َوَما َظَلم ونَا َوَلِكْن َكان وا أَنـْف َسه ْم َوَظلَّْلَنا َعَلْيك م  اْلَغَماَم َوأَنـْ

 ( ( .57) َيْظِلم ونَ 
 [ . 57] البقرة 

-------- 
مبا أسبغ عليهم من النعم فقال  –أيضًا  –ا ذكر تعاىل ما دفعه عنهم من النقم ، شرع يذكرهم مل( َوَظلَّْلَنا َعَلْيك م  اْلَغَماَم ) 

ظملَّْلنما عملمْيكُ ) امم وم ها ويسرتها ، وهو السحاب األبيض ، ظللوا به ( مجع غمامة ، مسي بذلك ألنه يُغم السماء ، أي : يواري ُم اْلغممم
 يف التِّيِه ليقيمهم حر الشمس .

  وكان ذلك ملا كانوا يف التيه ، واشتكوا احلر ، دعا نب هللا موسى هلم ، فظلل هللا عليهم الغمام ، وهو غمام أبيض رقيق
 هم من الشمس .يُظل
 الغمام ( إن ما ورد من ُتديده أنه سحاب أبيض فهو مما أِخذ من بين إسرائيل،  وإال فإن كل ما   قال الشيخ السبت (

 سرتك فإنه يقال له غممام ، وجاء يف احلديث ) كأهنما غمامتان ( .
 : امتنعوا من دخول مدينة اجلبارين.وقد ذكر املفسرون أن هذا جرى يف التيه بني مصر ، والشام ملا  قال الشوكاين 
 : وجعلنا الغمام تظلكم ، وذلك يف التيه سخر هللا هلم السحاب يسري بسريهم يظلهم قال املفسرون ) ومظملَّْلنما (  قال الرازي

 س .من الشم
 : غممته ) الغمام ( السحاب، مسي غمامًا ، ألنه يغم السماء، أي : يسرتها، وكل شيء غطيته فقد قال ابن اجلوزي ،

 ه .وهذا كان يف التي
 ( ظملَّْلنماوصيغة اجلمع يف قوله  ( للتعظيم . وم
َزْلَنا َعَلْيك م  اْلَمنَّ )  : أنه كان ينزل عليهم  وقيل .: صمغة حلوة ، وهذا قول جماهد  فقيلاختلفت عبارات املفسرين فيه ، (  َوأَنـْ

 ل ، قاله الشيخ ابن عثيمني.ه العس، كأنيأكلون منه ما شاءعلى األشجار فيغدون إليه ف
 : هو العسل ، وهذا قول الشعب . وقيل
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نَّ .... (ومأمنْ زمْلنما قوله عز وجل )  قال املاوردي :  فيه سبعة أقاويل :  عملمْيُكُم اْلمم
 : أن املنَّ ما سقط على الشجر فيأكله الناس ، وهو قول ابن عباس.أحدها 

 اهد.أن املنَّ صمغة ، وهو قول جم والثاين :
 . أن املنَّ شراٌب ، كان ينزل عليهم يشربونه بعد مزِجِه باملاء ، وهو قول الربيع بن أنس والثالث :
 أن املنَّ عسل ، كان ينزل عليهم ، وهو قول ابن زيٍد. والرابع :

 . هو قول وهبو أن املن اخلبز الرقاق ،  واخلامس :
 . أنه الزجنبيل ، وهو قول السدي والسادس :

 أنه الرتجنني. ع :والساب
وهللا أعلم أنه أكل ما امُت هللا به عليهم من طعام وشراب وغري ذلك مما ليس فيه عمل وال كد ، ويف احلديث  قال ابن كثري :

 من غري تعب . –فضاًل من هللا  –، حيث إنه يوجد ما مّن هللا به على بين إسرائيل : من جنس)الكمأة من املن( أي قال 
اىنم .عامة املفسرين على أن السلوى طائر حلو اللحم ( ى َوالسَّْلوَ  ) مم  ، وهو السُّ

 : السلوى طائر بإمجاع املفسرين . قال ابن عطية
 أي : وقلنا هلم : كلوا من طيبات ما رزقناكم كهذا املّن والسلوى .( ك ل وا ِمْن طَيَِِباِت َما َرزَقْـَناك ْم ) 

 ا وحلِّيتهما شرعاً ، ألهنما مّن وفضل من هللا جل وعال .ومعىن ، للذاذة طعمهم ومها طيبان حساً 
فالطّيْب هنا شامل لطيب اإلباحة وطيب اللذاذة ، ألن الطيْب يطلق إطالقني : يطلق طيبًا من جهة اإلباحة وعدم الشبهة ، 

 ويطلق طيباً من جهة اللذاذة وحسن املأكل ، وهو جامع هلما هنا .
 نقصونا شيئاً ، ألن هللا ال تضره معصية العاصني ، وال تنفعه طاعة الطائعني . أي : ما( َوَما َظَلم ونَا ) 
أي : أمرناهم باألكل مما رزقناهم وأن يعبدونا فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم ، هذا مع ما (  َوَلِكْن َكان وا أَنـْف َسه ْم َيْظِلم ونَ ) 

وارق العادات ، فظلموا أنفسهم بارتكاب املعاصي ومقابلة النعم شاهدوه من اآليات البينات ، واملعجزات القاطعات ، وخ
 باملعاصي .

ا النَّاُس ِإمنَّما ب مْغُيُكْم عملمى أمنْ ُفِسُكمْ كما قال تعاىل )  ( . يما أمي ُّهم
 ويف احلديث القدسي ) ... يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين ... ( .

 ومن هنا يتبني فضيلة أصحاب حممد   :قال ابن كثري  ورضي هللا عنهم على سائر أصحاب األنبياء يف صربهم وثباهتم
 د واجلهد ، ومل يسألوا خرق عادة الشديها عام تبوك يف ذلك القيظ واحلر وعدم تعنتهم ، مع ما كانوا معه يف أسفاره وغزواته ، من

 . ب وال إجياد أمر ، مع أن ذلك كان سهاًل على الن
 الفوائد :

 بيان شيء من نعم هللا على بين إسرائيل . -1
 أن الغمام يسري بأمر هللا تعاىل . -2
 أن حلوم الطيور من أفضل اللحوم . -3
 األكل من الطيبات . -4
 ُترمي األكل من اخلبائث ، واخلبيث نوعان : خبيث لذاته ، وخبيث لكسبه . -5

 ر ، واخلبيث لكسبه : كالغش والربا .فاخلبيث لذاته : كامليتة ، واخلنزي
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 أن هللا ال تضره معصية العاصني .-6
 أن الذنوب واملعاصي ظلم للنفس . -7
 أن بين إسرائيل كفروا هذه النعمة . -8
َها َحْيث  ِشْئت ْم رََغدًا َواْدخ ل وا اْلَباَب س جَّداً )  َوق ول وا ِحطٌَّة نـَْغِفْر َلك ْم َخطَايَاك ْم َوَسَنزِيد   َوِإْذ قـ ْلَنا اْدخ ل وا َهِذِه اْلَقْريََة َفك ل وا ِمنـْ

َزْلَنا َعَلى الَِّذيَن ظََلم وا رِْجزًا ِمَن السََّما (58) اْلم ْحِسِننيَ  َر الَِّذي ِقيَل هَل ْم فَأَنـْ ِء ِبَا َكان وا فـََبدََّل الَِّذيَن َظَلم وا قـَْواًل َغيـْ
 ( .( 59)يـَْفس ق ونَ 

 [ . 59 – 58] البقرة : 
----------- 

 أي : واذكروا يا بين إسرائيل إذا قلنا ادخلوا هذه القرية .( َوِإْذ قـ ْلَنا اْدخ ل وا َهِذِه اْلَقْريََة ) 
 والقرية : املدينة ، ومسيت بذلك ألهنا تقرت أي : اجتمعت ، واختلف يف تعيني هذه القرية :

رجحًا هذا القول : وهلذا كان أصح القولني أن هذه البلدة هي بيت املقدس  فقال اجلمهور : هي بيت املقدس ، قال ابن كثري م
يما ق مْوِم اْدُخُلوا اأْلمْرضم كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وغري واحد ، وقد قال هللا تعاىل حاكيًا عن موسى )

وا تمبم اّللَُّ لمُكْم ومال ت مْرتمدُّ ةم الَّيِت كم سم دَّ  ( . اْلُمقم
 قال آخرون : هي أرحياء ، قال ابن كثري : وهذا بعيد ، ألهنا ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت املقدس ال أرحياء .و 
 : واختلف يف تعيينها ؛ فقال اجلمهور : هي بيت املقدس ، وهذه نعمة أخرى ، وهي أنه أباح هلم دخول  قال القرطيب

 البلدة وأزال عنهم التِّيه.
م من التيه بعد أربعني سنة مع يوشع بن نون عليه السالم ، وفتحها هللا عليهم ، وملا فتحوها أمروا أن وكان هذا بعد خروجه
 يدخلوا الباب سجداً .

 : وملا زال عنهم التيه ، ومات موسى وهارون ، وكان اخلليفة بعدمها يوشع بن نون ، وجاءوا وجاهدوهم  قال الشنقيطي
الشمس ليوشع بن نون ، وفتحوا البلد ، أمرهم هللا أن يشكروا هذه النعمة بقوٍل يقولونه ، وفعٍل اجلهاد املعروف الذي رّد هللا فيه 

 الفعل الذي قيل هلم بفعل غريه . –يفعلونه ، فبدلوا القول الذي قيل هلم بقول غريه ، وبدلوا _ أيضاً 
َها )   أمر إباحة .( َفك ل وا ِمنـْ
 نتم يف البلد .أي : يف أي مكان ك( َحْيث  ِشْئت ْم ) 
 أي : أكالً رغداً أي : واسعاً لذيذاً ال عناء فيه وال تعب .( رََغداً ) 

 مث أمرهم هللا بقول وفعل شكراً لنعمة الفتح وهو قوله :
 هلل على النعمة . أي : أن يدخلوا باب القرية سجداً شكراً ( َواْدخ ل وا اْلَباَب س جَّدًا ) 

 ع تواضعاً واَنناء وتعظيماً هلل .و املراد بالسجود هنا الرك قيل :
 : هو السجود على اجلبهة . وقيل

 املراد مطلق التواضع لكنه قول ضعيف . وقيل :
 : واحلكمة من أمرهم بذلك 

 لعله ابتالء من هللا تعاىل هلم ، وقيل : شكراً هلل على هذه النعمة ، فلما أنعم هللا بدخول األرض املقدسة بعد التيه الذي ضربه هللا
 عليهم أربعني سنة ، لزمهم شكر هذه النعمة بأن يدخلوا الباب ) باب القرية ( سجداً .
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 َثان ركعات . وسجد أصحابه ، وعند الفتح أيضاً صلى النب  وسجود الشكر مشروع يف شريعتنا ، وقد سجده النب 
طة فعلة من احلط الذي هو الوضع ، واملعىن : مسألتنا هذا القول الذي أُمروا به ، أي : مسألتنا حطة ، واحل( َوق ول وا ِحطٌَّة ) 

 .غفار تؤذن حبط الذنوب ووضع األوزار تسة لذنوبنا وأوزارنا ، فهي كلمة الربنا هي حط
 : املغفرة : سرت الذنب والتجاوز عنه ، واخلطيئة : الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه التنكيل ، واملعىن( نـَْغِفْر َلك ْم َخطَايَاك ْم ) 

 .نتجاوز ونسرت لكم ذنوبكم العظيمة 
 الذين حيسنون يف عبادة رهبم ، وحيسنون إىل املخلوقني طلباً ملرضاة هللا . ( َوَسَنزِيد  اْلم ْحِسِننيَ ) 

، ويدخل فيه اإلحسان باجلاه ، وهذا يشمل مجيع أنواع اإلحسان، ألنه مل يقيده بشيء دون شيء، فيدخل فيه اإلحسان باملال
شفاعة وَنو ذلك ، وتعليم العلم النافع ، وقضاء حوائج الناس من تفريج كرباهتم ، وإزالة شدائدهم ، وعيادة مرضاهم ، وبال

 وتشييع جنائزهم ، وإرشاد ضاهلم .
ُن ِديناً ، كما قال تعاىل ) ويدخل يف ذلك اإلحسان يف عبادة هللا ، إخالصاً هلل تعاىل ، ومتابعة للرسول   ْن أمْحسم مم ممَّْن أمْسلممم وم

ُه ّلِلَِّ ومُهوم حُمِْسنٌ  ُه ّلِلَِّ ومُهوم حُمِْسٌن ف ملمُه أمْجرُُه ِعْندم رمبِّهِ ( وقال تعاىل ) ومْجهم ْن أمْسلممم ومْجهم  ( . ب ملمى مم
 فاإلحسان يف عبادة هللا : أن تقوم بالعمل متقناً فيه إخالصاً ومتابعة .

 الواجبة واملستحبة ، وأن تعامل الناس مبا ُتب أن يعاملوك . واإلحسان إىل املخلوق : بأداء حقوقهم
 واإلحسان نوعان: :  قال السعدي 

 . واإلحسان إىل املخلوق،  اإلحسان يف عبادة اخلالق
 ك ( .أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراه ) بقولفسرها النب فاإلحسان يف عبادة اخلالق : 

فهو إيصال النفع الديين والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديين والدنيوي عنهم، فيدخل يف ذلك أمرهم : املخلوقوأما اإلحسان إىل 
باملعروف، وهنيهم عن املنكر، وتعليم جاهلهم، ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي يف مجع كلمتهم، وإيصال 

اختالف أحواهلم وتباين أوصافهم، فيدخل يف ذلك بذل الندى وكف األذى، الصدقات والنفقات الواجبة واملستحبة إليهم، على 
 ( )تفسري السعدي  واحتمال األذى، كما وصف هللا به املتقني يف هذه اآليات، فمن قام هبذه األمور، فقد قام حبق هللا وحق عبيده.

 ولذلك قال النب دافع لإلحسان مراقبة هللا تعاىل وأعظم ، عبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تره فإنه يراك(يف تعريفه )أن ت. 
معىن اإلحسان ، وأن إحسان العمل إمنا يكون ملن راقب هللا وعلم يقينيًا أن هللا  وسؤال جربيل هذا ليعلم أصحاب النب 

 مطلع عليه .
 عمل . ألن اإلحسان هو الغاية اليت من أجلها خلق اخللق ، وأنه سبحانه خيترب عباده يف إحساهنم لل

اوماِت وماأْلمْرضم يِف ِستَّ كما قال تعاىل يف أول سورة هود ) مم لمقم السَّ اءِ  ومُهوم الَِّذي خم انم عمْرُشُه عملمى اْلمم ( مث بنّي احلكمة فقال  ِة أميَّاٍم ومكم
الً  )  ُن عممم ُلومُكْم أميُُّكْم أمْحسم  ( . ومل يقل أيكم أكثر عماًل . لِيمب ْ

ا عملمى اأْلمْرِض زِينمًة هلمما ورة الكهف )وقال تعاىل يف أول س عمْلنما مم الً ( مث بنّي احلكمة بقوله ) ِإنَّا جم ُن عممم ُلومُهْم أمي ُُّهْم أمْحسم  ( . لِنمب ْ
ْوتم وماحلْميماةم وقال تعاىل يف أول سورة امللك ) لمقم اْلمم ُلومُكْم أميُُّكْم أمْحسم  ( مث بنّي احلكمة فقال ) الَِّذي خم اًل لِيمب ْ  ( .ُن عممم

 فاإلحسان : أن يأت بالعمل حسناً متقناً ال نقص فيه وال وصم ، وإحسان العمل ال ميكن إال مبراقبة خالق هذا الكون 
 : فضائل اإلحسان 

 : أن من أحسن إىل الناس أحسن هللا إليه . أوالً 
اُن كما قال تعاىل ) ْحسم اِن ِإالَّ اإْلِ ْحسم زماء اإْلِ ْل جم  ( .هم
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 ( .ومأمْحِسنُ ومْا ِإنَّ اّللّم حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيم عاىل )وقال ت
ُنوا بِاحلُْْسىنم وقال تعاىل ) و   ( .جيمْزِيم الَِّذينم أمْحسم

 : هلم يف الدنيا حسنة . ثانياً 
نمةٌ قال تعاىل )  سم نْ يما حم ِذِه الدُّ ُنوْا يف هم  ( . لِّلَِّذينم أمْحسم

 نني .: رمحة هللا قريبة من احملس ثالثاً 
نم اْلُمْحِسِننيم قال تعاىل )   ( . ِإنَّ رممْحمتم اّللِّ قمرِيٌب مِّ

 : هلم اجلنة ونعيمها . رابعاً 
ُنوْا احلُْْسىنم ومزِيمادمةٌ  قال تعاىل )  ( . لِّلَِّذينم أمْحسم

 : تبشري احملسنني . خامساً 
ِر اْلُمْحِسِننيم قال تعاىل )  بمشِّ  ( . وم

 : أن هللا معهم . سادساً 
عم اْلُمْحِسِننيم قال تعاىل ) ِإنَّ اّللَّم لممم  ( .وم

 : إن هللا حيب احملسنني . سابعاً 
 ( . ومأمْحِسنُ وماْ ِإنَّ اّللّم حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيم  ) قال تعاىل 

 : إن هللا ال يضيع أجر احملسنني . ثامناً 
 ( . ِإنَّ اّللّم الم ُيِضيُع أمْجرم اْلُمْحِسِننيم ) قال تعاىل 

 : اإلحسان سبب يف دخول اجلنة . تاسعاً 
انُوا ق مْبلم ذمِلكم حُمِْسِننيم  ) ..  قال تعاىل ا آتماُهْم رمب ُُّهْم ِإن َُّهْم كم  ( . آِخِذينم مم

 : الكافر إذا رأى العذاب متىن أن لو أحسن يف الدنيا . عاشراً 
ابم لمْو أمنَّ يل كم  قال تعاىل )   ( .ِمنم اْلُمْحِسِنني رًَّة فمأمُكونم أمْو ت مُقولم ِحنيم ت مرمى اْلعمذم

  : ُنوا احلُْْسىنم  )قوله تعاىل قال ابن رجب تفسرُي الزِّيادِة  ، وقد ثبت يف " صحيح مسلم "  عِن النَّبِّ  (ومزِيمادمٌة  لِلَِّذينم أمْحسم
حّساِن ؛ ألنَّ اإلحسانم هو أْن يمعُبدم املؤمُن ربّه يف اجلنة ، وهذا مناسٌب جلعِله جزاًء  ألهِل اإل -عز وجل  -بالّنظِر إىل وجِه هللا 

راقبِة ، كأنّه يراُه بقلِبِه وينظُر إليه يف حال عبادتِِه ، فكانم جزاُء ذلك النَّظرم إىل
ُ

نيا على وجِه احُلضوِر وامل  هللا عيانًا يف اآلخرة يف الدُّ
ار يف ،  زاِء الُكفَّ ْحُجوبُونم  )اآلخرِة وعكس هذا ما أخربم هللا تعاىل به عمْن جم ِئٍذ لممم ، وجعلم ذلك جزاًء حلاهلم  (ِإن َُّهْم عمْن رمهبِِّْم ي مْومم

نيا ، فكان جزاُؤهم على ذلك أْن حُ  نيا ، وهو تراُكم الرَّاِن على قُلوهِبم ، حىّت ُحِجبمْت عن معرفِتِه وُمراقبته يف الدُّ ِجبوا عن يف الدُّ
 ُرؤيته يف اآلخرة .

َر الَِّذي ِقيَل هَل ْم فـََبدََّل الَّ )  ) قيل لبين  جاء يف صحيح البخاري عن أيب هريرة . قال : قال النب ( ِذيَن ظََلم وا قـَْواًل َغيـْ
 : ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقال : حبة يف شعري ( . لإسرائي

َر الَِّذي ِقيَل هَل ْم فـََبدََّل الَِّذيَن َظَلم وا قـَْواًل )  فالقول الذي قيل هلم هو )حطة( فبدلوه بقول غريه وقالوا )حبة بقول غريه ،  (َغيـْ
 ( .يف شعري

وبدلوا الفعل بفعل غريه ، فالفعل الذي أمروا به أن يدخلوا سجدًا ، فبدلوه فدخلوا يزحفون على أستاههم أي : على ألياهتم 
 م .وعجائزهم ، وهذا من كفرهم وعناده
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 ( أنفسهم الَِّذينم ظملمُمواقوله تعاىل )  وضع الشيء يف غري موضعه ، فهؤالء  –كما سبق   –وعصوا أمر رهبم ، وأصل الظلم
 وضعوا األمر يف غري موضعه ، حيث قابلوا نعم هللا بالعصيان ، وعصوا هللا .

َزْلَنا َعَلى الَِّذيَن ظََلم وا رِْجزًا ِمَن السََّماِء )  : أنزل هللا عليهم رجزًا من السماء ، والرجز العذاب ، قال العلماء : وهذا  أي( فَأَنـْ
 العذاب طاعون أنزله هللا عليهم ، قال بعض العلماء : أهلك هللا به منهم سبعني ألفاً .

فال تقدموا  ) الطاعون رجس أُرسل على طائفة من بين إسرائيل أو على من كان قبلكم ، فإذا مسعتم به بأرض ويؤيد هذا قوله 
 عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال خترجوا فراراً منه ( .

 ( ) الباء ( سببية ، أي : بسبب كوهنم فاسقني . ِبَا َكان وا يـَْفس ق ونَ ) 
 قم عمْن أمْمِر رمبِّهِ ، ومنه قوله جل وعال )إوالفسق يف لغة العرب اخلروج سم انم ِمنم اجلِْنِّ ف مفم : فخرج عن طاعة ربه ، ي( أالَّ ِإبِْليسم كم

 .والعرب تقول ) فسقت الفأرة ( إذا خرجت من جحرها لإلفساد 
ْأوماُهُم النَّارُ ويراد به الكفر كقوله تعاىل )يف القرآن ويطلق  ُقوا فممم اِسِقنيم ( وقال تعاىل ) و  ومأممَّا الَِّذينم فمسم ا ُيِضلُّ بِِه ِإالَّ اْلفم ( ،  مم

اءمُكْم فماسِ املعاصي كقوله تعاىل )  ويطلق ويراد به ما دونه من ُنوا ِإْن جم ا الَِّذينم آمم  ( . ٌق بِنمبمأٍ  يما أمي ُّهم
 . فاملعاصي سبب لنزول املصائب وزوال النعم 

اٍن فم قال تعاىل ) كم ا رمغمدًا ِمْن ُكلِّ مم ا رِْزقُ هم ِئنًَّة يمْأتِيهم انمْت آِمنمًة ُمْطمم ثماًل ق مْريمًة كم رمبم اّللَُّ مم ضم ا اّللَُّ لِبماسم اجلُْوِع وم رمْت بِأمنْ ُعِم اّللَِّ فمأمذماق مهم فم كم
ُعونم  انُوا يمْصن م  ( . وماخلْمْوِف مبما كم

نٍي وممِشماٍل ُكُلوا ِمْن رِْزِق رمبُِّكْم وماْشُكُروا لمُه وقال تعاىل ) نَّتماِن عمْن ميِم ِنِهْم آيمٌة جم ْسكم بمٍأ يِف مم انم ِلسم ْد كم ٌة طم لمقم .  يِّبمٌة ومرمبٌّ غمُفورٌ ب مْلدم
نْيِ ذموماتمْ ُأُكٍل مخمٍْط وم  نَّت م ْيِهْم جم ْلنماُهْم جِبمنَّت م بمدَّ ْيلم اْلعمرِِم وم ْلنما عملمْيِهْم سم ْيٍء ِمْن ِسْدٍر قمِليلٍ فمأمْعرمُضوا فمأمْرسم شم  ( . أمْثٍل وم

أميِّْن ِمْن ق مْريمٍة عمتمْت عمْن أمْمِر رمهبِّم وقال تعاىل )  اباً ُنْكراً ومكم ا عمذم بْ نماهم عمذَّ ِديداً وم اباً شم ا ِحسم نماهم ب ْ اسم  ( . ا ومُرُسِلِه فمحم
بُ وقال تعاىل ) ذَّ لمِكْن كم اِء وماأْلمْرِض وم مم اٍت ِمنم السَّ تمْحنما عملمْيِهْم ب مرمكم ْوا لمفم ُنوا ومات َّقم لمْو أمنَّ أمْهلم اْلُقرمى آمم انُواوم ْذنماُهْم مبما كم  (.يمْكِسُبونم  وا فمأمخم
اِسِئنيم وقال تعاىل ) ُْم ُكونُوا ِقرمدمًة خم ا نُ ُهوا عمْنُه قُ ْلنما هلم ْوا عمْن مم ا عمت م  ( . ف ملممَّ
نِْبهِ وقال تعاىل ) ْذنما ِبذم  ( . فمُكاّلً أمخم
ْوٍم ي معْ وقال تعاىل ) يمًة لِقم اِويمًة مبما ظملمُموا ِإنَّ يف ذمِلكم آلم  ( . لمُمونم فمِتْلكم بُ ُيوتُ ُهْم خم
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َنَتا َعْشَرَة َعْينًا َقدْ )  َمْشَربـَه ْم ك ل وا َعِلَم ك لُّ أ نَاٍس  َوِإِذ اْسَتْسَقى م وَسى ِلَقْوِمِه فـَق ْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك احْلََجَر فَانـَْفَجَرْت ِمْنه  اثـْ
 ( (60) َواْشَرب وا ِمْن ِرْزِق اَّللَِّ َوال تـَْعثـَْوا يف اأْلَْرِض م ْفِسِدينَ 

 [ . 60] البقرة : 
-------- 

 أي واذكروا يا بين إسرائيل حني طلب موسى السقيا لقومه وقد عطشوا يف التيه .( َوِإِذ اْسَتْسَقى م وَسى ِلَقْوِمِه ) 
 ور املفسرين أمجعوا على أن هذا االستسقاء كان يف التيه ، ألن هللا تعاىل ملا ظلل عليهم الغمام وأنزل مجه : قال الرازي

 . عليهم املن والسلوى وجعل ثياهبم حبيث ال تبلى وال تتسخ خافوا العطش فأعطاهم هللا املاء من ذلك احلجر
 : تذكري بنعمة أخرى مجعت ثالث نعم وهي  قال ابن عاشور: 

 من العطش ، وتلك نعمة كربى أشد من نعمة إعطاء الطعام ولذلك شاع التمثيل بري الظمآن يف حصول املطلوب.الري -أ
 رامة ألمته ألن يف ذلك فضاًل هلم .وكون السقي يف مظنة عدم ُتصيله وتلك معجزة ملوسى وك-ب

 ا .وكون العيون اثنيت عشرة ليستقل كل سبط مبشرب فال يتدافعو -ج
 ه .حجر كان تتفجر بقدرتنا العيون مناضرب أي :أي (  ْضِرْب ِبَعَصاَك احْلََجرَ فـَق ْلَنا ا)  
  رم تعاىل )قوله اكم احلْمجم معهودًا معينًا معروفًا عندهم ، لكن الصحيح أنه حجر  للعهد ، أي اضرب عصاً قيل ) أل (  ( ِبعمصم

 غري معني ، واملراد أن يضرب أي حجر من غري ُتديد .
  ز .معني ، وذلك أبلغ يف اإلعجا س غريقيل هو جن: قال يف التسهيل 
 و) احلجر ( املراد به اجلنس، فيشمل أّي حجر يكون، وهذا أبلغ من القول بأنه حجر معني . وقال الشيخ ابن عثيمني : 

 واختلفوا يف صفة احلجر على ثالثة أقوال : وقال ابن اجلوزي :
 : مثل رأس الشاة. والثالثمثل رأس الثور، كان   والثاين :أنه كان حجراً مربعاً،  أحدها :

  بعد ذكر بعض هذه األقوال يف صفة احلجر :  واعلم أن السكوت عن أمثال هذه املباحث  - رمحه هللا -قال الرازي
  واجب، ألنه ليس فيها نص متواتر قاطع، وال يتعلق هبا عمل حىت يكتفي فيها بالظن املستفاد من أخبار اآلحاد فاألوىل تركها.

 بعد أن ذكر أكثر هذه الروايات يف صفة احلجر : وظاهر أكثرها التعارض، وال ينبئ على تعيني هذا احلجر  وقال اآللوسي :
 أمر ديين واألسلم تفويض علمه إىل هللا .

  ( قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :بعصاك قوله تعاىل ) 
 : وهذه العصا كان فيها أربع آيات 

 فتكون حية تسعى ، مث يأخذها فتعود عصا .أنه يلقيها  أواًل :
 أنه يضرب هبا احلجر فينفجر عيوناً . ثانياً :
 أنه ضرب هبا البحر ، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم . ثالثاً :
 أنه ألقاها حني اجتمع إليه السحرة ، وألقوا حباهلم وعصيهم ، فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون . رابعاً :

َنَتا َعْشَرَة َعْيناً فَانـْفَ  )  أي فضرب فتدفق املاء منه بقوة وخرجت منه اثنتا عشرة عيناً بقدر قبائلهم .(  َجَرْت ِمْنه  اثـْ
 ْت ِمْنُه اثْ نمتما عمْشرمةم عمْيناً يف سورة األعراف قال تعاىل ) ف سم رمْت ِمْنُه اثْ نم ( وهنا قال ) انْ بمجم جم كثري    ( قال ابن تما عمْشرمةم عمْيناً  فمانْ فم

ْت ِمْنهُ قوله )ف سم  ( هذا أول االنفجار ، وأخرب ههنا مبا آل إليه احلال آخراً وهو االنفجار . انْ بمجم
 وقال بعض العلماء : بل مها مبعىن واحد ، فكل من األنبجاس واالنفجار انشقاق واسع ينحدر منه املاء بقوة ورجحه الشنقيطي .
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  العلماء : إنه ما من معجزة أوتيها نب من األنبياء إال وقد أوت نبينا هذه معجزة وآية عظيمة ملوسى ، قال بعض  من
 جنسها .

أوت معجزة تفجر املاء من بني أصابعه ، وهذه املعجزة ال شك أقوى من معجزة موسى عليه السالم ، وذلك ألن  فنبينا 
 بينها املاء . احلجارة أصالً ما يتفجر منه األهنار ، لكن ليس من األصابع ما يتفجر من

سّخر له الرباق فانطلق به من  ومن ذلك : سليمان عليه السالم ، سّخرت له الريح َتري بأمره رخاء حيث أصاب ، ونبينا 
 إىل السموات ، ومل حيدث هذا لسليمان عليه السالم . مكة إىل بيت املقدس ، وكذلك ُعرج برسول هللا 

 أي علمت كل قبيلة مكان شرهبا لئال يتنازعوا .( ْم َقْد َعِلَم ك لُّ أ نَاٍس َمْشَربـَه  )
  وهذه من نعمة هللا على بين إسرائيل ، وهي من نعمة هللا على موسى ، أما كوهنا نعمة على موسى فألهنا آية دالة على

 رسالته ، وأما كوهنا نعمة على بين إسرائيل فألنه مزيلة لعطشهم ولظمئهم .
 من املن والسلوى .( ك ل وا ) 
 أي من هذا املاء من غري كٍد منكم وال تعب ، بل هو رزق ونعمة من هللا .(َواْشَرب وا ِمْن رِْزِق اَّللَِّ ) 
 أي وال تطغوا يف األرض بأنواع البغي والفساد .(  َوال تـَْعثـَْوا يف اأْلَْرِض م ْفِسِدينَ ) 
 عنه أن النعمة قد تنسي العبد حاجته إىل اخلالق : وقوله ) وال تعثوا يف األرض مفسدين ( ووجه النهي  قال ابن عاشور

 فيهجر الشريعة فيقع يف الفساد قال تعاىل ) كال إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن ( .
 الفوائد :

 افتقار اخللق إىل هللا ولو كان أعلى أصناف اخللق وهم الرسل . -1
 مشروعية االستسقاء وطلب املطر من هللا . -2
 .من اآليات حيث ضرب هبا احلجر فانفجر عيوناً  بيان ما حصل من عصا موسى -3
 إثبات وجود هللا عز وجل . -4
 أن هللا جييب دعاء من سأله . -5
 أن رزق هللا واسع وكثري لكل اخللق . -6
 أن كل ما يف األرض من خريات فهو من رزق هللا . -7
 ُترمي طلب الرزق من غري هللا ، ألن الرزق رزق هللا وهو الذي يرزق ومينع . -8
 سم املاء عند الكثرة وتوزيعه بالتساوي حىت ال حيصل االزدحام واالقتتال .ينبغي ق -9
ثَّائَِها َوف وِمَها َوَعَدِسَها م وَسى َلْن َنْصرِبَ َعَلى َطَعاٍم َواِحٍد فَادْع  لََنا رَبََّك خي ِْرْج لََنا ِمَّا تـ ْنِبت  اأْلَْرض  ِمْن بـَْقِلَها َوقِ  َوِإْذ قـ ْلت ْم يَا)

ٌر اْهِبط وا ِمْصًرا فَِإنَّ َلك ْم َما َسأَْلت ْم َوض رِ َوَبَصلِ  لَّة  َواْلَمْسَكَنة  َها قَاَل أََتْسَتْبِدل وَن الَِّذي ه َو َأْدََن بِالَِّذي ه َو َخيـْ َبْت َعَلْيِهم  الذِِ
 َويـَْقتـ ل وَن النَِّبيِِنَي ِبَغرْيِ احْلَقِِ َذِلَك ِبَا َعَصْوا وََكان وا  َوبَاء وا ِبَغَضٍب ِمَن اَّللَِّ َذِلَك بِأَنَـّه ْم َكان وا َيْكف ر وَن بِآيَاِت اَّللَِّ 

 . (( 61يـَْعَتد وَن )
 [61]البقرة: 

------- 
ون أي واذكروا يا بين إسرائيل حني قلتم لنبيكم موسى وأنتم يف الصحراء تأكل(  َوِإْذ قـ ْلت ْم يَا م وَسى َلْن َنْصرِبَ َعَلى َطَعاٍم َواِحدٍ ) 

 من املّن والسلوى ، لن نصرب على طعام واحد ، أي على نوع واحد من الطعام .
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 : ْلومى ، وتذّكروا عيشهم األّول مبصر.  قال القرطيب لُّوا املّن والسَّ  كان هذا القول منهم يف الِّتيه حني مم
  ن والسلوى طعام متعدد ، واجلواب من وجهني مع أن امل تعاىل ) على طعام واحد (قوله: 

 يقال له طعام واحد .  يتغري وال -وإن كان متنوعاً  – أن الشيء الذي يتكرر دائماً  األول :
 أن اجملعول على مائدة واحدة يصح أن يقال له طعام واحد ورجحه الشنقيطي وقال : الثاين :

 م : أكلنا طعام فالن، وإن كان أنواعاً وإن اختلفت أنواعه ، ومنه قوهل اً واحد إن اجملعول على املائدة الواحدة تسميه العرب طعاماً 
 . متلفة

ونريد  رزقنا غري ذلك الطعام، فقد سئمنا املن والسلوى وكرهناه ،أي ادع هللا أن ي( فَادْع  لََنا رَبََّك خي ِْرْج لََنا ِمَّا تـ ْنِبت  اأْلَْرض   ) 
 . ما خترجه األرض من احلبوب والبقول

 هل عدس وبصل وبقول وفوم .: وكانوا قوماً أ قال ابن كثري 
 البقل : كل نبات ليس له ساق ، كالكراث واجلرجري .( ِمْن بـَْقِلَها ) 
 القثاء نوع من اخليار طويل .( َوِقثَّائَِها ) 
 قيل : هو الثوم ، وقيل : هو احلنطة ، قال القرطب : روي عن ابن عباس وأكثر املفسرين .( َوف وِمَها ) 
 ( أي العدس والبصل املعروفان . ِلَهاَوَعَدِسَها َوَبصَ ) 
ٌر )  فيه تقريع هلم وتوبيخ على ما سألوا من هذه األطعمة الدنيئة مع ما هم فيه ( قَاَل أََتْسَتْبِدل وَن الَِّذي ه َو َأْدََن بِالَِّذي ه َو َخيـْ

 . من العيش الرغيد والطعام اهلينء الطيب النافع
 : ْلومى الذي هو خري.ومعىن اآلية : أتستب قال القرطيب س والبمصل الذي هو أدىن باملّن والسَّ ْقل والِقثّاء والُفومم والعمدم  دلون الب م
 : م .ويف االستبدال للخري باألدىن النداء بنهاية محاقتهم وسوء اختياره قال ابن عاشور 
 : إمنا فضل املن والسلوى على هذه البقول من وجوه 

 هلا بالنسبة إىل املّن والسلوى كانا أفضل ؛ قاله الزجاج. أن البقول ملا كانت ال خطر :أواًل 
، شكر نعمته أجر وُذْخٌر يف اآلخرةملّا كان املّن والسلوى طعاماً مّن هللا به عليهم وأمرهم بأكله وكان يف استدامة أمر هللا و  الثاين :

 والذي طلبوه عاٍر من هذه اخلصائل ، كان أدىن يف هذا الوجه.
 كان ما مّن هللا به عليهم أطيب وألّذ من الذي سألوه ، كان ما سألوه أدىن من هذا الوجه ال حمالة.ملّا   الثالث :
 ملّا كان ما أُْعُطوا ال ُكْلفةم فيه وال تعب ، والذي طلبوه ال جييء إال باحلرث والزراعة والتعب ، كان أدىن. الرابع :

ه وُخلوصه لنزوله من عند هللا ، واحلبوب واألرض يتخّللها البيوع والغصوب ملّا كان ما ينزل عليهم ال ِمْريةم يف ِحلّ  اخلامس :
به ، كانت أدىن من هذا الوج  ] تفسري القرطب [ .ه . وتدخلها الشُّ

 ون .ن املراد مصر فرعما قال ابن عباس ، وحيتمل أن يكو أي مصراً من األمصار ، ك( اْهِبط وا ِمْصرًا فَِإنَّ َلك ْم َما َسأَْلت ْم ) 
: مصر من األمصار كما روي عن ابن عباس وغريه، واملعىن على ذلك ألن موسى عليه السالم  واحلق أن املراد قال ابن كثري :

يقول هلم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثري يف أي بلد دخلتموها وجدمتوه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته يف 
أي ما  ( ا مصرًا فإن لكم ما سألتمأتستبدلون الذي هو أدىن بالذي هو خري اهبطو )  ذا قالوهل،  ر أن أسأل هللا فيهاألمصا

 .ة فيه مل جيابوا إليه طلبتم، وملا كان سؤاهلم هذا من باب البطر واألشر وال ضرور 
 ظاهر هذا أن موسى مل يسأل هللا هلم ، ألن هذه اليت طلبوها متوفرة موجودة يف كل مكان .
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لَّة  َواْلَمْسَكَنة   َوض رَِبتْ )  ٌَ أي وضعت عليهم و  ( َعَلْيِهم  الذِِ جدهم ، من وم  ال يزالون مستذلني: موا هبا شرعًا وقدرًا أي زِ لْ ُأ
 . استذهلم وأهاهنم وضرب عليهم الصغار، وهم مع ذلك يف أنفسهم أذالء متمسكنون

  : واملسكنة : الفقر واخلضوع . الصغارقيل : الذلة ، 
  فاملعىن جعلت الذلة حميطة هبم مشتملة عليهم فهم فيها كمن يكون يف القبة املضروبة  ة (ُضرِبمْت عملمْيِهُم الذِّلَّ وم  )قال الرازي

 ه .أو ألصقت هبم حىت لزمتهم ضربة الزم كما يضرب الطني على احلائط فيلزم
 : ّل  ا .أي أُلزِمومها وُقِضيم عليهم هبم وقال القرطيب لّة : الذُّ فال يوجد يهودّي وإن كان  واملسكنة : الفقر ،غار ، والصَّ والذَّ

 غمِنياً خالياً من زِي الفقر وخضوعه ومهانته.
 غضب هللا قد صار عليهم من هللا غضب ، ووجب عليهم من هللا ا متحملنيقلبو أي : رجعوا وان( َوبَاء وا ِبَغَضٍب ِمَن اَّللَِّ  )

 سخط .
يقول تعاىل: هذا الذي جازيناهم من الذلة واملسكنة، ( وَن بآيَاِت اَّللَِّ َويـَْقتـ ل وَن النَِّبيِِنَي ِبَغرْيِ احْلَقِِ َذِلَك بِأَنَـّه ْم َكان وا َيْكف ر  )  

وإحالل الغضب هبم من الذلة، بسبب استكبارهم عن اتباع احلق وكفرهم بآيات هللا، وإهانتهم محلة الشرع، وهم األنبياء 
ى هبم احلال إىل أن قتلوهم، فال كفر أعظم من هذا، إهنم كفروا بآيات هللا، وقتلوا أنبياء هللا وأتباعهم، فانتقصوهم إىل أن أفض

 . بغري احلق
 ْنعة والّذنب الذي أتوه. : وقال القرطيب  قوله تعاىل ) بِغمرْيِ احلق ( تعظيم للشُّ

، قيل له: ن من أن يصدر منهم ما يُقتلون بهو ؛ ومعلوم أن األنبياء معصومعلى أنه قد يصح أن يُقتلوا باحلق: هذا دليل فإن قيل
نعة عليهم ؛ ومعلوم أنه ال يُقتل نّب  ليس كذلك ؛ وإمنا خرج هذا مرج الصفة لقتلهم أنه ظُلم وليس حبق ؛ فكان هذا تعظيماً للشُّ

 قط بشيء يوجب قتله . ومل يأت نبّ  عن ُشنعة الذنب ووضوحه ؛ ) ِبغمرْيِ احلق(حبق ، ولكن يُقتل على احلق ؛ فصرّح قوله 
 وإال فمن املعلوم أن قتل النبيني ال يكون حبق، لكن لئال يظن جهلهم وعدم  ) بغري احلق ( زيادة شناعة وقال السعدي ،

 م .علمه
 أن رسول هللا .  ابن مسعود عن قتل نبيًا وإمام ضاللة وممثل من  يوم القيامة رجل قتله نب أو أشد الناس عذاباً )  قال

 ( رواه أمحد . نياملمثل
  : كيف جاز أن خيّلى بني الكافرين وقتل األنبياء ؟  فإن قيل :قال القرطيب 

 قيل : ذلك كرامة هلم وزيادة يف منازهلم ؛ كمثل من يُقتل يف سبيل هللا من املؤمنني ، وليس ذلك خُبذالن هلم . 
ن أمر بقتال ُنِصر .وقال ابن عباس واحلسن : مل يُقتل نّب قط من األنبياء إال من مل يؤ   مر بقتال ، وكلُّ مم

وهذه علة أخرى يف جمازاهتم مبا جوزوا به أهنم كانوا يعصون ويعتدون فالعصيان فعل املناهي، (  َذِلَك ِبَا َعَصْوا وََكان وا يـَْعَتد ونَ )  
 . ذون فيه واملأمور به، وهللا أعلمواالعتداء اجملاوزة يف حد املأ

 : ن اخلطاب يف هذه اآليات ألمة بين إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن ، وهذه األفعال واعلم أ قال السعدي
 املذكورة خوطبوا هبا وهي فعل أسالفهم ، ونسبت هلم لفوائد عديدة :

م اليت قد أهنم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ، ويزعمون فضلهم على حممد ومن آمن به ، فبني هللا من أحوال سلفه منها : 
تقررت عندهم ، ما يبني به لكل أحد منهم أهنم ليسوا من أهل الصرب ومكارم األخالق ، ومعايل األعمال ، فإذا كانت هذه 

 حالة سلفهم ، مع أن املظنة أهنم أوىل وأرفع حالة ممن بعدهم فكيف الظن باملخاطبني ؟
املتأخرين ، والنعمة على اآلباء ، نعمة على األبناء ، فخوطبوا هبا ،  أن نعمة هللا على املتقدمني منهم ، نعمة واصلة إىل ومنها :
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 ألهنا نعم تشملهم وتعمهم .
أن اخلطاب هلم بأفعال غريهم ، مما يدل على أن األمة اجملتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصاحلها ، حىت كان  ومنها :

 حادثاً من اجلميع. متقدمهم ومتأخرهم يف وقت واحد ، وكان احلادث من بعضهم
 ألن ما يعمله بعضهم من اخلري يعود مبصلحة اجلميع ، وما يعمله من الشر يعود بضرر اجلميع.

م اليت ال يعلمها إال هللا . ومنها :  أن أفعاهلم أكثرها مل ينكروها ، والراضي باملعصية شريك للعاصي ، إىل غري ذلك من احِلكم
 الفوائد :

 طاهم الطعام من غري تعب وال كد .حيث أع لفضل هللا على بين إسرائي -1
 بيان سفه هؤالء حيث مل يصربوا على هذا الطعام الطيب الذي أنزله هللا من السماء تكرمياً هلم . -2
 جواز التوسل بدعاء من ترجى إجابته . -3
 ذم من يطلب األدىن بداًل من األعلى . -4
 أن الذي ينبت الزرع ويأت باألرزاق هو هللا . -5
 األطعمة بعضها على بعض .جواز تفضيل  -6
 أن هللا كتب على بين إسرائيل الذلة واملسكنة ، وما قوهتم اآلن إال بسبب ضعف املسلمني . -7
 حلول غضب هللا على بين إسرائيل . -8
 إثبات الغضب هلل . -9

 أن سبب ذلك : هو قتلهم لألنبياء وبسبب عصياهنم وطغياهنم . -10
 أن املعاصي والذنوب سبب لغضب هللا . -11
 ال يظلم أحداً ، قال تعاىل ) فكاًل أخذنا بذنبه ( . أن هللا -12

 َصاحِلًا فـََله ْم َأْجر ه ْم ِعْنَد َرّبِِِْم َوال ) ِإنَّ الَِّذيَن آَمن وا َوالَِّذيَن َهاد وا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئنَي َمْن آَمَن بِاَّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر َوَعِملَ  
 حَيَْزن وَن ( . َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ه مْ 

 [ . 62] البقرة : 
----------- 
 . أي آمنوا مبحمد ) ِإنَّ الَِّذيَن آَمن وا ( 

وهم اليهود ، مسوا بذلك ، قيل : من التوبة كقول موسى )إنا هدنا إليك( أي تبنا إليك، وقيل : نسبة إىل يهود )َوالَِّذيَن َهاد وا ( 
 دون ، أي يتحركون عند القراءة.أكرب أوالد يعقوب ، وقيل : ألهنم يتهو 

 هم أتباع عيسى ، مسوا بذلك لتناصرهم فيما بينهم ، وقيل : مسوا بذلك ألهنم نزلوا أرضاً يقال هلا ناصرة .) َوالنََّصاَرى ( 
د ، وقيل : هم اختلف العلماء فيهم ، فقيل: هم قوم بني اجملوس واليهود والنصارى ليس هلم دين، وهذا قول جماه) َوالصَّابِِئنَي ( 

 فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور ، وقيل : هم قوم يعبدون املالئكة .
  : وأظهر األقوال وهللا أعلم، قول جماهد ومتابعيه ووهب بن منبه: أهنم قوم ليسوا على دين اليهود وال النصارى قال ابن كثري

مقرر هلم يتبعونه ويقتنونه، وهلذا كان املشركون ينبزون من أسلم وال اجملوس وال املشركني، وإمنا هم باقون على فطرهتم وال دين 
ك. وقال بعض العلماء: الصابئون الذين مل تبلغهم دعوة نب، وهللا ارج عن سائر أديان أهل األرض إذ ذبالصابئ، أي أنه قد خ

 أعلم .
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 يته واإلميان بألوهيته واإلميان بأمسائه وصفاته . اإلميان باهلل يتضمن اإلميان بوجوده واإلميان بربوبَمْن آَمَن بِاَّللَِّ ( ) 
مما يكون بعد املوت ، فيشمل ما يكون يف القرب  اإلميان باليوم اآلخر يتضمن اإلميان بكل ما أخرب به النب ) َواْليَـْوِم اآْلِخِر ( 

 نة والنار ، مسي بذلك ألنه ال يوم بعده .من سؤال امللكني ، وعذاب القرب ونعيمه ، والبعث ، واحلشر ، والصراط ، واجلزاء ، واجل
 . وكثرياً ما يقرن هللا عز وجل بني اإلميان به وبني اإلميان باليوم اآلخر 

اِمِهنَّ ِإن ُكنَّ يُ ْؤِمنَّ بِاّللَِّ  لمقم اّللَُّ يف أمْرحم ا خم ُنَّ أمن يمْكُتْمنم مم لُّ هلم ْوِم اآلِخرِ كما يف قوله تعاىل ) ومالم حيِم  ( . وماْلي م
وْ  ْيٍء ف مُردُّوُه ِإىلم اّللَِّ ومالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنونم بِاّللَِّ وماْلي م  ِم اآلِخر ( .وقوله تعاىل ) فمِإن ت منمازمْعُتْم يِف شم

ُقوْا ممَّا رمزمق مُهُم اّللَُّ  ْوِم اآلِخِر ومأمنفم ُنوْا بِاّللَِّ وماْلي م اذما عملمْيِهْم لمْو آمم   ( .وقوله تعاىل ) وممم
 ) من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت ( متفق عليه . وقال 

وذلك ألن اإلميان باليوم اآلخر من أعظم احلوافز اليت تدفع اإلنسان للعمل الصاحل، حيث اجلزاء على األعمال يف ذلك اليوم، 
 يف الباطل ملن وفقه هللا. فهو أعظم دافع إىل العمل الصاحل، وهو أعظم رادع عن التمادي

وقد روي عن عمر أنه قال )لوال اإلميان باليوم اآلخر لرأيت من الناس غري ما ترى( أي: لتنّكر الناس بعضهم لبعض وهتالكوا يف 
 الشرور، واعتدى بعضهم على بعض وَنو ذلك.

 . ابعة للرسول ( العمل الصاحل ما اجتمع فيه شرطان : اإلخالص هلل ، املت ) َوَعِمَل َصاحِلاً 
 ودائماً يقرن هللا العمل بالصاحل ، ألنه ليس كل عمل يقبل إال إذا كان صاحلاً .

اُر .. ا اأْلمنْ هم نَّاٍت َتمْرِي ِمْن ُتمِْتهم ُْم جم عمِمُلوا الصَّاحلِماِت أمنَّ هلم ُنوا وم ِر الَِّذينم آمم بمشِّ  . ( .قال تعاىل ) وم
احِلاً  ْن عمِملم صم يماًة طميِّبمًة ... ( .وقال تعاىل )مم نَُّه حم ٍر أمْو أُنْ ثمى ومُهوم ُمْؤِمٌن ف ملمُنْحِيي م  ِمْن ذمكم

نَّاُت اْلِفْردمْوِس نُ ُزاًل ( . ُْم جم انمْت هلم عمِمُلوا الصَّاحلِماِت كم ُنوا وم  وقال تعاىل )ِإنَّ الَِّذينم آمم
عمِمُلوا الصَّاحلِماتِ  ُنوا وم ُُم الرَّمْحمُن ُوّداً ( . وقال تعاىل )ِإنَّ الَِّذينم آمم يمْجعمُل هلم  سم

اُت اْلُعلمى ( . رمجم ُُم الدَّ ْن يمْأتِِه ُمْؤِمناً قمْد عمِملم الصَّاحلِماِت فمُأولمِئكم هلم مم  وقال تعاىل )وم
واألخروية ،  قال السعدي : ووصفت أعمال اخلري بالصاحلات ، ألن هبا تصلح أحوال العبد ، وأمور دينه ودنياه ، وحياته الدنيوية

 ويزول هبا عنه فساد األحوال ، فيكون بذلك من الصاحلني الذين يصلحون جملاورة الرمحن يف جنته .
 أي : ثواهبم عند رهبم . ) فـََله ْم َأْجر ه ْم ِعْنَد َرّبِِِْم (

  الكرمي اجلواد . هلم بذلك ، ويف كونه عند رهبم تعظيم له ، ألنه –عز وجل–ويف تسمية ثواهبم أجراً تأكيد لتكفله 
 . أي : فيما يستقبلونه من أمر اآلخرة ) َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم ( 

 أي : على ما فاهتم من أمور الدنيا .) َوال ه ْم حَيَْزن وَن ( 
  ِبل قطعاً يف األمم اليت كانت قبل مبعث النب ، فإن هللا تعاىل أرسل الرسل وأنزل الكتب ، فمن تبع األنبياء وق هيهذه اآلية

 فإن هللا ال يقبل من أحد سوى اإلسالم. دعوهتهم واستجاب هلم فإن هللا وعده بالرمحة واجلنة، وأما بعد مبعث النب 
ْسالِم ِديناً ف ملمْن يُ ْقبملم ِمْنُه ومُهوم يف اآْلِخرمِة ِمنم اخلْماِسرِينم ( . رم اإْلِ ْن ي مْبتمِغ غمي ْ مم  كما قال ) وم

 أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين مث مل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار( )ال يسمع يب وقال النب 
 رواه مسلم .

  قمالمِت فقد جاءت اآليات القرآنية يف كفر اليهود والنصارى ، وكوهنم مشركني ال يقبل هللا منهم إميانًا وال عماًل قال تعاىل )وم
قم  ُهوُد ُعزميْ ٌر اْبُن اّللَِّ وم ُروا ِمْن ق مبْ اْلي م فم اِهُئونم ق مْولم الَِّذينم كم ِسيُح اْبُن اّللَِّ ذمِلكم ق مْوهُلُْم بِأمفْ وماِهِهْم ُيضم ُل قمات ملمُهُم اّللَُّ أمىنَّ المِت النَّصمارمى اْلمم
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 يُ ْؤفمُكونم ( .
رْ  ِسيُح اْبُن مم رم الَِّذينم قماُلوا ِإنَّ اّللَّم ُهوم اْلمم فم ْد كم ْن ُيْشرِْك وقال تعاىل )لمقم ِسيُح يما بميِن ِإْسرائيلم اْعُبُدوا اّللَّم رميبِّ ومرمبَُّكْم ِإنَُّه مم قمالم اْلمم ميمم وم

ا لِلظَّاِلِمنيم ِمْن أمْنصماٍر ( . مم ْأوماُه النَّاُر وم مم رَّمم اّللَُّ عملمْيِه اجلْمنَّةم وم ْد حم  بِاّللَِّ ف مقم
ُروا مِ  فم ِيَِّة ( وقال تعاىل )ِإنَّ الَِّذينم كم رُّ اْلربم ا أُولمِئكم ُهْم شم اِلِدينم ِفيهم نَّمم خم هم  .ْن أمْهِل اْلِكتماِب وماْلُمْشرِِكنيم يف نماِر جم

  ْن ... ( اإلخبار عمن مضى ارمى ومالصَّابِِئنيم مم اُدوا ومالنَّصم ُنوا ومالَِّذينم هم ممن كان متمسكاً فاملراد إذًا من اآلية ) ِإنَّ الَِّذينم آمم
 . بدين حقٍّ من اليهود والنصارى والصابئني ، ومن املؤمنني بعد مبعث النب 

 : فتناولت هذه اآلية من كان من أهل هذه امللل األربع متمسكاً هبا قبل النسخ بغري تبديل . قال ابن القيم
ان مبحمد ، فإن هذا إخبار : والصحيح أن هذا احلكم بني هذه الطوائف من حيث هم ، ال بالنسبة إىل اإلمي وقال السعدي

 ، وأن هذا مضمون أحواهلم . عنهم قبل بعثة حممد 
 ويستدل هلذا :

عن أهل دين كنت معهم ، فذكرت من صالهتم وعبادهتم فنزلت : ) ِإنَّ الَِّذينم  ما جاء عن سلمان أنه قال ) سألت النب 
اُدوا ومالنَّصمارمى ومالصَّابِِئنيم  ُنوا ومالَِّذينم هم  .. ( .آمم

ُهْم عمرمب مُهْم  وحلديث ِعياض بن محار . أن رسول هللا  ت م قم ِإنَّ اّللَّم نمظمرم ِإىلم أمْهِل األمْرِض فممم قال يف حديثه عن قبل البعثة ) وم
ايما ِمْن أمْهِل اْلِكتماب ( رواه مسلم . ُهْم ِإالَّ ب مقم مم عمجم  وم

 اُدوا ومالنَّصمارمى ومالصَّ وذهب بعض العلماء إىل أن هذه اآلية )ِإنَّ الَِّذي ُنوا ومالَِّذينم هم ْن .ابِِئنيم ..نم آمم مم ( منسوخة بقوله تعاىل )وم
ْسالِم ِديناً ف ملمْن يُ ْقبملم ِمْنُه ومُهوم يف  رم اإْلِ  ( ونسبه ابن اجلوزي جلماعة من املفسرين . اآْلِخرمِة ِمنم اخلْماِسرِيني مْبتمِغ غمي ْ

 الفوائد :
 واليوم اآلخر مع العمل الصاحل، وأنه ال خوف عليه وال حزن وله أجر كبري عند هللا. فضل من آمن باهلل -1
 بيان عدل هللا . -2
 أن العربة عند هللا باإلميان والعمل الصاحل . -3
 وجوب اإلميان باليوم اآلخر . -4
 أن اإلميان باهلل والعمل الصاحل يطرد اخلوف والقلق . -5
 سبب للقلق واالضطراب واخلوف . أن عدم اإلميان باهلل وعدم العمل الصاحل -6
َناك ْم ِبق وٍَّة َواذْك ر وا َما ِفيِه لََعلَّ   ك ْم تـَتـَّق وَن مث َّ تـََولَّْيت ْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك ) َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقك ْم َورَفـَْعَنا فـَْوَقك م  الطُّوَر خ ذ وا َما آتـَيـْ

 ت ه  َلك ْنت ْم ِمَن اخْلَاِسرِيَن ( .فـََلْوال َفْضل  اَّللَِّ َعَلْيك ْم َوَرمحَْ 
 [ 64-63] البقرة : 

------------ 
يقول تعاىل مذكراً بين إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود واملواثيق باإلميان به وحده ) َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقك ْم َورَفـَْعَنا فـَْوَقك م  الطُّوَر ( 

 . نه ملا أخذ عليهم امليثاق، رفع اجلبل فوق رؤوسهمال شريك له ، واتباع رسله، وأخرب تعاىل أ
 : تذكري بنعمة أخرى ، ألنه سبحانه إمنا فعل ذلك ملصلحتهم ، والظاهر من امليثاق هنا العهد ، ومل يقل :  قال اآللوسي

 عليه السالم . مواثيقكم ، ألن ما أخذ على كل واحد منهم أخذ على غريه فكان ميثاقاً واحداً ولعله كان باالنقياد ملوسى
 ا  فالطور هو اجلبل كما فسره به يف األعراف ظمنُّوا أمنَُّه وماِقٌع هِبِْم ُخُذوا مم أمنَُّه ظُلٌَّة وم ْقنما اجلْمبملم ف مْوق مُهْم كم ِإْذ ن مت م يف قوله تعاىل )وم
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ُقونم ( . نتقنا : أي رفعن ا ِفيِه لمعملَُّكْم ت مت َّ نماُكْم ِبُقوٍَّة وماذُْكُروا مم  ا .آت مي ْ
 : والطور : اسم اجلبل الذي كلم هللا عليه موسى عليه السالم ، وأنزل عليه التوراة فيه. قال الشوكاين 
  : سبب رفعه امتناعهم من دخول األرض املقّدسة ، أو من السجود ، أو من أخذ التوراة والتزامها .قال أبو حيان 
 : ل عليهم إلبائهم التوراة .ومجهور العلماء على أنه إمنا رفع اجلب قال ابن اجلوزي 
َناك ْم (    أي التوراة .) خ ذ وا َما آتـَيـْ

 أي جبد وعزمية كاملة وعدول عن التغافل والتكاسل .أي :  ) ِبق وٍَّة (
 . يف هذا أنه ينبغي على اإلنسان أن يأخذ أوامر هللا بنشاط وقوة وعزمية 

 ومما يؤدي وحيفز إىل النشاط يف الطاعات ما يلي :
 : أن يعلم أنه سيأيت يوم ينمو يتمىن أن لو عمل .أواًل 

ْوُت قمالم رمبِّ اْرِجُعوِن ) ُهُم اْلمم دم اء أمحم ىتَّ ِإذما جم ا ومِمن 99قال تعاىل ) حم ٌة ُهوم قمائُِلهم ِلمم ا كم الَّ ِإن َّهم ا ت مرمْكُت كم احِلًا ِفيمم ُل صم ( لمعملِّي أمْعمم
عمثُ   ونم ( .ومرمائِِهم ب مْرزمٌخ ِإىلم ي مْوِم يُ ب ْ

ْرتم  ُقولم رمبِّ لمْوال أمخَّ ْوُت ف مي م دمُكُم اْلمم ن ق مْبِل أمن يمْأِتم أمحم نم وقال تعاىل ) ومأمنِفُقوا ِمن مَّا رمزمقْ نماُكم مِّ قم ومأمُكن مِّ ٍل قمرِيٍب فمأمصَّدَّ يِن ِإىلم أمجم
ُلهم 10الصَّاحِلِنيم ) اء أمجم رم اّللَُّ ن مْفًسا ِإذما جم ُلونم ( .( وملمن يُ ؤمخِّ ِبرٌي مبما ت مْعمم  ا وماّللَُّ خم

اُن ومأمىنَّ لمُه الذِّْكرمى ) ُر اإِلنسم ِئٍذ ي متمذمكَّ نَّمم ي مْومم ِئٍذ جِبمهم ْمُت حلِميماِت ( .23وقال تعاىل ) ومِجيءم ي مْومم  ( ي مُقوُل يما لمْيتميِن قمدَّ
 . ماً متند ( متحسراً  يما لمْيتميِن )

 ياة اليت ينبغي السعي يف أصلها وكماهلا هي احلياة يف دار القرار .ليل على أن احلدويف اآلية 
 ) بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل املظلم ، يصبح الرجل مؤمناً وميسي كافراً .. ( . وقال 

 ثانياً : أن النشاط يف الطاعات دليل القوة .
 من املؤمن الضعيف ( .) املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا  عن أيب هريرة . قال : قال 

 ن النشاط يف العبادة دليل اإلميان .ثالثاً : أ
 ق ال يأت للطاعة إال بكسل وتثاقل .فإن املناف

اِدعُ       قال تعاىل ) إنَّ اْلُمنماِفِقنيم خُيماِدُعونم اّللَّم ومهُ  ِإذما قماُموْا ِإىلم الصَّ       وم خم اىلم ي ُ        ُهْم وم رمآُؤونم النَّاسم ومالم يمْذُكُرونم اّللَّم ِإالَّ المِة قماُموْا ُكسم
 قمِلياًل ( .

ِبرمُسولِِه ومالم يم  ُروْا بِاّللَِّ وم فم اتُ ُهْم ِإالَّ أمن َُّهْم كم قم ُهْم ن مفم عمُهْم أمن تُ ْقبملم ِمن ْ ن م ا مم اىلم ومالم يُنِفُقونم ِإالَّ وقال تعاىل ) وممم ْأُتونم الصَّالمةم ِإالَّ ومُهْم ُكسم
ارُِهونم ( .  ومُهْم كم

 ) أثقل صالة على املنافقني صالة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبواً ( . وقال 
 . عاء النيب درابعاً : أن النشاط يف الطاعة من 

 يستعيذ من ضدها من كسل وعجز . فقد 
انم رمُسوُل اّللَِّ  اِلٍك قمالم كم ِل وماجلَُْْبِ وماهْلمرمِم وماْلُبْخِل ومأمُعوُذ ِبكم ِمْن  اللَُّهمَّ ِإيّنِ  ُل )ي مُقو  عن أمنمُس ْبُن مم سم أمُعوُذ ِبكم ِمنم اْلعمْجِز وماْلكم

ِمْن ِفت ْ  رْبِ وم اِب اْلقم اِت ( متفق عليه .عمذم مم ْحيما وماْلمم  نمِة اْلمم
 خامساً : أن ذلك من صفات األنبياء .

 ( . بقوةقال تعاىل ) يا حييي خذ الكتاب 
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اِشِعنيم ( .وقال تعاىل  انُوا لمنما خم ًبا ومكم يمْدُعون منما رمغمًبا ومرمهم رماِت وم ارُِعونم يف اخلْمي ْ انُوا ُيسم  ) ِإن َُّهْم كم
 سادساً : ذكر نعم هللا .

 ( . اذكروا نعمة هللا عليكمقال تعاىل ) 
 فإن ذكر النعم داع إىل حمبة هللا ، منشط يف العبادة .

 قد يعاقب بعدم التوفيق للطاعة مرة أخرى . ئتمر اإلنسان بالكسل والتخلف والتباطوإذا اس 
ِقيلم  رِهم اّللَُّ انِبعماث مُهْم ف مثمبَّطمُهْم وم لمِكن كم ًة وم وْا لمُه ُعدَّ لمْو أمرماُدوْا اخْلُُروجم ألمعمدُّ عم اْلقماِعِدين ( .قال تعاىل ) وم  اقْ ُعُدوْا مم

ِعيٍد اخلُْ  ْن ب مْعدمُكْم الم ي مزماُل  رمأمى يِف  ْدرِيِّ ) أمنَّ رمُسولم اّللَِّ وعمْن أمِِب سم ْليمْأمتمَّ ِبُكْم مم وا يب وم ُموا فمائْ تممُّ دَّ ُْم : ت مقم الم هلم رًا ف مقم ابِِه تمأمخُّ أمْصحم
رمُهُم اّللَُّ ( .  ىتَّ يُ ؤمخِّ ُرونم حم  ق مْوٌم ي متمأمخَّ

وجل يف  شى على اإلنسان إذا عود نفسه التأخر يف العبادة أن يبتلى بأن يؤخره هللا عزهذا فيخ قال الشيخ ابن عثيمني : وعلى
 مجيع مواطن اخلري  .
 . ة واعملوا بهايقول: اقرؤوا ما يف التور  ) َواذْك ر وا َما ِفيِه (

 : ا ِفيهِ  قال القرطيب  عوه.( أي : تدبّروه واحفظوا أوامره ووعيده ، وال تنسوه وال تضيّ  ) واذكروا مم
قلت : هذا هو املقصود من الُكتب ، العمُل مبقتضاها ال تالوهتا باللسان وترتيلها ؛ فإن ذلك ن مْبٌذ هلا ؛ على ما قاله الشعب وابن 

ْينة .  ُعي م
 ) لعل ( للتعليل ، أي : ألجل أن تتقوا اهلالك يف الدنيا واآلخرة . ) َلَعلَّك ْم تـَتـَّق وَن ( 

 ي من بعد هذا امليثاق املؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه .ْن بـَْعِد َذِلَك ( أ) مث َّ تـََولَّْيت ْم مِ 
 أي أعرضتم عن امليثاق والعمل مبا فيه .:  قال أبو حيان 

 أي بتوبته عليكم وإرساله النبيني واملرسلني إليكم . ) فـََلْوال َفْضل  اَّللَِّ َعَلْيك ْم َوَرمْحَت ه  (
 بنقضكم ذلك امليثاق يف الدنيا واآلخرة .َن اخْلَاِسرِيَن ( ) َلك ْنت ْم مِ 

  ْعمْلنما قُ ُلوب مُهم ا ن مْقِضِهْم ِميثماق مُهْم لمعمنَّاُهْم ومجم   قماِسيمة(.ونقض العهد ضرره عظيم من اللعنة وقسوة القلب كما قال تعاىل )فمِبمم
 الفوائد :

 ه ويؤمنوا به .أن هللا أخذ العهود واملواثيق على بين آدم أن يوحدو  -1
 بيان قدرة هللا ، حيث رفع فوقهم هذا اجلبل العظيم . -2
 وجوب أخذ اإلنسان شريعة هللا بقوة . -3
 احلذر من الكسل والتواين يف األعمال الصاحلات وهذا ينقسم إىل قسمني : -4

 : التواين يف فعل املأمورات : بأن نتكاسل يف فعل الواجبات ونرتاخى يف فعل املندوبات . أوالً 
 : الضعف يف ترك املنهيات ، حبيث يضعف اإلنسان أمام الشهوة الدافعة إىل فعل املعصية . ثانياً 

 وجوب ذكر ما يف الكتب السابقة، من وعد ووعيد، وترغيب وهتديد، وهذا الذكر يكون باللسان وبالعمل والتطبيق . -5
 إثبات فضل هللا على بين إسرائيل . -6
 يكون سبباً للتقوى . أن أخذ الشرائع بقوة وذكر ما فيها -7

ا َنَكااًل ِلَما بـَنْيَ َيَديـَْها َوَما َخْلَفَها ) َوَلَقْد َعِلْمت م  الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنك ْم يف السَّْبِت فـَق ْلَنا هَل ْم ك ون وا ِقَرَدًة َخاِسِئنَي . َفَجَعْلَناهَ 
 َوَمْوِعَظًة ِلْلم تَِّقنَي ( .
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 [ . 66 – 65] البقرة : 
------------- 

( يا معشر اليهود ما  ولقـد علمتميقول تعاىل )  ) َوَلَقْد َعِلْمت م  الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنك ْم يف السَّْبِت فـَق ْلَنا هَل ْم ك ون وا ِقَرَدًة َخاِسِئنَي (
السبت والقيام بأمره إذ كان  أحل من البأس بأهل القرية اليت عصت أمر هللا وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم

احلبائل والربك قبل يوم السبت ، فلما جاءت يوم السبت مبا وضعوا هلا من  مشروعًا هلم ، فتحيلوا على اصطياد احليتان يف يوم
السبت على عادهتا يف الكثرة نشبت بتلك احلبائل واحليل، فلم ختلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء 

لسبت، فلما فعلوا ذلك، مسخهم هللا إىل صورة القردة وهي أشبه شيء باألناسي يف الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة ، ا
 . فكذلك أعمال هؤالء وحيلتهم ملا كانت مشاهبة للحق يف الظاهر ومالفة له يف الباطن ، كان جزاؤهم من جنس عملهم

 ن :املقصود من ذكر هذه القصة أمرا قال الرازي :
ْد عمِلْمُتُم ( كاخلطاب لليهود الذين كانوا يف زمان حممد عليه السالم فلما  األول : لمقم إظهار معجزة حممد عليه السالم فإن قوله ) وم

أخربهم حممد عليه السالم عن هذه الواقعة مع أنه كان أميًا مل يقرأ ومل يكتب ومل خيالط القوم دل ذلك على أنه عليه السالم إمنا 
 من الوحي. عرفه

أنه تعاىل ملا أخربهم مبا عامل به أصحاب السبت فكأنه يقول : هلم أما ختافون أن ينزل عليكم بسبب متردكم ما نزل  الثاين :
 عليهم من العذاب فال تغرتوا باإلمهال املمدود لكم .

  ْريم اِضرمةم اْلبمْحِر ِإْذ ي مْعُدونم يف وقد جاءت القصة مبسوطة يف سورة األعراف ، قال تعاىل ) وماْسأمهْلُْم عمِن اْلقم انمْت حم ِة الَّيِت كم
ُلوُهمْ  ِلكم ن مب ْ ذم ي مْومم ال يمْسِبُتونم ال تمْأتِيِهْم كم ْبِتِهْم ُشرَّعًا وم ْبِت ِإْذ تمْأتِيِهْم ِحيتمانُ ُهْم ي مْومم سم ُهْم مِلم السَّ ِإْذ قمالمْت أُمٌَّة ِمن ْ انُوا ي مْفُسُقونم . وم  مبما كم

قُ تمِعظُ  لمعملَُّهْم ي مت َّ ْعِذرمًة ِإىلم رمبُِّكْم وم ِديدًا قماُلوا مم ابًا شم نما الَِّذينم ونم ق مْومًا اّللَُّ ُمْهِلُكُهْم أمْو ُمعمذِّبُ ُهْم عمذم ا ذُكُِّروا ِبِه أمجْنمي ْ ا نمُسوا مم ونم . ف ملممَّ
اٍب بم  ْذنما الَِّذينم ظملمُموا ِبعمذم وِء ومأمخم ْونم عمِن السُّ هم اِسِئنيم ( .ي من ْ ُْم ُكونُوا ِقرمدمًة خم ا نُ ُهوا عمْنُه قُ ْلنما هلم ْوا عمْن مم ا عمت م انُوا ي مْفُسُقونم ف ملممَّ  ِئيٍس مبما كم

 ( أي واسأل يا حممد اليهود عن أخبار أسالفهم وعن أمر القرية . َواْسَأهْل ْم َعِن اْلَقْريَةِ ) 
 ية على شاطئه حبضرته قريباً منه .( مبن الَِِّت َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحرِ ) 
  ، اختلف العلماء يف هذه القرية ، فقيل : هي أيلة وهذا قول األكثر ، وقيل : مدين ، وقيل غري ذلك ، وال يهم معرفة القرية

 وإمنا املهم معرفة ما حدث هلم واالعتبار به واالتعاظ .
وكان يشتد قرمهم إىل حلم  -ابتالء واختبارًا من هللا  -لسبت : كانت هذه القرية حمرم عليهم االصطياد يوم ا وملخص قصتهم

رمم بفتحتني : شهوة اللحم  -السمك  وكان هللا افتتنهم فتنة ، كان إذا كان يوم السبت جاءهم السمك على وجه البحر  -القم
ذا ابتالء وامتحان هلم ، فمكثوا أفواجًا أفواجًا ، فإذا غربت الشمس يوم السبت متّنع يف البحر فال يقدرون على شيء منه ، وه

فيحفرون  -مثاًل  -من الزمن هبذا ما شاء هللا، مث بعد ذلك اشتدت شهوهتم إىل اللحم، فصاروا حيتلون على السمك يوم اجلمعة 
ئية نزل يف فُيجُرون يف املاء أخاديد يسيل فيها املاء ، فإذا انتهت حفروا ُحفرًا عميقة ، فإذا جاء احلوت مع تلك األخاديد املا

جيعل يف ذنب احلوت خيطًا ويدق وتدًا على  –فيما يقولون  –احلفر فال يقدر على الرجوع فأخذوه يوم األحد ، وكان بعضهم 
الشاطئ، وميسك رأس اخليط فيه، فيبقى احلوت يف املاء ممسكًا باخليط، فإذا غربت مشس يوم السبت جاء وأخذه، فلما فعلوا 

لعذاب كأهنم َترؤا وتشجعوا وقالوا : لعل حرمة صيد السمك رفعها هللا ، ألنه مل يفعل بنا بأسًا ، فلم هذه احليل ومل يعاجلهم ا
يزالوا يتدرجون يف احليل حىت صار بعضهم يصطاده علنًا وميلحونه ويبيعونه يف األسواق ، وكانوا ثالث طوائف : طائفة باشرت 

عنه ، وطائفة سكتت ، وقد بنّي هللا أن الذين اعتدوا يف السبت عذهبم  العدوان يوم السبت واصطياد السمك ، وطائفة هنتهم
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 عذاباً بئيساً وهو مسخهم قردة ، والطائفة اليت هنتهم أجناهم ، وسكت تعاىل عن الطائفة الساكتة .
 ذليل اخلسيس .فأصبحوا قردة خاسئني . واخلاسئ : هو احلقري ال( أي :  ) فـَق ْلَنا هَل ْم ك ون وا ِقَرَدًة َخاِسِئنيَ 

 القردة : مجع قرد ، وهو احليوان املعروف ، وهو من أخس احليوانات ، والدليل على أنه من أخس  قال الشنقيطي :
 احليوانات أن هللا مسخ يف صورته من أراد إذالهلم وإهانتهم وصغارهم ، وهذا معروف أن القرد من أخس احليوانات .

 أنه كان حسياً فصاروا قردة، وهذا قول أكثر املفسرين،  والصحيحة أم كان معنوياً، اختلف العلماء هل هذا املسخ كان حقيق
 وقال جماهد : مسخت قلوهبم ومل متسخ صورهم ، قال القرطب : ومل يقله غريه من املفسرين فيما أعلم .

 ( اختلف يف مرجع الضمري على أقوال :) َفَجَعْلَناَها 
 العقوبة . قيل :

 القردة . وقيل : 
 : القرية ، وهذا الصحيح .وقيل  
ورجحه ابن كثري ، وقال : والصحيح أن الضمري عائد على القرية ، أي فجعل هللا هذه القرية واملراد أهلها بسبب اعتدائهم يف  

 . سبتهم
 أي عاقبناها عقوبة فجعلناها عربة .) َنَكاالً (  
 يت القي ود أنكااًل ألهنا يُ ْنكل هبا ، أي مينع  ، : والّنكال : الزجر والعقاب ، والنِّْكل وا قال القرطيب ألنكال : القيود ، ومسُِّ

ن وراءهم ؛ أي َُتمبِّنهم .  والّتنكيل : إصابة األعداء بعقوبة تُ نمكِّل مم
 : بني يديها وما خلفها . اختلف العلماء يف املراد يف قوله) ِلَما بـَنْيَ َيَديـَْها َوَما َخْلَفَها (  
ْولمُكْم ِمنم  (بني يديها)والصحيح :   ا حم ْد أمْهلمْكنما مم لمقم أي من حبضرهتا من القرى يبلغهم خربها وما حل هبا كما قال تعاىل )وم

رَّفْ نما صم  لهم عربة ونكااًل ملن يف زماهنم .فجع اآْلياِت لمعملَُّهْم ي مْرِجُعونم ( اْلُقرمى وم
 . من يأت بعدهم باخلرب املتواتر عنهم (وما خلفها) 

ارتكبوه من حمارم  املراد باملوعظة هنا الزاجر ، أي جعلنا ما أحللنا هبؤالء من البأس والنكال يف مقابلة ما) َوَمْوِعَظًة ِلْلم تَِّقنَي (  
 هللا وما ُتيلوا به من احليل ، فليحذر املتقون صنيعهم لئال يصيبهم ما أصاهبم .

 ْوِعظمًة لِْلُمتَِّقنيم (: )  قال الرازي مم أن : من عرف األمر الذي نزل هبم يتعظ به وخياف إن فعل مثل فعلهم أن ينزل به مثل  وم
 ما نزل هبم ، وإن مل ينزل عاجاًل فال بد من أن خياف من العقاب اآلجل الذي هو أعظم وأدوم .

 ْوِعظمًة لّْلُمتَِّقنيم ( املوعظة ما يذكر مما يلني القلب ثواباً كان أو يوقال اآللوس مم  عقاباً . : ) وم
 الفوائد :

 ُترمي احليل احملرمة وأن ذلك من صفات اليهود . -1
) ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حمارم هللا  واحليلة : التوصل إىل أمر حمرم بفعٍل ظاهره اإلباحة ، واحليل حرام لقوله 

 بأدىن احليل ( وألن املتحيل فيه نوع استهزاء باهلل تعاىل .
 رتكاب حمرم ] إما بإسقاط واجب أو فعل حمرم [ فقد ارتكب مفسدتني :كل من ُتيل ال

 مفسدة فعل احملرم . . الثانية :: مفسدة التحايل  األوىل
 إسقاط واجب : سافر من أجل أن يفطر ، ] فعل حمرم [  قلب الدين كما سبق .

 وقد دل على التحرمي أدلة كثرية :
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  ومسخهم قردة .: اآلية اليت معنا حيث عاقبهم هللا منها
 ) ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا حمارم هللا بأدىن احليل ( رواه ابن أيب بطة . : قوله  ومنها
: أن هللا سبحانه أخرب عن أهل اجلنة الذين بالهم مبا بالهم به يف سورة ) القلم ( وأنه عاقبهم بأنه أرسل على جنتهم  ومنها

الصرمي ، وذلك ملا ُتيلوا على إسقاط نصيب املساكني ، بأن يصرموها مصبحني ، قبل جميء طائفًا وهو نائمون فأصبحت ك
 املساكني ، فكان يف ذلك عربة لكل حمتال على إسقاط حق من حقوق هللا تعاىل أو حقوق عباده .

 أن إقامة شريعة األمر باملعروف والنهي عن املنكر سبب للنجاة . -2
وءِ )و هذه القصة يف سورة األعراف يفلقوله تعاىل  ْونم عمِن السُّ هم نما الَِّذينم ي من ْ  ( . أمجْنمي ْ

انم ْبنم بمِشرٍي  وعن ْعمم ثمِل ق موْ   عمِن النَِّبِّ  رضي هللا عنهماالن ُّ مم ا كم ائِِم عملمى ُحُدوِد اّللَِّ وماْلوماِقِع ِفيهم ثمُل اْلقم ِفينمةٍ قمالم )مم ُموا عملمى سم هم ، ٍم اْست م
ابم ب مْعضُ  اُهْم أمعْ فمأمصم لمهم ب مْعُضُهْم أمْسفم ا وم الُوا لمْو أمنَّا المهم ْن ف مْوق مُهْم ف مقم رُّوا عملمى مم اِء مم ْوا ِمنم اْلمم قم ا ِإذما اْست م ِلهم انم الَِّذينم يف أمْسفم رمقْ نما ، فمكم خم

ْن ف مْوق منما ْرقاً، ومملْم نُ ْؤِذ مم رُُكوُهْم وم يف نمِصيِبنما خم ا أمرماُدو . فمِإْن ي مت ْ يعاً مم لمُكوا مجِم يعاً ا هم ُذوا عملمى أمْيِديِهْم جنممْوا ومجنممْوا مجِم ِإْن أمخم   رواه البخاري . (، وم
 تذكري األمة مبا فعل أسالفها ليتخذوا من ذلك عربة . -3
 األلباب ( . وجوب االعتبار بقصص من مضى ) لقد كان يف قصصهم عربة ألويل -4
 أن احليل من صفات اليهود . -5
ون جمانسة للعمل ، فهؤالء القوم ملا ُتيلوا على فعل احملرم مبا ظاهره اإلباحة ، قلبهم هللا إىل أقرب احليوانات أن العقوبة تك -6

 شبهاً باإلنسان وهي القردة .
 بيان قدرة هللا حيث قلب هؤالء البشر من اإلنسانية إىل احليوانية البهيمية . -7
 ثرياً .أإثبات العقوبة وأن العقوبة البد أن هلا ت -8
أن املوعظة إمنا ينتفع هبا املتقون ، فمن ليس مبتٍق ال ينتفع باملوعظة ، فكلما كان اإلنسان أتقى هلل كان أوعى للموعظة  -9

 وأكثر انتفاعاً هبا .
 أن من فوائد التقوى أن صاحبها يتعظ ويعترب مبا حيصل . -10
 فضل التقوى . -11

( قَال وْا 67ْم َأْن َتْذَِب وْا بـََقَرًة قَال وْا أَتـَتَِّخذ نَا ه ز وًا قَاَل َأع وذ  بِاَّللَِّ َأْن َأك وَن ِمَن اجْلَاِهِلنَي )) َوِإْذ قَاَل م وَسى ِلَقْوِمِه ِإنَّ اَّللََّ يَْأم ر ك  
( قَال وْا ادْع  68َذِلَك فَافْـَعل وْا َما تـ ْؤَمروَن ) ادْع  لََنا رَبََّك يـ بَـنيِِ لَِنا َما ِهَي قَاَل ِإنَّه  يـَق ول  ِإنَـَّها بـََقَرٌة الَّ فَاِرٌض َواَل ِبْكٌر َعَواٌن بـَنْيَ 

( قَال وْا ادْع  لََنا رَبََّك يـ بَـنيِِ لََّنا َما ِهَي 69ِظرِيَن )لََنا رَبََّك يـ بَـنيِِ لََّنا َما َلْونـ َها قَاَل ِإنَّه  يـَق ول  ِإنـَِها بـََقَرٌة َصْفَراء فَاِقٌع لَّْونـ َها َتس رُّ النَّا
َنا َوِإنَّآ ِإن َشاَء اَّللَّ  َلم ْهَتد وَن )ِإنَّ ال ( قَاَل ِإنَّه  يـَق ول  ِإنَـَّها بـََقَرٌة الَّ َذل وٌل ت ِثري  اأَلْرَض َواَل َتْسِقي احْلَْرَث 70بَـَقَر َتَشابََه َعَليـْ

( َوِإْذ قـَتَـْلت ْم نـَْفسًا فَادَّارَْأُت ْ ِفيَها َواَّللَّ  خم ِْرٌج مَّا  71ْا يـَْفَعل وَن )م َسلََّمٌة الَّ ِشَيَة ِفيَها قَال وْا اآلَن ِجْئَت بِاحْلَقِِ َفَذَِب وَها َوَما َكاد و 
 ( ( .73( فـَق ْلَنا اْضرِب وه  بِبَـْعِضَها َكَذِلَك حي ِْيي اَّللَّ  اْلَمْوَتى َوي رِيك ْم آيَاتِِه َلَعلَّك ْم تـَْعِقل وَن )72ك نت ْم َتْكت م وَن )

 [ . 73 -67] البقرة : 
----------- 

إن هللا يأمركم أي واذكروا يا بين إسرائيل حني قال لكم نبيكم موسى ) ) َوِإْذ قَاَل م وَسٰى ِلَقْوِمِه ِإنَّ ٱَّللََّ يَْأم ر ك ْم َأْن َتْذَِب وْا بـََقَرًة ( 
 ( أي : وتضربوا القتيل ببعضها فيحيا ، فيخربكم عن قاتله.أن تذحبوا بقرة 

  تعرضت هذه اآلية لقصة من قصص بين إسرائيل ظهر فيها من قلة التوقري لنبيهم ومن اإلعنات يف املسألة  رقال ابن عاشو :
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 قصد إليه. وإما لبعد أفهامهم عن مقصد الشارع ورومهم التوقيف على ما ال، واإلحلاح فيها إما للتفصي من االمتثال 
له ، فأتوا موسى وطلبوا منه أن يسأل ربه عن قاتله ، فأمرهم بذبح بقرة وسبب ذلك : أنه وجد قتيل يف بين إسرائيل وال يعرف قات

 فقال ) أن تذحبوا بقرة ( .
 وظاهر هذه اآلية يدل على أهنم لو ذحبوا أّي بقرة ألجزأت ، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشّدد هللا عليهم .

رمًة ( .هذا جواب منهم ملوسى ملا قال ) قال ۤوْا أَتـَتَِّخذ نَا ه ز وًا (   هلم ) ِإنَّ ٱّللَّم يمْأُمرُُكْم أمْن تمْذحبمُوْا ب مقم
 واهلزء : اللعب والسخرية .

ألن اخلروج عن جواب السائل املسرتشد إىل اهلزء جهل ، فاستعاذ منه عليه الصالة (  ) قَاَل َأع وذ  بِٱَّللَِّ َأْن َأك وَن ِمَن ٱجْلَاِهِلنيَ 
 . نبياءوالسالم ، ألهنا صفة تنتفي عن األ

عنهم أن تلك املقالة اليت صدرت عنهم إمنا هي  ) قال أعوذ باهلل أن أكون من اجلاهلني (  ملا فهم موسى  قال أبو حيان
العتقادهم فيها أنه أخرب عن هللا مبا مل يأمر به ، استعاذ باهلل وهو الذي أخرب عنه ، أن يكون من اجلاهلني باهلل ، فيخرب عنه بأمر 

 عاىل ، إذ اإلخبار عن هللا تعاىل مبا مل خيرب به هللا إمنا يكون ذلك من اجلهل باهلل تعاىل.مل يأمر به ت
 . ويف اآلية دليل على أن الذي يستهزئ بالناس جاهل سفيه 

 أي ما سنها .) قَال وْا ٱدْع  لََنا رَبََّك يـ بَـنيِِ لََّنا َما ِهَي ( 
 : ما هي ( إال أن جواب سؤاهلم دل على أن مرادهم بقوهلم يف املوضع مل يبني هنا مقصودهم بقوهلم )  قال الشنقيطي

  األول ) ما هي ( أي ما سنها .
 : هذا تعنيت منهم وقّلة طواعية؛ ولو امتثلوا األمر وذحبوا أّي بقرة كانت حلصل املقصود، لكنهم شّددوا على  قال القرطيب

 وغريمها. قاله ابن عباس وأبو العالية، أنفسهم فشّدد هللا عليهم 
حْ ي : ال كبري ) قَاَل ِإنَّه  يـَق ول  ِإنَـَّها بـََقَرٌة الَّ فَاِرٌض َوالَ ِبْكٌر ( أ  ة ، وال صغرية مل يْلقم  ها الفحل .ة هرِمم

 أي وسط بني الكبرية والصغرية . ) َعَواٌن بـَنْيَ ٰذِلَك (
 عنتوا وال تشددوا فيشدد هللا عليكم .أي افعلوا ما أمركم به ربكم وال تت(  ) فَٱفْـَعل وْا َما تـ ْؤَمرونَ 

 رونم ( َتديد لألمر وتأكيد وتنبيه على ترك التعّنت فما تركوه. قال القرطيب ا تُ ْؤمم  :) فافعلوا مم
 وهذا يدل على أن مقتضى األمر الوجوب كما تقوله الفقهاء ؛ وهو الصحيح على ما هو مذكور يف أصول الفقه .

أي إهنا بقرة صفراء شديدة الصفرة ، ولذلك أكد َك يـ بَـنيِِ لََّنا َما َلْونـ َها قَاَل ِإنَّه  يـَق ول  ِإنَـَّها بـََقَرٌة َصْفَرآء  ( قَال وْا ٱدْع  لََنا رَبَّ  ) 
 صفرهتا بقوله :

 شديدة الصفرة .) فَاِقـٌع لَّْونـ َها ( 
 به أغراض الراغبني يف احليوان .: سألوا ب  ) ما ( عن ماهية اللون وجنسه ألنه ثاين شيء تتعلق  قال ابن عاشور 

 وما ذهب إليه بعض العلماء من أن املراد بالصفرة ) السواد ( مردود من وجهني :
 أنه أّكد الصفرة بقوله ) فاقع لوهنا ( والفقوع ال يوصف به إال الصفرة اخلالصة متاماً .أحدمها : 
 بل خاصة دون غريها .أن العرب ال ُتطلق الصفرة وتريد السواد إال يف اإلثانيهما : 

 : ُحِكيم عن احلسن البصري ، أن املراد بقوله صفراء ، أي سوداء شديدة السواد ، وقال سائر املفسرين : إهنا  قال املاوردي
ا ( والفاقع من صفات الصفرة ، وليس  صفراء اللون ، من الصفرة املعروفة ، وهو أص ح ، ألنه الظاهر ، وألنه قال ) فماِقٌع لَّْونُ هم

 يوصف السواد بذلك ، وإمنا يقال : أسود حالٌك ، وأمحر قاٍن ، وأبيُض ناصٌع ، وأخضُر ناضٌر ، وأصفُر فاقٌع.



 الش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                             تفسري سورة البقرة

 120 

 ( تعجب الناظرين . ) َتس رُّ ٱلنَّاِظرِينَ 
َنا (   لنا هذه البقرة ووصفها وجلِّها لنا . أي لكثرهتا ، فمّيز) قَال وْا ٱدْع  لََنا رَبََّك يـ بَـنيِِ لََّنا َما ِهَي ِإنَّ ٱلبَـَقَر َتَشابََه َعَليـْ

 ُْم(  : يقال اآللوس ٌن هلَّ كم ّل عملمْيِهْم ِإنَّ صالتك سم نما( تعليل لقوله تعاىل )ادع(  كما يف قوله تعاىل )صم )ِإنَّ البقر تشابه عملمي ْ
يف البقر ، ويف احلديث ) فُت   وهو اعتذار لتكرير السؤال أي إن البقر املوصوف مبا ذكر كثري فاشتبه علينا ، والتشابه مشهور

 كوجوه البقر ( أي يشبه بعضها بعضاً .
إذا بينتها لنا، وقد جاء يف حديث مرفوع )لوال أن بين إسرائيل قالوا: وإنا إن شاء هللا ملهتدون، ملا (  ) َوِإنَّآ ِإن َشآَء ٱَّللَّ  َلم ْهَتد ونَ 

 أعطوا، ولكن استثنوا( .
 نا إن شاء هللا ملهتدون( تنشيط ملوسى ووعد له باالمتثال لينشط إىل دعاء ربه بالبيان ولتندفع : وقوهلم ) وإ قال ابن عاشور

عنه سآمة مراجعتهم اليت ظهرت بوارقها يف قوله ) فافعلوا ما تؤمرون ( وإلظهار حسن املقصد من كثرة السؤال وأن ليس قصدهم 
 شاء هللا ( للتأدب مع هللا يف رد األمر إليه يف طلب حصول اخلري . ، والتعليق ب ) إن اإلعنات ، تفادياً من غضب موسى عليهم

أي إهنا ليست مذللة باحلراثة وال معدة للسقي يف الساقية، ) قَاَل ِإنَّه  يـَق ول  ِإنَـَّها بـََقَرٌة الَّ َذل وٌل ت ِثري  ٱأَلْرَض َواَل َتْسِقي ٱحْلَْرَث ( 
 . بل هي مكرمة حسنة

  عيب فيها ، ليس فيها عرج وال عور وال كسر قرن .أي ال ) م َسلََّمٌة (
 أي ليس فيها لون غري لوهنا .) الَّ ِشَيَة ِفيَها ( 

  : مبذللة بالعمل، مث استأنف فقال إهنا بقرة ال ذلول( ليست م أن املعىن يف ذلك قوله تعاىل )وقد زعم بعضهقال ابن كثري
تسقي احلرث، وهذا ضعيف ألنه فسر الذلول اليت مل تذلل بالعمل بأهنا ال  تثري األرض( أي يعمل عليها باحلراثة، لكنها ال)

 . تثري األرض وال تسقي احلرث، كذا قرره القرطب
 أي : اآلن بينت لنا .) قَال وْا ٱآلَن ِجْئَت بِٱحْلَقِِ (  
  : ( فإن أرادوا بذلك : أنك مل تأت باحلق  من أقبح جهلهم وظلمهم قوهلم لنبيهم ) قماُلوْا ٱآلنم ِجْئتم بِٱحلْمقِّ قال ابن القيم

ك قبل ذلك يف أمر البقرة ، فتلك ردٌة وكفر ظاهر ، وإن أرادوا : إنك اآلن بّينت لنا البيان التام يف تعيني البقرة املأمور بذحبها فذل
 جهل ظاهر ، فإن البيان قد حصل بقوله ) إن هللا يأمركم أن تذحبوا بقرة ( .

 عن ابن عباس: كادوا أن ال يفعلوا ومل يكن ذلك الذي أرادوا، ألهنم أرادوا أن ال يذحبوها. ( ا َكاد وْا يـَْفَعل ونَ ) َفَذَِب وَها َومَ  
 : يعين أهنم مع هذا البيان وهذه األسئلة واألجوبة واإليضاح ما ذحبوها إال بعد اجلهد ، ويف هذا ذم هلم ،  قال ابن كثري

 ، فلهذا ما كادوا يذحبوهنا . وذلك أنه مل يكن غرضهم إال التعنت
 فذحبوها وما كادوا يفعلون لكثرة َثنها ، ويف هذا نظر . وقيل :

 أهنم كادوا أال يذحبوها خوفاً من الفضيحة اليت ستحل بالقاتل وقومه .وقيل : 
من ذبح البقرة للخلتني  : والصواب من التأويل عندنا أن القوم مل يكادوا يفعلون ما أمرهم هللا به  فقال ؛ورجح ذلك ابن جرير

خوف عظيم الفضيحة على أنفسهم  واألخرى:غالء َثنها، مع ما ذكر لنا من صغر خطرها وقلة قيمتها ،  ، إحدامها :كلتيهما
 بإظهار نب هللا موسى على قاتله .

 ، فبني هللا ما حصل بواسطة هذه البقرة اليت ذحبت.حمرمة فاختلفتم فيها تلتم نفساً أي وإذ قَوِإْذ قـَتَـْلت ْم نـَْفساً فَٱدَّارَْأُت ْ ِفيَها ( )  
  هذه اآلية مؤخرة يف التالوة ، مقدمة يف املعىن. 
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 : ا ( هذا الكالم مقّدم على أّول القصة ، التقدير : وإذ قتلتم نفساً  قال القرطيب ْلُتْم ن مْفسًا فادارأمت ِفيهم ِإْذ ق مت م قوله تعاىل ) وم
ا  فادارأمت فيها : فقال موسى : إن هللا يأمركم بكذا ، وهذا كقوله ) احلمد ّلِلَِّ الذي أمنْ زملم على عمْبِدِه الكتاب ومملْم جيمْعمل لَُّه ِعومجم

 ق ميِّماً ( أي أمنْ زملم عملمى عمْبِدِه اْلِكتمابم ق ميِّماً ومملْم جيمْعمْل لمُه ِعومجاً ؛ ومثله كثري .
  ( نفساً قوله ) نثى ، وقد أشار إىل أهنا ذكر بقوله تعاىل ) فقلنا اضربوه .. (.مل يصرح هل هذه النفس ذكر أم أ 

 أي مظهر ما ختفونه .(  ) َوٱَّللَّ  خم ِْرٌج مَّا ك ْنت ْم َتْكت م ونَ 
 إال ألبسه هللا رداءها . –غالباً  –واآلية تدل على أن من فعل سوءاً وكتمه أن هللا يظهره ، فال يسر اإلنسان سريرة 

 أي : اضربوا القتيل ، وصيغة اجلمع للتعظيم . ب وه  (فـَق ْلَنا ٱْضرِ ) 
 أي ببعض البقرة ، وهذا البعض مل حيدد ، فأي شيء ضرب به حصلت املعجزة .) بِبَـْعِضَها ( 

أنه حذف ذلك لداللة قوله تعاىل يف الكالم حمذوف والتقدير ، فقلنا اضربوه ببعضها فضربوه ببعضها فحىي إال  قال الرازي :
 .( هللا املوتى يِ كذلك حيُْ )

: هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة، فاملعجزة حاصلة به، وخرق العادة به كائن ، وقد كان معيناً يف  قال ابن كثري
طريق  نفس األمر ، فلو كان يف تعيينه لنا فائدة تعود علينا يف أمر الدين أو الدنيا لبينه هللا تعاىل لنا ، ولكنه أهبمه ومل جيي من

 صحيح عن معصوم بيانه ، فنحن نبهمه كما أهبمه هللا .
واختلف يف تعيني البعض الذي أمروا أن يضربوا القتيل به ، وال حاجة إىل ذلك مع ما فيه من القول بغري علم ،  : قال الشوكاين

مروا به، وما زاد على هذا ، فهو من ويكفينا أن نقول : أمرهم هللا بأن يضربوه ببعضها، فأّي : بعض ضربوا به، فقد فعلوا ما أ
 فضول العلم ، إذ مل يرد به برهان.

 فلما ضربوه ببعضها قام فقالوا من قتلك ؟ قال : قتلين فالن .
يي أي : كما أحيا هللا هذا القتيل ، وهذا اجلم الغفري من الناس ينظرون ، كذلك اإلحياء املشاهد حي) َكَذِلَك حي ِْيي ٱَّللَّ  ٱْلَمْوَتٰى ( 

 هللا املوتى يوم القيامة .
ْلُقُكْم ومال  ا خم فهو دليل قرآين على البعث ، ألن من أحيا نفسًا واحدة فهو قادر على إحياء مجيع النفوس ، وقد قال تعاىل )مم

يٌع بمِصرٌي (  ٍة ِإنَّ اّللَّم مسِم ْفٍس وماِحدم ن م  .ب مْعُثُكْم ِإالَّ كم
 تروهنا واضحة .أي : جيعلكم ) َوي رِيك ْم آيَاتِِه ( 

يُرِيُكْم آيماتِِه ( أي : دالئله الدالة على أنه تعاىل على كل شيء قدير ، وجيوز أن يراد باآليات هذا اإلحياء .  قال القاَسي : ) وم
رقة والتعبري عنه باجلمع الشتماله على أمور بديعة من ترتب احلياة على عضو ميت . وإخباره بقاتله ، وما يالبسه من األمور اخلا

 للعادة .
 وسبق أن آيات هللا تنقسم إىل قسمني كونية، كالشمس والقمر والليل والنهار، ومعىن أهنا آية : أي عالمة على كمال قدرة هللا .

( أي : آياته الدينية الشرعية ، مسيت ]اآلية ُلو عملمْيُكْم آيماِت اّللَِّ الشرعية[  وآيات شرعية : كالوحي املنزل كقوله تعاىل )رمُسواًل ي مت ْ
 آية ألهنا عالمة على صدق من جاء هبا ملا فيها من اإلعجاز .

حييي الناس بعد املوت ، ويبعثهم من قبورهم ، وأنه قادر  –جل وعال  –أي : ألجل أن تدركوا بعقولكم أنه (  ) َلَعلَّك ْم تـَْعِقل ونَ 
 على كل شيء .

 بين إسرائيل دليل على بعث الناس بعد املوت ، ألن من أحيا نفساً : أشار يف هذه اآلية إىل أن إحياء قتيل  قال الشنقيطي
ْفٍس وما ن م ْلُقُكْم ومال ب مْعُثُكْم ِإالَّ كم ا خم ٍة ِإنَّ واحدة بعد موهتا ، قادر على إحياء مجيع النفوس ، وقد صرح هبذا يف قوله تعاىل )مم ِحدم
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يٌع بمِصرٌي ( .  اّللَّم مسِم
 ورة مخس قصص تدل على البعث :وهللا تعاىل قد ذكر يف هذه الس 

ْتُكُم الصَّ  املوضع األول ذم ْهرمًة فمأمخم ىتَّ ن مرمى اّللَّم جم ى لمْن نُ ْؤِمنم لمكم حم ِإْذ قُ ْلُتْم يما ُموسم ُة ومأمنْ ُتْم : قصة بين إسرائيل اليت سبقت )وم اِعقم
ْوِتُكْم لمعملَُّكْم تم   ْشُكُرونم ( .ت مْنظُُرونم . مُثَّ ب معمثْ نماُكْم ِمْن ب مْعِد مم

يُرِيُكْم آيماتِِه لمعملَُّكْم ت مْعِقُلونم : هذا املوضع ) املوضع الثاين ْوتمٰى وم ِلكم حُيِْيي ٱّللَُّ ٱْلمم ذم ا كم ْعِضهم  ( . ف مُقْلنما ٱْضرِبُوُه بِب م
ُُم اّللَُّ ُموُتوا مُثَّ أمْحيماُهْم( .: قوله تعاىل )أمملْم ت مرم ِإىلم الَِّذينم  املوضع الثالث ْوِت ف مقمالم هلم رم اْلمم ذم رمُجوا ِمْن ِديمارِِهْم ومُهْم أُُلوٌف حم  خم
ِذهِ  املوضع الرابع ا قمالم أمىنَّ حُيِْيي هم اِويمٌة عملمى ُعُروِشهم رَّ عملمى ق مْريمٍة ومِهيم خم الَِّذي مم ْوهِتما  اّللَُّ : قوله تعاىل يف عزير ومحاره )أمْو كم  ب مْعدم مم

ْم لمِبْثتم قمالم لمِبْثُت ي مْومًا أمْو ب مْعضم ي مْوٍم قمالم بمْل لمبِ  اتمُه اّللَُّ ِمائمةم عماٍم مُثَّ ب معمثمُه قمالم كم رماِبكم ملْم فمأممم شم ْثتم ِمائمةم عماٍم فماْنظُْر ِإىلم طمعماِمكم وم
لِنمْجعم  نَّْه وماْنظُْر ِإىلم مِحمارِكم وم م لمُه قمالم أمعْ ي متمسم نيَّ ا ت مب م ماً ف ملممَّ ا حلْم ا مُثَّ نمْكُسوهم ْيفم نُ ْنِشُزهم لمُم أمنَّ اّللَّم عملمى  لمكم آيمًة لِلنَّاِس وماْنظُْر ِإىلم اْلِعظماِم كم

ْيٍء قمِديٌر ( .  ُكلِّ شم
ِإْذ قمالم ِإبْ رماِهيُم رمبِّ أمرِ  املوضع اخلامس لمِكْن : قوله تعاىل يف طيور إبراهيم ) وم ْوتمى قمالم أمومملْم تُ ْؤِمْن قمالم ب ملمى وم ْيفم ُُتِْيي اْلمم ين كم

ُهنَّ  بمٍل ِمن ْ ِئنَّ ق مْلِب قمالم فمُخْذ أمْرب معمًة ِمنم الطَّرْيِ فمُصْرُهنَّ ِإلمْيكم مُثَّ اْجعمْل عملمى ُكلِّ جم ْعيًا وماْعلمْم لِيمْطمم أمنَّ اّللَّم ُجْزءًا مُثَّ اْدُعُهنَّ يمْأتِينمكم سم
ِكيٌم ( .  عمزِيٌز حم

 يف هذه اآلية ذكر هللا تعاىل طريقة من طرق إثبات البعث، وقد تنوعت طرق إثبات البعث يف القرآن، وجاءت على سبع طرق:
 الطريقة األوىل :

 آيات صرحية يف إثبات ذلك :
( .وقال ت عمُثونم ِة تُ ب ْ ( . وقال قال تعاىل : )مُثَّ ِإنَُّكْم ي مْومم اْلِقيمامم عمُثونم عمثُ ُهُم اّللَُّ ( .وقال تعاىل : )ومال خُتِْزين ي مْومم يُ ب ْ ْوتمى ي مب ْ عاىل : )وماْلمم

نما إِ  ْعداً عملمي ْ ْلٍق نُِعيُدُه وم أْنما أموَّلم خم ا بمدم مم ِجلِّ لِْلُكُتِب كم طميِّ السِّ اءم كم مم ( .وقالتعاىل : )ي مْومم نمْطِوي السَّ تعاىل : )أمال يمُظنُّ  نَّا ُكنَّا فماِعِلنيم
 ) ْوٍم عمِظيٍم . ي مْومم ي مُقوُم النَّاُس لِرمبِّ اْلعمالمِمنيم ُعوثُونم . لِي م ب ْ  أُولمِئكم أمن َُّهْم مم

 وأمر نبيه أن يقسم به على املعاد :
نَّ  اعمُة ُقْل ب ملمى ومرميبِّ لمتمْأتِي م ُروا ال تمْأتِينما السَّ فم  ُكْم عماملِِ اْلغمْيِب ( .فقال تعاىل : )ومقمالم الَِّذينم كم

. ) ا أمنْ ُتْم مبُْعِجزِينم مم قٌّ ُهوم ُقْل ِإي ومرميبِّ إِنَُّه حلممقٌّ وم ْنِبُئونمكم أمحم  وقال تعاىل : )وميمْست م
ُؤنَّ  عمُثنَّ مُثَّ لمتُ نمب َّ عمُثوا ُقْل ب ملمى ومرميبِّ لمُتب ْ ُروا أمْن لمْن يُ ب ْ فم ذمِلكم عملمى اّللَِّ يمِسرٌي( . وقال تعاىل : )زمعممم الَِّذينم كم  مبما عمِمْلُتْم وم

 وذم هللا املكذبني باملعاد :
. ) انُوا ُمْهتمِدينم ا كم مم اِء اّللَِّ وم بُوا بِِلقم ذَّ ِسرم الَِّذينم كم  فقال تعاىل : ) قمْد خم

نْ  عمُث اّللَُّ مم ْهدم أممْيماهِنِْم ال ي مب ْ ُموا بِاّللَِّ جم ّقاً ( . وقال تعاىل : )ومأمْقسم ْعداً عملمْيِه حم ُوُت ب ملمى وم  ميم
 الطريقة الثانية :

 التذكري بنشأة اإلنسان األوىل :
رمائِ  ْرُُج ِمْن ب منْيِ الصُّْلِب ومالت َّ اٍء دماِفٍق . خيم اُن ِممَّ ُخِلقم . ُخِلقم ِمْن مم ْنسم ْنظُِر اإْلِ اِدٌر(قال تعاىل : )ف مْلي م  . ِب . ِإنَُّه عملمى رمْجِعِه لمقم

ا الَِّذي ْن حُيِْيي اْلِعظمامم ومِهيم رمِميٌم . ُقْل حُيِْييهم ُه قمالم مم ْلقم نمِسيم خم ثماًل وم رمبم لمنما مم ضم ْلٍق  وقال تعاىل : )وم رٍَّة ومُهوم ِبُكلِّ خم ا أموَّلم مم أمهم أمْنشم
 عمِليٌم( .

 الطريقة الثالثة :

javascript:Open_Menu()
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 االستدالل بإنبات النبات على إحياء األموات :
ْوتمى قال  ْوهِتما ِإنَّ ذمِلكم لمُمْحِيي اْلمم ْيفم حُيِْيي اأْلمْرضم ب مْعدم مم ْيٍء قمِديٌر(.تعاىل : )فماْنظُْر ِإىلم آثماِر رممْحمِت اّللَِّ كم  ومُهوم عملمى ُكلِّ شم

زَّْت ومرم  اءم اْهت م ا اْلمم هم ًة فمِإذما أمنْ زمْلنما عملمي ْ اِمدم ت مرمى اأْلمْرضم هم ِيٍج . ذمِلكم بِأمنَّ اّللَّم ُهوم احلْمقُّ ومأمنَُّه وقال تعاىل : )وم بمْت ومأمنْ بمتمْت ِمْن ُكلِّ زمْوٍج هبم
عمثُ  ا ومأمنَّ اّللَّم ي مب ْ اعمةم آتِيمٌة ال رمْيبم ِفيهم ْيٍء قمِديٌر . ومأمنَّ السَّ ْوتمى ومأمنَُّه عملمى ُكلِّ شم ْن يِف اْلُقُبوِر( حُيِْيي اْلمم   مم

زَّْت ومرمبمْت ِإنَّ الَِّذي أم  وقال سبحانه : اءم اْهت م ا اْلمم هم اِشعمًة فمِإذما أمنْ زمْلنما عملمي ْ ِمْن آيماتِِه أمنَّكم ت مرمى اأْلمْرضم خم ْوتمى ِإنَُّه )وم ا لمُمْحِيي اْلمم ْحيماهم
ْيٍء قمِديٌر( .  عملمى ُكلِّ شم

 الطريقة الرابعة :
 اإلشارة ولفت االنتباه إىل خلق السماوات :

اِدٍر عملم قا اوماِت وماأْلمْرضم ومملْم ي مْعيم خِبمْلِقِهنَّ ِبقم مم لمقم السَّ ْيٍء ل تعاىل : )أمومملْم ي مرمْوا أمنَّ اّللَّم الَِّذي خم ْوتمى ب ملمى ِإنَُّه عملمى ُكلِّ شم ى أمْن حُيِْييم اْلمم
 قمِديٌر( .

 الطريقة اخلامسة :
 تنزيه هللا سبحانه عن العبث . 

 ه ال جزاء وال حساب وال بعث ، فما فائدة األوامر والنواهي .فلو فرضنا أن
ِلكُ  عماىلم اّللَُّ اْلمم ُعونم . ف مت م نما ال تُ ْرجم لمْقنماُكْم عمبمثاً ومأمنَُّكْم ِإلمي ْ ِسْبُتْم أممنَّما خم   احلْمقُّ ( .قال تعاىل : )أمفمحم

رمكم ُسدًى( اُن أمْن يُ ت ْ ْنسم ُب اإْلِ  . أي : ال يؤمر وال ينهى ، وقيل ال يبعث . وقال تعاىل : )أمحيمْسم
 الطريقة السادسة :

 تنزيه هللا عن الظلم :
 فلو مل يكن هناك بعث ال استوى الناس ، فاستوى املؤمن الذي ترك كثرياً من الشبهات مافة ربه ، والكافر ال يعرف ربه أصالً .

انم فماسِ  ْن كم مم انم ُمْؤِمناً كم ْن كم ( .قال تعاىل : )أمفممم ُوونم  قاً ال يمْست م
 الطريقة السابعة :

 ذكر وقائع وأحداث يستدل ّبا على البعث .
 كما يف قصة قتيل بين إسرائيل .

 وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت .
 وقصة الذي مّر على قرية وهي خاوية على عروشها .

 والطيور األربعة . وقصة إبراهيم 
ْعلمُموا وقصة أصحاب الكهف ، ف ِلكم أمْعث مْرنما عملمْيِهْم لِي م ذم قد أماهتم هللا يف الكهف ثالَثائة وتسع سنني ، قال تعاىل يف قصتهم : )ومكم

اعمةم ال رمْيبم ... ( . قٌّ ومأمنَّ السَّ ْعدم اّللَِّ حم  أمنَّ وم
 الفوائد :

 . أن اإلخبار هبا من أعالم نبوة رسول هللا  -1
 سى ، وأنه رسول رب العاملني .الداللة على نبوة مو  -2
 الداللة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أوهلم إىل خامتهم : من معاد األبدان ، وقيام املوتى من قبورهم . -3
إثبات الفاعل املختار ، وأنه عامل بكل شيء ، قادر على كل شيء ، عدٌل ال جيوز عليه الظلم واجلور ، حكيم ال جيوز عليه  -4
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 العبث .
 إقامة أنواع اآليات والرباهني واحلجج على عباده بالطرق واملتنوعات، زيادته يف هداية املهتدي، وإعذاراً وإنذاراً للضال. -5
 أنه ال ينبغي مقابلة أمر هللا بالتعنت وكثرة األسئلة بل يبادر إىل االمتثال . -6
 مة فيه باإلنكار ، وذلك نوع من الكفر .أنه ال جيوز مقابلة أمر هللا الذي ال يعلم املأمور وجه احلك -7
 اإلخبار عن قساوة قلوب هذه األمة وغلظها وعدم متكن اإلميان فيها . -8
مقابلة الظامل الباغي بنقيض قصده شرعًا وقدراً، فإن القاتل قصده مرياث املقتول ودفع القتل عن نفسه، ففضحه هللا تعاىل  -9

 وهتكه وحرمه مرياث املقتول .
 وع إىل األنبياء عليهم الصالة والسالم يف األمور اهلامة اليت طريقها الشرع .الرج -7
 بيان ما عليه بنو إسرائيل من سوء الظن مبوسى . -8
 ُترمي االستهزاء والسخرية . -9

 أن األنبياء ال يلجئون إال إىل هللا . -10
 أن هللا جميب الدعاء . -11
 أن القاتل البد أن خيرجه هللا . -12
 أن هللا أرى عباده من آياته ما يكون به العقل والرشد . -13
 أن تدبر األسباب سبب للعقل . -14
 
 
 

هَ ) مث َّ َقَسْت قـ ل وب ك م مِِن بـَْعِد َذِلَك َفِهَي َكاحلَِْجارَِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن احلَِْجارَِة َلَما يـَتَـ  ا َلَما َفجَّر  ِمْنه  األَنـَْهار  َوِإنَّ ِمنـْ
َها َلَما يـَْهِب ٌ  ِمْن َخْشَيِة اَّللَِّ َوَما اَّللَّ  ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَعْ   ( ( . 74َمل وَن )َيشَّقَّق  فـََيْخر ج  ِمْنه  اْلَماء َوِإنَّ ِمنـْ

 [ . 74] البقرة : 
---------- 

ْت يقول تعاىل توبيخاً لبين إسرائيل وتقريعاً هلم عل) مث َّ َقَسْت قـ ل وب ك ْم (  ى ما شاهدوه من آيات هللا تعاىل وإحيائه القتيل ) مُثَّ قمسم
 قُ ُلوُبُكْم ِمْن ب مْعِد ذمِلكم ( أي : أصبحت قاسية غليظة ال تتأثر مبواعظ وال يدخلها خري .

 لب .أي : من بعد ذلك األمر الذي عاينتموه ، وهو إحياء القتيل ، الذي هو أعظم سبب للني الق ) ِمْن بـَْعِد َذِلَك ( 
 ن ب مْعِد ذلك ( أي بعد إحياء القتيل وما جرى يف القصة من العجائب ، وذلك بيان لقبح قسوة قلوهبم مِ  ) قال يف التسهيل

 بعد ما رأوا تلك اآليات .
 : قوله تعاىل ) من بعد ذلك ( زيادة تعجيب من طرق القساوة للقلب بعد تكرر مجيع اآليات السابقة  قال ابن عاشور

 جمموعها بذلك .املشار إىل 
 . معىن قسوة القلب : غلظتها وشدهتا حبيث ال ينفع فيها وعظ وال تذكري 
 : القسوة : الصالبة والشّدة والُيْبس ، وهي عبارة عن خلّوها من اإلنابة واإلذعان آليات هللا تعاىل. قال القرطيب 
  األمل .وقد بني تعاىل سبب قسوة القلب يف آيات أخرى ومنها : نقض العهد ، وطول 
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عمْلنما قُ ُلوب مُهْم قماِسيمًة ( . ا ن مْقِضِهْم ِميثماق مُهْم لمعمنَّاُهْم ومجم  قال تعاىل )فمِبمم
عم قُ ُلوبُ ُهْم ِلذِْكِر اّللَِّ وممما ن مزملم ِمنم احلْمقِّ  ْشم ُنوا أمْن ختم الَِّذينم وقال تعاىل يف طول األمل )أمملْم يمْأِن لِلَِّذينم آمم أُوُتوا اْلِكتمابم ِمْن   ومال يمُكونُوا كم

ُهْم فماِسُقونم ( . ِثرٌي ِمن ْ ْت قُ ُلوبُ ُهْم ومكم سم ُد ف مقم  ق مْبُل فمطمالم عملمْيِهُم اأْلممم
  وقد هنانا هللا تعاىل أن نتشبه بأهل الكتاب يف قسوة قلوهبم كما يف اآلية السابقة ، فوصف أهل الكتاب بالقسوة وهنانا عن

 التشبه هبم .
 قلب :أسباب قسوة ال 

 : نقض العهد مع هللا . أوالً 
عمْلنما قُ ُلوب مُهْم قماِسيمًة  ( . قال تعاىل ) ا ن مْقِضِهْم ِميثماق مُهْم لمعمنَّاُهْم ومجم  فمِبمم

ا ن مْقِضِهْم  قال ابن عقيل يومًا يف موعظته : يا من جيد يف قلبه قسوة ، احذر أن تكون نقضت عهدًا ، فإن هللا يقول )فمِبمم
 ْم ... ( .ِميثماق مهُ 
 : طول األمل .    الثاين

ا ن مزملم ِمنم احلْمقِّ ومال يمكُ  عم قُ ُلوبُ ُهْم ِلذِْكِر اّللَِّ وممم ْشم ُنوا أمْن ختم الَِّذينم أُوُتوا اْلِكتمابم ِمْن ق مْبُل فمطمالم قال تعاىل : )أمملْم يمْأِن لِلَِّذينم آمم ونُوا كم
ْت قُ ُلوبُ هُ  سم ُد ف مقم  ْم ( .عملمْيِهُم اأْلممم

ولذلك طول األمل ينسي اآلخرة ، كما قال علي : أخوف ما أخاف عليكم اثنتني : طول األمل واتباع اهلوى ، فطول األمل 
 ينسي اآلخرة ، واتباع اهلوى يصد عن احلق .

 فليس هناك أنفع للقلب من قصر األمل ) وهو العلم بقرب الرحيل ( .
 من الشبهات أو الشهوات .: كثرة األكل ، ال سيما إن كان  الثالث 

 خصلتان تقّسيان القلب : كثرة الكالم ، وكثرة األكل . قال بشر :
 : كثرة الذنوب . الرابع

انُوا يمْكِسُبونم ( . ا كم الَّ بمْل رمانم عملمى قُ ُلوهِبِْم مم  قال تعاىل ) كم
ونزع واستغفر صقل قلبه ، وإن زاد زادت حىت ) إن املؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء يف قلبه ، فإن تاب  ويف املسند قال 

انُوا يمْكِسُبونم ( . ا كم الَّ بمْل رمانم عملمى قُ ُلوهِبِْم مم  يعلو قلبه ، فلذلك الران الذي ذكر هللا يف كتابه : كم
 قال بعض السلف : البدن إذا عري رّق ، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته .

 قال ابن املبارك :
 ذنوب متيت القلوب   ويورث الذل إدماهنا .رأيت ال

 وتْرك الذنوب حياة القلوب    وخرٌي لنفِسك عصياهنا .
 : عالمات رقة ولني القلب 

 : اإلكثار من ذكر هللا . أوالً 
ِئنُّ اْلقُ  ِئنُّ قُ ُلوبُ ُهْم ِبذِْكِر اّللَِّ أمال ِبذِْكِر اّللَِّ تمْطمم تمْطمم ُنوا وم  ُلوُب ( .قال تعاىل ) الَِّذينم آمم

 قال رجل للحسن ، يا أبا سعيد ، أشكو إليك قسوة قلب ، قال : أذبه بذكر هللا .
قال بعض السلف : دواء القلب من مخسة أشياء : قراءة القرآن بالتفكر، وخالء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، 

 وجمالسة الصاحلني .
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 العطف على املسكني .ثانياً : 
: ) إذا أحببت أن يلني قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم  يشكو قسوة قلبه ؟ فقال له الرسول  إىل النب فقد جاء رجل 

 املسكني ( رواه أمحد .
 زيارة املقابر . ثالثاً :

 : ) كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإهنا تذكر اآلخرة ، وترق القلب ( رواه أمحد . قال 
  .إذا قسا القلب قحطت العني

 : كثرة ذكر املوت . رابعاً 
 ) أكثروا من ذكر هاذم اللذات ( رواه الرتمذي . ولذلك قال 

 ملا يف ذلك من رقة القلب ، ونشاط العبادة ، وتعجيل التوبة ، واإلقالع عن املعاصي .
 قال سعيد بن جبري : لو فارق املوت ذكر قلب لفسد .

 أكل احلالل . خامساً :
 ف ما يدخل جوفه كتب عند هللا صديقاً .قال الفضيل : من عر 

 شاء أم أِب . وقال سهل التسرتي: من أكل احلالل أطاع هللا شاء أم أِب، ومن أكل احلرام عصى هللا
 وُسِئل اإلمام أمحد رمحه هللا: ِِبم تلني القلوب؟ قال : بأكل احلالل .

 الدعاء بسالمة القلب .سادساً : 
 قلباً سليماً .. ( رواه أمحد .يقول ) اللهم إين أسألك  كان 

 االستجابة ألمر هللا ورسوله . سابعاً :
ا حُيِْييُكْم وماْعلمُموا أم  لِلرَُّسوِل ِإذما دمعماُكْم ِلمم ُنوا اْستمِجيُبوا ّلِلَِّ وم ا الَِّذينم آمم ق مْلبِ قال تعاىل )يما أمي ُّهم ْرِء وم  ِه ( .نَّ اّللَّم حيمُوُل ب منْيم اْلمم

 ما ضربم عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن هللا .                    يم :قال ابن الق 
 خلقت النار إلذابة القلوب القاسية .

 أبعد القلوب من هللا القلب القاسي .
 إذا قسا القلب قحطت العني .

 .قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر احلاجة : األكل والنوم والكالم واملخالطة 
 كما أن البدن إذا مرض مل ينفع فيه الطعام والشراب ، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات مل تنجح فيه املواعظ .

 أي : فهي كاحلجارة اليت ال تلني أبداً ، فال عالج للينها .) َفِهَي َكاحلَِْجارَِة ( 
 : يد قابل للني فإنه يلني بالنار ، وقد الن لداود وإمنا مل يشبهها باحلديد مع أنه أصلب من احلجارة ، ألن احلد قال البغوي

 عليه السالم ، واحلجارة ال تلني قط .
 وقد كانت صالبة احلجر أعرف للناس وأشهر ألهنا حمسوسة فلذلك شبه هبا . وقال ابن عاشور : 

 اختلف يف معناها .أمجع العلماء على أن ) أو ( ليست للشك الستحالة ذلك يف حق هللا ، و ) َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة ( 
 هي مبعىن ) بل ( والتقدير فهي كاحلجارة بل أشد قسوة . فقيل :

ْلنماُه ِإىلم ِمائمِة أمْلٍف أمْو يمزِيُدونم ( أي : بل يزيدون .    كقوله تعاىل )ومأمْرسم
 هي مبعىن ) الواو ( والتقدير : فهي كاحلجارة وأشد قسوة . وقيل : 
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ُفوراً ( أي : وكفوراً .كقوله تعاىل ) وال ُتِطْع ِمن ْ     ُهْم آَثاً أمْو كم
ُهنَّ ِإالَّ لبعولتهن أو آبائهن ( واملعىن وآبائهن .  وكقوله تعاىل ) ومالم يُ ْبِدينم زِينمت م

 وكقوله ) أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ( يعين وبيوت آبائكم . 
ما أن تكون مثل احلجارة يف القسوة وإما أن تكون أشد منها يف : معىن ذلك  قلوبكم ال خترج عن أحد هذين املثلني ، إ وقيل 

 القسوة .
 ومعىن ذلك على هذا التأويل : فبعضها كاحلجارة قسوة وبعضها أشد قسوة من احلجارة ، ورجحه ابن جرير . قال ابن جرير :

 منها األهنار الغزيرة .أي : تتدفق ) َوِإنَّ ِمَن احلَِْجارَِة َلَما يـَتَـَفجَّر  ِمْنه  اأْلَنـَْهار  ( 
َها َلَما َيشَّقَّق  فـََيْخر ج  ِمْنه  اْلَماء  (   أي : ومن احلجارة ما يتصدع إشفاقاً من عظمة هللا فينبع منه املاء .) َوِإنَّ ِمنـْ

َها َلَما يـَْهِب ٌ  ِمْن َخْشَيِة اَّللَِّ (   ية هللا .أي : ومنها ما يتفتت ويرتدى من رؤوس اجلبال من خش) َوِإنَّ ِمنـْ
  ْشيمِة اّللَِّ ( هو سقوط الربد من السحاب ، لكن هذا تأويل بعيد ، وخروج ا ي مْهِبُط ِمْن خم ا لممم هم قال بعض العلماء يف قوله )ِمن ْ

عن اللفظ عن ظاهره بال دليل ، وزعم بعضهم أن إسناد اخلشوع إىل احلجارة من باب اجملاز ، ولكن هذا قول ضعيف ، قال 
 حاجة إىل هذا ، فإن هللا تعاىل خيلق فيها هذه الصفة . القرطب : وال

ْشيمِة اّللَِّ وم  دِّعًا ِمْن خم اِشعًا ُمتمصم بمٍل لمرمأميْ تمُه خم ا اْلُقْرآنم عملمى جم ذم ا لِلنَّاِس لمعملَُّهْم كما يف قوله تعاىل )لمْو أمنْ زمْلنما هم تِْلكم اأْلمْمثماُل نمْضرِبُ هم
ُرونم ( . كَّ فم  ي مت م

ُهْم ( . وقوله ُهونم تمْسِبيحم لمِكْن ال ت مْفقم بُِّح حِبمْمِدِه وم ْيٍء ِإالَّ ُيسم  تعاىل ) وِإْن ِمْن شم
ْرهاً قمالمتما الم هلمما ومِلأْلمْرِض اْئِتيما طمْوعاً أمْو كم اٌن ف مقم اِء ومِهيم ُدخم مم ومى ِإىلم السَّ نما طمائِِعنيم ( . وقوله تعاىل )مُثَّ اْست م  أمت مي ْ

ْقنم مِ وقوله تع ا ومأمْشفم هم اوماِت وماأْلمْرِض وماجْلِبماِل فمأمب منْيم أمْن حيمِْمْلن م مم انمةم عملمى السَّ انم ظمُلوماً اىل )ِإنَّا عمرمْضنما اأْلممم اُن ِإنَُّه كم ْنسم ا اإْلِ ا وممحمملمهم هم ن ْ
ُهواًل ( .  جم

 ) إين ألعرف حجراً مبكة كان يسلم علي ( رواه مسلم . وقال 
 ) أحد جبل حيبنا وَنبه ( متفق عليه . وقال 

 . وقد حن اجلذع لرسول هللا 
 . وقد سبح احلصى يف يد رسول هللا 
أي : أنه تعاىل رقيب على أعمالكم ال خيفي عليه خافية ، وسيجازيهم عليها ، ويف هذا وعيد ) َوَما اَّللَّ  ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمل وَن ( 

 وهتديد .
 : فيه من التهديد وتشديد الوعيد ما ال خيفى. فإن هللا عز وجل إذا وقول قال القاَسي ) ُلونم ا ت مْعمم ا اّللُّ ِبغماِفٍل عممَّ ه تعاىل  )وممم

 كان عاملاً مبا يعملونه ، مطلعاً عليه غري غافل عنه ، كان جملازاهتم باملرصاد .
 ل لكمال علمه .والغفلة صفة منفية فيجب نفيها عن هللا مع إثبات ضدها ، فاهلل ال يغف 

 الفوائد :
 التحذير من قسوة القلب . -1
 أن قسوة القلب من صفات اليهود ، فيجب احلذر منها . -2
 جيب االبتعاد عن كل سبب يؤدي إىل قسوة القلب . -3
 التحذير من قسوة القلب بعد ظهور اآليات ، ألنه أعظم شراً وأكرب إَثاً . -4
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 . أن قلوب بين إسرائيل اليت قست كاحلجارة أو أشد -5
 عموم رقابة هللا عز وجل على كل شيء ، وال يفوته شيء وال خيفى عليه شيء . -6
 أن الغفلة من الصفات املنفية عن هللا وذلك لكمال علمه سبحانه . -7
 هتديد العصاة ، بأن هللا ال يغفل عنهم . -8

ه ْم َيْسَمع ونَ  نـْ ( َوِإَذا 75َكاَلَم اَّللَِّ مث َّ حي َِرِف ونَه  ِمن بـَْعِد َما َعَقل وه  َوه ْم يـَْعَلم وَن )  ) َأفـََتْطَمع وَن َأن يـ ْؤِمن وْا َلك ْم َوَقْد َكاَن َفرِيٌق مِِ
ِعنَد رَبِِك ْم َأَفاَل   َعَلْيك ْم لِي َحآجُّوك م ِبهِ َلق وْا الَِّذيَن آَمن وْا قَال وْا آَمنَّا َوِإَذا َخاَل بـَْعض ه ْم ِإىَلَ بـَْعٍض قَال وْا َأحت َدِِث ونـَه م ِبَا فـََتَح اَّللَّ  

 ( ( .77( َأَواَل يـَْعَلم وَن َأنَّ اَّللََّ يـَْعَلم  َما ي ِسرُّوَن َوَما يـ ْعِلن وَن )76تـَْعِقل وَن )
 [ . 77-75] البقرة : 

---------- 
 أيها املؤمنون .) َأفـََتْطَمع وَن ( 

رقة الضالة من اليهود ، الذين شاهدوا من اآليات البينات ما شاهدوه مث أي : ينقاد لكم بالطاعة ، هؤالء الف) َأْن يـ ْؤِمن وا َلك ْم ( 
 قست قلوهبم من بعد ذلك .

 ( ُعونم أمْن يُ ْؤِمُنوا لمُكْم قال القامسي أي : هؤالء اليهود الذين بني أظهركم ، وهم متماثلون يف األخالق الذميمة ، ال  (أمف متمْطمم
 فهم .يأت من أخالقهم إال مثل ما أتى من أسال

 : ُعونم أمن يُ ْؤِمُنوْا لمُكْم ( هذا استفهام فيه معىن اإلنكار ، كأنه أيأسهم من إميان هذه الفرقة  قال القرطيب قوله تعاىل ) أمف متمْطمم
 من اليهود ؛ أي إن كفروا فلهم سابقة يف ذلك.

 ف واجِلوار الذي كان بينهم.، وذلك أن األنصار كان هلم حرص على إسالم اليهود للحل واخلطاب ألصحاب النّب 
 خاصة . وقيل : اخلطاب للنّب 

 أي ال ُتزن على تكذيبهم إياك ، وأخربه أهنم من أهل السوء الذين مضوا.
 املراد بقوله ) أمن يُ ْؤِمُنوْا لمُكْم ( هم اليهود الذين كانوا يف زمن الرسول  قال الرازي :  ألهنم الذين يصح فيهم الطمع يف

 خالفه ألن الطمع إمنا يصح يف املستقبل ال يف الواقع .أن يؤمنوا و 
 ب به والنب واملسلمون مأمورون بدعوة أولئك إىل  قال ابن عاشور : فإن قلت ، كيف يُنهى عن الطمع يف إمياهنم أو يُ عمجَّ

 هللا بعدم وقوعه ؟ اإلميان دائماً ؟ وهل ملعىن هذه اآلية ارتباط مبسألة التكليف باحملال الذي استحالته لتعلق ِعْلمِ 
قلت : إمنا هُنينا عن الطمع يف إمياهنم ال عن دعائهم لإلميان ألننا ندعوهم لإلميان وإن كنا آيسني منه إلقامة احلجة عليهم يف 

د الدنيا عند إجراء أحكام الكفر عليهم ويف اآلخرة أيضًا ، وألن الدعوة إىل احلق قد تصادف نفسًا نرّية فتنفعها ، فإن استبعا
رهتم أما الدعوة فإهنا تقع على كل فرد منهم. ْهم  إميانه ُحكم على غالبهم ومجم

ه ْم َيْسَمع وَن َكالَم اَّللَِّ مث َّ حي َِرِف ونَه  (   اختلف العلماء يف املراد بكالم هللا هنا :) َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمنـْ
 هللا فلم ميتثلوا أمره وحرفوا القول يف إخبارهم لقوهلم .، فسمعوا كالم  املراد السبعون الذين اختارهم موسى  فقيل : 

 ( .ألن فيها ) إذهابا ( لفضيلة موسى يف اختصاصه )بالّتكليم ، وضعف هذا القول بعض العلماء  
 ،  ثريوابن ك، ، وهذا الصحيح ، ورجحه القرطب  املراد بكالم هللا التوراة ، حرفوا ما فيها من األحكام ونعت حممدًا  وقيل : 

 وابن اجلوزي .
 فحرفوه عن مواضعه . قال أبو العالية : عمدوا إىل ما أنزل هللا يف كتاهبم من نعت حممد 
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 : الممم هللِا مُثَّ حُيمّرُِفونمُه ( يف ذلك قوالن :  قوله تعاىل ) ... قال املاوردي ُعون كم ُهم يمْسمم ن ْ انم فمرِيٌق مِّ قمْد كم  وم
د والذين حيرفونه التوراة فيجعلون احلالل حراماً واحلرام حالاًل ابتاعاً ألهوائهم وإعانة لراشيهم وهذا قول أهنم علماء اليهو  أحدمها :

 جماهد والسدي .
أهنم الذين اختارهم موسى من قومه ، فسمعوا كالم هللا فلم ميتثلوا أمره وحرفوا القول يف إخبارهم لقومهم ، وهذا قول  والثاين :

 إسحاق. الربيع بن أنس وابن
 : ويف مساعهم لكالم هللا قوالن : وقال ابن اجلوزي 
أهنم قرؤوا التوراة فحرّفوها ، هذا قول جماهد والسدي يف آخرين ، فيكون مساعهم لكالم هللا بتبليغ نبيهم ، وُتريفهم :  أحدمها : 

 تغيري ما فيها .
فاحًا عند اجلبل، فلما جاؤوا إىل قومهم قالوا : قال لنا : كذا أهنم السبعون الذين اختارهم موسى، فسمعوا كالم هللا ك والثاين : 

وكذا ، وقال يف آخر قوله: إن مل تستطيعوا ترك ما أهناكم عنه؛ فافعلوا ما تستطيعون . هذا قول مقاتل، واألول أصح . وقد أنكر 
إمنا خص بالكالم موسى وحده ، وإال  هذا القول ِإنكارًا شديدًا ، وقال :« النوادر»بعض أهل العلم ، منهم الرتمذي صاحب 

 فأي ميزة؟! وجعل هذا من األحاديث اليت رواها الكلب وكان كذاباً .
  قوله تعاىل ) مث حيرفونه ( فاملراد بالتحريف إخراج الوحي والشريعة عما جاءت به ، إما بتبديل وهو قليل وإما بكتمان بعض

 التحريف . ) قاله ابن عاشور ( .وتناسيه وإما بالتأويل البعيد وهو أكثر أنواع 
 أي : من بعد ما فهموه على اجللية ومع هذا خيالفونه على بصرية .) ِمْن بـَْعِد َما َعَقل وه  (  

ا ن مْقِضِهْم ِميثماق مُهْم ) َوه ْم يـَْعَلم وَن (  لمعمنَّاُهْم أهنم مطئون فيما ذهبوا إليه من ُتريفه وتأويله ؟ وهذا املقام شبيه بقوله تعاىل )فمِبمم
وماِضِعِه ( ِلمم عمْن مم عمْلنما قُ ُلوب مُهْم قماِسيمًة حُيمّرُِفونم اْلكم  . ومجم

تقدم ، قيل : املراد هبم املنافقني من اليهود ، وقيل : هؤالء ناس من اليهود آمنوا مث نافقوا ، ) َوِإَذا َلق وا الَِّذيَن آَمن وا قَال وا آَمنَّا ( 
 قاله بعض السلف .

نَّا ( وذكروا هلم أهنم آمنوا ، وبّينوا هلم  –وأصحابه  النب  –: أن هذه الطائفة من املنافقني إذا اجتمعوا باملؤمنني عىن وامل )قمالُوا آمم
 . أن النب املنتظر املبشر به ، أن ص فاته املوجودة يف كتبهم منطبق ة على هذا النب 

ي : وإذا انفرد واختلى بعضهم ببعض ، ورجعوا إىل أصحاهبم ، وكان املوضع خاليًا من أ) َوِإَذا َخال بـَْعض ه ْم ِإىَل بـَْعٍض ( 
 املؤمنني .
 يعين : أصحاهبم الذين مل ينافقوا ، قالوا منكرين على الذين نافقوا وموخبني هلم :) قَال وا ( 

 أي : أُتدِّثون املؤمنني وأصحابه .) َأحت َدِِث ونـَه ْم ( 
، وأن هذه صفاته ، وأهنا منطبقة عليه ، وأنه ال  أي :  مبا بنّي هللا لكم يف التوراة من صفة حممد  َعَلْيك ْم ( ) ِبَا فـََتَح اَّللَّ  

 شك فيه .
 هبذا اإلقرار .) لِي َحاجُّوك ْم ِبِه ( 

 أنكم أقررمت بأنكم تعرفون أنه احلق ، يوم القيامة .) ِعْنَد رَبِِك ْم ( 
 ا من بقية مقوهلم لقومهم .هذ) َأَفال تـَْعِقل وَن ( 

أي : أفليست لكم عقول متنعكم من أن ُتدثوهم مبا يكون هلم فيه حجة عليكم ؟ والقائلون ذلك هم اليهود ملن نافق واملعىن 
 منهم .
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  : قوله  ) أمفمالم ت مْعِقُلونم (  ففيه وجوه :قال الرازي 
قلون ملا ذكرته لكم من صفتهم أن األمر ال مطمع لكم يف إمياهنم ، أنه يرجع إىل املؤمنني فكأنه تعاىل قال : أفال تع أحدها :

 وهو قول احلسن.
: أنه راجع إليهم فكأن عند ما خال بعضهم ببعض قالوا هلم أُتدثوهنم مبا يرجع وباله عليكم وتصريون حمجوجني به ، وثانيها 

 ن متام احلكاية عنهم فال وجه لصرفه عنهم إىل غريهم .أفال تعقلون أن ذلك ال يليق مبا أنتم عليه ، وهذا الوجه أظهر ألنه م
 : وهذا يدل على أهنم يف غاية اجلهل ، ألهنم لو كتموه ، أليس هللا عاملاً مبا يف ضمائرهم ؟ ولذلك وخبهم هللا بقوله 
ن هؤالء اليهود أن هللا يعلم ما خيفونه وما يظهرونه ، أي : أوال يعلمو ) َأَوال يـَْعَلم وَن َأنَّ اَّللََّ يـَْعَلم  َما ي ِسرُّوَن َوَما يـ ْعِلن وَن (  

 واملعىن : أن إسرارهم وإعالهنم عند هللا سواء ، ألن هللا يعلم السر وأخفى ، السر عنده عالنية .
 . فاهلل تعاىل يعلم ما يسرونه ويبطنونه وما يعلنونه 
 : ذا يف سائر اليهود ، والذي أسره األحبار صفة حممد والذي أسروه كفرهم ، والذي أعلنوه قوهلم آمنا ، ه قال ابن عطية
 . واملعرفة به ، والذي أعلنوه اجلحد به ، ولفظ اآلية يعم اجلميع 

 وتكذيبهم به وهم جيدونه مكتوباً عندهم . قال أبو العالية : يعين ما أسروا من كفرهم مبحمد 
وخال بعضهم إىل بعض تناهوا أن خيرب أحد منهم  حممد وقال احلسن : كان ما أسروا أهنم كانوا إذا تولوا عن أصحاب 

مبا يف كتاهبم عند رهبم )وما يعلنون( أي:  أصحاب حممد مبا فتح هللا عليهم مبا يف كتاهبم خشية أن حياجهم أصحاب حممد 
 آمنا . حني قالوا ألصحاب حممد 

 الفوائد :
 نحرفني .وأصحابه من إميان هؤالء املعاندين امل تأييس النب  -1
 إثبات كالم هللا ، وأن هللا يتكلم . -2
 ذم ُتريف الكلم عن مواضعه . -3
 أن ُتريف الشيء بعد فهمه من نقصان العقل وأشد إَثاً من ُتريفه إذا مل يفهمه . -4
 كانت معروفة عند اليهود وكتموها .  أن نبوة النب  -5
 أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث ولقاء هللا . -6
 هللا لكل شيء . علم بات عمومإث -7
 وجوب احلذر من معصية هللا ، ألن هللا يعلم كل شيء حىت ما يف الصدور . -8
يُّوَن اَل يـَْعَلم وَن اْلِكَتاَب ِإالَّ َأَماينَّ َوِإْن ه ْم ِإالَّ َيظ نُّوَن ))  ه ْم أ مِِ ِهْم مث َّ يـَق ول وَن َهَذا ( فـََوْيٌل لِِلَِّذيَن َيْكت ب وَن اْلِكَتاَب بِأَْيِدي78َوِمنـْ

َّا  َّا َكَتَبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل هلَّ ْم ِمِِ  ( . (79َيْكِسب وَن )ِمْن ِعنِد اَّللَِّ لَِيْشتَـر وْا ِبِه مَثَناً َقِلياًل فـََوْيٌل هلَّ م ِمِِ
 [ . 79 -78] البقرة :  

------------ 
 اهلة اليت ال تدري ، وإمنا تسمع كالماً فتقلد فيه تقليداً أعمى : فقال : مث ذكر هللا تعاىل طائفة ثالثة ، وهي الطائفة اجل

يُّوَن )  ه ْم أ مِِ  أي : ومن أهل الكتاب أميون .( َوِمنـْ
 . واألميون : مجع أمي ، وهو الرجل الذي ال حيسن الكتابة 
 ويف تسميته باألمي قوالن :  قال ابن اجلوزي: 
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 يت مل تتعلم الكتاب ، فهو على جبلته ، قاله الزجاج .ألنه على خلقة األمة ال أحدمها : 
 أنه ينسب إىل أمه ، ألن الكتابة يف الرجال كانت دون النساء . وقيل : ألنه على ما ولدته أمه . والثاين : 

 أي : ال يدرون ما فيه .(  ال يـَْعَلم وَن اْلِكَتابَ ) 
 اين هنا على قولني :اختلف العلماء يف املراد باألم( ِإالَّ َأَماينَّ  )

 أن املراد باألمنية القراءة ، أي : ال يعلمون من الكتاب إال قراءة ألفاظ دون إدراك معانيها .أحدمها : 
ْيطماُن يف أُْمِنيَِّتِه  ( أي : تال ) ِإالَّ ِإذما متممىنَّ واستشهد على ذلك بقوله تعاىل )   .. ( .أمْلقمى الشَّ

 ّية .ويكون األماين هنا مجع أمنِ 
 وهذا القول ال يتناسب مع قوله ) ومنهم أميون ( ألن األمي ال يقرأ . قال الشنقيطي : 

أن االستثناء منقطع ، واملعىن : ال يعلمون الكتاب لكن يتمنون أماين باطلة ، ألن األماين ليست من الكتابة ، وهذا  والثاين :
 قول مجهور العلماء .

ع أُْمِنيمة، واألمنيمة هي: أن يود اإلنسان ويطلب ما ال ميكن وقوعه أو ما يبعد وقوعه جداً،  مج -على هذا القول -ويكون األماين 
 كقول الشاعر :

 أال ليت الشبابم يعود يوماً    فأخربه مبا فعل املشيُب .
 فهم يتمنون أماين فقط :

انم ُهودكقوله تعاىل عنهم ) ْن كم ُهمْ ومقماُلوا لمْن يمْدُخلم اجلْمنَّةم ِإالَّ مم انِي ُّ  ( . اً أمْو نمصمارمى تِْلكم أممم
ْعُدودمةً وقوله تعاىل ) نما النَّاُر ِإالَّ أميَّاماً مم  ( . ومقماُلوا لمْن متممسَّ

ُهوُد ومالنَّصمارمى َنمُْن أمبْ نماُء اّللَِّ ومأمِحبَّاُؤُه وقوله تعاىل )   ( .ومقمالمِت اْلي م
تدل على هذا القول وهي قوله ) ومنهم أميون ( واألمي هو الذي ال يقرأ ، فلو فسرْت ) وهذا القول هو الراجح ، ويف اآلية قرينة 

 إال أماين ( مبعىن إال قراءة لصار يف ذلك تعارض
 أي : ما هم على يقني من أمرهم بل هم مقلدون لآلباء تقليد أهل العمى والغباء .(  َوِإْن ه ْم ِإالَّ َيظ نُّونَ ) 
 يطلق إطالقني ، يطلق على الشك ، وهو املراد هنا ، وكما يف قوله : والظن  قال الشنقيطي  إياكم والظن ... ( وهناك (

 إطالق آخر .
 : مث ذكر تعاىل صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إىل الضالل بالزور والكذب وأكل أموال الناس بالباطل فقال 
 أي : هالك وعذاب ألولئك الذين حرفوا التوراة ، وكتبوا تلك اآليات احملرفة بأيديهم .(  مْ فـََوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكت ب وَن اْلِكَتاَب بِأَْيِديهِ ) 
 . فمعىن ) يكتبونه ( أي : يكتبونه كتابة حمرفة 
 . الويل : قيل : واد يف جهنم ، وقيل : جبل من نار ، وقيل : كلمة هتديد ووعيد 
 ( يمْكُتُبونم اْلِكتمابم بِأمْيِديِهمْ قوله تعاىل  )( ومال طمائٍِر تأكيد ، فإنه قد علم أن الكْتب ال يكون إال باليد ، فهو مثل قوله تعاىل

ْيهِ   ( . ي مُقوُلونم بِأمفْ وماِهِهمْ ( وقوله تعاىل )  يمِطرُي جِبمنماحم
 كان رأياً له .  ( بيان جلرمهم وإثبات جملاهرهتم ، فإن من توىل الفعل أشد مواقعة ممن مل يتوىل وإن بِأمْيِديِهمْ وقيل فائدة )

 م .ُتقيق الفرتائه( بِأمْيِديِهْم  : ) قال يف التسهيل 
 ْيِه ) تأكيد؛ ألن الكتابة ال تكون إال باليد ، فهو مثل قوله ( بِأمْيِديِهْم  )وقوله :  قال الشوكاين وقوله  (ومالم طمائٍِر يمِطرُي جِبمنماحم

 ( .ي مُقوُلونم بأفواههم  )



 الش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                             تفسري سورة البقرة

 132 

أي : مث يقولون ألتباعهم األميني هذا الذي َتدونه هو من نصوص التوراة اليت أنزهلا هللا على (  ا ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ مث َّ يـَق ول وَن َهذَ )  
 موسى ، مع أهنم كتبوها بأيديهم ونسبوها إىل هللا كذباً وزوراً .

 أي : لينالوا به عرض الدنيا وحطامها الفاين .( لَِيْشتَـر وا ِبِه مَثَناً قَِليالً  )
 . واالشرتاء يف لغة العرب : االستبدال ، فكل شيء استبدلته بشيء فقد اشرتيته 
 : فجعلوا باطلهم شركًا يصطادون به ما يف أيدي الناس ، فظلموهم من وجهني : من جهة تلبيس دينهم ...  قال السعدي

 غصباً وسرقة وَنومها .عليهم ، ومن جهة أخذ أمواهلم بغري حق ، بل بأبطل الباطل ، وذلك أعظم ممن يأخذها 
 . فاليهود حرفوا وكتموا حرصاً على الدنيا وحطامها من املال والرئاسة واملنصب وغريها 

 قال احلسن : الثمن القليل الدنيا حبذافريها .
 . ويف هذا أن الدنيا كلها َثن قليل حقري 

 فق عليه .) موضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها ( مت ويف احلديث قال 
 ) لغدوة يف سبيل هللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها ( متفق عليه . وقال 
 ) لو كانت الدنيا تزن عند هللا جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء ( رواه الرتمذي . وقال 

 وهلذا قال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود .
 علماء أن من موانع اهلداية أن يكون لإلنسان جولة ومنصب يف الباطل . وقد ذكر بعض ال 
 أي : العذاب حاصل على أمرين : (  فـََوْيٌل هَل ْم ِمَّا َكَتَبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل هَل ْم ِمَّا َيْكِسب ونَ ) 

 األول : ما كتبوه . الثاين : ما كسبوه من املال احلرام من هذه الكتابة .
 ال ابن كثري : فويل هلم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان واالفرتاء ، وويل هلم مما أكلوا به من السحت .وهلذا ق

  : فويل هلم مما كتبت أيديهم وويل مما يكسبون ( كتابتهم مقدمة ، نتيجتها كسب املال احلرام ، فلذلك  وقال أبو حيان (
 الوعيد هو على اجملموع فقط. كرر الويل يف كل واحد منهما ، لئال يتوهم أن

 فكل واحد من هذين متوعد عليه باهلالك.
 وظاهر الكسب هو ما أخذوه على ُتريفهم الكتاب من احلرام ، وهو األليق مبساق اآلية.

 : ُْم ممَّا يم  وقال السعدي ْيٌل هلم تمبمْت أمْيِديِهْم ( أي : من التحريف والباطل )وموم ُْم ممَّا كم ( من األموال ، والويل : ) ف مومْيٌل هلم ْكِسُبونم
 شدة العذاب واحلسرة ، ويف ضمنها الوعيد الشديد .

 الفوائد :
 ذم من ال يفهم معىن كتاب هللا  -1
 احلث على تدبر وفهم كالم هللا . -2
 ُترمي القول على هللا بغري علم . -3
 التهديد الشديد ملن حيرف دين هللا وشرعه من أجل حطام الدنيا . -4
 أن من فعل ذلك من علمائنا ففيه شبه من اليهود . -5
 أن متاع الدنيا متاع قليل ، ألن صاحبه ميوت ، وهو متاع يزول . -6
 احلث على طلب اآلخرة ألهنا هي الباقية . -7
 التحذير من التشبه بصفات اليهود من كتم العلم ، وطلب الدنيا باآلخرة . -8
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َلى اَّللَِّ َما اَل تـَْعَلم وَن ار  ِإالَّ أَيَّامًا مَّْعد وَدًة ق ْل َأَّتََّْذُت ْ ِعنَد اَّللَِّ َعْهًدا فـََلن خي ِْلَف اَّللَّ  َعْهَده  َأْم تـَق ول وَن عَ َوقَال وْا َلن ََتَسََّنا النَّ ) 
(80) . ) 
 [ . 80] البقرة :  

---------- 
 وادعوا ألنفسهم . أي : اليهود ، خيرب تعاىل عن اليهود فيما نقلوه(  َوقَال وا )

 أي : أنه لن متسهم النار ويدخلوهنا إال أياماً مع دودة ، مث ينجون منها .(  َلْن ََتَسََّنا النَّار  ِإالَّ أَيَّاماً َمْعد وَدةً  ) 
 ها يقصدون أن الدنيا سبعة آالف سنة ، وأهنم يعذبون بكل ألف سنة يومًا يف النار ، وقيل : يعنون األيام اليت عبدنا في

 العجل .
 ال أياماً معدودة : )  قال ابن اجلوزي َِ  وهم : اليهود . وفيما عنوا هبذه األيام قوالن .( وقالوا لن متسنا النار ِإ

 أهنم أرادوا أربعني يوماً ، قاله ابن عباس ، وعكرمة ، وأبو العالية ، وقتادة ، والسدي . أحدمها :
حدها : أهنم قالوا : بني طريف جهنم مسرية أربعني سنة ، وَنن نقطع مسرية كل سنة يف أ، وملاذا قدروها بأربعني؟ فيه ثالثة أقوال 

والثاين : أهنم قالوا : عتب علينا ربنا يف أمر، فأقسم ليعذبنا أربعني ليلة ، ، يوم ، مث ينقضي العذاب وهتلك النار، قاله ابن عباس
والثالث : أهنا عدد األيام اليت ، ّلة القسم ، وهذا قول احلسن وأيب العالية مث يدخلنا اجلنة ، فلن متسنا النار ِإال أربعني يومًا ُت

 عبدوا فيها العجل ، قاله مقاتل .
أن األيام املعدودة سبعة أيام ، وذلك ألن عندهم أن الدنيا سبعة آالف سنة ، والناس يعذبون لكل ألف سنة  والقول الثاين :

 اب ، قاله ابن عباس .يوماً من أيام الدنيا ، مث ينقطع العذ
 . فرد هللا عليهم وأكذهبم فقال 
 أي : قل هلم يا حممد على سبيل اإلنكار والتوبيخ ، هل أعطاكم هللا العهد وامليثاق بذلك ؟(  ق ْل َأَّتََّْذُت ْ ِعْنَد اَّللَِّ َعْهداً  )

  يعذبكم ِإال هذا املقدار؟ أي  عهد ِإليكم أنه ال قال ابن اجلوزي :
 أي : فإْن كان قد وقع عهد فهو ال خيلف امليعاد، ولكن هذا ما جرى وال كان، وهلذا قال :( خي ِْلَف اَّللَّ  َعْهَده  فـََلْن  )

 ) أم ( مبعىن بل ، أي : بل تقولون على هللا ما ال تعلمون من الكذب واالفرتاء عليه . ( َأْم تـَق ول وَن َعَلى اَّللَِّ َما ال تـَْعَلم ونَ ) 
ُر أُْهِديمْت لِلنَِّبِّ )قمالم  ُهرميْ رمةم عمْن أمِِب  ْيب م ْت خم ا فُِتحم الم النَِّبُّ   لممَّ ا ُسمٌّ ف مقم اٌة ِفيهم ا ُهنما ِمْن ي مُهودم  امْجمُعوا ِإيلمَّ »  شم انم هم ْن كم « مم

الم  ائُِلُكْم عمْن شم  ِإيّنِ ». فمُجِمُعوا لمُه ف مقم اِدقِ يْ سم ْل أمنْ ُتْم صم ُُم النَِّبُّ  «عمْنهُ  يَّ ٍء ف مهم ْن أمبُوُكمْ »  . ف مقماُلوا ن معمْم . قمالم هلم قماُلوا ُفالمٌن . « . مم
الم  بْ ُتْم، بمْل أمبُوُكْم ُفالمنٌ »ف مقم ذم . قمالم « . كم ْقتم دم اِدقِ »قمالُوا صم ْل أمنْ ُتْم صم أمْلُت عمْنُه يْ عمْن شم  يَّ ف مهم اِسمِ « ٍء ِإْن سم الُوا ن معمْم يما أمبما اْلقم ، ف مقم

ا عمرمفْ تمُه يِف  مم ِذب منما كم بْ نما عمرمْفتم كم ذم ِإْن كم ُْم  وم الم هلم ْن أمْهُل النَّارِ »أمبِينما . ف مقم الم النَِّبُّ « . مم ا . ف مقم ُْلُفونما ِفيهم ا يمِسرياً مُثَّ ختم   قمالُوا نمُكوُن ِفيهم
ا أمبمدًا » ُْلُفُكْم ِفيهم ا ، وماّللَِّ الم خنم ُئوا ِفيهم اِدقِ  : قمالم مُثَّ  ،اْخسم ْل أمنْ ُتْم صم أمْلُتُكْم عمْنهُ يْ عمْن شم  يَّ هم اِسِم . « . ٍء ِإْن سم ف مقماُلوا ن معمْم يما أمبما اْلقم

عمْلُتْم يِف »قمالم  ْل جم اِة مُسًّا هم ِذِه الشَّ ا محمملمُكْم عملمى ذمِلكم »قماُلوا ن معمْم . قمالم « . هم ِإْن ُكْنتم قماُلوا أمرمْدنما ِإْن ُكْنتم  « . مم ِيُح ، وم اِذباً نمْسرتم كم
 ( رواه البخاري .نمِبيًّا ملْم يمُضرَّكم 

 الفوائد :
 بيان كذب اليهود فيما ادعوا . -1
ا آبماءمنما وماّللَُّ من أسلوب القرآن الرد على الشبه وتوضيح احلق كما قال تعاىل )  -2 هم ْدنما عملمي ْ ًة قماُلوا ومجم ِإذما ف معمُلوا فماِحشم رمنما هِبما وم أممم

ا ال ت مْعلمُمونم  اِء أمت مُقوُلونم عملمى اّللَِّ مم ْحشم رمنما هِبما( فكذهبم هللا بقوهلم )  ُقْل ِإنَّ اّللَّم ال يمْأُمُر بِاْلفم  ( فإن هللا ال يأمر بالفحشاء . وماّللَُّ أممم
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 أن اليهود ال يبالون باالفرتاء على هللا لينالوا مآرهبم . -3
( َوالَِّذيَن آَمن وْا َوَعِمل وْا الصَّاحِلَاِت 81ن َكَسَب َسيَِِئًة َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيَئت ه  فَأ ْولَِئَك َأْصَحاب  النَّاِر ه ْم ِفيَها َخاِلد وَن )بـََلى مَ ) 

 ( . (82أ ولَِئَك َأْصَحاب  اجْلَنَِّة ه ْم ِفيَها َخاِلد وَن )
 [ . 82 – 81] البقرة :  

-------------- 
بل األمر أنه من  ، يقول تعاىل ردًا على دعوى اليهود : ليس األمر كما متنيتم ، وال كما تشتهون  (بـََلى َمْن َكَسَب َسيَِِئًة  ) 

مسيت سيئة ألهنا تسوء صاحبها يف الدنيا ويف اآلخرة ، يف الدنيا بظهور آثارها عليه من ،  كسب سيئة ، والسيئة : العمل السيء
ْن يُرِِد اّللَُّ أمْن ي مْهِديمُه الصدر واخللق والرزق ، فيفقد من السعادة يف احلياة بقدر ما عمل من السوء ، قال تعاىل ) اهلّم والضيق يف فممم

أممنَّما يمصَّعَُّد يِف السَّ  رمجًا كم يِّقًا حم ْن يُرِْد أمْن ُيِضلَُّه جيمْعمْل صمْدرمُه ضم مم اءِ يمْشرمْح صمْدرمُه ِلإِلْسالِم وم ْدرمُه قال تعاىل )( و  مم رمحم اّللَُّ صم ْن شم أمفممم
اِسيمِة قُ ُلوبُ ُهْم ِمْن ذِْكِر اّللَِّ  ْسالِم ف مُهوم عملمى نُوٍر ِمْن رمبِِّه ف مومْيٌل لِْلقم ( . وتسوؤه آجاًل بعد موته ملعاقبته عليها إن مل يتب منها أو ِلإْلِ

 يتداركه هللا بعفوه .
أي : أحاط به شركه ، وغمرته ذنوبه من مجيع جوانبه ، وسدت عليه مجيع مسالك النجاة ، بأن فعل  (َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيَئت ه  ) 

 مثل فعلكم أيها اليهود .
  فاملراد باخلطيئة هنا الشرك ، ألنه الذنب الذي خيلد صاحبه يف النار ، ألن هللا أخرب أنه من أصحاب النار املخلدين ، وال

 خيلد يف النار إال املشرك .
 أي : أصحاهبا املالزمني هلا ، أبد اآلبدين ودهرين الداهرين ، ال خيرجون منها )(  فَأ ولَِئَك َأْصَحاب  النَّاِر ه ْم ِفيَها َخاِلد ونَ  )

اٌب ُمِقيمٌ  ُْم عمذم هلم ا وم هم ا ُهْم خِبمارِِجنيم ِمن ْ ُْرُجوا ِمنم النَّاِر وممم  ( . يُرِيُدونم أمْن خيم
 بقلوهبم .(  َوالَِّذيَن آَمن وا) 
 جبوارحهم . ] سبق شرح اآلية [ .(  َوَعِمل وا الصَّاحِلَاتِ ) 

 وتقدم شروط العمل الصاحل : أن يكون خالصاً هلل ، متابعاً للشريعة .
ُرُهْم رم أي : أصحاهبا املالزمون هلا ، ال خيرجون منها )(  أ ولَِئَك َأْصَحاب  اجْلَنَِّة ه ْم ِفيَها َخاِلد ونَ  ) ب ُُّهْم ِبرممْحمٍة ِمْنُه ومرِْضوماٍن يُ بمشِّ

ا نمِعيٌم ُمِقيمٌ  ُْم ِفيهم نَّاٍت هلم   ( ] وقد سبق شرح اخللود [ . ومجم
 :  اعلم أنه سبحانه وتعاىل ما ذكر يف القرآن آية يف الوعيد إال وذكر جبنبها آية يف الوعد ، وذلك لفوائد :قال الرازي 

نه ملا حكم بالعذاب الدائم على املصرين على الكفر وجب أن حيكم بالنعيم الدائم ليظهر بذلك عدله سبحانه ، أل أحدها : 
 على املصرين على اإلميان .

 أن املؤمن ال بد وأن يعتدل خوفه ورجاؤه . وثانيها : 
 أنه يظهر بوعده كمال رمحته وبوعيده كمال حكمته فيصري ذلك سبباً للعرفان. وثالثها :
 الفوائد :

  وأشرك به فمأواه جهنم .أن من كذب هللا -1
 أن العربة بالشريعة بالعمل ال بالدعوى والتمين . -2
 أن من آمن وعمل صاحلاً فله اجلنة . -3
 . احلث على العمل الصاحل وهو ما كان خالصاً هلل موافقاً لسنة النب  -4
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 تعاىل . أنه ال يستحق اخللود يف النار إال من أحاطت به خطيئته وهو من أشرك باهلل -5
 أن من طريقة القرآن أنه إذا ذكر أهل النار وعقوبتهم ، ذكر أهل اجلنة وماهلم من النعيم . -6
 إثبات اجلنة والنار . -7
 أن أهل اجلنة ملدون فيها . -8
ًا َوِذي اْلق ْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنِي َوق ول وْا ِللنَّاِس ح ْسناً َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَق َبِّن ِإْسَرائِيَل اَل تـَْعب د وَن ِإالَّ اَّللََّ َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسان) 

نك ْم َوأَنت م مِِْعِرض وَن )  ( . (83َوَأِقيم وْا الصَّاَلَة َوآت وْا الزََّكاَة مث َّ تـََولَّْيت ْم ِإالَّ قَِلياًل مِِ
 [ . 83] البقرة :  

---------- 
 أي : واذكر حني أخذنا على أسالفكم يا معشر اليهود امليثاق .( َبِّن ِإْسرائيَل  َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاقَ  )
 . وامليثاق هو : العهد املؤكد 
  اختلف يف امليثاق ، فقيل : هو امليثاق الذي أخذ عليهم حني أخرجوا من صلب آدم كالذر ، وقيل : هو ميثاق أخذ عليهم

 وهم أحياء على السنة رسلهم .
 : ْذنما ِميثماقم بميِن ِإْسرمائِيلم( هذا من قسوهتم أن كل أمر أمروا به، استعصوا؛ فال يقبلونه إال باألميان  قال السعدي ِإْذ أمخم قوله )وم

 الغليظة ، والعهود املوثقة
 أي : أن خيلصوا يف عبادة هللا ، فال يعبدون ملكاً وال رسوالً وال حجراً .( ال تـَْعب د وَن ِإالَّ اَّللََّ ) 
  النهي عن الشرك ، فال تقبل األعمال كلها مع الشرك .ففيه 
 : وهللا أمر هبذا مجيع خلقه 

ٍة رمُسواًل أمِن اْعُبُدوا اّللَّم وماْجتمِنُبوا الطَّاُغوتم كما قال تعاىل ) لمقمْد ب معمثْ نما يف ُكلِّ أُمَّ  ( . وم
ْلنما ِمْن ق مْبِلكم ِمْن رمُسوٍل ِإالَّ وقال تعاىل )  ا أمْرسم مم  ( . نُوِحي ِإلمْيِه أمنَُّه ال ِإلمهم ِإالَّ أمنما فماْعُبُدونِ وم

اناً وقال تعاىل ) ْيِن ِإْحسم بِاْلوماِلدم ْيئاً وم  ( .وماْعُبُدوا اّللَّم ومال ُتْشرُِكوا ِبِه شم
 وهذا هو أعلى احلقوق وأعظمها ، وهو حق هللا تبارك وتعاىل .

 ول هللا! أي الذنب أعظم؟ قال: أن َتعل هلل نداً وهو خلقك( متفق عليه .ويف الصحيحني عن ابن مسعود قال )قلت يا رس
  [ 20وقد نقدم تعريف العبادة عند آية . ] 
ذكر تعاىل بعد حق هللا حق املخلوقني ، وآكدهم وأوالهم بذلك حق الوالدين ، وهلذا يقرن هللا بني حقه ( َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ) 

 وحق الوالدين .
ِصريُ قال تعاىل )كما  ْيكم ِإيلمَّ اْلمم  ( . أمِن اْشُكْر يل وملِوماِلدم

اناً وقال تعاىل )  ْيِن ِإْحسم بِاْلوماِلدم ى رمبُّكم أمالَّ ت مْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه وم  ( .ومقمضم
رَّمم رمبُُّكْم عملمْيُكْم أمالَّ ُتْشرُِكوْا ِبهِ وقال تعاىل ) ا حم اناً  ُقْل ت معمالمْوْا أمْتُل مم ْيِن ِإْحسم بِاْلوماِلدم ْيئاً وم  ( .شم
اناً وقال تعاىل ) ْيِن ِإْحسم بِاْلوماِلدم ْيئاً وم  ( .وماْعُبُدوْا اّللّم ومالم ُتْشرُِكوْا ِبِه شم

اناً وقال تعاىل )  ْيِن ِإْحسم بِاْلوماِلدم ى رمبُّكم أمالَّ ت مْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه وم  ( . ومقمضم
 دين إحساناً :وأوصى تعاىل بالوال

ْيِه ُحْسناً قال تعاىل ) انم ِبوماِلدم نسم نما اإْلِ صَّي ْ  ( .وموم
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نْيِ وقال تعاىل ) الُُه يف عمامم ُه ومْهناً عملمى ومْهٍن ومِفصم ْيِه محمملمْتُه أُمُّ انم ِبومالِدم نسم نما اإْلِ صَّي ْ  ( . وموم
أمْلُت رمُسولم اّللَِّ ابن مسعود  وعن بُّ ِإىلم اّللَِّ قمالم األمعْ  يُّ أم  قمالم سم اِل أمحم ا  )مم ْقِتهم مُثَّ ِبرُّ  )قمالم  يٌّ . قُ ْلُت مُثَّ أم  (الصَّالمُة عملمى وم

ْيِن  اُد يف  )قمالم  يٌّ . قُ ْلُت مُثَّ أم  (اْلوماِلدم ِبيِل اّللَِّ  مُثَّ اجلِْهم ثميِن  (سم دَّ زمْدتُُه لمزمادمين  قمالم حم لمِو اْست م  .  هِبِنَّ وم
فاستأذنه يف اجلهاد، فقال: أحي والداك ؟ قال: نعم، قال : ففيهما فجاهد(  بد هللا بن عمرو قال )جاء رجل إىل النب وعن ع

 متفق عليه .
 وملسلم ) فارجع إىل والديك فأحسن صحبتمهما ( .

ل: مث من ؟ قال: أمك . وحلديث أيب هريرة . ) أن رجاًل قال يا رسول هللا ! من أحق الناس حبسن صحابيت ؟ قال: أمك ؟ قا
 قال: مث من ؟ قال: أمك . قال: مث من ؟ قال: أبوك ( .

 كيفية اإلحسان هلما :بالقول والفعل :
 يف حياهتما : بالرب والطاعة واإلكرام والتوقري والتواضع هلما .

 بعد موهتما : الدعاء هلما ، وإنفاذ عهدمها ، وإكرام صديقهما .
 ي أعظم جرماً ، وترك اإلحسان بدون إساءة ، وهذا حمرم ، لكن ال جيب أن يلحق باألول . ولإلحسان ضدان : اإلساءة وه

 ) قاله السعدي ( .
 . هذا الرب ال خيتص باألبوين املسلمني ، بل ولو كانا على الشرك 

اتُِلوُكْم يف الدِّيِن ومملْم خُيْرِجُ قال تعاىل  اُكُم اّللَُّ عمِن الَِّذينم ملْم يُ قم هم تُ ْقِسُطوا ِإلمْيِهْم ِإنَّ اّللَّم حيُِبُّ )ال ي من ْ رُّوُهْم وم وُكْم ِمْن ِديمارُِكْم أمْن ت مب م
 )  اْلُمْقِسِطنيم

ْعُرو وقال تعاىل  نْ يما مم ا يف الدُّ ُهمم اِحب ْ صم ا وم ا لمْيسم لمكم ِبِه ِعْلٌم فمال ُتِطْعُهمم اكم عملمى أمْن ُتْشرِكم يب مم دم اهم ِإْن جم   فاً ()وم
 ء قالت ) قدمت أمي وهي راغبة ، أفأصلها ؟ قال : نعم ( .وعن أمسا
 أي بالعطاء .راغبة : 

 ومن اإلحسان أال َياهد إال بإذِنما .
 للحديث السابق .

 يزور قرب أمه : وهذا حممد 
ر اآلخرة(. رواه )استأذنت ريب أن أستغفر هلا فلم يأذن يل، واستأذنته أن أزور قربها فأذن يل، فزوروا القبور فإهنا تذك قال 

 مسلم 
 وهذا إبراهيم خليل الرمحن خياطب أباه بلطف وإشفاق :

وِيّاً قال تعاىل ) ا ملْم يمْأِتكم فماتَِّبْعيِن أمْهِدكم ِصرماطاً سم اءين ِمنم اْلِعْلِم مم  ( .يما أمبمِت ِإيّنِ قمْد جم
 وهذا حيي يثّن عليه هللا بوصفه برًا بوالديه :

ب مرّاً قال تعاىل ) بَّاراً عمِصّياً  وم ْيِه ومملْم يمُكن جم  ( .ِبوماِلدم
 وكذلك عيسى عليه السالم فيذكر هللا يف كتابه قوله :

ِقّياً قال تعاىل )  بَّاراً شم ِت ومملْم جيمْعمْليِن جم ب مرّاً ِبوماِلدم  ( .وم
 َّناذج من سلف األمة :

 : قومي ضعي قدمك على خدي .عن حممد بن املنكدر أنه كان يضع خده على األرض مث يقول ألمه 
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 وعن ابن عون املزين : أن أمه نادته فأجاهبا ، فعال صوته صوهتا فأعتق رقبتني .
قال ابن اجلوزي : بلغنا عن عمر بن ذر، أنه ملا مات ابنه قيل له : كيف كان بره بك ؟ قال : ما مشى معي هناراً إال كان خلفي، 

 سطح أنا ُتته . وال ليالً إال كان أمامي ، وال رقد على
ه فقال : السالم عليك  ورمحة هللا وبركاته ، فتقول :  –يا أماه  –كان أبو هريرة إذا أراد أن خيرج من بيته وقف على باب أمِّ

 ورمحة هللا وبركاته ، فيقول : رمِحمك هللا كما ربيتين صغرياً ، فتقول : رمحك هللا كما بررتين كبرياً . –يا ولدي  –وعليك السالم 
وعن الزهري قال : كان احلسن بن علي ال يأكل مع أمه، وكان أبرَّ الناس هبا، فقيل له يف ذلك ، فقال : أخاف أن آكل معها، 

 فتسبق عينها إىل شيء من الطعام وأنا ال أدري فآكله ، فأكون قد عققتها .
قبل األب، واإلحسان إليهم يكون بالقول والفعل،  أي: وأحسنوا إىل ذي القرابة ، سواء من قبل األم أو من( َوِذي اْلق ْرََب ) 

 . لكن اإلحسان إىل الوالدين أعظم ، ألهنم أقرب القرِب إليك
 أي : وأحسنوا إىل اليتامى . (َواْلَيَتاَمى ) 
 . واليتيم : هو من مات أبوه وهو مل يبلغ 
  : ه .سائر احليوان من فقد أممجع يتيم : وهو من فقد والده قبل البلوغ ، واليتيم من قال يف التسهيل 
 . وقد أوصت الشريعة بالعناية باليتيم ومباله وحذرت من أكل ماله 

 فقد أوصى هللا باليتيم يف آيات كثرية :
هُ كقوله تعاىل ) ُلغم أمُشدَّ ىتَّ ي مب ْ ُن حم الم اْليمِتيِم ِإالَّ بِالَّيِت ِهيم أمْحسم  ( . ومال ت مْقرمبُوا مم

ا الْ وقال تعاىل ) رْ فمأممَّ  ( . يمِتيمم فمال ت مْقهم
 وحذر هللا من أكل مال اليتامى .

ِعرياً فقال تعاىل )  يمْصلمْونم سم سم ى ظُْلماً ِإمنَّما يمْأُكُلونم يف بُُطوهِنِْم نماراً وم  ( . ِإنَّ الَِّذينم يمْأُكُلونم أمْمومالم اْليمتمامم
 أن كافل اليتيم يف اجلنة : وأخرب النب 

 فل اليتيم يف اجلنة كهذا ، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما ( متفق عليه .) أنا وكا فقال 
) اللهم إين أحرّج حق الضعيفني اليتيم واملرأة ( رواه النسائي ، أي : أحلق احلرج وهو اإلمث مبن ضيع حقهما ، وأحّذر  وقال 

 من ذلك ُتذيراً بليغاً .
ساكني ، واملساكني مجع مسكني ، وهو من ال جيد متام كفايته ، مسوا بذلك ، ألن الفقر أي : وأحسنوا إىل امل (َواْلَمَساِكنِي ) 

كان يقول )اللهم إين أعوذ بك من اجلوع،   من الفقر واجلوع ، فعن أيب هريرة . أن النب  أذله وأسكنه، وقد استعاذ النب 
 فإنه بئس الضجيع( رواه أبو داود .

كان يقول دبر كل صالة )اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القرب(. رواه النسائي    ويف حديث أيب بكرة أن النب 
ويدخل يف املساكني هنا : الفقراء ، ألن كاًل منهما يطلق على اآلخر إذا انفرد كل واحد منهما ، لكن إذا ذكرا معاً كما يف قوله 

رماءِ تعاىل ) قماُت لِْلُفقم اِكنيِ وماْلمم  ِإمنَّما الصَّدم  ( كان لكل واحد منهما معىن غري معىن اآلخر . سم
 . ومسي املعدم مسكيناً ، ألن الفقر أسكنه وأذله ، فال يطمع أن يصل إىل مرتبة األغنياء 
 وجاء الرتتيب يف هذه اآلية بتقدمي األهم ، فقدم الوالدين حلقهما األعظم ، مث القرابة ألن فيهم أجر :  قال يف التسهيل

 صلة الرحم ، مث اليتامى لقلة حيلتهم ، مث املساكني .اإلحسان و 
 : إمنا تأخرت درجتهم عن اليتامى ألن املسكني قد يكون حبيث ينتفع به يف االستخدام فكان امليل إىل مالطته  قال الرازي
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، واليتيم ليس كذلك  أكثر من امليل إىل مالطة اليتامى ، وألن املسكني أيضًا ميكنه االشتغال بتعهد نفسه ومصاحل معيشته
 فال جرم قدم هللا ذكر اليتيم على املسكني .

أي : كلموهم كالمًا طيبًا ولينوا هلم جانبًا ، ويدخل يف ذلك أمرهم باملعروف وهنيهم عن املنكر ، ( َوق ول وا لِلنَّاِس ح ْسنًا ) 
 وتعليمهم العلم ، وبذل السالم ، والبشاشة وغري ذلك من كل كالم طيب .

 ل الكلمة الطيبة :فضائ 
 الكلمة الطيبة سبب لصالح األحوال وغفران الذنوب .

ِديًدا )قال تعاىل )  ُقوُلوا ق مْواًل سم ُنوا ات َُّقوا اّللَّم وم ا الَِّذينم آمم ن ُيِطْع اّللَّم ومرمُسولمُه 70يما أمي ُّهم مم ي مْغِفْر لمُكْم ُذنُوبمُكْم وم المُكْم وم ( ُيْصِلْح لمُكْم أمْعمم
دْ   ( .فمازم ف مْوزًا عمِظيًما  ف مقم

 وأمر هللا بالكلمة الطيبة .
اةم فقال تعاىل )  ُقولُوْا لِلنَّاِس ُحْسناً ومأمِقيُموْا الصَّالمةم ومآُتوْا الزَّكم  ( . وم

 ن ( .وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحس)  وقال سبحانه
 ه ( .إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه ) وقال سبحان

 الطيبة سبب لرضوان هللا . لكلمةا
زمينِّ عن 

ُ
ا  ل )قما : أنَّ رسول هللا  ِبالِل بن احلاِرِث امل ُلغم مم انم يمُظنُّ أْن ت مب ْ ِة ِمْن رِْضوماِن هللِا ت معماىلم مما كم ِلمم لَُّم بِالكم إنَّ الرَُّجلم لميمتمكم

اب ملمغمْت يمْكُتُب هللاُ لمُه هِبما رِْضومانمُه ِإىلم يمو   ه ( رواه الرتمذي .ِم ي مْلقم
 . والكلمة الطيبة سبب دخول اجلنة

: قمالم النَِّبُّ  ا)  عمْن عمِليٍّ قمالم ا ِمْن ُظُهورِهم بُُطونُ هم ا ِمْن بُُطوهِنما وم ْن ِهيم يما « ِإنَّ يف اجلْمنَِّة ُغرمفًا تُ رمى ُظُهورُهم : ِلمم الم ف مقمامم أمْعرمايبٌّ ف مقم
؟ :  رمُسولم اّللَِّ لَّى ّلِلَِّ بِاللَّْيِل ومالنَّاُس نِيم »قمالم صم يمامم، وم مم، ومأمْطعممم الطَّعمامم، ومأمدمامم الصِّ الم ْن أمطمابم اْلكم  رواه الرتمذي. ام (ِلمم

موجب اجلنة: إطعام »قال: قلت يا رسول هللا حدثين بشيء يوجب يل اجلنة. قال:  وعن املقدام بن شريح عن أبيه عن جده 
 رواه الطرباين« عام، وإفشاء السالم، وحسن الكالمالط

 من النار الكلمة الطيبة سبب للنجاة
رم رمُسوُل اّللَِّ  : ذمكم امتٍِ قمالم :  عمْن عمِديِّ ْبِن حم ، مُثَّ قمالم احم أم «ات َُّقوا النَّارم »النَّارم فمأمْعرمضم ومأمشم نَّا أمنَُّه كم ىتَّ ظمن م احم حم منَّما ، مُثَّ أمْعرمضم ومأمشم

 : ا، مُثَّ قمالم هم ٍة طميِّبمةٍ »ي مْنظُُر ِإلمي ْ ِلمم ْد فمِبكم ْن ملْم جيِم ْرمٍة، فممم لمْو ِبِشقِّ متم  رواه البخاري ومسلم« ات َُّقوا النَّارم وم
 

 الكلمة الطيبة شعبة من شعب اإلميان .
انم يُ ْؤِمُن بِا)  عمْن رمُسوِل اّللَِّ  عمْن أميب ُهرميْ رمةم  ْن كم ْوِم مم انم يُ ْؤِمُن بِاّللَِّ وماْلي م ْن كم مم رًا أمْو لِيمْصُمْت، وم ي ْ ُقْل خم ْوِم اآْلِخِر ف مْلي م ّللَِّ وماْلي م

هُ  فم ي ْ ْوِم اآْلِخِر ف مْلُيْكرِْم ضم انم يُ ْؤِمُن بِاّللَِّ وماْلي م ْن كم مم ارمُه، وم  . متفق عليه« اآْلِخِر ف مْلُيْكرِْم جم
 الكلمة الطيبة صدقة .

قم )  قال  دم ُة الطَّيِّبمُة صم ِلمم  متفق عليه.ة ( وماْلكم
 . والكلمة الطيبة انتصار على الشيطان

انِ  ) قال تعاىل انم ِلإِلْنسم ْيطمانم كم ُهْم ِإنَّ الشَّ ن م زمُغ ب مي ْ ْيطمانم ي من ْ ُن ِإنَّ الشَّ ُقْل لِِعبماِدي ي مُقوُلوا الَّيِت ِهيم أمْحسم  اً ( . عمُدوًّا ُمِبينوم
 ومن القول احلسن أمرهم باملعروف ، وهنيهم عن املنكر ، وتعليمهم العلم ، وبذل السالم ، والبشاشة وغري  قال السعدي :
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 ذلك من كل كالم طيب .
وملا كان اإلنسان ال يسع الناس مباله ، أمر بأمر يقدر به على اإلحسان إىل كل ملوق ، وهو اإلحسان بالقول ، فيكون يف 

ن ( .ضمن ذلك النهي عن الكالم   القبيح للناس حىت للكفار ، وهلذا قال تعاىل )  ومال َُتماِدُلوا أمْهلم اْلِكتماِب ِإال بِالَّيِت ِهيم أمْحسم
ومن أدب اإلنسان الذي أدب هللا به عباده ، أن يكون اإلنسان نزيها يف أقواله وأفعاله ، غري فاحش وال بذيء ، وال شامت ، وال 

، واسع احللم ، جمامال لكل أحد ، صبورا على ما يناله من أذى اخللق ، امتثاال ألمر هللا ، ماصم ، بل يكون حسن اخللق 
 ورجاء لثوابه .

قال احلسن البصري فاحُلْسن من القول : يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ، وحيلم ، ويعفو ، ويصفح ، ويقول للناس حسنًا كما 
 قال هللا ، وهو كل ُخُلق حسن رضيه هللا .

  ويف هذا حض على مكارم األخالق ، فينبغي لإلنسان أن يكون قوله للناس ليناً ووجهه منبسطاً طلقاً ، ألن هللا يقول ملوسى
ْشم وهارون )  ُر أمْو خيم  ى ( .ف مُقوال لمُه ق مْوالً لميِّناً لمعملَُّه ي متمذمكَّ

ْوعِ وقال تعاىل ) ِة وماْلمم ِبيِل رمبِّكم بِاحلِْْكمم نُ ادُْع ِإىلم سم اِدهْلُْم بِالَّيِت ِهيم أمْحسم نمِة ومجم  ( . ظمِة احلْمسم
اومٌة كم وقال تعاىل )  نمُه عمدم ب مي ْ نمكم وم ُن فمِإذما الَِّذي ب مي ْ يِّئمُة اْدفمْع بِالَّيِت ِهيم أمْحسم نمُة ومال السَّ يمٌ ومال تمْستمِوي احلْمسم  ( . أمنَُّه وميلٌّ محِم

 : بأن يقولوا للناس حسنًا بعد ما أمرهم باإلحسان إليهم بالفعل ، فجمع بني طريف وناسب أن يأمرهم  قال ابن كثري
 اإلحسان الفعلي والقويل .

 [ . 43تقدم عند آية ] ( َوَأِقيم وا الصَّالَة ) 
 . [ 43تقدم عند آية ] (  َوآت وا الزََّكاةَ ) 
 : ن الصالة متضمنة لإلخالص للمعبود ، والزكاة متضمنة مث أمرهم بإقامة الصالة ، وإيتاء الزكاة ، ملا تقدم أ قال السعدي

 لإلحسان إىل العبيد .
 ، وأسند إليهم تويل أسالفهم إذ كلهم بتلك السبل يف إعراضهم عن احلق مثلهم . اخلطاب ملعاصري حممد ( مث َّ تـََولَّْيت ْم )  

 كعبد هللا بن سالم وأصحابه .( ِإالَّ قَِلياًل ِمْنك ْم ) 
 من  ، وقيل :هذا القليل هو عبد هللا بن سالم وأصحابه ، فقيل :واملعينُّ بالقليل القليل يف عدد األشخاص يان :قال أبو ح

 آمن قدمياً من أسالفهم ، وحديثاً كعبد هللا بن سالم وغريه.
ن قليل ، إذ ال إال إميا قال ابن عطية : وحيتمل أن تكون القلة يف اإلميان ، أي مل يبق حني عصوا وكفر آخرهم مبحمد 

 ينفعهم ، واألول أقوى ، وضعفه أبو حيان .
 عن امليثاق الذي أخذ عليكم .(  َوأَنـْت ْم م ْعِرض ونَ ) 
 ( قال : الفائدة من ذلك التكرار التأكيد كما قال تعاىل ّ لَّْيُتْم ُمْدِبرِينم فسر بعض العلماء التويل باإلعراض ، ومن مثم ( ومن  مُثَّ وم

( خطاب هلم واملراد  مُثَّ ت موملَّْيُتمْ ال : إن التويل يكون باجلسم ، واإلعراض يكون بالقلب ، ومنهم من قال )من العلماء من ق
من اليهود،  ( انتقل اخلطاب إىل املعاصرين للنب  ومأمنْ ُتْم ُمْعرُِضونم أسالفهم من آبائهم وأجدادهم الذين تولوا، وقوله )

 ، وأنتم كذلك معرضون .واملعىن على ذلك : مث توىل آباؤكم 
 ْيِن : وقد أمر تعاىل هذه األمة بنظري ذلك يف سورة النساء بقوله )  قال ابن كثري ْيئًا ومبِاْلوماِلدم وماْعُبُدوا اّللَّم ومال ُتْشرُِكوا ِبِه شم

اِكنِي وماجلْماِر ِذي اْلُقْرِبم وماجلْما سم ى وماْلمم ِبِذي اْلُقْرِبم وماْليمتمامم اناً وم ْت أممْيماُنُكْم ِإْحسم لمكم ا مم مم ِبيِل وم ِر اجْلُُنِب ومالصَّاِحِب بِاجلْمْنِب وماْبِن السَّ
انم ُمْتماالً فمُخوراً  ْن كم  ( فقامت هذه األمة من ذلك مبا مل تقم به أمة من األمم قبلها . ِإنَّ اّللَّم ال حيُِبُّ مم
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 الفوائد :
 وجوب عبادة هللا تعاىل . -1
 ُترمي الشرك . -2
 أمهية حق الوالدين وأنه أعظم احلقوق بعد حق هللا تعاىل . -3
 بيان عظمة هللا لقوله ) وإذ أخذنا .. ( ألن الضمري هنا للتعظيم . -4
 وجوب اإلحسان إىل ذي القرِب ، وهم من جيتمعون به باألب الرابع فما دون . -5
 وجوب اإلحسان إىل اليتامى . -6
 اء وجاءت باألجر الكبري باإلحسان إليهم .اهتمام الشريعة حبقوق الضعف -7
 وجوب اإلحسان إىل املساكني وذلك بإعطائهم ما يستحقون من الزكاة . -8
 وجوب القول احلسن . -9

 ُترمي القول السوء . -10
 أمهية الصالة وأهنا مشروعة يف مجيع األمم . -11
 أمهية الزكاة وأهنا من أعظم األركان بعد الصالة . -12
 بين إسرائيل مع هذا امليثاق الذي أخذه هللا عليهم مل يقوموا به إال القليل منهم . أن -13
ُكورُ سنة هللا يف أن أهل الطاعة أقل من أهل الشر كما قال تعاىل ) -14 قمِليٌل ِمْن ِعبماِديم الشَّ عمُه ِإالَّ ( وقال تعاىل ) وم نم مم ا آمم مم وم

 الرجل والرجالن والنب وليس معه أحد ( . ) ... يأت والنب ومعه ( وقال  قمِليلٌ 
( مث َّ أَنت ْم َهؤ الء 84َأقْـَرْرُت ْ َوأَنت ْم َتْشَهد وَن ) َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقك ْم اَل َتْسِفك وَن ِدَماءَك ْم َواَل َّت ْرِج وَن أَنف َسك م مِِن ِديَارِك ْم مث َّ )  

نك م مِِن ِديَارِِهْم َتظَاَهر وَن َعَلْيِهم بِاإِلمثِْ َواْلع ْدَواِن َوِإن يَأت وك ْم أ َساَرى تـ َفاد وه ْم َوه َو تـَْقتـ ل وَن أَنف َسك ْم َوَّت ْرِج وَن َفرِ  حم َرٌَّم يقًا مِِ
َيا َويـَْوَم َعَلْيك ْم ِإْخَراج ه ْم َأفـَتـ ْؤِمن وَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكف ر وَن بِبَـْعٍض َفَما َجَزاء َمن يـَْفَعل  َذِلَك ِمن نـْ ك ْم ِإالَّ ِخْزٌي يف احْلََياِة الدُّ

َفَّف  85اْلِقَياَمِة يـ َردُّوَن ِإىَل َأَشدِِ اْلَعَذاِب َوَما اَّللَّ  ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمل وَن ) َيا بِاآَلِخَرِة َفاَل خي  نـْ ( أ ولَِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرو ْا احْلََياَة الدُّ
ه م  اْلَعَذاب  وَ   ( . (86اَل ه ْم ي نَصر وَن )َعنـْ

 [ . 86 – 84] البقرة : 
-------------- 

وهو عدم العدوان من بعضهم على  ل( بني تعاىل أنه أخذ ميثاقًا على بين إسرائي َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقك ْم ال َتْسِفك وَن ِدَماءَك مْ )  
 .بعض

ومال ت مْلِمُزوا ضًا ، ألن أهل امللة الواحدة كالنفس الواحدة كما قال تعاىل )( أي : ال يقتل بعضكم بع ال َتْسِفك وَن ِدَماءَك مْ )
ُكمْ  لمْوال ِإْذ ( أي : ال يلمز بعضكم بعضًا ، وقوله تعاىل ) فسلموا على أنفسكم ( أي : على إخوانكم ، وقوله تعاىل ) أمنْ ُفسم

ْعُتُموُه ظمنَّ اْلُمْؤِمُنونم وماْلُمْؤِمنماُت بِأمنْ ُفسِ  رْياً مسِم  ( أي : بإخواهنم . ِهْم خم
  : فإن قيل : وهل يمسِفك أحد دمه وخُيرج نفسه من داره ؟ قيل له : ملا كانت مّلتهم واحدة وأمرهم واحد قال القرطيب

 وكانوا يف األمم كالشخص الواحد جعل قتل بعضهم بعضاً وإخراج بعضهم بعضاً قتاًل ألنفسهم ونمفياً هلا .
 : املراد النهي عن أن يسفك اإلنسان دم نفسه أو خيرج نفسه من داره ألن مثل هذا مما يزع املرء عنه  وليس قال ابن عاشور

وازعه الطبيعي فليس من شأن الشريعة االهتمام بالنهي عنه ، وإمنا املراد أن ال يسفك أحد دم غريه وال خيرج غريه من داره 
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 نفسكم ( أي فليسلم بعضكم على بعض .على حد قوله تعاىل ) فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أ
 أي : وال يعتدي بعضكم على بعض باإلخراج من الديار ، واإلجالء عن األوطان . (َوال َّت ْرِج وَن أَنـْف َسك ْم ِمْن ِديَارِك ْم )  
 : ن ِديمارُِكْم ( أ قال املاوردي ُك مِّ اءمُكْم ومالم خُتْرُِجونم أمنُفسم ما النفس فمأخوذة من النفاسة ، وهي قوله ) الم تمْسِفُكونم ِدمم

 اجلاللة ، فنفس اإلنسان أنفس ما فيه ، وأما الديار فاملنزل الذي فيه أبنية املقام ، خبالف منزل االرُتال .
ت ْم َتْشَهد ونَ ) مث َّ   أي : مث أقررمت مبعرفة هذا امليثاق وصحته وأنتم تشهدون به  (  َأقْـَرْرُت ْ َوأَنـْ

 ( يعين إخوانكم . َهؤ الِء تـَْقتـ ل وَن أَنـْف َسك مْ  مث َّ أَنـْت مْ ) 
 ينكر هللا تعاىل على اليهود الذين كانوا يف زمان رسول هللا  قال ابن كثري :   ، وذلك أن األوس واخلزرج وهم األنصار ،

قينقاع ، وبنو النضري كانوا يف اجلاهلية عباد أصنام ، وكانت بينهم حروب كثرية ، وكانت يهود املدينة ثالث قبائل : بنو 
حلفاء اخلزرج ، وبنو قريظة حلفاء األوس ، فكانت احلرب إذا نشبت بينهم ، قاتل كل فريق مع حلفائه ، فيقتل اليهودي 
أعداءه ، وقد يقتل اليهودي اآلخر من الفريق اآلخر ، وذلك حرام عليهم يف دينهم ونص كتاهبم ، وخيرجوهنم من بيوهتم ، 

من األثاث واألمتعة واألموال ، مث إذا وضعت احلرب أوزارها استفّكوا األسرى من الفريق املغلوب عماًل وينتهبون ما فيها 
ْعضٍ حبكم التوراة ، وهلذا قال :  تمْكُفُرونم بِب م ْعِض اْلِكتماِب وم  ( . أمف متُ ْؤِمُنونم بِب م

 ديارهم من غري التفات إىل العهد الوثيق . أي : وطردمتوهم من ( َوَّت ْرِج وَن َفرِيقاً ِمْنك ْم ِمْن ِديَارِِهمْ  )
 أي : تتعاونون عليهم باملعصية والظلم . (َتظَاَهر وَن َعَلْيِهْم بِاإْلِمثِْ َواْلع ْدَواِن  )

 أي : وإذا وقعوا يف األسر فاديتموهم ، ودفعتم املال لتخليص هم من األسر . (َوِإْن يَْأت وك ْم أ َساَرى تـ َفاد وه ْم ) 
تشنيع وتبليد هلم إذ تومهوا الُقربة فيما هو من آثار املعصية أي كيف ترتكبون اجلناية وتزعمون  (َو حم َرٌَّم َعَلْيك ْم ِإْخَراج ه ْم َوه  ) 

أنكم تتقربون بالفداء وإمنا الفداء املشروع هو فداء األسرى من أيدي األعداء ال من أيديكم فهال تركتم موجب الفداء ؟. ) قاله 
 ور ( .ابن عاش

 أي : أفتؤمنون ببعض أحكام التوراة ، وهذا يتبني مما قبله : وهو فداء األسارى منهم . ( َأفـَتـ ْؤِمن وَن بِبَـْعِض اْلِكَتابِ ) 
 وهو إخراجهم من ديارهم وقتلهم ومظاهرة العدو عليهم . (َوَتْكف ر وَن بِبَـْعٍض  )
 ْعِض الكتاب : ) قال يف التسهيل ْعٍض ) فداؤهم األسارى موافقة ملا يف كتبهم (  أمف متُ ْؤِمُنونم بِب م تمْكُفُرونم بِب م القتل واإلخراج ( وم

 م .من الديار مالفة ملا يف كتبه
  وإن كان وقع منهم كفر بأشياء أخرى ككتم صفة حممد . 
 . واآلية توبيخ هلم ، ألهنم مجعوا بني الكفر واإلميان 
 أي : ما عقوبة من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض .  (ك ْم َفَما َجَزاء  َمْن يـَْفَعل  َذِلَك ِمنْ ) 
َيا )  نـْ  إال ذل ومهانة وصغار .( ِإالَّ ِخْزٌي يف احْلََياِة الدُّ
 ( تماُع احلْميماِة احلياة الدنيا مسيت بذلك: ألهنا قبل اآلخرة يف الزمن، ولدناءهتا وحقارهتا بالنسبة لآلخرة. كما قال تعاىل ا مم فممم

نْ يم  تماعٌ وقال تعاىل ) (ا يف اآْلِخرمِة ِإالَّ قمِليلٌ الدُّ نْ يما يف اآْلِخرمِة ِإالَّ مم ا احلْميماُة الدُّ مم )لو كانت الدنيا تعدل عند هللا جناح  ( وقال وم
 بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء(. رواه الرتمذي 

 اه البخاري .)ملوضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها( رو  وقال 
 جزاء على مالفتهم كتاب هللا الذي بأيدهم . (َويـَْوَم اْلِقَياَمِة يـ َردُّوَن ِإىَل َأَشدِِ اْلَعَذاِب ) 
 ويوم القيامة مسي بذلك : 
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 لقيام الناس من قبورهم . أواًل :
 ( . ي مْومم ي مُقوُم النَّاُس لِرمبِّ اْلعمالمِمنيم كما قال تعاىل )

 شهاد .: لقيام األثانياً 
اُد كما قال تعاىل ) ي مْومم ي مُقوُم اأْلمْشهم  ( .وم

 لقيام الروح واملالئكة . ثالثاً :
وماباً كما قال تعاىل ) قمالم صم ْن أمِذنم لمُه الرمْحمُن وم لَُّمونم ِإالَّ مم ّفاً الَّ ي متمكم ُة صم ِئكم الم  ( . ي مْومم ي مُقوُم الرُّوُح وماْلمم

 وعيد شديد ملن عصى أوامر هللا، فإن هللا ال يغفل عنه شيئاً وذلك لكمال علمه سبحانه وتعاىل. (ا تـَْعَمل ونَ َوَما اَّللَّ  ِبَغاِفٍل َعمَّ ) 
 املوصوفون مبا ذكر من األوصاف القبيحة . (أ ولَِئَك ) 
َيا بِاآْلِخَرِة )  نـْ  أي : اختاروها وآثروها  على اآلخرة .أي : استبدلوا احلياة الدنيا باآلخرة ،  (الَِّذيَن اْشتَـَرو ا احْلََياَة الدُّ
ه م  اْلَعَذاب  )  َفَّف  َعنـْ  أي : ال يُفرت عنهم العذاب ساعة واحدة . ( َفال خي 
 أي : ليس هلم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي . ( َوال ه ْم يـ ْنَصر ونَ  )

 الفوائد :
 ضهم بعضاً .أن بين إسرائيل ُأِخذ عليهم ُترمي قتال بع -1
 بيان مترد بين إسرائيل ، حيث إهنم نقضوا العهد الذي أخذه هللا عليهم . -2
 تناقض بين إسرائيل يف دينهم . -3
 أن الكفر ببعض الشريعة كفر جبميعها . -4
 إثبات اجلزاء يوم القيامة . -5
 إثبات يوم القيامة . -6
 أن عذاب اآلخرة أشد وأبقى . -7
 مة من التشبه باليهود يف أعماهلم املنكرة .التحذير هلذه األ -8
أن هللا ال يغفل عن شيء لكمال علمه ، وهذه قاعدة : كل صفة نفي : فإننا ننفيها ونثبت كمال ضدها ، فاهلل ال ينام  -9

 لكمال حياته ، وال جيهل لكمال علمه ، وال يظلم لكمال عدله .
َنا م وَسى اْلِكَتاَب َوقـَفَّيْـ )  َنا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَـيَِِناِت َوأَيَّْدنَاه  ِبر وِح اْلق د ِس َأَفك لََّما َجاَوَلَقْد آتـَيـْ ءَك ْم َنا ِمن بـَْعِدِه بِالرُّس ِل َوآتـَيـْ

 ( . (87َرس وٌل ِبَا الَ تـَْهَوى أَنف س ك م  اْسَتْكبَـْرُت ْ فـََفرِيقاً َكذَّبـْت ْم َوَفرِيقاً تـَْقتـ ل وَن )
 [ . 87] البقرة : 

---------- 
َنا م وَسى اْلِكَتاَب )   أي : ولقد أعطينا موسى بن عمران الكتاب وهو التوراة .( َوَلَقْد آتـَيـْ
 . وموسى هو ابن عمران أفضل أنبياء بين إسرائيل ، وأحد أويل العزم من الرسل اخلمسة 
َنا ِمْن بـَْعِدِه بِالرُّس ِل )  رماه بالرسل كما قال تعاىل )أي : وأتبعنا وأردفنا من بعد( َوقـَفَّيـْ ْلنما ُرُسلمنما ت مت ْ حىت ختم أنبياء بين  ( مُثَّ أمْرسم

 إسرائيل بعيسى ابن مرمي .
 ينا : أتبعنا . قال ابن قتيبة : وهو مأخوذ من القفا . يقال : قفوت الرجل : إذا سرت يف أثره .:  قال ابن اجلوزي  وقفَّ
  أرسل على أثره رساًل جعلهم تابعني له وهم أنبياء بين إسرائيل املبعوثون من بعده .: واملراد أن هللا سبحانه قال الشوكاين 
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َنا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَـيَِِناِت )   أي : وأعطينا من اآليات البينات واملعجزات الظاهرات الواضحات الدالة على نبوته .( َوآتـَيـْ
 سول مث فصل ذكر عيسى ألن من قبله من الرسل جاءوا بشريعة موسى : السبب يف أن هللا تعاىل أمجل ذكر الر  قال الرازي

 فكانوا متبعني له ، وليس كذلك عيسى ، ألن شرعه نسخ أكثر شرع موسى عليه السالم .
  ( ْم ِبآيمٍة ِمْن رمبُِّكْم أميّنِ ومرمُسواًل ِإىلم بميِن ِإْسرائيلم أميّنِ قمْد ِجْئُتكُ ومل يبنّي هنا ما هذه البينات لكنه بينها يف آية أخرى كقوله تعاىل

هم  ْيئمِة الطَّرْيِ فمأمنْ ُفُخ ِفيِه ف ميمُكوُن طمرْيًا بِِإْذِن اّللَِّ ومأُْبرُِئ اأْلمْكمم هم نِي كم ْوتمى بِِإْذِن اّللَِّ ومأُن مبُِّئُكْم  أمْخُلُق لمُكْم ِمنم الطِّ وماأْلمبْ رمصم ومُأْحِيي اْلمم
ا تمدَّ  مم يمًة لمُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيم مبما تمْأُكُلونم وم  ( . ِخُرونم يف بُ ُيوِتُكْم ِإنَّ يف ذمِلكم آلم

  قوله تعاىل ) ابن مرمي ( قال ابن تيمية : وهلذا ملا ذكر هللا املسيح يف القرآن قال ) ابن مرمي ( خبالف سائر األنبياء ويف ذلك
 فائدتان :

 لد .: بيان أنه مولود ، وهللا مل يو  إحدامها 
 : نسبته إىل مرمي ، بأنه ابنها ليس هو ابن هللا . والثانية 

( اختلف ما هو روح القدس هنا والصحيح أنه جربيل ورجحه ابن جرير وابن كثري والشنقيطي وابن جزي  َوأَيَّْدنَاه  ِبر وِح اْلق د سِ ) 
 ويدل هلذا :
 ( . ن مزملم بِِه الرُّوُح اأْلمِمنيُ قوله تعاىل )

وِيّاً اىل )وقوله تع راً سم ثَّلم هلمما بمشم نما ف متممم ا ُروحم هم ْلنما ِإلمي ْ  ( أي جربيل . فمأمْرسم
 حلسان ) اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك ( رواه البخاري ويف رواية )أهجهم وجربيل معك( . وأيضاً قوله  
 ىل القدس ، ألنه كان بتكوين هللا له روحًا من عنده من غري : وإمنا مسى هللا تعاىل جربيل ) روحًا ( وأضافه إ قال الطربي

والدة والد ولده فسماه بذلك ) روحًا ( وأضافه إىل ) القدس ( والقدس هو الطهر ، كما مسى عيسى ابن مرمي روحًا من 
 أجل تكوينه له روحاً من عنده من غري والدة والد له .

 أي : أفكلما جاءكم نب يا بين إسرائيل مبا ال يوافق أنفسكم وال يالئمها .( تـَْهَوى أَنـْف س ك م  َأَفك لََّما َجاءَك ْم َرس وٌل ِبَا ال  )
 واملراد به ما متيل إليه أنفسهم من االخنالع عن القيود  مضارع هوى بكسر الواو إذا أحب : و ) هتوى (  قال ابن عاشور

 ائد الضالة .الشرعية واالنغماس يف أنواع امللذات والتصميم على العق
 واستبعاداً للرسالة . عن إجابته ، احتقاراً للرسل( اْسَتْكبَـْرُت ْ )  

واالستكبار : االتصاف بالكرب وهو هنا الرتفع عن اتباع الرسل وإعجاب املتكربين بأنفسهم واعتقاد أهنم أعلى قال ابن عاشور : 
 من أن يطيعوا الرسل ويكونوا أتباعاً هلم .

 فكان ممن كذبوه عيسى وحممد عليهما السالم .( بـْت ْم فـََفرِيقاً َكذَّ ) 
 وكان من قتلوه حييي وزكريا عليهما السالم .(  َوَفرِيقاً تـَْقتـ ل ونَ ) 

كانت بنو إسرائيل تعامل األنبياء عليهم السالم أسوأ املعاملة ، ففريقًا يكذبونه ، وفريقًا يقتلونه ، وما ذاك إال   قال ابن كثري :
ا يأتوهنم باألمور املخالفة ألهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة اليت قد تصرفوا يف مالفتها ، فلهذا كان يشق ذلك ألهنم كانو 

 عليهم ، فيكذبوهنم ، ورمبا قتلوا بعضهم .
فمرِيقًا ت مْقتُ ُلونم وقال : قال الزمشري يف قوله )  بْ ُتْم وم ذَّ رِيقًا كم قتلتم ، ألنه أراد بذلك وصفهم يف املستقبل  ( وإمنا مل يقل : وفريقاً  ف مفم

يف مرض موته : ما زالت أكلة خيرب تعاودين ، فهذا أوان  بالسم والسحر ، وقد قال  أيضًا ، ألهنم حاولوا قتل النب 
 انقطاع أهبري .
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 : اءمُكْم رمُسوٌل مبما ال ت مْهومى أمنْ ُفُسُكُم قوله تعاىل ) قال الرازي ا جم فمرِيًقا ت مْقتُ ُلونم (استأمفمُكلَّمم بْ ُتْم وم ذَّ رِيًقا كم فهو هناية الذم  كربمت ف مفم
هلم ، ألن اليهود من بين إسرائيل كانوا إذا أتاهم الرسول خبالف ما يهوون كذبوه ، وإن هتيأ هلم قتله قتلوه ، وإمنا كانوا  

واهلم بغري حق ، وكانت الرسل تبطل عليهم كذلك إلرادهتم الرفعة يف الدنيا وطلبهم لذاهتا والرتؤس على عامتهم وأخذ أم
ذلك فيكذبوهنم ألجل ذلك ويومهون عوامهم كوهنم كاذبني وحيتجون يف ذلك بالتحريف وسوء التأويل ، ومنهم من كان 

 يستكرب على األنبياء استكبار إبليس على آدم .
 : اءمُهْم رمُسوٌل مبما ال ت مهْ  قال الشنقيطي ا جم فمرِيقًا ي مْقتُ ُلونم ( وقد جاء يف آيات قوله تعاىل ) أفُكلَّمم بُوا وم ذَّ ومى أمنْ ُفُسُهْم فمرِيقًا كم

ْت كم  قم ب م ْد سم لمقم َّ أمنما ومُرُسِلي ( ، وكقوله ) وم مْغِلَبم تمبم اّللَُّ ألم تُ نما لِِعبماِدنما أخر ما يدل على أن الرسل غالبون منصورون كقوله ) كم ِلمم
ُمُ  ِلنيم ِإن َُّهْم هلم نَّ الظَّالِ  اْلُمْرسم ى ِإلمْيِهْم رمب ُُّهْم لمنُ ْهِلكم ُُم اْلغمالُِبون ( ، وقوله تعاىل ) فمأمْوحم نما هلم ِإنَّ ُجْندم ْنُصوُرونم وم نَُّكُم اْلمم لمُنْسِكن م ِمنيم وم

ْنُصُر ُرُسلمنما  األمْرضم ِمْن ب مْعِدِهْم (  وبنّي تعاىل أن هذا النصر يف دار الدنيا أيضا كما يف هذه اآلية األخرية وكما يف قوله ) ِإنَّا لمن م
نْ يما ( اآلية. ُنوا يف احلْميماِة الدُّ  ومالَِّذينم آمم

والذي يظهر يف اجلواب عن هذا أن الرسل قسمان : قسم أمروا بالقتال يف سبيل هللا ، وقسم أمروا بالصرب والكف عن الناس، 
يات املذكورة ، والذين أمروا بالكف والصرب هم الذين قتلوا ليزيد هللا رفع فالذين أمروا بالقتال وعدهم هللا بالنصر والغلبة يف اآل

 درجاهتم العلية بقتلهم مظلومني ، وهذا اجلمع مفهوم من اآليات ألن النصر والغلبة فيه الداللة بااللتزام على جهاد ومقاتلة.
 الفوائد :

 بيان ما مّن هللا به على موسى من إعطائه الكتاب . -1
 هللا حيث وصف نفسه بقوله ) ولقد آتينا ( . عظمة -2
 إثبات نبوة موسى عليه السالم . -3
 أن هللا مل يهمل اخللق بل أرسل إليهم رسالً . -4
 أن هللا أعطى عيسى اآليات البينات الواضحات اليت تدل على صدقه . -5
 صدقوه .رمحة هللا خبلقه وحكمته حيث أيد الرسل باآليات ، من أجل يؤمنوا به وي -6
 بطالن دعوى النصارى بألوهية عيسى . -7
 إثبات امللك الكرمي جربيل . -8
 أن بين إسرائيل قتلة األنبياء . -9

 شدة تكذيب بين إسرائيل للرسل .                                      -10
 ( . (88 مَّا يـ ْؤِمن وَن )َوقَال وْا قـ ل وبـ َنا غ ْلٌف َبل لََّعنَـه م  اَّللَّ ِبك ْفرِِهْم فـََقِليالً )  
 [ . 88] البقرة :  

---------- 
 أي : اليهود ، إذا دعوا إىل احلق .(  َوقَال وا) 
 اختلف العلماء يف معىن ذلك على قولني :( قـ ل وبـ َنا غ ْلٌف  )
 : أي : يف أكّنة ال تفقه . القول األول 
 : وهذا قول أكثر املفسرين . قال ابن القيم 
 ( .وهذا على القراءة الشاذة )قلوبنا ُغُلف : أي: قلوبنا ممتلئة علماً ال ُتتاج إىل علم حممد، الثاينوالقول  
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انمْت أمْعيُ نُ ُهْم يف ِغطماءٍ ( وقوله تعاىل )الم ومقماُلوا قُ ُلوبُ نما يِف أمِكنٍَّة ممَّا تمْدُعونما ِإلمْيهِ لتكرر نظائره يف القرآن كقوهلم ) واألول أصح  ِذينم كم
 ي( .عمْن ذِْكرِ 

 : قرأ اجلمهور بإسكان الالم ، وقرأ قوم ، منهم احلسن وابن حميصن بضمها . قال ( وقالوا قلوبنا غلف )  قال ابن اجلوزي
بضم (  غُلف) بتسكني الالم ، فمعناه : ذوات غلف ، فكأهنم قالوا : قلوبنا يف أوعية . ومن قرأ ( غلف ) الزجاج . من قرأ 
فكأهنم قالوا: قلوبنا أوعية للعلم، فما باهلا ال تفهم وهي أوعية للعلم؟! فعلى األول؛ يقصدون (  غالف) الالم، فهو مجع 

 إعراضه عنهم ، كأهنم يقولون ما نفهم شيئاً . وعلى الثاين يقولون : لو كان قولك حقاً لقبلته قلوبنا .
 حممد، فقال هللا : ما ذلك كما زعموا، ولكن هللا أقصى  : وقالت اليهود : قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه يا قال الطربي

 اليهود وأبعدهم من رمحته وطردهم عنها ، وأخزاهم جبحودهم له ولرسله .
  ( بسبب بِ هذا رد من هللا عليهم ، أي : ليس األمر كما ادعوا بل قلوهبم ملعونة . بل لعنهم هللا ) بكفرهم ( َبْل َلَعنَـه م  اَّللَّ  ) 
 باهلل تعاىل ، وران على قلوهبم ما كانوا يكسبون .( مْ ُكْفرِهِ )
 . بل هنا لإلضراب اإلبطايل ، يعين : بل ليس يف قلوهبم غالف ، ولكن لعنهم هللا بكفرهم 
 ُهُم اّللَُّ : ) قال اآللوسي هذا رد ملا قالوه ، وتكذيب هلم فيما زعموه ، واملعىن أهنا خلقت على فطرة  بكفرهم (بمْل لمعمن م

كن من النظر الصحيح املوصل إىل احلق لكن هللا تعاىل أبعدهم ، وأبطل استعدادهم اخللقي للنظر الصحيح بسبب التم
اعتقاداهتم الفاسدة وجهاالهتم الباطلة الراسخة يف قلوهبم ، أو أهنا مل تأب قبول ما تقوله لعدم كونه حقًا وصدقًا بل ألنه 

 أبصارهم .سبحانه طردهم وخذهلم بكفرهم فأصمهم وأعمى 
 فاللعنة حصلت هلم عقابًا على التصميم على الكفر وعلى اإلعراض عن احلق ويف ذلك رد ملا أومهوه من  قال ابن عاشور :

أن قلوهبم خلقت بعيدة عن الفهم ألن هللا خلقهم كسائر العقالء مستطيعني إلدراك احلق لو توجهوا إليه بالنظر وترك 
 املؤمنني عدا اجلربية . املكابرة وهذا معتقد أهل احلق من

  : وجه اإلضراب أهنم احتجوا بأن هللا مل يفتح هلم الطريق إىل فهم ما جاء به الرسول ومعرفته ، بل جعل قال ابن القيم
قلوهبم داخلة يف غلف فال تفقهه ، فكيف تقوم به عليهم احلجة ؟ وكأهنم ادعوا أن قلوهبم خلقت يف غلف فهم معذورون 

ا ِبُكْفرِِهْم فمال يُ ْؤِمُنونم ِإالَّ قمِليالً أكذهبم هللا وقال ) يف عدم اإلميان ف هم ( .فأخرب سبحانه أن  ق مْوهلِِْم قُ ُلوبُ نما ُغْلٌف بمْل طمبمعم اّللَُّ عملمي ْ
عنة الطبع واإلبعاد عن توفيقه وفضله إمنا كان بكفرهم الذي اختاروه ألنفسهم وآثروه على اإلميان ، فعاقبهم عليه بالطبع والل

، واملعىن مل خنلق قلوهبم غلفًا ال تعي وال تفقه ، مث نأمرهم باإلميان وهم ال يفهمونه وال يفقهونه ، بل اكتسبوا أعماالً 
 عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب واخلتم عليها .

 ( اخُتلف يف معناها : فـََقِلياًل َما يـ ْؤِمن ونَ ) 
 مشاهد ، فاليهود قليل منهم من يسلم .فقليل من يؤمن منهم ، وهذا أمر  فقيل : 
: فقليل إمياهنم ، مبعىن أهنم يؤمنون مبا جاءهم به موسى من أمر املعاد والثواب والعقاب ، ولكنه إميان ال ينفعهم ، ألنه  وقيل 

 . مغمور مبا كفروا به من الذي جاءهم به حممد 
قال الكسائي : تقول العرب : مررنا ان العرب ، فهو نفي للكل ، ال يؤمنون أبدًا ، وأن مثل هذا التعبري جار يف لس وقيل :

 بأرض قلياًل ما تنبت ، يريدون وال تنبت شيئاً.
واآلية تعم اجلميع ، ألننا القاعدة يف التفسري : أنه مىت احتملت اآلية أكثر من معىن بدون أن يكون هناك تناقض فإهنا ُتمل 

 على كل املعاين .
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 الفوائد :
 ، فيقولون إن قلوبنا غلف . هود يدعون ما ليس حبق ، حينما يدعوهم النب أن الي -1
 أن اليهود ملعونون . -2
 أن الكفر سبب للعنة . -3
خطر املعاصي على القلب من كفر ومعصية ، ولذلك أصاب بين إسرائيل قسوة القلب بسبب نقضهم امليثاق وطول األمل   -4

 كما سبق .
 ارته فليبتعد عن املعاصي .من أراد صفاء قلبه وطه -5
ْن ِعنِد اَّللَِّ م َصدٌِِق لَِِما َمَعه ْم وََكان وْا ِمن قـَْبل  َيْستَـْفِتح وَن َعَلى الَِّذينَ )   َكَفر وْا فـََلمَّا َجاَءه م مَّا َعَرف وْا  َوَلمَّا َجاَءه ْم ِكَتاٌب مِِ

 بِْئَسَما اْشتَـَرْوْا ِبِه أَنف َسه ْم َأن َيْكف ر وْا ِبَا أنـََزَل اَّللَّ  بـَْغيًا َأن يـ نَـزِِل  اَّللَّ  ِمن َفْضِلِه َعَلى( 89َكَفر وْا ِبِه فـََلْعَنة  اَّللَّ َعَلى اْلَكاِفرِيَن )
 ( .( 90َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه فـََبآؤ وْا ِبَغَضٍب َعَلى َغَضٍب َوِلْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب مُِّهنٌي )

 [ . 90 – 89] البقرة :  
-------------- 

 .  أي : اليهود(  َوَلمَّا َجاَءه ْم ) 
 وهو القرآن الكرمي ، وسبق ملاذا مسي القرآن كتاباً .( ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ ) 
  عمُهْم ( يدل على أن هذا الكتاب غري ا مم ّدٌق لِّمم قال الرازي : قد اتفقوا على أن هذا الكتاب هو القرآن ألن قوله تعاىل ) ُمصم
 معهم وما ذاك إال القرآن. ما
أي : أن هذا القرآن مصدق ملا معهم من التوراة ، قال قتادة : وهو القرآن الذي أنزل على حممد مصدق  (م َصدٌِِق ِلَما َمَعه ْم ) 

 ملا معهم من التوراة واإلجنيل .
  [ 41وسبق معىن تصديق القرآن للكتب السابقة عند اآلية . ] 
 بالقرآن . أي : وكان هؤالء اليهود قبل جميء هذا الرسول ( ل  وََكان وا ِمْن قـَبْ ) 
واالستفتاح: االستنصار، وهو طلب  أي : يستنصرون مبجيئه على أعدائهم من املشركني ،(  َيْستَـْفِتح وَن َعَلى الَِّذيَن َكَفر وا) 

 ن .الفتح والنصر، فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلوهنم معه، فبهذا ينصرو 
 الذي كانوا ينتظرونه . أي : من احلق وصفة حممد ( فـََلمَّا َجاَءه ْم َما َعَرف وا  )

 ( ومل يؤمنوا به ، ومل يؤمنوا مبا جاء به .َكَفر وا ِبِه ) 
توراة على كفار العرب من قبل ، وقالوا : اللهم ابعث هذا النب الذي جنده يف ال عن قتادة قال : كانت اليهود تستفتح مبحمد 

 فرأوا أنه بُعث من غريهم كفروا به حسدًا للعرب ، وهم يعلمون أنه رسول هللا  يُعذهبم ويقتلهم ! فلما بعث هللا حممدًا 
 جيدونه مكتوباً عندهم يف التوراة .

الذي  ة هللا ألهنم كفروا بالرسول اللعن : هو الطرد من رمحة هللا ، وهؤالء لعنوا وطردوا من رمح(  فـََلْعَنة  اَّللَِّ َعَلى اْلَكاِفرِينَ )  
 يعرفونه كما يعرفون أبناءهم .

بأن  أي : أن اليهود باعوا احلق بالباطل ، وكتموا ما جاء به حممد (  بِْئَسَما اْشتَـَرْوا ِبِه أَنـْف َسه ْم َأْن َيْكف ر وا ِبَا َأنـَْزَل اَّللَّ  ) 
 يبينوه .

 البغي ، واألكثر على أن املراد بالبغي هنا احلسد ، والظاهر أنه أخص من احلسد .أي : وإمنا محلهم على ذلك (  بـَْغياً  )
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 . ( أي : ألجل إنزال هللا الفضل على نبيه َأْن يـ نَـزَِِل اَّللَّ  ِمْن َفْضِلِه َعَلى َمْن َيَشاء  ِمْن ِعَباِدِه  )
 . واملراد بالفضل هنا النبوة والقرآن 
 : به أنفسهم الكفر بالذي أنزل هللا يف كتابه على موسى من نبوة حممد بئس الشيء باعوا  قال الطربي  واألمر بتصديقه

،  على من يشاء من عباده ، يعين به على حممد  –وفضله حكمته وآياته ونبوته  –واتباعه ، من أجل أن أنزل هللا من فضله 
  إسرائيل .من أجل أنه كان من ولد إمساعيل ومل يكن من بين بغياً وحسداً حملمد 

 . قوله تعاىل ) على من يشاء من عباده ( هذه املشيئة حلكمة 
 ولُيعلم أن كل شيء عّلقه هللا باملشيئة فإنه مقرون باحلكمة ، أي : أنه ليست مشيئة هللا مشيئة  قال الشيخ ابن عثيمني :

اءم اّللَُّ ِإنَّ اّللَّم  وله تعاىل )جمردة هكذا تأت عفواً ، ال ، بل هي مشيئة مقرونة باحلكمة ، والدليل على ذلك ق اُءونم ِإالَّ أمْن يمشم ا تمشم مم وم
ِكيماً  انم عمِليماً حم  ( فلما بنّي أن مشيئتهم مبشيئة هللا بنّي أن ذلك مبين على علم وحكمة . كم

 باءوا : أي رجعوا ، وأكثر ما يقال يف الشر .( فـََباء وا ِبَغَضٍب َعَلى َغَضٍب )  
ٍب يف معىن ) واختلف العلماء ٍب عملمى غمضم بعد أن عرفوا صفته وأنه النب  ( أما الغضب الثاين فسببه هو كفرهم مبحمد ِبغمضم

 املبعوث .
، ويدخل يف ذلك أيضاً عبادهتم العجل ، وتضييعهم التوراة ، وقوهلم عزير ابن هللا ،  وأما الغضب األول فسببه كفرهم بعيسى 

 هلم : إن هللا فقري وَنن أغنياء .وقوهلم يد هللا مغلولة ، وقو 
  يف قوله تعاىل ) بغضب على غضب ( مخسة أقوال ::  يقال ابن اجلوز 

 أن الغضب األول الختاذهم العجل ، والثاين : لكفرهم مبحمد ، حكاه السدي عن ابن مسعود وابن عباس. أحدها :
 يل.أن األول لتكذيبهم رسول هللا ، والثاين : لعداوهتم جلرب  والثاين :

 أن األول حني قالوا ) يد هللا مغلولة ( والثاين : حني كّذبوا نب هللا ، واختاره الفراء . والثالث :
 أن األول لتكذيبهم بعيسى واإلجنيل ، والثاين : لتكذيبهم مبحمد والقرآن. والرابع :

 د .قاله جماه أن األول لتبديلهم التوراة ، والثاين : لتكذيبهم حممداً  واخلامس :
 أي : عقوبة .(  َوِلْلَكاِفرِيَن َعَذابٌ ) 
أي : ذو إهانة وإذالل ، ملا كان كفرهم سببه البغي واحلسد ومنشأ ذلك التكرب قوبلوا باإلهانة والصغار يف الدنيا (  م ِهنيٌ  )

يمْدخُ واآلخرة كما قال تعاىل ) نَّ  ِإنَّ الَِّذينم يمْستمْكربُونم عمْن ِعبمادمِت سم هم اِخرِينم ُلونم جم ومن إهانتهم أن ،  ( أي : ذليلني حقريين مم دم
لُِّمونِ يقال هلم ) ا ومال ُتكم ُأوا ِفيهم  ( . قمالم اْخسم
 الفوائد :

 أن القرآن من عند هللا . -1
 أن من أمساء القرآن الكتاب . -2
 أن القرآن مصدق للكتب السابقة . -3
 بعثته .وب إقامة احلجة على اليهود مبعرفتهم بالنب  -4
 شدة عناد واستكبار اليهود . -5
 خطر احلسد وأنه سبب للصد عن احلق . -6
 أن من رد احلق حسداً ففيه شبه من اليهود . -7
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 وجوب قبول احلق من أي شخص كان . -8
 أن الفضل بيد هللا يؤتيه من يشاء تبعاً حلكمته . -9

 أن العقوبات سببها املعاصي والذنوب . -10
 رب يعاقب بنقيض قصده .أن املستك -11
 إثبات الغضب هلل إثباتاً يليق جبالله من غري ُتريف وال تعطيل وال متثيل وال تشبيه . -12
 
َنا َوَيْكف روَن ِبَا َورَاَءه  )  قًا لَِِما َمَعه ْم ق ْل َفِلَم تـَْقتـ ل وَن َوه َو احْلَقُّ م َصدِِ  َوِإَذا ِقيَل هَل ْم آِمن وْا ِبَا أَنَزَل اَّللَّ  قَال وْا نـ ْؤِمن  ِبَآ أ نِزَل َعَليـْ

 ( . (92اِلم وَن )ـــــَوَلَقْد َجاءَك م مُّوَسى بِاْلبَـيَِِناِت مث َّ اَّتََّْذُت   اْلِعْجَل ِمن بـَْعِدِه َوأَنت ْم ظَ  (91أَنِبَياَء اَّللَِّ ِمن قـَْبل  ِإن ك نت م مُّْؤِمِننَي )
 [ . 92 – 91] البقرة :  

----------- 
 أي : لليهود وأمثاهلم من أهل الكتاب .( َوِإَذا ِقيَل هَل ْم ) 
 وصدقوه واتبعوه . على حممد ( آِمن وا ِبَا أَنـَْزَل اَّللَّ  ) 
َنا )   أي : يكفينا اإلميان مبا أنزل علينا من التوراة واإلجنيل .( قَال وا نـ ْؤِمن  ِبَا أ ْنِزَل َعَليـْ
 أي : مبا سواه .( اَءه  َوَيْكف ر وَن ِبَا َورَ ) 
 هي تستمعل مبعىن خلف ومبعىن أمام، فقوله تعاىل )وراءهم ملك ، فمن كلمة األضداد، تأت ملعىًن ولضده( وراءه) قوله تعاىل

هميأخذ ..  . ( أي : أمامم
قاً ِلَما َمَعه ْم )   .تقدم معىن تصديق القرآن للكتب السابقة ( َوه َو احْلَقُّ م َصدِِ
 عليهم من هللا يف قوهلم أهنم آمنوا مبا أنزل عليهم ، وتكذيب منه هلم وتوبيخ . رد( ق لْ ) 
أي : إن كنتم صادقني يف دعواكم اإلميان مبا أنزل إليكم فلم قتلتم األنبياء (  َفِلَم تـَْقتـ ل وَن أَنِْبَياَء اَّللَِّ ِمْن قـَْبل  ِإْن ك ْنت ْم م ْؤِمِننيَ  )

اليت بأيديكم واحلكم هبا وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم ، قتلتموهم بغيًا وعنادًا واستكباراً الذين جاءكم بتصديق التوراة 
 على رسل هللا .

  واخلطاب ملن حضر حممدًا  ، واملراد أسالفهم ، وإمنا توجه اخلطاب ألبنائهم ، ألهنم كانوا يتولون أولئك الذين قتلوا ،
 . وقيل : ألهنم رضوا فعلهم فنسب ذلك إليهم

 : وجاء ) تقتلون ( بلفظ االستقبال وهو مبعىن املضي ملا ارتفع اإلشكال بقوله ) (  فمِلمم ت مْقتُ ُلونم أمنِْبيماءم اّللَِّ ) قال ابن عطية
 من قبل ( وإذا مل يشكل فجائز سوق املاضي مبعىن املستقبل وسوق املستقبل مبعىن املاضي.

  فوضع املستقبل يف موضع املاضي ، ألن الوهم ال يذهب إىل غريه .: وتقتلون مبعىن : قتلتم وقال ابن اجلوزي ، 
 : ويف اآلية دليل أن من رضي باملعصية فكأنه فاعل هلا ، ألهنم كانوا راضني بقتل آباءهم األنبياء ،  قال السمرقندي

 فسماهم هللا تعاىل قاتلني .

 صدقة لقوله ، ألهنم كانوا يدعون أهنم مؤمنون مبا معهم .ويف اآلية دليل أن من ادعى أنه مؤمن ، ينبغي أن تكون أفعاله م
 أي : باآليات الواضحات ، والدالئل القاطعات على أنه رسول هللا ، وأنه ال إله إال هللا .(  َوَلَقْد َجاءَك ْم م وَسى بِاْلبَـيَِِناتِ ) 

ْلنما عملمْيِهُم الطُّوفمانم والبينات هي املوضحة يف قوله تعاىل ) انُوا  فمأمْرسم ُروا ومكم صَّالٍت فماْستمْكب م مم آيماٍت ُمفم ادِعم ومالدَّ لم ومالضَّفم وماجلْمرمادم وماْلُقمَّ
 ، وتظليلهم الغمام، واملّن والسلوى وغري ذلك من اآليات اليت شاهدوها .، وفلق البحر( والعصا واليد ق مْوماً جُمْرِِمنيم 
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 ون هللا يف زمان موسى .معبوداً من د(  مث َّ اَّتََّْذُت   اْلِعْجلَ  )
، وقيل : من بعده ، ارقهم موسى ماضيًا إىل ميقات ربه، وذلك أهنم عبدوا العجل بعد أن فقيل : من بعد موسى( ِمْن بـَْعِدِه  )

 أي من بعد جميء موسى عليه السالم إليكم بالبينات ، واألول أقوى .
ألن أصل الظلم وضع الشيء يف غري   تعاىل ، ألن الشرك أعظم الظلم ،ألنفسكم ، ألنكم أشركتم باهلل(  َوأَنـْت ْم ظَاِلم ونَ ) 

موضعه، واملشرك ظامل ، ألنه وضع العبادة اليت هي حق هلل تعاىل وحده ، وضعها يف املخلوق الضعيف الفقري أو وضعها لصنم 
،كما قال تعاىل عن العبد الصاحل ) إن أو حجر أو شجر ، وألجل هذا البيان فإن القرآن يكثر هللا فيه إطالق الظلم على الشرك 

فسر قوله ) الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم ( قال : بشرك ،  الشرك لظلم عظيم ( ، وثبت يف صحيح البخاري أن النب 
فإنك إذاً مث تال قول لقمان ) إن الشرك لظلم عظيم ( ، وقال تعاىل ) وال تدع من دون هللا ما ال ينف عك وال يضرك فإن فعلت 

 من الظاملني ( أي : من املشركني .
ومل يأت الظلم يف القرآن إال هبذا املعىن ، إال يف موضع واحد يف سورة الكهف ، مبعىن النقص ، كما قال تعاىل ) كلنا اجلنتني 

 آتت أكلها ومل تظلم منه شيئاً ( أي ومل تنقص .
 الفوائد :

 ق ولو كانت خاطئة .بيان تعصب اليهود ملا هم عليه من الطري -1
 التحذير من التشبه باليهود يف التعصب لآلراء . -2
 . تكذيب هللا لليهود بقوله ) نؤمن مبا أنزل علينا ( ألهنم لو آمنوا به ، آلمنوا مبحمد  -3
 بيان عتو وعناد اليهود ألهنم قالوا ) ال نؤمن إال مبا أنزل علينا . -4
 من أعظم املنكرات . أن اليهود قتلة األنبياء ، وهذا -5
 أن القرآن منزل غري ملوق . -6
إفحام اخلصم بإقامة احلجة عليه من فعله ، وذلك أن هللا أقام احلجة على اليهود احلجة على فعلهم ، وهم قد قتلوا أنبياء هللا  -7

 الذين جاءوا بالكتاب إليهم .
 ت ومع ذلك اختذوا العجل إهلاً .إقامة احلجة على اليهود حيث جاءهم موسى بالبينات الواضحا -8
 سفاهة اليهود الختاذهم العجل إهلاً مع أهنم هم الذين صنعوه . -9

 أن املشرك ظامل . -10
 أن الظلم درجات ، أعظمه الشرك باهلل . -11

نم ومن الظلم : ظلم العبد نفسه باملعاصي كما قال تعاىل ) ي ْ ُهْم مُثَّ أمْورمثْ نما اْلِكتمابم الَِّذينم اْصطمفم ِمن ْ ْفِسِه وم ُهْم ظمامِلٌ لِن م ا ِمْن ِعبماِدنما فمِمن ْ
رماِت بِِإْذِن اّللَِّ  اِبٌق بِاخلْمي ْ ُهْم سم ِمن ْ  ( . ُمْقتمِصٌد وم

 رواه مسلم  .(وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا: إين حرمت الظلم اً: كما يف احلديث )قال هللا: ظلم العباد بعضهم بعضومن الظلم

ْعَنا َوَعصَ َوِإْذ أَ )  ٍة َواَْسَع وْا قَال وْا َسَِ َناك م ِبق وَّ َنا َوأ ْشرِب وْا يف قـ ل وِّبِم  اْلِعْجَل َخْذنَا ِميثَاَقك ْم َورَفـَْعَنا فـَْوَقك م  الطُّوَر خ ذ وْا َما آتـَيـْ يـْ
 ( . (93ِبك ْفرِِهْم ق ْل بِْئَسَما يَْأم ر ك ْم ِبِه ِإميَان ك ْم ِإن ك نت ْم مُّْؤِمِننَي )

 [ . 93] البقرة : 
----------- 

َناك ْم  )  [ . 63تقدم شرحها عند آية ] ( َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقك ْم َورَفـَْعَنا فـَْوَقك م  الطُّوَر خ ذ وا َما آتـَيـْ
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 : اعلم أن يف اإلعادة وجوهاً : قال الرازي -
 ى اخلصم على عادة العرب .أن التكرار يف هذا وأمثاله للتأكيد وإجياب احلجة عل أحدها :
نما ( وذلك يدل على هناية جلاجهم . وثانيها : ي ْ عمصم ْعنما وم  أنه إمنا ذكر ذلك مع زيادة وهي قوهلم ) مسِم

 وإمنا كررت لدعواهم أهنم يؤمنون مبا أنزل عليهم ، وهم كاذبون يف ذلك.وقال أبو حيان : 
أن يفرد هللا بالعبادة ، وألن عبادة غري هللا أكرب املعاصي ، فكرر عبادة العجل أال ترى أن اختاذ العجل ليس يف التوراة ؟ بل فيها 

 تنبيهاً على عظيم جرمهم.
 ويف هذا التكرار أيضاً من الفائدة تذكارهم بتعداد نعم هللا عليهم ونقمه منهم ، ليزدجر األخالف مبا حل باألسالف .

أن يأخذوا الكتاب الذي أنزله عليهم وهو التوراة بقوة يف تصديق أخباره والعمل  تقدم شرحها ، ومعناه : أي : أُمروا( ِبق وٍَّة ) 
 بأحكامه .

: هللا ملن محده ( يف الصالة ، أي ، ومنه ) مسع: إجابة، ومنه قوهلم ) مسعًا وطاعة ( أياملراد بالسمع هنا اإلجابة( َواَْسَع وا ) 
ْعنما ِإمنَّم أجاب دعاء من محده ، ويشهد له قوله تعاىل ) ُهْم أمْن ي مُقوُلوا مسِم ن م انم ق مْولم اْلُمْؤِمِننيم ِإذما ُدُعوا ِإىلم اّللَِّ ومرمُسوِلِه لِيمْحُكمم ب مي ْ ا كم

 ( وهذا قول اجلمهور . ومأمطمْعنما
 بآذانكم وال متتنعوا من أصل االستماع . (ومامْسمُعوا وقيل : املراد ) 

راد به االمتثال فهو كناية كما تقول فالن ال يسمع كالمي أي ال ميتثل أمري إذ ليس : قوله : ) وامسعوا ( م قال ابن عاشور -
 األمر هنا بالسماع مبعىن اإلصغاء إىل التوراة فإن قوله ) خذوا ما آتيناكم بقوة ( يتضمنه ابتداء .

ْعَنا )   بآذاننا .( قَال وا َسَِ
َنا )  ن كان أمرًا فبرتكه ، وإن كان هنيًا فبارتكابه ، وقوهلم هذا : غاية ما يكون من بأفعالنا ، والعصيان مالفة األمر ، إ( َوَعَصيـْ

 احملادة هلل عز وجل ورسله .
أي : حب العجل ، حىت خلص ذلك إىل قلوهبم ، وهذا تشبيه وجماز عبارة عن متكن العجل يف ( َوأ ْشرِب وا يف قـ ل وِّبِم  اْلِعْجَل ) 

 قلوهبم .
ا عرب عن حب العجل بالشرب دون األكل ، ألن شرب املاء يتغلغل يف األعضاء حىت يصل إىل باطنها ، : وإمن قال القرطيب -

 والطعام جماور هلا غري متغلغل فيها .
: قوله تعاىل ) وأشربوا يف قلوهبم العجل بكفرهم ( التقدير حب العجل ، واملعىن جعلت قلوهبم تشربه ، وهذا  وقال ابن عطية -

 عبارة عن متكن أمر العجل يف قلوهبم .تشبيه وجماز ، 
وإمنا جعل حبهم العجل إشرابًا هلم لإلشارة إىل أنه بلغ حبهم العجل مبلغ األمر الذي ال اختيار هلم فيه   وقال ابن عاشور : -

 كأن غريهم أشرهبم إياه كقوهلم أُوِلع بكذا وُشِغف .
ا بماُل  فائدة : نمةم: مم ي ْ : ِقيلم ِلُسْفيمانم ْبِن ُعي م : أمنمِسيتم ق مْوله ت معماىلم الم ٌة أِلمْهومائِِهْم ؟، ف مقم ِديدم ُْم حمممبٌَّة شم ومُأْشرِبُوا يِف قُ ُلوهِبِْم ) أمْهِل اأْلمْهوماِء هلم

 م ( .اْلِعْجلم ِبُكْفرِه
 أي : بسبب كفرهم .( ِبك ْفرِِهْم ) 
 لى سبيل التهكم هبم ، بئس هذا اإلميان الذي يأمركم بعبادة العجل .أي : قل هلم ع( ق ْل بِْئَسَما يَْأم ر ك ْم ِبِه ِإميَان ك ْم ) 
أي : إن كنتم تزعمون اإلميان فبئس هذا العمل والصنيع ، واملعىن : لستم مبؤمنني ، ألن اإلميان ال يأمر (  ِإْن ك ْنت ْم م ْؤِمِننيَ ) 

 بعبادة العجل .
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 الفوائد :
 باإلميان .أن هللا أخذ امليثاق على بين إسرائيل  -1
 بيان قدرة هللا تعاىل . -2
 وجوب تلقي الشريعة بالقوة والنشاط دون الكسل . -3
 بيان عتو بين إسرائيل . -4
 ( . ومُأْشرِبُوا يِف قُ ُلوهِبُِم اْلِعْجلم أن هللا تعاىل قد يبتلي العبد ، فيمأل قلبه حباً ملا يكرهه لقوله ) -5
( َوَلن يـََتَمنـَّْوه  أَبًَدا 94اآَلِخَرة  ِعنَد اَّللَِّ َخاِلَصًة مِِن د وِن النَّاِس فـََتَمنـَّو ْا اْلَمْوَت ِإن ك نت ْم َصاِدِقنَي )ق ْل ِإن َكاَنْت َلك م  الدَّار  ) 

الَِّذيَن َأْشرَك وْا يـََودُّ َأَحد ه ْم َلْو يـ َعمَّر   ( َولََتِجَدنَـّه ْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة َوِمنَ 95ِبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم َواَّللَّ  َعِليٌم بِالظَّاِلمنَي )
 ( . (96أَْلَف َسَنٍة َوَما ه َو ِب َزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأن يـ َعمََّر َواَّللَّ  َبِصرٌي ِبَا يـَْعَمل وَن )

 [ . 96 -94] البقرة :  
----------- 

 يا حممد هلؤالء اليهود .(  ق لْ  )
 يعين اجلنة .(  َلك م  الدَّار  اآْلِخَرة  ِإْن َكاَنْت  )

 كما تزعمون أن لكم اجلنة دون الناس ، فإن اليهود ادعوا دعاوى باطلة :( ِعْنَد اَّللَِّ َخاِلَصًة ِمْن د وِن النَّاِس ) 
ْعُدودمةً كقوهلم )   نما النَّاُر ِإالَّ أميَّاماً مم قمالُوا لمْن متممسَّ  ( . وم

قماُلوا لم وقوهلم ) انم ُهوداً أمْو نمصمارمى وم ْن كم  ( .ْن يمْدُخلم اجلْمنَّةم ِإالَّ مم
ُهوُد ومالنَّصمارمى َنمُْن أمبْ نماُء اّللَِّ ومأمِحبَّاُؤُه وقوهلم ) قمالمِت اْلي م  ( وم

 لن يدخل  قوله تعاىل ) من دون الناس ( واملراد من الناس مجيع الناس فالالم فيه لالستغراق ألهنم قالوا:  قال ابن عاشور (
 اجلنة إال من كان هوداً ( .

 فأكذهبم هللا بقوله :
ْوتم وقد اختلف العلماء يف معىن )(  فـََتَمنـَّو ا اْلَمْوَت ِإْن ك ْنت ْم َصاِدِقنيَ )  ُوا اْلمم ن َّ  ( على قولني : ف متممم

 دعاهم لتمين املوت إن كانوا من أهل اجلنة كما يزعمون . القول األول :
أنه من أهل اجلنة كان املوت أحب إليه من احلياة ، ملا يصري إليه من نعيم اجلنة ويزول عنه أذى الدنيا ، فأحجموا ألن من اعتقد  

 عن متي ذلك فرقاً من هللا لقبح أعماهلم ، وحرصهم على الدنيا .
 وهذا القول رجحه ابن جرير . 

 الفريقني منا ومنكم فما دعوا لعلمهم بكذهبم .املراد املباهلة ، أي : ادع وا باملوت على أكذب  القول الثاين :
وقال : هذا هو املتعني وهو الدعاء على أي الفريقني أكذب منهم أو من املسلمني على وجه  ورجح هذا القول ابن كثري 

اُدوا ِإْن زمعمْمُتْم ُقْل يما أمي ُّ املباهلة ، ونقله ابن جرير عن قتادة وأيب العالية والربيع بن أنس ، ونظري هذه اآلية قوله تعاىل ) ا الَِّذينم هم هم
اِدِقنيم  ْوتم ِإْن ُكْنُتْم صم ُوا اْلمم ن َّ ْت أمْيِديِهْم وماّللَُّ عمِليٌم بِالظَّاِلِمنيم .  أمنَُّكْم أمْولِيماُء ّلِلَِّ ِمْن ُدوِن النَّاِس ف متممم مم ْونمُه أمبمدًا مبما قمدَّ ن َّ ( فهم  ومال ي متممم

ا زعموا أهنم أبناء هللا وأحباؤه وقالوا لن يدخل اجلنة إال من كان هودًا أو نصارى ، دُعوا إىل املباهلة والدعاء عليهم لعائن هللا مل
على أكذب الطائفتني منهم أو من املسلمني ، فلما نكلوا عن ذلك ، علم كل أحد أهنم ظاملون ، ألهنم لو كانوا جازمني مبا هم 

 تأخروا عِلم كذهبم .فيه لكانوا أقدموا على ذلك ، فلما 
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 : ومسيت هذه املباهلة متنياً ، ألن كل حمق يود لو أهلك هللا املبطل املناظر له . قال ابن كثري 
 أي : ولن يتمنوا املوت ما عاشوا بسبب ما اجرتحوه من الذنوب واآلثام .( َوَلْن يـََتَمنـَّْوه  أََبدًا ِبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم  ) 
 هم : تكذيبهم األنبياء ، وقتلهم إياهم ، وقوهلم ) أرنا هللا جهرة ( ، وقوهلم ) اجعل لنا إهلًا ( وقوهلم ) والذي قدمته أيدي

 فاذهب أنت وربك ( واعتداؤهم يف السبت ، وسائر الكبائر اليت مل تصدر من أمة قبلهم وال بعدهم.
 : جزات ، ألنه إخبار بالغيب .) ولن يتمنوه أبداً مبا قّدمت أيديهم (  هذا من املع قال أبو حيان 
  وأضيفت األعمال إىل اليد ، ألن أكثر اجلنايات اليت يرتكبها اإلنسان تكون بيده فأضيفت سائر أعمال اجلوارح إىل اليد

 تغليباً ، فتحريف التوراة كان باليد ، وقتل األنبياء كان باليد .
 : ْت أمْيِديِهْم (  قال الرازي مم فبيان للعلة اليت هلا ال يتمنون ) املوت ( ألهنم إذا علموا سوء طريقتهم وكثرة  قوله تعاىل ) مبما قمدَّ

 ذنوهبم دعاهم ذلك إىل أن ال يتمنوا املوت.

 .أعظم الظلم الشرك باهلل كما تقدم، و م هبم وبأعماهلم وسيجازيهم عليها، أن هللا علي( هتديد لكل ظامل َواَّللَّ  َعِليٌم بِالظَّاِلِمنيَ ) 
  م بالظاملني ( فهو كالزجر والتهديد ألنه إذا كان عاملًا بالسر والنجوى ومل ميكن إخفاء قوله تعاىل ) وهللا علي ازي :قال الر

شيء عنه صار تصور املكلف لذلك من أعظم الصوارف عن املعاصي ، وإمنا ذكر الظاملني ألن كل كافر ظامل وليس كل ظامل  
 ر. كافراً فلما كان ذلك أعم كان أوىل بالذك

 أي : اليهود .(  َولََتِجَدنَـّه مْ  ) 
 أي : على طول العمر ، ملا يعلمون من مآهلم السيئ وعاقبتهم عند هللا اخلاسرة .( َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة  ) 
 : احلياة  واملراد من الناس يف الظاهر مجيع الناس أي مجيع البشر فهم أحرصهم على احلياة فإن احلرص على قال ابن عاشور

 غريزية يف الناس إال أن الناس فيه متفاوتون قوة وكيفية وأسباباً .
، وال العرب ال يعرفون إال هذه احلياة ، ألن مشركيالذين أشركوا الذين ال كتاب هلم : وأحرص منأي(  َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَك وا) 

 واألول أصح .اإلخبار عن طائفة من املشركني ،  علم هلم من اآلخرة ، وقيل : إن الكالم مت يف ) حياة ( مث استأنف
 : ِمنم الذين أمْشرمُكوْا  ) قال يف التسهيل  فيه وجهان : (وم
أن يكون عطفًا على ما قبله فيوصل به ، وملعىن أن اليهود أحرص على احلياة من الناس ومن الذين أشركوا ، فحمل  أحدمها : 

بالذكر بعد دخوهلم يف عموم الناس ألهنم ال  الذين أشركوا ، وخص الذين أشركواعلى املعىن كأنه قال : أحرص من الناس ومن 
 يؤمنون باآلخرة فإفراط حبهم للحياة الدنيا .

ُر  )ن الذين أشركوا قوم  أن يكون من الذين أشركوا ابتداء كالم فيوقف على ما قبله ، واملعىن : م واآلخر : ُدُهْم لمْو يُ عممَّ ي مومدُّ أمحم
 .فحذف املوصوف ( نمٍة أمْلفم سم 

؛ ألن الكالم إمنا هو يف اليهود ، وعلى الثاين خيرج ، واألول أظهروقيل : أراد به اجملوس ، ألهنم يقولون مللوكهم عش ألف سنة  
 م .الكالم عنه

 : هم أحرص على احلياة من كل أحد من الناس ، حىت من املشركني الذين ال يؤمنون بأحد من الرسل  قال السعدي
 والكتب .

 أي : يتمىن أحدهم .(  يـََودُّ َأَحد ه مْ  )
 أي : أن يعيش ألف سنة ، وهذا أبلغ ما يكون من احلرص ، متنوا حالة هي من احملاالت .( َلْو يـ َعمَّر  أَْلَف َسَنٍة  )
 . وعرب باأللف ألن العرب كانت تعرب به عند إرادة املبالغة 
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 ُدُهْم لموْ قال الرازي نمٍة( فاملراد أنه تعاىل بنّي بعدهم عن متين املوت من حيث إهنم يتمنون هذا البقاء  : )ي مومدُّ أمحم ُر أمْلفم سم يُ عممَّ
 وحيرصون عليه هذا احلرص الشديد، ومن هذا حاله كيف يتصور منه متين املوت.

 مببعده ومنجيه من عذاب هللا . –عّمر مهما  –أي : وما طول العمر ( َوَما ه َو ِب َزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأْن يـ َعمََّر ) 
 : إذا عرفت معىن اآلية فاعلم أن هللا قد أوضح هذا املعىن مبينًا أن اإلنسان لو متع ما متع من السنني مث  قال الشنقيطي

حمله. وذلك  انقضى ذلك املتاع وجاءه العذاب ، أن ذلك املتاع الفائت ال ينفعه ، وال يغين عنه شيئاً بعد انقضائه وحلول العذاب
انُوْا مُيم  ُهْم مَّا كم آ أغىن عمن ْ انُوْا يُوعمُدونم مم آءمُهم مَّا كم ْعنماُهْم ِسِننيم مُثَّ جم ت َّ ُعونم ( ، وهذه هي أعظم آية يف إزالة يف قوله ) أمف مرمأمْيتم ِإن مَّ ت َّ

 الداء العضال الذي هو طول األمل. كفانا هللا واملؤمنني شره .
 هتديد هلم على اجملازاة بأعماهلم ، فاهلل بصري بالذي يعملونه من ظاهر وباطن ، وخري وشر .(  ِبَا يـَْعَمل ونَ  َواَّللَّ  َبِصريٌ ) 
  وبصري جيوز أن يكون من اإلبصار بالعني ، وجيوز أن يكون من اإلبصار بالعلم 

 الفوائد :
 تكذيب اليهود الذين قالوا لنا اآلخرة دون الناس . -1
 ه املوت ملا يعلم من سوء العاقبة .أن الكافر يكر  -2
 إثبات علم هللا للمستقبل . -3
 أن اليهود أحرص الناس على حياة . -4
 ذم احلرص على احلياة ، وأن ذلك من صفات اليهود . -5
 أن كل من كان مذنباً عاصياً هلل فإنه يكره املوت . -6
 أن اإلنسان مهما طال عمره فإنه البد أن ميوت . -7
 ل العمر ال ينفع اإلنسان شيئاً إذا كان يف معصية ، بل يكون وبااًل وعذاباً عليه .أن طو  -8
 إثبات البصر هلل تعاىل . -9
قًا لَِِما بـَنْيَ َيَدْيِه وَ )  ( َمن َكاَن 97ِمِننَي )ه ًدى َوب ْشَرى ِلْلم ؤْ ق ْل َمن َكاَن َعد وًّا جلِِِرْبِيَل فَِإنَّه  نـَزََّله  َعَلى قـَْلِبَك بِِإْذِن اَّللَِّ م َصدِِ

ِِ َوَمآلِئَكِتِه َور س ِلِه َوِجرْبِيَل َوِميَكاَل فَِإنَّ اَّللََّ َعد وٌّ لِِْلَكاِفرِيَن )  ( . (98َعد وًّا َّللِِ
 [98-97]البقرة  

------------ 
: أمجع أهل العلم بالتأويل مجيعاً  أن هذه اآلية نزلت  ( قال الطربي ق ْل َمن َكاَن َعد ِوًا جلِِِرْبِيَل فَِإنَّه  نـَزََّله  َعَلى قـَْلِبَك بِِإْذِن اَّللِِ ) 

 جواباً لليهود من بين إسرائيل ؛ إذ زعموا أن جربيل عدو هلم ، وأن ميكائيل ويل هلم .
نا أنك نب أتنا هبن عرف، فإن أنبفقالوا: يا أبا القاسم؛ أخربنا عن مخسة أشياء أقبلت يهود على رسول هللا عن ابن عباس قال )

خربنا كيف تؤنث املرأة : أ على ما نقول وكيل، قال: هاتوا، قالوا: وهللاما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال ، فأخذ عليهمواتبعناك
: أخربنا ما حرم ا عال ماء املرأة ماء الرجل أنثت. قالوا، وإذعال ماء الرجل ماء املرأة أذكرت ، فإذاوكيف تذكر؟ قال: يلتقي املاءان

 -قال أمحد: قال بعضهم يعين اإلبل  -: كان يشتكي عرق النساء، فلم جيد شيئًا يالئمه إال ألبان كذا سه؟ قالسرائيل على نفإ
: ملك من مالئكة هللا عز وجل موكل بالسحاب بيديه أو يف يديه فحرم حلومها. قالوا: صدقت. قالوا: فأخربنا ما هذا الرعد؟ قال

ت الذي نسمع؟ قال: صوته. قالوا: صدقت. : فما هذا الصو ب يسوقه حيث أمره هللا تعاىل. قالوالسحامراق من نار يزجر به ا
من نب إال وله ملك يأتيه باخلري، فأخربنا من صاحبك؟ قال: ، إنه ليس وهي اليت نتابعك إن أخربتنا هبا : إمنا بقيت واحدةقالوا
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لقطر والنبات ، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرمحة واالعذاب عدونازل باحلرب والقتال و : جربيل ذاك الذي ين. قالواجربيل 
انم عمُدّواً جلِِّرْبِيلم ، فأنزل هللا  )لكان ن كم  ( .... ُقْل مم
 ومن عجيب هتافت اعتقادهم أهنم يثبتون أنه ملك مرسل من هللا ويبغضونه ، وهذا من أحط دركات  قال ابن عاشور :

وال شك أن اضطراب العقيدة من أكرب مظاهر اَنطاط األمة ألنه ينبئ عن تظاهر آرائهم على االَنطاط يف العقل والعقيدة ، 
 اخلطأ واألوهام .

ر احلكيم على قلبك من هللا بإذنه، فهو أي من عادى جربيل فليعلم أنه الروح األمني الذي نزل بالذك( فَِإنَّه  نـَزََّله  َعَلى قـَْلِبَك  )
، وكما برسول يلزمه اإلميان جبميع الرسل، كما أن من آمن مجيع الرسلعادى رسواًل فقد عادى  ، ومنرسول من رسل هللا ملكي

ّرُِقوا ب منْيم اّللَِّ ومُرُسِلِه ، كما قال تعاىل ول فإنه يلزمه الكفر جبميع الرسلأن من كفر برس يُرِيُدونم أمْن يُ فم )ِإنَّ الَِّذينم يمْكُفُرونم بِاّللَِّ ومُرُسِلِه وم
ي م  ْعٍض وم نمْكُفُر بِب م ْعٍض وم كذلك من عادى ، و آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم ( فحكم عليهم بالكفر احملقق إذا...ُقوُلونم نُ ْؤِمُن بِب م

ِإنَُّه لمتمنزِيُل رمبِّ اْلعماينزل بأمر ربه، كما قال تعاىل )، وإمنا يل ال ينزل باألمر من تلقاء نفسه، ألن جرب جربيل فإنه عدو هلل .  لمِمنيم وم
 ( .عملمى ق مْلِبكم لِتمُكونم ِمنم اْلُمنِذرِينم  . ن مزملم ِبِه الرُّوُح اأْلمِمنيُ 

  فقوله ) فإنه ( أي : جربيل ، ) نزّله ( أي : نّزل القرآن ، مع أن القرآن مل يسبق له ذكر ، لكن عاد الضمري للقرآن ، ألنه
 رها من دابة ( فحذفت األرض لداللة السياق عليها .مفهوم من السياق كما يف قوله تعاىل ) ما ترك على ظه

 قوله تعاىل ) فمِإنَُّه ن مزَّلمُه على ق مْلِبكم ( اهلاء يف قوله تعاىل ) فإنه ( ويف قوله ) نزله ( إىل ماذا يعود ؟ قال الرازي : 
مل جير له ذكر ألنه كاملعلوم كقوله ) مما  اجلواب فيه قوالن : أحدمها : أن اهلاء األوىل تعود على جربيل والثانية : على القرآن وإن

ا ِمن دمابٍَّة ( يعين على األرض وهذا قول ابن عباس وأكثر أهل العلم ، أي إن كانت عداوهتم ألن جربيل ينزل  ت مرمكم على ظمْهرِهم
 القرآن فإمنا ينزله بإذن هللا.

  م وتلقي املعارف .رمحه هللا : وخص القلب بالذكر ؛ ألنه موضع العقل والعلقال القرطيب 

 يف قوله ) فإنه نزله على قلبك ( : ظاهر هذه اآلية أن جربيل ألقى القرآن على قلب النب  قال الشنقيطي  من غري مساع
قراءة ، ونظريها يف ذلك قوله تعاىل : ) نزل به الروح األمني على قلبك ( ولكنه بني يف مواضع أخر أن معىن ذلك : أن امللك 

الم  يسمعه منه، فتصل معانيه إىل قلبه بعد مساعه، وذلك هو معىن تنزيله على قلبه ، وذلك كما يف قوله تعاىل : ) يقرؤه عليه حىت
لم ِبِه  ْعجم انمكم لِت م قُ ْرآنمُه  .ُُتمّرِْك ِبِه ِلسم ْعمُه وم نما مجم نما ب م  .فمِإذما ق مرمأْنماُه فماتَِّبْع قُ ْرآنمُه  .ِإنَّ عملمي ْ ِلُك احلْمقُّ ( وقوله : )يمانمُه مُثَّ ِإنَّ عملمي ْ عماىلم اّللَُّ اْلمم ف مت م

ُقل رَّبِّ زِْدين ِعْلماً  ى ِإلمْيكم ومْحُيُه وم ْل بِاْلُقْرآِن ِمن ق مْبِل أمن يُ ْقضم  ( . ومالم ت مْعجم

  ( فيه أن جربيل ال ينزل من عند نفسه بل ينزل بإذن هللا . بِِإْذِن اَّللِِ قوله تعاىل ) 

قاً )   سبق الكالم عن معناه .(لَِِما بـَنْيَ َيَدْيِه م َصدِِ
 . أي : هدى لقلوهبم( َوه ًدى ) 
اٌء ( وبشرى هلم باجلنة ، وليس ذلك إال للمؤمنني ، كما قال تعاىل : (  َوب ْشَرى ِلْلم ْؤِمِننيَ )  ِشفم ُنوا ُهدًى وم ) ُقْل ُهوم لِلَِّذينم آمم

ّزُِل ِمنم اْلُقْرآنِ وقال تعاىل :  نُ ن م اٌء ومرممْحمٌة لِْلُمْؤِمِننيم ( )وم ا ُهوم ِشفم  . مم
 البشرى اإلخبار حبصول أمر سار أو برتقب حصوله ، فالقرآن بشر املؤمنني بأهنم على هدى وكمال : و  قال ابن عاشور

 ورضى من هللا تعاىل وبشرهم بأن هللا سيؤتيهم خري الدنيا وخري اآلخرة.
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 اخلمسة للقرآن وهي أنه منزل من عند هللا بإذن هللا ، وأنه منزل على قلب : فقد حصل من األوصاف  وقال رمحه هللا
الرسول ، وأنه مصدق ملا سبقه من الكتب ، وأنه هاد أبلغ هدى ، وأنه بشرى للمؤمنني ، الثناء على القرآن بكرم األصل وكرم 

 اقبة اخلري.املقر وكرم الفئة ومفيض اخلري على أتباعه األخيار خرياً عاجاًل وواعد هلم بع
ِِ َوَمآلِئَكِتِه َور س ِلِه َوِجرْبِيَل َوِميَكاَل ) يقول تعاىل : من عاداين ومالئكيت ورسلي ؛ ورسله تشمل رسله من ... ( َمن َكاَن َعد ِوًا َّللِِ

ِمنم النَّاِس ( املالئكة والبشر كما قال تعاىل :  ِة ُرُساًل وم الِئكم  .)اّللَُّ يمْصطمِفي ِمنم اْلمم
 الم تعاىل ) قوله ِميكم صما  ، فإهنماامهذا من باب عطف اخلاص على الع (ومِجرْبِيلم وم دخال يف املالئكة يف عموم الرسل، مث ُخصِّ

ن اليهود زعموا أن ؛ ألهو السفري بني هللا وبني أنبيائه، وقرن معه ميكائيل يف اللفظ، ألن السياق يف االنتصار جلربائيل و بالذكر
 ، فأعلمهم هللا أن من عادى واحداً منهما فقد عادى اآلخر وعادى هللا أيضاً .ئيل وليهمجربائيل عدوهم، وميكا

 ُخصا بالذكر تشريفاً هلما وبياناً لفضلهما . وقيل :
 الم فمِإنَّ هللام  قال املاوردى ِميكم ِتِه ومُرُسِلِه ومِجرْبِيلم وم الِئكم مم انم عمُدوَّاً ّلِلَِّ وم ن كم اِفرِينم ( وقد دخل  : فإن قيل : فلم قال ) مم عمُدٌو لِْلكم

 جربيل وميكائيل يف عموم املالئكة فِلمم خصهما بالذكر ؟ فعنه جوابان : 
 أهنما ُخصَّا بالذكر تشريفاً هلما ومتييزاً. أحدمها :
وا بأعداء هلل ومالئكته ، أن اليهود ملا قالوا جربيل عدّونا ، وميكائيل ولينا ، ُخصَّا بالذكر ، ألن اليهود تزعم أهنم ليس والثاين :

 ألن جربيل وميكائيل مصوصان من مجلة املالئكة ، فنص عليهما إلبطال ما يتأولونه من التخصيص.
 : وُخص جربيل بالذكر هنا لزيادة االهتمام بعقاب معاديه وقال ابن عاشور

 عدو للكافرين ( ومل يقل : عدو هلم ، لثالثة أمور :أظهر يف موضع اإلضمار فإنه قال ) (  فَِإنَّ اَّللَِ َعد وٌّ لِِْلَكاِفرِينَ ) 
 احلكم على أن من كان عدواً هلل ومن ذُكر ، بأنه يكون كافراً . أواًل :

 أن كل كافر سواء كان سبب كفره معاداة هللا أوال ، فاهلل عدو له . الثاين :
 . عثيمني [الكفر .  ] قاله الشيخ ابن  –وهي يف هذه اآلية  –بيان العلة  الثالث :

 : أظهر هنا يف موضع اإلضمار ، من أجل أن يبني أن عداوة جربيل كفر باهلل . قال الشيخ السبت
 الفوائد :

 . حيث كان موكاًل بتنزيل الوحي على رسول هللا  شرف جربيل  -1

 ذم من عادى جربيل . -2

من الليل يقول : ) اللهم رب جربائيل كان إذا قام   شرف جربيل وميكائيل ، وجاء يف صحيح مسلم عن عائشة أن النب  -3
وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت ُتكم بني عبادك فيما  كانوا فيه خيتلفون اهدين ملا 

 اختلف فيه من احلق بإذنك إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم ( . 

 أن القلب هو حمل الوعي والفهم . -4

 كان بإذن هللا .لوحي على رسول هللا أن نزول جربيل با -5

 وإن كان من املالئكة ، أعداء من البشر من بين آدم ومن أوهلم اليهود . بيان أن جلربيل  -6

 أن هذا القرآن ال يهتدي به وينتفع به ويكون بشرى إال للمؤمنني ، أما غري املؤمنني فإنه ال ينتفع هبذا القرآن . -7

 ئكته أو لرسله أو جلربيل وميكال ، فإنه كافر .أن كل من كان عدواً هلل أو مال -8
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عمُدوَُّكْم أمْولِيماءم تُ ْلُقونم ِإلمْيِهْم أن كل كافر هو عدو هلل ، ويشهد هلذا قوله تعاىل :  -9 ُنوا ال ت متَِّخُذوا عمُدوِّي وم ا الَِّذينم آمم )يما أمي ُّهم
اءمُكْم ِمنم احلْمقِّ  ُروا مبما جم فم قمْد كم ومدَِّة وم  .(  بِاْلمم

 . لياً ملن وااله وعدواً ملن عاداه، ألن من أحب أحداً كان و فإنه جيب أن يكون عدواً للمؤمنني، أن كل من كان عدواً هلل -10

 
 ( . (99َوَلَقْد أَنَزْلَنآ ِإلَْيَك آيَاٍت بـَيَِِناٍت َوَما َيْكف ر  ِّبَا ِإالَّ اْلَفاِسق وَن )) 

 [99البقرة: ]
------------- 

َزْلَنا ِإلَْيَك آيَاٍت بـَيَِِناٍت )َوَلَقْد  : أي أنزلنا إليك يا حممد عالمات واضحات داالت على نبوتك ، قال ابن جرير يف هذه اآلية (أَنـْ
وتلك اآليات هو ما حواه كتاب هللا من خفايا علم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بين إسرائيل والنبأ عما 

، فكان من ذلك يف  ، فأطلع هللا يف كتابه الذي أنزله على حممد يكن يعلمها إال أحبارهم وعلماؤهم مل تضمنته كتبهم اليت
أمره اآليات البينات ملن أنصف من نفسه ومل يدعها إىل هالكها احلسد والبغي ، إذ كان يف فطرة كل ذي فطرة صحيحة ؛ 

 . ) تفسري الطربي ( . من اآليات البينات تصديق من أتى مبثل ما جاء به حممد 
: األظهر أن املراد من اآليات البينات القرآن الذي ال يأت مبثله اجلن واإلنس ولو كان بعضهم لبعض ظهريًا ، وقال  قال الرازي

ائر بعضهم : ال ميتنع أن يكون املراد من اآليات البينات القرآن مع سائر الدالئل َنو امتناعهم من املباهلة ومن متين املوت وس
 املعجزات َنو إشباع اخللق الكثري من الطعام القليل ونبوع املاء من بني أصابعه وانشقاق القمر .

 أي : وما جيحد هبذه اآليات ويكذب هبا إال اجلاحدون عن الطاعة املاردون عن الكفر .(  َوَما َيْكف ر  ِّبَا ِإالَّ اْلَفاِسق ونَ ) 
سقون (  املراد بالفاسقني هنا : الكافرون ، ألن كفر آيات هللا تعاىل هو من باب فسق ) وما يكفر هبا إال الفا قال أبو حيان

 العقائد ، فليس من باب فسق األفعال.
 .سبق أن الفسق يطلق على الفسق املخرج عن امللة ، وعلى الفسق ما دون ذلك 

 الفوائد :
 أن القرآن آيات بينات ليس فيها غموض وال إشكال . -1

ل : إن آيات القرآن مشتبهات ال يعلم معناها الناس ، فإن مجيع آيات القرآن الكرمي معلومة املعىن وليس الرد على من قا -2
فيها شيء جمهول املعىن جلميع األمة ، لو كان فيها شيء جمهول املعىن جلميع األمة مل يكن القرآن بيانًا ، بل كان بعضه بياناً 

 وبعضه غري بيان .

 إال الفاسق اخلارج عن طاعة هللا . اليت أنزهلا على حممد  أنه ال يكفر هبذه اآليات -3

 أن كل من كان أطوع هلل عز وجل وأقوم لطاعته ، كان ظهور اآليات الكرمية يف القرآن أبني عنده وأوضح . -4

 جيب العناية هبذا القرآن . -5

ه م َبْل َأْكثـَر ه مْ )  نـْ  ( . (100الَ يـ ْؤِمن وَن ) َأوَك لََّما َعاَهد وْا َعْهدًا نَـَّبَذه  َفرِيٌق مِِ
 [100البقرة: ] 

------------ 
ه ْم َبْل َأْكثـَر ه ْم ال يـ ْؤِمن وَن(  يقول تعاىل يف هذه اآلية موخبًا هؤالء القوم بنبذ فريق منهم ملا )َأوَك لََّما َعاَهد وا َعْهدًا نـََبَذه  َفرِيٌق ِمنـْ

ُدوا عمهْ عاهدوا عليه ، يقول ) ا عماهم ُهمْ أمومُكلَّمم ُه فمرِيٌق ِمن ْ  مث يبني أن هذا النبذ بالعهد لكون أكثرهم ال يؤمنون .( داً ن مبمذم
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 أراد تسلية الرسول عند كفرهم مبا أنزل عليه من اآليات بأن ذلك ليس ببدع منهم ، بل هو سجيتهم وعادهتم  قال الرازي :
واثيق حااًل بعد حال ألن من يعتاد منه هذه الطريقة ال وعادة سلفهم على ما بينه يف اآليات املتقدمة من نقضهم العهود وامل

 يصعب على النفس مالفته كصعوبة من مل َتر عادته بذلك
 . ًوالنبذ الطرح واإللقاء ، ومنه مسي اللقيط منبوذا 
  هي طاءكي العرب ، فلما بُِعثم كفروا به، وقال عقيل إن اليهود عاهدوا لئن خرج حممد لنؤمنن به ولنكونن معه على مشر :

 وبني اليهود فنقضوها ، كفعل قريظة والنظري . العهود اليت كانت بني النب 

 عند هذه اآلية ، قال : ذكر يف هذه اآلية أن اليهود كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم، وصرح يف موضع  قال الشنقيطي
ومابِّ ِعْندم اّللَِّ الَِّذينم  لك يف قوله تعاىل : هو املعاهد هلم وأهنم ينقضون عهدهم يف كل مرة ، وذ آخر أن رسول هللا  رَّ الدَّ )ِإنَّ شم

ُروا ف مُهْم ال يُ ْؤِمُنونم  فم ( .  كم ُقونم رٍَّة ومُهْم ال ي مت َّ ُهْم يف ُكلِّ مم ُقُضونم عمْهدم ُهْم مُثَّ ي من ْ ْدتم ِمن ْ  .الَِّذينم عماهم

ُهْم ( ك يف قوله : وصرح يف آية أخرى بأهنم أهل خيانة إال القليل منهم ، وذل ُهْم ِإالَّ قمِلياًل ِمن ْ ائِنمٍة ِمن ْ  .) ومال ت مزماُل تمطَِّلُع عملمى خم

 ( عمْلنما قُ ُلوب مُهْم جيب احلذر من اليهود ، فإن من دأهبم الغدر ونقض العهود ، كما قال تعاىل ا ن مْقِضِهْم ِميثماق مُهْم لمعمنَّاُهْم ومجم فمِبمم
ُهمْ وم ( وقال تعاىل ) قماِسيمةً  ُهْم ِإالَّ قمِليالً ِمن ْ ائِنمٍة ِمن ْ  ( . ال ت مزماُل تمطَِّلُع عملمى خم

 أي : بل أكثر اليهود ال يؤمن بالتوراة اإلميان الصادق لذلك ينقضون العهود واملواثيق . ( َبْل َأْكثـَر ه ْم ال يـ ْؤِمن ونَ ) 
 أنه أكثرهم بقوله ) بل أكثرهم ال يؤمنون ( .: وليس املراد أن ذلك الفريق قليل منهم فنبه على  قال ابن عاشور 
 : وملا كان الفريق ينطلق على القليل والكثري ، وأسند النبذ إليه ، كان فيما يتبادر إليه الذهن أنه حيتمل أن  قال أبو حيان

يراد به اليسري منهم ، فكان يكون النابذون قلياًل ، فبني أن النابذين هم األكثر ، وصار ذكر األكثر دلياًل على أن الفريق هنا ال 
 هذا إضراباً عما حيتمله لفظ الفريق من داللته على القليل.

 الفوائد :
 توبيخ من عاهد عهداً فنبذه . -1

إمنا كان من  –الذي حصل  –أنه إذا وقع اخلطاب من بعض قوم فإنه ال ينسب إىل اجلميع ، بل العدل أن يشار إىل أن هذا  -2
 مجيع القوم مع براءة بعضهم منه .فريق منهم لئال يلحق العار 

 : أن من خصال النفاق الغدر بالعهد . أن نقض العهد عالمة على نقض اإلميان ، وهلذا جاء يف احلديث عن النب  -3

َن الَِّذيَن أ وت وْا اْلِكتَ )  ْن ِعنِد اَّللَِّ م َصدٌِِق لَِِما َمَعه ْم نـََبَذ َفرِيٌق مِِ َكأَنَـّه ْم الَ  اَب ِكَتاَب اَّللَِّ َورَاَء ظ ه ورِِهمْ َوَلمَّا َجاَءه ْم َرس وٌل مِِ
 ( . (101يـَْعَلم وَن )

 [101سورة البقرة: ] 
------------ 

 ( أي : وملا أتاهم رسول ، مرسل من عند هللا وهو حممد .)َوَلمَّا َجاَءه ْم َرس وٌل ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ 
  (  اءمُهمْ وقوله تعاىل ا جم لممَّ  يعود إىل اليهود وأحبارهم ، ألن اآليات يف الكالم عنهم .( الضمري  وم
 . هذه اآلية كسابقتها ، فيها التوبيخ هلؤالء القوم الذين عرفوا احلق لكن فريقاً منهم نبذه وكأهنم ال يعلمون 
  ( رمُسوٌل ِمْن ِعْنِد اّللَِّ قوله تعاىل)  هو حممد م أحياء ليؤمنن به ، وهم ، الذي أخذ هللا امليثاق على الرسل لئن بعث وه

 أيضاً أخذوا امليثاق على أقوامهم بذلك .
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 ( نّكر رسول للتعظيم ، فهو رمُسولٌ قوله تعاىل ) وسيد ولد آدم كما قال أفضل الرسل ، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة( ، )
 ) أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر ( . ويف حديث أيب سعيد قال 

 ما ( موصولة ، أي : مصدق للذي معهم من التوراة واإلجنيل .( ) َما َمَعه ْم م َصدٌِِق لِ ) 
 : وتصديق  من وجهني 

 أنه كان معرتفاً بنبوة موسى وبصحة التوراة . األول :
فهو ، فإذا أتى حممد كان جمرد جميئه مصدقًا للتوراة ،  أنه مصدقًا ملا معهم من حيث إن التوراة بشرت مبقدم حممد  الثاين :

 . مصدق ملا جاء فيها من البشارة به 
أي : طرح وترك فريق من الذين أنزل عليهم وهم اليهود (  نـََبَذ َفرِيٌق ِمَن الَِّذيَن أ وت وا اْلِكَتاَب ِكَتاَب اَّللَِّ َورَاَء ظ ه ورِِهمْ )  

يستخف بالشيء فال يعمل به، تقول العرب:  ( أي خلف ظهورهم ، وهو مثل ُيضرب ملنومرماءم ُظُهورِِهْم والنصارى كتاب هللا ) 
 اجعل هذا خلف ظهرك ، ودبر أذنك ، وُتت قدمك ، أي اتركه وأعرض عنه .

 : وقد اختلف العلماء يف املراد بكتاب هللا هنا على قولني 
 أهنم نبذوا التوراة وأعرضوا عنها .قيل : 

 أن املراد بالكتاب هنا هو القرآن .وقيل : 
 لماء القول األول .ورجح كثري من الع

 مرجحاً القول األول : وهذا هو األقرب ، لوجهني : قال الرازي 
 أن النبذ ال يعقل إال فيما متسكوا به أوالً وأما إذا مل يلتفتوا إليه ال يقال إهنم نبذوه . األول : 
القرآن مل يكن لتخصيص الفريق معىن ألن مجيعهم ال أنه قال ) ن مبمذم فمرِيٌق ّمنم الذين أُوُتوْا الكتاب ( ولو كان املراد به  الثاين : 

 يصدقون بالقرآن .
 قوله تعاىل ) كتاب هللا وراء ظهورهم ( قال الشوكاين : : 

، ومبا أنزل عليه بعد أن أخذ هللا عليهم يف التوراة واإلميان به واتباعه ، وبني هلم صفته ،   : التوراة ، ألهنم ملا كفروا بالنب قيل 
 نهم نبذاً للتوراة ونقضاً هلا ورفضاً ملا فيها .كأن ذلك م

أن يراد بالكتاب هنا القرآن ، أي جاءهم رسول من عند هللا مصدق ملا معهم من التوراة نبذوا كتاب هللا الذي جاء به هذا  وَيوز
 الرسول ، وهذا أظهر .

 رسول هللا : ومعىن نبذهم له : اطراح أحكامه ، أو اطراح ما فيه من صفة  قال أبو حيان  إذ الكفر ببعض ، كفر ،
 باجلميع .

 ) ... مفهومه أن فريقاً منهم آمن كالنجاشي من النصارى ، وعبد هللا بن سالم من اليهود ( . قوله تعاىل ) فريق 
 يف موضع  : ذكر يف هذه اآلية الكرمية أن كثريًا من اليهود نبذوا كتاب هللا وراء ظهورهم ومل يؤمنوا به ، وبني قال الشنقيطي

ُهُم آخر أن هؤالء الذين مل يؤمنوا بالكتاب هم األكثر ، وذلك يف قوله تعاىل :  ُْم ِمن ْ رْيًا هلم انم خم نم أمْهُل اْلِكتماِب لمكم لمْو آمم ) وم
 ) اِسُقونم  .اْلُمْؤِمُنونم ومأمْكث مُرُهُم اْلفم

  ( ن مبمذم فمرِيٌق قوله تعاىل) تغناء .النبذ : الطرح واإللقاء والرتك واالس 
( تشبيه هلم مبن ال يعلم شيئًا مع كوهنم يعلمون علمًا يقينًا من التوراة مبا جيب عليهم من اإلميان هبذا النب َكأَنَـّه ْم ال يـَْعَلم ونَ ) 
 . ولكنهم ملا مل يعملوا بالعلم ، بل عملوا عمل من ال يعلم من نبذ كتاب هللا وراء ظهورهم ، كانوا مبنزلة من ال يعلم ، 
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ذم اّللَُّ ِميثماقم الَِّذينم أُوُتوا وهذا من أخص صفات اليهود ، ترك احلق وكتمانه وتكذيبه وجحده بعد معرفته قال تعاىل )  ِإْذ أمخم وم
رمْوا بِِه َثممناً قمِليالً فم  يِّنُ نَُّه لِلنَّاِس ومال تمْكُتُمونمُه ف منمبمُذوُه ومرماءم ُظُهورِِهْم وماْشت م ُرونم اْلِكتمابم لمُتب م ا يمْشت م  ( . ِبْئسم مم

، كما ك طريقهم يف ترك احلق بعد معرفته، ومثلهم من سلب عليهم ألهنم عرفوا احلق وتركوهوهلذا وصفهم هللا عز وجل باملغضو 
 قال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى .

ْ عوا بعلمهم صاروا كمن ال يعلم ، بل أقل وأسوأ حااًل منه ، كما قال تعاىل فيهم ) وملّا مل ينتف ْورماةم مُثَّ ملم ُلوا الت َّ ثمُل الَِّذينم محُِّ مم
بُوا بِآياِت اّللَِّ وماّللَُّ ال ذَّ ْوِم الَِّذينم كم ثمُل اْلقم اِر حيمِْمُل أمْسفماراً بِْئسم مم ثمِل احلِْمم مم ا كم ْومم الظَّاِلِمنيم ي م  حيمِْمُلوهم  ( . ْهِدي اْلقم

 الفوائد :
اءمُهْم ِكتماٌب ِمْن ِعْنِد اّللَِّ ( ، لقوله تعاىل :  صدق رسالة النب  -1 ا جم لممَّ  .)وم

)ُقْل مرسل إىل بين إسرائيل ، كما أنه مرسل إىل األميني وهم العرب ، بل وإىل الناس أمجعني ، قال تعاىل :  أن رسول هللا  -2
اوماِت وماأْلمْرِض ال ِإلمهم ِإالَّ ُهوم حيُْ يما أمي ُّهم  مم يعًا الَِّذي لمُه ُمْلُك السَّ ِيي وممُيِيُت فمآِمُنوا بِاّللَِّ ومرمُسولِِه النَِّبِّ ا النَّاُس ِإيّنِ رمُسوُل اّللَِّ ِإلمْيُكْم مجِم

اتِِه وماتَِّبُعوُه لمعملَّ  ِلمم يِّ الَِّذي يُ ْؤِمُن بِاّللَِّ ومكم ( اأْلُمِّ  .ُكْم ت مْهتمُدونم

 كان مصدقاً ملا جاءت به الرسل السابقة ، أي مقراً بأهنا صدق وشاهد بصدق .  أن رسول هللا  -3

 مصدقاً ملا معهم، فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قيام احلجة على بين إسرائيل، حيث كان حممداً  -4

 نبذوه عن علم ، ألهنم أوتوا الكتاب وعرفوا احلق .أن الذين نبذوا كتاب هللا وراء ظهورهم من بين إسرائيل ،  -5

( والذي ينبذ كتاب هللا وراء ومرماءم ُظُهورِِهْم أن نبذ هؤالء الفريق من الذين أتوا الكتاب نبذ ال يرجى معه إقبال ، لقوله : )  -6
 ظهره يف الدنيا ، يؤتى كتابه يوم القيامة من وراء ظهره جزاًء وفاقاً .

أمن َُّهْم ال ي مْعلمُمونم ؛ أشد قبحاً ولوماً ممن نبذ عن جهل ، وهلذا قال : )أن من نبذ عن علم  -7  ( .كم

 التحذير من رد احلق بعد العلم . -8

 أن من رد احلق بعد العلم به ففيه شبه من بين إسرائيل من اليهود والنصارى . -9

 
 
ل وْا الشََّياِطني  َعَلى م ْلِك س َلْيَماَن َومَ )  ْحَر َوَما أ نِزَل َواتَـّبَـع وْا َما تـَتـْ َلْيَمان  َوَلِكنَّ الشَّْياِطنَي َكَفر وْا يـ َعلِِم وَن النَّاَس السِِ ا َكَفَر س 

َنٌة َفالَ  َا حَنْن  ِفتـْ َيتَـَعلَّم وَن َعَلى اْلَمَلَكنْيِ بَِباِبَل َهار وَت َوَمار وَت َوَما يـ َعلَِِماِن ِمْن َأَحٍد َحَّتَّ يـَق واَل ِإَّنَّ ه َما َما يـ َفِرِق وَن بِِه  َتْكف ْر فـَ ِمنـْ
اَل يَنَفع ه ْم َوَلَقْد َعِلم وْا َلَمِن اْشتَـَراه  َما لَه  بـَنْيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ه م ِبَضآرِِيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ بِِإْذِن اَّللَِّ َويـَتَـَعلَّم وَن َما َيض رُّه ْم وَ 

ٌر 102َما َشَرْوْا ِبِه أَنف َسه ْم َلْو َكان وْا يـَْعَلم وَن ) يف اآلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق َولَِبْئسَ  ْن ِعنِد اَّللَّ َخيـْ ( َوَلْو أَنَـّه ْم آَمن وْا واتَـَّقْوا َلَمث وبٌَة مِِ
 (103لَّْو َكان وْا يـَْعَلم وَن )

 [ . 103 -102]البقرة : 
----------- 

 ، وقيل : من كان يف زمن سليمان ، وابن جرير مجع بني املعنيني . النب  : أي اليهود ، قيل : من كان يف زمن ( )َواتَـّبَـع وا
  : من االتباع املعروف . وقيل :فعلوا واختاره ابن جرير ،  قيل :ومعىن اتبعوا 
ل وا الشََّياِطني  )   من التالوة ، أي  قيل :) ما ( هنا موصولة ، أي : الذي تتلوه الشياطني ، ويف معىن ) تتلوا ( قوالن : ( َما تـَتـْ

 : تّتبع وتعمل به . ) هذا يتلوا هذا أي يتبعه ( . وقيل ُتّدث وخترب به وتقصه ،
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  فابتلي هؤالء اليهود عقوبة هلم على نبذ كتاب هللا ، باتباع ما تتلوا الشياطني ، وهكذا من ترك احلق مع علمه به ، ابتلي
لُِّب وعوقب باتباع الباطل ، كما قال تعاىل )  نُ قم ُهونم وم ُرُهْم يِف طُْغيماهِنِْم ي مْعمم نمذم رٍَّة وم ا ملْم يُ ْؤِمُنوا بِِه أموَّلم مم مم ت مُهْم ومأمْبصمارمُهْم كم (  أمْفِئدم

ُ قُ ُلوب مُهمْ وقال تعاىل )  ا زماُغوا أمزماغم اّللَّ انُوا يمْكِسُبونم ( ، وقال تعاىل )   ف ملممَّ الَّ بمْل رمانم عملمى قُ ُلوهِبِْم مما كم  .(  كم
يماِطنُي قوله تعاىل )  ( املراد بالشياطني هنا شياطني اجلن ، وهذا هو املفهوم من هذه اآلية .الشَّ

) على ( مبعىن ) يف ( أي : يف ملك سليمان أي : يف قصصه  وقيل  أي : على عهد ملك سليمان ،( َعَلى م ْلِك س َلْيَماَن )  
 وصفاته وأخباره .

 سالم ، وإمنا قال هللا ) على ملك سليمان ( ألن هللا قد مجع له بني النبوة وامللك العظيم وهو سليمان بن داود عليهما ال
 خالف ما يزعمه اليهود فقط أنه ملك فقط .

  والسحر موجود قبل زمان سليمان عليه السالم ، فهو موجود يف زمن موسى كما ذكر هللا عن سحرة فرعون ، وموسى قبل
سحر كان موجوداً ومعروفاً يف زمن نب هللا صاحل وهو قبل إبراهيم اخلليل عليه السالم فق د قال قوم سليمان مبدد طويلة ، بل إن ال

رِينم صاحل له ) حَّ  ( أي : من املسحورين . قماُلوا ِإمنَّما أمْنتم ِمنم اْلُمسم
عز وجل عن اليهود أهنم اتبعوا ما فالشياطني كانت تأت بالسحر وتعلمه قبل سليمان عليه السالم ، وتعّلمه الناس ، وإمنا أخرب 

 تتلوه الشياطني على عهد سليمان عليه السالم ألن الشياطني وأتباعهم من اليهود نسبوا ذلك إىل سليمان كذباً منهم وزوراً .
ألنه رسول من أي : وما كفر سليمان بتعلم السحر وتعليمه كما يزعمه الشياطني وأتباعهم من اليهود ، ( َوَما َكَفَر س َلْيَمان  ) 

 عند هللا معصوم من الكفر وأسبابه .
  ( . وهذه اآلية تربئة لسليمان من الكفر ، ألن اليهود نسبوه إىل السحر ، وملا كان السحر كفراً كان مبنزلة من نسبه إىل الكفر

 فليس هناك أحد قال إن سليمان كافر لكن نسبوه للسحر والسحر كفر ( .
  ( رم سليمانقال الرازي : قوله تعاىل فم  فهذا تنزيه له عليه السالم عن الكفر ، وذلك يدل على أن القوم نسبوه إىل ( وممما كم

 الكفر والسحر : قيل فيه أشياء :
ما روي عن بعض أخبار اليهود أهنم قالوا : أال تعجبون من حممد يزعم أن سليمان كان نبيًا وما كان إال ساحرًا ،  أحدها : 

 .فأنزل هللا هذه اآلية
 منه. أن السحرة من اليهود زعموا أهنم أخذوا السحر عن سليمان فنزهه هللا تعاىل وثانيها :

 أن قوماً زعموا أن قوام ملكه كان بالسحر فربأه هللا منه ألن كونه نبياً ينايف كونه ساحراً كافراً ،  وثالثها :
  وأخذ العلماء من هذه اآلية كفر الساحر. 

 أه منه الصق بغريه فقال :لذي بر مث بني تعاىل أن ا
 هذا دليل آخر على كفر من تعلم السحر .(  َوَلِكنَّ الشََّياِطنَي َكَفر وا)  
ْحَر  ) ُرواتفسري لقوله )( يـ َعلِِم وَن النَّاَس السِِ فم يماِطنيم كم لمِكنَّ الشَّ  . ( وم
  فتؤثر يف العقول واألبدان بإذن هللا الكوين ، والسحر لغة : ما خفي ولطف سببه ، ويف الشرع : عزائم ورقى وعقد ينفث فيها

 وال حيصل إال بالشعوذة ودعاء الشياطني واالستعانة هبم والكفر باهلل .
على ملك  تبعوا ما تتلوا الشياطنيا) ما ( موصولة مبعىن ) الذي ( واملعىن : ( َوَما أ ْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ بَِباِبَل َهار وَت َوَمار وَت ) 

 . ماروتواآلخر  أحدمها هاروتان ، واتبعوا الذي أنزل على امللمكني سليم
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) ما أنزل هللا من داء إال أنزل له دواء ، علمه من علمه ، وجهله من جهله ( رواه  واملراد باإلنزال هنا مبعىن اخللق كما قال 
 أمحد .

( رواه اذا أنزل الليلة من الفُت، ما أنزل من اخلزائن ...ستيقظ ليلة فقال : سبحان هللا! ما أن النب وكما يف حديث أم سلمة )
 البخاري .

  ،واملراد بامللكني هؤالء: ملكان أنزال إىل األرض وأذن هلما يف تعليم السحر، وأنه جائز يف حقهما، ابتالء وامتحانًا للناس
وماروت ملكان أُنزال إىل األرض يعلمان  بعدما بنّي هلم على ألسنة الرسل أن ذلك ال جيوز ، فأكثر املفسرين على أن هاروت

 السحر ابتالء واختباراً للناس .
  وقد روي يف سبب نزول هاروت وماروت إىل األرض وما كان من أمرمها آثار غريبة جدًا عن مجع من السلف ، بل روي يف

ي مْفعمُلونم مما ال ي معْ ... وكل ذلك ال يصح وباطل ، وكيف تصح وهللا يقول ) ذلك حديث مرفوع إىل النب  رمُهْم وم ا أممم ُصونم اّللَّم مم
ُرونم  ُلونم ( وقال ) يُ ْؤمم  ( . ال يمْسِبُقونمُه بِاْلقمْوِل ومُهْم بِأمْمرِِه ي مْعمم

 . قوله تعاىل ) ببابل ( اسم بلد يف العراق  
 ال تصح فيما يتعلق هبذه اآلية ال يصح منها شيء . وقد جاءت روايات كثرية إسرائيلية 
 أي : هؤالء امللكني : هاروت وماروت .( ِمْن َأَحٍد   َما يـ َعلَِِمانِ وَ )  

َنٌة )  َا حَنْن  ِفتـْ نمٌة ) أي : يقوال له ناصحني وحمذرين ( َفال َتْكف رْ  َحَّتَّ يـَق وال ِإَّنَّ أي : إمنا َنن يف تعليمنا السحر ابتالء ( ِإمنَّما َنمُْن ِفت ْ
 . أي : فال تكفر بتعلم السحر(  فمال تمْكُفرْ يف دينهم ) وامتحان للناس ، ليظهر مدى متسكهم 

، فأخذ عليهما لذي أراد هللا أن يبتلي به الناسقال احلسن يف تفسري اآلية : نعمم ، أنزل امللكان بالسحر ليعلما الناس البالء ا
نمٌة  امليثاق أن ال يعلما أحداً حىت يقوال )  ( . فمال تمْكُفرْ  ِإمنَّما َنمُْن ِفت ْ

نمٌة وقال قتادة : كان أخذ عليهما أال يعلما أحداً حىت يقوال )  ( أي : بالء ابتلينا به )فال تكفر( .فمال تمْكُفرْ  ِإمنَّما َنمُْن ِفت ْ
  نمُتكم االختبار واالبتالء كما قال تعاىل )الفتنة و تعاىل ( أي : ابتالؤك واختبارك ، وتكون يف اخلري والشر كما قال  ِإْن ِهيم ِإالَّ ِفت ْ

رِّ وماخلْمرْيِ )  ُلوُكْم بِالشَّ ن مب ْ نمًة وم  ( ِفت ْ
 . وهللا عز وجل يبتلي عباده مبا شاء ومن ذلك ابتالء العباد هبذا السحر 
 : ي مْفعمُلونم مم كيف ينزل السحر على امللكني ويعلمانه الناس وهللا يقول يف شأن املالئكة )  فإن قيل رمُهْم وم ا أممم ا ال ي مْعُصونم اّللَّم مم

ُرونم   ( . يُ ْؤمم
 أن هذا من قبيل االختبار واالبتالء ، فهؤالء املالئكة كانوا يعلمون السحر ومل يكونوا يشتغلون به .اجلواب األول : 
 أن هذا من العام املخصوص مبعىن أن عموم املالئكة صاحلون مطيعون هلل إال أنه قد يكون فيهم من عصى .اجلواب الثاين : 
ذهب كثريون من السلف إىل أهنما كانا ملكني من السماء، وأهنما أنزال إىل األرض، فكان أمرمها ما كان، وقد و  قال ابن كثري :

ورد يف ذلك حديث مرفوع رواه اإلمام أمحد ففي مسنده ، وعلى هذا فيكون اجلمع بني هذا وبني ما ثبت من الدالئل على 
فيكون ختصيصًا هلما ، فال تعارض حينئذ ، كما سبق يف علمه من أمر عصمة املالئكة أن هذين سبق يف علم هللا هلما هذا ، 

 إبليس ما سبق .
ه َما )  ه َما فيتعلم الذين جيرتئون على تعلم السحر بعد ُتذيرهم منه ) ( أي : فـََيتَـَعلَّم وَن ِمنـْ  .من هاروت وماروت أي : ( ِمنـْ
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) ما ( موصولة مبعىن ) الذي ( أي : السحر الذي يفرقون به بني املرء وزوجه ، وهذا من ( َما يـ َفِرِق وَن ِبِه بـَنْيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجِه ) 
أشد أنواع السحر وأخبثها وأعظمها ضررًا ، خييل فيه لكل واحد من الزوجني املسحورين صاحبه بأقبح صورة ، حىت يكرهه 

 وينصرف عنه ويفارقه ، وهذا ما يسمى بالصرف .
) إن الشيطان ليضع عرشه على املاء مث يبعث سراياه يف الناس ، فأقرهبم عنده منزلة  ا قال وهذا من صنيع الشياطني كم

 أعظمهم عنده فتنة .... ( رواه مسلم .
 . ويف هذا دليل على أن للسحر تأثرياً يف القلوب باحلب والبغض واجلمع والفرقة والقرب والبعد 
  : إىل الشياطني وقيلليهود ، إىل ا وقيل :إشارة إىل السحرة ، (  َوَما ه مْ ) 
 أي : بالسحر ، ألن احلديث عنه .(  ِبَضارِِيَن ِبهِ  )
 أي : أحداً .( ِمْن َأَحٍد  )

فال تأثري للسحر بذاته ، فمن قضى هللا كونًا وقدرًا أن ،  أي : إال بإرادته وقضائه وقدره وعلمه سبحانه وتعاىل(  ِإالَّ بِِإْذِن اَّللَِّ ) 
 . ه ، ومن قضى أن ال يضره السحر فال ميكن أن يضره أبداً يضره السحر ضر 

  ( ِإالَّ بِِإْذِن اّللَِّ واختار ابن جرير يف قوله )  ذلك :أي : ملن سبق يف علم هللا أن حيصل له 
 أنه يضره .، يعين بالذي سبق له يف علم هللا من امللكني من أحد إال بعلم هللا( بالذي تعلموا رمحه هللا  )وما هم بضارين فقال

( قال : نعم ، من شاء هللا سلطهم عليه ، ومن مل يشأ هللا مل يسلط ، وال يستطيعون ضر ارين به ...وما هم بضقال احلسن : )
 أحد إال بإذن هللا .

  ، فهو فعلى العبد إخالص العبادة هلل تعاىل والتحصن واألذكار واألوراد الشرعية مع صدق التوكل على هللا ، ومتام الثقة به
ٌر احلافظ الكايف والواقي من مجيع الشرور قبل وقوعها والرافع هلا بعد وقوعها ، فمن توكل عليه حفظه ووقاه وكفاه ) ي ْ فماّللَُّ خم

نيم  ُم الرَّامِحِ اِفظاً ومُهوم أمْرحم  ( . حم
 : والقدر ، ليست مستقلة يف ويف هذه اآلية وما أشبهها أن األسباب مهما بلغت يف قوة التأثري تابعة للقضاء  قال السعدي

 التأثري .
 : أي : الذي يضرهم يف دينهم ودنياهم وأخراهم ضرراً حمضاً وهلذا قال( َويـَتَـَعلَّم وَن َما َيض رُّه ْم  )

َفع ه مْ )   . فأثبت ضرره ونفى نفعه(  َوال يـَنـْ
ا يمُضرُُّهمْ  واختار ابن جرير ) ُعُهمْ  يف دينهم ) ( مم فم  م ، فقال رمحه هللا :( يف معاده ومال ي من ْ

ّرُِقونم ِبِه  (َويـَتَـَعلَّم ونَ  ) ْعىنم الَِّذي يُ فم ا ِمنم اْلمم ا أمنْ زملم إلمْيِهمم ، مم نْيِ لمكم عملَُّمونم ِمنم اْلمم عملَُّمونم أمْي النَّاُس الَِّذينم ي مت م ْرِء ومزمْوِجِه، ي مت م ب منْيم اْلمم
ْحرم الَِّذي يمُضرُُّهْم يِف دِ  ا السِّ ُهمم َفع ه مْ ) يِنِهْم ِمن ْ انُوا يمْكِسُبونم بِِه (  َواَل يـَنـْ نْ يما ، فمِإن َُّهْم قمْد كم ا يف اْلعماِجِل يِف الدُّ عماِدِهْم . فمأممَّ يِف مم

عما ُيِصيُبونم ِبِه مم  شاً .وم
 : فهم يتعلمون ما يضرهم ضرراً حمضاً ال فائدة فيه بوجه من الوجوه وذلك ألمور 

 كفر ، والكفر ضد اإلميان ، وإذا فقد اإلنسان اإلميان فقد خسر خسراناً كبرياً .  أن تعلم السحر أواًل :
 أن ما يأخذه الساحر من أموال الناس بالباطل مقابل عمله الباطل ، يذهب سحتاً ال بركة فيه . ثانياً :

 ن لكتاب هللا وراء ظهورهم .، النابذو  أي : اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة النب  (َوَلَقْد َعِلم وا  )
 واعتاض به عن اإلميان .أي : ملن اختاره ( َلَمِن اْشتَـَراه  ) 
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أي : يف الدار اآلخرة ، ومسيت آخرة ألهنا متأخرة زمناً بعد الدنيا ، وإال فهي الدار احلقيقية كما قال تعاىل ) ( َما َله  يف اآْلِخَرِة ) 
يم و  ارم اآْلِخرمةم هلِم انُوا ي مْعلمُمونم ِإنَّ الدَّ وماُن لمْو كم  ( . احلْمي م

 من خري .من نصيب أي : ( ِمْن َخالٍق ) 
 : أي علموا من أخذ السحر وقمِبلمه ال نصيب له يف اآلخرة ، ومع هذا العلم واملعرفة فهم يشرتون به ويقبلونه  قال ابن القيم

 ويتعلمونه .
 ُهْم )عاىل وهذا ديدن اليهود ، ترك احلق بعد معرفته كما قال ت ِإنَّ فمرِيقاً ِمن ْ ا ي مْعرُِفونم أمبْ نماءمُهْم وم مم نماُهُم اْلِكتمابم ي مْعرُِفونمُه كم الَِّذينم آت مي ْ

( ، وهلذا وصفوا باملغضوب عليهم يف القرآن الكرمي يف مواضع عديدة كما قال تعاىل ) غري املغضوب  لميمْكُتُمونم احلْمقَّ ومُهْم ي مْعلمُمونم 
 عليهم ( .

عوضًا عن  : أي : ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر قال ابن كثريَولَِبْئَس َما َشَرْوا بِِه أَنـْف َسه ْم َلْو َكان وا يـَْعَلم وَن(  )
 لو كان هلم علم مبا وعظوا به . اإلميان ومتابعة الرسول 

اً : ولبئس ما معىن ) شروا ( باعوا ، فمعىن الكالم إذ حيث قال : واختاره ابن جريرولبئس ما شروا : أي بايعوا أنفسهم  وقيل : 
 . باع به نفسه من تعّلم السحر لو كان يعلم سوء عاقبتهِ 

 . والضمري يف قوله ) به ( يعود إىل السحر 
 فباعوا أنفسهم بثمن حقري قبيح زهيد وهو السحر ، فخسروا أنفسهم وخسروا دينهم ودنياهم وأخراهم .

 ( انُوا ي مْعلمُمونم لمْو كم  قوله تعاىل )  أي : علمًا ينفعهم ، فهم مل ينتفعوا بالعلم فلذلك نفيم عنهم العلم ، واإلنسان إذا مل ينتفع
ه   .بعلمه فكأنه ما عِلمم

 أي : هؤالء الذين اتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان وتعلموا السحر واعتاضوا به عن اإلميان من اليهود(  َوَلْو أَنَـّه مْ ) 
 وغريهم .

 . فصدقوا بقلوهبم وألسنتهم وانقادوا جبوارحهم لفعل ما أمرهم هللا به( آَمن وا )  
 رهبم فخافوه ، واجتنبوا نواهيه من السحر وغريه  ، وخافوا عقابه .(  َواتَـَّقْوا) 
 السحر . أي : ألثاهبم هللا ثواباً أفضل مما شغلوا به أنفسهم من( َلَمث وبٌَة ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ  )
 . املثوبة : األجر واجلزاء ، ومسي أجرهم وجزاؤهم باملثوبة أخذاً من ثاب يثوب إذا رجع ، ألن َثرة عملهم رجعت إليهم 
  ويف وصف املثوبة بأهنا من عند هللا تعظيم وتفخيم هلا ، ألهنا من عند اجلواد الكرمي ، فال يدرك قدر عظمتها إال العظيم

 أكيد ضماهنا ، ألهنا من عند هللا ، وهو الذي ال خيلف امليعاد .سبحانه ، وأيضاً يف ذلك ت
ٌر )  ( من كل شيء ، خريية مطلقة ، خري مما  خري أن ثواب هللا إياهم على ذلك خري هلم من السحر ومما اكتسبوه به ، )( َخيـْ

 القليل وغري ذلك . باعوا به أنفسهم من تعلم السحر وتعليمه ، ومما حيصلون عليه من متاع الدنيا ، والثمن
 أي : لو كانوا من ذوي العلم النافع الذين ينتفعون بعلمهم .(  ْو َكان وا يـَْعَلم ونَ ) لَ 

ا ِإالَّ وهذه اآلية كقوله تعاىل ) احِلاً ومال يُ لمقَّاهم عمِملم صم نم وم ْن آمم ٌر ِلمم ي ْ يْ لمُكْم ث موماُب اّللَِّ خم قمالم الَِّذينم أُوُتوا اْلِعْلمم وم  ( . صَّاِبُرونم الوم
نْ يماوقوله تعاىل )   . واآلخرة خري وأبقى ( . بمْل تُ ْؤثُِرونم احلْميماةم الدُّ
ى وقال تعاىل )  ٌر ومأمبْ قم ي ْ ا ِعْندم اّللَِّ خم مم  ( .وم
ُلونم وقال تعاىل )  ومكَّ عملمى رمهبِِّْم ي مت م ُنوا وم ى لِلَِّذينم آمم ٌر ومأمبْ قم ي ْ ا ِعْندم اّللَِّ خم مم  ( . وم
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يف قوله ) لو كانوا يعلمون ( تأكيد لشدة جهلهم وعدم علمهم ، وأن العلم احلقيقي املمدوح ما انتفع به صاحبه ، وأن من و 
 أعظم اجلهل ترك احلق بعد معرفته والعلم به ، وهذا من أخص أوصاف اليهود ، وهلذا استحقوا غضب هللا ومقته .

كانوا يسرتقون السمع من السماء، مث يضمون إىل ما مسعوا أكاذيب يلفقوهنا، : أن الشياطني يف ذلك الزمن  فاملعىن اإلمجايل 
حىت  ويلقوهنا إىل كهنة اليهود وأحبارهم، وقد دوهنا هؤالء يف كتب يقرؤوهنا، ويعلموهنا الناس، وفشا ذلك يف زمن سليمان 

ان واجلن والريح اليت َتري بأمره، وهذا من قالوا: هذا علم سليمان وما مت لسليمان ملكه إال هبذا العلم، وبه يسخر اإلنس
( افرتاءات اليهود على األنبياء، فأكذهبم هللا بقوله  ْحرم ُروا يُ عملُِّمونم النَّاسم السِّ فم يماِطنيم كم لمِكنَّ الشَّ اُن وم رم ُسلمْيمم فم ا كم مم مث عطف عليه: )وم

نْيِ  لمكم ا أُْنزِلم عملمى اْلمم مم علم السحر الذي نزال ليعلماه الناس، حىت حيذروا منه، فالسبب يف نزوهلما هو:  ...( فاملراد مبا أنزل هو:)وم
تعليم الناس أبوابًا من السحر، حىت يعلم الناس الفرق بني السحر والنبوة، وأن سليمان مل يكن ساحراً، وإمنا كان نبيًا مرساًل من 

كانا يعلمان أحدًا شيئًا من السحر حىت حيذراه، ويقوال له: غاية االحتياط، فما   –عليهما السالم  –ربه، وقد احتاط امللكان 
نمٌة(  ( بتعلمه والعمل به، وأما من تعلمه للحذر منه، وليعلم الفرق بينه وبني النبوة فمال تمْكُفرْ أي بالء واختبار، ))ِإمنَّما َنمُْن ِفت ْ

ة إليه، ولكن الناس ما كانوا يأخذون بالنصيحة، واملعجزة؛ فهذا ال شيء فيه، بل هو أمر مطلوب مرغوب فيه إذا دعت الضرور 
 بل كانوا يفرقون بني املرء وزوجه، وذلك بإذن هللا ومشيئته.

 الفوائد : 
يماِطنُي عملمى ُمْلِك أن هللا سبحانه وتعاىل سخر الشياطني لسليمان ، وامتحن الناس هبم ، لقوله تعاىل :  -1 ُلوا الشَّ ُعوا مما ت مت ْ )ومات َّب م

انم   .(  ُسلمْيمم

مل يكفر بكفر هؤالء الشياطني الذين تعلموا السحر وصاروا يتلونه ويلقونه على الناس، وذلك ألن األنبياء أن سليمان  -2
 معصومون من الكفر والشرك .

 أن اليهود أخذوا السحر عن الشياطني . -3

ُروا أن العمل بالسحر كفر ، لقوله تعاىل :  -4 فم يماِطنيم كم لمِكنَّ الشَّ  ... ( .) وم

ْحرم (ن تعليم الناس السحر من الكفر ، لقوله تعاىل : أ -5 ُروا يُ عملُِّمونم النَّاسم السِّ فم يماِطنيم كم لمِكنَّ الشَّ  . ) وم

ناس السحر، وتعليم السحر  ، فهذان امللكان نزال إىل األرض ليعلما الوأمر به ولو كان يف نفسه باطالً  أن احلق ما أذن هللا فيه -6
 .هذا االمتحان الذي حصل بتعليمهماعز وجل أباح هلذين امللكني أن يعلما الناس من أجل ، لكن هللا كما سبق كفر

 الشيء قد يكون كفراً ، وقد يكون طاعة ولو كان واحداً من نوعه ، وأضرب هلذا مثلني : 
ِإْذ قُ ْلنما قوله تعاىل :  أحدمها : السجود لغري هللا ، كفر وشرك ، وإذا سجد اإلنسان لغري هللا بأمر هللا كان عبادة ، أمل تر )وم

ُدوا ِإالَّ ِإبِْليسم ( جم ِة اْسُجُدوا آِلدممم فمسم الِئكم فهنا جند أن السجود لغري هللا كان طاعة وعبادة ، ألن هللا أمر به ، ويكون شركاً يف  لِْلمم
 احلالة اليت مل يأمر هللا به فيها .

سيما إذا كان املقتول من أقارب القاتل ، ومع ذلك كان طاعة ميدح عليه ، الثاين : قتل النفس ، فإنه من كبائر الذنوب ، وال 
 وذلك يف قصة إبراهيم مع ابنه إمساعيل عليهما السالم .

، هلل ، لكنه باعتبار املعلَّم كفر، فكان تعليمهما للسحر طاعة السحر نزال بأمر هللا وبإذن هللافامللكان اللذان نزال يعلمان الناس 
نمٌة فمال تمْكُفْر ( وهلذا قال : ىتَّ ي مُقوال ِإمنَّما َنمُْن ِفت ْ ٍد حم اِن ِمْن أمحم ا يُ عملِّمم  . ) وممم
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أن هللا تعاىل قد ييسر لإلنسان أسباب املعصية ليبلوه هل يعصي هللا أم ال ، فاهلل يّسر تعلم السحر مبا أنزل على امللكني ومبا  -7
أصحاب السبت حني حّرم عليهم صيد البحر يوم السبت ، فلم يصربوا حىت بذاله من أنفسهما لتعليم الناس ، وكما يف قصة 

 ُتيلوا على صيدها يوم السبت فقال هللا تعاىل ) كونوا قردة خاسئني ( .

حىت  وما يعلمان من أحد ) ؛ لقوله تعاىل لك إعراضهم عنهأنه جيب على اإلنسان أن ينصح للناس . وإن أوجب ذ -8
ره. (يقوال إمنا فتنة فال تكفر   فإذا كانت عندك سلعة رديئة، وأراد أحد شراءها جيب عليك أن ُُتذِّ

ْرِء ومزمْوِجِه ( أن من أعظم أنواع السحر : التفريق بني الرجل وزوجته ، لقوله :  -9 ّرُِقونم ِبِه ب منْيم اْلمم ا يُ فم ا مم ُهمم عملَُّمونم ِمن ْ وهذا ) ف ميمت م
 يسمى بالعطف والصرف .

ٍد ِإالَّ بِِإْذِن اّللَِّ ( حر ، إمنا يقع بأمر هللا وإرادته ، لقوله تعاىل : أن ما يقع من تأثري الس -10 ا ُهْم ِبضمارِّينم ِبِه ِمْن أمحم مم  .) وم

 أن األسباب وإن عظمت ال تأثري هلا إال بإذن هللا . -11

 ة.اإلشارة إىل أنه ينبغي للمسحور أن يلجأ إىل هللا، وأن يسأله رفع ما نزل به بصدق وإخالص وضرور  -12

أن السحر ضرر على الساحر كما هو ضرر على غريه ، وإن ظن الساحر أنه ينتفع بذلك ، وأنه يكسب من ورائه ، فإن  -13
ُعُهْم (هذا الكسب خبيث ، وهلذا قال :  فم ا يمُضرُُّهْم ومال ي من ْ عملَُّمونم مم ي مت م  . ) وم

ا تقبيح ما حصل من هؤالء من تعلم السحر ، حيث قال :  -14 لمِبْئسم مم ُهْم ( ) وم رمْوا بِِه أمنْ ُفسم  .شم

 أن هؤالء الذين اختاروا تعلم السحر وأهلكوا أنفسهم به ، كانوا من أجهل الناس . -15

سعة فضل هللا وإحسانه وكرمه ، فهؤالء الذين عتوا وبغوا على اخللق مبا يتعلمونه من السحر ، بْعرض هللا عليهم أن يؤمنوا  -16
 منوذج من مناذج سعة هللا وفضله .ويتقوا حىت يكون هلم املثوبة ، وهذا أ

أن ما عند هللا من الثواب خري مما حيصل يف الدنيا من املكاسب ، وهذا ظاهر باألثر والنظر ، أما األثر فقد بني هللا يف غري  -17
نْ يماآية أن اآلخرة خري من الدنيا ، فقال تعاىل :  ٌر وم .  )بمْل تُ ْؤثُِرونم احلْميماةم الدُّ ي ْ ى(وماآْلِخرمُة خم : ) وموضع سوط  وقال النب  أمبْ قم

 أحدكم من اجلنة خري من الدنيا وما فيها ( رواه البخاري 

، من ذوي اجلهالة وكأهنم ال يعلمون -مع علمهم بأن من اشرتاه ال خالق له يف اآلخرة  -أن هؤالء الذين تعلموا السحر  -18
 لذا قال : ) لو كانوا يعلمون ( .

 ، وإن مل يعمل بعلمه فهو كاجلاهل بل أشد قبحاً من اجلاهل .احلث على العلم والعمل به  -19

 : لو نفع العلم بال عمل ملا ذم اليهود .قال ابن القيم 

 ( . (104يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وْا اَل تـَق ول وْا رَاِعَنا َوق ول وْا انظ ْرنَا َواَْسَع واْ َولِلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيٌم )) 
 [104ة: سورة البقر ] 

---------- 
 تصدير اخلطاب هبذا النداء فيه ثالثة فوائد : ( )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا 

 العناية واالهتمام به والتنبيه . األوىل :
 اإلغراء ، وأن من يفعل ذلك فإنه من اإلميان ، كما تقول يا ابن األجود ُجد . الثانية :
 من مقتضيات اإلميان ، وأن عدم امتثاله يعد نقصاً يف اإلميان .أن امتثال هذا األمر  يعد  الثالثة :

( قال ابن كثري : خياطب هللا املؤمنني بصفة اإلميان لينهاهم أن يتشبهوا بالكافرين يف مقاهلم وفعاهلم ، وذلك ال تـَق ول وا رَاِعَنا )  
 ص .أن اليهود كانوا يعانون من الكالم ما فيه تورية ملا يقصدونه من التنقي
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أي التفت إلينا  ، وكان هذا  –من املراعاة  –راعنا على جهة الطلب والرغبة  قال ابن عباس : كان املسلمون يقولون للنب 
بلسان اليهود سبًا ، أي : امسْع ال مسعتم ، فاغتنموها وقالوا : كنا نسبه سرًا ، فاآلن نسبه جهرًا ، فكانوا خياطبون هبا النب 

هم ، فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم ، فقال لليهود : عليكم لعنة هللا ، لئن مسعتها من رجل ويضحكون فيما بين
ألضربن عنقه ، فقالوا : أولستم تقولوهنا ؟ فنزلت اآلية ، وهنوا عنها لئال تقتدي هبا اليهود يف اللفظ وتقصد  منكم يقوهلا للنب 

 املعىن الفاسد فيه .
  اللغة أي : أرعنا مسعك ، أي فرغ مسعك لكالمنا .واألصل أن ) راعنا ( يف

 واليهود ال يقصدون هذا املعىن ؛ وإمنا يقصدون هبا من الرعونة ، فتكون ) راعنا ( أي : إنك ذليل .
وجه النهي عن ذلك أن هذا اللفظ كان بلسان اليهود سبًا ، قيل إنه يف لغتهم مبعىن امسع ال مسعت؛ وقيل غري  قال الشوكاين :

 راعنا؛طلبًا منه أن يراعيهم من املراعاة ، اغتنموا الفرصة ، وكانوا يقولون للنب  ذلك ، فلما مسعوا املسلمني يقولون للنّب 
 . كذلك مظهرين أهنم يريدون املعىن العريب ، مبطنني أهنم يقصدون السّب الذي هو : معىن هذا اللفظ يف لغتهم

  .ا ملا فيها من اجلفاء وقلة التوقريوقيل : إمنا هنى هللا املسلمني عنه
 النهي للتحرمي . (ال ت مُقولُوا رماِعنما)

، وسبه والسخرية والنْيل منه مجهور العلماء أن النهي كان بسبب أن اليهود كانت تستخدم تلك الكلمة لالستهزاء برسول 
: ال تقولوا للعنب الكرم ، وذكر رمحه هللا كالماً كما قال النب   وذهب ابن جرير إىل أهنا كلمة كرهها هللا أن تقال لنبيه 

 [ . 542،  1طوياًل . ] 
 هذه اآلية أصل يف قاعدة : سد الذرائع  .

 والذريعة عبارة عن أمر غري ممنوع لنفسه خُياف من ارتكابه الوقوع يف ممنوع . قال القرطيب :
 ع إىل احملرمات .وإذا تأملت الشريعة وجدهتا قد أتت بسد الذرائ قال ابن القيم :

 فنهى هللا عن سب آهلة املشركني ، لكونه ذريعة إىل أن يسبوا هللا تعاىل عدواً وكفراً على وجه املقابلة .
 عن قتل املنافقني مع ما فيه من املصلحة لكونه ذريعة إىل التنفري وقول الناس : إن حممداً يقتل أصحابه . وأمسك 

 من الطيب والبخور ، ومنعهن من التسبيح يف الصالة لنائبة تنوب بل جعل هلن التصفيق .ومنع النساء إذا خرجن إىل املسجد 
 وهنى املرأة أن تصف لزوجها امرأة غريها ، حىت كأنه ينظر إليها .

 وهنى عن بناء املساجد على القبور ، ولعن فاعله .
 وهنى عن تعليه القبور وتشريفها وأمر بتسويتها .

وع الشمس وعند غروهبا ، لكون هاتني الوقتني وقت سجود الكفار للشمس ، ففي الصالة نوع تشبه وهنى عن الصالة عند طل
 هبم يف الظاهر .

 وهنى عن التشبه بأهل الكتاب وغريهم من الكفار يف مواضع كثرية ، ألن املشاهبة الظاهرة ذريعة إىل املوافقة الباطنة .
 ا ، لكونه ذريعة إىل قطيعة الرحم .وحرم اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة وخالته

وأمر بالتسوية بني األوالد يف العطية ، وأخرب أن ختصيص بعضهم هبا جور ال يصلح ، لكون ذلك ذريعة ظاهرة إىل وقوع العداوة 
 بني األوالد وقطيعة الرحم بينهم .

 .ومنع من َتاوز أربع زوجات ، لكونه ذريعة ظاهرة إىل اجلور ، وعدم العدل بينهن 
 عن  اجلهر بالقرآن حبضرة العدو ، ملا يف ذلك ذريعة إىل سبهم للقرآن ومن أنزله . ومن ذلك : هنيه سبحانه رسوله 



 الش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                             تفسري سورة البقرة

 167 

) راعنا ( مع قصدهم املعىن الصحيح ، وهو املراعاة ، لئال يتخذ اليهود  ومن ذلك : أنه سبحانه هنى الصحابة أن يقولوا للنب 
 لئال يتشبهوا هبم .هذه اللفظة ذريعة إىل السب ، و 

ومن ذلك أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم ، وإفراد يوم اجلمعة ، لئال يتخذ ذريعة إىل االبتداع يف الدين ، وختصيص 
 زمان مل خيصه الشارع بالعبادة .

الفساد العظيم والشر الكبري عن قتال األمراء واخلروج على األئمة وإن ظلموا وجاروا ، ما أقاموا الصالة ، سدًا لذريعة  وهنى 
بقتاهلم كما هو الواقع ، فإنه حصل بسبب قتاهلم واخلروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه ، واألمة يف بقايا تلك 

 الشرور إىل اآلن .
ق ولوا ) انظرنا ( أي : ارفق بنا  أن يراعيكم ويرفق بكم فال تقولوا ) راعنا ( ولكن أي : إذا أردمت من الرسول ( َوق ول وا اْنظ ْرنَا) 

 ، وارقبنا وانتظرنا .
الَِّذينم قمالُوا فعل أمر من السمع مبعىن االستجابة ، أي : امسعوا مسع استجابة وقبول كما قال تعاىل )(  َواَْسَع وا)  ومال تمُكونُوا كم

ُعونم  ْعنما ومُهْم ال يمْسمم  ( . مسِم
   كل ما أمر الشرع باستماعه من مساع كالم هللا وكالم رسوله ) وامسعوا ( مل يذكر املسموع ، ليعم  مساع تدبر ، وطاعة

 وانقياد ، واستجابة وانتفاع .
 أي : وامسعوا ما يقال لكم ويتلى عليكم من كتاب ربكم وعوه وافهموه . قال الطربي : 
 عامة ، وخباصة اليهود .( َوِلْلَكاِفرِيَن ) 
 أي : عقاب .(  َعَذابٌ ) 
 أي مؤمل موجع حسياً لألبدان ، ومؤمل معنوياً للقلوب . (  يمٌ أَلِ  )

 الفوائد :
أنه إذا ذكر باب ممنوع مسدود أمام الناس ، فإن احلكمة تقتضي أن يذكر هلم ما يستغنون به عنه من األشياء املباحة ، هلذا  -1

قُوُلوا اْنظُْرنما ( قال :  ولون ، بل أرشدهم إىل القولة املباحة النافعة ، وهي : ) فهو مل ينههم وجيعلهم عائمني ال يدرون ما يق) وم
 انظرنا ( .

 تصدير اخلطاب بالنداء للتنبيه والعناية واالهتمام . -2

: ) بعثت بني يدي الساعة بالسيف حىت يعبد هللا وحده ال  النهي عن مشاهبة املشركني ، عن عمر قال : قال رسول هللا  -3
، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ، ومن تشبه بقوم فهو منهم ( . رواه أبو شريك له ، وجعل رزقي ُتت ظل رحمي 

 داود

: ففيه داللة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار يف أقواهلم وأفعاهلم ولباسهم وأعيادهم  قال ابن كثري
 يها .وعباداهتم ، وغري ذلك من أمورهم اليت مل تشرع لنا وال نقر عل

يف اقتضاء الصراط املستقيم عن حديث  )ومن تشبه بقوم فهو منهم( قال: وهذا احلديث أقل وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 أحواله أن يقتضي ُترمي التشبه هبم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر املتشبه هبم.

 . ُترمي اخلطاب بالكلمات احملتملة للحق والباطل بالنسبة للرسول  -4

 واملؤمنني باملعاين السيئة القبيحة . هود يف ُتريف الكلم عن مواضعه ، وجرأهتم على وصف الرسول َتين الي -5

 وجوب االحرتاز من التعابري اليت قد توهم معاين سيئة ، واحلرص على األدب يف األلفاظ فذلك أسلم وأكمل . -6
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 سد الذرائع املوصلة إىل أمر حمظور شرعاً . -7

 هللا ، لقوله تعاىل : ) وامسعوا ( . وجوب السمع والطاعة ألوامر -8

اٌب أملِيٌم( ثبوت اجلزاء على العمل لقوله )  -9 اِفرِينم عمذم لِْلكم  .وم

َرمْحَِتِه َمن َيَشاء َواَّللَّ  ك ْم َواَّللَّ  خَيَْتصُّ بِ مَّا يـََودُّ الَِّذيَن َكَفر وْا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواَل اْلم ْشرِِكنَي َأن يـ نَـزََّل َعَلْيك م مِِْن َخرْيٍ مِِن رَّبِِ ) 
 ( . (105ذ و اْلَفْضِل اْلَعِظيِم )

 [105:  البقرة ] 
----------- 

 ( أي : ما حيب الكافرون من اليهودْم )َما يـََودُّ الَِّذيَن َكَفر وا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َوال اْلم ْشرِِكنَي َأْن يـ نَـزََّل َعَلْيك ْم ِمْن َخرْيٍ ِمْن رَبِِك  
 .دين وال يف الدنيا وال يف اآلخرة، ال يف الن أن ينّزل عليكم شيئاً من اخلري، بغضاً فيكم وحسداً ، مهما قلّ والنصارى وال املشركو 

داً ِمْن ِعْنِد أمنْ ُفسِ قال تعاىل ) سم ِثرٌي ِمْن أمْهِل اْلِكتماِب لمْو ي مُردُّونمُكْم ِمْن ب مْعِد ِإميماِنُكْم ُكفَّاراً حم دَّ كم ُُم احلْمقّ وم م هلم نيَّ ا ت مب م  ( .ِهْم ِمْن ب مْعِد مم
 : يبني هللا عز وجل هبذه اآلية شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب واملشركني ، والذين حذر هللا من  قال ابن كثري

 مشاهبتهم للمؤمنني ليقطع املودة بينهم وبينه .
 خر ، والقليل والكثري ، لو حصل للكافرين من أهل الكتاب من : واخلري هنا يشمل خري الدنيا واآل وقال الشيخ ابن عثيمني

اليهود والنصارى ومن املشركني أن مينعوا القطر عن املسلمني لفعلوا ، وليس هذا خاصًا بأهل الكتاب واملشركني يف زمان 
 ، بل هو عام . الرسول 

 زال اخلري عليهم من هللا سبحانه .: فيه بيان شدة عداوة الكفار للمسلمني حيث ال يوّدون إن قال الشوكاين
 ن .والظاهر أهنم ال يوّدون أن ينزل على املسلمني أّي خري كاوقال رمحه هللا : 

ا ي مومدُّ   ( قال القرطب : ما يتمىن .)مم
اءُ ُنِصيأي: وهللا خيص برمحته من يشاء من عباده، كما قال تعاىل )(  َواَّللَّ  خَيَْتصُّ ِبَرمْحَِتِه َمْن َيَشاء  )  ْن نمشم  (.ُب ِبرممْحمِتنما مم

 واختلف يف املراد بالرمحة هنا : 
 . فقيل : بالنبوة ، خص هبا حممداً 

 وقيل : القرآن .
 وقيل : الرمحة يف هذه اآلية عامة جلميع أنواعها اليت قد منحها هللا عباده قدمياً وحديثاً . ] تفسري القرطب [ .

 عامة وما ذكر من األقوال السابقة هو تفسري باملثال فليس بينها تضاد .وهذا القول هو الصحيح : أن الرمحة 
 وأمته من بعثته فيهم ، وإنزال القرآن عليه . وأعظم هذه الرمحة ما خص به نبينا 

ْلنماكم ِإالَّ رممْحمًة لِْلعمالمِمنيم كما قال تعاىل ) ا أمْرسم  ( . وممم
ا ُكْنتم ت مْرُجو أمْن يُ لْ وقال تعاىل ) مم ى ِإلمْيكم اْلِكتماُب ِإالَّ رممْحمًة ِمْن رمبِّكم وم  ( . قم
ْوٍم يُ ْؤِمُنونم وقال تعاىل ) نماُهْم ِبِكتماٍب فمصَّْلنماُه عملمى ِعْلٍم ُهدًى ومرممْحمًة لِقم ْد ِجئ ْ لمقم  ( . وم
اءُ : قوله تعاىل )قال الطربي ْن يمشم ْتمصُّ ِبرممْحمِتِه مم  تعاىل بأهل الكتاب، أن الذي آتى نبيه حممد ..( تعريض من هللا  وماّللَُّ خيم

 واملؤمنني به من اهلداية تفضاًل منه، وأن نعمه ال تدرك باألماين، ولكنها مواهب منه خيتص هبا من يشاء من خلقه .
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نه ليست مشيئة قوله تعاىل )من يشاء( قال الشيخ ابن عثيمني: ولُيعلم أن كل شيء عّلقه هللا باملشيئة فإنه مقرون باحلكمة، أي: أ
اءم اّللَُّ هللا مشيئة جمردة هكذا تأت عفواً، ال، بل هي مشيئة مقرونة باحلكمة، والدليل على ذلك قوله تعاىل ) اُءونم ِإالَّ أمْن يمشم ا تمشم مم وم

ِكيماً  انم عمِليماً حم  .( فلما بنّي أن مشيئتهم مبشيئة هللا بنّي أن ذلك مبين على علم وحكمة ِإنَّ اّللَّم كم
 أي : ذو العطاء الزائد عما تتعلق به الضرورة ، ومعىن ) ذو ( صاحب .(  َواَّللَّ  ذ و اْلَفْضلِ ) 
 أي : الواسع الكثري ، فالِعظم هنا يعود إىل الكمية وإىل الكيفية .(  اْلَعِظيمِ  )
 ( ٍة فم فاهلل هو صاحب اإلحسان والفضل على عباده كما قال تعاىل ا ِبُكْم ِمْن نِْعمم مم  ( .ِمنم اّللَِّ وم
 وأما قوله ) وهللا ذو الفضل العظيم ( فإنه خرب من هللا جل ثناؤه عن أن كل خري ناله عباده يف دينهم  قال الطربي :

 ودنياهم ، فإنه من عنده ابتداء وتفضاًل منه عليهم من غري استحقاق منهم ذلك عليه .
 : ليزكيكم ويعلمكم الكتاب واحلكمة، ويعلمكم ما مل  ومن فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكم قال السعدي ،

 تكونوا تعلمون ، فلله احلمد واملنة .
يُ عملُِّمُهُم اْلِكتمابم كما قال تعاىل ) يُ زمكِّيِهْم وم ُلو عملمْيِهْم آيماتِِه وم ُهْم ي مت ْ يِّنيم رمُسواًل ِمن ْ انُوا ُهوم الَِّذي ب معمثم يف اأْلُمِّ ِإْن كم ةم وم ِمْن ق مْبُل  وماحلِْْكمم

الٍل ُمِبنيٍ  ُقوا هِبِْم ومُهوم اْلعمزِيُز احلْمِكيمُ . لمِفي ضم ا ي مْلحم ُهْم لممَّ رِينم ِمن ْ ْضِل اْلعمِظيمِ . ومآخم اُء وماّللَُّ ُذو اْلفم ْن يمشم  ( . ذمِلكم فمْضُل اّللَِّ يُ ْؤتِيِه مم
 الفوائد :

، بل هو عام إىل يوم القيامة  ، وهذا ليس خاص بزمن الرسول أن اليهود والنصارى واملشركني ال يودون اخلري للمسلمني  -1
. 

 أن من كره اخلري للمؤمنني عموماً أو البعض منهم على سبيل اخلصوص، فإن فيه شبهاً من اليهود والنصارى واملشركني. -2

يمية رمحه هللا : إن التفسري ُترمي كراهة نزول اخلري للمؤمنني ، وكراهة نزول اخلري هو احلسد ، وهلذا قال شيخ اإلسالم ابن ت -3
 الصحيح للحسد : هو أن يكره اإلنسان ما أنزل هللا على غريه من اخلري ، سواء متىن زواله أو مل يتمّن .

 بيان ما منح هللا هذه األمة من الربوبية اخلاصة ، وهلذا قال  ) من خري من ربكم ( . -4

 وجوب احلذر من الكفار . -5

 أن القرآن منزل من عند هللا . -6

 إثبات صفة العلو هلل تعاىل . -7

 أن اخللق وامللك والتدبري كله بيد هللا . -8

 أن فضل هللا قد خيتص ألناس دون آخرين ) وهللا خيتص برمحته من يشاء ( . -9

 إثبات أن هللا موصوف بالفضل العظيم ، حيث قال تعاىل  ) وهللا ذو الفضل العظيم ( . -10

  هللا ، بل يطلب الفضل من هللا وحده .أنه ال يليق باإلنسان أن يطلب الفضل من غري -11

َها َأْو ِمْثِلَها َألَْ تـَْعَلْم َأنَّ اَّللََّ َعَلَى ك لِِ َشْيءٍ )  نـْ ( َألَْ تـَْعَلْم َأنَّ اَّللََّ َله  م ْلك  106 َقِديٌر )َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو ن نِسَها نَْأِت ِبَرْيٍ مِِ
 (107ك م مِِن د وِن اَّللَِّ ِمن َويلٍِ َوالَ َنِصرٍي )السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما لَ 

 [ 107 - 106]  البقرة :  
----------- 

ألن النسخ يكون على أنواع كما سيأت  –سواء مع بقاء تالوهتا أو نسخ تالوهتا  –أي : ما نرفع حكم آية  (َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة )
 إن شاء هللا .
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 يني :النسخ يأت يف لغة العرب مبعن 
مبعىن : النقل ، وذلك إما ببقاء األصل املنقول كما تقول : نسخت الكتاب ، وإما أن يكون مع انتقال أصله ،كما لو  األول :

 أنقل الشيء من مكانه إىل مكان آخر .
فحل  –الظل  ويكون مبعىن اإلزالة والرفع ، ويكون بإزالة املنسوخ وإحالل مكانه شيء آخر كما تقول : نسخت الشمس الثاين :

، ونْسخ بإذهاب املنسوخ من غري أن حيل مكانه غريه ، كما لو تقول: نسخت الريح األثر ، أي: أذهبته  -حمل الظل الشمس 
 وحمته . ) وهذا املشهور عند العلماء بتفسري النسخ ( .

 . فالنسخ رفع حكم شرعي خبطاب شرعي حبكم آخر مرتاٍخ عنه 
ما ننقل من حكم آية إىل غريها فنبدِّله ونغريه ، وذلك أن حُيول احلالل حرامًا واحلرام حالالً يعين جل ثناؤه :  قال الطربي :

واملباح حمظورًا واحملظور مباحًا ، وال يكون ذلك إال يف األمر والنهي واحلظر واإلطالق واملنع واإلباحة ، فأما األخبار فال يكون 
 فيها ناسخ ومنسوخ .

من النسيان الذي هو مبعىن الرتك ، فيكون املعىن : ما ننسخ من آية أو نرتكها بال نسخ نأت خبري منها أو  ( قيل : َأْو ن نِسَها) 
أها( أي:  مثلها ]أي : يثبت لفظها ونرتك حكمها[ وقد جاءت قراءة أخرى تؤيد ذلك وهي بفتح النون واهلمزة بعد السني )ن مْنسم

 ذلك: ما نبدل من حكم آية فتغريه أو نرتك تبديله فنقرّه حباله .نؤخرها فال ننسخها، ورجحه الطربي وقال: ومعىن 
 : أن املراد النسيان املعروف واملعىن : نرفع لفظها فال يستقر منها يف القلوب واألذهان شيءوقيل 

َها   نـْ  ذلك .مطلقاً يف الدين والدنيا واآلخرة ، ومن حيث العمل ومن حيث الثواب واألجر وغري ( نَْأِت ِبَرْيٍ مِِ
نأت خبري منها لكم من حكم اآلية اليت نسخناها فغرينا حكمها ، إما يف العاج ل خلفته عليكم ، من أجل أنه  قال الطربي :

]وسيأت وضع فرض كان عليكم فأسقط ثقله عنكم ، وإما يف اآلجل لعظم ثوابه من أجل مشقة محله وثقل عبئه على األبدان . 
 [ .أمثلة للنسخ إن شاء هللا

 ريية فيه مبضاعفة األجر والثواب، فاخل الصيام واإلطعام بإجياب الصيام، كما يف نسخ التخيري بنيإن كان النسخ إىل أثقلف ،
 ألن األجر على قدر املشقة .

وإن كان النسخ إىل أخف ، كما يف نسخ مصابرة الواحد للعشرة يف القتال ، مبصابرته االثنني فقط ، وكما يف نسخ وجوب قيام 
 يل إىل الندب ، فاخلريية يف هذا بالتخفيف على األمة مع متام األجر .الل

وإن كان النسخ إىل مساٍو ومماثل ، كما نسخ التوجه إىل بيت املقدس بالتوجه إىل الكعبة ، فاخلريية يف هذا االستسالم ألمر هللا 
 ومتام االنقياد له .

 ر وغري ذلك ، أو مثلها يف العمل ، وإن كان خري منها يف العاقبة واألجر .( يف اخلريية ، من حيث العمل واألج َأْو ِمْثِلَها) 
 اختلف العلماء هل يكون النسخ إىل غري بدل أم البد من بدل ؟ 

يف  ذهب مجهور العلماء إىل أن النسخ يكون إىل غري بدل ، ومثلوه بنسخ وجوب تقدمي الصدقة بني يدي جنوى رسول هللا 
تمابم اّللَُّ عملمْيُكْم فمأمِقيُموا اأمأمشْ  )قوله تعاىل :  قماٍت فمِإْذ ملْم ت مْفعمُلوا وم دم ْي جنمْوماُكْم صم دُِّموا ب منْيم يمدم ْقُتْم أمْن تُ قم  لصَّالةم ومآُتوا فم

اةم   ... ( .الزَّكم
القول بالنسخ إىل غري وبني أن  79، ويف مذكرته على الروضة ص 3/362وقد رد هذا القول الشنقيطي رمحه هللا يف أضواء البيان 

ا ( بدل غري صحيح وإن قال به مجهور العلماء ، ألنه مالف لقوله تعاىل  ا أمْو ِمْثِلهم هم ا نمْأِت خِبمرْيٍ ِمن ْ ْخ ِمْن آيمٍة أمْو نُ ْنِسهم ا ن مْنسم مث )مم
 أورد أمثلة اجلمهور وأجاب عنها :
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رض اآلية ، ألن هللا تعاىل عليم حكيم ، فقد يكون عدم احلكم وأجاب اجلمهور عن هذه اآلية : أن النسخ إىل غري بدل ال يعا
 خرياً من ذلك احلكم املنسوخ يف نفعه للناس .

أي : أمل تعلم أيها املخاطب ، أن هللا عليم حكيم قدير ، ال يصدر منه إال كل خري ( َألَْ تـَْعَلْم َأنَّ اَّللَِ َعَلَى ك لِِ َشْيٍء َقِديٌر ) 
 وإحسان للعباد .

 ن قدرته أنه سبحانه : يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤت امللك من يشاء وينزعه ممن يشاء ، وينسخ من األحكام ما وم
نْ يشاء ويبقي ما يشاء ، كما قال تعاىل ) تُِعزُّ مم اُء وم ت مْنزُِع اْلُمْلكم ممَّْن تمشم اُء وم ْن تمشم اِلكم اْلُمْلِك تُ ْؤِت اْلُمْلكم مم اُء  ُقِل اللَُّهمَّ مم تمشم

ْيٍء قمِديرٌ  ُر ِإنَّكم عملمى ُكلِّ شم اُء بِيمِدكم اخلْمي ْ ْن تمشم ُتِذلُّ مم  ( . وم
  ووجه ختم قوله تعاىل ) ما ننسخ ... ( بقوله تعاىل ) أمل تعلم أن هللا على ... ( ؟ بيان قدرة هللا ونفي العجز عنه ، فاهلل

ة ، ولكن يؤخر هذه ويُبدل هذه بتلك ، وهو عامل باألول واآلخر ، قادر على أن يأت باآلية احملكمة قبل اآلية املنسوخ
 ويعلم ما يصلح الناس يف وقت وما يصلحهم يف الوقت اآلخر .

أي : خلقًا وملكًا وتدبريًا ، فه و سبحانه مالك األعيان ، ومالك التصرف ( َألَْ تـَْعَلْم َأنَّ اَّللَِ َله  م ْلك  السََّماَواِت َواأَلْرِض )  
 فيها .
 حل ، فهو أعلم مبصاتصرف يف السموات واألرض باإلجياد، واالخرتاع، ونفوذ األمر يف مجيع ملوقاتهأي  له ال:  قال الشوكاين

، . وقد خيتلف ذلك باختالف األحوال، واألزمنة، وشرعها هلم ع هلم من أحكامه اليت تعبدهم هبا، وما فيه النفعباده
 ، واإلجالل .هلم غريه، وال نصري سواه، فعليهم أن يتلقوه بالقبول، واالمتثال، والتعظيم واألشخاص، وهذا صنع من ال ويلّ 

 : والفائدة من إمياننا بأن هلل ملك السموات واألرض يفيد فائدتني عظيمتني 
ض ، ألنك ملكه : الرضا بقضاء هللا ، وأن هللا لو قضى عليك مرضًا فال تعرتض ، ولو قضى عليك فقرًا فال تعرت  الفائدة األوىل

 يتصرف فيك كما يشاء ..
 الرضا بشرعه وقبوله والقيام به ، ألنك ملكه . الفائدة الثانية :
يرشد عباده تعاىل هبذه اآلية إىل أنه املتصرف يف خلقه مبا يشاء ، فله اخللق واألمر وهو املتصرف ، فكما خيلقهم  قال ابن كثري :

ء ، ويوفق من يشاء، وخيذل من يشاء ، كذلك حيكم يف عباده مبا يشاء، فيحل ما كما يشاء ويسعد من يشاء ، وخيذل من يشا
يشاء وحيرم ما يشاء ويبيح ما يشاء وحيظر ما يشاء وهو الذي حيكم ما يريد ال معقب حلكمه ، وال ُيسأل عما يفعل وهم 

ة اليت يعلمها تعاىل ، مث ينهى عنه ملا يعلمه ُيسألون ، وخيترب عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ ، فيأمر بالشيء ملا فيه من املصلح
 تعاىل، فالطاعة كل الطاعة يف امتثال أمره واتباع رسله يف تصديق ما أخربوا، وامتثال ما أمروا، وترك ما عنه زجروا .

كما زعمه بعضهم   ويف هذا املقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم هللا يف دعوى استحالة النسخ إما عقالً 
 جهاًل وكفراً ، وإما نقالً كما خترصه آخرون منهم افرتاء وإفكاً .

أي : وما لكم من غري هللا من ويل : يرعى شؤونكم ، أو ناصر ينصركم ، فاهلل نعم  (َوَما َلك م مِِن د وِن اَّللِِ ِمن َويلٍِ َواَل َنِصريٍ )  
 الويل ونعم النصري .

 : اعلم أن الويل والنصري إذا اجتمعا صار الويل فيما ينفع ، والنصري من يدافع عنك ممن يعتدي  قال الشيخ ابن عثيمني
 عليك ، وأما إذا أفرد أحدمها مشل اآلخر ، فإذا قيل : ويل بدون نصري ، فاملراد به من جيلب لك اخلري ويدفع عنك الشر .

 الفوائد :
 اآلية من كتاب هللا . أن هللا قد يُنسي الرسول  -1
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ْيٍء قمِديٌر( إثبات القدرة هلل عز وجل يف قوله :  -2  وأن القدرة متقررة عند اإلنسان بفطرته .) أمملْم ت مْعلمْم أمنَّ اّللَّم عملمى ُكلِّ شم

ْيٍء قمِديٌر( عموم قدرة هللا يف كل شيء يف قوله :  -3 ه ، وعلى فهو قادر على املوجود أن يعدم) أمملْم ت مْعلمْم أمنَّ اّللَّم عملمى ُكلِّ شم
 املعدوم أن يوجده .

قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : اآلية عامة ، فهو قدير على كل شيء ، على ما شاءه وما مل يشأه ، وهبذا نعرف أن  -4
ِْعهِ تقييد بعض الناس القدرة باملشيئة خطأ ، ألن هللا قادر على ما يشاء وعلى ما ال يشاء ، وأما قوله تعاىل ) ْم ِإذما ومُهوم عملمى مجم

اُء قمِديرٌ  ( فاملشيئة هنا ليست عائدة على القدرة ، ولكنها عائدة على اجلمع ، يعين : إذا أراد مجعهم وشاء مجعهم فهو قدير  يمشم
 عليه ال يعجزه شيء .

اوماِت تقرير ملك هللا عز وجل للسماوات واألرض ، لقوله :  -5 مم  .وماأْلمْرِض()أمملْم ت مْعلمْم أمنَّ اّللَّم لمُه ُمْلُك السَّ

ِْلُكونم اختصاص ملك السماوات واألرض هلل عز وجل ال ميلكهما أحد سواه ، قال تعاىل :  -6 ا ميم ) ومالَِّذينم تمْدُعونم ِمْن ُدونِِه مم
ي مْومم اْلِقيما.  ِمْن ِقْطِمريٍ  ابُوا لمُكْم وم ا اْستمجم ُعوا مم لمْو مسِم ُعوا ُدعماءمُكْم وم ِبرٍي(ِإْن تمْدُعوُهْم ال يمْسمم ِة يمْكُفُرونم ِبِشرِْكُكْم ومال يُ نمبُِّئكم ِمْثُل خم  . مم

 أن والية هللا عامة وخاصة ، فالعامة هي تويل أمور اخللق ، وهذه عامة لكل أحد حىت الكفار . -7

 وخاصة وهي الوالية اليت تتضمن العناية والتوفيق والسداد ، وهذه خاصة باملؤمنني .
 فائدة : النسخ :

  : غة اإلزالة والنقل .لتعريفه 
 مثال اإلزالة تقول : نسخت الشمس الظل ، أي أزالته .

 وأما النقل فتقول : نسخت الكتاب أي نقلته .
 وشرعاً : هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي .

 مثل : شرب اخلمر . قولنا ) رفع حكم ( أي تغيريه من إجياب إىل إباحة ، مثل : صيام عاشوراء ، أو من إباحة إىل ُترمي ،
 ، أو بالعكس، أو هلما مجيعاً كما سيأت .وقولنا )أو لفظه( لفظ الدليل الشرعي، ألن النسخ: إما أن يكون للحكم دون الفظ

 وخرج بقولنا ) بدليل من الكتاب والسنة ( ما عدامها من األدلة ، كاإلمجاع والقياس ، فال ينسخ هبما .
 نا بالقياس، لصادمنا النصوص بالقياس، وألنه أصالً ال يوجد قياس صحيح مالف للنص أبداً.فالقياس ال ينسخ ألننا لو نسخ

 وأما اإلمجاع فال ينسخ ألنه ال ميكن أن يوجد إمجاع من األمة على خالف النص .
 . ًالنسخ جائز عقاًل وواقع شرعا 

، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورمحته ، وهل مينع  أما جوازه عقاًل ، فألن هللا بيده األمر وله احلكم ، ألنه الرب املالك
العقل أن يأمر املالك مملوكه مبا أراد ؟ مث إن مقتضى حكمة هللا ورمحته بعباده أن يشرع هلم ما يعلم تعاىل أن فيه قيام مصاحل 

ال ، أصلح للعباد ، ويكون غريه دينهم ودنياهم ، واملصاحل ختتلف حبسب األحوال واألزمان ، فقد يكون احلكم يف وقت أو ح
 يف وقت أو حال أخرى أصلح ، وهللا عليم حكيم . 

 وأما وقوعه شرعاً فألدلة منها :
نْيِ ( قوله تعاىل :  اِبُرونم ي مْغِلُبوا ِمائ مت م عمِلمم أمنَّ ِفيكُ مث قال سبحانه : ) ِإْن يمُكْن ِمْنُكْم ِعْشُرونم صم فم اّللَُّ عمْنُكْم وم فَّ ْعفاً )اآْلنم خم ْم ضم

نْيِ (  اِبرمٌة ي مْغِلُبوا ِمائ مت م  وهذا نص صريح يف النسخ .فمِإْن يمُكْن ِمْنُكْم ِمائمٌة صم
 : ) كنت هنيتكم عز زيارة القبور فزوروها ( رواه مسلم  قوله 

 فهذا نص صريح يف نسخ النهي عن زيارة القبور .
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 اآلراء يف النسخ :

زم يف زعمهم البداء وهو الظهور بعد اخلفاء ، وهم يعنون بذلك أن النسخ : إما أن يكون اليهود : وهؤالء ينكرونه ألنه يستل -1
لغري حكمة ، وهذا أعبث حمال على هللا ، وإما أن يكون حلكمة ظهرت ، ومل تكن ظاهرة من قبل ، وهذا يستلزم البداء وسبق 

 اجلهل ، وهو حمال على هللا .

ى ناسخة ملا قبلها ، وجاء يف نصوص التوراة النسخ ، كتحرمي كثري من احليوان على بين واليهود أنفسهم يعرتفون بأن شريعة موس
رَّمم ِإْسرائيُل عملمى ن مْفِسِه ( إسرائيل بعد حله ، قال تعاىل يف إخباره عنهم :  ا حم انم ِحالًّ لِبميِن ِإْسرائيلم ِإالَّ مم  .)ُكلُّ الطَّعماِم كم

النسخ وتوسعوا فيه وأجازوا البداء على هللا ، واستدلوا على ذلك بأقوال نسبوها إىل علي الروافض : وهؤالء غالوا يف إثبات  -2
  : ُه أُمُّ اْلِكتماِب( زوراً وهبتاناً ، وبقوله تعاىل ِعْندم يُ ْثِبُت وم اُء وم ا يمشم  .)ميمُْحوا اّللَُّ مم

)ال ل : مينعه يف القرآن خاصة حمتجًا بقوله تعاىل : أبو مسلم األصفهاين : قال : جيوز النسخ عقاًل ومينع وقوعه شرعًا ، وقي -3
يٍد(  ِكيٍم محِم ْلِفِه ت مْنزِيٌل ِمْن حم ْيِه ومال ِمْن خم  وحيمل آيات النسخ على التخصيص .يمْأتِيِه اْلبماِطُل ِمْن ب منْيِ يمدم

 مجهور العلماء على جواز النسخ عقاًل ووقوعه شرعاً ، وسبقت أدلتهم . -4

 فهو قسمان :  نسوخ :النسخ باعتبار امل 
 إىل بدل .      -أ 

 وإىل غري بدل . -ب 

يف قوله  فهو مذهب مجهور العلماء، ومثلوه بنسخ وجوب تقدمي الصدقة بني يدي جنوى رسول هللا أما النسخ إىل غري بدل ، 
قماٍت فمِإْذ ملْم ت مْفعملُ تعاىل:  دم ْي جنمْوماُكْم صم دُِّموا ب منْيم يمدم ْقُتْم أمْن تُ قم اةم )أمأمْشفم تمابم اّللَُّ عملمْيُكْم فمأمِقيُموا الصَّالةم ومآُتوا الزَّكم  ...(.وا وم

 وقد رد هذا القول الشنقيطي رمحه هللا كما تقدم .
 فهو ثالثة أقسام :وأما النسخ إىل بدل ، 

اِبُرونم ي مْغِلُبوا ِمائ مت م إىل بدل أخف. مثاله: قوله تعاىل   ُروا )ِإْن يمُكْن ِمْنُكْم ِعْشُرونم صم فم ِإْن يمُكْن ِمْنُكْم ِمائمٌة ي مْغِلُبوا أمْلفاً ِمنم الَِّذينم كم نْيِ وم
 ) ُهونم فقد دلت اآلية على وجوب مصابرة العشرين من املسلمني املائتني من الكفار، ومصابرة املائة األلف، بِأمن َُّهْم ق مْوٌم ال ي مْفقم

فم اّللَُّ عمنْ فنسخ هذا احلكم بقوله:  فَّ ()اآْلنم خم نْيِ ابِرمٌة ي مْغِلُبوا ِمائ مت م ْعفاً فمِإْن يمُكْن ِمْنُكْم ِمائمٌة صم عمِلمم أمنَّ ِفيُكْم ضم  .ُكْم وم

، يف قوله تعاىل : التخيري بني صيام رمضان واإلطعام: نسخ والصحيح اجلواز لوقوعه ، ومثاله ،إىل بدل أثقل . وهذا حمل خالف
عملمى الَِّذينم يُِطيُقونمُه ِفْديم  ( ) وم ٌر لمُكْم ِإْن ُكْنُتْم ت مْعلمُمونم ي ْ ٌر لمُه ومأمْن تمُصوُموا خم ي ْ رْيًا ف مُهوم خم ْن تمطموَّعم خم نسخ بقوله ٌة طمعماُم ِمْسِكنٍي فممم

ِهدم ): تعاىل ْن شم ْهرم ف مْليمُصْمهُ فممم تخيري ، وإجياب الصيام أثقل من الوجوب الصيام يف حق املقيم الصحيحالدالة على ( ِمْنُكُم الشَّ
 بينه وبني اإلطعام .

) يُرِيُد اّللَُّ ِبُكُم اْلُيْسرم وال دليل ملن منع هذا القسم حمتجًا بآيات التيسري والتخفيف ورفع احلرج عن هذه األمة ، كقوله تعاىل : 
فم عمْنُكْم ( وقوله تعاىل : ومال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرم (  حلكم اجلديد يكون ميسراً على املكلفني ال مشقة فيه وذلك أن ا)يُرِيُد اّللَُّ أمْن خُيمفِّ

 ، مع ما فيه من زيادة النفع وعظم الثواب ، وثقله وصف له بالنسبة إىل ما قبله .
صلى إىل بيت املقدس  إىل بدل مساٍو . ومثاله : نسخ استقبال بيت املقدس الثابت بالسنة كما يف احلديث الصحيح ) أنه 

 هراً ( . متفق عليهبعد اهلجرة بضعة عشر ش

ا ُكْنُتمْ )نسخ هذا باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعاىل :  ْيُث مم ْسِجِد احلْمرماِم ومحم ْطرم اْلمم كم شم ْطرمهُ  ف موملِّ ومْجهم ُكْم شم ( ف موملُّوا ُوُجوهم
 فاستقبال الكعبة مساٍو الستقبال بيت املقدس بالنسبة لفعل املكلف .
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 احلكم من األخف إىل األثقل ؟ فإن قيل : ما احلكمة يف نقل 
 ابتالء الناس باالمتثال وعدمه .

 بيان حكمة هللا تعاىل يف التدرج يف التشريع ، حيث أنه يقابل الناس باألهون حىت تستقبل نفوسهم احلكم الثاين بسهولة .

 النسخ يف القرآن :

 ينقسم النسخ يف القرآن إىل ثالثة أقسام :
مثاله : ما رواه مسلم وغريه عن عائشة قالت : ) كان فيما أنزل عشر رضعات حيرمن ، فنسخن نسخ التالوة واحلكم معًا . 

 وهن مما يقرأ من القرآن ( .  خبمس معلومات ، فتويف رسول هللا 

 فآية التحرمي بعشر رضعات منسوخ لفظها وحكمها .
 غري موجود يف املصحف العثماين.وقوهلا )وهن مما يقرأ من القرآن( ظاهره بقاء التالوة وليس كذلك، فإنه 

، فتويف  واجلواب : قيل أن املراد : قارب الوفاة ، واألظهر أن التالوة نسخت ومل يبلغ ذلك كل الناس إال بعد وفاة رسول هللا 
 وبعض الناس يقرؤها .

 نسخ احلكم وبقاء التالوة . وهذا أكثر أنواع النسخ يف القرآن ، وتقدم له أمثلة .

تماعًا إِ املصابرة ، ومثاله أيضًا قوله تعاىل :  مثال : آية ِصيًَّة أِلمْزوماِجِهْم مم ُرونم أمْزوماجًا وم يمذم ومف َّْونم ِمْنُكْم وم رم )ومالَِّذينم يُ ت م ىلم احلْمْوِل غمي ْ
رمبَّْصنم نسخت بقوله تعاىل : ( ِإْخرماجٍ  ُرونم أمْزوماجاً ي مت م يمذم ومف َّْونم ِمْنُكْم وم عمْشراً ( )ومالَِّذينم يُ ت م  . بِأمنْ ُفِسِهنَّ أمْرب معمةم أمْشُهٍر وم

 فإن قيل : ما احلكمة من رفع احلكم وبقاء التالوة ؟
أن القرآن كما يتلى ليعرف احلكم منه والعمل به ، فيتلى لكونه كالم هللا تعاىل ، فيثاب عليه القارئ فرتكت التالوة هلذه  -أ 

 احلكمة .

 أبقيت التالوة تذكرياً بالنعمة ورفع املشقة .أن النسخ غالباً يكون للتخفيف ، ف -ب 

 . نسخ التالوة وبقاء احلكم 

ومثاله آية الرجم ، ففي الصحيحني عن عمر أنه قال ) كان فيما أنزل فيما أنزل آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها وعقلناها ، ورجم 
هللا ما جند الرجم يف كتاب هللا فيضلوا برتك فريضة ورمجنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : و رسول هللا 

 أنزهلا هللا ... ( .
 فإن قيل : ما احلكمة من رفع التالوة وبقاء احلكم ؟

عن ابن اجلوزي أنه قال : إمنا كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه األمة يف  2/37فاجلواب ما نقله الزركشي يف الربهان 
يق الظن من غري استفصال لطلب طريق مقطوع به ، فيسرعون بأيسر شيء كما سارع اخلليل إىل املسارعة إىل بذل النفوس بطر 

 ذبح ولده مبنام ، واملنام أدىن طرق الوحي .
 : أقسام النسخ باعتبار الناسخ 

 هي أربعة أقسام :
 أمثلة : نسخ القرآن بالقرآن .

o  اِبُرونم آية املصابرة نْيِ () ِإْن يمُكْن ِمْنُكْم ِعْشُرونم صم عمِلمم أمنَّ ِفيُكْم  مث نسخت بقوله :  ي مْغِلُبوا ِمائ مت م فَّفم اّللَُّ عمْنُكْم وم )اآْلنم خم
نْيِ (  ابِرمٌة ي مْغِلُبوا ِمائ مت م ْعفاً فمِإْن يمُكْن ِمْنُكْم ِمائمٌة صم  .ضم

o . ًآية االعتداد باحلول ، نسخت بآية االعتداد بأربعة أشهر وعشرا 
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 مثال :نسخ السنة بالقرآن . 

o  :ْسِجِد احلْمرماِم نسخ استقبال بيت املقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعاىل ْطرم اْلمم كم شم  ...(.)ف موملِّ ومْجهم

 نسخ القرآن بالسنة .

، واحلكم ال وهذا فيه خالف ، والصحيح اجلواز سواء احلديث متواترًا أو أحادًا ، ألن حمل النسخ هو احلكم ، وليس اللفظ 
 يشرتط يف ثبوته التواتر .

، وابن 2/78وقد رجح مجاعة من أهل العلم أن احلديث ولو كان آحاداً ينسخ القرآن، منهم: احمللى يف شرحه على مجع اجلوامع 
 . 86، ويف مذكرته على الروضة     / 3/367، ورجحه الشنقيطي يف أضواء البيان  1/477حزم يف األحكام 

رم لشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا : ومل أجد له مثااًل سليمًا ، ومثل بعضهم بقوله تعاىل : قال امثال :  ضم )ُكِتبم عملمْيُكْم ِإذما حم
ْيِن وماأْلمقْ رمِبنيم (  رْيًا اْلومِصيَُّة لِْلوماِلدم ْوُت ِإْن ت مرمكم خم دمُكُم اْلمم قالوا : إن مع حديث : )ال وصية لوارث( رواه الرتمذي والنسائي . فأمحم

احلديث ناسخ للوصية للوالدين واألقربني ، ولكن هذا فيه نظر ، فإن من شروط النسخ تعذر اجلمع بني الدليلني ، وهنا ميكن 
اجلمع عن طريق التخصص ، بأن خيرج من اآلية الوارث منهما فال وصية له مبقتضى احلديث ، فتكون اآلية يف حق غري الوارث ، 

 الوارث .ويكون احلديث يف حق 
 نسخ السنة بالسنة .

 : ) كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها ( رواه مسلم . مثاله : قوله 
 فلما قال ) كنت هنيتكم ( علم أن النهي من السنة .

 : ما ميتنع نسخه 

ذب مستحيل يف إخبار : األخبار ، ألن النسخ حمله احلكم ، وألن نسخ أحد اخلربين يستلزم أن يكون أحدمها كذبًا ، والك أوالً 
 هللا ورسوله .

: األحكام اليت فيها مصلحة يف كل زمان ومكان ، كالتوحيد وأصول اإلميان ، وأصول العبادات ، ومكارم األخالق من  ثانياً 
الصدق والعفاف والكرم والشجاعة وَنو ذلك ، فال ميكن نسخ األمر هبا ، وكذلك ال ميكن نسخ النهي عما هو قبيح يف كل 

 ن ومكان ، كالشرك والكفر ومساوئ األخالق من الكذب والفجور والبخل واجلَب .زما

 : كيفية معرفة الناسخ واملنسوخ 

 أو عن صحايب ، كحديث : ) كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها ( . رواه مسلم  النقل الصريح عن النب 

من القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن ، مث نسخن خبمس ومثال : ما علم خبرب صحايب، كقول عائشة : ) كان فيما أنزل 
 معلومات ( . رواه مسلم

فم اّللَُّ عمْنُكْم ( : م من املتأخر يف التاريخ . مثاله: قوله تعاىلمعرفة املتقد فَّ  ( يدل على تأخر هذا احلكم .فقوله )اآلن)اآْلنم خم

 : شروط النسخ 

 ال نسخ ، إلمكان العمل بكل منهما .تعذر اجلمع بني الدليلني ، فإن أمكن اجلمع ف -1

يُ ْعلمُم ذلك : إما بالنص أو خبرب صحايب أو بالتاريخ ، وقد سبق ذلك قبل قليل . -2  العلم بتأخر الناسخ ، وم

 مثال اجلمع بني الدليلني إن أمكن :
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صلوا قياماً، واستدلوا : )أن ذهب كثري من أهل العلم أن اإلمام إذا صلى قاعدًا وجب على املأمومني القادرين على القيام أن ي
خرج ذات يوم يف مرض موته والناس يصلون خلف أيب بكر ، فتقدم حىت جلس عن يسار أيب بكر فجعل يصلي هبم  النب 
  قاعداً وهم قيام هم يقتدون بأيب بكر وأبو بكر يقتدي بصالة رسول هللا رواه مسلم . ) 

 ديث : ) وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ( . رواه مسلم ناسخاً حل قالوا : وهذا يف آخر حياة النب 
 وذهب بعض العلماء إىل اجلمع بني الدليلني ، فقالوا : 

إذا صلى اإلمام باملأمومني قاعدًا من أول الصالة ، فليصلوا قعودًا ، حلديث ) وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا ( وإن صلى هبم 
 م يصلون قياماً .قائماً ، مث أصابته علة فجلس ، فإهن

 قال الشيخ حممد حفظه هللا : وهبذا حيصل اجلمع بني الدليلني ، واجلمع بني الدليلني إعمال هلما مجيعاً .
 ( . (108لسَِّبيِل )لَّ َسَواَء اَأْم ت رِيد وَن َأن َتْسأَل وْا َرس وَلك ْم َكَما س ِئَل م وَسى ِمن قـَْبل  َوَمن يـََتَبدَِّل اْلك ْفَر بِاإِلميَاِن فـََقْد ضَ ) 

 . [108سورة البقرة: ]
------------ 

عن  هنى هللا تعاىل املؤمنني يف هذه اآلية عن كثرة سؤال النب  ()َأْم ت رِيد وَن َأْن َتْسأَلوا َرس وَلك ْم َكَما س ِئَل م وَسى ِمْن قـَْبل  
نُ األشياء قبل كوهنا ، كما قال تعاىل )  ا الَِّذينم آمم زَُّل يما أمي ُّهم ا ِحنيم يُ ن م هم ِإْن تمْسأملوا عمن ْ وا ال تمْسأملوا عمْن أمْشيماءم ِإْن تُ ْبدم لمُكْم تمُسؤُْكْم وم

( أي : وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزوهلا تبنّي لكم ، وال تسألوا عن الشيء قبل كونه ، فلعله أن حيرم من أجل اْلُقْرآُن تُ ْبدم لمُكْم 
 املسألة .

  تطلبوا اآليات ، وحيتمل السؤال عن العلم ، واألّول أرجح ملا بعده ، فإنه : أي  (تمْسأمُلوْا رمُسولمُكْم  : )قال يف التسهيل
ْهرمًة  م )شبهه بسؤاهلم ملوسى ، وهو قوهلم هل  ( .أمرِنما هللا جم

 .وهلذا جاء يف الصحيح ) إن أعظم املسلمني جرماً من سأل عن شيء مل حيرم فحرم من أجل مسألته ( 

 كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال ( .  وعن املغرية بن شعبة ) أن رسول هللا 

) ذروين ما تركتكم فإمنا أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم  ويف صحيح مسلم قال 
 بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( .

  وهذا استفهام إنكاري عليهم ، وقيل : إهنا مبعىن ) بل ( أي : بل تريدون . ( ونم أمْم تُرِيدُ  )قوله تعاىل 
 : ويدخل يف اآلية صوراً كثرية 

 كالسؤال عن األشياء النادرة .-أ
 وكالسؤال عن األمور اليت ال يرتب عليها عمل وإمنا تثري الشبه والنزاعات . -ب

بنو إسرائيل عن صفات البقرة حينما طلب منهم موسى أن يذحبوا بقرة  وكالسؤال عن أمور سكت عنها الشارع ، كما سأل-ج 
 ، فتشددوا بالسؤال عنها وعن لوهنا فُشدد عليهم .

ىتَّ ت مْفُجرم لمنما ِمنم اأْلمْرِض ي مْنُبوعاً ويدخل يف اآلية : النهي عن اقرتاح اآليات كقوهلم ) -د ( وطلبهم نزول  ومقماُلوا لمْن نُ ْؤِمنم لمكم حم
 ئكة ، أو يكون له بيت من زخرف وغريها .املال

 واختلف العلماء ملن اخلطاب هنا .
 للمؤمنني . فقيل :

 ألنه قال يف آخر اآلية ) ومن يتبدل الكفر باإلميان ... ( وهذا الكالم ال يصح إال يف حق املؤمنني . 
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 لكفار مكة . وقيل: 
ىتَّ كم قال تعاىل عنهم )   قمالُوا لمْن نُ ْؤِمنم لمكم حم ارم  .  ت مْفُجرم لمنما ِمنم اأْلمْرِض ي مْنُبوعاً وم رم اأْلمنْ هم جِّ ِعنمٍب ف متُ فم يٍل وم نٌَّة ِمْن خنِم أمْو تمُكونم لمكم جم

ِة قمِبيالً .  ِخالهلمما ت مْفِجرياً  الِئكم فاً أمْو تمْأِتم بِاّللَِّ وماْلمم نما ِكسم ا زمعمْمتم عملمي ْ مم اءم كم مم يمُكونم لمكم ب مْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف أمْو ت مْرقمى  أموْ  . أمْو ُتْسِقطم السَّ
ْل ُكْنُت إِ  انم رميبِّ هم نما ِكتماباً ن مْقرمأُُه ُقْل ُسْبحم ّزِلم عملمي ْ ىتَّ تُ ن م لمْن نُ ْؤِمنم لُِرِقيِّكم حم اِء وم مم راً رمُسوالً يف السَّ  ( .  الَّ بمشم

 أن جيعل هلم الصفا ذهباً . وقد سأل املشركون رسول هللا 
 املراد اليهود . وقيل :

 ألن هذه السورة من أول قوله ) يا بين إسرائيل اذكروا نعميت .. ( حكاية عنهم وحماجة معهم .
 يعم املؤمنني والكفار. وقيل :

 : وهو يعم املؤمنني والكافرين ، فإنه  قال ابن كثري . رسول هللا إىل مجيع اخللق 
 لوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ... ( مل يبني هنا هذا الذي سأل موسى يف قوله ) أم تريدون أن تسأ قال الشنقيطي

ّزِلم عملمْيِهْم ِكتمابًا ِمنم من قبل من هو ؟ ولكنه بينه يف مواضع أخرى ، وذلك يف قوله تعاىل :  )يمْسأمُلكم أمْهُل اْلِكتماِب أمْن تُ ن م
رم ِمْن ذمِلكم ف م  ى أمْكب م أمُلوا ُموسم ْد سم اِء ف مقم مم ْهرمًة ( السَّ اُلوا أمرِنما اّللَّم جم  .قم

 تعنتاً وتكذيباً وعناداً . : واملراد أن هللا ذم من سأل رسول هللا  قال ابن كثري
 أي : ومن يشرت الكفر باإلميان .( َوَمْن يـََتَبدَِّل اْلك ْفَر بِاإْلِميَاِن ) 
قيم إىل اجلهل والضالل ، وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق أي فقد خرج عن الطريق املستفـََقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيِل( ) 

األنبياء وأتباعهم ، واالنقياد هلم إىل مالفتهم وتكذيبهم ، واالقرتاح عليهم باألسئلة اليت ال حيتاجون إليها على وجه التعنت 
تم اّللَِّ كُ والكفر، كما قال تعاىل   ُلوا نِْعمم ومارِ )أمملْم ت مرم ِإىلم الَِّذينم بمدَّ ُهْم دمارم اْلب م لُّوا ق مْومم رما.  ْفراً ومأمحم بِْئسم اْلقم ا وم نَّمم يمْصلمْون مهم هم  ر(.جم

 الفوائد :
 توبيخ األمة لو سألت كما سئل موسى . -1

 بيان حال قوم موسى من التعنت والتشدد . -2

 رسول . إثبات أن موسى  -3

 بيان أن موسى قد أوذي من قبل . -4

 إلميان فإنه ضال مطئ مهما ازدهرت له الدنيا .أن من أخذ الكفر بدياًل عن ا -5

ْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلوْ )  ْن ِعنِد أَنف ِسِهم مِِن بـَْعِد َما تـَبَـنيََّ هَل م  احْلَقُّ فَا َودَّ َكِثرٌي مِِ ْعف وْا يـَر دُّوَنك م مِِن بـَْعِد ِإميَاِنك ْم ك فَّارًا َحَسًدا مِِ
( َوَأِقيم وْا الصَّاَلَة َوآت وْا الزََّكاَة َوَما تـ َقدِِم وْا ألَنف ِسك م مِِْن 109 بَِأْمرِِه ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ك لِِ َشْيٍء َقِديٌر )َواْصَفح وْا َحَّتَّ يَْأيتَ اَّللَّ  

 (110َخرْيٍ جتَِد وه  ِعنَد اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ ِبَا تـَْعَمل وَن َبِصرٌي )
 [  110 -109] البقرة :  

--------- 
 أي : متىن  وحب كثري من اليهود والنصارى .(  َودَّ َكِثرٌي ِمْن َأْهِل اْلِكَتابِ  )

 ومسوا أهل الكتاب، ألن هللا أنزل عليهم الكتاب، فأنزل على اليهود التوراة، وعلى النصارى اإلجنيل.
 أي : لو يصريونكم كفاراً بعد أن آمنتم .( َلْو يـَر دُّوَنك ْم ) 
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اخلطاب للمؤمنني من هذه األمة ، أي : ودوا ومتنوا وأحبوا لو يرجعونكم من بعد إميانكم باهلل ورسوله  ( اِنك ْم ك فَّاراً ِمْن بـَْعِد ِإميَ ) 
 من الوحي والشرع املطهر . ومبا أنزل على رسوله 

ى عمْنكم اْلي م مرتدين عن دينكم، متبعني هلم يف دينهم، كما قال تعاىل ) ( ك فَّاراً )  لمْن ت مْرضم ُهمْ وم ىتَّ ت متَِّبعم ِملَّت م ارمى حم  (.ُهوُد ومال النَّصم
أي : حسدًا منهم لكم محلتهم عليه أنفسهم اخلبيثة ، فق وله ) من عند أنفسهم ( أي : هذا  ( َحَسدًا ِمْن ِعْنِد أَنـْف ِسِهمْ ) 

 احلسد ناشىء من نفوسهم .
يهم يف الكتاب والرسل واآليات ، مث يصدق بذلك كله مثل قال الضحاك عن ابن عباس : إن رسواًل أميًا خيربهم مبا يف أيد

 تصديقهم ، ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً وبغياً .
( أي من تلقائهم من غري أن جيدوه يف الكتاب وال أمروا به ، ولفظة احلسد تعطي هذا ، فجاء  ِمْن ِعْنِد أمنْ ُفِسِهمْ ) قوله تعاىل 

َم ، كما قال تعاىل ( تأكيدِمْن ِعْنِد أمنْ ُفِسِهمْ ) َم ْيِه ( وقوله ْم (  ونم اْلِكتمابم بِأمْيِديهِ  ُ ) يمْكُتباً وإلزامًا  .) ومال طمائٍِر يمِطرُي جِبمنماحم
 واحلسد : متين زوال نعمة هللا عن الغري ، سواء متىن كوهنا له أو لغريه ، أو جمرد زواهلا .

  على الغري .وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : احلسد كراهة نعمة هللا
 : احلسد ثالث مراتب : قال ابن القيم

 أن حيسد ويقوم مبقتضاه من األذى بالقلب واللسان واجلوارح ، فهذا احلسد املذموم  . أحدها :
: متين استصحاب عدم النعمة ، فهو يكره أن حيدث هللا لعبده نعمة ، بل حيب أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو والثاين 
و شتات قلبه عن هللا أو قلة دينه ، فهو يتمىن دوام ما هو فيه من نقص وعيب ، فهذا حسد على شيء مقدر، واألول ضعفه أ

حسد على شيء حمقق، وكالمها حاسد عدو نعمة هللا، وعدو عباده، وممقوت عند هللا وعند الناس، وال يسود أبداً، فإن الناس ال 
 ، فأما عدو نعمة هللا عليهم فال يسودونه باختيارهم أبداً إال قهراً .يسودون عليهم إال من يريد اإلحسان إليهم

حسد الغبطة ، وهو متين أن يكون له مثل حال احملسود من غري أن تزول النعمة عنه ، فهذا ال بأس به وال يعاب  والثالث :
 صاحبه ، بل هذا قريب من املنافسة ) ويف ذلك فليتنافس املتنافسون ( .

) ال حسد إال يف اثنتني : رجل آتاه هللا مااًل وسلطه على هلكته يف احلق ، ورجل آتاه هللا احلكمة ، فهو  ال ويف الصحيح ق
يقضي هبا ، ويعلمها الناس ( فهذا حسد غبطة ، احلامل لصاحبه عليه كرب نفسه ، وحب خصال اخلري ، والتشبه بأهلها ، 

 ه ما .والدخول يف مجلتهم ، فهذا ال يدخل يف اآلية بوج
، توبًا عندهم يف التوراة واإلجنيل: من بعد ما تبني أن حممدًا رسول هللا جيدونه مكقال أبو العالية ( ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيََّ هَل م  احْلَقُّ )  

 فكفروا به حسداً وبغياً إذ كان من غريهم .
 اء ذلك يف آيات أخرى :يف هذه اآلية أن الكفار يتمنون أن يردوا أهل اإلميان إىل كفر ، وهذا ج

وماءً قال تعاىل ) ُروا ف متمُكونُونم سم فم ا كم مم دُّوا لمْو تمْكُفُرونم كم  ( . وم
رُ وقال تعاىل )  ا خُتِْفي ُصُدوُرُهْم أمْكب م مم اُء ِمْن أمفْ وماِهِهْم وم ْغضم ِت اْلب م ا عمِنتُّْم قمْد بمدم دُّوا مم  ( . وم
ىتَّ ي مُردُّوُكْم عمْن ِديِنُكْم ِإِن اْستمطماُعواومال ي مزماُلونم يُ قماتُِلونم وقال تعاىل )   ( . ُكْم حم

اوقال تعاىل ) ُنوا ِإْن ُتِطيُعوا فمرِيقاً ِمنم الَِّذينم أُوُتوا اْلِكتمابم ي مُردُّوُكْم ب مْعدم ِإميماِنُكْم كم ا الَِّذينم آمم  ( . ِفرِينم يما أمي ُّهم
 : مباحث احلسد

 تعريف احلسد :أواًل : 
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زوال نعمة احملسود وإن مل حيصل للحاسد مثلها ، واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا أن احلسد هو البغض والكراهة هو متين 
 ملا يراه من حسن حال احملسود .

 : خطر احلسد : ثانياً 
 أنه من صفات اليهود . أواًل :

 كما يف هذا اآلية ) ... حسداً من عند أنفسهم ( .
ا آتماُهُم اّللَُّ ِمْن فمْضِلهِ ) وكما يف قوله تعاىل  ( . أمْم حيمُْسُدونم النَّاسم عملمى مم

 أنه من اإليذاء وتعد على املسلم . ثانياً :
ِإَْثاً ُمِبينقال تعاىل ) ُلوا بُ ْهتماناً وم ِد اْحتممم ُبوا ف مقم ا اْكتمسم  .(  اً ومالَِّذينم يُ ْؤُذونم اْلُمْؤِمِننيم وماْلُمْؤِمنماِت ِبغمرْيِ مم

 هنى عنه . أن النب  ثالثاً :
 ) ال تباغضوا ، وال ُتاسدوا ، وال تدابروا ( متفق عليه . قال 

 أنه اعرتاض على قضاء هللا وقدره . رابعاً :
 فضل السالمة من احلسد :

 أن تركه من عالمة كمال اإلميان . أواًل :
 ( رواه ابن ماجه .القلب ، ليس فيه غل وال حسد : أي املؤمنني أفضل ؟ قال )املؤمن النقي فقد سئل رسول هللا 

 أن هللا أثىن على األنصار بذلك .ثانياً : 
ُدونم يف ُصُدورِهِ قال تعاىل ) رم ِإلمْيِهْم ومال جيِم اجم ْن هم بُّونم مم ميمانم ِمْن ق مْبِلِهْم حيُِ ارم وماإْلِ وَّأُوا الدَّ ًة ممَّاومالَِّذينم ت مب م اجم  أوتوا ( . ْم حم

 وال السلف يف احلسد :من أق
 ما أطول عمرك.فقال: تركُت احلسد فبقيت.له :   قال األصمعي: رأيت أعرابياً أتى عليه مائة وعشرين سنة، فقلت

وقال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت  وقال معاوية: كل إنسان أقدر على أن أرضيه، إال احلاسد، فإنه ال يرضيه إال زوال النعمة.
عليه السالم، رجاًل عند العرش فغبطه، فقال: ما صفته؟ سى وقيل رأى مو  م من احلاسد: غم دائم ونفس متتابع.ظاملًا أشبه مبظلو 

 من فضله. فقيل: كان ال حيسد الناس على ما آتاهم هللا
دم إبْ  سم اِء ، ي مْعيِن حم مم ُد أموَُّل ذمْنٍب ُعِصيم اّللَُّ بِِه يف السَّ لمِف : احلْمسم قمالم ب مْعُض السَّ ُم ومأموَُّل ذمْنٍب ُعِصيم اّللَُّ بِِه وم الم ِليسم آِلدممم عملمْيِه السَّ

لمُه . ىتَّ ق مت م دم اْبِن آدممم أِلمِخيِه حم سم  يف اأْلمْرِض ، ي مْعيِن حم
قمْد قمالم ُمعماِويمُة  ِد ، ي مْقُتُل احلْماِسدم ق مْبلم أمْن  :وم ُل ِمْن احلْمسم رِّ أمْعدم ْحُسوِد .لمْيسم يِف ِخصماِل الشَّ  يمِصلم إىلم اْلمم

 وقال البنه : يا بين ! إياك واحلسد ، فإنه يتبني فيك قبل أن يتبني يف عدوك .
وعن سفيان بن دينار قال : قلت أليب بشر : أخربين عن أعمال من كان قبلنا ؟ قال : كانوا يعملون يسرياً ويؤجرون كثرياً ، قال 

 . : قلت : ومل ذاك ؟ قال : لسالمة صدورهم
 وقيل للحسن : أحيسد املؤمن ؟ قال : ال أم لك ، أنسيت إخوة يوسف ، لكن الكرمي خيفيه واللئيم يبديه .

وقال ابن سريين : ما حسدت أحدًا على شيء من أمر الدنيا ، ألنه إن كان من أهل اجلنة فكيف أحسده على الدنيا وهي 
 لى أمر الدنيا وهو يصري إىل النار .حقرية يف اجلنة ؟ وإن كان من أهل النار فكيف أحس ده ع

 قال الشاعر :
ى إماتتها      إال عداوةم من عاداك من حسِد .  كل العداواة قد تُرجم
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 وقال اخلليل بن أمحد : ال شيء أشبه باملظلوم من احلاسد .
 وقال بعض احلكماء : كل أحد ميكن أن ترضيه إال احلاسد ، فانه ال يرضيه إال زوال نعمتك . 

اسد ، حزن الزم ، ونفس دائم ، وعقل هائم ،  ل األصمعي : مسعت أعرابيًا ، يقول : ما رأيت ظاملًا أشبه مبظلوم من احلوقا
 وحسرة ال تنقضي .

وقال عون بن عبد هللا : إياك والكرْب ، فإن أول ذنب عصيم هللا به مث قرأ ) وإذ قلنا للمالئكة ... ( ، وإياك واحلرص ، فإنه أخرج 
اجلنة مث قرأ ) اهبطوا منها ( ، وإياك واحلسد ، فإمنا قتل ابن آدم أخاه حني حسده مث قرأ ) واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق  آدم من

. ) 
 قال بعض العلماء : بارز احلاسد ربه من مخسة أوجه : 

: أنه والثالث قسمت هكذا ؟ ، : سخط لقسمته كأنه يقول لربه : مل  والثاينقد أبغض كل نعمة قد ظهرت على غريه ،  أوهلا :
خذل ويل هللا ، ألنه يريد خذالنه وزوال  والرابع :ضن بفضله ، يعين أن ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء ، وهو يبخل بفضل هللا ، 

 : أع ان ع دوه يعين إبليس لعنه هللا . واخلامس النعمة عنه ، 
 :ات قبل أن يصل إىل احملسود مكروهيصل إىل احلاسد مخس عقوب، ألنه : ليس شيء من الشر أضر من احلسدقال بعض العلماء

 غم ال ينقطع . أوهلا :
 مصيبة ال يؤجر عليها . والثاين :

 مذمة ال حيمد عليها . والثالث :
 يسخط عليه الرب . والرابع :

 تغلق عليه أبواب التوفيق . واخلامس :
 ب ، والصفح : إزالة أثره من النفس وترك الل وم والتثريب .العفو : ترك املؤاخذة بالذن (فَاْعف وا َواْصَفح وا ) 

يب وهو أبلغ من العفو إذ قد يعفو قال اآللوسي ) فاعفوا واصفحوا ( العفو : ترك عقوبة املذنب ، والصفح ترك التثريب والتأن
 اإلنسان وال يصفح .

 تاهلم .أي : حىت يأت هللا بأمره بق(  َحَّتَّ يَْأيتَ اَّللَّ  بَِأْمرِهِ ) 
 قال الرازي : ) حىت يمْأِتم هللا بِأمْمرِِه ( وذكروا فيه وجوهاً : 

 أحدها : أنه اجملازاة يوم القيامة عن احلسن .
 وثانيها : أنه قوة الرسول وكثرة أمته.

، وإما اخلضوع لدفع وثالثها : وهو قول أكثر الصحابة والتابعني ، إنه األمر بالقتال ألن عنده يتعني أحد أمرين : إما اإلسالم 
 اجلزية وُتمل الذل والصغار .

 ويف هذا داللة على مراعاة التشريع اإلسالمي للظروف واألحوال والتدريج يف التشريع .
 ذهب بعض العلماء إىل أن هذه اآلية منسوخة .

 .) فماقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنيم ( والناسخ هلا قوله تعاىل 
رَّمم اّللَُّ ومرمُسولُُه ومال يمِديُنونم ِدينم احلْمقِّ )قماتُِلوا الَِّذينم ال ي ُ وقوله  ا حم ْوِم اآْلِخِر ومال حُيمّرُِمونم مم  ِمنم الَِّذينم أُوُتوا اْلِكتمابم ْؤِمُنونم بِاّللَِّ ومال بِاْلي م

 ) اِغُرونم ىتَّ يُ ْعُطوا اجْلِْزيمةم عمْن يمٍد ومُهْم صم  ع بن أنس وقتادة والسدي .وكذا قال ابن عباس وأبو العالية والربيحم
 والصحيح أن هذا ليس من قبيل النسخ ، ألمور : 
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ألن هذه اآلية وأشباهها مما أمر هللا باإلعراض عن املشركني حممولة على وقت الضعف ، واآليات األمر بقتاهلم حممولة  أواًل :
 على وقت القوة ، وليست منسوخة .

ُحو أن اآلية ) ثانياً :  حىت يأت هللا بأمره ( مغياة بغاية ينتهي حكمها عند حلول تلك الغاية وال يعد نسخاً . افماْعُفوا وماْصفم
ْيٍء يِف ( أي : ذو قدرة تامة ، ال يعجزه شيء كما قال تعاىل )  ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ك لِِ َشْيٍء َقِديرٌ )  انم اّللَُّ لِيُ ْعِجزمُه ِمْن شم ا كم وممم

اوماِت ومال يِف اأْلمرْ  مم انم عمِليماً قمِديراً السَّ ْيٍء ُمْقتمِدراً ( ، وقال تعاىل )  ِض ِإنَُّه كم انم اّللَُّ عملمى ُكلِّ شم  ( . ومكم
 فهو سبحانه ذو قدرة تامة على كل شيء ، يبدل األحوال ، ويأت بأمره ، ويعفو مع القدرة .

 امة كاملة قائمة ، بشروطها وأركاهنا وواجباهتا وسننها .تقدم ، ومعناه : أدوا الصالة فرضها ونفلها ت ()َوَأِقيم وا الصَّالَة  
 ومعناه : أعطوا الزكاة املفروضة طيبة هبا نفوسكم ملستحقيها . تقدم . (َوآت وا الزََّكاةَ 

 والزكاة شرعاً : دفع مال مصوص لطائفة مصوصة تعبداً هلل تعاىل .
ُحوا ء الزكاة من أسباب النصر ، ألن هللا ذكرها بعد قوله )االة وإيتإن إقامة الص قال الشيخ ابن عثمني رمحه هللا : فماْعُفوا وماْصفم

ىتَّ يمْأِتم اّللَُّ بِأمْمرِهِ  ُروا ( وقد جاء ذلك صرحيًا يف قوله تعاىل ) حم اةم ومأممم نَّاُهْم يف اأْلمْرِض أمقماُموا الصَّالةم ومآت مُوا الزَّكم كَّ الَِّذينم ِإْن مم
ن م  ْعُروِف وم ّلِلَِّ عماِقبمُة اأْلُُمورِ بِاْلمم ِر وم ْوا عمِن اْلُمْنكم  (. هم

 أي : وما تقدموا ألنفسكم يف حياتكم من خري أيا كان ومهما كان ، قل أو كثُر .(  َوَما تـ َقدِِم وا أِلَنـْف ِسك ْم ِمْن َخرْيٍ )  
 ثوابه مضاعفاً لكم أجره .أي : تلقوه عند هللا يوم القيامة ، مدخراً لكم  ( جتَِد وه  ِعْنَد اَّللَِّ  )

رْيٍ َتمِ كما قال تعاىل ) و  دُِّموا أِلمنْ ُفِسُكْم ِمْن خم ا تُ قم مم نًا وم سم اةم ومأمْقرُِضوا اّللَّم ق مْرضًا حم رْياً أمِقيُموا الصَّالةم ومآُتوا الزَّكم ُدوُه ِعْندم اّللَِّ ُهوم خم
 ( .ومأمْعظممم أمْجراً 
نمةً وقال تعاىل ) سم ِإْن تمُك حم يُ ْؤِت ِمْن لمُدْنُه أمْجراً عمِظيماً  وم ا وم  ( . ُيضماِعْفهم

ْن ( استجاشة للضمائر ، وُتريك للهمم ، بأن اإلنسان إذا عمل ، إمنا يعمل لنفسه ، كما قال تعاىل ) أِلمنْ ُفِسُكمْ ويف قوله )  مم
ْفِسهِ  احِلاً فمِلن م  ( . عمِملم صم

 أو موبقها ( رواه مسلم . ) كل الناس يغدوا ، فبائع نفسه فمعتقها وقال 
حّث من هللا سبحانه هلم على االشتغال مبا ينفعهم ويعود عليهم باملصلحة ، من إقامة  .(..ومأمِقيُموا الصَّالةم ) :قال الشوكاين

 الصالة ، وإيتاء الزكاة . وتقدمي اخلري الذي يثابون عليه حىت ميكن هللا هلم ، وينصرهم على املخالفني هلم .
 احلديث  ) إن العبد إذا مات قال له الناس ما خلف ، وقالت له املالئكة ما قدم ( .جاء يف 

اُل ومارِثِِه أح)  وخرج البخاري عن عبد هللا قال : قال رسول هللا  الِِه ؟ أيُُّكم مم ٌد بُّ إِلمْيِه ِمْن مم ا ِمنَّا أحم ( قالوا : يما رسول هللِا ، مم
الُهُ  بُّ إِلمْيِه  ِإالَّ مم ا أخَّ  . قمالم : )أحم الم ومارِثِِه مم مم مم وم ا قمدَّ المُه مم  ر ( .فإنَّ مم

 ) من بطأ به عمله مل يسرع به نسبه ( رواه مسلم . وقال 
اًة ف مقمالم النََّبُّ و  ةم أمن َُّهْم ذمحبمُوا شم ا) عمْن عماِئشم هم ا بمِقىم ِمن ْ ِتُفه ، مم ا ِإالَّ كم هم ا بمِقىم ِمن ْ ابم  : لم قما، ا قمالمْت مم ِتِفهم رم كم ا غمي ْ رواه  .(ِقىم ُكلُّهم

 الرتمذي .
 كان أبو هريرة يبكي ويقول : سفري بعيد ، وزادي قليل .

 وكان أبو الدرداء يقول : صلوا ركعتني يف ظلم الليل لظلمة القبور .
م وهللا دار مل يتزودوا منها ، ودخلوا وقال ابن السماك : إن املوتى مل يبكوا من املوت ، ولكنهم يبكون من حسرة الفْوت ، فات مْته

 داراً مل يتزودوا هلا .
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ُد ُكلُّ ن مْفٍس مما ، فاجعل نصب عينيك قول هللا جل وعال )للحاق باجملدين وأنت صادق: إذا أردت اقال أحد السلف ي مْومم َتِم
ا عمِملمْت ِمْن ُسوٍء ت مومدُّ لمْو أمنَّ ب مي ْ  مم راً وم رْيٍ حُمْضم داً بمِعيداً عمِملمْت ِمْن خم نمُه أممم ب مي ْ ا وم هم تْ ( . وقوله تعاىل )ن م ا أمْسلمفم ُلو ُكلُّ ن مْفٍس مم  .(ُهنماِلكم ت مب ْ

 وقال القعقاع بن حكيم : قد استعددت للموت منذ ثالثني سنة ، فلو أتاين ما أحببت تأخري شيء عن شيء 
 : ملثل هذا فليعمل العاملون .ويروى عن ابن املبارك أنه ملا احتضر نظر إىل السماء ، فضحك مث قال 

واحتضر بعض الصاحلني فبكت امرأته ، فقال : ما يبكيك ؟ قالت : عليك أبكي ، قال : إن كنِت باكية فابك على نفسك ، 
 فأما أنا فقد بكيت على هذا اليوم منذ أربعني سنة .

ما أخربتكم به ، وقفت على باب قلب  وقيل لبعض السلف ملا حضرته الوفاة : ما كان عملك ؟ فقال : لو مل يقرب أجلي
 أربعني سنة فكلما مر فيه غري هللا حجبته عنه .

 وعن أنس بن عياض ، رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له : غداً القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة .
 .غداً نلقى األحبة حممداً وحزبمه : بل واطرباه، فقالملا حضرته الوفاة قالت امرأته، واحزناه - مؤذن رسول هللا  –وهذا بالل 

 قال أبو حازم سلمة بن دينار : كل عمل تكره املوت من أجله فاتركه ، مث ال يضرك مىت مّت .
ته ومجم  :  قال النووي امم ق عملمى ِإمم فم د اْلُمت َّ انه ومفمِضيلمته ، ومومرمِعِه عمْبد اّللَّ ْبن ِإْدرِيس ْبن يمزِيد اأْلمْوِدّي اْلُكويِفّ أمبُو حُمممَّ ِإتْ قم لمته وم الم

تمْمت اْلُقْرآ ْوته : الم ت مْبِكي ف مقمْد خم ْت ِعْند ُحُضور مم ِعبمادمته ، ُروِّينما عمْنُه أمنَُّه قمالم لِِبْنِتِه ِحني بمكم ة وم ْتمم ف خم ْيت أمْرب معمة آالم ا اْلب م ذم ن يف هم
انم اِْبن  ْنبمل : كم  ِإْدرِيس نمِسيًجا ومْحده .قمالم أممْحمد ْبن حم

يعين أنه تعاىل ال يغفل عن عمل عامل ، وال يضيع لديه ، سواء كان خرياً أو شراً ، فإنه سيجازي (  ِإنَّ اَّللََّ ِبَا تـَْعَمل وَن َبِصريٌ )  
 كل عامل بعمله .

مبعىن العلم ، ألنه أمشل حيث يعم  : بصري ، ليس من البصر  الذي هو الرؤية ، لكن من البصر الذي قال الشيخ ابن عثيمني
 العمل القلب والبدين .

 الفوائد :
 بيان ما عليه أهل الكتاب من احلسد العظيم هلذه األمة . -1

 شدة عداوة كثري من أهل الكتاب وحسدهم هلذه األمة . -2

 . اإلشارة لعظم نعمة هللا على هذه األمة باإلسالم واإلميان وبعثة حممد  -3

 للناس على ما أتاهم هللا من فضله ، فإن فيه شبه باليهود .أن من كان فيه حسد  -4

 أن هذا احلسد من أهل الكتاب نابع من عند أنفسهم مل يؤذن هلم فيه ، ومل يكن عن رؤية وتعقل . -5

 وجوب احلذر من احلسد فإنه داء وبيل ، ومرض خطري ، من أعظم أسباب االعتداء على الغري ورد احلق . -6

 هذا هلذه األمة يؤدونه عن عمد وعناد من بعد ما تبني هلم احلق . أن هؤالء الذين يودون -7

 التدرج يف معاملة الكفار ، حيث أمر هللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية أن نعفو ونصفح حىت يأت هللا بأمره . -8

م هلمُ أن اإلنسان يعذر جبهله إذا خالف األمر والنهي ، لقوله تعاىل :  -9 نيَّ ا ت مب م  .ُم احلْمقُّ ( ) ِمْن ب مْعِد مم

 وهذا األصل دّل عليه الكتاب والسنة :
عمثم رمُسواًل( قال تعاىل :  ىتَّ ن مب ْ ا ُكنَّا ُمعمذِِّبنيم حم مم  .) وم

ٌة ب مْعدم الرُُّسِل وقال تعاىل :  ُمْنِذرِينم لِئمالَّ يمُكونم لِلنَّاِس عملمى اّللَِّ ُحجَّ رِينم وم  ( .)ُرُسالً ُمبمشِّ
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ا ُكنَّا ُمْهِلِكي ا)وممم وقال تعاىل :  ُلو عملمْيِهْم آيماتِنما وممم ا رمُسواًل ي مت ْ هم عمثم يف أُمِّ ىتَّ ي مب ْ انم رمبُّكم ُمْهِلكم اْلُقرمى حم ا ا كم ْلُقرمى ِإالَّ ومأمْهُلهم
 )  .ظماِلُمونم

يطمئن ال يف ركوع وال يف  مل يأمر املسيء يف صالته أن يقضي ما فعله ، وكان املسيء يف صالته ال وأما السنة : أن النب 
 سجود .

ْيٍء قمِديٌر( عموم قدرة هللا ، لقوله تعاىل :  -10  .) ِإنَّ اّللَّم عملمى ُكلِّ شم

 وجوب إقامة الصالة . -11

 وجوب إيتاء الزكاة ملستحقيها . -12

 أن الصالة أوكد من الزكاة . -13

 احلث على تقدمي اخلري . -14

 الرتغيب يف اخلري قواًل وعمالً . -15

 اخلري لن يضيع ، بل ستجده عند هللا .أن ما تقدمه من  -16
( بـََلى َمْن 111ن ك نت ْم َصاِدِقنَي )َوقَال وْا َلن َيْدخ َل اجْلَنََّة ِإالَّ َمن َكاَن ه ودًا َأْو َنَصاَرى تِْلَك َأَمانِيـُّه ْم ق ْل َهات وْا بـ ْرَهاَنك ْم إِ ) 

 (112ِعنَد رَبِِِه َوالَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ه ْم حَيَْزن وَن ) َأْسَلَم َوْجَهه  َّلِلِِ َوه َو حم ِْسٌن فـََله  َأْجر ه  
 [112 -111البقرة: ]  

------------- 
 أي : اليهود والنصارى .( َوقَال وا  )

 هذا قول اليهود .( َلْن َيْدخ َل اجْلَنََّة ِإالَّ َمْن َكاَن ه ودًا ) 
 هذا قول النصارى . (َأْو َنَصاَرى) 
 املعىن: وقالت اليهود لن يدخل اجلنة إال من كان يهودياً، وقالت النصارى لن يدخل اجلنة إال من كان  يبقال القرط :

 نصرانيًّا.
  يبني هللا تعاىل اغرتار اليهود والنصارى مبا هم فيه ، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن قال ابن كثري : و

فاليهود قالوا : لن يدخل اجلنة إال من كان يهودياً ، والنصارى قالوا لن يدخل اجلنة إال يدخل اجلنة إال من كان على ملتها ، 
 من كان نصرانياً .

 ومن الدعاوى الكاذبة اليت ادعوها :
 ( .) َنمُْن أمبْ نماُء اّللَِّ ومأمِحبَّاُؤُه قوهلم  

ْعُدو وقوهلم ) نما النَّاُر ِإالَّ أميَّاماً مم قماُلوا لمْن متممسَّ  ( . دمةً وم
قماُلوا ُكونُوا ُهوداً أمْو نمصمارمى ت مْهتمُدواوقوهلم )  ( . وم

انم ُهوداً أمْو نمصمارمى وقوهلم يف هذه اآلية ) ْن كم  ( . ومقماُلوا لمْن يمْدُخلم اجلْمنَّةم ِإالَّ مم
كذلك ، وكما تقدم من دعواهم أنه لن فأكذهبم هللا تعاىل مبا أخربهم أنه معذهبم بذنوهبم ، ولو كانوا كما ادعوا ملا كان األمر  

متسهم النار إال أياماً معدودة ، مث ينتقلون إىل اجلنة ، ورد هللا تعاىل عليهم يف ذلك ، وهكذا قال يف هذه الدعوى اليت ادعوها بال 
 دليل وال حجة وال بينة فقال : 

 غري حق .قال أبو العالية : أماين متنوها على هللا ب ( تِْلَك َأَمانِيـُّه مْ ) 
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 واألماين مجع أمنية ، وهي : ما يتمناه اإلنسان بدون سبب يصل به إليه .
ُهْم  : ) التسهيلقال يف  انِي ُّ  . أكاذيبهم أو ما يتمنونه (أممم

 مث قال تعاىل : 
 . يا حممد(  ق لْ ) 
  ال قتادة : بينتكم على ذلك .قال أبو العالية وجماهد والسدي والربيع بن أنس : حجتكم . وق(  َهات وا بـ ْرَهاَنك مْ ) 
 أي فيما تدعونه ، مث قال تعاىل :ِإْن ك ْنت ْم َصاِدِقنَي( ) 
 : ، ولكن : ليس بأمانيكم ودعاويكم أي (بـََلى ) 
وط ( أي دينه ، وهذا الشرط األول من شر  وجههأي من أخلص العمل هلل وحده ال شريك له ، وقوله ) (  َمْن َأْسَلَم َوْجَهه  َّلِلَِّ ) 

 قبول العمل ، وهو اإلخالص هلل تعاىل .
 : بلى من أسلم هلل بدنه ، فخضع له بالطاعة جسده . قال الطربي

 : هل هذا من التأويل لصفة الوجه  ؟ فإن قال قائل
 اجلواب : ال ، ألن الوجه يطلق ويراد به الوِْجهة والقصد . 

 مل خص الوجه بالذكر ؟: فإن قيل
 ه بالذكر لوجوه :وإمنا خص الوج فاجلواب :
  . ألنه أشرف األعضاء من حيث أنه معدن احلواس والفكر والتخيل ، فإذا تواضع األشرف كان غريه أوىل أحدها :
 أن الوجه قد يكىن به عن النفس . وثانيها :
 .أن أعظم العبادات السجدة ، وهي إمنا ُتصل بالوجه فال جرم خصه بالذكر  وثالثها :

 الوجه بالذكر ، لكونه أشرف ما يرى من اإلنسان ، وألنه موضع احلواس ، وفيه يظهر العز والذل ، وخص  : وقال القرطيب
                                         والعرب خترب بالوجه عن مجلة الشيء ويصح أن يكون الوجه يف هذه اآلية املقصد .

  ه . السجود ، مل يبخل بسائر جوارحوخص الوجه بالذكر ، ألنه إذا جاد بوجهه يف :وقال البغوي 
 مع إخالصه .( َوه َو ) 
، فإن العمل املتقبل  ، وهذا هو الشرط الثاين من شروط قبول العمل وهو متابعة الرسول  أي اتبع فيه الرسول (  حم ِْسنٌ ) 

 ال يقبل إال بشرطني  : 
 يات ( متفق عليه .أن يكون خالصاً هلل وحده ، حلديث ) إمنا األعمال بالن أحدمها :
 أن يكون صواباً موافقاً للشريعة ، حلديث ) من عمل عماًل ... ( متفق عليه . واآلخر :

 رواه مسلم عن عائشة : من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد (. فمىت كان خالصاً ومل يكن صواباً؛ مل يتقبل، وهلذا قال الرسول 

  الصورة الظاهرة ، ولكن مل خيلص عامله القصد هلل ، فهو أيضاً مردود على فاعله .وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة يف 
فإنه ال يتقبل منهم ، حىت يكون ذلك متابًعا  -وإن فرض أهنم ملصون فيه هلل  -فعمل الرهبان ومن شاهبهم قال ابن كثري : 

عمْلنماُه  املبعوث إليهم وإىل الناس كافة ، وفيهم وأمثاهلم ، قال للرسول حممد  ٍل فمجم ا عمِمُلوا ِمْن عممم قمِدْمنما ِإىلم مم هللا تعاىل ) وم
ْنُثورًا ( . بماًء مم  هم

اءمُه ملْم جيمِ  ىتَّ ِإذما جم اًء حم ُبُه الظَّْمآُن مم رماٍب ِبِقيعمٍة حيمْسم سم اهُلُْم كم ُروا أمْعمم فم ْيًئا ( .وقال تعاىل ) ومالَِّذينم كم  ْدُه شم
وافًقا للشريعة يف الصورة الظاهرة ، ولكن مل خيلص عامله القصد هلل فهو أيًضا مردود على فاعله وهذا حال وأما إن كان العمل م
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 املنافقني واملرائني :
اىلم  ِإذما قماُموا ِإىلم الصَّالِة قماُموا ُكسم اِدُعُهْم وم نم النَّاسم ومال يمْذُكُرونم اّللَّم ِإال  يُ رماُءو كما قال تعاىل ) ِإنَّ اْلُمنماِفِقنيم خُيماِدُعونم اّللَّم ومُهوم خم

 قمِليال ( .
ُعونم الْ   ْن م اُهونم . الَِّذينم ُهْم يُ رماُءونم . ومميم الهِتِْم سم لِّنيم . الَِّذينم ُهْم عمْن صم اُعونم ( .وقال تعاىل ) ف مومْيٌل لِْلُمصم  مم

امءم رمبِِّه ف مْلي م  انم ي مْرُجو لِقم ْن كم ًدا ( .وهلذا قال تعاىل ) فممم احِلًا ومال ُيْشرِْك ِبِعبمادمِة رمبِِّه أمحم ال صم ْل عممم  ْعمم
ُه ّلِلَِّ ومُهوم حُمِْسٌن ( .  ْن أمْسلممم ومْجهم  وقال يف هذه اآلية الكرمية ) ب ملمى مم

 كيف يكون العلم ملصاً ؟
 ذلك ازداد به فجوراً أو فخراً . قال مالك بن دينار : إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علُمُه ، وإذا طلبه لغري

ن طلبم العلمم لآلخرة رمه قال الذهب : فممم سم  . هلل العلُم وخشع كم
 من ازداد علماً ومل يزدد خشية فليّتِهم علمه . قال بعض السلف :

 .[  21/449العجب .   ] السري  ُسِئلم احلافظ عبد الغين املقدسي : مِلم ال تقرأ من غري كتاب ؟ قال : أخاف
يف الطاعة ، وأحب  فقال: إذا بذل اجملهود رمحه هللا تعاىل: مىت يعلم العبد أنه من املخلصني ؟ وقد قيل لذي النون املصري

 سقوط املنزلة عند الناس .
 من مدحه أو ذمه. فقال: إذا صار خلقه كخلق الرضيع، ال يبايل تعاىل: مىت يكون العبد ملصاً؟ وقيل ليحىي بن معاذ رمحه هللا

من عالمة املخلص أن يتكدر إذا اطلع الناس على حماسن عمله كما يتكدر إذا اطلعوا على مساويه فإن فرح  : قال النووي
 ي .النفس بذلك معصية ورمبا كان الرياء أشد من كثري من املعاص

إمنا مساه هللا أجرًا لبيان أنه متكفل به وأنه ال أي : ثوابه ، واألجر يف األصل ما يؤخذ مقابل العمل ، و (  فـََله  َأْجر ه  ِعْنَد رَبِِهِ )  
 يضيع عنده .

: ومسى هللا ) الثواب ( أجرًا ، ألنه سبحانه وتعاىل التزم على نفسه أن جيزي به كالتزام املستأجر بدفع  قال الشيخ ابن عثيمني
 األجرة لألجري .

 عليهم ( فيما يستقبلونه ) وال هم حيزنون ( على ما مضى مما يرتكونه . أي ) فال خوف(  َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ه ْم حَيَْزن ونَ ) 
فاخلوف : الغم من أمر مستقبل ، واحلزن : الغم من أمر فائت ، وقد يستعمل احلزن مبعىن اخلوف وميكن يفسر به قوله تعاىل عن 

 ف . أهل اجلنة حني دخلوها ) احلمد هلل الذي أذهب عنا احلزن ( أي : أذهب عنهم اخلو 
فحصل هلم املرغوب وجنوا من املرهوب ، ويفهم منها أن من ليس كذلك ، ، وال خوف عليهم وال هم حيزنون :  وقال السعدي

 .                فهو من أهل النار اهلالكني ، فال جناة إال ألهل اإلخالص للمعبود ، واملتابعة للرسول 
 الفوائد :

 لنصارى أنه ال يدخل اجلنة إال من كان مثلهم يهودياً أو نصرانياً .بيان دعوى أهل الكتاب من اليهود وا -1

 أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث واجلزاء ، ألن اجلنة إمنا يدخلها أهلها بعد البعث يوم القيامة . -2

 أن الثواب ال حيصل إال بأمرين :  -3

o . إسالم الوجه هلل 
o  اإلحسان ، وهو متابعة النب . 

  اليت تدحض اخلصم وتفحمه .قوة احملاجة يف كتاب هللا -4
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 أنه ال تقبل الدعوى إال ببينة ، فمن ادعى حكماً من أحكام هللا األخروية أو الدنيوية ، فإن عليه أن يربهن فيما قال . -5

أن اليهود والنصارى ال حجة هلم إطالقًا فيما ادعوه من أنه ال يدخل اجلنة إال من كان هودًا أو نصارى ، وما أكثر دعاوي  -6
 يهود والنصارى بأهنم أهل اجلنة .ال

ل و )  َن اْلِكَتاَب َكَذِلَك قَاَل َوقَاَلِت اْليَـه ود  لَْيَسِت النََّصاَرى َعَلَى َشْيٍء َوقَاَلِت النََّصاَرى لَْيَسِت اْليَـه ود  َعَلى َشْيٍء َوه ْم يـَتـْ
نَـ   ( . (113ه ْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكان وْا ِفيِه خَيَْتِلف وَن )الَِّذيَن اَل يـَْعَلم وَن ِمْثَل قـَْوهلِِْم فَاَّللَّ  حَيْك م  بـَيـْ

 [ .113سورة البقرة: ] 
------------  

يبني هللا تعاىل تناقض اليهود ( )َوقَاَلِت اْليَـه ود  لَْيَسِت النََّصاَرى َعَلى َشْيٍء َوقَاَلِت النََّصاَرى لَْيَسِت اْليَـه ود  َعَلى َشْيءٍ 
 ى وتباغضهم وتعاندهم .والنصار 

 قالت اليهود: ليست النصارى يف دينها على صواب،وقالت النصارى:ليست اليهود يف دينها على صواب. قال الطربي:
، فقال  : أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول هللا  كما قال ابن عباس ملا قدم أهل جنران من النصارى على رسول هللا 

نتم على شيء، وكفر بعيسى واإلجنيل، وقال رجل من أهل جنران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء، رافع بن حرملة : ما أ
ْيءٍ وجحدوا نبوة موسى وكفر بالتوراة ، فأنزل هللا يف ذلك من قوهلما )  ِت النَّصمارمى عملمى شم ُهوُد لمْيسم  ...(.ومقمالمِت اْلي م

 عترب .املراد : على شيء م قوله تعاىل ) على شيء (
: املراد عامة اليهود وعامة النصارى ، فهذا من اإلخبار عن األمم السالفة ، وتكون أل للجنس ، ويكون  قيل :  قال أبو حيان

 ، إذ كذبوا بالرسل وبالكتب قبله. من الفريقني ، وتسلية له  يف ذلك تقريع ملن حبضرة رسول هللا 
حيث متاروا عند الرسول وتسابوا ، وأنكرت اليهود اإلجنيل ونبّوة عيسى ، وأنكرت  املراد يهود املدينة ونصارى جنران ، وقيل :

 النصارى التوراة ونبّوة موسى .
لزيادة بيان أن اجملازفة دأهبم وأن رمي املخالف هلم بأنه ضال شنشنة قدمية فيهم فهم يرمون املخالفني بالضالل  قال ابن عاشور :

ت اليهود النصارى بالضالل ورمت النصارى اليهود مبثله فال تعجبوا من حكم كل فريق منهم جملرد املخالفة ، فقدميًا ما رم
بأن املسلمني ال يدخلون اجلنة ، ويف ذلك إَناء على أهل الكتاب وتطمني خلواطر املسلمني ودفع الشبهة عن املشركني بأهنم 

 ثباتاً على شركهم.يتخذون من طعن أهل الكتاب يف اإلسالم حجة ألنفسهم على مناوأته و 
ل وَن اْلِكَتابَ )    أي : واحلال أهنم يتلون ويقرؤون التوراة واإلجنيل .(  َوه ْم يـَتـْ

 ويف هذه اآلية توبيخ هلم، حيث تعمدوا الكذب واالفرتاء كل فريق على اآلخر مع كوهنم يعلمون بكذب ما ذهبوا إليه.
ُلونم )  : قال يف التسهيل  ب .م مع تالوهتم الكتاتقبيح لقوهل (ومُهْم ي مت ْ
ويف هذا أعظم توبيخ، وأشّد تقريع؛ ألن الوقوع يف الدعاوى الباطلة، والتكلم مبا ليس عليه برهان هو: وإن كان :  وقال الشوكاين

 قبيحاً على اإلطالق لكنه من أهل العلم، والدراسة لكتب هللا أشّد قبحاً، وأفظع جرماً، وأعظم ذنباً .
 ذلك القول .أي مثل ( َكَذِلَك )

 أي : قال مشركوا العرب : ليس حممد على شيء . ( قَاَل الَِّذيَن ال يـَْعَلم وَن ِمْثَل قـَْوهلِِمْ ) 
  ( ؟الَِّذينم ال ي مْعلمُمونم وقد اختلف فيمن عين بقوله تعاىل ) قال 

 : كفار العرب ، قال القرطب : وهو قول اجلمهور ، ألهنم ال كتاب هلم . قيل
 د أمم كانت قبل اليهود والنصارى .: املراوقيل 
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قال ابن كثري : واختار أبو جعفر بن جرير : أهنا عامة تصلح للجميع ، وليس مثمّ دليل قاطع يعني واحدًا من هذه األقوال ، 
 واحلمل على اجلميع أوىل .

نَـه ْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكان وا ِفيِه خَيَْتِلف و )  أي أنه جيمع بينهم يوم القيامة ، ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي ال َن( فَاَّللَّ  حَيْك م  بـَيـْ
ُجوسم ومالَِّذينم أمْشرمُكوا جيور فيه وال يظلم مثقال ذرة ، وهذه كقوله تعاىل :  اُدوا ومالصَّابِِئنيم ومالنَّصمارمى وماْلمم ُنوا ومالَِّذينم هم )ِإنَّ الَِّذينم آمم

ِهيٌد( ِإنَّ اّللَّم ي مْفِصُل ب مي ْ  ْيٍء شم ِة ِإنَّ اّللَّم عملمى ُكلِّ شم ُهْم ي مْومم اْلِقيمامم  .ن م
ِة قوله تعاىل )  ( مسي بذلك : ي مْومم اْلِقيمامم

 ألن الناس يقومون من قبورهم . أواًل :
 ( . ي مْومم ي مُقوُم النَّاُس لِرمبِّ اْلعمالمِمنيم قال تعاىل ) 

 : ولقيام األشهاد . ثانياً 
ادُ لقوله تعاىل )  ي مْومم ي مُقوُم اأْلمْشهم نْ يما وم ُنوا يف احلْميماِة الدُّ ْنُصُر ُرُسلمنما ومالَِّذينم آمم  ( . إِنَّا لمن م

 : ولقيام املالئكة . ثالثاً 
ّفاً لقوله تعاىل )  ُة صم الِئكم  ( . ي مْومم ي مُقوُم الرُّوُح وماْلمم

 الفوائد :
 بيان عداوة اليهود والنصارى بعضهم لبعض . -1

 املقالة اليت قالتها اليهود وقالتها النصارى ، يقوهلا أيضاً كل من كان جاهاًل ، أي كل من كان ذا جهالة . أن هذه -2

ِة ( إثبات اجلزاء يوم القيامة ، لقوله تعاىل :  -3 ُهْم ي مْومم اْلِقيمامم ن م ُ حيمُْكُم ب مي ْ  .) فماّللَّ

 يوم القيامة ويبني من هو على احلق . أن الذين اختلفوا يف الكتاب ويف الرسل سوف يقضي تعاىل بينهم -4

 إثبات يوم القيامة ، وهو اليوم اآلخر . -5

ْم َأن َيْدخ ل وَها ِإالَّ َخآئِِفنَي هل ْم يف َوَمْن َأْظَلم  ِمَّن مََّنَع َمَساِجَد اَّللَِّ َأن ي ْذَكَر ِفيَها اَْس ه  َوَسَعى يف َخَراِّبَا أ ْولَِئَك َما َكاَن هَل  ) 
 ( . (114َيا ِخْزٌي َوهَل ْم يف اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم )الدُّنْـ 

 [ .114سورة البقرة: ] 
------------ 

 أي ال أحد أظلم . ( َوَمْن َأْظَلم   )
ليها للصالة ، والتالوة ، واملراد مبنع املساجد أن يذكر فيها اسم هللا : منع من يأت إ( ِمَّْن َمَنَع َمَساِجَد اَّللَِّ َأْن ي ْذَكَر ِفيَها اَْس ه   )

 والذكر ، وتعليمه .
 : هذا االستفهام فيه أبلغ داللة على أن هذا الظلم متناه، وأنه مبنزلة ال ينبغي أن يلحقه سائر أنواع الظلم،  قال الشوكاين

 أي : ال أحد أظلم ممن منع مساجد هللا .
 عوا يف خراهبا على قولني :وقد اختلف املفسرون يف املراد يف الذين منعوا مساجد هللا وس

 هم النصارى . القول األول :
 قال جماهد : النصارى كانوا يطرحون يف بيت املقدس األذى ، ومينعون الناس أن يصلوا فيه . 

وقال قتادة يف قوله ) وسعى يف خراهبا ( قال : هو خْبتمنصَّر ، خرب بيت املقدس وأع انه على ذلك النصارى ، محلهم بغض 
 على أن أعانوا خبتنصر البايل اجملوسي على ختريب املقدس .اليهود 
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وقال السدي : كانوا ظاهروا خبتنصر على ختريب بيت املقدس ، حىت خربه وأمر أن تطرح فيه اجليف ، وإمنا أعانه الروم على 
 خرابه من أجل أن بين إسرائيل قتلوا حيي بن زكريا . 

 قول فإن اخلراب هنا خراب حسي .وروي َنوه عن احلسن البصري ، وعلى هذا ال
 ه  . 6عن البيت احلرام يف عمرة احلديبية عام  نزلت يف صد املشركني النب  القول الثاين :

 القول األول ، واحتج بأن قريشاً مل تسعم يف خراب الكعبة ، وأما الروم فسعوا يف ختريب بيت املقدس . واختار ابن جرير
 ، حيث قال رمحه هللا : والذي يظهر وهللا أعلم القول الثاين . واختار ابن كثري القول الثاين

مث قال ابن كثري ردًا على ابن جرير: ... وأيضًا فإنه تعاىل ملا وجه الذم يف حق اليهود والنصارى، شرع يف ذم املشركني الذي 
 أن قريشًا مل تسعم يف خراب الكعبة؛ أخرجوا الرسول وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصالة يف املسجد احلرام، وأما اعتماده يف

 وأصحابه، واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم.  فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول هللا 
رمحه هللا العموم ، فقال : وقيل املراد من منع من كل مسجد إىل يوم القيامة ، وهو الصحيح ، ألن اللفظ عام  ورجح القرطيب

 صيغة اجلميع ، فتخصيصها ببعض املساجد وبعض األشخاص ضعيف . ورد ب
عام لكل من خرب مسجداً، أو سعى يف تعطيل مكان مرشح ( ومن أظلم ممن منع مساجد هللا ...: قوله تعاىل ) قال البيضاوي

أن يدخل  ا رسول هللا للصالة ، وإن نزل يف الروم ملا غزوا بيت املقدس وخربوه وقتلوا أهله ، أو يف املشركني ملا منعو 
 .                  املسجد احلرام عام احلديبية 

احلسي واملعنوي ، فاخلراب احلسي هدمها وختريبها (  يف خراهبا) اجتهد وبذل وسعه : أي  ، وسعى( أي :  َوَسَعى يف َخَراِّبَا) 
 ، واخلراب املعنوي : منع الذاكرين السم هللا فيها .  وتقذيرها
 السعي يف ختريب املسجد قد يكون لوجهني. ازي :قال الر 

 منع املصلني واملتعبدين واملتعهدين له من دخوله فيكون ذلك ختريباً. أحدمها :
 باهلدم والتخريب وليس ألحد أن يقول : كيف يصح أن يتأول على بيت هللا احلرام ومل يظهر فيه  والثاين :

كان له موضع صالة فخربته قريش   بادة فيه يكون ختريباً له ، وقيل : إن أبا بكر التخريب ، ألن منع الناس من إقامة شعار الع
 ملا هاجر .

: هذا خرب معناه الطلب ، أي ال متكنوا هؤالء إذا قدرمت عليهم من دخوهلا قيل  ( أ ولَِئَك َما َكاَن هَل ْم َأْن َيْدخ ل وَها ِإالَّ َخائِِفنيَ )
مكة أمر من العام القابل يف سنة تسع أن ينادى برحاب مىن : أال حيجن  ذا ملا فتح رسول هللا إال ُتت اهلدنة أو اجلزية ، وهل

 بعد العام مشرك ، وال يطوفن بالبيت عريان .
ما كان ينبغي هلم أن يدخلوا مساجد هللا إال خائفني على وجه التهديد وارتعاد الفرائص من املؤمنني أن يبطشوا هبم فضالً  وقيل :
 ولوا عليها ومينعوا املؤمنني منها .أن يست

 واملعىن : ما كان احلق والواجب إال ذلك .
إن هذا بشارة من هللا للمسلمني أنه سيظهرهم على املسجد احلرام وعلى سائر املساجد ، وأنه يذل املشركني هلم ، حىت  وقيل :

 قتل إن مل يسلم .ال يدخل املسجد احلرام أحد منهم إال خائفاً خياف أن يؤخذ فيعاقب أو ي
ومن جعل اآلية يف النصارى روي أنه مرَّ زمان بعد بناء عمر بيت املقدس يف اإلسالم ال يدخله نصراين إال أوجع  قال القرطيب :

 ضرباً بعد أن كان متعبدهم .
َيا ِخْزيٌ )  نـْ خل أحدهم املسجد احلرام إال من جعل اآلية يف قريش ، جعل اخلزي يف الدنيا : الفتح ، وأن ال يد ( هَل ْم يف الدُّ
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دوا املسلمني عن املسجد احلرام ؛ ُصدوا عنه .  خائفاً ، ألن اجلزاء من جنس العمل ، فكما صم
على ما انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب األصنام حوله ، ودعاء غري هللا عنده، (  َوهَل ْم يف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ ) 

 وغري ذلك من أفاعيلهم اليت يكرهها هللا ورسوله . والطواف به عرياً ،
 وأما من جعل اآلية يف النصارى فقال كعب األحبار: أن النصارى ملا ظهروا على بيت املقدس خربوه، فلما بعث هللا حممدًا 

اِجدم اّللَِّ أنزل عليه :  سم نمعم مم ْن أمْظلمُم ممَّْن مم مم  املسجد إال خائفاً ....( فليس يف األرض نصرانياً يدخل )وم
 وقال السدي : فليس يف األرض رومي يدخله اليوم إال وهو خائف أن يضرب عنقه ، أو قد أخيف بأداء اجلزية فهو يؤديها .

 الفوائد :
 ُترمي منع مساجد هللا من أن يذكر فيها امسه . -1

: )إذا  إيقاعه يف املسجد ، وهلذا قال النب اإلشارة إىل أن ما يتعلق بأمور الدنيا من بيع وشراء وأجارة وَنوها ، ال حيل  -2
 رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد فقولوا: ال أربح هللا َتارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: ال رد هللا عليك(.

 اإلشارة إىل أن املساجد إمنا بنيت لذكر هللا . -3

 لسان ، وذكر هللا يكون باللسان وبالقلب وباجلوارح .أن ذكر هللا يكون بذكر امسه ، وذلك يقتضي أن يكون بال -4

 أما ذكر هللا بالقلب : بأن يكون اإلنسان متفكراً متأماًل يف آيات هللا .
 وأما الذكر باللسان : فهو يتناول كل قول يقرب إىل هللا ، من قراءة أو تسبيح .

 كالوضوء والصالة وغريها.وأما الذكر باجلوارح : فيشمل كل فعل يتقرب به اإلنسان إىل ربه،  
 أن السعي يف خراب املساجد يشمل منع ذكر هللا تعاىل ، ويشمل اخلراب احلسي وذلك هبدمها . -5

 أن هؤالء املتسلطني على عباد هللا ، مبنعهم من مساجد هللا أن يذكروا اسم هللا ، هلم عقوبتان : -6

 عقوبة يف الدنيا : وهي اخلزي والذل .
 ي العذاب العظيم .وعقوبة يف اآلخرة : وه

َنَما تـ َولُّوْا فـََثمَّ َوْجه  اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ َواِسٌع َعِليٌم ))   ( . (115َوَّلِلِِ اْلَمْشِرق  َواْلَمْغِرب  فَأَيـْ
 [ .115سورة البقرة: ] 

------------ 
لوقات باإلجياد واالخرتاع ، وخصهما بالذكر واإلضافة أي مها له ملك ، وما بينهما من اجلهات واملخ ()َوَّلِلَِّ اْلَمْشِرق  َواْلَمْغِرب  

 له تشريفاً ، َنو : بيت هللا ، وناقة هللا .
خصهما بالذكر ، ألهنما حمل اآليات العظيمة ، فهما مطالع األنوار ومغارهبا ، فإذا كان مالكًا هلا ، كان مالكاً  قال السعدي :

 لكل اجلهات . 
ّلِلَِّ يف هذا اآلية قال تعاىل ) ْغِربُ وم ْشرُِق وماْلمم ْغرِب منْيِ ( وجاء يف آية أخرى بلفظ التثنية كقوله تعاىل ) اْلمم ْشرِق منْيِ ومرمبُّ اْلمم ( رمبُّ اْلمم

اِدُرونم وجاء يف آية أخرى بلفظ اجلمع كقوله تعاىل ) غماِرِب ِإنَّا لمقم ارِِق وماْلمم شم ع (؟ فاختلف العلماء يف اجلمفمال أُْقِسُم ِبرمبِّ اْلمم
 بينها؟

اجلهة اليت تشرق منها الشمس ، واجلهة املقابلة اليت تغيب فيها  –بلفظ اإلفراد  –أن املراد باملشرق واملغرب القول األول : 
 الشمس ، فاملشرق هو موضع الشروق ، واملغرب : هو موضع الغروب .

فهو مشارق السنة  –بلفظ اجلمع  –املراد هبما  فهو مشرقا الصيف والشتاء ومغربامها ، وأما –بلفظ التثنية  –واملراد هبما 
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ومغارهبا ، فللشمس مشرق كل يوم خيتلف عن مشرقها يف اليوم اآلخر على مدار السنة ، وكذلك مغرهبا وهي ثالَثائة وستون 
 مشرقاً ، وكذلك املغارب بعدد أيام السنة .

والبغوي وابن القيم والسمرقندي وابن كثري والسيوطي ذهب إىل هذا املسلك ابن عباس وتابعه جماهد وقتادة ورجحه الطربي 
 والشنقيطي .
بلفظ التثنية:  –اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار ، واملراد هبما  –بلفظ اإلفراد  –: أن املراد باملشرق واملغرب  القول الثاين

مشارق السنة ومغارهبا .) آيات العقيدة اليت قد  –بلفظ اجلمع  –أطول يوم يف السنة ، وأقصر يوم يف السنة، وأما املراد هبما 
 يوهم ظاهرها التعارض ( .

َنَما تـ َولُّوا)  أي : تتجهوا .(  فَأَيـْ
 أي : هنالك وجه هللا .( فـََثمَّ َوْجه  اَّللَِّ  )

 اختلف العلماء هل هذه اآلية  من آيات الصفات أم ال على قولني :

 هللا الذي هو صفة من صفاته سبحانه .  يات الصفات ، وأن املراد باآلية وجهذهبت طائفة إىل أهنا من آ القول األول :
 وابن القيم ، وعبد الرمحن السعدي ، وابن عثيمني . وقال بذلك : ابن خزمية ، والبيهقي ،

الوجه ، فإنه قد اطرد جميئه يف  قوله تعاىل ) ف مثممَّ ومْجُه اّللَِّ ( أنه كقوله يف سائر اآليات اليت ذكر فيها : الصحيح يف قال ابن القيم
واحدة ، ومعىن واحد، فليس فيه معنيان متلفان يف مجيع املواضع غري  القرآن والسنة مضافًا إىل الرب تعاىل، على طريقة

تنع أن يراد به القبلة واجلهة ، وال مي يف سورة البقرة ، وهو قوله ) ف مثممَّ ومْجُه اّللَِّ (، وهذا ال يتعني محله على املوضع الذي ذكر
 كنظائره كلها أوىل .  وجه الرب حقيقة، فحمله على غري القبلة

: لكن الراجح أن املراد به الوجه احلقيقي ، ألن ذلك هو األصل ، وليس هناك ما مينعه ، وقد أخرب  وقال الشيخ ابن عثيمني
؛ ألن هللا ِقبمل وجهه فإذا صليت يف مكان ال تدري  . وهلذا هنى أن يبصق أمام وجههأن هللا تعاىل ِقبملم وجه املصلي  النب 

أين القبلة واجتهدت وُتريت وصليت وصارت القبلة يف الواقع خلفك فاهلل يكون قبل وجهه حىت يف هذه احلالة . وهذا 
 معىن صحيح موافق لظاهر اآلية واملعىن األول ال خيالفه يف الواقع .

 شيء . آلية ليس من باب الصفات يف: ذهبت طائفة إىل أن هذه ا القول الثاين
 الصفات فقد غلط . قال  ابن تيمية : ليست هذه اآلية من آيات الصفات ومن عدها يف

 وقد اختلف هؤالء يف معناها على أقوال :

ة  : أن معىن ) فثم وجه هللا ( أي : فثم قبلة هللا ، قالوا : والوجه يأت يف اللغة مبعىن اجلهة، يقال: فقيل  ة . وممن ِوْجهم ووجه ومِجهم
 وعكرمة  ، واحلسن البصري ، وقتادة ، ومقاتل بن حيان ، والشافعي . :ابن عباس، وجماهد ،  روي عنه هذا القول

 واختاره : الواحدي ، والزمشري ، وابن عطية ، والرازي ، وابن تيمية .
 هللا ، هكذا قال مجهور السلف . ومْجُه اّللَِّ ( أي : قبلة هللا ، ووْجِهة : ) ف مثممَّ  قال ابن تيمية

 : ) فثم وجه هللا ( أي : فثم رضا هللا وثوابه . وقيل
 القول األول . –وهللا أعلم  –والراجح 

ا تُ وملُّوا ف مثممَّ ومْجُه اّللَّ  )اختلف العلماء يف املعىن الذي نزلت فيه  وقد  على أقوال:(  فمأميْ نممم
ملا هاجر إىل املدينة ، وكان  ول ما نسخ من القرآن : القبلة ، وذلك أن رسول هللا : ما جاء عن ابن عباس قال ) كان أقيل 

بضعة عشر شهرًا ، فكان  أكثر أهلها اليهود ، أمره هللا أن يستقبل بيت املقدس ، ففرحت اليهود ، فاستقبلها رسول هللا 
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سماء ، فأنزل هللا ) قد نرى تقلب وجهك يف السماء ... حيب قبلة إبراهيم عليه السالم ، فكان يدعو وينظر إىل ال رسول هللا 
إىل قوله فولوا وجوهكم شطره ( فارتاب من ذلك اليهود ، وقالوا : ) ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها ( فأنزل هللا ) قل هلل 

تة عن ابن عباس ، وأيضًا من قبيل الصريح املشرق واملغرب ( وقال ) فأينما تولوا فثم وجه هللا ( رواه ابن جرير ، وهذه الرواية ثاب
 يف سبب النزول .

 نزلت فيمن صلى إىل غري القبلة يف ليلة مظلمة . أخرجه الرتمذي قيل :
يف سفر فلم ندر أين القبلة ، فصلى كل رجل منا على حياله ، فلما أصبحنا ذكرنا  عن عامر بن ربيعة  قال ) كنا مع النب 

( )، فنزلت :  ذلك للنب  ا تُ وملُّوا ف مثممَّ ومْجُه اّللَِّ  أخرجه الرتمذي وفيه ضعف . فمأميْ نممم
 : نزلت يف املسافر يتنفل حيثما توجهت به راحلته . وقيل 

 يصلي وهو مقبل من مكة إىل املدينة على راحلته حيثما كان وجهه، قال: وفيه نزلت:  فعن ابن عمر قال )كان رسول هللا 
ا تُ وملُّ  ()فمأميْ نممم  ( . رواه مسلم .وا ف مثممَّ ومْجُه اّللَِّ

ْطرمُه ( : إن اآلية منسوخة بقوله : وقيل  ُكْم شم ا ُكْنُتْم ف موملُّوا ُوُجوهم ْيُث مم  أي تلقاءه .) ومحم
 روي عن جماهد والضحاك : أهنا حمكمة املعىن : أينما كنتم من شرق وغرب فثم وجه هللا الذي أمرنا باستقباله وهو الكعبة .

 ملا نزلت ) ادعوين أستجب لكم ( قالوا : إىل أين ؟ فنزلت ) فأينما تولوا فثم وجه هللا ( لكنه ضعيف . قيل :و 

 قال ابن جرير : واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية واإلفضال واجلود والتدبري .( ِإنَّ اَّللََّ َواِسٌع ) 
 ، ووسع رزقه مجيع خلقه . : الواسع : هو الغين الذي وسع غناه مفاقر عباده وقال اخلطايب

: الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاهتا ، حبيث ال حيصي أحد ثناء عليه ، بل هو كما أثىن على نفسه ، واسع  وقال السعدي
 العظمة ، والسلطان وامللك ، واسع الفضل واإلحسان ، عظيم اجلود والكرم .

خللق كلهم يتقلبون يف رمحته وفضله ، يعطي من يشاء ومينع ، وخيفض فاهلل عز وجل واسع العطاء ، كثري اإلفضال على خلقه ، وا
 من يشاء ويرفع ، بعلمه الذي وسع كل شيء وحكمته .

 وهللا واسع املغفرة .
 ومن سعة مغفرته : أنه يغفر لكل من تاب وأناب مهما بلغت ذنوبه وخطاياه . 
يعًا ِإنَُّه ُهوم اْلغمُفوُر الرَّحِ ُقْل يما ِعبماِديم الَِّذينم أمْسرمُفوا عملم قال تعاىل )  نُوبم مجِم (. يمُ ى أمنْ ُفِسِهْم ال ت مْقنمُطوا ِمْن رممْحمِة اّللَِّ ِإنَّ اّللَّم ي مْغِفُر الذُّ

ِعْلمًا فماْغِفْر لِلَِّذينم تمابُوا ومات َّب م وقال محلة العرش عن رهبم تبارك وتعاىل ) ْيٍء رممْحمًة وم ِسْعتم ُكلَّ شم ابم رمب َّنما وم ِقِهْم عمذم ِبيلمكم وم ُعوا سم
 ( .اجلْمِحيمِ 

 وهللا واسع العلم :
ْيٍء ِعْلماً كما قال تعاىل ) ِسعم ُكلَّ شم ُُكُم اّللَُّ الَِّذي ال ِإلمهم ِإالَّ ُهوم وم  ( . ِإمنَّما ِإهلم

 وهللا واسع الرمحة :
ْيءٍ كما قال تعاىل )   ِسعمْت ُكلَّ شم بُوكم ف مُقْل رمبُُّكْم ُذو رممْحمٍة وماِسعمةٍ ( ، وقال تعاىل ) ومرممْحميِت وم ذَّ  ( . فمِإْن كم

 بكل شيء ال خيفى عليه شيء . ] تقدمت مباحث العلم [ .(  َعِليمٌ ) 
 الفوائد :

ْغِربُ عموم ملك هللا  -1 ْشرُِق وماْلمم ّلِلَِّ اْلمم  ( .)وم

ْشرُِق أن هذا العموم ال يأت ألحد سوى هللا ، لقوله  -2 ّلِلَِّ اْلمم ْغِربُ )وم  (.وماْلمم
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 أن اإلنسان مهما توىل واَته إىل شيء فثم وجه هللا .  -3

 أن اإلنسان إذا صلى إىل جهة جمتهداً حيث حيل له االجتهاد ، معتقداً أن هذه اجلهة هي القبلة ، فإن صالته تصح . -4

يف وال تعطيل وال تشبيه وال متثيل ، إثبات الوجه هلل ، وعقيدة أهل السنة : إثبات الوجه هلل إثباتًا يليق جبالله من غري ُتر  -5
 وهكذا بقية الصفات كاليدين والعينني .

قَّ إثبات سعة علم هللا تعاىل وإحاطته بكل شيء ، وذلك أن كل األشياء بالنسبة إليه صغرية ، قال تعاىل :  -6 ُروا اّللَّم حم ا قمدم مم )وم
ةِ  ُتُه ي مْومم اْلِقيمامم يعاً ق مْبضم ( قمْدرِِه وماأْلمْرُض مجِم ا ُيْشرُِكونم ت معماىلم عممَّ انمُه وم ْطوِيَّاٌت بِيمِميِنِه ُسْبحم اوماُت مم مم  . ومالسَّ

احلذر من مالفة هللا عز وجل برتك أوامره أو فعل نواهيه ، ألنه عامل سبحانه وتعاىل بذلك ، وعلمه بذلك يقتضي احلذر من  -7
 مالفته .

 
 
 
( َبِديع  السََّماَواِت َواأَلْرِض َوِإَذا َقَضى 116َحانَه  َبل لَّه  َما يف السََّماَواِت َواأَلْرِض ك لٌّ لَّه  قَانِت وَن )َوقَال وْا اَّتَََّذ اَّللَّ  َوَلًدا س بْ ) 

َا يـَق ول  َله  ك ن فـََيك ون  )  ( . (117َأْمرًا فَِإَّنَّ
 [117 - 116 البقرة:]  

--------------- 
هذا إخبار عن النصارى عليهم لعائن هللا ، وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب ممن جعل  (َوقَال وْا اَّتَََّذ اَّلِل  َوَلداً )

 املالئكة بنات هللا .
ُهوُد ُعزميْ ٌر اْبُن  ): هذا الولد املزعوم على زاعمه لعائن هللا، قد جاء مفصاًل يف آيات أخر، كقوله تعاىل:  قال الشنقيطي قمالمِت اْلي م وم

قم  ُروا ِمْن ق مبْ اّللَِّ وم فم ِسيُح اْبُن اّللَِّ ذمِلكم ق مْوهُلُْم بِأمفْ وماِهِهْم ُيضماِهُئونم ق مْولم الَِّذينم كم ( المِت النَّصمارمى اْلمم وقوله  ُل قمات ملمُهُم اّللَُّ أمىنَّ يُ ْؤفمُكونم
نماِت (  )  .ومجيمْعمُلونم ّلِلَِّ اْلب م
 . فادعاء هلل الولد أمر خطري وكبري 

ُقوُلونم ق مْواًل عمِظيماً تعاىل ) كما قال  ( .ِإنَُّكْم لمت م
ْيئاً ِإّداً  .ومقماُلوا اختَّمذم الرَّمْحمُن وملمداً وقال تعاىل ) ْد ِجْئُتْم شم ّداً  .لمقم رُّ اجْلِبماُل هم قُّ األمْرُض ومختِم تمنشم طَّْرنم ِمْنُه وم فم وماُت ي مت م مم اُد السَّ أمْن دمعمْوا  .تمكم

لمداً لِلرَّمْحمِن  لمداً  .وم ا ي مْنبمِغي لِلرَّمْحمِن أمْن ي متَِّخذم وم مم وماتِ  .وم مم ْن يِف السَّ  ( .وماألمْرِض ِإالَّ آِت الرَّمْحمِن عمْبداً  ِإْن ُكلُّ مم
بميِن  )قمالم   عمِن النَِّبِّ . عمِن اْبِن عمبَّاسٍ  ذَّ ، وم  قمالم اّللَُّ كم يِن اْبُن آدممم ومملْم يمُكْن لمُه ذمِلكم تممم ، فمأممَّا تمْكِذيُبُه ِإيَّا شم ف مزمعممم  يومملْم يمُكْن لمُه ذمِلكم

ْتُمُه ِإيَّا أميّنِ  انم ، ومأممَّا شم ا كم مم ُه كم ْولُُه يل  يالم أمْقِدُر أمْن أُِعيدم اين  ف مقم لمٌد ، فمُسْبحم اِحبمًة أمْو وملمداً  وم ذم صم  ( رواه البخاري .أمْن أمختَِّ
 حد أصرب على اذى مسعه من هللا ، إهنم جيعلون له ولداً ، وهو يرزقهم ويعافيهم ( متفق عليه .) ال أ وقال 

 أي تعاىل وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبرياً . ( س ْبَحانَه  )  
 كتابه أن وما تضمنته هذه اآلية الكرمية : من أنه ملا ذكر وصف الكفار له مبا ال يليق به ، نزه نفسه عن ذلك ، معلمًا خلقه يف

 ينزهوه عن كل ما ال يليق به ، جاء موضحاً يف آيات كثرية :
انمهُ كقوله تعاىل ) لمداً ُسْبحم  ( . ومقماُلوا اختَّمذم اّللَُّ وم

ُهْم ومخم وقوله تعاىل ) لمقم اءم اجلِْنَّ ومخم عمُلوا ّلِلَِّ ُشرمكم انمهُ  ومجم ب منماٍت ِبغمرْيِ ِعْلٍم ُسْبحم ا يمِصُفونم  رمُقوا لمُه بمِننيم وم ت معماىلم عممَّ  ( . وم
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انمُه ُهوم اْلغميِنُّ وقوله تعاىل ) لمداً ُسْبحم  ( . قماُلوا اختَّمذم اّللَُّ وم
ُهونم وقوله تعاىل ) ا يمْشت م ُْم مم هلم انمُه وم نماِت ُسْبحم  ( . ومجيمْعمُلونم ّلِلَِّ اْلب م
 ( . انمُه بمْل ِعبماٌد ُمْكرمُمونم ومقماُلوا اختَّمذم الرَّمْحمُن وملمداً ُسْبحم وقوله تعاىل )
ِبيالً وقوله تعاىل ) غمْوا ِإىلم ِذي اْلعمْرِش سم بْ ت م ا ي مُقوُلونم ِإذاً الم مم عمُه آهِلمٌة كم انم مم ِبرياً .  ُقْل لمْو كم ا ي مُقوُلونم ُعُلّواً كم ت معماىلم عممَّ انمُه وم  ( . ُسْبحم
ا آهِلمٌة ِإالَّ وقوله تعاىل ) انم ِفيِهمم ا يمِصُفونم لمْو كم انم اّللَِّ رمبِّ اْلعمْرِش عممَّ تما فمُسْبحم دم سم  ( .  اّللَُّ لمفم
لمدٌ وقوله تعاىل ) انمُه أمْن يمُكونم لمُه وم  ( . ُسْبحم

 وهللا منزه عن الولد ألمور متعددة :
 ألنه مالك كل شيء ، واملالك ال بد أن يكون اململوك مبايناً له يف كل األحوال . أواًل :

لمٌد ومملْم تمُكْن لمُه أنه ليس له زوجة ، واالبن إمنا يكون غالباً ممن له زوجة ، كما ذكر هللا ذلك يف سورة األنعام ) اً :ثاني أمىنَّ يمُكوُن لمُه وم
اِحبمةٌ   ( . صم
ة إىل ذلك ، ألنه احلي أن الولد إمنا يكون ملن حيتاج للبقاء ، أي : بقاء النوع باستمرار النسل ، والرب عز وجل ليس حباج ثالثاً :

 الذي ال ميوت .
أن االبن إمنا حيتاج إليه والده ليساعده ويعينه على شؤونه وأموره ، وهللا سبحانه وتعاىل غين ، وقد أشار إىل ذلك بقوله )  رابعًا :

 سبحانه هو الغين  ( .                 ] قاله الشيخ ابن عثيمني [ .
ذ للحاجة إليه يف الكرب ورجاء االنتفاع مبعونته حال عجز األب عن أمور نفسه، فعلى هذا إجياد : إن الولد إمنا يتخقال الرازي

الولد إمنا يصح على من يصح عليه الفقر والعجز واحلاجة، فإذا كان كل ذلك حمال كان إجياد الولد عليه سبحانه وتعاىل حماالً 
يفون إليه األوالد قوهلم، واحتج عليهم هبذه احلجة وهي أن كل من يف واعلم أنه تعاىل حكى يف مواضع كثرية عن هؤالء الذين يض

ْرميمم ق مْولم احلق الذي  ى ابن مم السموات واألرض عبد له ، وبأنه إذا قضى أمراً فإمنا يقول له كن فيكون، وقال يف مرمي  ) ذلك ِعيسم
لمٍد سبحانه إِ  انم ّللَِّ أمن ي متَِّخذم ِمن وم ْتُ ُرون مما كم قماُلواْ ِفيِه ميم ذما قضى أمْمرًا فمِإمنَّما ي مُقوُل لمُه ُكن ف ميمُكون (وقال أيضًا يف آخر هذه السورة )وم

رُّ اجلبال هم  قُّ األرض ومختِم تمنشم طَّْرنم ِمْنُه وم فم اُد السموات ي مت م ْيئًا ِإّدًا تمكم لمدًا * لمقمْد ِجْئُتْم شم لمداً اختذ الرمحن وم ا ّدًا * أمن دمعمْوا للرمحن وم مم * وم
ن يِف السموات واألرض ِإالَّ آِت الرمحن عمْبداً( . لمداً * ِإن ُكلُّ مم  يمنبمِغي للرمحن أمن ي متَِّخذم وم

أي ليس األمر كما افرتوا ، وإمنا له ملك السماوات واألرض ومن فيهن ، وهو املتصرف  ( َبل لَّه  َما يف السََّماَواِت َواأَلْرضِ ) 
ازقهم ومقدورهم ومسخرهم ومسريهم ومصرفهم كما يشاء ، واجلميع عبيد له، وملك له، فكيف يكون له فيهم ، وهو خالقهم ور 

ولد منهم والولد إمنا يكون متولدًا من شيئني متناسبني، وهو تبارك وتعاىل ليس له شبيه وال مشارك يف عظمته وكربيائه، وال 
 صاحبة له ، فكيف يكون له ولد .

 خص السماوات واألرض بالذكر ، ألهنما أعظم ما نرى من ملوقاته جل وعال . وإمنا  :  قال ابن عطية
 .أي : مطيعون (  ك لٌّ لَّه  قَانِت ونَ )  

 ( مطيعون ، قال : طاعة الكافر يف سجود ظله وهو كاره .ُكلٌّ لَُّه قمانُِتونم : ) قال جماهد
ع األقوال كلها ، وهو أن القنوت : هو الطاع ة واالستكانة إىل : وهذا القول عن جماهد هو اختيار ابن جرير جيم قال ابن كثري

الِ  )هللا ، كما قال تعاىل   ِظالهُلُْم بِاْلُغُدوِّ وماآْلصم ْرهاً وم اوماِت وماأْلمْرِض طمْوعاً ومكم مم ْن يف السَّ ّلِلَِّ يمْسُجُد مم  .(  وم
 فعنه ثالثة أجوبة: فإن قيل : كيف عمَّ هبذا القول وكثري من اخللق ليس له مبطيع ؟

 أن يكون ظاهرها ظاهر العموم ، ومعناها معىن اخلصوص ، واملعىن : كل أهل الطاعة له قانتون. أحدها :
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 أن الكفار تسجد ظالهلم هلل بالغدوات والعشيات ، فنسب القنوت إليهم بذلك. والثاين :
 ، فذلك دليل على ُذلِه للرب.أن كل ملوق قانت له بأثر صنعه فيه ، وجري أحكامه عليه  والثالث :
 كل له قائم يوم القيامة .  والرابع :

 مطيعون ) يف األمر القدري الكوين ( كن إنساناً فكان ، كن محاراً فكان . واخلامس :
 والصواب ما سبق وهو اختيار ابن جرير كما تقدم .

اخلالق ، وخاص وهو قنوت العبادة ، فالنوع القنوت نوعان : قنوت عام وهو قنوت اخللق كلهم ُتت تدبري :  لسعديوقال ا
  ( .وقوموا هلل قانتني) األول كما يف هذه اآلية ، والنوع الثاين ، كما يف قوله تعاىل 

 أي خالقها على غري مثال سابق .(  َبِديع  السََّماَواِت َواأَلْرضِ )  
ومبدعها ومرتعها على غري حد وال مثال، وكل من  فاهلل عز وجل بديع السماوات واألرض أي منشئها وموجدها :قال القرطيب 

 .  أنشأ ما مل يسبق إليه قيل له : مبدع
َا يـَق ول  َله  ك ن فـََيك ون  ) يبني بذلك تعاىل كمال قدرته وعظيِم سلطانِه ، وأنه إذا قّدر أمراً وأراد كونه ؛ فإمنا ( َوِإَذا َقَضى َأْمرًا فَِإَّنَّ

 ، فيكون ، أي فيوجد على وفق ما أراد .يقول له كن ، أي مرة واحدة 
ْيئاً أمْن ي مُقولم لمُه ُكْن ف ميمُكونُ كما قال تعاىل )  ( . ِإمنَّما أمْمرُُه ِإذما أمرمادم شم

ْيٍء ِإذما أمرمْدنماُه أمْن ن مُقولم لمُه ُكْن ف ميمُكونُ وقال تعاىل )   ( . ِإمنَّما ق مْولُنما ِلشم
ا أمْمرُنما إِ وقال تعاىل )  مم رِ وم لمْمٍح بِاْلبمصم ٌة كم  ( . الَّ وماِحدم

 . ) قاله ابن جرير ( . وحتمه اً إذا أحكم أمر املراد بقوله ) قضى أمراً ( أي : 
 واملراد بأمر هللا هنا مبعىن الشأن ، ) فإذا قضى أمراً ( أي شيئاً مقضياً ، وليس األمر هنا مبعىن الطلب .

ا أمْمُر ِفْرعموْ كما يف قوله تعاىل )  ( أي : وما شأنه . نم ِبرمِشيدٍ وممم
 الفوائد :

 تنزيه هللا عن الولد ، وقد نزه هللا نفسه عن ذلك يف آيات : -1

رِيٌك يف اْلُمْلِك ومملْم يمُكْن لمُه وميلٌّ قال تعاىل :  لمداً ومملْم يمُكْن لمُه شم ربِّْ )ومُقِل احلْمْمُد ّلِلَِّ الَِّذي ملْم ي متَِّخْذ وم لِّ ومكم  .ُه تمْكِبرياً( ِمنم الذُّ
لمدًا ومملْم .  )ت مبمارمكم الَِّذي ن مزَّلم اْلُفْرقمانم عملمى عمْبِدِه لِيمُكونم لِْلعمالمِمنيم نمِذيراً وقال تعاىل :  اوماِت وماأْلمْرِض ومملْم ي متَِّخْذ وم مم الَِّذي لمُه ُمْلُك السَّ

ْيءٍ  لمقم ُكلَّ شم رِيٌك يف اْلُمْلِك ومخم رمُه ت مْقِديراً(  يمُكْن لمُه شم  .ف مقمدَّ
لمعمال ب مْعُضُهمْ وقال تعاىل :  لمقم وم بم ُكلُّ ِإلمٍه مبما خم هم عمُه ِمْن ِإلمٍه ِإذًا لمذم انم مم ا كم مم لمٍد وم ا اختَّمذم اّللَُّ ِمْن وم ا  )مم انم اّللَِّ عممَّ عملمى ب مْعٍض ُسْبحم

 )  .يمِصُفونم
ال: )قال هللا تعاىل: كّذبين ابن آدم ومل يكن له ذلك، وشتمين ومل يكن له ذلك، ق وأخرج البخاري عن ابن عباس عن النب 

 فأما تكذيبه إياي: فزعم أين ال أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي: فقوله يل ولد، فسبحاين أن أختذ صاحبة أو ولداً(.
  ، إهنم جيعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم(.قال: )ال أحد أصرب على أذى مسعه من هللا ويف الصحيحني أن رسول هللا 

 بيان تنزيه هللا عز وجل عن كل عيب ونقص . -2

 بيان غىن هللا عن اختاذ الولد ، حيث أنه سبحانه وتعاىل مالك السماوات واألرض وما فيهما . -3

 أن مجيع اخللق قانت هلل ، ومنهم : عزير واملسيح واملالئكة ، فال ميكن أن يكون له ولد . -4

 أن هللا ال ينبغي أن يتخذ ولداً ، ألنه خالق السماوات واألرض ، فهو مستغن عن الولد . -5
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ى أمْمراً فمِإمنَّما ي مُقوُل لمُه ُكْن ف ميمُكوُن( بيان كمال قدرة هللا عز وجل يف قوله  -6 ِإذما قمضم  .) وم

 كن ( .أن األمر مهما كانت عظمته ؛ فإن هللا تعاىل قادر عليه بكلمة واحدة ، وهي )   -7

 إثبات القول هلل ، وأن هللا يقول ، وأن قوله حبروف لقوله ) كن ( . -8

 القنوت له معاين كثرية :منها: القيام واملداومة، ومنها: الصمت ، ومنها: الوقوف ، ومدارها على الدوام على الطاعة. -9

ْثَل قـَْوهلِِْم َتَشابـََهْت قـ ل وبـ ه ْم َقْد بـَيـَّنَّا َأْو تَْأتِ  َوقَاَل الَِّذيَن اَل يـَْعَلم وَن َلْواَل ي َكلِِم َنا اَّللَّ  )  يَنا آيٌَة َكَذِلَك قَاَل الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهم مِِ
 ( . (118اآليَاِت ِلَقْوٍم ي وِقن وَن )

 [ .118سورة البقرة: ] 
------------ 

 اختلف العلماء يف قائل هذا :( يَنا آيٌَة َلْوال ي َكلِِم َنا اَّللَّ  َأْو تَْأتِ  َوقَاَل الَِّذيَن ال يـَْعَلم ونَ  )
 هم النصارى ، ورجحه الطربي ، ألهنم املذكورون يف اآلية أوالً . فقيل :

 وقيل : هم اليهود ،  ألهنم طلبوا من موسى اآليات وقالوا لن نؤمن لك حىت نرى هللا جهرة .
 وقيل : هذا قول كفار العرب .

 هم مشركي العرب : ويؤيد هذا القول ، وأن القائلني ذلك
ىتَّ نُ ْؤتمى ِمْثلم مما أُوِتم ُرُسُل اّللَِّ ( قوله تعاىل :   اءمتْ ُهْم آيمٌة قماُلوا لمْن نُ ْؤِمنم حم ِإذما جم  .)وم

ا أُْرِسلم اأْلموَُّلونم وقوله تعاىل عنهم : ) ف مم  ( . ْليمْأتِنما ِبآيمٍة كم
ىتَّ وقوله تعاىل :  قمالُوا لمْن نُ ْؤِمنم لمكم حم راً رمُسوالً(إىل قوله  ت مْفُجرم لمنما ِمنم اأْلمْرِض ي مْنُبوعاً( )وم ْل ُكْنُت ِإالَّ بمشم انم رميبِّ هم  .) ُقْل ُسْبحم
ُة أمْو ن مرمى رمب َّنما ( وقوله تعاىل :  الِئكم نما اْلمم اءمنما لمْوال أُْنزِلم عملمي ْ قمالم الَِّذينم ال ي مْرُجونم لِقم  .)وم
رمًة(  )بملْ وقوله تعاىل :  ُهْم أمْن يُ ْؤتمى ُصُحفًا ُمنمشَّ إىل غري ذلك من اآليات الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم يُرِيُد ُكلُّ اْمرٍِئ ِمن ْ

وعنادهم وسؤاهلم ما ال حاجة هلم به ، إمنا الكفر واملعاندة كما قال من قبلهم من األمم اخلالية من أهل الكتابني وغريهم ، كما 
رم ِمْن ذمِلكم ف م )قال تعاىل :  ى أمْكب م أمُلوا ُموسم ْد سم اِء ف مقم مم ّزِلم عملمْيِهْم ِكتمابًا ِمنم السَّ ْهرمًة( يمْسأمُلكم أمْهُل اْلِكتماِب أمْن تُ ن م اُلوا أمرِنما اّللَّم جم وقال قم

ْهرمًة ( تعاىل :  ىتَّ ن مرمى اّللَّم جم ى لمْن نُ ْؤِمنم لمكم حم ِإْذ قُ ْلُتْم يما ُموسم  )وم
كسؤال رؤية هللا ، وكسؤاهلم جعل الصفا ذهباً ، وكسؤاهلم الرقي   –عناداً وعتواً  –ه تعاىل ) أو تأتينا آية ( أي : يريدون معجزة قول

 يف السماء وَنو ذلك .
 املراد هبم اليهود والنصارى . ) َكَذِلَك قَاَل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْثَل قـَْوهلِِْم (

بأن ما لقيه من قومه مثل ما القاه الرسل قبله ولذلك أردفت هذه اآلية بقوله  ذا الكالم تسلية للنب : ويف ه قال ابن عاشور
 ) إنا أرسلناك باحلق ( .

ِلكم أي أشبهت قلوب مشركي العرب ، قلوب من تقدمهم يف الكفر والعناد والعتو ، كما قال تعاىل : ( َتَشابـََهْت قـ ل وبـ ه مْ  )  ذم )كم
ا أمتمى الَّ  اِحٌر أمْو جممُْنونٌ مم ْوا ِبِه بم .  ِذينم ِمْن ق مْبِلِهْم ِمْن رمُسوٍل ِإالَّ قماُلوا سم  ل ( .أمت موماصم

: ) تشاهبت قُ ُلوبُ ُهْم ( فاملراد أن املكذبني للرسل تتشابه أقواهلم وأفعاهلم ، فكما أن قوم موسى كانوا أبداً يف التعنت  قال الرازي
ُْم ءماهِلمٌة ( وقوهلم ) أمت متَِّخُذنما ُهُزًوا (  واقرتاح األباطيل ، كقوهلم ) ا هلم مم لمن نَّْصربم على طمعماٍم واحد ( وقوهلم ) اجعل لَّنما إهلا كم

ْهرمًة ( فكذلك هؤالء املشركون يكونون أبداً يف العناد واللجاج وطلب الباطل.  وقوهلم ) أمرِنما هللا جم
أي أوضحنا الدالالت على صدق الرسل مبا ال حيتاج معها إىل سؤال آخر وزيادة ملن أتقن ن وَن( َقْد بـَيـَّنَّا اآْلياِت ِلَقْوٍم ي وقِ )
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 وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاءوا به عن هللا تبارك وتعاىل .
قَّْت عملمْيهِ  )وأما من ختم هللا على قلبه ومسعه ، وجعل على بصره غشاوة ، فأولئك قال هللا عنهم   ُت رمبِّكم ال ِإنَّ الَِّذينم حم ِلمم ْم كم

( .  يُ ْؤِمُنونم  ابم اأْلملِيمم ىتَّ ي مرمُوا اْلعمذم اءمتْ ُهْم ُكلُّ آيمٍة حم لمْو جم  .وم
هذه اآلية تدل بظاهرها على أن البيان خاص باملوقنني ، وقد جاءت آيات أخر تدل على أن البيان عام جلميع  قال الشنقيطي :

 ُ نيِّ ِلكم يُ ب م ذم ا ب ميماٌن لِلنَّاِس ( ووجه اجلمع : أن البيان عام الناس كقوله تعاىل ) كم ذم ( وكقوله ) هم ُقونم  اّللَُّ آيماتِِه لِلنَّاِس لمعملَُّهْم ي مت َّ
جلميع اخللق، إال أنه ملا كان االنتفاع به خاصا باملتقني خص يف هذه اآلية هبم ، ألن ما ال نفع فيه كالعدم ، ونظريها قوله 

ِن ات َّبمعم الذِّْكر( اآلية، مع أنه منذر لألسود واألمحر، وإمنا خص اإلنذ تعاىل ) ِإمنَّما أمْنتم  ا( وقوله ) ِإمنَّما تُ ْنِذُر مم اهم ْشم ْن خيم ار ُمْنِذُر مم
 مبن خيشى ومن يتبع الذكر ألنه املنتفع به .

 الفوائد :
 بيان عظم عناد الكفار احملادين هلل ورسله . -1

 قوال واألعمال .أن القلوب إذا تشاهبت ، تشاهبت األ -2

ْت قُ ُلوبُ ُهْم ( اإلشارة إىل أن القلوب هي املوجهة للبدن ، لقوله تعاىل :  -3 اب مهم  .) تمشم

 تشابه أعمال الكفرة ، أي مشاهبة الحقيهم لسابقيهم . -4

 أن هللا بني وأوضح اآليات اليت تدل على صدق ما جاءت به رسله . -5

 وفق .أن هذه اآليات البينات بنفسها ال تتبني إال مل -6

 ( . (119ِإنَّا َأْرَسْلَناَك بِاحْلَقِِ َبِشريًا َوَنِذيًرا َواَل ت ْسَأل  َعْن َأْصَحاِب اجْلَِحيِم )) 
 [ .119سورة البقرة: ] 

----------- 
 . املرِسل هو هللا عز وجل ، واخلطاب للرسول ( ِإنَّا َأْرَسْلَناَك  )

 ة ، أي أن رسالتك حق ، ليس فيها شيء من الباطل .( حيتمل أن يكون تبياناً للرسال احْلَقِِ ) ب
حق ، وما أرسل به من العلم واإلميان والعمل الصاحل  وحيتمل أن يكون تبياناً للمرسل به ، واملعنيان صحيحان ، فرسالة النب  

  حق .
ا جاء به فقال ) إِنَّا وصحة م : مث ذكر تعاىل بعض آية موجزة متصرة جامعة لآليات الدالة على صدقه  قال السعدي

نمِذيرًا ( فهذا مشتمل على اآليات اليت جاء هبا ، وهي ترجع إىل ثالثة أمور : ْلنماكم بِاحلْمقِّ بمِشريًا وم  أمْرسم

 األول : يف نفس إرساله ، والثاين : يف سريته وهديه ودلِه ، والثالث : يف معرفة ما جاء به من القرآن والسنة.
أنه بشري ونذير، فهو بشري للمؤمنني ، وهو نذير للكافرين، بشري للمؤمنني  صفتان من صفات الرسول ( راً َبِشريًا َوَنِذي)  

  بالثواب العاجل واآلجل ، ونذير للكافرين بالعقاب العاجل واآلجل .
نمِذيراً كما قال تعاىل ) راً وم ْلنماكم ِإالَّ ُمبمشِّ ا أمْرسم  ( . وممم

ا اوقال تعاىل )  نمِذيراً يما أمي ُّهم راً وم ُمبمشِّ اِهداً وم ْلنماكم شم  ( . لنَِّبُّ ِإنَّا أمْرسم
لمِكنَّ أمْكث مرم النَّاِس ال ي مْعلمُمونم وقال تعاىل ) نمِذيراً وم افًَّة لِلنَّاِس بمِشرياً وم ْلنماكم ِإالَّ كم ا أمْرسم مم  ( . وم
نمِذير وقال تعاىل ) راً وم ُمبمشِّ اِهداً وم ْلنماكم شم  ( . اً ِإنَّا أمْرسم

أي :  أي ال نسألك عن كفر من كفر بك ، وعصيان من عصى ، ومترد من مترد ، ألنك (  َوال ت ْسَأل  َعْن َأْصَحاِب اجْلَِحيمِ ) 
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 قد بلغت ، واحلساب على هللا .
ْيِطٍر( .  )فمذمكِّْر ِإمنَّما أمْنتم ُمذمكِّرٌ كقوله تعاىل   .لمْستم عملمْيِهْم مبُصم
ِإنْ وقال تعاىل ) ابُ  وم نما احلِْسم عملمي ْ نَّكم فمِإمنَّما عملمْيكم اْلبمالُغ وم ومف َّي م ا نُرِي منَّكم ب مْعضم الَِّذي نمِعُدُهْم أمْو ن مت م  ( . مم
ادٍ وقال تعاىل ) ِلُكلِّ ق مْوٍم هم ابُ ( . وقال تعاىل ) ِإمنَّما أمْنتم ُمْنِذٌر وم نما احلِْسم عملمي ْ  ( . فمِإمنَّما عملمْيكم اْلبمالُغ وم

 الفوائد :
 لقوله ) إنا أرسلناك ( . إثبات رسالة النب -1

 حق ، لقوله ) إنا أرسلناك باحلق ( . أن رسالة النب -2

 لكونه رسول هللا ، ولكون ما جاء به حق وضد احلق الباطل . وجوب اتباع النب -3

 ذير .ليس له حق من الربوبية والتصرف يف اخللق ، وإمنا هو بشري ون أن النب -4

 ال يسأل عن ضالل الضالني ، ومن كان من أصحاب اجلحيم . أن رسول هللا -5

 أن اإلنسان إذا أدى ما عليه من إبالغ الشرع والدعوة إليه، فإنه ال يناله من ضالل الضالني شيء، إمنا يضلون على أنفسهم.-6
َع ِملَّتَـه ْم ق ْل ِإنَّ ه َدى اَّللَِّ ه َو اهْل َدى َولَِئِن اتَـّبَـْعَت َأْهَواَءه م بـَْعَد الَِّذي َوَلن تـَْرَضى َعنَك اْليَـه ود  َواَل النََّصاَرى َحَّتَّ تـَتَّبِ ) 

 ( . (120َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اَّللَِّ ِمن َويلٍِ َواَل َنِصرٍي )
 [120سورة البقرة: ]

----------- 
ُهوُد ومال قال ابن جرير : يعين جل ثناؤه ( َصاَرى َحَّتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـه مْ )َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـه ود  َوال النَّ  لمْن ت مْرضمى عمْنكم اْلي م )وم

ُهمْ  ىتَّ ت متَِّبعم ِملَّت م ارمى حم ( وليست اليهود يا حممد وال النصارى براضية عنك أبداً ، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم ، وأقبل على النَّصم
 دعائهم إىل ما بعثك هللا به من احلق .طلب رضا هللا يف 

واملعىن ليس غرضهم يا حممد مبا يقرتحون من اآليات أن يؤمنوا ، بل لو آتيناهم بكل ما يسألون مل يرضوا عنك ،  قال القرطيب :
  وإمنا يرضيهم ترك ما أنت عليه من اإلسالم واتباعهم .

 باليهودية ، ) وال النصارى ( يعين إال بالنصرانية وهذا شيء ال يتصور  وقال رمحه هللا : ) ولن ترضى عنك اليهود (  يعين إال
 إذ ال جيتمع يف رجل واحد شيئان يف وقت واحد وهو قوله ) حىت تتبع ملتهم( يعين دينهم وطريقتهم .

يرضون إال باتباعه ملتهم الكناية عن اليأس من اتباع اليهود والنصارى لشريعة اإلسالم يومئذ ألهنم إذا كانوا ال قال ابن عاشور : 
فهم ال يتبعون ملته ، وملا كان اتباع النب ملتهم مستحياًل كان رضاهم عنه كذلك على حد ) حىت يلج اجلمل يف سم 

 اخلياط ( وقوله ) ال أعبد ما تعبدون وال أنتم عابدون ما أعبد ( .
 أي : قل يا حممد منكراً عليهم :(  ق لْ )
أي: ما أنت عليه يا حممد من هدى هللا احلق الذي يضعه يف قلب من يشاء هو اهلدى احلقيقي، ال (  اهْل َدى ِإنَّ ه َدى اَّللَِّ ه وَ  )

 ما يدعيه هؤالء .
 : أي قل يا حممد؛ إن هدى هللا الذي بعثين به هو اهلدى، يعين هو الدين املستقيم الصحيح الكامل الشامل.قال ابن كثري

فيه هتديد ووعيد شديد لألمة عن اتباع (  َءه ْم بـَْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اَّللَِّ ِمْن َويلٍِ َوال َنِصريٍ َولَِئِن اتَـّبَـْعَت َأْهَوا) 
 طرائق اليهود والنصارى بعد ما علموا من القرآن والسنة .

 ويف هذا اخلطاب وجهان :
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 لتوجه اخلطاب إليه . : أنه للرسول أحدمها 
ُلكم ( .  واملراد به أمته ، أنه للرسول   :والثاين  كقوله تعاىل ) لمِئْن أمْشرمْكتم لميمْحبمطمنَّ عممم

 وعلى األول يكون فيه تأديب ألمته ، إذ منزلتهم دون منزلته .
ْعتم أمْهوماءمُهمْ قوله تعاىل ) لمِئِن ات َّب م  . فإن اهلوى رأي ناشئ عن شهوة ال عن دليل(  وم

ا قوله تعاىل ) الفرق بني الويل والنصري: أن النصري هو من يدافع عنك ممن يعتدي عليك، فهو ( لمكم ِمنم اّللَِّ ِمْن وميلٍّ ومال نمِصريٍ مم
ينصرك، وأما الويل فهو الذي يتوالك بالعناية، وبتحصيل مطلوبك ودفع مرهوبك، هذا إذا اجتمعا، أما إذا أفرد أحدمها مشل 

 ] قاله الشيخ ابن عثيمني [، فاملراد من جيلب لك اخلري ويدفع عنك الشر. اآلخر، فإذا قيل ويل بدون نصري
 الفوائد :

 أن اليهود والنصارى يرضون مبن يتبع ملتهم ، بل يفرحون بذلك ويسرون به ويستبشرون به .-1
هدى هللا ، فمن اتبع أن اهلدى ال خيتص بأمة أو طائفة معينة ، فليس اهلدى لليهود فقط ، وال للنصارى فقط ، بل اهلدى -2

 هدى هللا على يد أي رسول فقد اهتدى هبدى هللا .

 التحذير من اتباع اليهود والنصارى .-3

 قوله ) ملتهم ( استدل هبا كثري من الفقهاء على أن الكفر ملة واحدة ، وعلى هذا القول يتوارث الكفار فيما بينهم .-4

 ، كاليهود مع النصارى أو اجملوس :اختلف العلماء يف توارث الكفار بعضهم من بعض 
 أن الكفر جبميع َنله ملة واحدة . القول األول :

 وهذا قول احلنفية والشافعية ورواية يف مذهب أمحد ، وهو قول اجلمهور .
 وعلى هذا القول يتوارث الكفار فيما بينهم دون نظر إىل اختالفهم يف الديانة .

ُروا ب م لقوله تعاىل   فم  .ْعُضُهْم أمْولِيماُء ب مْعٍض ( )ومالَِّذينم كم
 .)لمُكْم ِديُنُكْم وميلم ِديِن( ولقوله تعاىل : 

 : أن الكفر ملل متعددة ، ال يرث أهل كل ملة من أهل امللة األخرى . القول الثاين
 وهذا القول رواية عن أمحد ، وهو القول الثاين للمالكية .

 ه أمحد وأبو داود ) ال يتوارث أهل ملتني شىت ( . روا  لقوله 
 . الراجحوهذا القول هو 

أن العقوبات إمنا تقع على العبد بعد أن يأتيه العلم، وأما اجلاهل فال عقوبة عليه، وهذا األصل يشهد له آيات كثرية متعددة، -5
 منها : 

 .) رمب َّنما ال تُ ؤماِخْذنما ِإْن نمِسينما أمْو أمْخطمْأنما رمب َّنما ( قوله تعاىل 
ْت قُ ُلوُبُكْم ( تعاىل وقوله  دم ا ت معممَّ لمِكْن مم ا أمْخطمْأمُتْ ِبِه وم  .) وملمْيسم عملمْيُكْم ُجنماٌح ِفيمم

عمثم رمُسواًل(وقوله تعاىل  ىتَّ ن مب ْ  . ) وممما ُكنَّا ُمعمذِِّبنيم حم
ا رمُسوالً وقوله تعاىل  هم عمثم يِف أُمِّ ىتَّ ي مب ْ انم رمبُّكم ُمْهِلكم اْلُقرمى حم ا كم مم ()وم ا ظماِلُمونم ا ُكنَّا ُمْهِلِكي اْلُقرمى ِإالَّ ومأمْهُلهم مم ُلو عملمْيِهْم آيماتِنما وم  . ي مت ْ

ل ونَه  َحقَّ ِتاَلَوتِِه أ ْولَِئَك يـ ْؤِمن وَن ِبِه َومن َيْكف ْر ِبِه فَأ ْولَِئَك ه  )  َناه م  اْلِكَتاَب يـَتـْ  ( . (121م  اخْلَاِسر وَن )الَِّذيَن آتـَيـْ
 [ .121ة البقرة: سور ] 

----------- 
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َناه م  اْلِكَتابَ  )  اختلف العلماء يف املراد هبم على قولني :(  الَِّذيَن آتـَيـْ
 : هم علماء اليهود والنصارى ، ورجحه ابن جرير . فقيل

دح من ترك والدليل عليه أن الذين تقدم ذكرهم هم أهل الكتاب فلما ذم طريقتهم وحكى عنهم سوء أفعاهلم ، أتبع ذلك مب
 . طريقتهم ، بل تأمل التوراة وترك ُتريفها وعرف منها صحة نبوة حممد 

بل عين هللا بذلك علماء بين إسرائيل الذين آمنوا باهلل وصدقوا رسلمه ، فأقروا حبكم التوراة ، فعملوا مبا أمر هللا فيها  قال الطربي :
 ن عند هللا ، وهذا القول أوىل بالصواب .واإلميان به ، والتصديق مبا جاء به م من اتباع حممد 

 ، والصحيح أن اآلية عامة . هم أصحاب رسول هللا  وقيل :
ل ونَه  َحقَّ ِتالَوتِهِ )  أهنم يعلمون مبا فيه ، فيحلُّون حالله ، وحيّرمون حرامه ، فيكون من تاله يتلوه إذا اتبعه ، ومنه قوله  أي :(  يـَتـْ

ه. أي: اتبعها، كذا قيل، وحيتمل أن يكون من التالوة: أي: يقرءونه حق قراءته ال حيّرفونه ، وال يبّدلون (والقمر ِإذما تالها ) تعاىل 
 ) فتح القدير ( .

 : والتالوة يراد هبا ثالث أمور 
 التالوة اللفظية ، بأن يقيم اإلنسان حروف الكتاب الذي أنزل . -1

 الذي أنزل ، وذلك بأن يفسره مبا أراد هللا ال هبوى نفسه . التالوة املعنوية ، بأن يقيم معناه ، أي معىن الكتاب -2

 التالوة احلكمية العملية ، بأن يؤمن بأخباره ، ويقوم بأوامره ، وجيتنب نواهيه . -3

تِهِ قوله تعاىل )  قَّ ِتالوم ُلونمُه حم  أي التالوة احلق . ( ي مت ْ
ًا ، وأما من مل يتله حق تالوته : إما باللفظ أو يف املعىن أو يف احلكم يعين هؤالء هم الذي يؤمنون به حق (أ ولَِئَك يـ ْؤِمن وَن ِبهِ )

 والعمل ، فإنه مل يؤمن به ، وقد نقص من إميانه بقدر ما نقص من تالوته .
وقوله )أولئك يؤمنون به( خرب عن الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته، أي من أقام كتابه من أهل الكتاب  قال ابن كثري :

ا نزلة على األنبياء املتقدمني حق إقامته، آمن مبا أرسلتك به يا حممد، كما قال تعاىل : امل مم يلم وم جنِْ ْورماةم وماإْلِ لمْو أمن َُّهْم أمقماُموا الت َّ )وم
ِمْن ُتمِْت أمْرُجِلِهْم (  ُلوا ِمْن ف مْوِقِهْم وم مكم  .أُْنزِلم ِإلمْيِهْم ِمْن رمهبِِّْم ألم

 عمل بالقرآن :صور من التطبيق وال
وهللا ال أنفق على  –وكان ينفق على مسطح بن أُثاثة لقرابته وفقره  –عن عائشة قالت ) ملا أنزل هللا يف براءت ، قال أبو بكر 

عمِة أمْن يُ ْؤُتو مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال ، فأنزل هللا )  ْضِل ِمْنُكْم ومالسَّ اِكنيم ومال يمْأتمِل أُولُو اْلفم سم ا أُويل اْلُقْرِبم وماْلمم
بُّونم أمْن ي مْغِفرم اّللَُّ لمُكْم وماّللَُّ غمفُ  ُحوا أمال ُتُِ ْليمْصفم ْعُفوا وم ْلي م ِبيِل اّللَِّ وم اِجرِينم يف سم ( قال أبو بكر : بلى وهللا ، إين أحب  وٌر رمِحيمٌ وماْلُمهم

 عليه وقال : وهللا ال أنزعها منه أبداً ( رواه البخاري . أن يغفر هللا يل ، فرجع إىل النفقة اليت كان ينفق
ْيٍء فمِإنَّ اّللَّم بِِه عمِليمٌ وعن ابن عمر قال : حضرتين هذه اآلية ) بُّونم وممما تُ ْنِفُقوا ِمْن شم ىتَّ تُ ْنِفُقوا ممَّا ُتُِ ( فذكرت ما  لمْن ت منماُلوا اْلربَّ حم

 فقلت : هي حرة لوجه هللا . –جارية رومية  –من مرجانة  أعطاين هللا ، فلم أجد شيئاً أحب إيلّ 
 وملا نزلت هذه اآلية ، قال زيد بن حارثة : اللهم إنك تعلم أنه ليس يل مال أحب إيّل من فرسي هذه ، فجاء هبا إىل النب 

 : قد قِبله هللا منك . فقال : هذه يف سبيل هللا ، فقال رسول هللا 
اِلك  عن انمْت ُمسْ   ل )قاأمنمس ْبن مم ى ومكم رمحم بَّ أمْمومالِِه ِإلمْيِه ب مي ْ انم أمحم ااًل ومكم ِدينمِة مم ةم أمْكث مرم أمْنصمارِىٍّ بِاْلمم انم أمبُو طمْلحم ْسِجِد كم ْقِبلمةم اْلمم ت م

انم رمُسوُل اّللَِّ  ا ن مزم  ومكم ا طميٍِّب . قمالم أمنمٌس ف ملممَّ اٍء ِفيهم يمْشرمُب ِمْن مم ا وم بُّونم ( يمْدُخُلهم ىتَّ تُ ْنِفُقوا ممَّا ُتُِ ِذِه اآليمُة ) لمْن ت منماُلوا اْلربَّ حم لمْت هم
ةم ِإىلم رمُسوِل اّللَِّ  بَّ أممْ   ف مقمالم ِإنَّ اّللَّم ي مُقوُل يِف  قمامم أمبُو طمْلحم ِإنَّ أمحم بُّونم ( وم ىتَّ تُ ْنِفُقوا ممَّا ُتُِ ى ِكتمابِِه ) لمْن ت منماُلوا اْلربَّ حم رمحم َّ ب مي ْ وماىِل ِإىلم
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ْيُث ِشْئتم . قمالم رم  ا يما رمُسولم اّللَِّ حم ْعهم ا ِعْندم اّللَِّ فمضم ُذْخرمهم ا وم قمٌة ّلِلَِّ أمْرُجو ِبرَّهم دم ا صم ِإن َّهم اٌل رماِبٌح ذمِلكم »  ُسوُل اّللَِّ وم بمْخ ذمِلكم مم
ِإيّنِ  ا وم ا قُ ْلتم ِفيهم ْعُت مم اٌل رماِبٌح قمْد مسِم ا يف  مم ةم يف « . األمقْ رمِبنيم  أمرمى أمْن َتمْعملمهم ا أمبُو طمْلحم هم مم بميِن  ف مقمسم  ه ( متفق عليه .عممِّ  أمقمارِبِِه وم

 أي : بالكتاب املذكور وهو القرآن .( َوَمْن َيْكف ْر ِبِه ) 
ن وخسارته ولوج النار ، كما قال تعاىل : ) فَأ ولَِئَك ه م  اخْلَاِسر وَن()  مم ْوِعُدهُ وم  ( .يمْكُفْر بِِه ِمنم األمْحزماِب فمالنَّاُر مم

اخلاسرون مجع خاسر ، وأصل اخلسران : هو ذهاب مال التاجر ، سواء كان رحبًا أو رأس مال ، وكل من خسر شيئًا من ماله 
ن هذا اخلسران ال فقد خسر ، وخسران الناس : املراد به غبنهم حظوظهم من رهبم جل وعال ، وقد أقسم هللا تعاىل على أ

ِإنَّ .  وماْلعمْصرِ ينجو منه أحد إال بتلك الصفات املقررة املعروفة يف تلك السورة الكرمية وهي سورة العصر يف قوله تعاىل )
انم لمِفي ُخْسرٍ  ْنسم ْوا بِالصَّ .  اإْلِ ت موماصم ْوا بِاحلْمقِّ وم ت موماصم عمِمُلوا الصَّاحلِماِت وم ُنوا وم  ( . رْبِ ِإالَّ الَِّذينم آمم

 الفوائد :
 الثناء على من آتاه هللا الكتاب فتاله حق تالوته . -1

 أن من مل يقم حروف الكتاب ، فإنه مل يؤمن به حق اإلميان ، ألنه مل يتله حق تالوته . -2

 أن التالوة تنقسم إىل قسمني : -3

 تالوة تامة : وهي حسن التالوة .
 وتالوة ناقصة : وهي ما دون ذلك .

 العمل الصاحل الذي دل عليه الكتاب ؛ فإنه مل يتله حق تالوته ، فيكون ناقص اإلميان .أن من مل يقم ب -4

 ( .أُْولم ِئكم يُ ْؤِمُنونم ِبهِ الثناء على التالني لكتاب هللا حق تالوته ، لقوله تعاىل : ) -5

 أن الكافر بالكتاب الذي أنزله هللا على رسله ، خاسر يف الدنيا واآلخرة . -6

الفوائد : إذا أردت االنتفاع بالقرآن ، فأمجع قلبك عند تالوته ومساعه ، وألق مسعك ، واحضر حضور من  قال ابن القيم يف -7
 خياطبه به سبحانه منه إليه ، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله .

( َواتَـّق وْا يـَْومًا الَّ جَتِْزي نـَْفٌس َعن 122َعَلى اْلَعاَلِمنَي ) يَا َبِّن ِإْسَرائِيَل اذْك ر وْا نِْعَمِِتَ الَِِّت أَنـَْعْمت  َعَلْيك ْم َوَأيِنِ َفضَّْلت ك مْ ) 
َها َعْدٌل َواَل تَنَفع َها َشَفاَعٌة َواَل ه ْم ي نَصر وَن )  ( . (123نَـّْفٍس َشْيئاً َوالَ يـ ْقَبل  ِمنـْ

 [123، 122سورة البقرة: ] 
---------------- 

 [ . 48 – 47آية ]  قد تقدم تفسري هذه اآلية يف صدر السورة
: وكررت هنا للتأكيد واحلث على اتباع الرسول النب األمي الذي جيدون صفته يف كتبهم ونعتمه وامسمه وأمره وأمته ،  قال ابن كثري

 فحذرهم من كتمام هذا .
 : كررها يف أول السورة وهنا للتوكيد وتذكري النعم . وقال اخلازن

َراِهيَم رَ )  تَـَلى ِإبـْ الظَّاِلِمنَي بُّه  ِبَكِلَماٍت فََأَتَّه نَّ قَاَل ِإيِنِ َجاِعل َك ِللنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمن ذ رِِيَِِّت قَاَل اَل يـََنال  َعْهِدي َوِإِذ ابـْ
(124) . ) 
 [124سورة البقرة: ] 

------------ 
َراِهيَم رَبُّه   تَـَلى ِإبـْ  عبده إبراهيم اخلليل . أي : واذكر يا حممد حني اخترب هللا ()َوِإِذ ابـْ
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 اختلف العلماء يف املراد بالكلمات على أقوال : ( ِبَكِلَماتٍ ) 
 شرائع اإلسالم . قيل :

 ابتاله هللا باملناسك . وقيل :
 ابتاله هللا بالطهارة مخس يف الرأس ومخس يف اجلسد . وقيل :
  هللا حني أمر مبفارقتهم ، وحماجته منروذ يف هللا .الكلمات اليت ابتلى هللا هبن إبراهيم فأمتهن : فراق قومه يف وقيل :
 بذبح ابنه . وقيل :

 بأداء الرسالة . وقيل : 
امًا قمالم يف قوله ) وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن ( قال : ابتلي باآليات هللا بعدها  وقال جماهد اِعُلكم لِلنَّاِس ِإمم ) ِإيّنِ جم

ِمْن ُذرِّيَّيِت قمالم ال  ( وم  .ي منماُل عمْهِدي الظَّاِلِمنيم
 : ما حاصله أنه جيوز أن يكون املراد بالكلمات مجيع ما ذكر ، وجائز أن يكون بعض ذلك ، وال جيوز اجلزم  قال ابن جرير

جيب بشيء منها أنه املراد على التعيني إال حبديث أو إمجاع ، قال : ومل يصح يف ذلك خرب بنقل الواحد وال بنقل اجلماعة الذي 
 التسلم إليه .

ولو قال قائل إن الذي قاله جماهد وأبو صاحل والربيع بن أنس، أوىل بالصواب من القول الذي قاله غريهم،  مث قال رمحه هللا : 
اماً كان مذهبًا ، ألن قوله  اِعُلكم لِلنَّاِس ِإمم ِإمْسماِعيلم أمْن طم ( وقوله ) ِإيّنِ جم رما ب مْييِتم لِلطَّائِِفنيم ) ومعمِهْدنما ِإىلم ِإبْ رماِهيمم وم ...( وسائر هِّ

 اآليات اليت هي نظري ذلك كالبيان عن الكلمات اليت ذكر هللا أنه ابتلى هبن إبراهيم . 
 معقباً على قول ابن جرير : والذي قاله أواًل من الكلمات تشمل مجيع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من  وقال ابن كثري

 ، ألن السياق يعطي غري ما قالوه ، وهللا أعلم . قول جماهد ومن قال مثله
 التام لذحبه ، طاعة ألمر هللا سبحانه واالستعدادأخذ ولده إىل املذبح  فإبراهيم . 

 . الزوج والولد يف واد غري ذي زرع مبكة ، حيث مل يسكن فيه إنسان وأسكن
وثباته  ن ،احملاكمة التارخيية ، مث إلقاؤه يف وسط النريا بوجه عمبمدة األصنام وُتطيم األصنام ، والوقوف ببطولة يف تلك وهنض

 ورباطة جأشه يف كل هذه املراحل.
 . َنو أصقاع نائية ألداء رسالته واالَتاهعن الوطن ،  واالبتعادمن أرض عبدة األصنام  وهاجر

(ال توان كما قال تعاىل: أي قام هبن كلهن، وأداهن أحسن تأدية من غري تفريط و  أي : قام هبن؛ ( فََأَتَّه نَّ )  ِإبْ رماِهيمم الَِّذي ومىفَّ  )وم
  أي وىفَّ مجيع ما شرع له ، فعمل به صلوات هللا عليه .

 ( فمأممتمَُّهنَّ قوله تعاىل) : يف هذا ثناء على إبراهيم عليه الصالة والسالم ، وقد أثىن هللا عليه يف آيات كثرية 
ِليالً وماختَّمذم اّللَُّ ِإبْ رماهِ قال تعاىل )  ( . يمم خم

ِنيفاً ومملْم يمُك ِمنم اْلُمْشرِِكنيم وقال تعاىل ) ًة قمانِتاً ّلِلَِّ حم انم أُمَّ  ( . ِإنَّ ِإبْ رماِهيمم كم
ِإنَُّه يف وقال تعاىل ) نْ يما وم نماُه يف الدُّ ي ْ لمقمِد اْصطمفم ُه وم ِفهم ن مْفسم ْن سم ْن ي مْرغمُب عمْن ِملَِّة ِإبْ رماِهيمم ِإالَّ مم مم  (   اآْلِخرمِة لمِمنم الصَّاحِلِنيم وم
ْوِمِهْم ِإنَّا بُ رمآُء ِمْنُكْم وم وقال تعاىل ) عمُه ِإْذ قمالُوا لِقم نمٌة يِف ِإبْ رماِهيمم ومالَِّذينم مم سم انمْت لمُكْم ُأْسومٌة حم  ..(.ممَّا ت مْعُبُدونم ِمْن ُدوِن اّللَِّ قمْد كم
عمْلنما يِف ُذرِّيَّتِ وقال تعاىل )  ( . ِه النُّبُ وَّةم وماْلِكتمابم ومجم

 : وثناء هللا على شخص لفائدتني 
 لنقوم بالثناء عليه . األوىل :
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 لنقتدي به . والثانية :
اإلمام القدوة ، واملعىن : أي جاعلك إمامًا يقتدي بك الناس ويأمتون بك ، ويقتدي بك ( قَاَل ِإيِنِ َجاِعل َك ِللنَّاِس ِإَماماً )

  الصاحلون .
  ن هللا تعاىل ملا وعده بأن جيعله إماماً للناس حقق هللا تعاىل ذلك الوعد فيه إىل قيام الساعة ، فإن أهل : إ الفخر الرازيقال

األديان على شدة اختالفها وهناية تنافيها يعظمون إبراهيم عليه الصالة والسالم ويتشرفون باالنتساب إليه إما يف النسب وإما يف 
نما إِلمْيكم أمِن اتبع ِملَّةم ) ، وقال هللا تعاىل يف كتابه  ن عبدة األوثان كانوا معظمني إلبراهيم الدين والشريعة حىت إ ي ْ مُثَّ أمْوحم

ِنيًفا  ( . إبراهيم حم
هُ ) وقال  ِفهم ن مْفسم ن سم  ( . ِمْن ي مْرغمُب عمن ِملَِّة إبراهيم ِإالَّ مم

 ( . ُهوم مساكم املسلمني ِمن ق مْبلُ ّملَّةم أمبِيُكْم إبراهيم ) وقال يف آخر سورة احلج 
يقولون يف آخر الصالة وارحم حممدًا وآل حممد كما صليت وباركت وترمحت على إبراهيم وعلى آل  ومجيع أمة حممد  

 .إبراهيم 
 . إبراهيم ( قَاَل ) 
ى هبم .( َوِمْن ذ رِِيَِِّت )   أي : ومن أوالدي أيضاً فاجعل أئمة يُقتدم
  : هو على جهة الدعاء والرغباء إىل هللا ، أي : ومن ذرييت يا رب فاجعلقال ابن عطية . 
 ( ال ي منماُل قال ابن عباس : سأل إبراهيم عليه السالم أن جيعل من ذريته إمام ، فأعلمه هللا أن يف ذريته من يعصي فقال

    ( .            عمْهِدي الظَّاِلِمنيم 
  فلما اغتبط إبراهيم قال السعدي : ا املقام ، وأدرك هذا ، طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ، ودرجة ذريته .هبذ 
  . هذا وقد جعل هللا تعاىل يف ذرية إبراهيم النبوة والكتاب 

عمْلنما يِف ُذرِّيَِّتِه النُّبُ وَّةم وماْلِكتمابم قال تعاىل )  ( . ومجم
 : لى ذريته ، حىت ختموا بابنه حممدًا فلم يأت بعده نب إال من ذريته ، وال نزل كتاب إال ع قال السعدي  وعليهم

 أمجعني .
وهذا من أعظم املناقب واملفاخر أن تكون مواد اهلداية والرمحة ، والسعادة والفالح والفوز يف ذريته ، وعلى أيديهم اهتدى 

 املهتدون ، وآمن املؤمنون ، وصلح الصاحلون . ) السعدي ( .
 أن يكون  وحيتملن يكون ذلك دعاء من إبراهيم ، أي : واجعل من ذرييت أئمة ، أ ) ومن ذريِت ( حيتمل : قوله تعاىل :

هذا من إبراهيم بقصد االستفهام وإن مل يكن بصيغته، أي : ومن ذرييت ماذا يكون يا رب، فأخربه أن فيهم عصاة وظلمة، 
 ، وهذا أصح . دعاء وطلب على جهة الرغباء إىل هللا تعاىل ، أي من ذرييت يا رب فاجعلحيتمل : و
 ( عم نُوحٍ  ُذرِّيَّ الذرية يف األصل تطلق على األبناء ومن جاء منهم ، كهذه اآلية ، وكقوله تعاىل ْن محممْلنما مم ( وكقوله تعاىل  ةم مم

ُذرِّيَّاتِنما قُ رَّةم أمْعنُيٍ ) ْب لمنما ِمْن أمْزوماِجنما وم ُْم أمنَّا محممْلنما آلباء ، ومنه قوله تعاىل ) ( ، وقد تطلق على ا ومالَِّذينم ي مُقوُلونم رمب َّنما هم ومآيمٌة هلم
ْشُحونِ  ُهْم يف اْلُفْلِك اْلمم  ( . ُذرِّي َّت م

 ُذرييت ألنه يعلمم أن حكمة هللا من هذا العامل مل َتر بأن يكون ( ومن ذرييت) وإمنا قال إبراهيم:  قال ابن عاشور ومل يقل وم
ى              ألن سؤال ذلك ليس من آداب الدعاء .، هبم فلم يسأل ما هو مستحيل عادة  مجيع نسل أحد ممن يصلحون ألن يُقتدم

 أحد من املشركني . -وهو اإلمامة يف الدين  -أي : ال ينال هذا الفضل العظيم  ( قَاَل ال يـََنال  َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ  )
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 إماماً يقتدي به أهل اخلري . : هذا خرب من هللا جل ثناؤه عن أن الظامل ال يكون قال ابن جرير
  ففيها إعالم من هللا إلبراهيم اخلليل . أنه سيوجد من ذريتك من هو ظامل لنفسه 
  ( واختلف يف املراد بالعه د : ال ينال عهدي ...قوله تعاىل ) 

قال : ال ينال عهد هللا يف اإلمام ة يف الدين ، وروي عن قتادة يف قوله ) ال ينال عهدي الظاملني (  وقيل :: النبوة ،  فقيل 
 اآلخرة الظاملني ، فأما يف الدنيا فقد ناله الظامل فآمن به وأكل وعاش وأبصر، قال الزجاج: وهذا قول حسن .

 : ويف العهد هاهنا سبعة أقوال  وقال ابن اجلوزي: 
 أنه اإلمامة ، رواه أبو صاحل عن ابن عباس ، وبه قال جماهد ، وسعيد بن جبري . أحدها : 
 : أنه الطاعة ، رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاين 
 : الرمحة ، قاله عطاء وعكرمة .  والثالث 

 : الدين ، قاله أبو العالية . والرابع 
 النبوة ، قاله السدي عن أشياخه .  واخلامس :

 .واألول أصح : امليثاق ، قاله ابن قتيبة . والسابع األمان ، قاله أبو عبيدة .  والسادس :
 الم عاملاً بأن النبوة ال تليق بالظَّاملني ؟  فإن قيل : أفما كان إبراهيم عليه الصَّالة والسَّ

 . فاجلواب : بلى ، ولكن مل يعلم حال ذرّيته ، فبنّي هللا تعاىل أن فيهم من هذا حاله ، وأن النبوة إمنا ُتصل ملن ليس بظامل
 : صفات إبراهيم عليه السالم 

 . أمة:  الصفة األوىل
انم أُمًَّة .. )  قال تعاىل  ( .إنَّ إبْ رماِهيمم كم

الرجل اجلامع خلصال اخلري حىت يقوم مقام أمة من الناس ، وهذا هو املقصود يف حق إبراهيم ، وهذه تدلنا على قيل معناها هنا : 
 .عظيم ما كان يتصف به إبراهيم من عبادة ودعوة وخلق 

 مام ، أي قدوة يقتدى به يف اخلري ، وممن قال به ابن جرير الطربي وابن كثري .وقيل أن املقصود باألمة هنا : أي اإل
 .قانت  : الصفة الثانية

ِنيفاً  )قال تعاىل  انم أُمًَّة قمانِتاً ّللَِِّّ حم  ( .إنَّ إبْ رماِهيمم كم
 .والقنوت : لزوم الطاعة مع اخلضوع 

 .حنيفاً  : الصفة الثالثة
 إىل االستقامة ، واحلنيُف : املائل واجلنف : ضده . واحلمنمف : امليل عن الضالل

ْن يف رجله ميل مسي بذلك تفاؤالً ، وقيل جملرد امليل .  واألحنف : مم
 : احلنيف : املنحرف قصداً عن الشرك إىل التوحيد . قال ابن كثري

انم ِمنم  وقد كان ذلك من إبراهيم حىت ُعدَّ إمام احلنفاء املوحدين ، قال تعاىل : ] وملْم يمكُ  ا كم ْشرِِكنيم [، وقال : ] ومم
ُ

ِمنم امل
ْشرِِكنيم [، وهكذا فليكن أولياء هللا .

ُ
 امل

 .شاكر :  الصفة الرابعة
اِكراً ألمنْ ُعِمِه ) قال تعاىل   .أي قائماً بشكر نعم هللا عليه ( شم

 جوارحه : انقياداً وطاعة .نعمة هللا على لسان عبده : ثناء واعرتافاً ، وعلى قلبه : شهوداً وحمبة ، وعلى 
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ٍة فمِمنم اّللَِّ بالقلب ، قال تعاىل ) ا ِبُكْم ِمْن نِْعمم مم  ( .وم
دِّثْ وباللسان ، قال تعاىل )  ِة رمبِّكم فمحم  ( . ومأممَّا بِِنْعمم
ُكورُ وباجلوارح ، قال تعاىل )  قمِليٌل ِمْن ِعبماِديم الشَّ ُلوا آلم دماُودم ُشْكراً وم  ( . اْعمم

 .احللم  : اخلامسة الصفة
ِنيٌب  )قال تعاىل   ( . إنَّ إبْ رماِهيمم حلممِليٌم أموَّاٌه مُّ

 واحللم : ضبط النفس والطبع عن اهليجان عند االستثارة .
 ( .ألمْرمُجمنَّكم ) واحلليم : الكثري احللم وموقف إبراهيم من مقالة أبيه 

اءمْتُه الُبْشرمى جُيماِدلُنما يِف  ) ا أمرت هبا قال ومن العتاة قوم لوط حينما مرت به املالئكة وأخربته مب بم عمْن إبْ رماِهيمم الرَّْوُع وجم ا ذمهم فلممَّ
ِنيٌب   ( .ق مْوِم ُلوٍط * إنَّ إبْ رماِهيمم حلممِليٌم أموَّاٌه مُّ

ُكم ب مْعدم أمن تُ وملُّوا وتماّللَِّ ألم  )ومل يكن حلم إبراهيم ذريعة يتذرع للسكوت عن املنكر بل كان يعلن احلق وينكر الباطل  نَّ أمْصنمامم ِكيدم
 ( .ُمْدِبرِينم 

 .أّواه :  الصفة السادسة
ِنيٌب  )قال تعاىل   ( . إنَّ إبْ رماِهيمم حلممِليٌم أموَّاٌه مُّ

ات كثرية تدل والذي يتحقق من معىن األّواه أنه اخلاشع الدّعاء املتضرع ، وكثرة تأّوه إبراهيم وتضرعه بني يدي ربه قد ذكرت يف آي
ِصرُي  )على ُتقيق إبراهيم 

م
نما وإلمْيكم امل ْلنما وإلمْيكم أمن مب ْ وجدير مبن سلك طريق الدعوة أن جيعل تعجيل اإلنابة من ( رَّب َّنما عملمْيكم ت مومكَّ

 أبرز مساته ليكسب عون ربه وتسديده وحمبته .
 .السخاء :  الصفة السابعة

ِديُث  )قال تعاىل  ْل أمتماكم حم ُرونم * ف مرماغم إىلم أم هم نكم الٌم ق مْوٌم مُّ الًماً قمالم سم الُوا سم ُلوا عملمْيِه ف مقم ْكرمِمنيم * إْذ دمخم
ُ

اءم ضمْيِف إبْ رماِهيمم امل ْهِلِه فمجم
رَّبمُه إلمْيِهْم قمالم أمال تمْأُكُلونم  نٍي * ف مقم  ( .ِبِعْجٍل مسِم

الضيفان ، مع أهنم قوم  كر استئذاهنم ليدل على أنه قد عرف بإكرامفذكر أن الضيف مكرمون إلكرام إبراهيم هلم ، ومل يذ 
منكرون ال يعرفهم فقد ذبح هلم عجاًل واستسمنه، ومل يعلمهم بذلك بل راح: أي ذهب خفية حىت ال ُيشعر به، َتاوبًا لضيافة، 

يهم ومل يقرهبم إليه، وتلطف مبالغة يف فدل على أن ذلك كان معداً عندهم مهيئًا للضيفان ، وخدمهم بنفسه، فجاء به ومّر به إل
 ( .أمال تمْأُكُلونم )اإلكرام فقال 

 .الصرب  الصفة الثامنة :
ا ) أن يصرب كصربهم  كان إبراهيم مثاًل حيتذى يف الصرب حىت استحق أن يكون من أويل العزم الذين أمر رسولنا  مم فماْصربْ كم

رم أُْوُلوا العمْزِم ِمنم الرُُّسِل  ب م  ( .صم
 وكان صرب إبراهيم شاماًل البتالءات كثرية ، سيأت بيان مجلة منها بإذن هللا .

 .شجاعته :  الصفة التاسعة
ُكم ب مْعدم أمن تُ وملُّوا ُمْدِبرِينم ) واجه إبراهيم قومه ومل خيش كيدهم وقال مقسمًا  نَّ أمْصنمامم ا  )وقوله هلم (  وتماّللَِّ ألمِكيدم ُأفٍّ لَُّكْم وِلمم

 ( .ُدونم ِمن ُدوِن اّللَِّ .. ت مْعبُ 
 .ُتقيقه الكامل لعقيدة الوالء والرباء   الصفة العاشرة :

ْهِديِن ) قال تعاىل   ي م  ( .وإْذ قمالم إبْ رماِهيُم ألمبِيِه وق مْوِمِه إنَّيِن ب مرماٌء ممَّا ت مْعُبُدونم * إالَّ المِذي فمطمرمين فمإنَُّه سم
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الرباءة منه ، وكل ويل هلل وإن باعدت به األوطان واألزمان َتب مواالته وحمبته وقد أمرنا أن  فكل عدو هلل وإن قربه النسب َتب
ْوِمِهْم إنَّا بُ رمآُء ِمنُكْم وممَّ ) نتأسى بإبراهيم يف ذلك  عمُه إْذ قماُلوا لِقم نمٌة يف إبْ رماِهيمم والَِّذينم مم سم انمْت لمُكْم ُأْسومٌة حم ُدوِن ا ت مْعُبُدونم ِمن قمْد كم

ُه . ىتَّ تُ ْؤِمُنوا بِاّللَِّ وْحدم اُء أمبمداً حم ْغضم اومُة واْلب م نمُكُم العمدم نما وب مي ْ ن م ا ب مي ْ ْرنما ِبُكْم وبمدم فم  ( .. اّللَِّ كم
 .سالمة القلب :  الصفة احلادية عشرة

ِليٍم ) قال تعاىل  ْلٍب سم اءم رمبَُّه ِبقم  .( وإنَّ ِمن ِشيعمِتِه إلبْ رماِهيمم * إْذ جم
: يف حق هللا وهو سالمة قلبه من الشرك ، وإخالصه العبودية  أحدمهاوسالمة القلب نوعان : كالمها داخل يف مضمون اآلية ، 

 هلل ، وصدق التوكل عليه .
 : يف حق املخلوقني بالنصح هلم وإيصال اخلري إليهم ، وسالمة القلب من احلقد واحلسد وسوء الظن والكرب وغري ذلك . والثاين

 لفوائد :ا
 فضيلة إبراهيم وأنه إمام يقتدى به . -1

ِمْن ُذرِّيَّيِت ( شفقة إبراهيم على أمته حيث قال :  -2  .) وم

 أن هللا أعطى إبراهيم ما سأل بأن جيعل من أمته أئمة ، لكنه استثىن من ذلك الظامل فإنه ال يكون إماماً . -3

 كراهية هللا تعاىل للظلم ، ولذلك ال يكون للظامل إمامة . -4

َراِهيَم م َصلًّى َوَعِهْدنَا ِإىَل إِ )  ذ وْا ِمن مََّقاِم ِإبـْ َرا بـَْيِِتَ ِللطَّائِِفنَي ِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَة لِِلنَّاِس َوَأْمنًا َواَّتَِّ َراِهيَم َوِإَْسَاِعيَل َأن َطهِِ بـْ
 ( . (125َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّكَِّع السُّج وِد )

 [125سورة البقرة: ] 
------------ 

 يعين الكعبة .( اْلبَـْيتَ ( مبعىن صرينا )َجَعْلَنا)( )َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيتَ 
 . املثابة من الثواب ، أي : يثابون هنالك وقيل :يرجع احلجاج إليه بعد تفرقهم عنه ، ، أي :  أي مرجعاً ( َمثَابًَة لِلنَّاسِ ) 
 عاماً بعد عام ألّن الناس يرجعون إليه:  قال يف التسهيل . 
 أي يرجعون إليه من كل أقطار الدنيا سواء ثابوا إليه بأبداهنم أو بقلوهبم ، فالذين يأتون إليه  وقال الشيخ ابن عثيمني :

 حجاجاً أو معتمرين يثوبون إليه بأبداهنم ، والذين يتجهون إليه كل يوم بصلواهتم يثوبون إليه بقلوهبم .
، فمن دخله كان آمنًا ، فيأمن الناس فيه على دمائهم وأمواهلم حىت أشجار احلرم وحشيشه آمن من  أي : موضع أمن(  َوَأْمناً ) 

 القطع .
 : يف هذه اآلية يذكر هللا تعاىل شرف البيت وما جعله موصوفاً به شرعاً وقدراً من كونه مثابة للناس، أي جعله  قال ابن كثري

ضي منه وطرًا ولو ترددت إليه كل عام استجابة من هللا تعاىل، لدعاء خليله إبراهيم حماًل تشتاق إليه األرواح وُتن إليه، وال تق
  ًة ِمنم النَّاِس ت مْهِوي ِإلمْيِهْم( يف قوله بَّْل ُدعماِء(إىل أن قال )فماْجعمْل أمْفِئدم ت مقم  ، ويصفه تعاىل أنه آمناً من دخله أمن . )رمب َّنما وم
 : خصائص حرم مكة 

 ر إليها ) شد الرحال إليه فرض ( .جيب السف أواًل :
رم فمِإنَّ اّللَّم غميِنٌّ عمِن اْلعمالم كما قال تعاىل ) فم ْن كم مم ِبياًل وم ِن اْستمطماعم ِإلمْيِه سم ْيِت مم ّلِلَِّ عملمى النَّاِس ِحجُّ اْلب م  ( . ِمنيم وم

 قْصُده مكفراً للذنوب . ثانياً :
 سق رجع كيوم ولدته أمه ( متفق عليه .) من أتى هذا البيت فلم يرفث ومل يف قال 
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 ) نابعوا بني احلج والعمرة ، فإهنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب ( رواه الرتمذي . وقال 
 ) واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة ( متفق عليه . وقال 
 ة .أن الصالة يف املسجد احلرام مبائة ألف صال ثالثاً :

 ) صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام ( متفق عليه . كما قال 
 أن مكة أفضل البالد . رابعاً :

وهو واقف على راحلته باحلمْزومرمة من مكة يقول ) وهللا إنِك  كما روى الرتمذي عن عبد هللا بن عدي . أنه مسع رسول هللا 
 ب أرض هللا إىل هللا ، ولوال أين أخرجُت منك ما خرجت ( .خلري أرض هللا وأح

 أهنا قبلة أهل األرض كلهم . خامساً :
ُكمْ قال تعاىل )  ا ُكْنُتْم ف موملُّوا ُوُجوهم ْيُث مم ْسِجِد احلْمرماِم ومحم ْطرم اْلمم كم شم  ( . ف موملِّ ومْجهم

 أن املسجد احلرام أول مسجد وضع يف األرض . سادساً :
عن أول مسجد وضع يف األرض ؟ فقال : املسجد احلرام ... (  لصحيحني عن أيب ذر قال ) سألت رسول هللا كما يف ا

 متفق عليه .
 أنه حيرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء احلاجة . سابعاً :

 ) ال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ( متفق عليه . كما قال 
َراِهيَم م َصِلىً اَّتَِّ )وَ   نبه هللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية على مقام إبراهيم وأمر بالصالة عنده ، قال قتادة : (  ذ وا ِمْن َمَقاِم ِإبـْ

 أمروا أن يصلوا عنده .
 وقد اختلف يف املراد باملقام ما هو ؟واملقام يف اللغة موضع القدمني ، 

 ذا عن جماهد وعكرمة وعطاء .: مقام إبراهيم احلج كله ، روي هفقيل  
 : احلرم كله مقام إبراهيم ، روي هذا عن النخعي .وقيل 

: أصحها: أنه احلجر الذي تعرفه الناس اليوم الذي يصلون عنده ركعيت طواف القدوم، وهذا قول جابر بن عبد هللا  قال القرطيب
ملا رأى البيت استلم الركن فرمل ثالثاً،  النب  وابن عباس وقتادة وغريهم، ويف حديث مسلم من حديث جابر الطويل )أن

ومشى ثالثاً، مث تقدم إىل مقام إبراهيم فقرأ )واختذوا من مقام إبراهيم مصلى( فصلى ركعتني قرأ هبما ب )قل هو هللا أحد( و )قل يا 
 أيها الكافرون( .

ق : فهذا كله مما يدل على أن املراد باملقام إمنا ورجح هذا القول ابن كثري يف تفسريه حيث قال بعد أن ذكر حديث جابر الساب
 يقوم عليه لبناء الكعبة . هو احلجر الذي كان إبراهيم 

 ، وهو األصح.  ، قاله سعيد بن جبري : احلجر الثالثالقول و ورجحه أيضاً ابن اجلوزي يف زاد املسري فقال : 
 ام إبراهيم مصّلى ، فنزلت .قال عمر بن اخلطاب : قلت : يا رسول هللا! لو اختذنا من مق

واألحاديث الصحيحة تدل على أن مقام إبراهيم هو : احلجر الذي كان إبراهيم يقوم عليه لبناء ورجحه أيضًا الشوكاين وقال : 
ر الكعبة ملا ارتفع اجلدار ، أتاه إمساعيل به ليقوم فوقه ، كما يف البخاري من حديث ابن عباس ، وهو : الذي كان ملصقًا جبدا

 .الكعبة ، وأّول من نقله عمر بن اخلطاب كما أخرجه عبد الرزاق ، والبيهقي ، بإسناد صحيح 
 ورجح هذا القول أيضاً الرازي واحتج له بوجوه :

لًّى) ملا فرغ من الطواف أتى املقام وتال قوله تعاىل  ما روى جابر أنه  األول : فقراءة هذه (  واختذوا ِمن مَّقماِم إبراهيم ُمصم
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 اللفظة عند ذلك املوضع تدل على أن املراد من هذه اللفظة هو ذلك املوضع ظاهر . 
والدليل عليه أن سائاًل لو سأل املكي مبكة عن مقام إبراهيم مل جيبه ومل ، أن هذا االسم يف العرف متص بذلك املوضع  وثانيها :

 مث ذكر بقية األوجه . يفهم منه إال هذا املوضع . 
 قيل معناه : أمرنا ، وقيل : أوحينا إىل إبراهيم .إىل إبراهيم (  ا) َوَعِهْدنَ 

 أي : وولده إمساعيل . ) َوِإَْسَاِعيَل ( 
يف هذا املكان ) مكة ( أي أبقى إمساعيل وأمه يف هذا  إمساعيل هو أكرب أوالد إبراهيم ، وهو من سريته هاجر ، وقد أبقامها 

ذين هم العرب املستعربة ، فكان إمساعيل مع أبيه يف هذا املكان ، فأمر هللا عز وجل أن املكان حىت شب وكرب وأتاه األوالد ال
 يطهر بيته للطائفني والعاكفني والركع السجود .

  إمساعيل هو الذبيح ، وقد ادعت اليهود أن الذبيح هو إسحاق ، وقالوا : إنه مكتوب يف التوراة أن هللا قال إلبراهيم : اذبح
يدك إسحاق ، وقد رد ابن القيم هذه اللفظة ) إسحاق ( وبأهنا من زيادة اليهود ، وبني بطالهنا من عشرة ولدك وبكرك ووح

 أوجه .

َرا) أ   وتطهري البيت ينقسم إىل قسمني : تطهري معنوي ، وتطهري حسي . بيِت (  ْن َطهِِ
 . أما التطهري املعنوي : بأن يطهر من الشرك واملعاصي ، وذلك ألن الشرك جناسة

والطهارة احلسية : أن يطهر من األقذار، من البول والغائط والدم وما أشبه ذلك من األشياء النجسة، فالواجب أن يطهر منها، 
ثابت للمسجد احلرام ولغريه من املساجد ، وهلذا ملا بال األعرايب يف مسجد النب  –أعين التطهري من النجاسة  –فهذا احلكم 

  أمر النب  ماء فأهريق عليه .بذنوب من 
 ؛ فما معىن أمرمها بتطهريه؟ فعنه جوابان : : مل يكن هناك بيتفان قيل 

 .أحدمها : أنه كانت هناك أصنام ، فأمرا بإخراجها ، قاله عكرمة  
 ) زاد املسري ( .. والثاين : أن معناه : ابنياه مطهراً  

 : وأضاف الباري البيتم إليه لفوائد :قال السعدي 
أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإمساعيل بتطهريه ، لكونه بيت هللا ، فيبذالن جهدمها ، ويستفرغان وسعهما يف منها : 

 ذلك .
 أن اإلضافة تقتضي التشريف واإلكرام ، ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكرميه . ومنها :
 [ . 66لسعدي : ] تفسري اأن هذه اإلضافة هي السبب اجلاذب للقلوب إليه .   ومنها :

 فإن قيل : مل يكن هناك بيت ؛ فما معىن أمرمها بتطهريه ؟ 

 فعنه جوابان : 
 : أنه كانت هناك أصنام، فأمرا بإخراجها ، قاله عكرمة . أحدمها
  [ . 421/  1: زاد املسري ]               : أن معناه : ابنياه مطهراً .  والثاين
 :وجوهاً : إن املفسرين ذكروا  لرازيوقال ا

يمانمُه على تقوى ) ابنياه وطهراه من الشرك وأسساه على التقوى ، كقوله تعاىل (  طمّهرما ب مْييِتم ) أن معىن  أحدها :  سم بُ ن ْ ْن أمسَّ أمفممم
 ( . ِمنم اّللَِّ 

 ، كما يقال : الشافعي عرفا الناس أن بييت طهرة هلم مىت حجوه وزاروه وأقاموا به ، وجمازه : اجعاله طاهراً عندهم  وثانيها : 
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 يطهر هذا ، وأبو حنيفة ينجسه .
ابنياه وال تدعا أحدًا من أهل الريب والشرك يزاحم الطائفني فيه ، بل أقراه على طهارته من أهل الكفر والريب ، كما  وثالثها : 

قاع تطهريه من األوثان والشرك ، يقال : طهر هللا األرض من فالن ، وهذه التأويالت مبنية على أنه مل يكن هناك ما يوجب إي
رمةٌ )وهو كقوله تعاىل  طمهَّ ا أزواج مُّ ُْم ِفيهم هلم فمعلوم أهنن مل يطهرن من جنس بل خلقن طاهرات، وكذا البيت املأمور بتطهريه خلق ( وم

 .طاهراً 
 معناه نظفا بييت من األوثان والشرك واملعاصي ، ليقتدي الناس بكما يف ذلك .  ورابعها : 

قال بعضهم: إن موضع البيت قبل البناء كان يلقى فيه اجليف واألقذار فأمر هللا تعاىل إبراهيم بإزالة تلك القاذورات  سها :وخام
وبناء البيت هناك، وهذا ضعيف ألن قبل البناء ما كان البيت موجودًا فتطهري تلك العرصة ال يكون تطهريًا للبيت، وميكن أن 

 ز .نه علم أن مآله إىل أن يصري بيتاً ولكنه جماجياب عنه بأنه مساه بيتاً أل
 الذين يطوفون بالكعبة .(  لطَّائِِفنيَ ) ل

 . هم الذين يطوفون بالكعبة ، وقيل : الغرباء القادمون على مكة ، واألول أظهر (لِلطَّائِِفنيم : ) قال يف التسهيل
 عن القول الثاين : فيه بُعد . قال القرطيب

 ظ الواردة يف القرآن على املتبادر املشهور دون املعىن البعيد .ألن األصل محل األلفا
 أي : للمعتكفني ، وهذا اختيار ابن جرير رمحه هللا .(  َواْلَعاِكِفنيَ ) 

 واالعتكاف : لزوم مسجد لطاعة هللا بنية .
 وقد ذهب بعض العلماء إىل أن املراد بالعاكفني املقيمني فيه .

 أي املصلون عند الكعبة .(  َوالرُّكَِّع السُّج ودِ ) 
 : وخ ص الركوع والسج ود بالذكر ؛ ألهنما أق رب أحوال املص لي إىل هللا تعاىل .    قال القرطيب

   وخص هذين الركنني بالذكر؛ ألهنما أشرف أركان الصالة . وقال الشوكاين :
 : ئفني ، والتطهري الذي أمرمها به يف البيت ؛ هو فمعىن اآلية : وأمرنا إبراهيم وإمساعيل بتطهري بييت للطا قال ابن جرير

تطهريه من األصنام ، وعبادة األوثان فيه ، ومن الشرك ، مث أورد سؤااًل ، فقال : فإن قيل : فهل قبل بناء إبراهيم عند البيت 
 شيء من ذلك الذي أمر بتطهريه منه ؟

 وأجاب بوجهني :
زمان قوم نوح من األصنام واألوثان ، ليكون ذلك سنة ملن بعدمها ، قلت : وهذا  أنه أمرمها بتطهريه مما كان يعبد عند أحدمها :

 . ، وحيتاج إثبات هذا إىل دليل عن املعصوم  اجلواب مفرغ على أنه كان يعبد عنده أوثان قبل إبراهيم 
 الريب .أنه أمرمها أن خيلصا يف بنائه هلل وحده ال شريك له ، فيبنياه مطهراً من الشرك و  الثاين :

أن يبنيا الكعبة على امسه وحده ال شريك له  –عليهما السالم  –وملخص هذا اجلواب : أن هللا تعاىل أمر إبراهيم وإمساعيل 
 للطائفني به والعاكفني عنده ، املصلني إليه من الركع السجود .

 : وقد وردت نصوص كثرية تدل على فضل تطهري املساجد 
الِ يِف بُ ُيوٍت أمذِ قال تعاىل )  ا بِاْلُغُدوِّ وماآْلصم بُِّح لمُه ِفيهم ا امْسُُه ُيسم رم ِفيهم يُْذكم  ( . نم اّللَُّ أمْن تُ ْرفمعم وم

لألعرايب الذي بال يف املسجد ) إن هذه املساجد ال تصلح لشيء من هذا البول وال القذر ، إمنا هي لذكر هللا والصالة  وقال 
 وقراءة القرآن ( رواه مسلم .
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، فسأل عنها فقالوا : ماتت ، فقال  ، فلما ماتت ، فقدها النب  أة سوداء تقم املسجد وتنظفه يف عهد النب وكانت امر 
 )دلوين على قربها ، فصلى عليها( متفق عليه .

 الفوائد :
 فيه استحباب الصالة خلف املقام ، وفيه مباحث :  -1

o ّلًى( مقام إبراهيم ويقرأ يستحب إذا انتهى من الشوط السابع من الطواف؛ أن ينطلق إىل اِم ِإبْ رماِهيمم ُمصم قم ُذوا ِمْن مم  .)وماختَِّ

o أن جيعل املقام بينه وبني الكعبة ويصلي ركعتني ، قال جابر : )مث أتى مقام إبراهيم فصلى ( . رواه مسلم 

 واتفق العلماء على مشروعيتها .
o ان مكاهنما بعيداً من املقام .أنه ال يشرتط الدنو من املقام ، وأن السنة ُتصل هبما وإن ك 

o  يقرأ يف هاتني الركعتني ) اِفُرونم ا اْلكم ٌد( و )ُقْل يما أمي ُّهم  .)ُقْل ُهوم اّللَُّ أمحم

o . حكمها سنة مؤكدة 

( استدل به من قال بتحرمي إقامة احلدود يف احلرم ، وهو قول مجهور التابعني واإلمام أبو حنيفة وأصحابه من  وأمناً قوله )  -2
رمماً آِمناً ( اء واإلمام أمحد ، وبعض احملدثني ، واستدلوا به بقوله تعاىل : الفقه ُْم حم  .) أمومملْم مُنمكِّْن هلم

وذهب مالك والشافعي ومن تبعهم: إىل أنه يستوىف احلد يف احلرم ، واستدلوا بعمومات األدلة الدالة على استيفاء احلدود 
أمر بقتل ابن خطل حينما قال رجل للرسول : ابن خطل متعلق بأستار   والقصاص يف كل زمان ومكان ، وأن رسول هللا

 الكعبة فقال : ) اقتلوه ( .
أن هللا جعل البيت مثابة للناس وأمنًا ، أي مرجعًا هلم وأمنًا ، ومن ذلك أهنم يرتددون إليه يف كل موسم حج ، ويف غري  -3

 موسم حج .

قال : ) إن مكة حرمها هللا ومل حيرمها الناس ، فال حيل المرئ  سول هللا أن مكة بلد آمن ، وقد ثبت يف الصحيحني أن ر  -4
 يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يسفك هبا دماً وال يعضد هبا شجرة ( . متفق عليه

حني الفتح فقط ، فهي مل ُتل ألحد قبله ، ولن ُتل ألحد بعده ، وهلذا حيرم  فال حيل القتال يف مكة ألحد إال الرسول 
اتُِلوُكْم تال يف مكة املكرمة إال على سبيل الدفاع عن النفس، فإن هللا تعاىل يقول : الق ىتَّ يُ قم ْسِجِد احلْمرماِم حم اتُِلوُهْم ِعْندم اْلمم )ومال تُ قم

) اِفرِينم زماُء اْلكم ِلكم جم ذم  . ِفيِه فمِإْن قمات مُلوُكْم فماقْ تُ ُلوُهْم كم
 األمر باختاذ مصلى من مقام إبراهيم ،  -5

تعلية شأن إبراهيم ، حيث أمرنا هللا أن نتخذ من مقامه مصلى ، وهذا من مجلة ما يرتتب على اإلمامة اليت قال هللا تعاىل  -6
اماً ( فيها :  اِعُلكم لِلنَّاِس ِإمم  .) ِإيّنِ جم

 وجوب تطهري البيت للطائفني والعاكفني والركع السجود. -7
رما ب مْييِتم لِ فضيلة الطواف ، لقوله  -8 وال شك أن الطواف من األعمال اجلليلة الفاضلة ، وهلذا كان ركناً من أركان لطَّائِِفنيم ( ) طمهِّ

 احلج والعمرة .
اإلشارة إىل أن املشروع للطائف أن يكون متطهرًا ، ألنه إذا أمر بتطهري البيت من أجله فتطهريه بنفسه وتطهري مالبسه من 

 الثياب من باب أوىل .
القرطب : دخل فيه باملعىن مجيع بيوته تعاىل ، فيكون حكمها حكمه بالتطهري والنظافة ، وإمنا خص ( قال  أن طهراقوله )  -9

 الكعبة بالذكر ألنه مل يكن هناك غريها ، أو لكوهنا أعظم حرمة ، واألول أظهر .
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 ويف التنزيل ) يف بيوت أذن هللا أن ترفع ( .
 الطواف فيه ؟ واختلف الفقهاء أيهما أفضل : الصالة عند البيت أو -10

 فقال مالك : الطواف ألهل األمصار أفضل ، والصالة ألهل مكة أفضل .
وذُِكر عن ابن عباس وجماهد وعطاء واجلمهور : أن الصالة أفضل ، ويف اخلرب : لوال رجال خشع ، وشيوخ ركع ، وأطفال رضع ، 

 وهبائم رتع ، لصببنا عليكم العذاب صباً .
 ة خري موضوع فاستكثر أو استقل ( . ويف حديث أيب ذكر : ) الصال

 قال القرطب : واألخبار يف فضل الصالة والسجود كثرية تشهد لقول اجلمهور .
 فضيلة االعتكاف، وهو كذلك ، فهو سنة مؤكدة باالتفاق، وهذه اآلية تدل على أن االعتكاف حىت يف األمم السابقة. -11

 املة .فضيلة الركوع والسجود حيث عرب هبما عن الصالة الك -12
ه م بِاَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر قَاَل َوَمن َكَفَر فَ ِإبـَْراِهيم  َربِِ اْجَعْل هَ  َوِإْذ قَالَ )  أ َمتِِع ه  َذا بـََلًدا آِمًنا َواْرز ْق َأْهَله  ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمنـْ

 ( . (126 )َقِلياًل مث َّ َأْضَطرُّه  ِإىَل َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصري  
 [ . 126] البقرة :  

---------- 
 يعين مكة .( )َوِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيم  َربِِ اْجَعْل َهَذا بـََلداً 

 ر .واستقرا بلداً ذا أمن يكون أهله يف أمنٍ  -واملراد مكة املكرمة  -أي اجعل هذا املكان  (آِمناً ) 
 : واجعل هذه البقعة بلداً آمناً . أي : ال يرعب أهله، أي : من اخلوف  قال ابن كثري ، 

 وقد فعل هللا ذلك شرعاً وقدراً :
انم آِمناً و  فقال تعاىل ) لمُه كم ْن دمخم  ( . مم
ْوهلِِمْ وقال تعاىل ) طَُّف النَّاُس ِمْن حم يُ تمخم رمماً آِمناً وم عمْلنما حم  ( . أمومملْم ي مرمْوا أمنَّا جم
اِإمنَّما أُِمْرُت أمْن أمْعبُ وقال تعاىل ) هم رَّمم ِة الَِّذي حم ْلدم ِذِه اْلب م  ( . دم رمبَّ هم

يقول ) ال حيل ألحد أن حيمل مبكة  إىل غري ذلك من اآليات ، ويف صحيح مسلم عن جابر . قال : مسعت رسول هللا 
 .السالح ( 

 : فإن قيل : مل دعا إبراهيم   عليه السالم   للبلد باألمن ؟ قال اخلازن 
يء من النواحي فيتعذر املقام به ، ألمن ألنه بلد ليس فيه زرع وال َثر فإذا مل يكن آمنًا ، مل جيلب إليه شإمنا دعا إبراهيم له با

فأجاب هللا تعاىل دعاء إبراهيم وجعله بلدًا آمنًا ، فما قصده جبار إال قصمه هللا تعاىل كما فعل بأصحاب الفيل وغريهم من 
 ة .اجلبابر 
 : يستتبع مجيع خصال سعادة  ، فإن أمن البالد والسُبلة إبراهيم هذه من جوامع كلم النبو  ةولقد كانت دعو  قال ابن عاشور

ا احلياة ويقتضي العدل والعزة والرخاء إذ ال أمن بدوهنا ، وهو يستتبع التعمري واإلقبالم على ما ينفع والثروةم فال خيتل األمن إال إذ
خرية ، وإمنا أراد بذلك تيسري اإلقامة فيه على سكانه لتوطيد وسائل ما أراده اختلت الثالثة األول وإذا اختل اختلت الثالثة األ

 م .لذلك البلد من كونه منبع اإلسال
 : فإن قلت : قد غزا مكة احلجاج وخرب الكعبة ؟ سؤال 

تمكن من ذلك قلت مل يكن قصده بذلك مكة وال أهلها وال إخراب الكعبة ، وإمنا كان قصده خلع ابن الزبري من اخلالفة ومل ي
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 ا . ) تفسري اخلازن ( .إال بذلك فلما حصل قصده أعاد بناء الكعبة فبناها وشيدها وعظم حرمتها وأحسن إىل أهله
ويتفرغوا  وارزق يا رب املؤمنني من أهله وسكانه من أنواع الثمرات، ليقبلوا على طاعتك: أي ( َواْرز ْق َأْهَله  ِمَن الثََّمَراِت ) 

 . بدعوته املؤمنني فقطلعبادتك وخصَّ 
 والتعريف يف الثمرات تعريف االستغراق وهو استغراق ُعريف أي من مجيع الثمرات املعروفة للناس ودليل   قال ابن عاشور :

 اليت للتبعيض ، ويف هذا دعاء هلم بالرفاهية حىت ال تطمح نفوسهم لالرُتال عنه . (ِمن)كونه تعريف االستغراق جميء 
 ْنُت ِمْن ُذرِّيَّيِت ِبوماٍد غمرْيِ ِذي زمرٍْع ِعْندم بالثمرات ليقوموا بعبادة هللا ، كما قال تعاىل عن إبراهيم  دعاء إبراهيم هلم )رمب َّنما ِإيّنِ أمْسكم

ًة ِمنم النَّاِس ت مْهِوي إِلمْيِهْم وماْرزُقْ ُهْم  رَِّم رمب َّنما لُِيِقيُموا الصَّالةم فماْجعمْل أمْفِئدم (ب مْيِتكم اْلُمحم رماِت لمعملَُّهْم يمْشُكُرونم  . ِمنم الثَّمم
 فلم يكن طلب الرزق مقصوداً لذاته بل صرح يف دعائه أن يكون الرزق عوناً هلم على أداء العبادات والطاعات .

 : وذلك يدل على أن املقصود للعاقل من منافع الدنيا أن يتفرغ ألداء العبادات ، وإقامة الطاعات .  قال الرازي 
 وفيه دليل على أن ُتصيل منافع الدنيا إمنا لُيستعان هبا على أداء العبادات وإقامة الطاعات.خلازن:وقال ا 
 :واملقصود توفر أسباب االنقطاع إىل العبادة، وانتفاء ما حيول بينهم وبينها من فتنة الكدح لالكتساب. وقال ابن عاشور 

ا آتماكم اّللَُّ الدَّ وقد قال تعاىل )   ( .ارم اآْلِخرمةم ومابْ تمِغ ِفيمم
  : املطلوب من هللا تعاىل هو أن جيعل البلد آمنًا كثري اخلصب ، وهذا مما يتعلق مبنافع الدنيا فكيف يليق بالرسول فإن قيل

 ؟!املعظم طلبها 
 :واجلواب عنه من وجوه 

خلصب ا كان البلد آمنًا وحصل فيه ا، فإذا إذا طلبت ليتقوى هبا على الدين، كان ذلك من أعظم أركان الدينأن الدني أحدها : 
 ، وإذا كان البلد على ضد ذلك كانوا على ضد ذلك . تفرغ أهله لطاعة هللا تعاىل

 والناس إمنا ميكنهم الذهاب إليه إذا كانت الطرق آمنة واألقوات هناك رخيصة . ، أنه تعاىل جعله مثابة للناس وثانيها :
ب مما يدعو اإلنسان إىل الذهاب إىل تلك البلدة ، فحينئذ يشاهد املشاعر املعظمة ال يبعد أن يكون األمن واخلص وثالثها :

 .واملواقف املكرمة فيكون األمن واخلصب سبب اتصاله يف تلك الطاعة 
ه ْم بِاَّللَِّ )   اإلميان باهلل يتضمن : اإلميان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأمسائه وصفاته .( َمْن آَمَن ِمنـْ
 هو يوم القيامة ، ومسي آخراً ، ألنه ال يوم بعده . (ْوِم اآْلِخِر َواْليَـ ) 
 . خص بدعوته املؤمنني فقط 

عن هذا التخصيص )من آمن باهلل واليوم اآلخر( بقوله : وسبب هذا التخصيص النص والقياس، أما النص فقوله  قال الرازي
 ن وجهني : تعاىل ) فمالم تمْأسم عملمى القوم الكافرين( وأما القياس فم

فصار ذلك تأديبًا يف  عمْهِدي الظاملني( الم ي منماُل مة يف ذريته ، قال هللا تعاىل ) أنه ملا سأل هللا تعاىل أن جيعل اإلما الوجه األول :
مث أن هللا املسألة ، فلما ميز هللا تعاىل املؤمنني عن الكافرين يف باب اإلمامة ، ال جرم خصص املؤمنني هبذا الدعاء دون الكافرين 

تّ ُعُه قمِليالً(فم تعاىل أعلمه بقوله ) الفرق بني النبوة ورزق الدنيا، ألن منصب النبوة واإلمامة ال يليق بالفاسقني ، ألنه ال بد يف  أُمم
جبار ،  اإلمامة والنبوة من قوة العزم والصرب على ضروب احملنة حىت يؤدي عن هللا أمره وهنيه وال تأخذه يف الدين لومة الئم وسطوة

أما الرزق فال يقبح إيصاله إىل املطيع والكافر والصادق واملنافق ، فمن آمن فاجلنة مسكنه ومثواه ، ومن كفر فالنار مستقره 
 ومأواه.

: حيتمل أن إبراهيم   عليه السالم   قوي يف ظنه أنه إن دعا للكل كثر يف البلد الكفار فيكون يف غلبتهم وكثرهتم  الوجه الثاين
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 ذا السبب .ومضرة من ذهاب الناس إىل احلج ، فخص املؤمنني بالدعاء هل مفسدة
  كثريًا ما يقرن هللا بني اإلميان باهلل واإلميان باليوم اآلخر  ، وذلك ألن اإلميان باليوم اآلخر من أعظم احلوافز اليت تدفع

افع إىل العمل الصاحل ، وهو أعظم رادع على اإلنسان للعمل الصاحل ، حيث اجلزاء على األعمال يف ذلك اليوم ، فهو أعظم د
 التمادي يف الباطل ملن وفقه هللا تعاىل .

 . هللا جواباً له (قَاَل ) 
 قال هللا : وأرزق من كفر؛ ألن هللا يرزق يف الدنيا املؤمن والكافر .: أي ( َوَمْن َكَفَر ) 
 : رم  )وقوله  قال الشوكاين فم ن كم مم يث طلب الرزق للمؤمنني دون هللا سبحانه رّداً على إبراهيم ح الظاهر أن هذا من كالم( وم

 ر .قلياًل، مث أضطره إىل عذاب النا، فأمتعه بالرزق غريهم، أي : وارزق من كفر
 : واملتاع : ما يتمتع به مث يزول ، وذلك مبوت اإلنسان .(  فَأ َمتِِع ه  َقِليالً ) 
 ا مّتع ، فالزمن قصري ، فمهما طال باإلنسان العمر فهو قليل )والقلة هنا : تتناول الزمان ، وتتناول عني امل أمن َُّهْم ي مْومم ي مرمْون مهم كم

ا اهم ( ، وكذلك عني املمتع به قليل ، فكل ما حيصل لإلنسان من هذه الدنيا من اللذة واملتاع قليل  ملْم ي مْلبمُثوا ِإالَّ عمِشيًَّة أمْو ُضحم
 ضع سوٍط يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها ( .بالنسبة لآلخرة كما يف احلديث ) ملو 

 بعد متاعه يف الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إىل عذاب النار .أي : أجلئه (  مث َّ َأْضَطرُّه  ِإىَل َعَذاِب النَّارِ  )
 . أي : وبئس النار املآل واملرجع للكافر(  َوبِْئَس اْلَمِصري  )  
 : ىل ينظرهم وميهلهم مث يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ومعناه : أن هللا تعا قال ابن كثري. 

ِصريُ  كقوله تعاىل ) ِإيلمَّ اْلمم ا وم ْذتُ هم ٌة مُثَّ أمخم ْن ق مْريمٍة أمْملمْيُت هلمما ومِهيم ظماِلمم أميِّْن مم  ( . ومكم
 (.له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهمال أحد أصرب على أذى مسعه من هللا إهنم جيعلون ) ويف الصحيحني قال  

ُه أملِيٌم ) إن هللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته مث قرأ :  وقال  ٌة ِإنَّ أمْخذم ذم اْلُقرمى ومِهيم ظماِلمم ِلكم أمْخُذ رمبِّكم ِإذما أمخم ذم ومكم
ِديدٌ   ( . شم
 . وقد أخرب تعاىل أنه ميهل الكافرين وميتعهم مث يأخذهم 

ُرونم قال تعاىل ) ِذبم ال يُ ْفِلُحونم ِإنَّ الَِّذينم ي مْفت م اٌب أملِيمٌ .  عملمى اّللَِّ اْلكم ُْم عمذم هلم تماٌع قمِليٌل وم  ( . مم
ادُ قال تعاىل )و  بِْئسم اْلِمهم نَُّم وم هم ْأوماُهْم جم تماٌع قمِليٌل مُثَّ مم ُروا يف اْلِبالِد مم فم لُُّب الَِّذينم كم  ( . ال ي مُغرَّنَّكم ت مقم

اٍب غمِليظٍ مُنمتُِّعُهْم قمِليوقال تعاىل )  ( . اًل مُثَّ نمْضطمرُُّهْم ِإىلم عمذم
 ( تُِّعهُ فقوله تعاىل رم فمأُمم فم ْن كم مم ، هو من متام دعاء إبراهيم  :وقيل، قول هللا تعاىل، ورجحه ابن جرير( هذا من ... قمالم وم

 عز وجل بقوله )..ومن كفر فأمتعه هللا، فأجابه لمؤمنني دون الكافرين، فإن إبراهيم أراد أن حيجر الدعوة بالرزق لواألول أصح
ُؤالِء ِمْن عمطماِء : ومن كفر فإين أرزقه أيضًا مث أضطره إىل عذاب النار وبئس املصري ، وهي كقوله )..( واملعىن ُؤالِء ومهم ُكاّلً منُِدُّ هم

انم عمطماُء رمبِّكم حممُْظوراً  ا كم مم : قال هللا : يا إبراهيم قد أجبت دعوتك ، ورزقت  فتأويل اآلية على ذلك قال ابن جرير :( ،  رمبِّكم وم
 .مؤمين أهل هذا البلد من الثمرات وكفارهم متاعاً هلم إىل بلوغ آجاهلم ، مث أضطر كفارهم بعد ذلك إىل النار 

 الفوائد :
 فضل الدعاء ، وأنه سبب حلصول املقصود . -1
 رأفة إبراهيم مبن يؤم هذا البيت . -2
ا املؤمن )أن رزق هللا شامل للكافر و  -3 ْودمعمهم ا ومُمْست م رَّهم قم ي مْعلمُم ُمْست م ا وم ا ِمْن دمابٍَّة يف اأْلمْرِض ِإالَّ عملمى اّللَِّ رِْزقُ هم مم  ( .وم
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 أن متاع الدنيا قليل . -4
 التزهيد يف الدنيا . -5
 الرتغيب بالباقي وهو اآلخرة . -6
 احلذر من أن تكون نعم هللا على العبد استدراجاً . -7
 . إثبات عذاب النار -8

 
 
 
 
( رَبَـَّنا َواْجَعْلَنا م ْسِلَمنْيِ َلَك 127ِإبـَْراِهيم  اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإَْسَاِعيل  رَبَـَّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَنَت السَِّميع  اْلَعِليم  ) َوِإْذ يـَْرَفع   )

َنآ ِإنََّك أَنَت التـَّوَّاب  الرَِّحيم  )َوِمن ذ رِِيَِّتَنا أ مًَّة مُّْسِلَمًة لََّك َوَأرِنَا َمَناِسَكنَ   ( . (128ا َوت ْب َعَليـْ
 [ . 128 – 127] البقرة :  

---------------- 
أي : واذكر يا حممد لقومك بناء إبراهيم وإمساعيل البيت ورفعِهما القواعد (  َوِإْذ يـَْرَفع  ِإبـَْراِهيم  اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإَْسَاِعيل   )
 نه .م
 ن عطية اإلمجاع على هذا .القواعد : مجع قاعدة وهي السارية واألساس ، واملراد بالبيت هنا الكعبة ، وقد نقل اب 
 : وكانا يقوالن 
 أي : اقبل منا عملنا هذا واجعله خالصاً لوجهك الكرمي .(  رَبَـَّنا تـََقبَّْل ِمنَّا)  
 : ِإْذ   تعاىل أن يتقبل منهما ، كما جاء عن وهيب بن الوْرد أنه قرأ )فهما يف عمل صاحل ، ومها يسأالن هللا قال ابن كثري وم

بَّْل ِمنَّا ِإمْسماِعيُل رمب َّنما ت مقم ْيِت وم وماِعدم ِمنم اْلب م ائم بيت الرمحن وأنت ( مث يبكي ويقول : يا خليل الرمحن ترفع قو  ي مْرفمُع ِإبْ رماِهيُم اْلقم
ا آت مْوا ى هللا عن حال املؤمنني اخلّلص يف قوله )تقبل منك ، وهذا كما حكمشفق أن ال يُ  ( أي : يعطون ما ومالَِّذينم يُ ْؤُتونم مم

قُ ُلوبُ ُهْم ومِجلمٌة أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات )   ( أي : خائفة أن ال يتقبل منهم .وم
 .وهكذا أهل الصالح يعملون أعمااًل صاحلة وخيافون 

 يبيتون لرهبم سجداً وقياماً ويقولون ) ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاهبا كان غراماً ( . كما قال تعاىل عن عباد الرمحن
اِشِعنيم وقال تعاىل ) إ انُوا لمنما خم باً ومكم يمْدُعون منما رمغمباً ومرمهم رماِت وم ارُِعونم يف اخلْمي ْ انُوا ُيسم  ( . ن َُّهْم كم

 معه وصحبه يف هجرته ويتصدق بكل ماله يف سبيل هللا ويعلمه النب  وجياهد وهذا الصديق أبو بكر يصّدق برسول هللا 
وارمحين إنك أنت  اللهم إين ظلمت نفسي ظلمًا كثرياً وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك أن يقول يف صالته )

 الغفور الرحيم ( .
بيل هللا ويقول عند موته : وددت أن ذلك كفاف ال وينفق نصف ماله يف س وهذا عمر بن اخلطاب جياهد مع رسول هللا 

 علّي وال يل .
( قالت عائشة : يا رسول هللا ! أهم الذين يشربون اخلمر  ومالَِّذينم يُ ْؤُتونم مما آتموا وَّقُ ُلوبُ ُهْم ومِجلمٌة أمن َُّهْم ِإىلم رمهبِِّْم رماِجُعونم وقال تعاىل )

يق ، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وخيافون أن ال يقبل منهم ، أولئك ويزنون ويسرقون ؟ قال : ال يا ابنة الصد
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 يسارعون يف اخلريات ( رواه الرتمذي .
 وهللا سبحانه وصف أهل السعادة باإلحسان مع اخلوف ووصف األشقياء باإلساءة مع األمن. قال ابن القيم : 

رم اّللُّ قال تعاىل ) ا أممم ابِ ومالَِّذينم يمِصُلونم مم ْونم رمب َُّهْم ومخيمماُفونم ُسوءم احِلسم ْشم لم ومخيم  ( . ِبِه أمن يُوصم
واألمن ،  –بل التفريط  –مث قال : ومن تأمل أحوال الصحابة وجدهم يف غاية العمل مع غاية اخلوف ، وَنن مجعنا بني التقصري 

 فهذا الصديق يقول : وددت أين شعرة يف جنب عبد مؤمن .
 ميسك لسانه ويقول : هذا الذي أوردين املوارد .وذكر عنه أنه كان 

 وكان يبكي كثرياً ويقول : ابكوا ، فإن مل تبكوا فتباكوا .
 وكان إذا قام إىل الصالة كأنه عود من خشية هللا عز وجل .

 وهذا عمر قرأ سورة الطور حىت بلغ ) إن عذاب ربك لواقع ( بكى واشتد بكاؤه حىت مرض وعادوه .
 خطان أسودان من البكاء .وكان يف وجهه 

 وهذا عثمان كان إذا وقف على القرب يبكي حىت تبتل حليته .
 وهذا علي اشتد بكاؤه وخوفه من اثنتني : طول األمل واتباع اهلوى .

 وكان عبد هللا بن عباس أسفل عينيه مثل الّشراك البايل من الدموع .
 مل أخلق . وكان أبو ذر يقول : يا ليتين كنت شجرة تعضد وددت أين

كلهم خاف على نفسه النفاق ما منهم أحد يقول : إنه على إميان   وقال ابن أيب ملْيكة : أدركت ثالثني من أصحاب النب 
 جربيل وميكائيل .

 وقال احلسن : ما خافه إال مؤمن وال أمنه إال منافق .
 . وقال إبراهيم التيمي : ما عرضت قويل على عملي إال خشيت أن أكون مكذباً 

ُر لمنماوأما أهل الفساد والريب فكما قال هللا ) يُ ْغفم ي مُقوُلونم سم ا اأْلمْدىنم وم ذم ْلٌف ومرِثُوا اْلِكتمابم يمْأُخُذونم عمرمضم هم لمفم ِمْن ب مْعِدِهْم خم  .( فمخم
 : من أسباب قبول العمل 

 الرجاء وكثرة والدعاء . منها :
 كما هنا ) ربنا تقبل منا ( .

 من عدم قبول العمل .اخلوف  ومنها :
ا آت مْوا ومقُ ُلوبُ ُهْم ومِجلمٌة أمن َُّهْم ِإىلم رمهبِِّْم رماِجُعونم كما قال تعاىل يف وصف األبرار أهنم يعملون وخيافون )  ( . ومالَِّذينم يُ ْؤُتونم مم

 ني(.إمنا يتقبل هللا من املتق) تسمعوا هللا عز وجل يقول: كونوا لقبول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل. أمل: ه قالأن عن علي
( هذه اجلملة تعليل لطلب القبول ، يعين نسألك أن تقبل ، ألنك أنت السميع ألقوالنا ، العليم  ِإنََّك أَْنَت السَِّميع  اْلَعِليم  ) 

 بأحوالنا ونياتنا ال ختفى عليك خافية .
  ، فهو سبحانه يسمع مجيع األقوال واألصوات ، السر متضمن لصفة السمع هلل تعاىلوالسميع : اسم من أمساء هللا تعاىل ، 

 واجلهر عنده سواء .
ارِ كما قال تعاىل ) اِرٌب بِالن َّهم سم ْن ُهوم ُمْستمْخٍف بِاللَّْيِل وم مم رم ِبِه وم هم ْن جم مم ْولم وم رَّ اْلقم ْن أمسم وماٌء ِمْنُكْم مم  ( . سم

ْوِل فمِإنَُّه ي م وقال تعاىل ) ْر بِاْلقم ِإْن َتمْهم ىوم رَّ ومأمْخفم  ( . ْعلمُم السِّ
اِت الصُُّدورِ وقال تعاىل ) ُروا ِبِه ِإنَُّه عمِليٌم ِبذم  ( . ومأمِسرُّوا ق مْولمُكْم أمِو اْجهم
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ا تمْكُتُمونم وقال تعاىل ) ي مْعلمُم مم ْوِل وم  ( . ِإنَُّه ي مْعلمُم اجلْمْهرم ِمنم اْلقم
 : وَسع هللا ينقسم إىل قسمني 

 هر .اأي أن هللا يسمع كل صوت خفي أو ظ : أواًل : َسع إدراك
تمْشتمِكيقال تعاىل : ) ا وم عم اّللَُّ ق مْولم الَّيِت َُتماِدُلكم يف زمْوِجهم  ... ( .قمْد مسِم

 هذا السمع قد يراد به اإلحاطة ، كاآلية السابقة .
عم اّلّلُ ق مْولم الَِّذينم قماوقد يراد به التهديد ، كقوله تعاىل : )   ( .لُوْا ِإنَّ اّللّم فمِقرٌي ومَنمُْن أمْغِنيماءقمْد مسِم

ا أممْسمُع ومأمرمىوقد يراد به التأييد ، ومنه قوله تعاىل ملوسى : ) عمُكمم  ( أي أمسعك وأؤيدك .قمالم الم ختممافما ِإنَّيِن مم
 : أي أن هللا يستجيب ملن دعاه . ثانياً : َسع إجابة
عماءِإنَّ رميبِّ لمسم )ومنه قول إبراهيم   ( أي جميب الدعاء .ِميُع الدُّ

 ) مسع هللا ملن محده ( يعين استجاب ملن محده . ومنه قول املصلي
 ) اللهم إين أعوذ بك من قول ال يسمع ( أي : من دعاء ال يستجاب . ومنه كقوله 

 : آثار اإلميان ّبذا االسم 
 ر به ، وسواء كان ذلك يف مجاعة أو يف خلوة .مراقبة هللا تعاىل فيما يقوله اللسان ، سواء أسر أو جه أواًل :
اللجوء إىل هللا وسؤاله سبحانه من حاجات الدنيا واآلخرة ، فهو السميع لدعاء عباده س رهم وجنواهم ، وهذا املعىن من  ثانيًا :

ا عنده ، وعدم امللل معاين السميع ) اجمليب ( يسكب يف القلب الطمأنينة واألنس باهلل وحسن الظن به سبحانه ، والرجاء فيم
 من دعائه .

 وقد دعا األنبياء والصاحلون رهبم سبحانه هبذا االسم ليقبل منهم طاعتهم أو ليستجيب لدعائهم :
بَّْل ِمنَّا ِإنَّكم أمْنتم فإبراهيم وإمساعيل قاال )  ِإمْسماِعيُل رمب َّنما ت مقم ْيِت وم وماِعدم ِمنم اْلب م ِإْذ ي مْرفمُع ِإبْ رماِهيُم اْلقم ِميُع اْلعمِليمُ  وم  ( . السَّ

ِميُع اْلعمِليمُ وامرأة عمران عندما نذرت ما يف بطنها خالصاً هلل لعبادته وخلدمة بيت املقدس قالت ) بَّْل ِمينِّ ِإنَّكم أمْنتم السَّ قم  ( . ف مت م
عماءِ ودعا زكريا ربه أن يرزقه ذرية صاحلة مث قال )  يُع الدُّ  ( . ِإنَّكم مسِم

ِميُع اْلعمِليمُ ه أن يصرف عنه كيد النسوة )رب ودعا يوسف  ُهنَّ ِإنَُّه ُهوم السَّ ْيدم رمفم عمْنُه كم ابم لمُه رمبُُّه فمصم  ( . فماْستمجم
ْيطماِن ن مزٌْغ فماْستمِعْذ بِاّللَِّ إِ وأمر بااللتجاء إليه عند حصول وساوس شياطني اإلنس واجلن، قال تعاىل ) زمغمنَّكم ِمنم الشَّ ِإمَّا ي من ْ يٌع وم نَُّه مسِم

 ( . عمِليمٌ 
 ) العليم ( اسم من أمساء هللا ، وقد تقدم مباحثه .

 مكنات، وامللذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، واإلسرار واإلعالن، وبالواجبات واملستحيالت: هو ا قال السعدي ،
 األشياء .وبالعامل العلوي والسفلي ، وباملاضي واحلاضر واملستقبل ، فال خيفى عليه شيء من 

 يعلم  األمور اليت لن تكون كيف تكون لو كانت .أنه هللا ومن علم 
لمْو ُردُّو حني يكونون يف النار ) كما قال تعاىل عن الكفار   ا نُ ُهوا عمْنُه(وم ا آهِلم ) ، وقال تعاىلا لمعماُدوا ِلمم انم ِفيِهمم ُ لمْو كم ٌة ِإالَّ اّللَّ

تما( دم سم  .لمفم
ًة ك ال حيضروهنا أبدًا ، ألن هللا هو الذي ثبطهم عنها حبكمته بقوله )واملتخلفون عن غزوة تبو  وا لمُه ُعدَّ معمدُّ لمْو أمرماُدوا اخْلُُروجم ألم وم

اِعِدينم  عم اْلقم ِقيلم اقْ ُعُدوا مم رِهم اّللَُّ انِْبعماث مُهْم ف مثمبَّطمُهْم وم لمِكْن كم ان كيف ( وهذا اخلروج الذي ال يكون قد علم جل وعال أن لو ك وم
نمةم يكون ، كما صرح به يف قوله ) ُغونمُكُم اْلِفت ْ ُعوا ِخاللمُكْم ي مب ْ مْوضم بمااًل ومألم ا زماُدوُكْم ِإالَّ خم رمُجوا ِفيُكْم مم  . ( لمْو خم
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، وال نشرك معك قال ابن جرير : يعنيان بذلك واجعلنا مستسلمنْي ألمرك ، خاضعنْي لطاعتك ( رَبَـَّنا َواْجَعْلَنا م ْسِلَمنْيِ َلَك )  
 يف الطاعة أحداً سواك ، وال يف العبادة غريك .

 أي : واجعل من ذريتنا من يسلم وجهه لك ، وخيضع لعظمتك .( َوِمْن ذ رِِيَِّتَنا أ مًَّة م ْسِلَمًة َلَك ) 
  كما قال إبراهيم يف ويف هذا أنه ينبغي لإلنسان أن يشمل ذريته بالدعاء ، ألن الذرية الصاحلة من آثار اإلنسان الصاحلة ،

بميِنَّ أمْن ن مْعُبدم اأْلمْصنمامم آية أخرى )   ( . ) ابن عثيمني ( . وماْجُنْبيِن وم
  ) الدعوات مقصودة بالذات ،  تعاىل وإظهار أن كل دعوى من هذه إظهار الضراعة إىل هللافائدة تكرير النداء بقوله ) ربنا

دعوة إىل أخرى فإن الدعوة األوىل لطلب تقبل العمل والثانية لطلب االهتداء فجملة ولذلك مل يكرر النداء إال عند االنتقال من 
 ( . ربنا وابعث فيهم رسوالً واملعطوف عليه يف قوله اآلت  )  النداء معرتضة بني املعطوف هنا

 ( فسكم وأهليكم ناراً فقة والنصيحة ، قال هللا تعاىل )قوا أنفإن قلت : مل خص ذريتهما بالدعاء ، قلت : ألهنم أحق بالش
سداد كيف يتسببون وألن أوالد األنبياء إذا صلحوا صلح هبم غريهم أال ترى أن املتقدمني من العلماء والكرباء : إذا كانوا على ال

 لسداد من وراءهم . ) تفسري اخلازن ( .
  والذين يقولون ربنا  ملتقني املؤمنني يف قوله )عب اده اوهذا الدعاء من إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم كما أخربنا هللا تعاىل عن

وهذا القدر مرغوب فيه شرعًا ، فإن من متام حمبة عبادة هللا تعاىل ة أعني واجعلنا للمتقني إمامًا ( هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قر 
 أن حيب أن يكون من صلبه من يعبد هللا وحده ال شريك له .

 ؟: مل خصا بعض الذرية بالدعاء  سؤال 
ْفِسِه ( أو من قوله عز شأنه ) الم ي منما ا حُمِْسٌن وظامل لّن م ِمن ُذرّيَِّتِهمم ُل عمْهِدي اجلواب : وخصا البعض ملا علما من قوله سبحانه ) وم

ما   ن يف ذريتهما ظلمة وأن احلكمة اإلهلية تستدعي االنقسام إذ لواله ما دارت أفالك األمساء وال كانباعتبار السياق أالظاملني ( 
 كان من أمالك السماء.

 قيل : مذاحبنا ، وقيل : مناسك حجنا .اختلف يف ذلك :  (َوَأرِنَا َمَناِسَكَنا ) 
 أي علمناها على وجه اإلرادة واملشاهدة ، ليكون أبلغ . قال السعدي : 

وحيتمل أن يكون املراد ما هو  حيتمل أن يكون املراد باملناسك : أعمال احلج كلها ، كما يدل عليه السياق واملقام ، مث قال :
أعظم من ذلك : وهو الدين كله ، والعبادات كلها ، كما يدل عليه عموم اللفظ ، ألن النسك التعبد ، لكن غلب على 

 الصاحل .  متعبدات احلج تغليباً عرفياً ، فيكون حاصل دعائهما : يرجع إىل التوفيق للعلم النافع والعمل
 من رؤية القلب . وقيل :ي : أهنم يروهنا ويشاهدوهنا ، هذه من الرؤية البصرية ، أ 
َنا)    أي : وفقنا للتوبة فنتوب ، والتوبة : هي الرجوع من املعصية إىل الطاعة .(  َوت ْب َعَليـْ
 تب علينا ( وهم أنبياء معصومون :اختلف يف معىن قول إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم ) و و 

 . طلبا التثبيت والدوام : فقيل
 .أرادا من بعدمها من الذرية  وقيل :
ن التنصل من الذنوب نا للناس أن ذلك املوقف وتلك املواضع مكاك وبنيا البيت وأطاعا أرادا أن يبيإهنما ملا عرفا املناس :وقيل 

 وطلب التوبة . 
 : (احملرر الوجيز)كون أحسن مما هي. حيب أن ت إنه ليس أحد من خلق هللا تعاىل إال وبينه وبني هللا تعاىل معانٍ  وقال الطربي   

 اسم من أمساء هللا تعاىل .( ِإنََّك أَْنَت التـَّوَّاب   )
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 معناه : التواب على من تاب إليه من عباده املذنبني من ذنوبه .
 تائبني بعد : هو التائب على التائبني أواًل : بتوفيقهم للتوبة ، واإلقبال بقلوهبم إليه ، وهو التائب على ال وقال السعدي

 توبتهم قبواًل هلا وعفواً عن خطاياهم .
  عليهم ، ولكثرة توبته على العبد .لكثرة من يتوب  –وهي صيغة مبالغة  –ووصف نفسه سبحانه بالتواب 
 : وتوبة هللا على العبد نوعان 

 مبعىن وفقهم للتوبة ليتوبوا . ( مُثَّ تمابم عملمْيِهْم لِيمُتوبُواتوفيق هللا للعبد للتوبة ، كما قال تعاىل ) أحدمها :
 ] قاله الشيخ ابن عثيمني [ .( . ومُهوم الَِّذي ي مْقبمُل التَّوبمةم عمْن ِعبماِدِه قبوهلا من العبد إذا تاب ، كما قال تعاىل ) الثاين :

 : أثر اإلميان ّبذا االسم 
 عظمت .أن هللا يتوب على التائبني ، ويغفر ذنوب املنيبني ، مهما كثرت و  أواًل :

نُ قال تعاىل ) يعاً ِإنَُّه ُهوم اْلغمُفوُر الرَِّحيمُ ُقْل يما ِعبماِديم الَِّذينم أمْسرمُفوا عملمى أمنْ ُفِسِهْم ال ت مْقنمُطوا ِمْن رممْحمِة اّللَِّ ِإنَّ اّللَّم ي مْغِفُر الذُّ  ( .وبم مجِم
يِّئماتِ ومُهوم الَِّذي ي مْقبمُل التَّوبمةم عمْن ِعبماِدِه وقال تعاىل ) ي مْعُفو عمِن السَّ  ( . وم

إفراد هللا بالتوبة وطلب العفو وغفران الذنوب ، ألنه ال يغفر الذنوب وال يوفق إىل التوبة ويقبلها إال هللا وحده كما قال  ثانيًا :
نُوبم ِإالَّ اّللَُّ تعاىل ) ْن ي مْغِفُر الذُّ مم  ( . وم
الغفور ، الذي يفرح بتوبة عبده ، وهذا احلياء إذا متكن من القلب أَثر تعظيماً هلل وحياء احلياء من هللا ، الرب الرحيم التواب  ثالثاً :

 منه ، ومبادرة إىل طاعته وترك معاصيه قدر اجلهد واالستطاعة .
 عدم اليأس من رمحة هللا ، والقوة يف رجائه . رابعاً :

بُوكم ف مُقْل رمبُُّكْم ُذو رممْحمٍة واسعة هلل تعاىل ، كما قال تعاىل )اسم من أمساء هللا دال على إثبات صفة الرمحة ال(  الرَِّحيم  )  ذَّ فمِإْن كم
ْيءٍ ( وقال تعاىل ) وماِسعمةٍ   ) وقد تقدمت مباحث الرمحة عند آية :    ( . ومرممْحميِت ومِسعمْت ُكلَّ شم
 : من آثار رمحته 

وإخراجًا هلم من الظلمات إىل النور ، فالرسل رمحة من عند  من رمحته سبحانه وتعاىل إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للناس
ْلنماكم ِإالَّ رممْحمًة لِْلعمالمِمنيم هللا لعباده قال تعاىل ) ا أمْرسم مم  ( . وم

 هلم باب التوبة هلم  ومن رمحته سبحانه وتعاىل مغفرته لذنوب عباده والصفح عنهم ، وتكفري سيئاهتم ، وفتح
 ومن رمحته إىل غري ذلك .

 الفوائد :
 فضل عمارة الكعبة . -1
 فضل التعاون على اخلري . -2
 فضل بناء بيوت هللا ) املساجد ( . -3
أمهية اهتمام العبد بقبول عمله ، فاملدار على القبول وليس على كثرة العمل ، فكم من إنسان يعمل أعمااًل كثرية وال يقبل  -4

اًل قليلة قبلت منه ويف احلديث ) رب صائم حظه من صيامه منه ، فليس له من عمله إال التعب ، وكم من إنسان عمل أعما
 اجلوع والظمأ ، ورب قائم حظه من قيامه السهر ( رواه أمحد .

احلذر كل احلذر من حمبطات األعمال اليت ُتبط العمل بعد القيام به ، وهي كثرية منها : املّن هبا والتحدث هبا رياء ،  -5
 والعجب وغري ذلك .
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 من أمساء هللا املتضمن لصفة السمع الكامل .إثبات اسم السميع  -6
 عليه شيء سبحانه . ضمن لصفة العلم الكامل ، فال خيفىإثبات اسم العليم من أمساء هللا ، املت -7
 افتقار العبد لربه . -8
 كمال عبودية األنبياء لرهبم . -9
 حمتاج إىل تثبيت هللا له . –مهما كانت منزلته  –أن اإلنسان  -10
 عاىل لقوله ) واجعلنا مسلمني لك ( .أمهية اإلخالص هلل ت -11
 ُترمي التعبد هلل مبا مل يشرعه . -12
 إثبات اسم التواب من أمساء هللا . -13
 إثبات اسم الرحيم من أمساء هللا . -14

ل و َعَلْيِهْم آيَاِتَك َويـ َعلِِم ه م  اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويـ زَ )  ه ْم يـَتـْ نـْ  ْم ِإنََّك أَنَت الَعزِيز  احلَِكيم  ــــــكِِيهِ رَبَـَّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرس واًل مِِ
(129) . ) 
 [ . 129] البقرة :  

----------- 
جاب هللا راجعًا إىل الذرية، وقد است، وحيتمل : أن يكون  األمة املسلمة املذكورة سابقاً الضمري راجع إىل( رَبَـَّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم ) 

 هذه الدعوة . إلبراهيم 
 ومل يقل هلم ؟ ( فيهم) مل قال إن قيل  : شورقال ابن عا 

 إليهم فقط ، ومل يقل هلم لتكون الدعوة مبجيء رسول برسالة عامة فال يكون ذلك الرسول رسوالً  ( فيهم) : إمنا قال فاجلواب  
 .    ليعم ( رسوالً ) ولذلك حذف متعلق 

 وا أعز به وأشرف ، وأقرب لإلجابة ، ألهنم يعرفون  ليكون أشفق عليهم ، ويكون عن هذا السؤال بقوله : يوأجاب اآللوس
 منشأه وصدقه وأمانته.

ه مْ )   . يعين حممداً (  َرس واًل ِمنـْ
 وأما إن الرسول هو حممد :  قال الرازي  فيدل عليه وجوه: 

 إمجاع املفسرين وهو حجة . أحدها :
ما ذكر يف  وأراد بالدعوة هذه اآلية ، وبشارة عيسى (  أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى) أنه قال  عنه ما روي  وثانيها :

 ( . امسه أممْحمدُ  يِمن ب مْعدِ  ُمبمّشرًا ِبرمُسوٍل يمْأِت ) سورة الصف من قوله 
إمنا دعا هبذا الدعاء مبكة لذريته الذين يكونون هبا ومبا حوهلا ومل يبعث هللا تعاىل إىل من مبكة وما  أن إبراهيم  وثالثها :

 ..  إال حممداً  حوهلا

 يقول تعاىل إخباراً عن متام دعوة إبراهيم ألهل احلرم أن يبعث هللا رسوالً منهم ، أي : من ذرية إبراهيم . قال ابن كثري : 
  ( أصل البعث اإلنشاء ، ومسيت الرسالة بعثًا ، ألهنا إخراج للناس من حال إىل حال ، فكأهنم بُعثوا  وابعثقوله تعاىل )

 وا خلقاً جديداً .ئْنشِ اً ، وأُ خلقاً جديد
 أمت يف النعمة ، ألنه  ( أي : من جنسهم ، وكونه من جنسهم رمُسواًل ِمْن أمنْ ُفِسِهمْ  ) ( كما يف آية أخرى منهمىل ) قوله تعا

ه الناس وال ركنوا إليه ورمبا ال يقبلون منه .  لو كان من املالئكة ما ألِفم
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  ( أن يكون رسوالً منهمقوله تعاىل ) املبعوث منهم ال من غريهم لوجوه : ذلك 
 م يف معرفة صدقه وأمانته.أنه إذا كان منهم فإهنم يعرفون مولده ومنشأه فيقرب األمر عليه أحدها :

 .أنه إذا كان منهم كان أحرص الناس على خريهم وأشفق عليهم من األجنب لو أرسل إليهم  وثانيها :
 املستجابة قدر هللا السابق يف تعيني حممد  : وقد وافقت هذه الدعوة قال ابن كثري  رسواًل يف األميني إليهم وإىل سائر

ُلو عملمْيِهْم آيماتِِه األعجمني من اإلنس واجلن كما قال تعاىل ) نَّ اّللَُّ عملمى اْلُمْؤِمِننيم ِإْذ ب معمثم ِفيِهْم رمُسواًل ِمْن أمنْ ُفِسِهْم ي مت ْ ْد مم لمقم
يُ عملِّ  يُ زمكِّيِهْم وم انُوا ِمْن ق مْبُل لمِفي ضمالٍل ُمِبنيٍ وم ِإْن كم ةم وم  ( . ُمُهُم اْلِكتمابم وماحلِْْكمم
يُ عملُِّمُهُم اْلِكتمابم وقال تعاىل ) يُ زمكِّيِهْم وم ُلو عملمْيِهْم آيماتِِه وم ُهْم ي مت ْ يِّنيم رمُسواًل ِمن ْ انُوا ِمنْ ُهوم الَِّذي ب معمثم يف اأْلُمِّ ِإْن كم ةم وم ق مْبُل لمِفي   وماحلِْْكمم

الٍل ُمِبنيٍ   ( . ضم
 رواه أمحد . ة أيب إبراهيم ، وبشارة عيسى يب (سأنبئكم عين : أنا دعو )  ل ولذلك قا

ل و َعَلْيِهْم آيَاِتَك  )  التالوة هنا تشمل التالوة لفظاً ، والتالوة معىن ، والتالوة حكماً .( يـَتـْ
 فالتالوة لفظاً : أن يقرأ الكتاب بينهم .

 الوة معىن : أن يعلمهم معانيه .والت
 والتالوة حكماً : أن يعمل بأحكامه .

ُرونم كما قال تعاىل ) و  كَّ فم ا نُ ّزِلم ِإلمْيِهْم وملمعملَُّهْم ي مت م م لِلنَّاِس مم نيِّ  ( . أمنْ زمْلنما ِإلمْيكم الذِّْكرم لُِتب م
 .لهم ربنا وحبمدك، يتأول القرآن( يعين يعمل بهيكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده: سبحانك ال كان النب ة )وقالت عائش

 . واملراد باآليات هنا اآليات الشرعية وهي القرآن 
وهو القرآن ، وليس هذا تكرار مع قوله ) يتلو عليهم آياته ( ألن األول تالوة والثاين تعليم ، والتعليم ( َعلِِم ه م  اْلِكَتاَب ) وي

 تعليم اللفظ وتعليم املعىن وتعليم احلكم .أخص من التالوة ، والتعليم هنا شامل ل
( هو الكتابة ، ويدل عليه أن هللا ذكر القرآن قبله ، فلو قلنا إن املراد بالكتاب  عملُِّمُهُم اْلِكتمابم وذهب بعضهم إىل أن معىن ) وي

 هو القرآن لصار تكراراً .
 . ًوسبق ملاذا مسي القرآن كتابا 

: الفهم يف  وقيل ( ، ةم  م ومأمنْ زملم اّللَُّ عملمْيكم اْلِكتمابم وماحلِْْكمقاله احلسن وقتادة ومقاتل كما قال تعاىل )يعين الس نة ، ( حلِْْكَمَة ) وا
  الدين وال منافاة .

أي : يطهر قلوهبم من الشرك والنفاق وسوء األخالق ، ويهذب أخالقهم ، فطهارة النفوس بطاعة هللا وترك الشرك (  َويـ زَكِِيِهمْ ) 
 الذنوب .و 

 ويطهرهم من الشرك باهلل وعبادة األوثان وينميهم ويكثرهم بطاعة هللا . قال ابن جرير :

 ( اوقد أقسم هللا بفالح من زكى نفسه فقال اهم ُضحم ْمِس وم ا . ومالشَّ ِر ِإذما تمالهم مم ا.. . . وماْلقم اهم ْن زمكَّ  ( . قمْد أمفْ لمحم مم
ٌن تعاىل ) الصدقة كما قال :ومن أسباب تزكية النفس كم التمكم سم لِّ عملمْيِهْم ِإنَّ صم صم تُ زمكِّيِهْم هِبما وم ُرُهْم وم قمًة ُتطمهِّ دم ُخْذ ِمْن أمْموماهلِِْم صم

يٌع عمِليمٌ  ُْم وماّللَُّ مسِم  ( .  هلم
ُمْ ُقْل لِْلُمْؤِمِننيم ي مُغضُّوا ِمْن أمْبصمارِِهْم ومحيمْفم : غض البصر وحفظ الفرج كما قال تعاىل ) ومنها ى هلم ُهْم ذمِلكم أمزْكم  ( .ُظوا فُ ُروجم
ا اللَُّهمَّ ِإيّنِ يقول ) : الدعاء بذلك : كان  ومنها ْوالمهم ا وممم هم لِي ُّ ا أمْنتم وم اهم ْن زمكَّ ُر مم ي ْ ا أمْنتم خم ا ومزمكِّهم أمُعوُذ  اللَُّهمَّ آِت ن مْفِسى ت مْقوماهم

ِمْن ق مْلٍب الم خيمْ  ُع وم فم اُب هلمم ِبكم ِمْن ِعْلٍم الم ي من ْ ِمْن ن مْفٍس الم تمْشبمُع ومِمْن دمْعومٍة الم ُيْستمجم ُع وم  ا ( رواه مسلم .شم
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 وهي ثالثة أنواع : ،  سم من أمساء هللا وهو : العزيز ، وهو متضمن لصفة العزة الكاملة هللز ( اِإنََّك أَْنَت اْلَعزِي ) 
 ) السيد هللا ( . ال النب مبعىن أن هللا ذو قْدر شريف عظيم ، كما ق عزة القْدر :

اِهُر ف مْوقم ِعبماِدهِ مبعىن أن هللا القاهر لكل شيء ، ال يُغلب ، كما قال تعاىل ) وعزة القهر :  ( . ومُهوم اْلقم
 مبعىن أنه ميتنع أن يناله أحد بسوء أو نقص . وعزة االمتناع :

 : ة الغلبة ، وعزة االمتناع ، فامتنع أن يناله أحد من ) العزيز ( الذي له العزة كلها : عزة القوة ، وعز  قال السعدي
 ات ، ودانت له اخلليقة وخضعت لعظمته .داملخلوقات ، وقهر مجيع املوجو 

 : اآلثار املرتتبة على معرفة هذا االسم 
 .ال العزة  ريك له ، إذ الشركة تنايف كمشن امسه سبحانه ) العزيز ( يستلزم توحيده وعبادته وحده ال أ أواًل :
ومن كمال العزة تربئته سبحانه من كل سوء وتنزيهه من كل شر ونقص ، قال ابن القيم : ومن متام عزته : براءته عن كل  ثانيًا :

 سوء وشر وعيب ، فإن ذلك ينايف العزة التامة .
يقدر عليه إال هللا ، وهذا من كمال عزته سبحانه نفاذ حكمه وأمره يف عباده وتصريف قلوهبم على ما يشاء ، وهذا ما ال  ثالثًا :

 جيعل العبد خائفاً من ربه سبحانه ، الئذاً جبنابه معتصماً به متربئاً من احلول والقوة ذليالً حقرياً بني يدي ربه سبحانه .
نه فلن جيدها غري هللا ويف غري دي أن اإلميان هبذا االسم الكرمي يثمر العزة يف قلب املؤمن ، ومهما ابتغى العبد العزة عند رابعًا :

يعًا  م مولن جيد إال الذل والضعف واهلوان كما قال تعاىل ) انم يُرِيُد اْلِعزَّةم فمِللَِّه اْلِعزَُّة مجِم ور هبذه العزة تثمر التعايل على ( . والشعْن كم
 الباطل وأهله وعدم االستكانة هلم مهما تسلطوا على العبد .

ر العزة والقوة ، فكم رأينا ومسعنا دلها مص الركون إىل شيء من هذه الدنيا الفانية وجع أن اإلميان هبذا االسم يثمر عدم خامسًا :
 من كثري من الناس اغرت بعضهم مباله أو جاهه أو ولده أو سلطانه ومنصبه فكانت كلها سبباً يف إذالله وشقائه .

ُنوا وصف عباده الذين حيبهم وحيبونه )، قال تعاىل يف من أسباب العزة: العفو والتواضع والذلة للمؤمنني سادسًا : ا الَِّذينم آمم يما أمي ُّهم
بُّونمُه أمِذلٍَّة عملمى اْلُمْؤِمنِ  ُهْم ومحيُِ ب ُّ ْوٍم حيُِ ْوفم يمْأِت اّللَُّ ِبقم ْن ي مْرتمدَّ ِمْنُكْم عمْن ِديِنِه فمسم اِفرِينم مم وما زاد هللا ) ...  ( وقال نيم أمِعزٍَّة عملمى اْلكم

 فو إال عزاً ( رواه مسلم .عبداً بع
 مباحثه [ .] وقد تقدم يف أفعاله وأقواله ، فيضع األشياء يف حماهلا لعلمه وحكمته وعدله (   احْلَِكيم  )  

 الفوائد :
 استجابة هللا لدعاء إبراهيم عليه السالم . -1
 ضرورة الناس إىل بعث الرسل . -2
 أن كون الرسول منهم أقرب إىل قبول دعوته . -3
 لرسول تتضمن تعليم الكتاب تالوة ومعىن .أن دعوة ا -4
 أمهية تزكية األخالق وتطهريها ، وأن ذلك من منهج الرسل . -5
 خالق الرفيعة ، وقد قال تعاىل على الداعية أن حيرص أن يزكي نفسه ويزكي غريه بتطهريها من األخالق الرديئة وإلزامها باأل -6

 ( . )قد أفلح من زكاه
 : العزيز واحلكيم .إثبات امسني من أمساء هللا  -7
 إثبات احلكمة الكاملة هلل تعاىل . -8
 أن اإلنسان ال يعرتض على قضاء هللا ، ألنه صادر عن حكمة . -9
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 إثبات العزة هللا ، فمن أراد العزة فليطلبها من هللا ، وذلك بطاعته . -10
َراِهيَم ِإالَّ َمن َسِفَه نـَْفَسه  َوَلَقِد اصْ )  لَِّة ِإبـْ َيا َوِإنَّه  يف اآلِخَرِة َلِمَن الصَّاحِلِنَي )َوَمن يـَْرَغب  َعن مِِ نـْ َناه  يف الدُّ ( ِإْذ قَاَل لَه  130َطَفيـْ

َفاَل ََت وت نَّ ( َوَوصَّى ِّبَا ِإبـَْراِهيم  بَِنيِه َويـَْعق وب  يَا َبِّنَّ ِإنَّ اَّللََّ اْصَطَفى َلك م  الدِِيَن 131رَبُّه  َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمت  ِلَربِِ اْلَعاَلِمنَي )
 ( . (132َإالَّ َوأَنت م مُّْسِلم وَن )

 [ . 132 – 130] البقرة : 
--------------- 

َراِهيَم )   أي : عن طريقته ومنهجه ، فيخالُفها ويرغب عنها .( َوَمْن يـَْرَغب  َعْن ِملَِّة ِإبـْ
 ( اوملة إبراهيم : هي احلنيفية السمحة ، وهي اإلسالم كما قال تعاىل ِنيفاً   مم انم حم لمِكْن كم انم ِإبْ رماِهيُم ي مُهوِديًّا ومال نمْصرمانِّيًا وم كم

انم ِمنم اْلُمْشرِِكنيم  ا كم مم  ( . ُمْسِلماً وم
اين رميبِّ ِإىلم صوقال تعاىل )  دم ِني ِ ُقْل ِإنَّيِن هم انم ِمنم الْ  رماٍط ُمْستمِقيٍم ِديناً ِقيمماً ِملَّةم ِإبْ رماِهيمم حم ا كم مم  ( . ُمْشرِِكنيم فاً وم

  يِع األنِْبيماِء؛ ولِكن ُأِضيفت إىل :ِنيِفيَّةُ واحلْم ُل اخلْلِق ُتِقيًقا ِليِل ِإبْ رماِهيمم اخلْم  ِديُن مجِم ؛  للتَّوحيِد مع نبيِّنا  ؛ ألنَّه أْكمم
دٌ  بم إىل األمِب ُدون  وِإبْ رماِهيُم: األُب، وحُمممَّ قَّ أن تُ ْنسم ِن؛ فيقال: ِملَُّة ِإبْ رماِهيمم على جهِة التَّْشريِف له؛ وإن  االبْ  : ااِلبُن؛ فاستمحم

يع كانمت هي  اً .ملَّةم األنبيماء مجم

حيث خالف طريق من اصطُفيم يف ، فقد ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبريه برتكه احلق إىل الضالل : أي  (ِإالَّ َمْن َسِفَه نـَْفَسه  )  
ىل أن اختذه هللا خلياًل ، فمن ترك طريقة هذا ومسلكه وملته ، واتبع طريق الضاللة والغي ، الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إ

 ؟فأي سفه أعظم من هذا ؟ أم أي ظلم أكرب من هذا 
 (  َسِفَه نـَْفَسه   معىن )ف: 

 ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبريه . قيل :
ا .جه : أي :وقيل  ِوُمهم  ل أمر نفسه فيما يصلحها ويُ قم
 .ه نفسه أي : أهلكها : سفوقيل 
 : مل يفكر يف نفسه .وقيل 
 وما يرغب عن ملة إبراهيم احلنيفية إال سفيه جاهل مبوضع حظ نفسه فيما ينفعها ويضرها يف معادها . وقال ابن جرير : 
  ه ، ويشهد قال قتادة : نزلت هذه اآلية يف اليهود ، أحدثوا طريقًا ليست من عند هللا ، وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثو

( لصحة هذا القول قول هللا تعاىل ) انم ِمنم اْلُمْشرِِكنيم ا كم مم ِنيفاً ُمْسِلماً وم انم حم لمِكْن كم انم إِبْ رماِهيُم ي مُهوِديّاً ومال نمْصرمانِّياً وم ا كم  .مم
 طرفة عني ، وتربأ من كل  فإن ملة إبراهيم هي عبادة هللا ملصني له الدين ، فهي توحيد هللا فلم يدعو معه غريه وال أشرك به

ْهُت ومْجِهيم لِلَِّذي فمطمرم .  يما ق مْوِم ِإيّنِ بمرِيٌء ممَّا ُتْشرُِكونم معبود سواه ، وخالف يف ذلك سائر قومه حىت تربأ من أبيه فقال ) ِإيّنِ ومجَّ
ا أمنما ِمنم اْلُمْشرِِكنيم  ِنيفاً وممم اوماِت وماأْلمْرضم حم مم  ( . السَّ

ق مْوِمِه ِإنَّيِن ب مرماٌء ممَّا ت مْعُبُدونم وم وقال تعاىل ) ْهِدينِ .  ِإْذ قمالم ِإبْ رماِهيُم أِلمبِيِه وم ي م اُر ( . وقال تعاىل ) ِإالَّ الَِّذي فمطمرمين فمِإنَُّه سم انم اْسِتْغفم ا كم وممم
م لم  نيَّ ا ت مب م ا ِإيَّاُه ف ملممَّ هم عمدم ٍة وم ْوِعدم ِليمٌ ِإبْ رماِهيمم أِلبِيِه ِإالَّ عمْن مم موَّاٌه حم رَّأم ِمْنُه ِإنَّ ِإبْ رماِهيمم ألم  ( . ُه أمنَُّه عمُدوٌّ ّلِلَِّ ت مب م

ِنيفاً ومملْم يمُك ِمنم اْلُمْشرِِكنيم وقال تعاىل ) ًة قمانِتاً ّلِلَِّ حم انم أُمَّ  ( . ِإنَّ ِإبْ رماِهيمم كم
نـَْيا )   َناه  يف الدُّ  من بني سائر اخللق بالرسالة والنبوة واإلمامة .أي : ولقد اخرتناه ( َوَلَقِد اْصَطَفيـْ

 الذين هلم أعلى الدرجات . ( َوِإنَّه  يف اآْلِخَرِة َلِمَن الصَّاحِلِنيَ ) 
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 أي استسلم ألمر ربك وأخلص لربك .( ِإْذ قَاَل َله  رَبُّه  َأْسِلْم ) 
  القرآن على ثالثة أموجه : ورد يف قال بعض العلماء : اإلسالم 

 .: مبعىن اإِلخالص  اأَلِول
 أمْخِلص. أي ( ِإْذ قمالم لمُه رمبُُّه أمْسِلمْ قال تعاىل ) 

 .: مبعىن اإِلقرار  الثاين
اوماتِ قال تعاىل )  مم ن يف السَّ  أمقّر له العبوديّة. أي (وملمُه أمْسلممم مم

 .: مبعىن الّدين  الثالث
 ( . ومرمِضيُت لمُكُم اإِلْسالمم ِديناً ) ( . وقال تعاىل ِإنَّ الدِّينم ِعندم اّللَِّ اإِلْسالممُ قال تعاىل ) 

 امتثاالً ألمر ربه مبادراً .(  قَالَ ) 
 إخالصاً وتوحيداً وحمبة وإنابة . ( َأْسَلْمت  ِلَربِِ اْلَعاَلِمنيَ  )

 . إمنا قال لرب العاملني دون أن يقول أسلمت لك ليكون قد أتى باإلسالم وبدليله قال بعض العلماء :
 ن أسباب اصطفاء إبراهيم يف الدنيا وعلو منزلته يف اآلخرة : م 

 سرعة امتثاله ألمر هللا عز وجل .
 وصربه ، فلما ابتاله ربه بالكلمات أمتهن ووىف هبن .

اُه ِإىلم ِصرماٍط ُمْستمِقيمٍ وشكره لنعم هللا كما قال تعاىل ) دم منْ ُعِمِه اْجتمبماُه ومهم اِكراً ألم  ( . شم
 :ع الضمري يف قوله ] هبا [ اختلف يف مرج (ا ِإبـَْراِهيم  بَِنيِه َوَوصَّى ّبَِ ) 

 : هذه امللة .فقيل 
ورجحه القرطب وقال : هو أصوب ألنه أقرب مذكور ، ورجح الشوكاين األول ( أسلمت لرب العاملني): هذه الكلمة : وقيل  

        سالم ، فالتوصية بذلك أليق بإبراهيم وأوىل هبم .       وقال : ألن املطلوب ممن بعده هو اتباع ال جمرد التكلم لكلمة اإل
 ( َوَوصَّى ِّبَا قوله تعاىل ) . الوصية : العهد املؤكد يف األمر اهلام 
 ووصى أبلغ من أوصى ، ألهنا تكون ملرات كثرية . :  قال ابن اجلوزي 
 صَّى ال يكون إال مراراً.  ووّصى أبلغ من أوصى ، ألن أوصى جيوز أن يكون قاله:  وقال املاوردي  مرة واحدة ، وموم
 .فإن قلت ، مل قال : وصى هبا إبراهيم بنيه ومل يقل أمرهم ؟ 

اجلواب : قلت : ألن لفظ الوصية أوكد من لفظ األمر ألن الوصية إمنا تكون عند اخلوف من املوت ويف ذلك الوقت يكون 
ول وصيته أقرب وإمنا خص بنيه هبذه الوصية ألن شفقة الرجل على بنيه احتياط اإلنسان لولده أشد وأعظم ، وكانوا هم إىل قب

 [ . 85/  1] تفسري اخلازن :   . أكثر من شفقته على غريهم . وقيل : ألهنم كانوا أئمة يقتدى هبم فكان صالحهم صالحاً لغريهم
 يه .معطوف على إبراهيم : أي وأوصى يعقوب بنيه كما أوصى إبراهيم بن(  َويـَْعق وب  ) 

ا  قال ابن كثري : حلرصهم عليها وحمبتهم هلا ، حافظوا عليها إىل حني الوفاة ، ووصوا أبناءهم هبا من بعدهم كقوله تعاىل ) عملمهم ومجم
ًة بماِقيمًة يِف عمِقِبِه لمعملَُّهْم ي مْرِجُعونم  ِلمم  ( . كم

 بالنصب عطفًا على بنيه ) قوب ابن إسحاق وكان حاضراً يه وابن ابنه يع، وكأن إبراهيم وصى بنوقرأ بعض السلف )ويعقوبم
 ، وهذا يدل على أنه ههنا من مجلة املوصني .يعقوب لبنيه سيأت ذكرها قريباً  : فإن وصيةذلك، ورجح هذا ابن كثري وقال
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 ومسي يعقوب ، قيل : ألنه عقب إسحاق . قال الشيخ ابن عثيمني : 
يَن يَا َبِّنَّ ِإنَّ اَّللََّ اْصَطَفى َلك م  ا)    أي : اختار لكم دين اإلسالم ديناً ، وهذه حكاية ملا قاله إبراهيم ويعقوب ألبنائهما .( لدِِ
 ( ُوُتنَّ ِإالَّ ومأمنْ ُتْم ُمْسِلُمونم والدين هو اإلسالم وذلك لقوله ْسالمُ كما قال تعاىل ) ( فمال متم  ( . ِإنَّ الدِّينم ِعْندم اّللَِّ اإْلِ

ْن ي مْبتم وقال تعاىل )  مم ْسالِم ِديناً ف ملمْن يُ ْقبملم ِمْنُه ومُهوم يف اآْلِخرمِة ِمنم اخلْماِسرِينم وم رم اإْلِ  [ . 102/  1] أضواء البيان : ( .  ِغ غمي ْ

وت غالبًا على أي : أحسنوا يف حال احلياة ، والزموا هذا لريزقكم هللا الوفاة عليه ، فإن املرء مي(  َفال ََت وت نَّ ِإالَّ َوأَنـْت ْم م ْسِلم ونَ ) 
ه ويسر عليه ، ومن نوى صاحلاً ما كان عليه ، ويبعث على ما مات عليه ، وقد أجرى هللا الكرمي عادته بأن من قصد اخلري وفق ل

 [ . 174/   1] قاله ابن كثري :  .عليه ثُ ّبتم 
  ( ُوُتنَّ وما ذكره ابن كثري هنا كالم رائع ، ألن لقائل أن يقول يف قوله تعاىل هل ميلك اإلنسان أن  ( ِإالَّ ومأمنْ ُتْم ُمْسِلُمونم  فمال متم

حيدد األمر الذي ميوت عليه ؟ فاجلواب ما ذكره ابن كثري ، فاملراد : اإلحسان يف حال احلياة مع مالزمة هذا حىت خيتم لإلنسان 
 ] قاله الشيخ خالد السبت حفظه هللا [ .خامتة طيبة . 

 ي : فال تفارقوا هذا الدين وهو اإلسالم أيام حياتكم ، وذلك أن أحدًا ال يدري مىت يف معىن اآلية : أ وهلذا قال الطربي
ُوُتنَّ ِإالَّ ومأمنْ ُتْم ُمْسِلُمونم يأتيه منيته ، فلذلك قاال هلم ) ف ( ألنكم ال تدرون مىت تأتيكم مناياكم من ليل أو هنار ، فال تفارقوا  ال متم

 الدين الذي اصطفاه لكم ربكم فتموتوا وربكم ساخط عليكم فتهلكوا .   اإلسالم فتأتيكم مناياكم وأنتم على غري
  يف أي فاملعىن دوموا على إسالمكم حىت يأتيكم املوت وأنتم مسلمون ألنه ال يعلم ، أي مؤمنون ملصون  قال اخلازن :و

 ن .وقت يأت املوت على اإلنسا
 : املوت على اإلسالم مطلب ألهل الصالح 

 ( . ت مومفَّيِن ُمْسِلماً ومأمحْلِْقيِن بِالصَّاحِلِنيم يوسف أنه قال )كما قال تعاىل عن 
ت مومف َّنما ُمْسِلِمنيم رم وقول املؤمنني مبوسى )  رْباً وم نما صم  ( . ب َّنما أمْفرِْغ عملمي ْ

ُوُتنَّ ِإالَّ ومأمنْ ُتْم ُمْسِلُمونم وقول إبراهيم ويعقوب ألبنائهما )  ( . فمال متم
 ن السلف املوت خشية الفتنة .ولذلك  متىن مجاعة م 

ملا حج عمر آخر حجة حجها رفع يديه وقال : اللهم إنه كرب سين ورق عظمي وانتشرت رعييت فاقبضين إليك غري مضيِّع وال 
 مفتون ، مث رجع إىل املدينة ، فما انسلخ حىت قتل .

 ودعا علي ربه أن يرحيه من رعيته حيث سئم منهم فقتل عن قريب .
نت جحش ملا جاءها عطاء عمر من املال فاستكثرته وقالت : اللهم ال يدركين عطاء لعمر بعدها ، فماتت قبل ودعت زينب ب

 العطاء الثاين .
وملا ضجر عمر بن عبد العزيز من رعيته حيث ثقل عليهم قيامه فيهم باحلق طلب من رجل كان معروفًا بإجابة الدعوة أن يدعو 

 وت فماتا .له باملوت ، فدعا له ولنفسه بامل
 ودعي طائفة من السلف الصاحل إىل والية القضاء فاستُ ْهِملوا ثالثة أيام ، فدعوا هللا ألنفسهم باملوت فماتوا .

واطلع على حال بعض الصاحلني ومعامالته اليت كانت سرًا بينه وبني ربه ، فدعا هللا أن يقبضه إليه خوفًا من فتنة االشتهار ، 
  فتنة .فمات ، فإن الشهرة باخلري

وكان سفيان الثوري يتمىن املوت كثريًا فسئل عن ذلك فقال : ما يدريين لعلي أدخل يف بدعة ، لعلي أدخل فيما ال حيل يل ، 
 لعلي أدخل يف فتنة أكون قد مت فسبقت هذا .
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 ويف احلديث ) وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضين إليك غري مفتون ( .
، ويكره قلة املال ، وقلة املال  ةاثنتان يكرمها ابن آدم : يكره املوت واملوت خري له من الفتن ) جاء يف احلديث يف املسند قال 

 أقل للحساب ( .
 وملا ابتلي اإلمام أمحد بفتنة الضراء صرب ومل جيزع وقال : كانت زيادة يف إمياين ، فلما ابتلي بفتنة السراء جزع ومتىن املوت صباحاً 

 يف دينه . ومساء وخشي أن يكون نقصاً 
 الفوائد :

 أن الرشد يف اتباع ملة إبراهيم . -1
 أن مالفة ملة إبراهيم سفه . -2
 فضيلة إبراهيم حيث اصطفاه هللا . -3
 إثبات اآلخرة . -4
 أن الصالح وصف لألنبياء . -5
 فضل املبادرة لإلسالم وعدم الرتدد . -6
 إثبات ربوبية هللا تعاىل . -7
 ويعقوب .أمهية هذه الوصية ، ألنه اعتىن هبا إبراهيم  -8
 ينبغي التواصي على احلق والثبات عليه . -9
 على اإلنسان أن يدعو ربه بالثبات واملوت على اإلسالم . -10
 أن األعمال باخلواتيم . -11

َراِهيَم َوِإَْسَاِعيَل َك وَ َأْم ك نت ْم ش َهَداء ِإْذ َحَضَر يـَْعق وَب اْلَمْوت  ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَْعب د وَن ِمن بـَْعِدي قَال وْا نـَْعب د  ِإهلََ )  ِإَلَه آبَاِئَك ِإبـْ
( تِْلَك أ مٌَّة َقْد َخَلْت هَلَا َما َكَسَبْت َوَلك م مَّا َكَسْبت ْم َواَل ت ْسأَل وَن َعمَّا َكان وا 133َوِإْسَحَق ِإهَلًا َواِحًدا َوحَنْن  َله  م ْسِلم وَن )

 ( . (134يـَْعَمل وَن )
 [ . 134 – 133] البقرة : 

---------- 
 أم هنا منقطعة ، وهي مبعىن بل واملعىن : بل أكنتم حضوراً .( )َأْم ك ْنت ْم ش َهَداَء 

  يعقوب . أبيهم  إهنم على حق ، وأن هذه وصية واخلطاب قيل : إنه لليهود الذين ادعوا 
 حني حضره املوت .وحيتمل أن يكون عائداً على مجيع املخاطبني ، ويكون املقصود اإلعالم مبا حصل من يعقوب 

 اء  )قوله :  قال الشوكاين دم أم هذه قيل : هي املنقطعة . وقيل : هي املتصلة . ويف اهلمزة اإلنكار املفيد للتقريع  (أمْم ُكنُتْم ُشهم
ذلك عليهم ،  والتوبيخ ، واخلطاب لليهود والنصارى الذين ينسبون إىل إبراهيم ، وإىل بنيه أهنم على اليهودية والنصرانية ، فرّد هللا

 ن .لم ، أم مل تشهدوا بل أنتم مفرتو وقال هلم : أشهدمت يعقوب ، وعلمتم مبا أوصى به بنيه ، فتّدعون ذلك عن ع
 شرف على املوت وجاءت مقدماته .أي حني احتضر وأ (ِإْذ َحَضَر يـَْعق وَب اْلَمْوت  ) 
 ياته بامتثاهلم ما وصاهم به .على وجه االختبار ، ولتقر عينه يف ح (ْذ قَاَل لَِبِنيِه ) إِ 
 . ًوبنيه : يوسف وإخوته : أحد عشر رجال 
 أي : من بعد موت . ( َما تـَْعب د وَن ِمْن بـَْعِدي)  
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  ميت  ،، قوي اإلحياء ، عميق التأثري إن هذا املشهد بني يعقوب وبنيه يف حلظة املوت واالحتضار ملشهد عظيم الداللة
شغل باله يف ساعة االحتضار ؟ ما هو الشاغل الذي يعين خاطره وهو يف سكرات املوت ؟ ما هو فما هي القضية اليت ت ،حيتضر 

وصوهلا إليهم  المةاألمر اجللل الذي يريد أن يطمئن عليه ويستوثق منه ؟ ما هي الرتكة اليت يريد أن خيلفها ألبنائه وحيرص على س
 فيسلمها هلم يف حمضر ، يسجل فيه كل التفصيالت ؟ .

تشغل عنه  ، الذي الالشغل الشاغل، وهي األمر اجللل ، وهيوهي القضية الكربى ،وهي الذخر ،ا العقيدة .. هي الرتكةإهن 
 .(  ا تعبدون من بعديم) سكرات املوت وصرعاته 

اث هذه هي األمانة والذخر والرت هذا هو األمر الذي مجعتكم من أجله . وهذه هي القضية اليت أردت االطمئنان عليها . و 
 (.اً واحداً . وَنن له مسلمون: نعبد إهلك وإله آبائك إبراهيم وإمساعيل وإسحاق . إهلقالوا)

 [ . 90/  1] يف ظالل القرآن :  .إهنم يتسلمون الرتاث ويصونونه ، إهنم يعرفون دينهم ويذكرونه 
َراِهيَم َوِإَْسَاِعيَل وَ  )  أي : ال نعبد إال إهلاً واحداً هو اله رب العاملني .  ( ِإْسَحاقَ قَال وا نـَْعب د  ِإهَلََك َوِإَلَه آبَاِئَك ِإبـْ
 تأويل الكالم : أكنتم يا معشر اليهود والنصارى املكذبني مبحمد  قال الطربي : حدين نبوته حضور يعقوب وشهوده اجلا
لوهم اليهودية والنصرانية ، فإين حضره املوت : أي : أنكم مل ُتضروا ذلك ، فال تّدعوا على أنبيائي ورسلي األباطيل وتنح إذ

م من ابتعثت خليلي إبراهيم وولده إسحاق وإمساعيل وذريتهم باحلنيفية املسلمة ، وبذلك وّصوا بنيهم ، وبه عهدوا إىل أوالده
 م منهم علمتم أهنم على غري ما َنلتموهم من األديان وامللل من بعدهم .بعدهم ، فلو حضرمتوهم فسمعت

 هذا اخلطاب لليهود والنصارى الذين انتحلوا األنبياء صلوات هللا عليهم ونسبوهم إىل اليهودية والنصرانية :  وقال ابن عطية
 فرد هللا عليهم وكّذهبم وأعلمهم أهنم كانوا على احلنيفية واإلسالم  .

  ( اقم قوله ِإْسحم ِإمْسماِعيلم وم إِلمهم آبماِئكم ِإبْ رماِهيمم وم ن إمساعي ل عمه ، قال النحاس : والعرب تسمي ( هذا من باب التغليب ، أل وم
 : إن العم يقال له : أب .وقيل العم أباً ، 

 نوحده باأللوهية وال نشرك به شيئاً . (ِإهَلاً َواِحدًا  )
يرجعون ( أي : مطيعون خاضع ون كما قال تعاىل ) وله أسلم من يف السموات واألرض طوعاً وكرهاً وإليه  ( َوحَنْن  َله  م ْسِلم ونَ ) 

ْلنما ِمْن ق مْبِلكم ِمْن رمُسوٍل ِإالَّ واإلسالم هو ملة األنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم كما قال تعاىل ) ا أمْرسم مم وم
 ( . نُوِحي ِإلمْيِه أمنَُّه ال ِإلمهم ِإالَّ أمنما فماْعُبُدونِ 

انم ِإبْ رماِهيُم ي مُهوِديّاً وم كما قال تعاىل ) انم ِمنم اْلُمْشرِِكنيم مما كم ا كم ِنيفاً ُمْسِلماً وممم انم حم لمِكْن كم  ( . ال نمْصرمانِّياً وم
 ( . ت مومفَّيِن ُمْسِلماً ومأمحْلِْقيِن بِالصَّاحِلِنيم وقال تعاىل )
 ( . ُهوم مسمَّاُكُم اْلُمْسِلِمنيم ِمْن ق مْبلُ وقال تعاىل )

من بطأ به عمله مل يعين إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب وهلذا جاء يف احلديث )أي : مضت ، (  تِْلَك أ مٌَّة َقْد َخَلتْ ) 
عمى. وقال تعاىل )رواه مسلم( يسرع به نسبه ا سم اِن ِإالَّ مم ْنسم ا)( وقال تعاىل ومأمْن لمْيسم ِلإْلِ هم  ( .ومال تمْكِسُب ُكلُّ ن مْفٍس ِإالَّ عملمي ْ

 : األمة يف القرآن تطلق على معان 
 اجلماعة من الناس . منها :

ْد ب معمثْ نما يف ُكلِّ أُمٍَّة رمُسوالً أمِن اْعُبُدوا اّللَّم وماْجتمِنُبوا الطَّاُغوتم كما يف قوله تعاىل ) لمقم ِلُكلِّ أُمٍَّة رمُسولٌ ( . وقوله تعاىل ) وم  ( . وم
 اإلمام يف الدين املقتدى به . ومنها :

ةً ِإنَّ ِإبْ رماِهيمم كم كما يف قوله تعاىل )  ( . انم أُمَّ
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 الربهة من الزمن . ومنها :
ةٍ كما يف قوله تعاىل ) رم ب مْعدم أُمَّ ا ومادَّكم ُهمم  ( أي : تذكر بعد بُرهة من الزمن . ومقمالم الَِّذي جنمما ِمن ْ

ْعُدودمةٍ وكقوله تعاىل ) ٍة مم ابم ِإىلم أُمَّ ُهُم اْلعمذم ْرنما عمن ْ لمِئْن أمخَّ  .ن معينة ( أي : إىل قطعة من الزم وم
 : الشريعة والدين . ومنها

ةٍ كقوله تعاىل ) إ ْدنما آبماءمنما عملمى أُمَّ  ( أي : على شريعة وملة ودين .  نَّا ومجم

أي إن السلف املاضني من آبائكم من األنبياء والصاحلني ال ينفعكم انتسابكم إذا مل تفعلوا  ( هَلَا َما َكَسَبْت َوَلك ْم َما َكَسْبت مْ ) 
 يعود نفعه عليكم ، فإن هلم أعماهلم اليت عملوها ولكم أعمالكم . خرياً 

أي : ال تسألون يوم القيامة عما كانوا يعملون يف الدنيا ، بل كل نفس تتحمل وحدها تبعة  (  َوال ت ْسأَلوَن َعمَّا َكان وا يـَْعَمل ونَ  )
 ما اكتسبت من سوء .

 سلفه ويّروح نفسه باألماين الباطلة ، واملعىن : أنكم ال تنتفعون حبسناهتم  من يتكل على عملعلى : وفيه الرد  قال الشوكاين
 وال تؤاخذون بسيآهتم وال تسألون عن أعماهلم كما ال يسألون عن أعمالكم .

ا ال حيُْ كما قال تعاىل ) لمٌة ِإىلم مِحِْلهم ِإْن تمدُْع ُمثْ قم ْل ِمْنُه شم  ومال تمزُِر ومازِرمٌة وِْزرم ُأْخرمى وم انم ذما قُ ْرِبم مم لمْو كم  ( . ْيٌء وم
عمىوقال تعاىل )  ا سم اِن ِإالَّ مم ْنسم  ( . ومأمْن لمْيسم ِلإْلِ
اءمُلونم وقال تعاىل )  ِئٍذ ومال ي متمسم ُهْم ي مْومم ن م ابم ب مي ْ  ( . فمِإذما نُِفخم يف الصُّوِر فمال أمْنسم

 ) من بطّأ به عمله مل يسرع به نسبه ( رواه مسلم . وقال 
أو كلمة  –حني أنزل هللا ) وأنذر عشريتك األقربني ( قال : يا معشر قريش  حديث أيب هريرة . قال ) قام رسول هللا  ويف

اشرتوا أنفسكم ال أغين عنكم من هللا شيئًا ، يا بين عبد مناف ال أغين عنكم من هللا شيئًا ، يا عباس بن عبد املطلب  –َنوها 
سليين من مايل ما  ا صفية عمة رسول هللا ال أغين عنك من هللا شيئًا ، ويا فاطمة بنت حممد ال أغين عنك من هللا شيئًا ، ي

 شئِت ، ال أغين عنك من هللا شيئاً ( متفق عليه .
 -رضوان هللا عليهم  -عن بعض العلماء أنه سئل عما وقع من الفُت بني علي ومعاوية وطلحة والزبري وعائشة  يحك فائدة :

ُلونم  تِْلكم ) فقرأ  انُوا ي مْعمم ا كم ْبُتْم ومالم ُتْسأمُلونم عممَّ سم لمُكْم مما كم بمْت وم سم ا كم لمْت هلمما مم ٌة قمْد خم  ( .أُمَّ
 الفوائد :

 أن التوحيد وصية األنبياء . -1
 ينبغي االقتداء باألنبياء والوصية بالتوحيد . -2
 أمهية التوحيد . -3
 أن املوت حق على األنبياء . -4
 هلل تعاىل . وجوب إخالص اإلسالم -5
 أن االعتماد على أعمال اآلباء ال جيدي شيئاً . -6
 بعمله إن خرياً فخري وإن شراً فشر . ىأن اإلنسان جياز  -7

َراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلم ْشرِِكنَي )   ( . (135)َوقَال وْا ك ون وْا ه وًدا َأْو َنَصاَرى تـَْهَتد وْا ق ْل َبْل ِملََّة ِإبـْ
 [ . 135:  ] البقرة 

---------- 
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 أي : اليهود والنصارى الزاعمني أهنم على حق . ( َوقَال وا) 
 أي : قالت اليهود كونوا على ملتنا يهوداً هتتدوا ، وقالت النصارى كونوا نصارى هتتدوا . ( تـَْهَتد وا ك ون وا ه وداً َأْو َنَصاَرى  )
  ( أي : إىل احلق وتدخلون  هتتدواواملراد بقوهلم )( انم ُهوداً أمْو نمصمارمىاجلنة كما قالوا ْن كم قمالُوا لمْن يمْدُخلم اجلْمنَّةم ِإالَّ مم  ( .وم
 . أي : قل هلم يا حممد ( ق لْ ) 
 نتبع . (َبْل  )

َراِهيَم َحِنيفاً )   مستقيماً مائاًل عن الشرك إىل التوحيد . (ِملََّة ِإبـْ
 كيد لليت قبلها .هذه تو (  َوَما َكاَن ِمَن اْلم ْشرِِكنيَ ) 
 : يف هذا ثناء على إبراهيم من وجوه ثالثة 

 إمامته ، ووجهها : أننا أمرنا باتباعه ، واملتبوع هو اإلمام . أواًل :
 أنه حنيف ، واحلنيف هو املائل عن كل دين سوى اإلسالم . ثانياً :
انم ِمنم اْلُمْشرِِكنيم أنه ليس فيه شرك يف عمله لقوله ) ثالثاً : ا كم مم  ( . وم

 الفوائد :
 أن أهل الباطل يدعون إىل باطلهم . -1
 داع إىل ضالل ففيه شبه من اليهود والنصارى .كل أن   -2
 أن الشرك ممتنع يف حق األنبياء . -3
 أن ملة إبراهيم أفضل امللل . -4

َراِهيَم َوِإَْسَاعِ )  نَا َوَما أ نِزَل ِإىَل ِإبـْ يَل َوِإْسَحَق َويـَْعق وَب َواألْسَباِط َوَما أ ويتَ م وَسى َوِعيَسى َوَما أ ويتَ ق ول وْا آَمنَّا بِاَّللَِّ َوَمآ أ نِزَل ِإلَيـْ
ه ْم َوحَنْن  لَه   نـْ َا ( فَِإْن آَمن وْا ِبِْثِل َما آَمنت م ِبِه فـََقِد اْهَتَدوْا وَِّإن تـََولَّ 136م ْسِلم وَن ) النَِّبيُّوَن ِمن رَّّبِِِْم اَل نـ َفرِِق  بـَنْيَ َأَحٍد مِِ ْوْا فَِإَّنَّ

 ( . (137ه ْم يف ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكه م  اَّللَّ  َوه َو السَِّميع  اْلَعِليم  )
 [ . 137 -136] البقرة :  

--------------- 
 . وأمته ، وهذا القول يشمل القول باللسان مع اعتقاد القلب لرسول لاخلطاب هنا  (ق ول وا  )
 قال ابن كثري : أرشد هللا تعاىل عباده املؤمنني إىل اإلميان مبا أنزل إليهم بواسطة رسوله حممد  فاخلطاب هنا للمؤمنني ، وهلذا
 . مفصالً وما أنزل على األنبياء املتقدمني جمماًل ، ونص على أعيان من الرسل ، وأمجل ذكر بقية األنبياء 

 يكون على احلق ، ورجح الشوكاين األول . اخلطاب للكفار ، أي : أمروا أن يقولوا : آمنا باهلل ، حىت  وقيل :
 إذ هي أصل الدين وأساسه . والصدع هبا والدعوة هلا( فيها إشارة إىل اإلعالن بالعقيدة : يف قوله )قولوا قال السعدي ، 
 إلميان بأمسائه وصفاته .هللا ، واإلميان بربوبيته ، واإلميان بألوهيته ، وا ميان باهلل يتضمن اإلميان بوجودواإل( آَمنَّا بِاَّللَِّ ) 
َنا )  ةم ومأمنْ زملم اّللَُّ عملم يم ، ويشمل السنة لقوله تعاىل ) أي القرآن العظ (َوَما أ ْنِزَل ِإلَيـْ  ( .ْيكم اْلِكتمابم وماحلِْْكمم
َراِهيَم )   أي : وآمنا مبا أنزل على إبراهيم  . (َوَما أ ْنِزَل ِإىَل ِإبـْ
 بمْل ىل إبراهيم ، ولكن بنّي يف سورة األعلى أنه صحف ، وأن من مجلة ما يف تلك الصحف )هنا هذا الذي أنزل إ ومل يبني

نْ يما ى.  تُ ْؤثُِرونم احلْميماةم الدُّ ٌر ومأمبْ قم ي ْ ا لمِفي الصُُّحِف اأْلُوىلم ( وذلك يف قوله )وماآْلِخرمُة خم ذم ى . ِإنَّ هم ُموسم ] أضواء ( .      ُصُحِف ِإبْ رماِهيمم وم
 [ . 102/  1 البيان :



 الش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                             تفسري سورة البقرة

 228 

 أي : آمنا مبا أنزل على هؤالء ، ومل يذكر ما أنزل إليهم بالتحديد . (َوِإَْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعق وَب َواأْلَْسَباطِ ) 
  واألسباط : هم بنو يعقوب اثنا عشر رجاًل ، ولد كل رجل منهم أمة من الناس ، فسموا األسباط ، وقال اخلليل بن أمحد

 اط يف بين إسرائيل كالقبائل يف بين إمساعيل .وغريه : األسب
قال البخاري : األسباط قبائل بين إسرائيل  ، وهذا يقتضي أن املراد باألسباط ههنا شعوب بين إسرائيل ، وما أنزل هللا من الوحي 

 على األنبياء املوجودين منهم ، وهذا اختيار الطربي .
 التوراة واإلجنيل واآليات كاليد والعصا وكإخراج املوتى بإذن هللا .أي من  (َوَما أ ويتَ م وَسى َوِعيَسى )  

ى اْلِكتمابم قال تعاىل ) نما ُموسم ى ( وهو التوراة باإلمجاع ، وذكر ما أوتيه عيسى وهو اإلجنيل كما يف قوله تعاىل )  مُثَّ آت مي ْ نما ِبِعيسم ي ْ ق مفَّ وم
ْرميمم  يلم اْبِن مم جنِْ نماُه اإْلِ  ( . ومآت مي ْ

 ا أُوِتىم موسى وعيسى( ؟ سؤال مم  : مل أفرد موسى وعيسى بالذكر )وم
اجلواب : لكون أهل الكتاب زادوا ونقصوا وحرفوا فيهما وادعوا أهنما أنزال كذلك ، واملؤمنون ينكرونه اهتم بشأهنما فأفردمها 

 .بالذكر وبني طريق اإلميان هبما ومل يدرجهما يف املوصول السابق 
أي : ونؤمن مبا أنزل على غريهم من األنبياء مجيعًا ونصدق مبا جاءوا به من عند هللا من اآليات   (ِبيُّوَن ِمْن َرّبِِِْم َوَما أ ويتَ النَّ ) 

 البينات واملعجزات الباهرات .
  سؤال : فإن قيل : كيف جيوز اإلميان بإبراهيم وموسى وعيسى مع القول بأن شرائعهم منسوخة ؟ قلنا : َنن نؤمن بأن كل

واحد من تلك الشرائع كان حقاً يف زمانه فال يلزم منا املناقضة ، أما اليهود والنصارى ملا اعرتفوا بنبوة بعض من ظهر املعجز عليه، 
 مع قيام املعجز على يده، فحينئذ يلزمهم املناقضة فظهر الفرق . ) مفاتيح الغيب ( . وأنكروا نبوة حممد 

أي نؤمن على هذا الوج ه ، فال نفرق بني أحد منهم يف اإلميان هبم ، ال يف االتباع ، فال نؤمن  (ه ْم ال نـ َفرِِق  بـَنْيَ َأَحٍد ِمنْـ ) 
 بالبعض ونكفر بالبعض كما فعلت اليهود والنصارى .

 أي : منقادون ألمر هللا خاضعون حلكمه ، ظاهراً وباطناً . (  َوحَنْن  َله  م ْسِلم ونَ ) 
 فار من أهل الكتاب وغريهم .يعين الك( فَِإْن آَمن وا ) 
أي : مبثل ما آمنتم به يا معشر املؤمنني من اإلميان جبميع كتب هللا ورسله ، الذين أول  من دخل فيهم  ( ِبِْثِل َما آَمْنت ْم ِبهِ ) 

 ، من غري ُتريف هلذه الكتب .والقرآن  هو خامتهم وأفضلهم حممد  :وأوىل
 : م.ثل ما آمنتم به( للمالبسة وليست للتعدية أي إمياناً مماثالً إلميانكمبالباء يف قوله )و  قال ابن عاشور 
أي فقد أصابوا احلق وأُرِشدوا إليه ، فال سبيل للهداية إال هبذا اإلميان ، ال كما زعموا بقوهلم ) كونوا هودًا أو  (فـََقِد اْهَتَدْوا  )

 نصارى هتتدوا ( .
  واهلدى : هو العلم باحلق والعمل به. 
 أي عن احلق إىل الباطل بعد قيام احلجة عليهم . (ِإْن تـََولَّْوا وَ ) 
 . التويل هو اإلعراض 
َا ه ْم يف ِشَقاقٍ )  معىن الشقاق يف األصل الفراق ، واملراد أن هؤالء املعاندين أصبحوا يف شق ، واحلق واحلنيفية السمحة يف (  فَِإَّنَّ

 شق آخر .
اقٍ فمِإمنَّما ُهْم يِف قال قتادة : )  ( أي : يف فراق . ِشقم
ق وهو اجلانب ، فكأن كل واحد من الفريقني يف  وقيل : ... قال القرطيب : الشقاق اجملادلة واملخالفة والتعادي ، وأصله من الشِّ
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: إن الشقاق مأخوذ من فعل ما يشق ويصعب ، فكأن كل واحد من الفريقني حيرص على ما يشق  وقيلشق غري شق صاحبه ، 
 ه .  على صاحب

 .أي : فسينصرك عليهم ويظفر هبم  (َفَسَيْكِفيَكه م  اَّللَّ   )
  وقد أمت هللا لنبيه  هذا الوعد الذي وعده إياه فسلطه على بعضهم بالقتل واإلجالء من الديار وسب بعضهم وضرب اجلزية

 على آخرين منهم .
 هم يف شقاق( تثبيتًا للنب وفرع قوله ) فسيكفيكهم هللا ( على قوله ) فإمنا:  قال ابن عاشور   ألن إعالمه بأن هؤالء يف

 م .شقاق مع ما هو معروف من كثرهتم وقوة أنصارهم مما قد يتحرج له السامع فوعده هللا بأنه يكفيه شرهم احلاصل من توليه
لغات ، العليم مبا بني أيديهم وما فاهلل سينصر نبيه ألنه هو السميع جلميع األصوات ، باختالف ال(  َوه َو السَِّميع  اْلَعِليم  ) 

 خلفهم ، وبالغيب والشهادة ، بالظواهر والبواطن ، فإذا كان كذلك كفاك هللا شرهم .
 الفوائد :

 وجوب اإلميان باهلل . -1
 إثبات علو هللا لقوله ) وما أنزل إلينا ( . -2
 وجوب اإلميان باألنبياء . -3
 سل .أنه جيب اإلميان جبميع األنبياء والر  -4
 خالف عليه النب فهو ضالل . منأن  -5
 . الوعيد الشديد ملن توىل عن شريعة حممد  -6
 إثبات امسني من أمساء هللا ومها : السميع العليم . -7
 احلذر من معصية هللا ، ألن هللا يسمع ويعلم كل شيء . -8

َغًة َوحَنْن  )  َغَة اَّللَِّ َوَمْن َأْحَسن  ِمَن اَّللَِّ ِصبـْ  ( . (138َله  َعاِبدوَن ) ِصبـْ
 [ . 138] البقرة :  

---------- 
َغَة اَّللَِّ )  وا صبغ ة هللا ، وهو دينه ، وقوموا به قيامًا تامًا جبميع أعماله الظاهرة والباطنة ، ومجيع عقائده يف مجيع أي الزم (ِصبـْ

 األوقات ، حىت يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم .
 ن هللا ، والصبغ مأخوذة من الصَّبغ وهو تغيري الشيء بلون من األلوان ، ومسي الدين صبغة لظهور أثره واملراد بصبغة هللا : دي

 على العامل به ، وقيل : مسي صبغة كلزوم الصبغ للثوب .
ن ن صبغة هللا اإلسالم فال صبغة أحسن موالنصارى تصبغ أبناءها نصارى ، وإقال قتادة : إن اليهود تصبغ أبناءها يهود ، 

 اإلسالم وال أطهر ، وهو دين هللا الذي بعث به نوحاً واألنبياء بعده .
َغًة )   ( أي : ال أحسن صبغة من صبغته .َوَمْن َأْحَسن  ِمَن اَّللَِّ ِصبـْ
 أي : َنن نعبده جل وعال وال نعبد أحداً سواه .(  َوحَنْن  َله  َعاِبد ونَ ) 
 وصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت واالستقرار ليدل على اتصافهم بذلك وكونه ( ف َوحَنْن  َله  َعاِبد ونَ  ) :قال السعدي

 صار صبغة هلم مالزماً .
 الفوائد :
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 وجوب االلتزام بدين هللا . -1
 أن دين هللا أحسن األديان . -2
 وجوب إخالص العبادة هلل . -3

 
 
 
 
َآجُّونـََنا يف اَّللَِّ َوه َو رَبُـَّنا َورَبُّك ْم َولَ )  ( َأْم تـَق ول وَن ِإنَّ ِإبـَْراِهيَم 139َنا َأْعَمال َنا َوَلك ْم َأْعَمال ك ْم َوحَنْن  َله  خم ِْلص وَن )ق ْل َأحت 

َشَهاَدًة ِعنَده  ِمَن اَّللَِّ َأْظَلم  ِمَّن َكَتَم َوِإَْسَاِعيَل َوِإْسَحَق َويـَْعق وَب َواألْسَباَط َكان وْا ه وًدا َأْو َنَصاَرى ق ْل أَأَنت ْم َأْعَلم  َأِم اَّللَّ  َوَمْن 
( تِْلَك أ مٌَّة َقْد َخَلْت هَلَا َما َكَسَبْت َوَلك م مَّا َكَسْبت ْم َواَل ت ْسأَل وَن َعمَّا َكان وْا يـَْعَمل وَن 140َوَما اَّللَّ  ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمل وَن )

(141).) 
 [ . 141 – 139] البقرة :  

--------------- 
ون منما يِف اّللَِّ إىل درء جمادلة املشركني ) يقول تعاىل مرشداً نبي ه ( اجُّونـََنا يف اَّللَِّ ق ْل َأحت َ )  ( أي : تناظروننا يف توحيد هللا ُقْل أمُُتماجُّ

 واإلخالص له واالنقياد واتباع أوامره وترك زواجره .
 ذكروا فيه وجوهاً هذه احملاجة كانت مع من ؟  اختلف العلماء يف: 

 : أنه خطاب لليهود والنصارى . أحدها 
والعرب كانوا مقرين  ( لمْوال أُنزِلم هذا القرءان على رمُجٍل ّمنم القريتني عمِظيمٍ ): أنه خطاب مع مشركي العرب حيث قالوا  وثانيها 

 باخلالق .
 .[  80/  4ب : ] مفاتيح الغي .           : أنه خطاب مع الكل ، والقول األول أليق بنظم اآلية وثالثها 

 . املتصرف فينا وفيكم املستحق إلخالص اإلهلية له وحده ال شريك له( َوه َو رَبُـَّنا َورَبُّك ْم ) 
 ( أي : َنن برآء منكم ومما تعبدون وأنتم برآء منا .َولََنا َأْعَمال َنا َوَلك ْم َأْعَمال ك ْم ) 

بُوكم ف مُقْل يل كما يف اآلية األخرى ) ذَّ ِإْن كم ُلونم وم ُل ومأمنما بمرِيٌء ممَّا ت مْعمم ُلُكْم أمنْ ُتْم بمرِيُئونم ممَّا أمْعمم لمُكْم عممم ِلي وم  ( . عممم
وكم ف مُقْل أمْسلمْمُت ومْجِهيم ّلِلَِّ وقال تعاىل ) اجُّ  (. فمِإْن حم

ويّنِ يِف اّللَِّ وقال تعاىل إخباراً عن إبراهيم ) ُه ق مْوُمُه قمالم أمُُتماجُّ اجَّ  .  ( ومحم
 واملعىن وأنتم به مشركون .، وفيه توبيخ لليهود والنصارى  أي : ملصون له يف العبادة والتوجه .(  َوحَنْن  َله  خم ِْلص ونَ ) 
 ه .ال يشرك يف دينه وال يرائي بعملواإلخالص أن خيلص العبد دينه ، وعمله هلل تعاىل ف 

 واألدلة على وجوب اإلخالص كثرية .
أمُكمْ ُقْل قال تعاىل )  ا بمدم مم ْسِجٍد وماْدُعوُه ُمِْلِصنيم لمُه الدِّينم كم ُكْم ِعْندم ُكلِّ مم رم رميبِّ بِاْلِقْسِط ومأمِقيُموا ُوُجوهم  ( . ت مُعوُدونم  أممم
اِفُرونم وقال تعاىل ) رِهم اْلكم لمْو كم  ( . فماْدُعوا اّللَّم ُمِْلِصنيم لمُه الدِّينم وم

 ( . نما ِإلمْيكم اْلِكتمابم بِاحلْمقِّ فماْعُبِد اّللَّم ُمِْلصاً لمُه الدِّينم ِإنَّا أمنْ زملْ وقال تعاىل ) 
 ( . ُقِل اّللَّم أمْعُبُد ُمِْلصاً لمُه ِدييِن وقال تعاىل ) 
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 ن ( .ُقْل إين أُِمْرُت أمْن أمْعُبدم هللا ُمِْلصاً لَُّه الديوقال تعاىل ) 
 ( . ِإالَّ ُهوم فماْدُعوُه ُمِْلِصنيم لمُه الدِّينم احلْمْمُد ّلِلَِّ رمبِّ اْلعمالمِمنيم ُهوم احلْميُّ ال إِلمهم وقال تعاىل ) 

 ) إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى ( متفق عليه . وقال 
 ) إن هللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً وابتغي به وجه هللا ( رواه النسائي . وقال 
ه ( رواه مسلم .. قا وقال   ل تعاىل ) من عِمل عماًل أشرك فيه معي غريي تركته وشركم

قال )إن أخوفم ما أخاف عليكم الشرك األصغر؟ قالوا: وما الشرك األصغر؟ قال: الرياء،  وعن حممود بن لبيد أن رسول هللا 
 رواه أمحد لدنيا فانظروا هل َتدون عندهم جزاء(. يقول هللا عز وجل إذا جزى الناس بأعماهلم: اذهبوا إىل الذين كنتم تراءون يف ا

 : ولإلخالص فضائل 
 .أنه سبب ملغفرة الذنوب أواًل : 
قصة املرأة الزانية اليت سقت الكلب فغفر هللا هلا "والقصة عند البخاري ومسلم.:  والدليل

أهنا مل تعمله ابتغاء األجر  :  يف هذه اللحظة فمنهاوالعبودية  ميانفتأمل ما قام يف قلبها من حقائق اإل :رمحه هللا  قال ابن القيم
أهنا أتعبت   - أنه مل يرها أحد إال هللا وهذا يدل عليه ظاهر احلديثو  - من أحد ألهنا تعطي كلبًا فال تنتظر منه جزاء أو شيئاً 

، يها مث سقت هذا الكلب احلقري نفسها يف سقايتها هلذا الكلب فنزلت يف البئر مع أهنا امرأة مث ملئت خفها باملاء ومحلته بف
أحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها  ،قام يف قلبها من أسرار اإلخالص فعندما متت هذه احلقائق يف قلبها فتأمل ما

. اء والزنا فغفر هللا هلاغمن الب
. أنه يصرف الفتنه عن القلبثانياً : 

. فال تزول الفتنة عن القلب إال إذا كان دين العبد كّله هلل عز وجل : (1/60)يف الفتاوى  قال اإلمام ابن تيميه
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء اِنه من عبادنا )  إال باإلخالص هلل تعاىل قال تعاىل املرأةجنى من فتنة  ما يوسف و 

 ( . املخلصني
 عز وجل كان أقوى من مجال امرأة وخشيته من هللا فإن قوة إخالص يوسف  : (261/ 10)يف الفتاوى  أيضاً قال و 

. العزيز وحسنها وحبه هلا
أنه به تكمل العبودية هلل تعاىل. ثالثاً : 

 . وكلما قوي إخالص العبد كملت عبوديته( :  10/198)يف الفتاوى  قال اإلمام ابن تيمية
والدرجة عند هللا تعاىل لذلك العبد، وهلذا كان من وكلما قبل العمل ارتفعت املنزلة ،  ألن باإلخالص تقبل األعمال وترفع إىل هللا

 .أبرز صفات املقربني والسابقني عند هللا هو "إخالصهم هلل"فباإلخالص ارتفعوا عن الناس وأصبحوا يف أعايل عليني
. أنه سبب الستغناء القلب عن الناسرابعاً : 

وال ،  إياه إالملخلوقات إال بأن يكون هللا هو مواله الذي ال يعبد يستغين القلب عن مجيع اال  يف الفتاوى : قال اإلمام ابن تيميه
. وال حيب إال له وال يبغض إال له،  يستعني إال به

 . أنه سبب ملضاعفة احلسناتخامساً : 
ْبعم قال تعاىل ) بٍَّة أمنْ بمتمْت سم ثمِل حم مم ِبيِل اّللَِّ كم ُْم يف سم ثمُل الَِّذينم يُ ْنِفُقونم أمْموماهلم بٍَّة وما مم نماِبلم يف ُكلِّ ُسْنبُ لمٍة ِمائمُة حم ْن سم اِعُف ِلمم  ّللَُّ ُيضم

اءُ   ( .يمشم
اُء : وقوله ههنا )قال ابن كثري  ْن يمشم اِعُف ِلمم ُ ُيضم  ( أي : حبسب إخالصه يف عمله .وماّللَّ
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 رواه البخاري . (. .. بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف ) واحلسنة وقال 
. ومضاعفة األجر حبسب كمال اإلسالم، وبكمال وقوة اإلخالص يف ذلك العمل:  قال ابن رجب

 هرواه ابن ماج(  حيث ال يراه الناس تعدل صالته على أعني الناس خبمس وعشرين درجه الرجل تطوعاً صالة  ) وقال 
  .وصححه األلباين

 وتفريج الكرب . أنه سبب لقبول الدعاءسادساً : 
فافرج عنا ما َنن  اللهم إن كنا فعلنا ذلك ابتغاء وجهك،) وفيها أهنم قالوا: ة الثالثة الذين دخلوا الغارقص والدليل على ذلك:

 . والقصة معروفه وهي عند البخاري ومسلم( ففرج هللا عنهم فيه
 . أنه سبب للنصر على األعداءسابعاً : 

 ( . عوهتم وصالهتم وإخالصهمبد إمنا ينصر هللا هذه األمة بضعيفها،)  قال : قال سعد  حلديث
. النار يوم القيامةمن أنه ينجي العبد ثامناً : 

( رواه البخاري . فإن هللا حرم على النار من قال ال إله إال هللا يبتغي هبا وجه هللا)  قول النب ل

، من القائلني ال إله إال هللافإن اإلخالص ينفي أسباب دخول النار، فمن دخل النار :  (10/261)يف الفتاوى  قال ابن تيمية
 . فإن ذلك دليل على أنه مل حيقق إخالصها احملرم له على النار

: من عّود نفسه العمل هلل مل يكن عليه أشق من العمل لغريه ، ومن عّود نفسه العمل هلواه  وقال ابن القيم يف عدة الصابرين
مجيع أبواب األعمال ، فليس شيء أشق على املنفق هلل من وحظه مل يكن عليه أشق من اإلخالص والعمل هلل ، وهذا يف 

 اإلنفاق لغريه وكذا بالعكس .              
علمه بأنه عبد حمض والعبد ال يستحق على خدمته لسيده عوضا وال أجرة إذ ومما خيلصه من طلب العوض :  وقال يف املدارج :

 ه .هو خيدمه مبقتضى عبوديت
 ما ال يراد به وجه هللا يضمحل .كل  :  قال الربيع بن خثيم

 : ما رأيت أحداً ارتفع مثل مالك، ليس له كثري صالة وال صيام، إال أن تكون له سريرة . وقال ابن املبارك
َراِهيَم َوِإَْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعق وَب َواأْلَْسَباَط َكان وا ه ودًا َأْو َنَصاَرى )  تعاىل عليهم يف دعواهم أن  ينكر( َأْم تـَق ول وَن ِإنَّ ِإبـْ

 إبراهيم ومن ذكر بعده من األنبياء واألسباط كانوا على ملتهم ، إما اليهودية وإما النصرانية ، فقال :
ت ْم َأْعَلم  َأِم اَّللَّ  )  انم ( يعين بل هللا أعلم ، وقد أخرب تعاىل أهنم مل يكونوا هودًا وال نصارى كما قال تعاىل )ق ْل أَأَنـْ ا كم ِإبْ رماِهيُم مم

انم ِمنم اْلُمْشرِِكنيم  ا كم ِنيفاً ُمْسِلماً وممم انم حم لمِكْن كم  ( . ي مُهوِديّاً ومال نمْصرمانِّياً وم
 لمكِ فاهلل يقول ) : رد هللا عليهم بقوله ) أمأمنْ ُتْم أمْعلمُم أمِم اّللَُّ (  قال السعدي انم ِإبْ رماِهيُم ي مُهوِديًّا ومال نمْصرمانِيًّا وم ا كم ِنيًفا مم انم حم ْن كم

انم ِمنم اْلُمْشرِِكنيم ( ُمْسِلًما وم  ا كم  وهم يقولون : بل كان يهوديا أو نصرانيا.مم

فإما أن يكونوا ، هم الصادقني العاملني ، أو يكون هللا تعاىل هو الصادق العامل بذلك ، فأحد األمرين متعني ال حمالة ، وصورة 
، ج أن يقول بل هللا أعلم وهو أصدق، وَنو ذلكمل حيت -من وضوحه  -، حىت إنه بيانهم، وهو يف غاية الوضوح والاجلواب مب

 ك .الجنالئه لكل أحد ، كما إذا قيل : الليل أنور ، أم النهار ؟ والنار أحر أم املاء ؟ والشرك أحسن أم التوحيد ؟ وَنو ذل
أي : ال أحد أظلم ممن أخفى وكتم ما اشتملت عليه آيات التوراة واإلجنيل من (  َوَمْن َأْظَلم  ِمَّْن َكَتَم َشَهاَدًة ِعْنَده  ِمَن اَّللَِّ ) 

 البشارة برسول هللا .
 : ويف الذي كتموه قوالن 
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 . هي ما يف كتبهم من أن األنبياء على احلنيفية ال على ما ادعوا هم قيل :
 .  املراد هنا ما كتموه من صفة حممد وقيل :

 هتديد ووعيد شديد ، أي : أن علمه حميط بعلمكم وسيجزيكم عليه .(  َعمَّا تـَْعَمل ونَ  َوَما اَّللَّ  ِبَغاِفلٍ ) 
 تقدم شرحها .(  تِْلَك أ مٌَّة َقْد َخَلْت هَلَا َما َكَسَبْت َوَلك ْم َما َكَسْبت ْم َوال ت ْسأَلوَن َعمَّا َكان وا يـَْعَمل ونَ )  

 وقد قيل يف تكرارها أقوال :
للتهديد والتخويف ، واملعىن : أنه إذا كان أولئك األنبياء على طاعتهم هلل وفضلهم جُيازون يوم القيامة بكسبهم : أنه كررها قيل 

 [ . 47/  2] تفسري القرطب : فأنتم أحرى أن َتازون بكسبكم كذلك . 
وشرفهم كي ال يتكلوا على فضل  : أنه كررها لقطع التعلق باملخلوقني وتنبيهًا لليهود وملن يتكل على فضل آبائه وأجداده وقيل

 اآلباء .
 كررها لشدة احلاجة إليها .  وقيل :

 الفوائد :
 وجوب الرباءة من أعمال الكفار . -1
 أنه ال جيوز التشبه بأعداء هللا . -2
 وجوب اإلخالص هلل تعاىل . -3
 إبطال دعوى هؤالء اليهود والنصارى أن إبراهيم وإمساعيل كانوا هوداً أو نصارى . -4
 علم .عظم كتم ال -5
 كمال علم هللا ومراقبته . -6
 ختويف اإلنسان وُتذيره من املخالفة . -7

ِِ اْلَمْشِرق  َواْلمَ )  َها ق ل َّللِِ َلِتِهم  الَِِّت َكان وْا َعَليـْ ْغِرب  يـَْهِدي َمن َيَشاء ِإىَل ِصَراٍط َسيَـق ول  السَُّفَهاء ِمَن النَّاِس َما َوالَّه ْم َعن ِقبـْ
 .(  (142مُّْسَتِقيٍم )

 [ . 142سورة البقرة: ]  
------------- 

َلِتِهم  الَِِّت َكان وا ) ه ْم َعْن ِقبـْ  ( أي : سيقول ضعفاء العقول من الناس . َسيَـق ول  السَُّفَهاء  ِمَن النَّاِس َما َوالَّ
َلِتِهم  الَِِّت َكان وا) ه ْم َعْن ِقبـْ  يها وهي بيت املقدس ، قبلة املرسلني قبلهم ؟( ما صرفهم وحوهلم عن القبلة اليت كانوا عل َما َوالَّ
 : اختلف العلماء باملراد بالسفهاء هنا 

 املنافقون ، قال ابن كثري : واآلية عامة يف هؤالء كلهم .  وقيل :أحبار اليهود ،  وقيل :مشركوا العرب ،  فقيل :
 : معاند ، وأما الرشيد املؤمن العاقل فيتلقى دلت اآلية على أنه ال يعرتض على أحكام هللا إال سفيه جاهل  قال السعدي

 أحكام ربه بالقبول واالنقياد والتسليم .
 م عظيمة ، وحمنٌة للمسلمني واملشركني  قال ابن القيم : وكان هلل يف جعل القبلة إىل بيت املقدس ؛ مث ُتويلها إىل الكعبة ِحكم

 واليهود واملنافقني .
 ، وقالوا ) آمنا به كل من عند ربنا ( وهم الذين هدى هللا ، ومل تكن كبرية عليهم . فأما املسلمون ، فقالوا : مسعنا وأطعنا

 وأما املشركون ، فقالوا : كما رجع إىل قبلتنا يوشك أن يرجع إىل ديننا ، وما رجع إليها إال أنه احلق .
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 بلة األنبياء .وأما اليهود ، فقالوا : خالف قبلة األنبياء قبله ، ولو كان نبياً لكان يصلي إىل ق
وأما املنافقون ، فقالوا : ما يدري حممد أين يتوجه ، إن كانت األوىل حقًا فقد تركها ، وإن كانت الثانية هي احلق ، فقد كان 

 على باطل ، وكثرت أقاويل السفهاء من الناس  .
 ( فيه قوالن . ...َسيَـق ول  السَُّفَهاء  قوله تعاىل ) 

وللمؤمنني بأن السفهاء من اليهود واملنافقني سيقولون هذه املقالة عند أن  من هللا تعاىل لنبيه أن هذا إخبار  القول األول :
 تتحول القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة .

 وفائدة ذلك :
 أنه عليه الصالة والسالم إذا أخرب عن ذلك قبل وقوعه ، كان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً .   أواًل :

 .                             من هذا الكالم أقل مما إذا مسعه منهم  هأنه تعاىل إذا أخرب عن ذلك أواًل مث مسعه منهم ، فإنه يكون تأذي :وثانيها 
منهم يكون اجلواب حاضرًا ، فكان ذلك  أن هللا تعاىل إذا أمسعه ذلك أواًل مث ذكر جوابه معه فحني يسمعه النب  وثالثها :
 [ . 83/  4اتيح الغيب : ف. ] م ذا مسعه وال يكون اجلواب حاضراً أوىل مما إ

 أن ) سيقول ( مبعىن قال ، وإمنا عرب عن املاضي بلفظ املستقبل للداللة على استدامته واستمراره عليه . القول الثاين :
 ُقوُل ) قوله :  قال الشوكاين ي م السفهاء من اليهود ، واملنافقني وللمؤمنني ، بأن  هذا إخبار من هللا سبحانه لنبيه ( سم

 سيقولون هذه املقالة عند أن تتحول القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة . 
ُقوُل ) إن : وقيل  ي م ستمرار عليه ، وقيل : إن المبعىن : قال ، وإمنا عرب عن املاضي بلفظ املستقبل للداللة على استدامته ، وا( سم

إىل الكعبة ، وأن فائدة ذلك أن اإلخبار باملكروه إذا وقع قبل وقوعه كان فيه هتوين لصدمته ، اإلخبار هبذا اخلرب كان قبل التحول 
ْورت  ه .وختفيف لروعته ، وكسراً لسم

 ( َسيَـق ول  السَُّفَهاء  قوله تعاىل  ) ... فائدة وصفهم بأهنم من الناس مع كونه معلوماً هو التنبيه على بلوغهم احلد األقصى من
ال يوجد يف الناس سفهاء غري هؤالء فإذا قسم نوع اإلنسان أصنافاً كان هؤالء صنف السفهاء فيفهم أنه ال سفيه السفاهة حبيث 

 .    غريهم على وجه املبالغة ، واملعىن أن كل من صدر منه هذا القول هو سفيه سواء كان القائل اليهود أو املشركني من أهل مكة
 ا .مسيت القبلة قبلة ألن املصلي يستقبله 
  النب : حينما كان يستقبل بيت املقدس هل كان ذلك بوحي من هللا أو باجتهاد منه ؟ اختلف العلماء يف ذلك 

أنه كان مريًا بني بيت املقدس والكعبة فاختار القدس طمعًا يف إميان اليهود  ، وقيل :كان ذلك منه عن رأي واجتهاد   فقيل :
هللا ووحيه مث نسخ بعد ذلك وأمره أن يستقبل بصالته الكعبة ، واستدلوا بقوله تعاىل أن ذلك كان بأمر  وقيل :واستمالتهم ، 

 . الصحيح)وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم ...( وهي واضحة الداللة ، وهذا القول هو 
 : دلت اآلية على جواز نسخ السنة بالقرآن ، وذلك أن النب  قال القرطيب س ، وليس يف ذلك صلى َنو بيت املقد

          قرآن ، فلم يكن احلكم إال من جهة السنة مث نسخ ذلك بالقرآن ، وعلى هذا يكون ) كنت عليها ( مبعىن أنت عليها .                     
 أي : أنزل هللا جواباً هلم .(  ق لْ ) 
ا تُ وملُّوا ف مثممَّ ومْجُه اّللَِّ هلل )أي : احلكم والتصرف واألمر كله ( َّلِلَِّ اْلَمْشِرق  َواْلَمْغِرب   ) ُكْم ِقبملم ( و )فمأميْ نممم لمْيسم اْلربَّ أمْن تُ وملُّوا ُوُجوهم

نم بِاّللَِّ  ْن آمم لمِكنَّ اْلربَّ مم ْغِرِب وم ْشرِِق وماْلمم ( فحيثما وجهنا توجهنا ، فالطاعة يف امتثال أمره ولو وجهنا يف كل يوم مرات إىل  اْلمم
وأمته عناية  دة ، فنحن عبيده ويف تصرفه ، وخدامه حيثما وجهنا توجهنا ، وهو تعاىل له بعبده ورسوله حممد جهات متعد

عظيمة ، إذ هداهم إىل قبلة إبراهيم خليل الرمحن ، وجعل توجههم إىل الكعبة املبنية على امسه تعاىل وحده ال شريك له أشرف 
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   .   بيوت هللا يف األرض ، إذ هي بناء اخلليل 
  : أي : له ملك املشارق واملغارب وما بينهما ، فله أن يأمر بالتوجه إىل أي جهة شاءوقال القرطيب . 
إشعار بأن ُتويل القبلة إىل الكعبة من اهلداية للنب ألهل ملته إىل الصراط املستقيم (  يـَْهِدي َمْن َيَشاء  ِإىَل ِصَراٍط م ْسَتِقيمٍ ) 

 الذي ال اعوجاج فيه .
  أنه ليست  باملشيئة فإنه مقرون باحلكمة، أي، وليعلم أن كل شيء عّلقه هللا( فيه إثبات املشيئة هللَمْن َيَشاء  له تعاىل )قو :

ُ ، قوله تعاىل )شيئة هللا جمردة هكذا تأت عفواً، ال، هي مشيئة مقرونه باحلكمة، والدليل على ذلكم اءم اّللَّ اُءونم ِإالَّ أمْن يمشم ا تمشم وممم
ِكيماً إِ  انم عمِليماً حم   )الشيخ ابن عثيمني(( فلما بنّي أن مشيئتهم مبشيئة هللا ، بنّي أن ذلك مبين عن علم وحكمة. نَّ اّللَّم كم

 الفوائد :
 سفه من يعرتض على أقدار هللا . -1
 وأصحابه . تسلية النب  -2
العاملني مالك امللك ، وأن اخللق كلهم ملكه وعبيده ، فله أن  الرد على املعرتضني ، ومن الرد العام الذي يرد به : أن هللا رب -3

لمقم ومُهوم اللَِّطيُف اخلْمِبريُ يشرع هلم ما يشاء ، ألنه يعلم ما صلح هلم )  ْن خم  ( . أمال ي مْعلمُم مم
 وجوب االنقياد هلل والسمع والطاعة ، ألن هذا هو مقتضى العبودية احلق . -4
 عموم ملك هللا تعاىل . -5
 الرد على من يقول : ملاذا هللا أعطى فالناً ومل يعط فالناً . -6
 أن اهلداية بيد هللا . -7
 استحباب طلب اهلداية من هللا ، ويف احلديث القدسي ) فاستهدوين أهدكم ( . -8
 إثبات مشيئة هللا . -9
َها وََكَذِلَك َجَعْلَناك ْم أ مًَّة َوَسطًا لَِِتك ون وْا ش َهَداَء َعَلى ا)  َلَة الَِِّت ك نَت َعَليـْ لنَّاِس َوَيك وَن الرَّس ول  َعَلْيك ْم َشِهيًدا َوَما َجَعْلَنا اْلِقبـْ

 لِي ِضيَع ِإميَاَنك ْم ِإنَّ َهَدى اَّللَّ  َوَما َكاَن اَّللَّ   ِإالَّ لِنَـْعَلَم َمن يـَتَِّبع  الرَّس وَل ِمَّن يَنَقِلب  َعَلى َعِقبَـْيِه َوِإن َكاَنْت َلَكِبريًَة ِإالَّ َعَلى الَِّذينَ 
 ( . (143اَّللََّ بِالنَّاِس َلَرؤ وٌف رَِّحيٌم )

 [ .143بقرة: ] ال 
---------- 

 . ط القبل وكذلك جعلناكم أمة وسطاً  كما هديناكم إىل قبلة هي أوس  أي :(  وََكَذِلَك َجَعْلَناك ْم أ مًَّة َوَسطاً  ) 
 : حولناكم إىل قبلة إبراهيم  يقول تعاىل : إمنا قال ابن كثري  واخرتناها لكم لنجعلكم خيار األمم ، والوسط ههنا ،

وسطًا يف قومه ، أي :  اخليار واألجود ، كما يقال : قريش أوسط العرب نسبًا ودارًا ، أي : خريها ، وكان رسول هللا 
ُطُهمْ القرآن ) أشرفهم نسباً، ومنه الصالت الوسطى اليت هي أفضل الصلوات وهي العصر ، ويف ( أي : أعدهلم  قمالم أمْوسم

 وخريهم .
طاً يف قوله )  وقد روى الرتمذي عن أيب سعيد اخلدري . عن النب  سم ًة وم عمْلنماُكْم أُمَّ ِلكم جم ذم  ( قال : عدالً ( . ومكم

 : ور الدينيف كل أم وما عدا الوسط، فأطراف داخلة ُتت اخلطر، فجعل هللا هذه األمة، وسطاً  وقال السعدي . 
  . بني من غال فيهم، كالنصارى، وبني من جفاهم، كاليهود، بأن آمنوا هبم كلهم على الوجه الالئق بذلك:  يف األنبياء اً وسط

 . ال تشديدات اليهود وآصارهم، وال هتاون النصارى : يف الشريعة ووسطاً 
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يف بيعهم وكنائسهم، وال يطهرهم املاء من النجاسات، وقد ال كاليهود الذين ال تصح هلم صالة إال : ويف باب الطهارة واملطاعم
 ، وال حيرمون شيئا، بل أباحوا ما دب ودرج.حرمت عليهم الطيبات، عقوبة هلم، وال كالنصارى الذين ال ينجسون شيئاً 

عليهم اخلبائث من ذلك، بل طهارهتم أكمل طهارة وأمتها، وأباح هللا هلم الطيبات من املطاعم واملشارب واملالبس واملناكح، وحرم 
 . فلهذه األمة من الدين أكمله، ومن األخالق أجلها، ومن األعمال أفضلها

طًا )ووهبهم هللا من العلم واحللم، والعدل واإلحسان، ما مل يهبه ألمة سواهم، فلذلك كانوا   ( . أُمًَّة ومسم
  ، ومن فضائلها :وهذا يدل على فضيلة هذه األمة 

ْت لِلنَّاسِ ُكْنتُ قوله تعاىل ) رم أُمٍَّة ُأْخرِجم ي ْ  ( . ْم خم
دًا ي م وقوله تعاىل )  عًا ُسجَّ ُهْم ت مرماُهْم رُكَّ ن م اِر ُرمحمماُء ب مي ْ اُء عملمى اْلُكفَّ عمُه أمِشدَّ ٌد رمُسوُل اّللَِّ ومالَِّذينم مم ُغونم فمْضاًل ِمنم اّللَِّ ومرِْضوماناً حُمممَّ ْبت م

اُهْم يف ُوُجوِهِهْم ِمنْ  ُجوِد  ِسيمم  ( .أمثمِر السُّ
 ) خري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم ...( متفق عليه . وقال 
 ) إنكم توفون سبعني أمة أنتم خريها ، وأكرمها على هللا ( رواه أمحد . وقال 
يهم فاختلفوا فيه ومهم الذي فرض عل) َنن اآلخرون السابقون يوم القيامة ، بْيدم أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا مث هذا ي وقال 

 . ( متفق عليه .فهدانا هللا ..
) عرضت علي األمم فرأيت النب ومعه الرجل ... احلديث وفيه : ولكن انظر إىل األفق فنظرت فإذا سواد كثري ، قال :  وقوله 

 هؤالء أمتك ، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب ( متفق عليه .
 ) وجعلت أميت خري األمم ( رواه أمحد . قال و 
أي : لتشهدوا على األمم والناس كافة يوم القيامة أن رسلهم بّلغتهم ، كما جاء يف احلديث ( لَِتك ون وا ش َهَداَء َعَلى النَّاِس  )

سعديك يا رب ، فيقول : و  يدعى نوح يوم القيامة ، فيقول : لبيك) الصحيح عن أيب سعيد اخلدري . قال : قال رسول هللا 
 ،: حممد وأمته فيقول ؟فيقول : من يشهد لك  ،فيقولون: ما أتانا من نذير ؟فيقال : ألمته هل بلغكم ،: نعم فيقول ؟هل بلغت

لتكونوا شهداء على  وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ) :فذلك قوله جل ذكره،  فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيداً 
 ، فتدع ون فتشه دون له بالبالغ مث أشهد عليكم ( رواه البخاري .والوسط : العدل  (الرسول عليكم شهيداً  الناس ويكون

  ووصفت أمة حممد هب وقيلهم يف ، فال هم أهل غلو فيه غلو النصارى الذي غلوا بالرت بالوسط، لتوسطهم يف الدين
، ياءهم وكذبوا على رهبم وكفروا بهين بدلوا كتاب هللا وقتلوا أنب، وال هم أهل تقصري فيه تقصري اليهود الذعيسى ما قالوا فيه

 [ 11/  2] تفسري الطربي :   ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه ، فوصفهم هللا بذلك إذ كان أحب األمور إىل هللا أوسطها .
  أي : يشهد عليكم بالتبليغ أنه قد بلغ .( َوَيك وَن الرَّس ول  َعَلْيك ْم َشِهيدًا ) 
 مل يبني هنا هل هو شهيد عليهم يف الدنيا أو اآلخرة ؟ ولكنه بني يف موضع آخر أنه شهيد عليهم يف : يقال الشنقيط

عمصم ) اآلخرة ، وذلك يف قوله  ُروْا وم فم ِئٍذ ي مومدُّ الذين كم ِهيدًا ي مْومم نما ِبكم على هؤالء شم ِهيٍد ومِجئ ْ نما ِمن ُكلِّ أمٍَّة ِبشم ْيفم ِإذما ِجئ ْ ْا وُ فمكم
 ... ( .الرسول 

َها)  َلَة الَِِّت ك ْنَت َعَليـْ رماِء وهي بيت املقدس ، كما روى البخاري (  َوَما َجَعْلَنا اْلِقبـْ ِدينمةم    أمنَّ النَّبَّ ) عمِن اْلب م ا قمِدمم اْلمم انم أموَّلم مم كم
اِدِه  اِر ، ومأم  -أمْو قمالم أمْخومالِِه  -ن مزملم عملمى أمْجدم انم ِمنم األمْنصم ْهراً، ومكم رم شم عمةم عمشم ب ْ ْهراً، أمْو سم رم شم ْقِدِس ِستَّةم عمشم لَّى ِقبملم ب مْيِت اْلمم نَُّه صم

لَّى صم المةم اْلعمْصِر ، وم ا صم المٍة صمالَّهم لَّى أموَّلم صم ْيِت ، ومأمنَُّه صم لمُتُه ِقبملم اْلب م رمجم رمجُ  يُ ْعِجُبُه أمْن تمُكونم ِقب ْ عمُه ق مْوٌم ، فمخم عمُه ، مم لَّى مم ٌل ممَّْن صم
عم رمُسوِل اّللَِّ  ْد صملَّْيُت مم ُد بِاّللَِّ لمقم الم أمْشهم ْسِجٍد ، ومُهْم رماِكُعونم ف مقم رَّ عملمى أمْهِل مم ْيِت ،  فممم ا ُهْم ِقبملم اْلب م مم اُروا كم ةم ، فمدم كَّ ِقبملم مم
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انم ُيصم  ُهْم ِإْذ كم ب م ُهوُد قمْد أمْعجم انمِت اْلي م ُروا ذمِلكم . قمالم  يلِّ ومكم ْيِت أمْنكم ُه ِقبملم اْلب م ا ومىلَّ ومْجهم ْقِدِس ، ومأمْهُل اْلِكتماِب ، ف ملممَّ ِقبملم ب مْيِت اْلمم
رماِء يف  اقم عمِن اْلب م ث منما أمبُو ِإْسحم دَّ ٌر حم ي ْ الٌ  ُزهم لمِة ق مْبلم أمْن ُُتموَّلم رِجم اتم عملمى اْلِقب ْ ا أمنَُّه مم ذم ِديِثِه هم ا ن مُقوُل ِفيِهْم ،  حم ومقُِتُلوا ، ف ملمْم نمْدِر مم

انم اّللَُّ لُِيِضيعم ِإميمانمُكْم ( ا كم مم  . فمأمنْ زملم اّللَُّ ت معماىلم ) وم
اويدل له أيضاً قوله )   هم  ( . الَّيِت ُكْنتم عملمي ْ
َقِلب  َعَلى َعِقبَـيْ  ) أي : إمنا شرعنا لك يا حممد التوجه أواًل إىل بيت املقدس مث صرفناك ( ِه ِإالَّ لِنَـْعَلَم َمْن يـَتَِّبع  الرَّس وَل ِمَّْن يـَنـْ

 عنها إىل الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك، ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه، أي : مرتدًا عن دينه. 
ايف أنه كان عاملاً به قبل ذلك، وفائدة االختبار ظهور ( املراد علماً يرتتب عليه الثواب والعقاب، فال ين إال لنعلم ...قوله تعاىل ) 

 األمر للناس .

 : هذا العلم هو العلم الذي يقع عليه به اجلزاء ، ألنه إمنا جيازيهم بأعماهلم ال بعلمه القدمي عليهم . قال القرطيب 

  اً مل يكن يعلمه ، سبحانه وتعاىل عن ظاهر هذه اآلية قد يتوهم منه اجلاهل أنه تعاىل يستفيد باالختبار علم:  الشنقيطيقال
وقد بني أنه ال يستفيد باالختبار علمًا مل يكن يعلمه بقوله ، ذلك علوًّا كبرياً ، بل هو تعاىل عامل بكل ما سيكون قبل أن يكون 

ا يِف قُ ُلوِبُكْم وهللا عمِليٌم بِ ) جل وعال  صم مم حِّ لُِيمم ا يِف ُصُدورُِكْم وم لِيمْبتمِليم هللا مم اِت الصدوروم اِت الصدور) فقوله  ( ذم (  وهللا عمِليٌم ِبذم
لِيمْبتمِليم ) بعد قوله  ْعلممم ) ومعىن ...  ،  دليل قاطع على أنه مل يستفد باالختبار شيئًا مل يكن عاملًا به (وم أي علمًا يرتتب  ( ِإالَّ لِن م

االختبار ظهور األمر للناس . أما عامل السر والنجوى فهو عليه الثواب والعقاب فال ينايف أنه كان عاملًا به قبل ذلك ، وفائدة 
 .   عامل بكل ما سيكون ، كما ال خيفى

 املراد علم ظهور أو علم يرتتب عليه اجلزاء ، ألن علم هللا الكائن يف األزل ال يرتب عليه اجلزاء  وقال الشيخ ابن عثيمني :
 حىت مُيتحن العبد ويُنظر .

 ُلوم أمْخبمارمُكمْ  )ومثل هذه اآلية قوله تعاىل ن مب ْ اِهِدينم ِمْنُكْم ومالصَّاِبرِينم وم ىتَّ ن مْعلممم اْلُمجم ُلومنَُّكْم حم لمنمب ْ نَّا الَِّذينم ( وقوله تعاىل ) وم ْد ف مت م لمقم وم
اِذِبنيم  نَّ اْلكم ْعلممم لمي م ُقوا وم دم نَّ اّللَُّ الَِّذينم صم ْعلممم ُدوا  أممْ ( وقوله تعاىل ) ِمْن ق مْبِلِهْم ف ملمي م اهم ا ي مْعلمِم اّللَُّ الَِّذينم جم لممَّ ِسْبُتْم أمْن تمْدُخُلوا اجلْمنَّةم وم حم

ي مْعلممم الصَّاِبرِينم   ( . ِمْنُكْم وم

أي : هذه الفعلة ، وهو صرف التوجه عن بيت املقدس إىل الكعبة ، أي : وإن كان هذا األمر عظيماً يف (  َوِإْن َكاَنْت َلَكِبريَةً )  
 . النفوس

قلوهبم وأيقنوا بتصديق الرسول ، وأن كل ما جاء به فهو احلق الذي ال مرية فيه ، وأن هللا يفعل ما ( ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى اَّللَّ  ) 
يشاء ، وحيكم ما يريد ، فله أن يكلف عباده مبا شاء وينسخ ما يشاء ، وله احلكمة التامة واحلجة البالغة يف مجيع ذلك خبالف 

ا يف قلوهبم مرض  ، فإنه كلما حدث أمر أحدث هلم شكاً كما حيصل للذين آمنوا إيقان وتصديق ، كما قال تعاىل ) الذين ِإذما مم وم
ُنوا ف مزمادمتْ ُهْم ِإميم  ا الَِّذينم آمم ِذِه ِإميمانًا فمأممَّ ْن ي مُقوُل أميُُّكْم زمادمْتُه هم ُهْم مم رمٌض  . ْبِشُرونم انًا ومُهْم يمْستم أُْنزِلمْت ُسورمٌة فمِمن ْ ومأممَّا الَِّذينم يف قُ ُلوهِبِْم مم

اِفُرونم  اتُوا ومُهْم كم  ( .  ف مزمادمتْ ُهْم رِْجساً ِإىلم رِْجِسِهْم وممم
 أي : صالتكم إىل بيت املقدس قبل ذلك ما كان يضيع ثواهبا عند هللا .( َوَما َكاَن اَّللَّ  لِي ِضيَع ِإميَاَنك ْم ) 

اِدِه    أمنَّ النَِّبَّ )  ث السابق عن الرباء قالكما جاء يف احلدي   ِدينمةم ن مزملم عملمى أمْجدم ا قمِدمم اْلمم انم أموَّلم مم ِمنم  -أمْو قمالم أمْخومالِِه  -كم
ْهرًا ، ومكم  رم شم عمةم عمشم ب ْ ْهرًا ، أمْو سم رم شم ْقِدِس ِستَّةم عمشم لَّى ِقبملم ب مْيِت اْلمم اِر ، ومأمنَُّه صم ْيِت ، ومأمنَُّه األمْنصم لمُتُه ِقبملم اْلب م انم يُ ْعِجُبُه أمْن تمُكونم ِقب ْ

رَّ  عمُه ، فممم لَّى مم رمجم رمُجٌل ممَّْن صم عمُه ق مْوٌم ، فمخم لَّى مم صم المةم اْلعمْصِر ، وم ا صم الَّهم المٍة صم لَّى أموَّلم صم ْسِجٍد ، ومُهْم رماِكُعونم  صم عملمى أمْهِل مم
ُد بِا الم أمْشهم عم رمُسوِل اّللَِّ ف مقم لَّْيُت مم لِّى  ّللَِّ لمقمْد صم انم ُيصم ُهْم ِإْذ كم ب م ُهوُد قمْد أمْعجم انمِت اْلي م ْيِت ، ومكم ا ُهْم ِقبملم اْلب م مم اُروا كم ةم ، فمدم كَّ ِقبملم مم
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ْيِت أم  ُه ِقبملم اْلب م ا ومىلَّ ومْجهم ْقِدِس ، ومأمْهُل اْلِكتماِب ، ف ملممَّ ُروا ذمِلكم ِقبملم ب مْيِت اْلمم قُِتُلوا ، ، ْنكم اٌل وم لمِة ق مْبلم أمْن ُُتموَّلم رِجم اتم عملمى اْلِقب ْ أمنَُّه مم
ا ن مُقوُل ِفيِهْم، فمأمنْ زملم اّللَُّ ت معماىلم )ف م  انم لمْم نمْدِر مم ا كم مم انم اّللَُّ لُِيِضيعم إِ فجمهور املفسرين فسروا ) (اّللَُّ لُِيِضيعم ِإميمانمُكمْ  وم ا كم مم  ميمانمُكْم (وم

 أي : صالتكم .
 انم اّللَُّ لُِيِضيعم ِإميمانمُكمْ : )  قال السعدي ا كم أي : ما ينبغي له وال يليق به تعاىل ، بل هي من املمتنعات عليه ، فأخرب أنه  (وممم

نَّ هللا عليهم باإلسالم واإلمي ان ، بأن هللا سيحفظ ممتنع عليه ، ومستحيل ، أن يضيع إميانكم ، ويف هذا بشارة عظيمة ملن مم
 . ، ويف هذه اآلية ، دليل ملذهب أهل السنة واجلماعة ، أن اإلميان تدخل فيه أعمال اجلوارح ... عليهم إمياهنم ، فال يضيعه

 : إن هللا جبميع عباده ذو رأفة ، والرأفة أعلى معاين الرمحة . ( قال الطربيِإنَّ اَّللََّ بِالنَّاِس َلَرؤ وٌف ) 
 : الرؤوف هو الرحيم العاطف برأفته على عباده . ايبوقال اخلط

 : الرأفة أبلغ الرمحة وأرقها . وقال بعضهم
  ومن رأفته سبحانه وتعاىل:  أنه ال يضيع لعباده طاعة أطاعوه هبا فال يثيبهم عليها ، فمن مات قبل ُتويل القبلة هلم ثواهبم

 وأجرهم .
ن عقوبته وعذابه ، وهنانا عن معصيته ، قبل أن يلقاه العبد يوم القيامة ليستعد للقائه ، ومن رأفته سبحانه وتعاىل بنا : أنه خوفنا م

نم ويتجنب سخطه وغضبه ) ب مي ْ ا وم هم ن م ا عمِملمْت ِمْن ُسوٍء ت مومدُّ لمْو أمنَّ ب مي ْ رًا وممم رْيٍ حُمْضم ا عمِملمْت ِمْن خم ُد ُكلُّ ن مْفٍس مم دًا بمِعيداً )ي مْومم َتِم ُه أممم
ُ رمُؤوٌف بِاْلِعبماِد( ومحُيمذِّ  ُه وماّللَّ  .رُُكُم اّللَُّ ن مْفسم

ُهوم ومن رأفته : أنه أرسل رسله وأنزل كتبه اليت تبني شرعه ، لينقذ الناس من ظلمات الشرك واجلاهلية إىل نور التوحيد واهلداية )
ُكْم ِمنم الظُّ  ّزُِل عملمى عمْبِدِه آيماٍت ب ميِّنماٍت لُِيْخرِجم ِإنَّ اّللَّم ِبُكْم لمرمُؤوٌف رمِحيمٌ الَِّذي يُ ن م اِت ِإىلم النُّوِر وم  ( . ُلمم

مُثَّ تمابم ومن رأفته : أنه يقبل توبة التائبني ، وال يُرد عن بابه العاصني املنيبني ، مهما كثرت سيئاهتم ، وتعاظمت خطيئاهتم )
 ( . عملمْيِهْم ِإنَُّه هِبِْم رمُؤوٌف رمِحيمٌ 

ه ملا يف السماوات وما يف األرض ملصلحة اإلنسان ومنفعته ، وخلقه األنعام لريكب على ظهرها فتحمله ومن رأفته : تسخري 
المُكْم ِإىلم ب ملمٍد ملْم تمُكونُوا بمالِِغيِه ِإالَّ ِبِشقِّ اأْلمنْ ُفِس ِإنَّ رمبَُّكْم لمرمُؤوٌف رمِحيمٌ املسافات الشاسعة ، هو ومتاعه وزاده )  .(  ومُتمِْمُل أمثْ قم

بُوكم ف مُقْل الرحيم اسم من أمساء هللا ، فيجب إثبات ذلك ، وهو متضمن لصفة الرمحة الواسعة كما قال تعاىل )(  رَِحيمٌ )  ذَّ فمِإْن كم
 ( . رمبُُّكْم ُذو رممْحمٍة وماِسعمةٍ 

يْ ( وقال تعاىل ) ورمحم ومرمبُّكم اْلغمُفوُر ُذو الرَّمْحمِة وقال تعاىل ) ِسعمْت ُكلَّ شم  ) وقد تقدمت مباحث الرمحة ( . ( . ءٍ يِت وم
 الفوائد :

 أن هذه األمة هي خري األمم وأفضلها . -1
 . وشهادته على أمته وتشريفه وتكرميه  إثبات رسالته  -2
 تشريف هذه األمة وتكرميها حبيث تشهد على مجيع األمم ، وال يشهد عليها إال رسوهلا .-3
 اشرتاط العدالة يف الشهود . -4
وامتحانًا للناس ، ليظهر من يتبع الرسول  بالتوجه يف الصالة إىل بيت املقدس مث ُتويله إىل الكعبة ابتالءً  ن يف أمره أ-5

 ويطيعه ، وحال من يرجع على عقبيه ويرتد .
 وجوب اتباع الرسول وتأكيد ذلك . -6
 إثبات علم هللا . -7
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مر كبري وحدث عظيم ، ليس من السهل التسليم به وقبوله إال على من أن صرف القبلة من بيت املقدس إىل املسجد احلرام أ-8
 هداهم هللا من أهل اإلميان واليقني .

َلًة تـَْرَضاَها فـََولِِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرَ )   لُّوْا اِم َوَحْيث  َما ك نت ْم فـَوَ َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك يف السََّماء فـََلنـ َولِِيَـنََّك ِقبـْ
 ( . (144اْلِكَتاَب لَيَـْعَلم وَن أَنَّه  احْلَقُّ ِمن رَّّبِِِْم َوَما اَّللَّ  ِبَغاِفٍل َعمَّا يـَْعَمل وَن ) و ج ِوَهك ْم َشْطَره  َوِإنَّ الَِّذيَن أ ْوت واْ 

 [ . 144:  سورة البقرة]  
------------- 

ارع منسوبًا إىل هللا ، فإن ذلك يعين املبالغة يف التحقيق . ( إذا دخلت على املض قد ) (َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك يف السََّماِء ) 
اءِ أي : قد رأينا ذلك )  مم لُّبم ومْجِهكم يف السَّ ( أي : توجهك بوجهك وبصرك إىل السماء حال الدعاء ، تنظر إليها ، وتنتظر  ت مقم

 أمر هللا لك ووحيه إليك ، بتحويل القبلة إىل الكعبة .
ملا هاجر إىل املدينة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره  : كان أول ما نسخ من القرآن القبلة ، وذلك أن رسول هللا  قال ابن عباس

بضعة عشر شهراً ، وكان حيب قبلة إبراهيم ، فكان يدعو  هللا أن يستقبل بيت املقدس ، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول هللا 
 اء فأنزل هللا ) قد نرى ... إىل قوله : فولوا وجوهكم شطره ( .   ) تفسري ابن كثري ( .إىل هللا وينظر إىل السم

 املقصد تقلب البصر ، وذكر الوجه ألنه أعم وأشرف ، وهو املستعمل يف طلب الرغائب ، تقول : بذلت  قال ابن عطية :
 .            وجهي يف كذا ، وفعلت لوجه فالن 

 : هو من الوالية ، أي : فلنعطينك ذلك ، واألول أوىل .وقيل  ي : فلنجعلنك متولياً إىل جهتها ،أ( فـََلنـ َولِِيَـنََّك ) 
َلًة تـَْرَضاَها ) قِ  لَّى ِقبملم ب مْيِت الْ ...) ، كما يف حديث الرباء بن عازب وفيهوهي املسجد احلرام( بـْ ْهراً، ومأمنَُّه صم رم شم ْقِدِس ِستَّةم عمشم مم

رم  عمةم عمشم ب ْ ْهراً  أمْو سم لمُتُه ِقبملم اشم انم يُ ْعِجُبُه أمْن تمُكونم ِقب ْ ْيتِ ، ومكم الم ْلب م لَّى أموَّلم صم عمُه ق مْومٌ ، ومأمنَُّه صم لَّى مم صم المةم اْلعمْصِر، وم ا صم الَّهم رم ٍة صم جم ، فمخم
ْسِجدٍ  رَّ عملمى أمْهِل مم عمُه، فممم لَّى مم الم أمشْ رمُجٌل ممَّْن صم عم رمُسوِل اّللَِّ ، ومُهْم رماِكُعونم ف مقم لَّْيُت مم ْد صم ُد بِاّللَِّ لمقم ةم  هم كَّ  ....(ِقبملم مم

 ( تـَْرَضاَهاقوله تعاىل )  . املراد هبذا الرضا رضا احملبة بالطبع ، ال رضا التسليم واالنقياد ألمر هللا    

 حية واجلهة ، واملراد بشطر املسجد : الكعبة .املراد بالشطر هنا : النا( فـََولِِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلََراِم ) 
 أي : وحيثما كنتم أيها املؤمنون فتوجهوا يف صالتكم َنو الكعبة .( َوَحْيث  َما ك ْنت ْم فـََولُّوا و ج وَهك ْم َشْطَره  ) 
  هبذا اخلطاب واألمر له بيت املقدس وألمته ، حولت القبلة من بيت املقدس إىل املسجد احلرام ، ونسخ التوجه إىل 

 بالتوجه إىل الكعبة .
  وكان أول صالة صالها رسول هللا  إىل الكعبة صالة العصر ، كما يف حديث الرباء ، وروي أن أول صالة صالها إىل

 الكعبة صالة الظهر ، وكان ذلك يف منتصف رجب ، وقيل يف منتصف شعبان .
 : ت األرض شرقًا وغربًا ومشااًل وجنوبًا ، وال يستثىن من هذا شيء أمر تعاىل باستقبال الكعبة من مجيع جها قال ابن كثري

سوى النافلة يف حال السفر ، فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه َنو الكعبة ، وكذا يف حال املسايفة يف القتال يصلي على كل 
 هللا تعاىل ال يكلف نفساً إال وسعها .حال ، وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مطئاً يف نفس األمر ، ألن 

 املراد من الوجه ههنا مجلة بدن اإلنسان ألن الواجب على اإلنسان أن يستقبل القبلة  (  وجوهكم: قوله تعاىل )  قال الرازي
عض، جبملته ال بوجهه فقط والوجه يذكر ويراد به نفس الشيء ألن الوجه أشرف األعضاء وألن بالوجه متيز بعض الناس عن ب

 فلهذا السبب قد يعرب عن كل الذات بالوجه . 
 ( ْطرمهُ قوله تعاىل ُكْم شم كان يف   وإمنا ذكر احلق تعاىل شطر املسجد ، أي : جهته ، دون عني الكعبة ، ألنه  (ف موملُّوا ُوُجوهم
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رٌج عليه ، خبالف القريب ، فإنه يسهل عليه مسامته العني . وقيل :  املدينة ، والبعيد يكفيه مراعاة اجلهة ، فإن استقبال عينها حم
 عّينها له بالوحي فسميت قبلة وْحي .  إن جربيل 

  : اآلية الكرمية تكرار ؟ هل يففإن قيل 
 هذا ليس بتكرار ، وبيانه من وجهني .

ْطرم املسجد احلرام) أن قوله تعاىل  أحدمها :  كم شم ا ُكنُتْم ف موملُّواْ  )ال مع األمة ، وقوله  خطاب مع الرسول (  ف مومّل ومْجهم حيثمم
ْطرمهُ  ُكْم شم  . خطاب مع الكل ( ُوُجوهم

: أن املراد باألوىل ماطبتهم وهم باملدينة خاصة ، وقد كان من اجلائز لو وقع االختصار عليه أن يظن أن هذه القبلة وثانيهما  
 جيب أن يستقبلوا َنو هذه القبلة . قبلة ألهل املدينة خاصة ، فبني هللا تعاىل أهنم أينما حصلوا من بقاع األرض 

أي : وإن اليهود يعلمون أن ُتويل القبلة من بيت املقدس هو احلق (  َوِإنَّ الَِّذيَن أ وت وا اْلِكَتاَب لَيَـْعَلم وَن أَنَّه  احْلَقُّ ِمْن َرّبِِِمْ ) 
 من رهبم .

 كيف يعلمون أنه حق وليس ذلك من دينهم وال يف كتاهبم ؟ فإن قيل : 

 نب علموا أنه ال يقول إال احلق . أهنم ملا علموا من كتاهبم أن حممداً  ل :قي
 أهنم علموا من دينهم جواز النسخ . وقيل :

 . أن يف كتاهبم األمر بالتوجه إليهاوقيل : 
  [ 109/  2] تفسري القرطب : .  [ 157/  1] زاد املسري :  يعلمون أن املسجد احلرام قبلة إبراهيم . أهنموقيل : 

 يعلمون أن هللا تعاىل  -: أي : وإن اليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة ، وانصرافكم عن بيت املقدس  قال ابن كثري- 
وأمته ، وما خصه هللا تعاىل به وشرفه ، من  سيوجهك إليها ، مبا يف كتبهم عن أنبيائهم ، من النعت والصفة لرسول هللا 

 ولكن أهل الكتاب يتكامتون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً . الشريعة الكاملة العظيمة ،
 لكمال علمه سبحانه وتعاىل . َوَما اَّللَّ  ِبَغاِفٍل َعمَّا يـَْعَمل وَن( )  

 الفوائد :
 إثبات علو هللا .-1
 إثبات عظمة هللا لقوله ) فلنولينك ( فإن ضمري اجلمع للتعظيم .-2
 ام يف الصالة .وجوب االَتاه إىل املسجد احلر  -3
 عظمة هذا املسجد لوصفه باحلرام . -4
 بيان عناد اليهود والنصارى . -5
 انتفاء الغفلة عن هللا تعاىل لكمال علمه وإحاطته هبم . -6
 هتديد هؤالء املعاندين . -7
َلَتَك )   َلَة بـَْعٍض َولَِئِن َولَِئْن أَتـَْيَت الَِّذيَن أ ْوت وْا اْلِكَتاَب ِبك لِِ آيٍَة مَّا تَِبع وْا ِقبـْ َلتَـه ْم َوَما بـَْعض ه م بَِتاِبٍع ِقبـْ َوَما أَنَت بَِتاِبٍع ِقبـْ

 ( . (145اتَـّبَـْعَت َأْهَواَءه م مِِن بـَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ِإنََّك ِإَذًا لَِّمَن الظَّاِلِمنَي )
 [ . 145سورة البقرة: ]  

------------- 
َلَتَك )َولَِئْن أَتـَْيَت الَّ  خيرب تعاىل عن كفر اليهود وعنادهم ومالفتهم ما يعرفونه من شأن ( ِذيَن أ وت وا اْلِكَتاَب ِبك لِِ آيٍَة َما تَِبع وا ِقبـْ
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قَّْت ، وأنه لو قام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به ملا اتبعوه وتركوا أهواءهم كما قال تعاىل ) رسول هللا  ِإنَّ الَِّذينم حم
ُت رمبِّكم ال يُ ْؤِمُنونم عملم  ِلمم ابم اأْلملِيمم .  ْيِهْم كم ىتَّ ي مرمُوا اْلعمذم اءمتْ ُهْم ُكلُّ آيمٍة حم لمْو جم  ( . وم
  وفائدة إخبار النب إراحة قلب النب  بذلك : أي : ال تشتغل هبم وال تفكر  ، وإبعاد الشغل والفكر يف هؤالء عنه

 .فيهم 
، أي : ال تتبع يا حممد قبلتهم ،  (  هذا اإلخبار ميكن أن يكون مبعىن النهي من هللا سبحانه لنبيه َلتَـه ْم َوَما أَْنَت بَِتاِبٍع ِقبْـ ) 

إىل القبلة اليت كان عليها . ) قاله  وميكن أن يكون على ظاهره دفعًا ألطماع أهل الكتاب ، وقطعًا ملا يرجونه من رجوعه 
 الشوكاين ( .

ملا أمره هللا تعاىل به ، وأنه كما هم مستمسكون  : هو إخبار عن شدة متابعة الرسول  ابن كثري قالوالثاين أوىل ، وهلذا 
 بآرائهم وأهوائهم ، فهو أيضاً مستمسك بأمر هللا وطاعته واتباع مرضاته ، وأنه ال يتبع أهواءهم يف مجيع أحواله .  

َلَة بـَْعٍض )  نصارى ال يتبعون قبلة اليهود ، كما أن اليهود ال يتبعون قبلة النصارى ، ملا بينهم ( أي : إن الَوَما بـَْعض ه ْم بَِتاِبٍع ِقبـْ
 . من العداوة واخلالف الشديد

ُلونم كما قال تعاىل ) ْيٍء ومُهْم ي مت ْ ُهوُد عملمى شم ِت اْلي م قمالمِت النَّصمارمى لمْيسم ْيٍء وم ِت النَّصمارمى عملمى شم ُهوُد لمْيسم  ( . ابم  اْلِكتم ومقمالمِت اْلي م
 أي : ما يهوونه ويريدونه .( َولَِئِن اتَـّبَـْعَت َأْهَواَءه ْم ) 

ا واهلوى : هو امليل عن احلق واملخالفة له بال دليل من شرع أو عقل ، وهو ضد اهلدى كما قال تعاىل ) إ ْن ي متَِّبُعونم ِإالَّ الظَّنَّ وممم
اءمُهْم ِمْن رمهبِِّمُ  ْد جم لمقم ى ت مْهومى اأْلمنْ ُفُس وم  ( . اهْلُدم

 ألن ما هم عليه جمرد أهوية  نفس، حىت هم يف قلوهبم يعلمون أنه ، ومل يقل دينهم ( أهواءهم ) إمنا قال:  :  قال السعدي
وماُه )  ليس بدين، ومن ترك الدين، اتبع اهلوى وال حمالة، قال تعاىل ِن اختَّمذم ِإهلممُه هم  ( .أمف مرمأمْيتم مم

أي : من بعد ما وصل إليك من العلم بإبالغي إياك أهنم مقيمون على باطل وعلى عناد منهم (  َك ِمَن اْلِعْلمِ ِمْن بـَْعِد َما َجاءَ ) 
وسائر ولده من بعده من الرسل  للحق ومعرفة منهم أن القبلة اليت وجهتك إليها هي القبلة اليت فرضت على أبيك إبراهيم 

 التوجه َنوها .
                                                             يعين : إنك إذا فعلت ذلك من عبادي الظلمة أنفسهم املخالفني أمري والتاركني طاعيت .(  اِلِمنيَ ِإنََّك ِإذًا َلِمَن الظَّ  )

يف  فإن أمته داخلة وأي ظلم أعظم، من ظلم، من علم احلق والباطل، فآثر الباطل على احلق، وهذا وإن كان اخلطاب له 
. فغريه من باب أوىل وأحرى ،مع علو مرتبته، وكثرة حسناته صار ظاملاً  -وحاشاه-لو فعل ذلك  ، فإذا كان هو ذلك، وأيضاً 

 ) تفسري السعدي ( .
  هذا اخلطاب للنب . واملراد أمته 
  غريه .ويف اآلية هتديد ووعيد للعامل عن مالفة احلق الذي يعلمه ، فإن العامل احلجة عليه أقوم من 

اراً كما قال تعاىل ) اِر حيمِْمُل أمْسفم ثمِل احلِْمم مم ا كم ْورماةم مُثَّ ملْم حيمِْمُلوهم ُلوا الت َّ ثمُل الَِّذينم محُِّ  ( . مم
انم ِمنم وقال تعاىل ) ْيطماُن فمكم عمُه الشَّ ا فمأمتْ ب م هم لمخم ِمن ْ نماُه آيماتِنما فماْنسم لمِكنَُّه أمْخلمدم .  اْلغماِوينم وماْتُل عملمْيِهْم ن مبمأم الَِّذي آت مي ْ نما لمرمف مْعنماُه هِبما وم لمْو ِشئ ْ وم

ثْ  رُْكُه ي مْلهم ْث أمْو ت مت ْ ْلِب ِإْن ُتمِْمْل عملمْيِه ي مْلهم ثمِل اْلكم مم ث مُلُه كم وماُه فممم  ... ( . ِإىلم اأْلمْرِض ومات َّبمعم هم
يف النار كما يدور احلمار برحاه ... احلديث وفيه : أنه يقول :   ويف احلديث ) ... يؤتى بالرجل فتندلق أقتاب بطنه فيدور هبا

 كنت آمركم باملعروف وال آتيه ، وأهناكم عن املنكر وآتيه ( متفق عليه .
 وحديث ) أول من تسعر هبم النار ثالثة ، ... ومنهم : عامل تعلم العلم ليقال : عامل ( رواه مسلم .
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 العلم والفهم املميزين بني احلق والباطل كان يف اتباعه ألهويتهم ممن أضله هللا على : ... وإن كان من أهل  قال الشوكاين
علم وختم على قلبه ، وصار نقمة على عباد هللا ومصيبة صبها هللا على املقصرين ، ألهنم يعتقدون أنه يف علمه وفهمه ال مييل 

 ه إَثه وإمث من اقتدى به إىل يوم القيامة .          إال إىل حق ، وال يتبع إال الصواب ، فيضلون بضالله ، فيكون علي
 الفوائد :

 أن رد احلق بعد معرفته وقيام األدلة عليه من صفات أهل الكتاب وخباصة اليهود . -1
 اختالف قبلة اليهود والنصارى ، فاليهود قبلتهم إىل بيت املقدس ، والنصارى قبلتهم إىل املشرق . -2
 هم أهواءهم .ذم أهل الكتاب باتباع-3
 وجوب اتباع احلق إذا ظهرت آياته . -4
 ُتذير األمة من اتباع أهواء غري املؤمنني . -5
ه ْم لََيْكت م وَن احلَْ )  نـْ َناَءه ْم َوِإنَّ َفرِيقًا مِِ َناه م  اْلِكَتاَب يـَْعرِف ونَه  َكَما يـَْعرِف وَن أَبـْ قُّ ِمن رَّبَِِك ( احلَْ 146قَّ َوه ْم يـَْعَلم وَن )الَِّذيَن آتـَيـْ

 ( . (147َفاَل َتك وَننَّ ِمَن اْلم ْمرَتِيَن )
 [ . 147 – 146سورة البقرة: ] 

------------------ 
َناه م  اْلِكَتاَب  )  من علماء أهل الكتاب .( الَِّذيَن آتـَيـْ

 اختلف يف مرجع الضمري :( يـَْعرِف ونَه  ) 
معرفة جلية ، مييزون بينه وبني غريه كما يعرفون أبناءهم ، ال تشتبه عليهم وأبناء أي يعرفونه  : إنه عائد إىل رسول هللا فقيل 

 غريهم.
إن الضمري يف قوله ) ي مْعرُِفونمُه ( راجع إىل أمر القبلة : أي علماء أهل الكتاب يعرفون أمر القبلة اليت نقلت إليها كما وقيل : 

 ابن زيد .يعرفون أبناءهم وهو قول ابن عباس وقتادة والربيع و 
 ورجح هذا القول الطربي والشوكاين ، ألن السياق يف أمر القبلة .

 ورجح الرازي القول األول ، وقال : واعلم أن القول األول أوىل من وجوه : 
اءكم ِمنم العلم ( وامل أحدها : ا جم راد من ذلك أن الضمري إمنا يرجع إىل مذكور سابق ، وأقرب املذكورات العلم يف قوله )ّمن ب مْعِد مم

 العلم : النبوة ، فكأنه تعاىل قال : إهنم يعرفون ذلك العلم كما يعرفون أبناءهم ، وأما أمر القبلة فما تقدم ذكره البتة.
مذكورة يف  : أن هللا تعاىل ما أخرب يف القرآن أن أمر ُتويل القبلة مذكور يف التوراة واإلجنيل ، وأخرب فيه أن نبوة حممد وثانيها 

 اة واإلجنيل ، فكان صرف هذه املعرفة إىل أمر النبوة أوىل.التور 
، فأما أمر القبلة فذلك إمنا يثبت ألنه أحد ما جاء به  أن املعجزات ال تدل أول داللتها إال على صدق حممد وثالثها : 

 فكان صرف هذه املعرفة إىل أمر النبوة أوىل.  حممد 
َناَءه ْم )    ي : كما يعرف أحدهم ابنه ال امرتاء وال شك .أ( َكَما يـَْعرِف وَن أَبـْ
   ( ا ي مْعرُِفونم أمبْ نماءمُهْم قال يف التسهيل مم أشّد من معرفيت  مبالغة يف وصف املعرفة ، وقال عبد هللا بن سالم معرفيت بالنب  (كم

 . بابين؛ ألن ابين قد ميكن فيه الشك
   كتبهم من البشارة به وإمنا كانوا يعرفونه كمعرفتهم أبناءهم ، ملا جاء يف اته ، وكمال دينه ، وفضيلة أمته ، قال وذكر صف

جنِْ تعاىل )  ْورماِة وماإْلِ ُهْم يف الت َّ ْكُتوبًا ِعْندم ُدونمُه مم يَّ الَِّذي جيِم اُهْم عمِن اْلمُ الَِّذينم ي متَِّبُعونم الرَُّسولم النَِّبَّ اأْلُمِّ هم ي من ْ ْعُروِف وم ِر يِل يمْأُمُرُهْم بِاْلمم ْنكم
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انمتْ  ُهْم ِإْصرمُهْم وماأْلمْغاللم الَّيِت كم ُع عمن ْ يمضم ُُم الطَّيِّبماِت ومحُيمّرُِم عملمْيِهُم اخلْمبماِئثم وم لُّ هلم  ( . عملمْيِهمْ  ومحيُِ
أشك قال : ألين لست  أنا أعلم به مين بابين ، قال : ومل ؟ )فقال  أنه سأل عبد هللا بن سالم عن رسول هللا  عن عمر 

 ( .فقبل عمر رأسه  يف حممد أنه نب وأما ولدي فلعل والدته خانت .
 كما يعرفون أبناءهم من بني أبناء الناس كلهم ، ال يشك أحد وال ميرتي يف معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم .  وقيل :

 مل خص األبناء الذكور ؟ : فإن قيل 
 ة اآلباء ألزم وبقلوهبم ألصق .اجلواب : ألن الذكور أعرف وأشهر وهم بصحب

ه ْم لََيْكت م وَن احْلَقَّ )  ،  : ومع هذا التحقق واإلتقان العلمي ليكتمون احلق وما يف كتبهم من صفة حممد أي( َوِإنَّ َفرِيقًا ِمنـْ
 وعلى القول الثاين يكتمون احلق يف أمر القبلة .

 وه .أن حممد على احلق ومع هذا كتمَوه ْم يـَْعَلم وَن( ) 
 . فيه ُترمي كتم العلم واحلق ، وأن من فعل ذلك ففيه شبه من اليهود 
  : فالعامل عليه إظهار احلق، وتبيينه وتزيينه، بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال، وغري ذلك، وإبطال قال السعدي

 .مالكامتون، عكسوا األمر، فانعكست أحواهلالء ؤ الباطل ومتييزه عن احلق، وتشيينه، وتقبيحه للنفوس، بكل طريق مؤد لذلك، فه
 أي : ما أوحاه هللا إليك يا حممد من أمر القبلة هو احلق الثابت .( احْلَقُّ ِمْن رَبَِِك ) 
 أي : فال تكونني من الشاكني .(  َفال َتك وَننَّ ِمَن اْلم ْمرَتِينَ ) 
  واخلطاب للنب . واملراد أمته 
 أو كان النب  : فإن قال قائل : قال الطربي  شاكًا يف أن احلق من ربه ، أو يف أن القبلة اليت وجهه هللا إليها حق من هللا

حىت هني عن الشك ؟ قيل : ذلك من الكالم الذي خترجه العرب مرج األمر أو النهي للمخاطب به واملراد به غريه ، كما قال 
ا النَِّبُّ اتَِّق اّللَّم ومال جل ثناؤه ) اِفرِينم وماْلُمنماِفِقنيم يما أمي ُّهم  ( .      ُتِطِع اْلكم

 الفوائد :
 وصدق رسالته ، وأن ما جاء به حق ، كما يعرفون أبناءهم . معرفة أهل الكتاب للنب  -1
 أن من صفات أهل الكتاب كتم العلم . -2
 أن من كتم العلم من هذه األمة ففيه شبه من اليهود . -3
 علم ومعرفة أعظم جرماً وأشد ذماً ممن رده وخالفه عن جهل . أن من رد احلق وخالفه عن -4
 إثبات ربوبية هللا عز وجل اخلاصة لرسله وأوليائه .-5
يًعا ِإنَّ اَّللََّ )  َراِت أَْيَن َما َتك ون وْا يَْأِت ِبك م  اَّللَّ  مجَِ  ( . (148ٍء َقِديٌر ) َعَلى ك لِِ َشيْ َوِلك لٍِ ِوْجَهٌة ه َو م َولِِيَها فَاْسَتِبق وْا اخْلَيـْ
 [ .148سورة البقرة: ] 
------------ 
أي : لكل أمة من األمم قبلة هو موليها ومتوجه هلا ، يعين بذلك أهل األديان ، لليهودي وجهة هو (  )َوِلك لٍِ ِوْجَهٌة ه َو م َولِِيَها 

 ة اليت هي القبلة . موليها ، وللنصراين وجهة هو موليها ، وهداكم أنتم أيتها األمة إىل القبل
 لمِكْن : وهذه اآلية شبيهة بقوله تعاىل ) قال ابن كثري ًة وم ًة وماِحدم اءم اّللَُّ جلممعملمُكْم أُمَّ لمْو شم اجًا وم هم ِمن ْ عمْلنما ِمْنُكْم ِشْرعمًة وم ِلُكلٍّ جم

ْرِجعُ  رماِت ِإىلم اّللَِّ مم ا آتماُكْم فماْستمِبُقوا اخلْمي ْ ُلومُكْم يف مم يعاً لِيمب ْ  ( .ُكْم مجِم
، لكن هذا  : املراد لكل قوم من املسلمني وجهة أي جهة من الكعبة يصلي إليها : جنوبية أو مشالية ، أو شرقية أو غربية وقيل
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 أصح .فيه ضعف واألول 
  ( أي : لكل صاحب ملة قبلة ، صاحب القبلة موليها وجهه، هو موليهاقوله تعاىل ) وقيل:  ( الضمري راجع إىل لفظ ) كل

 . أصحإن الضمري يف قوله ) هو موليها ( إىل هللا ، واملعىن : ولكلٍّ وجهة هللا عز وجل موليه إياها ، واألول 
َراِت )  أي : بادروا إىل ما أمركم هللا من استقبال البيت احلرام كما يفيده السياق ، وإن كان ظاهره األمر ( فَاْسَتِبق وا اخْلَيـْ

 ده العموم املستفاد من تعريف اخلريات .صدق عليه أنه خري كما يفيكل ما يباالستباق إىل  
 واألمر باالستباق إىل اخلريات قدر زائد على األمر بفعل اخلريات ، فإن االستباق إليها يتضمن فعلها  قال السعدي :

 وتكميلها ، وإيقاعها على أكمل األحوال ، واملبادرة إليها .
 واألعمال الصاحلات الواجبات واملستحبات كما أمر هللا بذلك . فينبغي للمسلم أن يبادر للخريات 

ْت لِْلُمتَِّقنيم كما قال تعاىل ) اوماُت وماأْلمْرُض أُِعدَّ مم ا السَّ نٍَّة عمْرُضهم ْغِفرمٍة ِمْن رمبُِّكْم ومجم ارُِعوا ِإىلم مم  ( . ومسم
نَّةٍ وقال تعاىل ) ْغِفرمٍة ِمْن رمبُِّكْم ومجم اِبُقوا ِإىلم مم اِء وماأْلمْرضِ  سم مم عمْرِض السَّ ا كم  ( . عمْرُضهم
 ( . فمِفرُّوا ِإىلم اّللَِّ ِإيّنِ لمُكْم ِمْنُه نمِذيٌر ُمِبنيٌ وقال تعاىل )

نماِفُسونم وقال تعاىل ) و  نمافمِس اْلُمت م  ( . يِف ذمِلكم ف مْليمت م
يمْدُعون منما رم وامتدح أولياءه بأهنم ) رماِت وم ارُِعونم يف اخلْمي ْ اِشِعنيم ُيسم انُوا لمنما خم بًا ومكم رماِت ومُهْم هلمما ( و) غمبًا ومرمهم ارُِعونم يف اخلْمي ْ أُولمِئكم ُيسم

اِبُقونم   ( . سم
) لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول ، مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا ، ولو يعلمون ما يف التهجري  وقال 

 مون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبواً ( متفق عليه .الستبقوا إليه ، ولو يعل
 ، وميسي مؤمناً ويصبح كافراً( رواه مسلم .يصبح الرجل مؤمناً وميسي كافراً  ،األعمال فتناً كقطع الليل املظلم )بادروا ب وقال 
  وقد كان الرسول . وصحابته يبادرون للخريات 

باملدينة العصر ، فسلم مث قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس  ث قال ) صليُت وراء النب فقد ثبت يف البخاري عن عقبة بن احلار 
ر نسائه ، ففزع الناس من سرعته ، فخرج عليهم ، فرأى أهنم قد عجبوا من سرعته ، قال : ذكرت شيئًا من ِترْبٍ  إىل بعض ُحجم

 ة [ .عندنا ، فكرهت أن حيبسين فأمرت بقسمته ( ] الترب : قطع ذهب أو فض
فأتيته بوضوئه وحاجته ، فقال يل : سلين ، فقلت : أسألك مرافقتك  وعن ربيعة بن كعب قال ) كنت أبيت مع رسول هللا 

 يف اجلنة ، قال : فأعين على نفسك بكثرة السجود ( رواه مسلم .
اِجرِينم  -عمْن أمِِب ُهرميْ رمةم و  رماءم اْلُمهم ْيبمةم أمنَّ فُ قم ِديُث قُ ت م ا حم ذم اِت اْلُعلمى ومالنَِّعيِم  أمت مْوا رمُسولم اّللَِّ  ومهم رمجم ثُوِر بِالدَّ بم أمْهُل الدُّ ف مقماُلوا ذمهم

لِّ « . وممما ذماكم » اْلُمِقيِم . ف مقمالم  ا ُنصم مم لُّونم كم يُ ْعِتُقونم ومالم ن ُ  يقماُلوا ُيصم ُق وم دَّ ُقوُن ومالم ن متمصم دَّ ا نمُصوُم ومي متمصم مم يمُصوُمونم كم الم وم ْعِتُق . ف مقم
ٌد أمْفضم »  رمُسوُل اّللَِّ  ْن ب مْعدمُكْم ومالم يمُكوُن أمحم تمْسِبُقونم ِبِه مم ُكْم وم قم ب م ْن سم ْيئاً ُتْدرُِكونم ِبِه مم نمعم ِمْثلم أمفمالم أُعملُِّمُكْم شم ْن صم لم ِمْنُكْم ِإالَّ مم

ْعُتْم  ن م ا صم رًَّة » الم قمالُوا ب ملمى يما رمُسولم اّللَِّ . قم « . مم ثمالمِثنيم مم المٍة ثمالمثًا وم ُدونم ُدبُ رم ُكلِّ صم ُونم ومُتمْمم ربِّ ُتكم بُِّحونم وم اِلٍح « . ُتسم قمالم أمبُو صم
اِجرِينم ِإىلم رمُسوِل اّللَِّ  رماُء اْلُمهم عم فُ قم عملُ  ف مرمجم عم ِإْخومانُ نما أمْهُل األمْموماِل مبما ف معمْلنما ف مفم الُوا مسِم الم رمُسوُل اّللَِّ ف مقم ذمِلكم »  وا ِمثْ لمُه . ف مقم

اُء  ْن يمشم  ( رواه مسلم .فمْضُل اّللَِّ يُ ْؤتِيِه مم
يتنافسون يف اخلري ويفرح بعضهم ببعض باشرتاكهم فيه ، بل حيض  : ... كما كان أصحاب رسول هللا  قال ابن القيم

 ) سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض ( . بعضهم بعضاً ، وهي نوع من املسابقة ، وقد قال تعاىل :
: قل كما يقولون ، فإذا  : يا رسول هللا ! إن املؤذنني يفضلوننا ، فقال رسول هللا  وعن عبد هللا بن عمرو ) أن رجاًل قال



 الش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                             تفسري سورة البقرة

 245 

 انتهيت فسل تعط ( رواه أبو داود .
  األمثلة على ذلك :ومن املسارعة إىل اخلريات التأسف على فواهتا ، ومن 

 : ما جاء يف احلديث السابق : حيث كان الفقراء حيزنون على ما يتعذر عليهم فعله من اخلري مما يقدر عليه غريهم . أوالً 
 : احلزن على التخلف عن اخلروج يف اجلهاد لعدم القدرة على آلته . ثانياً 

ا أمت مْوكم لِ كما قال تعاىل )  زمنًا أماّل ومال عملمى الَِّذينم ِإذما مم ْمِع حم ُلُكْم عملمْيِه ت موملَّْوا ومأمْعيُ نُ ُهْم تمِفيُض ِمنم الدَّ تمْحِملمُهْم قُ ْلتم ال أمِجُد مما أممحِْ
 ) ا يُ ْنِفُقونم ُدوا مم  .جيِم

 : التأسف على فعل الطاعة . ثالثاً 
حىت يصلى عليها فله قرياطان ( قال : لقد فإن ابن عمر ملا بلغ ه حديث ) من شهد اجلنازة حىت تدفن فله قرياط ، ومن شهدها 

 فرطنا يف قراريط كثرية .
 ملاذا ينبغي أن نبادر ونسارع إىل اخلريات ؟ 

 استجابة ألمر هللا ورسوله . أواًل :
لِلرَُّسوِل ِإذم ، وقد تعاىل )سبقتكما يف اآليات واألحاديث اليت  ُنوا اْستمِجيُبوا ّلِلَِّ وم ا الَِّذينم آمم ا حُيِْييُكمْ يما أمي ُّهم  ....( ا دمعماُكْم ِلمم

 قبل حدوث الشواغل من فقر أو موت أو هرم أو ... . ثانياً :
ضًا مفسدًا ، أو موتاً ) بادروا باألعمال سبعًا ، هل تنتظرون إىل فْقرًا منسيًا ، أو غىن مطغيًا ، أو مر  كما يف احلديث قال 

 . ( رواه الرتمذي وفيه ضعف .جمهزاً ..
) اغتنم مخساً قبل مخس : حياتك قبل موتك ، وفراغك قبل شغلك ، وصحتك قبل مرضك ، وغناك قبل  ديث قال ويف احل

 فقرك ، ... ( رواه احلاكم .
فاإلنسان إذا انشغل بفقره ال يستطيع أن يؤدي ويسارع لألعمال الصاحلات ، وكذا إذا مرض ، فإنه ينشغل مبرضه ، وكذا ال 

 فاملوت يأت بغتة والقرب صندوق العمل . يدري مىت يأتيه املوت ،
 قبل الفُت املانعة من العمل . ثالثاً :

 )بادروا باألعمال فتناً كقطع الليل املظلم، يصبح الرجل مؤمناً وميسي كافراً، وميسي مؤمناً ويصبح كافراً(. رواه مسلم  كما قال   
فينشغل هبا ، فتشغله عن التفرغ للعمل الصاحل ، كما هو حال كثري  فاإلنسان ينبغي أن يبادر باألعمال الصاحلة قبل وقوع الفُت

فتنًا ، أي ،  –أي الصاحلة  –من الناس اآلن ، وأيضًا األعمال الصاحلة سبب للنجاة من الفُت ، وهلذا قال ) بادروا باألعمال 
عن املنكر وصالة وخاصة بالليل وغريه  قبل وقوع الفُت ، فالعمل الصاحل من إخالص هلل ومتابعة للرسول وأمر باملعروف وهني

ليلة من الليل فزعاً وهو يقول : ) من يوقظ صواحب احلجرات   سبب للنجاة من الفُت إذا حدثت وانتشرت ، وهلذا قام النب 
 كي يصلني ، ما أنزل الليلة من الفُت ( .

 : من أقوال السلف 
 فاعمل فيهما .: إن الليل والنهار يعمالن فيك  قال عمر بن عبد العزيز

: إن بضاعة اآلخرة كاسدة فاستكثروا منها يف أوان كسادها فإنه لو جاء وقت نفاقها مل تصلوا فيها إىل قليل وال   وقال أبو حازم
 .كثري 

: لو سقط من أحدكم درهم لظل يومه يقول : إنا هلل ذهب درمهي وهو يذهب عمره وال يقول :  وكان أبو بكر بن عياش يقول
 . وقد كان هلل أقوام يبادرون األوقات وحيفظون الساعات ويالزموهنا بالطاعاتذهب عمري 
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 . : ما تركت الصالة يف مجاعة منذ أربعني سنةقال سعيد بن املسيب و 
 .وكان سعيد بن جبري خيتم القرآن يف ليلتني  

 . األصابع ئلف إال ما ختط: ال نرى لسانك يفرت من الذكر فكم تسبح كل يوم ؟ قال : مائة أ ئوقيل لعمرو بن هان
فيقول : أنا أعلم مبا  وصام منصور بن املعتمر أربعني سنة وقام ليلها وكان الليل كله يبكي فتقول له أمه : يا بين قتلت قتيالً 

 . صنعت نفسي
قد ختم أخوك يف إنه  : ملا حضرت أبو بكر بن عياش الوفاة بكت أخته فقال : ال تبك وأشار إىل زاوية يف البيت قال اجلماين :

 .  هذه الزاوية َثانية عشر ألف ختمة
من قدم اليوم شيئاً قدم عليه غداً ، ومن مل يقدم شيئاً قدم على غري شيء ، قيل لبعضهم مجع فالن مااًل ؟ قال : هل مجع عمراً 

 ينفقه فيه ، قالوا : ال ، قال : ما مجع شيئاً .
 فيها ، واعمل لآلخرة على قدر مكثك فيها .: اعمل للدنيا على قدر مكثك  وقال بعض السلف

 : وملا كان أقوى ما حيث النفوس على املسارعة إىل اخلري وينشطها ، ما رتب هللا عليها من الثواب قال : قال السعدي 
يعًا )   معكم هللا للحساب فيفصل أي : يف موضع تكونوا من أعماق األرض أو قمم اجلبال جي( أَْيَن َما َتك ون وا يَْأِت ِبك م  اَّللَّ  مجَِ

ُنوا بِاحلُْْسىنم بني احملق واملبطل ) اُءوا مبما عمِمُلوا ومجيمْزِيم الَِّذينم أمْحسم  ( . لِيمْجزِيم الَِّذينم أمسم
 ومن قدرته سبحانه وتعاىل مجعكم من األرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم . ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ك لِِ َشْيٍء َقِديٌر() 

 : الفوائد
 أن اإلنسان جيب عليه أن يتبع احلق أينما كان وال ينظر إىل كثرة املخالف . -1
 احلث على املسابقة إىل اخلري . -2
 إحاطة هللا باخللق أينما كانوا .-3
 إثبات البعث واجلزاء .-4
 عموم قدرة هللا لكل شيء .-5
( َوِمْن 149احْلََراِم َوِإنَّه  َلْلَحقُّ ِمن رَّبَِِك َوَما اَّللَّ  ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمل وَن )َوِمْن َحْيث  َخَرْجَت فـََولِِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد ) 

جٌَّة ِإالَّ َيك وَن ِللنَّاِس َعَلْيك ْم ح  َحْيث  َخَرْجَت فـََولِِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلََراِم َوَحْيث  َما ك نت ْم فـََولُّوْا و ج وَهك ْم َشْطَره  لَِئالَّ 
ه ْم َفاَل ََّتَْشْوه ْم َواْخَشْوين َوأل ُِتَّ نِْعَمِِت َعَلْيك ْم َوَلَعلَّك ْم تـَْهَتد وَن )  ( . (150الَِّذيَن َظَلم وْا ِمنـْ

 [ . 150 – 149:  سورة البقرة] 
------------------- 

َوِمْن َحْيث  .  حْلََراِم َوِإنَّه  َلْلَحقُّ ِمْن رَبَِِك َوَما اَّللَّ  ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمل ونَ ِد اـَولِِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسجِ ـَوِمْن َحْيث  َخَرْجَت فَ ) 
هذا أمر ثالث من هللا تعاىل باستقبال ( َك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلََراِم َوَحْيث  َما ك ْنت ْم فـََولُّوا و ج وَهك ْم َشْطَره  ـَخَرْجَت فـََولِِ َوْجهَ 

 وقد اختلفوا يف حكمة التكرار ثالث مرات :احلرام من مجيع أقطار األرض ،  سجدامل
، : أن خيرج عن املسجد احلرام ويكون يف البلد وثانيها، : أن يكون اإلنسان يف املسجد احلرام أوهلاأن األحوال ثالثة،  أحدها :

ى احلالة األوىل، والثانية على الثانية، والثالثة على الثالثة، : أن خيرج عن البلد إىل أقطار األرض، فاآلية األوىل حممولة عل وثالثها
  ألنه قد كان يتوهم أن للقرب حرمة ال تثبت فيها للعبد ، فألجل إزالة هذا الوهم كرر هللا تعاىل هذه اآليات .

 . : أنه سبحانه إمنا أعاد ذلك ثالث مرات ألنه علق هبا كل مرة فائدة  واجلواب الثاين
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وأمر هذه القبلة حق ، ألهنم شاهدوا ذلك يف التوراة  رة األوىل فبني أن أهل الكتاب يعلمون أن أمر نبوة حممد أما يف امل 
واإلجنيل ، وأما يف املرة الثانية فبني أنه تعاىل يشهد أن ذلك حق ، وشهادة هللا بكونه حقاً مغايرة لعلم أهل الكتاب بكونه حقاً ، 

أنه إمنا فعل ذلك لئال يكون للناس عليكم حجة ، فلما اختلفت هذه الفوائد حسنت إعادهتا ألجل أن وأما يف املرة الثالثة فبني 
ف مومْيٌل لّلَِّذينم يمْكُتُبونم الكتاب بِأمْيِديِهْم مُثَّ ي مُقوُلونم هذا ) يرتتب يف كل واحدة من املرات واحدة من هذه الفوائد ، ونظريه قوله تعاىل 

تمبمْت أيديهم وويل هلم مما يكسبونِمْن ِعنِد هللا لِيمشْ  ُْم ممَّا كم ُروْا بِِه َثممًنا قمِليالً ف مومْيٌل هلَّ  ( . ت م
ا ُكنُتْم ف موملُّواْ ) : أنه تعاىل قال يف اآلية األوىل  واجلواب الثالث ْيُث مم ْطرم املسجد احلرام ومحم كم شم ا ف مومّل ومْجهم اهم لمًة ت مْرضم نَّكم ِقب ْ ف ملمنُ وملّي م

ْطرمهُ ُوُجو  ُكْم شم ا)   ألنه قال فكان رمبا خيطر ببال جاهل أنه تعاىل إمنا فعل ذلك طلبًا لرضا حممد  ( هم اهم لمًة ت مْرضم نَّكم ِقب ْ  ( ف ملمنُ وملّي م
قُّ )فأزال هللا تعاىل هذا الوهم الفاسد بقوله :  ِإنَُّه لمْلحم ْطرم املسجد احلرام وم كم شم رمْجتم ف مومّل ومْجهم ْيُث خم ِمْن حم أي َنن  ( ِمن رَّّبكم  وم

ما حولناك إىل هذه القبلة مبجرد رضاك ، بل ألجل أن هذا التحويل هو احلق الذي ال حميد عنه فاستقباهلا ليس ألجل اهلوى 
رمْجتم ) وامليل كقبلة اليهود املنسوخة اليت إمنا يقيمون عليها مبجرد اهلوى وامليل ، مث أنه تعاىل قال ثالثًا  ْيُث خم ِمْن حم كم  وم ف مومّل ومْجهم

ْطرمهُ  ُكْم شم ا ُكنُتْم ف موملُّوْا ُوُجوهم ْيُث مم ْطرم املسجد احلرام ومحم واملراد دوموا على هذه القبلة يف مجيع األزمنة واألوقات ، وال تولوا (  شم
ثانية أمر بالدوام يف مجيع فيصري ذلك التويل سببًا للطعن يف دينكم ، واحلاصل أن اآلية السالفة أمر بالدوام يف مجيع األمكنة وال

 األزمنة واألمكنة ، والثالثة أمر بالدوام يف مجيع األزمنة وإشعار بأن هذا ال يصري منسوخاً ألبتة .
والثاين مقرون  ، أن األمر األول مقرون بإكرامه إياهم بالقبلة اليت كانوا حيبوهنا وهي قبلة أبيهم إبراهيم  واجلواب الرابع :

اوم ) بقوله تعاىل  ٌة ُهوم ُموملّيهم أي لكل صاحب دعوة وملة قبلة يتوجه إليها فتوجهوا أنتم إىل أشرف اجلهات اليت يعلم  (  ِلُكّل ِوْجهم
قُّ ِمن رَّّبكم ) هللا تعاىل أهنا حق وذلك هو قوله  ِإنَُّه لْلحم ْطرم املسجد احلرام وم كم شم رمْجتم ف موملِّ ومْجهم ْيُث خم ِمْن حم والثالث مقرون (  وم

، قرن بكل واحدة منها أمر بالتزام القبلة ، القبلة فكانت هذه علاًل ثالثًا  بقطع هللا تعاىل حجة من خاصمه من اليهود يف أمر
قوله نظريه أن يقال : الزم هذه القبلة فإهنا القبلة اليت كنت هتواها ، مث يقال : الزم هذه القبلة فإهنا قبلة احلق ال قبلة اهلوى ، وهو 

ِإنَّ )  قُّ ِمن رَّّبكم وم لزم هذه القبلة فإن يف لزومك إياها انقطاع حجج اليهود عنك ، وهذا التكرار يف هذا املوضع  امث يقال :  ( ُه لمْلحم
ّذبمانِ  يّ فمِبأم )كالتكرار يف قوله تعاىل  ا ُتكم انم أمْكث م )وكذلك ما كرر يف قوله تعاىل  (ءماالء رمّبُكمم ا كم مم ْؤِمِننيم ِإنَّ يِف ذمِلكم آليمًة وم  (.ُرُهْم مُّ

أن هذه الواقعة أول الوقائع اليت ظهر النسخ فيها يف شرعنا فدعت احلاجة إىل التكرار ألجل التأكيد والتقرير  واجلواب اخلامس :
 .             ) تفسري الرازي ( . وإزالة الشبهة وإيضاح البينات

 ورجح القرطب القول األول . 
 واخلالصة :

 . : لتقرير حكم النسخ واستجابة لرغبة النب  لأن األمر األو 
 لبيان أن احلق من ربك ، وأن لكل ملة وجهة وهذا وجهتكم . واألمر الثاين :

 حيثما توجهتم فهذه قبلتكم ، ولقطع حجج املعاندين .واألمر الثالث : 
تاب ، وهذا قول مجهور املفسرين ، ووجه حجتهم : أهنم يقولون ( املراد بالناس هنا أهل الكلَِئالَّ َيك وَن لِلنَّاِس َعَلْيك ْم ح جٌَّة ) 

 جيحد ديننا ويتبع قبلتنا .
ه ْم )   املراد هبم : مشركي قريش .( ِإالَّ الَِّذيَن ظََلم وا ِمنـْ

ويكون مبعىن ) لكن ( الذين ظلموا منهم ) وهم  – على القول الراجح –ذهب بعض العلماء إىل أن االستثناء هنا منقطع 
 شركوا العرب ( ال حجة هلم فال يلتفت إليهم .م
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 أنه استثناء منقطع واملعىن : لئال يكون للناس عليكم حجة ، لكن  –وهللا أعلم -: واألقرب عندي  قال الشيخ ابن عثيمني
 الذين ظلموا منهم لن تنجوا من حماجتهم وماصمتهم .

ن للناس عليكم حجة إال الذين ظلموا سيحتجون ولن تنقطع وذهب بعض العلماء إىل أن االستثناء متصل ، أي : لئال يكو 
 دعواهم الباطلة . ) يقولون رجع حممد إىل قبلتنا فسريجع إىل ديننا ( .

 ملاذا مسيت حجة ؟  فإن قيل : 
ت ُ )قال هللا تعاىل فاجلواب: احلجة تأت بالقرآن مبعىن ما حيتج وبه ويتمسك به سواء كان صحيحًا أو باطاًل كما  ُهْم دماِحضمٌة ُحجَّ

اءكم ِمنم العلم) فم وقال تعاىل ( فسماها حج ة مع أهنا باطلة ،  ِعندم رمهبِّم ا جم كم ِفيِه ِمن ب مْعِد مم اجَّ ْن حم واحملاجة هي أن يورد كل (  مم
ذا إ هوألن احلجة اشتقاقها من حج، وهذا يقتضي أن يكون الذي يورد املبطل يسمى باحلجة ، واحد منهم على صاحبه حجة 

، وقال بعضهم : إهنا مأخوذة من حمجة الطريق ، فكل كالم يتخذه اإلنسان كالم يقصد به غلبة الغري فهو حجةفكل  ، عال عليه
 ، وإذا ثبت أن الشبهة قد تسمى حجة كان االستثناء متصاًل .لنفسه يف إثبات أو إبطال فهو حجةمسلكاً 

  جحه ابن تيمية وابن القيم .وممن رجح أن االستثناء متصالً ابن جرير الطربي ور 
  مما حصلت فيه فتنة كبرية ، أشاعها أهل الكتاب ، واملنافقون ،  وكان صرف املسلمني إىل الكعبة :قال السعدى ،

واملشركون ، وأكثروا فيها من الكالم والشبه ، فلهذا بسطها هللا تعاىل ، وبينها أكمل بيان ، وأكدها بأنواع من التأكيدات ، اليت 
  نتها هذه اآليات.تضم

 .األمر هبا ، ثالث مرات ، مع كفاية املرة الواحدة  منها :
، ويف هذه اآلية أمر فيها الرسول  اً ، أو لألمة عموم اً أن املعهود  أن األمر ، إما أن يكون للرسول ، فتدخل فيه األمة تبع ومنها :
  كم ) باخلصوص يف قوله ُكمْ ) له يف قو  واألمة عموماً (  ف موملِّ ومْجهم  ( . ف موملُّوا ُوُجوهم

 .أنه رد فيه مجيع االحتجاجات الباطلة ، اليت أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة ، كما تقدم توضيحها  ومنها :
  .أنه قطع األطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب  ومنها :

قُّ ِمْن رمبِّكم ) قوله :  ومنها ِإنَُّه لمْلحم قُّ ِمْن رمبِّكم )، ولكن مع هذا قال ر الصادق العظيم كاف شافجرد إخبافم (وم ِإنَُّه لمْلحم  .(وم
، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع متقرر عندهم، صحة هذا األمرأن أهل الكتاب  -وهو العامل باخلفيات  -أنه أخرب  ومنها :

 . العلم
املخالفني للحق من اليهود واملشركني واملنافقني مهما قالوا ، ومهما  أي : فال ختشوا هؤالء الظلمة املعاندين( َفال ََّتَْشْوه ْم ) 

 أرادوا بكم من أذى .
 أي : وخافوين وأفردوين باخلشية ، فأنا القادر على نصركم ، وحفظكم منهم .( َواْخَشْوين ) 
  ، والفرق بينهما من وجوه :واخلشية أخص من اخلوف 

 ال يكون .اخلشية مع العلم ، واخلوف قد  أواًل :
ى اّللَّم ِمْن اخلشية تكون لعظمة املخشي ، وأما اخلوف لضعف اخلائف أو يكون املخ وف منه قويًا ، قال تعاىل )  ثانيًا : ْشم ِإمنَّما خيم

اءُ    ( . ِعبماِدِه اْلُعلممم
  نكم و قبلتكم فإهنم ال يضر  فاملعىن ال ختشوا من تقدم ذكره ممن يتعنت وجيادل وحياج ، وال ختافوا مطاعنهم يف :قال الرازي ،

واخشوين ، يعين احذروا عقايب إن أنتم عدلتم عما ألزمتكم وفرضت عليكم ، وهذه اآلية يدل على أن الواجب على املرء يف كل 
لب ون مشتغل الق ة ، وأن ال يك م أنه ليس يف يد اخللق شيء ألبت أفعاله وتروكه أن ينصب بني عينيه : خشية عقاب هللا ، وأن يعل
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 . ر إليهم  م ، وال ملتفت اخلاط هب

  : ن سوى هللا تعاىل ، واألمر باطراح أمرهم ومراعاة أمر هللا تعاىل . وقال القرطيب    ومعىن اآلية الّتحقري لكل مم

 : يف اآلية األمر خبشية هللا وخوفه ، وللخوف من هللا فضائل 
 أنه من عالمات اإلميان . أواًل :

اُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيم فمال ختمماقال تعاىل )  ( . فُوُهْم ومخم
 مدح هللا أنبياءه باخلوف منه . ثانياً :

اِشِعنيم كما قال تعاىل )  انُوا لمنما خم باً ومكم يمْدُعون منما رمغمباً ومرمهم رماِت وم ارُِعونم يف اخلْمي ْ انُوا ُيسم  ( . ِإن َُّهْم كم
 ة .ل العرش يوم القياماإلنسان يف ظاخلوف من هللا جيعل  ثالثاً :

ورجل ذكر هللا خاليًا ففاضت ،  يف حديث السبعة ) ورجل طلبته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف هللا ذكر النب 
 اخلشية املوجبة لدمع العني تؤدي إىل أن النار ال متس العني يوم القيامة.( ف عيناه
 اخلوف سبب للنجاة من كل سوء:  رابعاً 
 .ة ( خشية هللا تعاىل يف السر والعالني: منها ت : وذكر ث منجياثال)  قال 

 أثىن هللا على مالئكته بشدة خوفهم منه . خامساً :
ْشيمِتِه ُمْشِفُقونم كما قال تعاىل )   ( . ومُهْم ِمْن خم

 من صفات الرجال العظماء . سادساً :
اٌل ال تُ ْلِهيِهْم َِتمارمٌة ومال ب مْيٌع قال تعاىل )  اِة خيممافُ رِجم ِإيتماِء الزَّكم ِإقماِم الصَّالِة وم ارُ  عمْن ذِْكِر اّللَِّ وم لَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب وماأْلمْبصم قم  ( . ونم ي مْوماً ت مت م

 من صفات األبرار خوفهم من عدم القبول . سابعاً :
قُ ُلوبُ ُهْم ومِجلمٌة أمن َُّهْم إِ قال تعاىل ) ا آت مْوا وم  ( أي: والذين يعطون ويعملون وخيافون أن ال يتقبل منهم .ىلم رمهبِِّْم رماِجُعونم ومالَِّذينم يُ ْؤُتونم مم

 وعد هللا اخلائفني اجلنة . ثامناً :
نَّتمانِ كما قال تعاىل )  امم رمبِِّه جم قم افم مم ْن خم ِلمم  ( . وم

 وأصحابه . أنه من صفات نبينا حممد  تاسعاً :
 واه مسلم .) إين أخشاكم هلل وأتقاكم له ( ر  قال 

خطبة ما مسعت مثلها قط قال : لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلياًل ولبكيتم كثريًا ،  وعن أنس قال ) خطبنا رسول هللا 
 فغطى أصحاب رسول هللا وجوههم وهلم خنني ( متفق عليه .

 من أسباب النجاة من النار . عاشرًا :
  سبيل هللا ، وعني بكت من خشية هللا ( رواه الرتمذي .) عينان ال متسهما النار : عني باتت ُترس يف قال  

 ) من خاف أدجل ومن أدجل بلغ املنزل ، أال إن سلعة هللا غالية ، أال إن سلعة هللا اجلنة ( . وقد قال 
 : اخلوف سبب للبعد عن املعاصي . احلادي عشر

ابم ي م قال تعاىل )  ْيُت رميبِّ عمذم اُف ِإْن عمصم ْوُز اْلُمِبنُي(.  ْوٍم عمِظيمٍ ُقْل ِإيّنِ أمخم ِئٍذ ف مقمْد رممِحمُه ومذمِلكم اْلفم ْن ُيْصرمْف عمْنُه ي مْومم  . مم
 قال بعض السلف: إذا سكن اخلوف يف القلب أحرق موضع الشهوات منه.

 سبب يف إخالص العمل هلل . : الثاين عشر
زماًء ومال ُشُكوراً  ِإمنَّما نُْطِعُمُكْم ِلومْجِه اّللَِّ ال نُرِيدُ قال تعاىل )   ( . ِإنَّا خنمماُف ِمْن رمبِّنما ي مْوماً عمُبوساً قمْمطمرِيراً .  ِمْنُكْم جم
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 سبب لعلو اهلمة يف العبادة . : ثالث عشرال
ممَّا رمزمقْ نماُهْم يُ نْ قال تعاىل )  عاً وم ْوفاً ومطممم اِجِع يمْدُعونم رمب َُّهْم خم ضم اىفم ُجُنوبُ ُهْم عمِن اْلمم  ( . ِفُقونم ت متمجم

 اخلوف جيعل العبد سائراً على طريق اهلداية . الرابع عشر :
 قال ذو النون املصري : الناس على الطريق ما مل يزل عنهم اخلوف فإذا زال عنهم اخلوف ضلوا عن الطريق .

 : اخلوف يضفي املهابة على صاحبه . اخلامس عشر
 اف هللا منه كل شيء، ومن مل خيف هللا خاف من كل شيء .قال عمر بن عبدالعزيز رمحه هللا : من خاف هللا أخ

 وقال حيىي بن معاذ الرازي : على قدر حبك هلل حيبك اخللق، وعلى قدر خوفك من هللا يهابك اخللق .
 : اخلوف من أسباب قبول الدعاء: السادس عشر

 قال تعاىل ) وادعوه خوفاً وطمعاً إن رمحت هللا قريب من احملسنني ( .
 : اخلوف من أسباب االنتفاع بكالم هللا تعاىل . عشر السابع

 قال تعاىل ) فذكر بالقرآن من خياف وعيد ( .
 : من أقوال السلف 

 قال أبو سليمان الداراين : ما فارق اخلوف قلباً إال خرب .
 وقال حامت األصم : لكل شيء زينة ، وزينة العبادة اخلوف من هللا .

  أخاف هللا منه كل شيء ، ومن مل خيف هللا أخافه هللا من كل شيء .وقال عامر بن قيس : من خاف هللا
وحني سئل عطاء السليمي : ما هذا احلزن ؟ قال وحيك ؟ املوت يف عنقي ، والقرب بييت ، ويف القيامة موقفي ، وعلى جسر جهنم 

 طريقي ، ال أدري ما يصنع يب ؟
 وقال الفضيل : من خاف هللا دله اخلوف على كل خري .

 وقال يزيد بن حوشب : ما رأيت أخوف من احلسن وعمر بن عبدالعزيز كأن النار مل ختلق إال هلما .
 . رأيته قط وقال السبكي رمحه هللا : ما خفت هللا يوما ، إال رأيت له بابا من احلكمة والعربة ما

 ل .عة ، وذكر املوت يزهد يف الفضو على الطا وقال حكيم : احلزن مينع الطعام ، واخلوف مينع الذنوب ، والرجاء يقوي
 وقال احلسن : الرجا واخلوف مطيتا املؤمن .

 .الذي أذهب عنا احلزن(وقال إبراهيم التيمي: ينبغي ملن مل حيزن أن خياف أن يكون من أهل النار ألن أهل اجلنة قالوا )احلمد هلل 
 ما شرعت لكم من استقبال الكعبة، لتكمل لكم الشريعة من مجيع وجوهها.أي: ألمت نعميت عليكم في(  َوأِل ُِتَّ نِْعَمِِت َعَلْيك مْ )  
  فبني هللا تعاىل أنه حوهلم إىل هذه الكعبة هلاتني احلكمتني: 

  النقطاع حجتهم عنه . إحدامها :
 .لتمام النعمة  والثانية :

 اكم به .أي : إىل ما ضلت عنه األمم وهديناكم إليه وخصصن(  َوَلَعلَّك ْم تـَْهَتد ونَ ) 
 لعل ( تأت يف القرآن مبعنيني ، قال بعض العلماء : هي على الرتجي ، ولكن الرتجي حبسب ما يظهر  قال الشنقيطي ( :

ُر أمْو خيمْ للناس ، أما هللا فهو عامل مبا كان فال يصدق عليه الرتجي  كقوله ملوسى وهارون ) ( أي : شى ف مُقوال لمُه ق مْواًل لميِّنًا لمعملَُّه ي متمذمكَّ
 على رجاِئكما وعلم بين آدم القاصر ، أما هللا فهو عامل أنه ال يذكر وال خيشى .

الثاين : ما قاله بعض العلماء : إن كل ) لعل ( يف القرآن مشتملة معىن التعليل مبعىن ) ألجل ( وعليه ف ) لعلكم تذكرون ( ، 
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 ألجل أن تتذكروا وتتعظوا بآياتنا وغرائب صنعنا وعجائبنا .
 الفوائد :

 تكرار األمر اهلام . -1
 أن أهل الباطل حياجون يف احلق إلبطاله .-2
 وجوب تنفيذ شرع هللا ، وأال خيشى اإلنسان لومة الئم . -3
 أن خشية الناس من أسباب كتم العلم وتبديله . -4
 أن تنفيذ أوامر هللا وخشيته سبب للهداية . -5
ل و َعَلْيك ْم آيَاتَِنا َويـ زَكِِيك ْم َويـ َعلِِم ك م  اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويـ َعلِِم ك م مَّا لَْ َتك ون  َكَما َأْرَسْلَنا ِفيك ْم َرس واًل )  وْا تـَْعَلم وَن مِِنك ْم يـَتـْ
(151) . ) 
 [ .  151سورة البقرة: ]  

------------- 
بق يف قوله ) وألمت نعميت ( واملعىن : كما أمتمت عليكم نعميت كذلك الكالم متعلق مبا س(  )َكَما َأْرَسْلَنا ِفيك ْم َرس واًل ِمْنك مْ 

 أرسلت فيكم رسوالً منكم .
 يذكر تعاىل عباده املؤمنني ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول  قال ابن كثري : . حممد إليهم 

ْلنما ِفيُكْم رمُسواًل ِمنْ واملخاطب بذلك هم العرب ، قال الطربي : )  ا أمْرسم مم ( فإنه يعين بذلك العرب ، قال هلم جل ثناؤه :  ُكمْ كم
الزموا أيها العرب طاعيت وتوجهوا إىل القبلة اليت أمرتكم بالتوجه إليها لتنقطع حجة اليهود عنكم ، فال تكون هلم عليكم حجة ، 

ل الذي أرسله إليهم منهم وألمت نعميت عليكم وهتتدوا كما ابتدأتكم بنعميت فأرسلت فيكم رسواًل إليكم منكم ، وذلك الرسو 
 [ . 46/   2] تفسري الطربي : .  حممد 

ل و َعَلْيك ْم آيَاتَِنا )    أي : يقرأ عليكم آياتنا ، واملراد باآليات هنا الشرعية ، وهي الوحي .( يـَتـْ
 : ألن آيات هللا تنقسم إىل قسمني 

 أن خيلقوا مثلها ( . اآليات الكونية القدرية . ) فهي مما نشاهده مما ال يستطيع البشر
وهي ما نصبه هللا ) جل وعال ( ليدل به خلقه على أنه الواحد األحد املستحق للعبادة ، كالشمس والسماء واألرض  وَنوها ، 

 وكل ما يف الكون من ملوقات هللا شاهد بكمال هللا وقدرته وعزته وأنه املستحق للعبادة .
اوم قال تعاىل ) إ مم ْلِق السَّ ا أم نَّ يِف خم مم ُع النَّاسم وم فم اِر وماْلُفْلِك الَّيِت َتمْرِي يف اْلبمْحِر مبما ي من ْ هم نْ زملم اّللَُّ ِمنم اِت وماأْلمْرِض وماْخِتالِف اللَّْيِل ومالن َّ

تمْصرِيِف  ا ِمْن ُكلِّ دمابٍَّة وم بمثَّ ِفيهم ْوهِتما وم اٍء فمأمْحيما بِِه اأْلمْرضم ب مْعدم مم اِء ِمْن مم مم اِء وماأْلمْرِض السَّ مم ِر ب منْيم السَّ خَّ اِب اْلُمسم حم الرِّيماِح ومالسَّ
ْوٍم ي مْعِقُلونم  ياٍت لِقم  ( أي : لعالمات واضحة جازمة قاطعة بأن من خلقها هو رب هذا الكون ، وهو املعبود وحده . آلم

 ا مبثله ( .اآليات الشرعية الدينية ، كآيات هذا القرآن العظيم . ) ال يستطيع البشر أن يأتو  
ُلو عملمْيُكْم آيماِت اّللَِّ ومنه قوله تعاىل ) ُلو عملمْيِهْم آيماتِهِ ( وقوله تعاىل ) رمُسواًل ي مت ْ ُهْم ي مت ْ يِّنيم رمُسوالً ِمن ْ  . ( ُهوم الَِّذي ب معمثم يف اأْلُمِّ

 ومسيت آيات ، مجع آية ، ألهنا عالمة على صدق من جاء هبا .
 يطهرهم من رذائل األخالق ودنس النفوس وأفعال اجلاهلية ، وخيرجهم من الظلمات إىل النور .أي : ( َويـ زَكِِيك ْم ) 
  : أي : يطهر أخالقكم ونفوسكم ، برتبيتها على األخالق اجلميلة ، وتنزيهها عن األخالق الرذيلة ، وذلك  قال السعدي

ذب إىل الصدق ، ومن اخليانة إىل األمانة ، ومن كتزكيتكم من الشرك ، إىل التوحيد ومن الرياء إىل اإلخالص ، ومن الك
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الكرب إىل التواضع ، ومن سوء اخللق إىل حسن اخللق ، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع ، إىل التحاب والتواصل والتوادد ، 
 [ . 74] تفسري السعدي : .  وغري ذلك من أنواع التزكية

 اعاىل : )ينبغي للمسلم أن يسعى يف تزكية نفسه ، كما قال ت اهم ن زمكَّ  ( .قمْد أمفْ لمحم مم

ا فقد أقسم هللا َثان أقسام ) اهم ُضحم ْمِس وم ا . ومالشَّ هم ِر ِإذما تمالم مم ا . وماْلقم هم الَّ اِر ِإذما جم هم ا . ومالن َّ اهم ا. وماللَّْيِل ِإذما ي مْغشم ا ب منماهم مم اء وم مم .  ومالسَّ
ا  اهم ا طمحم مم ا سم . وماأْلمْرِض وم ن مْفٍس وممم اوم ا .  وَّاهم ا ومت مْقوماهم ا ُفُجورمهم هم ا . فمأمهْلممم اهم ن زمكَّ  ( .قمْد أمفْ لمحم مم

اللهم يقول : ) ، وهلذا كان النب مل نفسه وجياهدها على تزكية نفسه، ألن من زكى نفسه فقد أفلحفينبغي على املسلم أن حي
 ( .ي تقواها وزكها أنت خري من زكاهاآت نفس

 البصر :من تزكية النفس غض 
ُمْ كما قال تعاىل )  ى هلم ُهْم ذمِلكم أمزْكم ُظوا فُ ُروجم  ( . ُقْل لِْلُمْؤِمِننيم ي مُغضُّوا ِمْن أمْبصمارِِهْم ومحيمْفم

 ومن تزكية النفس رجوع اإلنسان إذا قيل له ارجع .
ىتَّ يُ ْؤذمنم كما قال تعاىل )  ا حم داً فمال تمْدُخُلوهم ا أمحم ُدوا ِفيهم ى لمُكمْ  فمِإْن ملْم َتِم ِإْن ِقيلم لمُكُم اْرِجُعوا فماْرِجُعوا ُهوم أمزْكم  (  . لمُكْم وم

 أن تزكية هللا من فضل هللا .
اءُ كما قال تعاىل ) ْن يمشم لمِكنَّ اّللَّم يُ زمكِّي مم ٍد أمبمداً وم ى ِمْنُكْم ِمْن أمحم ا زمكم يٌع عمِليمٌ  وماّللَُّ وملمْوال فمْضُل اّللَِّ عملمْيُكْم ومرممْحمُتُه مم  ( . مسِم

 وهو القرآن ، وسبق ملاذا مسي القرآن كتاباً .(  َويـ َعلِِم ك م  اْلِكَتابَ )  
 تقدم اخلالف يف املراد هبا .( َواحلِْْكَمَة  )

و حادث وكائن من ( أي : يعلمكم من أخبار األنبياء وقصص األمم اخلالية ، واخلرب عما ه َويـ َعلِِم ك ْم َما لَْ َتك ون وا تـَْعَلم ونَ ) 
.                    ، فأخربهم جل ثناؤه أن ذلك كله إمنا يدركونه برسوله  األمور اليت مل تكن العرب تعلمها ، فعلموها من رسول هللا 

 [ . 46 2] تفسري الطربي : 
 الفوائد :

 بيان نعمة هللا بإرسال الرسل . -1
 بلغ مجيع ما أوحي إليه . أن النب -2
 من مهمات الرسول تزكية النفوس وتطهريها . أن -3
 أن األصل يف اإلنسان اجلهل .-4
 فضل هللا علينا حيث علمنا ما مل نكن نعلم . -5
 (152فَاذْك ر وين َأذْك رْك ْم َواْشك ر وْا يل َواَل َتْكف ر وِن )) 

 [ . 152] البقرة :  
----------- 

 ارحكمبألسنتكم وقلوبكم وجو  (فَاذْك ر وين ) 
) قال تعاىل : من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي ،  أي : أثيبكم بالثواب واألجر العظيم ، كما يف احلديث قال ( َأذْك رْك ْم ) 

 ومن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم ( متفق عليه .
 قال سعيد بن جبري : اذكروين بطاعيت أذكركم مبغفرت .

 أذكركم برمحيت إياكم ومغفرت لكم، اكم عنهفيما آمركم به وفيما أهناملؤمنون بطاعتكم إياي  وين أيها: فاذكر  قال الطربي. 
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  ، وللذكر فضائل عظيمة :وهذه اآلية من أعظم اآليات يف فضل ذكر هللا تعاىل 
 : أنه يورث العبد ذكر هللا له . منها

 ( .فماذُْكُروين أمذُْكرُْكْم كما يف هذه اآلية )
 م : ولو مل يكن يف الذكر إال هذه وحدها لكفى هبا فضاًل وشرفاً .قال ابن القي

 ) قال تعاىل : من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي ، ومن ذكرين يف مأٍل ذكرتُه يف مأٍل خري منهم ( متفق عليه . وقال 
 : أنه سبب لنزول السكينة وغشيان الرمحن . ومنها

قعد قوم يف جملس يذكرون هللا فيه إال حفتهم املالئكة ، وغشيتهم الرمحة ، ونزلت ) ال ي كما يف حديث أيب هريرة يف قوله 
 عليهم السكينة ، وذكرهم هللا فيمن عنده ( رواه مسلم .

 : أنه غرس اجلنة . ومنها
، يبة الرتبةئ أمتك مين السالم، وأخربهم أن اجلنة ط، أقر  إبراهيم اخلليل فقال: يا حممد) لقيت ليلة اسري يب كما يف قوله 

 عذبة املاء ، وأهنا قيعان ، وأن غراسها : سبحان هللا ، واحلمد هلل ، وال إله إال هللا ، وهللا أكرب ( رواه الرتمذي .
 : أن دوام ذكر الرب يوجب األمان من نسيانه وهو سبب شقاء العبد . ومنها

ُهْم أُولمِئكم ُهُم ومالفإن نسيان الرب سبحانه يوجب نسيان نفسه ومصاحلها ، قال تعاىل ) اُهْم أمنْ ُفسم الَِّذينم نمُسوا اّللَّم فمأمْنسم  تمُكونُوا كم
اِسُقونم   ( . اْلفم

 : أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة األموال . ومنها
دير ،  ) من قال يف يوم مائة مرة : ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد ، وهو على كل شيء ق كما قال 

كانت له عدل عشر رقاب ، وكتبت له مائة حسنة ، وحميت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي 
 .. ( متفق عليه .

 : أن العبد ال حيرز نفسه من الشيطان إال بذكر هللا . ومنها
إىل حصن حصني،  ج العدو يف أثرِه سراعاً ، حىت أتى، فإن مثل ذلك رجل خر كما يف احلديث )... وآمركم أن تذكروا هللا تعاىل

 ( رواه الرتمذي .من الشيطان إال بذك ر هللا ...، كذلك العبد ال حيرز نفس ه فأح رز نفسه منهم
 قال ابن القيم : فلو مل يكن يف الذكر إال هذه اخلصلة الواحدة ، لكان حقيقاً بالعبد أن ال يفرت لسانه من ذكر هللا تعاىل .

 ( .نت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك، وكا : ال إله إال هللا وحده ... ما يف احلديث السابق )من قال يف يوم مائة مرةوك
 : أن سيد املرسلني كان كثري الذكر . ومنها

 يذكر هللا على كل أحيانه ( رواه مسلم . كما يف حديث عائشة قالت ) كان رسول هللا 
 الس املالئكة ، فليس من جمالس الدنيا هلم جملس إال جملس يذكر هللا فيه .أن جمالس الذكر جم:  ومنها

كما سبق يف حديث )ال يقعد قوم يف جملس يذكرون هللا فيه إال حفتهم املالئكة ، وغشيتهم الرمحة ، ونزلت عليهم السكينة ، 
 وذكرهم هللا فيمن عنده ( رواه مسلم .

) إن هلل مالئكة ُفُضاًل سيارة يطوفون يف الطرق يلتمسون أهل الذكر ، فإذا وجدوا  وكما يف حديث أيب هريرة . قال : قال 
 ... ( رواه مسلم .م بأجنحتهم إىل السماء الدنيا قوماً يذكرون هللا تناّدوا : هلموا إىل حاجتكم ، قال : فيحفوهن

 : أن هللا يباهي بالذاكرين مالئكته . ومنها
خرج على حلقة من أصحابه ، فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر هللا وَنمده   كما يف حديث معاوية ) أن رسول هللا
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على ما هدانا لإلسالم ، قال : آهلل ما أجلسكم إال ذاك ؟ قالوا : وهللا ما أجلسنا إال ذاك ، قال : أما إين مل استحلفكم هُتمة 
 يباهي بكم املالئكة ( رواه مسلم .لكم ، ولكنه أتاين جربيل فأخربين : أن هللا تبارك وتعاىل 

 أن الذكر يعطي الذاكر قوة حىت إنه ليفعل مع الذكر ما ال يطيق فعله بدونه . ومنها :
علم ابنته فاطمة وعليًا أن يسبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثالثًا وثالثني ، وحيمدا ثالثاً  كما يف احلديث ) أن النب 

 ذلك وقال : إنه خري لك من خادم ( متفق عليه . ثني ، ملا سألته اخلادم ، فعلمها وثالثني ، ويكربا أربعاً وثال
 قال ابن القيم : قيل : إن من داوم على ذلك وجد قوة يف بدنه مغنية عن خادم .

 أن كثرة ذكر هللا أمان من النفاق . ومنها :
ِإذما قماُموا ِإىلم الصَّالِة قماُمواقال تعاىل يف املنافقني  اىلم يُ رماُؤونم النَّاسم ومال يمْذُكُرونم اّللَّم ِإالَّ قمِليالً   وم  ( . ُكسم

 من النفاق . ئوقال كعب : من أكثر ذكر هللا بر 
 : أن العبادات إمنا شرعت لذكر هللا . ومنها
 : أنه من أحب األعمال إىل هللا . ومنها

 ( رواه الرتمذي .رجاًل بقوله ) ال يزال لسانك رطباً من ذكر هللا  كما أوصى 
 : أنه سبب الشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل . ومنها

 فإن العبد البد أن يتكلم ، فإن مل يتكلم بذكر هللا تعاىل ، وذكر أوامره ، تكلم هبذه احملرمات أو بعضها .
 : من أقوال السلف يف ذكر هللا تعاىل 

 ، وإن جالء القلوب ذكر هللا . يء جالءش قال أبو الدراء : لكل
 وقال معاذ : ما عمل العبد عماًل أجنى له من عذاب هللا من ذكر هللا .

 وقال ابن عباس : الشيطان جامث على قلب ابن آدم ، فإذا سها وغفل وسوس ، فإذا ذكر هللا خنس .
 وقال كعب : من أكثر من ذكر هللا برأ من النفاق .

 قلب مثل املاء للسمك ، فكيف يكون حال السمك إذا فارق املاء .وقال ابن تيمية : الذكر لل
 وقال ابن القيم : الذكر باب احملبة وشارعها األعظم وصراطها األقوم .

 وقال : من أراد أن ينال حمبة هللا فليلهج بذكره .
 وقال : وكل شيء له صدأ ، وصدأ القلب الغفلة واهلوى ، وجالؤه الذكر والتوبة .

 : أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم اثين عشر ألف تسبيحة ويقول : أسبح بقدر ذنويب . وعن عكرمة
 وقال ابن السماك : رأيت مسعراً يف النوم ، فقلت : أي العمل وجدت أنفع ؟ قال : ذكر هللا .

كثري التسبيح بني   وقال أمحد بن حنبل : صحبت هشْيمًا أربع سنني أو مخس ، ما سألته عن شيء إال مرتني هيبة له ، وكان
 احلديث ، يقول بني ذلك : ال إله إال هللا ، ميد هبا صوته .

 وقال رياح القيسي : يل نيف وأربعون ذنباً ، قد استغفرت لكل ذنب مأئة ألف مرة .
 وقالت رابعة العدوية لصاحل املري : يا صاحل ، من أحب شيئاً أكثر من ذكره .

 وذكر هللا دواء . وعن ابن عون قال : ذكر الناس داء ،
 وعن ميمون بن سياه قال : إذا أراد هللا بعبده خرياً : حبب إليه ذكره .

 وعن ذي النون املصري : ما طابت الدنيا بذكره ، وال طابت اآلخرة إال بعفوه ، وال طابت اجلنان إال برؤيته .
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ما أنعمت عليكم من اإلسالم ، واهلداية للدين الذي شرعته يل أيها املؤمنون في اأي : اشكرو  ( َواْشك ر وا يل َوال َتْكف ر ونِ ) 
( أي : وال َتحدوا إحساين إليكم ، فأسلبكم نعميت اليت أنعمت عليكم ، ولكن اشكروا يل  وال تكفرونألنبيائي وأصفيائي ) 

 . عليها ، أزيدكم فأمتم نعميت عليكم
  : باللسان ، وطاعة باألركان . هو القيام بطاعة املنعم اعرتافاً بالقلب ، وثناءوالشكر 

 ويف ذلك يقول الشاعر : أفادتكم النعماُء مين ثالثًة                يدي ولساين والضمري احملجبا
فنعمة العني : أن ال ينظر هبا إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة اليد أن ال يبطش هبا إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة الرِجل أن 

 فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة املال : أن ال يستعني به ويصرفه إال فيما يرضي هللا . ال ميشي هبا إال
 يتحقق الشكر ؟ كيف 

 سؤال هللا ذلك .أواًل : 
تمكم الَّيِت أمنْ عمْمتم عملميَّ ( كما قال تعاىل عن سليمان :  قمالم رمبِّ أمْوزِْعيِن أمْن أمْشُكرم نِْعمم  .) وم

 ، ال تدعن دبر كل صالة أن تقول : اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك( . رواه أبو داودملعاذ : )يا معاذ  وقال 
 أن يعلم اإلنسان أن النعم إذا شكرت قرت وزادت .ثانياً : 

نَُّكْم ( قال تعاىل :  مزِيدم ْرمُتْ ألم كم ِإْذ تمأمذَّنم رمبُُّكْم لمِئْن شم  .)وم
 سأله يوم القيامة عن شكر نعمه .أن يعلم اإلنسان أن هللا سيثالثاً : 

ِئٍذ عمِن النَِّعيِم( قال تعاىل :   .)مُثَّ لمُتْسأمُلنَّ ي مْومم
أي مث لتسألن عن شكر ما أنعم هللا به عليكم من الصحة واألمن والرزق وغري ذلك ، ما ذا قابلتم به نعمه من قال ابن كثري : 

 .شكر وعبادة 
 أمور الدنيا ، فإذا فعل ذلك استعظم ما أعطاه هللا . أن ينظر إىل من هو دونه يفرابعاً : 

 : ) انظروا إىل من هو أسفل منكم وال تنظروا إىل من هو فوقكم ، فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا عليكم ( . قال 
 الشكر يكون من هللا لعبده ومن العبد لربه .

افشكر العبد لربه كقوله تعاىل ) نما لُْقمم ْد آت مي ْ ةم أمِن اْشُكْر ّلِلَِّ وملمقم ْوٍم يمْشُكُرونم ( . وقوله تعاىل ) نم احلِْْكمم رُِّف اآْلياِت لِقم ِلكم ُنصم ذم  ( . كم
 وتعريفه كما سبق وهو أن يستعمل نعمه يف طاعة هللا .

 وشكر هللا لعبده :
اِكٌر عمِليمٌ كقوله تعاىل ) و  رْياً فمِإنَّ اّللَّم شم ْن تمطموَّعم خم  ( . مم

ُكورٌ اىل )وقوله تع  (  ِإنَّ رمب َّنما لمغمُفوٌر شم
ومعىن شكر هللا لعبده: هو أن يثيبه الثواب اجلزيل من عمله القليل ، فإنه يعطي العبد ويوفقه ملا يشكره عليه، ويشكر القليل من 

أعطاه أفضل منه ،  العمل والعطاء فال يستقله أن يشكره، ويشكر احلسنة بعشر أمثاهلا إىل أضعاف مضاعفة، وإذا ترك له شيئاً 
 وإذا بذل له شيئاً رّده عليه أضعافاً مضاعفة .

 ملا عقر سليمان اخليل غضباً له إذ شغلته عن ذكره ، فأراد أال تشغله مرة أخرى ، أعاضه عنها مُت الريح .
 وملا ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها يف مرضاته ، أعاضهم عنها أن مّلكهم الدنيا وفتحها عليهم .

 ملا احتمل يوس ف الص ديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مّك ن له يف األرض يتب وأ منها حيث يشاء .       و 
 : فضائل الشكر 
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 هللا أمر به .أواًل : 
( قال تعاىل :  اِكرِينم  .)بمِل اّللَّم فماْعُبْد ومُكْن ِمنم الشَّ

 التوبيخ على عدم الشكر .ثانياً : 
ُْم ِفيقال تعاىل :  هلم ()وم اِرُب أمفمال يمْشُكُرونم شم نماِفُع وممم ا مم  . هم

 الثناء على الشاكرين وأنه سبل الرسل .ثالثاً : 
ُكوراً( قال تعاىل :  انم عمْبداً شم عم نُوٍح ِإنَُّه كم ْن محممْلنما مم  .)ُذرِّيَّةم مم

 الشكر نفع للشاكر نفسه .رابعاً : 
ْن يمْشُكْر فمِإمنَّما يمشْ قال تعاىل :  مم ْفِسِه ( ) وم  .ُكُر لِن م

 أن الشكر إذا صدر من املؤمنني فهو مانع من نزول العذاب .خامساً : 
ْنُتْم ( قال تعاىل :  ْرمُتْ ومآمم كم اِبُكْم ِإْن شم ا ي مْفعمُل اّللَُّ ِبعمذم  .)مم

 أن الشكر سبب لزيادة النعم .سادساً : 
ْرمتُْ قال تعاىل :  كم ِإْذ تمأمذَّنم رمبُُّكْم لمِئْن شم نَُّكْم ( )وم مزِيدم  . ألم

 أن الصفوة من عباد هللا يسألون هللا أن يوزعهم شكر نعمته .سابعاً : 
تمكم الَّيِت أمنْ عمْمتم عملميَّ ( قال تعاىل عن سليمان :  قمالم رمبِّ أمْوزِْعيِن أمْن أمْشُكرم نِْعمم  .) وم

 أن الشاكرين قليلون .ثامناً : 
لمِكنَّ أمْكث م قال تعاىل :  ( ) وم  .رم النَّاِس ال يمْشُكُرونم

ُكوُر(وقال تعاىل :  قمِليٌل ِمْن ِعبماِديم الشَّ  . ) وم
 وهذا يدل على أهنم هم خواص هللا .

 الفوائد :
 األمر بذكر هللا .-1
 أن من ذكر هللا ذكره هللا .-2
 فضيلة ذكر هللا . -3
 وجوب الشكر . -4
 ُترمي كفر النعمة . -5
 ( . (153ِذيَن آَمن وْا اْسَتِعين وْا بِالصَّرْبِ َوالصَّاَلِة ِإنَّ اَّللََّ َمَع الصَّاِبرِيَن )يَا أَيُـَّها الَّ ) 

 [ . 153] البقرة : 
----------- 
 تصدير اخلطاب هبذا النداء فيه ثالثة فوائد :(  )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا

 العناية واالهتمام به والتنبيه . األوىل :
 اإلغراء ، وأن من يفعل ذلك فإنه من اإلميان ، كما تقول يا ابن األجود ُجد . الثانية :
 . ) ابن عثيمني ( . أن امتثال هذا األمر  يعد من مقتضيات اإلميان ، وأن عدم امتثاله يعد نقصاً يف اإلميان الثالثة :

 واملعىن : : يا أيها الذين آمنوا بقلوهبم وانقادوا وعملوا جبوارحهم .
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 ميان إذا أفرد ومل يذكر معه ) وعملوا الصاحلات ( فإنه يشمل مجيع خصال الدين من اعتقادات وعمليات ، وأما إذا واإل
ُعطف العمل الصاحل  على اإلميان كقوله ) والذين آمنوا وعملوا الصاحلات ( فإن اإلميان حينئذ ينصرف إىل ركنه األكرب األعظم 

قلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا ، وبكل ما جيب اإلميان وهو االعتقاد القلب ، وهو إميان ال
 به . ) الشنقيطي ( .

 [ . 45تقدم شرحها عند آية ] ( اْسَتِعين وا بِالصَّرْبِ َوالصَّالِة ) 
 االستعانة بالصرب يكون :

 يف املصائب : بأن حيبس نفسه عن اجلزع والتسخط .
 ّنعم : بأن حيبس نفسه عن البطر ، وكذلك حيبسها على فعل طاعة هللا شكراً على هذا اإلنعام واإلفضال .ويف ال

 فالصرب يكون : صرب على طاعة هللا ، وصرب عن املعاصي ، وصرب على األقدار املؤلفة ، وأفضلها األول ألنه هو املقصود .
إذا  هللا ، وُتمل األكدار واآلالم واملصائب ، ولذلك كان النب  واالستعانة بالصالة : فهي من أعظم من يعني على طاعة

 حزبه أمر صلى .
 الذين يصربون على طاعة هللا ، وعن معصية هللا ، وعلى اقدار هللا املؤملة .(  ِإنَّ اَّللََّ َمَع الصَّاِبرِينَ ) 

 الفوائد :
 اإلرشاد إىل االستعانة بالصالة .-1
 عونة العبد يف أموره .فضل الصالة وأهنا سبب مل -2
 أن االستعانة بالصالة من آثار اإلميان .-3
 فضيلة الصرب ، ألنه يعني على األمور . -4
 إثبات معية هللا .-5

 ( . (154تـَق ول وْا ِلَمْن يـ ْقَتل  يف َسبيِل اَّللَِّ َأْمَواٌت َبْل َأْحَياء َوَلِكن الَّ َتْشع ر وَن )) وال 
 [ . 154] البقرة : 

---------- 
ينهى تعاىل عباده املؤمنني عن أن يقولوا للشهداء (  َوال تـَق ول وا ِلَمْن يـ ْقَتل  يف َسِبيِل اَّللَِّ َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلِكْن ال َتْشع ر ونَ )  

بادر من معىن امليت ، أمواتا ؛ مبعىن الذين تلفت نفوسهم وعدموا احلياة ، وتصرمت عنهم اللذات ، وأضحوا كاجلمادات ، كما يت
َّ الَّذِ  َبم ينم قُِتُلواْ ويأمرهم سبحانه بأن يقولوا هلم : األحياء ؛ ألهنم أحياء عند رهبم يرزقون ، كما قال تعاىل يف آل ِعْمرمان )ومالم ُتمْسم

ِبيِل اّللِّ أمْموماتًا بمْل أمْحيماء ِعندم رمهبِِّْم يُ ْرزمُقونم . فمرِِحنيم مبما آتماهُ  ْلِفِهْم أمالَّ يف سم ْن خم ُقوْا هِبِم مِّ يمْستمْبِشُرونم بِالَِّذينم ملْم ي مْلحم ُم اّللُّ ِمن فمْضِلِه وم
فمْضٍل ومأمنَّ اّللّم الم ُيِضيُع أمْجرم  نم اّللِّ وم ٍة مِّ ْوٌف عملمْيِهْم ومالم ُهْم حيمْزمنُونم * يمْستمْبِشُرونم بِِنْعمم  اْلُمْؤِمِننيم ( . خم

 خيرب تعاىل أن الشهداء يف برزخهم أحياء يرزقون كما جاء يف صحيح مسلم ) أن أرواح الشهداء يف حواصل ري : قال ابن كث
طري خضر تسرح يف اجلنة حيث شاءت مث تأوي إىل قناديل معلقة ُتت العرش فاطلع عليهم ربك اطالعة ، فقال : ماذا 

مل تعط أحدًا من خلقك ؟ مث عاد عليهم مبثل هذا ، فلما رأوا  تبغون ؟ فقالوا : يا ربنا وأي شيء نبغي ، وقد أعطيتنا ما
أهنم ال يرتكون من أن يسألوا ، قالوا : نريد أن تردنا إىل الدار الدنيا فنقاتل يف سبيلك حىت نقتل فيك مرة أخرى ملا يرون من 

 ثواب الشهادة ، فيقول الرب جل جالله : إين كتبت أهنم إليها ال يرجعون .
  يف اآلية تأويالن :(  بمْل أمْحيماءٌ قوله تعاىل ) : يدقال املاور 
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 أهنم ليسوا أمواتاً وإن كانت أجسامهم أجسام املوتى بل هم عند هللا أحياء النفوس منّعمو األجسام. أحدمها :
يْ  والثاين : انم مم ن كم عمْلنما لمُه نُوراً أهنم ليسوا بالضالل أمواتًا بل هم بالطاعة واهلدى أحياء ، كما قال تعاىل ) أموم مم نماُه ومجم ي ْ تًا فمأمْحي م

ْهتمدي حياً.
ُ

ا ( فجعل الضالَّ ميتاً ، وامل هم اِت لمْيسم خِبمارٍِج ِمن ْ ث مُلُه يف الظُُّلمم ن مَّ مم  ميمِْشي ِبِه يف النَّاِس كم
 وحيتمل تأوياًل ثالثاً : أهنم ليسوا أمواتاً بانقطاع الذكر عند هللا وثبوت األجر .

 فقال : اعلم أن أكثر العلماء على ترجيح القول األول . ول األول اإلمام فخر الدين الرازيلقوقد رجح ا
 ِبيِل اّللَِّ أمْموماٌت بمْل أمْحيماءٌ )  : قال الشيخ ابن عثيمني ْن يُ ْقتمُل يف سم دون  –( املراد ال تقولوا أموات موتًا مطلقاً  ومال ت مُقوُلوا ِلمم

فهذا موجود ، ولوال أن أرواحهم فارقت أجسادهم ملا دفناهم ، ولكن املوت املطلق  –وح للجسد املوت الذي هو مفارقة الر 
مل يقع منهم بدليل اإلضراب اإلبطايل يف قوله تعاىل ) بل أحياء ( يعين : بل هم أحياء ، واملراد أهنم أحياء عند رهبم ، كما 

 ذا قال :يف آية آل عمران ، وهي حياة برزخية ال نعلم كيفيتها وهل
 أي : ال تشعرون حبياهتم ، ألهنا حياة برزخية ، ولوال أن هللا عز وجل أخربنا هبا ما كنا نعلم هبا (  َوَلِكْن ال َتْشع ر ونَ ) 
 : هذه اآلية فيها داللة واضحة على فضل الشهادة ، وللشهادة فضائل كثرية 

 أواًل : من أسباب دخول اجلنة .
 كما يف حديث الباب .

ِبيِل ااىل وقال تع اتُِلونم يِف سم ُُم اجلْمنَّةم يُ قم ُْم بِأمنَّ هلم ُهْم ومأمْموماهلم رمى ِمنم اْلُمْؤِمِننيم أمنْ ُفسم ّقاً يِف )ِإنَّ اّللَّم اْشت م ْعداً عملمْيِه حم ُلونم وم يُ ْقت م ْقتُ ُلونم وم ّللَِّ ف مي م
ْن أمْوىفم ِبعمْهدِ  مم يِل وماْلُقْرآِن وم جنِْ ْورماِة وماإْلِ ْوُز اْلعمِظيُم(الت َّ ذمِلكم ُهوم اْلفم ْيِعُكُم الَِّذي بماي مْعُتْم ِبِه وم  . ِه ِمنم اّللَِّ فماْستمْبِشُروا بِب م

يوم أحد : أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟ قال : يف اجلنة ، فألقى مترات يف يده مث قاتل حىت  وعن جابر . قال ) قال رجل للنب 
 قتل ( متفق عليه .

 ة بعد االستشهاد مباشرة .ثانياً : احليا
ِبيِل اّللَِّ أمْموماٌت بمْل أمْحيماٌء وملمِكْن ال تمْشُعرُ قال تعاىل  ْن يُ ْقتمُل يف سم  ون ( .)ومال ت مُقوُلوا ِلمم

ِبيِل اّللَِّ أمْموماتاً بمْل أمْحيماٌء ِعْندم رمهبِِّْم يُ ْرزم وقال تعاىل  َّ الَِّذينم قُِتُلوا يف سم َبم ()ومال ُتمْسم  . ُقونم
 ثالثاً : مغفرة الذنوب وتكفري السيئات .

قُ قال تعاىل  قمات مُلوا وم ِبيِلي وم ُروا ومُأْخرُِجوا ِمْن ِديمارِِهْم ومأُوُذوا يِف سم اجم نَّاٍت َتمْرِي ِمْن )فمالَِّذينم هم ُهْم جم ُْدِخلمن َّ يِّئماهِتِْم ومألم ُهْم سم رمنَّ عمن ْ فِّ ُكم ِتُلوا ألم
ُه ُحْسُن الث َّوماِب(  اُر ث موماباً ِمْن ِعْنِد اّللَِّ وماّللَُّ ِعْندم ا اأْلمنْ هم  .ُتمِْتهم

 ) يغفر للشهيد كل شيء إال الدين ( رواه مسلم . وقال 
 . ( رواه الرتمذي .يغفر له عند أول دفعة من دمه ..  ست خصال) إن للشهيد عند هللا وقال 

 رابعاً : َتّن الرجوع إىل الدنيا فيقتل مرة أخرى بل عشر مرات .
) ما من عبد ميوت له عند هللا خري يسره أن يرجع إىل الدنيا ، وأن له الدنيا وما فيها ، إال الشهيد ملا  قال : قال عن أنس 

 دة ، فإنه يسرُه أن يرجع إىل الدنيا فيقتل مرة أخرى ويف رواية : ملا يرى من الكرامة ( متفق عليه .يرى من فضل الشها
 (1498/ 3صحيح مسلم )

اِلٍك عمِن النَِّبِّ و  :  عمْن أمنمسم ْبنم مم نْ يما، ومأمنَّ لمُه »قمالم بُّ أمْن ي مْرِجعم ِإىلم الدُّ ٍد يمْدُخُل اجلْمنَّةم حيُِ ا ِمْن أمحم ْيٍء، مم ا عملمى اأْلمْرِض ِمْن شم مم
ةِ  رمامم ا ي مرمى ِمنم اْلكم رَّاٍت، ِلمم ، ف ميُ ْقتملم عمْشرم مم ىنَّ أمْن ي مْرِجعم ِهيِد، فمِإنَُّه ي متممم ُر الشَّ  رواه مسلم . «غمي ْ

 خامساً : الشهيد يف الفردوس األعلى .
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دثين عن حارثة ، وكان قتل يوم بدر ، أصابه سهم ، فإن  فقالت : يا رسول هللا أال ُت وعن أنس ) أن أم حارثة أتت النب 
كان يف اجلنة صربت ، وإن كان غري ذلك اجتهدت عليه بالبكاء ، فقال رسول هللا : يا أم حارثة ، إهنا جنان يف اجلنة وإن ابنك 

 أصاب الفردوس األعلى ( متفق عليه .
 سادساً : املالئكة تظل الشهيد بأجنحتها .

وقد مّثل به ووضع بني يديه ، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاين قومي ، فسمع صوت  يء بأيب إىل النب عن جابر قال )ج
 متفق عليه  .فقال: مل تبكي أو ال تبكي، ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها( –أو أخت عمرو  –نائحة، فقيل: ابنة عمرو 

 سابعاً : الشهداء ال يفتنون يف قبورهم :
) للشهيد عند هللا ست خصال : يغفر له يف أول دفعة ، ويرى مقعده من  يكرب . قال : قال رسول هللا  عن املقداد بن معد

 اجلنة ، وجيار من عذاب القرب ( رواه الرتمذي .
 ملا سئل ملاذا الشهداء ال يسألون يف قبورهم ؟ قال : ) كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ( رواه النسائي . وقال 

: وال شك بأن من وقف للقتال ورأى السي وف تلمع وتقطع ، واألسنة تربق وخترق ، والسهام ترشق ومترق ،  لنحاسقال ابن ا
والرؤوس تندر ، والدماء تثعب ، واألعضاء تتطاير ، وجاد بنفسه هلل تعاىل إمياناً به وتصديقاً بوعده ووعيده ، فيكفيه هذا امتحاناً 

لو كان عنده شك أو ارتياب لوىل الدبر ، وذهل عما هو واجب عليه من الثبات ، وداخله الشك  إلميانه واختبارًا له وفتنة ، إذ
 .واالرتياب 

 ثامناً : الشهيد ال يشعر بأل القتل .
 ) ما جيد الشهيد من مس القتل إال كما جيد أحدكم من مس القرصة ( رواه الرتمذي . عن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 

 .إن مل تقتلوا متوت وا ، والذي نفسي بيده أللف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش  قال علي :
 تاسعاً : دم الشهيد أحب شيء إىل هللا .

) ليس شيء أحب إىل هللا من قطرتني وأثرين : قطرة من دموع يف خشية هللا ، وقطرة  عن أيب أمامة . قال : قال رسول هللا 
 ما األث ران : فأثر يف سبيل هللا ، وأثر يف فريضة من فرائض هللا ( رواه الرتمذي .دم هترق يف سبيل هللا ، وأ

 عاشرًا : الشهيد يشفع يف أهل بيته .
 يقول : ) يشفع الشهيد يف سبعني من أهل بيته ( رواه الرتمذي . عن أم الدرداء قال : مسعت رسول هللا 

 لشهادة .احلادي عشر : ال يشرتط للشهيد أعمال صاحلة قبل ا
رجل مقنع باحلديد ، فقال : يا رسول هللا أقاتل أو أسلم ؟ قال : أسلم مث قاتل ، فأسلم  عن الرباء بن عازب قال ) أتى النب 

 : عمل قليل وأجر كثري ( رواه البخاري . مث قاتل فقتل ، فقال رسول هللا 
 فائدة : َسي الشهيد بذلك :

: ألنه حي ، فإن أرواحهم شهدت وحضرت دار اإلسالم وأرواح غريهم إمنا تشهدها يوم قال النضر بن مشيل ” :  قال النووي
 .“ القيامة 

 .“ إن هللا تعاىل ومالئكته عليهم الصالة والسالم يشهدون له باجلنة ” : قال ابن األنباري و
 : ألنه شهد عند خروج روحه ما أعده هللا تعاىل له من الثواب والكرامة .وقيل 
 ن مالئكة الرمحة يشهدونه فيأخذون روحه .: أل وقيل
 : ألنه شهد له باإلميان وخامتة اخلري بظاهر حاله . وقيل
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 : ألن عليه شاهداً بكونه شهيداً وهو الدم .     وقيل 
 الفوائد :

 النهي عن القول بأن الذين قتلوا يف سبيل هللا أموات .-1
 التنبيه على اإلخالص يف القتال . -2
 اة الشهداء ، لكنها حياة برزخية ، ال متاثل حياة الدنيا ، بل هي أجل وأعظم .إثبات حي -3
 إثبات نعيم القرب .-4
ِر الصَّابِ )  َن اأَلَمَواِل َواألنف ِس َوالثََّمَراِت َوَبشِِ َن اخْلَوْف َواجْل وِع َونـَْقٍص مِِ ل َونَّك ْم ِبَشْيٍء مِِ ه م ( الَِّذيَن ِإَذا َأَصا155رِيَن )َولََنبـْ بـَتـْ

 ( . (157( أ ولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِِن رَّّبِِِْم َوَرمْحٌَة َوأ ولَِئَك ه م  اْلم ْهَتد وَن )156مُِّصيَبٌة قَال وْا ِإنَّا َّلِلِِ َوِإنَّا ِإلَْيِه رَاِجعوَن )
 [ . 157 – 155] البقرة :  

--------------- 
ل َونَّك ْم )  اِهِدينم ِمْنُكْم نه يبتلي عباده ، أي : خيتربهم وميتحنهم كما قال تعاىل )أخربنا تعاىل أ( َولََنبـْ ىتَّ ن مْعلممم اْلُمجم ُلومنَُّكْم حم لمنمب ْ وم

ُلوم أمْخبمارمُكمْ  ن مب ْ ( فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع ... وكل هذا وأمثاله مما خيترب هللا به عباده ، فمن صرب  ومالصَّاِبرِينم وم
 ه ومن قنط أحل به عقابه .أثاب

 أي : بقليٍل من ذلك .( ِبَشْيٍء ِمَن اخْلَْوِف َواجْل وِع )  
 اعة اليت ُتصل عند اجلدب والقحط: اجملو غريه ، وباجلوعاملراد باخلوف : ما حيصل ملن خيشى من نزول ضرر به من عدو أ. 
 رة .منه أكثر بالنسبة إىل ما أصاهبم بألف م وإمنا قلله ألن ما واقاهم: قوله تعاىل ) بشيء .. (  قال اخلازن 
 : وجيءم بكلمة ) شيٍء ( هتويناً للخرب املفجع  قال ابن عاشور. 
 أي : ذهاب بعِضها .( َونـَْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل )  

 . كموت األصحاب واألقارب واألحباب( َواأْلَنـْف ِس ) 
 دهتا ، أو ما يصيبها من اآلفات .( أي : ال تغل احلدائق واملزارع كعاَوالثََّمَراِت ) 
 : وقد أخرب هللا يف آيات كثرية أنه يبتلي عباده يف هذه الدار الدنيا 

ُعونم  قال تعاىل )  نما تُ ْرجم ِإلمي ْ نمًة وم رِّ وماخلْمرْيِ ِفت ْ ُلوُكْم بِالشَّ ن مب ْ  ( . وم
نَّا وم وقال تعاىل  رمُكوا أمْن ي مُقوُلوا آمم ِسبم النَّاُس أمْن يُ ت ْ ُنونم )أمحم ُقوا .  ُهْم ال يُ ْفت م دم نَّ اّللَُّ الَِّذينم صم ْعلممم نَّا الَِّذينم ِمْن ق مْبِلِهْم ف ملمي م ْد ف مت م لمقم وم

اِذِبنيم  نَّ اْلكم ْعلممم لمي م  ( . وم
ُلومين أمأمْشُكُر وقال تعاىل عن سليمان ملا رأى عرش ملكة سبأ مستقرًا عنده )  ا ِمْن فمْضِل رميبِّ لِيمب ْ ذم رم فمِإمنَّما قمالم هم كم ْن شم مم أمْم أمْكُفُر وم

رميٌ  رم فمِإنَّ رميبِّ غميِنٌّ كم فم ْن كم مم ْفِسِه وم  ( . يمْشُكُر لِن م
 : وقد ذكر بعض العلماء فوائد االبتالء 
 هنا .  : ولإلمام عز الدين حممد بن عبد السالم ، رمحه هللا تعاىل ، كالم على فوائد احملن والرزايا حيسن إيراده قال القاَسي

 قال عليه الرمحة : للمصائب والباليا واحملن والرزايا فوائد ختتلف باختالف رتب الناس :
 أحدها : معرفة عز الربوبية وقهرها .

ُهْم ُمِصيبمٌة قماُلوا ِإنَّا ّلِلَِّ وم  ةوالثاني اب مت ْ إِنَّا ِإلمْيِه رماِجُعونم ( ، : معرفة ذلة العبودية وكسرها ، وإليه اإلشارة بقوله تعاىل  الَِّذينم ِإذما أمصم
 اعرتفوا بأهنم ملكه وعبيده ، وأهنم راجعون إىل حكمه وتدبريه وقضائه وتقديره ال مفر هلم منه وال حميد هلم عنه .
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ْسكم اّللَُّ  والثالثة ِإْن ميمْسم  ِبُضرٍّ فمال  : اإلخالص هلل تعاىل ؛ إذ ال مرجع يف رفع الشدائد إال إليه ، وال معتمد يف كشفها إال عليه ) وم
اِشفم لمُه ِإالَّ ُهوم ( ) فمِإذما رمِكُبوا يف اْلُفْلِك دمعمُوا اّللَّم ُمِْلِصنيم لمُه الدِّينم ( .   كم

انم ُضرٌّ دمعما رمبَُّه ُمِنيباً ِإلمْيِه ( . نسم سَّ اإْلِ ِإذما مم  الرابعة : اإلنابة إىل هللا تعاىل واإلقبال عليه ) وم
ْن تمْدُعونم إِ اخلامسة : الت لَّ مم ُكُم الضُّرُّ يِف اْلبمْحِر ضم سَّ ِإذما مم انم الضُّرُّ دمعمانما ( ) وم سَّ اإِلنسم ِإذما مم الَّ ِإيَّاُه ( ) بمْل ِإيَّاُه ضرع والدعاء ) وم

ا ُتْشرُِكونم ( . ْونم مم ت مْنسم اءم وم ا تمْدُعونم ِإلمْيِه ِإْن شم  تمْدُعونم ف ميمْكِشُف مم
 لصرب عليها ، وهو موجب حملبة هللا تعاىل وكثرة ثوابه .السادسة : ا

اٍب ( . ُ حيُِبُّ الصَّاِبرِينم ( وقال ) ِإمنَّما يُ ومىفَّ الصَّاِبُرونم أمْجرمُهْم ِبغمرْيِ ِحسم  قال تعاىل ) وماّللَّ
 السابعة  : متحيصها للذنوب واخلطايا .

ابمُكْم ِمْن ُمِصيبمٍة فمبِ  ا أمصم مم ِثري قال تعاىل ) وم ي مْعُفو عمْن كم بمْت أمْيِديُكْم وم سم ا كم   ( .مم
 الثامنة : معرفة نعمة العافية والشكر عليها .

 فإن النعم ال تعرف أقدارها إال بعد فقدها . 
 التاسعة  : ما أعده هللا تعاىل على هذه الفوائد من ثواب اآلخرة على اختالف مراتبها .

 فية .العاشرة : ما يف طّيها من الفوائد اخل
ِثرياً ( . رْياً كم ْيئاً ومجيمْعملم اّللَُّ ِفيِه خم ى أمْن تمْكرمُهوا شم  قال تعاىل ) ف معمسم

ٌر لمُكْم ( . ي ْ ْيئاً ومُهوم خم ى أمْن تمْكرمُهوا شم عمسم  وقال تعاىل ) وم
رّاً  ُبوُه شم ْفِك ُعْصبمٌة ِمْنُكْم ال ُتمْسم اُؤوا بِاإْلِ ٌر لمُكْم ( . وقال تعاىل )  ِإنَّ الَِّذينم جم ي ْ  لمُكْم بمْل ُهوم خم

وملا أخذ اجلبار سارة من إبراهيم كان يف طّي تلك البلية أن أخدمها هاجر . فولدت إمساعيل إلبراهيم عليهما الصالة والسالم ، 
 فكان من ذرية إمساعيل خامت النبيني ، فأعظم بذلك من خرب كان يف طي تلك البلية .

 والشدائد متنع من األشر والبطر والفخر واخليالء والتكرب والتجرب . احلادية عشرة : إن املصائب
فإن منرود ، لو كان فقريًا سقيمًا ، فاقد السمع والبصر ، ملا حاّج إبراهيم يف ربه ، لكن محله بطُر امللك على ذلك ، وقد علل  

ُموا ِإاّل أمْن هللا سبحانه وتعاىل حُماّجته بإتيانه امللك ، ولو ابتلى فرعون مبثل ذلك مل ا ن مقم مم ا قال ) أمنما رمبُُّكُم اأْلمْعلمى ( وقال تعاىل ) وم
ْغىنم ( وقال تعاىل ْان لميمْطغمى * أمن رَّآُه اْست م ْنسم غموْ أمْغنماُهُم اّللَُّ ومرمُسولُُه ِمْن فمْضِلِه ( وقال تعاىل ) ِإنَّ اإْلِ طم اّللَُّ الّرِْزقم لِِعبماِدِه لمب م لمْو بمسم ا  ) وم

 يف اأْلمْرِض ( .
اِفُرونم  ا ِإنَّا مبما أُْرِسْلُتْم ِبِه كم رمفُوهم ْلنما يف ق مْريمٍة ِمْن نمِذيٍر ِإالَّ قمالم ُمت ْ ا أمْرسم مم  ( .وقال تعاىل ) وم

رِّ والفاجر ، فمن سخطها فله السخط و  خسران الدنيا الثانية عشرة  : الرضا املوجب لرضوان هللا تعاىل ، فإن املصائب تنزل بالب م
ُر ( أي : من جنات  عدن واآلخرة ، ومن رضيها فله الرضا والرضا أفضل من اجلنة وما فيها ؛ لقوله تعاىل ) ومرِْضوماٌن ِمنم اّللَِّ أمْكب م

 ومساكنها الطيبة. 
 : وقال ابن القيم 

 منها : معرفة عز الربوبية وقهرها .
ِإنَّا إِلمْيِه رماِجُعونم ارة بقوله )ومنها : معرفة ذل العبودية وكسرها ، وإليه اإلش ُهْم ُمِصيبمٌة قمالُوا ِإنَّا ّلِلَِّ وم اب مت ْ ( اعرتفوا بأهنم الَِّذينم ِإذما أمصم

 ملكه وعبيده وأهنم راجعون إىل حكمه وتدبريه وقضائه وتقديره ال مفر هلم منه وال حميد هلم عنه .
 لشدائد إال إليه وال معتمد يف كشفها إال عليه .ومنها : اإلخالص هلل تعاىل ، إذ ال مرجع يف رفع ا
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 ومنها : اإلنابة إىل هللا تعاىل واإلقبال عليه .
 ومنها : التضرع والدعاء .

 يف فوائد البالء:  وقال ابن رجب : 

 ع .تذكري العبد بذنوبه فرمبا تاب ورج
 ا .زوال قسوة القلوب وحدوث رقته 

 .  من كثري من طاعات الطائعنيوذلِه وذلك أحب إىل هللا انكس اره هلل  
 . والوقوف بباب ه والتض رع له واالستكانة اهنا توجب للعبد الرجوع بقلبه إىل هللا

 املخلوق ن االلتفات إىلعأن البالء يقطع قلب املؤمن 

 . البالء يوصل إىل قلبه لذة الصرب عليه أو الرضا به أن
 : قال بعض السلف

 ه .هللا فيغفر ل ذباب من خشيةله فيخرج منه مثل رأس اإن العبد لُيمرمض فيذكر ذنوب  
 : وقال بعض العلماء

 ه . وه و حيبه ليسمع تضرع يف بعض الكتب السابق ة إن هللا ليبتلي العبد 
ِر الصَّاِبرِينَ )   يقدر  أو لكل من التبشري : اإلخبار مبا يسر ، وهذا أمر للرسول  الصابرين على املصائب بالثواب ، و(  َوَبشِِ

 على التبشري .
 : مث بنّي من هم فقال  
ه ْم م ِصيَبٌة )   من موت قريب أو هالك مال أو غريها من املصائب .( الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ
ه مبا يشاء ، أي : تسلوا بقوهلم هذا عما أصاهبم ، وعلموا أهنم ملك هلل يتصرف يف عبيد(  قَال وا ِإنَّا َّلِلَِّ َوِإنَّا ِإلَْيِه رَاِجع ونَ ) 

 وعلموا أنه ال يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة ، فأحدث هلم ذلك اعرتافهم بأهنم عبيده ، وأهنم إليه راجعون يف الدار اآلخرة .
 : يعين تعاىل : وبشر يا حممد الصابرين الذين يعلمون أن مجيع ما هبم من نعمة فمين ، فيقرون بعبودييت ،  قال الطربي

 –بوبية ، ويصدقون باملعاد والرجوع إيل ، فيستسلمون لقضائي ، ويرجون ثوايب ، وخيافون عقايب ، ويقولون ويوحدوين بالر 
إنا مماليك ربنا ومعبودنا أحياء ، وَنن عبيده وإنا إليه بعد مماتنا صائرون ، تسليماً لقضائي  –عند امتحاين إياهم ببعض حمين 

 ورضاً بأحكامي .

 تعاىل هذه الكلمات ملجأ لذوي املصائب ، وعصمة للممتمحنني ؛ ملا مجعت من املعاين املباركة ؛  : جعل هللا وقال القرطيب
" توحيد وإقرار بالعبودية وامللك . وقوله  ِإنَّآ ِإلمْيِه رماِجعونم ) فإن قوله : "إنَّا ّلِلَِّ إقرار باهلْلك على أنفسنا والبعث من قبورنا ؛  ( وم

إليه كما هو له . قال سعيد بن جبري رمحه هللا تعاىل : مل تعط هذه الكلمات نبيًّا قبل نبّينا ، ولو واليقني أن رجوع األمر كله 
 ف .في على يوس ها يعقوب ملا قال : يا أسم  عرف

   لممم وقد جاء يف صحيح مسلم عن ْعُت رمُسولم اّللَِّ  ة .أُم سم ا ِمْن ُمْسِلٍم ُتِصيُبُه ُمِصي) ي مُقوُل  قمالمْت مسِم رمُه مم ا أممم ُقوُل مم بمٌة ف مي م
إِنَّا ِإلمْيِه رماِجُعونم اللَُّهمَّ ْأُجْرين  ا  ومأمْخِلْف يل  ُمِصيبميِت  يف  اّللَُّ ِإنَّا ّلِلَِّ وم هم رًا ِمن ْ ي ْ ا . ِإالَّ أمْخلمفم اّللَُّ لمُه خم هم رًا ِمن ْ ي ْ ا « . خم قمالمْت ف ملممَّ

ةم قُ ْلُت أم  لممم اتم أمبُو سم رم ِإىلم رمُسوِل اّللَِّ اْلُمسْ  يُّ مم اجم ةم أموَُّل ب مْيٍت هم لممم ٌر ِمْن أمِِب سم ي ْ ا فمأمْخلمفم اّللَُّ يل  مُثَّ ِإيّنِ ،  ِلِمنيم خم  قُ ْلتُ هم
لم ِإيلمَّ  رمُسولم اّللَِّ  ْطُُبيِن  رمُسوُل اّللَِّ  . قمالمْت أمْرسم عمةم خيم اِطبم ْبنم أمِِب ب مْلت م  . ( ...لمُه  حم

 أي : ثناء عليهم من رهبم يف املأل األعلى .( ِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرّبِِِْم أ ولَ  ) 
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 عطفها على الصلوات من باب عطف العام على اخلاص ، ألن الثناء عليهم  يف املأل األعلى من الرمحة .( َوَرمْحٌَة ) 
 احلق ، فإن هذا الكالم الذي يقولونه مع الصرب هو اهلداية .أي : الذين اهتدوا إىل طريق (  َوأ ولَِئَك ه م  اْلم ْهَتد ونَ ) 
 : الصرب على البالء ينشأ من أسباب عديدة :  قال ابن القيم 

 أحدها : شهود جزائها وثواهبا .
 الثاين : شهود تكفريها للسيئات وحموها هلا .

 ن ختلق فال بد منها .الثالث : شهود القدر السابق اجلاري هبا ، وأهنا مقدرة يف أم الكتاب قبل أ
 الرابع : شهوده حق هللا عليه يف تلك البلوى ، وواجبه فيها الصرب .

 اخلامس : شهود ترتبها عليه بذنبه .
 السادس : أن يعلم أن هللا قد ارتضاها له واختارها وقسمها ، وأن العبودية تقتضي رضاه مبا رضي له به سيده ومواله .

 يبة هي دواء نافع ، ساقه إليه الطبيب العليم مبصلحته الرحيم له .السابع : أن يعلم أن هذه املص
 الثامن : أن يعلم أن يف عقَب هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال األمل ما ال ُتصل بدونه .

 التاسع : أن يعلم أن املصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله ، وإمنا جاءت لتمتحن صربه وتبتليه .
 [ . 283يعلم أن هللا سبحانه يريب عبده على السراء والضراء والنعمة والبالء . ] طريق اهلجرتني : العاشر : أن 

 الفوائد :
 ابتالء العباد مبا ذكر اختباراً وامتحاناً . -1
 أن الناس ينقسمون عند املصائب إىل قسمني : صابر ، وساخط .-2
 البشرى للصابرين . -3
 مورهم إىل هللا .أن من مسة الصابرين تفويض أ-4
ِإنَّا ِإلمْيِه رماِجُعونم اللَُّهمَّ ْأُجْرين مشروعية هذا القول عند املصيبة )  -5 ا  ومأمْخِلْف يل  ُمِصيبميِت  يف  ِإنَّا ّلِلَِّ وم هم رًا ِمن ْ ي ْ  .. ( ..خم
 
 
 
 
 
ًرا فَِإنَّ اَّللََّ َشاِكٌر  ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآئِِر اَّللَِّ َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت َأوِ )  اْعَتَمَر َفاَل ج َناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوََّف ِّبَِما َوَمن َتَطوََّع َخيـْ

 ( . (158َعِليٌم )
 [ . 158سورة البقرة: ] 

------------ 
 جبالن معروفان مبكة ، يسعى بينهما احلاج أو املعتمر .( ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ) 
 أي : من أعالم دينه ومناسكه اليت تعّبدنا هللا هبا .( ئِِر اَّللَِّ ِمْن َشَعا) 
  قال الشيخ ابن عثيمني : ) من شعائر هللا ( من : للتبعيض ، يعين بعض شعائر هللا ، والشعائر مجع شعرية ، وهي اليت تكون

 .ل املراد الطواف هبما من الشعائر، بشعائراملراد أن نفس اجلبل من ال ، وليسن، يعين من معامل الدين الظاهرةعملمماً يف الدي



 الش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                             تفسري سورة البقرة

 264 

ا ِمْن ت مْقومى اْلُقُلوبِ قال تعاىل ) عمائِرم اّللَِّ فمِإن َّهم ْم شم ْن يُ عمظِّ مم  ( . ذمِلكم وم

 . ويف هذا مشروعية السعي بني الصفا واملروة 
 أي : قصد البيت احلرام ألداء  مناسك احلج .(  َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيتَ )  
 ) أو ( للتنويع ، ألن قاصد البيت إما أن يكون حاجاً ، وإما أن يكون معتمراً .(  َمرَ َأِو اْعتَ  )
 والعمرة لغة : الزيارة ، واملراد هبا : زيارة البيت ألداء مناسك العمرة . 
 أي : ال حرج وال إمث عليه أن يسعى بينهما .(  َفال ج َناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف ِّبَِما )

 ة يوضح معناها سبب النزول ، كما قال ابن تيمية : إن سبب النزول يوضح معىن اآلية .وهذه اآلي
ةم قال : ُعْرومُة عن  أمْلُت عماِئشم جَّ  -رضى هللا عنها  -سم ْن حم عمائِِر اّللَِّ فممم ْرومةم ِمْن شم ا وماْلمم ف مُقْلُت هلمما أمرمأمْيِت ق مْولم اّللَِّ ت معماىلم ) ِإنَّ الصَّفم

ٍد ُجنماٌح أمْن الم اْلب م  ا عملمى أمحم ا ( ف موماّللَِّ مم رم فمالم ُجنماحم عملمْيِه أمْن يمطَّوَّفم هِبِمم ا قُ ْلتم يما  ْيتم أمِو اْعتممم ْرومِة . قمالمْت بِْئسم مم ا وماْلمم يمُطوفم بِالصَّفم
انمْت  اْبنم ُأْخيِت  ا عملمْيِه كم هم ا أموَّْلت م مم انمْت كم ِذِه لمْو كم ا أُْنزِلمْت يف ِإنَّ هم هم ا ، وملمِكن َّ انُوا ق مْبلم أمْن  الم ُجنماحم عملمْيِه أمْن الم ي متمطموَّفم هِبِمم اِر ، كم األمْنصم

نماةم الطَّاِغيمِة الَّيِت  رَُّج أمْن يمُطوفم   ُيْسِلُموا يُِهلُّونم ِلمم لَّ ي متمحم ْن أمهم انم مم لَِّل ، فمكم ا ِعْندم اْلُمشم انُوا ي مْعُبُدون مهم ا أمْسلمُموا  كم ْرومِة ، ف ملممَّ ا وماْلمم بِالصَّفم
أمُلوا رمُسولم اّللَِّ  ْرومِة ، فمأمنْ زملم ا سم ا وماْلمم رَُّج أمْن نمُطوفم ب منْيم الصَّفم ا عمْن ذمِلكم قماُلوا يما رمُسولم اّللَِّ ، ِإنَّا ُكنَّا ن متمحم ّللَُّ ت معماىلم ) ِإنَّ الصَّفم

عم  ْرومةم ِمْن شم ُة وماْلمم نَّ رمُسوُل اّللَِّ  -رضى هللا عنها  -ائِِر اّللَِّ ( اآليمةم . قمالمْت عماِئشم قمْد سم ُركم  وم ٍد أمْن ي مت ْ ا ، ف ملمْيسم ألمحم ُهمم ن م الطَّومافم ب مي ْ
ا ُهمم ن م  ( متفق عليه . الطَّومافم ب مي ْ

اِلٍك و  أمْلُت أمنمسم ْبنم مم انم قمالم سم انم عم  عمْن عماِصِم ْبِن ُسلمْيمم ا كم ا ِمْن أمْمِر اجلْماِهِليَِّة ، ف ملممَّ ْرومِة . ف مقمالم ُكنَّا ن مرمى أمن َُّهمم ا وماْلمم ِن الصَّفم
ْرومةم ( ِإىلم ق مْولِهِ  ا وماْلمم ا ، فمأمنْ زملم اّللَُّ ت معماىلم ) ِإنَّ الصَّفم ُهمم ْكنما عمن ْ ا ( اإِلْسالمُم أمْمسم  . ) أمْن يمطَّوَّفم هِبِمم

 سبب نزول هذه اآلية أنه كان على الصفا واملروة صنمان إساف ونائلة ، وكان إساف على الصفا ونائلة على  وي :قال البغ
املروة ، وكان أهل اجلاهلية يطوفون بني الصفا واملروة تعظيما للصنمني ويتمسحون هبما ، فلما جاء اإلسالم وكسرت األصنام  

 املروة ألجل الصنمني فأذن هللا فيه وأخرب أنه من شعائر هللا .كان املسلمون يتحرجون عن السعي بني الصفا و 
فكان الناس يتحرجون أن يطوفوا بني الصفا واملروة ، ألن الناس كانوا يف اجلاهلية يطوفون بني الصفا واملروة لصنمني كانا عليهما ، 

 ه اآلية .فلما جاء اإلسالم وتركوا األوثان واألصنام ُترجوا من الطواف هبما ، فنزلت هذ
 وعلى هذا يكون النفي هنا لدفع ما وقع يف نفوسهم من التحرج ، وليس لبيان أصل احلكم .

وقال بعض العلماء : أهنم كانوا يقولون : إن طوافنا بني هذين احلجرين من أمر اجلاهلية ، وقال آخرون من األنصار : إمنا أمرنا 
 ملروة فأنزل هللا ) إن الصفا واملروة من شعائر هللا ( .بالطواف بالبيت ، ومل نؤمر بالطواف بني الصفا وا

 املراد تطوع خرياً يف سائر العبادات . وقيل :يطوف بينهما يف حجة تطوع أو عمرة تطوع ،  ( قيل :َوَمْن َتَطوََّع َخرْيًا  )
  ( رْياً قول من قال ْن تمطموَّعم خم مم  ضعيف .( أي : زاد يف طوافه بينهما على قدر الواجب فهو وم
هو أن يثيبه الثواب اجلزيل من عمله القليل ، فإنه يعطي العبد ويوفقه ملا يشكره عليه، ويشكر القليل من ( فَِإنَّ اَّللََّ َشاِكٌر ) 

العمل والعطاء فال يستقله أن يشكره، ويشكر احلسنة بعشر أمثاهلا إىل أضعاف مضاعفة، وإذا ترك له شيئًا أعطاه أفضل منه ، 
 له شيئاً رّده عليه أضعافاً مضاعفة .وإذا بذل 

 ملا عقر سليمان اخليل غضباً له إذ شغلته عن ذكره ، فأراد أال تشغله مرة أخرى ، أعاضه عنها مُت الريح .
 وملا ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها يف مرضاته ، أعاضهم عنها أن مّلكهم الدنيا وفتحها عليهم .

 السجن شكر له ذلك بأن مّك ن له يف األرض يتب وأ منها حيث يشاء .       وملا احتمل يوس ف الص ديق ضيق 
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 أي : ذو علم واسع حميط بكل شيء ، فهو سبحانه عليم جبميع أعمال عباده وما يستحقونه من اجلزاء .(  َعِليمٌ ) 
 الفوائد :

 أن السعي بني الصفا واملروة من شعائر الدين . -1
 أن يسعى بينهما . أن من حج أو اعتمر فال بد -2
 أمهية معرفة سبب النزول ، ألنه يوضح املعىن ويزيل اإلشكال . -3
 فضل التطوع باخلري واإلكثار منه . -4
 أن شاكر ، يثيب على القليل الكثري ، فضالً منه ونعمة . -5
 رمحة هللا بعباده . -6
 إثبات علم هللا الكامل . -7
ْلَعنـ ه م  الالَِّعن وَن نَزْلَنا ِمَن اْلبَـيَِِناِت َواهْل َدى ِمن بـَْعِد َما بـَيـَّنَّاه  لِلنَّاِس يف اْلِكَتاِب أ ولَِئَك يَلَعنـ ه م  اَّللَّ  َويَـ ِإنَّ الَِّذيَن َيْكت م وَن َما أَ ) 
 ( . (160اب  الرَِّحيم  )( ِإالَّ الَِّذيَن تَاب وْا َوَأْصَلح وْا َوبـَيـَّن وْا فَأ ْولَِئَك أَت وب  َعَلْيِهْم َوأَنَا التـَّوَّ 159)

 [  160 – 159] البقرة : 
--------------- 

َزْلَنا ِمَن اْلبَـيَِِناِت َواهْل َدى ِمْن بـَْعِد َما بـَيـَّنَّاه  لِلنَّاِس يف اْلِكَتابِ )  هذا وعيد شديد ملن كتم ما جاء به (  ِإنَّ الَِّذيَن َيْكت م وَن َما أَنـْ
ى املقاصد الصحيحة ، واهلدى النافع للقلوب من بعد ما بينه هللا تعاىل لعباده من كتبه أنزهلا على الرسل من الدالالت البينة عل

 رسله .
  واختلف يف املراد من ذلك : فقيل : أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر حممد  وقيل : كل من كتم احلق ،

االعتبار بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ، فعلى فرض أن سبب النزول وترك بيان ما أوجب هللا بيانه ، وهو الراجح ، ألن 
 .[  177/  1] فتح القدير : ما وقع من اليهود والنصارى من الكتم فال ينايف ذلك تناول هذه اآلية كل من كتم احلق .              

 ل كامت علماً فرض هللا تعاىل بيانه للناس .قال الطربي : وهذه اآلية وإن كانت نزلت يف خاص من الناس ، فإهنا معيّن هبا ك 
  دل له بوجوه :  أن اآلية تتناول كل من كتم شيئاً من الدين واستأيضاً :  يوقد رجح اإلمام فخر الدين الراز 

يقتضي اخلصوص على ما ثبت يف أصول الفقه أن  أن اللفظ عام والعارض املوجود ، وهو نزوله عند سبب معني ال أحدها :
 بب .بعموم اللفظ ال خبصوص السالعربة 

أنه ثبت أيضًا يف أصول الفقه أن ترتيب احلكم على الوصف مشعر بكون الوصف علة لذلك احلكم ال سيما إذا كان  وثانيها :
الوصف مناسباً للحكم ، وال شك أن كتمان الدين يناسبه استحقاق اللعن من هللا تعاىل ، وإذا كان هذا الوصف علة هلذا احلكم 

 ب عموم هذا احلكم عند عموم الوصف .وج
أن مجاعة من الصحابة محلوا هذا اللفظ على العموم ، وعن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت : من زعم أن حممداً عليه  وثالثها :

آ أمنزمْلنما ِمنم البينات ِإنَّ الذين يمْكُتُمونم مم )الصالة والسالم كتم شيئًا من الوحي فقد أعظم الفرية على هللا ، وهللا تعاىل يقول  
قال : لوال آيتان من كتاب هللا ما حدثت حديثًا بعد أن قال الناس :  فحملت اآلية على العموم ، وعن أيب هريرة  (واهلدى

آ أمنزمْلنما ِمنم البينات واهلد) أكثر أبو هريرة . وتال    [ . 148: مفاتيح الغيب ]  ى ( .ِإنَّ الذين يمْكُتُمونم مم
  ( ِيِّنماِت م ى ( أي : من اآليات البينات ) نم اْلب م نَّاهُ ( وهو العلم النافع الذي يهتدي به اخللق ) وماهْلُدم ا ب مي َّ ( أي :  ِمْن ب مْعِد مم

 املراد مجيع الكتب . ( يف اْلِكتمابِ ( عموماً ) لِلنَّاِس  أظهرناه ، والضمري راجع إىل قوله : ما أنزلنا )
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 أي : يطردهم ويبعدهم عن رمحته .(  ه م  اَّللَّ  أ ولَِئَك يـَْلَعنـ  ) 
ِعن ونَ )  ِإنَّ الَِّذينم  أي : يطلبون من هللا أن يلعنهم ، ومل يبني هنا ما الالعنون ، ولكنه أشار إىل ذلك يف قوله )(  َويـَْلَعنـ ه م  الالَّ

اُتوا ومُهْم ُكفَّاٌر أُولمِئكم عملمْيِهْم لمْعنمُة اّللَِّ وم  مم ُروا وم فم ِة ومالنَّاِس أممْجمِعنيم كم الِئكم  ( . اْلمم
 املراد بالالعنني هنا دواب األرض وهوامها كالعقارب واخلنافس وغري ذلك . وقيل :

 : كل من يتأتى منه اللعن فيدخل يف ذلك اجلن ،  وقيل
 [ . 177/  1املراد بالالعنني املالئكة واملؤمنون ، ورجحه ابن عطية .       ] فتح القدير :  وقيل :

 . يف اآلية وعيد شديد وُتريك كبري ملن يكتمون العلم 
ا يمْأُكُلونم قال تعاىل )  ُرونم بِِه َثممنًا قمِلياًل أُولمِئكم مم يمْشت م ا أمنْ زملم اّللَُّ ِمنم اْلِكتماِب وم لُِّمُهُم ِإنَّ الَِّذينم يمْكُتُمونم مم  يف بُُطوهِنِْم ِإالَّ النَّارم ومال ُيكم

اٌب أملِيمٌ اّللَُّ ي م  ُْم عمذم هلم ِة ومال يُ زمكِّيِهْم وم  ( . ْومم اْلِقيمامم
يِّنُ نَُّه لِلنَّاِس ومال تمْكُتُمونمُه ف منمبمُذوُه ومرماءم وقال تعاىل )  ذم اّللَُّ ِميثماقم الَِّذينم أُوُتوا اْلِكتمابم لمُتب م ِإْذ أمخم رمْوا ِبِه َثممناً قمِلياًل فمبِ  وم ْئسم مما ُظُهورِِهْم وماْشت م

ُرونم   ( . يمْشت م
 ) من كتم علماً أجلم بلجام من نار يوم القيامة ( رواه أبو داود . وعن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 

 : معلم اخلري يستغفر له كل شيء حىت احليتان يف البحر ، وهللا ومالئكته يصلون على معلم الناس اخلري ، ملا  قال ابن تيمية
       النفع لكل شيء ، وعكسه كامتوا العلم ، فإهنم يلعنهم هللا ويلعنه م الالعن ون .                  يف ذلك من عموم 

اِد ومت مْرِك أمْهِل اْلِقتماِل لِْلِقتماِل وقال :  ْرِك أمْهِل اْلِقتماِل لِْلِجهم ت م ْرُك أمْهِل اْلِعْلِم لِتمْبِليِغ الدِّيِن كم ْرِك أمْهِل اْلِعْلِم لِلتَّْبِليِغ اْلوماِجِب عملمْيِهْم كم ف مت م ت م
مهُما ذمْنٌب عمِظي  م .اْلوماِجِب عملمْيِهْم ِكالم

 وأيًضا فإن العلم إذا ظهر يف األرض وعمل به دّرت الربكات ونزلت األرزاق فيعيش أهل األرض  . : .. قال ابن رجب
ا يرتفع ألهل األرض من الطاعات واألعمال كلهم، حىت النملة وغريها من احليوانات بربكته، ويستبشر أهل السماء مب

 الصاحلات فيستغفرون ملن كان السبب يف ذلك.
 وعكس هذا أن من كتم العلم الذي أمر هللا بإظهاره لعنه هللا ومالئكته وأهل السماء واألرض، حيث سعى يف إطفاء نور هللا يف

 م والعداوة والبغي.لاألرض، الذي بسبب إخفائه تظهر املعاصي والظ
ا ب مي َّنَّاُه لِلنَّاِس يِف اْلِكتمابِ )  قال هللا تعاىل ى ِمْن ب مْعِد مم يِّنماِت وماهْلُدم ا أمنْ زمْلنما ِمنم اْلب م ي مْلعمنُ ُهُم  أُولمِئكم ي مْلعمنُ ُهُم اّللَُّ وم ِإنَّ الَِّذينم يمْكُتُمونم مم

ِعُنونم   ( . الالَّ
 . عندهم يف كتاهبم من صفة النب وقد قيل أهنا نزلت يف أهل الكتاب، الذين كتموا ما 

ِذه اآليمةم"  ُلو هم ي مت ْ ْيًئا أمبمًدا. وم ثْ ُتُكْم شم دَّ ا حم  .وكان أبو هريرة يقول: "لمْوالم آيمٌة ِمْن ِكتماِب اّللَِّ مم
ِعُنو )  يف قوله ويف سنن ابن ماجه عن الرباء بن عازب، عن النب  ي مْلعمنُ ُهُم الالَّ : "دموماّب األمْرِض". (  نم ي مْلعمنُ ُهُم اّللَُّ وم  قمالم

 . وقد روي هذا موقوفًا على الرباء 
 رمحه هللا  : -ابن املبارك  قال 

ا دم الدينم إال امللوُك ... وأْحبماُر ُسوٍء وُرْهبمانُ هم  وهل أمْفسم
ا ْيع أَْثمانُ هم  وباُعوا النفوسم ومل ي مْرحبمُوا ... ومل تْغُل يف الب م

القْد رتعم القوُم يف ِجيفم   ٍة ... يمِبنُي لِذي العمْقِل إنْ تمانُ هم
انيَّة ، ومالِبُسُكم قماُرونية ، و  امم رماِكُبُكم وكان حيىي بن معاذ الرازي رضي هللا عنه يقول لعلماء وقته  ) يا مْعشرم العلماء ، ديارُكم هم مم
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 فرعونية ووالئُمُكْم جالوتية ، فأين السّنُة احملمدية ؟ ( .
 أو يتبع السلطان،  أو ينسى ، إما مبوت القلب  إذا كتم العامل علمه ، ابتلي : : باركقال عبد هللا بن امل

( أي : رجعوا عما كانوا فيه ، والتوبة الَّ الَِّذينم تمابُوا هذا استثناء من هللا من هؤالء من تاب إليه فقال )إ( الَّ الَِّذيَن تَاب وا إ) 
 اد بالتوبة هنا الرجوع عن كتمان ما أنزل هللا إىل بيانه ونشره .الرجوع من معصية هللا إىل طاعته ، واملر 

 أي : أصلحوا نياهتم وأحواهلم وأعماهلم ، وأصلحوا ما بينهم وبني هللا .( َوَأْصَلح وا ) 
 وُشرط للتوبة أن يصلحوا ما كانوا أفسدوا وهو بإظهار ما كتموه وأن يبينوه للناس فال يكفي اعرتافهم قال ابن عاشور : 

 وحدهم أو يف خلواهتم .
 أي : الذي كتموه .( َوبـَيـَّن وا ) 
 الذين تابوا وأصلحوا وبينوا .( فَأ ولَِئَك ) 
 توبة هللا على العبد نوعان : أي : أقبل منهم التوبة ، ألن( أَت وب  َعَلْيِهْم ) 

 ( مبعىن وفقهم للتوبة ليتوبوا . يمُتوبُوامُثَّ تمابم عملمْيِهْم لِ توفيق هللا للعبد للتوبة ، كما قال تعاىل ) أحدمها :
 ( . ] قاله الشيخ ابن عثيمني [ .ومُهوم الَِّذي ي مْقبمُل التَّوبمةم عمْن ِعبماِدِه قبوهلا من العبد إذا تاب ، كما قال تعاىل ) الثاين :

 . 128تقدم تفسريها عند آية : (  َوأَنَا التـَّوَّاب  الرَِّحيم  ) 
 الفوائد :

 د والنصارى كتموا صفات النب لصّد الناس عن اإلميان به .اليهو  - 1
 كتم العلم خيانة لألمانة اليت جعلها هللا يف أعناق العلماء .  - 2
 جيب نشر العلم وتبليغه إىل الناس لتعّم اهلداية مجيع البشر . - 3
 من كتم شيئاً من أحكام الشرع احلنيف استحق اللعنة املؤبدة . - 4
ه م  161يَن َكَفر وا َوَمات وا َوه ْم ك فَّاٌر أ ولَِئَك َعَلْيِهْم لَْعَنة  اَّللَِّ َواْلَمآلِئَكِة َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي )ِإنَّ الَّذِ )  َفَّف  َعنـْ ( َخاِلِديَن ِفيَها اَل خي 

 (162اْلَعَذاب  َواَل ه ْم ي نَظر وَن )
 [ . 162 -161] البقرة :  

--------------- 
 واستمر كفره حىت املمات . أي : من كفر(  ِذيَن َكَفر وا َوَمات وا َوه ْم ك فَّارٌ ِإنَّ الَّ ) 
 بعدهم من رمحته وطردهم .أي : أ( أ ولَِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنة  اَّللَِّ  )

 أي : يطلبون من هللا أن يلعنهم .(  َوالنَّاِس َأمْجَِعنيَ   َواْلَمالِئَكةِ ) 
ناس هنا ، فقيل : املؤمنون فقط ، وقيل : املراد أغلب الناس ، لكن هذا ضعيف ، ألن أغلب الناس  واختلف العلماء باملراد يف ال

رمْصتم مبُْؤِمِننيم كفار كما قال تعاىل ) لمْو حم ا أمْكث مُر النَّاِس وم ِبيِل اّللَِّ ( وقال تعاىل ) وممم ْن يف اأْلمْرِض ُيِضلُّوكم عمْن سم ِإْن ُتِطْع أمْكث مرم مم  (وم
لك الصحيح أن الكافر يلعن الكافر ، ويكون لذلك يف الدنيا واآلخرة ، أما يف الدنيا ، فكْون الكافر يلعن الكافر يف الدنيا ولذ

اللعن الظامل ، دخل هو نفسه يف اللعنة ، وأما كون الكفار يلعن  –مثاًل  –بأن يدعو الكافر مثاًل على الظامل ، فإذا قال الكافر 
ِبيالرة فهذا واضح من قوله تعاىل )بعضهم بعضًا يف اآلخ لُّونما السَّ رماءمنما فمأمضم ادمت منما ومُكب م قماُلوا رمب َّنما إِنَّا أمطمْعنما سم نْيِ ِمنم .  وم رمب َّنما آهِتِْم ِضْعفم

ِبرياً  ُهْم لمْعناً كم اِب وماْلعمن ْ ٌة لمعمنمْت ُأْخت م ( وكذلك من قوله تعاىل ) اْلعمذم لمْت أُمَّ ا دمخم اُكلَّمم  ( . هم
 : استدل هبذه اآلية من قال جبواز لعن الكافر ، ولعن الكافر على أنواع 
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 : لعن الكفار مجلة فهذا جائز  أوالً 
 كما يف هذه اآلية .

اِفرِينم وقوله تعاىل )  ( . ف ملمْعنمُة اّللَِّ عملمى اْلكم
 : الكافر املعني ، فهذا فيه خالف : ثانياً 

 فقيل : ال جيوز .
 هذا الغزايل ، وذكره اإلمام النووي .وممن ذهب إىل 

 قالوا : رمبا يسلم .
 وقيل : جيوز .

، كان امسه عبد هللا ، وكان يلقب محاراً ، وكان ُيضحك رسول هللا  حلديث عمر بن اخلطاب ) أن رجاًل كان على عهد النب 
  وكان النب ، ل من القوم : اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى قد جلده يف الشراب ، فأت به يومًا فأمر به فجلد ، فقال رج

 : ال تلعنوه ، فوهللا ما علمت إنه حيب هللا ورسوله ( رواه البخاري . به ، فقال النب 
 قالوا : فدل على من ال حيب هللا ورسوله يلعن .

 والذي يظهر اجلواز خاصة إذا كان ممن يؤذي املسلمني .
 : وأما العصاة ملسلمني 

 جائز وال بأس . فلعنهم مجلة
 قال تعاىل ) لعنة هللا على الظاملني ( .

 وقال تعاىل ) لعنة هللا على الكاذبني ( .
 ) لعن هللا آكل الربا ... ( . ( وقال  ) لعن هللا السارق ... وقال 
 . ًوأما العاصي املعني : فال جيوز لعنه اتفاقا 

: ال تلعنوه ، ويف رواية : ال تكونوا أعوانًا للشيطان على  ر ،قال ق ) حيث كان يؤتى به وجيلد يف شرب اخلمبللحديث السا
 أخيكم ( .

  واألول أوىل لوجوه .يف النار ، ورجح الرازي األول وقال :  وقيل :يف اللعنة،  ( قيل : َخاِلِديَن ِفيَها) 
 .أن الضمري إذا وجد له مذكور متقدم فرده إليه أوىل من رده إىل ما مل يذكر  األول :

: أن محل هذا الضمري على اللعنة أكثر فائدة من محله على النار ، ألن اللعنة هو اإلبعاد من الثواب بفعل العقاب يف  الثاين
 اآلخرة وإجياده يف الدنيا فكان اللعن يدخل فيه النار وزيادة فكان محل اللفظ عليه أوىل .

ا) : أن قوله  الثالث ال ، ويف محله على  يف محل الضمري على اللعن يكون ذلك حاصاًل يف احلار عن احلال ، و  إخب (خالدين ِفيهم
 .                           د من التأويل ؛ فكان ذلك أوىل الً يف احلال ، بل ال ب اص ون ح نار ال يك ال
ه م  اْلَعَذاب   ) َفَّف  َعنـْ  أي : ال خيفف عنهم طرفة عني . بل هو دائم متواصل . ( ال خي 

ِلكم قال تعاىل )  كما ذم اهِبما كم ُهْم ِمْن عمذم ُف عمن ْ نَّمم ال يُ ْقضمى عملمْيِهْم ف ميمُموُتوا ومال خُيمفَّ هم ُْم نماُر جم ُروا هلم فم ُفورٍ ومالَِّذينم كم  ( .  جنمْزِي ُكلَّ كم
اِلُدونم وقال تعاىل )  نَّمم خم هم اِب جم ُهمْ .   ِإنَّ اْلُمْجرِِمنيم يف عمذم ُر عمن ْ ت َّ  ن ( .ومُهْم ِفيِه ُمْبِلُسو  ال يُ فم

اٌب ُمِقيمٌ وقال تعاىل ) ُْم عمذم ا ومهلم هم ا ُهْم خِبمارِِجنيم ِمن ْ مم ُْرُجوا ِمنم النَّاِر وم  ( . يُرِيُدونم أمْن خيم
م دار بل يكون حاضرًا متصاًل بعذاب مثله فكأنه تعاىل أعلمنا أن حكأي : وال مُيهلون أو يؤجلون ، (  َوال ه ْم يـ ْنَظر ونَ ) 
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العذاب والثواب خبالف حكم الدنيا فإهنم ميهلون فيها إىل آجال قدرها هللا تعاىل ، ويف اآلخرة ال مهلة ألبتة فإذا استمهلوا ال 
ّلُمونِ )وا ال يغاثون وإذا استعتبوا ال يعتبون ، وقيل هلم   ون ، وإذا استغاث ميهل ا ومالم ُتكم  .(  اخسئوا ِفيهم

 ال ينظر هللا إليهم فريمحهم . : هومن النظر أي :وقيل 
 ومالم ُهْم يُنظمُرونم ( حيتمل وجهني :  يقال املاورد ( : 

 أحدمها : ال يؤخرون عنه وال ميهلون.
 والثاين : ال ينظر هللا عز وجل إليهم فريمحهم .

 الفوائد :
 ر فهو ملعون .أن من مات على الكف -1
 فيها . أن من مات على الكفر فإن مأواه النار خالداً  -2
 من أنواع عذاب الكفار يف النار ، أهنم ال خيفف عنهم وال ميهلون . -3
 ( . (163َوِإهَل ك ْم ِإَلٌه َواِحٌد الَّ ِإلََه ِإالَّ ه َو الرَّمْحَن  الرَِّحيم  )) 

 [ . 163] البقرة :  
---------- 

 وأنه ال شريك له وال عديل ،هو هللا الواحد األحد الفرد الصمد . خيرب تعاىل عن تفرده باأللوهية ،(  َوِإهَل ك ْم ِإَلٌه َواِحدٌ ) 
ارُ كما قال تعاىل ) هَّ ا ِمْن إِلمٍه ِإالَّ اّللَُّ اْلوماِحُد اْلقم مم  ( . ُقْل ِإمنَّما أمنما ُمْنِذٌر وم

دٌ وقال تعاىل ) ُ أمحم  ( . ُقْل ُهوم اّللَّ
رْياً لمُكْم ِإمنَّما اّللَُّ ِإلمٌه وماِحدٌ فمآِمُنوا بِاّللَِّ ومُرُسِلِه ومال ت م وقال تعاىل ) ُهوا خم  ( . ُقوُلوا ثمالثمٌة انْ ت م
ارِ وقال تعاىل ) هَّ ْومم ّلِلَِّ اْلوماِحِد اْلقم ِن اْلُمْلُك اْلي م  ( . ِلمم

 معىن ) األحد ( املتوحد جبميع الكماالت ، حبيث ال يشاركه فيها مشارك .
 زل وحده بال شريك .ومعىن ) الواحد ( هو الفرد الذي مل ي

ففي هذه اآلية : إثبات وحدانية هللا تعاىل ، الذي ال إله إال هو ، وحده ال شريك له يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله ، فهو 
ُُكْم إِلمٌه وماِحٌد ال إِلمهم ِإالَّ ُهوم الرَّمْحم الواحد الذي ليس له ند وال نظري وال شبيه وال مثيل قال تعاىل ) ِإهلم ا ِمْن إِلمٍه ( وقال ) ُن الرَِّحيمُ وم وممم

ارُ  هَّ  ( . ِإالَّ اّللَُّ اْلوماِحُد اْلقم
اً وماِحداً ال ِإلمهم ِإالَّ ُهوم وقد بنّي سبحانه بأنه مل يأمر إال بأن يعبد وحده ويفرد بالعبادة فقال ) ْعُبُدوا ِإهلم ا أُِمُروا ِإالَّ لِي م مم  ( . وم

ْرميمم واه أو معه ، قال تعاىل )وكّفر وضل من اختذ إهلًا س ِسيُح اْبُن مم رم الَِّذينم قماُلوا ِإنَّ اّللَّم ُهوم اْلمم فم ْد كم رم ( وقال سبحانه ) لمقم فم ْد كم لمقم
ا ِمْن ِإلمٍه ِإالَّ ِإلمٌه وماِحدٌ   ( . الَِّذينم قماُلوا ِإنَّ اّللَّم ثماِلُث ثمالثمٍة وممم

  تفرد باخللق واإلجياد والرزق واإلمداد والبسط والقبض ، والرفع واخلفض ، قال تعاىل وكيف يعبد غريه ، وهللا سبحانه قد
ْيئاً ومُهْم خُيْلمُقونم ) ُْلُق شم ا ال خيم ُهْم ي مْنُصُرونم .  أمُيْشرُِكونم مم ُْم نمْصراً ومال أمنْ ُفسم  ( . ومال يمْستمِطيُعونم هلم
  وقد أمر الرسول دعوهتم إىل توحيد هللا ، كما يف حديث ابن عباس قال ) بعث النب رسوله إىل اليمن أن يبدأ أواًل ب 

 . قاله له : إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا هللا ( متفق عليه .معاذاً إىل اليمن ..
 .( أي : ال إله حبق إال هو سبحانه ال ِإَلَه ِإالَّ ه َو  )  

ِبريُ ذمِلكم كما قال تعاىل ) ا يمْدُعونم ِمْن ُدونِِه اْلبماِطُل ومأمنَّ اّللَّم ُهوم اْلعمِليُّ اْلكم ذمِلكم بِأمنَّ اّللَّم ُهوم ( وقال تعاىل ) بِأمنَّ اّللَّم ُهوم احلْمقُّ ومأمنَّ مم
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ْيٍء قمِديرٌ  ْوتمى ومأمنَُّه عملمى ُكلِّ شم  ( . احلْمقُّ ومأمنَُّه حُيِْيي اْلمم
 فال قيام وال ركوع وال ال يُعبد أحد سواه كائنًا من كان، بأي نوع من أنواع العبادات، فباستحقاق العبودية  هو املنفردفاهلل ،

 .نه وتعاىل، وال يدعى يف السر والضراء واليسر والعسر والفرح والغم إال هو سبحا ذبح وال نذر إال له وحده تعاىلسجود وال
  ة مجيع األنبياء واملرسلني ، ما بعث هللا تعاىل من نب إال وأوحي إليه أنه ال إله وهذا الذي بُدء به آية الكرسي هو أصل دعو

 إال هو .
ْلنما ِمْن ق مْبِلكم ِمْن رمُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلمْيِه أمنَُّه ال إِلمهم ِإالَّ أمنما فماْعُبُدونِ قال تعاىل ) ا أمْرسم مم  وهذه عقيدة مل ختتلف فيها النبوات . (وم

ْد ب معمثْ نما يِف ُكلِّ أُمٍَّة رمُسواًل أمِن ىل أن دعوة الرسل عليهم السالم كانت لدعوة الناس إىل هذا األساس ، فقال سبحانه )وبنّي تعا لمقم وم
 ( . اْعُبُدوا اّللَّم وماْجتمِنُبوا الطَّاُغوتم 

 هللا وينهون عن عبادة ما سواه دة، وكلهم يدعون إىل عبال أمة، أي يف كل قرن وطائفة رسوالً : وبعث يف ك قال ابن كثري. 
رُهُ اْعُبُدوا اّللَّم وهكذا األنبياء كانت دعوة كل واحد منهم ) ا لمُكْم ِمْن ِإلمٍه غمي ْ  ( .مم

 ( .فماْعلمْم أمنَُّه ال إِلمهم ِإالَّ اّللَُّ بقوله ) وهللا تعاىل خاطب نبيه 
 ذلك ونشره ودعا غليه . وقد طبق 

 يا أيها الناس ، قولوا : ال إله إال هللا تفلحوا ( رواه أمحد .) ل : كان يأت سوق اجملاز ويقو 
فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن ال ) وأمر معاذاً حينما أرسله لليمن بأن يكون أول ما يدعوهم إليه توحيد هللا فقال له : 

 إله إال هللا ، وأين رسول هللا .. ( متفق عليه .
 ال إله إال هللا  وقد وردت أحاديث يف فضل :: 

 ) من قال : ال إله إال هللا ابتغاء  هللا ختم له هبا دخل اجلنة ( رواه أمحد . منها : قوله 
 ) فإن هللا حرم على النار من قال : ال إله إال هللا يبتغي بذلك وجه هللا ( متفق عليه . وقال 
 إال دخل اجلنة ( متفق عليه . ) ما من عبد قال : ال إله إال هللا مث مات على ذلك وقال 
 : فضائل كلمة التوحيد 

ا ُخِلقم  أواًل : ْرِك ، ومأِلمْجِلهم ب مرماءٌة ِمْن املشِّ دمْعومُة امحلْمقِّ ، وم ادمُة امحلْمقِّ وم هم ِص ، ومشم ْخالم ُة امإْلِ ِلمم  امخلْمْلُق . ِهيم كم
ا قمالم ت معماىلم  مم ْنسم ) كم لمْقُت اجلِْنَّ وماإْلِ ا خم مم ْعُبُدو وم  ن ( .ِإالَّ لِي م

ا أُْرِسلمْت املرُُّسُل ومأُْنزِلمْت امْلُكُتُب  ثانياً :  .ومأِلمْجِلهم
ْلنما ِمْن ق مْبِلكم ِمْن رمُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلمْيِه أمنَُّه ال ِإلمهم ِإالَّ أمنما فماْعُبُدو ) قمالم ت معماىلم  ا أمْرسم  ن ( .وممم

الوقال تعاىل )  ّزُِل اْلمم اُء ِمْن ِعبماِدِه أمْن أمْنِذُروا أمنَُّه ال ِإلمهم ِإالَّ أمنما فمات َُّقونِ يُ ن م ْن يمشم ةم بِالرُّوِح ِمْن أمْمرِِه عملمى مم  ( . ِئكم
 . َثممُن امجلْمنَّةِ  هي ثالثاً :

لم امجلْمنَّ )  قال  ِمِه دمخم الم انمْت آِخرم كم ْن كم  ة ( رواه أبو داود .مم
 ِمْن املنَّاِر .  جنمماةٌ وهي  رابعاً :

عم املنَِّبَّ  رمجم ِمْن املنَّارِ  وممسِم ُد أمْن الم إِلمهم ِإالَّ امّللَُّ ، ف مقمالم خم ُه ُمْسِلٌم  .  ُمؤمذِّنًا ي مُقوُل : أمْشهم رَّجم  خم
نماِت :  وهي خامساً : ُن امحلْمسم  أمْحسم

نم قُ ْلُت : يما رمُسولم امّللَِّ ! عملِّ ) قمالم أمبُو ذمرٍّ : سم ْل حم يِّئمًة فماْعمم يُ بماِعُدين ِمْن املنَّاِر، قمالم : ِإذما عمِمْلتم سم رُِّبيِن ِمنم امجلْمنَِّة، وم اًل يُ قم ًة، ْميِن عممم
نماِت ؟ قمالم ِهيم أمحْ  ا عمْشُر أمْمثماهِلما قُ ْلُت : يما رمُسولم امّللَِّ ، الم ِإلمهم ِإالَّ امّللَُّ ِمنم امحلْمسم نماسم فمِإن َّهم  ت ( .ُن امحلْمسم
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ْلِب  سادساً : ميماِن يف امْلقم ا ُدِرسم ِمنم امإْلِ  .ومِهيم : َُتمدُِّد مم
ابِِه  امْلُمْسنمِد أمنَّ املنَِّبَّ  كما يف ْيفم جُنمدُِّد ِإميمان منما ؟ قمالم : ُقولُوا : الم إِلمهم ِإالَّ ام ) قمالم أِلمْصحم دُِّدوا ِإميمانمُكْم قماُلوا كم   ( .ّللَّ جم

ْت هِبِنَّ . :  سابعاً  حم اِء وماأْلمْرِض رمجم مم ْيٌء يف امْلومْزِن ، ف ملمْو ُوزِنمْت املسَّ  ومِهيم املَّيِت الم ي مْعِدهلُما شم
ا يف امْلُمْسنمِد عمْن عمْبِد امّللَِّ ْبِن عمْمرٍو عمْن املنَِّب  مم ْوتِهِ  )  كم اوماِت  أمنَّ نُوًحا قمالم اِلبِْنِه ِعْندم مم مم : آُمُركم ِبالم إِلمِه ِإالَّ امّللَُّ ، فمِإنَّ املسَّ

ُهنَّ  الم ِإلمهم ِإالَّ امّللَّ  ت ْ مم ٍة قمصم مم هم ٍة ُمب ْ ْلقم ْبعم ُكنَّ يف حم ْبعم وماأْلمرمِضنيم املسَّ   ( .املسَّ
ِفيِه أمْيًضا عمْن عمْبِد امّللَِّ ْبِن عمْمرٍو  ى أمنَّ مُ  )  عمْن املنَِّب . وم ْيًئا أمذُْكُركم بِِه ومأمْدُعوكم بِِه ، قمالم : يما  وسم قمالم : يما رمبُّ عملِّْميِن شم

ا . قمالم : ُقْل الم ِإلمهم ِإالَّ  ذم ى ! ُقْل الم إِلمهم ِإالَّ امّللَُّ ، قمالم : يما رمبِّ ! ُكلُّ ِعبماِدكم ي مُقوُلونم هم الم : الم ِإلمهم ِإالَّ ُموسم  أمْنتم ، ِإمنَّما أُرِيُد  امّللَُّ . ف مقم
عماِمرمُهنَّ غمرْيِي وماأْلمرمِضنيم امل ْبعم وم اوماِت املسَّ مم ى ! لمْو أمنَّ املسَّ ْيًئا ختمُصُّيِن بِِه . قمالم : يما ُموسم ٍة ، ومالم ِإلمهم ِإالَّ امّللَُّ يف ِكفٍَّة ، شم ْبعم يف ِكفَّ سَّ

المْت هِبِنَّ الم إِلمهم ِإالَّ امّللَّ    ( .مم
ُل املذِّْكِر .  ثامناً :  ومِهيم أمْفضم

ْرُفو  اِبٍر امْلمم ِديِث جم ا يف حم مم ُل املذِّْكِر الم ِإلمهم ِإالَّ امّللَّ  ع )كم   ( رواه الرتمذي .أمْفضم
 ومن أعظم فضائلها : تاسعاً :

نْيِ عمْن أميب ُهرميْ رمةم ما جاء  ْن قما  عمْن املنَِّب  يف املصَِّحيحم لمُه امحلْمْمُد ومُهوم ) لم مم رِيكم لمُه ، لمُه امْلُمْلُك وم ُه الم شم الم إِلمهم ِإالَّ امّللَُّ ومْحدم
يم عم 

حمُِ نمٍة ، وم سم انمْت لمُه عمْدُل عمْشِر رِقماٍب ، ومُكِتبم لمُه ِمائمُة حم رٍَّة كم ْيٍء قمِديٌر ، ِمائمةم مم اعملمى ُكلِّ شم يِّئمٍة، ومكم نمْت لمُه ِحْرزًا ِمْن ْنُه ِمائمُة سم
ٌد عمِملم أمْكث مرم ِمنْ  اءم بِِه، ِإالَّ أمحم لم ممَّا جم ، ومملْم يمْأِت بِأمْفضم ىتَّ مُيِْسيم ُه ذمِلكم حم ْيطماِن ي مْومم  ك ( .ذملِ  املشَّ

ا أمْيًضا عمْن أميب أميُّوبم ، عمْن املنَِّب  ِفيِهمم اقال )   وم رَّاٍت كم ْن قماهلمما عمْشرم مم لمِد ِإمْسماِعيمم ْن أمْعتمقم أمْرب معمةم أمنْ ُفٍس ِمْن وم مم  ل ( .نم كم
انِيمِة : عاشرًا  ا أمبْ ومابم امجلْمنَِّة املثَّمم ائِِلهم ا ت مْفتمُح لِقم ا أمن َّهم ائِِلهم ِمْن فمضم اءم . .وم ا شم  يمْدُخُل ِمْن أميِّهم

ِديِث ُعمم  ا يِف حم مم ُه مما مِ  ) قمالم رمُسوُل امّللَِّ  ر .كم ُد أمْن الم ِإلمهم ِإالَّ امّللَُّ ومْحدم ومضَّأُ، ف مُيْسِبُغ امْلُوُضوءم، مُثَّ ي مُقوُل: أمْشهم ٍد ي مت م ْنُكْم ِمْن أمحم
ْت لمُه أمبْ وماُب امجلْمنَِّة"  ًدا عمْبُدُه ومرمُسولُُه، ِإالَّ فُِتحم ُد أمنَّ حُمممَّ رِيكم لمُه، ومأمْشهم ُه ُمْسِلم ٌ  (الم شم  أمْخرمجم

نْيِ عمْن ُعبمادمةم عمْن املنَِّبِّ  ًدا عمْبُدُه ومرمُسولُُه ، ل ) قما وميف املصَِّحيحم رِيكم لمُه ، ومأمنَّ حُمممَّ ُه الم شم ُد أمْن الم ِإلمهم ِإالَّ امّللَُّ ومْحدم ْن قمالم أمْشهم مم
ْرميمم  ا ِإىلم مم اهم ُتُه أمْلقم ِلمم ى عمْبُد امّللَِّ ومكم ْت لم ومأمنَّ ِعيسم ْن يف امْلُقُبوِر فُِتحم عمُث مم قٌّ ومأمنَّ امّللَّم ي مب ْ قٌّ ومأمنَّ املنَّارم حم ُه َثممانِيمةم ومُروٌح ِمْنُه ، ومأمنَّ امجلْمنَّةم حم

اأمبْ وماٍب ِمنم امجلْمنَِّة يمْدُخُل   . ِمْن أميِّهم
 والرمحن أشد مبالغة من الرحيم .  ، ة على وجه املبالغةامسان مشتقان من الرمح(  الرَّمْحَن  الرَِّحيم  

 ؟ا لكن ما الفرق بينهم 
 : الرمحن : ذو الرمحة الشاملة جلميع اخلالئق يف الدنيا وللمؤمنني يف اآلخرة ، والرحيم ذو الرمحة اخلاصة للمؤمنني يوم القيامة  قيل

 واستدلوا بقوله تعاىل ) وكان باملؤمنني رحيماً ( .
الرمحن دال على أن الرمحة رحيم يدل على تعلقها باملرحوم ، ففة العائدة على هللا من الرمحة ، والص: الرمحن يدل على ال وقيل

 هو اختيار ابن القيم وهذا أصح و صفت ه ، والرحيم دال على أنه يرحم خلقه برمحته . 
 إذن : الرمحن تدل على الوصف ، والرحيم تدل على الفعل ، أي : على أنه يرحم .

 قوله تعاىل ) إن هللا بالناس لرؤوف رحيم ( . قول األولوِما يضعف ال
 ) وهو ذو الرمحة الواسعة . ) والرحيم ( املوصل رمحته ملن يشاء من عباده .على وزن فعالن ،  ) الرمحن 
 ) به غريه وال يعرف أحد تسمى به ، قال ابن كثري : وملا َتهرم مسيلمة الكذاب وتسمى  متص باهلل ال يسمى ) الرمحن
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 برمحن اليمامة كساه هللا جلباب الكذب وشهر به فال يقال إال مسيلمة الكذاب فصار يضرب به املثل يف الكذب .
  : فإن املخلوق يوصف  هللا متص باهلل لفظًا ومعىن ، وأما الرمحن متص باهلل لفظًا ال معىنوالفرق بني الرمحن وهللا ،

 .ة بالرمح
  لرمحة إىل قسمني :ا –رمحهم هللا  –وقد قّسم العلماء 

 وخاصة . –عامة 
 فأما العامة : فهي الشاملة جلميع اخللق ) املؤمن والكافر والرب والفاجر ( ، فكل اخللق ُتت رمحة هللا عز وجل .

 وأما الرمحة اخلاصة : فهي اليت ختتص باملؤمنني .
 ؤمنني رمحة يف الدنيا ورمحة يف اآلخرة .والفرق بينهما : أن الرمحة اخلاصة تتصل برمحة اآلخرة ، فيكون هلل على امل

 لون بالعدل وال يعاملون بالرمحة وأما الرمحة العامة : فال أثر هلا إال يف الدنيا ، ولذلك الكفار يف اآلخرة يعام
 ) وقد تقدم الكالم على صفة الرمحة ( .

 الفوائد :
 وحدانية هللا تعاىل . -1
 ُترمي اختاذ ند وشريك مع هللا . -2
 جوب عبادة هللا وحده ال شريك له .و  -3
 أنه ال إله حق إال هللا . -4
 أن كل آهلة غري هللا فهي باطلة . -5
 إثبات امسني من أمساء هللا ومها : الرمحن والرحيم . -6
 إثبات صفة الرمحة هلل تعاىل . -7
اِر َواْلف ْلِك الَِِّت جَتِْري يف اْلَبْحِر ِبَا يَنَفع  النَّاَس َوَما أَنَزَل اَّللَّ  ِمَن ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنـَّهَ ) 

 اِب اْلم َسخَِّر بـَنْيَ السََّماءالسََّماء ِمن مَّاء فََأْحَيا ِبِه األْرَض بـَْعَد َمْوهِتَا َوَبثَّ ِفيَها ِمن ك لِِ َدآبٍَّة َوَتْصرِيِف الِرِيَاِح َوالسَّحَ 
 ( . (164يـَْعِقل وَن ) َواأَلْرِض آليَاٍت لَِِقْومٍ 

 [  164] البقرة :  
---------- 

أي : تلك يف ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها ، وهذه ( ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض  ) 
 ا وقفارها ووهادها وعمراهنا وما فيها من املنافع .األرض يف كثافتها واخنفاضها وجباهلا وحباره

 وقد أمرنا هللا بالنظر والتفكر يف السماوات واألرض الدالة على توحيده وعظمته وجالله يف آيات كثرية :
ا هلمما مِ  فقال تعاىل ) مم ا وم ا ومزمي َّنَّاهم نماهم ي ْ ْيفم ب من م اِء ف مْوق مُهْم كم مم  ( . ْن فُ ُروجٍ أمف ملمْم ي مْنظُُروا ِإىلم السَّ
اِء ذماِت احْلُُبكِ وقال تعاىل ) مم  ( . ومالسَّ
ْيفم رُِفعمتْ  وقال تعاىل ) اِء كم مم ِإىلم السَّ  ( . وم
ياٍت لِْلُمْؤِمِننيم وقال تعاىل ) اوماِت وماأْلمْرِض آلم مم  ( . ِإنَّ يف السَّ
لْ وقال تعاىل ) ا خم مم ا ب منْيم أمْيِديِهْم وم اِء وماأْلمْرضِ أمف ملمْم ي مرمْوا ِإىلم مم مم ُهْم ِمنم السَّ  ( . فم
ا تُ ْغيِن اآْلياُت ومالنُُّذُر عمْن ق مْوٍم ال يُ ْؤِمُنونم وقال تعاىل ) مم اوماِت وماأْلمْرِض وم مم اذما يف السَّ  ( . ُقِل اْنظُُروا مم



 الش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                             تفسري سورة البقرة

 273 

اوماِت وماأْلمْرضِ وقال تعاىل ) مم لمُكوِت السَّ  ( . أمومملْم ي مْنظُُروا يف مم
اوماِت وماأْلمْرضِ )وقال تعاىل  مم ْلُق السَّ ِمْن آيماتِِه خم  ( . وم

  ومها من أعظم املخلوقات ، بل جعلها هللا من أدلة البعث ، حيث أن من قدر على خلق األعظم فهو على غريه من باب
 أحرى .

ْلِق النَّاِس وملمِكنَّ أمْكث م قال تعاىل ) ُر ِمْن خم اوماِت وماأْلمْرِض أمْكب م مم  ( . رم النَّاِس ال ي مْعلمُمونم خلممْلُق السَّ
ُق اْلعملِ وقال تعاىل ) ُْلقم ِمثْ لمُهْم ب ملمى ومُهوم اخلْمالَّ اِدٍر عملمى أمْن خيم اوماِت وماأْلمْرضم ِبقم مم لمقم السَّ لمْيسم الَِّذي خم  ( . يمُ أموم

اوماِت وماأْلم وقال تعاىل ) مم لمقم السَّ ْيٍء أمومملْم ي مرمْوا أمنَّ اّللَّم الَِّذي خم ْوتمى ب ملمى ِإنَُّه عملمى ُكلِّ شم اِدٍر عملمى أمْن حُيِْييم اْلمم ْرضم ومملْم ي مْعيم خِبمْلِقِهنَّ ِبقم
 ( . قمِديرٌ 

اوقال تعاىل ) اُء ب منماهم مم ْلقاً أمِم السَّ دُّ خم ا .أمأمنْ ُتْم أمشم وَّاهم ا فمسم هم  ( .  رمفمعم مسمْكم
 ( ا بماِطالً وم  وخلقهما سبحانه باحلق كما قال تعاىل ُهمم ن م ا ب مي ْ مم اءم وماأْلمْرضم وم مم لمْقنما السَّ ا خم  ( . مم

لمْقنما السَّ وقال تعاىل )  ا خم مم ا الِعِبنيم  وم ُهمم ن م ا ب مي ْ مم اءم وماأْلمْرضم وم  ( . مم
 وعال . على أنه الواحد املعبود وحده جل الذي كان خلقهما من أجله : إقامة الربهان فمن احلق

ُقونم كما قال تعاىل ) ُكْم ومالَِّذينم ِمْن ق مْبِلُكْم لمعملَُّكْم ت مت َّ لمقم ا النَّاُس اْعُبُدوا رمبَُّكُم الَِّذي خم عملم لمُكُم اأْلمْرضم ِفرماشاً .  يما أمي ُّهم الَِّذي جم
رماِت رِْزقاً لمُكمْ  اًء فمأمْخرمجم ِبِه ِمنم الثَّمم اِء مم مم اءم بِنماًء ومأمنْ زملم ِمنم السَّ مم اداً ومأمنْ ُتْم ت مْعلمُمونم  ومالسَّ  ( . فمال َتمْعمُلوا ّلِلَِّ أمْندم

ا ُيْشرُِكونم وقال تعاىل ) اوماِت وماأْلمْرضم بِاحلْمقِّ ت معماىلم عممَّ مم لمقم السَّ  ( . خم
الَِّذي  وملا بني تعاىل يف أول سورة الفرقان ، صفات من يستحق أن يعبد ومن ال يستحق ، قال يف صفات من يستحق العبادة )

ْيءٍ  لمقم ُكلَّ شم رِيٌك يف اْلُمْلِك ومخم لمداً ومملْم يمُكْن لمُه شم اوماِت وماأْلمْرِض ومملْم ي متَِّخْذ وم مم رمُه ت مْقِديراً  لمُه ُمْلُك السَّ دَّ  ( . ف مقم
 .لقاً متلبساً باحلق واآليات يف مثل ذلك كثرية تدل داللة واضحة على أنه تعاىل ما خلق السماوات واألرض وما بينهما إال خ

الذي من أجله خلق السموات واألرض ، تعليمه خللقه أنه تعاىل على كل شيء قدير ، وأنه قد أحاط بكل شيء  ومن احلق
ُهنَّ لِت م علمًا ، كما قال تعاىل ) ن م زَُّل اأْلمْمُر ب مي ْ ن م ِمنم اأْلمْرِض ِمثْ لمُهنَّ ي مت م ْبعم مسمماوماٍت وم لمقم سم ْيٍء قمِديٌر اّللَُّ الَِّذي خم ْعلمُموا أمنَّ اّللَّم عملمى ُكلِّ شم

ْيٍء ِعْلماً  امطم ِبُكلِّ شم  ( . ومأمنَّ اّللَّم قمْد أمحم
بينهما : هو تكليف اخللق ، وابتالؤهم أيهم أحسن عماًل مث جزاؤهم  خلق السماوات واألرض ومامن أجله الذي  ومن احلق

ُن ومُهوم الَّ على أعماهلم ، كما قال تعاىل ) ُلومُكْم أميُُّكْم أمْحسم اِء لِيمب ْ انم عمْرُشُه عملمى اْلمم اوماِت وماأْلمْرضم يف ِستَِّة أميَّاٍم ومكم مم لمقم السَّ ِذي خم
الً   ( . عممم

ْمُس ي مْنبمِغي هذا جييء مث يذهب وخيلفه اآلخر ويعقبه ، ال يتأخر عنه حلظة )( َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر )  هلمما أمْن ُتْدرِكم ال الشَّ
اِر ومُكلٌّ يف ف ملمٍك يمْسبمُحونم  هم اِبُق الن َّ رم ومال اللَّْيُل سم مم ( وتارة يطول هذا ويقصر هذا وتارة يأخذ هذا من هذا مث يتعاوضان كما قال  اْلقم

ارم يف اللَّْيلِ تعاىل ) هم يُوِلُج الن َّ اِر وم هم           ( . يُوِلُج اللَّْيلم يف الن َّ
  ارِ : قوله تعاىل ) السعديقال هم وهو تعاقبهما على الدوام، إذا ذهب أحدمها، خلفه اآلخر، ويف (  وماْخِتالِف اللَّْيِل ومالن َّ

اختالفهما يف احلر، والربد، والتوسط، ويف الطول، والقصر، والتوسط، وما ينشأ عن ذلك من الفصول، اليت هبا انتظام مصاحل بين 
على وجه األرض، من أشجار ونوابت، كل ذلك بانتظام وتدبري، وتسخري، تنبهر له العقول، وتعجز  آدم وحيواناهتم، ومجيع ما

عن إدراكه من الرجال الفحول، ما يدل ذلك على قدرة مصرفها، وعلمه وحكمته، ورمحته الواسعة، ولطفه الشامل، وتصريفه 
ن يؤله ويعبد، ويفرد باحملبة والتعظيم، واخلوف والرجاء، وتدبريه، الذي تفرد به، وعظمته، وعظمة ملكه وسلطانه، مما يوجب أ
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                               وبذل اجلهد يف حمابه ومراضيه.
 : وهذا الربهان ذكره هللا تعاىل يف عدة مواضع 

ياٍت أِلُ قال تعاىل ) اِر آلم هم اوماِت وماأْلمْرِض وماْخِتالِف اللَّْيِل ومالن َّ مم ْلِق السَّ  ( . ويل اأْلمْلبمابِ ِإنَّ يِف خم
اِر وماخْ وقال تعاىل )   ( .ِتالِف اللَّْيِل ومالن َّهم

ُر هللا يمْأتِيُكْم ِبِضيمآٍء أم  وقال تعاىل ) ْن إله غمي ْ داً إىل ي مْوِم القيامة مم ْرمم عملم هللا عملمْيُكُم الليل سم ُعونم ُقْل أمرمأميْ ُتْم ِإن ُقْل أمرمأميْ ُتْم ِإن جم فمالم تمْسمم
ُر هللا يمْأتِيُكْم بِلمْيٍل تمْسُكُنونم ِفيِه أمفالم ت ُ جم  ْن إله غمي ْ داً إىل ي مْوِم القيامة مم ْرمم عملم لمُكُم الليل عملم هللا عملمْيُكُم النهار سم ِمن رَّمْحمِتِه جم ْبِصُرونم وم

لمعملَُّكْم تمْشُكُرون ُغوْا ِمن فمْضِلِه وم لِتمبت م  . ( والنهار لِتمْسُكُنوْا ِفيِه وم
َفع  النَّاَس )  يف البحر على وجه املاء ، مبا فيه  أي : والسفن الضخمة الكبرية اليت تسري( َواْلف ْلِك الَِِّت جَتِْري يف اْلَبْحِر ِبَا يـَنـْ

 مصاحل الناس من أنواع املتاجر والبضائع .
أم من الذي سخر هلا البحر، َتري فيه بإذنه  ن الذي أهلمهم صنعتها، وأقدرهم عليها، وخلق هلم من اآلالت ما به يعملوهنا؟فم

 ؟  وتسخريه، والرياح؟ أم من الذي خلق للمراكب الربية والبحرية، النار واملعادن املعينة على محلها، ومحل ما فيها من األموال
 علم له وال ، أم استقل بعملها هذا املخلوق الضعيف العاجز، الذي خرج من بطن أمه، الفهل هذه األمور، حصلت اتفاقاً 

قدرة، مث خلق له ربه القدرة، وعلمه ما يشاء تعليمه، أم املسخر لذلك رب واحد، حكيم عليم، ال يعجزه شيء، وال ميتنع عليه 
 شيء؟ بل األشياء قد دانت لربوبيته، واستكانت لعظمته،  وخضعت جلربوته.

 هبا وجدت هذه األمور العظام، فهذا يدل على رمحة هللا ، اليت من أجزاء األسباب ، أن جعله هللا جزءاً  وغاية العبد الضعيف
 ) تفسري السعدي ( .م .  ، والذل والتعظي وعنايته خبلقه، وذلك يوجب أن تكون احملبة كلها له، واخلوف والرجاء، ومجيع الطاعة

  أي : وما أنزل هللا من السحاب املطر به حياة البالد والعباد .( ْوهِتَا َوَما أَنـَْزَل اَّللَّ  ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فََأْحَيا بِِه اأْلَْرَض بـَْعَد مَ ) 
ّباً فمِمْنُه يمْأُكُلونم كمال تعاىل ) ا حم هم ا ومأمْخرمْجنما ِمن ْ نماهم ي ْ ْيتمُة أمْحي م ُُم اأْلمْرُض اْلمم  ( . ومآيمٌة هلم

 باده، وقيامه مبصاحلهم، وشدة افتقارهم وضرورهتم على قدرة من أنزله، وأخرج به ما أخرج ورمحته، ولطفه بع ليس ذلك دليالً أ
 م ؟  على إحياء املوتى وجمازاهتم بأعماهل إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإهلهم؟ أليس ذلك دليالً 

 ) تفسري السعدي ( .
 : وهذا الربهان ذكره هللا تعاىل يف عدة مواضع 

ا أمنْ زملم اّللَُّ مِ قال تعاىل ) مم ْوهِتماوم اِء ِمْن رِْزٍق فمأمْحيما ِبِه اأْلمْرضم ب مْعدم مم مم  ( . نم السَّ
عُ وقال تعاىل ) ْوٍم يمْسمم يمًة لِقم ْوهِتما ِإنَّ يف ذمِلكم آلم اًء فمأمْحيما ِبِه اأْلمْرضم ب مْعدم مم اِء مم مم  ( . ونم وماّللَُّ أمنْ زملم ِمنم السَّ
نْ وقال تعاىل ) ُهْم مم أمْلت م لمِئْن سم ُقوُلنَّ اّللَُّ  وم ْوهِتما لمي م اًء فمأمْحيما بِِه اأْلمْرضم ِمْن ب مْعِد مم اِء مم مم  ( . ن مزَّلم ِمنم السَّ

 ، وذلك أن السماء يُطلق على معنيني : املراد بالسماء هنا العلو 

اءِ ) هنا املعىن األول : العلو ، كقوله تعاىل  مم ا أمنْ زملم اّللَُّ ِمنم السَّ ماء هنا العلو ، ألن املطر ليس ينزل من السماء املراد بالس (وممم
 علو .السقف ، بل ينزل من ال

اءم بِنماءً قوله تعاىل ) و  ء السقف ، كما يفاملعىن الثاين : املراد بالسما  مم  ( .  السَّ
وألواهنا على اختالف أشكاهلا ، كل ما يدب عليها من أنواع الدواب: نشر وفّرق يف األرض من  أي(  َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ك لِِ َدابَّةٍ )  

 .، ال خيفى عليه شيء من ذلك ومنافعها وصغرها وكربها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه
ا ُكلٌّ يِف ِكتمابٍ كما قال تعاىل ) ْودمعمهم ُمْست م ا وم رَّهم قم ي مْعلمُم ُمْست م ا وم ا ِمْن دمابٍَّة يِف اأْلمْرِض ِإالَّ عملمى اّللَِّ رِْزقُ هم  ( .  ُمِبنيٍ وممم
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  قوله تعاىل ) من كل دابة ( قال القرطب : ودابة َتمع احليوان كله ، وقد أخرج بعض الناس الطري وهو مردود ، قال هللا تعاىل
ا) ا ِمْن دمابٍَّة يِف اأْلمْرِض ِإالَّ عملمى اّللَِّ رِْزقُ هم مم  ( فإن الطري يدب على رجليه يف بعض حاالته .       وم
 ما هو ساع يف مصاحلهم وحراستهم ومنها: ما يركبون، ومنها،  ن حلمه، ويشربون من دره: ما يأكلون مالدواب  فمن :  ،

ومنها: ما يعترب به، ومع  أنه بث فيها من كل دابة، فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم، املتكفل بأقواهتم، فما من دابة يف األرض 
 السعدي ( .        ) تفسري  .إال على هللا رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها

 أي : تقليب الرياح يف هبوهبا جنوباً ومشاالً ، حارة وباردة ، ولّينة وعاصفة .( َوَتْصرِيِف الِرِيَاِح )  
 : فتارة تأت بالرمحة ، وتارة تأت بالعذاب ، وتارة تأت مبشرة بني يدي السحاب ، وتارة تسوقه ، وتارة َتمعه ،  قال ابن كثري

                            .وتارة تأت من ناحية اليمن  تارة تصرفه ، مث تارة تأت من اجلنوب وهي الشامية ،وتارة تفرقه ، و 
  وتصريف هللا إياها : أن يرسلها مرة لواقح ، ومرة جيعلها عقيمًا ، ويبعثها عذابًا تدمر كل شيء بأمر رهبا .وقال الطربي     
أي : سائر بني السماء واألرض، مسخر إىل ما يشاء هللا من األراضي واألماكن  ( السََّماِء َواأْلَْرِض  َوالسََّحاِب اْلم َسخَِّر بـَنْيَ ) 

 كما يصرفه تعاىل .
  ومُهوم الذي يُ ْرِسُل الرياح ُبْشرًى ب منْيم ضع أخر كقوله ) : مل يبني هنا كيفية تسخريه ، ولكنه بني ذلك يف مواقال الشنقيطي

ْي رممْحمِتِه حىت يٍِّت فمأمنْ زمْلنما ِبِه املآء فمأمْخرمْجنما ِبِه ِمن ُكلِّ الثمراتيمدم لمٍد مَّ ااًل ُسْقنماُه لِب م ابًا ثِقم حم كذلك خُنْرُِج املوتى لمعملَُّكْم    ِإذمآ أمق ملَّْت سم
ُرو  نمُه مُثَّ جيمْ ن (، وقوله ) تمذمكَّ اباً مُثَّ يُ ؤملُِّف ب مي ْ حم ْرُُج ِمْن ِخالملِِه ( .أمملْم ت مرم أمنَّ هللا يُ ْزِجي سم رمى الودق خيم اماً ف مت م  عمُلُه رُكم

 أي : لعالمات ودالالت وبراهني . (آَلياٍت ) 
 . ًّماً وكيفا  قال القامسي : عظيمة كثرية ، فالتنكري للتفخيم كم

، انه ، القاهرة، وحكمته الباهرةفيها وينظرون إليها بعني العقول، فيستدلون على قدرته، سبح أي : يتفكرون(  َقْوٍم يـَْعِقل ونَ ) لِ 
 ورمحته الواسعة املقتضية الختصاص األلوهية به جل شأنه .

  : واحلاصل، أنه كلما تدبر العاقل يف هذه املخلوقات، وتغلغل فكره يف بدائع املبتدعات، وازداد تأمله للصنعة قال السعدي
لحق وباحلق، وأهنا صحائف آيات، وكتب دالالت، وما أودع فيها من لطائف الرب واحلكمة، علم بذلك، أهنا خلقت ل

على ما أخرب به هللا عن نفسه ووحدانيته، وما أخربت به الرسل من اليوم اآلخر، وأهنا مسخرات، ليس هلا تدبري وال 
 . استعصاء على مدبرها ومصرفها

ت، فال إله إال هللا، وال ذات عن مجيع املخلوقافتعرف أن العامل العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون، وإليه صامدون، وأنه الغين بال
 ه .رب سوا

 ر :هذا يدل على أمو ه : لعلكم تعقلون و األحكام النافعة بقول األصول و خيتم هللا كثريًا من اآليات عندما يبني للعباد 

نثبته يد هذا العقل و نؤ ، و  لوبنافنحفظها و نفهمها و نعقلها بق منا أن نعقل أحكامه و إرشاداته و تعليماته ، أن هللا حيب منها :
 . بالعمل هبا

ة، الكتاب و احلكم فإنه حيب أن نعقل بقية ما أنزل من ،ذا احلكم الذي بينه بيانًا خاًصاه أنه كما حيب منا أن نعقل منها :و 
 ة .آياته املسموعة و آياته املشهود أن نعقلو 

والضارة، تفهم احلقائق النافعة  عقوالً  جيعلهاو  لينا من أعظم ما يريب عقولنامعرفة ما أنزل هللا إأن أكرب دليل على  : أن هذا امنهو 
 ل .ياالت و اخلرافات املفسدة للعقو متيل هبا األهواء و األعراض و اخل الو ، ترجح هذه على هذه و 
 اوتة .قال البقاعي : وسبب تكثري األدلة أّن عقول الناس متف 
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 عو عباده يف القرآن إىل معرفته من طريقني :: الرب تبارك وتعاىل يد قال ابن القيم 
 : التفكر يف آياته وتدبرها ، فتلك آياته املشهودة ، وهذه آياته املسموعة .والثاين النظر يف مفعوالته ،  أحدمها :

اِر وماْلفُ فالنوع األول كقوله ) هم اوماِت وماأْلمْرِض وماْخِتالِف اللَّْيِل ومالن َّ مم ْلِق السَّ ُع النَّاسم ِإنَّ يف خم فم  ...( . ْلِك الَّيِت َتمْرِي يِف اْلبمْحِر مبما ي من ْ
ياٍت أِلُويل اأْلمْلبمابِ وقوله )  اِر آلم هم اوماِت وماأْلمْرِض وماْخِتالِف اللَّْيِل ومالن َّ مم ْلِق السَّ  ( وهو كثري يف القرآن  ِإنَّ يِف خم

ب َُّرونم اْلُقْرآنم والثاين كقوله ) أ ب َُّروا اوله )( وقفمال ي متمدم ْولم أمف ملمْم يمدَّ ب َُّروا آيماتِهِ ِكتماٌب أمنْ زمْلنماُه ِإلمْيكم ُمبما( وقوله ) ْلقم  ( .           رمٌك لِيمدَّ
  قال ابن القيم مبيناً من يعترب بآيات هللا الكونية والشرعية: 

يمًة ِلُكلِّ عمْبٍد ُمِنيبٍ قال تعاىل )  ُكورٍ  ِإنَّ ( وقال ) ِإنَّ يف ذمِلكم آلم بَّاٍر شم ياٍت ِلُكلِّ صم ( فأخرب عن آياته املشهودة العيانية  يف ذمِلكم آلم
ن  أهنا إمنا ينتفع هبا أهل الصرب والشكر ، كما أخرب عن آياته اإلميانية القرآنية أهنا إمنا ينتفع هبا أهل التقوى واخلشية واإلنابة و  مم

ىمن خيشاه سبحانه كما قال ) طه كان قصده اتباع رضوانه ، وأهنا إمنا يتذكر هبا  ا أمنْ زمْلنما عملمْيكم اْلُقْرآنم لِتمْشقم ْن  مم ِإالَّ تمْذِكرمًة ِلمم
ى ْشم ا( وقال يف الساعة ) خيم اهم ْشم ْن خيم  ( . ِإمنَّما أمْنتم ُمْنِذُر مم

ذا ملا ذكر سبحانه يف سورة هود عقوبات وأما من ال يؤمن هبا وال يرجوها وال خيشاها فال تنفعه اآليات العيانية وال القرآنية ، وهل
األمم املكذبني للرسل وما حل هبم يف الدنيا من اخلزي ، قال بعد ذلك ) إن يف ذلك آلية ملن خاف عذاب اآلخرة ( فأخرب أن 

 يف عقوباته للمكذبني عربة ملن خاف عذاب اآلخرة . 
 : وآيات هللا تنقسم إىل قسمني 

 هي مما نشاهده مما ال يستطيع البشر أن خيلقوا مثلها ( .) ف اآليات الكونية القدرية .
، الواحد األحد املستحق للعبادة، كالشمس والسماء واألرض  وَنوهاوهي ما نصبه هللا ) جل وعال ( ليدل به خلقه على أنه 

 زته وأنه املستحق للعبادة .وكل ما يف الكون من ملوقات هللا شاهد بكمال هللا وقدرته وع
اِر وماْلُفْلِك الَّيِت َتمْرِي يف اْلبمْحِر مبما ي م ىل ) إقال تعا هم اوماِت وماأْلمْرِض وماْخِتالِف اللَّْيِل ومالن َّ مم ْلِق السَّ ا أمنْ زملم اّللَُّ ِمنم نَّ يِف خم مم ُع النَّاسم وم فم ن ْ

ا مِ  بمثَّ ِفيهم ْوهِتما وم اٍء فمأمْحيما بِِه اأْلمْرضم ب مْعدم مم اِء ِمْن مم مم اِء وماأْلمْرِض السَّ مم ِر ب منْيم السَّ خَّ اِب اْلُمسم حم تمْصرِيِف الرِّيماِح ومالسَّ ْن ُكلِّ دمابٍَّة وم
ْوٍم ي مْعِقُلونم  ياٍت لِقم  عة بأن من خلقها هو رب هذا الكون، وهو املعبود وحده.( أي : لعالمات واضحة جازمة قاط آلم

 ) ال يستطيع البشر أن يأتوا مبثله ( . م .كآيات هذا القرآن العظي  اآليات الشرعية الدينية ، 
ُلو عملمْيُكْم آيماِت اّللَِّ ومنه قوله تعاىل ) ُلو عملمْيِهْم آيماتِهِ ( وقوله تعاىل ) رمُسواًل ي مت ْ ُهْم ي مت ْ يِّنيم رمُسوالً ِمن ْ  . ( ُهوم الَِّذي ب معمثم يف اأْلُمِّ

 ا .ومسيت آيات ، مجع آية ، ألهنا عالمة على صدق من جاء هب
، أو أن يعتقد أن له فيدعي أن الذي خلقها غري هللا: أن جيحد أن اخلالق سبحانه خلقها لكفر باآليات الكونية يكون بأمورا

 شريكاً يف خلقه ، أو أن له معيناً يف خلقه .
 . بتكذيبها ، أو باالستكبار والعناد والكفر باآليات الشرعية إما جبحودها ، أو 

 الفوائد :
 لسماوات واألرض .عظم خلق ا -1
 أن السموات متعددة . -2
 أنه ينبغي لإلنسان أن يتأمل يف هذه املخلوقات وعظم خلقتها ، ليزداد إميانه . -3
 أن من أعظم اآليات اختالف الليل والنهار وما حيدث بسبب ذلك . -4
 أن اختالف الليل والنهار من رمحة هللا وحكمته . -5
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 ري بالبحر .عظم نعمة هللا بالفلك اليت َت -6
 من رمحة هللا إنزال املطر . -7
 قدرة هللا العظيمة . -8
 وجوب تعظيم هللا . -9
 للنظر والتفكر يف آياته الكونية والشرعية . أن هللا يدعو -10

بُّونـَه ْم َكح بِِ اَّللَِّ َوالَِّذيَن آَمن وْا َأَشدُّ ح بًّا )  ِِ وَ َوِمَن النَّاِس َمن يـَتَِّخذ  ِمن د وِن اَّللَِّ أَنَدادًا حيِ  َلْو يـََرى الَِّذيَن ظََلم وْا ِإْذ يـََرْوَن َّللِِ
يعًا َوَأنَّ اَّللََّ َشِديد  اْلَعَذاِب ) ( ِإْذ تـَبَـرََّأ الَِّذيَن اتُِّبع وْا ِمَن الَِّذيَن اتَـّبَـع وْا َورََأو ْا اْلَعَذاَب َوتـََقطََّعْت 165اْلَعَذاَب َأنَّ اْلق وََّة َّلِلِِ مجَِ

ه ْم َكَما تـَبَـرَّؤ وْا ِمنَّا َكَذِلَك ي رِيِهم  اَّللَّ  ( 166ِّبِم  اأَلْسَباب  ) َنَتبَـرََّأ ِمنـْ  َأْعَماهَل ْم َحَسَراٍت َوقَاَل الَِّذيَن اتَـّبَـع وْا َلْو َأنَّ لََنا َكرًَّة فـَ
 ( . (167َعَلْيِهْم َوَما ه م ِبَارِِجنَي ِمَن النَّاِر )

 [ . 167 – 165] البقرة :  
---------------- 

بُّونـَه ْم َكح بِِ اَّللَِّ )  يعبدوهنم خيرب تعاىل عن حال املشركني حيث جعلوا له ندًا ( َوِمَن النَّاِس َمْن يـَتَِّخذ  ِمْن د وِن اَّللَِّ أَْنَدادًا حيِ 
 والند : النظري واملماثل املناوئ، واملراد به هنا األوثان . ، هحيبوهنم كحبمعه و 
 ( ُحبِّ اّللَِّ حيُِ وقد اختلف العلماء يف معىن  على قولني : (بُّون مُهْم كم

 حيبوهنم كما حيبون هللا ، فيكون قد أثبت هلم حمبة هللا ، ولكنها حمبة يشركون فيها مع هللا أنداداً . أحدمها :
 املؤمنني له. ورجح هذا القول ابن تيمية وقال: إمنا ذموا بأن أشركوا بني هللا وبني أندادهم يف احملبة، ومل خيلصوها هلل كمحبة

 أن املعىن حيبون أندادهم كما حيب املؤمنون هللا . والثاين :
 كل شيء وقال أهل وأن املؤمن أشد حبا هلل من  ، : فأخرب سبحانه أن املشرك حيب الند كما حيب هللا تعاىل  قال ابن القيم

املعلوم أهنم إمنا سووهم به سبحانه يف احلب والتأله ومن برب العاملني ( تاهلل إن كنا لفي ضالل مبني إذ نسويكم النار يف النار ) 
ويف خلق السماوات ، وإال فلم يقل أحد قط أن الصنم أو غريه من األنداد مساو لرب العاملني يف صفاته ويف أفعاله ، والعبادة 

 ة .، وإمنا كانت السوية يف احملبة والعباد ضاً ويف خلق عباده أي، واألرض 
  ًالنار ، ألنه ارتكب أعظم ذنب .وعقوبة جعل هلل ندا 

 ) من مات وهو يدعو من دون هللا نداً دخل النار ( متفق عليه . قال 
 : أي الذنب أعظم ؟ قال : ) أن َتعل هلل نداً وهو خلقك ( متفق عليه . وحينما سئل النب 

مث رأوا  اً واملشركون إذا اختذوا صنم، ال خيتارون على هللا ما سواه أثبت وأدوم على حبه ألهنم : أي   (َوالَِّذيَن آَمن وا َأَشدُّ ح بِاً َّلِلَّ ) 
 .أحسن منه طرحوا األول واختاروا الثاين 

فإذا ركبوا يف )  ا أخرب هللا عز وجل عنهم فقالقال قتادة : إن الكافر يعرض عن معبوده يف وقت البالء ويقبل على هللا تعاىل كم 
  والضراء والشدة والرخاء . واملؤمن ال يعرض عن هللا يف السراء(  ك دعوا هللا ملصني له الدينالفل
 : بل يعبدونه وحده، ويتوكلون عليه، ال يشركون به شيئًا معرفتهم به وتوقريهم وتوحيدهم لهوحلبهم هلل ومتام  قال ابن كثري ،

  ويلجأون يف مجيع أمورهم إليه .
 جعلوا مع هللا أنداداً وأشركوا به .أي : الذين ( َوَلْو يـََرى الَِّذيَن ظََلم وا ) 
  ، واملشرك ظامل ، ألنه وضع العبادة اليت هي حق هلل تعاىل صل الظلم وضع الشيء يف غري موضعهألن أفإن الشرك ظلم ،
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ري ، أو وضعها لصنم أو حجر أو شجر ، وألجل هذا البيان فإن القرآن يكثر هللا فيه وحده ، وضعها يف املخلوق الضعيف الفق
 الق الظلم على الشرك .إط

ْركم لمظُْلٌم عمِظيمٌ  الصاحل ) كما قال تعاىل عن العبد    ( . ِإنَّ الشِّ
ُنوا ومملْم ي مْلِبُسوا ِإميمان مُهْم ِبظُْلٍم فسر قوله )  وثبت يف صحيح البخاري أن النب  ِإنَّ ( قال : بشرك ، مث تال قول لقمان )الَِّذينم آمم

ْركم لمظُْلٌم عمظِ   ( . يمٌ الشِّ
ُعكم ومال يمُضرُّكم فمِإْن ف معمْلتم فمِإنَّكم ِإذاً ِمنم الظَّاِلِمنيم وقال تعاىل )  فم ا ال ي من ْ  أي : من املشركني . ( ومال تمدُْع ِمْن ُدوِن اّللَِّ مم

اىل ) كلنا اجلنتني مل يأت الظلم يف القرآن إال هبذا املعىن ، إال يف موضع واحد يف سورة الكهف ، مبعىن النقص ، كما قال تعو 
 .( أي ومل تنقص  ومل تظلم منه شيئاً آتت أكلها 

 : الظلم ينقسم إىل ثالثة أقسام 
 الشرك . األول :

 وهو أعظم الظلم وأشده .
ْركم لمظُْلٌم عمِظيمٌ  كما قال تعاىل )  ( . ِإنَّ الشِّ

ُعكم ومال يمضُ وقال تعاىل )  فم ا ال ي من ْ  أي : من املشركني . ( رُّكم فمِإْن ف معمْلتم فمِإنَّكم ِإذاً ِمنم الظَّاِلِمنيم ومال تمدُْع ِمْن ُدوِن اّللَِّ مم
قال ابن رجب : فإن املشرك جعل املخلوق يف منزلة اخلالق ، فعبده وتأهله ، فوضع األشياء يف غري موضعها ، وأكثر ما ذكر يف 

اِفُرونم ُهُم الظَّاِلُمونم  عاىل )القرآن من وعيد الظاملني ، إمنا أريد به املشركون كما قال هللا ت  ( . وماْلكم
 .ظلم العبد نفسه باملعاصي  : والثاين

ِمن ْ كما قال تعاىل : ) ُهْم ُمْقتمِصٌد وم ِمن ْ ْفِسِه وم ُهْم ظمامِلٌ لِن م نما ِمْن ِعبماِدنما فمِمن ْ ي ْ رماِت بِإِ مُثَّ أمْورمثْ نما اْلِكتمابم الَِّذينم اْصطمفم اِبٌق بِاخْلمي ْ  (.ْذِن اّللَِّ ُهْم سم
 العبد لغريه .ظلم  : والثالث

 كما يف احلديث ) قال هللا : إين حرمت الظلم وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا ( رواه مسلم .  
يف خطبته يف حجة الوداع )إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف  وقال 

 يه .بلدكم هذا( متفق عل
 ) الظلم ظلمات يوم القيامة ( متفق عليه . وعن ابن عمر . قال : قال 

 أي : حني يرون العذاب .(  ِإْذ يـََرْوَن اْلَعَذابَ )  
 . والرؤية هنا بصرية ) على قراءة فتح الياء : يمرون ( ، أي : بأبصارهم 

 ونه أن القوة هلل مجيعاً .واملعىن : لو يرى الذين ظلموا يف الدنيا عذاب اآلخرة لعلموا حني ير 
يعاً  ) َة َّلِلَِّ مجَِ  أي : أن احلكم له وحده ال شريك له ، وأن مجيع األشياء ُتت قهره وغلبته وسلطانه .( َأنَّ اْلق وَّ

 قوي العقوبة .( أي :  َوَأنَّ اَّللََّ َشِديد  اْلَعَذابِ ) 
رَّأم الَِّذينم اتُِّبُعوا) أي : ( بَـع وا ِمَن الَِّذيَن اتَـّ  ِإْذ تـَبَـرََّأ الَِّذيَن اتُِّبع وا)  ة واجلن تربأ الذين ُعبدوا من دون هللا كاألوثان واملالئك(  ِإْذ ت مب م

ُعوا ) فكل من ُعِبد  من دون هللا يتربأ من عابديه، والشيطان والرؤساء وعيسى   أي : من أتباعهم . (ِمنم الَِّذينم ات َّب م
انُوا ي مْعُبُدونم  )كما قال تعاىل  فاملالئكة تتربأ : ُؤالِء ِإيَّاُكْم كم ِة أمهم الِئكم يعًا مُثَّ ي مُقوُل لِْلمم ي مْومم حيمُْشُرُهْم مجِم نما ِمْن  وم لِي ُّ انمكم أمْنتم وم قماُلوا ُسْبحم

انُوا ي مْعُبُدونم اجلِْنَّ أمْكث مُرُهْم هِبِْم ُمْؤِمُنونم   ( . ُدوهِنِْم بمْل كم
عمْدُتُكْم : كما قال تعاىل عنه )  هوكذلك الشيطان يتربأ من تابعي ْعدم احلْمقِّ وموم عمدمُكْم وم ا ُقِضيم اأْلمْمُر ِإنَّ اّللَّم وم ْيطماُن لممَّ قمالم الشَّ وم
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لُ  ْبُتْم يل فمال ت مُلوُموين وم انم يلم عملمْيُكْم ِمْن ُسْلطماٍن ِإالَّ أمْن دمعمْوُتُكْم فماْستمجم ا كم مم ا أمنْ ُتْم  وُموافمأمْخلمْفُتُكْم وم مم ا أمنما مبُْصرِِخُكْم وم ُكْم مم أمنْ ُفسم
اٌب أملِيمٌ  ُْم عمذم ْرُت مبما أمْشرمْكُتُموِن ِمْن ق مْبُل ِإنَّ الظَّاِلِمنيم هلم فم  ( . مبُْصرِِخيَّ ِإيّنِ كم

قمالم ِإمنَّما اختَّمْذمُتْ ِمْن ُدوِن اّللَِّ : قال تعاىل )  وكذلك األوثان تتربأ من عابديها ِة وم نْ يما مُثَّ ي مْومم اْلِقيمامم ومدَّةم ب مْيِنُكْم يف احلْميماِة الدُّ  أمْوثمانًا مم
ي مْلعمُن ب مْعضُ  ُ يمْكف ْعٍض وم ا لمُكْم ِمْن نماِصرِينم  ُر ب مْعُضُكْم بِب م مم ْأوماُكُم النَّاُر وم مم  ( . ُكْم ب مْعضاً وم

ْن ال يمْستمِجيُب لمُه ِإىلم ي مْوِم  عاىل )كما قال ت:  واجلن تتربأ منهم وينتصلون من عبادهتم هلم لُّ ممَّْن يمْدُعو ِمْن ُدوِن اّللَِّ مم ْن أمضم مم وم
ِة ومُهْم عمْن ُدعمائِِهْم غماِفُلونم  اِفرِينم .  اْلِقيمامم انُوا ِبِعبمادمهِتِْم كم اًء ومكم ُْم أمْعدم انُوا هلم ِإذما ُحِشرم النَّاُس كم اآلية على أن املعبودين  ] بعض العلماء محل هذه ( . وم

 من دون هللا هم اجلن [ .
ُْم ِعزّاً تعاىل ) وقال يمْكفُ .  وماختَّمُذوا ِمْن ُدوِن اّللَِّ آهِلمًة لِيمُكونُوا هلم الَّ سم يمُكون كم ( أي : سيخونوهنم أحوج  ونم عملمْيِهْم ِضّداً  ُ ُرونم ِبِعبمادمهِتِْم وم

 ما يكونون إليهم .
نْ يما مُثَّ ي مْومم اْلقِ  ) لقومهوقال اخلليل   ومدَّةم ب مْيِنُكْم يف احلْميماِة الدُّ قمالم ِإمنَّما اختَّمْذمُتْ ِمْن ُدوِن اّللَِّ أمْوثمانًا مم ي مْلعمُن وم ْعٍض وم ِة يمْكُفُر ب مْعُضُكْم بِب م يمامم

ا لمُكْم ِمْن نماِصرِينم  مم ْأوماُكُم النَّاُر وم مم  ( . ب مْعُضُكْم ب مْعضاً وم
ْوُقوُفونم ِعْندم رمهبِِّْم ي مْرِجُع ب مْعُضُهْم ِإىلم ب مْعٍض اْلقمْولم قال تعاىل ) اجلبابرة والرؤساء والظلمة يتربأون : وكذلك لمْو ت مرمى ِإِذ الظَّاِلُمونم مم وم

ُروا لمْوال أمنْ ُتْم لمُكنَّا ُمْؤِمِننيم  ى قمالم ا.  ي مُقوُل الَِّذينم اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذينم اْستمْكب م ْدنماُكْم عمِن اهْلُدم دم ُروا لِلَِّذينم اْسُتْضِعُفوا أمَنمُْن صم لَِّذينم اْستمْكب م
اءمُكْم بمْل ُكْنُتْم جُمْرِِمنيم   ( . ب مْعدم ِإْذ جم

 أي : عاينوا عذاب هللا .( َورََأو ا اْلَعَذاَب ) 
 الص ومل جيدوا عن النار معدالً وال مصرفاً . أي : تقطعت هبم احليمل وأسباب اخل(  َوتـََقطََّعْت ِّبِم  اأْلَْسَباب) 
ه ْم َكَما تـَبَـرَّأ وا ِمنَّا )  أي : لو أن لنا عودة إىل الدار الدنيا حىت نتربأ من هؤالء ومن ( َوقَاَل الَِّذيَن اتَـّبَـع وا َلْو َأنَّ لََنا َكرًَّة فـََنَتبَـرََّأ ِمنـْ

ا نُ ُهوا عمْنُه ل تعاىل ) و قا عبادة ، وهم كاذبون يف هذا كماعبادهتم ، فال نلتفت إليهم بل نوحد هللا وحده بال لمْو رُدُّوا لمعماُدوا ِلمم
اِذبُون ِإن َُّهْم لمكم  ( . وم

لك يريهم أعماهلم حسرات عليهم، ، كذ( أي: أنه تعاىل كما أراهم شدة عذابهَكَذِلَك ي رِيِهم  اَّللَّ  َأْعَماهَل ْم َحَسَراٍت َعَلْيِهْم ) 
؟ فندموا على ما فرط منهم من رين أعماهلم اخلبيثة حسرات عليهم، مِلم عملوا هبا؟ وهاّل عملوا بغريهايري هللا الكاف: كذلك أي

 [  91/  2] تفسري الطربي :  . أنه يريهم أعماهلم ندماً عليهم، ألن هللا أخربإذ رأوا جزاءها من هللا وعقاهبا أعماهلم الرديئة
 فأعماهلم تذهب وتضمحل .

ْنُثوراً قال تعاىل ) كما  بماًء مم عمْلنماُه هم ٍل فمجم ا عمِمُلوا ِمْن عممم قمِدْمنما ِإىلم مم  ( . وم
ْت بِِه الرِّيُح يف ي مْوٍم عماِصٍف ال ي مْقِدُرونم ممَّ وقال تعاىل )  اٍد اْشتمدَّ رممم اهُلُْم كم ُروا بِرمهبِِّْم أمْعمم فم ثمُل الَِّذينم كم ْيٍء ذم مم ُبوا عملمى شم سم ِلكم ُهوم ا كم
 ( . الضَّالُل اْلبمِعيدُ 
ْيئاً وقال تعاىل )  ْدُه شم اءمُه ملْم جيِم ىتَّ ِإذما جم اًء حم ُبُه الظَّْمآُن مم رماٍب ِبِقيعمٍة حيمْسم سم اهُلُْم كم ُروا أمْعمم فم ابمُه  ومالَِّذينم كم ُه ف مومفَّاُه ِحسم دم اّللَّم ِعْندم ومومجم

ابِ  رِيُع احلِْسم  ( . وماّللَُّ سم
ا اْلِكتماِب ال ي ُ ال تعاىل عن يوم القيامة ) ق ذم اِل هم نما مم يْ لمت م ي مُقوُلونم يما وم رمى اْلُمْجرِِمنيم ُمْشِفِقنيم ممَّا ِفيِه وم غماِدُر صمِغريمًة ومُوِضعم اْلِكتماُب ف مت م

اِضراً ومال يمْظِلُم رمبُّكم  ا عمِمُلوا حم ُدوا مم ا ومومجم اهم ِبريمًة ِإالَّ أمْحصم داً  ومال كم  ( . أمحم
  : سؤال : مل أضيفت األعمال إليهم ؟قال ابن عاشور 

 اجلواب : وأضيفت هذه األعمال إليهم من حيث هم مأمورون هبا ، وأما إضافة الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها .
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 . قوله تعاىل ) حسرات .. ( احلسرة شدة األسف 
 م سبيل إىل اخلروج من النار ، بل هم يف عذاب سرمدي وشقاء أبدي .أي : ليس هل(  َوَما ه ْم ِبَارِِجنَي ِمَن النَّارِ ) 

ِلكم كما قال تعاىل ) ذم اهِبما كم ُهْم ِمْن عمذم ُف عمن ْ نَّمم ال يُ ْقضمى عملمْيِهْم ف ميمُموُتوا ومال خُيمفَّ هم ُْم نماُر جم ُروا هلم فم ُفورٍ ومالَِّذينم كم  (  جنمْزِي ُكلَّ كم
اِلُدونم ِإنَّ اْلُمْجرِ وقال تعاىل )  نَّمم خم هم اِب جم ُهْم ومُهْم ِفيِه ُمْبِلُسو .   ِمنيم يف عمذم ُر عمن ْ ت َّ  ن ( .ال يُ فم

اٌب ُمِقيمٌ وقال تعاىل ) ُْم عمذم ا ومهلم هم ا ُهْم خِبمارِِجنيم ِمن ْ مم ُْرُجوا ِمنم النَّاِر وم  ( . يُرِيُدونم أمْن خيم
 الفوائد :

 ُترمي اختاذ الند هلل . -1
 العبادة هلل يف احملبة . وجوب إخالص -2
 أن احملبة من العبادة . -3
 أن من جعل هلل نداً يف احملبة فهو ظامل . -4
 ُترمي الظلم ، وأشده الشرك باهلل تعاىل . -5
 أن املتبوعني بالباطل ال ينفعون أتباعهم . -6
 ثبوت العقاب . -7
 ثبوت العذاب . -8
 ُتسر هؤالء وأمثاهلم ُتسراً عظيماً . -9

 إثبات نكال هللا هبم . -10
 أن املشركني ملدون يف النار . -11
 إثبات النار . -12
َا يَْأم ر ك ْم بِالسُّوءِ 168د وٌّ مُِّبنٌي )ا أَيُـَّها النَّاس  ك ل وْا ِمَّا يف األَْرِض َحاَلاًل طَيِِبًا َواَل تـَتَِّبع وْا خ ط َواِت الشَّْيطَاِن ِإنَّه  َلك ْم عَ ) ي  ( ِإَّنَّ

 ( . (169َواْلَفْحَشاء َوَأن تـَق ول وْا َعَلى اَّللَِّ َما اَل تـَْعَلم وَن )
 [ . 169 – 168] البقرة :  

---------------- 
 اخلطاب جلميع البشر ، أي : كلوا مما أحله هللا لكم من الطيبات .( )يَا أَيُـَّها النَّاس  ك ل وا ِمَّا يف اأْلَْرِض َحالاًل طَيِِباً  
 ه تعاىل ) حالاًل ( أي : ما كان حالاًل يف كسبه . ) طيباً ( أي : طيباً يف ذاته .نافعاً آلكله يف دينه .قول 

 وهذا القول أوىل من قول إن ) طيباً ( تأكيد ، ألن محل الكالم على التأسيس أوىل من محله على التوكيد .
  قوله تعاىل ) حالاًل طيباً ( فال جيوز أكل اخلبيث واحملّرم. 
 . ه ومسالكههني من هللا عن اتباع خطوات الشيطان وهي : طرائقُ (  َوال تـَتَِّبع وا خ ط َواِت الشَّْيطَانِ ) 

طوة ، وهي ما بني القدمني حال اخلمُطو .  واخلطوات مجع ُخْطوة ، ويقال بالفتح خم
اوة أربعة منها يف قوله تعاىل زم أمورًا سبعة يف العدوذلك ألن الشيطان التأي : ظاهر العداوة ، (  ِإنَّه  َلك ْم َعد وٌّ م ِبنيٌ ) 

ُهْم ومألمُمرمن َُّهْم ف ملمُيبمّتُكنَّ ءماذمانم األنعام ومألمُمرمن َّهُ ) ن َّ نّ ي م ُهْم ومألُمم ْلقم هللاومأُلِضلَّن َّ ُْم اىل )وثالثة منها يف قوله تع  (ْم ف ملميُ غميّ ُرنَّ خم نَّ هلم ألمقْ ُعدم
ُد أمْكث م صراطك املستقيم مُثَّ آل عمن مشممائِِلِهْم ومالم َتِم عمْن أمياهنم وم ْلِفِهْم وم ِمْن خم ُهم ّمن ب منْيِ أمْيِديِهْم وم ن َّ فلما التزم  (  رمُهْم شاكرينتِي م

 ] تفسري الرازي [ .           . الشيطان هذه األمور كان عدواً متظاهراً بالعداوة فلهذا وصفه هللا تعاىل بذلك
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 آيات كثرية عن اتباع خطواته : وقد حذرنا هللا يف 
ْيطماِن ِإنَُّه لمُكْم عمُدوٌّ ُمِبنيٌ كما قال تعاىل )  ( . ومال ت متَِّبُعوا ُخُطوماِت الشَّ

ْيطماِن ِإنَُّه لمكُ وقال تعاىل ) ومِ  ف مْرشاً ُكُلوا ممَّا رمزمقمُكُم اّللَُّ ومال ت متَِّبُعوا ُخُطوماِت الشَّ  ( . ْم عمُدوٌّ ُمِبنيٌ نم اأْلمنْ عماِم محمُولمًة وم
ْيطماِن فمِإنَُّه يمْأمُ وقال تعاىل ) ْن ي متَِّبْع ُخُطوماِت الشَّ مم ْيطماِن وم ُنوا ال ت متَِّبُعوا ُخُطوماِت الشَّ ا الَِّذينم آمم رِ يما أمي ُّهم اِء وماْلُمْنكم ْحشم  ( . ُر بِاْلفم
ُذوهُ وقال تعاىل ) ْيطمانم لمُكْم عمُدوٌّ فماختَِّ ِعريِ  ِإنَّ الشَّ اِب السَّ  ( . عمُدّواً ِإمنَّما يمْدُعو ِحْزبمُه لِيمُكونُوا ِمْن أمْصحم
ْيطمانم ِإنَُّه لمُكْم عمُدوٌّ ُمِبنيٌ وقال تعاىل ) ْد ِإلمْيُكْم يما بميِن آدممم أمْن ال ت مْعُبُدوا الشَّ  ( . أمملْم أمْعهم

ْيطماُن أمْن يُوِقعم ب م وقال تعاىل ) ْل أم ِإمنَّما يُرِيُد الشَّ عمِن الصَّالِة ف مهم يمُصدَُّكْم عمْن ذِْكِر اّللَِّ وم ْيِسِر وم اءم يف اخلْمْمِر وماْلمم ْغضم اومةم وماْلب م نمُكُم اْلعمدم نْ ُتْم ي ْ
ُهونم   ( . ُمْنت م

 : فيجب احلذر من خطوات الشيطان ألنه عدو ظاهر مبني لنا 
 . فهو حيب أن حيزن املؤمن 

ُنواِإمنَّما النَّ كما قال تعاىل ) ْيطماِن لِيمْحُزنم الَِّذينم آمم وأحب شيء إىل الشيطان : أن حيزن العبد ليقطعه عن سريه (  ْجومى ِمنم الشَّ
 . ويوقفه عن سلوكه

  باألعداء . املؤمننيخيوف وهو 
اُفوِن إِ قال تعاىل )  كما ْيطماُن خُيموُِّف أمْولِيماءمُه فمال ختمماُفوُهْم ومخم  أي : خيوفكم بأوليائه . (  ْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيم ِإمنَّما ذمِلُكُم الشَّ
 . وخيوف بالفقر 

اءِ كما قال تعاىل ) ْحشم يمْأُمرُُكْم بِاْلفم ْقرم وم ْيطماُن يمِعدُُكُم اْلفم  ( فيخوف املسلم من الفقر وذلك ألمور : الشَّ
 لُيمسك عن الصدقة فيحرمه أجرها وثواهبا العظيم . أواًل : 
 لقلق واحلزن .ليصيبه با ثانياً : 
 ليشك بوعد هللا ) وما أنفقتم من شيء فهو خيلفه ( . ثالثاً : 
وال تتبعوا خطوات  طيباً  يا أيها الناس كلوا مما يف األرض حالالً ليقدم على أكل احلرام خوفًا من الفقر كما قال تعاىل ) رابعًا : 

 ( .نه لكم عدو مبني إالشيطان 
 بذير .وحيث على الرياء يف اإلنفاق والت 

ْن يمُكِن الشَّ  قال تعاىل ) مم ْوِم اآْلِخِر وم ُْم رِئماءم النَّاِس ومال يُ ْؤِمُنونم بِاّللَِّ ومال بِاْلي م اءم قمرِيناً ومالَِّذينم يُ ْنِفُقونم أمْموماهلم  .(  ْيطماُن لمُه قمرِيناً فمسم
يماطِ وكما قال تعاىل )  انُوا ِإْخومانم الشَّ رِينم كم ُفوراً ِإنَّ اْلُمبمذِّ ْيطماُن لِرمبِِّه كم انم الشَّ  ( . نِي ومكم

  : الدعوة إىل الكفر واالرتداد عن الدينومن أعماله . 
اُف اّللَّم رمبَّ كما قال تعاىل )   رم قمالم ِإيّنِ بمرِيٌء ِمْنكم ِإيّنِ أمخم فم ا كم اِن اْكُفْر ف ملممَّ ْنسم ْيطماِن ِإْذ قمالم ِلإْلِ ثمِل الشَّ مم  ( .  اْلعمالمِمنيم كم

ُهْم عمنِ وقال تعاىل عن اهلدهد )  دَّ ُْم فمصم اهلم ْيطماُن أمْعمم ُُم الشَّ ْمِس ِمْن ُدوِن اّللَِّ ومزميَّنم هلم ا يمْسُجُدونم لِلشَّ هم ا ومق مْومم ْدتُ هم ِبيِل ف مُهْم ال ومجم  السَّ
 ( . ي مْهتمُدونم 

ْد ِإلمْيُكْم يما بميِن آدممم أمْن ال وقال تعاىل )  ْيطمانم إِنَُّه لمُكْم عمُدوٌّ ُمِبنيٌ أمملْم أمْعهم  ( . ت مْعُبُدوا الشَّ
ُْم ومأمْملم وقال تعاىل ) وَّلم هلم ْيطماُن سم ى الشَّ ُُم اهْلُدم م هلم نيَّ ا ت مب م وا عملمى أمْدبمارِِهْم ِمْن ب مْعِد مم ُمْ ِإنَّ الَِّذينم اْرتمدُّ   ( . ى هلم

  : زرع العداوة والبغضاء بني الناسومن أعماله . 
ْيئاً ِإالَّ بِِإْذِن اّللَِّ ومعم كما قال تعاىل ) لمْيسم ِبضماّرِِهْم شم ُنوا وم ْيطماِن لِيمْحُزنم الَِّذينم آمم ِل اْلُمْؤِمُنونم ِإمنَّما النَّْجومى ِمنم الشَّ ومكَّ  (.لمى اّللَِّ ف مْليمت م
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نمُكُم اْلعم وقال تعاىل )  ْيطماُن أمْن يُوِقعم ب مي ْ ْل أمنْ ُتْم ِإمنَّما يُرِيُد الشَّ عمِن الصَّالِة ف مهم ْيِسِر وميمُصدَُّكْم عمْن ذِْكِر اّللَِّ وم اءم يف اخلْمْمِر وماْلمم ْغضم اومةم وماْلب م دم
ُهونم   .(  ُمْنت م

ْيطمانم عن يعقوب ) وقال تعاىل ْيداً ِإنَّ الشَّ اِن عمُدوٌّ ُمِبنيٌ قمالم يما بُ ينمَّ ال ت مْقُصْص ُرْؤياكم عملمى ِإْخومِتكم ف ميمِكيُدوا لمكم كم ْنسم  ( .ِلإْلِ
اوقال تعاىل ) ْنسم انم ِلإْلِ ْيطمانم كم ُهْم ِإنَّ الشَّ ن م زمُغ ب مي ْ ْيطمانم ي من ْ ُن ِإنَّ الشَّ ُقْل لِِعبماِدي ي مُقولُوا الَّيِت ِهيم أمْحسم  ( .ِن عمُدّواً ُمِبيناً وم

 . ومن  تزيينه تسمية املعاصي بأمساء حمببة لكي خيفي خبثها 
رم ل آلدم )كما قا جم ْل أمُدلُّكم عملمى شم ْيطماُن قمالم يما آدمُم هم سم إِلمْيِه الشَّ لم ف مومْسوم ُمْلٍك ال ي مب ْ  ى( .ِة اخْلُْلِد وم

ُب النفوُس مسمياهتا ، فسموا اخلمر بأم األفراح . قال ابن القيم  : وقد وّرث أتباعه تسمية األمور احملرمة باألمساء اليت ُتُِ
 لربا بالفائدة ، والتربج الفاضح حبرية املرأة ، واملغنية الفاسقة بالفنانة .ويف عصرنا يسمون ا

 : عقبات الشيطان 
 عقبة الكفر باهلل تعاىل . العقبة األوىل :

 بردت نار عداوته واسرتاح . فإنه إن ظفر يف هذه به
 عقبة البدعة . العقبة الثانية :

 نزل به كتابه ، وإما بالتعبد مبا مل يأذن به هللا .إما باعتقاد خالف حق الذي أرسل هللا به رسوله وأ
 فإن جنا منها بنور السنة :

 عقبة الكبائر . العقبة الثالثة :
 فإن ظفر به فيها زينها له ، وحسنها يف عينه ، وسّوف به .

 فإن قطع هذه العقبة بعصمة من هللا أو بتوبة نصوح طلبه على :
 عقبة الصغائر . العقبة الرابعة :

ما علمت بأهنا تكّفر باجتناب الكبائر فكا ن له منها بالُقفز ، وقال : ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم ، أوم
 وباحلسنات ، وال يزال يهون عليه أمرها حىت يصر عليها ، فيكون مرتكب الكبرية اخلائف الوجل النادم أحسن حاالً منه .

  ال حرج على فعلها .عقبة املباحات اليت العقبة اخلامسة :
فشغله هبا عن االستكثار من الطاعات ، وعن االجتهاد يف التزود ملعاده ، وأقل ما ينال منه : تفويته األرباح واملكاسب العظيمة 

 واملنازل العالية .
 عقبة األعمال املرجوحة املفضولة من الطاعات . العقبة السادسة :

، وأراه ما فيها من الفضل والربح ، ليشغله هبا عما هو أفضل منها ، وأعظم كسبًا ورحباً ؟   فأمره هبا وحسنها يف عينه ، وزينها له
 [ . 237/  1] مدارج السالكني : 

َا يَْأم ر ك ْم بِالسُّوِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْن تـَق ول وا َعَلى اَّللَِّ َما ال تـَْعَلم ونَ  ) مل على أمور فهذا كالتفصيل جلملة عداوته ، وهو مشت(  ِإَّنَّ
: إمنا أي ،، وهو متناول مجيع املعاصي سواء كانت تلك املعاصي من أفعال اجلوارح أو من أفعال القلوب: السوءأوهلا :ثالثة

 .يأمركم عدوكم الشيطان باألفعال السيئة 

 . يوهي نوع من السوء ، ألهنا أقبح أنواعه ، وهو الذي يستعظم ويستفحش من املعاص : الفحشاء : وثانيها
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ا الم ت مْعلمُمونم أمن ت مُقولُوْا عملمى هللا : )  وثالثها  وكأنه أقبح أنواع الفحشاء ، ألنه وصف هللا تعاىل مبا ال ينبغي من أعظم أنواع  (مم
 فيدخل يف اآلية أن الشيطان يدعو إىل (الم ت متَِّبُعوْا خطوات الشيطانوم ) كالتفسري لقوله تعاىل الكبائر ، فصارت هذه اجلملة  

 . الصغائر والكبائر والكفر واجلهل باهلل
 ، ألهنا تسوء صاحبها يف الدنيا ويف اآلخرة ، يف الدنيا بظهور آثارها قوله تعاىل ) والسوء ( أي األعمال السيئة ، ومسيت سيئة

ْن يُرِِد ل تعاىل )عليه من اهلّم والضيق يف الصدر واخللق والرزق ، فيفقد من السعادة يف احلياة بقدر ما عمل من السوء ، قا فممم
أممنَّم  رمجًا كم يِّقًا حم ْدرمُه ضم ْن يُرِْد أمْن ُيِضلَُّه جيمْعمْل صم مم ْدرمُه ِلإِلْسالِم وم اءِ اّللَُّ أمْن ي مْهِديمُه يمْشرمْح صم مم ْن ( وقال تعاىل )ا يمصَّعَُّد يِف السَّ أمفممم

ْسالِم ف مُهوم عملمى نُوٍر  ْدرمُه ِلإْلِ رمحم اّللَُّ صم اِسيمِة قُ ُلوبُ ُهْم ِمْن ذِْكِر اّللَِّ شم ( . وتسوؤه آجاًل بعد موته ملعاقبته عليها ِمْن رمبِِّه ف مومْيٌل لِْلقم
 ئ، ورمبا تسوء غريه بأن يتعدى ضررها إىل الغري مباشرة ، أو بأن يكون هلا أثرها السيإن مل يتب منها أو يتداركه هللا بعفوه  

بمْت أمْيِدي النَّاِس الربكات وقلة اخلريات ، كما قال تعاىل )على البالد والعباد عامة مبحق  سم رِّ وماْلبمْحِر مبما كم اُد يف اْلب م سم رم اْلفم ظمهم
ُهْم ب مْعضم الَِّذي عمِمُلوا لمعملَُّهْم ي مْرِجُعونم    رواه ابن ماجه . (واهلم إال منعوا القطر من السماءما منع قوم زكاة أم) ( وقال لُِيِذيقم

 كون من باب عطف اخلاص على العام، فالفحشاء: ، فيالزنا واللواط هذه نوع من السوء ( أي :..والفحشاء .تعاىل ) قوله
 ما قبح من األعمال الشنيعة .

 الفوائد :
 مّنة هللا على عباده ، حيث أباح هلم مجيع ما يف األرض . -1
 أن األصل يف األشياء الطهارة . -2
 طان .ُترمي اتباع خطوات الشي -3
 ينبغي على املسلم معرفة عدوه الشيطان ليتجنبه . -4
 تأكيد عداوة الشيطان لبين آدم . -5
 أن الشيطان ال يأمر باخلري . -6
 أن اإلنسان إذا وقع يف قلبه هّم بالسيئة أو بالفاحشة فليعلم أهنا من الشيطان . -7
 ُترمي القول على هللا بال علم . -8
  علم من أوامر الشيطان .أن القول على هللا بال -9
َنا َعَلْيِه آبَاَءنَا َأَوَلْو َكانَ )  ( 170آبَاؤ ه ْم اَل يـَْعِقل وَن َشْيئًا َواَل يـَْهَتد وَن ) َوِإَذا ِقيَل هَل م  اتَِّبع وا َما أَنَزَل اَّللَّ  قَال وْا َبْل نـَتَِّبع  َما أَْلَفيـْ

 ( . (171ي يـَْنِعق  ِبَا الَ َيْسَمع  ِإالَّ د َعاء َوِنَداء ص مٌّ ب ْكٌم ع ْمٌي فـَه ْم اَل يـَْعِقل وَن )َوَمَثل  الَِّذيَن َكَفر وْا َكَمَثِل الَّذِ 
 [ . 171 – 170] البقرة :  

---------------- 
 أنداداً حيبوهنم كحب ن هللا: ومن الناس من يتخذ من دو : متخذي األنداد ، ويكون املعىن  : املراد هبؤالء( قيل َوِإَذا ِقيَل هَل م   ) 

 بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، واختاره ابن كثري حيث مل يذكر يف تفسريه غريه.  ، وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل هللا قالواهللا 
 [ .190/  1]تفسري ابن كثري : 

ا مما يف األرض حالاًل طيباً ( واملعىن : يا أيها أن املراد ) وإذا قيل هلم ( أي الناس الذين خوطبوا بقوله ) يا أيها الناس كلو وقيل : 
يه الناس كلوا مما يف األرض حالاًل طيبًا وال تتبعوا خطوات الشيطان ... وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل هللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عل

 [ . 94/  2] تفسري الطربي :         .آباءنا ، وهذا اختيار ابن جرير الطربي رمحه هللا 
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 على رسوله ، واتركوا ما أنتم عليه من الضاللة واجلهل .( اتَِّبع وا َما أَنـَْزَل اَّللَّ  ) 
 : فيه وجوب اتباع ما أنزل هللا 

ُرونم  كما قال تعاىل ) ا تمذمكَّ ا أُْنزِلم إِلمْيُكْم ِمْن رمبُِّكْم ومال ت متَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه أمْولِيماءم قمِليالً مم  ( . اتَِّبُعوا مم
ا أُوِحيم ِإلمْيكم ِمْن رمبِّكم ال إِلمهم ِإالَّ ُهوم ومأمْعِرْض عمِن اْلُمْشرِِكنيم وقال تعاىل )  ( . اتَِّبْع مم

 يف جواب ذلك :( قَال وا )  
َنا َعَلْيِه آبَاَءنَا)  ِإذما )داد ، كما يف اآلية األخرى أي : من عبادة األصنام واألنبل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ، (  َبْل نـَتَِّبع  َما أَْلَفيـْ وم

ْدنما عملمْيِه آبماءمنما ا ومجم ا أمنْ زملم اّللَُّ قماُلوا بمْل ن متَِّبُع مم ُُم اتَِّبُعوا مم  ( والقرآن يفسر بعضه بعضاً .ِقيلم هلم
ا وم قال الرازي  نما( مبعىن وجدنا ، بدليل قوله تعاىل يف آية أخرى ) بمْل ن متَِّبُع مم ي ْ ْدنما عملمْيِه ءمابماءمنما (  ويدل عليه أيضًا قوله : ) أمْلفم جم

اّلنيم ( . ْوْا ءمابماءُهْم ضم  تعاىل ) إِن َُّهْم أمْلفم
 قال تعاىل منكراً عليهم :

 الذين يقتدون هبم ويقتفون أثرهم .( َأَوَلْو َكاَن آبَاؤ ه ْم  )
 وال هداية . أي : ليس هلم فهم(  ال يـَْعِقل وَن َشْيئاً َوال يـَْهَتد ونَ ) 
 أي : فيما هم فيه من الغي والضالل واجلهل .( َوَمَثل  الَِّذيَن َكَفر وا  )

لسارحة اليت ال تفقه ما يقال هلا، بل إذا نعق هبا راعيها، : كالدواب اأي(  َكَمَثِل الَِّذي يـَْنِعق  ِبَا ال َيْسَمع  ِإالَّ د َعاًء َوِنَداءً ) 
 .تفقه ما يقول وال تفهمه ، بل إمنا تسمع صوته فقط : دعاها إىل ما يرشدها ال أي

هذا التأويل األول لآلية : أي : مثل واعظ الذين كفروا الذي يعظهم مع هؤالء الكفار كمثل صاحب بقر أو غنم أو هبيمة 
 يناديها وينعق هبا فتسمع ما يقول لكنها ال تفقه منه شيئاً ، واختار هذا ابن كثري .

 : كمثل البهائم اليت ينعق هلا راعيها ، وليس   –عند دعاء الداعي هلم إىل اإلميان  –خرب تعاىل أن مثلهم ... أ قال السعدي
 هلا علم مبا يقول راعيها ومناديها .   

 وعلى هذا القول يكون املثل قد ُضرب باملدعو الذي ال يستجيب ال الداعي .
 م اليت ال تسمع وال تبصر وال تعقل شيئاً ، ورجح هذا ابن جرير .والتأويل الثاين : أن هذا مثل ضرب هلم يف دعائهم األصنا

 وعلى هذا القول يكون هذا املثل يف حال املشركني مع معبوداهتم ، واألول أصح .
 فوهون به ، عمي عن رؤية طريقه ومسلكه .احلق ، بكم ال يت أي : صم عن مساع(  ص مٌّ ب ْكٌم ع ْميٌ  )
 ي : ال يعلمون شيئاً وال يفهمونه .أ(  فـَه ْم ال يـَْعِقل ونَ  )

 الفوائد :
 ذم التعصب بغري هدى . -1
 أن من تعصب ملذهب مع مالفة الدليل ففيه شبه من هؤالء . -2
 وجوب اتباع ما أنزل هللا . -3
يُبوا لمكم فماْعلمْم أممنَّما فمِإْن ملْم يمْستمجِ أن كل من خالف احلق ، وما أنزل هللا فليس بعاقل ، وليس عنده هدى ، وقد قال تعاىل ) -4

وماُه ِبغمرْيِ ُهدًى ِمنم اّللَِّ ِإنَّ اّللَّم ال ي مْهِدي اْلقم  لُّ ممَِّن ات َّبمعم هم ْن أمضم مم  ( . ْومم الظَّاِلِمنيم ي متَِّبُعونم أمْهوماءمُهْم وم
 ذم من يسمع وال يستجيب . -5
 لذين ذكرهم هللا .أن من يسمع احلق وال يستجيب له فيه شبه من هؤالء ا -6
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ا حُيِْييُكْم وماْعلمُموا أمنَّ فضل من مسع احلق واستجاب له وقد قال تعاىل ) -7 لِلرَُّسوِل ِإذما دمعماُكْم ِلمم ُنوا اْستمِجيُبوا ّلِلَِّ وم ا الَِّذينم آمم يما أمي ُّهم
ُرونم  ق مْلِبِه ومأمنَُّه ِإلمْيِه ُُتْشم ْرِء وم  ( . اّللَّم حيمُوُل ب منْيم اْلمم

ْوٌف عملمْيِهْم ومال هُ وقال تعاىل ) ايم فمال خم ْن تمِبعم ُهدم نَُّكْم ِمينِّ ُهدًى فممم يعاً فمِإمَّا يمْأتِي م ا مجِم هم  ( . ْم حيمْزمنُونم قُ ْلنما اْهِبُطوا ِمن ْ
نَُّكمْ وقال تعاىل )  ْعٍض عمُدوٌّ فمِإمَّا يمْأتِي م يعاً ب مْعُضُكْم لِب م ا مجِم هم ايم فمال يمِضلُّ ومال يمْشقمى قمالم اْهِبطما ِمن ْ ِن ات َّبمعم ُهدم  ( . ِمينِّ ُهدًى فممم

 أن من طبع هللا على قلبه فإنه يكون كالبهيمة ، فال يسمعون احلق وال يقولون به . -8
َا َحرََّم َعَلْيك م  اْلَمْيَتَة َوالدََّم إ (172ِإيَّاه  تـَْعب د وَن )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وْا ك ل وْا ِمن طَيَِِباِت َما َرزَقْـَناك ْم َواْشك ر وْا َّلِلِِ ِإن ك نت ْم )  َّنَّ

َر بَاٍغ َوالَ َعاٍد َفال ِإمْثَ َعَلْيِه ِإنَّ   ( . (173اَّللََّ َغف وٌر رَِّحيٌم )َوحلََْم اخْلِنزِيِر َوَما أ ِهلَّ ِبِه ِلَغرْيِ اَّللَِّ َفَمِن اْضط رَّ َغيـْ
 [ . 173 – 172] البقرة :  

---------------- 
 يأمر هللا تعاىل عباده املؤمنني أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم تعاىل .(  )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا ك ل وا ِمْن طَيَِِباِت َما َرزَقْـَناك مْ 

 واآليات الدالة على إباحة الطيبات وُترمي اخلبائث كثرية :
ُُم الطَّيِّ قال تعاىل ) و  لُّ هلم  ( . بماِت ومحُيمّرُِم عملمْيِهُم اخلْمبماِئثم حيُِ

ُْم ُقْل ُأِحلَّ لمُكُم الطَّيِّبماتُ وقال تعاىل ) اذما ُأِحلَّ هلم  ( . يمْسأملونمكم مم
طمعماُم الَِّذينم أُوُتوا اْلِكتمابم ِحلٌّ لمُكمْ وقال تعاىل ) ْومم ُأِحلَّ لمُكُم الطَّيِّبماُت وم  ( . اْلي م

ُلونم عمِليمٌ  بذلك فقال تعاىل )وهللا أمر املرسلني احِلاً ِإيّنِ مبما ت مْعمم ُلوا صم ا الرُُّسُل ُكُلوا ِمنم الطَّيِّبماِت وماْعمم  (  يما أمي ُّهم
 ) إن هللا طيب ال يقبل إال طيباً .. ( . ويف احلديث قال 

 : واختلف باملراد بالطيب الذي أباحه هللا 
املراد بالطيبات ما تستطبه العرب ، وقيل : الطيبات اليت أحلها هللا ما كان نافعاً آلكلِه يف  فقيل : الطيبات هي احمللالت ، وقيل :

 دينه ، وهذا اختيار ابن تيمية .
 . هذه اآلية تدل على أن األصل يف األشياء احلل واإلباحة 
 وقد تقدم مباحث الشكر [ ]كم . ، بقلوبكم وألسنتكم وجوارحعليكم  هعمنأي : قوموا بشكره على (  َواْشك ر وا َّلِلَِّ ) 
 أي : اشكروا هلل تعاىل إن كنتم فعالً تعبدونه وختضعونه له .(  ِإْن ك ْنت ْم ِإيَّاه  تـَْعب د ونَ )  

 والعبادة : هي التذلل هلل بالطاعة ، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه .
 : إن رزق هللا للعبد يستلزم شكره 

ْن  عنده مستقرًا ) فسليمان عندما رأى عرش بلقيس مم ْفِسِه وم رم فمِإمنَّما يمْشُكُر لِن م كم ْن شم ُلومين أمأمْشُكُر أمْم أمْكُفُر وممم ا ِمْن فمْضِل رميبِّ لِيمب ْ ذم هم
رميٌ  رم فمِإنَّ رميبِّ غميِنٌّ كم فم  ( . كم

 كان يقوم الليل حىت تتفطر قدماه ، ويقول : أفال أحب أن أكون عبداً شكوراً .  ونبينا 
َا َحرََّم َعَلْيك م  اْلَمْيَتَة  ) أي : ما حرم عليكم ربكم إال اخلبائث كامليتة وهي : اليت متوت حتف أنفها من غري تذكية وسواء  ( ِإَّنَّ

 منخنقة أو موقوذة أو مرتدية أو نطيحة . نتكا
 زيل ذلك الدم والفضالت كانت وامليتة إمنا حرمت الحتقان الرطوبات والفضالت والدم اخلبيث فيها ، والذكاة ملا كانت ت

 سبب احلل .
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 طمعماُمهُ ) يستثىن من ذلك : ميتة البحر لقوله تعاىل ْيُد اْلبمْحِر وم صيد البحر ما أخذ حي ، : قال ابن عباس ،  ( ُأِحلَّ لمُكْم صم
 وطعامه ما أخذ ميتاً .

 . داود ( رواه أبو و الطهور ماؤه احلل ميتتهقال يف البحر ) ه وعن أيب هريرة . أن رسول هللا 
 ويستثىن كذلك اجلراد .

َّ حُممرَّمًا عملمى طماِعٍم أي : وحرم عليكم الدم ، واملراد هنا الدم املسفوح كما قال تعاىل )  ( َوالدََّم )  ا أُوِحيم ِإيلم ُقْل ال أمِجُد يِف مم
مم  ْسُفوحاً أمْو حلْم ْيتمًة أمْو دمماً مم  ( . ِخْنزِيرٍ  يمْطعمُمُه ِإالَّ أمْن يمُكونم مم

 أي : وحرم عليكم حلم اخلنزير .( َوحلََْم اخْلِْنزِيِر ) 
 : ال خالف يف ُترمي خنزير الرب . قال القرطيب

 آيات : ُترميه يف عدة وقد ذكر هللا
ُم اخْلِْنزِيرِ فقال تعاىل كما يف سورة املائدة ) حلْم ُم وم ْيتمُة ومالدَّ ْت عملمْيُكُم اْلمم  ( . ُحّرِمم

ْسُفوحاً تعاىل يف سورة األنعام )وقال  ْيتمًة أمْو دممًا مم ا أُوِحيم ِإيلمَّ حُممرَّمًا عملمى طماِعٍم يمْطعمُمُه ِإالَّ أمْن يمُكونم مم مم  ُقْل ال أمِجُد يف مم أمْو حلْم
 ( . ِخْنزِيرٍ 
 مه وشحمه ومجيع أجزائههو حرام حل، و وهو حيوان مسج والعني تكرهه، له نابان كنايب الفيل، ورأسه كرأس اجلاموس. 
 : احلكمة من ُترميه 

كثرة الديدان يف حلم اخلنزير، وألن أشهى غذائه القاذورات والنجاسات، وأكل حلمه من أسباب الدودة الوحيدة القاتلة، ويقال: 
 إن له تأثرياً سيئاً يف العفة والغرية .

فع الصوت ، واملعىن : وما ذبح وذكر عليه اسم غري هللا تبارك وتعاىل ، وكانوا يذكرون اإلهالل املراد به ر ( َوَما أ ِهلَّ بِِه ِلَغرْيِ اَّللَِّ ) 
 صواهتم بذلك .اسم آهلتهم على الذبيحة ويرفعون أ

 الضرورة إىل األكل من احملرمات . أتهجلأي : أ(  َفَمِن اْضط رَّ ) 
 لكن بشرط : 

َر بَاٍغ َوال َعاٍد  )  [ وسيأت املراد هبما ]  ال يكون باغياً وال عادياً ( َغيـْ
 أي : فال عقوبة عليه يف األكل . (َفال ِإمْثَ َعَلْيِه ) 
  وهنا مباحث :، يف هذه اآلية جواز األكل من امليتة عند الضرورة 

 تعريف الضرورة لغة وشرعاً : أواًل :
 قال ابن منظور : االضطرار االحتياج إىل الشيء وقد اضطره إليه أمر .

 رة تعاريف متقاربة يف املعىن عند الفقهاء ، ومن ذلك ما يأت : وشرعاً : للضرو 
 : إهنا بلوغه حداً إن مل يتناول املمنوع هلك إذا قارب وهذا يبيح تناول احلرام . قيل

 : ومعىن الضرورة هاهنا خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه برتكه األكل ، واملعىن متقارب . وقيل
 ار الذي يبيح تناول احملرم : بيان حد االضطر  ثانياً :

 حد االضطرار هنا يتبني من جمموع اآليات الواردة يف املوضوع ، وهي :
ا اْضطُرِْرمُتْ ِإلمْيِه قوله تعاىل  رَّمم عملمْيُكْم ِإالَّ مم ا حم قمْد فمصَّلم لمُكْم مم  .( ) وم

 ها .فأطلق يف هذه اآلية اإلباحة بوجود الضرورة يف كل حال وجدت الضرورة في



 الش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                             تفسري سورة البقرة

 287 

رم بماٍغ ومال عماٍد فمال ِإمْثم عملمْيِه قوله تعاىل  ِن اْضطُرَّ غمي ْ  .( ) فممم

 فقيد اإلباحة يف هذه اآلية بأن يكون املضطر غري باغ وال عاد لكنه مل يبني سبب االضطرار ومل يبني املراد بالباغي والعادي .
رم ُمتم قوله تعاىل  ٍة غمي ْ صم ِن اْضطُرَّ يف ممْمم اِنٍف إِلمثٍْ فمِإنَّ اّللَّم غمُفوٌر رمِحيمٌ ) فممم  .( جم

 فبني سبحانه سبب االضطرار وهو املخمصة .
وإذًا : ميكننا أن نقول : إن حد االضطرار املبيح لتناول احملرم هو أن خياف على نفسه التلف بسبب اجلوع ومل جيد ما يتغذى به 

 لباغي والعادي .من احلالل ، بشرط أن يكون غري متجانف إلمث ، وهو ا
 : وقد اختلف العلماء يف املراد بالباغي والعادي على قولني 

أن املراد بالباغي هو اخلروج على إمام املسلمني ، واإلمث الذي يتجانف إليه العادي هو إخافة الطريق وقطعها على  القول األول :
 عصية وذلك ال جيوز .املسلمني ، ويلحق بذلك كل سفر معصية هلل ، ألن يف ذلك إباحة على امل

 فعلى هذا القول :الباغي : اخلارج على اإلمام ، والعادي : قاطع الطريق ، وكل مسافر سفر معصية .
أن املراد بالباغي : الذي يبغي احملرم من الطعام مع قدرته على احلالل ، والعادي الذي يتعدى القدر الذي حيتاج  القول الثاين :

 إليه .
: وأما اآلية فأكثر املفسرين قالوا: املراد بالباغي الذي يبغي احملرم من وقالشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا، ورجح هذا التفسري 

الطعام مع قدرته على احلالل، والعادي الذي يتعدى القدر الذي حيتاج إليه، وهذا التفسري هو الصواب، وهو قول أكثر 
 بسفره ال يأكل امليتة وال يقصر، بل نصوص الكتاب والسنة عامة مطلقة. السلف...وليس يف الشرع ما يدل على أن العاصي

 ورجح هذا القول القرطب واإلمام ابن جرير .
 بيان حكم تناول الطعام احملرم يف حال الضرورة . ثالثاً :

 اختلف العلماء يف ذلك على قولني :
 : جيب على املضطر األكل من امليتة وَنوها . القول األول

 ول احلنفية والصحيح من مذهب املالكية وأحد الوجهني يف مذهب احلنابلة ، وأصح الوجهني عند الشافعية . وهذا ق
ُكْم لقوله تعاىل    .( ) ومال ت مْقتُ ُلوا أمنْ ُفسم

ِة ولقوله تعاىل  ْهُلكم إىل التهلكة ، وألنه قادر على  وترك األكل مع إمكانه يف هذه احلال ؛ إلقاء بيده( ) ومال تُ ْلُقوا بِأمْيِديُكْم ِإىلم الت َّ
 إحياء نفسه مبا أحل هللا له فلزمه ، كما لو كان معه طعام حالل .

 أنه ال يلزمه يف هذه احلال األكل من احملرم . القول الثاين :
 ألن له غرضاً يف تركه وهو أن يتجنب ما حرم عليه ، وألن إباحة األكل رخصة فال َتب عليه كسائر الرخص .

أنه جيب عليه أن يأكل يف هذه احلال ، وهو اخت يار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ، حيث قال : وجيب  القول األولوالراجح 
على املضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسه ، فمن اضطر إىل امليتة أو املاء النجس فلم يشرب ومل يأكل حىت مات دخل 

 النار .
 ضطر تناوله من احملرم .بيان مقدار ما يباح للم رابعاً :

 يباح له أكل ما يسد به الرمق ويأمن معه املوت باإلمجاع ، وحيرم ما زاد على الشبع باإلمجاع .
 واخُتلف يف حكم الشبع على ثالثة أقوال :

 : ال يباح له الشبع . القول األول
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 وهو قول أيب حنيفة وأحد الروايتني عن أمحد وأحد القولني للشافعي .
 ابن املاجشون من املالكية .وهو قول 

 قالوا : ألن اآلية دلت على ُترمي ما ذكر فيها ، واستثىن ما اضطر إليه ، فإذا اندفعت الضرورة مل حيل األكل كحال االبتداء .
وألنه بعد سد الرمق غري مضطر فلم حيل له األكل لآلية ، حيققه أن حاله بعد سد رمقه كحاله قبل أن يضطر ومث مل يبح له 

 األكل كذا هاهنا .
 : أن له الشبع . القول الثاين

 وهذا قول مالك وأحد القولني يف مذهب الشافعي .
حلديث جابر بن مسرة )أن رجاًل نزل احلرة فنفقت عنده ناقة ، فقالت له امرأته: اسلخها حىت نقدر شحمها وحلمها ونأكله، 

األمر بأكل  يغنيك ؟( قال: ال، قال: فكلوها( فأطلق النب  ، فسأله فقال : )هل عندك غىنفقال: حىت أسأل رسول هللا 
 ومل حيدد .

: التفصيل بني من خيشى استمرار الضرورة فيحل له الشبع ، ومن ضرورته مرجوة الزوال فال حيل له إال سد الرمق ،  القول الثالث
 يتمكن من البعد من امليتة مافة الضرورة ، ألن من ضرورته مستمرة إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب وال

 ويفضي إىل ضعف بدنه ، ورمبا أدى ذلك إىل تلفه خبالف من ليست ضرورته مستمرة فإنه يرجو الغىن عنها مبا حيل له .
 وهذا احتمال يف مذهب احلنابلة ، ذكره صاحب املغين ، وقول يف مذهب الشافعي .

 الراجح . وهذا القول هو
 جيوز للمضطر أن يتزود من الطعام احملرم ؟ : هل خامساً 

 الصحيح أنه جيوز له ذلك ، وهذا قول مالك ورواية عن أمحد وهو قول الشافعية .
 ألنه ال ضرر يف استصحاهبا وال يف إعدادها لدفع ضرورته وقضاء حاجته ، وال يأكل منها إال عند ضرورته .

 ال قطع فيه وال أذى ، فإنه ال حيل له أكل امليتة بل يأكل طعام الغري . إذا وجد املضطر ميتة وطعام الغري حبيثسادساً : 
كل احملرمات إذا اضطر إليها ، وزالت هبا الضرورة كانت مباحة ، قلنا ) وزالت هبا الضرورة ( احرتازًا مما ال تزول به   سابعًا :

نه ال تزول هبا ضرورته ، بل ميوت به ، ولو اضطر إىل الضرورة ، كما إذا ما اضطر اإلنسان إىل أكل سم ، فال جيوز أن يأكل ، أل
شرب مخر لعطش مل حيل له ، ألنه ال تزول به ضرورته ، ولذلك لو احتاج إىل شربه لدفع لقمة غص هبا حل له ، ألنه تزول به 

 ضرورته .
شافعية : إنه جيوز أكلها عند الضرورة ، لو اضطر مليتة آدمي ، فاملشهور عند احلنابلة أنه ال جيوز أن يأكلها ، وقالت الثامنًا : 

 وهو الصحيح .  ) الشيخ ابن عثيمني ( .
 ( . ِإنَّ اّللَّم غمُفوٌر رمِحيمٌ هذا تعليل للحكم ، فاحلكم انتفاء اإلمث ، والعلة )(  ِإنَّ اَّللََّ َغف وٌر رَِحيمٌ ) 
 سبق شرحها .( َغف وٌر ) 
  :ء يف ، رمبا ال يستقصي متام االستقصالشرطني، وكان اإلنسان يف هذه احلالةا كان احلل مشروطًا هبذين اوملقال السعدي

 ، وأذهبت حواسه املشقة.فيغفر ما أخطأ فيه يف هذه احلال، خصوصاً وقد غلبته الضرورة ،ُتقيقها، أخرب تعاىل أنه غفور

، اضطر إليه اإلنسان ، فقد أباحه له ، فكل حمظور ية دليل على القاعدة املشهورة ) الضرورات تبيح احملظورات ( ويف هذه اآل
 وباطناً . احلمد والشكر ، أواًل وآخراً ، وظاهراً امللك الرمحن ، فله 

 ومن رمحته أنه أباح احملرمات حال الضرورة ، ومن رمحته يغفر الزالت واخلطيئات . ( رَِحيمٌ ) 



 الش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                             تفسري سورة البقرة

 289 

 الفوائد :
 فضيلة اإلميان . -1
 األمر باألكل من طيبات ما رزق هللا . -2
 اخلبائث ال يؤكل منها . أن -3
 أن ما حيصل لإلنسان من مأكول فإنه من رزق هللا . -4
 وجوب شكر هللا . -5
 وجوب اإلخالص هلل تعاىل . -6
 أن الشكر من ُتقيق العبادة . -7
 ُترمي أكل امليتة . -8
 جناسة امليتة والدم وحلم اخلنزير وكل ما أهل لغري هللا . -9

 أن التحرمي والتحليل إىل هللا . -10
 تبيح احملظور ، لكن هذه الضرورة تبيح احملرم بشرطني :أن الضرورة  -11

 صدق الضرورة ، حبيث ال يندفع الضرر إال بتناول احملّرم . األول :
 زوال الضرورة به حيث يندفع الضرر ، كما تقدم . والثاين :

 أن تناول احملرم بدون عذر إمث ومعصية . -12
 م .إثبات امسني من أمساء هللا ومها : الغفور ، والرحي -13

 
 
 
 
 
اَّللَّ  اْلِكَتاِب َوَيْشتَـر وَن ِبِه مَثًَنا َقِلياًل أ ولَِئَك َما يَْأك ل وَن يف ب ط وِِنِْم ِإالَّ النَّاَر َواَل ي َكلِِم ه م   ِإنَّ الَِّذيَن َيْكت م وَن َما أَنَزَل اَّللَّ  ِمنَ ) 

( أ ولَِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرو ْا الضَّالََلَة بِاهْل َدى َواْلَعَذاَب بِاْلَمْغِفَرِة َفَمآ َأْصبَـَره ْم َعَلى 174يٌم )يـَْوَم اْلِقَياَمِة َواَل يـ زَكِِيِهْم َوهَل ْم َعَذاٌب أَلِ 
 ( . (176) ( َذِلَك بَِأنَّ اَّللََّ نـَزََّل اْلِكَتاَب بِاحْلَقِِ َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلف وْا يف اْلِكَتاِب َلِفي ِشَقاٍق بَِعيدٍ 175النَّاِر )

 [ . 176 – 174] البقرة :  
---------------- 

هم مما تشهد له اليت بأيدي يف كتبهم يعين اليهود الذين كتموا صفة حممد ( ِإنَّ الَِّذيَن َيْكت م وَن َما أَنـَْزَل اَّللَّ  ِمَن اْلِكَتاِب ) 
إن  - لعنهم هللا -من العرب من اهلدايا والتحف ، فخشوا  ، فكتموا ذلك لئال تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونهبالرسالة والنبوة

على ما كان حيصل هلم من ذلك ، وهو نزر يسري ، فباعوا أنفسهم  بقاءً أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويرتكوهم ، فكتموا ذلك إ
سري ، فخابوا وخسروا يف الدنيا واإلميان مبا جاء عن هللا  بذلك النزر الي واتباع احلق وتصديق الرسول بذلك واعتاضوا عن اهلدى

 .واآلخرة 
 وهلذا قال تعاىل :
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كتموه َثنًا قليالً ي  الضمري يف قوله ) به ( يرجع إىل الشيء املكتوم ، أي : أهنم يشرتون بالشيء الذ(  َوَيْشتَـر وَن ِبِه مَثَنًا قَِليالً ) 
 من متاع الدنيا ، كالرشا أو املناصب أو اجلاه عند أتباعهم .

  اشرتوا : أي استعاضوا عنه بثمن قليل من املنافع الدنيوية .معىن 
 . ومساه قلياًل النقطاع مدته وسوء عاقبته 
 . ويف اآلية أن من موانع اهلداية أن يكون لإلنسان يف الباطل شهرة ومكانة 
  وهذه اآلية وإن كانت يف اليهود لكنها ال ختتص هبم ، فكل من كتم علماً فهو داخل يف هذه اآلية. 
 : املنحرف عن الدين وعن نشر العلم ينحرف ألحد سببني : قال الشيخ ابن عثيمني 

 : خشية الناس . السبب األول
 : الطمع يف الدنيا . السبب الثاين

ُروا ِبآيماِت َثممناً  قال تعاىل يف سورة املائدة ) ْوِن ومال تمْشت م ُوا النَّاسم وماْخشم ْشم  قليالً ( . فمال ختم
: إمنا يأكلون ما يأكلونه يف مقابلة كتمان احلق نارًا تأجج يف بطوهنم يوم القيامة  أي(  َما يَْأك ل وَن يف ب ط وِِنِْم ِإالَّ النَّارَ أ ولَِئَك  )

يمصْ كما قال تعاىل ) سم ى ظُْلمًا ِإمنَّما يمْأُكُلونم يف بُُطوهِنِْم نمارًا وم ِعرياً ِإنَّ الَِّذينم يمْأُكُلونم أمْمومالم اْليمتمامم ( ويف احلديث الصحيح عن لمْونم سم
 [ 1/92تفسري ابن كثري: ] .)إن الذي يأكل أو يشرب يف آنية الذهب والفضة إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم(  رسول هللا 

ا يمْأُكُلونم يف بُُطوهِنِْم ِإالَّ النَّارم )معىن  وقيل : ه ) من الرشا وغريها ( ناراً أي : أنه يوجب عليهم عذاب النار ، فسمى ما أكلو  ( مم
 ألنه يؤول هبم إليها ، وما ذكره ابن كثري أقرب وأصح .

 . وهذا احلكم وإن كان خاصاً فاالعتبار بعموم اللفظ ، فهو يشمل كل من كتم ما شرعه هللا ، وأخذ عليه الرشا 
، فالنفي هنا ليس نفيًا ملطلق الكالم ، وإال فاهلل عز وجل يكلم  أي : ال يكلمهم تكليم رضا( َوال ي َكلِِم ه م  اَّللَّ  يـَْوَم اْلِقَياَمِة  )

نما ِشْقومتُ نما ومُكنَّا ق مْومًا ضمالِّنيم الكفار ويوخبهم كما قال تعاىل ) ا فمِإْن ُعْدنما فمِإنَّا ظماِلُمونم .  قماُلوا رمب َّنما غملمبمْت عملمي ْ هم قمالم .  رمب َّنما أمْخرِْجنما ِمن ْ
ُأوا ِفيهم  لُِّمونِ اْخسم  ( . ا ومال ُتكم

 : يوم القيامة ، مسي بذلك 
  ( .يوم يقوم الناس لرب العاملني : ألن الناس يقومون من قبورهم ، قال تعاىل ) أوالً 
ي مْومم ي مقُ : ولقيام األشهاد ، لقوله تعاىل )  ثانياً  نْ يما وم ُنوا يف احلْميماِة الدُّ ْنُصُر ُرُسلمنما ومالَِّذينم آمم ادُ ِإنَّا لمن م  ( . وُم اأْلمْشهم
ّفاً : ولقيام املالئكة ، لقوله تعاىل )  ثالثاً  ُة صم الِئكم  ... ( . ي مْومم ي مُقوُم الرُّوُح وماْلمم

 أي : ال يثين عليهم خبري .( َوال يـ زَكِِيِهْم ) 
 أي : موجع ، والعذاب هو : النكال والعقوبة .(  َوهَل ْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ) 
 شار إليهم ) الذين يكتمون ما أنزل هللا من الكتاب ( .امل( أ ولَِئَك )  

رمُوا )  أي :( الَِّذيَن اْشتَـَرو ا الضَّالَلَة بِاهْل َدى )  ، وهو ا كتمان العلم  ( وهي هن الضَّاللمةم ) واعتاضوا ( أي : اختاروا الَِّذينم اْشت م
ى  )وكتم صفته اليت يف كتبهم  تكذيب النب  ما يف كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به واتباعه وهو نشر  (بِاهْلُدم

 وتصديقه .
 ي إال ما كان له فيه رغبة ومودة ، : ويف لفظ اشرتوا إشعار بإيثارهم الضاللة والعذاب ، ألن اإلنسان ال يشرت  قال أبو حيان

 دم النظر يف العواقب .واختيار وذلك يدل على هناية اخلسارة ، وع
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 اشرتوا( مبعىن اختاروا، ولكنه عرب هبذا، ألن املشرتي طالب راغب يف السلعة، فكان هؤالء نيعثيم قال الشيخ ابن( :- 
 طالبون راغبون يف الضاللة مبنزلة املشرتي . -والعياذ باهلل 

 تم العلم .أسبابه املذكورة وهو ك أي : واختاروا العذاب باملغفرة ، وهو ما تعاطوه من( َواْلَعَذاَب بِاْلَمْغِفَرِة ) 
هذه اآلية للتعجب ، قال الطربي : أي : ما أجرأهم على النار ، أي : ما أجرأهم على عذاب النار (  َفَما َأْصبَـَره ْم َعَلى النَّارِ ) 

  وأعملهم بأعمال أهلها .
 ا هم فيه : خيرب تعاىل أهنم يف عذاب شديد هائل يتعجب من رآهم فيها من صربهم على ذلك مع شدة م وقال ابن كثري

 [ . 192/  1. ] تفسري ابن كثري : من العذاب والنكال واألغالل عياذاً باهلل من ذلك 
إن ) ما ( استفهامية ، واملعىن : ما الذي أصربهم على النار ؟ والقول األول هو الصحيح وهو مذهب اجلمهور كما ذكر  وقيل :

 ذلك الشوكاين .             
-، بسبب أن هللا أنزل الكتاب لذي جيازون به بسبب كتمهم للكتاب: ذلك العذاب اأي( نـَزََّل اْلِكَتاَب بِاحْلَقِِ َذِلَك بَِأنَّ اَّللََّ ) 

 باحلق ، فكفروا به واختلفوا فيه . -التوراة 
 وقيل : املراد ب ) الكتاب ( جنس الكتب ويشمل التوراة واإلجنيل والقرآن .

قيل : املراد بالكتاب التوراة ، والذين اختلفوا فيه هم اليهود والنصارى ، وقيل : املراد (  اْلِكَتابِ َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلف وا يف ) 
فبعضهم يقول : هو سحر ، وبعضهم يقول : هو شعر ، ،  بالكتاب القرآن ، والذين اختلفوا فيه هم اليهود والنصارى واملشركني

 وبعضهم يقول : كهانة .
 أي : يف خالف بعيد عن احلق والصواب مستوجب ألشد العذاب .(  َلِفي ِشَقاٍق بَِعيد )
 الفوائد : 

 ُترمي كتم العلم . -1
 أن كتم العلم من صفات اليهود . -2
 عظم جرم كتم العلم . -3
 وجوب نشر العلم .-4
 الكتب منزلة من عند هللا .أن  -5
 علو هللا عز وجل .-6
 أن متاع الدنيا قليل ولو كثر . -7
 ) فاتقوا الدنيا .. ( . فتنة الدنيا ، ولذلك قال خطر  -8
 إقامة العدل يف اجلزاء .-9

 إثبات الكالم هلل تعاىل .-10
ِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِِنَي ِم اآلِخِر َواْلَمآلِئكَ لَّْيَس اْلرِبَّ َأن تـ َولُّوْا و ج وَهك ْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلرِبَّ َمْن آَمَن بِاَّللَِّ َواْليَـوْ )  

اِب َوَأقَاَم الصَّالَة َوآَتى الزََّكاَة َوآَتى اْلَماَل َعَلى ح بِِِه َذِوي اْلق ْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنَي َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّآئِِلنَي َويف الِرِقَ 
َن يف اْلَبْأَساء والضَّرَّاء َوِحنَي اْلَبْأِس أ ولَِئَك الَِّذيَن َصَدق وا َوأ ولَِئَك ه م  اْلم تـَّق وَن َواْلم وف وَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهد وْا َوالصَّاِبرِي

(177) . ) 
 [ . 177] البقرة : 
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---------- 
واًل بالتوجه إىل بيت املقدس، مث حوهلم إىل ملا أمر هللا تعاىل املؤمنني أ ()لَْيَس اْلرِبَّ َأْن تـ َولُّوا و ج وَهك ْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ 

الكعبة، شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض املسلمني، فأنزل هللا تعاىل بيان حكمته يف ذلك، وهو أن املراد إمنا 
ن الكامل، وليس يف هو طاعة هللا عز وجل، وامتثال أوامره، والتوجه حيثما وجه، واتباع ما شرع ، فهذا هو الرب والتقوى واإلميا

ُكْم ِقبملم لزوم التوجه إىل جهة املشرق أو املغرب بر وال طاعة إن مل يكن عن أمر هللا وشرعه، وهلذا قال   )لمْيسم اْلربَّ أمْن تُ وملُّوا ُوُجوهم
ْوِم اآْلِخرِ  نم بِاّللَِّ وماْلي م ْن آمم لمِكنَّ اْلربَّ مم ْغِرِب وم ْشرِِق وماْلمم ْن آمم ثوري: )وقال ال( ...اْلمم لمِكنَّ اْلربَّ مم ...( قال: هذه أنواع الرب   نم بِاّللَِّ وم

 كلها. قال ابن كثري: وصدق رمحه هللا، فإن من اتصف هبذه اآلية، فقد دخل يف عرى اإلسالم كلها وأخذ مبجامع اخلري كله .
 الرب اسم جامع للطاعات ، وأعمال اخلري املقربة إىل هللا تعاىل . 
 اإلميان باهلل يتضمن أربعة أمور :(  َن بِاَّللَِّ َمْن آمَ ) 

 : اإلميان بوجود هللا تعاىل . األول
 وقد دل على وجوده : الفطرة ، والعقل ، والشرع ، واحلس .

 أما داللة الفطرة على وجوده : فإن كل ملوق قد فطر على اإلميان خبالقه .
وقات سابقها والحقها ، ال بد هلا من خالق أوجدها ، إذ ال ميكن أن توجد وأما داللة العقل على وجوده تعاىل : فألن هذه املخل

 نفسها بنفسها ، وال ميكن أن توجد صدفة .
وأما داللة احلس على وجود هللا : فإننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعني ، وغوث املكروبني ، ما يدل داللة قاطعة على وجوده 

نُوحاً ِإذْ تعاىل ، قال تعاىل :  نما لمُه (  )وم ب ْ  .نمادمى ِمْن ق مْبُل فماْستمجم
 : اإلميان بربوبيته . الثاين

 أي بأنه وحده الرب ال شريك له وال معني .
 : اإلميان بألوهيته . الثالث

 أي بأنه وحده اإلله ال شريك له .
 : اإلميان بأمسائه وصفاته . الرابع

من األمساء والصفات على الوجه الالئق به من غري ُتريف وال تعطيل  له أي إثبات ما أثبته هللا لنفسه يف كتابه ، أو سنة رسو 
 وال تكييف وال متثيل .

 ويشمل اإلميان جبميع ما يكون بعد املوت .(  َواْليَـْوِم اآْلِخرِ ) 
هية شيء ، خلقهم هللا املالئكة : عامل غيب ملوقون ، عابدون هلل تعاىل ، وليس هلم من خصائص الروبية واأللو (  َواْلَمالِئَكةِ ) 

 تعاىل من نور ، ومنحهم االنقياد التام ألمره ، والقوة على تنفيذه .
 واإلميان باملالئكة يتضمن أربعة أمور :

 : اإلميان بوجودهم . األول
 اإلميان مبن علمنا امسه منهم بامسه ، كجربيل ، ومن مل نعلم امسه نؤمن هبم إمجاالً . الثاين :

أنه رآه على صفته اليت خلق عليها وله ستمائة جناح  مبا علمنا من صفاهتم ، كصفة جربيل ، فقد أخرب النب  اإلميان الثالث :
 قد سد األفق .

 اإلميان مبا علمنا من أعماهلم اليت يقومون هبا بأمر هللا تعاىل ، وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة . الرابع :
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املنزلة على األنبياء حىت ختمت بأشرفها وهو القرآن املهيمن على ما قبله من  اسم جنس يشمل مجيع الكتب(  َواْلِكَتابِ ) 
 خري واشتمل على كل سعادة يف الدنيا واآلخرة ، ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله .الكتب الذي انتهى إليه كل 

  : واإلميان بالكتب يتضمن أربعة أمور 
 . : اإلميان بأن نزوهلا من عند هللا حقاً األول 
 اإلميان مبا علمنا امسه من عند هللا بامسه . الثاين :
 : تصديق ما صح من أخبارها ، كأخبار القرآن ، وأخبار ما مل يبدل أو حيرف من الكتب السابقة . الثالث
   العمل بأحكام ما مل ينسخ منها ، والرضا والتسليم به . : الرابع

 م من أوهلم إىل آخرهم .أي : وآمن برسل هللا كله(  َوالنَِّبيِِنيَ ) 
 واإلميان بالرسل واألنبياء يتضمن أربعة أمور :

 اإلميان بأن رسالتهم حق من هللا تعاىل . األول :
اإلميان مبن علمنا امسه منهم ، مثل : حممد ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ونوح ، وأما من مل نعلم امسه منهم فنؤمن به  الثاين :

 إمجااًل .
 صديق ما صح عنهم من أخبارهم .ت الثالث :
 . العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم ، وهو خامتهم حممد  الرابع :

أي أخرجه وهو حمب له راغب فيه، كما ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة مرفوعًا )أفضل (  َوآَتى اْلَماَل َعَلى ح بِِهِ ) 
 الفقر( . الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح ، تأمل الغىن وختشى

  يمِتيماً ومأمِسرياً  )وهذه اآلية مثل : قوله تعاىل زماًء .  وميُْطِعُمونم الطَّعمامم عملمى ُحبِِّه ِمْسِكيناً وم ِإمنَّما نُْطِعُمُكْم ِلومْجِه اّللَِّ ال نُرِيُد ِمْنُكْم جم
 . ( ومال ُشُكوراً 

ىتَّ تُ ْنِفُقوا ممَّا وقوله )  بُّونم (لمْن ت منماُلوا اْلربَّ حم  . ُتُِ
ٌة ( وقوله  صماصم انم هِبِْم خم يُ ْؤثُِرونم عملمى أمنْ ُفِسِهْم وملمْو كم   .) وم
  ، خالفاً ملن قال إن الضمري يف قوله وهو قول األكثر ، فقوله تعاىل ) على حبه ( على حب املال ، هذا القول هو الصحيح

 ، أي على حب اإليتاء . إىل اإليتاء من قال يرجعأو ) على حبه ( يرجع إىل هللا ، 
 . فإنفاق املال على حبه من أفضل القربات وأعظمها ، ألن املال حمبوب للنفس 
  الم عملمى ُحبِّهِ )واختلف العلماء يف هذه اآلية قمةم اْلوماِجبمةم وحيتملحيمْتمِمُل ِبِه أمْن يُرِيدم ِبِه  : ( فقيلومآتمى اْلمم أمْن يُرِيدم ِبِه  :الصَّدم

لم عم التَّطموُّ  لمْيسم يِف اآْليمِة دمالم ا اْلوماِجبمةُ ، وم ِإمنَّماٌة عملمى أمن َّهم قمةِ  ، وم ثٌّ عملمى الصَّدم ا حم ا، ِفيهم هم ْعٌد بِالث َّوماِب عملمي ْ ا ؛ أِلمنَّ أمْكث مرم مم وموم ا أمن َّهم ا ِفيهم
ا لمْفٌظ ي مْنطم ِمْن اْلربِّ  ذم لِ ، ومهم فم ْرِض ومالن َّ ا يمُدلُّ عملمى أمنَُّه ملْم يُرِْد ِبِه الةِ يِف ِسيماِق اآْليم  ، إالَّ أمنَّ ِوي عملمى اْلفم ومِة مم ِق التِّالم نمسم ْولِِه ، وم اةم لِقم زَّكم

اةم ( ومأمقمامم ت معماىلم  ) ةم ومآتمى الزَّكم قمةِ  الصَّالم اةم بِالصَّدم ا دملَّ عملمى أمنَُّه ملْم يُرِْد الزَّكم هم اةم عملمي ْ ا عمطمفم الزَّكم ا ف ملممَّ لمهم ْذُكورمِة ق مب ْ  .اْلمم
 وهذا التأويل يدل على أن الصدقة حال الصحة أفضل منها عند القرب من املوت ، والعقل يدل على ذلك  قال الرازي :

 :أيضاً من وجوه 
أن عند الصحة حيصل ظن احلاجة إىل املال وعند ظن قرب املوت حيصل ظن االستغناء عن املال ، وبذل الشيء عند  أحدها :

بُّونم ( .لمن ت منماُلوْا الرب حىت تُنِفُقوْا ممَّ عند االستغناء عنه على ما قال ) االحتياج إليه أدل على الطاعة من بذله   ا ُتُِ
 .اءه حال املرض واملوت  د والوعيد من إعط أن إعطاءه حال الصحة أدل على كونه متيقناً بالوع وثانيها : 
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، فيكون أكثر ثوابًا قياسًا على ما يبذله الفقري من جهد املقل فإنه يزيد ثوابه على ما  أن إعطاءه حال الصحة أشق وثالثها :
 .يبذله الغين 

حد مع العلم بأنه لو مل يهبه لضاع فإن هذه اهلبة ال تكون مساوية ملا إذا مل ان ماله على شرف الزوال فوهبه ألأن من ك ورابعها :
 .منه طائعاً وراغباً فكذا ههنا يكن خائفاً من ضياع املال مث إنه وهبه 

بُّونم ( وقوله ) لمن ت منمالُوْا الرب حىت تُنِفُقوْا ممَّ أنه متأيد بقوله تعاىل )  وخامسها : يُْطِعُمونم اا ُتُِ أي على حب  لطعام على ُحّبِه (وم
 .الطعام 

 إىل هللا تعاىل، كان ًا رجه مع حبه له تقربفمن أخ،  بنيَّ به أن املال حمبوب للنفوس، فال يكاد خيرجه العبد:  وقال السعدي
 . إلميانه اً هذا برهان

أن يتصدق وهو صحيح شحيح، يأمل الغىن، وخيشى الفقر، وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة، كانت : ومن إيتاء املال على حبه
 أفضل، ألنه يف هذه احلال، حيب إمساكه، ملا يتومهه من العدم والفقر.

بُّونم )  من املال، وما حيبه من ماله كما قال تعاىلوكذلك إخراج النفيس  ىتَّ تُ ْنِفُقوا ممَّا ُتُِ فكل هؤالء ممن آتى ( لمْن ت منماُلوا اْلربَّ حم
 ه .   ) تفسري السعدي ( .املال على حب

لى املساكني صدقة ، وهم قرابات الرجل ، وهم أوىل من أعطي من الصدقة كما ثبت يف احلديث  ) الصدقة ع(  َذِوي اْلق ْرََب ) 
وعلى ذوي الرجم ثنتان : صدقة وصلة ( رواه الرتمذي ، فهم أوىل الناس بك وبرِبك وإحساِنك ، وقد أمر هللا تعاىل باإلحسان 

  إليهم يف غري موضع من كتابه العزيز .
  درة على التكسب .هم الذين ال كاسب هلم ، وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والق(  َواْلَيَتاَمى) 
 وهم الذين ال جيدون ما يكفيهم يف قوهتم وكسوهتم وسكناهم ، فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم .(  َواْلَمَساِكنيَ ) 
 : مسي بذلك ألنه ساكن إىل الناس من أجل أن جيد كفايته . ، وقيل :مسي املسكني بذلك ألن الفقر أسكنه  قيل 
سافر اجملتاز الذي قد فرغت نفقته، فيعطى ما يوصله إىل بلده، وكذا الذي يريد سفرًا يف طاعة هللا، وهو امل(  َواْبَن السَِّبيلِ ) 

  فيعطى ما يكفيه يف ذهابه وإيابه .
 . والسبيل الطريق ، ومسي بابن السبيل ألنه مالزم هلا 
  وهم الذين يتعرضون للطلب ، فيعطون من الزكوات والصدقات .(  َوالسَّائِِلنيَ ) 
وهم املكاتبون الذين ال جيدون ما يؤدونه يف كتابتهم ) واملكاتب : العبد إذا اشرتى نفسه من سيده مببلغ من (  َويف الِرِقَابِ  )

 املال على أقساط معلومة ( ، ويدخل يف الرقاب إعتاق العبيد ابتداء ، وكذلك يدخل فيه فك األسارى .
  ة يف أوقاهتا بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي املرضي .أي وأمت أفعال الصال(  َوَأقَاَم الصَّالةَ )
 أي : وأعطى الزكاة الواجبة .(  َوآَتى الزََّكاةَ )

والزكاة : هي قدر واجب يف مال مصوص لطائفة أو جهة مصوصة بشروط مصوصة ، ومسيت بذلك ألهنا تزكي املال وصاحب 
لِّ عملمْيِهْم ُخْذ ِمْن أمْموماهلِِ املال ) صم تُ زمكِّيِهْم هِبما وم ُرُهْم وم قمًة ُتطمهِّ دم  ( .ْم صم

  ويكون املذكور من إعطاء هذه اجلهات واألصناف املذكورين قبل ذلك ، إمنا هو التطوع والصلة . 
 أي : ويوفون بالعهود وال خيلفون الوعود .(  َواْلم وف وَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهد وا) 

ُنوا أمْوُفوا بِاْلُعُقوِد عاىل ) كما قال ت ا الَِّذينم آمم  ( .يما أمي ُّهم
ُقُضونم اْلِميثماقم وقال تعاىل )   ( . الَِّذينم يُوُفونم ِبعمْهِد اّللَِّ ومال ي من ْ
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ْدمتُْ وقال تعاىل )   ( . ومأمْوُفوا ِبعمْهِد اّللَِّ ِإذما عماهم
ال ) آية املنافق ثالث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمتن أنه ق وعكس هذه الصفة النفاق كما يف احلديث عنه 

 خان ( متفق عليه .
 أي يف حال الفقر . ( َوالصَّاِبرِيَن يف اْلَبْأَساءِ ) 
  : ألن الفقري حيتاج إىل الصرب من وجوه كثرية، لكونه حيصل له من اآلالم القلبية والبدنية املستمرة ما ال حيصل قال السعدي

 لغريه.
، وإن عرى أو   غري موافق هلواه تأمل ، وإن أكل طعاماً  ، وإن جاع أو جاعت عياله تأمل فإن تنعم األغنياء مبا ال يقدر عليه تأمل

، كاد تأمل، وإن نظر إىل ما بني يديه وما يتومهه من املستقبل الذي يستعد له تأمل، وإن أصابه الربد الذي ال يقدر على دفعه تأمل
 ، مصائب، يؤمر بالصرب عليها، واالحتساب، ورجاء الثواب من هللا عليها.فكل هذه وَنوها

ألن النفس تضعف، والبدن يأمل، وذلك يف غاية املشقة ويف حال املرض واألسقام ، وخصوصًا مع تطاول ذلك ، ( َوالضَّرَّاِء ) 
  .لثواب هللا على النفوس، فإنه يؤمر بالصرب، احتساباً 

 أي : يف حال القتال والتقاء األعداء .(  َوِحنَي اْلَبْأسِ ) 
ألن اجلالد، يشق غاية املشقة على النفس، وجيزع اإلنسان من القتل، أو اجلراح أو األسر، فاحتيج إىل الصرب يف :  قال السعدي
 ، ورجاء لثواب هللا الذي منه النصر واملعونة، اليت وعدها الصابرين.ذلك احتساباً 

 ملواضع لصعوبته وشدته .ونص على هذا الصرب يف هذه ا 
 ( إطالقات :3والبأس يطلق يف القرآن على ) 

اءمنمامبعىن العذاب : كقوله تعاىل ) لينذر بأساً شديداً من لدنه ( وقوله ) ْن ي مْنُصرُنما ِمْن بمْأِس اّللَِّ ِإْن جم  ( . فممم
 ( . قمِليالً ومال يمْأُتونم اْلبمْأسم ِإالَّ ومبعىن القتال واملعركة : كقوله تعاىل ) 

اُء ومالضَّرَّاءُ ومبعىن : الفقر والضيق : كقوله تعاىل )  ُهُم اْلبمْأسم ت ْ سَّ  ( . مم
أي هؤالء الذين اتصفوا هبذه الصفات ، هم الذين صدقوا يف إمياهنم ، ألهنم حققوا اإلميان القلب (  أ ولَِئَك الَِّذيَن َصَدق وا) 

 قوا .باألقوال واألفعال ، فهؤالء هم الذين صد
 ألهنم اتقوا احملارم وفعلوا الطاعات .(  َوأ ولَِئَك ه م  اْلم تـَّق ونَ ) 
 : ُّهات األحكام :  قال القرطيب نت هذه اآلية الكرمية ستَّ عشرة قاعدًة من أُمَّ  تضمَّ

فاعة ، واجلنة ، والناائه، وصفاتهاإلميان باهلل وبأمس ر ، واملالئكة ، والرُّسل ، ، واحلشر ، والنشر ، والصراط ، واحلوض ، والشَّ
ا حقٌّ من عند هللا ؛ كما تقدم ، والنَّبيني ، وإنفاق املال فيما يعنُّ له من الواجب ، واملندوب ، وإيصال  والكتب املنزلة ، وأهنَّ

 :وقيلملنقطع ، وهو : املسافر االقرابة ، وترك قطعهم ، وتفقُّد اليتيم ، وعدم إمهاله املساكني كذلك ، ومراعاة ابن السبيل ، 
دائد ، وك ؤَّال ، وفّك الرقاب ، واحملافظة على الصَّلوات ، وإيتاء الزَّكاة ، والوفاء بالعهود ، والصَّرب يف الشَّ لُّ قاعدٍة الضعيف ، والسُّ

 ب .من هذه القواعد ُتتاج إىل كتا
 : العالم احلكيم. وقد مجعت هذه فلله هذا االستقراء البديع الذي يعجز عنه كل خطيب وحكيم غري وقال ابن عاشور 

 اخلصال مجاع الفضائل الفردية واالجتماعية الناشئ عنها صالح أفراد اجملتمع من أصول العقيدة وصاحلات األعمال .
ام أصل نظ، والزكاة وإيتاء املال عنهما سائر التحليات املأمور هبا، ألهنما ينبثق الصالة مها منبع الفضائل الفرديةفاإلميان وإقام 

بذل املال يف الرقاب يتعزز جانب ُتاد وتسدد مصاحل لألمة كثرية، وب، واملواساة تقوى عنها األخوة واالاجلماعة صغريها وكبريها
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، وفضيلة اجتماعية ضيلة فردية وهي عنوان كمال النفساحلرية املطلوبة للشارع حىت يصري الناس كلهم أحراراً. والوفاء بالعهد فيه ف
 بعضهم ببعض.وهي ثقة الناس 

فحصر فيهم الصدق  ك الذين صدقوا وأولئك هم املتقون(أولئعة األمة ولذلك قال تعاىل هنا )والصرب فيه مجاع الفضائل وشجا
يض بأن أهل الكتاب مل يتحقق فيهم ، وفيه تعر لمني قد ُتقق فيهم معىن الرب، ودلت على أن املسوالتقوى حصراً ادعائياً للمبالغة

 ، ومل يصربوا.م حرموا كثرياً من الناس حقوقهم ، ومل يفوا بالعهد ، وألهنوا ببعض املالئكة وبعض النبيني يؤمن، ألهنم مل 
توا وفيها أيضًا تعريض باملشركني إذ مل يؤمنوا باليوم اآلخر ، والنبيني ، والكتب وسلبوا اليتامى أمواهلم ، ومل يقيموا الصالة ، ومل يؤ 

 الزكاة .
 الفوائد :

 حقيقة هو اإلميان باهلل وما ذكره تعاىل يف هذه اآلية .أن الرب  -1
 أن اإلميان باليوم باآلخر من أكرب احلوافز على اإلميان باهلل ، ولذلك دائماً يقرن هللا بينه وبني اإلميان به . -2
 وجوب اإلميان باملالئكة . -3
 وجوب اإلميان بالكتب . -4
 صحوا لألمة .وجوب اإلميان بالرسل مجيعهم وأهنم بلغوا األمانة ون -5
 فضل ومنزلة إعطاء املال على حبه ويف احلديث ) والصدقة برهان ( . -6
 أن املال حمبوب للنفوس . -7
 القريب من الصدقة وغريها أفضل وأوىل . أن إعطاء -8
 فضل الصدقة على املسكني واليتيم وابن السبيل والسائلني . -9

 أن إقامة الصالة من الرب . -10
 كاهنا ليس فقط فعلها جسدياً من غري خشوع .أن املعترب إقامتها خبشوعها وأر  -11
 احلرص واالجتهاد يف إقامة الصالة على أكمل الوجوه . -12
 عظم منزلة الزكاة وأهنا بعد الصالة . -13
 الثناء على املوفني بالعهد سواء مع هللا أو مع اخللق . -14
 نازل .من أعلى املفضل الصرب وأنه  -15
 أن من حقق هذه الصفات فقد صدق مع هللا . -16
 لصدق ليس بالدعاوى ولكن بالعمل والفعل .أن ا -17
 أن القيام بالرب من التقوى .  -18

َلى احْل رُّ بِاحْل رِِ َواْلَعْبد  بِاْلَعْبِد َواأل  )  نَثى بِاأل نَثى َفَمْن ع ِفَي لَه  ِمْن َأِخيِه َشْيٌء يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وْا ك ِتَب َعَلْيك م  اْلِقَصاص  يف اْلَقتـْ
 ( . (178َدى بـَْعَد َذِلَك فـََله  َعَذاٌب أَلِيٌم )ـَباٌع بِاْلَمْعر وِف َوَأَداء ِإلَْيِه بِِإْحَساٍن َذِلَك ََّتِْفيٌف مِِن رَّبِِك ْم َوَرمْحٌَة َفَمِن اْعتَ فَاتِِ 

 [178سورة البقرة: ] 
----------- 

 هبم وانقادوا وعملوا جبوارحهم .أي : يا أيها الذين آمنوا بقلو  (يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا  )
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  واإلميان إذا أفرد ومل يذكر معه ) وعملوا الصاحلات ( فإنه يشمل مجيع خصال الدين من اعتقادات وعمليات ، وأما إذا
ُعطف العمل الصاحل  على اإلميان كقوله ) والذين آمنوا وعملوا الصاحلات ( فإن اإلميان حينئذ ينصرف إىل ركنه األكرب 

وهو االعتقاد القلب ، وهو إميان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا ، وبكل ما األعظم 
 جيب اإلميان به .

 . واإلميان شرعاً : قول باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باألركان 
 : تصدير اخلطاب هبذا النداء فيه ثالثة فوائد 

 تمام به .العناية وااله األوىل :
 اإلغراء ، وأن من يفعل ذلك فإنه من اإلميان ، كما تقول يا ابن األجود ُجد . الثانية :
 ) الشيخ ابن عثيمني ( .أن امتثال هذا األمر  يعد من مقتضيات اإلميان ، وأن عدم امتثاله يعد نقصاً يف اإلميان .  الثالثة :

َلى)  حركم حبركم ، وعبدِكم بعبدِكم وأنثاكم  القصاصيف والعدل أي : فرض عليكم املماثلة  ( ك ِتَب َعَلْيك م  اْلِقَصاص  يف اْلَقتـْ
 ين ليس بقصاص بل هو ظلم واعتداء .ذ غري اجلاتعتدوا فتقتلوا غري اجلاين ، فإن أخْ و نثاكم ، وال تتجاوزا بأ
  اُص يِف باده املؤمنني ، بأنه فرض عليهم ): ميُت تعاىل على عقال السعدي لمى( اْلقم اْلِقصم أي : املساواة فيه ، وأن يقتل  ت ْ

 القاتل على الصفة ، اليت قتل عليها املقتول ، إقامة للعدل والقسط بني العباد.
، إذا القاتل بنفسه إعانة ويل املقتول ، حىت أولياء القاتل حىتجيب عليهم كلهم ، فيه دليل على أنهوتوجيه اخلطاب لعموم املؤمنني

ه من القاتل ، وأنه ال جيوز هلم أن حيولوا بني هذا احلد ، ومينعوا الويل من االقتصاص ، كما عليه عادة طلب القصاص ومتكين
  .اجلاهلية ، ومن أشبههم من إيواء احملدثني

 . كتب عليكم : أي فرض عليكم 
 وب من وجهني :  : قوله تعاىل  ) ُكِتبم عملمْيُكْم ( فمعناه : فرض عليكم فهذه اللفظة تقتضي الوج قال الرازي 

 أن قوله تعاىل ) كتب ( يفيد الوجوب يف عرف الشرع قال تعاىل ) ُكِتبم عملمْيُكُم الصيام ( . أحدمها :
ّللَِّ عملمى الناس ِحجُّ البيت ( .لفظة ) عملمْيُكْم (  والثاين :  مشعرة بالوجوب كما يف قوله تعاىل ) وم

 عل، إن ق متمل قُِتل، وإن قطع طرفًا ُقِطع طرفه، هو أن يفعل باجلاين كما فم : ة تتبع األثر كالقصص، واصطالحاً : لغوالقصاص
 .وهكذا

 أما القصاص فهو أن يفعل باإلنسان مثل ما فعل ، من قولك : اقتص فالن أثر فالن إذا فعل مثل فعله ، قال :  قال الرازي
قمالمْت ألُ  ًصا ( وقال تعاىل ) وم ْخِتِه ُقّصيِه ( أي اتبعي أثره ، ومسيت القصة قصة ألن باحلكاية تعاىل ) فارتدا على ءاثمارمِِهما قمصم

 تساوي احملكي ، ومسي القصص ألنه يذكر مثل أخبار الناس ، ويسمى املقص مقصاً لتعادل جانبيه . 
  ْن فم )ففي هذه اآلية وجوب القصاص ، لكن إذا عفا أولياء املقتول أو قبلوا اهلدية سقط القصاص لقوله تعاىل بعد ذلك مم

انٍ  ْعُروِف ومأمدماٌء ِإلمْيِه بِِإْحسم ْيٌء فماتِّبماٌع بِاْلمم ) ومن قُتل له قتيل فهو خبري النظرين إما أن يُودي  ولقوله  ( ُعِفيم لمُه ِمْن أمِخيِه شم
 وإما أن يُقاد ( متفق عليه .

  ( احْلُرُّ بِاحْلُرِّ وماْلعمْبُد بِاْلعمْبِد قوله تعاىل..) . قتل احلرُّ احلرَّ فاقتلوه به ، وإذا قتل العبُد العبدم فاقتلوه به ، وإذا قتلت  أي : فإذا
 ، وهذا ال إشكال فيه .األنثى األنثى فاقتلوا األنثى 

  مع أن مجاهري العلماء على أن الرجل يقتل باملرأة بل نقل  ( وماأْلُنْ ثمى بِاأْلُنْ ثمىلقوله ) ظاهر اآلية أن الرجل ال يقتل باملرأة و
بعضهم اإلمجاع كالقرطب ، ويدل لذلك حديث أنس ) أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح هلا فقتلها حبجر فجيء هبا إىل 
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وهبا رمق ، فقال : أقتلك فالن ؟ فأشارت برأسها أن ال ، مث قال الثانية فأشارت برأسها أن ال ، مث سأهلا الثالثة  النب 
 حبجرين ( متفق عليه . فأشارت برأسها أن نعم ، فقتله النب 

 واجلواب عن ظاهر اآلية :
قال بعض العلماء : إن اآلية نزلت يف قوم ال يرضون إذا قُتل العبد منهم أن يقتل قاتله العبد من القبيلة اليت تركته ويقولون  أواًل :

 يرضون بقتل املرأة القاتلة فقط ولكنهم ال نرضى مقابله إال رجاًل حراً أفضل من قاتله ، وإذا قتلت امرأة من غريهم امرأة منهم ال
يقولون نقتل مكاهنا رجاًل ، وإذا قُتل منهم حر قالوا ال نرض بأن نقتل قاتله فقط بل ال بد أن نقتل أكثر من قاتله فنزلت اآلية 

 فيهم .
فْ : أهنا منسوخة بقوله تعاىل )  ثانياً  ْفسم بِالن َّ ا أمنَّ الن َّ نما عملمْيِهْم ِفيهم تمب ْ  ( . سِ ومكم

أي : إذا عفا ويل املقتول عن القاتل إىل الدية ، أو عفا بعض األولياء ، فإنه يسقط القصاص (  َفَمْن ع ِفَي َله  ِمْن َأِخيِه َشْيءٌ )  
 وَتب الدية .

 قاتل  فأيّ  –أي من دم أخيه  –) فمن عفي له ( املعفو عنه القاتل ) من أخيه ( املراد به املقتول  قال الشيخ ابن عثيمني
 عفي له من دم أخيه شيء سقط القصاص .

 جماناً . العفو) فمن عفي له من أخيه ( ترقيق وحث على العفو إىل الدية ، وأحسن من ذلك  قال السعدي 
  فمن عفي له من أخيه شيء ( أي : ترك له وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص يف قتل العمد ،  قال اخلازن :و (

فو عنها ، أو قبول الدية يف قتل العمد من أخيه أي من دم أخيه وأراد باألخ ويل املقتول ، وإمنا قيل له ورضي بالدية أو الع
حدمها على صاحبه مبا هو ثابت ليعطف أأخ ألنه البسه من قبل أنه ويل الدم واملطالب به. وقيل : إمنا ذكره بلفظ األخوة 

 م .بينهما من اجلنسية وأخوة اإلسال
  فمن عفي له ( هو ويل املقتول وإن املراد بأخيه هو القاتل وصفًا بأنه أخ تذكريًا بأخوة اإلسالم وترقيقاً  روقال ابن عاشو (

ومد منه ؛ ألنه كمن رضي بقتل أخي  ه .لنفس ويل املقتول ؛ ألنه إذا اعترب القاتل أخاً له كان من املروءة أال يرضى بالقم
قاتل ال يكفر ، ألن املراد باألخوة هنا أخوة اإلميان ، فلم خيرج بالقتل منها ، ومن باب وقال : يف قوله ) وأخيه ( دليل على أن ال

 أوىل سائر املعاصي اليت هي دون الكفر ، وال يكفر هبا فاعلها ، وإمنا ينقص بذلك إميانه .
تبع القاتل ويطالبه ) باملعروف ( من غري أن أي : فإذا عفى عنه، وجب على الويل ) أي ويل املقتول ( أن ي (فَاتَِِباٌع بِاْلَمْعر وِف ) 

 يشق عليه وال حيمله ما ال يطيق ، بل حيسن االقتضاء والطلب وال حيرجه .
 ف فال يأخذ أكثر من حقه وال يعنفه .) فاتباع باملعروف ( أي : فليتبع الويل القاتل باملعرو  قال اخلازن 
  : بة ، بل جيرى فيها على العادة املألوفة فإن كان معسرًا فالنظرة ، وإن كان االتباع باملعروف أن ال يشدد باملطالقال الرازي

واجدًا لعني املال فإنه ال يطالبه بالزيادة على قدر احلق ، وإن كان واجدًا لغري املال الواجب ، فاإلمهال إىل أن يبتاع 
 ت .ويستبدل ، وأن ال مينعه بسبب االتباع عن تقدمي األهم من الواجبا

( وعلى القاتل ]أداء إليه بإحسان[ من غري مطل وال نقص وال إساءة ِفْعلّية أو قولية، فهل جزاء اإلحسان َداٌء ِإلَْيِه بِِإْحَساٍن َوأَ ) 
ى عنه فينبغي أن حيسن إليه حبسن القضاء . فالضمري يف قوله )إليه( يعود على  بالعفو، إال اإلحسان حبسن القضاء، فكما أنه عفم

ؤدَّى : ما وقع االتفاق عليه .العايف بإحسان 
ُ

 ، وامل
  : فأما األداء بإحسان فاملراد به أن ال يدعي اإلعدام يف حال اإلمكان وال يؤخره مع الوجود ، وال يقدم ما ليس قال الرازي

 ل .بواجب عليه ، وأن يؤدي ذلك املال على بشر وطالقة وقول مجي
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 اتل أداء الدية إىل ويل الدم من غري مماطلة ، أمر كل واحد منهما ) وأداء إليه بإحسان ( أي : على الق قال اخلازن
 ه .باإلحسان فيما له وعلي

  وحسن القضاء هذا مأمور به يف كل ما يثبت يف ذمم الناس لإلنسان ، مأمور من له حق باالتباع باملعروف ، ومن عليه احلق
  باألداء باإلحسان . 

 واز العفو إىل الدية .ليه كل ما سبق من جاملشار إ(  َذِلكَ ) 
اُص  ِإشارة ِإىل ما شرعه هلذه األمة ، من أخذ الدية ، وكانت بنو ِإسرائيل ال ديمةم عندهم ، ِإمنا (ََّتِْفيٌف ِمْن رَبِِك ْم )   هو الِقصم

ط .  ف مقم
 . وا العوضط عنه القتل ، وبأولياء املقتول حيث أبيح هلم أن يأخذ باجلميع ، بالقاتل ، حيث سق( َوَرمْحٌَة ) 
 أي : فمن اعتدى بعد أخذ الدية وقبوهلا .(  َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد َذِلكَ  )
  : املراد أن ال يقتل بعد العفو والدية ، وذلك ألن أهل اجلاهلية إذا عفوا وأخذوا الدية ، مث ظفروا بعد ذلك قال الرازي

 بالقاتل قتلوه ، فنهى هللا عن ذلك .
 قاتله ، أو أكثر من قاتله أو طلب أكثر مما وجب له من الدية أو جاوز احلد بعد ما بني له كيفية وقيل املراد : أن يقتل غري

 . القصاص وجيب أن حيمل على اجلميع لعموم اللفظ
عذاب أليم موجع شديد يوم القيامة وقد جاء يف احلديث ) من أصيب بقتل فإنه خيتار إحدى ثالث : إما (  فـََله  َعَذاٌب أَلِيمٌ ) 

 أن يقتص منه ، وإما أن يعفو ، وإما أن يأخذ الدية ، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالداً فيها ( رواه أمحد .
القتل يف الدنيا ، ألنه قتله بعد عفوه وأخذ الدية منه ، فلما قتله بعد ذلك صار معتديًا قاتاًل فوجب وقيل : العذاب يف الدنيا :  

 قتله .
ألن املفهوم من  قال املراد العذاب األليم يف اآلخرة ، وضعف القول الثاين وأن املراد به العذاب يف الدنيا ،ورجح الرازي األول و 

 . العذاب األليم عند اإلطالق هو عذاب اآلخرة
 الفوائد :

 وجوب إقامة القصاص . -1
 أن تنفيذ القصاص من مقتضى اإلميان ، ألن اخلطاب موجه للمؤمنني . -2

 يف اإلميان .أن ترك تنفيذه نقص  -3
أن الذكر يقتل بالذكر ، وهذا باإلمجاع ، لقوله ) احلر باحلر ( لكن يشرتط أن يكون القاتل مكلفًا ، فأما الصب واجملنون فال  -4

 قصاص عليهما بال خالف . قاله يف الشرح .
 ويشرتط أن يكون املقتول معصوماً ، فال جيب القصاص بقتل حريب .

 واملعاهد واملستأمن .واملعصوم هو املسلم والذمي 
 أن العبد يقتل بالعبد ، لقوله ) والعبد بالعبد ( . -5

 واختلف العلماء : هل يقتل احلر بالعبد ؟ 
 القول األول : أن احلر يقتل بالعبد .

 وهذا مذهب اجلمهور . األدلة :
 قوله تعاىل : ) احلر باحلر ... ( .
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 قطين وفيه ضعف . وحلديث ابن عباس : ) ال يقتل حر بعبد ( رواه الدار
 القول الثاين : أن احلر يقتل بالعبد .

ْفِس وهذا مذهب األحناف ، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية ، لقوله تعاىل :  ْفسم بِالن َّ ا أمنَّ الن َّ نما عملمْيِهْم ِفيهم تمب ْ  .( )ومكم
، وإليه ذهب الثوري وابن أيب ليلى وداود ، وهو : ذهب أبو حنيفة إىل أن احلر يقتل بالعبد ، لعموم آية املائدة  قال ابن كثري

 مروي عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وقتادة واحلكم .
 : وأما قوله : ) احلر باحلر ( فقد اختلف يف تأويلها 

، واألنثى إذا  فقالت طائفة : جاءت اآلية مبينة حلكم النوع إذا قتل نوعه ، فبينت حكم احلر إذا قتل حراً ، والعبد إذا قتل عبداً 
ْفسم قتلت أنثى ، ومل تتعرض ألحد النوعني إذا قتل اآلخر ، فاآلية حمكمة وفيها إمجال بينه قوله تعاىل :  ا أمنَّ الن َّ نما عملمْيِهْم ِفيهم تمب ْ )ومكم

ْفِس   قاله جماهد.بسنته ملا قتل اليهودي باملرأة .  وبينه النب ( بِالن َّ
 ة بآية املائدة .وروي عن ابن عباس أهنا منسوخ

 أن األنثى تقتل باألنثى . -6

 ( . اأْلُنْ ثمى بِاأْلُنْ ثمى) وم لقوله تعاىل : 
 وتقتل املرأة بالرجل والرجل باملرأة .

 قال القرطب : وأمجع العلماء على قتل الرجل باملرأة واملرأة بالرجل .
 وقال يف املغين : وهذا قول أكثر أهل العلم .

تم لقوله تعاىل :  ْفِس )ومكم ْفسم بِالن َّ ا أمنَّ الن َّ نما عملمْيِهْم ِفيهم  . (ب ْ
 قتل يهودياً جبارية قتلها على أوضاح هلا . رواه البخاري وملا رواه أنس أن النب 

 هل يقتل أحد األبوين بالولد ؟ 

 ذهب مجهور العلماء إىل أنه ال يقتل الوالد بولده .
 الوالد بولده ( رواه أمحد  يقول ) ال يقاد حلديث عمر قال : مسعت النب 

 قال الرتمذي بعد إخراجه : والعمل على هذا عند أهل العلم ، أن األب إذا قتل ابنه ال يقتل بولده .
 وألن األب هو سبب لوجود االبن .

 وقال بعض العلماء : إن الوالد يقتل بالولد .
 ) النفس بالنفس ( ورجحه الشيخ حممد رمحه هللا .وهذا قول ابن نافع وابن احلكم وابن املنذر ، لعموم قوله تعاىل : 

 . ال يقتل مسلم بكافر 

قال يف الشرح : هذا قول أكثر أهل العلم ، وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية ، وهو قول مجهور 
 العلماء .

 حلديث : ) ال يقتل مؤمن بكافر ( رواه أبو داود 
 قتل يهودياً رضخ رأس جارية من األنصار . مجاع العلماء ، كما يف الصحيح أن النب وأما الكافر فيقتل باملسلم بإ

 وألن املسلم أعلى مرتبة بإسالمه من الكافر .
 فضيلة العفو يف القصاص . -7

 قال يف الشرح : وهو أفضل باإلمجاع .
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فَّارمٌة لمُه لقوله تعاىل :  قم ِبِه ف مُهوم كم دَّ ْن تمصم ا ومأمْصلمحم فمأمْجرُُه عملمى اّللَِّ ) فم وقوله : ( ) فممم ْن عمفم  .( مم
 واختار شيخ اإلسالم أنه إذا كان القاتل معروفاً بالشر والفساد ، فإن القصاص منه أفضل 

يف قوله ) أخيه ( قال الشيخ السعدي : دليل على أن القاتل ال يكفر ، ألن املراد باألخوة هنا أخوة اإلميان ، فلم خيرج  -8
 ا ، ومن باب أوىل أن سائر املعاصي اليت هي دون الكفر ؛ ال يكفر هبا فاعل ها ، وإمنا ينقص بذلك إميانه .بالقتل منه

 أن فاعل الكبرية ال خيرج من اإلميان . -9

 الرد على اخلوارج واملعتزلة . -10

 وجوب األداء على القاتل باإلحسان بال مماطلة وال تأخري . -11

 الدية متوعد بالعذاب األليم . أن املعتدي بعد انتهاء القصاص أو أخذ -12

 ( . (179َوَلك ْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة يَْا أ ويلْ األَْلَباِب لََعلَّك ْم تـَتـَّق وَن )) 
 [179سورة البقرة: ] 

----------- 
ء املهج وصوهنا، ( يقول تعاىل: ويف شرع القصاص لكم، وهو قتل القاتل، حكمة عظيمة وهي بقا َوَلك ْم يف اْلِقَصاِص َحَياةٌ  )

ألنه إذا علم القاتل أنه يقتل ، انكف عن صنيعه ، فكان يف ذلك حياة للنفوس ، ويف الكتب املتقدمة : القتل أنفى للقتل ، 
يماٌة فجاءت هذه العبارة يف القرآن أفصح وأبلغ وأوجز  اِص حم لمُكْم يِف اْلِقصم قال أبو العالية : جعل هللا القصاص حياة ، فكم ( )وم

 رجل يريد أن يقتل ، فتمنعه مافة أن يقتل .   ) ابن كثري ( . من
  قتولة من هذا اجلنس وهو قتل النفس القاتلة بالنفس امل: أي ) ولكم ( أي يا أيها الذين آمنوا ) يف القصاص ( قال البقاعي

 عظيمة بديعة ألن من علم أنه يُقتل ال ي مْقُتل.:أي غري جماوزة وال عدوان ) حياة ( 
 ألن القصاص إزالة للحياة وإزالة الشيء ميتنع أن ، : اعلم أنه ليس املراد من هذه اآلية أن نفس القصاص حياة  الرازي قال

تكون نفس ذلك الشيء ، بل املراد أن شرع القصاص يفضي إىل احلياة يف حق من يريد أن يكون قاتاًل ، ويف حق من يراد 
تل ترك القتل فال يقتل تل قُ ا يف حق من يريد أن يكون قاتاًل فألنه إذا علم أنه لو قم ويف حق غريمها أيضًا ، أم، جعله مقتواًل 

فيبقى حيًا ، وأما يف حق من يراد جعله مقتواًل فألن من أراد قتله إذا خاف من القصاص ترك قتله فيبقى غري مقتول ، وأما 
ّم يف حق غريمها فألن يف شرع القصاص بقاء من  م به ويف بقائهما بقاء من يتعصب هلما ، ألن الفتنة بالقتل ، أو من يههم

ويف تصور كون القصاص مشروعًا زوال كل ذلك ، تعظم بسبب القتل فتؤدي إىل احملاربة اليت تنتهي إىل قتل عامل من الناس 
 ل .ويف زواله حياة الك

 باللغة بالغة إىل أعلى الدرجات ، وذلك ألن اتفق علماء البيان على أن هذه اآلية يف اإلجياز مع مجع املعاين :  وقال الرازي
العرب عربوا عن هذا املعىن بألفاظ كثري ، كقوهلم : قتل البعض إحياء للجميع ، وقول آخرين : أكثروا القتل ليقل القتل ، 

ان التفاوت وأجود األلفاظ املنقولة عنهم يف هذا الباب قوهلم : القتل أنفى للقتل ، مث إن لفظ القرآن أفصح من هذا ، وبي
 من وجوه :

لمُكْم ( ال يدخل يف هذا الباب ، إذ ال بد يف  أحدها :  لمُكْم يف القصاص حياة ( أخصر من الكل ، ألن قوله ) وم أن قوله ) وم
اجلميع من تقدير ذلك ، ألن قول القائل : قتل البعض إحياء للجميع ال بد فيه من تقدير مثله ، وكذلك يف قوهلم : القتل أنفى 

 أشد اختصاراً من قوهلم : القتل أنفى للقتل . ( يِف القصاص حياةلقتل فإذا تأملت علمت أن قوله ) ل
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نتفاء نفسه وهو حمال ، وقوله ) يف القصاص حياة ( أن قوهلم : القتل أنفى للقتل ظاهرة يقتضي كون الشيء سببًا ال وثانيها :
ص ، مث ما جعله سببًا ملطلق احلياة ألنه ذكر احلياة منكرة ، بل جعله ليس كذلك ، ألن املذكور هو نوع من القتل وهو القصا

 سبباً لنوع من أنواع احلياة .
  .كذلك  ه تكرار للفظ القتل وليس قوله ) يِف القصاص حياة (أن قوهلم القتل أنفى للقتل ، في وثالثها :

لقتل ، وقوله ) يف القصاص حياة ( يفيد الردع عن القتل وعن أن قول القائل : القتل أنفى للقتل ال يفيد إال الردع عن اورابعها : 
 اجلرح وغريمها فهو أمجع للفوائد .

: أن نفي القتل مطلوب تبعًا من حيث إنه يتضمن حصول احلياة ، وأما اآلية فإهنا دالة على حصول احلياة وهو وخامسها 
 مقصود أصلي ، فكان هذا أوىل .

  ولفظه قليل ، ألن معناه أن اإلنسان إذا ، عاىل ) ولكم يف القصاص حياة  ( فإن معناه كثري وقوله ت : يقال اإلمام السيوطو
تل كان ذلك داعيًا إىل أن ال يقدم على القتل ، فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثري من قتل الناس تل قُ علم أنه مىت قم 

 بعضهم لبعض ، وكان ارتفاع القتل حياة هلم.

 أنفى للقتل بعشرين وجهاً أو أكثر .على أوجز ما كان عند العرب يف هذا املعىن وهو قوهلم : القتل  وقد فضلت هذه اجلملة
 يقول : يا أويل العقول واألفهام والنهى . (يَا أ ويل اأْلَْلَباِب ) 
 واح وحفظ األر  قيل : إمنا خصهم بالنداء مع أن اخلطاب السابق عام ألهنم أهل التأمل يف حكمة القصاص من استبقاء

 النفوس .
أرادوا اإلقدام على  ، فإذاجهات اخلوففاملراد به العقالء الذين يعرفون العواقب ويعلمون ( يما أُويل اأْلمْلبمابِ : )قال ابن عاشور 

ك  ذلفإذا خاف ال يريد إتالف غريه بإتالف نفسه،  ألن العاقلالبون بالقود صار ذلك رادعًا هلم، ، وعلموا أهنم يطقتل أعداءهم
فمن  هذا الفكر ، ، إال أن هذا اخلوف إمنا يتولد من الفكر الذي ذكرناه ممن له عقل يهديه إىلكان خوفه سبباً للكف واالمتناع 

 ، فلهذا السبب خص هللا سبحانه هبذا اخلطاب أويل األلباب. هذا الفكر ال حيصل له هذا اخلوف  ال عقل له يهديه إىل
لعلكم تنزجرون وترتكون حمارم هللا ومآَثه ، ألن من عرف ربه وعرف ما يف دينه وشرعه من األسرار العظيمة ،  ( َلَعلَّك ْم تـَتـَّق ونَ )  

واحلكم البديعة ، واآليات الرفيعة ، أوجب ذلك أن ينقاد ألمر هللا ، ويعظم معاصيه فيرتكها ، فيستحق بذلك أن يكون من 
 املتقني .

 املنكرات . والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك 
 الفوائد :

 احلكمة العظمى يف القصاص وهي احلياة الكاملة . -1

 أن أحكام هللا كلها غاية يف احلكمة والعلم . -2

 فضل معرفة حكم هللا يف تشريعاته وأحكامه . -3

 أن يُفعل باجلاين كما فمعل ، ألن بذلك يتم القصاص . -4

 من تقوى هللا . أن من فوائد القصاص أن يتقي اجلناة القتل ، واتقاهم للقتل -5

ًرا اْلَوِصيَّة  ِلْلَواِلَدْيِن َواألقْـَرِبنَي بِاْلَمْعر  )  ( 180وِف َحقًّا َعَلى اْلم تَِّقنَي )ك ِتَب َعَلْيك ْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَك م  اْلَمْوت  ِإن تـََرَك َخيـْ
َا ِإمْث ه  َعَلى الَِّذيَن يـ بَ  َفَمن َبدََّله  بـَْعَدَما َعه  فَِإَّنَّ يٌع َعِليٌم )َسَِ ل ونَه  ِإنَّ اَّللََّ َسَِ ( َفَمْن َخاَف ِمن مُّوٍص َجنَـًفا َأْو ِإمْثًا فََأْصَلَح 181دِِ

نَـه ْم َفاَل ِإمْثَ َعَلْيِه ِإنَّ اَّللََّ َغف وٌر رَِّحيٌم )  ( . (182بـَيـْ
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 [ 182-180] سورة البقرة :  
----------------- 

 يا معشر املؤمنني . أي فرض عليكم(  ك ِتَب َعَلْيك مْ ) 
 أي أسبابه ، كاملرض املشرف على اهلالك ، وحضور أسباب املهالك .(  ِإَذا َحَضَر َأَحدَك م  اْلَمْوت  ) 

ناس إليه ( وهو املال الكثري عرفًا ، فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب ال ِإن تـََرَك َخرْيًا اْلَوِصيَّة  ِلْلَواِلَدْيِن َواألقْـَرِبنَي بِاْلَمْعر وفِ  )
 باملعروف ، على قدر حاله من غري سرف ، وال اقتصار على األبعد دون األقرب .

  : قوله تعاىل : ) ُكِتبم عملمْيُكْم ( هذه آية الوصية ، وليس يف القرآن ذكر للوصية إال يف هذه اآلية ، ويف " قال القرطيب
ِصيٍَّة ( ويف " املائدة" ) ِحنيم ال  . وصية ( واليت يف البقرة أمتها وأكملها ونزلت قبل نزول الفرائض واملواريثالنساء" ) ِمن ب مْعِد وم

  ) ًا تُنِفُقواْ واخلري يراد به ا، قال الرازي :فال خالف أنه املال ههنا قوله تعاىل ) إن ترك خريا مم ملال يف كثري من القرآن كقوله ) وم
ِإنَُّه حِلُّب اخلري ( ، و  رْيٍ ( ) وم  ال هنا الكثري : ويدل هلذا وجوه :املراد باملِمْن خم

، وإن  د أهل احلاجة، فإمنا يراد تعظيم ماله وجماوزته حخرياً، كما يقال : فالن ذو مال أن من ترك درمهاً ال يقال : إنه ترك أواًل :
نعمة ، ويف رفاهية  كان اسم املال قد يقع يف احلقيقة على كل ما يتموله اإلنسان من قليل أو كثري ، وكذلك إذا قيل : فالن يف

 كان أحد ال ينفك عن نعمة هللا .  من العيش ، فإمنا يراد به تكثري النعمة ، وإن
رًا (لو كانت الوصية واجبة يف كل ما ترك ، سواء كان قليالً ، أو كث ثانياً :  ي ْ كالماً مفيداً ،   رياً ، ملا كان التقييد بقوله ) ِإن ت مرمكم خم

شيئًا ما ، قلياًل كان أو كثريًا ، أما الذي ميوت عريانًا وال يبقى معه كسرة خبز ، وال قدر من  ألن كل أحد ال بد وأن يرتك
 الكرباس الذي يسرت به عورته ، فذاك يف غاية الندرة .

  )ًوقيل : إن  ،فتجب الوصية يف الكل ى القليل والكثري وهو قول الزهري،قيل يطلق عل ،يعين ماالً قال اخلازن )إن ترك خريا
 لى املال الكثري وهو قول األكثرين .لفظة اخلري ال تطلق إالّ ع

 ا ثبت يف الصحيحني أن سعداً واملراد باملعروف : أن يوصي ألقربيه وصيًة ال َتحف بورثته من غري إسراف وال تقتري ، كم
ل : فبالشطر؟ قال: ال، قال: فالثلث؟ قال: مايل؟ قال: ال، قا يل، أفأوصي بثلثيْ  ! إن يل مااًل وال يرثين إال ابنةٌ قال )يا رسول هللا

  ( متفق عليه .ن أن تدعهم عالة يتكففون الناس، إنك أن تذرم ورثتك أغنياء خري مالثلث والثلث كثري
 اختلف العلماء يف هذه اآلية اليت تدل على وجوب الوصية ، هل هي منسوخة أم ال ؟ 

 : أهنا منسوخة . القول األول
 الوا بالنسخ : الزمشري ، وابن عطية ، والرازي ، واأللوسي ، وابن عاشور .ومن املفسرين الذين ق

اِن وماأْلمقْ رمبُونم  )فذهب مجهور أهل التفسري والفقه : إىل أهنا منسوخة بآية املواريث  اِل نمِصيٌب ممَّا ت مرمكم اْلوماِلدم  ...( .لِلّرِجم
 حق حقه فال وصية لوارث ( . رواه الرتمذي  وبعضهم يرى أهنا منسوخة حبديث ) إن هللا أعطى كل ذي

 ورجح هذا القول ابن كثري .
وذهب بعضهم إىل عدم النسخ ، وأنه ميكن اجلمع ، فقالوا : وهنا ميكن اجلمع عن طريق التخصيص ، بأن خيرج من اآلية الوارث 

 ث يف حق الوارث .منهما فال وصية له مبقتضى احلديث ، فتكون اآلية يف حق غري الوارث ، ويكون احلدي
واعلم أن مجهور املفسرين يرون أن هذه اآلية منسوخة بآية املواريث ، ورجح عدم النسخ السعدي وقال باجلمع حيث قال : 

وبعضهم يرى أهنا يف الوالدين واألقربني غري الوارثني ، مع أنه مل يدل على التخصيص بذلك دليل ، واألحسن يف هذا أن يقال : 
 دها هللا تعاىل إىل العرف اجلاري .للوالدين واألقربني جمملة ، ر إن هذه الوصية 
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وبقي  مث إن هللا تعاىل قدر للوالدين الوارثني وغريمها من األقارب الوارثني هذا املعروف يف آيات املواريث ، بعد أن كان جممالً 
و وصف ، فإن اإلنسان مأمور بالوصية احلكم فيمن مل يرثوا من الوالدين املمنوعني من اإلرث وغريمها ممن حجب بشخص أ

القائلني هبما  من  هلؤالء وهم أحق الناس بربه ، وهذا القول تتفق عليه األمة ، وحيصل به اجلمع بني القولني املتقدمني ، ألن كالً 
 ، واختلف املورد.كل منهم حلظ ملحظاً 

اجلمع كان أحسن من ادعاء النسخ ، الذي مل يدل عليه فبهذا اجلمع ، حيصل االتفاق ، واجلمع بني اآليات ، ألنه مهما أمكن 
 ح .دليل صحي

  رْياً قوله تعاىل ) إن على أنه جيوز مل يبني هللا عز وجل يف كتابه مقدار ما يوصى به من املال ، لكن بينت السنة  (ت مرمكم خم
 ليه .قال له : ) الثلث والثلث كثري ( متفق ع الوصية بالثلث ، حلديث سعد أن رسول هللا 

)وماْعلمُموا أممنَّما واألفضل أن يوصي باخلمس، اقتداء بأيب بكر فإنه أوصى باخلمس وقال ) رضيت مبا رضي هللا به لنفسه ( يعين قوله 
ُه  ْيٍء فمأمنَّ ّلِلَِّ مُخُسم  .( غمِنْمُتْم ِمْن شم

 قال ابن عاشور : مل خص هذا احلق باملتقني ؟(  َحِقاً َعَلى اْلم تَِّقنيَ ) 
وخص هذا احلق باملتقني ترغيبًا يف الرضى به ؛ ألن ما كان من شأن املتقي فهو أمر نفيس فليس يف اآلية دليل على أن هذا 
الوجوب على املتقني دون غريهم من العصاة ، بل معناه أن هذا احلكم هو من التقوى وأن غريه معصية ، وقال ابن عطية : خص 

 تبارى الناس إليها. املتقون بالذكر تشريفاً للرتبة لي
 : بعض أحكام الوصية 

o : تعريفها 
 الوصية : هي األمر بالتربع باملال بعد املوت ، أو األمر بالتصرف بعد املوت .

 ( درهم . 100مثال تربع باملال : أوصيت لفالن بعد موت ب  ) 
ِصيٍّ على أوالدي الصغار فالن من الناس .  مثال تصرف : وم

o م التكليفية اخلمسة :جتري الوصية يف األحكا 

 االستحباب : تستحب الوصية ملن ترك خرياً ، وهو املال الكثري . .1
 ال َتوز الوصية بأكثر من الثلث لغري الوارث ، حلديث سعد : ) الثلث والثلث كثري ( . .2

 وال َتوز الوصية لوارث بشيء ، وهذا باإلمجاع .
 تكره وصية فقري حمتاج ، ألن هذا يضر بالوارث . .3
 باملال كله لكن ال وارث له .َتوز  .4
َتب الوصية على من عليه دين ال بينة به . مثال : إنسان يف ذمته دين لشخص ، وليس لصاحب احلق بينة ، فهنا جيب  .5

 أن يوصي حىت ال يضيع احلق .
o ر .َيوز الرجوع يف الوصية من املوصي وتغيريها ، ألن الوصية ال تثبت إال بعد املوت ، أما قبل املوت فهو ح 

َعه  )  يقول تعاىل : فمن بدل الوصية وحرفها ، فغري حكمها وزاد فيها أو نقص ، ويدخل يف ذلك ( َفَمن َبدَّلَه  بـَْعَد َما َسَِ
 الكتمان هلا بطريق األوىل .

 كمن أوصى لفالن من الناس ، فجاء أحد الورثة وكتم هذه الوصية لئال يذهب شيء من املرياث .
  ُّالف أنه إذا أوصى مبا ال جيوز ؛ مثل : أن يوصي خبمٍر ، أو خنزير ، أو شيٍء من املعاصي ، فإنه ال : ال خ قال القرطيب
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 جيوز إمضاؤه ، وجيوز تبديله .
  الوصية مؤنثة ، وذكروا فيه وجوهاً :قوله تعاىل ) فمن بدله ( عائد إىل الوصية ، مع أن الكناية املذكورة مذكرة و 

ْوِعظمٌة( أي وعظ، والتقديريأن الوصية مبعىن اإل أحدها : اءُه مم ن جم مليت، أو : فمن بدل ما قاله اصاء ودالة عليه، كقوله تعاىل )فممم
 ما أوصى به أو مسعه عنه .

 لتقدير: فمن بدل األمر املقدم ذكره .وا ،قيل اهلاء راجعة إىل احلكم والفرض وثانيها :
 ك ذكره ، وإن كانت الوصية مؤنثة .ذلأن الضمري عائد إىل ما أوصى به امليت فل وثالثها :
 عل .أن الكناية تعود إىل معىن الوصية وهو قول أو ف ورابعها :

َا ِإمْث ه  َعَلى الَِّذيَن يـ َبدِِل ونَه  )   .قال ابن عباس وغري واحد: وقد وقع أجر امليت على هللا، وتعلق اإلمث بالذين بّدلوا ذلك ( فَِإَّنَّ
يٌع  ) ى إليهم . يم (َعلِ ِإنَّ اَّللَِ َسَِ  هتديد ووعيد ، أي : قد اطلع على ما أوصى به امليت ، وهو عليم بذلك ومبا بّدله املوصم

) إن هللا مسيع عليم ( وعيد للمبدل ، ألن هللا ال خيفى عليه شيء وإن ُتيل الناس إلبطال احلقوق بوجوه قال ابن عاشور : 
ملوصي ويعلم فعل املبدل ، وإذا كان مسيعًا عليمًا وهو قادر فال حائل بينه وبني وجاُروا بأنواع اجلور فاهلل مسيع وصية ا، احليل 

 . جمازاة املبدل
  : اسم من أمساء هللا متضمن لصفة السمع هلل تعاىل ، فهو سبحانه يسمع مجيع األقوال واألصوات ، السر واجلهر والسميع

 عنده سواء .
رَّ كما قال تعاىل ) ْن أمسم وماٌء ِمْنُكْم مم ارِ  سم اِرٌب بِالن َّهم سم ْن ُهوم ُمْستمْخٍف بِاللَّْيِل وم مم رم ِبِه وم هم ْن جم مم ْولم وم  ( . اْلقم

ىوقال تعاىل ) رَّ ومأمْخفم ْوِل فمِإنَُّه ي مْعلمُم السِّ ْر بِاْلقم ِإْن َتمْهم  ( . وم
اِت الوقال تعاىل ) ُروا ِبِه ِإنَُّه عمِليٌم ِبذم  ( . صُُّدورِ ومأمِسرُّوا ق مْولمُكْم أمِو اْجهم
ا تمْكُتُمونم وقال تعاىل ) ي مْعلمُم مم ْوِل وم  ( . ِإنَُّه ي مْعلمُم اجلْمْهرم ِمنم اْلقم

 : ومسع هللا ينقسم إىل قسمني 
 : أي أن هللا يسمع كل صوت خفي أو ظهر . أواًل : َسع إدراك

ا قال تعاىل : ) عم اّللَُّ ق مْولم الَّيِت َُتماِدُلكم يف زمْوِجهم تمْشتمِكيقمْد مسِم  ... ( .وم
 هذا السمع قد يراد به اإلحاطة ، كاآلية السابقة .

عم اّلّلُ ق مْولم الَِّذينم قمالُوْا ِإنَّ اّللّم فمِقرٌي ومَنمُْن أمْغِنيماءوقد يراد به التهديد ، كقوله تعاىل : )   ( .قمْد مسِم
ا أممْسمُع ومأمرمىقمالم الم ختمماوقد يراد به التأييد ، ومنه قوله تعاىل ملوسى : ) عمُكمم  ( أي أمسعك وأؤيدك .فما ِإنَّيِن مم

 : أي أن هللا يستجيب ملن دعاه . ثانياً : َسع إجابة
عماءومنه قول إبراهيم : ) ِميُع الدُّ  ( أي جميب الدعاء .ِإنَّ رميبِّ لمسم

 ومنه قول املصلي : ) مسع هللا ملن محده ( يعين استجاب ملن محده .
 انم ِمْن كسمع أحد من خلقه ، فإن اخللق وإن وصفوا بالسمع والبصر كما يف قوله تعاىل )  ومسع هللا ليس ْنسم لمْقنما اإْلِ ِإنَّا خم

يعًا بمِصرياً  عمْلنماُه مسِم اٍج ن مْبتمِليِه فمجم ٍة أمْمشم ( ، لكن هيهات أن يكون مسعهم وبصرهم كسمع وبصر خالقهم جل شأنه ، قد نفى  نُْطفم
ِميُع اْلبمِصريُ اهبة عن نفسه بقوله )الرب سبحانه املش ْيٌء ومُهوم السَّ ِمْثِلِه شم ( ألن مسع هللا وبصره مستغرق جلميع املسموعات  لمْيسم كم

 واملرئيات ، ال يعزب عن مسعه مسموع وإن دق وخفي سراً كان أو جهراً .
  ء ويقبل الطاعة ، وقد دعا األنبياء وهللا هو السميع الذي يسمع املناجاة وجييب الدعاء عند االضطرار، ويكشف السو
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ِإْذ ي مْرفمُع ِإبْ رماِهيُم والصاحلون رهبم سبحانه هبذا االسم ليقبل منهم طاعتهم أو ليستجيب لدعائهم ، فإبراهيم وإمساعيل قاال ) وم
ِميُع الْ  بَّْل ِمنَّا ِإنَّكم أمْنتم السَّ ِإمْسماِعيُل رمب َّنما ت مقم ْيِت وم وماِعدم ِمنم اْلب م  ( . عمِليمُ اْلقم

ِميُع اْلعمِليمُ وامرأة عمران عندما نذرت ما يف بطنها خالصاً هلل لعبادته وخلدمة بيت املقدس قالت ) بَّْل ِمينِّ ِإنَّكم أمْنتم السَّ قم  ( . ف مت م
عماءِ ودعا زكريا ربه أن يرزقه ذرية صاحلة مث قال ) يُع الدُّ  ( . ِإنَّكم مسِم

ِميُع اْلعمِليمُ د النسوة )ربه أن يصرف عنه كي ودعا يوسف  ُهنَّ ِإنَُّه ُهوم السَّ ْيدم رمفم عمْنُه كم ابم لمُه رمبُُّه فمصم  ( . فماْستمجم
يٌع وأمر بااللتجاء إليه عند حصول وساوس شياطني اإلنس واجلن قال تعاىل ) ْيطماِن ن مزٌْغ فماْستمِعْذ بِاّللَِّ ِإنَُّه مسِم زمغمنَّكم ِمنم الشَّ ا ي من ْ ِإمَّ وم

 ( . ِليمٌ عم 
  . أي : قد اطلع على ما أوصى به امليت ، وهو عليم بذلك ، ومبا بّدله املوصي إليهم(  َعِليمٌ ) 
 . ويف اآلية وعيد شديد 
 . اخلطاب جلميع املسلمني ، قيل هلم : إن خفتم من موص ميالً يف الوصية ، وعدوالً عن احلق ( َفَمْن َخاَف ِمن مُّوٍص َجَنفاً ) 
 ل ، وذلك بأن يقع منه بغري قصد جلهله .ياجلنف ، امل 
  اعلم أنه تعاىل ملا توعد من يبدل الوصية ، بني أن املراد بذلك التبديل أن يبدله عن احلق إىل الباطل ، أما إذا قال الرازي :

فً راد من قوله ) غريه عن باطل إىل حق على طريق اإلصالح فقد أحسن ، وهو امل ن م وٍص جم افم ِمن مُّ ْن خم ِإَْثًا فمأمْصلمحم  ا أموْ فممم
ُهْم ( ن م بأن ، ألن اإلصالح يقتضي ضربًا من التبديل والتغيري فذكر تعاىل الفرق بني هذا التبديل وبني ذلك التبديل األول  ب مي ْ

 الباب.  ر أن حكمهما واحد يف هذاأوجب اإلمث يف األول وأزاله عن الثاين بعد اشرتاكهما يف كوهنما تبديلني وتغيريين ، لئال يقد
 . قوله تعاىل ) فمن خاف ( بعض العلماء فسره بالعلم فقال ) فمن خاف ( أي : من عِلم ، وبعضهم فسرها على باهبا 
ومل خيرجها باملعروف، وذلك بأن يوصي باملال إىل زوج ابنته ، أو لولد ابنته،  -عن عمد  –أي: ووقوعًا يف إمث  (َأْو ِإمْثًا ) 

 . ، أو إىل ابن ابنه ، والغرض أن ينصرف املال إىل ابنه ، أو أوصى لبعيد وترك القريبلينصرف املال إىل ابنته 
نَـه ْم َفاَل ِإمْثَ َعَلْيهِ )  أي : أصلح الوصية وبدل فيها وغريها إىل الوجه الصحيح الشرعي ، وهذا اإلصالح والتوفيق  (فََأْصَلَح بـَيـْ

 ليس من التبديل بشيء . 
ىم له وبني الورثة ، وهذا اختيار ابن جرير . وقيل : أصلح بينهم : بني  املوِصي واملوصم

: وأوىل األقوال يف تأويل اآلية أن يكون تأويلها : فمن خاف من موٍص جنفاً أو إَثاً ، وهو أن مييل إىل غري احلق  قال ابن جرير
ثر مما جيوز له أن يوصي هلم به من ماله، وغرّي ما خطأ منه، أو يتعمد إَثاً يف وصيته بأن يوصي لوالديه وأقربيه الذين ال يرثونه بأك

أذن هللا له به مما جاوز الثلث ، أو بالثلث كله ، ويف املال قلة ، ويف الورثة كثرة ، فال بأس على من حضره أن يصلح بني الذين 
ى هلم وبني ورثة امليت وبني امليت، بأن يأمر امليت يف ذلك باملعروف، ويعّرفه ما أباح هللا  له يف ذلك، وأذن له فيه من الوصية يوصم

ْوُت ِإن ت مرمكم )يف ماله ، وينهاه أن جياوز يف وصيته املعروف الذي قال هللا تعاىل ذكره يف كتابه  دمُكُم اْلمم رم أمحم ضم ُكِتبم عملمْيُكْم ِإذما حم
ْعُروفِ  ْيِن وماألقْ رمِبنيم بِاْلمم رْياً اْلومِصيَُّة لِْلوماِلدم ُهْم فمالم ِإمْثم عملمْيهِ صالح الذي قال هللا تعاىل )( وذلك هو اإلخم ن م وكذلك إذا كان  (فمأمْصلمحم ب مي ْ

يف املال فضل وكثرة، ويف الورثة قلة، فأراد أن يقّصر يف وصيته لوالديه وأقربيه عن ثلثه، فأصلح من حضره بينه وبني ورثته وبني 
يض أن يزيد يف وصيته هلم ، ويبلغ هبا ما رخص هللا فيه من الثلث ، فلذلك والديه وأقربيه الذين يريد أن يوصي هلم بأن يأمر املر 

 أيضاً هو من اإلصالح بينهم باملعروف .
 . واإلصالح فرض على الكفاية ، فإذا قام أحدهم به ، سقط عن الباقني ، وإن مل يفعلوا أمث الكل 
بُوكم ف مُقْل رمبُُّكْم ُذو رممْحمٍة وماِسعمةٍ كما قال تعاىل )فرة الواسعة  الغفور اسم من أمساء هللا متضمن للمغ (ِإنَّ اَّللَِ َغف وٌر )   ذَّ ( ،  فمِإْن كم
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ْيءٍ مْحم ( وقال تعاىل ) ور ومرمبُّكم اْلغمُفوُر ُذو الرَّمْحمِة وقال تعاىل ) ِسعمْت ُكلَّ شم  ( . يِت وم
يدين قال ) ن عمر يف املناجاة أن رسول هللا ، كما يف حديث ابب عن اخللق، والتجاوز عن عقوبته: هي سرت الذنواملغفرة

فيقرره بذنوبه ، فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟  –أي سرته ورمحته  –حىت يضع كنفه  –عز وجل  –املؤمن يوم القيامة من ربه 
يك يف الدنيا أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم ، أي ريب ، حىت إذا قرره بذنوبه ، ورأى يف نفسه أنه هلك ، قال هللا : سرتهتا عل

 وأنا أغفرها لك اليوم ( رواه البخاري ومسلم .
 ومنه مسي املغفر ، وهو البيضة اليت توضع على الرأس تسرته وتقيه السهام .

 . ) فمهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة هللا ورمحته أعظم كما قال تعاىل ) إن ربك وسع املغفرة 
ِإيّنِ وقد تكفل هللا باملغفرة ملن تاب ) ىوم احِلاً مُثَّ اْهتمدم عمِملم صم نم وم ْن تمابم ومآمم  ( . لمغمفَّاٌر ِلمم

عمِملم بل من فضله وجوده وكرمه أن تعهد بأن يبدل سيئات املذنبني إىل حسنات قال تعاىل عن التائبني ) نم وم ْن تمابم ومآمم ِإالَّ مم
يِّئماهِتِْم حم  احِلاً فمُأولمِئكم يُ بمدُِّل اّللَُّ سم اًل صم انم اّللَُّ غمُفوراً رمِحيماً عممم نماٍت ومكم  ( . سم

بُوكم ف مُقْل رمبُُّكْم ُذو رممْحمٍة وماِسعمةٍ اسم من أمساء هللا ، متضمن لصفة الرمحة هلل الواسعة كما قال تعاىل )(  رَِحيمٌ )  ذَّ ( وقال  فمِإْن كم
اةم ومالَِّذينم ُهْم ِبآياتِنما ومرممْحميِت ( وقال تعاىل )  ومرمبُّكم اْلغميِنُّ ُذو الرَّمْحمةِ تعاىل ) يُ ْؤُتونم الزَّكم ُقونم وم ا لِلَِّذينم ي مت َّ أمْكُتبُ هم ْيٍء فمسم ِسعمْت ُكلَّ شم  وم
 ( . يُ ْؤِمُنونم 

 الفوائد :
 مشروعية الوصية . -1
 مستحبة ملن ترك ماالً كثرياً . تكونأن الوصية  -2
 تأكيد الوصية على من ترك ماالً كثرياً .-3
 ملتقني هم الذين يراعون فرائض هللا .أن ا -4
 أن من فعل اخلري مث ُغرّي بعده كِتبم له ما أراد . -5
 أن من بدل الوصية جهاًل فال إمث عليه . -6
 ُترمي تغيري الوصية . -7
 العليم . –إثبات امسني من أمساء هللا ومها : السميع  -8
 أن من خاف جوراً أو معصية من موص فإنه يصلح . -9

 رفع اإلمث عن الوصي إذا أصلح خلوفه جنفاً أو إَثاً . -10
 فضيلة اإلصالح . -11
 
 
 
 
َيام  َكَما ك ِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلك ْم َلَعلَّك ْم تـَتـَّق و )  ( أَيَّاًما مَّْعد وَداٍت َفَمن َكاَن 183َن )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وْا ك ِتَب َعَلْيك م  الصِِ

ْن أَيَّاٍم أ َخَر َوَعَلى الَِّذيَن ي ِطيق ونَه  ِفْديٌَة َطَعام  ِمْسِكنٍي َفَمن تَ ِمنك م  ٌر لَّه  َوَأن مَّرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر فَِعدٌَّة مِِ ًرا فـَه َو َخيـْ َطوََّع َخيـْ
ٌر لَّك ْم ِإن ك نت ْم تـَْعَلم وَن )  ( . (184َتص وم وْا َخيـْ
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 [ . 184 – 183:  سورة البقرة]
----------------- 

َيام   يقول تعاىل ماطبًا للمؤمنني من ه ذه األمة ، (  َكَما ك ِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلك مْ  )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا ك ِتَب َعَلْيك م  الصِِ
ا فيه من زكاة النفوس وطهارهتا وآمرًا هلم بالصيام ، وهو اإلمساك عن الطعام والشراب والوقاع ، بنية خالصة هلل عز وجل مل

وتنقيتها من األخالط الرديئة واألخالق الرذيلة ، وذكر كما أنه أوجبه عليهم فقد أوجبهم على من كان قبلهم فلهم فيهم أسوة ، 
ِمن ْ وليجته د هؤالء يف أداء الفرض أكمل مما فعله أولئك ، كما قال تعاىل   عمْلنما ِمْنُكْم ِشْرعمًة وم اءم اّللَُّ جلممعملمُكْم ) ِلُكلٍّ جم اجًا وملمْو شم هم

رماِت (  ا آتماُكْم فماْستمِبُقوا اخلْمي ْ ُلومُكْم يف مم لمِكْن لِيمب ْ ًة وم ًة وماِحدم ا ُكِتبم وهلذا قال هاهنا : أُمَّ مم يماُم كم ُنوا ُكِتبم عملمْيُكُم الصِّ ا الَِّذينم آمم )يما أمي ُّهم
 .(  عملمى الَِّذينم ِمْن ق مْبِلُكمْ 

 ا ُكِتبم عملمى الَِّذينم ِمْن ق مْبِلُكمْ : قوله تعاىل ) قال الرازي مم  يف هذا التشبيه قوالن :(  كم
 م.، يعين هذه العبادة كانت مكتوبة واجبة على األنبياء واألمم من لدن آدم إىل عهدكأنه عائد إىل أصل إجياب الصومأحدمها : 

 وم وإىل قدره .بيه يعود إىل وقت الصأن التشوالقول الثاين : 
  : تشبيه يف أصل فرض ماهية الصوم ال يف الكيفيات ،  ) كما كتب على الذين من قبلكم ( قوله تعاىلقال ابن عاشور

ى فيه ببعض وجوه املشاهبة وهو وجه الشبه املراد يف القصد ، وليس املقصود من هذا التشبيه احلوالةم يف صفة الصوم  والتشبيُه يكتفم
 عند األمم السابقة ، ولكن فيهم أغراضاً ثالثة تضمنها التشبيه :  على ما كان عليه

االهتمام هبذه العبادة ، والتنويه هبا ألهنا شرعمها هللا قبلم اإلسالم ملن كانوا قبل املسلمني ، وشرعها للمسلمني ، وذلك :  أحدها
راد صالحها ووفرة ثواهبا ، يقت  م .بادة كي ال يتميز هبا من كان قبلهوإهناض مهم املسلمني لتلقي هذه العضي اطِّ

أن يف التشبيه بالسابقني هتوينًا على املكلفني هبذه العبادة أن يستثقلوا هذا الصوم ؛ فإن يف االقتداء بالغري أسوة والغرض الثاين : 
 قريبن يستثقله من يف املصاعب ، فهذه فائدة ملن قد يستعظم الصوم من املشركني فيمنعه وجوده يف اإلسالم من اإلميان ومل

 )أياماً معدودات ( . د هذا املعىن الّضمين قوله بعده العهد باإلسالم ، وقد أكَّ 
إثارة العزائم للقيام هبذه الفريضة حىت ال يكونوا مقصرين يف قبول هذا الفرض بل ليأخذوه بقوة تفوق ما أدى والغرض الثالث : 

 ة .به األمم السابق
  انظروا إىل عجيب ما نّبه هللا عليه من سعة فضله ورمحته يف هذا التكليف ، فقد نّبه إىل ما يلي : :  قال القفال رمحه هللا 

 أّن هلذه األمة يف شريعة الصيام أسوة باألمم املتقدمة . أواًل :
 أن الصوم سبب حلصول التقوى ، فلو مل يُفرض لفات هذا املقصود الشريف . ثانياً :
 عدودات ، فإنه لو جعله أبداً حلصلت املشقة العظيمة .أنه متص بأيام م ثالثاً :
 أنه خّصه من بني الشهور بالشهر الذي أًنزل فيه القرآن ، لكونه أشرف الشهور . رابعاً :

فهو سبحانه قد راعى يف فريضة  -ن يشق عليه من املسافرين واملرضى فقد أباح تأخريه مل -: إزالة املشقة يف إلزامه خامسًا 
 ذه الوجوه من الرمحة ، فله احلمد على نعمه اليت ال ُتصى .الصيام ه

 . بيان حلكمة الصيام وما ألجله شرع ( َلَعلَّك ْم تـَتـَّق ونَ ) 
فالصيام فيه تقوى هلل ، ألن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق ملسالك الشيطان ، وهلذا ثبت يف الصحيحني ) يا معشر الشباب من 

 وج ، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ( .استطاع منكم الباءة فليتز 
  لعلكم تتقون ( تأكيد للحكم ، وترغيب فيه ، وتطييب ألنفس املخاطبني به ، فإن الشاق إذا عّم سهل  قال القامسي (
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 عمله . واملماثلة إمنا هي يف أصل الوجوب ال يف الوقت واملقدار ، وفيه دليل على أن الصوم عبادة قدمية .
 صوم شرع من أجل حصول التقوى .فال 
  يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم عاصي يف الدنيا كما قال عز وجل ) الصيام يقي صاحبه من املاحلنبلى : قال ابن رجب

فإذا كان له جنة من املعاصي كان له يف اآلخرة جنة من النار ومن مل على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ( الصيام كما كتب 
 ار. نة يف الدنيا من املعاصي مل يكن له جنة يف اآلخرة من النيكن له ج

  الصيام من أسباب تقوى هللا عز وجل ، ملاذا ؟ 

 ألن فيه امتثال أمر هللا واجتناب هنيه . -أ 
 أن الصائم يرتك ما أحل هللا له من األكل والشرب واجلماع وَنوها مما متيل إليه نفسه متقرباً بذلك إىل هللا . -ب 

 يدرب نفسه على مراقبة هللا ، فيرتك ما هتوى نفسه مع قدرته عليه ، لعلمه باطالع هللا عليه .أن الصائم  -ج 
 أن الصيام يضيق جماري الشيطان ، فإنه جيري من ابن آدم جمرى الدم . -د 
 أن الصائم يف الغالب تكثر طاعته ، والطاعات من خصال التقوى . -ه 

 اة الفقراء املعدمني ، وهذا من خصال التقوى .أن الغين إذا ذاق أمل اجلوع ، أوجب له ذلك مواس -و 

 وهلذا قال ابن رجب : يف التقرب برتك هذه الشهوات بالصيام فوائد :
ر والبطر والغفلة .منها   : كسر النفس ، فإن الشبع والري ومباشرة النساء ُتمل النفس على األشم

 قسي القلب وتُعميه .: ختلي القلب للفكر والذكر ، فإن تناول هذه الشهوات قد تومنها 
 أن الغين يعرف قدر نعمة هللا عليه بإقداره له على ما منعه كثرياً من الفقراء . ومنها :
 : أن الصيام يضيق جماري الدم اليت هي جماري الشيطان من ابن آدم ، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان .    ومنها 

 ساك ، يقال : صامت اخليل ، إذا أمسكت عن العلف والسري ، ومنه قوله تعاىل ) كتب عليكم الصيام ( الصيام لغة : اإلم
ْوماً قوله تعاىل :  ْرُت لِلرَّمْحمِن صم  أي صمتاً ، والصمت إمساك عن الكالم .( ) ِإيّنِ نمذم

 وأما يف الشرع : إمساك بنية عن مجيع املفطرات ، كاألكل والشرب وغريمها مما يفطر الصوم ، من طلوع الفجر إىل غروب
 الشمس .

  ( ُيمام تسع رمضانات  أي فرض ، كان فرض صوم رمضان يف السنة الثانية للهجرة ، وقد صام النب  ( ُكِتبم عملمْيُكُم الصِّ
 إمجاعاً .

  ( ْا ُكِتبم عملمى الَِّذينم ِمْن ق مْبِلُكم مم باً من اختلفوا يف هذا التشبيه :قال سعيد بن جبري : كان الصوم يف ابتداء اإلسالم واج ( كم
 العتمة إىل الليلة القابلة ، وكذا كان واجباً على من قبلنا .

 وقيل : أراد صوم رمضان كتب على املسلمني كما كتب على الذين من قبلهم ، يعين : النصارى .
 ورمحة بكم . أي : والصيام أيامه معدودات ، وهي أيام قالئل ، فلم يفرض عليكم الدهر كله ختفيفاً ( أَيَّاماً َمْعد وَداٍت ) 
  الراجحاختلف يف املراد هبا : فقال بعض العلماء : ثالثة أيام من كل شهر ، وقال بعضهم : هي رمضان ، وهذا هو  ،

 ورجحه الطربي .
  ْعُدودماٍت (وأوىل األقوال بالصواب عندي قول : قال الطربي أيام شهر رمضان ،  من قال : عىن جل ثناؤه بقوله ) أميَّامًا مَّ

نه مل يأت خرب تقوم به حجة بأن صوماً فرض على أهل اإلسالم غري صوم شهر رمضان مث نسخ بصوم رمضان ، ألن هللا وذلك أ
م اليت  تعاىل قد بنّي يف سياق اآلية أن الصوم الذي أوجبه علينا هو صوم شهر رمضان دون غريه من األوقات ، بإبانته عن األيا
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ضم  كتب علينا صومها بقوله ) ْهُر رممم فتأويل اآلية كتب عليكم أيها املؤمنون الصيام ، كما كتب على  انم الذي أُْنزِلم ِفيِه القرآن (شم
 ن .من قبلكم لعلكم تتقون ، أياماً معدودات هي شهر رمضا

م وهي املراد باأليام من قوله ) أياماً معدودات ( شهر رمضان عند مجهور املفسرين ، وإمنا عرب عن رمضان بأياقال ابن عاشور : 
القلة ؛ ألن الشيء القليل مجع قلة ووصف مبعدودات وهي مجع قلة أيضًا ؛ هتوينا ألمره على املكلفني ، واملعدودات كناية عن 

؛ ولذلك يقولون : الكثري ال يعد ، وألجل هذا اختري يف وصف اجلمع جميئه يف التأنيث على طريقة اجلمع بألف وتاء  يعد عداً 
 ر .قة اجلمع املكسر الذي فيه هاء تأنيث أكثوإن كان جميئه على طري

 أي : كان به مرض يؤمله ويؤذيه أو خياف متاديه أو تزيُّده فإنه يفطر .( َفَمْن َكاَن ِمْنك ْم َمرِيضاً ) 
 أي : كان صحيحاً لبس مرض لكنه على سفر .(  َأْو َعَلى َسَفرٍ ) 
ٌة ِمْن أَيَّاٍم أ َخَر  )   أليام اليت أفطرها مرضه أو يف سفره .أي : فعليه عدة ا (َفِعدَّ

قال ابن كثري : املريض واملسافر ال يصومان يف حال املرض والسفر ملا يف ذلك من املشقة عليهما بل يفطران ويقضيان بعد ذلك 
 من أيام أخر . 

من شاء صام ، ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم  كان ذلك يف ابتداء اإلسالم : (َوَعَلى الَِّذيَن ي ِطيق ونَه  ِفْديٌَة َطَعام  ِمْسِكنٍي ) 
مسكينًا ، مث نسخ ذلك بقوله تعاىل ) فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( فقد روى البخاري عن سلمة بن األكوع أنه قال ملا 

عملمى الَِّذينم يُِطيُقونمُه ِفْديمٌة طمعماُم ِمْسِكنيٍ  )نزلت  اآلية اليت بعدها فنسختها ، كان من أراد أن يفطر يفتدي ، حىت نزلت   ( وم
 وبالنسخ قال أكثر املفسرين .

 ( عملمى الَِّذينم يُِطيُقونمُه  فاملراد بقوله املقيم الصحيح فخريه هللا تعاىل أواًل بني هذين ، مث نسخ ذلك وأوجب الصوم عليه ( وم
 مضيقاً معيناً ، وهذا قول أكثر املفسرين .

شباب ، وعجزوا عنه يف الكرب ، الفدية إذا أفطروا ، وهو مروي عن علي ، فعلى هذا ال وقيل : وعلى الذين يطيقونه يف حال ال
    تكون اآلية منسوخة .

ٌر لَه  )  قال ابن عباس : أراد به من أطعم مسكينني وعليه طعام مسكني واحد ، أو أطعم صاعاً  (َفَمْن َتَطوََّع َخرْيًا فـَه َو َخيـْ
 وعليه مد ، فهو خري له .

ن تمطموَّ لرازي : أما قوله تعاىل ) قال ا ٌر لَُّه ( فممم ي ْ رًا ف مُهوم خم ي ْ  :ففيه ثالثة أوجه عم خم
 .أن يطعم مسكيناً أو أكثر  أحدها :
 .أن يطعم املسكني الواحد أكثر من القدر الواجب والثاين : 
 ن صام مع الفدية فهو خري له .قال الزهري : م والثالث :

 أي ما كتب عليكم من شهر رمضان، فهو خري لكم من أن تفطروا أو تفتدوا.(  ِإْن ك ْنت ْم تـَْعَلم ونَ  ٌر َلك مْ َوَأْن َتص وم وا َخيْـ )  
 ( .)وسبق أن اآلية منسوخة

 الفوائد :
 أمهية الصيام ، حيث فرضه هللا عز وجل على األمم من قبلنا ، وهذا يدل على حمبة هللا عز وجل له وأنه الزم لكل أمة .-1

 خفيف على هذه األمة ، حيث أهنا مل تكلف وحدها بالصيام الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس واألبدان .الت-2
 اإلشارة إىل أن هللا تعاىل أكمل هلذه األمة دينها ، حيث أكمل هلا الفضائل اليت سبقت لغريها .-3
 أن الصيام من أسباب تقوى هللا عز وجل .-4
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 على ثالث مراحل : كان فرض رمضان على التدرج ،-5
 بصيامه . فرض صيام عاشوراء ، فقد أمر النب -أ

ْن تمطموَّعم فرض صوم رمضان على التخيري بني الصيام وبني الفدية ، قال تعاىل : -ب عملمى الَِّذينم يُِطيُقونمُه ِفْديمٌة طمعماُم ِمْسِكنٍي فممم ) وم
رٌ  ي ْ ٌر لمُه ومأمْن تمُصوُموا خم ي ْ رْياً ف مُهوم خم  ...( .لمُكْم  خم

ِهدم  التأكد على فرض الصوم بدون ختيري ، قال تعاىل :-ج ْن شم ْهرم ف مْليمُصْمهُ ) فممم  ( .ِمْنُكُم الشَّ

َن اهْل َدى َواْلف ْرقَاِن َفَمن َشِهَد مِ )  فـَْلَيص ْمه  َوَمن َكاَن  نك م  الشَّْهرَ َشْهر  رََمَضاَن الَِّذَي أ نِزَل ِفيِه اْلق ْرآن  ه ًدى لِِلنَّاِس َوبـَيَِِناٍت مِِ
ْن أَيَّاٍم أ َخَر ي رِيد  اَّللَّ  ِبك م  اْلي ْسَر َواَل ي رِيد  ِبك م  اْلع ْسَر وَ  لِت ْكِمل وْا اْلِعدََّة َولِت َكربِِ وْا اَّللََّ َعَلى َما َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة مِِ

 .(  (185َهَداك ْم َوَلَعلَّك ْم َتْشك ر وَن )
 [185سورة البقرة: ] 

----------- 
ميدح تعاىل شهر الصيام من بني سائر الشهور ، بأن اختاره من بينهن إلنزال القرآن (  الَِّذي أ ْنِزَل ِفيِه اْلق ْرآن   َشْهر  رََمَضانَ  )

 العظيم فيه .
الشديد ، ومنه الرمضاء للرمل الذي  مسي الشهر بذلك لشهرته ، وأما رمضان فقيل : مسي بذلك ألهنم كانوا يصومون يف احلر

 محي بالشمس .
 . أن إنزال القرآن كان يف رمضان 

 فإن قال قائل : إمنا أنزل القرآن يف ثالث وعشرين سنة ، فكيف أنزل فيه القرآن ؟
نه أنزله إىل فاجلواب : قال ابن عباس : أنزل هللا تعاىل القرآن مجلة يف رمضان إىل بيت يف السماء يسمى ) بيت العز ( مث م

 األرض أرسااًل .ٍ 
 . أي : هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه (ه دًى لِلنَّاِس )
 يف هذه اآلية أن القرآن هدى جلميع الناس ، وجاء يف آية أخرى أنه هدى للمتقني ؟ 
 واجلمع : أن اهلدى يستعمل يف القرآن استعمالني : أحدمها عام ، والثاين خاص . 

 فمعناه : إبانة طريق احلق وإيضاح احملجة ، سواء سلكها املبنيَّ له أم ال . ى العامأما اهلد
يْ نماُهْم وم ومنه هبذا املعىن قوله تعاىل ) دم ُوُد ف مهم ( أي : بينا هلم طريق احلق على لسان نبينا صاحل عليه السالم مع أهنم مل أممَّا َثم

يْ نماهُ يسلكوها ، ومنه قوله تعاىل ) دم ِبيلم  إِنَّا هم  ( أي : بينا له طريق اخلري والشر .السَّ
 ضي ربه ، ويكون سبب دخوله اجلنة .حىت يهتدي إىل ما ير  فهو تفضل هللا بالتوفيق على العبد  وأما اهلدى اخلاص :

ى اّللَُّ أُولم ومنه هبذا املعىن قوله تعاىل ) دم ْن يُرِِد اّللَُّ أمْن ي مْهدِ ( وقوله )ِئكم الَِّذينم هم ْدرمُه ِلإِلْسالمِ فممم  (  يمُه يمْشرمْح صم
 فإذا علمت ذلك فاعلم أن اهلدى اخلاص باملتقني هو اهلدى اخلاص ، وهو التفضل بالتوفيق عليهم .

أي : دالئل وحجج بينة واضحة جلية ملن فهمها وتدبرها ، دالة على صحة ما جاء به من ( َوبـَيَِِناٍت ِمَن اهْل َدى َواْلف ْرقَانِ )  
 املنايف للضالل ، والرشد ، املخالف للغي ، ومفرقاً بني احلق والباطل واحلالل واحلرام . اهلدى
 املراد باهلدى األول : ما يف القرآن من اإلرشاد إىل املصاحل العامة واخلاصة اليت ال تنايف العامة ، وبالبينات  ابن عاشور قال :

في الذي ينكره كثري ِمن الناس مثل أدلة التوحيد وصدق الرسول وغري من اهلدى : ما يف القرآن من االستدالل على اهلدى اخل
 ذلك من احلجج القرآنية .
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 : وقد وصف هللا القرآن بأوصاف منها 

اٌن ِمْن رمبُِّكْم ومأمنْ زمْلنما ِإلمْيُكْم نُوراً ُمِبيناً ، قال تعاىل  ( نور) أنه -أ اءمُكْم بُ ْرهم ا النَّاُس قمْد جم  .( )يما أمي ُّهم

ا يِف  )) هدًى ( و ) شفاء ( و ) رمحة ( و ) موعظة ( ، قال تعاىل  -ب اٌء ِلمم ِشفم ْوِعظمٌة ِمْن رمبُِّكْم وم اءمْتُكْم مم ا النَّاُس قمْد جم يما أمي ُّهم
 ( . الصُُّدوِر ومُهدًى ومرممْحمٌة لِْلُمْؤِمِننيم 

ا ِكتماٌب أمنْ زمْلنماُه ُمبمارم  )) مبارك ( ، قال تعاىل -ج ذم ْيِه ومهم دُِّق الَِّذي ب منْيم يمدم  .( ٌك ُمصم

اءمُكْم ِمنم اّللَِّ نُوٌر ومِكتماٌب ُمِبنيٌ ) مبني ( ، قال تعاىل -د  .( ) قمْد جم
ُبْشرمى لِْلُمْؤِمِننيم ) بشرى ( ، قال تعاىل -ه  ْيِه ومُهدًى وم ا ب منْيم يمدم  . () ُمصمدِّقاً ِلمم

إِنَُّه لمِكتماٌب عمزِيزٌ ِإنَّ الَِّذي )) عزيز ( ، قال تعاىل -و اءمُهْم وم ا جم ُروا بِالذِّْكِر لممَّ فم  .( نم كم

يدٌ  )) جميد ( ، قال تعاىل -ز  .( بمْل ُهوم قُ ْرآٌن جمِم
هذا إجياب حكم على من شهد استهالل الشهر ، أي كان مقيمًا يف البلد حني دخل ...(  َفَمْن َشِهَد ِمْنك م  الشَّْهَر فـَْلَيص ْمه  )

ضان ، وهو صحيح يف بدنه أن يصوم ال حمالة ، ونسخت هذه اآلية اإلباحة املتقدمة ملن كان صحيحًا مقيمًا أن يفطر شهر رم
  ويفدي بإطعام مسكني عن كل يوم ، وملا ختم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر يف اإلفطار بشرط القضاء ، فقال : 

معناه : ومن كان به مرض يف بدنه يشق عليه الصيام معه ، أو يؤذيه ، أو  ( ٍر َفِعدٌَّة ِمْن أَيَّاٍم أ َخرَ َوَمْن َكاَن َمرِيضًا َأْو َعَلى َسفَ )
 كان على سفر ، أي يف حالة سفر ، فله أن يفطر ، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره يف السفر من األيام ، وهلذا قال : 

خص لكم يف الفطر يف حال املرض والسفر مع ُتتمه يف حق املقيم الصحيح تيسريًا عليكم أي إمنا ر ( ي رِيد  اَّللَّ  ِبك م  اْلي ْسَر ) 
 ورمحة بكم .

 . ويف هذا دليل على أن الدين يسر 
 رواه أمحديقول ) إن خري دينكم أيسره، إن خري دينكم أيسره(.  عن أيب قتادة عن األعرايب الذي مسع النب 

 قال ) يسروا وال تعسروا ، وسكنوا وال تفرقوا ( . متفق عليه  وعن أنس بن مالك قال : إن رسول هللا
 وهو ضد اليسر . ( َوال ي رِيد  ِبك م  اْلع ْسرَ ) 
 أي عدة ما أفطرمت من أيام أخر .(  َولِت ْكِمل وا اْلِعدَّةَ ) 
  أي ولتذكروا هللا عند انقضاء عبادتكم .(  َولِت َكربِِ وا اَّللََّ َعَلى َما َهَداك مْ ) 

ذِْكرُِكْم آبماءمُكْم أمْو كما قال تعاىل )  ُكْم فماذُْكُروا اّللَّم كم نماِسكم ْيُتْم مم دَّ ذِْكرًا ( .فمِإذما قمضم  أمشم
عملمى وقال )  قُ ُعوًدا وم ْيُتُم الصَّالةم فماذُْكُروا اّللَّم ِقيماًما وم  ُجُنوِبُكْم ( .فمِإذما قمضم

ِثريًا لمعملَّ فمِإذما ُقِضيمِت الصَّ وقال تعاىل )   ُغوا ِمْن فمْضِل اّللَِّ وماذُْكُروا اّللَّم كم  ُكْم تُ ْفِلُحونم ( .الُة فمانْ تمِشُروا يِف األْرِض ومابْ ت م
بِّْحُه ومأم وقال )  ِمنم اللَّْيِل فمسم ْمِس ومق مْبلم اْلُغُروِب وم بِّْح حِبمْمِد رمبِّكم ق مْبلم طُُلوِع الشَّ جود ( .ومسم  ْدبمارم السُّ

 ذا جاءت السنة باستحباب التسبيح ، والتحميد والتكبري بعد الصلوات املكتوبات.وهل 
أي لتشكروا هللا على ما أنعم به عليكم من اهلداية والتوفيق وتيسري ما لو شاء عسر عليكم . ) وقد تقدمت َوَلَعلَّك ْم َتْشك ر وَن( )

 مباحث الشكر ( .
 الفوائد :

 فضيلة هذا الشهر . -1
 ل القرآن يف هذا الشهر .أن هللا أنز  -2
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 أن القرآن منزل . -3
 القرآن هداية جلميع الناس . -4
 وجوب الصوم إذا ثبت الشهر . -5
 يسر الشريعة اإلسالمية . -6
 انتفاء احلرج واملشقة . -7
 مشروعية التكبري عند اكتمال العدة . -8
 أن هللا يشرع الشرائع حلكم عظيمة . -9
 فضل شكر هللا . -10
  من شكر هللا .ارة إىل أن القيام بطاعة هللاشاإل -11
 أن من عصى هللا فإنه مل يقم بالشكر . -12

 (  (186وْا يب َلَعلَّه ْم يـَْرش د وَن )َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعّنِِ فَِإيِنِ َقرِيٌب أ ِجيب  َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن فـَْلَيْسَتِجيب وْا يل َوْليـ ْؤِمن  ) 
 [186سورة البقرة: ] 

------------ 
روي أن سبب نزول هذه اآلية : أن أعرابيًا قال : يا رسول هللا ؛ أقريب ربنا فنناجيه ، أم بعيد  (َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعّنِِ ) 

اِع ِإذما دمعمانِ ، فأنزل هللا :  فنناديه ؟ فسكت النب  أملمكم ِعبماِدي عمينِّ فمِإيّنِ قمرِيٌب ُأِجيُب دمْعومةم الدَّ ِإذما سم ألنه تعاىل ،  ،.( .. )وم
من داعيه ، باإلجابة ،  الرقيب الشهيد ، املطلع على السر وأخفى ، يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور ، فهو قريب أيضاً 

 : وهلذا قال
 اعيه باإلجابة واملعونة والتوفيق .والقرب نوعان : قرب بعلمه من كل خلقه ، وقرب من عابديه ود ( فَِإيِنِ َقرِيبٌ ) 

دعا ربه بقلب حاضر ، ودعاء مشروع ، ومل مينع مانع من إجابة الدعاء ، كأكل احلرام وَنوه ، فإن هللا قد وعده باإلجابة ،  فمن
واإلميان به ، إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء ، وهي االستجابة هلل تعاىل باالنقياد ألوامره ونواهيه القولية والفعلية ،  وخصوصاً 

أي: حيصل هلم الرشد الذي هو اهلداية لإلميان  (فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب لعلهم يرشدون  )لهذا قال :املوجب لالستجابة ، ف
 واألعمال الصاحلة، ويزول عنهم الغي املنايف لإلميان واألعمال الصاحلة.

 يعم غريهم ؟ تعاىل هل هو متص باملؤمنني أو وقُرب هللا 
 لُقرب نوعان :من جيعل ا -وهو مجهورهم  –بعض أهل السنة 

 : قرب عام . القرب األول
 وهو قرب هللا من مجيع اخلالئق مجيعاً .

ْبِل اْلومرِيدِ  ) كما قال تعاىل   ( . ومَنمُْن أمقْ رمُب ِإلمْيِه ِمْن حم
 : القرب اخلاص . والثاين

 وهو قربه تعاىل من املؤمنني باإلجابة والرعاية . 
أملمكم ِعبم كما قال تعاىل )  ِإذما سم اِع ِإذما دمعمانِ وم  ( . اِدي عمينِّ فمِإيّنِ قمرِيٌب ُأِجيُب دمْعومةم الدَّ

اربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائباً  إمنا تدعون مسيعاً  بصرياً  وإن الذي تدعونه أقرب إىل  ... )وحديث  
 ه ( .أحدكم من عنق راحلت
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سؤاله ،  جييبه بإعطائه ،عاه دعاء مسألة ، أو دعاء عبادة أي : قريب ممن د(  يبٌ ِإنَّ رميبِّ قمرِيٌب جمُِ  ) السعدي يف تفسري قال
 وقبول عبادته ، وإثابته عليها ، أجل الثواب . 

 ن :واعلم أن قربه تعاىل نوعا
 د( .ريَنن أقرب إليه من حبل الو  )و تعاىل ، وهو املذكور يف قولهخاص . فالقرب العام، قربه بعلمه، من مجيع اخللق، و عام

 ب( .واسجد واقرت  )قوله تعاىل ، وهو املذكور يفقربه من عابديه، وسائليه، وحمبيه ،والقرب اخلاص
اِع ِإذما دمعمانِ  )اآلية ، ويف قوله تعاىل ويف هذه أملمكم ِعبماِدي عمينِّ فمِإيّنِ قمرِيٌب ُأِجيُب دمْعومةم الدَّ ِإذما سم وهذا النوع ، قرب يقتضي  ( ، وم

 . (قريب ال )وإجابته لدعواهتم ، وُتقيقه ملراداهتم ، وهلذا يقرن بامسه  ىل ،إلطافه تعا
 قرب خاص باملؤمنني وهذا القول أصح .وذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل أن ال

 .املذكور فيها قرب املالئكة  مم القرب وأن له قرباً عاماً إمناألن اآليات اليت استدل هبا من ع
ْبِل اْلومرِيدِ ومَنمْ  ) فقوله تعاىل (  قال ابن القيم : ... أنه قربه من العبد مبالئكته الذين يصلون إىل قلبه ، فيكون  ُن أمقْ رمُب ِإلمْيِه ِمْن حم

 أقرب إليه من ذلك العرق ، اختاره شيخنا .
، أي : إذا قرأه عليك رسولنا جربيل( ِبْع قُ ْرآنمهُ فمِإذما ق مرمأْنماُه فماتَّ قال )وقال أيضاً ابن القيم : املراد بقوله ) َنن ( أي : مالئكتنا كما 

يمانِ قال : ويدل عليه قوله ) لمقِّ لمقَّى اْلُمت م  ( فقيد القرب املذكور بتلقي امللكني ، فال حجة يف اآلية حللويل وال معطل . ِإْذ ي مت م
 مسألة.والدعاء نوعان : دعاء عبادة ، ودعاء ) أ ِجيب  َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن ( 

 قوله تعاىل ) ُأِجيُب دمْعومةم الداع ِإذما دمعماِن ( أي : أقبل عبادة من عبدين ؛ فالدعاء مبعىن العبادة ، واإلجابة  قال القرطيب:
بادة ( مث قرأ ) وقال ربكم ادعوين الدعاء هو العقال ) دليله ما رواه أبو داود عن النُّعمان بن بمشري عن النّب ،  مبعىن القبول

يم الدعاء عبادة ؛ وم ستجب لكم( أ يم نه قوله تعاىل )فُسمِّ اِخرِينم ِإنَّ الذين يمْستمْكربُونم عمْن ِعبمادمِت سم نَّمم دم هم ( أي دعائي. ْدُخُلونم جم
 ووعد بأن يستجيب هلم .فأمر تعاىل بالدعاء وحض عليه ومسّاه عبادة ، 

  لبوا أن أجيبهم .فليدعو يل ، وقيل : فليط(  فـَْلَيْسَتِجيب وا يل ) 
 اإلميان احلق ، وليثقوا بوعدي .(  َوْليـ ْؤِمن وا يب ) 
أي : حيصل هلم الرشد الذي هو اهلداية لإلميان واألعمال الصاحلة ، ويزول عنهم الغي املنايف لإلميان (  َلَعلَّه ْم يـَْرش د ونَ  )

ُنوا ِإْن ت مت َُّقوا اّللَّم صول العلم كما قال تعاىل : ) بب حلواألعمال الصاحلة. وألن اإلميان باهلل واالستجابة ألمره ، س ا الَِّذينم آمم  يما أمي ُّهم
 جيمْعمْل لمُكْم فُ ْرقماناً ( .  ) تفسري السعدي ( .

  فة بالعباد، حيث أضافهم إىل نفسه العلّية سبحانه وحبمده، فأين الداعون؟ أقوله تعاىل ) عبادي ( تأمل يف هذا اللفظ من الر
 طارقون ألبواب فضله .وأين ال

 الفوائد :
 احلث على الدعاء ، وأنه ال يضيع تعاىل لديه شيء ، وال يشغله عنه شيء . -1

)إن هللا تعاىل ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خريًا فريدمها  عن سلمان الفارسي قال: قال رسول هللا 
 خائبتني(. رواه أبو داود

: ) ما من مسلم يدعو هللا تعاىل بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه  : قال رسول هللا  وعن أيب سعيد اخلدري قال
هللا هبا إحدى ثالث خصال : إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له يف األخرى، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها ، 

 قالوا : إذاً نكثر ، قال : هللا أكثر ( . رواه أمحد
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نَّمم دماِخرِ الدعاء عبادة  أن -2 هم يمْدُخُلونم جم قمالم رمبُُّكُم اْدُعوين أمْستمِجْب لمُكْم ِإنَّ الَِّذينم يمْستمْكربُونم عمْن ِعبمادمِت سم ولوال ذلك ما ( ينم )وم
 ( .ِإنَّ الَِّذينم يمْستمْكربُونم عمْن ِعبمادمِت صح أن يقال : )

  شرك أكرب .وإذا ثبت أنه عبادة فصرفه لغري هللا
 إن قيل : فما للداعي قد يدعو فال جياب ؟ -3

اءم قال بعض العلماء : إن قوله ) أجيب ( إن شئت ، كما قال :  ا تمْدُعونم ِإلمْيِه ِإْن شم فيكون هذا من باب املطلق ( ) ف ميمْكِشُف مم
 املقيد .

هبم سبحانه أن جييب دعوة الداعني يف اجلملة ، وقال بعضهم : إمنا مقصود هذا اإلخبار تعريف مجيع املؤمنني أن هذا وصف ر 
 وأنه قريب من العبد يسمع دعاءه ويعلم اضطراره .

وقال بعضهم : إن هللا جييب كل الدعاء ، فإما أن تظهر اإلجابة يف الدنيا ، وإما أن يدخر له يف اآلخرة ، وإما أن يكفر عنه ، ملا 
) ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه هللا هبا  : رواه أبو سعيد اخلدري قال : قال رسول هللا 

 إحدى ثالث : إما أن يعجل له دعوته ، وإما أن يدخر له ، وإما أن يكف عنه من السوء مبثلها ( .
 : آداب الدعاء 

 أن ال يستعجل اإلجابة . أواًل :

 متفق عليهم ما مل يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب يل( . : ) يستجاب ألحدكقال: قال رسول هللا  عن أيب هريرة 

 أن يرفع يديه . ثانياً :

: )إن هللا تعاىل حيي كرمي يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردمها صفرًا خائبتني( .  حلديث سلمان قال : قال رسول هللا 
 رواه أمحد وأبو داود

 اإلحلاح بالدعاء موقناً باإلجابة . ثالثاً :

 : ) ادعوا هللا وأنتم موقنون باإلجابة ، واعلموا أن هللا ال يستجيب دعاًء من قلٍب غافٍل الٍه ( . رواه الرتمذي وحسنه ال ق
 أن يتحرى األوقات الفاضلة : رابعاً :

هللا وذلك كل : ) يف الليلة ساعة ال يسأل فيها عبد سؤااًل إال أعطاه  قال : قال رسول هللا  عن جابر ) الثلث األخري ( 
 ليلة ( . رواه مسلم

: ) ينزل هللا عز وجل كل ليلة إىل السماء الدنيا الثلث اآلخر يقول : من ذا الذي  قال : قال رسول هللا  وعن أيب هريرة 
 يدعوين فأستجب له ، من ذا الذي يسألين فأعطيه ... ( . متفق عليه

 بني األذان واإلقامة ( . رواه الرتمذي : ) الدعاء ال يرد قال ) بني األذان واإلقامة ( 
إن يف اجلمعة ساعة ال يوافقها عبد مسلم يسأل هللا عز  )، قال :  ، عن النب أيب هريرة عن ) ويف يوم اجلمعة ويوم عرفة ( 

 . ( إال أعطاه ا خرياً وجل فيه
 . موانع إجابة الدعاء 

 أن يكون يف كسب الرجل حرام . أواًل :

: ) أيها الناس ؛ إن هللا طيب ال يقبل إال طيبًا ، وإن هللا أمر املؤمنني مبا أمر به  قال : قال رسول هللا  حلديث أيب هريرة 
إىل السماء يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وغذي  املرسلني ... مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه

 باحلرام ، فأىن يستجاب لذلك ( . رواه مسلم 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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: ) يا سعد ؛ أطب  وعن سعد بن أيب وقاص أنه قال : يا رسول هللا ؛ ادعو هللا أن جيعلين مستجاب الدعوة ؟ فقال النب 
ه ، إن العبد ليقذف اللقمة احلرام يف جوفه ما يتقبل هللا منه عماًل مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، والذي نفس حممد بيد

 أربعني يوماً ، وأميا عبد نبت حلمه من سحت فالنار أوىل به ( . رواه الطرباين 
 أن يكون الدعاء يف إمث أو ظلم . ثانياً :

 آتاه هللا إياها ، أو صرف عنه من قال : ) ما على األرض مسلم يدعو بدعوة إال حلديث عبادة بن الصامت أن رسول هللا 
 السوء مثلها ، ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم ( فقال رجل من القوم : إذن نكثر ؟ قال : هللا أكثر ( رواه الرتمذي وحسنه

 ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر . ثالثاً :

، ولتنهون عن املنكر ، أو ليوشكن هللا أن يبعث  قال : ) والذي نفسي بيده ؛ لتأمرن باملعروف عن النب  عن حذيفة 
 عليكم عقاباً منه ، مث تدعونه فال يستجاب لكم ( . رواه أمحد والرتمذي 

 أن يعتدي يف دعائه ، كأن يرفع صوته ، أو حيدث فيه بدعة . رابعاً :

رُّعاً ومُخْفيمًة ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمعْ قال تعاىل :   .( تمِدينم )اْدُعوا رمبَُّكْم تمضم
 : ) سيكون قوم يعتدون يف الدعاء ( . رواه أمحد  وقال 

 أن هللا قريب من عباده . -4

 احلذر من هللا ، ألنه مسيع وقريب وبصري . -5

َياِم الرََّفث  ِإىَل ِنَسآِئك ْم ه نَّ لَِباٌس لَّك ْم َوأَنت ْم لَِباٌس هلَّ نَّ َعِلَم اَّللَّ  )   َلَة الصِِ  أَنَّك ْم ك نت ْم ََّتْتان وَن أَنف َسك ْم فـََتاَب أ ِحلَّ َلك ْم لَيـْ
 َ تَـغ وْا َما َكَتَب اَّللَّ  َلك ْم وَك ل وْا َواْشَرب وْا َحَّتَّ يـََتبَـنيَّ  َلك م  اخْلَْي ٌ  األَبـَْيض  ِمَن اخْلَْي ٌِ َعَلْيك ْم َوَعَفا َعنك ْم فَاآلَن بَاِشر وه نَّ َوابـْ

َياَم ِإىَل الَّلْيلِ  اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر مث َّ  َواَل تـ َباِشر وه نَّ َوأَنت ْم َعاِكف وَن يف اْلَمَساِجِد تِْلَك ح د ود  اَّللَِّ َفاَل تـَْقَرب وَها َكَذِلَك  َأَتُّوْا الصِِ
 ( . (187يـ بَـنيِِ  اَّللَّ  آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَّه ْم يـَتـَّق وَن )

 [ . 187] البقرة : 
---------- 

َياِم الرََّفث  ِإىَل ِنَساِئك مْ أ حِ  ) َلَة الصِِ هذه رخصة من هللا للمسلمني ، ورفع ملا كان عليه األمر يف ابتداء اإلسالم ، فإنه  (  لَّ َلك ْم لَيـْ
كان إذا أفطر أحدهم إمنا حيل له األكل والشرب واجلماع إىل صالة العشاء أو ينام قبل ذلك ، فمىت نام أو صلى العشاء حرم 

 الطعام والشراب واجلماع إىل الليلة القابلة ، فوجدوا يف ذلك مشقة عظيمة . عليه
إذا كان الرجل صائماً، فحضر اإلفطار، فنام قبل أن  وكأن السبب يف نزول هذه اآلية حديث الرباء قال )كان أصحاب حممد 

، فلما حضر اإلفطار أتى امرأته فقال هلا: بفطر، مل يأكل ليلته وال يومه حىت ميسي، وأن قيس بن صرمة األنصاري كان صائماً 
أعندك طعام؟ قالت: ال، ولكن انطلق فاطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فقالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار 

اِئُكمْ فنزلت هذه اآلية:  غشي عليه، فذكر ذلك للنب  يماِم الرَّفمُث ِإىلم ِنسم لمةم الصِّ ففرحوا هبا فرحًا شديداً، ونزلت:  ،ُأِحلَّ لمُكْم لمي ْ
م لمُكُم اخلْمْيُط اأْلمبْ يمُض ِمنم اخلْمْيِط اأْلمْسومدِ ) نيَّ ىتَّ ي متمب م   والرفث هنا: اجلماع .( ومُكُلوا وماْشرمبُوا حم
 ذهب مجهور املفسرين إىل أن يف أول شريعة حممد  قال الرازي :  قاع ، كان الصائم إذا أفطر حل له األكل والشرب والو

 ة .بشرط أن ال ينام وأن ال يصلي العشاء األخرية فإذا فعل أحدمها حرم عليه هذه األشياء ، مث إن هللا تعاىل نسخ ذلك هبذه اآلي
 أي أبيح لكم .(  أ ِحلَّ َلك مْ  )

َيامِ )  َلَة الصِِ  يف ليلة الصيام .(  لَيـْ
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  الرفث هنا : اجلماع .(  الرََّفث  )  
ت ْم لَِباٌس هَل نَّ  ه نَّ لَِباٌس َلك مْ )   يعين تعاىل بذلك نساؤكم لباس لكم وأنتم لباس هلن .(  َوأَنـْ
 ُنَّ (استئناٌف مبنٌي لسبب اإلحالِل وهو صعوبُة الصرب عنهّن مع ِشد ملخالطة ة اقال أبو السعود ) ُهنَّ لِبماٌس لَُّكْم ومأمنُتْم لِبماٌس هلَّ

ثرِة املالبمسة هبن .  وكم
  : عين هن سكن لكم وأنتم سكن هلن .يقال ابن كثري 

  : عملم لمُكُم اللَّْيلم لِبماسًا ( قال بعض العلماء : سكون لكم ، كما قال تعاىل يعين بذلك تسكنون فيه ، وكذلك زوجة ) جم
 الرجل سكنه يسكن إليها ، فيكون كل واحد منهما ) لباساً ( لصاحبه ، مبعىن سكون إليه .

ا جعل لصاحبه لباساً ، لتجردمها عند النوم ، واجتماعهما يف ثوب واحد ، وانضمام جسد كل أن يكون كل واحد منهموقيل : 
 واحد منهما لصاحبه ، مبنزلة ما يلبسه على جسده من ثيابه ، فقيل لكل واحد منهما هو لباس . 

 ُنَّ ( ؟ م قوله ) ُهنَّ لِبماٌس لمُكْم ( على ) ومأمنْ ُتْم لِبماٌس هلم  سؤال : مل قدَّ
ُنَّ ( واب : اجل م قوله ) ُهنَّ لِبماٌس لمُكْم ( على ) ومأمنْ ُتْم لِبماٌس هلم تنبيهاً على ظهور احتياج الرجل للمرأة وعدم صربه عنها ؛ وألنَّه  قدَّ

ِة املخالطة . ئُ الباد هو  بطلب ذلك ، وكىن باللباس عن ِشدَّ
( إن قال قائل : ما هذه اخليانة اليت كان القوم خيتانون أنفسهم اليت تاب هللا فيها عليهم ْم َعِلَم اَّللَّ  أَنَّك ْم ك ْنت ْم ََّتَْتان وَن أَنـْف َسك  ) 

 فعفا عنهم ؟
 .الوقت الذي كان حراماً ذلك عليهماملطعم واملشرب يف قيل: كانت خيانتهم أنفسهم اليت ذكرها هللا يف شيئني: اجلماع، و 

 ون أنفسكم مبخالفة األمر وترك الوقاية .قال بعضهم : ) ختتانون ( من اخليانة ، أي ختون 
أي : تاب عليكم مما وقع منكم من اخليانة ألنفسكم ، وتاب عليكم أيضًا بالتوسعة لكم ، والتخفيف ...( فـََتاَب َعَلْيك ْم ) 

 عنكم بنسخ املنع من اجلماع واألكل والشرب بعد النوم ، أو بعد صالة العشاء ليايل الصيام بإباحة ذلك .
ْقُتْم أمْن سخ إىل أخف توبة من هللا على عباده ، كما قال تعاىل يف نسخ وجوب الصدقة بني يدي مناجاة الرسول ) والن أمأمْشفم

تمابم اّللَُّ عملمْيُكمْ  قماٍت فمِإْذ ملْم ت مْفعمُلوا وم دم ْي جنمْوماُكْم صم دُِّموا ب منْيم يمدم  ( . تُ قم
رم ِمنم استحبابه كما قال تعاىل ) وكما قال تعاىل يف نسخ وجوب قيام الليل إىل ا ت ميمسَّ عمِلمم أمْن لمْن ُُتُْصوُه ف متمابم عملمْيُكْم فماقْ رمأُوا مم

 ( . اْلُقْرآنِ 
 ( أي : َتاوز عن عقوبتكم . َوَعَفا َعْنك مْ ) 
 فاآلن بعد هذه الرخصة والسعة من هللا (   فَاآْلنَ ) 
 ك .وطئاً وقبلة وملساً وغري ذل( بَاِشر وه نَّ ) 
 . ومسي اجلماع مباشرة اللتقاء البشرتني فيه ، بشرة املرأة وبشرة الرجل 
تَـغ وا )   أي : اطلبوا .( َوابـْ
 أي : واطلبوا ما كتب هللا لكم .(  َما َكَتَب اَّللَّ  َلك مْ ) 

 اختلف العلماء يف املراد من ذلك :
 قال بعضهم : الولد .

اضي وجماهد وعكرمة وسعيد بن جبري وعطاء والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم قاله أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح والق
 واحلكم بن عتبة ومقاتل بن حيان واحلسن البصري والضحاك وقتادة وغريهم .
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 وقال بعضهم : ليلة القدر .
 وقال بعضهم : اجلماع .

املعاين بظاهر اآلية قول من قال: معناه : وابتغوا ما  ورجح ابن جرير أن اآلية أعم من هذا كله ، حيث قال : .....غري أن أشبه 
تمبم اّللَُّ لمُكمْ  )مبعىن جامعوهن، فألن يكون قوله  ( فماآْلنم بماِشُروُهنَّ كتب هللا لكم من الولد، ألنه عقيب قوله )  ا كم ُغوا مم (  ومابْ ت م

باآلية من غريه من التأويالت اليت ليس على صحتها مبعىن : وابتغوا ما كتب هللا يف مباشرتكم إياهن من الولد والنسل، أشبه 
 .  داللة من ظاهر التنزيل، وال خرب عن الرسول 

  قد أحبنا لكم اإلفضاء إىل نسائكم يف ليايل رمضان بعد أن كان حمرما عليكم فضال منا ورمحة بكم فاآلن باشروهن واطلبوا
 احلة ومن التعفف عن إتيان احلرام.من وراء هذه املباشرة ما كتبه لكم اّلّل من الذرية الص

، ومن صيانة املرء نفسه  ويف هذا إشعار بأن النكاح شرع ليبتغى به النسل حىت يتحقق ما يريده اّلّل تعاىل من بقاء النوع اإلنساين
 عن الوقوع يف فاحشة الزنا.

أباح هللا تعاىل األكل والشرب مع ما تقدم من إباحة ...(  اخْلَْي ٌِ اأْلَْسَودِ  وَك ل وا َواْشَرب وا َحَّتَّ يـََتبَـنيََّ َلك م  اخْلَْي ٌ  اأْلَبـَْيض  ِمنَ ) 
اجلماع يف أي الليل شاء الصائم إىل أن يتبني ضياء الصبح من سواد الليل ، وعرب عن ذلك باخليط األبيض من اخليط األسود ، 

ْجرِ )ورفع اللبس بقوله   . (ِمنم اْلفم
 ل ما يبدو من الفجر الصادق املعرتض يف األفق قبل انتشاره.واملقصود من اخليط األبيض : أو 

 واملقصود من اخليط األسود : ما ميتد مع بياض الفجر من ظلمة الليل.
م لمُكُم اخلْمْيُط اأْلمبْ يمُض ِمنم اخلْم كما جاء يف احلديث عند البخاري عن سهل بن سعد قال  )أنزلت :  نيَّ ىتَّ ي متمب م ْيِط ومُكُلوا وماْشرمبُوا حم

ْجرِ )، ومل ينزل اأْلمْسومدِ  فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم يف رجله اخليط األبيض واخليط األسود ومل يزل يأكل  (ِمنم اْلفم
ْجرِ )حىت يتبني له رؤيتهما ، فأنزل بعد   فعلموا أنه يعين الليل والنهار( . رواه البخاري  (ِمنم اْلفم

م لمُكُم اخلْمْيُط اأْلمبْ يمُض ِمنم اخلْمْيِط اأْلمْسومدِ لت هذه اآلية : وعن عدي بن حامت قال  ) ملا نز  نيَّ ىتَّ ي متمب م ، عمدت إىل  ومُكُلوا وماْشرمبُوا حم
عقالني : أحدمها أسود واآلخر أبيض ، فجعلتهما ُتت وسادت ، قال : فجعلت أنظر إليهما ، فلما تبني يل األبيض من األسود 

فأخربته بالذي صنعت ، فقال : إن وسادتك إذًا لعريض ، إمنا ذلك بياض  وت إىل رسول هللا أمسكت ، فلما أصبحت غد
 النهار وسواد الليل ( . متفق عليه

وعليه فمعىن اآلية : وكلوا بالليل يف شهر صومكم واشربوا وباشروا نساءكم مبتغني ما كتب هللا لكم من الولد ، من أول الليل إىل 
 ار بطلوع الفجر من ظلمة الليل وسواده .أن يقع لكم ضوء النه

 ( أي : حىت طلوع الفجر . ِمَن اْلَفْجرِ ) 
 أي : إذا طلع الفجر (مث َّ ) 
َياَم )   أي : أكملوا الصيام ، وهو اإلمساك عن املفطرات .( َأَتُّوا الصِِ
   وهو غروب الشمس .(  ِإىَل اللَّْيلِ ) 

  متفق عليه .(يل من ههنا وأدبر النهار من ههنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائمالل إذا أقبل) : قال عن عمر بن اخلطاب قال
 أي وال تقربوهن ما دمتم عاكفني يف املسجد وال يف غريه .(  َوال تـ َباِشر وه نَّ َوأَنـْت ْم َعاِكف وَن يف اْلَمَساِجدِ ) 

وال فعل مقدمات اجلماع ، ال لياًل وال هنارًا ، ولو خرج  فال جيوز للمعتكف يف املسجد يف رمضان وال يف غريه مجاع زوجته ،
 حلاجة فليس له فعل شيء من ذلك .



 الش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                             تفسري سورة البقرة

 319 

يدين إيّل رأسه وهو  وأما املباشرة مبعىن ملس البشرة ملعاطاة شيء وَنو ذلك فال حرج فيها ، ملا روته عائشة قالت ) كان النب 
 معتكف ، فأرجله وأنا حائض ( متفق عليه .

 اثِيُل الَّيِت أمنْ ُتْم هلمما عماِكُفونم ة : لزوم الشيء واملداوم ة عليه ، كما قال تعاىل ) االعتكاف لغ ِذِه التَّمم ا هم  ( . مم
 وشرعاً : لزوم مسجد لطاعة هللا والتعبد له واالنقطاع إليه .

 ويف اآلية مشروعية االعتكاف ، ومن أدلة مشروعيته :
عمِهْدنما ِإىلم إِب ْ قوله تعاىل ) -أ ُجودِ وم ِع السُّ رما ب مْييِتم لِلطَّائِِفنيم وماْلعماِكِفنيم ومالرُّكَّ ِإمْسماِعيلم أمْن طمهِّ  ( . رماِهيمم وم

 حديث الباب . -ب
 ) ... فمن أحب أن يعتكف فليعتكف العشر األواخر ( رواه مسلم . قوله  -ج
  : التفرغ للعبادة ، واالنقطاع عن العوائق والشواغل .واحلكمة منه 
مه، كما كان املشركون يعكفون على أصنامهم ومتاثيلهم، :  ل ابن تيميةقا وملا كان املرء ال يلزم ويواظب إال من حيبُّه ويعظِّ

 .ن يعكفوا على رهبم سبحانه وتعاىل ويعكف أهل الشهوات على شهواهتم شرع هللا ألهل اإلميان أ
 جيب بالنذر .و 

 .  من نذره اعاً إال علىوليس واجباً إمج:  قال احلافظ
   متفق عليه) يا رسول هللا إين نذرت أين أعتكف ليلة يف املسجد احلرام ، فقال : أوف بنذرك ( . حلديث عمر أنه قال 

 رواه البخاري .  ) من نذر أن يطيع هللا فليطعه ( وحلديث عائشة
 آكد االعتكاف يف رمضان ، وأفضله العشر األواخر ، ألن النب و اه هللا عز وجل .اعتكفها حىت توف 

ىتَّ ت مومفَّاُه امّللَُّ ففي حديث الباب ) ، حم انم ضم انم ي مْعتمِكُف امْلعمْشرم امأْلموماِخرم ِمْن رممم  ( . كم

 مبطالت االعتكاف ؟ 
 : اجلماع .أواًل 

 .فه اعتكا امع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك يف فرجها أنه يفسد وأمجعوا على أنه من ج:  قال ابن املنذر
 . واتفقوا على فساده باجلماع  ابن حجر :وقال 

اِجِد ومال تُ بماِشُروُهنَّ ومأمنْ ُتْم ) قال تعاىل  سم  ( .عماِكُفونم يف اْلمم
 نقل ابن املنذر اإلمجاع على أن املراد باملباشرة يف اآلية اجلماع .وقد 

 اخلروج جبميع بدنه بال عذر .ثانياً : 

 ة .فهذا يبطل اعتكافه باتفاق األئم
 رواه أبو داودحلديث عائشة   رضي هللا عنها   قالت : ) السنة للمعتكف أن ال خيرج حلاجة إال ملا ال بد له ( . 

 هل يشرتط لصحة االعتكاف أن يكون يف مسجد ؟ 
 نعم ، يشرتط أن يكون يف مسجد .

اِجِد ومال تُ بماِشُروُهنَّ ومأمنْ ُتْم لقوله تعاىل )  سم  .( عماِكُفونم يف اْلمم
 . ن االعتكاف ال يكون إال يف مسجد أمجع العلماء على أ:  قال القرطب

 . ال نعلم فيه خالفاً   وقال يف املغين :
 : اذكر اخلالف يف ضاب ٌ املسجد الذي يصح فيه االعتكاف 
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 اختلف العلماء يف ذلك على أقوال :
 ال يصح إال يف املساجد الثالثة .القول األول : أنه 

 رواه سعيد بن منصور ) ال اعتكاف إال يف املساجد الثالثة ( فوعاً حلديث حذيفة مر 

 ال يصح إال يف مسجد تقام فيه اجلماعة .القول الثاين : 
 وهذا مذهب احلنفية واحلنابلة .

اِجِد ) تعاىل لقوله  سم  ( .ومال تُ بماِشُروُهنَّ ومأمنْ ُتْم عماِكُفونم يف اْلمم
 جد ، وخص منها ما تقام فيه اجلماعة ألدلة وجوب اجلماعة .وجه الداللة : أن اآلية تعم كل مس

اُم ِفيِه اجلْممم  قال ابن قدامة يف املغين : ْسِجٍد الم تُ قم اُف الرَُّجِل يف مم اعمةم وماِجبمٌة ، وماْعِتكم ِإمنَّما ُاْشرُتِطم ذمِلكم ؛ أِلمنَّ اجلْممم اعمُة يُ ْفِضي إىلم وم
ِد أمْمرمْيِن : إمَّا ت مْركُ  رُِّز ِمنْ  أمحم اِن التَّحم عم إْمكم ِثريًا مم رَُّر ذمِلكم ِمْنُه كم ا ، ف ميمتمكم هم ِإمَّا ُخُروُجُه إلمي ْ اعمِة اْلوماِجبمِة ، وم ذمِلكم ُمنماٍف اجلْممم ُه ، وم

ُة عملمى طماعمِة اّللَِّ ِفيِه . قمامم ِف وماإْلِ اِف ، إْذ ُهوم لُُزوُم اْلُمْعتمكم  ِلاِلْعِتكم
 أنه يف كل مسجد سواء تقام فيه اجلماعة أم ال .: القول الثالث 

 . وهذا مذهب الشافعية
اِجِد لقوله تعاىل ) سم  ( . قالوا : وهذا عام يشمل كل املساجد وال يقبل ختصيصها ببعضومال تُ بماِشُروُهنَّ ومأمنْ ُتْم عماِكُفونم يف اْلمم

 املساجد إال بدليل .
 ع .أنه ال بد يف مسجد جام القول الرابع :

 وهذا اختيار الصنعاين .
 لقول عائشة ) ال اعتكاف إال يف مسجد جامع ( أخرجه ابن أيب شيبة .

 القول األول وأنه يصح يف كل مسجد مجاعة . والراجح
د اإلشارة إىل ما سبق يف اآلية من إحالل اجلماع واألكل والشرب ليايل الصيام حىت يتبني اخليط األبيض من اخليط األسو ( تِْلَك )

 .، والنهي عن املباشرة حال االعتكاف يف املساجدام الصيام إىل الليل بغروب الشمس، ومن مث إمتجر الثاينبطلوع الف
تِْلكم حدود هللا تنقسم إىل قسمني : حدود أوامر وواجبات جيب فعلها ، وعدم تركها وتعديها كما قال تعاىل )( ح د ود  اَّللَِّ ) 

اُحُدوُد اّللَِّ فمال ت مْعتم   ( . ُدوهم
اوالقسم الثاين: حدود نواه وحمرمات وممنوعات جيب تركها والبعد عنها وعدم قرهبا كما قال تعاىل )  (.تِْلكم ُحُدوُد اّللَِّ فمال ت مْقرمبُوهم

ًة وا الزِّىنم ِإنَُّه  ومال ت مْقرمبُ أي : فال تقربوا حدود هللا وحمرماته ، بل ابتعدوا عنها واجتنبوها كما قال تعاىل ) ( َفال تـَْقَرب وَها)  انم فماِحشم كم
ِبيالً  اءم سم سم   ( .وم

 وذلك ألن الوسائل هلا أحكام الغايات واملقاصد ، فالوسيلة املؤدية إىل احملّرم حمرمة .
  : اقوله تعاىل )قال السعدي  ،يشمل النهي عن فعل احملرم بنفسه ،( أبلغ من قوله )فال تفعلوها( ألن القربانفمال ت مْقرمبُوهم

 .يه، والعبد مأمور برتك احملرمات، والبعد عنها ، غاية ما ميكنه، وترك كل سبب يدعو إليهوالنهي عن وسائله املوصلة إل
  . أي كما بني الصيام وأحكامه ، وبني سائر األحكام على لسان عبده ورسوله حممد (  َكَذِلَك يـ بَـنيِِ  اَّللَّ  آيَاتِِه لِلنَّاسِ ) 
 أي أبنّي هلم ذلك ليتقوا حمارمي ومعاصّي ، ويتجنبوا سخطي وغضب .(  ق ونَ َلَعلَّه ْم يـَتـَّ ) 
 اّللَُّ آيماتِِه لِلنَّاسِ : قوله تعاىل ) قال السعدي ُ نيِّ ِلكم يُ ب م ذم ُقونم  كم فإهنم إذا بان هلم احلق اتبعوه، وإذا تبني هلم الباطل   ( لمعملَُّهْم ي مت َّ

م على وجه اجلهل بأنه حمرم، ولو علم ُترميه مل يفعله، فإذا بني هللا للناس آياته، مل يبق هلم اجتنبوه، فإن اإلنسان قد يفعل احملر 
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 . للتقوى عذر وال حجة، فكان ذلك سبباً 
، حكام ملا اهتدوا لطريق االمتثال، ألنه لو مل يبني هلم األخالفة( أي إرادًة التقائهم الوقوع يف امل)لعلهم يتقونقال ابن عاشور : 

لهم يلتبسون بغاية االمتثال واإلتيان باملأمورات على وجهها فتحصل هلم صفة التقوى الشرعية ، إذ لو مل يبني هللا هلم ألتوا أو لع
بعبادات غري مستكملة ملا أراد هللا منها ؛ وهم وإن كانوا معذورين عند عدم البيان وغري مؤاخذين بإمث التقصري إاّل أهنم ال يبلغون 

ر له مفعول مثل )  كمال مصادفة مراد هللا تعاىل ، فلعل يتقون على هذا منزل منزلةأي   ،صفة التقوى يستوي  هلالالزم ال يقدَّ
 ، وهو على الوجه األول حمذوف املفعول للقرينة . الذين يعلمون( 

 الفوائد :
 رمحة هللا بعباده لنسخ احلكم األول . -1
 جواز اجلماع ليايل رمضان . -2
 وهو سرت هلا .أن الزوجة سرت للزوج ،  -3
 علم هللا مبا يف النفوس . -4
 إثبات العفو هلل . -5
 أن النسخ إىل األخف نوع من النوبة . -6
 جواز مباشرة الزوجة على اإلطالق بدون تقييد ، ويستثىن من ذلك الوطء يف الدبر وحال احليض أو النفاس . -7
 جواز األكل والشرب واجلماع ليايل رمضان . -8
 جواز أن يصبح الصائم جنباً . -9
 أن األفضل املبادرة بالفطر . -10
 أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إىل غروب الشمس . -11
 مشروعية االعتكاف . -12
 أن اجلماع مبطل لالعتكاف . -13
 أن هللا يبني للناس اآليات الكونية والشرعية . -14
 أن العلم سبب للتقوى . -15
 علو مرتبة التقوى . -16

َنك م بِاْلبَ ) ْن َأمْ ـاِطِل َوت  َواَل تَْأك ل وْا َأْمَواَلك م بـَيـْ  (.(188َواِل النَّاِس بِاإِلمثِْ َوأَنت ْم تـَْعَلم وَن )ـْدل وْا ِّبَا ِإىَل احْل كَّاِم لَِتْأك ل وْا َفرِيًقا مِِ
 [188سورة البقرة: ] 

----------- 
َنك ْم بِاْلَباِطلِ  ) ل بعضكم مال بعض بالباطل ، فجعل سبحانه يعين تبارك وتعاىل بذلك : وال يأك(  َوال تَْأك ل وا َأْمَواَلك ْم بـَيـْ

 بذلك أكل مال أخيه بالباطل كاآلكل مال نفسه بالباطل .
ُكْم ( ونظري ذلك قوله تعاىل  ُكْم ( وقوله ) ومال ت مْلِمُزوا أمنْ ُفسم مبعىن : ال يلمز بعضكم بعضًا وال يقتل بعضكم ) ومال ت مْقتُ ُلوا أمنْ ُفسم

 إخوة ، فقاتل أخيه كقاتل نفسه ، والمزه كالمز نفسه .بعضاً ، ألن هللا جعل املؤمنني 
 فتأويل الكالم : وال يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل .

 : أي : وال تأخذوا أموالكم أي : أموال غريكم ، أضافها إليهم ، ألنه ينبغي للمسلم  ( ومال تمْأُكُلوا أمْمومالمُكْم ) قال السعدي
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 لنفسه ، وحيرتم ماله كما حيرتم ماله ؛ وألن أكله ملال غريه جيرئ غريه على أكل ماله عند القدرة.أن حيب ألخيه ما حيب 
 م يف مجع املال ، وأقوى وجوه  قوله تعاىل ) وال تأكلوا .. ( املراد األكل وسائر االنتفاعات ، وإمنا خص األكل ، ألنه األه

 االنتفاع .
 كل ألنه املقصد األعظم من املال .اول بعضكم مال بعض ، ولكنه عرب باأليتن: أي  ) وال تأكلوا (:  قال البقاعي 
 ( بِاْلبماِطلِ  قوله ) . الباطل يف اللغة : الذاهب الزائل ، وآكل املال بالباطل : آكله من غري الوجه الذي أباحه هللا آلكليه  

وديع ة أو عارية أو َنو ذلك ، ويدخل يف ذلك  قال السعدي : ويدخل  بذلك أكلها على وجه الغصب ، والسرقة ، واخليانة يف
أيضًا أخذها على وجه املعاوضة مبعاوضة حمرمة ؛ كعقود الربا ، والقمار كلها فإهنا من أكل املال بالباطل ، ألنه ليس يف مقابلة 

ألجراء وأكل عوض مباح ، ويدخل بذلك أخذها بسبب غش يف البيع والشراء واإلجارة وَنوها ، ويدخل يف ذلك استعمال ا
أجرهتم ، وكذلك أخذهم أجرة على عمل مل يقوموا بواجبه ، ويدخل يف ذلك األخذ من الزكوات والصدقات واألوقاف والوصايا 

 ملن ليس له حق منها أو فوق حقه ، فكل هذا وَنوه من أكل املال بالباطل ، فال حيل ذلك بوجه من الوجوه .
 قال الطربي : فإنه يعين : وختاصموا هبا ، يعين بأموالكم إىل احلكام .(  َوت ْدل وا ِّبَا ِإىَل احْل كَّامِ )  

فالضمري يف )هبا( يعود على األموال، أي: تتوصلوا وتتقدموا هبا إىل احلكام والقضاة احتيااًل منكم ، لتجعلوها وسيلة ألكلها، 
لم  وذلك بالتلبيس عليهم ، واألمْيان الفاجرة ، وقد قال  ةم عمْن أُمِّ سم ِإنَُّكْم  )قمالم  أمنَّ رمُسولم اّللَِّ  -رضى هللا عنها  -مم

ْيئًا  ْيُت لمُه حِبمقِّ أمِخيِه شم ْن قمضم ِتِه ِمْن ب مْعٍض ، فممم ُكْم أمحلْمُن حِبُجَّ لمعملَّ ب مْعضم ْتمِصُمونم ِإىلمَّ ، وم ْولِِه ، فمِإمنَّما أمْقطمُع لمُه ِقْطعمًة ِمنم النَّاِر فمالم ختم  ِبقم
ا  ( متفق عليه . يمْأُخْذهم

: فدلت هذه اآلية ، وهذا احلديث ، على أن حكم احلاكم ال يغري الشيء يف نفس األمر ، فال حيل يف نفس األمر  قال ابن كثري
جره حرامًا وهو حرام ، وال حيرم حالاًل وهو حالل ، وإمنا هو ملزم يف الظاهر ، فإن طابقه يف نفس األمر فذاك ، وإال فللحاكم أ

 وعلى احملتال وزره . 
 لوا بذلك إىل أكل املال أي ال تدلوا هبا إىل احلكام لتتوسعطف على ) تأكلوا ( : ) وتدلوا هبا إىل احلكام (  قال ابن عاشور

وخص هذه الصورة بالنهي بعد ذكر ما يشملها وهو أمكل األموال بالباطل ؛ ألن هذه شديدة الشناعة جامعة حملرمات  بالباطل ، 
 أنه مل يأكل مااًل بل آكلم غريه .رية ، وللداللة على أن معطي الرشوة آمث مع كث

 قوله تعاىل ) تدلوا ( من إرسال الدلو ، والرشوة من الرشاء  ، كأنه ميد هبا ليقضي احلاجة .

من أموال الناس باإلمث ، وحيتمل أن  طائفة ، والالم للعاقبة : أي : لتكون العاقبة والنهاية أن تأكلوا فريقاً (  لَِتْأك ل وا َفرِيقاً )  
 تكون الالم للتعليل ، أي : ألجل أن تأكلوا فريقاً من أموال الناس باإلمث .

 وهي أموال املدىل بأمواهلم إىل احلكام أو بعضها .(  ِمْن َأْمَواِل النَّاسِ ) 
 أي : بالذنب ، ألنه أكل بغري حق .( بِاإْلِمثِْ  )

ت ْم تـَْعَلم ونَ )   الواو حالية ، أي : واحلال أنكم تعلمون أن أكلكم هلا باطل وإمث ، وأهنا حرام عليكم .(  َوأَنـْ
 ومأمنْ ُتْم ت مْعلمُمونم ( أي بطالن ذلك وإَثه ، وهذه مبالغة يف اجلرأة واملعصية .:  قال القرطيب ( 

ْتمِصُمونم قال )  وقد ورد يف الصحيحني عن أم سلمة أن رسول هللا  ْن  إِنَُّكْم ختم ِتِه ِمْن ب مْعٍض ، فممم ِإىلمَّ ، وملمعملَّ ب مْعضمُكْم أمحلْمُن حِبُجَّ
ا ْولِِه ، فمِإمنَّما أمْقطمُع لمُه ِقْطعمًة ِمنم النَّاِر فمالم يمْأُخْذهم ْيئاً ِبقم ْيُت لمُه حِبمقِّ أمِخيِه شم  ( متفق عليه . قمضم

 الفوائد :
 طريق كان .ُترمي أكل أموال الناس بالباطل ، من أي  -1
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 .. ( .وأموالكم وأعرضاكم حرام عليكم . ) إن دماءكم وقد قال 
 وجوب حفظ املال ، ألن به قوام احلياة واملعاش ، وهو أحد الضروريات اليت جاء الدين حبفظها . -2
 وهي حمرمة ملا يلي :ُترمي الرشوة ،  -3

واللعن هو الطرد واإلبعاد عن رمحة هللا، وهذا يقتضي أن تكون ( لعن الراشي واملرتشي )  : للحديث الصحيح: أن النب أوالً 
 الرشوة من كبائر الذنوب.

أن فيها فساد اخللق؛ فإن الناس إذا كانوا حُيكم هلم حبسب الرشوة فسد الناس، وصاروا يتباهون فيها أيهم أكثر رشوة، فإذا   : ثانياً 
مل حيكم له، فسيعطي ألفاً، وإذا ظن أن خصمه سيعطي ألفًا أعطى  كان اخلصم إذا أعطى ألفًا حكم له، وإذا أعطى َثامنائة

 ألفني، وهكذا فيفسد الناس.
أهنا سبب لتغيري حكم هللا عّز وجل؛ ألنه بطبيعة احلال النفس حّيافة مّيالة، متيل إىل من أحسن إليها، فإذا أعطي القاضي  : ثالثاً 

 . كم هللا عّز وجلرشوة حكم بغري ما أنزل هللا، فكان يف هذا تغيري حل
وراً  : رابعاً  ألنه إذا حكم للراشي على خصمه بغري حق فقد ظلم اخلصم، وال شك أن الظلم ظلمات يوم  ، أن فيها ظلمًا وجم

 القيامة، وأن اجلور من أسباب الباليا العامة، كالقحط وغريه.
 . أن فيها أكالً للمال بالباطل، أو تسليطاً على أكل : خامساً 
أن فيها ضياع األمانات، وأن اإلنسان ال يؤمتن، واإلنسان ال يدري أحيكم له مبا معه من احلق، أو حيكم عليه؟ وهذا  : سادساً 

 فساد عظيم، ولذلك استحق الراشي واملرتشي لعنة هللا   والعياذ باهلل  .
 الوعيد والتهديد ملن يُقدمون على أكل أموال الناس بالباطل .-4
 الدنيا واملال . وجوب احلذر من فتنة -5

ه ورَِها َوَلِكنَّ اْلرِبَّ َمِن اتَـَّقى َوْأت وْا َيْسأَل وَنَك َعِن األِهلَِّة ق ْل ِهَي َمَواِقيت  لِلنَّاِس َواحْلَجِِ َولَْيَس اْلرِبُّ بَِأْن تَْأتـ ْوْا اْلبـ ي وَت ِمن ظ  ) 
َواِّبَا َواتَـّق وْا اَّللََّ لََعلَّك ْم   ( . (189تـ ْفِلح وَن )اْلبـ ي وَت ِمْن أَبـْ

 [ . 189سورة البقرة: ] 
------------- 

عن كون اهلالل يبدو ضعيفًا مث يأخذ يف الزيادة  قيل يف سبب نزوهلا : أن الناس سألوا رسول هللا (  َيْسأَلوَنَك َعِن اأْلَِهلَّةِ  )
 وهي اليت حيتاجون لبياهنا .حىت يتم ، مث يأخذ يف النقص ، فأجيبوا عن احلكمة يف ذلك ، ألهنا األهم ، 

( مجع هالل، وهو اسم للقمر أول ما يبدو دقيقاً، وإمنا مسي اهلالل هالاًل، ألن الناس يرفعون أصواهتم عند رؤيته، يقال:  اأْلَِهلَّةِ ) 
 استهل الصب إذا صاح بالبكاء .

 سؤال : مل مجع األهلة ؟
 الختالف أحواله وإن كان واحداً فهو كاملتعدد.مجع األهلة إما لتعددها بتعدد األشهر أو اجلواب : 

 . األمر للنب (  ق لْ )  
يبدو اهلالل ضعيفًا ، مث يشرع يف النقص إىل   –( أي جعلها هللا بلطفه ورمحته على هذا التدبري  ِهَي َمَواِقيت  لِلنَّاِس َواحْلَجِِ  )

وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات احلج ، وكذلك تعرف  ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداهتم من الصيام –كماله ، وهكذا 
 أوقات الديون املؤجالت ، ومدة اإلجارات ، ومدة التعدد واحلمل ، وغري ذلك مما هو من حاجات اخللق .

 وخص احلج بالذكر لكثرة أشهره ، وألن هذه اآليات توطئة ومتهيد لذكر أشهر احلج وأحكامه .
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لى الناس مع اعتبار املضاف احملذوف من عطف اخلاص على العام لالهتمام به واحتياج احلج وقال ابن عاشور : وعطف احلج ع
ومل جيدوا ما حيتاجون إليه يف ، للتوقيت ضروري ؛ إذ لو مل يوّقت جلاء الناس للحج متخالفني فلم حيصل املقصود من اجتماعهم 

 .أسفارهم وحلوهلم مبكة وأسواقها 
َواِّبَا تَْأت وا اْلبـ ي وَت ِمْن ظ ه ورَِها َولَْيَس اْلرِبُّ بَِأنْ )  روى البخاري عن الرباء قال )كانوا  ( َوَلِكنَّ اْلرِبَّ َمِن اتَـَّقى َوْأت وا اْلبـ ي وَت ِمْن أَبـْ

اوملمْيسم اْلربُّ بِأمْن تمْأُتوا اْلبُ ُيوتم ِمْن ُظهُ إذا أحرموا يف اجلاهلية أتوا البيوت من ظهورها ، فأنزل هللا : )  ( .ورِهم
مل  فاألنصار كانوا إذا أحرموا مل يدخلوا البيوت من أبواهبا تعبداً بذلك وظناً أنه بر ، فأخرب تعاىل أنه ليس من الرب ، ألن هللا تعاىل

حمارمه،  يشرعه هلم، وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبواهبا ملا فيه من السهولة عليهم، مث بني تعاىل أن الرب من اتقى هللا فخافه وَتنب
 وأطاعه بأداء فرائضه اليت أمره هبا ، فأما إتيان البيوت من ظهورها فال بر هلل فيه .

 ى : قوله تعاىل )  قال الشنقيطي ِن ات َّقم نم بِاّللَِّ ( مل يصرح باملراد مبن اتقى ، ولكنه بينه بقوله وملمِكنَّ اْلربَّ مم ْن آمم لمِكنَّ اْلربَّ مم ) وم
ْوِم اآْلخِ  اِكنيم وماْلي م سم ى وماْلمم الم عملمى ُحبِِّه ذمِوي اْلُقْرِبم وماْليمتمامم ِة وماْلِكتماِب ومالنَِّبيِّنيم ومآتمى اْلمم الِئكم ائِِلنيم وميِف ِر وماْلمم ِبيِل ومالسَّ وماْبنم السَّ

 ...( .الّرِقماِب ومأمقمامم الصَّالةم 
فراد كل منهما عن اآلخر ، لكن يف حال اجتماعهما يفسر كل منهما والرب يفسر بالتقوى ، كما تفسر التقوى بالرب يف حال ان

ْقومىمبعىن كما يف قوله تعاىل ) نُوا عملمى اْلربِّ ومالت َّ ت معماوم  ( فالرب هنا يراد به فعل املأمورات ، والتقوى ترك املنهيات. وم
 ة الرب .بفعل أوامره ، واجتناب نواهيه ، إذ إن هذا هو حقيق (َواتَـّق وا اَّللََّ  )

أي : ألجل أن تفلحوا ، وتفوزوا وُتصلوا على املطلوب ، وهي اجلنة غاية املطالب ، وتنجو من املرهوب (  َلَعلَّك ْم تـ ْفِلح ونَ ) 
 وهي النار .

 الفوائد :
 حرص الصحابة على العلم ومعرفة أمور دينهم ودنياهم . -1
 تها .أن معرفة احلكمة من جعل األهلة أهم من معرفة ماهي -2
 . تويل هللا اإلجابة عن رسوله  -3
 رمحة هللا تعاىل بعباده ، حيث جعل هلم ما يعرفون به عباداهتم ومعامالهتم .-4

 أن ما ال يشرعه هللا قربة وال ندب إليه ال يصري قربة يتقرب به متقرب .-5
 أن حقيقة الرب : تقوى هللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه .-6
  .وجوب تقوى هللا -7
 أن تقوى هللا سبب للفالح والسعادة يف الدنيا . -8
بِِ اْلم ْعَتِديَن ))   ( . (190َوقَاتِل وْا يف َسِبيِل اَّللَِّ الَِّذيَن يـ َقاتِل وَنك ْم َواَل تـَْعَتد وْا ِإنَّ اَّللََّ الَ حيِ 

 [ . 190] البقرة : 
---------- 

 هذا أمر من هللا بقتال الكفار الذين يقاتلوننا . ( يـ َقاتِل وَنك مْ  َوقَاتِل وا يف َسِبيِل اَّللَِّ الَِّذينَ ) 
 وهذا األمر قد يكون واجباً عينياً وقد يكون واجباً كفائياً .

 هذه اآلية تدل بظاهرها على أهنم مل يؤمروا بقتال الكفار إال إذا قاتلوهم، وقد جاءت آيات أخر تدل  يقال الشنقيط :
لمخم األمْشُهُر احْلُرُ على وجوب قتال الكفار  نمٌة (، وقوله ) فمِإذما اْنسم ىتَّ ال تمُكونم ِفت ْ ُم مطلقا ؛ قاتلوا أم ال، كقوله تعاىل ) ومقماتُِلوُهْم حم
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د ( واجلواب عن هذ ْرصم ُْم ُكلَّ مم ْدمُتُوُهْم ومُخُذوُهْم وماْحُصُروُهْم وماقْ ُعُدوا هلم ْيُث ومجم  أمور :ه بفماقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنيم حم
) الَِّذينم يُ قماتُِلونمُكْم ( هتييج املسلمني، وُتريضهم على قتال الكفار، فكأنه أّن املراد بقوله  -نها وأقرهبا : وهو من أحس األول

رِِكنيم  ومقماتُِلوا اْلُمشْ ، ويدل هلذا املعىن قوله تعاىل )يقول هلم : هؤالء الذين أمرتكم بقتاهلم هم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم
افًَّة   افَّةً كم اتُِلونمُكْم كم ا يُ قم مم  ( وخري ما يفسر به القرآن القرآن.كم

ْدمُتُوُهْم (  وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا، الوجه الثاين :  ْيُث ومجم أهنا منسوخة ، بقوله تعاىل ) فماقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنيم حم
أنه إذا أراد تشريع أمر عظيم على النفوس رمبا يشرعه تدرجييا لتخف صعوبته  وإيضاح ذلك أّن من حكمة هللا البالغة يف التشريع

 بالتدريج .
وهو اختيار بن جرير، ويظهر يل أنه الصواب : أن اآلية حمكمة، وأن معناها : قاتلوا الذين يقاتلونكم أي من الوجه الثالث : 

اء، والذراري، والشيوخ الفانية، والرهبان، وأصحاب الصوامع، شأهنم أن يقاتلوكم، أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالنس
ومن ألقى إليكم السلم، فال تعتدوا بقتاهلم ؛ ألهنم ال يقاتلونكم، ويدل هلذا األحاديث املصرحة بالنهي عن قتال الصب، 

الصمة، وقد فسر هذه اآلية هبذا  وأصحاب الصوامع، واملرأة، والشيخ اهلرم إذا مل يستعن برأيه، أما صاحب الرأي فيقتل كدريد بن
 وابن عباس واحلسن البصري . املعىن عمر بن العزيز 

  ( ِبيِل اّللَِّ قوله تعاىل  حث على اإلخالص ، أي : ألجل دين هللا ورفعته .(  يف سم
يف سبيل هللا؟ عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل محية، ويقاتل رياء، أي ذلك  عن عبد هللا بن قيس قال ) سئل رسول هللا 

  متفق عليه: من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا (.  فقال رسول هللا 
ال يذكر يف القرآن الكرمي لفظ ) القتال ( أو ) اجلهاد ( إال وهو مقرون بعبارة ) سبيل هللا ( وذلك يدل على أن الغاية من القتال 

هللا ( ال السيطرة أو املغنم ، أو إظهار الشجاعة ، أو االستغالل يف األرض ، وقد وضح غاية مقدسة نبيلة ، هي  ) إعالء كلمة 
 ) من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا ( .  هذه الغاية النبيلة قوله 

 ( ليصدوكم عن دين هللا .الَِّذيَن يـ َقاتِل وَنك ْم )  
ملسلمني حقيقة أو حكمًا ، ممن يساعدون على ذلك باملال والرأي وَنو ذلك ، وأما من ويف هذا أن الذين يقاتمل هو من يقاتل ا

 ال يقاتل فإهنم ال يقتلون كالنساء والصبيان والشيوخ والرهبان .
ثلوا ، وال كان يقول ) اغزوا يف سبيل هللا ، قاتلوا من كفر باهلل ، اغزوا وال تغلوا ، وال تغدروا ، وال مت  عن بريدة . أن رسول هللا 

 تقتلوا الوليد ( . رواه مسلم
 متفق عليهرأى امرأة مقتولة يف بعض مغازيه، فأنكر قتل النساء والصبيان (.  وعن ابن عمر ) أن رسول هللا 

 ( االعتداء : جماوزة احلد املباح ، أي قاتلوا يف سبيل هللا ، وال تعتدوا يف ذلك . َوال تـَْعَتد وا) 
 املناهي من املثلة والغلول كما سبق يف احلديث ) ... وال تغدروا ، وال تُغّلوا ، وال مُتثّلوا ... ( .ويدخل يف ذلك ارتكاب 

 ومن االعتداء أيضاً : ابتداء القتال يف األشهر احلرام ، ويف احلرم .
ِبريٌ لقوله تعاىل ) ْهِر احلْمرماِم ِقتماٍل ِفيِه ُقْل ِقتماٌل ِفيِه كم  ( . يمْسأملونمكم عمِن الشَّ
اتُِلوُكْم ِفيِه وقال تعاىل ) ىتَّ يُ قم ْسِجِد احلْمرماِم حم اتُِلوُهْم ِعْندم اْلمم  ( .ومال تُ قم

بُّ اْلم ْعَتِدينَ )   ( تعليل للنهي عن االعتداء . ِإنَّ اَّللََّ ال حيِ 
 الفوائد :

 وجوب القتال يف سبيل هللا . -1
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 فضيلة اجلهاد يف سبيل هللا .-2

 : ) ما اغربت قدما عبد يف سبيل هللا فتمسه النار ( . رواه البخاري  جرب قال : قال رسول هللا عن عبد الرمحن بن 
 احلكمة من اجلهاد يف سبيل هللا : -3

 أواًل : إعالء كلمة هللا .
دِ  )قال تعاىل    ِإنَّ اّللَّم عملمى نمْصرِِهْم لمقم ات مُلونم بِأمن َُّهْم ظُِلُموا وم  .(  يرٌ أُِذنم لِلَِّذينم يُ قم

 ثانياً : متحيص املؤمنني ، وحمق الكافرين .
اِفرِينم قال تعاىل )   قم اْلكم ُنوا ومميمْحم صم اّللَُّ الَِّذينم آمم حِّ لُِيمم  ( . وم

 أن ترك اجلهاد له عواقب : -4

 أواًل : ترك اجلهاد سبب للهالك يف الدنيا واآلخرة .
 داً تابعاً غري متبوع .فأما يف الدنيا ، فإن اجلبان يكون ذلياًل مستعب

 وأما يف اآلخرة ، فهو يهلك إن مل يتغمده هللا برمحته برتك فريضة حمكمة أنزهلا هللا يف كتابه ، هبا عز اإلسالم واملسلمني .
 ثانياً : ترك اجلهاد سبب للذل واهلوان .

رضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد ، سلط هللا عليكم ) إذا تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر و   عن ابن عمر قال : قال رسول هللا 
 ذاًل ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم ( . رواه البخاري 

 ثالثاً : وترك اجلهاد سبب للبالء .

 ) إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا اجلهاد يف سبيل هللا، أنزل هللا قال رسول هللا 
 هبم بالًء فلم يرفعه عنهم حىت يراجعوا دينهم( . رواه أبو داود

 : ) من مل يغز أو جيهز غازياً أو خيلف غازياً يف أهله خبري، أصابه هللا بقارعة قبل يوم القيامة (. رواه أبو داود وقال 

 رابعاً : ترك اجلهاد سبب لعذاب هللا وبطشه .

ْيئاً ( ِإالّ ت مْنِفُروا يُ عمذِّ  )قال تعاىل  رمُكْم ومال تمُضرُّوُه شم يمْستمْبِدْل ق مْوماً غمي ْ اباً أملِيماً وم  .ْبُكْم عمذم

 خامساً : وترك اجلهاد سبب إلفساد أهل األرض بالقضاء على دينهم .

لمِكنَّ اّللَّم ذُ قال تعاىل   ِت اأْلمْرُض وم دم سم ْعٍض لمفم ُهْم بِب م لمْوال دمْفُع اّللَِّ النَّاسم ب مْعضم ( ) وم  .و فمْضٍل عملمى اْلعمالمِمنيم

سادسًا : وترك اجلهاد يفوت مصاحل عظيمة للمسلمني ، منها : األجر والثواب والشهادة واملغنم والرتبية اإلميانية اليت ال ُتصل 
 بدون اجلهاد ، ودفع شر الكفار وإذالهلم .

 ُترمي االعتداء . -5
 إثبات حمبة هللا . -6
َنة  َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َواَل تـ َقاتِل وه ْم ِعنَد الْ َواقْـتـ ل وه ْم َحْيث  )  ْن َحْيث  َأْخَرج وك ْم َواْلِفتـْ َمْسِجِد احْلََراِم َحَّتَّ ثَِقْفت م وه ْم َوَأْخرِج وه م مِِ

( َوقَاتِل وه ْم َحَّتَّ 192ْوْا فَِإنَّ اَّللََّ َغف وٌر رَِّحيٌم )( فَِإِن انتَـهَ 191يـ َقاتِل وك ْم ِفيِه فَِإن قَاتـَل وك ْم فَاقْـتـ ل وه ْم َكَذِلَك َجَزاء اْلَكاِفرِيَن )
َنٌة َوَيك وَن الدِِين  َّلِلِِ فَِإِن انتَـَهوْا َفاَل ع ْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنَي )  ( . (193اَل َتك وَن ِفتـْ

 [ . 193 -190] البقرة : 
-------------- 

  أمر هللا بقتال الكفار أينما وجدوا يف كل وقت ويف كل زمان، قتال مدافعة، وقتال مهامجة. (وه ْم َواقْـتـ ل وه ْم َحْيث  ثَِقْفت م   )
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قال الطربي : يعين بذلك املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومنازهلم مبكة ، فقال هلم  (َوَأْخرِج وه ْم ِمْن َحْيث  َأْخَرج وك ْم ) 
 من مساكنهم وديارهم كما أخرجوكم منها . -وقد أخرجوكم من دياركم  -لونكم تعاىل ذكره : أخرجوا هؤالء الذين يقات

 ْيُث أمْخرمُجوُكمْ  : قوله ) قال ابن عاشور ( أي حيل لكم حينئٍذ أن خترجوهم من مكة اليت أخرجوكم منها ،  ومأمْخرُِجوُهْم ِمْن حم
بشرى يف نفوس املؤمنني ليْسعوا إليه حىت يدركوه وقد أدركوه ويف هذا هتديد للمشركني ووعد بفتح مكة ، فيكون هذا اللقاء هلذه ال

ْسِجدم احلْمرمامم ِإْن اىل هلم بالنصر كما قال تعاىل ) بعد سنتني ، وفيه وعد من هللا تع قم اّللَُّ رمُسولمُه الرُّْؤيا بِاحلْمقِّ لمتمْدُخُلنَّ اْلمم دم ْد صم لمقم
اءم اّللَُّ آِمِننيم حُمملِِّقنيم ُرُؤوسم  رِينم ال ختمماُفونم شم صِّ  ( . ُكْم ومُمقم

وملا كان اجلهاد فيها إزهاق النفوس وقتل الرجال ، نبه تعاىل على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر باهلل ، والشرك باهلل ، 
  والصد عن سبيله ، أبلغ وأشد وأعظم من القتل ، فقال : 

َنة  َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل )   هد : أي من أن يقتل املؤمن ، فالقتل أخف عليه من الفتنة .قال جما (َواْلِفتـْ
 : وابتالء املؤمن يف دينه حىت يرجع عنه فيصري مشركًا باهلل بعد إسالمه ، أشد عليه وأضر من أن يقتل مقيماً  قال الطربي

 على دينه ، متمسكاً عليه حمقاً فيه .
املشركني بالقتال عند املسجد احلرام،  –أيها املؤمنون  –أي ال تبدءوا  (َحَّتَّ يـ َقاتِل وك ْم ِفيِه  َوال تـ َقاتِل وه ْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد احْلََرامِ ) 

حىت يبدأوكم به هناك عند املسجد احلرام يف احلرم ، فاقتلوهم ، فإن هللا جعل ثواب الكافرين على كفرهم وأعماهلم السيئة القتل 
 يف الدنيا واخلزي الطويل يف اآلخرة .

: ) إن هذا البلد حرمه هللا يوم خلق السماوات واألرض ، فهو حرام حبرمة هللا إىل يوم القيامة ،  جاء يف الصحيحني قال  وقد
 ومل حيل إال ساعة من هنار ، وإهنا ساعيت هذه ، حرام حبرمة هللا إىل يوم القيامة ( .

 وقد ذهب بعض العلماء إىل أهنا منسوخة ، ورجحه الطربي .

ْدمُتُوُهْم له تعاىل ) نسخها قو  ْيُث ومجم لمخم اأْلمْشُهُر احْلُُرُم فماقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنيم حم  . (فمِإذما اْنسم
 وحكى ابن عطية يف احملرر على أن اجلمهور على القول بالنسخ .

 ومما احتجوا به أن ) براءة ( نزلت بعد سورة البقرة بسنتني ، وأن النب  قال القرطيب :  عليه املغفر ، فقيل : دخل مكة و
 ابن خطل متعلق بأستار الكعبة ، فقال : ) اقتلوه ( .

وقال مكي يف اإليضاح : والبني الظاهر يف اآلية أهنا منسوخة ، وهو قول أكثر العلماء ، ألن قتال املشركني فرض الزم يف كل 
 موضع كانوا فيه .

 األول وأهنا غري منسوخة . والراجح
 : كمة ، وال جيوز قتال أحد يف املسجد احلرام إال بعد أن يقاتل ، وبه قال طاووس .اآلية حم قال جماهد 
 وهو الذي يقتضيه نص اآلية ، وهو الصحيح من القولني ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه . قال القرطيب : 

وم اآلخر أن يسفك هبا دمًا وال يعضد ) إن مكة حرمها هللا ومل حيرمها الناس ، فال حيل المرئ يؤمن باهلل والي واستدلوا بقوله 
فقولوا له : إن هللا أذن لرسوله ومل يأذن لكم ، وإمنا أذن يل ساعة من هنار ،  هبا شوكًا ، فإن أحد ترخص بقتال رسول هللا 

 وقد عادت حرمتها كحرمتها باألمس ( . متفق عليه
 على وجه النسخ .أنه خص يف تلك الساعة باإلباحة على سبيل التخصيص ، ال  فبني 

 وكذلك آية السيف عامة وهذه اآلية خاصة ، والعام ال ينسخ اخلاص ، بل يعمل العام فيما عدا اخلاص .
 وأما ما استدلوا به من قتل ابن خطل فال حجة فيه ، فإن ذلك كان يف الوقت الذي أحلت له مكة وهي  قال القرطيب :
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 من أهلها يف الساعة اليت أحل له فيها القتال . دار حرب  وكفر ، وكان له أن يريق دماء من شاء
( أي : فإن قاتلوكم يف احلرم ، ومل يراعوا حرمة احلرم فاقتلوهم فيه معاملة هلم باملثل ، ودفاعًا عن فَِإْن قَاتـَل وك ْم فَاقْـتـ ل وه ْم ) 

 دينكم ودمائكم وأعراضكم وأوطانكم وأموالكم وحرمات املسلمني .
أي : ذلك عقوبة الكافرين باهلل ، املكذبني لرسله وشرعه ، وهي قتلهم يف الدنيا ، مع ما أعد هلم يف (  اْلَكاِفرِينَ  َكَذِلَك َجَزاء  ) 

اِب اأْلمْكربمِ لمعملَُّهْم ي مْرِجُعونم اآلخرة من العذاب األليم كما قال تعاىل ) اِب اأْلمْدىنم ُدونم اْلعمذم ُهْم ِمنم اْلعمذم ن َّ لمُنِذيقم  ( . وم
تَـَهْوا فَ )   . أي : فإن انتهى الكافرون الذين يقاتلونكم عن قتالكم وكفرهم باهلل ، فرتكوا ذلك وتابوا  (ِإِن انـْ
 لذنوب من آمن منهم وتاب من شركه . ( فَِإنَّ اَّللََّ َغف ورٌ ) 

لمفم ومثل هذه اآلية :  ا قمْد سم ُْم مم ْر هلم ُهوا يُ ْغفم ُروا ِإْن ي مْنت م فم  (  )ُقْل لِلَِّذينم كم
 بعباده .(   رَِحيمٌ ) 
َنٌة )  أمر هللا بقتال املشركني حىت ال تكون فتنة ، يعين : ال يكون شرك باهلل حىت ال يعبد دونه  (َوقَاتِل وه ْم َحَّتَّ ال َتك وَن ِفتـْ

 أحد.
قمى ِشْرٌك على ومْجِه األرض، ويد ، املراد بالفتنة هنا: الشرك :ال أكثر العلماء ق ) -يليه-ل هلذا املعىن قوله بعده أي: حىت ال ي مب ْ

يمُكونم الدِّيُن ُكلُُّه ّلِلَِّ  ألن الدين ال يكون كله هلل إال إذا مل ي مْبقم عملمى ومْجِه األْرِض ِشْرٌك، فعندئٍذ يكون الدين كله هلل. ويؤيد هذا (  وم
ا منُعوا أُِمْرُت أمْن أُ )    املعىن وهذا التفسري الذي دلت عليه القرينة القرآنية قوله ىتَّ ي مُقولُوا: الم إِلمهم ِإالَّ هللاُ، فمِإذما قماُلوهم قماِتلم النَّاسم حم

ابُ ُهْم عملمى هللاِ  ا، ومِحسم هم ُْم ِإالَّ حِبمقِّ اءمُهْم ومأمْموماهلم  ( . ِمينِّ ِدمم

 ىت يكون الدين كله تعاىل .: والدين هو الطاعة ، فإذا كان بعض الدين هلل وبعضه لغري هللا وجب القتال ح قال ابن تيمية 
 يستدل هبذه اآلية على القاعدة املشهورة وهي : أنه يرتكب أخف املفسدتني لدفع أعالمها . قال السعدي : 
قال : )أمرت  أي: يكون دين هللا هو الظاهر العايل على سائر األديان، كما ثبت يف الصحيحني أنه  (َوَيك وَن الدِِين  َّلِلَِّ ) 

 اس حىت يقولوا ال إله إال هللا ، فإن قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على هللا تعاىل( .أن أقاتل الن
 فاحلكمة من قتال الكفار : حىت ال تكون فتنة ، ويكون الدين كله هلل تعاىل .

يمُكونم قال تعاىل يف سورة األنفال )  نمٌة وم ىتَّ ال تمُكونم ِفت ْ قماتُِلوُهْم حم ُلونم بمِصريٌ  وم ْوا فمِإنَّ اّللَّم مبما ي مْعمم هم  ( . الدِّيُن ُكلُُّه ّلِلَِّ فمِإِن انْ ت م
  اهلالكومسي الكفر فتنة ألنه يؤدي إىل . 
تَـَهْوا )  لتكم ، أي فإن انتهى الذين يقاتلونكم من الكفار عن قتالكم ، ودخلوا يف م (  ال ع ْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ فَ فَِإِن انـْ

وأقروا مبا ألزمكم هللا من فرائضه ، وتركوا ما هم عليه من عبادة األوثان ، فدعوا االعتداء عليهم وقتاهلم وجهادهم ، فإنه ال ينبغي 
 أن يعتدي إال على الظاملني ، وهم املشركون باهلل .

ن ، فسمي جزاء العدوان عدوانًا ، كقوله : ومسي ما يصنع بالظاملني عدوانًا من حيث هو جزاء عدوان ، إذ الظلم يتضمن العدوا
ا  يِّئمٌة ِمثْ ُلهم يِّئمٍة سم زماُء سم  .( )ومجم

 : فإن قيل : مل مسي ذلك القتل عدواناً مع أنه حق وصواب ؟  قال الرازي

يِّ قلنا : ألن ذلك القتل جزاء العدوان ، فصح إطالق اسم العدوان عليه ، كقوله تعاىل :  يِّئمٍة سم زماُء سم ا )ومجم  . (ئمٌة ِمثْ ُلهم
 قال الزجاج : والعرب تقول : ظلمين فالن فظلمته ، أي جازيته بظلمه .

 الفوائد :
 وجوب القتال يف سبيل هللا . -1



 الش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                             تفسري سورة البقرة

 329 

 فضيلة اجلهاد يف سبيل هللا .-2

 بخاري رواه ال: ) ما اغربت قدما عبد يف سبيل هللا فتمسه النار ( .  عن عبد الرمحن بن جرب قال : قال رسول هللا 
 احلكمة من اجلهاد يف سبيل هللا : -3

 : إعالء كلمة هللا . أوالً 
ِديرٌ  )قال تعاىل    ِإنَّ اّللَّم عملمى نمْصرِِهْم لمقم ات مُلونم بِأمن َُّهْم ظُِلُموا وم  .(  أُِذنم لِلَِّذينم يُ قم

 : متحيص املؤمنني ، وحمق الكافرين . ثانياً 
صم اّللَُّ قال تعاىل )   حِّ لُِيمم اِفرِينم  وم قم اْلكم ُنوا ومميمْحم  ( . الَِّذينم آمم

 أن ترك اجلهاد له عواقب : -4

 ترك اجلهاد سبب للهالك يف الدنيا واآلخرة . أواًل :
 فأما يف الدنيا ، فإن اجلبان يكون ذلياًل مستعبداً تابعاً غري متبوع .

 حمكمة أنزهلا هللا يف كتابه ، هبا عز اإلسالم واملسلمني . وأما يف اآلخرة ، فهو يهلك إن مل يتغمده هللا برمحته برتك فريضة
 ترك اجلهاد سبب للذل واهلوان . ثانياً :

) إذا تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد ، سلط هللا عليكم   عن ابن عمر قال : قال رسول هللا 
 واه البخاري ذاًل ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم ( . ر 

 وترك اجلهاد سبب للبالء . ثالثاً :

) إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا اجلهاد يف سبيل هللا، أنزل هللا  قال رسول هللا 
 هبم بالًء فلم يرفعه عنهم حىت يراجعوا دينهم( . رواه أبو داود

 جيهز غازياً أو خيلف غازياً يف أهله خبري، أصابه هللا بقارعة قبل يوم القيامة (. رواه أبو داود : ) من مل يغز أو وقال 

 ترك اجلهاد سبب لعذاب هللا وبطشه . رابعاً :

ْيئاً  )قال تعاىل  رمُكْم ومال تمُضرُّوُه شم يمْستمْبِدْل ق مْوماً غمي ْ اباً أملِيماً وم  . (ِإالّ ت مْنِفُروا يُ عمذِّْبُكْم عمذم

 وترك اجلهاد سبب إلفساد أهل األرض بالقضاء على دينهم . خامساً :

لمِكنَّ اّللَّم ُذو فمْضٍل عملمى اْلعمالمِمنيم قال تعاىل   ِت اأْلمْرُض وم دم سم ْعٍض لمفم ُهْم بِب م لمْوال دمْفُع اّللَِّ النَّاسم ب مْعضم  .( ) وم

ا : األجر والثواب والشهادة واملغنم والرتبية اإلميانية اليت ال ُتصل وترك اجلهاد يفوت مصاحل عظيمة للمسلمني ، منه سادسًا :
 بدون اجلهاد ، ودفع شر الكفار وإذالهلم .

 ُترمي االعتداء . -5
 إثبات حمبة هللا . -6
 اإلشارة إىل أن املسلمني أحق الناس بأرض هللا . -7
 أن الفتنة بالكفر والصد عن سبيل هللا أعظم من القتل .-8
 ظيم حرمة املسجد احلرام .تع -9

 جواز القتال عند املسجد احلرام إذا بدأنا بذلك أهله . -10
َما اْعَتَدى َعَلْيك ْم َواتَـّق وْا اَّللََّ الشَّْهر  احْلََرام  بِالشَّْهِر احْلََراِم َواحْل ر َمات  ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيك ْم فَاْعَتد وْا َعَلْيِه ِبِْثِل ) 

 ( . (194َلم وْا َأنَّ اَّللََّ َمَع اْلم تَِّقنَي )َواعْ 
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 [ . 194] البقرة :  
---------- 

) ال ( يف الشهر للجنس ، ألن الشهر احلرام ليس شهراً واحداً وإمنا هي أربعة أشهر ، كما قال  (الشَّْهر  احْلََرام  بِالشَّْهِر احْلََراِم ) 
ُهوِر ِعنْ تعاىل )  ةم الشُّ ا أمْرب معمٌة ُحُرمٌ ِإنَّ ِعدَّ هم اوماِت وماأْلمْرضم ِمن ْ مم لمقم السَّ ْهرًا يِف ِكتماِب اّللَِّ ي مْومم خم رم شم ( ، وهي : ذو  دم اّللَِّ اثْ نما عمشم

 القعدة ، وذو احلجة ، واحملرم ، ورجب .
انم قمِد اْستم قال )  و كما يف حديث أيب بكرة . أن رسول هللا  يْ  ِإنَّ الزَّمم هم ارم كم نمُة اثْ نما دم وماِت وماألمْرضم السَّ مم لمقم اّللَُّ السَّ ئمِتِه ي مْومم خم

ٌب  رَُّم ومرمجم ِة وماْلُمحم ُذو احلِْجَّ ِة وم ْعدم ومالِيماٌت ُذو اْلقم ا أمْرب معمٌة ُحُرٌم ثمالمثمٌة ُمت م هم ْهراً ِمن ْ رم شم  ( متفق عليه .عمشم
ْهِر احلْمرماِم ا القتال ، واالعتداء والظلم ، كما قال تعاىل ومسيت هذه األشهر باألشهر احلرم ، ألن هللا حرم فيه )يمْسأملونمكم عمِن الشَّ

ِبرٌي ِقتماٍل ِفيِه ُقْل ِقتما  ( .ٌل ِفيِه كم
ومعىن اآلية : ملا منعكم املشركون من دخول مكة يف الشهر احلرام ) ذي القعدة ( سنة ست من اهلجرة ، قاضاكم هللا بالدخول 

 سبع يف ) ذي القعدة ( أي : هذا هبذا . من قابل ، سنة
  : روي عن ابن عباس وجماهد والضحاك أن رسول هللا قال الرازي  خرج عام احلديبية للعمرة وكان ذلك يف ذي القعدة

حىت يرتكوا له مكة ثالثة ، فصده أهل مكة عن ذلك مث صاحلوه عن أن ينصرف ويعود يف العام القابل ، سنة ست من اهلجرة 
يف العام القابل وهو يف ذي القعدة سنة سبع ودخل مكة واعتمر ، فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية يعين  ، فرجع رسول هللا  أيام

ويف هذا هذا الشهر فهذا الشهر بذاك الشهر  والقوم كانوا صدوك يف السنة املاضية يف،  إنك دخلت احلرم يف الشهر احلرام
 تطييب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم .

 وقيل : فإن بدأوكم يف القتال يف الشهر احلرام ، فانتهكوا حرمته ، فقاتلوهم فيه وال تبالوا حبرمته ، فإنه قصاص مبا فعلوا .
 القول األول ولذلك قال القرطب يف تفسريه : والقول األول أشهر وعليه األكثر . والراجح

 ت مجع ظلمة ، واحلجرات مجع حجرة .احلرمات : مجع حرمة ، كالظلما (َواحْل ر َمات  ِقَصاٌص ) 
 : وإمنا مجعت احلرمات ؛ ألنه أراد حرمة  الشهر احلرام ، وحرمة  البلد احلرام ، وحرمة  اإلحرام . قال الشوكاين

 واحلرمة : ما منْعت من انتهاكه ) يعين كل ما حّرم الشارع انتهاكه ( ، والقصاص : املساواة .
انتهك شيء منها أو اعتدي عليه يقتص من املعتدي مبثله ، فمن قاتل يف الشهر احلرام قوتل يف واملعىن : أن هذه احلرمات إذا 

 الشهر احلرام ، ومن اعتدى يف احلرم اقتص منه يف احلرم .
 : ومعىن كوهنا قصاصًا أي مماثلة يف اجملازاة واالنتصاف ، فمن انتهكها جبناية يعاقب فيها جزاء جنايته ،  قال ابن عاشور

فعلى يعة إىل غدر األمن أو اإلضرار به، فإذا أراد أحد أن يتخذ ذلك ذر احلرمة لألشهر احلرم لقصد األمن،  ك أن هللا جعلوذل
وال ملكان كما تقدم يف قوله تعاىل ) اآلخر الدفاع عن نفسه ، ألن حرمة الناس مقدمة على حرمة األزمنة ، ويشمل ذلك حرمة ا

 ظ )قصاص( إخبار باملصدر للمبالغة .، واإلخبار عن احلرمات بلفيقاتلونكم فيه (  تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت
أي : فمن اعتدى عليكم من الكفار بقتال أو قتل أو انتهاك  (َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيك ْم فَاْعَتد وا َعَلْيِه ِبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيك ْم ) 

 ائه عليكم ، يف هيئته ، ويف كيفيته ، ويف زمانه ، ويف مكانه .عرض أو سلب مال ، فخذوا حقكم منه مبثل اعتد
 عمدَّ ُحُدودم هللا (  أي يتجاوزها ؛ فمن ظلمك  قال القرطيب ن ي مت م مم ِن اعتدى ( االعتداء هو التجاوز ؛ قال هللا تعاىل ) وم : ) فممم

ك فخذ ِعرضه ؛ ال تتعّدى إىل أبويه وال إىل فخذ حّقك منه بقدر مظلمتك ، ومن شتمك فرّد عليه مثلم قوله ، ومن أخذ ِعْرضم 
 .ابنه أو قريبه ، وليس لك أن تمكِذب عليه وإن كذب عليك ، فإن املعصية ال تُقابل باملعصية 
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  ( ى عملمْيُكمْ روى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس : أن قوله ِن اْعتمدم نزلت مبكة حيث ال شوكة وال جهاد ، مث نسخ  (... فممم
 ل باملدينة .بآية القتا

 وقد رد هذا القول ابن جرير وقال : بل اآلية مدنية بعد عمر القضية .
 : قوله تعاىل ) مبثل ما اعتدى عليكم ( يشمل املماثلة يف املقدار ويف األحوال ككونه يف الشهر احلرام أو  قال ابن عاشور

 البلد احلرام. 

 ( مسى أخذهم حبقهم ا ... فماْعتمُدوا عملمْيهِ قوله ). عتداء ، ألن سببه االعتداء عليهم 
زماءُ وأيضاً من باب اجملانسة واملشاكلة ، كما قال تعاىل ) ا  ومجم يِّئمٌة ِمثْ ُلهم يِّئمٍة سم  ( .سم

 . أمر هللا بالعدل حىت يف املشركني 
ا ُعوِقْبُتْم بِِه كما قال تعاىل )  ِإْن عماق مْبُتْم ف معماِقُبوا مبِْثِل مم  .( وم

ا وقال تعاىل )  يِّئمٌة ِمثْ ُلهم يِّئمٍة سم زماُء سم  .( ومجم
  ( لإلباحة بدليل قوله تعاىل يف آخر سورة النحل.فماْعتمُدوا عملمْيِه واألمر يف قوله تعاىل ) .. (  ا ِإْن عماق مْبُتْم ف معماِقُبوا مبِْثِل مم وم

ٌر لِلصَّاِبرِينم  ي ْ ُوم خم ْرمُتْ هلم ب م لمِئْن صم  ( . ُعوِقْبُتْم ِبِه وم
ا ومأمْصلمحم فمأمْجرُُه عملمى اّللَِّ له تعاىل )وقو  ْن عمفم  ( .  فممم

ْقومىوقوله تعاىل )   ( . ومأمْن ت مْعُفوا أمقْ رمُب لِلت َّ
 ى عملمْيُكْم ( اآلية . يقال الشنقيط ا اْعتمدم ى عملمْيُكْم فماْعتمُدوا عملمْيِه مبِْثِل مم ِن اْعتمدم  : قوله تعاىل ) فممم

 طلب االنتقام، وقد أذن هللا يف االنتقام يف آيات كثرية : هذه اآلية تدل على 
ِبيُل عملمى الَِّذينم  ِبيٍل، ِإمنَّما السَّ ا عملمْيِهْم ِمْن سم رم ب مْعدم ظُْلِمِه فمُأولمِئكم مم ِن انْ تمصم لممم  يمْظِلُمونم النَّاسم ( اآلية . كقوله تعاىل ) وم

( .وكقوله ) ال حيُِبُّ اّللَُّ اجلْمْهرم بِالسُّ  ْن ظُِلمم ْوِل ِإال مم  وِء ِمنم اْلقم
( اآلية . ْنُصرمنَُّه اّللَُّ ا ُعوِقبم ِبِه مُثَّ بُِغيم عملمْيِه لمي م ْن عماقمبم مبِْثِل مم مم  وكقوله ) ذمِلكم وم

ْغُي ُهْم ي مْنتمِصُرونم ( . اب مُهُم اْلب م  وقوله ) ومالَِّذينم ِإذما أمصم
يِّ   يِّئمٍة سم زماُء سم ا ( .وقوله ) ومجم  ئمٌة ِمثْ ُلهم
 وقد جاءت آيات أخر تدل على العفو وترك االنتقام : 

اِظِمنيم اْلغمْيظم  ِح الصَّْفحم اجلْمِميلم ( وقوله ) وماْلكم رم ِإنَّ ذمِلكم لمِمْن عمْزِم  وماْلعماِفنيم عمِن النَّاِس ( كقوله ) فماْصفم غمفم رم وم ب م ْن صم لممم وقوله ) وم
الم األُُموِر ( ، وقوله ) ُهُم اجلْماِهُلونم قماُلوا سم اطمب م ِإذما خم (، وكقوله : )وم اً ( واجلواب عن ُخِذ اْلعمْفوم ومْأُمْر بِاْلُعْرِف ومأمْعِرْض عمِن اجلْماِهِلنيم

 هذا بأمرين : 
 أن هللا بنّي مشروعية االنتقام مث أرشد إىل أفضلية العفو . أحدمها :

ِإْن عما  ٌر لِلصَّاِبرِين ( .ويدل هلذا قوله تعاىل ) وم ي ْ ُوم خم ْرمُتْ هلم ب م لمِئْن صم ا ُعوِقْبُتْم ِبِه وم  ق مْبُتْم ف معماِقُبوا مبِْثِل مم
ْن ظُِلمم وقوله )  ْوِل ِإال مم وِء ِمنم اْلقم بُّ اّللَُّ اجلْمْهرم بِالسُّ ْن ظُِلمم ال حيُِ  ِإنْ قوله )(، مث أرشد إىل العفو ب(، أذن يف االنتقام بقوله )ِإال مم

رْياً أمْو خُتُْفوُه أمْو ت مْعُفوا عمْن ُسوٍء فمِإنَّ  انم عمُفّواً قمِديراً تُ ْبُدوا خم  ( .اّللَّم كم
 : أّن االنتقام له موضع حيسن فيه، والعفو له موضع كذلك . الوجه الثاين

جاريته مثاًل إذا كان الغاصب وإيضاحه أن من املظامل ما يكون يف الصرب عليه انتهاك حرمة هللا، أال ترى أّن من غصبت منه  
يزين هبا فسكوته وعفوه عن هذه املظلمة قبيح وضعف وخور، تنتهك به حرمات هللا، فاالنتقام يف مثل هذه احلالة واجب، وعليه 
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ني حيمل األمر ) فماْعتمُدوا (  اآلية، أي كما بدأ الكفار بالقتال فقتاهلم واجب، خبالف من أساء إليه بعض إخوانه من املسلم
 بكالم قبيح، وَنو ذلك فعفوه أحسن وأفضل .

كم وال إذا انتصرمت ممن ظلمكم فال تظلموهم بأخذ أكثر من حقاتقوا هللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، أي : ( َواتَـّق وا اَّللََّ ) 
 تعتدوا إىل ما مل يرخص لكم .

 : أن يكون عن غضب فهو مظنة اإلفراطألن شأن املنتقم  ،يف االعتداء أي بأال يتجاوز احلدأمر باالتقاء  قال ابن عاشور. 

 : ال تقف على حدها إذا رخص هلا يف املعاقبة لطلبها التشفي ، أمر تعاىل  -يف الغالب  -وملا كانت النفوس  قال السعدي
 الوقوف عند حدوده ، وعدم َتاوزها . بلزوم تقواه ، اليت هي

 معية خاصة بنصره وعونه وتوفيقه .(  ِقنيَ َواْعَلم وا َأنَّ اَّللََّ َمَع اْلم تَّ ) 
 ومن كان هللا معه ، حصل له السعادة األبدية ، ومن مل يلزم التقوى ختلى عنه وليه ، وخذله ، فوكله إىل  قال السعدي :

 نفسه فصار هالكه أقرب إليه من حبل الوريد .
  رة ( .ويف هذا فضل عظيم للمتقني ، ) وقد تقدمت فضائل التقوى يف أول السو 

 الفوائد :
 أن احلرمات قصاص . -1
 أن املعتدي ال جيازى بأكثر من عدوانه .-2
 وجوب تقوى هللا يف معاملة اآلخرين . -3
 فضل التقوى .-4
 إثبات معية هللا تعاىل .-5
بُّ اْلم ْحِسِننَي ) َوأَنِفق وْا يف َسِبيِل اَّللَِّ َواَل تـ ْلق وْا بِأَْيِديك ْم ِإىَل التـَّْهل َكِة َوَأْحِسنـ َواْ )   ( . (195ِإنَّ اَّللََّ حيِ 

 [ . 195] البقرة :  
----------- 

قال حذيفة وابن عباس وعكرمة وعطاء وجماهد ومجهور الناس: املعىن؛ ( َوأَْنِفق وا يف َسِبيِل اَّللَِّ َوال تـ ْلق وا بِأَْيِديك ْم ِإىَل التـَّْهل َكِة ) 
  يف سبيل هللا وختافوا العيلة .لنفقة ال تلقوا بأيديكم بأن ترتكوا ا

  : هذه اجلملة معطوفة على مجلة ) وقاتلوا يف سبيل هللا (  اخل فإهنم ملا أمروا بقتال عدوهم ، وكان العدو قال ابن عاشور
لمني ال أوفر منهم عدة حرب أيقظهم إىل االستعداد بإنفاق األموال يف سبيل هللا ، فاملخاطبون باألمر باإلنفاق مجيع املس

 خصوص املقاتلني.
تنبيه املسلمني فإهنم قد يقصرون يف اإلتيان على منتهى : مع أن االستعداد للحرب مركوز يف الطباع  ووجه احلاجة إىل هذا األمر

ه ) واعلموا  إياهم النصر وأخرياً بقولاالستعداد لعدو قوي ، ألهنم قد ملئت قلوهبم إمياناً باهلل وثقة به ، وملئت أمساعهم بوعد هللا
نبهوا على أن تعهد هللا هلم بالتأييد والنصر ال يسقط عنهم أخذ العدة املعروفة فال حيسبوا أهنم غري مأمورين  أن هللا مع املتقني (

هللا يف ناط هللا تعاىل هبا مسبباهتا على حسب احلكمة اليت اقتضاها النظام الذي سنه أببذل الوسع لوسائل النصر اليت هي أسباب 
ي ال يكونوا كالذين قالوا طلب املسببات دون أسباهبا غلط وسوء أدب مع خالق األسباب ومسبباهتا كألسباب ومسبباهتا ، فا

 إنا هاهنا قاعدون ( .فاذهب أنت وربك فقاتال ملوسى )
 روى البخاري عن حذيفة قال : نزلت اآلية يف النفقة .
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يب أيوب األنصار قال  ) نزلت اآلية فينا معشر األنصار ملا أعز هللا وأخرج أبو داود والرتمذي وصححه ، وابن حبان عن أ
اإلسالم وكثر ناصروه ، قال بعضنا لبعض سراً : إن أموالنا قد ضاعت ، وإن هللا قد أعز اإلسالم ، فلو أقمنا يف أموالنا فأصلحنا 

 ما ضاع منا ، فأنزل هللا يرد علينا ... ( .
 النا وصالحها وتركنا الغزو .فكانت التهلكة اإلقامة على أمو 

 وقال بعضهم : أن يذنب الرجل الذنب ، فيقول : ال يغفر يل ، فيلقي بيده إىل التهلكة ، أي يستكثر من الذنوب فيهلك .
فالتهلكة واهلالك نوعان : حسي باملوت، وهالك معنوي: بالكفر واملعاصي، وترك اجلهاد واإلنفاق يف سبيل هللا والعمل لآلخرة ، 

لتعرض لعذاب هللا ، واحلرمان من ثوابه ، وهذا أشد وأعظم ، وهذا هو املراد بالتهلكة يف اآلية ، كما قال أبو أيوب يف سبب وا
 نزول اآلية ) فكانت التهلكة اإلقامة يف األهل واملال وترك اجلهاد ( .

هللا عليكم ذاًل ال ينزعه عنكم حىت ترجعوا إىل  ) إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذمت أذناب البقر ، وتركتم اجلهاد ، سلط وقد قال 
 دينكم ( رواه أبو داود .

وال ميتنع أن يشمل النهي يف اآلية أيضًا املعىن األول وهو التسبب إلهالك النفس باملوت ، بقتل اإلنسان نفسه بأي سبب من 
 األسباب .

نار جهنم يرتدى فيها خالدًا ملدًا فيها أبدًا ، ومن  ) من تردى من جبل فقتل نفسه ، فهو يف عن أيب هريرة . قال : قال 
 ُتسى مساً فقتل نفسه ، فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم خالداً ملداً فيها أبداً .. ( متفق عليه .

لقائها النهي عن قتل النفس وإيذائها وإ على يستدلون هبذه اآلية أيضاً  -من املتقدمني واملتأخرين  -ومع ذلك ، فإن العلماء 
 آخذين بعموم لفظ اآلية ، وبالقياس  إىل التهلكة بأي طريقة من طرق التهلكة ،

 ب ( .ربة بعموم اللفظ ، ال خبصوص السبة ) العين بذلك القاعدة األصولية القائلاجللي ، مقرر 

  ففيه نظر -ل هللاى موضوع ترك النفقة يف سبييعين قصر اآلية عل-وأما قصرها عليه : رمحه هللا احلافظ ابن حجرقال، 
 ظ .ألن العربة بعموم اللف

  االعتبار بعموم اللفظ ال  وللسلف يف معىن اآلية أقوال . واحلق أن ،: ال تأخذوا فيما يهلككم  : أي الشوكاين قالو
 ي .وبه قال ابن جرير الطرب  الدنيا فهو داخل يف هذا ، خبصوص السبب ، فكل ما صدق عليه أنه هتلكة يف الدين أو

أنه اعترب من يذنب الذنب مث  بن عازب  تنوع تفسريات السلف هلذه اآلية ، فقد ورد عن الرباء ل على ذلك أيضاً ويد
  .املنذر بإسناد صحيح أخرجه ابن جرير وابن :قال ابن حجر ،  بيده إىل التهلكة ييأس من رمحة هللا : أنه ألقى

يشمل مجيع أنواع اإلحسان ، ألنه مل يقيده بشيء دون شيء ، فيدخل فيه يأمر هللا تعاىل باإلحسان ، وهذا  (َوَأْحِسن وا )  
اإلحسان باملال ، ويدخل فيه اإلحسان باجلاه ، وبالشفاعة وَنو ذلك ، وتعليم العلم النافع ، وقضاء حوائج الناس من تفريج  

 كرباهتم ، وإزالة شدائدهم ، وعيادة مرضاهم ، وتشييع جنائزهم ، وإرشاد ضاهلم .
ُن ِديناً ممَّْن أمْسلممم ، كما قال تعاىل ) يدخل يف ذلك اإلحسان يف عبادة هللا ، إخالصاً هلل تعاىل ، ومتابعة للرسول و   ْن أمْحسم مم وم

ُه ّلِلَِّ ومُهوم حُمِْسنٌ  ُه ّلِلَِّ ومُهوم حُمِْسٌن ف ملمُه أمْجرُُه ِعْندم رمبِّ ( وقال تعاىل ) ومْجهم ْن أمْسلممم ومْجهم  ( . هِ ب ملمى مم
 فاإلحسان يف عبادة هللا : أن تقوم بالعمل متقناً فيه إخالصاً ومتابعة .

 واإلحسان إىل املخلوق : بأداء حقوقهم الواجبة واملستحبة ، وأن تعامل الناس مبا ُتب أن يعاملوك .
 تراه، فإن مل تكن تره فإنه يراك(.يف تعريفه )أن تعبد هللا كأنك  وأعظم دافع لإلحسان مراقبة هللا تعاىل، ولذلك قال النب 

معىن اإلحسان ، وأن إحسان العمل إمنا يكون ملن راقب هللا وعلم يقينيًا أن هللا  وسؤال جربيل هذا ليعلم أصحاب النب 
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 مطلع عليه .
 ألن اإلحسان هو الغاية اليت من أجلها خلق اخللق ، وأنه سبحانه خيترب عباده يف إحساهنم للعمل . 

اوماِت وماأْلمْرضم يِف ِستَّ تعاىل يف أول سورة هود ) كما قال مم لمقم السَّ اءِ  ومُهوم الَِّذي خم انم عمْرُشُه عملمى اْلمم ( مث بنّي احلكمة فقال ِة أميَّاٍم ومكم
الً ) ُن عممم ُلومُكْم أميُُّكْم أمْحسم  ( . ومل يقل أيكم أكثر عماًل .لِيمب ْ

ا عملمى اأْلمْرِض زِينمًة هلمما ِإنَّا وقال تعاىل يف أول سورة الكهف ) عمْلنما مم الً ( مث بنّي احلكمة بقوله ) جم ُن عممم ُلومُهْم أمي ُُّهْم أمْحسم  ( . لِنمب ْ
ْوتم وماحلْميماةم وقال تعاىل يف أول سورة امللك ) لمقم اْلمم ُن عممم  ( مث بنّي احلكمة فقال ) الَِّذي خم ُلومُكْم أميُُّكْم أمْحسم  ( .اًل لِيمب ْ

 حسان : أن يأت بالعمل حسناً متقناً ال نقص فيه وال وصم ، وإحسان العمل ال ميكن إال مبراقبة خالق هذا الكون فاإل
 : ُنوا احلُْْسىنم  )قوله تعاىل  قال ابن رجب تفسرُي الزِّيادِة  عِن النَّبِّ "صحيح مسلم"  ، وقد ثبت يف  (ومزِيمادمٌة  لِلَِّذينم أمْحسم

هللا عز وجل يف اجلنة ، وهذا مناسٌب جلعِله جزاًء  ألهِل اإلحّساِن ؛ ألنَّ اإلحسانم هو أْن يمعُبدم املؤمُن ربّه يف  بالّنظِر إىل وجهِ 
راقبِة ، كأنّه يراُه بقلِبِه وينظُر إليه يف حال عبادتِِه ، فكانم جزاُء ذلك النَّظرم إىل

ُ
نيا على وجِه احُلضوِر وامل ،  هللا عيانًا يف اآلخرة الدُّ

ار يف اآلخرِة  زاِء الُكفَّ ْحُجوبُونم  )وعكس هذا ما أخربم هللا تعاىل به عمْن جم ِئٍذ لممم ، وجعلم ذلك جزاًء حلاهلم  (ِإن َُّهْم عمْن رمهبِِّْم ي مْومم
نيا ، فكان جزاؤُ  نيا ، وهو تراُكم الرَّاِن على قُلوهِبم ، حىّت ُحِجبمْت عن معرفِتِه وُمراقبته يف الدُّ هم على ذلك أْن ُحِجبوا عن يف الدُّ

 ُرؤيته يف اآلخرة .
بُّ اْلم ْحِسِننيَ )   هذا تعليل لألمر باإلحسان، أي: إن هللا حيب احملسنني بنوعي اإلحسان، اإلحسان يف عبادته، (  ِإنَّ اَّللََّ حيِ 

 واإلحسان إىل عباده . ) وقد تقدمت فضائل اإلحسان ( .
 . ويف هذا إثبات احملبة هلل تعاىل 

 الفوائد :
 وجوب اإلنفاق يف سبيل هللا . -1
 اإلشارة إىل اإلخالص يف اإلنفاق .-2
 ُترمي إلقاء النفس بالتهلكة ، ومن ذلك ترك اجلهاد يف سبيل هللا .-3
 األمر باإلحسان . -4
 فضل اإلحسان واحلث عليه . -5
 إثبات احملبة هلل . -6
 
 
 

ل َغ اهْلَْدي  حمَِلَّه  َفَمن   )َوَأَتُّوا احْلَجَّ َواْلع ْمَرَة َّلِلَِّ  َكاَن ِمنك م فَِإْن أ ْحِصْرُت ْ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي َواَل حَتِْلق وْا ر ؤ وَسك ْم َحَّتَّ يـَبـْ
ََتَتََّع بِاْلع ْمَرِة ِإىَل احْلَجِِ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن مَّرِيضًا َأْو ِبِه َأًذى مِِن رَّْأِسِه فَِفْديٌَة مِِن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ن س ٍك فَِإَذا َأِمنت ْم َفَمن 
َعٍة ِإَذا رََجْعت ْم تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة ذَ  ِلَك ِلَمن لَّْ َيك ْن َأْهل ه  َحاِضِري اْلَمْسِجِد اهْلَْدِي َفَمن لَّْ َيَِْد َفِصَيام  َثالثَِة أَيَّاٍم يف احْلَجِِ َوَسبـْ

 ( . (196تَـّق وْا اَّللََّ َواْعَلم وْا َأنَّ اَّللََّ َشِديد  اْلِعَقاِب )احْلََراِم َوا
 [196سورة البقرة: ]

----------- 
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ا ذكر تعاىل أحكام الصيام ، وعطف بذكر اجلهاد ، شرع يف بيان املناسك ، فأمر بإمتام احلج (  َوَأَتُّوا احْلَجَّ َواْلع ْمَرَة َّلِلَِّ  )
م

مل
 والعمرة .

 : أي وأكملوا احلج والعمرة هلل بأركاهنما وواجباهتما وسننهما بعد اإلحرام هبما ، على الصفة اليت شرع هللا . واملعىن
 فمن أحرم بنسك حج أو عمرة وجب عليه إمتام ذلك النسك حىت ولو كان نفاًل .

  ( أي : ملصني هلل عز وجل ، وهكذا يف مجيع الط اعات والعبادات تنبغي أن تهلل قوله ). كون هلل تعاىل وحده 
ُروا ابِْتغماءم ومْجِه رمهبِِّمْ قال تعاىل )  ب م  ( . ومالَِّذينم صم

اٍة تُرِيُدونم ومْجهم اّللَِّ فمُأولمِئكم ُهُم اْلُمْضِعُفونم وقال تعاىل )  ا آت مْيُتْم ِمْن زمكم مم  ( . وم
ُُم ابِْتغماوقال تعاىل )  ثمُل الَِّذينم يُ ْنِفُقونم أمْموماهلم مم اِت اّللَِّ وم ْرضم  ( .ءم مم

ْن ي مفْ وقال تعاىل ) ْعُروٍف أمْو ِإْصالٍح ب منْيم النَّاِس وممم قمٍة أمْو مم دم رم ِبصم ْن أممم ِثرٍي ِمْن جنمْوماُهْم ِإالَّ مم رم يف كم ي ْ اِت اّللَِّ ال خم ْرضم عمْل ذمِلكم ابِْتغماءم مم
ْوفم نُ ْؤتِيِه أمْجراً عمِظيماً   ( . فمسم

 ىن مسجداً هلل بىن هللا ... ( متفق عليه .) من ب وقال 
 ) من صام رمضان إمياناً واحتساباً ... ( متفق عليه . وقال 
ُهْم إِ  ) وقال  دم ًة ، وذِلكم أمنَّ أمحم رمجم ب مْيِتِه بْضعًا وِعْشرينم دم المتِِه يف ُسوِقِه وم المُة الرَُّجِل يف مجاعٍة تزيُد عملمى صم نم صم  ذا ت مومضَّأم فمأمْحسم

ُط ُخطومًة ِإالَّ  زُُه ِإالَّ الصَّالمُة ، ملْم خيم هم ْسِجد ال يُرِيُد ِإالَّ الصَّالمةم ، ال ي من ْ طيئمٌة اْلُوُضوءم ، مُثَّ أمتمى اْلمم رجٌة ، ومُحطَّ عمْنُه هِبما خم  رُِفعم لمُه هِبا دم
ْسِجدم كانم يف الصَّالمِة  ْسِجدم ، فمِإذما دخل اْلمم دُكْم ما حىتَّ يمْدخلم اْلمم لُّونم عملمى أمحم ُة ُيصم الِئكم انمِت الصَّالُة ِهيم اليت ُتِبُسُه ، وماْلمم ا كم مم

ُْه ، اللَُّهمَّ اْغِفْر لمُه ، اللَُّهمَّ ُتْب عملمْيِه  لَّى ِفيِه ، يُقوُلونم : اللَُّهمَّ اْرمحم ا ملْم حُيِْدثْ  ، مادام يف جممِْلسِه الَّذي صم « ِفيِه  ملْم يُ ْؤِذ ِفيِه ، مم
ا لمْفُظ ُمْسلٍم . ومق مْولُُه  ذم زُُه : » متفٌق عليه ،وهم هم بالزَّاي : أمي خُيْرُِجُه ويُ ْنِهُضهُ « ين ْ  . ُهوم ِبفتِح اْلياِء وماهْلاِء وم

ُر اّللَُّ ) وقال  دُُكْم اّللَُّ أمْكب م ُر . ف مقمالم أمحم ُر اّللَُّ أمْكب م ُد أمْن  ِإذما قمالم اْلُمؤمذُِّن اّللَُّ أمْكب م ُ . قمالم أمْشهم ُد أمْن الم ِإلمهم ِإالَّ اّللَّ ُر . مُثَّ قمالم أمْشهم أمْكب م
دًا رمُسوُل اّللَِّ  ُد أمنَّ حُمممَّ دًا رمُسوُل اّللَِّ . قمالم أمْشهم ُد أمنَّ حُمممَّ ْولم ومالم عملمى الصَّالمِة .  يَّ  . مُثَّ قمالم حم الم ِإلمهم ِإالَّ اّللَُّ مُثَّ قمالم أمْشهم قمالم الم حم

ُر . قمالم اّللَُّ  يَّ قُ وَّةم ِإالَّ بِاّللَِّ . مُثَّ قمالم حم  ُر اّللَُّ أمْكب م ْولم ومالم قُ وَّةم ِإالَّ بِاّللَِّ . مُثَّ قمالم اّللَُّ أمْكب م المِح . قمالم الم حم ُر . مُثَّ عملمى اْلفم ُر اّللَُّ أمْكب م  أمْكب م
لم اجلْمنَّةم  اّللَُّ . قمالم الم إِلمهم ِإالَّ اّللَُّ . ِمْن ق مْلِبهِ  قمالم الم إِلمهم ِإالَّ   ( رواه مسلم .دمخم

ِيُنُه )  وقال  ىتَّ ال ت مْعلممم مِشمالُُه ما تُ ْنِفُق ميم ا حم اهم قمٍة ، فمأمْخفم دم قم بصم دَّ  متفٌق عليه .( ومرمُجٌل تمصم
 ) من تواضع هلل رفعه هللا ( رواه مسلم . وقال 

ي مْفرُغم ِمْن دمْفنِ  وقال  ا ، وم هم لَّى عملمي ْ ىتَّ ُيصم عمُه حم انم مم ابًا ، ومكم نمازمةم ُمْسِلٍم ِإميمانًا وماْحِتسم ِن ات َّبمعم جم ا ، فمِإنَُّه ي مْرِجُع ِمنم األمْجِر ) مم هم
ا مُثَّ رمجم عم  هم لَّى عملمي ْ ْن صم مم  ق مْبلم أمْن ُتْدفمنم فمِإنَُّه ي مْرِجُع ِبِقريماٍط ( متفق عليه . ِبِقريماطمنْيِ ، ُكلُّ ِقريماٍط ِمْثُل ُأُحٍد ، وم

  : يستدل بقوله تعاىل ) ومأممتُّوا احلْمجَّ وماْلُعْمرمةم ( على أمورقال السعدي: 
 .: وجوب احلج والعمرة، وفرضيتهما .أحدها
 ( . خذوا عين مناسككم)وقوله:   : وجوب إمتامهما بأركاهنما، وواجباهتما، اليت قد دل عليها فعل النبالثاين

 .: أن فيه حجة ملن قال بوجوب العمرة .الثالث
 .: أن احلج والعمرة جيب إمتامهما بالشروع فيهما، ولو كانا نفاًل .الرابع

 .: األمر بإتقاهنما وإحساهنما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم هلما .اخلامس
 .: وفيه األمر بإخالصهما هلل تعاىلالسادس



 الش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                             تفسري سورة البقرة

 336 

 .: أنه ال خيرج احملرم هبما بشيء من األشياء حىت يكملهما، إال مبا استثناه هللا، وهو احلصر .السابع
اإلحصار يف اللغة : املنع واحلبس ، يقال : حصره عن السفر وأحصره عنه إذا حبسه ( فَِإْن أ ْحِصْرُت ْ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ ) 

 ومنعه .
 تم من إمتام احلج أو العمرة أو أحدمها .واملعىن : أي : منع

 واختلف العلماء هل املراد باإلحصار فقط بالعدو أو هو عام بالعدو وغريه كمرض أو ضياع نفقة أو غري ذلك على قولني :
 : أن املراد به حصر العدو دون املرض وَنوه . القول األول

 سعيد بن املسيب وسعيد بن جبري . وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأنس وابن الزبري ، وهو قول
 وهو الرواية املشهورة الصحيحة عن أمحد بن حنبل ، وهو مذهب مالك والشافعي .

وعلى هذا القول أن املراد باإلحصار ما كان من العدو خاصة ، فمن أحصر مبرض وَنوه ال جيوز له التحلل حىت يربأ من مرضه ، 
 ويطوف بالبيت ويسعى . 

 رتكبة من أمرين :وحجة هذا القول م
رم ِمنم اهْلمْدِي : أن اآلية الكرمية اليت هي  األمر األول ْيسم ا اْست م وأصحابه وهم  نزلت يف صد املشركني النب ( ) فمِإْن ُأْحِصْرمُتْ فممم

 حمرمون بعمرة عام احلديبية عام ست بإطباق العلماء ، قاله الشنقيطي .
 احملصر مبرض وَنوه ال يتحلل إال بالطواف والسعي . ما ورد من اآلثار من أن األمر الثاين :

 عن ابن عباس أنه قال ) ال حصر إال حصر العدو ( رواه البيهقي .
 قال النووي يف شرح املهذب : إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم ، وصححه أيضاً ابن حجر .

ان من مرض وَنوه من مجيع العوائق املانعة من الوصول إىل : أن اإلحصار أنه يشمل ما كان من عدو وَنوه ، وما ك القول الثاين
 احلرم .

وممن قال هبذا القول : ابن مسعود ، وجماهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبري وإبراهيم النخعي وعلقمة والثوري واحلسن وأبو ثور 
 وداود ، وهو مذهب أيب حنيفة ، ورجحه الطربي .

 ر العدو قد تقدم يف حجة الذي قبله .وحجة هذا القول من جهة مشوله إلحصا
ومن جهة مشوله لإلحصار مبرض فهي ما رواه اإلمام أمحد وأصحاب السنن األربعة وابن خزمية واحلاكم والبيهقي عن عكرمة عن 

يقول ) من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى ( فذكرت ذلك  احلجاج بن عمرو األنصاري قال : مسعت رسول هللا 
 اس وأيب هريرة فقاال : صدق .البن عب

يف شرح املهذب بعد أن ساق حديث عكرمة هذا : رواه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغريهم  قال النووي
 بأسانيد صحيحة .

 . الصحيحوهذا القول هو 
ل من اإلحرام ذبح أو لكم للخروج من النسك والتحأي : فاذحبوا ما تيسر من اهلدي ، أي : فعلي( َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي ) 

 . َنر الذي تيسر من اهلدي
 : فالذي جيب على احملصر 

 أن يذبح هدي . أواًل :

رم ِمنم اهْلمْديِ ) لظاهر القرآن  ْيسم ا اْست م واجلمهور على أن مكان ذبح اهلدي هو مكان اإلحصار، سواء كان حاًل أو حرماً،  ( فممم
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 ر باحلديبية وَنر هبا ، وهي ليست من احلرم .أحص حيث أن الرسول 
 احللق أو التقصري . ثانياً :

 قال بعض العلماء : إنه يلزمه أيضاً احللق أو التقصري ، وهو مذهب مالك وأصحابه .
 أنه حلق ملا صده املشركون عام احلديبية وهو حمرم ، وأمر أصحابه أن حيلقوا . ملا ثبت يف األحاديث الصحيحة عنه 

 هذا أمر واألمر للوجوب .و 
وذهب بعض العلماء إىل أنه ال يلزمه حلق ، وهذا قول مذهب احلنفية ، وهو إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد ، وهو ظاهر كالم 

 اخلرقي .
 واحتج أهل هذا القول بأن هللا تعاىل قال ) فما استيسر من اهلدي ( ومل يذكر احللق ، ولو كان الزماً لبينه.

 القول األول ، ورجحه الشنقيطي . والراجح
 أن احملصر إذا مل يستطع على اهلدي فال شيء عليه ال صيام وال غريه ، خالفاً للمذهب . الصحيح 

ل َغ اهْلَْدي  حمَِلَّه  )  ُلغم اهْلم قوله ) ( َوال حَتِْلق وا ر ؤ وَسك ْم َحَّتَّ يـَبـْ ىتَّ ي مب ْ ُكْم حم لّ  ومال ُتمِْلُقوا ُرُؤوسم )ومأممتُّوا احلْمجَّ معطوف على قوله  (هُ  م ْدُي حمِم
رم ِمنم اهْلمْدِي وليس معطوفًا على قوله  (وماْلُعْمرمةم ّلِلَِّ  ْيسم ا اْست م وأصحابه عام احلديبية ملا أحصرهم   ألن النب ( ) فمِإْن ُأْحِصْرمُتْ فممم

ا يف حال األمن والوصول إىل احلرم فال جيوز احللق كفار قريش عن الدخول إىل احلرم ، حلقوا وذحبوا هديهم خارج احلرم ، فأم
ىتَّ ) لَّهُ حم ُلغم اهْلمْدُي حمِم  ويفرغ الناسك من أفعال احلج والعمرة إن كان قارناً ، أو من فعل أحدمها إن كان مفرداً أو متمتعاً .(  ي مب ْ

وصول اهلدي حمله ، وحمله : أي زمان حلوله ومعىن اآلية : ال تزيلوا شعر رؤوسكم ، ألن ذلك من حمظورات اإلحرام ، إىل غاية 
 وهو يوم العيد ، ومكان حلوله وهو احلرم ، واملعىن : حىت يذبح اهلدي يوم العيد .

 .يف هذا أن حلق الرأس من حمظورات اإلحرام، وقاس مجهور العلماء بقية شعور البدن، كالشارب واإلبط والعانة وغري ذلك 
 أي : به مرض حيتاج بسببه إىل حلق رأسه . (اً َفَمْن َكاَن ِمْنك ْم َمرِيض) 
 بسبب القمل وَنو ذلك ، واحتاج إىل حلقه . (َأْو ِبِه َأذًى ِمْن رَْأِسِه ) 
 أي : فليحلق رأسه وعليه فدية . (َفِفْديٌَة ) 
 أي : تكون هذه الفدية من صيام ، وهو ثالثة أيام . (ِمْن ِصَياٍم ) 
 ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع .وهي إطعام  (َأْو َصَدَقٍة ) 
 وهو ذبح شاة . (َأْو ن س ٍك ) 

 وقد جاء ذلك مبيناً يف حديث كعب بن عجرة :
ْعُب ْبُن ُعْجرمةم عن    الم  أمنَّ رمُسولم اّللَِّ . )  كم افمُت قمْماًل ف مقم هم قمفم عملمْيِه ومرمْأُسُه ي مت م كم . قُ ْلُت ن معمْم . قما :وم ومامُّ فماْحِلْق  : لم أميُ ْؤِذيكم هم

كم  قمٍة أم  يَّ فمفِ  :قمالم  ،رمْأسم دم رِيضًا أمْو ِبِه أمًذى ِمْن رمْأِسِه فمِفْديمٌة ِمْن ِصيماٍم أمْو صم انم ِمْنُكْم مم ْن كم ِذِه اآليمُة )فممم الم يل ن مزملمْت هم  ْو ُنُسٍك( ف مقم
رمقٍ :  رمُسوُل اّللَِّ  ْق ِبفم دَّ ر ُصْم ثمالمثمةم أميَّاٍم أمْو تمصم ا ت ميمسَّ اِكنيم أمِو اْنُسْك مم سم  ( متفق عليه . ب منْيم ِستَِّة مم

 . ومثل حلق الرأس حلق الشارب واإلبط والعانة وَنو ذلك 
 : ويف اآلية أنه جيوز فعل احملظور للضرورة وفيه الفدية ، ففاعل احملظور له ثالث حاالت 

 ور .أن يفعل احملظور عاملاً متعمداً ذاكراً غري معذ أواًل :

 فهذا آمث وعليه الفدية .
 أن يفعله عاملاً متاراً ذاكراً معذوراً . ثانياً :
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 فهذا عليه الفدية وال إمث عليه .
 فلو احتاج اإلنسان إىل تغطية رأسه من أجل برد أو حر خياف منه ، جاز له تغطيته وعليه الفدية .

 أن يفعله معذور جبهل أو نسيان . ثالثاً :

 ه ألنه جاهل أو ناسي .فهذا ال شيء علي
 . ويف التخيري يف الفدية بني الصيام والصدقة والنسك تيسري على من احتاج إىل حلق الرأس وَنوه من احملظورات 
 أي : بأن قدرمت على البيت من غري مانع عدو وغريه . (فَِإَذا َأِمْنت ْم ) 
 .رم، من الطيب والنساء وغريها ، واستمتع مبا يستمتع به غري احملمر يف أشهر احلجمن اعت: أي (َفَمْن ََتَتََّع بِاْلع ْمَرِة ِإىَل احْلَجِِ ) 
وهو شاة يذحبها شكرًا هلل تعاىل على نعمة التحلل والتمتع بني : فعليه ما تيسر من اهلدي أي( َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي ) 

 النسكني.
 مجهور العلماء على وجوب اهلدي عليه، وخالف داود الظاهري ومل  ففيه أن املتمتع جيب عليه هدي، وأما القارن، فذهب

 يوجب على القارن دم، قال: ألن هللا قال )فمن متتع بالعمرة إىل احلج( فال بد من متتع فاصل بني العمرة واحلج، وهذا قول قوي.
 لكن قول اجلمهور أحوط ، وأما املفرد فليس عليه هدي ، قال النووي : باإلمجاع .

 ( أي اهلدي ، بأن عدمه ، وله صورتان :َمْن َلْ َيَِْد فَ ) 

 : أال يوجد هدي ، حبيث ال جيد يف األسواق شيئاً من هبيمة األنعام . األوىل

 : أن ال يوجد معه َثن . الثانية

 ( أي : فعليه صيام ثالثة أيام .َفِصَيام  َثالثَِة أَيَّاٍم ) 
 أي : يف أثناء احلج .( يف احْلَجِِ ) 
  وأول وقتها منذ إحرامه إىل آخر أيام التشريق ، عدا يوم العيد فيحرم صومه لنهي النب . عن صوم يومي العيد 

وقد ذكر بعض العلماء أن األفضل أن تكون اليوم السابع والثامن والتاسع ، لكون آخرها يوم عرفة ، قالوا : ويف هذه احلال ينبغي 
 أن حيرم باحلج يف اليوم السابع .

  هذا نظر من جهتني :ويف
 من جهة تقدمي اإلحرام باحلج ، ومن جهة كون آخرها يوم عرفة .

 . أما األول : فإن تقدمي إحرام احلج على اليوم الثامن خالف هدي النب 
اود ، وأت )هنى عن صوم يوم عرفة بعرفة( . رواه أبو د وأما الثاين : وهو كون آخرها يوم عرفة ، ففيه نظر أيضًا ، ألن النب 

 بقدح فشربه أمام الناس ضحى يوم عرفة . متفق عليه
والذي يظهر أن الصحابة كانوا يصوموهنا يف أيام التشريق ، لقول عائشة وابن عمر ) مل يرخص يف أيام التشريق أن يصمن إال ملن 

 مل جيد اهلدي ( . رواه البخاري
شريق ، وصومها يف أيام التشريق صوم هلا يف أيام احلج ، ألن أيام التشريق فظاهر هذا النص : أن الصحابة كانوا يصوموهنا أيام الت

 أيام للحج ، ففيها : الرمي .
 وجيوز أن يبدأ بصيامها من حني أن حيرم بالعمرة .

 هل يشرتط أن تكون متتابعة ؟ 

يام التشريق إال ثالثة ، وال جيوز أن تؤخر إن ابتدأها يف أول يوم من أيام التشريق ؛ لزم أن تكون متتابعة ضرورة ، ألنه مل يبق من أ
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 عن أيام التشريق ، وأما إذا صامها قبل أيام التشريق ؛ فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة .
َعٍة ِإَذا رََجْعت ْم )  قيل : إىل رحالكم، وقيل : إىل أوطانكم، روي هذا عن سعيد بن جبري، وأيب العالية، وجماهد ، وعطاء،  (َوَسبـْ

 مة ، واحلسن ، وقتادة ، والزهري ، والربيع بن أنس ، وحكى على ذلك ابن جرير اإلمجاع .وعكر 
 . وإذا صامها يف الطريق أجزأه ذلك ، ألن املقصود من كوهنا رجع إىل أهله أن ال تكون يف احلج 

ْعُتمْ فمِصيماُم ثمالثمِة أميَّاٍم يف احلْم تأكيد لقوله تعاىل )( ْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة ) تِ  عمٍة ِإذما رمجم ب ْ سم ومال طمائٍِر يمِطرُي كما يف قوله تعاىل ) (  جِّ وم
ْيهِ   ( . ذمِلُكْم ق مْوُلُكْم بِأمفْ وماِهُكمْ ( وقوله تعاىل ) جِبمنماحم

 أي : ذلك اهلدي خاص بغري أهل احلرم .( َذِلَك ِلَمْن َلْ َيك ْن َأْهل ه  َحاِضِري اْلَمْسِجِد احْلََراِم ) 
 ْسِجِد احلْمرمامِ : واختلف أهل التأويل فيمن عين بقوله : )  بن جريرقال ا اِضرِي اْلمم ْن ملْم يمُكْن أمْهُلُه حم يف بعد إمجاعه  (ذمِلكم ِلمم

 هلم . يأن أهل احلرم معنيون به وأنه ال هد
 فقال بعضهم : هم من كان من دون املواقيت .

 وقيل : هم أهل مكة فقط .
 من أهل مكة وغريهم .وقيل : هم أهل احلرم 

 وقيل : أهل احلرم ممن بينهم وبينه مسافة قصر ، ألن من دون املسافة يعترب من أهل البلد .
 وأحسن ما يقال : إن حاضري املسجد احلرام هم : أهل مكة ، أو أهل احلرم ،  قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا :

 كان يف احلرم ولو كان خارج مكة .أي من كان من أهل مكة ولو كان يف احلل ، أو من  
 . بفعل أوامره واجتناب نواهيه( َواتَـّق وا اَّللََّ ) 
أي : واعلموا أن هللا شديد العقوبة واملؤاخذة ملن خالف أمره وارتكب هنيه ، ألن العلم بذلك َواْعَلم وا َأنَّ اَّللََّ َشِديد  اْلِعَقاِب( ) 

 هللا . مع توفيق هللا ، حيمل اإلنسان على تقوى
 الفوائد :

 وجوب إمتام احلج والعمرة بعد الشروع فيهما . -1

 أن احلج والعمرة خيالفان غريمها يف وجوب إمتام نفلهما . -2

 وجوب اهلدي على من أحصر . -3

 استدل بعض العلماء هبذه اآلية على أن وجوب احلج على الرتاخي ليس على الفورية . -4

إال يف  فهذه اآلية نزلت يف السنة السادسة ، ومل حيج الرسول ( ...وا احلْمجَّ وماْلُعْمرمةم ّلِلَِّ ومأممتُّ  )قالوا : ألن فرض احلج كان بقوله 
 العام العاشر من اهلجرة .

 : أن وجوب احلج على الفور . والصحيحوهذا قول ضعيف ، 
 وهذا قول املالكية وبعض الشافعية ، وهو ظاهر املذهب عند احلنابلة .

رم فمِإنَّ اّللَّم كان يف السنة التاسعة يف قوله تعاىل :   قالوا : ألن فرض فم ْن كم مم ِبياًل وم ِن اْستمطماعم ِإلمْيِه سم ْيِت مم ّلِلَِّ عملمى النَّاِس ِحجُّ اْلب م ) وم
 وأما اآلية السابقة فإمنا فيها وجوب إمتام احلج والعمرة بعد الشروع فيهما .( غميِنٌّ عمِن اْلعمالمِمنيم 

يف قصة احلديبية أنه قال ألصحابه ) قوموا فاَنروا ، مث احلقوا ، قال : فوهللا ما قام منهم رجل ... فغضب  ول مث إن الرس
 على أم سلمة مغضباً . ... دخل على أم سلمة مغضباً ( ولو مل يكن األمر للفور ما دخل رسول هللا  النب 

 ذا مذهب احلنابلة .استدل بعض العلماء يف هذه اآلية على وجوب العمرة ، وه -5
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قال ابن قدامة : روي ذلك عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن املسيب وسعيد بن جبري وعطاء وطاووس 
 وجماهد واحلسن وابن سريين والشعب . 

قال : نعم ، عليهم جهاد واستدلوا أيضاً مبا رواه أمحد وابن ماجه عن عائشة قالت  ) قلت : يا رسول هللا ؛ على النساء جهاد ؟ 
 ال قتال فيه : احلج والعمرة ( .

 : فقوله ) عليهن ( ظاهرة يف الوجوب ، ألن ) على ( من صيغ الوجوب . قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا
 قال للسائل  ) حج عن أبيك واعتمر ( . ومبا رواه اخلمسة وصححه الرتمذي أن النب 

 غري واجبة ، وهذا مذهب املالكية وأهل الرأي . وذهب بعض العلماء إىل أهنا
أعرايب فقال: يا رسول هللا؛ أخربين عن العمرة، أواجبة هي ؟ قال: )ال، وأن تعتمر خري لك(  حلديث جابر قال )أتى النب 

 رواه أمحد والرتمذي وهو ضعيف .
 بن ماجه وهو ضعيف .: ) احلج جهاد والعمرة تطوع ( . رواه ا وعن طلحة قال : قال رسول هللا 

ورجح هذا القول الشوكاين والصنعاين ، حيث قال يف سبل السالم : األدلة ال تنهض عند التحقيق على اإلجياب الذي األصل 
 فيه عدمه .

 ُترمي حلق شعر الرأس ، وأن حلقه من حمظورات اإلحرام .-5

 لنظافة .قال العلماء : إن العلة هي الرتفه ، ألن حلق شعر الرأس ُتصل به ا
 وأكثر العلماء أن ذلك يشمل شعر الرجل والساق والصدر والشارب قياساً على شعر الرأس الُتاد العلة .

 وقاس كثري من العلماء على إزالة الشعر ، تقليم األظافر جبامع الرتفه .
قمٍة أمْو ُنُسٍك ) فمِفْديمٌة ِمْن ِصيماٍم أم أن من حلق رأسه ملرض أو قمل أو غريه ؛ فعليه الفدية ، لقوله  -6 دم  .( ْو صم

 والفدية : ما يعطى فداء لشيء .
 والفدية : هي إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع ، أو صيام ثالثة أيام متتابعة أو متفرقة ، أو ذبح شاة .

قمٍة أمْو ُنُسٍك الدليل قوله تعاىل :  دم  .( ) فمِفْديمٌة ِمْن ِصيماٍم أمْو صم
 . ينه هللا عز وجل ، لكن بينها رسول هللا ) صيام ( جممل مل يب

 . ) أو صدقة ( جمملة أيضاً ، لكن بينها الرسول 
 ) أو نسك ( مبني ، ألن النسك هو الذبيحة ، كما مر يف حديث كعب بن عجرة .

 وقد اختلف العلماء يف القدر الذي َتب فيه الفدية .

 ا املذهب ، وهو قول احلسن وعطاء والشافعي .قال بعضهم : إذا حلق ثالث شعرات ، قال القاضي : هذ
 وقال بعضهم : إذا حلق أربع شعرات .

 وقال بعضهم : إذا حلق ما به إماطة األذى فعليه الفدية ، وهذا مذهب مالك .
 أنه افتدى . حجم وهو حمرم يف رأسه ، ومل ينقل عن النب  ، ألن النب  الراجحوهذا القول هو 

 لتخيري .أن هذه الفدية على ا -7
 التيسري على العباد ، وذلك بوقوع هذه الفدية على التخيري . -8

 جواز التمتع . -9

 أن من مل جيد اهلدي فإنه يصوم ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع . -10
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 وجوب تقوى هللا وهتديد من خالف ذلك . -11

 ف س وَق َواَل ِجَداَل يف احْلَجِِ َوَما تـَْفَعل وْا ِمْن َخرْيٍ يـَْعَلْمه  اَّللَّ  احْلَجُّ َأْشه ٌر مَّْعل وَماٌت َفَمن فـََرَض ِفيِهنَّ احْلَجَّ َفاَل رََفَث َوالَ ) 
َر الزَّاِد التـَّْقَوى َواتَـّق وِن يَا أ ْويل األَْلَباِب )  ( . (197َوتـََزوَّد وْا فَِإنَّ َخيـْ

 [ . 197] البقرة : 
--------- 

 وقته أشهر معلومات . أي : احلج( احْلَجُّ َأْشه ٌر َمْعل وَماٌت ) 
 ( اٌت قوله ْعُلومم  ة .( أي : معروفات مشهورات ، وهي ثالثة أشهر : شول وذو القعدة وذو احلجمم

األول ، وأن  أشهر احلج ثالثة : شوال وذو القعدة  والصحيحشوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة وهذا املذهب  وقيل :
ج أشهر معلومات ( وأشهر مجع ، وأقل اجلمع ثالثة يف اللغة ، وما يضعف القول وشهر ذي احلجة كاماًل ألن هللا يقول ) احل

 ( من ذي احلجة يفعل فيها احلج الرمي واملبيت ، فكيف خنرجها من أشهر احلج ؟ 13،  12،  11األول أن من أيام احلج ) 
 شهره كرمضان .فال يصح اإلحرام باحلج قبل أ 
 .يصريه فرضاً حىت ولو كان حج نفل، ألن اإلحرام والشروع به أي: فمن أحرم فيهن باإلحرام(  َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ احْلَجَّ ) 
 ْن ف مرمضم ِفيِهنَّ احلْمجَّ : ) قال ابن كثري  ( أي: أوجب بإحرامه حجاً، وفيه داللة على لزوم اإلحرام باحلج واملضي فيه.فممم
 إلجياب واإللزام .: أمجعوا على أن املراد من الفْرض هاهنا ا قال ابن جرير 
 ( ِفيِهنَّ  قوله )  أي : يف أشهر احلج ، واملراد بعضها ، أي : شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة ، ألن ما بعد طلوع

) احلج عرفة ، فمن جاء ليلة مجع قبل الفجر فقد  النتهاء وقت الوقوف بعرفة ، وقد قال  الفجر يوم النحر ليس حماًل لإلحرام
 أبو داود .أدرك ( رواه 

 الرفث : اجلماع ومقدماته القولية والفعلية .( َفال رََفَث  )
  : يماِم الرَّفمُث أي : من أحرم باحلج أو العمرة فليجتنب الرفث ، وهو اجلماع كما قال تعاىل )قال ابن كثري لمةم الصِّ ُأِحلَّ لمُكْم لمي ْ

اِئُكمْ   . والتقبيل وَنو ذلك ( وكذلك حيرم تعاطي دواعيه من املباشرة ِإىلم ِنسم
 الفسوق املعاصي مجيعها ، برتك املأمورات وارتكاب احملظورات .( َوال ف س وَق ) 

كيوم ولدته أمه ( رواه البخاري ، وقيل   ق رجع ) من حج ومل يرفث ومل يفس فالواجب على احلاج اجتناب مجيع املعاصي لقوله 
 حه ابن كثري .املراد بالفسوق هاهنا السباب ، واألول أرجح ورج

 : ويف الفسوق ثالثة أقوال  قال ابن اجلوزي: 
 : أنه السباب ، قاله ابن عمر ، وابن عباس ، وإبراهيم يف آخرين .  أحدها 

أنه  والثالث :ظامل ، رواه الضحاك عن ابن عباس .  : أنه التنابز باأللقاب ، مثل أن تقول ألخيك : يا فاسق ، ياوالثاين 
سن ، وعطاء ، وطاووس ، وجماهد ، وقتادة يف آخرين ، وهو الذي خنتاره ، ألن املعاصي تشمل الكل ، وألن املعاصي ، قاله احل

 الفاسق : اخلارج من الطاعة إىل املعصية .
وال يف  ،اخلصام واملنازعة واملغاضبة ، أي: وال جدال وال خصام يف احلج، ال يف أحكامه ومسائلهاجلدال و (  َوال ِجَداَل يف احْلَجِِ ) 

 غري ذلك من املخاصمات واملنازعات يف أمور الدين والدنيا وقت احلج .
 : فاملنهي عنه هو ما ، واتفقوا على أن اجملادلة يف إنكار املنكر وإقامة حدود الدين ليست من املنهي عنه  قال ابن عاشور

من التفصيل كانت اآلية جمملة فيما يفسد احلج من  وألجل ما يف أحوال اجلدال، جير إىل املغاضبة واملشامتة وينايف حرمة احلج 
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 فريجع يف بيان ذلك إىل أدلة أخرى .أنواع اجلدال 
 : واملقصود من احلج ، الذل واالنكسار هلل ، والتقرب إليه مبا أمكن من القربات ، والتنزه عن مقارفة  وقال السعدي

إال اجلنة ، وهذه األشياء وإن كانت ممنوعة يف كل مكان وزمان ، فإنه  السيئات ، فإنه بذلك يكون مربوراً ، واملربور ليس له جزاء
 يتغلظ املنع عنها يف احلج .

 قليالً كان أو كثرياً ، صغرياً كان أو كبرياً .( َوَما تـَْفَعل وا ِمْن َخرْيٍ  )
 . أي : حييط به علماً وحيصيه عدداً وجيازيكم عليه( يـَْعَلْمه  اَّللَّ  ) 
 وحث على اإلكثار من أفعال اخلري من أنواع القربات ، وأنه لن يضيع عند هللا . ويف هذا ترغيب 

رْياً ي مرمهُ كما قال تعاىل ) ْل ِمثْ قمالم ذمرٍَّة خم ْن ي مْعمم  ( . فممم
اتُِبونم وقال تعاىل ) ِإنَّا لمُه كم ْعِيِه وم ْل ِمنم الصَّاحلِماِت ومُهوم ُمْؤِمٌن فمال ُكْفرمانم ِلسم ْن ي مْعمم  ( . فممم

ْردم )وقال تعاىل بٍَّة ِمْن خم الم حم انم ِمثْ قم ِإْن كم ْيئاً وم ِة فمال ُتْظلمُم ن مْفٌس شم ْوِم اْلِقيمامم ومازِينم اْلِقْسطم لِي م نمضمُع اْلمم اِسِبنيوم ى بِنما حم فم نما هِبما ومكم  .(ٍل أمت مي ْ
ْل ِمنم الصَّاحلِماِت ومُهوم ُمْؤِمٌن فمال خيمم وقال تعاىل ) ْن ي مْعمم مم ْضماً وم  ( . اُف ظُْلماً ومال هم

أي : تزودكم يف سفركم إىل احلج مبا ُتتاجونه من مال ومأكل ومشرب وأثاث وغري ذلك ، ألن الواجب على ( َوتـََزوَّد وا ) 
 اإلنسان أن يستغين مبا آتاه هللا عما يف أيدي الناس ما استطاع إىل ذلك سبياًل .

اليمن حيجون وال يتزودون ويقولون : َنن املتوكلون ، فإذا قدموا مكة سألوا الناس ، عن عكرمة عن ابن عباس قال ) كان أهل 
ْقومىفأنزل هللا )  رم الزَّاِد الت َّ ي ْ ت مزموَُّدوا فمِإنَّ خم  ( رواه البخاري . وم

 ت مزموَُّدوْا  : ) قال يف التسهيل  وهو األرجح ملا بعده .بالتقوى ،  لآلخرة: تزّودوا  وقيل: امحلوا زاداً يف السفر ،  قيل( وم
 ت مزموَُّدوْا ) قوله :  وقال الشوكاين فيه األمر باختاذ الزاد؛ ألن بعض العرب كانوا يقولون كيف َنّج بيت ربنا ، وال يطعمنا؟ ( وم

رم )  فكانوا حيجون بال زاد ، ويقولون : َنن متوكلون على هللا سبحانه ، وقيل : املعىن تزّودوا ملعادكم من األعمال الصاحلة ي ْ فمِإنَّ خم
 .واألّول أرجح كما يدل على ذلك سبب نزول اآلية ( الزاد التقوى 

َر الزَّاِد التـَّْقَوى )   ، أي : فإن خري الزاد وأنفعه للعباد يف احلال واملآل واملعاد وأبلغه وأوصله إىل املقصود : تقوى هللا( فَِإنَّ َخيـْ
، ين يف الدنيا واآلخرة، وهي الزاد الذي ال ينقطع نفعه، للدار اليت ال تزول وال ُتولخري الزاد ، فهيبفعل أوامره واجتناب نواهيه

 يف جنات اخللود .
 ملا أمرهم بالزاد للسفر يف الدنيا أرشدهم إىل زاد اآلخرة ، وهو استصحاب التقوى . قال ابن كثري : 

 قال الشاعر :
 وت من قد تزوداإذا أنت مل ترحل بزاد من التقى        وشاهدتم بعد امل

 ندمتم على أال تكون كمثلِه          وأنك مل ترصد ملا كان أرصدا .
البن عمر ) كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ( وكان ابن عمر يقول : إذا أصبحت فال تنتظر املساء ،  وقال النب 

 وإذا أمسيت فال تنتظر الصباح .
نيا وطنًا ومسكنًا ، فيطمئّن وهذا احلديث أصٌل يف قِ قال ابن رجب :  ر األمل يف الدنيا ، وأنَّ املؤمنم ال ينبغي له أن يتَّخذ الدُّ صم

يُِّئ جهازمه للرحيل .  فيها ، ولكن ينبغي أْن يكونم فيها كأنَّه على جناح سفر : يُ هم
نْ يما ) قال  وقد اتَّفقت على ذلك وصايا األنبياء وأتباعهم ، قال تعاىل حاكيًا عن مؤمن آل فرعون أنّه ِذِه احلْميماُة الدُّ يما ق مْوِم ِإمنَّما هم

رماِر  ِإنَّ اآلِخرمةم ِهيم دماُر اْلقم تماٌع وم  ( .مم



 الش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                             تفسري سورة البقرة

 343 

نيا كمثل راكٍب قالم يف ظ) يقول  وكان النَّبُّ  ثمُل الدُّ ثملي ومم ا مم نيا إمنَّ  . لِّ شجرٍة مث راحم وتركها ( مايل ولِلدُّ
أنَّه قال هلم : اعرُبوها وال تمعُمُروها  ، وُروي عنه أنَّه قال : من ذا الذي يبين على موِج البحر ألصحابه  ومن وصايا املسيح 

نيا ، فال تتَّخذوها قراراً   .داراً ، تلُكُم الدُّ
؟ ال ، ولكن ودخلوا على بعض الصاحلني ، فقلبوا بصرهم يف بيته ، فقالوا له : إنَّا نرى بيتمك بيتم رجٍل مرُتٍل ، فقال : أمرُتٌل 

 أُْطرمُد طرداً .
نيا قِد ارُتلت مدبرًة ، وإنَّ اآلخرة قِد ارُتلت مقبلًة ، ولُكلٍّ منهما بنون ، فكونوا من  وكان عليُّ بُن أيب طالب  يقول : إنَّ الدُّ

 .أبناء اآلخرة ، وال تكونوا من أبناء الدنيا ، فإنَّ اليومم عمٌل وال حساب ، وغداً حساٌب وال عمل 
نيا موليٌة عنه ، واآلخرة مقبلٌة إليهق  .يشتغُل باملدبرة ، ويُعِرض عن املقبلة  ،ال بعُض احلكماء : عجبُت ممَِّن الدُّ

نيا ليست بداِر قرارُِكم ، كتب هللا عليها الفناء ، وكتب على أهلها منها الظَّعمن ،  وقال ُعمُر بُن عبد العزيز يف خطبته : إنَّ الدُّ
ْرمُب ، وكم من مقيٍم ُمغتمبٍط عما قليل يمظعمُن ، فأحسنوا فكم من عامٍر مو  منها الّرِحلة بأحسن ما  -رمحكم هللا  -ثَّق عن قليٍل خيم

 .حبضرتكم ِمن النقلة ، وتزوَّدوا فإنَّ خريم الزَّاد التقوى 
لى أحد حالني : إما أْن يكونم كأنَّه وإذا مل تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ، وال وطنًا ، فينبغي للمؤمن أْن يكون حالُه فيها ع

رُي إىل بلِد غريب مقيٌم يف بلد ُغربٍة ، مهمُّه التزوُّد للرجوع إىل وطنه ، أو يكون كأنَّه مسافٌر غري مقيم البتَّة ، بل هو ليله وهنارمه ، يس
نيا على أحد هذين احلال اإلقامة ، فلهذا وّصى النَّبُّ   ني .ابنم عمر أْن يكونم يف الدُّ

ب ( أي : يا أصحاب العقول واألفهام النرية ، اليت يما أُويل اأْلمْلبمابعد الرتعيب بالتقوى ، أمر هبا )ب ( أ ويل اأْلَْلَبا اَواتَـّق وِن يَ ) 
 هتدي أصحاهبا وترشدهم إىل ما ينفعهم ، ومتنعهم عما يضرهم .

 ل : واتقوا عقايب ، ونكايل ، وعذايب ملن خالفين ومل يأمتر بأمري ، يا ذوي ( يقو بومات َُّقوِن يما أُويل اأْلمْلبما: ) قال ابن كثري
 العقول واألفهام .

  فيه التخصيص ألويل األلباب باخلطاب بعد حّث مجيع العباد على التقوى؛ ( بومات َُّقوِن يما أُويل اأْلمْلبما)وقوله : قال الشوكاين
 لناهضون هبا ، ولّب كل شيء خالصه .ألن أرباب األلباب هم القابلون ألوامر هللا ا

 . واأللباب : مجع ُلٍب 
 الفوائد :

 أن للحج أشهر معلومات .-1
 أن اإلحرام باحلج ال يصح إال يف أشهره .-2
 أن اإلحرام باحلج أو العمرة ينعقد مبجرد نية الدخول يف النسك .-3
 أن من أحرم باحلج وجب عليه إمتامه ولو كان نفاًل .-4
 جلماع ومقدماته والفسوق واجلدال واخلصام والنزاع على احملرم .ُترمي ا -5
 الرتغيب يف فعل اخلري .-6
 علم هللا جبميع األشياء . -7
 وجوب االستعداد بالزاد لسفر احلج والعمرة واالستغناء عن الناس . -8
 احلث على التزود بتقوى هللا .-9
ْن َعَرفَاٍت فَاذْك ر وْا اَّللََّ ِعنَد اْلَمْشَعِر احْلََراِم َواذْك ر وه  َكَما لَْيَس َعَلْيك ْم ج َناٌح َأن تـَْبتَـغ وْا َفضْ )  اًل مِِن رَّبِِك ْم فَِإَذا َأَفْضت م مِِ
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ِإنَّ اَّللََّ َغف وٌر رَِّحيٌم  ( مث َّ َأِفيض وْا ِمْن َحْيث  َأفَاَض النَّاس  َواْستَـْغِفر وْا اَّللََّ 198َهَداك ْم َوِإن ك نت م مِِن قـَْبِلِه َلِمَن الضَّآلِِنَي )
(199) . ) 

 [ . 199 – 198] البقرة : 
--------------- 

وا   ) عن ابن عباس، قال (لَْيَس َعَلْيك ْم ج َناٌح َأْن تـَْبتَـغ وا َفْضاًل ِمْن رَبِِك ْم )  كانت عكاظ وجمممنَّة، وذو اجملاز أسواق اجلاهلية، فتأَثَّ
غُ  )  تأن يتجروا يف املواسم  فنزل  ج .يف مواسم احل(  ال ِمْن رمبُِّكْم  وا فمضْ  لمْيسم عملمْيُكْم ُجنماٌح أمْن ت مْبت م

لمْيسم عملمْيُكْم )  ابن عباس، قال: كانوا ي متَّقون البيوع والتجارة يف املوسم، واحلج، يقولون: أيام ذكر، فأنزل هللاعن  وروى أبو داود
ُغوا فمْضال ِمْن   ( .رمبُِّكْم ُجنماٌح أمْن ت مْبت م

 .واملعىن: ليس عليكم حرج وال إمث أن تطلبوا زيادة الرزق من ربكم بالتجارة يف موسم احلج، بالبيع والشراء وغري ذلك 
 . لكن إن كان هو املقصود بالسفر للحج ، فليس لصاحبه سواه ، ألن األعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى 
 إلفاضة من عرفات : الدفع واالنصراف منها إىل مزدلفة .ا( فَِإَذا َأَفْضت ْم ِمْن َعَرفَاٍت ) 

 وعرفات : علم على مكان وقوف احلجاج يوم التاسع من ذي حلجة .
  مسيت بذلك: 

 : الرتفاعها عما حوهلا . قيل
 ن الناس يعرتفون فيها بذنوهبم .: أل وقيل
 غري ذلك . : ألن آدم ملا أهبط هو وزوجته حواء تعارفا يف هذا املكان ، وقيل وقيل
 ومسيت عرفات؛ ألن الناس يتعارفون فيه . وقيل : إن آدم التقى هو وحواء فيها ، فتعارف . وقيل : غري :  قال الشوكاين

 ع .أنه اسم مرَتل كسائر أمساء البقا ذلك ، قال ابن عطية : والظاهر : 
  والوقوف بعرفة هو أهم وأعظم أعمال احلج وأركانه قال . ) احلج عرفة ( 
املشعر احلرام مكان أداء الشعرية من شعائر هللا ، واملراد هنا املزدلفة كلها ، أي : فاذكروا هللا ( فَاذْك ر وا اَّللََّ ِعْنَد اْلَمْشَعِر احْلََراِم ) 

 بألسنتكم وقلوبكم وجوارحكم بصالة املغرب والعشاء والفجر ودعائه وتكبريه وهتليله وتوحيد .
وفيه ) ... حىت أتى املزدلفة فصلى هبا املغرب والعشاء  هناك ، حلديث جابر يف صفة حج النب  وقيل : املشعر احلرام جبل

بأذان واحد وإقامتني وصلى الفجر حني تبني له الصبح ... مث ركب القصواء حىت أتى املشعر احلرام فاستقبل القبلة فدعاه وكربه 
 ل أن تطلع الشمس ... ( رواه مسلم .وهلله ووحده ، فلم يزل واقفاً حىت أسفر جداً فدفع قب

 ففي قوله : حىت أتى املزدلفة ... مث قال: حىت أتى املشعر احلرام ما يدل على التغاير، ويفيد أن املشعر احلرام جزء من مزدلفة.
 . وقوله ) احلرام ( أي : ذو احلرمة ، ألنه داخل احلرم ، فمزدلفة داخل احلرم 
أمر هللا عز وجل بذكره عند املشعر احلرام ، مث أكد األمر بذلك مقرونًا بتنبيههم مبا أنعم به عليهم من (  َواذْك ر وه  َكَما َهَداك مْ ) 

 . هدايتهم وتوفيقهم للطريق املستقيم ، وملعرفة مشاعر احلج ومناسكه وأحكامه خاصة
 وفق م إليها، أيداكم وأرشدك: واذكروه على الصفة اليت هالكاف يف قوله )كما هداكم( حيتمل أن تكون للتشبيه، أي :

 شرعه .
 لكم . للتعليل ، أي : واذكروه هلدايته وحيتمل أن تكون

اُكمْ : قوله تعاىل ) قال السعدي دم ا هم مم ( أي : اذكروا هللا تعاىل ، كما مّن عليكم باهلداية بعد الضالل ، وكما علمكم  وماذُْكُروُه كم
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 اليت جيب شكرها ومقابلتها بذكر املنِعم بالقلب واللسان .ما مل تكونوا تعلمون ، فهذه من أكرب النعم 
 . أي : قبل هداه لكم مبا أنزل عليكم من القرآن وبعثة حممد ( َوِإْن ك ْنت ْم ِمْن قـَْبِلِه ) 
 أي : التائهني البعيدين عن طريق احلق ، وعن معرفة مشاعر احلج ومناسكه وأحكامه .(  َلِمَن الضَّالِِنيَ ) 
حيتمل : أن يكون املراد باإلفاضة هنا الدفع من املشعر احلرام ، أي : من مزدلفة إىل مىن (  النَّاس   َأِفيض وا ِمْن َحْيث  َأفَاضَ مث َّ  )

 لرمي مجرة العقبة وذبح اهلدي .
( من املكان الذي  ْيُث أمفماضم ِمْن حم ( أي : مث ادعوا )فمِإذما أمفمْضُتْم ِمْن عمرمفماٍت  وحيتمل أن يكون تأكيد لقوله تعاىل قبل هذا )

 وقف فيه الناس ودفعوا منه وهو عرفات .
  بل   ،كانوا ال يقفون مع الناس بعرفات للحمس من قريش ، ألهنم   (مُثَّ أمِفيُضوْا  )قيل : اخلطاب يف قوله : قال الشوكاين

 .طف مجلة على مجلة ال للرتتيب لع «مث»على هذا تكون كانوا يقفون باملزدلفة ، وهي من احلرم ، فأمروا بذلك ، و 
كون أمرًا هلم وقيل : اخلطاب جلميع األمة ، واملراد بالناس إبراهيم ، أي : مث أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم ، فيحتمل أن ي 

وقد ، على باهبا أي: للرتتيب« مث»اضة أخرى، وهي اليت من املزدلفة، وعلى هذا تكون، وحيتمل أن يكون إف ،باإلفاضة من عرفة
 ر .رجح هذا االحتمال األخري ابن جري

 أي : اطلبوا من هللا مغفرة الذنوب . (َواْستَـْغِفر وا اَّللََّ  )
 : وكثرياً ما يأت األمر باالستغفار بعد االنتهاء من األعمال 

مُثَّ ها ، فقال )أمر هللا وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات وهو أجل املواقف وأفضلففي هذه اآلية 
ْغِفُروا اّللَّم ِإنَّ اّللَّم غمُفوٌر رمِحيمٌ  ْيُث أمفماضم النَّاُس وماْست م  ( . أمِفيُضوا ِمْن حم

ارِ وقال تعاىل )  ْغِفرِينم بِاأْلمْسحم  ( . وماْلُمْست م
 من الصالة استغفر ثالثاً ... ( .كان إذا سلم   ويف الصحيح ) أن النب 

ْتحُ الرسالة ، واقرتاب أجله ، فقال يف آخر سورة أنزلت عليه ) أداء وأمره باالستغفار بعد  اءم نمْصُر اّللَِّ وماْلفم ومرمأمْيتم النَّاسم .  ِإذما جم
انم ت موَّاباً .  يمْدُخُلونم يف ِديِن اّللَِّ أمفْ وماجاً  ْغِفْرُه ِإنَُّه كم بِّْح حِبمْمِد رمبِّكم وماْست م  ( .   فمسم

 يليق جبالله وكربيائه . ودهم تقصريهم فيها ، وتْرك القيام هلل هبا كما لشهل ابن القيم : واحلكمة من ذلك : قا 
 ولعل من احِلكم : دفع العجب ورؤية النفس .

 من يرى أنه : ينبغي للعبد ، كلما فرغ من عبادة ، أن يستغفر هللا عن التقصري ، ويشكره على التوفيق ، ال ك يقال السعد
يق ومنزلة رفيعة ، فهذا حقيق باملقت ، ورد الفعل ، كما أن األول ، حق ومّن هبا على ربه ، وجعلت له حمالً قد أكمل العبادة ، 

 بالقبول والتوفيق ألعمال أخر .
ْغِفرمِة  أي : ذو مغفرة واسعة كما قال تعاىل )( ِإنَّ اَّللََّ َغف وٌر )  ْغِفرمٍة ِإنَّ رمبَّكم ( وقال تعاىل )ِإنَّ رمبَّكم وماِسُع اْلمم  . (لمُذو مم
 الغفور : الذي مل يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب . قال السعدي : 
 : قال ابن القيم 

 وهو الغفور فلو أتى بقراهبا      من غري شرك بل من العصيان
 ألتاه بالغف ران ملء قراهبا       س بحانه هو واسع الغفران 

يدين قال ) والتجاوز عن عقوبته ، كما يف حديث ابن عمر يف املناجاة أن رسول هللا واملغفرة : هي سرت الذنب عن اخللق ، 
فيقرره بذنوبه ، فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟  –أي سرته ورمحته  –حىت يضع كنفه  –عز وجل  –املؤمن يوم القيامة من ربه 
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نفسه أنه هلك ، قال هللا : سرتهتا عليك يف الدنيا أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم ، أي ريب ، حىت إذا قرره بذنوبه ، ورأى يف 
 ( رواه البخاري ومسلم .رها لك اليوموأنا أغف

 ومنه مسي املغفر ، وهو البيضة اليت توضع على الرأس تسرته وتقيه السهام .
 : اآلثار املرتتبة على معرفتنا هبذا االسم 

 لذنوهبم . حمبة هللا ومحده وشكره على رمحته لعباده وغفرانه أواًل :
فتح باب الرجاء واملغفرة للشاردين عن هللا تعاىل واملسرفني على أنفسهم ، فمهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة هللا  ثانيًا :

عم ورمحته أعظم كما قال تعاىل ) إن ربك واسع املغفرة ( ، وقد تكفل هللا باملغفرة ملن تاب ) نم وم ْن تمابم ومآمم اٌر ِلمم ِإيّنِ لمغمفَّ ِملم وم
ى احِلًا مُثَّ اْهتمدم ْن ( ، بل من فضله وجود وكرمه أن تعهد بأن يبدل سيئات املذنبني إىل حسنات قال تعاىل عن التائبني ) صم ِإالَّ مم

انم اّللَُّ غمُفوراً رمحِ  نماٍت ومكم سم يِّئماهِتِْم حم احِلاً فمُأولمِئكم يُ بمدُِّل اّللَُّ سم اًل صم عمِملم عممم نم وم  ( . يماً تمابم ومآمم
ِإيّنِ اإلكثار من األعمال الصاحلة واحلسنات ألهنا من أسباب احلصول على مغفرة هللا للسيئات السالفة، قال سبحانه ) ثالثًا : وم

ى عمِملم صماحِلاً مُثَّ اْهتمدم نم وم ْن تمابم ومآمم اٌر ِلمم  ( . لمغمفَّ
سرف املسلم يف اخلطايا والذنوب ويتجرأ على معصية هللا تعاىل حبجة أن كونه سبحانه غفورًا وغفارًا للذنوب ال يعين أن ي رابعًا :

انم ِلأْلموَّاِبنيم غمُفوراً أن هللا غفور رحيم، ألن املغفرة ال تكون إال بشروطها وانتفاء موانعها قال سبحانه )إ  (.ْن تمُكونُوا صماحِلِنيم فمِإنَُّه كم
فرة الذنوب ووقاية شرها، ألنه سبحانه وحده الذي ميلك غفران الذنوب، وال سؤال هللا عز وجل هبذا االسم الكرمي مغ خامسًا :

 ميلك ذلك أحد سواه .
جماهدة النفس على التخلق خبلق الصفح عن الناس وسرت أخطائهم وعوراهتم واالهتداء هبدي القرآن الكرمي الذي يأمر  سادسًا :

 ( . اْلعماِفنيم عمِن النَّاسِ  وصف املتقني ) و بالعفو عن الناس ومقابلة السيئة باحلسنة ، قال سبحانه يف
بُوكم ف مُقْل رمبُُّكْم ُذو رممْحمٍة وماِسعمةٍ اسم من أمساء هللا ، متضمن لصفة الرمحة هلل الواسعة كما قال تعاىل ) ( . رَِحيمٌ )  ذَّ ( وقال  فمِإْن كم

اةم ومالَِّذينم ُهْم ِبآياتِنما ومرممْحم ( وقال تعاىل )  ومرمبُّكم اْلغميِنُّ ُذو الرَّمْحمةِ تعاىل ) يُ ْؤُتونم الزَّكم ُقونم وم ا لِلَِّذينم ي مت َّ أمْكُتبُ هم ْيٍء فمسم ِسعمْت ُكلَّ شم يِت وم
 ( . يُ ْؤِمُنونم 

 : من آثار رمحته 
من عند  سبحانه وتعاىل إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للناس وإخراجًا هلم من الظلمات إىل النور ، فالرسل رمحة من رمحته

ْلنماكم ِإالَّ رممْحمًة لِْلعمالمِمنيم هللا لعباده قال تعاىل ) ا أمْرسم مم  ( . وم
 سبحانه وتعاىل مغفرته لذنوب عباده والصفح عنهم ، وتكفري سيئاهتم ، وفتح باب التوبة هلم . ومن رمحته

 إىل غري ذلك .
 

 الفوائد :
 .جواز االَتار يف احلج وطلب الرزق يف البيع والشراء  -1
 امتنان هللا على عباده والتوسعة عليهم ودفع احلرج عنهم . -2
 مشروعية الوقوف بعرفات . -3
 وجوب املبيت مبزدلفة . -4
 مشروعية ذكر هللا عند املشعر احلرام . -5
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 وجوب ذكر هللا وشكره على نعمه العظيمة ومنها هدايته لعباده  . -6
 فضل ذكر هللا ، وأن العبادات إمنا شرعت لذكر هللا . -7
 الوقوف بعرفة واإلفاضة منها .تأكيد  -8
 مشروعية االستغفار بعد االستفاضة من عرفات واالنتهاء من أعمال احلج . -9

 إثبات امسني من أمساء هللا ومها : الغفور والرحيم . -10
َيا َوَما َله  يف اآلِخَرِة فَِإَذا َقَضْيت م مََّناِسَكك ْم فَاذْك ر وْا اَّللََّ َكذِْكرِك ْم آبَاءَك ْم َأْو َأَشدَّ ِذْكًرا َفِمَن ال)  نـْ نَّاِس َمن يـَق ول  رَبَـّنَا آتَِنا يف الدُّ

َيا َحَسَنًة َويف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر )200ِمْن َخاَلٍق ) نـْ ه م مَّن يـَق ول  رَبَـَّنا آتَِنا يف الدُّ ( أ ولَِئَك هَل ْم 201( ِوِمنـْ
َّا َكَسب وْا   ( . (202َواَّللَّ  َسرِيع  احلَِْساِب )َنِصيٌب ِمِِ

 [ . 202 – 200] البقرة : 
--------------- 

 . يأمر تعاىل بذكره واإلكثار منه بعد قضاء املناسك وفراغها( فَِإَذا َقَضْيت ْم َمَناِسَكك ْم فَاذْك ر وا اَّللََّ ) 
 وحيمل، : كان أيب يطعم  فيقول الرجل منهم ة يقفون يف املوسم أهل اجلاهليعن ابن عباس قال : كان   (َكذِْكرِك ْم آبَاءَك ْم ) 

االت  دَّ )  فأنزل هللا على حممد م ، ليس هلم ذكر غري فعال آبائه ، وحيمل الديات، احلممم ذِْكرُِكْم آبماءمُكْم أمْو أمشم  فماذُْكُروا اّللَّم كم
 راً ( .ذِكْ 

 الصغري بأبيه إذا مسه سوء .وقيل : استغيثوا باهلل واجلئوا إليه كما يستغيث 
 والتكرير وتعمري أوقات الفراغ به . : واملراد تشبيه ذكر هللا بذكر آبائهم يف الكثرة قال ابن عاشور 
 ليست ) أو ( هاهنا للشك قطعاً ، وإمنا هي لتحقيق اخلرب عنه بأنه كذلك أو أزيد منه .( َأْو َأَشدَّ ِذْكراً ) 
َيا َوَما َله  يف اآْلِخَرِة ِمْن َخالقٍ َفِمَن النَّاِس َمْن يـَق و )  نـْ هذا ذم ملن يسأل هللا تعاىل الدنيا وملذاهتا دون (  ل  رَبَـَّنا آتَِنا يف الدُّ

 اآلخرة .
  : ال يريد واخلمالق : النصيب ، أي : وما هلذا الداعي يف اآلخرة من نصيب؛ ألن مهه مقصور على الدنيا قال الشوكاين

ويف هذا اخلرب معىن النهي عن االقتصار على طلب الدنيا ، والذّم ملن جعلها غاية رغبته ، ومعظم  ،واها غريها ، وال يطلب س
 مقصوده .

ه ْم )   أي : ومن الناس قسم موفقون يدعون رهبم ويسألوهنم من خريي الدارين ، يف أمور دينهم ودنياهم فيقولون :( َوِمنـْ
َيا َحَسنَ )  نـْ ، ومن املتاع احل، تشمل كل خري الدنيا من التوفيق للعلم النافع والعمل الصاملراد باحلسنة يف الدنيا( ًة رَبَـَّنا آتَِنا يف الدُّ

 احلسن يف هذه احلياة ، من صحة يف البدن ، وفسحة يف السكن ، وسعة يف الرزق .
 يم ، وأعالها النظر إىل وجه هللا الكرمي .احلسنة يف اآلخرة اجلنة وما فيها من ألوان وأنواع النع( َويف اآْلِخَرِة َحَسَنًة ) 
 .بة هلا ، وحفظنا أيضاً من دخوهلا، ولك حبفظنا من الذنوب املوج: اجعل لنا وقاية من عذاب النار أي(  َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ ) 

انم غمرماماً ومالَِّذينم ي مُقوُلونم رمب َّنما اْصِرْف عمنَّ  كما قال تعاىل )، ومن صفات عباد هللا اخلوف منها ا كم اب مهم نَّمم ِإنَّ عمذم هم ابم جم  ( . ا عمذم
 : ؟ مل زاد يف الدعاء ) وقنا عذاب النار ( فإن قيل 

ا فأريد التصريح يف نهاجلواب : إمنا زاد يف الدعاء ) وقنا عذاب النار ( ألن حصول احلسنة يف اآلخرة قد يكون بعد عذاب م
  ابن عاشور ( .الدعاء بطلب الوقاية من النار.   ) تفسري

 . وهذا الدعاء من أعظم األدعية وأمجعها وأكملها 
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 ) اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ... ( . عن أنس . قال ) كان أكثر دعاء النب 
 فإن احلسنة يف الدنيا تشمُل كّل مطلوب دنيوي ، الدنيا، وصرمفت كّل شر، : مجعت هذه الدعوُة كلَّ خري يف  قال ابن كثري

افية ، ودار رحبة ، وزوجة حسنة ، ورزق واسع ، وعلم نافع ، وعمل صاحل ، ومركب هينء ، وثناء مجيل ، إىل غري ذلك مما من ع
وأما احلسنة يف اآلخرة فأعلى ذلك  كلها مندرجة يف احلسنة يف الدنيا ،اشتملت عليه عباراُت املفسرين ، وال منافاة بينها ، فإهنا  

من من الفزع األكرب يف العمرمصات ، وتيسري احلساب وغري ذلك من أمور اآلخرة الصاحلة ، وأما النجاة دخول اجلنة وتوابعه من األ
 رام .من النار فهو يقتضي تيسري أسبابه يف الدنيا ، من اجتناب احملارم واآلثام وترك الشبهات واحل

 فيه قوالن : ) أ ولَِئَك (
لذين سألوا الدنيا واآلخرة ، والدليل عليه أنه تعاىل ذكر حكم الفريق األول حيث قال نه إشارة إىل الفريق الثاين فقط اأأحدمها : 

ا لمُه يِف  مم  اآلخرة ِمْن خالق ( . ) وم
 : أنه راجع إىل الفريقني أي لكل من هؤالء نصيب من عمله على قدر ما نواه . والقول الثاين

 أي : هلم حظ .(  هَل ْم َنِصيبٌ ) 
ا رمبُّكم  يب من كسبهم وجزاء أعماهلم كما قال تعاىل )صأي : فكل من هؤالء وهؤالء ن( ِمَّا َكَسب وا  ) مم اٌت ممَّا عمِمُلوا وم رمجم ومِلُكلٍّ دم

ُلونم  ا ي مْعمم  .(  ِبغماِفٍل عممَّ
ب وسريع ، وكل ما هو أن جميئه قري –الذي يقع فيه احلساب  –حيتمل معنيان : حيتمل أن يوم األخر  (  َواَّللَّ  َسرِيع  احلَِْسابِ ) 

 آت قريب وهللا  أخرب عن أمر الساعة أنه كلمح البصر أو هو أقرب .
ابُ ُهْم ومُهْم يِف غمْفلمٍة ُمْعرُِضونم كما قال تعاىل ) رمبم لِلنَّاِس ِحسم  ( . اقْ ت م

رُ وقال تعاىل ) مم قَّ اْلقم اعمُة وماْنشم رمبمِت السَّ  ( . اقْ ت م
لوقني فإهنم إذا كثر ذلك لك احلساب ال يطول لكثرة اخللق الذين حياسبهم ، خبالف حال املخ: أن ذ -وهو املتبادر  -وحيتمل  

 الذي تستغرقه تلك احملاسبة .عليهم فإن ذلك يقتضي طول الوقت 
ْوالُهُم احلْمقِّ أمال لمُه احلُْْكُم ومُهوم أمْسرمُع احلْماِسِبنيم كما قال تعاىل )  . ( مُثَّ ُردُّوا ِإىلم اّللَِّ مم

  على كمال قدرته ووجوب احلذر منه . وصف نفسه بسرعة حساب اخلالئق على كثرة عددهم وكثرة أعماهلم ليدلّ و 
 الفوائد :

 فضل ذكر هللا . -1
 ينبغي أن يكون ذكر هللا أكثر من كل شيء . -2
 انقسام الناس فيما يطلبون .-3
 إثبات اآلخرة .-4
 يا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ( .فضل هذا الدعاء : ) ربنا آتنا يف الدن -5
 عدل هللا .-6
 إثبات احلساب . -7
 متام قدرة هللا تعاىل . -8
 إثبات علم هللا  -9
ِه ِلَمِن اتَـَّقى َواتَـّق وْا اَّللََّ َواْعَلم وا أَيَّاٍم مَّْعد وَداٍت َفَمن تـََعجََّل يف يـَْوَمنْيِ َفاَل ِإمْثَ َعَلْيِه َوَمن تََأخََّر َفال ِإمْثَ َعَليْ  َواذْك ر وْا اَّللََّ يف ) 
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 ( . (203أَنَّك ْم ِإلَْيِه حت َْشر وَن )
 [ . 203] البقرة :  

---------- 
 . بألسنتكم وقلوبكم وجوارحكم ، بتكبريه وهتليله وُتميده وغري ذلك من أنواع الذكر( َواذْك ر وا اَّللََّ ) 
 هي أيام التشريق ، احلادي عشر ، والثاين عشر ، والثالث عشر من ذي احلجة .و ( يف أَيَّاٍم َمْعد وَداٍت ) 
 خرج من مىن ونفر منها قبل غروب مشس اليوم الثاين .أي : (  َفَمْن تـََعجََّل يف يـَْوَمنْيِ ) 
 أي : فال حرج عليه .( َفال ِإمْثَ َعَلْيِه  )

 من الغد .بأن بات هبا ليلة الثالث ورمى ( َوَمْن تََأخََّر ) 
 أي : فال حرج عليه أيضاً . ( َفال ِإمْثَ َعَلْيهِ ) 

 .زيادة أجر عمله يف اليوم الثالث ، لكن ملن تأخرا من التخفيف والتيسري على األمة، وهذيومني والتأخر، التعجل يف فكل ذلك
 به ، وانتهاء عما هنى هللا عنه . هللا( للذي اتقى هللا يف أعمال احلج ومناسكه وغريها ، فعاًل ملا أمر ِلَمِن اتَـَّقى )  

 ) من حج فلم يرفث ومل يفسق ... ( . كما قال 
 ) احلج املربور ليس جزاء إال اجلنة ( . وقال 

 بفعل أوامره واجتناب نواهيه .( َواتَـّق وا اَّللََّ ) 
 : وال جيعلوا ،  يف سائر أحواهلم وأماكنهم وصية جامعة للراجعني من احلج أن يراقبوا تقوى هللا) واتقوا هللا (  قال ابن عاشور

تقواه خاصة مبدة احلج كما كانت تفعله اجلاهلية فإذا انقضى احلج رجعوا يتقاتلون ويغريون ويفسدون ، وكما يفعله كثري من 
 صاة املسلمني عند انقضاء رمضان. ع
 ترجعون ، ولديه َتمعون ، وعليه تعرضون يوم القيامة وُتاسبون . أي : واعلموا أنكم إليه(  َواْعَلم وا أَنَّك ْم ِإلَْيِه حت َْشر ونَ ) 

بمْت ومُهْم ال يُْظلمُمونم قال تعاىل ) سم ا كم ُعونم ِفيِه ِإىلم اّللَِّ مُثَّ تُ ومىفَّ ُكلُّ ن مْفٍس مم  ( . ومات َُّقوا ي مْوماً تُ ْرجم
نما ِإيماب مُهمْ وقال تعاىل ) نما حِ .  ِإنَّ ِإلمي ْ اب مُهمْ مُثَّ ِإنَّ عملمي ْ  ( . سم

 وأمر هللا بأن نعلم بأننا إليه راجعون ، ألن العلم بذلك أعظم واعظ حيمل على تقوى هللا .
 وإمنا حذرهم هللا تعاىل ، ألهنم إذا رجعوا من حجهم ، جيرتئون على هللا تعاىل باملعاصي ، فحذرهم عن  يقال السمرقند :

ُرونم ( نَُّكْم ِإلميْ واتقوا هللا واعلموا أم فقال )  ذلك  فيجازيكم بأعمالكم. ِه ُُتْشم
 الفوائد :

 ذكر هللا يف هذه األيام املعدودات .-1
 جواز التعجل والتأخر يف احلج .-2
 سعة فضل هللا وتيسريه على عباده . -3
 وجوب تقوى هللا .-4
 قرن املواعظ بالتخويف .-5
  

 
َيا َوي ْشِهد  اَّللََّ َعَلى َما يف قـَْلِبِه َوه َو أََلدُّ اخلَِْصاِم ) َوِمَن النَّاِس َمن يـ ْعِجب َك قـَْول ه  يف احْلََياةِ )  نـْ ( َوِإَذا تـََوىلَّ َسَعى يف 204الدُّ



 الش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                             تفسري سورة البقرة

 350 

بُّ الَفَساَد ) اْلِعزَّة  بِاإِلمثِْ َفَحْسب ه   ( َوِإَذا ِقيَل َله  اتَِّق اَّللََّ َأَخَذْته  205اأَلْرِض لِيـ ْفِسَد ِفِيَها َويـ ْهِلَك احْلَْرَث َوالنَّْسَل َواَّللَّ  اَل حيِ 
 ( . (206َجَهنَّم  َولَِبْئَس اْلِمَهاد  )

 [ . 206 -204] البقرة :  
--------------- 

َيا )   نـْ أي : ومن الناس فريق يروقك كالمه يا حممد ويثري إعجابك خبالبة لسانه ( َوِمَن النَّاِس َمْن يـ ْعِجب َك قـَْول ه  يف احْلََياِة الدُّ
 قوة بيانه .و 
 نَّا بِاّللَِّ )  مبعىن بعض كما يف قوله تعاىل ( من) و ْن ي مُقوُل آمم ِمنم النَّاِس مم  ( . وم
  : واخلطاب إما للنب قال ابن عاشور  أي ومن الناس من يظهر لك ما يعجبك من القول وهو اإلميان وحب اخلري

 . واإلعراض عن الكفار
وتنبيهه هلم إىل استطالع ، للمسلمني من أن تروج عليهم حيل املنافقني  اً ُتذير ، ماطب وجيوز أن اخلطاب لغري معني ليعم كل 

 ه .أحوال الناس وذلك ال بد من
 : رِيق الثقفي، جاء إىل رسول هللا  إهنا قال بعض العلماء وأظهر اإلسالم ويف باطنه خالف  نزلت يف األخنس بن شم

 ذلك.
ملنافقني تكلموا يف ُخبميب وأصحابه الذين قتلوا بالّرجيع وعابُوهم، فأنزل هللا يف ذم أهنا نزلت يف نفر من ا :وقال بعضهم  

اِة اّللَّ ه ) املنافقني ومدح ُخبميب وأصحاب ْرضم ُه ابِْتغماءم مم ْن يمْشرِي ن مْفسم ِمنم النَّاِس مم   ( .وم
 والرّبيع ابن أنس، وغري واحد، وهو الصحيح. وقيل بل ذلك عام يف املنافقني كلهم وهذا قول قتادة، وجماهد، قال ابن كثري :

 : اختيار أكثر احملققني من املفسرين ، أن هذه اآلية عامة يف حق كل من كان موصوفًا هبذه الصفات  ...  قال الرازي
 ة .املذكور 

 : لك هو الذي يهم واملراد من القول هنا ما فيه من داللته على حاله يف اإلميان والنصح للمسلمني، ألن ذ قال ابن عاشور
ألن املقصود ما يضاد قوله: وهو ألد ، الرسول ويعجبه، وليس املراد صفة قوله يف فصاحة وبالغة؛ إذ ال غرض يف ذلك هنا 

 ه .اخلصام إىل آخر 
 طلع قوله تعاىل ) يف احلياة الدنيا ( قيل : أي يف هذه احليا الدنيا فقط ، وأما يف اآلخرة فاحلاكم فيها عالم الغيوب الذي ي

 على القلوب والسرائر .
لمف وأشهد هللا هلم: أن الذي يف قلبه موافق للسانه.  (َوي ْشِهد  اَّللََّ َعَلى َما يف قـَْلِبِه )   قيل: معناه أنه إذا أظهر للناس اإلسالم حم

 ر .ن زيد بن أسلم، واختاره ابن جريوهذا املعىن صحيح، وقاله عبد الرمحن ب
  أنه يقرن حسن قوله وظاهر تودده بإشهاد هللا تعاىل على أن ما يف  يشهد هللا على ما يف قلبه ( ومعىن ): قال ابن عاشور

 قلبه مطابق ملا يف لفظه ، ومعىن إشهاد هللا حلفه بأن هللا يعلم إنه لصادق.
ُ ي م قال تعاىل ) ُد ِإنَّكم لمرمُسوُل اّللَِّ وماّللَّ اءمكم اْلُمنماِفُقونم قماُلوا نمْشهم اِذبُونم ِإذما جم ُد ِإنَّ اْلُمنماِفِقنيم لمكم  ( . ْعلمُم ِإنَّكم لمرمُسولُُه وماّللَُّ يمْشهم

 ( . حيمِْلُفونم بِاّللَِّ لمُكْم لِيُ ْرُضوُكمْ وقال تعاىل )
م معه، بل  يستقيعن احلق وال رَّ وم هكذا املنافق يف حال خصومته يكذب، وي مزْ ، و األلد يف اللغة هو األعوج(  َوه َو أََلدُّ اخلَِْصامِ ) 

 ( متفق عليه .ب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمتن خان: إذا حدث كذ)آية املنافق ثالث ، كما قال يفرتي ويفجر
 ) أبغض الرجال إىل هللا األلد اخلصم ( . ويف البخاري عن عائشة . قالت . قال رسول هللا 
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والة السوء من  إنه مبعىن الوالية : أي : إذا كان واليًا فعل ما يفعله وقيل :، أي : أدبر ، وذهب عنك يا حممد  (َوِإَذا تـََوىلَّ  )
والقول األول أقرب إىل نظم اآلية ، ألن املقصود بيان نفاقه ، وهو أنه عند احلضور يقول ، قال الرازي : الفساد يف األرض 

 د .الكالم احلسن ويظهر احملبة ، وعند الغيبة يسعى يف إيقاع الفتنة والفسا
السعي هنا القصد ، كما قال تعاىل إخباراً عن فرعون ) مث أدبر يسعى (  َعى يف اأْلَْرِض لِيـ ْفِسَد ِفيَها َويـ ْهِلَك احْلَْرَث َوالنَّْسلَ سَ ) 

عمْوا ِإىلم ذِْكرِ ..( وقال تعاىل ). ُنوا ِإذما نُوِديم لِلصَّالِة ِمْن ي مْوِم اجلُُْمعمِة فماسم ا الَِّذينم آمم ْيعم  يما أمي ُّهم ذمُروا اْلب م ( أي : اقصدوا واعمدوا  اّللَِّ وم
ناوين بذلك صالة اجلمعة ، فإن السعي احلسي منهي عنه بالسنة النبوية ) إذا أتيتم الصالة فال تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها 

 وعليكم السكينة والوقار ( .
 قدمني إىل ما هو فساد يف األرض، كقطع الطريق، والسعي املذكور حيتمل أن يكون املراد به: السعي بال: قال الشوكاين

وحرب املسلمني، وحيتمل أن يكون املراد به العمل يف الفساد، وإن مل يكن فيه سعي بالقدمني، كالتدبري على املسلمني مبا 
 ذه اآلية.يضّرهم، وأعمال احليل عليهم، وكل عمل يعمله اإلنسان جبوارحه، أو حواسه يقال له سعي، وهذا هو الظاهر من ه

 ل مناء الزروع والثمار   فهذا املنافق ليس له مهة إال الفساد يف األرض، وإهالك احلرث، وهو:  قال ابن كثري والنسل، وهو ، حمم
 نتاج احليوانات الذين ال قومام للناس إال هبما.

 ن .واحلرث هنا مراد منه الزرع، والنسل أطفال احليوا 
 فهلك احلرث والنسيف األرض فس ي: إذا ُسعوقال جماهد ، ْطرم  ل .اًدا، منع هللا القم
 قال الزجاج: وذلك، ألن النفاق يؤدي إىل تفريق الكلمة، ووقوع القتال، وفيه هالك اخللق، وقيل معناه: أن :  قال الشوكاين

 . الظامل يفسد يف األرض، فيمسك هللا املطر، فيهلك احلرث والنسل
 م .فاملعاصي سبب لنزول املصائب وزوال النع 

رمْت بِ قال تعاىل ) فم اٍن فمكم كم ا رمغمدًا ِمْن ُكلِّ مم ا رِْزقُ هم ِئنًَّة يمْأتِيهم انمْت آِمنمًة ُمْطمم ثماًل ق مْريمًة كم رمبم اّللَُّ مم ضم ا اّللَُّ لِبماسم اجلُْوِع وم أمنْ ُعِم اّللَِّ فمأمذماق مهم
ُعونم  انُوا يمْصن م  ( . وماخلْمْوِف مبما كم

ْد  وقال تعاىل ) ةٌ لمقم نٍي وممِشماٍل ُكُلوا ِمْن رِْزِق رمبُِّكْم وماْشُكُروا لمُه ب مْلدم نَّتماِن عمْن ميِم ِنِهْم آيمٌة جم ْسكم بمٍأ يِف مم انم ِلسم .   طميِّبمٌة ومرمبٌّ غمُفورٌ كم
نْيِ ذم  نَّت م ْيِهْم جم ْلنماُهْم جِبمنَّت م بمدَّ ْيلم اْلعمرِِم وم ْلنما عملمْيِهْم سم ْيٍء ِمْن ِسْدٍر قمِليلٍ فمأمْعرمُضوا فمأمْرسم شم  ( . وماتمْ ُأُكٍل مخمٍْط ومأمْثٍل وم

اباً نُ وقال تعاىل )  ا عمذم بْ نماهم عمذَّ ِديداً وم اباً شم ا ِحسم نماهم ب ْ اسم أميِّْن ِمْن ق مْريمٍة عمتمْت عمْن أمْمِر رمهبِّما ومُرُسِلِه فمحم  ( . ْكراً ومكم
لمْو أمنَّ أمْهلم اْلُقرمى آوقال تعاىل ) انُ وم ْذنماُهْم مبما كم بُوا فمأمخم ذَّ لمِكْن كم اِء وماأْلمْرِض وم مم اٍت ِمنم السَّ تمْحنما عملمْيِهْم ب مرمكم ْوا لمفم ُنوا ومات َّقم  (.وا يمْكِسُبونم مم
اِسِئنيم وقال تعاىل ) ُْم ُكونُوا ِقرمدمًة خم ا نُ ُهوا عمْنُه قُ ْلنما هلم ْوا عمْن مم ا عمت م  ( . ف ملممَّ
نِْبهِ فم وقال تعاىل ) ْذنما ِبذم  ( . ُكاّلً أمخم
ْوٍم ي مْعلمُمونم وقال تعاىل ) يمًة لِقم اِويمًة مبما ظملمُموا ِإنَّ يف ذمِلكم آلم  ( . فمِتْلكم بُ ُيوتُ ُهْم خم

بُّ اْلَفَسادَ )  لفعل فإنه ال حيب بيان أن عمله هذا مكروه إىل هللا ، ألن هللا ال حيب الفساد ، وإذا كان ال حيب هذا ا(  َواَّللَّ  ال حيِ 
 ( . اّللَُّ ال حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينم من اتصف به ، وهلذا جاء يف آية أخرى ) و 

عن قولك  اتق هللا، وانزعه : لفاجر يف مقاله وفعاله، وقيل لأي: إذا ُوعظ هذا ا (َوِإَذا ِقيَل لَه  اتَِّق اَّللََّ َأَخَذْته  اْلِعزَّة  بِاإْلِمثِْ ) 
 . : بسبب ما اشتمل عليه من اآلثامامتنع وأِب، وأخذته احلميَّة والغضب باإلمث، أياحلق  وفعلك، وارجع إىل

 محلته العزة على اإلمث ، من قولك أخذته بكذا : إذا محلته عليه ، وألزمته إياه .  وقيل املعىن :
 .ل الوعظ لإلمث الذي يف قلبه ، وهو : النفاق مبعىن الالم ، أي : أخذته العزّة ، واحلمية عن قبو ( باإلمث ) وقيل : الباء يف قوله 
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 وقيل : الباء مبعىن : مع ، أي : أخذته العزّة مع اإلمث .
 ، فتكون له جهنم مهاداً وفرشاً . : هي كافيته عقوبة يف ذلك أي (َفَحْسب ه  َجَهنَّم  ) 
 أي : ولبئس هذا الفراش واملهاد .(  َولَِبْئَس اْلِمَهاد  ) 
 ر .اداً ألهنا مستقّر الكفا جهنم مههد ، وهو املوضع املهيأ للنوم ، ومنه مهد الصب ، ومسيت واملهاد مجع امل 

 الفوائد :
 عدم االغرتار بظواهر احلال . -1
 وجود النفاق واملنافقني يف كل زمان ومكان . -2
 من أعظم صفات املنافقني الكذب ، فهم حيلفون على صدقهم وهم كاذبون . -3
 ىل ذم اجلدل واخلصام .اإلشارة إ -4
 أن املعاصي سبب هلالك احلرث والنسل . -5
 إثبات حمبة هللا للصالح . -6
 احلرص على السعي للصالح . -7
 التحذير من الفساد يف األرض . -8
 احلذر من رد النصيحة . -9

 أن رد النصيحة من عالمات املنافقني . -10
 أن األنفة ُتمل صاحبها على اإلمث . -11
 احلذر من الكرب . -12
 ( . (207َوِمَن النَّاِس َمن َيْشِري نـَْفَسه  اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اَّللَِّ َواَّللَّ  َرؤ وٌف بِاْلِعَباِد )) 

 [ . 207] البقرة :  
---------- 

ِمنم النَّاِس ؤمنني احلميدة فقال )ملا أخرب تعاىل عن املنافقني بصفاهتم الذميمة ، ذكر صفات امل( َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري نـَْفَسه  )  وم
ُه  ْن يمْشرِي ن مْفسم  ( أي : ومن الناس فريق من أهل اخلري باع نفسه .مم

  قال ابن عباس، وأنس، وسعيد بن املسيب، وأبو عثمان الّنهدي، وعكرمة، ومجاعة: نزلت يف ُصهيب بن : قال ابن كثري
 ل ،حب أن يتجّرد منه ويهاجر، ف معم هلجرة، منعه الناس أن يهاجر مباله، وإْن أسنمان الرومي، وذلك أنَّه ملا أسلم مبكة وأراد ا

فقالوا  : رمبح البيع. ،  ن اخلطاب ومجاعة إىل طرف احلرّةفتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل هللا فيه هذه اآلية، فتلقاه عمر ب
رِبح )  قال له ويروى أن رسول هللا  ، فيه هذه اآلية وه أّن هللا أنزلفقال: وأنتم فال أخسر هللا َتارتكم، وما ذاك؟ فأخرب 

 ب ( .البيع صهيب، ربح البيع صهي
لوا ذلك على أهنا نزلت يف كل جُمماهد يف سبيل هللا، كما قال تعاىل ُهْم )  وأما األكثرون فحمم رمى ِمنم اْلُمْؤِمِننيم أمنْ ُفسم ِإنَّ اّللَّم اْشت م

ُُم اجلْم  ُْم بِأمنَّ هلم ْورماِة وماإلجنِْيِل وم ومأمْموماهلم قًّا يف الت َّ ُلونم ومْعًدا عملمْيِه حم يُ ْقت م ْقتُ ُلونم وم ِبيِل اّللَِّ ف مي م ْن أمْوىفم ِبعمْهِدِه ِمنم اّللَِّ نَّةم يُ قماتُِلونم يف سم مم اْلُقْرآِن وم
ْوُز الْ  ذمِلكم ُهوم اْلفم ْيِعُكُم الَِّذي بماي مْعُتْم بِِه وم وملا محل هشام بن عامر بني الصفني، أنكر عليه بعُض الناس، فرّد  ( ،عمِظيُم فماْستمْبِشُروا بِب م

ر بن اخلطاب وأبو هريرة وغريمها، وتلوا هذه اآلية اِة اّللَِّ ) عليهم ُعمم ْرضم ُه ابِْتغماءم مم ْن يمْشرِي ن مْفسم ِمنم النَّاِس مم  د(.وماّللَُّ رمُءوٌف بِاْلِعبما وم
 أي : طلباً ملرضات هللا ورغبة يف ثوابه ال يتحرى بعمله إال وجه هللا .( اَّللَِّ اْبِتَغاَء َمْرَضاِت )  
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  : ٍْس ( أي باعوه ، وُتقيقه أن قال الرازي ٍن خبم رمْوُه بِثممم شم أكثر املفسرين على أن املراد هبذا الشراء : البيع ، قال تعاىل ) وم
ا يف طاعة هللا ، من الصالة والصيام واحلج واجلهاد ، مث توصل وهذا البيع هو أنه بذهل، املكلف باع نفسه بثواب اآلخرة 

بذلك إىل وجدان ثواب هللا ، كان ما يبذله من نفسه كالسلعة ، وصار الباذل كالبائع ، وهللا كاملشرتي ، كما قال ) ِإنَّ هللا 
ُُم اجلنة ( وقد مسى هللا ت ُهْم وأمواهلم بِأمنَّ هلم ْل أمُدلُّكْم اشرتى ِمنم املؤمنني أمنُفسم ُنوْا هم عاىل ذلك َتارة ، فقال ) ياأيها الذين ءمامم

ِبيِل هللا بأموالكم ومأمنُفِسُكْم ( . اٍب أملِيٍم تُ ْؤِمُنونم باهلل ومرمُسولِِه وَتاهدون ىِف سم  على َتارة تُنِجيُكم ّمْن عمذم
 أي : ذو رأفة ، وهي أشد الرمحة .(  َواَّللَّ  َرؤ وٌف بِاْلِعَبادِ ) 
 فمن رأفته أنه جعل النعيم الدائم جزاء على العمل القليل املنقطع ، ومن رأفته جوز هلم كلمة الكفر إبقاء على  ال الرازيق :

ومن رأفته ورمحته أن املصر على الكفر مائة سنة إذا تاب ولو يف حلظة أسقط  ، النفس ، ومن رأفته أنه ال يكلف نفساً إال وسعها 
 ثواب الدائم ، ومن رأفته أن النفس له واملال ، مث أنه يشرتي ملكه مبلكه فضاًل منه ورمحة وإحساناً .كل ذلك العقاب وأعطاه ال

 الفوائد :
 فضل من باع نفسه هلل . -1
 اإلشارة إىل اإلخالص يف سبيل هللا .-2
 تقدمي مرضات هللا على النفس .-3
 رأفة هللا بعباده . -4
ْلِم َكآفًَّة َواَل تـَتَِّبع وْا خ ط َواِت الشَّْيطَاِن ِإنَّه  َلك ْم َعد وٌّ مُِّبنٌي )أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وْا اآ يَ )  ( فَِإن زََلْلت ْم مِِن بـَْعِد َما 208ْدخ ل وْا يف السِِ

 ( . (209َجاَءْتك م  اْلبَـيَِِنات  فَاْعَلم وْا َأنَّ اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم )
 [ . 209 -208] البقرة :  

--------------- 
ْلِم َكافًَّة )  يقول تعاىل آمرًا عباده املؤمنني املصدقني برسوله ، أن يأخذوا جبميع ُعرمى ( يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا اْدخ ل وا يف السِِ

 اإلسالم وشرائعه ، والعمل جبميع أوامره ، وترك مجيع زواجره ما استطاعوا من ذلك .
 ىن : ادخلوا يف اإلسالم كلكم .وذهب بعض العلماء إىل أن املع

إهنا نزلت يف قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا السبت كما كانوا فاملعىن على هذا : ادخلوا يف اإلسالم ، واتركوا  وقيل :
 . سواه

تاب ، وخوطبوا بالذين بفتح السني املساملة ، واملراد هبا هنا عقد الذمة باجلزية ، واألمر على هذا ألهل الك) السلم (  وقيل :
 ة .آمنوا إلمياهنم بأنبيائهم وكتبهم املتقدم

 والصحيح األول ، وأهنم أمروا أن يعملوا جبميع شعب اإلميان وشرائع اإلسالم  قال ابن كثري :. 
 افًَّة ا: )  قال ابن تيمية ْلِم كم  أي : اإلسالم كافة ، أي يف مجيع شرائع اإلسالم . (ْدُخُلوا يف السِّ

: هل املراد ادخلوا يف السلم مجيعه ، فتكون ) كافة ( حااًل من ) السلم ( أو ادخلوا أنتم مجيعاً  فقاله الشيخ ابن عثيمني، ورجح
 يف يف السلم وتكون ) كافة ( حاالً من الواو يف قوله ) ادخلوا ( ؟ األقرب املعىن األول ، ألننا لو قلنا باملعىن الثاين : ادخلوا مجيعاً 

معىن ذلك أن بعض املؤمنني مل يدخل يف اإلسالم وحينئذ فال يصح أن يوجه إليه النداء بوصف اإلميان ، فاملعىن  السلم صار
 األول هو الصواب أن ) كافة ( حال من ) السلم ( يعين ادخلوا يف اإلسالم كله ، وال تدعوا شيئاً من شعائره .

 حها .تقدم شر ( َوال تـَتَِّبع وا خ ط َواِت الشَّْيطَاِن ) 
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 ومناسبتها هنا ، ألن الشيطان يريد منكم عدم الدخول يف اإلسالم ، ويريد أيضاً عدم العمل جبميع شرائع اإلسالم .
وذلك ألن الشيطان التزم أي: ال تتبعوا خطوات ومسالك الشيطان، ألنه ظاهر العداوة لكم،  مجلة تعليلية( ِإنَّه  َلك ْم َعد وٌّ م ِبنيٌ )

ن َُّهْم ومألمُمرمن َُّهْم ف ملمُيبمّتُكنَّ ءماذمانم األنعام ومألمُمرمن َّهُ )اوة أربعة منها يف قوله تعاىل لعدأموراً سبعة يف ا نّ ي م ُهْم ومألُمم ْلقم هللاومأُلِضلَّن َّ  (ْم ف ملميُ غميّ ُرنَّ خم
ُهم ّمن ب منْيِ اىل )وثالثة منها يف قوله تع ن َّ ُْم صراطك املستقيم مُثَّ آلتِي م نَّ هلم عمن مشممائِِلِهْم ومالم  ألمقْ ُعدم عمْن أمياهنم وم ْلِفِهْم وم ِمْن خم أمْيِديِهْم وم

ُد أمْكث م   [ 5/4]مفاتيح الغيب :  .فلما التزم الشيطان هذه األمور كان عدواً متظاهراً بالعداوة فلهذا وصفه هللا تعاىل بذلك( رمُهْم شاكرينَتِم

 : وقد حذرنا هللا يف آيات كثرية عن اتباع خطواته 
ْيطماِن ِإنَُّه لمُكْم عمُدوٌّ ُمِبنيٌ كما قال تعاىل )  ( . ومال ت متَِّبُعوا ُخُطوماِت الشَّ

ْيطماِن ِإنَُّه لمُكْم عم وقال تعاىل ) ومِ  ف مْرشاً ُكُلوا ممَّا رمزمقمُكُم اّللَُّ ومال ت متَِّبُعوا ُخُطوماِت الشَّ  ( . ُدوٌّ ُمِبنيٌ نم اأْلمنْ عماِم محمُولمًة وم
 . أي: عدلتم عن احلق (ْن زََلْلت ْم فَإِ )  

جُ أي :  (ِمْن بـَْعِد َما َجاَءْتك م  اْلبَـيَِِنات  )   . بعد ما قامت عليكم احُلجم
 اءْتُكُم البينات  : ) قال الشوكاين ا جم ة ، أن الدخول يف اإلسالم هو أي : احلجج الواضحة ، والرباهني الصحيح (ّمن ب مْعِد مم

 ق .احل
 ب .ال يفوته هارب، وال يمغلبه غال يف انتقامه، فاعلموا أن هللا عزيز  (َأنَّ اَّللََّ َعزِيٌز فَاْعَلم وا ) 
 ه .امحكيم يف أحكامه ونقضه وإبر (  َحِكيمٌ ) 

ِكيٌم قال يف التسهيل : )   ن .هتديد ملن زل بعد البيا (فاعلموا أمنَّ هللا عمزِيٌز حم
 الفوائد :

 فضل اإلميان . -1
 مقتض المتثال األوامر . أن اإلميان -2
 وجوب العمل بالشرع مجلة وتفصياًل . -3
 ُترمي اتباع خطوات الشيطان . -4
 أن من أعظم خطوات الشيطان الصد عن الدخول يف اإلسالم . -5
 عداوة الشيطان . -6
ن َُّهْم ِمْن ب منْيِ أمْيِديهِ شدة عداوة الشيطان لإلنسان كما قال تعاىل عنه ) -7 تِي م عمْن مشممائِِلِهْم ومال مُثَّ آلم عمْن أممْيماهِنِْم وم ْلِفِهْم وم ِمْن خم ْم وم

اِكرِينم  ُد أمْكث مرمُهْم شم  ( . َتِم
 قرن احلكم بعلته . -8
 الوعيد ملن زل بعد قيام احلجة عليه . -9

 أن هللا تعاىل أقام البينات على العباد . -10
 كيم .إثبات امسني من أمساء هللا ومها : العزيز واحل -11
 إثبات احلكمة الكاملة هلل تعاىل . -12
 هلل تعاىل . –جبميع أنواعها  –إثبات العزة  -13
 
َن اْلَغَماِم َواْلَمآلِئَكة  َوق ِضَي اأَلْمر  َوِإىَل اَّللَِّ )   ( . (210تـ ْرَجع  االم ور  ) َهْل يَنظ ر وَن ِإالَّ َأن يَْأتِيَـه م  اَّللَّ  يف ظ َلٍل مِِ
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 [ . 210: ] البقرة  
---------- 

( أي : ما ينتظر هؤالء املكذبون الذين زلوا بعدما  َهْل يـَْنظ ر ونَ  ) يقول تعاىل مهددًا للكافرين مبحمد (  َهْل يـَْنظ ر ونَ ) 
 جاءهتم البينات .

 أي : لفصل القضاء .( ِإالَّ َأْن يَْأتِيَـه م  اَّللَّ   ) 
 يق جباللهوفيه إثبات إتيان هللا تعاىل إتياناً يل  . 
) يف ( مبعىن ) مع ( يعين يأت مصاحباً هلذه الظلل ، وإمنا أخرجناها عن األصل الذي هو الظرفية ، ألنا ( يف ظ َلٍل ِمَن اْلَغَماِم ) 

 لو أخذناها على أهنا للظرفية صارت هذه الظلل حميطة باهلل عز وجل ، وهللا أعظم وأجل من أن حييط به شيء من ملوقاته .
 قَُّق لغمام قيل إنه السحاب األبيض الرقيق ، وهذا الغمام يأت مقدمة بني يدي جمىء هللا تعاىل كما قال تعاىل )وا ي مْومم تمشم وم

ُة ت مْنزِيالً  الِئكم نُ ّزِلم اْلمم اِم وم اُء بِاْلغممم مم  ( . السَّ
 أي : وتأتيهم املالئكة أيضاً حميطة هبم .( َواْلَمالِئَكة  ) 

ّدًدا للكافرين:  قال ابن كثري ُهُم اّللَُّ يف ظُلمٍل مِ )  مبحمد  يقول تعاىل ُمهم ْل ي مْنظُُرونم ِإال أمْن يمْأتِي م ُة هم الِئكم اِم وماْلمم يعين: ( نم اْلغممم
 ر .ه، إن خريًا فخري، وإن شرًا فشيوم القيامة، لفصل القضاء بني األولني واآلخرين، فيجزي ُكّل عامل بعمل

ال إِ )  كما قال   اءم رمبُّ كم ا* ومجم ا دمكًّ ِت األْرُض دمكًّ فذما دُكَّ فًّا صم لمُك صم ُر اإلنْ ًا . كم وماْلمم ِئٍذ ي متمذمكَّ نَّمم ي مْومم ِئٍذ جِبمهم اُن ومأمىنَّ لمُه ومِجيءم ي مْومم سم
 ( .الذِّْكرمى 

ُة أمْو يمْأِتم رمبُّكم )  وقال  الِئكم ُهُم اْلمم ْل ي مْنظُُرونم ِإال أمْن تمْأتِي م  ( . ب مْعُض آيماِت رمبِّكم أمْو يمْأِتم ب مْعُض آيماِت رمبِّكم ي مْومم يمْأِت  هم
 أي : فرغ منه ، وصار أهل النار إىل النار وأهل اجلنة إىل اجلنة . (َوق ِضَي اأْلَْمر  ) 
ُع اأْلمْمُر  دنيا واآلخرة كما قال تعاىل )أي : إىل هللا وحده ال إىل غريه ترجع األمور ، أمور ال(  َوِإىَل اَّللَِّ تـ ْرَجع  اأْل م ور  )  ِإلمْيِه يُ ْرجم وم

 ( ومنها أن الناس يرجعون يوم القيامة إىل رهبم فيحاسبهم .ُكلُُّه 
 الفوائد :

 وعيد هؤالء بيوم القيامة . -1
 فصل بني عباده .إثبات إتيان هللا يوم القيامة لل-2
 إثبات املالئكة . -3
 إثبات عظمة هللا تعاىل . -4
 أن املالئكة أجسام . -5
 أن يوم القيامة به ينقضي كل شيء ، فليس بعده شيء ، إما إىل اجلنة وإما إىل النار . -6
 عظمة هللا ومتام سلطانه . -7
 ه  [ .1432/  12/  18] االثنني    إثبات البعث واجلزاء . -8
 
 
 
ْن آيٍَة بـَيِِ )  َناه م مِِ ( ز يَِِن 211َنٍة َوَمن يـ َبدِِْل نِْعَمَة اَّللَِّ ِمن بـَْعِد َما َجاَءْته  فَِإنَّ اَّللََّ َشِديد  اْلِعَقاِب)َسْل َبِّن ِإْسَرائِيَل َكْم آتـَيـْ
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نـَْيا َوَيْسَخر وَن ِمَن الَِّذيَن آَمن وْا َوالَِّذيَن اتَـَّقوْا فـَْوقـَه ْم يـَْوَم اْلقِ  ْرز ق  َمن َيَشاء ِبَغرْيِ ِحَساٍب َياَمِة َواَّللَّ  يَـ ِللَِّذيَن َكَفر وْا احْلََياة  الدُّ
(212) . ) 
 [ . 212 -211] البقرة :  

--------------- 
 بين إسرائيل املعاندين لك . –أيها الرسول  –، سل  يقول هللا تعاىل لنبيه ( َسْل َبِّن ِإْسرائيَل ) 
  التوبيخ على ترك الشكر .و  ،التقرير واإلذكار بالنعم  :ويف املراد بالسؤال 
 خ .وهو سؤال تقريع وتوبي:  قال الشوكاين 
َناه ْم ِمْن آيٍَة بـَيَِِنٍة )  ( أي : حجة قاطعة على صدقه فيما جاءهم به ، كيده ِمْن آيمٍة ب ميِّنمٍة أي : كم شاهدوا مع موسى )( َكْم آتـَيـْ

من إنزال املّن والسلوى وغري ذلك من احلر ، و  كان من تظليل الغمام عليهم يف شدة  وعصاه وفملِقِه البحر وضربِه احلجر ، وما
اآليات الداالت على وجود الفاعل املختار ، وصدق من جرت هذه اخلوارق على يديه ، ومع هذا أعرض كثري منهم عنها ، 

 . ض عنهااوبدلوا نعمة هللا كفراً ، أي : استبدلوا باإلميان هبا الكفر هبا واإلعر 
ومارِ أمملْم ت م كما قال تعاىل عن كفار قريش ) ُهْم دمارم اْلب م لُّوا ق مْومم تم اّللَِّ ُكْفراً ومأمحم ُلوا نِْعمم رمارُ .  رم ِإىلم الَِّذينم بمدَّ بِْئسم اْلقم ا وم نَّمم يمْصلمْون مهم هم  .(جم

 واجبها : ومسى هللا تعاىل كفر النعمة تبدياًل هلا ، ألن من أنعم هللا بنعمٍة دينية أو دنيوية فلم يشكرها ومل يقم ب قال السعدي
 اضمحلت عنه وذهبت ، وتبدلت بالكفر واملعاصي ، فصار الكفر بدل النعمة .

 أي : قوي اجلزاء بالعقوبة .(  َوَمْن يـ َبدِِْل نِْعَمَة اَّللَِّ ِمْن بـَْعِد َما َجاَءْته  فَِإنَّ اَّللََّ َشِديد  اْلِعَقابِ ) 
 ه .ومسي اجلزاء عقوبة وعقاباً ، ألنه يقع عقب الذنب مؤاخذة ب 
َيا )  نـْ : زين وحّسن للذين كفروا باهلل وبرسله احلياة الدنيا وشهواهتا وما فيها من املتاع الزائل أي( ز يَِِن ِللَِّذيَن َكَفر وا احْلََياة  الدُّ

هبا،  لها وعملوا من أجلها ، فرضوا، وعظموا الدنيا وأهرة ، فجمعوا األموال من غري حلها، وصرفوها يف غري مصرفهاونسوا اآلخ
، وعظموها وعظموا من شاركهم ؤهم وإراداهتم وأعماهلم كلها هلا، فأقبلوا عليها ، وأكبوا على ُتصيلها، وصارت أهواواطمأنوا هلا

 يف صنيعهم .
 . والتزيني جعل الشيء هبياً يف عني اإلنسان أو يف مسعه أو يف مذاقه أو يف فكره 
 ُْم اىل )واملزميِّن إما أن يكون هللا ، كما يف قوله تع ُْم ِإنَّ الَِّذينم ال يُ ْؤِمُنونم بِاآْلِخرمِة زمي َّنَّا هلم اهلم ( وإما أن يكون الشيطان ، كما أمْعمم

ِبيلِ قال تعاىل ) ُهْم عمِن السَّ دَّ ُْم فمصم اهلم ْيطماُن أمْعمم ُُم الشَّ ( وال منافاة بني األمرين ، فإن هللا زين هلم سوء أعماهلم ، ألهنم  ومزميَّنم هلم
ا زماُغوا أمزماغم اّللَُّ قُ ُلوب مُهمْ أساءوا كما يفيده قوله تعاىل ) ( ، والتزيني من هللا باعتبار التقدير ، أما الذي باشر التزيني ووسوس هلم  ف ملممَّ

 بذلك فهو الشيطان . ) ابن عثيمني ( .
 ر بالكفار وما عليهم من الشهوات وامللذات .فعلى املسلم أن حيذر من احلياة الدنيا وشهواهتا ، وهلذا هنانا هللا عن االغرتا 

ُروا يف اْلِبالدِ قال تعاىل ) فم لُُّب الَِّذينم كم ادُ .  ال ي مُغرَّنَّكم ت مقم بِْئسم اْلِمهم نَُّم وم هم ْأوماُهْم جم تماٌع قمِليٌل مُثَّ مم  ( . مم
ْعنما بِِه أمْزوماجاً وقال تعاىل )  ت َّ ا مم ْيكم ِإىلم مم ن م نم عمي ْ ُدَّ ى ومال متم ٌر ومأمبْ قم ي ْ ُهْم ِفيِه ومرِْزُق رمبِّكم خم ْفِتن م نْ يما لِن م ُهْم زمْهرمةم احلْميماِة الدُّ  ( . ِمن ْ

 عقل لرتكهم الدنيا والتقلل منها .بقلة ال مأي : ويستهزؤن بأهل اإلميان ويرموهن(  َوَيْسَخر وَن ِمَن الَِّذيَن آَمن وا) 
 ديقهم بالبعث ، وإلمياهنم مبحمد فيسخرون من أهل اإلميان : لفقرهم ، ولتص . 

 ، فقد سخر واستهزأ باألنبياء عليهم الصالة والسالم .والسخرية واالستهزاء سنة ماضية من ِقبل أعداء اإلسالم ألهله 
ْهزُِئونم قال تعاىل )  انُوا بِِه يمْست م ا يمْأتِيِهْم ِمْن رمُسوٍل ِإالَّ كم ْسرمًة عملمى اْلِعبماِد مم  ( .يما حم
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ْهزُِئونم  قال تعاىل )و  انُوا ِبِه يمْست م ا كم ُهْم مم ِخُروا ِمن ْ اقم بِالَِّذينم سم ِد اْستُ ْهزِئم ِبُرُسٍل ِمْن ق مْبِلكم فمحم لمقم  ( . وم
ْهزمُءوا ِبُرُسٍل ق مْبلم نمِبيِّنما  ارم اْست م رميمِة : أمنَّ اْلُكفَّ ِذِه اآْليمِة اْلكم رم ت معماىلم يف هم ْل ُهنما  ومأمن َُّهْم حم  ذمكم صِّ بمِب ذمِلكم ، ومملْم يُ فم اُب ِبسم اقم هِبُِم اْلعمذم

ِثريًا ِمْن ذمِلكم  لمِكنَُّه فمصَّلم كم اِب الَِّذي أُْهِلُكوا ِبِه ، وم ْيِفيَّةم اْلعمذم ْيِفيَّةم اْسِتْهزمائِِهْم ، ومالم كم ق مْوِمِه ، كم عمدِّدمٍة ، يف ذِْكِر نُوٍح وم وماِضعم ُمت م  ِمْن مم
ق مْوِمِه ، ِإىلم غمرْيِ ذمِلكم .ومهُ  ُشعمْيٍب وم ق مْوِمِه ، وم ق مْوِمِه ، ومُلوٍط وم صماِلٍح وم ق مْوِمِه ، وم  وٍد وم

 ( . ب مْعدم أمْن ُكْنتم نمِبيًّا ِصْرتم جنمَّارًا) فمِمنم اْسِتْهزمائِِهْم بُِنوٍح ق مْوهُلُْم لمُه 
ُ ت معماىلم عمْن نُوٍح   قمْد قمالم اّللَّ ُرونم ِإْن تم ) وم ا تمْسخم مم ُر ِمْنُكْم كم ُروا ِمنَّا فمِإنَّا نمْسخم  ( .ْسخم
ْولِِه   اقم هِبِْم ِبقم ا حم رم مم ذمكم ُهُم الطُّوفماُن ومُهْم ظماِلُمونم ) وم ذم  ، ومأمْمثماهلمما ِمنم اآْليماِت .( فمأمخم

ُهْم ِمْن ق موْ  ُ عمن ْ رمُه اّللَّ ا ذمكم ِمنم اْسِتْهزمائِِهْم هِبُوٍد مم رماكم ب مْعُض آهِلمِتنما ِبُسوٍء  )هلِِْم وم  . (ِإْن ن مُقوُل ِإالَّ اْعت م
ُهْم أمْيًضا  ق مْولِِه عمن ْ ا َنمُْن بِتمارِِكي آهِلمِتنما عمْن ق مْوِلكم اآْليمةم  قماُلوا يما) وم مم يِّنمٍة وم نما بِب م ا ِجْئت م  ( .ُهوُد مم

اِب يف ق موْ  اقم هِبِْم ِمنم اْلعمذم ا حم رم مم ذمكم ْلنما عملمْيِهُم الرِّيحم اْلعمِقيمم  )لِِه وم  ، ومأمْمثماهلمما ِمنم اآْليماِت . .. (أمْرسم
ُهْم  رم اّللَُّ عمن ْ ا ذمكم اِلٍح ق مْوهُلُْم ِفيمم ِمنم اْسِتْهزمائِِهْم ِبصم ِلنيم  يما) وم اِلُح اْئِتنما مبما تمِعُدنما ِإْن ُكْنتم ِمنم اْلُمْرسم  ( .صم

ق مْوهُلُْم   ا  يما) وم ذم ْرُجوًّا ق مْبلم هم ْولِِه .. ( صماِلُح قمْد ُكْنتم ِفينما مم اقم هِبِْم ِبقم ا حم رم مم ذمكم ُة فمأمْصبمُحوا يِف ) وم ِت الَِّذينم ظملمُموا الصَّْيحم ذم ومأمخم
اَثِنيم  ا ِمنم اآْليماِت . (ِديمارِِهْم جم  ومَنمْوِهم

ِمنم اْسِتْهزمائِِهْم بُِلوٍط ق مْوهُلُْم فِ  ُهْم وم ى اّللَُّ عمن ْ كم ا حم ومابم ق مْوِمِه ِإالَّ أمْن قماُلوا أمْخرُِجوا آلم ُلوٍط ِمْن ق مْريمِتُكْم ) يمم انم جم ا كم ومق مْوهُلُْم  ... (فممم
ْولِِه ( ُلوُط لمتمُكونمنَّ ِمنم اْلُمْخرمِجنيم  لمِئْن ملْم ت مْنتمِه يما )لمُه أمْيًضا  اقم هِبِْم ِبقم رم مما حم ذمكم ارمًة )  وم ا ومأمْمطمْرنما عملمْيِهْم ِحجم اِفلمهم ا سم هم عمْلنما عمالِي م فمجم

يٍل  ا ِمنم اآْليماتِ  (ِمْن ِسجِّ  . ومَنمْوِهم
ُهْم  ى اّللَُّ عمن ْ كم ا حم ِمنم اْسِتْهزماِئِهْم ِبُشعمْيٍب ق مْوهُلُْم ِفيمم إِ  قماُلوا يما) وم ِثريًا ممَّا ت مُقوُل وم ُه كم ا ن مْفقم لمْوالم رمْهُطكم ُشعمْيُب مم ِعيًفا وم رماكم ِفينما ضم نَّا لمن م

نما ِبعمزِيزٍ  ا أمْنتم عملمي ْ مم ْنماكم وم ْولِِه  ( لمرممجم اقم هِبِْم ِبقم ا حم رم مم ذمكم ابم ي مْوٍم عمِظيٍم ) وم انم عمذم اُب ي مْوِم الظُّلَِّة ِإنَُّه كم ُهْم عمذم ذم ا ِمنم  (فمأمخم ومَنمْوِهم
 اآْليماِت .

اِحٌر أمْو جممُْنونٌ )قال تعاىل  ا أمتمى الَِّذينم ِمْن ق مْبِلِهْم ِمْن رمُسوٍل ِإالَّ قماُلوا سم ِلكم مم ذم ْوا ِبِه بمْل ُهْم ق مْوٌم طماُغونم .  كم  ( . أمت موماصم
م والسرور والبهجة واحلبور ، فيكون املتقون يف أعلى الدرجات ، متمتعني بأنواع النعي( َوالَِّذيَن اتَـَّقْوا فـَْوقـَه ْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة  )

 والكفار ُتتهم يف أسفل الدركات ، معذبني بأنواع العذاب واإلهانة والشقاء السرمدي الذي ال منتهى له
  واملراد بالفوقية هنا : العلّو يف الدرجة؛ ألهنم يف اجلنة ، والكفار يف النار ، وحيتمل أن يراد بالفوق : املكان؛ : قال الشوكاين

يف السماء ، والنار يف أسفل سافلني ، أو أن املؤمنني هم الغالبون يف الدنيا كما وقع ذلك من ظهور اإلسالم ، وسقوط  ألن اجلنة
الكفر ، وقتل أهله ، وأسرهم ، وتشريدهم ، وضرب اجلزية عليهم ، وال مانع من محل اآلية على مجيع ذلك لوال التقييد بكونه يف 

 . يوم القيامة
 ي بذلك ألمور ثالثة :ويوم القيامة مس 

 لقيام الناس من قبورهم . أواًل :
 ( . ي مْومم ي مُقوُم النَّاُس لِرمبِّ اْلعمالمِمنيم قال تعاىل )

 ولقيام األشهاد . ثانياً :
اكما قال تعاىل ) ي مْومم ي مُقوُم اأْلمْشهم نْ يما وم ُنوا يف احلْميماِة الدُّ ْنُصُر ُرُسلمنما ومالَِّذينم آمم  ( . دُ إِنَّا لمن م

 ولقيام املالئكة . :ثالثاً 
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 .لقوله تعاىل )  يوم يقوم الروح واملالئكة صفاً ( 

 . ويف اآلية فضل التقوى 
 اأي : يرزق من يشاء من خلقه ، ويعطيه عطاء كثرياً جزياًل بال حصر وال تعداد يف الدني(  َواَّللَّ  يـَْرز ق  َمْن َيَشاء  ِبَغرْيِ ِحَسابٍ ) 

 واآلخرة .
ُر الرَّازِِقنيم ال تعاىل )كما ق ي ْ ْيٍء ف مُهوم خُيِْلُفُه ومُهوم خم ْقُتْم ِمْن شم ا أمنْ فم  ( . وممم
) ما من يوم يصبح فيه العباد إال وينزل فيه ملكان : يقول أحدمها : اللهم أعط منفقًا خلفًا ، ويقول اآلخر : اللهم  وقال 

 أعط ممسكاً تلفاً ( متفق عليه .
ِتنيُ رزاق، كما قال تعاىل )هللا: الومن أمساء   املتضمن لصفة الرَّْزق )بالتشديد وفتح الراء( . (ِإنَّ اّللَّم ُهوم الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلمم

 وأما الّرِزق بالكسر فهو العني املرزوقة ، فإذا أتاك طعام فهو رِزق ، وإذا أتاك مال فهو رِزق .
 : من دابة يف األرض إال على هللا رزقها ، ورزقه لعباده نوعان : ) الرزاق ( جلميع عباده فما قال السعدي 

 : رزق عام مشل الرب والفاجر واألولني واآلخرين وهو رزق األبدان .األول 
رزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم واإلميان والرزق احلالل الذي يعني على صالح الدين ، وهذا خاص  والثاين :

 هم منه حبسب ما تقتضيه حكمته ورمحته .باملؤمنني على مراتب
 : ) وقد جاء يف السنة اسم ) الرازق 

إن هللا هو )لنا ، فقال :  ، فقالوا : يا رسول هللا ، قد غال السعر فسعر ، قال : قد غال السعر على عهد رسول هللا أنس عن 
 رواه أبو داود  .(م يطلبين مبظلمة يف دم وال مالاملسعر القابض الباسط الرزاق ، وإين ألرجو أن ألقى ريب وليس أحد منك

 : اآلثار املرتتبة على معرفتنا هبذا 
، ألن اخلالق لعباده والرازق هلم هو وحده  حمبة هللا ، وإفراده سبحانه بالعبادة واالخنالع من الشرك جبميع أنواعه وأشكاله أواًل :

 املستحق للعبادة وحده ال شريك له .
ْيئاً وهذا ما احتج به سبحانه على املشركني حيث قال تعاىل ) اوماِت وماأْلمْرِض شم مم ُْم رِْزقاً ِمنم السَّ ِْلُك هلم ا ال ميم ي مْعُبُدونم ِمْن ُدوِن اّللَِّ مم وم

 ( . ومال يمْستمِطيُعونم 
ْن ي مْفعمُل ِمْن ذم ل تعاىل )وقا اِئُكْم مم ْل ِمْن ُشرمكم ُكْم مُثَّ رمزمقمُكْم مُثَّ مُيِيُتُكْم مُثَّ حُيِْييُكْم هم لمقم ت معماىلم اّللَُّ الَِّذي خم انمُه وم ْيٍء ُسْبحم ِلُكْم ِمْن شم

ا ُيْشرُِكونم   ( . عممَّ
التوكل الصادق على هللا ، والتعلق به وحده مع فعل األسباب الشرعية إن اليقني بأنه سبحانه املتفرد برزق عباده ، يثمر  ثانيًا :

ايف طلب الرزق ) ا ِمْن دمابٍَّة يِف اأْلمْرِض ِإالَّ عملمى اّللَِّ رِْزقُ هم  ( . وممم
 كما أن اليقني بذلك يثمر ترك األسباب احملرمة يف طلب الرزق ، وعدم اخلوف من املخلوق يف قطع الرزق .  ثالثاً :

 قدرة هللا ، حيث إن املتكفل بأرزاق مجيع خلقه ال ميكن أن يكون إال قادراً مقتدراً على فعل كل ما يشاء . اً :رابع
ْن ي متَِّق اّللَّم جيمْعمْل لمُه ممْرمجاً : إن أعظم ما استجلب به رزق هللا والربكة فيه تقوى هللا وطاعته ، كما قال تعاىل ) و خامسًا  ي مْرزُ .  مم ْقُه وم

ْيُث ال حيمْتمِسُب  ِمنْ   ( .حم
بُ وقال تعاىل ) ذَّ لمِكْن كم اِء وماأْلمْرِض وم مم اٍت ِمنم السَّ تمْحنما عملمْيِهْم ب مرمكم ْوا لمفم ُنوا ومات َّقم لمْو أمنَّ أمْهلم اْلُقرمى آمم انُوا يمْكِسُبونم وم ْذنماُهْم مبما كم  (.وا فمأمخم

 يبعد عن القلب الشح والبخل .إميان العبد بامسه سبحانه ) الرزاق (  سادساً :
 : وجوب طلب الرزق من هللا ال من غريه . سابعاً 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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ُغوا ِعْندم اّللَِّ الّرِْزقم قال تعاىل عن اخلليل ) ومل يقل : فابتغوا الرزق عند هللا ، ألن تقدمي الظرف يشعر باالختصاص واحلصر ،  (  فمابْ ت م
 قاله ابن تيمية ( .)   كأنه قال : ال تبتغوا الرزق إال عند هللا .   

 الفوائد :
 بيان كثرة ما أعطاه هللا بين إسرائيل من اآليات البينات . -1
 تقريع وتوبيخ بين إسرائيل .-2
 التحذير من تبديل نعمة هللا . -3
 هتديد ووعيد من يبدل نعمة هللا كفراً . -4
 اخنداع الكافرين باحلياة الدنيا . -5
 يف عينه شيئاً .أن املؤمن احلق ليست الدنيا  -6
 حقارة الدنيا . -7
 أن االستهزاء باملؤمنني سنة ماضية من أعداء اإلسالم . -8
 أن العربة بكمال النهاية . -9

 البشرى للمؤمنني . -10
 ه  [ .1432/  12/  19] الثالثاء                   .             كثرة رزق هللا   -11
رِيَن َوم نِذرِيَن َوأَنَزَل َمَعه م  اْلِكَتاَب بِاحْلَقِِ لَِيْحك َم بـَنْيَ النَّاسِ  َكاَن النَّاس  أ مًَّة َواِحَدةً )  ِفيَما اْختَـَلف وْا ِفيِه  فـَبَـَعَث اَّللَّ  النَِّبيِِنَي م َبشِِ

نَـه   ْم فـََهَدى اَّللَّ  الَِّذيَن آَمن وْا ِلَما اْختَـَلف وْا ِفيِه ِمَن احْلَقِِ َوَما اْختَـَلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن أ وت وه  ِمن بـَْعِد َما َجاَءتْـه م  اْلبَـيَِِنات  بـَْغًيا بـَيـْ
 ( . (213بِِإْذنِِه َواَّللَّ  يـَْهِدي َمن َيَشاء ِإىَل ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم )

 [ . 213] البقرة :  
---------- 

 ة ، وهذا بني آدم ونوح .أي : كان الناس على اإلميان والفطر ( َكاَن النَّاس  أ مًَّة َواِحَدًة ) 
 إىل أن انتشر الشرك يف عهد نوح، وهذا  ، فسار هؤالء على التوحيد من عهد آدمم بني آدم ونوح: الذين هفاملراد بالناس هنا

 قول أكثر احملققني .
 .ومنذرينبعث هللا النبيني مبشرين ، فاختلفوا فرة قرون كلهم على شريعة من احلق: كان بني نوح وآدم عشقال ابن عباس

 هنا ثالثة أقوال  ها (الناس)  يف املراد ب( كان الناس أمًة واحدًة ) له تعاىل : قو  قال ابن اجلوزي: 
 : مجيع بين آدم ، وهو قول اجلمهور . أحدها 
 . : آدم وحده ، قاله جماهد والثاين 
ة هاهنا : الصنف الواحد آدم وأوالده كانوا على احلق ، فاختلفوا حني قتل قابيُل هابيلم . ذ  والثالث :  كره ابن األنباري . واألمَّ

 على مقصد واحد .
 واألمة بضم اهلمزة: اسم للجماعة الذين أمرهم واحد، مشتقة من األم بفتح اهلمزة وهو القصد أي يؤمون :  قال ابن عاشور

 يعها.غاية واحدة، وإمنا تكون اجلماعة أمة إذا اتفقوا يف املوطن أو الدين أو اللغة أو يف مج
رِيَن َوم ْنِذرِينَ )    أي : فاختلفوا فبعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين .(  فـَبَـَعَث اَّللَّ  النَِّبيِِنَي م َبشِِ
  : ةً )  وألجل هذه القرينة يتعني تقدير فاختلفوا بعد قولهقال ابن عاشور ًة وماِحدم ألن البعثة ترتبت على االختالف ال  (  أُمَّ
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قدير تويؤيد هذا ال،  ...(كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث هللا)  وعلى هذا الفهم قرأ ابن مسعود ، دةعلى الكون أمة واح
لمُفو )  قوله يف آية سورة يونس ًة فماْخت م ًة وماِحدم انم النَّاُس ِإالَّ أُمَّ ا كم مم ألن الظاهر اُتاد غرض اآليتني، وألنه ملا أخرب هنا عن الناس  ا ( وم

 ة .أمة واحدة وَنن نرى اختالفهم علمنا أهنم مل يدوموا على تلك احلالبأهنم كانوا 
واملقصود من اآلية على هذا الوجه التنبيه على أن التوحيد واهلدى والصالح هي الفطرة اليت فطر هللا الناس عليها حني خلقهم  

 ( . أملمْسُت ِبرمبُِّكمْ ) كما دلت عليه آية 
 له حكم :إرسال الرسل و  بشري واإلنذار ، ني التفيه أن مهمة الرسل والنبي 

 كافر .ل: التبشري للمؤمن واإلنذار ل أوالً 
ُمنِذرِينم قال تعاىل ) رِينم وم ِلنيم ِإالَّ ُمبمشِّ ا نُ ْرِسُل اْلُمْرسم مم  ( . وم

ٌة ب م وقال تعاىل ) ُمنِذرِينم لِئمالَّ يمُكونم لِلنَّاِس عملمى اّللِّ ُحجَّ رِينم وم بمشِّ  ( .ْعدم الرُُّسِل رُُّسالً مُّ
نم ومأمصْ وقال تعاىل ) ْن آمم ُمنِذرِينم فممم رِينم وم ِلنيم ِإالَّ ُمبمشِّ ا نُ ْرِسُل اْلُمْرسم مم ْوٌف عملمْيِهْم ومالم ُهْم حيمْزمنُونم  وم  ( . لمحم فمالم خم
نمِذيراً وقال تعاىل ) راً وم ُمبمشِّ اِهداً وم ْلنماكم شم  ( .ِإنَّا أمْرسم

 ناس .: رمحة لل ثانياً 
ْلنماكم ِإالَّ رممْحمًة لِّْلعمالمِمنيم قال تعاىل ) ا أمْرسم مم  ( .وم

 : البالغ املبني . ثالثاً 
 ( . ِإن ت موملَّْوْا فمِإمنَّما عملمْيكم اْلبمالمُغ وماّللُّ بمِصرٌي بِاْلِعبمادِ قال تعاىل )و 

ا تمْكُتُمونم مَّا عملمى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلبمالمُغ وماّللُّ ي معْ وقال تعاىل )  مم ا تُ ْبُدونم وم  ( .لمُم مم
 ( .فمِإن ت موملَّْوْا فمِإمنَّما عملمْيكم اْلبمالمُغ اْلُمِبنُي وقال تعاىل )

 : الدعوة إىل هللا . رابعاً 
ْد ب معمثْ نما يِف ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسواًل أمِن اْعُبُدوْا اّللّم وماْجتمِنُبوْا الطَّاُغوتم قال تعاىل )  لمقم  .( وم
ْلنما ِمن ق مْبِلكم ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلمْيِه أمنَُّه الم ِإلمهم ِإالَّ أمنما فماْعُبُدوِن وقال تعاىل ) ا أمْرسم مم  ( .وم

 : إقامة احلجة . خامساً 
ٌة ب مْعدم وقال تعاىل ) ُمنِذرِينم لِئمالَّ يمُكونم لِلنَّاِس عملمى اّللِّ ُحجَّ رِينم وم بمشِّ  ( .الرُُّسِل رُُّسالً مُّ
نما رمسُ وقال تعاىل ) ْلتم ِإلمي ْ اُلوا رمب َّنما لمْوالم أمْرسم ن ق مْبِلِه لمقم اٍب مِّ لمْو أمنَّا أمْهلمْكنماُهم بِعمذم ْزمى  وم  ( .واًل ف منمتَِّبعم آيماِتكم ِمن ق مْبِل أمن نَِّذلَّ ومخنم

قمالُوا هلم خزنة جهنم:كما قال تعاىل ) رخون تقول ون ويصادنوعندما يصيحون بالنار بعد أن حييط هبم العذاب من كل جانب وي
ا ُدعماء ا مم يِّنماِت قمالُوا ب ملمى قماُلوا فماْدُعوا وم لٍ أمومملْم تمُك تمْأتِيُكْم ُرُسُلُكم بِاْلب م الم اِفرِينم ِإالَّ يف ضم  ( .ْلكم

 ( النَِّبيِّنيم قوله ) م يتساءلون عن النبأ العظيم ( ، وإمنا مسي النب نبيًا ألنه النب مشتق من النبأ ، وهو اخلرب ، قال تعاىل ) ع
 مرٌب مربم ، أي : أن هللا أخربه وأوحى إليه .

 وقيل : مشتق من النْبوة ، وهي ما ارتفع من األرض .
 فال يكون داخل يف األول ، فمن أنبأه هللا –أي العلو واالرتفاع  –: والتحقيق أن هذا املعىن  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 إال رفيع القدر علياً .
  واختلف العلماء يف الفرق بني الرسول والنب: 

 فجماهري العلماء يرون أن الرسول : من أوحي إليه بشرع وأِمر بتبليغه ، والنب من أوحي إليه بشرع ومل يؤمر بتبليغه .
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ْلنما ِمْن ق مْبِلكم مِ والدليل على التفريق قوله تعاىل )  ا أمْرسم مم ْيطماُن يف أُْمِنيَِّتهِ وم  ( . ْن رمُسوٍل ومال نمِبٍّ ِإالَّ ِإذما متممىنَّ أمْلقمى الشَّ
وشيخ اإلسالم يرى : أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد ، أو من أوحي إليه بشرع من قبله ولكنه بعث إىل قوم مالفني 

رير شرع من قبله ، فالنب مأمور بالبالغ ، لكنه يبلغه لقوم مؤمنني  يدعوهم إىل هذا الشرع الذي معه ، وأما النب فهو املبعوث لتق
 كأكثر أنبياء بين إسرائيل الذين كانوا يعملون بالتوراة من بعد موسى . 

 أي : وأنزل مع كل نب كتاب ، فالكتاب هنا جنس يشمل مجيع الكتب .( َوأَنـَْزَل َمَعه م  اْلِكَتاَب ) 
ْد أمْرسم وقد قال تعاىل ) عمُهُم اْلِكتمابم وماْلِميزمانم لمقم يِّنماِت ومأمنْ زمْلنما مم  ( .ْلنما ُرُسلمنما بِاْلب م

  والكتاب : اسم جنس ، كما تقول : كثر الدرهم يف أيدي الناس . وذكر بعضهم أنه يف التوراة .: قال ابن اجلوزي 
من عند هللا ال من عند غريه ، وتكون للتعدية : مبعىن أن الباء للمالبسة وللتعدية : أي أن القرآن نفسه نزل حقًا  (بِاحْلَقِِ ) 

الكتاب نزل باحلق أي : أن ما اشتمل عليه القرآن فهو حق ، فعلى الوجه يكون املراد بقوله : باحلق تأكيد أنه نزل من عند هللا ، 
 فهو حق .وعلى الوجه الثاين يكون املعىن : أن كل ما اشتمل عليه القرآن من أوامر ونواهي وأخبار 

 وكال املعنيني صحيح ، فهي حق من عند هللا ، وما جاءت به من الشرائع واألخبار فهو حق .
 :يف احلاكم هاهنا ثالثة أقوال ( لَِيْحك َم بـَنْيَ النَّاِس ) 

 أنه هللا تعاىل . أحدها :
 .أنه النب الذي أنزل عليه الكتاب  والثاين : 
 ( .هذا كتابنا ينطق عليكم باحلق  )الكتاب ، كقوله تعاىل  والثالث : 

اُدواقال تعاىل )واملعىن ليحكم النب بالكتاب كما  نُوٌر حيمُْكُم هِبما النَِّبيُّونم الَِّذينم أمْسلمُموا لِلَِّذينم هم ا ُهدًى وم ْورماةم ِفيهم  .(ِإنَّا أمنْ زمْلنما الت َّ
 حيكم بينهم . فكل شيء اختلفوا فيه فالكتاب( ِفيَما اْختَـَلف وا ِفيِه ) 
 أي : يف الكتاب املذكور ، وقيل : يعود يف احلق .( َوَما اْختَـَلَف ِفيِه ) 
 أي : أوتوا وأعطوا الكتاب .( ِإالَّ الَِّذيَن أ وت وه  ) 
 أي : اآليات الواضحات ، واحلجج الساطعات .( ِمْن بـَْعِد َما َجاَءتْـه م  اْلبَـيَِِنات  ) 
نَـه ْم )   احلسد والتعدي والبغي من بعضهم على بعض .: أن ذلك بسبب  أي( بـَْغياً بـَيـْ

 فعلهم ، والقبح الذي أي مل خيتلفوا إال للبغي : أي احلسد واحلرص على الدنيا ، ويف هذا تنبيه على السفه يفقال الشوكاين : 
 . ألهنم جعلوا نزول الكتاب سبباً يف شّدة اخلالف ، وقعوا فيه

  : فيحمل الشريعة غري حماملها ، وقصد كل فريق تغليط اآلخر ، ن داعي االختالف هو التحاسد واملعىن أقال ابن عاشور
 ليفسد ما محلها عليه اآلخر فيفسد كل فريق صواب غريه وأما خطؤه فأمره أظهر.

ُهمْ ) وقوله ن م  يس ظلما على عدوها.للتنصيص على أن البغي مبعىن احلسد، وأنه ظلم يف نفس األمة ول(  ب مْغياً )  متعلق بقوله(  ب مي ْ
يف مجيع األبواب ، فهداهم للدين احلق وهو اإلسالم ، وهداهم إىل احلق ( فـََهَدى اَّللَّ  الَِّذيَن آَمن وا ِلَما اْختَـَلف وا ِفيِه ِمَن احْلَقِِ ) 

 .فيما اختلفوا فيه يف أنبيائهم كعيسى ، وهداهم إىل احلق 
ى اّللَُّ )  عن أيب هريرة يف قوله  دم لمُفوا ِفيِه ِمنم احلْمقِّ بِِإْذنِِه ف مهم ا اْخت م ُنوا ِلمم َنن اآلخرون األولون يوم )  قال: قال النب  (الَِّذينم آمم

،  ، فهدانا هللا ملا اختلفوا فيه من احلق القيامة، َنن أّوُل الناس دخوال اجلنة، بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم
 ى ( متفق عليه .ختلفوا فيه، فهدانا له  فالناس لنا فيه تبع، فغًدا لليهود، وبعد غد للنصار فهذا اليوم الذي ا

لمُفوا ِفيِه ِمنم )  قال ابن وهب، عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، عن أبيه يف قولهقال ابن كثري :  ا اْخت م ُنوا ِلمم ى اّللَُّ الَِّذينم آمم دم ف مهم
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 يف يوم اجلمعة، فاختذ اليهود يوم السبت، والنصارى يوم األحد. فهدى هللا أمة حممد ليوم اجلمعة.  فاختلفوا( احلْمقِّ بِِإْذنِِه 
 واختلفوا يف القبلة؛ فاستقبلت النصارى املشرق، واليهود بيت املقدس، فهدى هللا أمة حممد للقبلة.

نهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي واختلفوا يف الصالة؛ فمنهم من يركع وال يسجد، ومنهم من يسجد وال يركع، وم 
 للحق من ذلك.  وهو ميشي، فهدى هللا أمة حممد 

 واختلفوا يف الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى هللا أمة حممد للحق من ذلك.
النصارى: كان نصرانًيا، وجعله هللا حنيًفا مسلًما، فهدى  واختلفوا يف إبراهيم، عليه السالم، فقالت اليهود: كان يهوديًا، وقالت 

 للحق من ذلك.  هللا أمة حممد 
، فكّذبت به اليهود، وقالوا ألمه هبتانًا عظيًما، وجعلته النصارى إهلًا وولًدا، وجعله هللا روحه، وكلمته، واختلفوا يف عيسى

 للحق من ذلك. فهدى هللا أمة حممد 
 يف الذي اختلفوا فيه ستة أقوال و :  قال ابن اجلوزي: 

 وسبق احلديث يف ذلك .أنه اجلمعة ، جعلها اليهود السبت ، والنصارى األحد ،  أحدها :
 أنه الصالة ، فمنهم من يصلي إىل املشرق ، ومنهم من يصلي إىل املغرب . والثاين :

 كان نصرانياً .  أنه إبراهيم . قالت اليهود : كان يهودياً ، وقالت النصارى : والثالث :
 أنه عيسى ، جعلته اليهود لِفرية ، وجعلته النصارى إهلاً .  والرابع :

 أنه الكتب ، آمنوا ببعضها ، وكفروا ببعضها . واخلامس :
 أنه الدين ، وهو األصح ، ألن مجيع األقوال داخلة يف ذلك . والسادس :

 حلق لقوله تعاىل ) فهدى هللا الذين آمنوا ( ألن هللا علق اهلداية على يف اآلية أنه كلما قوي إميان العبد كان أقرب إىل إصابة ا
 وصف اإلميان ، وما علق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه .

 ه ، وقيل : بأمره .أي: بعلمه، مبا هداهم ل (بِِإْذنِِه ) 
ل شيء علق مبشيئة هللا فإنه تابع حلكمته ، كما أنه أي : من خلقه ، أي ممن يستحق اهلداية ، ألن ك( َواَّللَّ  يـَْهِدي َمْن َيَشاء  ) 

المتمهُ سبحانه جيعل الرسالة يف أهلها كما قال تعاىل ) ْيُث جيمْعمُل رِسم  ( فكذلك هو أعلم حيث جيعل هدايته . اّللَُّ أمْعلمُم حم
رماطم اْلُمْستمِقيمم اْهِدنما االذي جيمع بني العلم والعمل ، كما قال تعاىل )(  ِإىَل ِصَراٍط م ْسَتِقيمٍ )  ِصرماطم الَِّذينم أمنْ عمْمتم عملمْيِهْم غمرْيِ  لصِّ

ْغُضوِب عملمْيِهْم ومال الضَّالِّنيم   .(  اْلمم
ةم  عن انم . عماِئشم المتمهُ  النب قمالمْت كم ِإْسرم )  ِإذما قمامم ِمنم اللَّْيِل افْ تمتمحم صم ائِيلم وم ِميكم رمائِيلم وم وماِت وماألمْرِض اللَُّهمَّ رمبَّ ِجب ْ مم اِفيلم فماِطرم السَّ

ْتمِلُفونم اْهِدين  انُوا ِفيِه خيم ا كم ادمِة أمْنتم ُتمُْكُم ب منْيم ِعبماِدكم ِفيمم هم اُء  عمامِلم اْلغمْيِب ومالشَّ ْن تمشم ا اْخُتِلفم ِفيِه ِمنم احلْمقِّ بِِإْذِنكم ِإنَّكم ت مْهِدى مم ِلمم
 مسلم . م ( رواهِإىلم ِصرماٍط ُمْستمِقي

ّقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطال ووفّقنا الجتنابه، وال َتمْعمْله ملتبًسا علينا فنضل، )  ويف الدعاء املأثور اللهم، أرنا احلق حم
 اً ( .واجعلنا للمتقني إمام

 فاإلنسان قد يعرف احلق وال يعمل به وال يوفق التباعه ، وقد ال يعرف احلق .
 

 الفوائد :
 ين اإلسالم هو الفطرة .أن د -1
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 احلكمة يف إرسال الرسل وهي التبشري واإلنذار . -2
 أن الشرائع اليت جاءت هبا الرسل تنقسم إىل قسمني : أوامر ونواهي .-3
 الرتغيب والرتهيب يف الدعوة . -4
 إثبات علو هللا تعاىل بأنواعه . -5
 أن الكتب منزلة من عند هللا .-6
 الكتاب عند النزاع . أن الواجب الرجوع إىل-7
 أن الناس لو رجعوا إىل الكتاب املنزل حلصل بينهم االئتالف  . -8
 أن كل مالف للحق بعدما تبني فهو باغ ضال . -9

 رمحة هللا باملؤمنني . -10
 أن اإلميان سبب للهداية للحق . -11
 ينبغي على العبد أن يسأل ربه اهلداية . -12
 فهو معوج .  أن كل ما سوى دين هللا  -13
ه م  اْلَبْأسَ )  اء َوالضَّرَّاء َوز ْلزِل وْا َحَّتَّ يـَق وَل الرَّس ول  َأْم َحِسْبت ْم َأن َتْدخ ل وْا اجْلَنََّة َوَلمَّا يَْأِتك م مََّثل  الَِّذيَن َخَلْوْا ِمن قـَْبِلك م مَّسَّتـْ

 ( . (214َنْصَر اَّللَِّ َقرِيٌب )َوالَِّذيَن آَمن وْا َمَعه  َمََّت َنْصر  اَّللَِّ َأال ِإنَّ 
 [ . 214] البقرة :  

----------- 
 . أم حسبتم أنكم أيها املؤمنون باهلل ورسله تدخلون اجلنة... ( أي : َأْم َحِسْبت ْم َأْن َتْدخ ل وا اجْلَنََّة َوَلمَّا يَْأِتك ْم )  

ن قبلكم ِمن أتباع األنبياء والرسل من ( أي : واحلال أنه  مْ َوَلمَّا يَْأِتك ْم َمَثل  الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبِلك  )  مل يصبكم مثُل ما أصاب مم
 . الشدائد واحملن واالختبار

 ( أي : صفة ما وقع هلم ، و املثل يكون مبعىن الصفة مثل قوله تعاىل ) ُقونم َتمْ ) مثل ثمُل اجلْمنَِّة الَّيِت ُوِعدم اْلُمت َّ ا مم رِي ِمْن ُتمِْتهم
اُر(اأْلم   أي : صفتها كذا وكذا .  نْ هم

ثم ويكون مبعىن الشبه ، كقوله تعاىل )   مم ث مُلُهْم كم ْوقمدم نماراً مم  ( أي : شبه هم كشبه الذي استوقد ناراً .ِل الَِّذي اْست م
ه م  اْلَبْأَساء  )   أي : الفقر .( َمسَّتـْ
 بداهنم .أي : األمراض يف أ( َوالضَّرَّاء  ) 
بأنواع املخاوف من التهديد بالقتل ، والنفي ، وأخذ األموال ، وقتل األحبة ، وأنواع املضار حىت وصلت هبم احلال (  َوز ْلزِل وا) 

 وآل هبم الزلزال إىل أن استبطأوا نصر هللا مع يقينهم به .
 فتكون اإلصابات هنا يف ثالثة مواضع : يف املال ، والبدن ، والنفس .

  : كر األمم السالفة حيثما وقع يف القرآن هو العربة واملوعظة والتحذير من الوقوع فيما وقعوا إن القصد من ذ قال ابن عاشور
فهدى احملامد ، فكان يف قوله تعاىل ) كان الناس أمة واحدة ( اآلية إمجال لذلك وقد ختم بقوله )فيه بسوء عملهم واالقتداُء يف 

ْوا هبذا الثناء فيحسبوا أهنم ، و  ا ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه(هللا الذين آمنو  ملا كان هذا اخلتام منقبة للمسلمني أُوِقظوا أْن ال يُ ْزهم
ْوا حق شكر النعمة  فعقب بأن عليهم أن يصربوا ملا عسى أن يعرتضهم يف طريق إمياهنم من البأساء والضراء اقتداء بصاحلي ، قضم

حرضهم هنا على االقتداء هبدي املهتدين ، الضالون من أولئك األمم األمم السالفة ، فكما حذرهم هللا من الوقوع فيما وقع فيه 
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 ك .منهم على عادة القرآن يف تعقيب البشارة بالنذارة وعكس ذل
بَّاب بن األرمّت قال إّن من  :  قلنا: يا رسول هللا، أال تستنصر لنا؟ أال تدعو هللا لنا؟ فقال)  كما جاء يف احلديث الصحيح عن خم

ُط بأمشاط احلديد كان قبلكم كان  أحدهم يوضع املنشار على مْفرمق رأسه فيخلص إىل قدميه، ال يمْصرفه  ذلك عن دينه، ومُيْشم
وهللا ليتمن هللا هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف ،  ما بني حلمه وعظمه، ال يصرفه ذلك عن دينه

 ن ( .لو إال هللا والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعج
نَّا الَِّذينم ِمْن ق مْبِلِهْم ف م  امل)  وقال هللا تعاىل ْد ف مت م لمقم * وم ُنونم نَّا ومُهْم ال يُ ْفت م رمُكوا أمْن ي مُقوُلوا آمم ِسبم النَّاُس أمْن يُ ت ْ نَّ اّللَُّ الَِّذينم أمحم ْعلممم لمي م

اِذِبنيم  نَّ اْلكم ْعلممم لمي م ُقوا وم دم  ( .صم
لم ِمْنُكْم )  يف يوم األحزاب، كما قال هللا تعاىل  للصحابة وقد حصل من هذا  جانب عظيم ِمْن أمْسفم اُءوُكْم ِمْن ف مْوِقُكْم وم ِإْذ جم

تمظُنُّونم بِاّللَِّ الظُُّنونما* ُهنماِلكم ابْ ُتِليم اْلُمْؤمِ  ِإْذ زماغمِت األْبصماُر ومب ملمغمِت اْلُقُلوُب احلْمنماِجرم وم ِديًداُنونم ومزُْلزُِلوا زِْلزم وم ِإْذ ي مُقوُل  . اال شم وم
نما اّللَُّ ومرمُسولُُه ِإال ُغُرورًا  عمدم ا وم رمٌض مم  ( .اْلُمنماِفُقونم ومالَِّذينم يف قُ ُلوهِبِْم مم

االً  ال عليه. قال:   وملا سأل هرقُل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كان  احلرب بينكم؟ قال: ِسجم يدال علينا ونُدم
 .لك الرسل تُ ْبتملى، مث تكون هلا العاقبة كذ
 : فإن صرب على أمر هللا،  ، ال بد أن يبتليه ، أن من قام بدينه وشرعه اليت ال تتغري وال تتبدل من سنة هللا  قال السعدي ،

من جعل فتنة الناس  و ،  ومل يبال باملكاره الواقفة يف سبيله، فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كماهلا، ومن السيادة آلتها
كعذاب هللا، بأن صدته املكاره عما هو بصدده، وثنته احملن عن مقصده، فهو الكاذب يف دعوى اإلميان، فإنه ليس اإلميان 

 ه .بالتحلي والتمين، وجمرد الدعاوى، حىت تصدقه األعمال أو تكذب
  حىت متحص بالبالء كالذهب الذي ال خيلص يف احلكمة من هذا االبتالء : فإن النفس ال تزكو وتصلح  قال ابن تيميةو

جيده من رديئه حىت يفُت يف كري االمتحان ، إذ كانت النفس جاهلة ظاملة وهي منشأ كل شر حيصل للعبد ، فال حيصل له شر 
يِّئمٍة فمِمْن ن مْفسِ إال منها ، قال تعاىل ) ابمكم ِمْن سم ا أمصم مم نمٍة فمِمنم اّللَِّ وم سم ابمكم ِمْن حم ا أمصم  ( . كم مم

 مبيناً احلكمة مما أصاب النب وأصحابه يوم أحد : قال ابن القيم
ل، والتنازُِع، وأن الذفمنها شم ، كما قال تعاىل ي: تعريُفهم سوءم عاقبة املعصية، والفم م إمنا هو ِبُشؤِم ذِلكم قمُكُم )  أصاهبم دم لمقمْد صم وم

ىتَّ إذم  ون مُهم بِإْذنِِه، حم ُه إْذ ُتمُسُّ ْعدم ِمْنُكم  ا فمِشْلُتْم وت منمازمْعُتْم يف هللُا وم نْ يما وم ن يُرِيُد الدُّ ، ِمْنُكم مَّ بُّونم ا ُتُِ ا أمرماُكم مَّ ْن ب مْعِد مم ْيُتم مِّ عمصم األمْمِر وم
ن يُرِيُد اآلِخرمةم، ا عمْنُكمْ  مَّ ْد عمفم لمقم ُهْم لِيمْبتمِليمُكْم، وم رمفمُكْم عمن ْ  مُثَّ صم

الم عليهم ُأخرى، لكن تكوُن هل ته يف: أن ِحكمة هللا وُسنَّ ومنها رًَّة، ويُدم الوا مم ، فإهنم لو م العاقبةُ ُرسله، وأتباِعهم، جرت بأن يُدم
البعثة انتصُروا دائماً، دخلم معهم املؤمنون وغريُهم، ومل يتميَّز الصَّاِدُق ِمن غريه، ولو انُتِصرم عليهم دائماً، مل حيصل املقصوُد من 

ن يتبُعهم ويُطيعُهم للحق، وما جاؤوا به ممن يتبُعهم على الظهور والرسالة، فاقتضت حِ  كمة هللا أن مجع هلم بنيم األمرين ليتميز مم
 والغلبة خاصة.

نمُكم وب مي ْ ومنها ْيفم احلمْرُب ب مي ْ : كم ْل قمات مْلُتُموُه ؟ قال: نعم. قمالم : نمه ؟ ق: أن هذا ِمن أعالم الرسل، كما قال ِهرمْقُل ألِب سفيان: هم الم
ُُم العماِقبمة. لمى، مُثَّ تمُكوُن هلم ذِلكم الرُُّسل تُ ْبت م ال، يُداُل علينا املرة، ونُداُل عليه األخرى. قال: كم  ِسجم

 . لكاذب: أن يتميَّز املؤمُن الصَّاِدُق ِمن املنافِق اومنها
راء والضرَّاء، وفيما حُيبُّون  استخراُج عبوديِة أوليائه وحزِبه يفومنها:  وما يكرهون، وىف حال ظفرهم وظفر أعدائهم هبم، فإذا السَّ

راء والنعمة  ثبُتوا على الطاعة والعبودية فيما حُيبون وما يكرهون، فهم عبيدُه حقاً، وليسوا كمن يعبد هللا على حرف واحد ِمن السَّ
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  والعافية.
هلم التَّْمِكنيم والقهرم ألعدائهم أبداً، لطغْت ُكلِّ موطن، وجعل   : أنه سبحانه لو نصرهم دائماً، وأظفرهم بعدوِّهم يفومنها

 . نفوُسهم، ومشخت وارتفعت
أن النفوسم تكتِسُب من العافية الدائمة والنصر والغىن طغياناً ورُكوناً إىل العاجلة، وذلك مرض ي مُعوُقها عن ِجدِّها ىف سريها ومنها: 

ا وماِلُكهم  ا كرامته، قيَّض هلا من االبتالء واالمتحان ما يكون دواء لذلك املرض إىل هللا والداِر اآلخرة، فإذا أراد هبا رب ُّهم ا ورامِحُهم
العليلم الدواءم الكريه، ويقطع منه العروقم املؤملةم  يالعائق عن السري احلثيث إليه، فيكون ذلك البالء واحملنة مبنزلة الطبيب يسق

 ىت يكون فيها هالكه.الستخراج األدواء منه، ولو تركه، لمغملمبمْتُه األدواُء ح
 : استعجااًل للنصر وليس للشك .ء ، قالوا ذلكمن شدة الكرب والبال( َحَّتَّ يـَق وَل الرَّس ول  َوالَِّذيَن آَمن وا َمَعه  َمََّت َنْصر  اَّللَِّ ) 
كون كالمهم قد انتهى عند فيْصُر هللا ( من هللا تعاىل هلم ، إذ قالوا ) مىت نم حيتمل أن يكون جوابًا  (  َأال ِإنَّ َنْصَر اَّللَِّ َقرِيبٌ ) 

 قال هللا عند ذلك ) أمال ِإنَّ نمْصرم هللا قمرِيٌب ( .مث قوله ) مىت نمْصُر هللا ( 
ال يعلي عدوهم عليهم ، م فعلموا أن هللا م ملا قالوا )مىت نمْصُر هللا( رجعوا إىل أنفسهوحيتمل أن يكون ذلك قواًل لقوم منهم ، كأهن

 ك ، وكالمها صحيح .ربنا ثقة بوعدال ِإنَّ نمْصرم هللا قمرِيٌب ( فنحن قد صربنا يا فقالوا ) أم 
 . يف هذه اآلية البشارة العظيمة بأن نصر هللا وتفريج الكربات مقرون بالكرب 

عم اْلُعْسِر ُيْسرًا)  كما قال  ْرِب، ومأمنَّ مم عم اْلكم رمجم مم   ويشهد هلذا : ( ومأمْن اْلفم
ا ق منمُطوا)  قوله تعاىل ّزُِل اْلغمْيثم ِمْن ب مْعِد مم اءمُهْم ) وقوله  تعاىل ( .  ومُهوم الَِّذي يُ ن م ظمنُّوا أمن َُّهْم قمْد ُكِذبُوا جم ْيأمسم الرُُّسُل وم ىتَّ ِإذما اْست م حم

ىتم نمْصُر اّللَِّ ) وقوله تعاىل ( .  نمْصرُنما عمُه مم ُنوا مم ىتَّ ي مُقولم الرَُّسوُل ومالَِّذينم آمم  ( .  أمال ِإنَّ نمْصرم اّللَِّ قمرِيبٌ حم
، تناهي الكرب، كإجناء نوح ومن معه يف الفلك ه عندوكم قص سبحانه من قصص تفريج كربات أنبيائ :قال ابن رجب رمحه هللا

 م .أمر بذحبه ، وإجناء موسى وقومه من اليم ، وإغراق عدوهوإجناء إبراهيم من النار ، وفدائه لولده الذي 
أن الكربم إذا اشتد وعُظمم وتناهي ، حصل للعبد اإلياس من  اقرتان الفرج بالكرب والُيسر بالعسر :  : ومن لطائف رمحه هللا قال

كشفه من جهة املخلوقني ، وتعلق قلبه باهلل وحده ، وهذا هو حقيقة التوكل على هللا ، وهو من أعظم األسباب اليت ُتطلُب هبا 
ْسُبُه ن توكل عليه ، كما قال تعاىل ) احلوائج ، فإن هللا يكفي م ْل عملمى اّللَِّ ف مُهوم حم ومكَّ ْن ي مت م مم  ( .وم

 : لو يئست من اخللق حىت ال تريد منهم شيئاً ، ألعطاك موالك كل ما تريد . قال الفضيل
 الفوائد :

 إثبات اجلنة . -1
 أن اإلميان ليس بالتمين وال بالتحلي . -2
 ذه املصائب .حكمة هللا يف االبتالء هب-3
 حكمة هللا حيث مينع النصر لفرتة معينة من الزمن . -4
 أن الصرب على البالء من أسباب دخول اجلنة . -5
 تبشري املؤمنني بالنصر ليتقووا على االستمرار يف اجلهاد . -6
 أنه ال وصول إىل الكمال إال بعد َترع الصرب . -7
ْن َخرْيٍ فَِلْلَواِلَدْيِن َواأَلقْـَرِبنَي َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواْبِن السَِّبيِل َوَما تـَْفَعل واْ َيْسأَل وَنَك َماَذا ي نِفق وَن ق ْل مَ )   ِمْن َخرْيٍ ا أَنَفْقت م مِِ

 ( . (215) فَِإنَّ اَّللََّ ِبِه َعِليمٌ 
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 [ . 215] البقرة :  
---------- 

ق ، ال على املنفق عليه ، أي : أي : الصحا( َيْسأَلوَنَك َماَذا يـ ْنِفق وَن )  بة يسألونك ماذا ينفقون ، والسؤال هنا عن املنفم
 يسألونك ماذا ينفقون من أمواهلم جنساً وقدراً وكيفاً .

 والعلة من سؤال الصحابة : حرصهم على تعلم دينهم وتطبيقه .
 يف عدة مواطن . وقد تكرر سؤال الصحابة للنب 

 وجوه اخلري .والنفقة : هي بذل املال يف 
َفْقت ْم ِمْن َخرْيٍ )   ( أي : مال قليل أو كثري .ق ْل َما أَنـْ
 فهما أعظم الناس به وأحقهم بالتقدمي ، وأعظمهم حقاً عليه .( فَِلْلَواِلَدْيِن ) 
 تبني له أن هللا ( لكن من تأمل اآلية اق؛ ال عن )ماذا ينفقونقد يبدو لإلنسان يف أول وهلة أن هللا إمنا أجاهبم عن حمل اإلنف

( بيان قون، وعما ينفقون فيه، لقوله )ما أنفقتم من خري( ففي هذا بيان ما ينفقون، ويف قوله )فللوالدين ...أجاهبم عما ينف
 ما ينفقون فيه .

قدر  ففي قوله ) من خري ( جواب سؤاهلم ، وهو أن اإلنفاق يكون من أي أنواع اخلري واملال ، من غري ُتديد جنس املال ، وال
 املنفق منه وكيفيته .

 وأما الزيادة يف اإلجابة على سؤاهلم فهي قوله ) فللوالدين .... ( وهو بيان حمل ومصرف النفقة .
ق ، وذلك لعظم حق من ذكروا وفضل النفقة عليهم من بني  ويف هذا التنبيه إىل أن معرفة حمل النفقة ومصرفها أهم من معرفة املنفم

 ال ُتصى . سائر وجوه النفقة اليت
 على اختالف طبقاهتم ، األقرب فاألقرب ، على حسب القرب واحلاجة ، فاإلنفاق عليه صدقة وصلة .( َواأْلَقْـَرِبنَي )  

قُّ حِبُْسنِ )عمْن أمِِب ُهرميْ رمةم قمالم  ْن أمحم كم مُثَّ أُمُّ : الصُّْحبمِة قمالم  قمالم رمُجٌل يما رمُسولم اّللَِّ مم كم مُثَّ أُمُّ  رواه مسلم  .(كم مُثَّ أمبُوكم مُثَّ أمْدنماكم أمْدنماكم أُمُّ

ِإيّنِ )   رمُسوُل اّللَِّ  أن يتصدق ببريحاء قال له أراد وأبا طلحة ملا ا وم ا قُ ْلتم ِفيهم ْعُت مم اٌل رماِبٌح قمْد مسِم اٌل رماِبٌح ذمِلكم مم  بمْخ ذمِلكم مم
ا يِف  ةم يف ف م « . األمقْ رمِبنيم  أمرمى أمْن َتمْعملمهم ا أمبُو طمْلحم هم مم سم بميِن  قم هِ  أمقمارِبِِه وم  ( متفق عليه . عممِّ

 مات أبوه وهو مل يبلغ .من  واليتيم : هو (َواْلَيَتاَمى ) 
  : ه .مجع يتيم : وهو من فقد والده قبل البلوغ ، واليتيم من سائر احليوان من فقد أمقال يف التسهيل 
 ومباله وحذرت من أكل ماله .  ليتيموقد أوصت الشريعة بالعناية با 

 :فقد أوصى هللا باليتيم يف آيات كثرية 
هُ كقوله تعاىل ) ُلغم أمُشدَّ ىتَّ ي مب ْ ُن حم الم اْليمِتيِم ِإالَّ بِالَّيِت ِهيم أمْحسم  ( . ومال ت مْقرمبُوا مم

رْ وقال تعاىل ) ا اْليمِتيمم فمال ت مْقهم  ( . فمأممَّ
 :وحذر هللا من أكل مال اليتامى 

ِعرياً قال تعاىل ) ف يمْصلمْونم سم سم ى ظُْلماً ِإمنَّما يمْأُكُلونم يف بُُطوهِنِْم نماراً وم  ( . ِإنَّ الَِّذينم يمْأُكُلونم أمْمومالم اْليمتمامم
 :أن كافل اليتيم يف اجلنة  وأخرب النيب 

 ما ( متفق عليه .) أنا وكافل اليتيم يف اجلنة كهذا ، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينه فقال 
) اللهم إين أحرّج حق الضعيفني اليتيم واملرأة ( رواه النسائي ، أي : أحلق احلرج وهو اإلمث مبن ضيع حقهما ، وأحّذر  وقال 
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 من ذلك ُتذيراً بليغاً .
 ، وقد استعاذ النب كنهكفايته، مسوا بذلك، ألن الفقر أذله وأس، وهو من ال جيد متام  واملساكني مجع مسكني (َواْلَمَساِكنِي ) 

  رواه أبو داود.  فإنه بئس الضجيع(اللهم إين أعوذ بك من اجلوع ، كان يقول )  ، فعن أيب هريرة . أن النب من الفقر واجلوع
 رواه النسائي .  (ن الكفر والفقر وعذاب القرباللهم إين أعوذ بك مكان يقول دبر كل صالة )  ويف حديث أيب بكرة أن النب  
  ويدخل يف املساكني هنا : الفقراء ، ألن كاًل منهما يطلق على اآلخر إذا انفرد كل واحد منهما ، لكن إذا ذكرا معًا كما يف

رماءِ  قوله تعاىل ) قماُت لِْلُفقم اِكنيِ  ِإمنَّما الصَّدم سم  ( كان لكل واحد منهما معىن غري معىن اآلخر . وماْلمم
 سكنه وأذله ، فال يطمع أن يصل إىل مرتبة األغنياء .ومسي املعدم مسكيناً ، ألن الفقر أ 
 ع به .طوهو املسافر املنق( َواْبِن السَِّبيِل ) 
  ومل يتعرض سبحانه هنا لبقية احملتاجني كالسائلني والغارمني إما اكتفاء بذكرهم يف مواضع أخرى ، وإما بناء على دخوهلم

ما ت مْفعملُ  رْيٍ فمِإنَّ اّللَّم ِبِه عمِليٌم فإنه شامل لكل خري واقع يف أُتت عموم قوله تعاىل: يف آخر اآلية وم  مصرف كان. يوا ِمْن خم
 . من صدقة على هؤالء وعلى غريهم ، بل ومن مجيع أنواع الطاعات والقربات( َوَما تـَْفَعل وا ِمْن َخرْيٍ ) 
اجة إليها ، وعظم إخالصه ، وكثرة نفقته وقلتها ، وشدة احلفيجازيكم به وحيفظه لكم ، كل حسب نيته و (  فَِإنَّ اَّللََّ ِبِه َعِليمٌ ) 

 وقعها وموقعها ، فإنه سبحانه ال يمظلم أحداً مثقال ذرة .
ٍر أمْو أُنثمى  تعاىل )كما قال  ن ذمكم نُكم مِّ لم عماِمٍل مِّ  ( .أميّنِ الم ُأِضيُع عممم

ْل مِ  )وقال   ن ي مْعمم رْياً ي مرمُه فممم الم ذمرٍَّة خم  ( .ثْ قم
 الفوائد :

 حرص الصحابة على السؤال عن العلم . -1
 فضل اإلنفاق على الوالدين واألقربني . -2
 اهتمام الشريعة باليتامى واملساكني . -3
 فضل اإلنفاق والصدقة . -4
 احلث على فعل اخلري ولو كان قلياًل . -5
 عموم علم هللا تعاىل .-6
 الصاحل . يف اآلية وعد من هللا باإلثابة على العمل -7
بُّو )  ٌر لَّك ْم َوَعَسى َأن حتِ  ْا َشْيًئا َوه َو َشرٌّ لَّك ْم َواَّللَّ  يـَْعَلم  ك ِتَب َعَلْيك م  اْلِقَتال  َوه َو ك ْرٌه لَّك ْم َوَعَسى َأن َتْكَره وْا َشْيًئا َوه َو َخيـْ

 ( . (216َوأَنت ْم اَل تـَْعَلم وَن )
 [ . 216] البقرة :  

----------- 
 هذا إجياب من هللا تعاىل للجهاد على املسلمني .( ك ِتَب َعَلْيك م  اْلِقَتال  ) 

 والدليل على ذلك : واجلهاد يف األصل فرض كفاية .
ِبيِل اّللَِّ بِأممْ )قول هللا تعاىل  اِهُدونم يف سم ُر أُويل الضَّرمِر وماْلُمجم اِعُدونم ِمنم اْلُمْؤِمِننيم غمي ْ  وماهلِِْم ومأمنْ ُفِسِهْم فمضَّلم اّللَُّ ال يمْستمِوي اْلقم

ًة ومكُ  رمجم اِعِدينم دم اِهِدينم بِأمْموماهلِِْم ومأمنْ ُفِسِهْم عملمى اْلقم عمدم اّللَُّ احلُْْسىنم اْلُمجم وهذا يدل على أن القاعدين غري آَثني مع جهاد  (اّلً وم
 .غريهم 
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نْ ) وقال هللا تعاىل  انم اْلُمْؤِمُنونم لِي م ا كم مم قَُّهوا وم فم ٌة لِيمت م ُهْم طمائِفم رم ِمْن ُكلِّ ِفْرقمٍة ِمن ْ افًَّة ف ملمْوال ن مفم  . (ِفُروا كم
 ه .هو وسائر أصحاب يقيمكان يبعث السرايا و  وألن رسول هللا 
 ويتعني اجلهاد يف ثالثة مواضع : :  قال ابن قدامة

 . صراف وتعني عليه املقامإذا التقا الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر االن حدها :أ
ِثرياً لمعملَُّكْم تُ ْفِلُحونم  ) لقول هللا تعاىل ُنوا ِإذما لمِقيُتْم ِفئمًة فماثْ ُبُتوا وماذُْكُروا اّللَّم كم ا الَِّذينم آمم  .( يما أمي ُّهم

ُروا زمْحفًا فمالتعاىل ) وقوله  فم ُنوا ِإذما لمِقيُتُم الَِّذينم كم ا الَِّذينم آمم ّرِفًا لِِقتماٍل أمْو .   تُ وملُّوُهُم اأْلمْدبمارم يما أمي ُّهم ِئٍذ ُدبُ رمُه ِإالَّ ُمتمحم ِْم ي مْومم ْن يُ ومهلِّ مم وم
ِصريُ  بِْئسم اْلمم نَُّم وم هم ْأوماُه جم مم ْد بماءم ِبغمضمٍب ِمنم اّللَِّ وم يِّزاً ِإىلم ِفئمٍة ف مقم  ( . ُمتمحم

 .هلم ودفعهم إذا نزل الكفر ببلد تعني على أهله قتا الثاين :
 .لزمهم النفي معه  قوماً  اإلمامإذا استنفر  الثالث :

ِبيِل اّللَِّ اثَّاق مْلُتْم ِإىلم اأْلمْرِض أمرم ) لقول هللا تعاىل  ا لمُكْم ِإذما ِقيلم لمُكُم اْنِفُروا يف سم ُنوا مم ا الَِّذينم آمم نْ يما ِمنم اآْلِخرمِة يما أمي ُّهم ِضيُتْم بِاحلْميماِة الدُّ
نْ يما يِف اآْلِخرمِة ِإالَّ قمِليلٌ فم  تماُع احلْميماِة الدُّ ا مم  ( . مم

 ( متفق عليه .إذا استنفرمت فانفروا ) و  وقال النب 
 . واجلهاد يف سبيل هللا فضله عظيم ، وقد تقدمت فضائله 
 رح مع مشقة السفر وجمالدة األعداء .أي : شديد عليكم ومشقة ، وهو كذلك ، فإنه إما أن يُقتلم أو جي( َوه َو ك ْرٌه َلك ْم )  
 أن املراد من الكره ، كونه شاقاً على النفس ، واملكلف وإن علم أن ما أمره هللا به فهو صالحه ، لكن ال خيرج  : قال الرازي

أعظم ما مييل بذلك عن كونه ثقياًل شاقًا على النفس ، ألن التكليف عبارة عن إلزام ما يف فعله كلفة ومشقة ، ومن املعلوم أن 
 إليه الطبع احلياة ، فلذلك أشق األشياء على النفس القتال.

ٌر َلك ْم )  ملا فيه من الثواب العظيم ، والتحرز من العقاب األليم ، والنصر على األعداء ( َوَعَسى َأْن َتْكَره وا َشْيئًا َوه َو َخيـْ
  يف غزو املسلمني .، واألمن واالطمئنان ، ورد العدو عن التفكريوالظفر بالغنائم 

  ُفو : قال ابن تيمية ا حيمُْصُل لِلن ُّ ٌة عملمى مم عمتمُه رماِجحم فم ن ْ مم تمُه وم ْصلمحم ُفوِس لمِكنَّ مم ْكُروٌه لِلن ُّ اِد ومُهوم مم رم بِاجلِْهم ْن فمأممم ِس ِمْن أملمِمِه مبمْنزِلمِة مم
رِيهم لِتمْحُصلم لمُه اْلعماِفيمُة  وماءم اْلكم ٌة ، يمْشرمُب الدَّ ةم ُحُصوِل اْلعماِفيمِة لمُه رماِجحم ْصلمحم وماِء فمِإنَّ مم ِلكم التَّاِجُر  ،عملمى أمملِم ُشْرِب الدَّ ذم ومكم

اِت  ْكُروهم ِذِه اْلمم ُل هم مَّ ي متمحم ُر ومخيمماُف وم يمْسهم طمِنِه وم غمرَُّب عمْن وم ُة الرِّْبِح الَِّذي حيمُْصُل لمُه رماِجحم ، الَِّذي ي مت م ْصلمحم ارِِه مم كم ِذِه اْلمم ٌة عملمى هم
نْيِ عمْن النَِّبِّ  وماِت  )أمنَُّه قمالم  . وميف الصَِّحيحم هم ْت النَّاُر بِالشَّ ارِِه ومُحفَّ كم  ( .ُحفَّْت اجلْمنَُّة بِاْلمم

 بل وبالضد، وألجله معىن اآلية أنه رمبا كان الشيء شاقاً عليكم يف احلال، وهو سبب للمنافع اجلليلة يف املستق :وقال الرازي
املر يف احلال لتوقع حصول الصحة يف املستقبل، وحسن ُتمل األخطار يف األسفار لتوقع حصول الربح يف  ءحسن شرب الدوا

املستقبل، وحسن ُتمل املشاق يف طلب العلم للفوز بالسعادة العظيمة يف الدنيا ويف العقَب، وههنا كذلك وذلك ألن ترك اجلهاد 
 : احلال صون النفس عن خطر القتل، وصون املال عن اإلنفاق، ولكن فيه أنواع من املضار وإن كان يفيد يف

ما أن يأخذكم ويستبيح دماءكم وأموالكم، إبالدكم وحاول قتلكم ف دأن العدو إذا علم ميلكم إىل الدعة والسكون قص :منها
ك مداواة املرض يف أول ظهوره بسبب نفرة النفس عن وإما أن ُتتاجوا إىل قتاهلم من غري إعداد آلة وسالح ، وهذا يكون كرت 

ُتمل مرارة الدواء ، مث يف آخر األمر يصري املرء مضطراً إىل ُتمل أضعاف تلك النفرة واملشقة ، واحلاصل أن القتال سبب حلصول 
 .األمن ، وذلك خري من االنتفاع بسالمة الوقت 

 .وجدان الغنيمة : ومنها 
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 باالستيالء على األعداء.السرور العظيم : ومنها 
ما حيصل للمجاهد من الثواب العظيم إذا فعل اجلهاد تقربًا وعبادة وسلك طريقة االستقامة  منها :أما ما يتعلق بالدين فكثرية 

أن عدوكم إذا  ومنهاأنه خيشى عدوكم أن يستغنمكم فال تصربون على احملنة فرتتدون عن الدين ،  ومنهافلم يفسد ما فعله ، 
فإذا أسلم على يدكم صرمت بسبب ذلك ، جدكم يف دينكم وبذلكم أنفسكم وأموالكم يف طلبه مال بسبب ذلك إىل دينكم  رأى

أن من أقدم على القتال طلبًا ملرضاة هللا تعاىل كان قد ُتمل أمل القتل بسبب طلب  ومنهامستحقني لألجر العظيم عند هللا ، 
بفضل هللا وبرمحته وأنه ال يضيع أجر احملسنني ، وبأن لذات الدنيا أمور باطلة ال يرضى  رضوان هللا ، وما مل يصر الرجل متيقناً 

 بالقتل ومىت كان كذلك فارق اإلنسان الدنيا على حب هللا وبغض الدنيا ، وذلك من أعظم سعادات اإلنسان.
  ضرس وفصٍد وِحجامٍة ابتغاء العافية  ومثاله يف الدنيا إزالة ما يؤمل اإلنسان وخياف منه كقطع عضو وقلع قال القرطيب :و

 ودوام الصحة ، وال نعيم أفضل من احلياة الدائمة يف دار اخللد والكرامة يف مقعد صدٍق.
 : فال ينبغي أن جيعل املعيار على ما يصره وينفعه ميله ، نسان كما وصفه به خالقه ظلوم جهول إلا ... وقال ابن القيم

ربه بظاهره وباطنه  طالق طاعةاإل ىنفع األشياء له علأف، علي ذلك ما اختاره هللا له بأمره وهنيه  بل املعيار، وحبه ونفرته وبغضه 
عليه مما يكرهه  ىفكل ما جير ، له  اً ذا قام بطاعته وعبوديته ملصإف، طالق معصيته بظاهره وباطنه اإل ىوأضر األشياء عليه عل، 

فمن صحت له معرفة ربه والفقه يف ، فكل ما هو فيه من حمبوب هو شر له عن طاعته وعبوديته  ىذا ختل، وإله  اً يكون خري 
ضروب من املصاحل واملنافع ليت ال حيصيها علمه وال  ليت تنزل به فيهاان املكروهات اليت تصيبه واحملن ًا أعلم يقين، أمسائه وصفاته 

كما أن عامة مضارها وأسباب ،  لنفوس يف مكروهاهتا فعامة مصاحل ا، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما حيب ، فكرته 
 . هلكتها يف حمبوباهتا

 : يف هذه اآلية عدة حكم وأسرار ومصاحل للعبد  وقال رمحه هللا: 
ومل ييأس ،  يأمن أن توافيه املضرة من جانب املسرة مل ، فان العبد إذا علم أن املكروه قد يأت باحملبوب واحملبوب قد يأت باملكروه

 :ن هللا يعلم منها ماال يعلمه العبد وأوجب له ذلك أمورا إف، لعدم علمه بالعواقب ، تأتيه املسرة من جانب املضرة  أن
ن كرهته إو ، ألن عواقبه كلها خريات ومسرات ولذات وأفراح ، ن شق عليه يف االبتداء إنفع له من امتثال األمر و أأنه ال  :منها 

ارتكاب النهى وان هويته نفسه ومالت إليه وإن عواقبه كلها آالم  ك ال شيء أضر عليه منوكذل، نفسه فهو خري هلا وأنفع 
 ب .وأحزان وشرور ومصائ

هنا تقتضي من العبد التفويض إىل من يعلم عواقب األمور والرضا مبا خيتاره له ويقضيه له ملا يرجو فيه : أ ومن أسرار هذه اآلية 
 .من حسن العاقبة 

ال يعلم فال خيتار على  فلعل مضرته وهالكه فيه وهو، قرتح على ربه وال خيتار عليه وال يسأله ما ليس له به علم أنه ال ي :ومنها 
 .بل يسأله حسن االختيار له وأن يرضيه مبا خيتاره فال أنفع له من ذلك  اً ربه شيئ
ة عليه والعزمية والصرب وصرف عنه اآلفات اليت هي أمده فيما خيتاره له بالقو ، نه إذا فوض إىل ربه ورضى مبا خيتاره له أ :ومنها 

 .وأراه من حسن عواقب اختياره له ما مل يكن ليصل إىل بعضه مبا خيتاره هو لنفسه ، عرضة اختيار العبد لنفسه 
يف عقبة وينزل يف  ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبريات اليت يصعد منه، أنه يرحيه من األفكار املتعبة يف أنواع االختيارات  :ومنها 

وإال ، فلو رضى باختيار هللا أصابه القدر وهو حممود مشكور ملطوف به فيه ، ومع هذا فال خروج له عما قدر عليه ، أخرى 
 .جرى عليه القدر وهو مذموم غري ملطوف به فيه 

بُّوا َشْيئًا َوه َو َشرٌّ َلك ْم )  ، وتسلط  ، فإنه شر، ألنه يعقب اخلذالن لب الراحةوذلك مثل القعود عن اجلهاد لط (َوَعَسى َأْن حتِ 
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 ، وفوات األجر العظيم وحصول العقاب. ، وحصول الذل واهلوان األعداء على اإلسالم وأهله
وهذه اآليات عامة مطردة، يف أن أفعال اخلري اليت تكرهها النفوس ملا فيها من املشقة أهنا خري بال شك، وأن أفعال الشر اليت 

 ملا تتومهه فيها من الراحة واللذة فهي شر بال شك. ُتب النفوس
 فالالئق بكم أن تتمشوا مع أقداره ، سواء سرتكم أو ساءتكم .(  َواَّللَّ  يـَْعَلم  َوأَنـْت ْم ال تـَْعَلم ونَ ) 
  : اإلنسان إذا اعتقد قصور ن وذلك أل، ود منه الرتغيب العظيم يف اجلهادفاملقص( وهللا ي مْعلمُم ومأمنُتْم الم ت مْعلمُمونم )قال الرازي

هللا  ، علم قطعًا أن الذي أمرهالعبد إال مبا فيه خريته ومصلحته، مث علم أنه سبحانه ال يأمر علم نفسه، وكمال علم هللا تعاىل
علمك  : يا أيها العبد اعلم أن علمي أكمل منللطبع أو مل يكن فكأنه تعاىل قال، سواء كان مكروهاً تعاىل به وجب عليه امتثاله

 أمْعلمُم ِإينّ )فكن مشتغاًل بطاعيت وال تلتفت إىل مقتضى طبعك فهذه اآلية يف هذا املقام َتري جمرى قوله تعاىل يف جواب املالئكة 
ا الم ت مْعلمُمونم   ( .مم

 الفوائد :
 فرضية اجلهاد . -1
 فضل اجلهاد . -2
 احلث على اجلهاد . -3
 قد يكون فيه خرياً عظيماً كاجلهاد .أن النفس قد تكره الشيء ملشقته ، لكن  -4
 أن البشر ال يعلمون الغيب . -5
 ينبغي على املسلم أن يثق بأن أوامر هللا كلها خري ومصاحل ولو كانت بظاهرها مشقة . -6
 عموم علم هللا تعاىل . -7
َصدٌّ َعن َسِبيِل اَّللَِّ وَك ْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد احْلََراِم َوِإْخَراج  َأْهِلِه ِمْنه  َيْسأَل وَنَك َعِن الشَّْهِر احْلََراِم ِقَتاٍل ِفيِه ق ْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي وَ ) 

َنة  َأْكبَـر  ِمَن اْلَقْتِل َواَل يـََزال وَن يـ َقاتِل وَنك ْم َحَّتََّ يـَر دُّوك ْم َعن ِدينِ  ْد ِمنك ْم َعن ك ْم ِإِن اْسَتطَاع وْا َوَمن يـَْرَتدِ َأْكبَـر  ِعنَد اَّللَِّ َواْلِفتـْ
َيا َواآلِخَرِة َوأ ْولَِئَك َأْصَحاب  النَّارِ  نـْ  (217 ه ْم ِفيَها َخاِلد وَن )ِديِنِه فـََيم ْت َوه َو َكاِفٌر فَأ ْولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماهل  ْم يف الدُّ

 [ . 217] البقرة : 
---------- 

 يا حممد الناس عن القتال يف الشهر احلرام .أي : يسألك ( َيْسأَلوَنَك َعِن الشَّْهِر احْلََراِم ) 
 : ويف السائلني النب  قال ابن اجلوزي  عن ذلك قوالن: 

 أهنم املسلمون سألوه : هل أخطؤوا أم أصابوا ، قاله ابن عباس ، وعكرمة ومقاتل . أحدمها : 
 ة ، وجماهد .أهنم املشركون سألوه على وجه العيب على املسلمني ، قاله احلسن وعرو  والثاين : 
  وقد روي عن مجع من املفسرين أهنا نزلت يف سرية عبد هللا بن جحش ، حني بعثه رسول هللا  ومن معه لرتصد قريش

بنخلة بني مكة والطائف ، فمرت هبم عري لقريش فيهم عمرو بن احلضرمي ، وعثمان بن عبد هللا بن املغرية ، وأخوه نوفل 
بن كيسان، فأغاروا عليهم ، فقتلوا عمرو بن احلضرمي، وأسروا عثمان واحلكم بن كيسان، بن عبد هللا املخزوميان، واحلكم 

وأفلت نوفل فهرب ، وذلك يف آخر يوم من رجب ، فقالت قريش : استحل حممد وأصحابه الشهر احلرام ، وسفكوا فيه 
ِبريٌ يمْسأملونمكم عم  األموال ، وأسروا فيه الرجال ، فأنزل هللا )الدم ، وأخذوا فيه  ْهِر احلْمرماِم ِقتماٍل ِفيِه ُقْل ِقتماٌل ِفيِه كم  . ( ... ِن الشَّ

 ذو القعدة وذو احلجة وحمرم، ورجب :د األشهر كلها وهي ثالث متواليات: أن املراواملراد بالشهر احلرام، اجلنس، أي. 
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 العلماء هل القتال يف األشهر احلرم منسوخ أم ال على قولني : وقد اختلف
 : أنه منسوخ .األول القول 

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
 أنه حمكم ليس مبنسوخ .القول الثاين : 

 أي : أحيل القتال فيه .( ِقَتاٍل ِفيِه )  
 هلم جميباً .(  ق لْ ) 
 اً .خطر ند هللا ، لكن هناك ما هو أعظم ( أي : القتال فيه عظيم عِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي  )
 ائز مجاعاً .وأما قتال الدفاع فهو ج 
 أي : ومنع الناس عن دين هللا .( َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل اَّللَِّ )  

 أي : والكفر باهلل .( وَك ْفٌر ِبِه ) 
ْسِجِد احلْمرماِم وماهْلم : وصدهم عن املسجد احلرام كما قال تعاىل )( أي َواْلَمْسِجِد احْلََراِم )  وُكْم عمِن اْلمم دُّ صم ُروا وم فم ْديم ُهُم الَِّذينم كم

لَّهُ  ُلغم حمِم ْعُكوفاً أمْن ي مب ْ  ( . مم
  ( ْسِجِد احلْمرماِم فقوله قيل معطوف على الضمري يف قوله ) وكفر به ( أي : وكفر باملسجد احلرام ، بانتهاك حرمته وعم  (وماْلمم

 احرتامه وتعظيمه .
 ملسجد احلرام  .وحيتمل عطفه على ) عن سبيل هللا ( وهو أظهر ، أي : وص عن سبيل هللا وعن ا

وأصحابه ، ألهنم أحق به من املشركني ، وهم عماره على  أي : أهل املسجد احلرام ، وهم النب (  َوِإْخَراج  َأْهِلِه ِمْنه  ) 
 ومل ميكنوهم من الوصول إليه ، مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد . منه احلقيقة فأخرجوهم

 هللا من القتال يف الشهر احلرام .ي : أعظم إَثاً وجرماً عند أ( َأْكبَـر  ِعْنَد اَّللَِّ  )
خراج أهله منه إأي : إن صدكم بأنفسكم وللناس عن دين هللا وصراطه املستقيم وكفركم باهلل واملسجد احلرام ، وصد الناس عنه و 

 أكرب عن هللا وأعظم إَثاً وجرماً عند هللا من القتال يف الشهر احلرام .
نَ )   . أي : فتنة املسلم وصده عن دين هللا أكرب عند هللا من القتل( ة  َأْكبَـر  ِمَن اْلَقْتِل َواْلِفتـْ

واملقصود : أن هللا سبحانه حكم بني أوليائه وأعدائه بالعدل واإلنصاف ، ومل ُيربئ أولياءمه من ارتكاب اإلمث : قال ابن القيم 
الشهر احلرام ، فهم  ن ما عليه أعداؤه املشركون أكرُب وأعظُم ِمن جمرِد القتاِل يفالشهر احلرام ، بل أخرب أنه كبري ، وأ بالقتاِل يف

رين نوعم تقصري يغِفره هللا هلم يف أحقُّ بالذمِّ والعيِب والُعقوبمِة ، ال سيما وأولياؤه كانوا متأوِّلني يف جنب ما  قتاهلم ذلك ، أو مقصِّ
 وله ، وإيثاِر ما عند هللا ، فهم كما قيل : فعلوه ِمن التوحيد والطاعات ، واهِلجرة مع رس

ْنٍب وماِحٍد  ِفيع     وإذما احلمِبيُب أمتى ِبذم اءمْت حممماِسُنه بِأمْلِف شم  جم
 فكيف يُقاس ببغيٍض عدٍو جاء بُكلِّ قبيح ، ومل يأت بشفيع واحد ِمن احملاسن.

 القتل ، ألن غاية القتل أن ميوت اإلنسان فيخسر  فالفتنة يف الدين بالكفر والشرك والصد عن ين هللا ، أعظم وأشد من
وهلذا توعد هللا الذين يفتنون الناس  –احلياة الدنيا ، أما الشرك والصد عن ين هللا ففيه خسارة الدارين ، الدنيا واآلخرة 

 ويصدوهنم عن دينهم بعذاب جهنم وعذاب احلريق .
، ابتداء خرب من هللا تعاىل، وُتذير منه للمؤمنني من شّر الكفرة(  ِإِن اْسَتطَاع وا ك ْم َعْن ِديِنك مْ َوال يـََزال وَن يـ َقاتِل وَنك ْم َحَّتَّ يـَر دُّو ) 

 . : وال يزال هؤالء الكفار جاهدين يف قتالكم حىت يرجعوكم إىل الكفر والضاللأي
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 دوام تلك العداوة ، وأن قتاهلم إياكم وهذا إخبار من هللا للمؤمنني بفرط عداوة الكفار ، ومباينتهم هلم ، و :  قال أبو حيان
 ك .معلق بإمكان ذلك منهم لكم ، وقدرهتم على ذل

وماءً كما قال تعاىل )  ُروا ف متمُكونُونم سم فم ا كم مم دُّوا لمْو تمْكُفُرونم كم  ( . وم
ا عمِنتُّمْ وقال تعاىل ) دُّوا مم  ( . وم
دُّوا لمْو تمْكُفُرونم وقال تعاىل )  ( وموم
ْياًل عمِظيماً وم  وقال تعاىل ) ِيُلوا مم وماِت أمْن متم هم  ( . يُرِيُد الَِّذينم ي متَِّبُعونم الشَّ
داً ِمْن ِعْنِد أمنْ ُفِسِهمْ وقال تعاىل ) سم اراً حم ِثرٌي ِمْن أمْهِل اْلِكتماِب لمْو ي مُردُّونمُكْم ِمْن ب مْعِد ِإميماِنُكْم ُكفَّ دَّ كم  ... ( . وم

 : م .تعريض بأهنم ال يستطيعون رد املسلمني عن دينه(  عوااإن استط) قوله  قال ابن عاشور 
 أي : ومن يرجع منكم عن دينه إىل الكفر .( َوَمْن يـَْرَتِدْد ِمْنك ْم َعْن ِديِنِه ) 
 مث يستمر حىت املوت .(  فـََيم ْت َوه َو َكاِفرٌ ) 
َيا َواآْلِخَرِة )  نـْ  اهلم الصاحلة يف الدنيا واآلخرة .بطلت واضمحلت أعم أي :( فَأ ولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماهل  ْم يف الدُّ
 بمُط األعمال : زوال آثارها اجملعولة مرتبة عليها شرعًا ، فيشمل آثارها يف الدنيا والثواب يف اآلخرة وهو :  قال ابن عاشور وحم

 ( . يف الدنيا واآلخرة) سر قوله 
ص املسلمني وأوهلا آثار كلمة الشهادة من ُحرمة األنفس واألموال فاآلثار اليت يف الدنيا هي ما يرتتب على اإلسالم من خصائ

وآثار العبادات وفضائل املسلمني باهلجرة واألُخوَّة اليت بني ،  واألعراض والصالة عليه بعد املوت والدفن يف مقابر املسلمني
لعطاء وحقوق التوارث والتزويج فالواليات املهاجرين واألنصار ووالء اإلسالم وآثار احلقوق مثل حق املسلمني يف بيت املال وا

 ( . من عمل صاحلاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) والعدالة وما ضمنه هللا للمسلمني مثل قوله 
 وأما اآلثار يف اآلخرة فهي النجاة من النار بسبب اإلسالم وما يرتتب على األعمال الصاحلات من الثواب والنعيم.

 لمفم ا لمُه ن مْفُس الّرِدَِّة أمْم الم حيمْبمُط إالَّ  ْخت م ْل حُيِْبُط عممم اُء رممْحمُة اّللَِّ عملمْيِهْم يف اْلُمْرتمدِّ ، هم  عملمى اْلُمومافماِة عملمى اْلُكْفِر ؟ اْلُعلممم
اِفرًا ٌل إالَّ بِاْلُمومافماِة كم اِفِعيُّ : الم حيمْبمُط لمُه عممم الم الشَّ  الصحيح .، وهذا هو  ف مقم

ْفِس الّرِدَِّة. اِلٌك : حيمْبمُط بِن م قمالم مم  وم
اِلٌك : ي مْلزمُمُه احلْمجُّ أِلمنَّ  الم مم جَّ مُثَّ اْرتمدَّ مُثَّ أمْسلممم ، ف مقم ُف يف اْلُمْسِلِم إذما حم ُر اخلِْالم يمْظهم بمطم بِالّرِدَِّة.وم   اأْلموَّلم قمْد حم

اِفِعيُّ : الم إعمادمةم  قمالم الشَّ لمُه بماق وم  . عملمْيِه أِلمنَّ عممم
وقال أبو حنيفة وآخرون يلزمه  يلزمه احلج بل جيزئه حجته السابقة عندنا ،ومن حج مث ارتد مث أسلم مل  : قال اإلمام النووي

حيج .  ؟ فعندهم ُتبطه يف احلال سواء أسلم بعدها أم ال فيصري كمن مل ومبىن اخلالف على أن الردة مىت ُتبط العمل، احلج 
ْن ي مْرتمِدْد ِمْنُكْم عمْن ِديِنهِ إذا اتصلت باملوت لقوله تعاىل  )إال  وعندنا ال ُتبطه مم اِفٌر فمأُ  وم اهُلُْم(.ف ميمُمْت ومُهوم كم ِبطمْت أمْعمم  ولمِئكم حم

د احتجوا بقول هللا االرتدا عندنا ال تبطل األعمال بالردة إال أن تتصل باملوت وعندهم يبطل بنفس هوهو أنوقال أيضًا : ... 
ِبطم  ميماِن ف مقمْد حم ْن يمْكُفْر بِاإْلِ مم ْن ي مْرتمِدْد ِمْنُكْم عمنْ  تعاىل :) وم مم ُلُه ( واحتج أصحابنا بقول هللا تعاىل ) وم اِفٌر  عممم ِديِنِه ف ميمُمْت ومُهوم كم

اهُلُْم ( فعلق احلبوط ِبطمْت أمْعمم  ملعلق بشرطني ال يثبت بأحدمها واآلية اليت احتجوا هبابشرطني الردة واملوت عليها وا فمُأولمِئكم حم

 .مطلقة وهذه مقيدة فيحمل املطلق على املقيد 
  اهُلُمْ )قوله تعاىل : قال الشنقيطي ِبطمْت أمْعمم اِفٌر فمُأولمِئكم حم ْن ي مْرتمِدْد ِمْنُكْم عمْن ِديِنِه ف ميمُمْت ومُهوم كم هذه اآلية الكرمية تدل  (وممم

اِفرٌ )ة ال ُتبط العمل إال بقيد املوت على الكفر بدليل قوله على أن الّرد وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الردة ( ف ميمُمْت ومُهوم كم
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ِبطم )ولو رجع إىل اإلسالم؛ فكل ما عمل قبل الردة أحبطته الردة كقوله تعاىل  اً ُتبط العمل مطلق ْد حم ميماِن ف مقم ْن يمْكُفْر بِاأْلِ مم وم
ُلهُ  ُلكم )ية، وقوله اآل (عممم ُلونم )وقوله ( لمِئْن أمْشرمْكتم لميمْحبمطمنَّ عممم انُوا ي مْعمم ا كم ُهْم مم لمْو أمْشرمُكوا حلممِبطم عمن ْ  (.وم

يات املطلقة باملوت على اآلأن هذه من مسائل التعارض املطلق واملقيد، فيحمل املطلق على املقيد، فتقيد :  واجلواب عن هذا
صول، وعليه اإلمام الشافعي ومن وافقه، وخالف مالك يف هذه املسألة، وقدم آيات اإلطالق، وقول الكفر، وهذا مقتضى األ

 الشافعي يف هذه املسألة أجرى على األصول، والعلم عند هللا تعاىل.
 املالزمون هلا .( َوأ ولَِئَك َأْصَحاب  النَّاِر ) 
 ال خيرجون منها أبداً .(  ه ْم ِفيَها َخاِلد ونَ ) 
 وائد :الف

 هو املرجع للصحابة يف الفتوى . أن النب  -1
 ُترمي القتال يف األشهر احلرم . -2
 كبائر وصغائر .أن الذنوب تنقسم إىل قسمني :  -3
 أن الصد عن سبيل هللا أعظم من القتال يف األشهر احلرم . -4
 عظم الصد عن احلق . -5
 ِعظم الصد عن املسجد احلرام . -6
 . تفاوت الذنوب -7
 أكرب من قتلهم . -وهي صد الناس عن دينهم  -أن الفتنة  -8
 حرص الكفار على ارتداد املشركني . -9

 احلذر من الكافرين .-10
 أن الردة مبطلة لإلعمال إذا مات عليها . -11
 أن املرتد ملد يف النار . -12
 ( . (218َواَّللَّ  َغف وٌر رَِّحيٌم ) اَّللَِّ   أ ْولَِئَك يـَْرج وَن َرمْحةَ َسِبيِل اَّللَِّ  ِإنَّ الَِّذيَن آَمن وْا َوالَِّذيَن َهاَجر وْا َوَجاَهد وْا يف ) 

 [ . 218] البقرة :  
----------- 

 أي : الذين صدقوا باهلل ورسوله وعملوا بشرعه .( ِإنَّ الَِّذيَن آَمن وا ) 
 ورسوله . هم وهاجروا إىل هللاأي : تركوا ديار (  َوالَِّذيَن َهاَجر وا) 
  مهم الذين خرجوا من مكة إىل املدينة فراراً بدينه : قال ابن عاشور . 
 إلعالء كلمة هللا تعاىل .(  َوَجاَهد وا يف َسِبيِل اَّللَِّ  )

 واجلهاد : بذل الوسع يف قتال الكفار .
 أي : أولئك يطمعون يف فضل هللا وثوابه .(  أ ولَِئَك يـَْرج وَن َرمْحََت اَّللَِّ  )
 الرجاء : ترقب اخلري مع تغليب ظن حصوله ، فإن وعد هللا وإن كان ال خيلف فضاًل منه وصدقاً ، ولكن  ال ابن عاشور :ق

 اخلوامت جمهولة ومصادفة العمل ملراد هللا قد تفوت ملوانع ال يدريها املكلف ولئال يتكلوا يف االعتماد على العمل.
  ما قبلها هبا من باب تعقيب اإلنذار بالبشارة وتنزيه للمؤمنني من احتمال والذي يظهر يل أن تعقيب  رمحه هللا :قال و
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 ع .ه اجلملة معرتضة بني آيات التشريوهذ،  فإن املهاجرين مل يرتد منهم أحدارتدادهم 
  : ى به ال ينبغي له أن إشارة إىل أن العبد ولو أتى من األعمال مبا أت ( أُولمِئكم ي مْرُجونم رممْحمةم اّللَِّ ) ويف قوله قال السعدي

 يعتمد عليها ، ويعول عليها ، بل يرجو رمحة ربه ، ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه ، وسرت عيوبه.
 . هذه األعمال الثالثة ) اإلميان واهلجرة واجلهاد ( من أفضل األعمال 
 عرف ما مع اإلنسان ، من الربح هذه األعمال الثالثة ، هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية ، وهبا ي:  قال السعدي

واخلسران ، فأما اإلميان ، فال تسأل عن فضيلته ، وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بني أهل السعادة وأهل الشقاوة ، وأهل 
اجلنة من أهل النار؟ وهو الذي إذا كان مع العبد، قبلت أعمال اخلري منه، وإذا عدم منه مل يقبل له صرف وال عدل، وال فرض، 

 ل . نفوال
إىل هللا ونصرة  وأما اهلجرة : فهي مفارقة احملبوب املألوف ، لرضا هللا تعاىل ، فيرتك املهاجر وطنه وأمواله ، وأهله ، وخالنه ، تقرباً 

 لدينه.
مال وأما اجلهاد : فهو بذل اجلهد يف مقارعة األعداء ، والسعي التام يف نصرة دين هللا ، وقمع دين الشيطان ، وهو ذروة األع

الصاحلة ، وجزاؤه  أفضل اجلزاء ، وهو السبب األكرب ، لتوسيع دائرة اإلسالم وخذالن عباد األصنام ، وأمن املسلمني على 
 أنفسهم وأمواهلم وأوالدهم.

  .به وتكميالً  اً فمن قام هبذه األعمال الثالثة على ألوائها ومشقتها كان لغريها أشد قيام
اجون رمحة هللا ، ألهنم أتوا بالسبب املوجب للرمحة ، ويف هذا دليل على أن الرجاء ال يكون إال فحقيق هبؤالء أن يكونوا هم الر 

بعد القيام بأسباب السعادة ، وأما الرجاء املقارن للكسل ، وعدم القيام باألسباب ، فهذا عجز ومتن وغرور ، وهو دال على 
 . ال نكاح ، ووجود الغلة بال بذر وسقي ، وَنو ذلكضعف مهة صاحبه ، ونقص عقله ، مبنزلة من يرجو وجود ولد ب

 : فضل اإلميان باهلل 
َها ْوفم يُ ْؤِت اّللَُّ اْلُمْؤِمِننيم أمْجرًا عمِظيًما ) : اأْلمْجُر اْلعمِظيُم  ِمنـْ سم  ( .وم

َها نْ يما وماآْلِخرمِة  َوِمنـْ ُهْم ُشُرورم الدُّ ْفُع عمن ْ  .: الدَّ
ُنوا ِإنَّ اّللَّم يُدم قال تعاىل )   ( .اِفُع عمِن الَِّذينم آمم

َها ُُم  َوِمنـْ اُر محمملمِة اْلعمْرِش هلم  .: اْسِتْغفم
ْغِفُرونم لِلَِّذي قال تعاىل ) يمْست م يُ ْؤِمُنونم ِبِه وم بُِّحونم حِبمْمِد رمهبِِّْم وم ْولمُه ُيسم ْن حم مم ُنواالَِّذينم حيمِْمُلونم اْلعمْرشم وم  ( .نم آمم

َها ُه اّللَُّ : ُموماالم  َوِمنـْ ْن وماالم ُْم ، ومالم يمِذلُّ مم  .ُة اّللَِّ هلم
ُنوا  )قمالم اّللَُّ ت معماىلم    ( .اّللَُّ وميلُّ الَِّذينم آمم

َها تمُه بِتمْثِبيِتِهْم  َوِمنـْ ِئكم الم  .: أمْمرُُه مم
عمُكْم ف مثمبُِّتوا قال تعاىل ) ِة أميّنِ مم ِئكم الم نُ  ِإْذ يُوِحي رمبُّكم ِإىلم اْلمم  وا ( .الَِّذينم آمم

َها  .: اْلِعزَُّة  َوِمنـْ
لمِكنَّ اْلُمنماِفِقنيم الم ي مْعلمُمونم قال تعاىل )  لِرمُسولِِه وملِْلُمْؤِمِننيم وم ّلِلَِّ اْلِعزَُّة وم  ( .وم

َها ميماِن  َوِمنـْ ِعيَُّة اّللَِّ أِلمْهِل اإْلِ  .: مم
عم اْلُمْؤِمنِ قال تعاىل )    ( . نيم ومأمنَّ اّللَّم مم

َها نْ يما وماآْلِخرمِة : َوِمنـْ  .: الّرِفْ عمُة يف الدُّ
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اٍت قال تعاىل )  رمجم ُنوا ِمْنُكْم ومالَِّذينم أُوُتوا اْلِعْلمم دم  ( .ي مْرفمِع اّللَُّ الَِّذينم آمم
َها انُ ُهْم ِمنم اخلْمْوِف ي مْومم يمْشتمدُّ اخلْمْوُف  َوِمنـْ  .: أممم

نم قال تعاىل )  ْن آمم ْوٌف عملمْيِهْم ومالم ُهْم حيمْزمنُونم  فممم  ( .ومأمْصلمحم فمالم خم
َها اء َوِمنـْ ِشفم ُْم وم  . : أمنَّ اْلُقْرآنم ِإمنَّما ُهوم ُهًدى هلم

قْ ٌر ومُهوم عملمْيِهْم عم قال تعاىل: ) اٌء ومالَِّذينم الم يُ ْؤِمُنونم يف آذماهِنِْم وم ِشفم ُنوا ُهًدى وم اٍن بمِعيدٍ ُقْل ُهوم لِلَِّذينم آمم كم  (.ًمى أُولمِئكم يُ نمادمْونم ِمْن مم
ميم  بمُبُه اإْلِ نْ يما وماآْلِخرمِة فمسم رْيٍ يِف الدُّ رْيٍ ، ومُكلُّ خم اِلٌب ِلُكلِّ خم بمٌب جم ميمانم سم ْقُصوُد أمنَّ اإْلِ ُم وماْلمم بمُبُه عمدم نْ يما وماآْلِخرمِة فمسم رٍّ يف الدُّ اُن ، ومُكلُّ شم

ميمانِ   . اإْلِ
 . يف اآلية فضل اهلجرة هلل تعاىل 

 أن هللا يعوضه خرياً مما ترك . فمن فضائلها :
ِقّياً كما قال تعاىل )  ى أمالَّ أمُكونم ِبُدعماِء رميبِّ شم ا تمْدُعونم ِمْن ُدوِن اّللَِّ ومأمْدُعو رميبِّ عمسم مم ا ي مْعُبُدونم ِمْن  ومأمْعتمزُِلُكْم وم مم ُْم وم زمهلم ا اْعت م ف ملممَّ

عمْلنما نمِبّياً دُ  ي مْعُقوبم ومُكاّلً جم اقم وم نما لمُه ِإْسحم ب ْ انم ِصْدٍق عمِلّياً .  وِن اّللَِّ ومهم ُْم ِلسم عمْلنما هلم ُْم ِمْن رممْحمِتنما ومجم نما هلم ب ْ  ( . ومومهم
 جيد مراغماً وسعة . ومن فضائلها :

ْد قال تعاىل ) كما  ِبيِل اّللَِّ جيِم اِجْر يِف سم ْن يُ هم مم عمًة ( .وم سم ِثرياً وم  يف اأْلمْرِض ُمرماغمماً كم

 ففي هذه اآلية وعد هللا تعاىل أن من هاجر يف سبيله سيجد أمرين : أوهلما : مراغماً كثرياً ، وثانيهما : سعة 
د من اخلري واملراد باألمر األول كما يقول الرازي : ) مراغمًا ( ومن يهاجر يف سبيل هللا إىل بلد آخر جيد يف أرض ذلك البل

 والنعمة ما يكون سبباً لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه يف بلدته األصلية .
 واملراد باألمر الثاين ) سعة ( السعة يف الرزق .

 ويف اآلية فضل اجلهاد ، وقد سبقت فضائله .
 حسن الظن باهلل تعاىل .ويف هذه اآلية أن هؤالء مجعوا بني فعل السبب حبسن العمل باإلميان واهلجرة واجلهاد وبني 

فتأمل كيف جعل رجاءهم بإتياهنم هبذه الطاعات ، وقال املغرتون : إن املفرطني املضيعني حلقوق هللا املعطلني  قال ابن القيم :
 ألوامره الباغني على عباده املتجرئني على حمارمه ، أولئك يرجون رمحة هللا .

ن مع اإلتيان باألسباب اليت اقتضتها حكمة هللا يف شرعه وقدره وثوابه وكرامته، وسر املسألة : أن الرجاء وحسن الظن إمنا يكو 
فيأت العبد هبا مث حيسن ظنه بربه ويرجوه أن ال يكله إليها ، وأن جيعلها موصلة إىل ما ينفعه ، ويصرف ما يعرضها للحبوط ويبطل 

 أثرها .
 اً .أي : ملن تاب توبة نصوح (َواَّللَّ  َغف وٌر ) 
 . وسعت رمحته كل شيء ، وعم جوده وإحسانه كل حي ( ِحيمٌ رَ ) 

ويف هذا دليل على أن من قام هبذه األعمال املذكورة ، حصل له مغفرة هللا ، إذ احلسنات يذهَب السيئات :  قال السعدي
 وحصلت له رمحة هللا.

ب، اليت قد غفرت واضمحلت آثارها، وإذا وإذا حصلت له املغفرة، اندفعت عنه عقوبات الدنيا واآلخرة، اليت هي آثار الذنو 
حصلت له الرمحة، حصل على كل خري يف الدنيا واآلخرة؛ بل أعماهلم املذكورة من رمحة هللا هبم، فلوال توفيقه إياهم مل يريدوها، 

هو الذي مّن بالسبب ، و اً وآخر  ولوال إقدارهم عليها، مل يقدروا عليها ، ولوال إحسانه مل يتمها ويقبلها منهم، فله الفضل أوالً 
 ب .واملسب
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 الفوائد :
 أن اإلميان أساس وشرط لصحة األعمال . -1
 فضل اإلميان واهلجرة واجلهاد يف سبيل هللا . -2
 أن اإلميان ليس بالتحلي وال بالتمين . -3
 وجوب اإلخالص هلل عز وجل يف اهلجرة واجلهاد . -4
 هدين يف سبيله ، والتنويه هبم ، وأهنم هم الراجون لرمحة هللا .تعظيم هللا عز وجل للمؤمنني املهاجرين اجملا -5
 فضل الرجاء . -6
 إثبات صفة املغفرة هلل تعاىل .-7
 إثبات صفة الرمحة الواسعة هلل تعاىل .-8
آ َأْكبَـر  ِمن نَـّْفِعِهَما َوَيْسأَل وَنَك َماَذا ي نِفق وَن ق ِل اْلَعْفَو  َيْسأَل وَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ق ْل ِفيِهَما ِإمثٌْ َكِبرٌي َوَمَناِفع  لِلنَّاِس َوِإمْث ه مَ ) 

ٌر َوِإْن 219َكَذِلَك ي بنيِِ  اَّللَّ  َلك م  اآليَاِت َلَعلَّك ْم تـَتَـَفكَّر وَن ) َيا َواآلِخَرِة َوَيْسأَل وَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ق ْل ِإْصاَلٌح هلَّ ْم َخيـْ نـْ ( يف الدُّ
َالِ   ( . (220ٌز َحِكيٌم )ط وه ْم فَِإْخَوان ك ْم َواَّللَّ  يـَْعَلم  اْلم ْفِسَد ِمَن اْلم ْصِلِح َوَلْو َشاَء اَّللَّ  ألْعَنَتك ْم ِإنَّ اَّللََّ َعزِيَّت 

 [ . 220 – 219] البقرة :  
---------------- 

 م .، والسائلون هم الصحابة رضي هللا عنه اخلطاب للنب ( َيْسأَلوَنَك ) 
  السائلون هم املؤمنون وسؤاهلم إمنا هو عن احلكم الشرعي من حيث احلل والتحرمي. ال عن احلقيقة والذات فإهنم يعرفون

 حقيقة اخلمر وامليسر وذاهتما.
 أي : عن حكمهما .( َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ) 

 .. ( أي : غطوا آنيتكم .) مخروا آنيتكم  واخلمر : لغة مأخوذ من السرت والتغطية ومنه قوله 
 )كل مسكر مخر(. ويف الشرع: اسم لكل ما أسكر العقل، أي: خامره وسرته وغطاه على سبيل اللذة والنشوة والطرب، قال 

وامليسر : مأخوذ من اليسر وهو القمار ، وكسب املال على وجه املخاطرة واملراهنة واملغالبة اليت يكون فيها عوض من الطرفني ، 
 الطرفان فيها بني غامن وغارم .ويكون 

  : وأما امليسر: فهو كل املغالبات اليت يكون فيها عوض من الطرفني، من النرد، والشطرنج، وكل مغالبة قولية قال السعدي
 أو فعلية، بعوض  سوى مسابقة اخليل، واإلبل، والسهام، فإهنا مباحة، لكوهنا معينة على اجلهاد، فلهذا رخص فيها الشارع.

 م اخلمر على امليسر ، ألنه أكثر انتشاراً ، وأعم ضرراً ، وألنه يذهب العقل مع املال .وقد 
 حممد . أي : قل هلم( ق ْل ) 
أي : ذنب عظيم يف الدين ، وكبرية من كبائر الذنوب يستوجب العقوبة الشديدة ، ألهنما رجس من عمل ( ِفيِهَما ِإمثٌْ َكِبرٌي ) 

 ضاء .الشيطان يسبب العداوة والبغ
 فاخلمر فيه إزالة العقل الذي هو من أعظم نعم هللا تعاىل على اإلنسان وميزه به .

 وأما امليسر فلما فيه من املقامرة واملخاطرة ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وتعريض النفس لإلضطرابات النفسية .
 ( أي : وفيهما منافع للناس دنيوية فقط .َوَمَناِفع  لِلنَّاِس ) 

 نافع يف اخلمر ما فيها من اللذة والنشوة والطرب ، وكذا ما فيها من منافع َثنها واالَتار هبا .فامل
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وأما منافع امليسر فهي ما فيها من الرتويح عن النفس ، والكسب ملن حالفه احلظ يف هذه املقامرة ، وكون املال جيلب لبعضهم 
 من غري تعب .

 ن، وأما املنافع فدنيوية، من حيث إن  فيها نفع البدن، وهتضيم الطعام، وإخراجم أما إَثهما فهو يف الدي:  قال ابن كثري
 الفضالت، وتشحيذ بعض األذهان، ولّذة الشّدة املطربة اليت فيها، كما قال حسان بن ثابت يف جاهليته:

ْهنهها اللقاُء ...  ونشرهبا فترتكنا ملوًكا ... وأْسًدا ال يُ ن م
شه بعضهم من امليسر فينفقه على نفسه أو عياله،  اوكذا بيعها واالنتفاع بثمنه مِّ ولكن هذه املصاحل ال توازي ،  وما كان يُ قم

 مضرّته ومفسدته الراجحة، لتعلقها بالعقل والدين، وهلذا قال:
ررمها يف الدين ، ومنافعهما يف فإَثهما كبري وكثري ، ال تساويه تلك املنافع ، وذلك ألن إَثهما وض( َوِإمْث ه َما َأْكبَـر  ِمْن نـَْفِعِهَما ) 

 الدنيا فقط ، ومنافع الدنيا كلها ال تساوي شيئاً بالنسبة للدين .
 أن املفاسد واالضرار اليت ترتتب على تعاطيهما ، أعظم من املنافع اليت تنشأ عن تعاطيهما ، إذ تعاطيهما يؤدى إىل  أي

ى اخلمر يضعف الضمري ، ويفسد األخالق ، ومييت احلياء ، منفعة بعض الناس ، أما مضارمها فكثرية ، من ذلك أن تعاط
يف كثري من األمراض كأمراض  -كما قال األطباء الثقاة   -ويفقد الرشد ويتلف املال ، ويغرى بالتنازع بني الناس ، ويتسبب 

 الكبد والرئتني والقلب .. إخل.
 ية بتعويد النفس الكسل، وانتظار الرزق من األسباب الومهية، إفساد الرتب -قال بعض العلماءكما -ا تعاطى امليسر فمن مضاره أم

وإضعاف القوة العقلية ، برتك األعمال املفيدة يف طرق الكسب الطبيعية ، وإمهال املقامرين للزراعة والتجارة والصناعة اليت 
فكم من عشرية كبرية نشأت يف هي أركان العمران ، وختريب البيوت فجأة باالنتقال من الغىن إىل الفقر يف ساعة واحدة ، 

 .العز والغىن واَنصرت ثروهتا يف رجل أضاعها عليها يف ليلة واحدة فأصبحت غنية وأمست فقرية 
 . شيئاً  يإذن فاملنافع الدنيوية اليت تعود إىل بعض الناس من تعاطى اخلمر وامليسر ال تساو 

  ر نزل على مراحل حىت حرم بتاتاً :هيداً وتعريضاً بتحرمي اخلمر ، فإن اخلماآلية نزلت متوهذه 
إَثه  اً فكان يف هذه اآلية هتيئة للنفوس لقبول ُترميه حيث إن العقل يقتضي أن ال ميارس شيئ اآلية التعريض بتحرميها ،هذه في ف

 أكرب من نفعه .
ىتَّ مث نزلت ) ارمى حم ُنوا ال ت مْقرمبُوا الصَّالةم ومأمنْ ُتْم ُسكم ا الَِّذينم آمم ا ت مُقوُلونم يما أمي ُّهم فكان يف هذه اآلية مترين على تركه يف (   ت مْعلمُموا مم

 . بعض األوقات وهي أوقات الصلوات
ْيطماِن مث نزلت ) ِل الشَّ اُب وماأْلمْزالُم رِْجٌس ِمْن عممم ْيِسُر وماأْلمْنصم ُنوا ِإمنَّما اخلْمْمُر وماْلمم ا الَِّذينم آمم  ( .ْم تُ ْفِلُحونم فماْجتمِنُبوُه لمعملَّكُ يما أمي ُّهم

يمْسأمُلونمكم عمِن ) ملا نزل ُترمي اخلمر قال: اللهم ب منيِّ لنا يف اخلمر بيانًا شافًيا. فنزلت هذه اآلية اليت يف البقرة: عن عمر أنَّه قال
نماِفُع لِلنَّاسِ  مم ِبرٌي وم ا ِإمْثٌ كم ْيِسِر ُقْل ِفيِهمم ل: اللهم بني لنا يف اخلمر بيانًا شافًيا. فنزلت اآلية فُدعي عمر فقرئْت عليه، فقا ( اخلْمْمِر وماْلمم

ارمى  ) اليت يف النساء ُنوا ال ت مْقرمبُوا الصَّالةم ومأمنْ ُتْم ُسكم ا الَِّذينم آمم إذا أقام الصالة نادى: أال  فكان منادي رسول هللا  (يما أمي ُّهم
لنا يف اخلمر بيانًا شافًيا. فنزلت اآلية اليت يف املائدة. فدعي يقربّن الصالة سكراُن. فُدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بني 

ُهونم )  عمر، فقرئت عليه، فلما بلغ ْل أمنْ ُتْم ُمْنت م  ( رواه أمحد .؟ قال عمر: انتهينا، انتهينا (ف مهم
 ُنوا ال ريى كثري من العلماء أن هذه اآلية هي أول آية نزلت يف اخلمر. مث نزلت اآلية اليت يف سورة النساء يف ا الَِّذينم آمم ا أمي ُّهم

ا الَِّذي ىتَّ ت مْعلمُموا ما ت مُقوُلونم مث نزلت اآلية اليت يف سورة املائدة يا أمي ُّهم ْيِسُر ت مْقرمبُوا الصَّالةم ومأمنْ ُتْم ُسكارى حم ُنوا ِإمنَّما اخلْمْمُر وماْلمم نم آمم
ْيط ِل الشَّ .وماأْلمْنصاُب وماأْلمْزالُم رِْجٌس ِمْن عممم  اِن فماْجتمِنُبوُه لمعملَُّكْم تُ ْفِلُحونم
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ِمْن َثممراِت النَِّخيِل وماأْلمْعناِب ت متَِّخُذونم  راً  ويرى بعض العلماء أن أول آية نزلت يف اخلمر هي قوله تعاىل يف سورة النحل : وم كم ِمْنُه سم
ناً. سم  ومرِْزقاً حم

ِمْن سار صاحب الكشاف وتبعه بعض العلماء ، ف يوعلى هذا الرأ قد قال : نزلت يف اخلمر أربع آيات ، نزل مبكة قوله تعاىل: وم
نًا فكان املسلمون يشربوهنا وهي حالل هلم. مث إن عم سم رًا ومرِْزقًا حم كم ر ومعاذا ونفرا من َثممراِت النَِّخيِل وماأْلمْعناِب ت متَِّخُذونم ِمْنُه سم

ناِفُع لِلنَّاسِ )ا مذهبة للعقل مسلبة للمال ، فنزلت : الصحابة قالوا : يا رسول اّلّل ، أفتنا يف اخلمر فإهن مم ِبرٌي وم  (ُقْل ِفيِهما ِإمْثٌ كم
 رون .فشرهبا قوم وتركها آخ

 : وهذا من حكم نزول القرآن مفرقاً ، فمن هذه احلكم 
 . تثبيت قلب النب  أواًل :

ُروا لمْوال نُ ّزِلم عملميْ  لقوله تعاىل : )  فم ِلكم لُِنثمبِّتم بِِه فُ ؤمادمكم ومرمت َّْلنماُه ت مْرتِيالً ومقمالم الَِّذينم كم ذم ًة كم ومال يمْأُتونمكم مبمثمٍل ِإالَّ  ِه اْلُقْرآُن مُجْلمًة وماِحدم
نم ت مْفِسرياً  نماكم بِاحلْمقِّ ومأمْحسم  ( . ِجئ ْ

 اً .أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به ، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئ ثانياً :
ْقرمأمُه عملمى النَّاِس عملمى ُمْكٍث ومن مزَّْلنماُه ت مْنزِيالً ل   ( . قوله تعاىل  ) ومقُ ْرآناً ف مرمقْ نماُه لِت م

تنشيط اهلمم لقبول ما نزل من القران وتنفيذه ، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إىل نزول اآلية ، ال سيما عند اشتداد :  ثالثاً 
 اللعان .احلاجة إليها كما يف آيات اإلفك و 

وه ، وكان من الصعب  التدرج يف التشريع حىت يصل إىل درجة الكمال ، كما يف آيات اخلمر الذي نشأ الناس عليه ، ألف:  رابعاً 
 ه  [ 1432/  12/  27ربعاء : ] األ اً . عليهم أن جياهبوا باملنع منه منعا بات

 ك يا حممد ما الذي ينفقون .أي : ويسألك أصحاب(  َوَيْسأَلوَنَك َماَذا يـ ْنِفق وَن ) 
 أي : الفضل ، وما ال يبلغ اجلهد واستفراغ الوسع .( ق ِل اْلَعْفَو ) 

 واملعىن : أنفقوا ما يفضل عن حاجتكم وال يشق عليكم .
  عليهمتفق  . (واليد العليا خري من اليد السفلى، وابدأ مبن تعول خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن) : قال عن أيب هريرة. قال

ق .أي : ( َكَذِلَك يـ بَـنيِِ  اَّللَّ  َلك م  اآْلياِت )   مثل ذلك البيان واإليضاح والتفصيل حلكم اخلمر وامليسر وبيان قدر املنفم
نَّا لمُكُم اآْلياأي : يوضح لكم اآليات ويفصلها يف سائر األحكام كما قال تعاىل )( يـ بَـنيِِ  اَّللَّ  َلك م  اآْلياِت )  ِت لمعملَُّكْم قمْد ب مي َّ

ُرونم ( وقال تعاىل )  ت مْعِقُلونم  ْوٍم يمذَّكَّ  ( . قمْد فمصَّْلنما اآْلياِت لِقم
 ) لعل ( للتعليل ، أي : ألجل أن تتفكروا ، والتفكر : إعمال الفكر والعقل ، والتأمل والنظر والتدبر .(  َلَعلَّك ْم تـَتَـَفكَّر ونَ ) 
َيا َواآْلِخَرِة )  نـْ ، آلخرة من البعد عن اخلمر وامليسر، ومن إنفاق العفو: لعلكم تتفكرون فيما هو أنفع لكم يف الدنيا واأي( يف الدُّ

يف اآلخرة وقرهبا، وعظم مكانتها، وأهنا ، وتتفكرون لزوال والفناء، هنايتها ايف الدنيا وأهنا دار ابتالء وعمل، دار حقريةوتتفكرون 
ا هم ، وخلود وبقاء )دار ثواب وجزاء مم انُوا ي مْعلمُمونم وم وماُن لمْو كم يم احلْمي م ارم اآْلِخرمةم هلِم ِإنَّ الدَّ لمِعٌب وم ٌْو وم نْ يما ِإالَّ هلم  ( .ِذِه احلْميماُة الدُّ

تماعٌ وقال تعاىل ) نْ يما يف اآْلِخرمِة ِإالَّ مم ا احلْميماُة الدُّ مم نْ يما وم فمرُِحوا بِاحلْميماِة الدُّ  ( . وم
صحابك يا حممد عن اليتامى ، كيف يعاملوهنم ، إشفاقاً منهم وخوفاً من التقصري يف أي : ويسألك أ( اْلَيَتاَمى  َوَيْسأَلوَنَك َعنِ ) 

 حقوقهم .
لَّ ) عمِن اْبِن عمبَّاٍس ، قمالم  ا أمنْ زملم اّللَُّ عمزَّ ومجم نُ ) لممَّ الم اْليمِتيِم ِإالَّ بِالَّيِت ِهيم أمْحسم ى  ِإنَّ )وم  (ومالم ت مْقرمبُوا مم الَِّذينم يمْأُكُلونم أمْمومالم اْليمتمامم

عملم ي مْفضُ  (ظُْلًما رمابِِه ، فمجم رمابمُه ِمْن شم شم ُه يمِتيٌم ف معمزملم طمعماممُه ِمْن طمعماِمِه وم انم ِعْندم ْن كم ىتَّ ، اآليمةم اْنطملمقم مم ُل ِمْن طمعماِمِه ف مُيْحبمُس لمُه حم
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ُروا ذمِلكم لِرمُسوِل هللِا يمْأُكلمُه أمْو ي مْفُسدم ، فماْشتم  لَّ :  دَّ ذمِلكم عملمْيِهْم ، فمذمكم ُْم )فمأمنْ زملم اّللَُّ عمزَّ ومجم ى ُقْل ِإْصالمٌح هلم يمْسأملُونمكم عمِن اْليمتمامم وم
ِإْن خُتماِلُطوُهْم فمِإْخوماُنُكمْ  ٌر وم ي ْ رما (خم رماب مُهْم ِبشم ُهْم ِبطمعماِمِه ومشم لمُطوا طمعمامم  ه ( رواه أبو داود .بِ ، فمخم

ٌر )  أي : عمل األصلح هلم ، أو اعملوا األصلح هلم يف أنفسهم وأمواهلم وغري ذلك ، من تربيتهم ( ق ْل ِإْصالٌح هَل ْم َخيـْ
 وتعليمهم وتأديبهم وحفظ أمواهلم وتنميتها .

َاِلط وه ْم فَِإْخَوان ك ْم )  وختلطوا أمواهلم مع أموالكم فتتجروا فيها مجيعًا فهم  م ،أي : وإن ختالطوهم يف طعامهم وأمواهل( َوِإْن َّت 
 إخوانكم يف الدين أو يف النسب أو فيهما مجيعاً .

أي : وهللا تعاىل أعلم وأدرى مبن يقصد مبخالطتهم اخليانة واإلفساد ألمواهلم ، ويعلم  ( َواَّللَّ  يـَْعَلم  اْلم ْفِسَد ِمَن اْلم ْصِلِح ) 
 صالح فيجازي كالً بعمله .كذلك من يقصد هلم اإل

 : أي : يعلم من قمصُده ونيته اإلفساد أو اإلصالح . قال ابن كثري
  : اإلخبار برتتب آثار خبار بعلم هللا وعد ووعيد ، ألن املقصود من اإل( وماّللَُّ ي مْعلمُم اْلُمْفِسدم ِمنم اْلُمْصِلِح ) قال ابن عاشور

 العلم عليه .
ألن هللا يعلم املتصرف ، فعله بعض املسلمني من َتنب التصرف يف أموال اليتامى تنزه ال طائل ُتته ويف هذا إشارة إىل أن ما 

 .بصالح واملتصرف بغري صالح 
وفيه أيضًا ترضية لوالة األيتام فيما يناهلم من كراهية بعض حماجريهم وضرهبم على أيديهم يف التصرف املايل وما يالقون يف ذلك 

ملقصد األعظم هو إرضاء هللا تعاىل ال إرضاء املخلوقات ، وكان املسلمون يومئٍذ ال يهتمون إاّل مبرضاة هللا من اخلصاصة ، فإن ا
 نوا حياسبون أنفسهم على مقاصدهم .تعاىل وكا

إلمث ويف هذه إشارة إىل أنه ليس من املصلحة أن يعرض الناس عن النظر يف أموال اليتامى اتقاء أللسنة السوء ، وهتمة الظن با 
فإن على الصالح والفساد دالئل ، فلو متاأل الناس على ذلك وقاية ألعراضهم لضاعت اليتامى ، وليس هذا من شأن املسلمني 

وجيازون املفسد بالبعد بينه وبني اليتامى وبالتغرمي ، ووراء املتصرفني عدالة القضاة ووالة األمور جيازون املصلح بالثناء واحلمد العلن 
 دون نظر.مبا أفاته ب

، ومن ا شرعه لكم من أمر اليتامى وغريه، فيم لشدد عليكم وشق عليكم وأحرجكم: ولو شاء هللاأي (َوَلْو َشاَء اَّللَّ  الْعَنَتك ْم ) 
ذلك أن حيظر عليكم مالطتهم يف طعامهم وشراهبم وأمواهلم ولكنه تعاىل خفف عنكم ، فطلب منكم اإلصالح لليتامى ما 

 استطعتم .
 .له معان العزة كاملة ( اَّللََّ َعزِيٌز  ِإنَّ ) 
 يف أقواله وأحكامه يضع األمور مواضعها .(  َحِكيمٌ ) 
  يف وصفه تعاىل بالعزة ، وهو الغلبة واالستيالء ، إشارة إىل أنه متص بذلك ال يشارك فيه ، فكأنه ملا جعل قال أبو حيان :

، وال يغالبوهنم ، وال يستولون عليهم استيالء القاهر ، فإن هذا الوصف ال  هلم والية على اليتامى نبههم على أهنم ال يقهروهنم
 يكون إالَّ هلل.

ويف وصفه تعاىل باحلكمة إشارة إىل أنه ال يتعّدى ما أذن هو تعاىل فيهم ويف أمواهلم ، فليس لكم نظر إالَّ مبا أذنت فيه لكم 
راجع قن ملا صنع وشرع ، فاإلصالح هلم ليس راجعًا إىل نظركم ، إمنا هو الشريعة ، واقتضته احلكمة اإلهلية. إذ هو احلكيم املت

 التباع ما شرع يف حقهم. 
 الفوائد :
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 حرص الصحابة على معرفة ما ينفعهم يف دينهم ودنياهم . -1
 عظم إمث اخلمر وامليسر . -2
 أن يف اخلمر بعض املنافع . -3
  .أن دفع املضار واملفاسد مقدم على جلب املصاحل -4
 أن اخلمر أشد ضرراً على امليسر ، هلذا قدم يف الذكر . -5
 أن اإلنفاق إمنا يكون مما فضل عن حاجة املنفق وأهله . -6
 فضل اإلنفاق . -7
 هللا . وتبيينها وتفصيلها التفكر يف آياتأن احلكمة من إنزال اآليات  -8
 عناية اإلسالم يف اليتامى . -9

 مى يف أنفسهم وأمواهلم .احلث على اإلصالح لليتا -10
 إثبات مبدأ اإلخوة الدينية يف اإلسالم . -11
  إثبات علم هللا ، ويف هذا وعيد للمفسد وُتذير من اإلفساد ، ووعد للمصلح وترغيب يف اإلصالح . -12
ٌر مِِن مُّْشرَِكةٍ )  َوَلْو َأْعَجَبْتك ْم َواَل ت نِكح وْا اْلم ِشرِِكنَي َحَّتَّ يـ ْؤِمن وْا َوَلَعْبٌد  َواَل تَنِكح وْا اْلم ْشرَِكاِت َحَّتَّ يـ ْؤِمنَّ َوأَلَمٌة مُّْؤِمَنٌة َخيـْ

ٌر مِِن مُّْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبك ْم أ ْولَِئَك َيْدع وَن ِإىَل النَّاِر َواَّللَّ  َيْدع َو ِإىَل اجْلَنَِّة وَ  ِللنَّاِس َلَعلَّه ْم  اْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِِه َويـ بَـنيِِ  آيَاتِهِ مُّْؤِمٌن َخيـْ
 ( . (221يـََتذَكَّر وَن)

 [ . 221] البقرة :  
---------- 

مث إن   ، زّوجوا املشركات من عبدة األوثانهذا ُترمي من هللا عّز وجل على املؤمنني أن يت (َوال تـَْنِكح وا اْلم ْشرَِكاِت َحَّتَّ يـ ْؤِمنَّ ) 
ص من ذلك نساء أهل الكتاب بقولهوأنَّه يدخل فيها كل ،  كان عموُمها مراًدا نماُت ) مشركة من كتابية ووثنية، فقد خم وماْلُمْحصم

نماُت ِمنم الَِّذينم أُوُتوا اْلِكتمابم ِمْن ق مْبِلُكْم ِإذما آت مْيُتُموُهنَّ ُأُجورمُهنَّ حمُْ  اِفِحنيم ِمنم اْلُمْؤِمنماِت وماْلُمْحصم رم ُمسم ومال ُمتَِّخِذي ِصِننيم غمي ْ
ا  ( .نٍ أمْخدم

ٌر ِمْن م ْشرَِكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتك ْم )  أي : والمرأة مؤمنة حرة كانت أو مملوكة خري وأفضل من مشركة ولو أعجبتكم ( َوأَلََمٌة م ْؤِمَنٌة َخيـْ
املؤمنة طيبة هذه املشركة جبماهلا وحسبها وماهلا ، فكل هذا ال قيمة له وال يساوي شيئًا مع اإلشراك باهلل تعاىل وفقدان الدين ، ف

ثْ رمُة اخلْمِبيثِ واملشركة خبيثة وقد قال تعاىل ) بمكم كم  ( . ُقْل ال يمْستمِوي اخلْمِبيُث ومالطَّيُِّب وملمْو أمْعجم
 : ويف املراد باألمة قوالن  قال ابن اجلوزي: 

 نكاح حرة مشركة .ة مؤمنة خري من مم : أهنا اململوكة ، وهو قول األكثرين ، فيكون املعىن : ولمنكاح أ أحدمها 
 : أهنا املرأة ، وإن مل تكن مملوكة ، كما يقال : هذه أمة هللا ، وهذا قول الضحاك ، واألول أصح . والثاين 
 ة ( :  قال الشوكاين وألنه أبلغ ، فإن تفضيل األمة الرقيقة املؤمنة على احلرّة ،  ألنه الظاهر من اللفظمرجحًا أن املراد ) األمم

 . منه تفضيل احلرّة املؤمنة على احلرّة املشركة باألوىلاملشركة يستفاد 
  : محل األمة على مطلق املرأة ، ألن الناس كلهم إماء هللا وعبيده وأصله منقول عن ووقع يف ) الكشاف ( وقال ابن عاشور

فألنه يصري تكرارًا مع قوله  القاضي أيب احلسن اجلرجاين كما يف القرطب وهذا باطل من جهة املعىن ومن جهة اللفظ ، أما املعىن
إذ قد علم الناس أن املشركة دون املؤمنة ، ويُفيت املقصود من التنبيه على شرِف أقلِّ أمفراِد أحد الصنفني  )وال تنكحوا املشركات(
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وال إطالق  على أشرمف أفراد الصنف اآلخر ، وأما من جهة اللفظ فألنه مل يرد يف كالم العرب إطالق األمة على مطلق املرأة ،
ه إ منا هو نظر العبد على الرجل إاّل مقيَّدين باإلضافة إىل اسم اجلاللة يف قوهلم يا عبدم هللا ويا أمةم هللا ، وكوُن الناس إماءم هللا وعبيدم

 للحقائق ال لالستعمال ، فكيف خيرَّج القرآن عليه. 
  ( ٌر قوله تعاىل ي ْ ٌة ُمْؤِمنمٌة خم ممم ة تطلق..ومألم ال متنعوا إماء قال ) . أن رسول هللا على املرأة كما يف حديث ابن عمر . ( األمم

 .ت عنده أمة فأدهبا فأحسن تأديبها(ورجل كان) ، وتطلق األمة على اململوكة كما يف قوله مساجد هللا( متفق عليههللا 
 الدين تربت يداك ( .) تنكح املرأة ألربع : ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها ، فاظفر بذات  وهلذا قال 

 ) الدنيا متاع ، وخري متاعها املرأة الصاحلة ( رواه مسلم . وقال 
ُْم ومال  ىل ) النساء املؤمنات، كما قال تعاأي: ال تُ زمّوجوا الرجال املشركني (َوال تـ ْنِكح وا اْلم ْشرِِكنَي َحَّتَّ يـ ْؤِمن وا )  ال ُهنَّ ِحلٌّ هلم

ُنَّ  لُّونم هلم  ، واخلطاب للمؤمنني ، وخباصة أولياء األمور منهم .( ُهْم حيِم
اءِ ألن للزوج والية على الزوجة كما قال تعاىل ) اُل ق موَّاُمونم عملمى النِّسم ( واإلسالم يعلو وال يعلى عليه ، فال جيوز أن يكون  الّرِجم

اِفرِينم عملم ملشرك والية على مؤمنة، قال تعاىل ) ُ لِْلكم لمْن جيمْعملم اّللَّ ِبيالً وم  ( . ى اْلُمْؤِمِننيم سم
 : ؛ ملا يف ذلك من الغضاضة على اإلسالم ، وأمجع القراء  ه وأمجعت األمة على أن املشرك ال يطأ املؤمنة بوج قال القرطيب

 . على ضم التاء من تنكحوا
  : بتة على اختالف أنواع الكفرة.وأن املؤمنة ال حيل تزوجيها من الكافر ال، فال خالف ههنا أن املراد به الكل وقال الرازي 
  . ويف اآلية دليل على اشرتاط الويل يف النكاح 
ٌر ِمْن م ْشِرٍك )   أي : ولعبد مؤمن حراً كان أو مملوكاً خري وأفضل من مشرك خريية مطلقة من مجيع الوجوه .( َوَلَعْبٌد م ْؤِمٌن َخيـْ
ِإذما م وسركم املشرك مبظهره أو مباله ، أو مبنصبه وَنو ذلك كما قال تعاىل )الواو : حالية ، أي : ولو أعجبك(  َوَلْو َأْعَجَبك مْ )  وم

ةٌ  نَّدم أمن َُّهْم ُخُشٌب ُمسم ْوهلِِْم كم ْع لِقم ِإْن ي مُقوُلوا تمْسمم اُمُهْم وم ُهْم تُ ْعِجُبكم أمْجسم  ( .رمأميْ ت م
رهتم ومالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها  هذه اجلملة كالتعليل ملا قبلها ،( أ ولَِئَك َيْدع وَن ِإىَل النَّاِر  ) أي: معاشم

 . على الدار اآلخرة، وعاقبة ذلك وخيمة
 : ويستفاد من تعليل اآلية، النهي عن مالطة كل مشرك ومبتدع، ألنه إذا مل جيز التزوج مع  أن فيه مصاحل   قال السعدي

 ا .طة اليت فيها ارتفاع املشرك وَنوه على املسلم، كاخلدمة وَنوهاخلل اً كثرية فاخللطة اجملردة من باب أوىل، وخصوص
أي : وهللا يدعو مبا أرسل به الرسل من الوحي والشرع ، واألمر والنهي إىل اجلنة ، دار السالم كما قال ( َواَّللَّ  َيْدع و ِإىَل اجْلَنَِّة ) 

ي مْهِدي  تعاىل ) الِم وم اُء ِإىلم ِصرماٍط ُمْستمِقيمٍ وماّللَُّ يمْدُعو ِإىلم دماِر السَّ ْن يمشم  ( . مم
اوماِت وماأْلمْرِض أي : ويدعو إىل مغفرة الذنوب ، كما قال تعاىل )( َواْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِِه )  مم كٌّ فماِطِر السَّ قمالمْت ُرُسُلُهْم أميف اّللَِّ شم

رمُكْم إِ  يُ ؤمخِّ ْغِفرم لمُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم وم ّمىً يمْدُعوُكْم لِي م ٍل ُمسم  ( . ىلم أمجم
ُرونم  : ويوضح ويبني ويفصل آياته الشرعية والكونية )أي (  َويـ بَـنيِِ  آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَّه ْم يـََتذَكَّر ونَ )  : ألجل أن ( أي  لمعملَُّهْم ي متمذمكَّ

 .وا باجلنة واملغفرة بإذنه عز وجل، فيثابوالنهي ميتثلوا ما فيها من األمر ، و عد والوعيد وَنو ذلك يتذكروا ويتعظوا مبا فيها من الو 
 الفوائد :

 ُترمي نكاح املؤمنني للمشركات ، وسبق أنه خص من ذلك الكتابيات . -1
 إذا آمنت املشركة جاز نكاحها . -2
 أن املؤمنة حرة كانت أو كتابية خري من املشركة خريية مطلقة من مجيع الوجوه . -3



 الش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                             تفسري سورة البقرة

 382 

 باملؤمنات .ُترمي تزويج املشركني  -4
 يشرتط لصحة النكاح الويل . -5
 إذا آمن املشرك جاز تزوجيه . -6
 عدم االغرتار مبظاهر املشركني واملشركات . -7
 أن امليزان املعترب يف تفاضل الناس هو الدين واإلميان . -8
 التحذير من املشركني ومالطتهم ، ألهنم دعاة إىل النار . -9

  ه  [ 1433/  1/  1] السبت / الناس .   إقامة هللا احلجة على  -10
َن فَِإَذا َتَطهَّْرَن فَْأت وه نَّ ِمْن َوَيْسأَل وَنَك َعِن اْلَمِحيِض ق ْل ه َو َأًذى فَاْعَتزِل وْا النَِِساَء يف اْلَمِحيِض َواَل تـَْقَرب وه نَّ َحَّتَّ يَْطه رْ )  

بُّ  رِيَن )َحْيث  َأَمرَك م  اَّللَّ  ِإنَّ اَّللََّ حيِ  بُّ اْلم َتَطهِِ ( ِنَسآؤ ك ْم َحْرٌث لَّك ْم فَْأت وْا َحْرَثك ْم َأَنَّ ِشْئت ْم َوَقدِِم وْا 222التـَّوَّاِبنَي َوحيِ 
ِر اْلم ْؤِمِننَي )  ( . (223ألَنف ِسك ْم َواتَـّق وْا اَّللََّ َواْعَلم وْا أَنَّك م مُّاَلق وه  َوَبشِِ

 [ . 223 -222] البقرة :  
--------------- 

 أي : ويسألونك يا حممد عن إتيان النساء يف حالة احليض أحيل أم حيرم ؟( َوَيْسأَلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض )  
  : والباعث على السؤال أن أهل يثرب قد امتزجوا باليهود واستنوا بسنتهم يف كثري من األشياء ، وكان اليهود قال ابن عاشور

 باعد حبكم التوراة .احلائض أشد الت يتباعدون عن
قدره هللا على النساء ، وهلذا أوجب الشرع على احلائض االغتسال بعد انقطاعه ، أي : قذر نُت جنس ، ( ق ْل ه َو َأذًى ) 

 ومنعت بسببه احلائض من الصالة والصوم والطواف ومس املصحف .
 ساء احلائضات يف مكان احليض وهو الفرج ، وقت احليض .أي : فاجتنبوا مجاع الن( فَاْعَتزِل وا النَِِساَء يف اْلَمِحيِض ) 
 : واملراد من هذا االعتزال : ترك اجملامعة ال ترك اجملالسة ، أو املالمسة ، فإن ذلك جائز ، بل جيوز االستمتاع  قال الشوكاين

 ج .منها مبا عدا الفر 
ْرأمُة ) عمْن أمنمٍس  ِت اْلمم اضم انُوا ِإذما حم ُهودم كم ا ومملْم جُيماِمُعوُهنَّ يِف أمنَّ اْلي م اُب النَّبِّ  ِفيِهْم ملْم يُ ؤماِكُلوهم أملم أمْصحم فمأمنْ زملم   النَّبَّ   اْلبُ ُيوِت فمسم

اءم يف  ِحيِض ُقْل ُهوم أمًذى فماْعتمزُِلوا النِّسم يمْسأمُلونمكم عمِن اْلمم الم  اّللَُّ ت معماىلم ) وم ِحيِض ( ِإىلم آِخِر اآليمِة ف مقم ُعوا ُكلَّ  ) رمُسوُل اّللَِّ اْلمم اْصن م
احم يْ شم   ) النكاح : اجلماع ( .( رواه مسلم ٍء ِإالَّ النِّكم

ويف هذا إبطال ملا عليه اليهود يف معاملة احلائض ، حيث إهنم ال يؤاكلوهنا وال جيتمعون معها يف البيوت ، فال حيرم من احلائض 
 إال مجاعها يف الفرج .

 يف حجري ، وأنا حائض فيقرأ القرآن ( متفق عليه . ئيتك ن رسول هللا عن عائشة . قالت ) كا
أي : حىت يطهرن من الدم ، ويف قراءة ) حىت يمّطّهرنم ( أي : حىت يغتسلن ، أي : ال َتامعوهنن ( َوال تـَْقَرب وه نَّ َحَّتَّ َيْطه ْرَن ) 

 حىت ينقطع الدم عنهن ويغتسلن .
، وذهب العلم ، فذهب اجلمهور إىل أن احلائض ال حيل وطؤها لزوجها  حىت تتطهر باملاء  وبسبب اختالف القراء اختلف أهل

 بعض العلماء إىل أنه جيوز مبجرد انقطاع الدم .
 : واألوىل أن يقال: إن هللا سبحانه جعل للحّل غايتني كما تقتضيه القراءتان: إحدامها: انقطاع الدم، ...  قال الشوكاين

نه ، والغاية األخرى مشتملة على زيادة على الغاية األوىل ، فيجب املصري إليها . وقد دّل أن الغاية األخرى واألخرى : التطهر م
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ْرنم ) هي املعتربة . قوله تعاىل بعد ذلك  وقد تقرر أن القراءتني م ، فإن ذلك يفيد أن املعترب التطهر ، ال جمرد انقطاع الد( فمِإذما تمطمهَّ
ا أنه جيب اجلمع بني اآليتني املشتملة إحدامها على زيادة بالعمل بتلك الزيادة ، كذلك جيب اجلمع بني مبنزلة اآليتني ، فكم

 القراءتني .
 أي : اغتسلن باملاء .( فَِإَذا َتَطهَّْرَن ) 
حله لكم وهو الفرج كما قال تعاىل أي : فجامعوهن يف املكان الذي أمركم هللا بإتياهنن فيه وأ( فَْأت وه نَّ ِمْن َحْيث  َأَمرَك م  اَّللَّ  ) 

ْرثمُكْم أمىنَّ ِشْئُتْم ) ْرٌث لمُكْم فمْأُتوا حم اؤُُكْم حم  ( ، وقيل : طاهرات غري حّيض .ِنسم
 : ال حمالة لوقوعه عقب النهي مثل ) وإذا حللتم فاصطادوا ( . وقوله ) فأتوهن ( األمر هنا لإلباحة قال ابن عاشور 
بُّ ا)   تعليل ملا سبق من األمر باعتزال النساء يف احمليض وعدم مجاعهن  حىت يطهرن .( لتـَّوَّاِبنَي ِإنَّ اَّللََّ حيِ 

 والتوابني مجع تواب على وزن ) فعال ( صيغة مبالغة تفيد الكثرة .
 هي اإلنابة والرجوع إىل هللا ، من معصيته إىل طاعته . والتوبة
 . ويف اآلية فضل عظيم للتوبة 

ْومِ ، يقول ): مسْعُت رسولم هللا الم قم  عن أيب هريرةم  ْغِفُر هللا وأمُتوُب ِإلمْيه يف الي م رَّة وهللا إيّنِ ألمْست م ْبِعنيم مم  رواه البخاري  .(أمْكث مرم ِمْن سم

ا النَّاسُ  قمالم : قمالم رمُسول هللا  وعن األمغمرِّ بِن يسار املزينِّ  ْغفِ ، ُتو )يما أمي ُّهم رَّة، فإيّنِ ُروهُ بُوا ِإىل هللِا واْست م  .( أُتوُب يف اليموِم مئةم مم
 رواه مسلم 

ْوبمِة عمْبِدِه ِمْن  )):  قمالم : قمالم رمُسوُل هللا  - خاِدِم رسوِل هللا  -  وعن أيب محزةم أنِس بِن مالٍك األنصاريِّ  هلُل أفْ رمُح بِت م
طم عملمى بمِعريِه وقد أضلَُّه يف أرٍض فمالة (  قم دُِكْم سم ٌق عليه .أمحم فم  ُمت َّ

ى عبِد هللِا بِن قميٍس األْشعريِّ  اِر ، ل ) قما ، ، عن النَّّب  وعن أيب موسم ُه بالليِل لِيمُتوبم ُمِسيُء الن َّهم إنَّ هللا ت معماىلم ي مْبُسُط يمدم
غْ  ْمُس ِمْن مم ىتَّ تمْطُلعم الشَّ اِر لِيمُتوبم ُمِسيُء اللَّيِل ، حم هم ُه بالن َّ  م .رواه مسلا ( رهبِ وي مْبُسُط يمدم

 : فضائل التوبة 
  . أن التوبة سبب الفالح، والفوز بسعادة الدارين أواًل :

ا اْلُمْؤِمُنونم لمعملَُّكْم تُ ْفِلُحونم  ) قال  تعاىل يعاً أمي ُّهم ُتوبُوا ِإىلم اّللَِّ مجِم  ( . وم
يطمئن إال  يتلذذ، وال يسر، وال يطيب، وال يسكن، وال فالقلب ال يصلح، وال يفلح، وال: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا

 بعبادة ربه وحبه، واإلنابة إليه.
ر هللا هبا مجيع ذنوبه وخطاياه. ثانياً :  بالتوبة تكفر السيئات: فإذا تاب العبد توبة نصوحاً كفَّ

ُنوا ُتوبُوا ِإىلم اّللَِّ ت مْوبمًة نمُصو تعاىل )  قال  ا الَِّذينم آمم ا يما أمي ُّهم نَّاٍت َتمْرِي ِمْن ُتمِْتهم يُْدِخلمُكْم جم يِّئماِتُكْم وم رم عمْنُكْم سم فِّ ى رمبُُّكْم أمْن ُيكم حاً عمسم
ارُ   .( األمنْ هم

ل هللا سيئات صاحبها  ثالثاً :   حسنات .بالتوبة تبدل السيئات حسنات: فإذا حسنت التوبة بدَّ
نم ومعمِملم عم ) تعاىل  قال ْن تمابم ومآمم انم اّللَُّ غمُفوراً رمِحيماً ِإالَّ مم نماٍت ومكم سم يِّئماهِتِْم حم احِلاً فمُأْولمِئكم يُ بمدُِّل اّللَُّ سم اًل صم  ( . مم

 . وهذا من أعظم البشارة للتائبني إذا اقرتن بتوبتهم إميان وعمل صاحل 
 . ال والبننيالتوبة سبب للمتاع احلسن، ونزول األمطار، وزيادة القوة، واإلمداد باألمو رابعاً :  

يُ ْؤِت ُكلَّ ِذيتعاىل ) قال  ى وم مًّ ٍل ُمسم ناً ِإىلم أمجم سم تماعاً حم ْغِفُروا رمبَُّكْم مُثَّ ُتوبُوا ِإلمْيِه مُيمتِّْعُكْم مم  ه ( .فمْضٍل فمْضلم  ومأمْن اْست م
ْغِفُروا رمبَُّكْم مُثَّ ُتو )  على لسان هود  عليه السالمتعاىل وقال   يما ق مْوِم اْست م يمزِدُْكْم قُ وًَّة ِإىلم وم اءم عملمْيُكْم ِمْدرمارًا وم مم بُوا ِإلمْيِه يُ ْرِسْل السَّ
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وملَّْوا جُمْرِِمنيم   ( . قُ وَِّتُكْم ومال ت مت م
اراً )  وقال على لسان نوح   انم غمفَّ ْغِفُروا رمبَُّكْم ِإنَُّه كم اءم عملمْيُكْم ِمْدرماراً . ف مُقْلُت اْست م مم بمِننيم ومجيمْعمْل وم . يُ ْرِسْل السَّ مُيِْددُْكْم بِأمْموماٍل وم

اراً  نَّاٍت ومجيمْعمْل لمُكْم أمنْ هم  ( . لمُكْم جم
فعبودية التوبة من أحب العبوديات إىل هللا وأكرمها؛ كما أن للتائبني عنده عز وجل حمبة  ،أن هللا حيب التوبة والتوابني خامسًا :

 . خاصة
رِينم  ِإنَّ اّللَّم حيُِبُّ تعاىل ) قال  وَّاِبنيم ومحيُِبُّ اْلُمتمطمهِّ  ( . الت َّ

  .أن هللا يفرح بتوبة التائبني:  سادساً  
 كما يف حديث أنس السابق ) هلل أفرح بتوبة عبده من أحدكم .... ( .

بُّ اْلم َتَطهِِرِينَ )   أي : وحيب املتطهرين من األذى والنجاسات احلسية .(  َوحيِ 
بالتطهر من النجاسات املعنوية ومن الشرك واملعاصي ، وبني طهارة الظاهر بالتطهر من النجاسات  فجمعوا بني طهارة الباطن

 احلسية باعتزال النساء يف احمليض ويف أدبارهن .
أي : زوجاتكم أيها املؤمنون ) حرث لكم ( أي : موضع حرث وزرع وبذر لكم تضعون فيه هذا املاء ( ِنَساؤ ك ْم َحْرٌث َلك ْم ) 

 فق فيخرج الولد بإذن هللا .الدا
 أي : موضع حرثكم وهو الفرج .(  فَْأت وا َحْرَثك مْ ) 
 أي : من أي وجه شئتم مقبلة ومدبرة ما دمت تأت احلرث ، واحلرث موطن الزرع وهو الفرج .(  َأَنَّ ِشْئت مْ  )

ابرعن  ُهوُد ت مُقوُل ِإذما أمتمى الرَُّجُل اْمرمأمتمهُ   قال ) جم انمِت اْلي م ْرٌث لمُكْم فمْأُتوا  كم اؤُُكْم حم زملمْت ) ِنسم انم اْلوملمُد أمْحوملم ف من م ا كم ا ىِف قُ ُبِلهم ِمْن ُدبُرِهم
ْرثمُكْم أمىنَّ ِشْئُتْم (   .حم

 رمُكُم اّللَُّ ( ) :  يقال الشنقيط ْيُث أممم كنه بني مل يبني هنا هذا املكان املأمور باإلتيان منه املعرب عنه بلفظه " حيث " ولِمْن حم
 أن املراد به اإلتيان يف القبل يف آيتني.

ْرثمُكْم ( يبني أن اإلتيان  ْرثمُكْم (هي قوله هنا ) فمْأُتوْا حم  إحدامها : املأمور ألن قوله ) فمْأُتوْا ( أمر باإلتيان مبعىن اجلماع ، وقوله  ) حم
،  ون الدبر كما ال خيفى؛ ألن الدبر ليس حمل بذر لألوالدهو القبل د ، وذلكبه إمنا هو يف حمل احلرث، يعين بذر الولد بالنطفة

 كما هو ضروري.
تمبم هللا لمُكْم( ألن املراد مبا كتب هللا لكم  الولد، على قول اجلمهور، وهو اختي الثانية : ا كم ار قوله تعاىل )فاآلن بماِشُروُهنَّ وابتغوا مم

كرمة واحلسن البصري، والسدي، والربيع، والضحاك بن مزاحم، ابن جرير ، وقد نقله عن ابن عباس، وجماهد، واحلكم، وع
ومعلوم أن ابتغاء الولد إمنا هو باجلماع يف القبل، فالقبل إذن هو املأمور باملباشرة فيه، مبعىن اجلماع، فيكون معىن اآلية: فاآلن 

تمبم هللا لمُكْم( يعين الولد.باشروهن، ولتكن تلك املباشرة يف حمل ابتغاء الولد، الذي هو القبل دون غريه، بدلي ا كم  ل قوله )وابتغوا مم
 . ويف اآلية ُترمي إتيان الزوجة يف دبرها 

 وقد جاءت أحاديث يف ذلك يقوي بعضها بعضاً :
  رواه الدارمي، والطحاوي، واخلطايب وسنده صحيح ) إن هللا ال يستحي من احلق، ال تأتوا النساء يف أدبارهن ( قال 

 والرتمذي وابن حبان وسنده حسن، وحسنه الرتمذي، امرأته يف دبرها ( رواه النسائي ينظر إىل رجٍل يأت ال ) إن هللا وقال 

 وصححه ابن راهويه .

 ين : أدبارهن ( رواه ابن عدي بسند حسن .النساء يف حماّشهن. يع ملعون من يأت)  وقال 
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 يقول؛ فقد كفر مبا أُنزل على حممد ( رواه الرتمذي .فصدقه مبا دبرها، أو كاهناً  من أتى حائضاً، أو امرأة يف)  وقال 
من التقرب إىل هللا بفعل اخلريات ، ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته وجيامعها على وجه القربة أي : ( َوَقدِِم وا أِلَنـْف ِسك ْم ) 

 واالحتساب ، وعلى رجاء ُتصيل الذرية الذين ينفع هللا هبم .
 وذلك باجتناب نواهيه عموماً ، ويف أمر النساء خصوصاً .(  َواتَـّق وا اَّللََّ ) 
 أي : واعلموا أنكم مالقوه يوم القيامة ، فيحاسبكم على أعمالكم ، وجيازيكم عليها .( َواْعَلم وا أَنَّك ْم م الق وه  ) 

ْدحاً فم كما قال تعاىل ) اِدٌح ِإىلم رمبِّكم كم اُن ِإنَّكم كم ْنسم ا اإْلِ  ( . ُمالِقيهِ يما أمي ُّهم
نما ِإيماب مُهمْ وقال تعاىل ) اب مُهمْ .  ِإنَّ ِإلمي ْ نما ِحسم  ( . مُثَّ ِإنَّ عملمي ْ

ِر اْلم ْؤِمِننيَ )   ني بشارة مطلقة يف الدنيا واآلخرة مبا يسرهم .نأي : وبشر يا حممد املؤم(  َوَبشِِ
نْ يما وميف كما قال تعاىل ) ُُم اْلُبْشرمى يف احلْميماِة الدُّ  ( .  اآْلِخرمةِ هلم

ُهْم أمْجرمهُ وقال تعاىل ) لمنمْجزِي من َّ يماًة طميِّبمًة وم نَُّه حم ٍر أمْو أُنْ ثمى ومُهوم ُمْؤِمٌن ف ملمُنْحِيي م احِلاً ِمْن ذمكم ْن عمِملم صم ُلونم مم انُوا ي مْعمم ا كم ِن مم  ( . ْم بِأمْحسم
  : ِر اْلُمْؤِمِننيم ( مل يذكقال السعدي ر املبشر به ليدل على العموم ، وأن هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف قوله تعاىل ) ومبمشِّ

وفيها حمبة هللا للمؤمنني ، وحمبة ما يسرهم ، اإلميان فهو داخل يف هذه البشارة ، رتب على خري واندفاع كل ضري  اآلخرة ، وكل
 هلم من اجلزاء الدنيوي واألخروي . واستحباب تنشيطهم وتشويقهم مبا أعد هللا
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 فضيلة اإلميان حيث علق البشارة عليه . -14
َمْيَاِنك ْم َأن تـَبَـرُّوْا َوتـَتـَّق وْا َوت ْصِلح وْا بـَنْيَ ا)  يٌع َعِليٌم )َواَل جَتَْعل وْا اَّللََّ ع ْرَضًة ألِِ  ( . (224لنَّاِس َواَّللَّ  َسَِ

 [ . 224] البقرة :  
----------- 

يقول تعاىل: ال َتعلوا أميانكم باهلل تعاىل مانعة لكم  (َوال جَتَْعل وا اَّللََّ ع ْرَضًة أِلَمْيَاِنك ْم َأْن تـَبَـرُّوا َوتـَتـَّق وا َوت ْصِلح وا بـَنْيَ النَّاِس ) 
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اِكنيم )  إذا حلفتم على تركها، كقوله تعاىلمن الرب وصلة الرحم  سم عمِة أمْن يُ ْؤُتوا أُويل اْلُقْرِبم وماْلمم ْضِل ِمْنُكْم ومالسَّ ومال يمْأتمِل أُوُلو اْلفم
بُّونم أمْن ي مْغِفرم اّللَُّ لمُكْم وماّللَُّ  ُحوا أمال ُتُِ ْليمْصفم ْعُفوا وم ْلي م ِبيِل اّللَِّ وم اِجرِينم يف سم ُ لصاحبها ( غمُفوٌر رمِحيٌم وماْلُمهم ، فاالستمرار على اليمني آمثم

  .من اخلروج منها بالتكفري
ًة ألمْيماِنُكْم )  قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل قال: ال َتعلن عرضة ليمينك أال تصنع ( ومال َتمْعمُلوا اّللَّم ُعْرضم

 اخلري، ولكن كفر عن ميينك واصنع اخلري.
ا قال مسروق، والشعب، وإبراهيم النخعي، وجماهد، وطاوس، وسعيد بن جبري، وعطاء، وعكرمة، ومكحول، والزهري، وهكذ

واحلسن، وقتادة، ومقاتل بن حيان، والربيع بن أنس، والضحاك، وعطاء اخلراساين، والسدي. ويؤيد ما قاله هؤالء اجلمهور ما 
ال أحلف على ميني فأرى -إن شاء هللا -إين وهللا )  : قال رسول هللا قال ثبت يف الصحيحني، عن أيب موسى األشعري 

 ا ( .غريها خريًا منها إال أتيت الذي هو خري وُتللته
يا عبد الرمحن بن مسرة، ال تسأل اإلمارة، فإنك إن أعطيتها من ة ) قال لعبد الرمحن بن مسر  وثبت فيهما أيًضا أن رسول هللا 

وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على ميني فرأيت خريًا منها فأت الذي هو خري وكفر غري مسألة أعنت عليها، 
 ك ( .عن ميين

 ( رُّوا أمنْ قوله تعاىل ت مت َُّقوا) ( أي : أن تعملوا اخلريت مب م ُتْصِلُحوا لذكر الرب قبلها وهو فعل األمر )( املراد هبا هنا اجتناب النواهي وم وم
 أي : التوفيق بني املتنازعني واملتخاصمني . (ب منْيم النَّاسِ 

  واإلصالح بني الناس من أعمال الرب ، وخص بالذكر لفضله وعظيم أثره ، ألنه من النفع املتعدي ، وألن فساد ذات البني
ْن أم من أعظم وأخطر ما يقع بني الناس ، وهلذا قال تعاىل )  ِثرٍي ِمْن جنمْوماُهْم ِإالَّ مم رم يف كم ي ْ ْعُروٍف أمْو ِإْصالٍح ال خم قمٍة أمْو مم دم رم ِبصم مم

اِت اّللَِّ  ْرضم ْن ي مْفعمْل ذمِلكم ابِْتغماءم مم مم  ( . ب منْيم النَّاِس وم
يٌع )   أي : جلميع األصوات .( َواَّللَّ  َسَِ
 باملقاصد والنيات ، ومنه مساعه ألقوال احلالفني ، وعلمه مبقاصدهم هل هي خري أم شر .(  َعِليمٌ ) 
 وائد :الف

 هني اإلنسان أن جيعل اليمني مانعة له من فعل الرب والتقوى واإلصالح . -1
 احلث على الرب والتقوى واإلصالح بني الناس . -2
فضيلة اإلصالح بني الناس ، ألنه نص عليها بعد التعميم ، والتنصيص على الشيء بعد التعميم يدل على العناية به  -3

 واالهتمام به .
ذه اآلية على القاعدة املشهورة ، أنه " إذا تزامحت املصاحل ، قدم أمهها " فهنا تتميم اليمني مصلحة ، وامتثال أوامر يستدل هب -4

 هللا يف هذه األشياء ، مصلحة أكرب من ذلك ، فقدمت لذلك .
 إثبات امسني من أمساء هللا ومها : السميع والعليم . -5
 
 ( . (225َكَسَبْت قـ ل وب ك ْم َواَّللَّ  َغف وٌر َحِليٌم ) ْغِو يفَ َأمْيَاِنك ْم َوَلِكن يـ َؤاِخذ ك م ِبَاالَّ يـ َؤاِخذ ك م  اَّللَّ  بِاللَّ ) 

 [ . 225] البقرة :  
---------- 

 .يلزمكم هبا وال بكفارهتا مبا صدر منكم من لغو األميان، أي: ال : ال يعاقبكم هللا( أياَل يـ َؤاِخذ ك م  اَّللَّ  بِاللَّْغِو يف َأمْيَاِنك ْم )  
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 ولغو اليمني : ما جيري على اللسان من غري قصد اليمني وال توكيدها ، كقول الرجل : ال وهللا ، وبلى وهللا .
 البخاري .( هي يف قول الرجل : ال وهللا ، وبلى وهللا( رواه الم يُ ؤماِخذُُكُم اّللَُّ بِاللَّْغِو يف أممْيماِنُكمْ قالت عائشة يف قوله تعاىل )

أي : ولكن يؤاخذكم مبا قصدمت إليه وعقدمت القلب عليه من األميان إذا حنثم ، كما ( َوَلِكْن يـ َؤاِخذ ك ْم ِبَا َكَسَبْت قـ ل وب ك ْم ) 
 ( . لمِكْن يُ ؤماِخذُُكْم مبما عمقَّْدمُتُ اأْلممْيمانم قال تعاىل يف املائدة ) و 

 ، وهي اليمني الغموس ، وهذا متوعد عليه بالنار .كأن حيلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب 
 وكأن حيلف على شيء أن يفعله أو ال يفعله مث حينث يف ميينه فعليه الكفارة .

 : واليمني الغموس من الكبائر 
بمائُِر اإِلْشرماُك بِاّللَِّ )قمالم   عمْن عمْبِد اّللَِّ ْبِن عمْمرٍو عمِن النَّبِّ  ُعُقوُق اْلوم اْلكم ْفِس، وماْليمِمنُي اْلغمُموسُ  ، وم ق مْتُل الن َّ ْيِن، وم  رواه البخاري  .(اِلدم

ةم أمنَّ رمُسولم اّللَِّ  امم رَّمم عملمْيِه اجلْمنَّةم  )قمالم  عمْن أمِِب أُمم بم اّللَُّ لمُه النَّارم ومحم قَّ اْمرٍِئ ُمْسِلٍم بِيمِميِنِه ف مقمْد أمْوجم ِن اقْ تمطمعم حم الم لم  (مم ُه . ف مقم
ْيئاً يمِسرياً يما رمُسولم اّللَِّ قمالم  انم شم ِإْن كم ِإْن قمِضيباً ِمْن أمرماٍك » رمُجٌل وم  ( رواه مسلم .وم

ْسُعوٍد  وعن ْعُت رمُسولم اّللَِّ  قالاْبن مم هِ » ي مُقوُل  مسِم قِّ اِل اْمرٍِئ ُمْسِلٍم ِبغمرْيِ حم لمفم عملمى مم ْن حم لمِقىم  ] ويف رواية هو فيها فاجر [  مم
نما رمُسوُل اّللَِّ « اّللَّم ومُهوم عملمْيِه غمْضبماُن  ُرونم ِبعمْهِد اّللَِّ ومأممْيماهِنِْم َثممناً  قمالم عمْبُد اّللَِّ مُثَّ ق مرمأم عملمي ْ اقمُه ِمْن ِكتماِب اّللَِّ ) ِإنَّ الَِّذينم يمْشت م ِمْصدم

 ( متفق عليه . قمِلياًل ( ِإىلم آِخِر اآليمةِ 
اٌب أملِيمٌ  ) قمالم رمُسوُل اّللَِّ  : عمْن أمِِب ُهرميْ رمةم قمالم و  ُْم عمذم هلم ِة ومالم ي مْنظُُر ِإلمْيِهْم ومالم يُ زمكِّيِهْم وم لُِّمُهُم اّللَُّ ي مْومم اْلِقيمامم رمُجٌل  :ثمالمٌث الم ُيكم

ِبيلِ  ُعُه ِمِن اْبِن السَّ ْن م المِة ميم اٍء بِاْلفم قمُه ومُهوم وم  ،عملمى فمْضِل مم دَّ ا فمصم ذم ا ومكم ذم ا ِبكم هم ذم لمفم لمُه بِاّللَِّ ألمخم رمُجٌل بمايمعم رمُجاًل ِبِسْلعمٍة ب مْعدم اْلعمْصِر فمحم
ِإْن ملْم يُ ْعِطِه ِمن ْ  ،عملمى غمرْيِ ذمِلكم  ا ومىفم وم هم اماً الم يُ بماِيُعُه ِإالَّ ِلُدنْ يما فمِإْن أمْعطماُه ِمن ْ ا ملْم يمفِ ومرمُجٌل بمايمعم ِإمم  ( متفق عليه . هم

 وهذا ال كفارة هلا عند مجاهري العلماء ، قال ابن قدامة : وهو قول أكثر أهل العلم .
 وأما األكثرون فقالوا : هذه أعظم من أن تكفر ، وهذا قول مالك وأيب حنيفة وأمحد يف  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية :

 فيها كما ال كفارة يف السرقة والزنا وشرب اخلمر . املشهور عنه ، قالوا : والكبائر ال كفارة
 : اليمن املنعقدة ، وهي اليت َتب فيها الكفارة 

لمِكْن كأن حيلف على شيء أن يفعله أو ال يفعله ، مث حينث يف ميينه ، فعليه الكفارة ) ال يُ ؤماِخذُُكُم اّللَُّ بِاللَّْغِو يِف أممْيماِنُكْم وم
ا ُتْطِعُمونم أمْهِليُكْم أمْو ِكْسومتُ ُهْم يُ ؤماِخذُُكْم مبما عمقَّ  ِط مم اِكنيم ِمْن أمْوسم سم رمِة مم فَّارمتُُه ِإْطعماُم عمشم ْد ْدمُتُ اأْلممْيمانم فمكم ْن ملْم جيِم أمْو ُتمْرِيُر رمق مبمٍة فممم

ُظو  لمْفُتْم وماْحفم فَّارمُة أممْيماِنُكْم ِإذما حم ُ اّللَُّ لمُكْم آيماتِِه لمعملَُّكْم تمْشُكُرونم فمِصيماُم ثمالثمِة أميَّاٍم ذمِلكم كم نيِّ ِلكم يُ ب م ذم  ( . ا أممْيمانمُكْم كم
 : جتب الكفارة بشروط 

 احلنث .الشرط األول : 
 وهو : أن يفعل ما حلف على تركه ، أو يرتك ما حلف على فعله متاراً .

 م ، فإنه ال كفارة عليه ألنه مل حينث .مثال : لو أن رجالً قال : وهللا ألصومن غداً ، فلما جاء الغد صا
 أن حيلف متاراً .الشرط الثاين : 

 فإن كان مكرهاً فال تنعق د ميينه وه ذا مذهب اجلمهور .
 ) إن هللا رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكره وا عليه ( رواه ابن ماجه . لقوله 

 القصد .الشرط الثالث : 
 ة ، ولذلك أسقط هللا تبارك وتعاىل الكفارة يف لغو اليمني .ألنه ال مؤاخذة إال بقصد وني
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 أن تكون على مستقبل .الشرط الرابع : 
فال كفارة على أمر ماض ، ألنه إن كان صادقًا فاألمر ظاهر ] قد برت ميينه [ وإن كان كاذبًا فهو آمث ] وهي اليمني الغموس  

 كما سبق [ .
 . العقل الشرط اخلامس :

 اً فال يعت د بيمينه ، ألنه ال قصد له ، وحلديث ) رفع القلم عن ثالثة : عن اجملنون حىت يفيق ( .فإن كان جمنون
 البلوغالشرط السادس : 

 الصب ال خيلو من حالني :
 أن كان غري مميز فال عربة بيمينه .

 أن يكون مميزاً لكنه مل يبلغ ، فالراجح ال َتب عليه الكفارة إذا حنث .
 . ذاكراً :  الشرط السابع :

افر إىل مكة ، مث نسي فسافر إىل مكة ، فإنه ال حينث ، لكن ال تنحل  فلو حنث ناسياً فال شيء عليه ، كأن يقول : وهللا ال أس
 ميينه بل ال تزال باقية .

ا ُتْطِعُمونم أمْهِليُكمْ  والكفارة : قال تعاىل ) فكفارتهُ  ِط مم اِكنيم ِمْن أمْوسم سم رمِة مم ْد  ِإْطعماُم عمشم ْن ملْم جيِم أمْو ِكْسومتُ ُهْم أمْو ُتمْرِيُر رمق مبمٍة فممم
لمْفُتْم  فَّارمُة أممْيماِنُكْم ِإذما حم  ( .فمِصيماُم ثمالثمِة أميَّاٍم ذمِلكم كم

 ( إطعام عشرة مساكني أو كسوهتم أو ُترير رقبة فالثالثة األوىل على التخيري. ) 
 م ، فال جيوز أن يصوم وهو قادر على اإلطعام أو الكسوة أو العتق .فإن مل جيد فإنه ينتقل لصيام ثالثة أيا

 أي : ذو مغفرة واسعة لذنوب عباده .( َواَّللَّ  َغف وٌر ) 
 ال يعاجل من عصاه بالعقوبة ، بل ميهله لعله يتوب .(  َحِليمٌ ) 

 الفوائد :
 عدم مؤاخذة العبد مبا مل يقصده يف لفظه . -1
 قسمني منعقدة وغري منعقدة .أن اليمني تنقسم إىل  -2
 أن املدار على ما يف القلوب . -3
 إثبات هذين االمسني : الغفور واحلليم . -4
يٌع ( َوِإْن َعَزم وْا الطَّاَلَق فَإِ 226لِِلَِّذيَن يـ ْؤل وَن ِمن نَِِسآئِِهْم تـََربُّص  َأْربـََعِة َأْشه ٍر فَِإْن فَآؤ وا فَِإنَّ اَّللََّ َغف وٌر رَِّحيٌم ))  نَّ اَّللََّ َسَِ

 ( . (227َعِليٌم )
 [ . 227 – 226] البقرة :  

---------------- 
 . أي: حيلفون على ترك اجلماع من نسائهم (ِمْن ِنَسائِِهْم  لِلَِّذيَن يـ ْؤل ونَ )  
 . اإليالء : هو احللف على ترك مجاع زوجته أكثر من أربعة أشهر 
  وجات دون اإلماء كما هو مذهب اجلمهور.فيه داللة على أن اإليالء خيتص بالز 
 أي: ينتظر الزوج أربعة أشهر من حني احللف، مث يوقف ويطالب بالفيئة أو الطالق. ( تـََربُّص  َأْربـََعِة َأْشه ٍر )  
 اختلف العلماء إن حلف أربعة أشهر فأقل هل يسمى إيالء أم ال ؟ 
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فأثبت هللا اإليالء لكن جعل املدة اليت ينظرون فيها  (تـََربُّص  َأرْبـََعِة َأْشه ٍر  رجح بعض العلماء أنه يسمى إيالء ، ألن هللا يقول )
 أربعة أشهر ، فإذا حلف أن ال يطأ زوجته ثالثة أشهر فهو إيالء ، فإذا انتهت املدة اَنلت اليمني .

 لِلَِّذينم يُ ْؤُلونم ِمْن ، لقوله تعاىل ) واختلف العلماء مىت تبدأ مدة اإليالء ، والصحيح أهنا تبدأ من اإليالء ال من املطالبة
ائِِهْم ت مرمبُُّص أمْرب معمِة أمْشُهرٍ  ( فجعل هللا الرتبص مقروناً بالوصف وهو اإليالء ، ويثبت هذا الوصف من اليمني ، ألنه من حني أن  ِنسم

 حيلف يصدق عليه بأنه موٍل .
  : ابن عباس عن أهل اجلاهلية كما تقّدم ، فمنع هللا من ذلك  وأما فائدة توقيت األربعة األشهر فيما ذكرقال القرطيب

من أزواجه شهراً  وجعل للزوج مّدة أربعة أشهر يف تأديب املرأة باهلجر ؛ لقوله تعاىل ) واهجروهن يِف املضاجع ( وقد آىل النب 
كثر منها ؛ وقد روي أن عمر بن اخلطاب تأديبًا هلّن. وقد قيل : األربعة األشهر هي اليت ال تستطيع ذات الزوج أن تصرب عنه أ

   : كان يطوف ليلة باملدينة فسمع امرأة تنِشد 
ِبيبم أالمِعُبهْ   أال طال هذا الّلْيُل واسود جانُبه... وأرّقميِن أن ال حم

 فواّللِّ لوال اّللَُّ ال شيءم غريه... لُزْعزِعم من هذا الّسريِر جوانُِبهْ 
 ... وإكرامم ب مْعِلي أن تُن ال مراِكُبهْ مافةم ريّب واحلميم اُء يكّفين

فلما كان من الغد استدعى عمر بتلك املرأة وقال هلا : أين زوجك ؟ فقالت : بعثتم به إىل العراق! فاستدعى نساء فسأهلّن عن 
ُد صربُها يف أر  بعة أشهر ، فجعل عمر املرأة كم مقدار ما تصرب عن زوجها ؟ فقلن : شهرين ، ويمقّل صربها يف ثالثة أشهر ، وينفم

مّدة غزِو الرجل أربعة أشهر ؛ فإذا مضت أربعُة أشهر اسرتد الغازين ووجه بقوم آخرين ؛ وهذا وهللا أعلم يقوِّي اختصاص مّدة 
 اإليالء بأربعة أشهر. 

، وسعيد بن جبري، وغري أي: رجعوا إىل ما كانوا عليه، وهو كناية عن اجلماع، قاله ابن عباس، ومسروق والشعب (فَِإْن فَاء وا ) 
  .واحد، ومنهم ابن جرير رمحه هللا

 ي: ملا سلف من التقصري يف حقهن بسبب اليمني.أ ( فَِإنَّ اَّللََّ َغف ورٌ ) 
 ( ترغيب بالفيء والعود إىل مجاع الزوجة واإلحسان إليها ، ألنه أحب إىل هللا . فمِإنَّ اّللَّم غمُفوٌر رمِحيمٌ ويف ختم اآلية بقوله ) 

 حيث جعل ألمياهنم كفارة وُتلة ، ومل جيعلها الزمة هلم ، غري قابلة لالنفكاك . (رَِحيٌم ) 
 أي : قصدوا الطالق ، أي : طالق زوجاهتم الالت مضى على إيالئهم منهن أربعة أشهر .( َوِإْن َعَزم وا الطَّالَق ) 
 ى اإليالء، وهذا مذهب مجاهري العلماء، فإذا انقضت ويف هذا داللة على أنه ال يقع الطالق مبجرد مضي أربعة أشهر عل

 املدة خيرّي احلالف إما أن يفيء )يرجع( وإما أن يطلق، فإن أِب أن يطلق أمره احلاكم بالطالق إذا طلبت املرأة، ألن احلق هلا.
يٌع )   ذو مسع تام يسمع مجيع األصوات .( فَِإنَّ اَّللََّ َسَِ
ْيٍء ِعْلماً ل شيء، كما قال تعاىل )ذو علم واسع يعلم ك(  َعِليمٌ )  ِسعم ُكلَّ شم  ( . وم
  ،ويف ختم اآلية بذلك ما يشبه التخويف والتحذير، وذلك لعظم أمر الطالق وبغضه عند هللا، ولوجوب مراعاة أحكامه

 واإلشارة إىل أنه خالف األوىل .
 يٌع عمِليمٌ : قوله تعاىل )  قال السعدي د وهتديد ، ملن حيلف هذا احللف ، ويقصد بذلك املضارة ( فيه وعي فمِإنَّ اّللَّم مسِم

 واملشاقة.
 الفوائد :

 ثبوت حكم اإليالء . -1
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 وجوب معاشرة الزوجة باملعروف . -2
 أن للزوجة حقاً يف اجلماع . -3
 أن اإليالء خاص بالزوجة لقوله ) من نسائهم ( .-4
 أن املويل يضرب له مدة أربعة أشهر من إيالئه . -5
 رجوع اإلنسان عما هو عليه من املعصية سبب للمغفرة . أن -6
 أن هللا ال حيب الطالق . -7
 إثبات هذه األمساء هلل تعاىل : وهي الغفور ، والرحيم ، والسميع ، والعليم .-8
َن َما َخَلَق اَّللَّ  يف َأْرَحاِمِهنَّ ِإن ك نَّ يـ ْؤِمنَّ بِاَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َواْلم َطلََّقات  يـَتَـَربَّْصَن بِأَنف ِسِهنَّ َثالَثََة قـ ر َوٍء َواَل حيَِلُّ هَل نَّ َأن َيْكت مْ )  

اَّللَّ  َعزِيٌز َحك يٌم ِف َوِللِرَِجاِل َعَلْيِهنَّ َدرََجٌة وَ َوبـ ع ولَتـ ه نَّ َأَحقُّ ِبَردِِِهنَّ يف َذِلَك ِإْن َأرَاد وْا ِإْصاَلًحا َوهَل نَّ ِمْثل  الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعر و 
(228) . ) 
 [ . 228] البقرة :  

---------- 
هذا األمر من هللا سبحانه وتعاىل للمطلقات املدخول هبن من ذوات األقراء بأن ( َواْلم َطلََّقات  يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـْف ِسِهنَّ َثالثََة قـ ر وٍء ) 

 بعد طالق زوج ها هلا ثالثة قروء ، مث تتزوج إن شاءت .يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء ، أي : بأن متكث إحداهن 
  ومجلة ) واملطلقات يرتبصن ( خربية مراد هبا األمر .قال ابن عاشور : 
 . الطالق حل قيد النكاح كله أو بعضه 

 ( ظاهره يشمل عموم املطلقات ، لكن هذا العموم مصوص : ثمالثمةم قُ ُروءٍ قوله تعاىل ) واملطلقات ... 
 احلامل فعدهتا الوضع . أواًل :

ْلمُهنَّ قال تعاىل ) ْعنم محم ُلُهنَّ أمْن يمضم  ( . ومأُوالُت اأْلممْحماِل أمجم
 عدة . املطلقة قبل الدخول فليس هلا ثانياً :

ْحُتُم اْلُمْؤِمنماِت مُثَّ طملَّْقُتُموُهنَّ ِمْن ق مْبِل أمنْ قال تعاىل ) ُنوا ِإذما نمكم ا الَِّذينم آمم ا يما أمي ُّهم ون مهم ٍة ت مْعتمدُّ ا لمُكْم عملمْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ وُهنَّ فممم  ( . متممسُّ
ة تعتد بقرءين ) أي حيضتني ( . ثالثاً :  األمم

 وهذا مذهب األئمة األربعة .
ِحيِض ِمنْ وأما اللوات ال حيضن لكرب أو صغر فقد بنّي أن عدهتن ثالثة أشهر يف قوله )  ِئي يمِئْسنم ِمنم اْلمم اِئُكْم ِإِن اْرت مْبُتْم  ومالالَّ ِنسم

ْضنم  ِئي ملْم حيِم تُ ُهنَّ ثمالثمُة أمْشُهٍر ومالالَّ  ( . فمِعدَّ
 : احلكمة من العدة 

 تعظيم حق الزوج ، وإتاحة الفرصة له ملراجعتها إذا كان الطالق رجعياً . أواًل :
 التأكد من براءة الرحم وخلوه من احلمل . ثانياً :
 قد النكاح .تعظيم أمر ع ثالثاً :

ْذنم ِمْنُكْم ِميثماقاً غمِليظاً كما قال تعاىل )  ( . ومأمخم
 ) اتقوا هللا يف النساء ، فإنكم أخذمتوهن بأمانة هللا واستحللتم فرجهن بكلمة هللا ( . وقال 
 ( اختلف العلماء يف املراد بالقروء هنا على قولني :ثمالثمةم قُ ُروٍء قوله تعاىل ) 
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 .احليض هو القول األول : 
 ة .وهو مروي عن اخللفاء الراشدين وأكابر الصحابة والصحيح عند اإلمام أمحد وهو مذهب احلنفي

 وتفسري القروء باحليض مستقر معلوم مستفيض وأدلتهم يف ذلك.  
ِحيِض ِمنْ  ) أن األصل االعتداد باحليض ، فإن مل يكن فباألشهر قال تعاىل-أ ِئي يمِئْسنم ِمنم اْلمم تُ ُهنَّ  ومالالَّ اِئُكْم ِإِن اْرت مْبُتْم فمِعدَّ ِنسم

ْن ي متَِّق اّللَّم  مم ْلمُهنَّ وم ْعنم محم ُلُهنَّ أمْن يمضم ْضنم ومأُوالُت اأْلممْحماِل أمجم ِئي ملْم حيِم  ( .  جيمْعمْل لمُه ِمْن أمْمرِِه ُيْسراً ثمالثمُة أمْشُهٍر ومالالَّ
 مقامه، واملبدل هو احليض فكان هو املراد من القرء.  -األشهر  -إقامة البدل هو الذي يشرتط عدمه جلواز  -احليض  -واملبدل 

ُنَّ و )  ظاهر النص يف قوله تعاىل-ب لُّ هلم رمبَّْصنم بِأمنْ ُفِسِهنَّ ثمالثمةم قُ ُروٍء ومال حيِم اُت ي مت م  ... ( .اْلُمطملَّقم
جزء يسري، أن العدة ثالثة، فمن جعل معىن القروء الطهر مل يوجب ثالثة ألنه حيسب هلا الطهر الذي طلقت فيه ولو بقي منه 

  وهذا خيالف ظاهر النص ، ومن جعل معناه احليض فاشرتط له ثالثة كاملة وهذا املوافق للنص.
 ك ( .عي الصالة أيام أقرائ) د قوله -ج

والصالة ال ترتك إال يف احليض ، لذلك استعمل لفظ القروء هنا مبعىن احليض وهو أصل ما تنقضي به العدة ، ولفظ القرء مل 
 يستعمل يف الشرع إال للحيض ، ومحله يف اآلية على ذلك متعني. 

وقد أمرت عائشة رضي هللا عنها بريرة ، هو احليض  ؤوفيه تصريح بأن القر ( ن الق األمة تطليقتان وقرؤها حيضتا) ط قوله -د
 أن تعتد ثالث حيض. 

ما يدل على االسترباء هو احليض ، واالسترباء من حكم العدة . والطهر بعد الطالق ال يدل على براءة الرحم فال جيوز -ه  
 إدخاله يف العدة الدالة على الرباءة. 

 الطهر . هوالقول الثاين : 
 وذلك عند الشافعية واملالكية ورواية للحنابلة وهو مروي عن عدد من الصحابة رضي هللا عنهم.  
ةم ومات َُّقوا اّللَّم  ) قوله تعاىل-أ هِتِنَّ ومأمْحُصوا اْلِعدَّ اءم فمطملُِّقوُهنَّ لِِعدَّ ا النَِّبُّ ِإذما طملَّْقُتُم النِّسم  ... ( .رمبَُّكْم يما أمي ُّهم

 ، فدل على أنه وقت العدة .  أي : يف يوم القيامة) ونضع املوازين القسط ليوم القيامة ( أي لوقت عدهتن كقوله تعاىل  
أن يراجع ابن عمر زوجته واحلديث الوارد يف ذلك عن ابن عمر رضي  يف حديث ابن عمر لعمر بن اخلطاب  أمره -ب

فقال : مره فلرياجعها .  فسأل عمر بن اخلطاب رسول هللا  طلق امرأته وهي حائض يف عهد رسول هللا  ا ) أنههللا عنهم
طهر مث ُتيض مث تطهر مث إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن ميس فتلك العدة اليت أمر هللا عز وجل أن مث ليرتكها حىت ت

 ء ( .يطلق هلا النسا
القرء بالطهر بأن جعله زمان العدة والطالق ؛ ألن الطالق املأمور به يف الطهر فوجب أن يكون الطهر هو  وهنا قد فسر النب 

 العدة دون احليض. 
قال : أرأيته  ؟قلت : ُتتسب  ،قال : مره فلرياجعها لق ابن عمر امرأته وهي حائض ، فسأل عمر النب ى ) ط رواية أخر ويف 

 ق؟ ( .إن عجز واستحم
 ة ( .على تطليق) حسبت  وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال

الصحابة رضوان هللا عليهم إليه ومنهم اخللفاء  القول األول القائل بأن معىن القروء احليض ال الطهر لذهاب أكابرالراجح :  
 . الراشدون ، وقد رجحه وصوبه مجع من العلماء

 ( أي : حبمل أو حيض . َوال حيَِلُّ هَل نَّ َأْن َيْكت ْمَن َما َخَلَق اَّللَّ  يف َأْرَحاِمِهنَّ ) 
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 ان احلبل فإن غرضها فيه أن انقضاء عدهتا بالقروء : ... وذلك ألن املرأة هلا أغراض كثرية يف كتماهنما ، أما كتم قال الرازي
أقل زماناً من انقضاء عدهتا بوضع احلمل ، فإذا كتمت احلبل قصرت مدة عدهتا فتزوج بسرعة ، ورمبا كرهت مراجعة الزوج األول 

 ، ورمبا أحبت التزوج بزوج آخر.

، وأما كتمان احليض فغرضها فيه أن املرأة إذا طلقها الزوج أو أحبت أن يلتحق ولدها بالزوج الثاين ، فلهذه األغراض تكتم احلبل 
وهي من ذوات األقراء فقد ُتب تطويل عدهتا لكي يراجعها الزوج األول ، وقد ُتب تقصري عدهتا لتبطيل رجعته وال يتم هلا ذلك 

 إال بكتمان بعض احليض يف بعض األوقات .
 : خربت به وهي كاذبة ، ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها وأما كتمان احليض ، فإن استعجلت فأ وقال السعدي

لغريه ، وما يتفرع عن ذلك من الشر ، وإن كذبت وأخربت بعدم وجود احليض لتطول العدة ، فتأخذ منه نفقة غري واجبة عليه ، 
 بل هي سحت عليها حمرمة من وجهني :

هي كاذبة ، ورمبا راجعها بعد انقضاء العدة ، فيكون ذلك سفاحاً من كوهنا ال تستحقه ، ومن كوهنا نسبته إىل حكم الشرع و 
 لكوهنا أجنبية عنه .

 أي : إن كن يصدقن باهلل واليوم اآلخر ، ويف هذا ختويف وُتذير هلن من الكتمان .( ِإْن ك نَّ يـ ْؤِمنَّ بِاَّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر  )
 واليوم اآلخر ( شرط أريد به التهديد دون التقييد .: قوله تعاىل ) إن كن يؤمن باهلل قال ابن عاشور  

 واإلميان باهلل : هو اإلميان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته وشرعه .
 واإلميان باليوم اآلخر : هو التصديق بالبعث واحلساب واجلزاء على األعمال ، ومسي يوم القيامة باليوم اآلخر ألنه آخر األيام .

 ا يقرن هللا تعاىل بني اإلميان به واليوم اآلخر، ألن اإلميان باليوم اآلخر من أعظم ما حيمل الناس على مراقبة هللا، وهلذا وكثرياً م
 قال عمر : لوال اإلميان باليوم اآلخر لرأيت من الناس غري ما ترى .

 : ن، وتتعذر إقامة البينة غالبًا على ذلك، ودل هذا على أن املرجع يف هذا إليهن، ألنه ال يعلم إال من جهته قال ابن كثري
فرد األمر إليهن ، وتوعدن فيه ، لئال خترب بغري احلق ، إما استعجااًل منها النقضاء العدة ، أو رغبة منها يف تطويلها ، ملا هلا يف 

 ذلك من املقاصد ، فأمرت أن خترب باحلق يف ذلك ، من غري زيادة وال نقصان .
أي : وأزواجهن أحق وأوىل برجعتهن منهن ومن أوليائهن وغريهم ، فكما أن الطالق بأيدي ( قُّ ِبَردِِِهنَّ يف َذِلَك َوبـ ع ولَتـ ه نَّ َأحَ 

 . األزواج ، فكذلك الرجعة بأيديهم
  : أي وزوجها الذي طلقها أحق بردهتا ما دامت يف عدهتا .قال ابن كثري 
 ( بُ ُعولمتُ ُهنَّ قوله تعاىل ْيخًا زوج كما قال تعاىل )( مجع بعل ، وهو ال وم ا ب مْعِلي شم ذم يْ لمىتم أمأمِلُد ومأمنما عمُجوٌز ومهم ( أي : قمالمْت يما وم

 زوجي .
 ( بُ ُعولمتُ ُهنَّ قوله تعاىل  ( يقتضي أهنن أزواج بعد الطالق الرجعي . وم
 ( يف ذمِلكم قوله تعاىل . ) ( اإلشارة إىل الرتبص املفهوم من قوله تعاىل ) يرتبصن 

 ىن : وأزواجهن أحق بإرجاعهن إذا رغبوا يف ذلك مادمن يف العدة .واملع
 قُّ ِبرمدِِّهنَّ يف ذمِلكم ِإْن أرادوا ِإْصالمحاً ( . يقال الشنقيط بُ ُعولمتُ ُهنَّ أمحم  : قوله تعاىل ) وم

 ظاهر هذه اآلية الكرمية أن أزواج كل املطلقات أحق بردهن ، ال فرق يف ذلك بني رجعية وغريها.
ْحُتُم املؤمنات مُثَّ ولك  نه أشار يف موضع آخر إىل أن البائن ال رجعة له عليها ، وذلك يف قوله تعاىل ) يا أيها الذين آمنوا ِإذما نمكم

ا ( . ون مهم ٍة ت مْعتمدُّ ا لمُكْم عملمْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ وُهنَّ فممم  طملَّْقُتُموُهنَّ ِمن ق مْبِل أمن متممسُّ
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 ل بائن .وذلك ألن الطالق قبل الدخو 
قُّ ِبرمدِِّهنَّ    بُ ُعولمتُ ُهنَّ أمحم ( ألن كما أنه أشار هنا إىل أهنا إذا بانت بانقضاء العدة ال رجعة له عليها، وذلك يف قوله تعاىل )وم يف ذمِلكم

 اإلشارة بقوله ) ذمِلكم ( راجعة إىل زمن العدة املعرب عنه يف اآلية بثالثة قروء.
يف هذا اإلرجاع، ويفهم من هذا أهنم إن مل يريدوا اإلصالح، بل أرادوا املضارة وتطويل العدة عليهن وَنو  (ِإْن َأرَاد وا ِإْصالحًا ) 

 ذلك ، فليسوا أحق بردهن وال َتوز هلم مراجعتهن .
  واشرتط هنا يف كون بعولة الرجعيات أحق بردهن إرادهتم اإلصالح بتلك الرجعة ، يف قوله ) ِإْن أرادواقال الشنقيطي : 

ِإْصالمحًا ( ومل يتعرض ملفهوم هذا الشرط هنا ، ولكنه صرح يف مواضع أخر : أن زوج الرجعية إذا ارَتعها ال بنية اإلصالح بل 
بقصد اإلضرار هبا لتخالعه أو َنو ذلك ، أن رجعتها حرام عليه ، كما هو مدلول النهي يف قوله تعاىل ) ومالم مُتِْسُكوُهنَّ ِضرماراً 

ْعتمُدواْ  ُه ومالم تتخذوا آيماِت هللا ُهُزواً ( . لِّت م ْد ظملممم ن مْفسم ن ي مْفعمْل ذمِلكم ف مقم مم  وم
 فالرجعة بقصد اإلضرار حرام إمجاعاً ، كما دل عليه مفهوم الشرط املصرح به يف قوله ) ومالم مُتِْسُكوُهنَّ ِضرماراً ( .

: وهلن على الرجال من احلق مثل ما للرجال عليهن ، فليؤد كل واحد منهما إىل  أي( َوهَل نَّ ِمْثل  الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعر وِف ) 
 اآلخر ما جيب عليه باملعروف .

 : وكان االعتناء بذكر ما للنساء من احلقوق على الرجال ، وتشبيهه مبا للرجال على النساء ؛ ألن حقوق  قال ابن عاشور
البشر ، فأما حقوق النساء فلم تكن مما يلتفت إليه أو كانت متهاوناً هبا ،  الرجال على النساء مشهورة ، مسلمة من أقدم عصور

 وموكولة إىل مقدار حظوة املرأة عند زوجها ، حىت جاء اإلسالم فأقامها.
 فأخرب أن للمرأة من احلق مثل الذي عليها ، فإذا كان اجلماع حقاً للزوج عليها ، فهو حق هلا على الزوج ،  قال ابن القيم :
ص القرآن ، وأيضًا فإنه سبحانه أمر األزواج أن يعاشروا الزوجات باملعروف ، ومن ضد املعروف أن يكون عنده شابة شهوهتا بن

 تعدل شهوة الرجل أو تزيد عليها بأضعاف مضاعفة ، وال يذيقها لذة الوطء مرة واحدة .
فاتقوا هللا يف النساء، فإنكم )  ة الوداعقال يف خطبته، يف حج كما ثبت يف صحيح مسلم، عن جابر، أن رسول هللا 

كم أحًدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن  أخذمتوُهّن بأمانة هللا، واستحللتم فروجهن بكلمة هللا، ولكم عليهن أال يُوِطْئنم فُ ُرشم
رِّح، وهلن رزقهن وكسوهتن باملعروف  . ( ضربًا غري ُمب م

ْيدم  ريي، عن أبيه، عن جده، أنه قال: يا رسول هللا، ما حق زوجة أحدنا؟ ويف حديث هبز بن حكيم، عن معاوية بن حم ة الُقشم
بِّح، وال هتجر إال يف البيت ، وتكسوها إذا اكتسيت، وال تضرب الوجه، وال تُ قم ( رواه أبو داود وقال  قال: "أن تطعمها إذا طعْمتم

 معىن ) ال تقبح ( أي : ال تقل قبحِك هللا .
  إمياناً أحسنهم خلقاً ، وخياركم خياركم لنسائهم ( رواه الرتمذي .) أكمل املؤمنني وقال 

 كما أن للزوج حقوقاً على زوجته :
 ) إذا باتت املرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها املالئكة حىت تصبح ( . قال 

 ) لو كنت آمراً أحداً أن يسجد ألحد المرأة املرأة أن تسجد لزوجها ( رواه الرتمذي . وقال 
 ) ال حيل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه ، وال تأذن يف بيته إال بإذنه ( متفق عليه . ال وق

 وهذه احلقوق على الزوجني لكل منهما على اآلخر تشمل مجيع حقوق املعاشرة باملعروف قواًل وفعاًل وبذاًل وخلقًا وغري 
 ذلك .

ْعُروفِ أن تتزين يل املرأة ألن هللا يقول )قال ابن عباس: إين أحب أن أتزين للمرأة كما أحب  ُنَّ ِمْثُل الَِّذي عملمْيِهنَّ بِاْلمم  (.ومهلم
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  تأكيدًا لذلك ، ولئال يعتقد الرجال أن جعل القوامة فيهم  –وهللا أعلم  –حق النساء فقال ) وهلن (  –يف الذكر  –وقدم
 املرأة أسرية عند الرجل ، فال جيوز التهاون يف حقها كما قال يربر هلم التساهل يف حقوقهن عليهم ، وقدم حقهن أيضاً ، ألن 

 ) فاتقوا هللا يف النساء ، فإهنن عوان عندكم ( .
أي : يف الفضيلة يف العقل والدين اخلُلق واملنزلة وطاعة األمر واإلنفاق والقيام باملصاحل والفضل يف ( َوِللِرَِجاِل َعَلْيِهنَّ َدرََجٌة ) 

 . الدنيا واآلخرة
 ( ْعُروِف وذكر تعاىل ذلك عقب قوله ُنَّ ِمْثُل الَِّذي عملمْيِهنَّ بِاْلمم  ( احرتازاً من أن يظن مساواة النساء للرجال مطلقاً .ومهلم

ُقوا ِمْن أممْ قال تعاىل ) ُهْم عملمى ب مْعٍض وممبما أمنْ فم اِء مبما فمضَّلم اّللَُّ ب مْعضم اُل ق موَّاُمونم عملمى النِّسم  ( . وماهلِِمْ الّرِجم
ِديٍن  ... ) قال  اِت عمْقٍل وم ا رمأمْيُت ِمْن نماِقصم اُن اْلعمْقِل ومالدِّيِن قمالم « . ِلِذى ُلبٍّ ِمْنُكنَّ  أذهبوممم ا نُ ْقصم مم قمالمْت يما رمُسولم اّللَِّ وم

ادمةم رمُجٍل ف م »  هم ادمُة اْمرمأمت منْيِ ت مْعِدُل شم هم اُن اْلعمْقِل فمشم ا نُ ْقصم اُن اْلعمْقِل وممتمُْكُث اللَّيمايلم أممَّ ا نُ ْقصم ذم تُ ْفِطُر يف  هم لِّى وم ا  مما ُتصم ذم انم ف مهم ضم رممم
اُن الدِّيِن   ( .نُ ْقصم

لقاً وأقوى أجساماً منهن ، وهم أقدر منهن على الصرب والتحمل . لقهم وخلقهم ، فهم أشد خم  وهلم فضل يف خم
أُ يِف احلِْ قال تعاىل ) ْن يُ نمشَّ مم ُر ُمِبنيٍ أموم  ( . ْليمِة ومُهوم يف اخلِْصماِم غمي ْ

 رواه البخاري )لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة(. وأيضاً هلم فضل يف كون النبوة فيهم والقضاء واإلمامة الصغرى والكربى، وهلذا قال 

لقت من الرجل فهو أصلها ، وله أن : وال خيفى على لبيب فضل الرجال على النساء ؛ ولو مل يكن إال أن املرأة خوقال القرطيب 
 مينعها من التصرف إال بإذنه ؛ فال تصوم إال بإذنه وال ُتج إال معه.

 له العزة التامة بأنواعها الثالثة : عزة القوة ، وعزة القهر ، وعزة الغلبة .( َواَّللَّ  َعزِيٌز ) 
 وخلقه وأمره ، يضع األمور مواضعها . له احلكمة البالغة الكاملة ، فهو سبحانه حكيم يف شرعه(  َحِكيمٌ ) 
  زيادة كماله إىل كمال، فعزته مقرونة باحلكمة،  –تعاىل  –وكثريًا ما يقرن هللا بني هذين الوصفني، ألن باجتماعهما يف حقه

 وحكمته مقرون بالعزة .
 الفوائد :

 إباحة الطالق . -1
 وجوب العدة على املطلقة . -2
 خلق هللا يف أرحامهن من احلمل و احليض .ُترمي كتمان املطلقات ما  -3
 وجوب اإلميان باهلل واليوم اآلخر .-4
 أن اإلميان باليوم اآلخر من أعظم ما حيمل على مراقبة هللا .-5
 أن للزوج احلق أن يرجع زوجته الرجعية ما دامت يف زمن العدة .-6
 جيب أن يكون قصد من يراجع مطلقته اإلصالح ال املضارة .-7
 وب العناية بأداء حقوق الزوجات وعدم التهاون هبا .وج -8
 اهتمام اإلسالم حبقوق النساء . -9

 فضل الرجال وزيادة حقهم على النساء من حيث العموم .-10
 إثبات صفة العزة التامة هلل تعاىل . -11
 ه  [ .1432/  1/  8] إثبات صفة احلكمة الكاملة البالغة هلل تعاىل.    -12
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ًئا ِإالَّ َأن خَيَافَا َأالَّ ي ِقيَما َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك ِبَْعر وٍف َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَساٍن َواَل حيَِلُّ َلك ْم َأن تَْأخ ذ وْا ِمَّا آتـَْيت م وه نَّ َشيْ  الطَّاَلق  ) 
ا ِفيَما افْـَتَدْت بِِه تِْلَك ح د ود  اَّللَِّ َفاَل تـَْعَتد وَها َوَمن يـَتَـَعدَّ ح د وَد ح د وَد اَّللَِّ فَِإْن ِخْفت ْم َأالَّ ي ِقيَما ح د وَد اَّللَِّ َفاَل ج َناَح َعَلْيِهمَ 

َره  فَِإن َطلََّقَها َفاَل ج َناَح َعَلْيِهمَ 229اَّللَِّ فَأ ْولَِئَك ه م  الظَّاِلم وَن ) ا َأن ( فَِإن طَلََّقَها َفاَل حتَِلُّ َله  ِمن بـَْعد  َحَّتََّ تَنِكَح َزْوًجا َغيـْ
 ( . (230يـَتَـَراَجَعا ِإن ظَنَّا َأن ي ِقيَما ح د وَد اَّللَِّ َوتِْلَك ح د ود  اَّللَِّ يـ بَـيِِنـ َها لَِقْوٍم يـَْعَلم وَن )

 [ . 230 – 229] البقرة : 
---------------- 

( أي : طلقتان ، بأن يطلق مرة مث رَّتماِن مم أي : الطالق الذي متكن فيه الرجعة ما دامت املطلقة يف العدة )( الطَّالق  َمرَّتَاِن ) 
 يراجع ، مث يطلق مرة مث يراجع ، وهو طالق السنة .

 لقها وقد كانوا يف اجلاهلية، بل ويف أول اإلسالم يطلق الرجل امرأته ما شاء، وهو أحق برجعتها ما دامت يف العدة، ولو ط
 .، وبنّي أن الطالق الذي متكن فيه الرجعة الطلقة والطلقتان فقطاتفيه من الضرر على الزوج، ملا مائة طلقة ، فأبطل هللا ذلك

أي : إذا طلقها واحدة أو اثنتني ، فأنت مري مادامت العدة باقية ، بني أن تردها ( فَِإْمَساٌك ِبَْعر وٍف َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَساٍن ) 
نقضي عدهتا ، فتمبني منك ، وتطلق سراحها حمسنًا إليها ، ال إليك ناويًا اإلصالح هبا واإلحسان إليها ، وبني أن ترتكها حىت ت

 تظلمها من حقها شيئاً ، وال تضاّر هبا .
 إمساك مبعروف : مبا عرف عند هللا وعند الناس من حسن املعاشرة قوالً وفعالً وبذاًل .

  صد اإلصالح واإلنفاع .ومعىن اإلمساك باملعروف هو أن يراجعها ال على قصد املضارة ، بل على ق: قال الرازي 
 . وقدم اإلمساك مبعروف ألنه أحب إىل هللا ، ملا فيه من استمرار احلياة الزوجية ، وذلك خري من الفراق 
 وقدم اإلمساك على التسريح إمياء إىل أنه األهم ، املرغب فيه يف نظر الشرع. قال ابن عاشور : 
 تنقضي عدهتن، وختلية سبيلهن، وإعطائهن ماهلن من حقوق،  )أو تسريح بإحسان( أي إطالق هلن بإحسان، برتكهن حىت

لمُهنَّ ومتتيعهن جربًا خلواطرهن، وتطييبًا لقلوهبن، وختفيفًا ملرارة الفراق عليهن كما قال تعاىل ) لمْغنم أمجم اءم ف مب م ِإذما طملَّْقُتُم النِّسم وم
ّرُِحوُهنَّ مبمْعُروٍف وم  هُ فمأمْمِسُكوُهنَّ مبمْعُروٍف أمْو سم ْد ظملممم ن مْفسم ْن ي مْفعمْل ذمِلكم ف مقم مم ْعتمُدوا وم  (.ال مُتِْسُكوُهنَّ ِضرماراً لِت م

  واعلم أن املراد من اإلحسان ، هو أنه إذا تركها أدى إليها حقوقها املالية ، وال يذكرها بعد املفارقة بسوء وال قال الرازي :
 ينفر الناس عنها.

 هذا من التسريح بإحسان ، بأن ال يأخذوا مما أعطوهن شيئاً .( ذ وا ِمَّا آتـَْيت م وه نَّ َشْيئاً َوال حيَِلُّ َلك ْم َأْن تَْأخ  ) 
أي : ال حيل لكم أيها األزواج أن تأخذوا من الذي أعطيتموهن من املهور والنفقات واهلدايا وسائر األعطيات ) شيئًا ( مهما  

 كان صغرياً أو كبرياً ، قلياًل أو كثرياً .
عم قال تعاىل )  كما يِّنمٍة وم ٍة ُمب م اِحشم ا آت مْيُتُموُهنَّ ِإالَّ أمْن يمْأِتنيم ِبفم ْعِض مم ُبوا بِب م ْعُروفِ  ومال ت مْعُضُلوُهنَّ لِتمْذهم  ( . اِشُروُهنَّ بِاْلمم
 ( ُدقماهِتِنَّ َِنْلمًة ومآُتوا النِّ لكن لو أعطت املرأة زوجها شيئًا مما دفعه إليها عن طيب نفس منها حل له أخذه لقوله تعاىل اءم صم سم

رِيئاً  ِنيئاً مم ْيٍء ِمْنُه ن مْفساً فمُكُلوُه هم  ( . فمِإْن ِطَْبم لمُكْم عمْن شم
 أي : إال أن خيافا الزوجان أن ال يقيما حدود هللا فيما بينهما .( ِإالَّ َأْن خَيَافَا َأالَّ ي ِقيَما ح د وَد اَّللَِّ ) 

اف احلاكم أو القاضي أو أهل الزوجني أو من علم حاهلما من املسلمني )وقرئت بضم الياء ) خُيافا (  ا واملعىن : إال أن خيم أمالَّ يُِقيمم
 ( .ُحُدودم اّللَِّ 

اخلطاب حلكام املسلمني وقضاهتم وأهل الزوجني ، ومن علم حاهلما من املسلمني ممن ميكنه ( فَِإْن ِخْفت ْم َأالَّ ي ِقيَما ح د وَد اَّللَِّ ) 
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 إلصالح بينهما .ا
 ا ُحُدودم هللا  ) : قال الشوكاين أي : إذا خاف األئمة ، واحلكام ، أو املتوسطون بني الزوجني ، وإن مل  (فمِإْن ِخْفُتْم أالَّ يُِقيمم

 يكونوا أئمة ، وحكاماً عدم إقامة حدود هللا من الزوجني ، وهي : ما أوجبه عليهما كما سلف .
 أي : فال حرج وال إمث عليهما .( ا َفال ج َناَح َعَلْيِهمَ ) 
  ملاذا جاءت اآلية بنفي اجلناح عليهما ؟ فاجلواب : أن طلب الفداء والطالق حرام على الزوجة بدون سبب ، فإن قيل :

 وحرام على الزوج أيضاً أن يأخذ شياً مما آتاها بدون سبب .
، برد بعض ما أعطاها إليه ، أو كله أو أكثر منه ، أي : فال حرج أي : يف الذي افتدت به نفسها منه ( ِفيَما افْـَتَدْت ِبِه ) 

 عليها يف طلب الطالق واخللع وبذل الفداء يف هذه احلالة .
  قال من غري سبب فطلبها للطالق حرام وأما ( من غري ما بأس فاجلنة عليها حرامأميا امرأة سألت الطالق).  رواه الرتمذي 

 . هذه اآلية فيها جواز اخللع 
 تعريف اخللع : وهو فراق الزوج زوجته بعوض منها أو من غريها .

 قوله ) بعوض ( خيرج ما إذا كان الفراق بغري عوض ، كالفسخ لوجود عيب أو غريه .
  واحلكمة منه : ختليص الزوجة من الزوج على وجه ال رجعة له عليها إال برضاها وعقد جديد ، ومساه هللا افتداء ، ألن املرأة

 نفسها من أْسر زوجها ، كما يفتدي األسري نفسه مبا يبذله .تفتدي 
ْت ِبِه واألصل فيه قوله تعاىل ) و  ا افْ تمدم ا ِفيمم ا ُحُدودم اّللَِّ فمال ُجنماحم عملمْيِهمم  ( .ِإْن ِخْفُتْم أمالَّ يُِقيمم

ا أمْعُتُب عملمْيِه يف   أمنَّ اْمرمأمةم ثماِبِت ْبِن ق مْيٍس أمتمِت النَّبَّ )اْبِن عمبَّاٍس   وحديث المْت يما رمُسولم اّللَِّ ثماِبُت ْبُن ق مْيٍس مم ُخُلٍق ومالم ِديٍن،  ف مقم
لمِكىنِّ أمْكرمُه اْلُكْفرم يِف  تمُه :  اإِلْسالمِم . ف مقمالم رمُسوُل اّللَِّ  وم ِديقم ِل احلْمِديقمةم اقْ بم :  قمالمْت ن معمْم . قمالم رمُسوُل اّللَِّ  ؟أمت مُردِّينم عملمْيِه حم

ةً  ا تمْطِليقم طملِّْقهم  ( .وم
: األخذ بظاهرها ، واملعىن أهنا خشيت من شدة  القول األول[ هذه اجلملة فيها قوالن للعلماء : أكره الكفر يف اإلسالم] 

ري فيما جيب له : أن املراد بالكفر كفران العشري والتقص القول الثاينبغضها أن حيملها ذلك الكفر ألجل أن ينفسخ النكاح ، 
مبثله ويسكت  بسبب شدة البغض له ، وهذا أصح ، وأما الذي قبله فما أبعده احتمااًل ، يف صحابّية فاضلة ، تكلم النب 

عنها ، إن هذا لشيء بعيد ، قال الطيب : املعىن أخاف على نفسي يف اإلسالم ما ينايف حكمه ، من نشوز وفرك وغريه ، مما 
 يلة املبغضة لزوجها إذا كان بالضد منها ، فأطلقت على ما ينايف مقتضى اإلسالم الكفر يقع من الشابة اجلم

 فاحلديث دليل على مشروعية اخللع إذا وجدت أسبابه ودواعيه .
 وقد أمجع العلماء على مشروعيته إال بكر املزين فانه قال : ال حيل للرجل أن يأخذ من امرأته يف مقابل فراقها شيئاً .

  ع طلب اخللع ؟مَّت يشر 
ه ، وخافت أال تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه ، فال بأس أن تبذل له عوضاً ليفارقها . لقم  إذا كرهت املرأُة خُلق زوجها أو خم

واخللقة هي الصورة الظاهرة ، فإذا    أو َخْلَقه اخلُُلق بالضم هو الصورة الباطنة ، فإذا كرهت الزوجة أخالقه كأن أخالقه سيئة ، 
ه بأن تكون صورته دميمة ، فإنه يف هذه احلالة يباح هلا أن ختالع .  كرهت الزوجة خلقم

ا أمْعُتُب عملمْيِه يف حلديث ابن عباس السابق ، فإن امرأة ثابت بن قيس قالت )  ُخُلٍق ومالم ِديٍن ،  يما رمُسولم اّللَِّ ثماِبُت ْبُن ق مْيٍس مم
لمِكىنِّ أمكْ   ( وجاء يف رواية ) ولكين ال أطيقه ( .اإِلْسالمِم  ْفرم يف  رمُه اْلكُ  وم

أي : وإذا خافت املرأة أال تقوم  ) وخافت أال تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه ، فال بأس أن تبذل له عوضًا ليفارقها (
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 له فله فداء نفسها . باحلقوق الواجبة عليها وهي ) حدود هللا ( أي : شرائعه اليت أوجبها هللا عليها لزوجها ، بسبب بغضها
: اخللع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون املرأة كارهة للزوج تريد فراقه ، فتعطيه الصداق أو  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 بعضه فداء نفسها ، كما يفتدي األسري ، وأما إذا كل منهما مريداً لصاحبه فهذا اخللع حمرم يف اإلسالم .
 اخللع إذا كانت احلالة مستقيمة ؟ وإذا قيل باخللع هل يقع أم ال ؟ اختلف العلماء يف حكم 

 : أن اخللع مكروه أو حمرم ولكنه يقع . القول األول
 وهذا قول األكثر .

 استدلوا على كراهته أو ُترميه :
على أنه يقع اإلمث إذا   مفهوم قوله تعاىل ) فان خفتم أال يقيما حدود هللا فال جناح عليهما ( فان نفي اجلناح وهو اإلمث يدل

 كانت احلالة مستقيمة .
)أميا امرأة سالت زوجها الطالق من غري ما بأس فحرام عليها رائحة اجلنة(. رواه  وحلديث ثوبان. قال: قال رسول هللا 

 الرتمذي 
 وتشتيت األسرة .أن اخللع يف حال االستقامة إضرار بالزوجني وإزالة ملصاحل النكاح من غري حاجة وهدم لبيت الزوجية 

 : أن اخللع يف حال استقامة احلال حمرم وال يقع . القول الثاين
 هذا القول اختاره بعض احلنابلة ورجحه الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا .

 لقوله تعاىل ) فإن خفتم .. ( . 
 وحلديث ثوبان السابق .

 وهللا أعلم .
 . وحيرم بالنسبة للرجل إذا عضلها ظلماً لتفتدي 

يِّنمةٍ ه تعاىل ) و لقول ٍة ُمب م اِحشم ا آت مْيُتُموُهنَّ ِإالَّ أمْن يمْأِتنيم ِبفم ْعِض مم ُبوا بِب م  ( . ال ت مْعُضُلوُهنَّ لِتمْذهم
مثال : رجل عنده زوجة ومّل منها أو رغب عنها ، فقال : لو طلقتها ذهب مايل ، فبدأ يعضلها ، وأصبح يقصر يف حقوقها 

 ويأخذ املال ، فهذا حرام . ويسيء يف عشرهتا ، حىت تفتدي
 . ويصح يف كل قليل وكثري 

ْت ِبهِ لقوله تعاىل ) ا افْ تمدم ا ِفيمم ا ُحُدودم اّللَِّ فمال ُجنماحم عملمْيِهمم ( قالوا : إن ) ما ( من صيغ العموم ، ألهنا اسم فمِإْن ِخْفُتْم أمالَّ يُِقيمم
 موصول تصدق على القليل والكثري .

 ذ الزيادة على الصداق على أقوال :واختلف العلماء يف أخ
 : جيوز للزوج أخذ الزيادة . القول األول

 ( ألفاً ، فعلى هذا القول جيوز . 20( آالف ، فخالعها على )  10مثال : الصداق ) 
 وهذا قول اجلمهور .

ا اسم موصول تصدق على القليل واستدلوا باآلية ) فال جناح عليهما فيما افتدت به ( قالوا : إن ) ما ( من صيغ العموم ، ألهن
 والكثري .

 وعللوا : قالوا إن عوض اخللع كسائر األعواض األخرى باملعامالت ، فعلى أي شيء وقع االتفاق جاز .
 : أنه ال جيوز اخللع بأكثر مما أعطاها . القول الثاين
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 وهذا القول قال به عطاء والزهري ، وعلى هذا القول يرد ما أخذ من غري زيادة .
 أمر ثابتاً أن يأخذ حديقته وال يزداد ( . واستدلوا برواية عند ابن ماجه ) أن النب 

 : أن أخذ الزيادة مكروه ويصح اخللع . القول الثالث
 وهذا مذهب احلنابلة .

 واستدلوا بنفس أدلة القول األول ، لكنهم يرون أن أخذ الزيادة ليس من املروءة .
 ن أخذ أكثر مما أعطى مل يسرّح بإحسان .وهلذا قال ميمون بن مهران : مم 

أن الزوجة إن بذلت له الزيادة ابتداًء جاز له أخذها ، مع أن هذا ليس من مكارم األخالق ، وأما إذا طلب هو الزيادة  والراجح
 فإنه مينع ألمرين :

 أن الزيادة ليس هلا حد ، والنفوس جمبولة على حب الطمع . األمر األول :
 : أن إباحة الزيادة قد تغري األزواج بالعضل . األمر الثاين

 اإلشارة إىل ما سبق من األحكام الشرعية يف الطالق واخللع وغريمها .( تِْلَك ) 
 أي : أحكامه وشرائعه ، ومسيت حدوداً ألنه جيب القيام هبا وال جيوز َتاوزها وال تعديها .( ح د ود  اَّللَِّ ) 
 : وحدود هللا تنقسم إىل قسمني 

 ود أوامر وواجبات ، فال جيوز تعديها .حد
اقال تعاىل هنا ) اٌب ُمِهنيٌ ( وقال سبحانه )فمال ت مْعتمُدوهم لمُه عمذم ا وم الِداً ِفيهم عمدَّ ُحُدودمُه يُْدِخْلُه نماراً خم ي مت م ْن ي مْعِص اّللَّم ومرمُسولمُه وم مم  ( .وم

 قرهبا . والقسم الثاين : حدود نواٍه وحمرمات ، فهذه جيب تركها وعدم
اقال تعاىل ) ت  ( ؟ ْلكم ُحُدوُد اّللَِّ فمال ت مْقرمبُوهم

 أي : أقيموها وال تتجاوزوها .( َفال تـَْعَتد وَها ) 
 أي : ومن يتجاوز أوامر هللا ويرتكب نواهيه .( َوَمْن يـَتَـَعدَّ ح د وَد اَّللَِّ ) 
 م ، واقتحموا احلرام ومل يسعهم احلالل .الذين ظلموا أنفسهم وزوجاهت(  فَأ ولَِئَك ه م  الظَّاِلم ونَ ) 
 . والظلم وضع الشيء يف غري موضعه 

ْركم لمظُْلٌم عمِظيمٌ وأظلم الظلم الشرك ، قال تعاىل ح اكياً عن لقمان أنه قال البنه )  ( . يما بُ ينمَّ ال ُتْشرِْك بِاّللَِّ ِإنَّ الشِّ
  : عمدَّ ُحُدودم وقال السعدي ْن ي مت م اّللَِّ فمُأولمِئكم ُهُم الظَّاِلُمونم ( وأي ظلم أعظم ممن اقتحم احلالل ، وتعدى منه  قوله تعاىل ) وممم

 إىل احلرام ، فلم يسعه ما أحل هللا .
 أي : الطلقة الثالثة .) فَإْن َطِلَقَها ( 

َره  )   تنكح زوجًا غريه ، أي : حىت يطأها زوج آخر أي : فإن زوجته ُترم عليه حىت( َفال حتَِلُّ َله  ِمْن بـَْعد  َحَّتَّ تـَْنِكَح َزْوجًا َغيـْ
 بنكاح صحيح .

 : يف هذا أن املطلقة ثالثاً ال تعود لزوجها األول إال بشروط 
 أن تنكح زوجاً غريه . الشرط األول :

ىتَّ ت مْنِكحم زمْوجاً غمي ْ  لُّ لمُه ِمْن ب مْعُد حم ا ] يعين الثالثة [ فمال ُتِم هم  رمه ( .لقوله تعاىل ) فمِإْن طملَّقم
ةم قمالمْت وحلديث  اءمِت اْمرمأمُة رِفماعمةم ِإىلم النَّبِّ ) عمْن عماِئشم يِن   جم زموَّْجُت عمْبدم الرَّمْحمِن  يف مبمتَّ طمالمقِ  ف مقمالمْت ُكْنُت ِعْندم رِفماعمةم فمطملَّقم ف مت م

عمُه ِمْثُل ُهْدبمِة الث َّْوبِ  ا مم ِإنَّ مم مم  ،ْبنم الزَِّبرِي وم الم  رمُسوُل اّللَِّ  ف متمبمسَّ ىتَّ تمُذوقِ  يأمتُرِيِدينم أمْن ت مْرِجعِ » ف مقم لمتمُه  يِإىلم رِفماعمةم الم حم ي ْ ُعسم
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يمُذوقم  لمتمِك  وم ي ْ اِلٌد بِاْلبماِب ي مْنتمِظُر أمْن يُ ْؤذمنم لمُه ف منمادمى« . ُعسم ُه ومخم عُ  :قمالمْت ومأمبُو بمْكٍر ِعْندم ُر ِبِه ِعْندم  يما أمبما بمْكٍر أمالم تمْسمم ا َتمْهم ِذِه مم هم
 ( متفق عليه . رمُسوِل اّللَِّ 

،  وهذا الراجح[ البت مبعىن القطع ، حيتمل أنه قال هلا : أنت طالق البتة ، وحيتمل أنه طلقها الطلقة األخرية ،  ] فبت طالقي
 طلقها مث راجعها مث طلقها .فقد جاء عند البخاري : )طلقين آخر ثالث تطليقات( فيكون طلقها مث راجعها مث 

[ هدبة بضم اهلاء وسكون الدال هو  ] مثل هدبة الثوب[ الزمِبري : بفتح الزاي ، بعدها باء مكسورة . ] عبد الرمحن بن الزَّبري
[ العسيلة حالوة اجلماع الذي حيصل  ] عسيلتهطرف الثوب ، وأرادت أن ذكره يشبه اهلدبة يف االسرتخاء وعدم االنتشار .

 غييب احلشفة يف الفرج ، قال اجلمهور : ذوق العسيلة كناية عن اجملامعة ، وهو تغييب حشفة الرجل يف فرج املرأة .بت
 أن جيامعها يف الفرج .الشرط الثاين : 

احلل على ذواق العسيلة منها ، وال حيصل هذا إال بالوطء يف  ( فعلق النب ) حىت يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته  لقوله 
 فرج .ال

 ولقوله ) حىت تنكح زوجاً غريه ( فاملراد بالنكاح هنا الوطء لداللة حديث عائشة السابق .
وهذا مذهب مجهور العلماء أنه ال بد من اجلماع ، قال ابن املنذر : أمجع العلماء على اشرتاط اجلماع لتحل لألول ، إال سعيد 

 بن املسيب . يعين أنه قال : يكفي العقد .
 ملطلقها ثالثاً ، تغييب حشفة الرجل يف الفرج ، وال بد من انتشار الذكر . يكفي حللها 
 . ال يشرتط اإلنزال ، وهذا مذهب اجلمهور خالفاً للحسن البصري 

 أن يكون النكاح صحيحاً .الشرط الثالث : 
 فإن كان فاسداً كنكاح التحليل أو الشغار ، فإنه ال حيلها وطئها .

 مد الرجل إىل املرأة املطلقة ثالثاً فيتزوجها ليحلها لزوجها األول .: أن يع ونكاح التحليل هو
 وهو حرام وال ُتل به املرأة لزوجها األول .

 حلديث ابن مسعود قال : ) لعن رسول هللا احمللل واحمللل له ( . رواه أمحد والرتمذي 
 تيساً مستعاراً . ومساه النب 

 لقها ، فإنه ال ُتل لألول ، والنكاح باطل .فمىت نوى الزوج الثاين أنه مىت حللها ط
 هو :  فامللعون على لسان الرسول 

 : هو الزوج الثاين إذا قصد التحليل ونواه ، وكان عاملاً . احمللل
 : هو الزوج األول ، فيلحقه اللعن إذا كان عاملاً . واحمللل له

 تنكح زوجاً غريه : احلكمة من كون الزوج األول ال حيل له نكاح مطلقته ثالثاً حىت 

: تعظيم أمر الطالق ، حىت ال يكثر وقوعه ، فإنه إذا علم أنه ال ترجع إليه بعد الثالث حىت يتزوجها غريه ، مل يستعجل  أوالً 
 بإيقاعه .

 .: الرفق باملرأة ، فإن املرأة إذا طلقت ثالثاً فإهنا تتزوج غريه ، وقد يكون خرياً من زوجها األول فتسعد به  ثانياً 
 أي : الزوج الثاين بعد الدخول هبا .( فَِإْن َطلََّقَها ) 
 أي : املرأة والزوج األول .( َفال ج َناَح َعَلْيِهَما َأْن يـَتَـَراَجَعا ) 
 أي : يتعاشرا باملعروف .) بأن يقوم كل شخص حبق صاحبه ( .( ِإْن ظَنَّا َأْن ي ِقيَما ح د وَد اَّللَِّ ) 
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  ا ُحُدودم هللا اىل ) تعقوله : قال الشوكاين أي : حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على اآلخر ، وأما إذا مل ( ِإن ظمنَّا أمن يُِقيمم
حيصل ظن ذلك بأن يعلما ، أو أحدمها عدم اإلقامة حلدود هللا ، أو ترددًا ، أو أحدمها ، ومل حيصل هلما الظّن ، فال جيوز 

 ية هلل ، والوقوع فيما حّرمه على الزوجني .الدخول يف هذا النكاح؛ ألنه مظنة للمعص
  ومفهوم اآلية الكرمية، أهنما إن مل يظنا أن يقيما حدود هللا، بأن غلب على ظنهما أن احلال السابقة باقية، قال السعدي :

هبا طاعته ، مل حيل  والعشرة السيئة غري زائلة أن عليهما يف ذلك جناحًا ، ألن مجيع األمور ، إن مل يقم فيها أمر هللا ، ويسلك
 اإلقدام عليها.

ويف هذا داللة على أنه ينبغي لإلنسان ، إذا أراد أن يدخل يف أمر من األمور ، خصوصاً الواليات ، الصغار ، والكبار ، نظر يف 
 نفسه ، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ، ووثق هبا ، أقدم ، وإال أحجم.

 ئعه وأحكامه .أي : شرا(  َوتِْلَك ح د ود  اَّللَِّ ) 
  هي أحكامه وشرائعه ، شبهت باحلدود ألن املكلف ال يتجاوزها فكأنه يقف عندها.قال ابن عاشور: 
 أي : يوضحها .( يـ بَـيِِنـ َها  )

 ألهنم هم املنتفعون هبا ، النافعون لغريهم.(  ِلَقْوٍم يـَْعَلم ونَ ) 
جعل تبيينه حلدوده ، خاصاً هبم ، وأهنم املقصودون بذلك ، وفيه أن  ويف هذا من فضيلة أهل العلم ، ما ال خيفى ، ألن هللا تعاىل

 هللا تعاىل حيب من عباده ؛ معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه هبا . ) تفسري السعدي ( .
 الفوائد :

 حكمة هللا يف حصر الطالق بثالث . -1
 مبعروف أو تسريح بإحسان .أن الواجب على املرء الذي طلق زوجته أحد أمرين : إما إمساك -2
 جواز افتداء املرأة نفسها من زوجها بعوض .-3
 أن ذلك يكون إذا خافا أال يقيما حدود هللا . -4
 أن طلب اخللع من غري سبب حرام . -5
 ُترمي املطلقة ثالثاً على زوجها حىت تنكح زوجاً غريه .-6
 عناية هللا بعباده يف بيان ما جيب عليهم .-7
 العلم . فضل أهل -8
 
 
 
 
 
ك وه نَّ ِضَرارًا لَّتَـْعَتد وْا َوَمن يـَْفَعْل َوِإَذا طَلَّْقت م  النََّساَء فـَبَـَلْغَن َأَجَله نَّ فَأَْمِسك وه نَّ ِبَْعر وٍف َأْو َسِرِح وه نَّ ِبَْعر وٍف َواَل َت ْسِ )  

اْلِكَتاِب َواحلِْْكَمِة يَِعظ ك م بِِه  ه ز ًوا َواذْك ر وْا نِْعَمَة اَّللَِّ َعَلْيك ْم َوَما أَنَزَل َعَلْيك ْم مِِنَ َذِلَك فـََقْد ظََلَم نـَْفَسه  َواَل تـَتَِّخذ َوْا آيَاِت اَّللَِّ 
 ( . (231َواتَـّق وْا اَّللََّ َواْعَلم وْا َأنَّ اَّللََّ ِبك لِِ َشْيٍء َعِليٌم )

 [ . 231] البقرة :  
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---------- 
هذا أمر من هللا عز وجل للرجال إذا طلق  ( نَِِساَء فـَبَـَلْغَن َأَجَله نَّ فََأْمِسك وه نَّ ِبَْعر وٍف َأْو َسِرِح وه نَّ ِبَْعر وفٍ َوِإَذا طَلَّْقت م  ال)  

له عليها فيه رجعة، أن حيسن يف أمرها إذا انقضت عدهتا، ومل يبق منها إال مقدار ما ميكنه فيه رجعتها، فإما ًا أحدهم املرأة طالق
ميسكها، أي: يرَتعها إىل عصمة نكاحه مبعروف، وهو أن يشهد على رجعتها، وينوي عشرهتا باملعروف، أو يسرحها، أي:  أن

 . يرتكها حىت تنقضي عدهتا، وخيرجها من منزله باليت هي أحسن، من غري شقاق وال ماصمة وال تقابح
 وهلذا قّدم ، وإما أن ترتكوهن وختلوا سبيلهن بال مضارة . واملعىن : إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام حبقوقهن وهذا أوىل ،

  لمُهنَّ : قوله تعاىل ) قال ابن عاشور لمْغنم أمجم بلوغ األجل : الوصول إليه ، واملراد به هنا مشارفة الوصول إليه بإمجاع (  ف مب م
لوغ على مشارفة الوصول ومقاربته ، توسعاً انقضى زال التخيري بني اإلمساك والتسريح ، وقد يطلق الب العلماء ؛ ألن األجل إذا

 .أي جمازاً باألْول
  وال حيمل : بلغن أجلهّن على احلقيقة ، ألن اإلمساك إذ ذاك ليس له ، ألهنا ليست بزوجة ، إذ قد وقال أبو حيان :

 تقضت عدهتا فال سبيل له عليها.
  ْعنماُه قمارمْبنم اْلبُ ُلوغم ؛وقال ابن العريب ِذِه الضَُّرورمِة ُجِعلم  ) ب ملمْغنم ( مم طمعمْت رمْجعمُتُه ؛ فمِلهم لمُه بمانمْت ِمْنُه اْمرمأمتُُه ومانْ قم ْن ب ملمغم أمجم أِلمنَّ مم

ةم فماْغتمِسلْ  كَّ ا يُ قماُل : إذما ب ملمْغت مم مم  .لمْفُظ ب ملمغم مبمْعىنم قمارمبم ، كم
 : من حق . واملعروف يف التسريح : أن ال يقصد إضرارها ، بأن  واملعروف يف اإلمساك : القيام مبا جيب هلا قال ابن اجلوزي

 .يطيل عدهتا باملراجعة 
قال ابن عباس، وجماهد، ومسروق، واحلسن، وقتادة، والضحاك، والربيع، ومقاتل بن حيان  (َوال َت ِْسك وه نَّ ِضَرارًا لِتَـْعَتد وا  )

العدة راجعها ضرارًا، لئال تذهب إىل غريه، مث يطلقها فتعتد، فإذا شارفت وغري واحد: كان الرجل يطلق املرأة، فإذا قاربت انقضاء 
 . على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم هللا عن ذلك، وتوعدهم عليه

 ْعتمُدوْا ( صرح تعاىل يف هذه اآلية الكرمية بالنهي يقال الشنقيط عن إمساك املرأة  : قوله تعاىل ) ومالم مُتِْسُكوُهنَّ ِضرمارًا لِّت م
مضارة هلا ألجل االعتداء عليها بأخذه ما أعطاها ، ألهنا إذا طال عليها اإلضرار افتدت منه ابتغاء السالمة من ضرره ، 
وصرح يف موضع آخر بأهنا إذا أتت بفاحشة مبينة جاز له عضلها ، حىت تفتدى منه وذلك يف قوله تعاىل ) ومالم 

ُبواْ  ُ لِتمْذهم يِّنمٍة ( واختلف العلماء يف املراد بالفاحشة املبينة . ت مْعُضُلوُهنَّ ب م ٍة مُّ اِحشم آ آت مْيُتُموُهنَّ ِإالَّ أمن يمْأِتنيم ِبفم ْعِض مم  بِب م
 فقال مجاعة منهم هي : الزنا ، وقال قوم هي : النشوز والعصيان وبذاء اللسان ، والظاهر مشول اآلية للكل كما اختاره ابن جرير.

 إنه جيد ، فإذا زنت أو أساءت بلساهنا ، أو نشزت جازت مضاجرهتا. لتفتدي منه مبا أعطاها على ما  وقال ابن كثري :
 ذكرنا من عموم اآلية .

 مبخالفته أمر هللا تعاىل .( َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فـََقْد ظََلَم نـَْفَسه  ) 
  : الل املعاشرة واضطراب حال البيت وفوات جعل ظلمهم نساءهم ظلمًا ألنفسهم ، ألنه يؤدي إىل اختقال ابن عاشور

 املصاحل بشغب األذهان يف املخاصمات ، وظلم نفسه أيضاً بتعريضها لعقاب هللا يف اآلخرة .
 ألنه جلب على نفسه اإلمث  –وإن كان ظلمًا واقعًا على غريه  –: وأضاف الظلم إىل نفسه  وقال الشيخ ابن عثيمني

 والعقوبة .
 أي : ال َتعلوها موضع استهزاء .( اِت اَّللَِّ ه ز وًا َوال تـَتَِّخذ وا آيَ ) 
  : عطف هذا النهي على النهي يف قوله ) وال متسكوهن ضرارًا لتعتدوا( لزيادة التحذير من صنيعهم يف قال ابن عاشور
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محة الناس ، فيجب احلذر تطويل العدة ، لقصد املضارة ، بأن يف ذلك استهزاء بأحكام هللا اليت شرع فيها حق املراجعة ، مريداً ر 
 من أن جيعلوها هزواً .

وآيات هللا هي ما يف القرآن من شرائع املراجعة َنو قوله ) واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء ( إىل قوله ) وتلك حدود هللا 
 يبينها لقوم يعلمون ( .

  : ونوا بالذين يستهزئون باآليات ، تعني أن اهلزء مراد به وملا كان املخاطب هبذا املؤمنني ، وقد علم أهنم مل يكوقال رمحه هللا
جمازه وهو االستخفاف وعدم الرعاية ، ألن املستخف بالشيء املهم يعد الستخفافه به ، مع العلم بأمهيته ، كالساخر والالعب ، 

التوصل املنهي عنه ، ما  وهو ُتذير للناس من التوصل بأحكام الشريعة إىل ما خيالف مراد هللا ، ومقاصد شرعه ، ومن هذا
 يسمى باحليل الشرعية .

 عموما باللسان ثناء ومحداً ، وبالقلب اعرتافاً وإقراراً ، وباألركان بصرفها يف طاعة هللا . (َواذْك ر وا نِْعَمَت اَّللَِّ َعَلْيك ْم ) 
 ن الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر .أي : اذكروا باللسان وبالقلب واجلوارح ، نعمة هللا عليكم حىت تقوموا بشكرها ، فإ 
 . وهذا يتناول كل نعم هللا على العبد يف الدنيا ويف الدين،  قوله ) نعمة هللا ( مفرد مضاف، واملفرد املضاف يدل على العموم

 مث إنه تعاىل ذكر بعد هذا نعم الدين ، وإمنا خصها بالذكر ألهنا أجل من نعم الدنيا ، فقال :
 أي : القرآن .( َزَل َعَلْيك ْم ِمَن اْلِكَتاِب َوَما أَنْـ ) 
 أي : السنة .(  َواحلِْْكَمةِ ) 
 أي : خيوفكم به ترغيباً وترهيباً .( يَِعظ ك ْم ِبِه  ) 

ْوِعظمٌة لِْلُمتَِّقنيم قال تعاىل ) مم ا ب ميماٌن لِلنَّاِس ومُهدًى وم ذم  ( . هم
ْد أمنْ زمْلنما ِإلمْيُكْم آيم وقال تعاىل ) لمقم ْوِعظمًة لِْلُمتَِّقنيم وم مم لمْوا ِمْن ق مْبِلُكْم وم ثماًل ِمنم الَِّذينم خم مم يِّنماٍت وم  ( . اٍت ُمب م

  : واملوعظة والوعظ : النصح والتذكري مبا يلني القلوب ، وحيذر املوعوظ.قال ابن عاشور 
 بفعل أوامره واجتناب نواهيه .( َواتَـّق وا اَّللََّ ) 
 أي: فال خيفى عليه شيء من أموركم السرية واجلهرية، وسيجازيكم على ذلك.(   ِبك لِِ َشْيٍء َعِليمٌ َواْعَلم وا َأنَّ اَّللََّ ) 

 الفوائد :
 جواز الطالق . -1
 وجوب العدة على املطلقات ، وأن هلا أجالً . -2
رهتا باملعروف ، أو ختلية سبيلها جيب على الرجل إذا طلق زوجته طالقًا رجعيًا ، وقاربت انتهاء عدهتا ، إما مراجعتها ومعاش -3

 مبعروف من غري تضييق عليها أو مضارة .
 وجوب التعامل بني الزوجني باملعروف . -4
 ُترمي املضارة . -5
 أن من عمد إىل مراجعة مطلقته ألجل املضارة هلا واالعتداء عليها وظلمها ، فهو يف احلقيقة إمنا يظلم نفسه . -6
 ملرأة .عناية اإلسالم حبقوق ا -7
 التحذير من جعل آيات هللا وأحكامه هزواً . -8
 وجوب ذكر نعم هللا . -9

 أن أعظم النعم إنزال القرآن والسنة . -10
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 وجوب تقوى هللا . -11
 ه  [ .1433/  1/  16]   وم علم هللا تعاىل .إثبات عم -12
نَـه م بِاْلَمْعر وِف َذِلَك ي وَعظ  بِِه َمن  َوِإَذا َطلَّْقت م  النَِِساَء فـَبَـَلْغَن َأَجَله نَّ َفاَل تـَعْ )  ض ل وه نَّ َأن يَنِكْحَن َأْزَواَجه نَّ ِإَذا تـََراَضْوْا بـَيـْ

 ( . (232)َكاَن يـ ْؤِمن  بِاَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلك ْم َأزَْكى َلك ْم َوَأْطَهر  َواَّللَّ  يـَْعَلم  َوأَنت ْم اَل تـَْعَلم وَن 
 [ . 232] البقرة :  

----------- 
 اخلطاب ألولياء املرأة املطلقة دون الثالث إذا خرجت من العدة .( َوِإَذا َطلَّْقت م  النَِِساَء ) 
 أي : فانقضت عدهتن .( فـَبَـَلْغَن َأَجَله نَّ ) 
نَـه ْم بِاْلَمْعر وفِ )  اخلطاب لألولياء ، أي : فال تضيقوا عليهن ومتنعوهن أن (  َفال تـَْعض ل وه نَّ َأْن يـَْنِكْحَن َأْزَواَجه نَّ ِإَذا تـََراَضْوا بـَيـْ

 ينكحن أزواجهن ، ويرجعن إليهم بنكاح جديد ، عقوبة هلم بسبب طالقهم هلن .
 : اخلطاب ألولياء املرأة املطلقة دون الثالث إذا خرجت من العدة، وأراد زوجها أن ينكحها، ورضيت بذلك، قال السعدي 

 .ئزازاً ملا فعل من الطالق األول، وامشمن التزويج به حنقاً عليه وغضباً : مينعها أو غريه، أن يعضلها، أي فال جيوز لوليها من أبٍ 
 ( لألولياء . فمال ت مْعُضُلوُهنَّ فاألكثر على أن اخلطاب يف قوله ) 

وأن  له أن يتزوجها نزلت هذه اآلية يف الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتني، فتنقضي عدهتا، مث يبدو قال : عن ابن عباس
وكذا روى العويف، عنه، وكذا قال مسروق، وإبراهيم  ، يراجعها، وتريد املرأة ذلك، فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى هللا أن مينعوها

 . ) تفسري ابن كثري ( . وهذا الذي قالوه ظاهر من اآلية ، النخعي، والزهري والضحاك إهنا أنزلت يف ذلك
ِن  ْعِقلٌ أم ) عمِن احلْمسم ا فمأمِبم مم هم طمب م ا ، فمخم تُ هم ْت ِعدَّ ضم ىتَّ انْ قم ا حم هم رمكم ا ، ف مت م ا زمْوُجهم هم اٍر طملَّقم ْعِقِل ْبِن يمسم زملمْت ) فمالم نَّ ُأْختم مم  ، ف من م

ُهنَّ (  رواه البخاري  . ت مْعُضُلوُهنَّ أمْن ي مْنِكْحنم أمْزوماجم
ِن ) فمالم ت مْعُضُلوُهنَّ ( قماوع ثميِن : لم ِن احلْمسم دَّ ا ن مزملمْت ِفيِه قمالم  حم اٍر أمن َّهم ْعِقُل ْبُن يمسم ىتَّ ِإذما  زموَّْجُت ُأْختًا يل ) مم ا ، حم هم ِمْن رمُجٍل فمطملَّقم

ا ، مُثَّ ِجئْ  هم ف مرمْشُتكم ومأمْكرمْمُتكم ، فمطملَّْقت م ا ، ف مُقْلُت لمُه زموَّْجُتكم وم ْطُبُ هم اءم خيم ا جم تُ هم ْت ِعدَّ ضم ا ، الم وماّللَِّ الم ت مُعوُد ِإلمْيكم أمبمداً ، انْ قم ْطُبُ هم تم ختم
ِذِه اآليمةم ) فمالم  ْرأمُة تُرِيُد أمنَّ ت مْرِجعم ِإلمْيِه فمأمنْ زملم اّللَُّ هم انمِت اْلمم انم رمُجاًل الم بمْأسم ِبِه ومكم  ت مْعُضُلوُهنَّ ( ف مُقْلُت اآلنم أمفْ عمُل يما رمُسولم اّللَِّ . ومكم

ا ِإيَّاُه قما هم   رواه البخاري.  (لم ف مزموَّجم
فكانت عنده ما كانت، مث  من املسلمني على عهد رسول هللا  أنه زوج أخته رجالً  ) عن معقل بن يساروعند الرتمذي : 

جتكها، طلقها تطليقة مل يراجعها حىت انقضت العدة، فهويها وهويته، مث خطبها مع اخلطاب، فقال له: يا لكع أكرمتك هبا وزو 
اءم ) : فعلم هللا حاجته إليها وحاجتها إىل بعلها، فأنزل هللا فطلقتها! وهللا ال ترجع إليك أبًدا، آخر ما عليك قال ِإذما طملَّْقُتُم النِّسم وم

لمُهنَّ  لمْغنم أمجم زاد ابن (  قال: أزوجك وأكرمكفلما مسعها معقل قال: مسمٌْع لريب وطاعة مث دعاه، ف( ومأمنْ ُتْم ال ت مْعلمُمونم )  إىل قوله (ف مب م
 . (وكفرت عن مييين)مردويه: 

 . ويف اآلية دليل على اشرتاط الويل 
نَـه ْم بِاْلَمْعر وِف )   أي : إذا تراضى الزوج وزوجته ، وحصل الرضا من كل منهم . (ِإَذا تـََراَضْوا بـَيـْ
يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم باملعروف، يأمتر به ويتعظ به  أي: هذا الذي هنيناكم عنه من منع الواليا أن (َذِلَك ي وَعظ  ِبِه ) 

 ه .وينفعل ل
 أيها الناس .(  َمْن َكاَن ِمْنك مْ ) 
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أي : يؤمن باهلل  وبشرع هللا ، ويؤمن باليوم اآلخر وخياف وعيد هللا وعذابه يف الدار اآلخرة وما فيها ( يـ ْؤِمن  بِاَّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر  )
 زاء .من اجل

 . أي : اتباعكم شرع هللا يف رد املوليات إىل أزواجهن ، وترك احلمية يف ذلك(  َذِلك مْ ) 
 أي : أعظم وأكثر إمياناً .( َأزَْكى َلك ْم  )

 أقطع ألسباب العداوات واألحقاد خبالف العضل الذي قصدمت منه قطع العود إىل اخلصومة .لقلوبكم ، فهو ( َوَأْطَهر  ) 
 أي : املصاحل فيما يأمر به وينهى عنه .(  يـَْعَلم  َواَّللَّ  ) 
 اخلرية فيما تأتون وال فيما تذرون . (  َوأَنـْت ْم ال تـَْعَلم ونَ ) 

 الفوائد :
 ُترمي عقد النكاح قبل انقضاء العدة .-1
 ُترمي منع الويل موليته أن ينكح من رضيته .-2
 العلماء ، وأن املرأة ال تزوج نفسها .أن من شروط النكاح الويل ، وهذا مذهب مجاهري  -3
 اشرتاط الرضا يف النكاح .-4
 إثبات اليوم اآلخر .-5
 أن االتعاظ بأحكام هللا تزكية للنفس . -6
 أن تطبيق األحكام أطهر لإلنسان . -7
 ه  [ .1433/  1/ 17]   هللا . عموم علم-8

َكاِمَلنْيِ ِلَمْن َأرَاَد َأن ي ِتمَّ الرََّضاَعَة َوعَلى اْلَمْول وِد َله  ِرْزقـ ه نَّ وَِكْسَوتـ ه نَّ بِاْلَمْعر وِف اَل َواْلَواِلَدات  يـ ْرِضْعَن َأْواَلَده نَّ َحْوَلنْيِ  ) 
َك فَِإْن َأرَاَدا ِفَصااًل َعن تـََراٍض ل  َذلِ ت َكلَّف  نـَْفٌس ِإالَّ و ْسَعَها اَل ت َضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َواَل َمْول وٌد لَّه  ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمثْ 

ه َما َوَتَشاو ٍر َفاَل ج َناَح َعَلْيِهَما َوِإْن َأَردُتُّْ َأن َتْستَـْرِضع وْا َأْواَلدَك ْم َفاَل ج َناَح َعَلْيك مْ  نـْ ِإَذا َسلَّْمت م مَّآ آتـَْيت م بِاْلَمْعر وِف َواتَـّق وْا  مِِ
 ( . (233 ِبَا تـَْعَمل وَن َبِصرٌي )اَّللََّ َواْعَلم وْا َأنَّ اَّللََّ 

 [ . 233] البقرة : 
---------- 

انتقال من أحكام الطالق والبينونة ؛ فإنه ملا هنى هذا  (َواْلَواِلَدات  يـ ْرِضْعَن َأْوالَده نَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن َأرَاَد َأْن ي ِتمَّ الرََّضاَعَة ) 
قات هلن أوالد يف الرضاعة ويتعذر عليهن التزوج وهن مرضعات ؛ ألن ذلك قد يضر باألوالد ، عن العضل ، وكانت بعض املطل

ويقلل رغبة األزواج فيهن، كانت تلك احلالة مثار خالف بني اآلباء واألمهات ، فلذلك ناسب التعرض لوجه الفصل بينهم يف 
 ) تفسري ابن عاشور ( ره من أهم شؤون أحكام العائلة . ذلك ، فإن أمر اإلرضاع مهم ، ألن به حياة النسل ، وألن تنظيم أم

 هذا إرشاد من هللا تعاىل  للوالدات: أن يرضعن أوالدهن كمال الرضاعة، وهي سنتان، فال :  قال ابن كثري يف تفسري اآلية
ْن أمرمادم أمْن يُِتمَّ الرَّضماعمةم  )  اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ وهلذا  قال ألئمة إىل أنه ال حيرم من الرضاعة إال ما كان وذهب أكثر ا( ِلمم

 م .دون احلولني، فلو ارتضع املولود وعمره فوقهما مل حير 
 ( اُت يُ ْرِضْعنم قوله تعاىل  .. ( اختلف يف املراد :وماْلوماِلدم

 ه أن اللفظ عام.أن املراد منه ما أشعر ظاهر اللفظ وهو مجيع الوالدات، سواء كن مزوجات أو مطلقات، والدليل عليفقيل : 
الطالق،  تعاىل ذكر هذه اآلية عقيب آية ، أن هللاى أن املراد ذلك: والذي يدل علاملراد منه: الوالدات املطلقات، قالوا : وقيل
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 فكانت هذه اآلية تتمة تلك اآليات .
  لتخصيص أن اخلالف يف : ) والوالدات .. ( أي : املطلقات الالئي هلن أوالد يف سن الرضاعة ، ودليل اقال ابن عاشور

مدة اإلرضاع ال يقع بني األب واألم إاّل بعد الفراق ، وال يقع يف حالة العصمة ؛ إذ من العادة املعروفة عند العرب ومعظم 
األمم أن األمهات يرضعن أوالدهن يف مدة العصمة ، وأهنن ال متتنع منه من متتنع إاّل لسبب طلب التزوج بزوج جديد بعد 

 لرضيع ؛ فإن املرأة املرضع ال يرغب األزواج منها ؛ ألهنا تشتغل برضيعها عن زوجها يف أحوال كثرية .فراق والد ا
 أي : وعلى أيب املولود ، أي : والده .( َوَعَلى اْلَمْول وِد َله  ) 
  : منجرة إليه ، وهو الحق به عرب عن الوالد باملولود له ، إمياء إىل أنه احلقيق هبذا احلكم ؛ ألن منافع الولد قال ابن عاشور

 ومعتز به يف القبيلة حسب مصطلح األمم ، فهو األجدر بإعاشته ، وتقومي وسائلها.
  : ولطيفة أخرى يف قوله ) وعلى املولود له ( وهو أنه ملا كلف مبؤن املرضعة لولده من الرزق والكسوة ، وقال أبو حيان

، وأنك الذي تنتفع به يف التناصر وتكثري العشرية ، وأن لك عليه الطواعية   ناسب أن يسلى بأن ذلك الولد هو ُولِد لك ال ألمه
 كما كان عليك ألجله كلفة الرزق ، والكسوة ملرضعته. 

أي : وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوهتن باملعروف ، أي : مبا جرت به عادة أمثاهلن يف ( ِرْزقـ ه نَّ وَِكْسَوتـ ه نَّ بِاْلَمْعر وِف ) 
ْن ُقِدرم كما قال تعاىل ) دهن من غري إسراف وال إقتار ، حبسب قدرته يف يساره وتوسطه وإقتارهبل مم عمِتِه وم عمٍة ِمْن سم لِيُ ْنِفْق ُذو سم

يمْجعمُل اّللَُّ ب مْعدم  ا سم ا آتماهم لُِّف اّللَُّ ن مْفساً ِإالَّ مم  ( . ُعْسٍر ُيْسراً  عملمْيِه رِْزقُُه ف مْليُ ْنِفْق ممَّا آتماُه اّللَُّ ال يُكم
 داللة على أن الواجب على قدر حال الرجل يف إعساره ويساره ، إذ ليس من  (باملعروف ) يف قوله :  قال ابن اجلوزي

 املعروف إلزام املعسر ماال يطيقه ، وال املوسر النزر الطفيف .
  اِملمنْيِ ( : إنه تعاىل كما وصى األم برعاية جانب الطفل يف قوله تعاىل ) واقال الرازي ْولمنْيِ كم لوالدات يُ ْرِضْعنم أوالدهن حم

 وصى األب برعاية جانب األم حىت تكون قادرة على رعاية مصلحة الطفل فأمره برزقها وكسوهتا باملعروف .
  ْوُلوِد لمُه رِْزقُ ُهنَّ ومِكْسومتُ ُهنَّ : قوله تعاىل )قال ابن العريب ِة اْلوملمِد عملمى اْلوماِلِد لِعمْجزِِه يف هذا دملِيٌل عملمى  .. (ومعملمى اْلمم قم ُوُجوِب ن مفم

ِتِه عملمْيِه ؛ وممسمَّى اّللَُّ  قم فم شم رمابمِتِه ِمْنُه وم ْي أمبِيِه لِقم عملم اّللَُّ ت معماىلم ذمِلكم عملمى يمدم ْعِفِه ؛ فمجم ضم ا يف وم اطمِتهم اءم يمِصُل إلمْيِه ِبومسم  ت معماىلم اأْلُمَّ أِلمنَّ اْلِغذم
اءم الم يمِصُل إىلم ا ٍْل فمأمْنِفُقوا عملمْيِهنَّ ( أِلمنَّ اْلِغذم ِت محم ِإْن ُكنَّ أُوالم ا قمالم ت معماىلم ) وم مم اعمِة ، كم اعمِة ؛ لرَّضم اطمِتِهنَّ يف الرَّضم  احلْمْمِل إالَّ ِبومسم

ا الم يمِتمُّ اْلوماجِ  ا بماٌب ِمْن ُأُصوِل اْلِفْقِه ، ومُهوم أمنَّ مم ذم  ُب إالَّ بِِه وماِجٌب ِمثْ ُلُه .ومهم
 أي : ال تكلف نفس يف الشرع إال طاقتها وقدرهتا ، فال يكلف هللا نفساً إال ما تقدر عليه .( ال ت َكلَّف  نـَْفٌس ِإالَّ و ْسَعَها ) 

اكما قال تعاىل ) لُِّف اّللَُّ ن مْفساً ِإالَّ ُوْسعمهم  ( . ال ُيكم
 ق طاقته وما ال يقدر عليه ، وإمنا عليه اإلنفاق والكسوة حسب حاله .وعلى هذا فال يكلف املولود له فو 

أي : ال تضار والدة بسبب ولدها ، فتمتنع مثاًل من إرضاعه لتضر أباه برتبيته ، أو تطلب زيادة على ( ال ت َضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها ) 
 . الواجب هلا ، وَنو ذلك مضارة لوالده

 فال حيل له انتزاعه منها جملرد الضرار هلا ، أو ال يعطيها ما جيب هلا من النفقة والكسوة .( َوَلِدِه َوال َمْول وٌد َله  بِ ) 
أي : وعلى وارث املولود مثل ما على أبيه من النفقة والكسوة للمرضعة إذا فقد األب ، وكان ( َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثل  َذِلَك ) 

 الطفل ليس له مال .
  أن املراد وارث األب .واختار ابن جرير 
ه َما َوَتَشاو ٍر َفال ج َناَح َعَلْيِهَما )  أي : فإذا اتفق الوالدان على فطامه قبل احلولني ورأيا يف ( فَِإْن َأرَاَدا ِفَصااًل َعْن تـََراٍض ِمنـْ
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 ذلك مصلحة له بعد التشاور فال إمث عليهما .
  اتعاىل )قوله : قال الشوكاين : التفريق بني الصّب ، والفصال: الفطام عن الرضاع . أيالضمري للوالدين .  (الً فمِإْن أمرمادما ِفصم

 . والثدي ، ومنه مسي الفصيل؛ ألنه مفصول عن أمه
 . املراد بالفصال هنا الفطام ، وهذا قول أكثر املفسرين 
 ه من األقوات .: وإمنا مسي الفطام بالفصال ألن الولد ينفصل عن االغتذاء بلَب أمه إىل غري  قال الرازي 
 يؤخذ منه : أن انفراد أحدمها بذلك دون اآلخر ال يكفي ، وال جيوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غري  قال ابن كثري :

 مشاورة اآلخر .
  وقال رمحه هللا : وهذا فيه احتياط للطفل ، والزام للنظر يف أمره ، وهو من رمحة هللا بعباده ، حيث حجر على الوالدين يف

 ربية طفلهما وأرشدمها إىل ما يصلحه ويصلحهما .ت
 التشاور تبادل الرأي بني املتشاورين الستخالص األنفع واألصوب . قال الشيخ ابن عثيمني : 
 سؤال : مل عطف التشاور على الرتاضي ؟ 

 ب وحيصل به الرتاضي. اجلواب : عطف التشاور على الرتاضي تعليمًا للزوجني شؤون تدبري العائلة، فإن التشاور يظهر الصوا
 ) التحرير والتنوير ( .

أي: إذا اتفقت الوالدة والوالد على  (َوِإْن َأَرْدُت ْ َأْن َتْستَـْرِضع وا َأْوالدَك ْم َفال ج َناَح َعَلْيك ْم ِإَذا َسلَّْمت ْم َما آتـَْيت ْم بِاْلَمْعر وِف )  
ناح عليهما يف بذله، وال عليه يف قبوله منها إذا سلمها أجرهتا املاضية باليت أن يتسلم منها الولد إما لعذر منها، أو عذر له، فال ج

 هي أحسن، واسرتضع لولده غريها باألجرة باملعروف. قاله غري واحد.
  : قوله تعاىل ) وإن أردمت أن تسرتضعوا أوالدكم ....(  انتقال إىل حالة إرضاع الطفل غريم والدته إذا تعذر قال ابن عاشور

لوالدة إرضاعه ، ملرضها ، أو تزوجها أو إن أبت ذلك حيث جيوز هلا اإلباء ، كما تقدم يف اآلية السابقة ، أي إن أردمت أن على ا
 تطلبوا اإلرضاع ألوالدكم فال إمث يف ذلك.

 م .أي: يف مجيع أحوالك (َواتَـّق وا اَّللََّ ) 
 م .أي: فال خيفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالك(  َلم وا َأنَّ اَّللََّ ِبَا تـَْعَمل وَن َبِصريٌ ـَواعْ ) 
 . ويف األمر بالعلم بذلك تنبيه وترغيب بتق وى هللا ، ووعد ملن اتقاه ، وُتذير ووعيد ملن خالف أمره وعصاه 
  قوله تعاىل ) واعلموا أن هللا ... ( تذكري هلم بذلك ، وإالّ فقد علموه.قال ابن عاشور :  

 الفوائد :
 على األم . وجوب اإلرضاع -1
 أن هللا أرحم خبلقه من الوالدة بولدها .-2
 أن الرضاع التام يكون يف احلولني .-3

 مجهور العلماء على أن الرضاع احملّرم ما كان يف احلولني 
 لقوله تعاىل ) والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة ( .

ُة  وحلديث  لم عم قالت )عماِئشم ِعْندِ  لمىَّ رمُسوُل اّللَِّ دمخم بم يِف  يوم ومْجِهِه قمالمْت ف مُقْلُت يما  رمُجٌل قماِعٌد فماْشتمدَّ ذمِلكم عملمْيِه ومرمأمْيُت اْلغمضم
اعمِة. قمالمْت ف مقمالم  يرمُسولم اّللَِّ ِإنَُّه أمخِ  اعمِة فمِإمنَّما الرَّضم ) ِمنم الرَّضم اعمةِ اْنظُْرنم ِإْخومتمُكنَّ ِمنم الرَّضم جم  متفق عليه  ( .اعمُة ِمنم اْلمم

 فهذا دليل على أن الرضاعة املعتربة اليت يثبت هبا احلرمة ، وُتل هبا اخللوة ، هي حيث يكون الرضيع طفاًل يسد اللَب جوعته .
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قبل الفطام ( رواه  : ) ال حيرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء يف الثدي ، وكان ومثله حديث أم سلمة قالت : قال رسول هللا 
 أي وقت احلاجة إىل الثدي ، أي يف احلولني .قوله ) الثدي ( الرتمذي وصححه .   

 : ) ال رضاع إال ما شد العظم ، وأنبت اللحم ( . رواه أبو داود وعن ابن مسعود قال : قال رسول هللا 
 أنه جيوز النقص عن احلولني ، لكن ذلك بالتشاور والرتاضي .-4
 لد ينسب ألبيه .أن الو -5
 اعتبار العرف بني الناس . -6
 أن هللا ال يكلف نفساً ما ال تطيق .-7
 ُترمي املضارة . -8
 وجوب نفقة االبن على أبيه . -9

 جواز اسرتضاع اإلنسان لولده املرضع .-10
 فضل التشاور . -11
 وجوب تقوى هللا . -12
 إثبات بصر هللا . -13
ج َناَح َعَلْيك ْم ِفيَما ِمنك ْم َوَيَذر وَن َأْزَواًجا يـَتَـَربَّْصَن بِأَنف ِسِهنَّ َأرْبـََعَة َأْشه ٍر َوَعْشًرا فَِإَذا بـََلْغَن َأَجَله نَّ َفاَل  َوالَِّذيَن يـ تَـَوفَـّْونَ ) 

 ( . (234فـََعْلَن يف أَنف ِسِهنَّ بِاْلَمْعر وِف َواَّللَّ  ِبَا تـَْعَمل وَن َخِبرٌي )
 . [ 234] البقرة :  

----------- 
 أي : والذين يتوفاهم هللا منكم أيها املؤمنون ، أي : ميوتون .(  َوالَِّذيَن يـ تَـَوفَـّْوَن ِمْنك مْ ) 
 . أي : ويرتكون أزواجاً بعدهم( َوَيَذر وَن َأْزَواجاً  )

 أي : ينتظرن وحيبسن أنفسهن عن الزواج بعدهم .( يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـْف ِسِهنَّ ) 
 أي : أربعة أشهر هاللية وعشر ليال . (َعَة َأْشه ٍر َوَعْشرًا َأْربَـ ) 
 : ّوىف عنهن أزواجهن: أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال  قال ابن كثري وهذا احلكم ، هذا أمر من هللا  للنساء الالت يُ ت م

وهذا احلديث ،  ُموم اآلية الكرميةدخول هبا عُ امل ، ومستنده يف غري يشمل الزوجات املدخول هبن وغري املدخول هبن باإلمجاع
الذي رواه اإلمام أمحد وأهل السنن وصححه الرتمذي: أن ابن مسعود ُسِئل عن رجل تزّوج امرأة فمات ومل يدخل هبا، ومل يفرض 

، وهللا نهلا؟ فرتددوا إليه مرارًا  يف ذلك فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن هللا، وإن يُكن خطأ فمين ومن الشيطا
طمط، وعليها العّدة، وهلا املرياث. فقام معقل  ، هلا الصداق كامالً  ه :ورسوله بريئان من ويف لفظ: هلا صداق مثلها، ال وكس، وال شم

 اً .ففرح عبد هللا بذلك فرًحا شديد،  قمضى به يف ب مْرومع بنت واشق بن سنان  األشجعي فقال: مسعت رسول هللا 

  أهل العلم على أن عدة املرأة املسلمة غري ذات احلمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا ، مدخوالً  أمجع: قال ابن قدامة
 هبا أو غري مدخول هبا .

 . ففي اآلية وجوب العدة على املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعشر 
  متفق عليه .على زوج أربعة أشهر وعشراً()ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن ُتد على ميت فوق ثالث، إال  وقد قال 

  ( ُلهُ يستثىن من ذلك احلامل فعدهتا بالوضع عند اجلمهور ْلمُهنَّ ومأُوالُت اأْلممْحماِل أمجم ْعنم محم  ( .نَّ أمْن يمضم
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 . وجيب عليها يف هذه العدة اإلحداد ، وهو أن َتتنب ما يدعو إىل نكاحها 
 : احلكمة من اإلحداد 

 طر هذا العقد ورفع قدره .تعظيم خ أواًل :
 : تعظيم حق الزوج وحفظ عشرته . ثانياً 
 : تطييب نفس أقارب الزوج ومراعاة شعورهم . ثالثاً 
 : سد ذريعة تطلع املرأة للنكاح أو تطلع الرجال إليها . رابعاً 

 : موافقة الطباعة البشرية . خامساً 
 و طلقها وهو غائب ، من مىت تعتد ؟اختلف العلماء يف املرأة ميوت عنها زوجها وهو غائب ، أ 

 : تعتد من يوم مات زوجها . فقيل
 وهذا مذهب اجلمهور .

 لعموم األدلة .
فلو فرض أنه طلقها ، ومل تعلم ، وحاضت حيضتني مث علمت ، فإنه يبقى عليها حيضة واحدة ، وكذلك إذا مات عنها زوجها ، 

 ران وعشرة أيام .ومل تعلم إال بعد مضي شهرين ، فإنه يبقى عليها شه
 : تعتد من يوم يأتيها اخلرب . وقيل

 وبه قال احلسن وعمر بن عبد العزيز .
 ألن العدة اجتناب أشياء وما اجتنبتها .

 والراجح األول .
 ِصيَّةً ذه اآلية ناسخة لقوله عز وجل )ذهب مجهور العلماء إىل أن ه ُرونم أمْزوماجًا وم يمذم ومف َّْونم ِمنُكْم وم تماعاً  والذين يُ ت م ألمْزوماِجِهْم مَّ

وهذه اآلية وإن كانت متقدمة يف ، رم ِإْخرماٍج( فقد كانت العدة حواًل كامالً، مث نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشرِإىلم احلول غمي ْ 
 . ()التالوة( على آية االعتداد باحلول، إالّ أهنا متأخرة يف )النزول

 . اً ضت عدهتن ، وهي أربعة أشهر وعشر أي : فإذا انق( فَِإَذا بـََلْغَن َأَجَله نَّ ) 
يف فعلهن من التزين والتحلي  –واخلطاب لألولياء  –أي : فال إمث وال حرج (  َفال ج َناَح َعَلْيك ْم ِفيَما فـََعْلَن يف أَنـْف ِسِهنَّ ) 

 والتعرض للخطاب .
 وز فعله ، وجيربها على ما حيب ، وأنه ماطب : ويف هذا دليل على أن الويل ينظر على املرأة ، ومينعها مما ال جي قال السعدي

 بذلك ، واجب عليه .
 أي : مبا هو معروف يف الشرع وبني الناس مما ال خيالف الشرع .( بِاْلَمْعر وِف  )
  : يف هذه اآلية دليل على أن لألولياء منعهن من التربُّج والتشّوف للزوج يف زمان الِعّدة.قال القرطيب 
  ِشرع ، فعليهم أن وفيه إشارة إىل أهنن لو فعلن ما ينكره ال ( أي : بوجه ال ينكره الشرع ،اْلَمْعر وِف قال القاَسي : ) ب

 ح .وإال فعليهم اجلنا يكفوهن عن ذلك ، 
 مطلع على بواطن األمور .(  َواَّللَّ  ِبَا تـَْعَمل وَن َخِبريٌ ) 

 الفوائد :
 وجوب العدة على املتوىف عنها زوجها . -1
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 كم يشمل الصغرية والكبرية لقوله ) أزواجاً ( وأطلق .هذا احل -2
 أن عدة املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، ويستثىن من ذلك احلامل فعدهتا بوضع محلها . -3
 أن العدة إذا انتهت جاز للمرأة أن تفعل كل ما كان معروفاً من َتمل وغري ذلك .-4
 أن الويل مسؤول عن موليته .-5
 إثبات علم هللا الكامل . -6
ك ْم َسَتْذك ر ونـَه نَّ َوَلِكن الَّ تـ َواِعد وه نَّ َواَل ج َناَح َعَلْيك ْم ِفيَما َعرَّْضت م ِبِه ِمْن ِخْطَبِة النَِِساء َأْو َأْكَننت ْم يف أَنف ِسك ْم َعِلَم اَّللَّ  أَنَّ )  

ل َغ اْلِكَتاب  َأَجَله  َواْعَلم وْا َأنَّ ِسرًّا ِإالَّ َأن تـَق ول وْا قـَْواًل مَّْعر وفًا وَ  اَّللََّ يـَْعَلم  َما يف أَنف ِسك ْم  اَل تـَْعزِم وْا ع ْقَدَة النَِِكاِح َحَّتََّ يـَبـْ
 ( . (235فَاْحَذر وه  َواْعَلم وْا َأنَّ اَّللََّ َغف وٌر َحِليٌم )

 [ . 235] البقرة :  
----------- 

فيما تُلّمحون به من طلب  –أيها الرجال  –أي : ال إمث عليكم ( يَما َعرَّْضت ْم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة النَِِساِء َوال ج َناَح َعَلْيك ْم فِ )  
 . الزواج بالنساء املتوىفَّ عنهن أزواجهن ، أو املطلقات طالقاً بائناً يف أثناء عدهتن

  : يصلح للداللة على مقصوده ويصلح للداللة  التعريض يف اللغة ضد التصريح ، ومعناه أن يضمن كالمه ماقال الرازي
 . على غري مقصوده إال أن إشعاره جبانب املقصود أمت وأرجح

 . يف اآلية أن التصريح حرام 
 . : أمجعت األمة على أن الكالم مع املعتدة مبا هو نص يف تزوجيها وتنبيه عليه ال جيوز قال ابن عطية

 ي : وال ذنب عليكم أيضاً فيما أضمرمتوه يف أنفسكم من نية الزواج هبن بعد انتهاء عدهتن .أ( َأْو َأْكنَـْنت ْم يف أَنـْف ِسك ْم ) 
 أي : علم هللا أنكم ستذكروهنن يف أنفسكم وال تصربون عنهن ، فرفع عنكم احلرج .( َعِلَم اَّللَّ  أَنَّك ْم َسَتْذك ر ونـَه نَّ ) 
 لماء يف املراد بذلك :اختلف الع( َوَلِكْن ال تـ َواِعد وه نَّ ِسِراً ) 
، وال يأخذ ميثاقها وعهدها أال تنكح غريه يف ه املعتدة تزّوجيين؛ بل يعّرض إن أراد، أي ال يقل الرجل هلذمعناه نكاحاً فقيل :  

 استسرار وخفية .
 لم .هذا قول ابن عباس وابن جبري ومالك وأصحابه والشعّب وجماهد وعكرمة والسّدّي ومجهور أهل الع

 السر الزنا ، أي ال يكونن منكم مواعدة على الزنا يف العّدة مث التزّوج بعدها. وقيل :
قال معناه جابر بن زيد وأبو جِمْلزم الحق بن مُحيد ، واحلسن بن أيب احلسن وقتادة والنخعّي والضحاك ، وأن السر يف هذه اآلية  

 طب ( .الزنا ، أي ال تواعدوهّن زنا ، واختاره الطربّي . ) تفسري القر 
السّر : اجلماع ، أي : ال تصفوا أنفسكم هلّن بكثرة اجلماع ترغيبًا هلّن يف النكاّح ، وإىل هذا ذهب الشافعي يف معىن  وقيل :

 ) فتح القدير ( .. اآلية 
 هنا بالزنا فبعيد ، ألنه حرام على املسلم مع معتدة وغريها.: وأما تفسري ) السر (  قال أبو حيان 
 تقدم من إباحة التعريض كقوله : إين فيك لراغب وَنو ذلك .( ما تـَق ول وا قـَْوالً َمْعر وفاً  ِإالَّ َأنْ ) 
ل َغ اْلِكَتاب  َأَجَله  )   ( أي : وال تعقدوا العقد بالنكاح حىت تنقضي العدة .َوال تـَْعزِم وا ع ْقَدَة النَِِكاِح َحَّتَّ يـَبـْ
 : يصح العقد يف مدة العدة . وقد أمجع العلماء على أنه ال قال ابن كثري 

 واختلفوا فيمن تزوج امرأة يف عدهتا فدخل هبا ، فإنه يفرق بينهما ، وهل ُترم عليه أبداً ؟ على قولني :
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 اجلمهور على أهنا ال ُترم عليه ، بل له أن خيطبها إذا انقضت عدهتا ، وذهب اإلمام مالك إىل أهنا ُترم عليه على التأبيد .
ا يِف أمنُفِسُكْم واعلموا أمنَّ هللا ي مْعلم عاىل ختم اآلية بالتهديد فقال ) إنه ت (يف أَنـْف ِسك ْم فَاْحَذر وه   نَّ اَّللََّ يـَْعَلم  َماَواْعَلم وا أَ )  ُم مم

ية مث وهو تنبيه على أنه تعاىل ملا كان عاملًا بالسر والعالنية ، وجب احلذر يف كل ما يفعله اإلنسان يف السر والعالن فاحذروه (
 فقال : د ذكر بعد الوعيد الوع

 ملن صدرت من الذنوب فتاب منها ورجع إىل ربه .( اْعَلم وا َأنَّ اَّللََّ َغف وٌر و ) 
 حيث مل يعاجل العاصني على معاصيهم ، مع قدرته عليهم .(  َحِليمٌ ) 

 الفوائد :
 جواز التعريض يف خطبة املتوىف عنها زوجها . -1
 ة املعتدة من وفاة .ُترمي التصريح خبطب -2
 جواز إضمار اإلنسان يف نفسه خطبة امرأة ال جيوز له التصريح خبطبتها . -3
 ال جيوز لإلنسان أن يواعد املعتدة من وفاة بالنكاح . -4
 ُترمي النكاح يف أثناء العدة . -5
 إثبات امسني من أمساء هللا : ومها الغفور والرحيم . -6
َوَعَلى اْلم ْقرِتِ َقْدر ه  ن َطلَّْقت م  النَِِساَء َما لَْ ََتَسُّوه نُّ َأْو تـَْفِرض وْا هَل نَّ َفرِيَضًة َوَمتِِع وه نَّ َعَلى اْلم وِسِع َقَدر ه  ال ج َناَح َعَلْيك ْم إِ ) 

 ( . (236َمَتاًعا بِاْلَمْعر وِف َحقًّا َعَلى اْلم ْحِسِننَي )
 [ . 236] البقرة :  

----------- 
أي : ال إمث عليكم أيها الرجال إن طلقتم النساء ( َناَح َعَلْيك ْم ِإْن َطلَّْقت م  النَِِساَء َما لَْ ََتَسُّوه نَّ َأْو تـَْفِرض وا هَل نَّ َفرِيَضًة اَل ج  ) 

 قبل املسيس ) اجلماع ( وقبل أن تفرضوا هلن مهراً .
واجلملة معطوفة على قوله ) متسوهن ( أي : مامل متسوهن ) أو تفرضوا .. ( ) أو ( حرف عطف مبعىن الواو ، قوله تعاىل 

 وتفرضوا هلن فريضة .
  : ن قال القرطيب م مِّ ) أو ( يف ) أمْو ت مْفرُِضوا ( قيل هو مبعىن الواو ؛ أي ما مل متسوهن ومل تفرضوا هلن ؛ كقوله تعاىل ) ومكم

ا بمْأُسنما ب ميماتاً أمْو هُ  آءمهم ا فمجم  وهم قائلون. : ْم قمآئُِلونم (  أي ق مْريمٍة أمْهلمْكنماهم
ْلنماُه إىل ِمائمِة أمْلٍف أمْو يمزِيُدونم ( أي   ويزيدون. : وقولِه ) ومأمْرسم

ُفوراً (  أي  ُهْم آَثاً أمْو كم  . وكفوراً : وقوله ) ومالم ُتِطْع ِمن ْ
ْنُكْم مِّ  ٌد مِّ آءم أمحم ٍر أمْو جم فم ِإْن ُكْنُتْم مرضى أمْو على سم ن الغآئط ( معناه وجاء أحد منكم من الغائط وأنتم مرضى أو وقوله ) وم

 مسافرون. 
 مبيناً أقسام املطلقات :  قال الرازي 

املطلقة اليت تكون مفروضًا هلا ومدخواًل هبا وقد ذكر هللا تعاىل فيما تقدم أحكام هذا القسم وهو أنه ال يؤخذ منهن  أحدها :
 أن هلن كمال املهر ، وأن عدهتن ثالثة قروء. على الفراق شيء على سبيل الظلم مث أخرب

: من املطلقات ما ال يكون مفروضًا وال مدخواًل هبا وهو الذي ذكره هللا تعاىل يف هذه اآلية ، وذكر أنه ليس هلا  والقسم الثاين
 مهر ، وأن هلا املتعة باملعروف.
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 .يكون مدخوالً هبا : من املطلقات : اليت يكون مفروضاً هلا ، ولكن ال  والقسم الثالث
ُنَّ ية ، وهي قوله سبحانه وتعاىل ) وهي املذكورة يف اآلية اليت بعد هذه اآل وُهنَّ ومقمْد ف مرمْضُتْم هلم ِإن طملَّْقُتُموُهنَّ ِمن ق مْبِل أمن متممسُّ وم

ًة فمِنْصُف  ا ف مرمْضُتْم ( .فمرِيضم  مم
ْحُتُم املؤمنات مُثَّ نه ال عدة عليها البتة، فقال )سورة األحزاب أ واعلم أنه تعاىل بني حكم عدة غري املدخول هبا وذكر يف  ِإذما نمكم

تّ ُعوُهنَّ  ا فممم ون مهم ٍة ت مْعتمدُّ ا لمُكْم عملمْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ وُهنَّ فممم  ( .طملَّْقُتُموُهنَّ ِمن ق مْبِل أمن متممسُّ
و لباس أو غري ذلك ، جربًا خلواطرهن ، وتعويضًا هلن عما فاهتن عن به من مال أو طعام أأي : أعطوهن ما يتمت( َوَمتِِع وه نَّ ) 

 من الزواج واملهر .
 . املتعة : بضم امليم هي ما يعطيه الزوج ملن طلقها جلرب خاطرها املنكسر بأمل الفراق 
 . ففي هذه اآلية دليل على وجوب املتعة على املطلقة إذا مل يدخل هبا ومل يفرض هلا 

ية : ) .. ومتعوهن .. ( فأمر باملتعة ال بغريها ، واألمر للوجوب ، واألصل براءة ذمته من غريها ، وهللا عز وجه الداللة من اآل
وجل قسم املطلقات إىل قسمني : فأوجب املتعة ملن مل يسمِّ هلا إذا طلقت قبل الدخول ، ونصف املسمى ملن مسيم هلا ، وذلك 

 يدل على اختصاص كل قسٍم حبكمه .
ض العلماء إىل أن املتعة واجبة لكل مطلقة ، سواء طلقت قبل الدخول أم بعده ، وسواء فرض هلا صداق أم مل وقد ذهب بع

 يفرض .
 وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ومجاعة من أهل العلم .

ّقاً عملمى اْلُمتَِّقنيم لقوله تعاىل )  ْعُروِف حم تماٌع بِاْلمم اِت مم  ولفظ املطلقات عام ، وأكد ذلك بقوله ) حقاً ( .(  وملِْلُمطملَّقم
 وذهب بعض العلماء إىل أن املتعة مستحبة لكل مطلقة .

ّقًا عملمى اْلُمتَِّقنيم لقوله تعاىل ) ....  ( ) ... حقًا على احملسنني ( قالوا : ولو كانت واجبة ملا ُخص هبا احملسنون واملتقون ، بل   حم
 كانت حقاً على كل أحد .

ما تقدم أن املتعة واجبة ملن طلقت قبل الدخول ومل يفرض هلا مهر ، وأما غريها من املطلقات فاملتعة يف  –وهللا أعلم  – جحوالرا
 حقها مستحبة .

 أي : على الغين املوسر يف ماله قدر سعته وغناه ويسره ، حبيث يزيد يف املتعة . (َعَلى اْلم وِسِع َقَدر ه  ) 
 .يكلف نفسه ما يضره أو ما ال يطيق، فال ملضيق عليه يف ماله قدر استطاعته: وعلى املقرت الفقري اأي( َقَدر ه  َوَعَلى اْلم ْقرِتِ ) 
أي : مبا هو معروف يف الشرع وعرف املسلمني ، مما يُتمتع به أمثاهلن من املطلقات ، وأن يعطى هلن من ( َمَتاعًا بِاْلَمْعر وِف ) 

 غري مماطلة أو أذى .
  هذا أمران :يلحظ يف 

، جياب املتعة للمطلقات قبل املسيس، فإن يف إما يؤثر على النفوس ويكسر القلوبحرص الشريعة على إزالة وختفيف  األول :
 وقبل فرض املهر جرباً لقلوهبن وتعويضاً هلن عما فاهتن من الزواج واملهر .

 ات حسب حال الزوج يسراً وعسراً .مراعاة التشريع أحوال املكلفني ، حيث جعل املتعة للمطلق الثاين :
 أي : فاعلي اإلحسان .(  َحِقاً َعَلى اْلم ْحِسِننيَ ) 
 سؤال : مل خص احملسنني بالذكر ؟ 

 : اجلواب : يف سبب ختصيصه بالذكر وجوه
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ن خيشاها ( .ذي ينتفع هبذا البيان : كقوله ) أن احملسن هو ال أحدها :  ِإمنَّما أمنتم ُمنِذُر مم
قال أبو مسلم : املعىن أن من أراد أن يكون من احملسنني فهذا شأنه وطريقه ، واحملسن هو املؤمن ، فيكون املعىن أن  والثاين : 

 العمل مبا ذكرت هو طريق املؤمنني .
ّقاً عملمى احملسنني ( الثالث :   املسارعة إىل طاعة هللا تعاىل .إىل أنفسهم يف ) حم

 اشتياقهن، وتعلق قلوهبن، مث مل يعطوهن ما رغَب فيه، فعليهم يف مقابلة ذلك املتعة.تسببوا لتشوفهن و  : فكما قال السعدي 
فهذا حكم (  ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون)  فلله ما أحسن هذا احلكم اإلهلي، وأدله على حكمة شارعه ورمحته

 املطلقات قبل املسيس وقبل فرض املهر.
 الفوائد :

 العقد عليهن وقبل الدخول وفرض املهر .إباحة طالق النساء بعد  -1
 جواز عقد النكاح بدون تسمية املهر وتقديره . -2
 وجوب املتعة للمطلقات قبل املسيس وقبل فرض املهر . -3
 أن املتعة تكون بقدر حال الزوج . -4
 حرص الشرع على ختفيف ما يؤثر يف النفوس . -5
ْقَدة  سُّوه نَّ َوَقْد فـََرْضت ْم هَل نَّ َفرِيَضًة فَِنْصف  َما فـََرْضت ْم َإالَّ َأن يـَْعف وَن َأْو يـَْعف َو الَِّذي بَِيِدِه ع  َوِإن َطلَّْقت م وه نَّ ِمن قـَْبِل َأن َتََ ) 

َنك ْم ِإنَّ اَّللََّ ِبَا تـَْعَمل وَن َبِصريٌ   ( . (237) النَِِكاِح َوَأن تـَْعف وْا َأقْـَرب  لِلتـَّْقَوى َواَل تَنَسو ْا اْلَفْضَل بـَيـْ
 [ . 237] البقرة :  

----------- 
 . أي : وإن طلقتم النساء من قبل الدخول هبن ومجاعهن( ِإْن َطلَّْقت م وه نَّ ِمْن قـَْبِل َأْن ََتَسُّوه نَّ ) و 
 اً .أي : واحلال أنكم قد فرضتم هلن فريضة ، أي : قدرمت وحددمت هلن مهر ( َوَقْد فـََرْضت ْم هَل نَّ َفرِيَضًة ) 
 أي : فنصف الذي فرضتم هلن ، أي : فالواجب هلن نصف املهر الذي قدرمتوه .( فَِنْصف  َما فـََرْضت ْم ) 
  فمن طلقت قبل املسيس وقبل فرض املهر فلها املتعة كما سبق يف اآلية السابقة ، ومن طلقت قبل املسيس وبعد فرض املهر

 فلها نصف املفروض من املهر .
  : ا ف مرمْضُتْم ( أي : فالواجب نصف ما فرضتم ، أي من املهر فالنصف للزوج والنصف قولقال القرطيب ه تعاىل ) فمِنْصُف مم

 إمجاع .للمرأة ب
 ( وُهنَّ قوله تعاىل وجب هلا املهر كامالً ، ألن الصحابة  –وكذلك بعد اخللوة هبا  –( مفهومه أن بعد املسيس  ِمْن ق مْبِل أمْن متممسُّ

 لدخول واجلماع .أعطوا اخللوة حكم ا
أي : املطلقات ، أي : إال أن تعفو املطلقات قبل املسيس عما وجب هلن على أزواجهن من نصف املهر ( ِإالَّ َأْن يـَْعف وَن ) 

 املفروض .
  : ال و ، تقول املرأة : ما رآين وال خدمته، و أزواجهن فال يطالبنهم بنصف املهراملعىن  إال أن يعفون املطلقات عن قال الرازي

 استمتع يب فكيف آخذ منه شيئاً .
  : وتسمية هذا اإلسقاط عفوًا ظاهرة ، ألن نصف املهر حق وجب على املطلق للمطلقة قبل البناء مبا قال ابن عاشور

 أو عند عفو الذي بيده عقدة النكاح .، ها ، فهو حق وجب لغرم ضر، فإسقاطه عفو ال حمالةاستخف هبا ، أو مبا أوحش
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وهو الزوج على القول الصحيح ، فهو الذي بيده عقدة النكاح ، واملعىن : أو يعفو الذي ( َو الَِّذي بَِيِدِه ع ْقَدة  النَِِكاِح َأْو يـَْعف  ) 
 مالً وال يطالبها برد نصف املهر .فيرتك للزوجة املهر كا –وهو الزوج  –بيده النكاح 

 ( ةُ فاملراد بقوله اِح  أمْو ي مْعُفوم الَِّذي بِيمِدِه ُعْقدم وسعيد بن املسيب ، وكثري من  طالب ، الزوج ، وهو قول علي بن أيب ( النِّكم
 نيفة .الصحابة والتابعني وهو قول أيب ح

ألن عقدة النكاح خرجت من يد الويل ، فصارت بيد الزوج ، والعفو إمنا يُطلق على ملك  ورجحه ابن جرير وابن اجلوزي وقال :
وا الفضل بينكم ) ال ميلك ، وألنه قال  اإِلنسان ، وعفو الويل عفو عما والفضل فيه هبة اإلنسان مال نفسه ، ال مال ( وال تنسم

 غريه .
 أيها األزواج ، أو أيها األزواج والزوجات .( َوَأْن تـَْعف وا ) 

 . وقال بعض العلماء اخلطاب لألزواج
  قته ، فيجربها بدفع مجيع الصداق هلا ، إذ كان : وكون عفو الزوج أقرب للتقوى من حيث إنه كسر قلب مطلقال أبو حيان

قد فاهتا منه صحبته ، فال يفوهتا منه َنلته ، إذ ال شيء أصعب على النساء من الطالق ، فإذا بذل هلا مجيع املهر مل تيأس 
 بذلك . وب فيها ، فاجنربت من رّدها إليه ، واستشعرت من نفسها أنه مرغ

 ىل تقوى هللا .أي : إ( َأقْـَرب  لِلتـَّْقَوى ) 
 ويف هذا ترغيب بالعفو والتسامح ، وخباصة بني الزوجني ، فمن عفا عن صاحبه فهو أقرب لتقوى هللا عز وجل .

  : ويف هذا دليل على ما رجحناه من أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج؛ ألن عفو الويّل عن شيء ال قال الشوكاين
 ر .ب إىل الظلم واجلو ميلكه ليس هو أقرب إىل التقوى ، بل أقر 

  : ومعىن كون العفو أقرب للتقوى : أن العفو أقرب إىل صفة التقوى من التمسك باحلق ؛ ألن التمسك قال ابن عاشور
باحلق ال ينايف التقوى لكنه يؤذن بتصلب صاحبه وشدته ، والعفو يؤذن بسماحة صاحبه ورمحته ، والقلب املطبوع على السماحة 

لتقوى من القلب الصلب الشديد ، ألن التقوى تقرب مبقدار قوة الوازع ، والوازع شرعي وطبيعي ، ويف القلب والرمحة أقرب إىل ا
 املفطور على الرأفة والسماحة لني يزعه عن املظامل والقساوة ، فتكون التقوى أقرب إليه ، لكثرة أسباهبا فيه. 

 : ْقوم قوله تعاىل ) وأن تعفو  قال الرازي  ( وإمنا كان لذلك لوجهني : ىأمقْ رمُب لِلت َّ
أن من مسح برتك حقه فهو حمسن ، ومن كان حمسنًا فقد استحق الثواب ، ومن استحق الثواب نفى بذلك الثواب ما  األول :

 .هو دونه من العقاب وأزاله 
معرض تقربًا إىل ربه كان  أن هذا الصنع يدعوه إىل ترك الظلم الذي هو التقوى يف احلقيقة ، ألن من مسح حبقه وهو له والثاين :

 س له حبق .أبعد من أن يظلم غريه يأخذ ما لي
  : موجبا لشرح الصدر ، ولكون  ، كان أقرب لتقواه ، لكونه إحساناً رغب هللا يف العفو ، وأن من عفا قال السعدي

عاملة ، ألن معاملة الناس اإلنسان ال ينبغي أن يهمل نفسه من اإلحسان واملعروف ، وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات امل
وإما فضل وإحسان ، وهو و : أخذ الواجب ، وإعطاء الواجب ، فيما بينهم على درجتني : إما عدل وإنصاف واجب ، وه

إعطاء ما ليس بواجب والتسامح يف احلقوق ، والغض مما يف النفس ، فال ينبغي لإلنسان أن ينسى هذه الدرجة ، ولو يف بعض 
 ملن بينك وبينه معاملة ، أو مالطة ، فإن هللا جماز احملسنني بالفضل والكرم . األوقات ، وخصوصاً 

  : يف اآلية الرتغيب يف العفو 
 . ( وماْلعماِفنيم عمِن النَّاسِ قال تعاىل )
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ا ومأمْصلمحم فمأمْجرُُه عملمى اّللَِّ ِإنَّ وقال تعاىل : ) ْن عمفم ا فممم ثْ ُلهم يِّئمٌة مِّ يِّئمٍة سم زماء سم  ( . ُه الم حيُِبُّ الظَّاِلِمنيم ومجم
 : ) وما ازداد عبد بعفو إال عزاً ( . رواه مسلم وقال النب 

َنك ْم )   أي : ال ترتكوا الفضل واإلحسان والتسامح بينكم وهتملوه وتغفلوا عنه .( َوال تـَْنَسو ا اْلَفْضَل بـَيـْ
  : فاع ، وذلك سبيل واضحة إىل االُتاد واملؤاخاة واالنت ففي تعاهده عون كبري على اإللف والتحابب...قال ابن عاشور

 هبذا الوصف عند حلول التجربة .
والنسيان هنا مستعار لإلمهال وقلة االعتناء كما يف قوله تعاىل ) فذوقوا مبا نسيتم لقاء يومكم هذا (  وهو كثري يف القرآن ، ويف  

 .كلمة ) بينكم ( إشارة إىل هذا العفو 
  : نمُكْم ( وليس املراد منه النهى عن النسيان ألن ذلك ليس يف الوسع بل املراد قو وقال الرازي ُوْا الفضل ب مي ْ له تعاىل ) ومالم تمنسم

 منه الرتك ، فقال تعاىل : وال ترتكوا الفضل واإلفضال فيما بينكم .
 وحليته تُ رمش من البكاء ويقوليف جملس القرظي، فكان عون حيدثنا : رأيت عون بن عبد هللا قال سفيان، عن أيب هارون قال :

ت الفقراء فاسرتحت وجالس مركًبا مين، ، وأحسناألغنياء فكنت من أكثرهم مهمًّا، حني رأيتهم أحسن ثيابًا، وأطيب رحًيا صحبت
نمُكْم( ومالهبم، وقال ) ْضلم ب مي ْ ُوا اْلفم  ( .)تفسري ابن كثريائل وليس عنده شيء ف مْليمدُْع له. رواه ابن أيب حامت إذا أتاه الس ت مْنسم

 أي : مطلع عليه كله ، وعامل به ، وال خيفى عليه شيء منه ، وسيحاسبكم وجيازيكم عليه .(  ِإنَّ اَّللََّ ِبَا تـَْعَمل وَن َبِصريٌ ) 
 الفوائد :

 أن الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول وقد مسى هلا صداقاً وجب هلا نصف املهر . -1
 ا خال هبا فهو كاملسيس .أن الصحابة قضوا أنه إذ -2
 جواز الطالق قبل املسيس مع تعيني املهر . -3
 جواز إسقاط املرأة ما وجب هلا من املهر عن الزوج أو بعضه ، وكذلك جواز عفو الزوج . -4
 الرتغيب يف العفو . -5
 أن األعمال تتفاضل . -6
 إحاطة علم هللا تعاىل وبصره بكل شيء . -7
( فَإْن ِخْفت ْم َفرَِجااًل َأْو ر ْكَبانًا فَِإَذا َأِمنت ْم فَاذْك ر وْا اَّللََّ  238صََّلَواِت والصَّاَلِة اْلو ْسَطى َوق وم وْا َّلِلِِ قَانِِتنَي )َحاِفظ وْا َعَلى ال) 

 ( . (239َكَما َعلََّمك م مَّا َلْ َتك ون وْا تـَْعَلم وَن )
 [ . 239 – 238] البقرة :  

---------------- 
 . يأمر هللا تعاىل باحملافظة على الصلوات يف أوقاهتا، وحفظ حدودها وأدائها يف أوقاهتا (َحاِفظ وا َعَلى الصََّلَواِت )  
  األلف والالم فيها للعهد ، وهي : الصلوات اخلمس. قالوا : وكل صالة يف القرآن مقرونة باحملافظة ، فاملراد قال أبو حيان :

 . هبا الصلوات اخلمس
الهِتِْم حُيماِفُظونم ح هللا احملافظني عليها بقوله ) وقد مد   ( . ومالَِّذينم ُهْم عملمى صم

 ) ... من حافظ عليها ، كان له عند هللا عهد أن يدخله اجلنة ( . وقال 
 ) من حافظ عليهن كن له نوراً وجناة وبرهاناً يوم القيامة ( . وقال 

ل: قلت: مث أي؟ قا ا، الصالة على وقتهل: ؟ قال أي العمل أفض، هللا  سألت رسولويف الصحيحني عن ابن مسعود قال )
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 متفق عليه .  (، ولو استزدتُه لزادينقال: حدثين هبن رسول هللا ، بر الوالدينل: مث أي؟ قا: قلت،  اجلهاد يف سبيل هللا
 من بني الصلوات . ختصيص بعد تعميم ، فخص الصالة الوسطى مبزيد التأكيد( َوالصَّالِة اْلو ْسَطى ) 

 وقد اختلف العلماء يف باملراد بالصالة الوسطى ، والصحيح أهنا صالة العصر .
 رواه مسلم  .(ناراً  ، مأل هللا قلوهبم وبيوهتمونا عن الصالة الوسطى صالة العصرشغليوم األحزاب ) قال : قال رسول هللا عن علي 

 ى صالة العصر ( رواه الرتمذي .) صالة الوسط وعن مسرة . قال : قال رسول هللا 
 فهي الوسطى بني الصلوات وقتاً وفضالً :

 فهي من حيث الوقت وسط بني صالة النهار وصالة اليل .
 وهي من حيث الفضل الفضلى بني الصلوات ، أي : أفضل الصلوات .

 ويف تسميتها بالوسطى ثالثة أوجه : يقال املاورد : 
 . حماًل ، ألهنا بني صالت ليل وصالت هنار : ألهنا أوسط الصلوات اخلمس أحدها
 . : ألهنا أوسط الصالة عدداً ، ألن أكثرهن أربع وأقلهن ركعتان والثاين

 . : ألهنا أفضل الصلوات ووسط الشيء ووسطاه أفضله ، وتكون الُوْسطمى مبعىن الُفْضلمى والثالث
 . فضل صالة الفجر والعصر 

 نة .باب دخول اجلأن احملافظة عليهما من أس أواًل :
 ) من صلى الربدين دخل اجلنة ( متفق عليه . لقوله 
 سبب للنجاة من النار . ثانياً :

 : ) لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا ( يعين الفجر والعصر . قال 
 املالئكة جيتمعون يف هاتني الصالتني . ثالثاً :

تمعون يف صالة الصبح وصالة العصر، مث يعرج الذين باتوا ، وجيلليل ومالئكة بالنهارم مالئكة بايتعاقبون عليك: ) قال 
 متفق عليه ( . وهو أعلم هبم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون ، فيسأهلم هللافيكم

 سبب لرؤية هللا يف اآلخرة . رابعاً :
رون هذا القمر ، ال تضامون يف رؤيته ، فإن استطعتم أال تغلبوا على صالة قبل طلوع : ) إنكم سرتون ربكم كما ت قال 

 متفق عليه الشمس وقبل غروهبا فافعلوا ( . 
 : وقد جاء الرتهيب يف التهاون بصالة العصر وتركها 

 ) من ترك صالة العصر فقد حبط عمله ( رواه البخاري . قال 
 أمنا وتر أهله ( متفق عليه .) الذي تفوته صالة العصر فك وقال 
  قوله تعاىل ) حافظوا على الصلوات .. ( هناك أمور ينبغي احملافظة عليها: 

 الصالة . أواًل :
 كما يف هذه اآلية .

 : حفظ هللا . ثانياً 
 ) احفظ هللا حيفظك ( . كما قال 

 الطهارة . ثالثاً :
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 ه .) ال حيافظ على الوضوء إال مؤمن ( رواه ابن ماج قال 
 األمْيان . رابعاً :

ُظوا أممْيمانمُكْم قال تعاىل )   ( .وماْحفم
 : اللسان والفرج خامساً 

 ) من حفظ ما بني حلييه وما بني رجليه دخل اجلنة ( رواه احلاكم . قال 
ُهْم ذمِلكم أمْز وقال تعاىل )  ُظوا فُ ُروجم ُمْ ُقْل لِْلُمْؤِمِننيم ي مُغضُّوا ِمْن أمْبصمارِِهْم ومحيمْفم ى هلم  ( . كم

ُهْم وماحلْماِفظماتِ وقال تعاىل )  ( . وماحلْماِفِظنيم فُ ُروجم
اِفُظونم وقال تعاىل ) ُلوِمنيم .  ومالَِّذينم ُهْم لُِفُروِجِهْم حم ُر مم ْت أممْيمانُ ُهْم فمِإن َُّهْم غمي ْ لمكم ا مم  ( . ِإالَّ عملمى أمْزوماِجِهْم أمْو مم

 أي : خاشعني ذليلني مستكنني بني يديه . ( َوق وم وا َّلِلَِّ قَانِِتنيَ ) 
 ..( ّلِلَِّ قمانِِتنيم  قوله تعاىل ) . أي : ملصني هلل ذليلني له 
 أي : فإذا كنتم يف خوف من عدو أو غريه .( فَِإْن ِخْفت ْم ) 
 أي : فصلوا ماشني على األقدام أو راكبني على الدواب .( َفرَِجااًل َأْو ر ْكَباناً ) 
 ها .ييعين مستقبلي القبلة وغري مستقبل –رجااًل أو ركباناً  –أي فصلوا على أي حال كان  : قال ابن كثري 
  : ملّا أمر هللا تعاىل بالقيام له يف الصالة حبال قُنوت وهو الومقار والّسكينة وهدوء اجلوارح وهذا على احلالة الغالبة قال القرطيب

أنينة ذكر حالة اخلوف الطار  ئة أحيانًا ، وبنّي أن هذه العبادةم ال تسقط عن العبد يف حال ، ورّخص لعبيده يف من األمن والطُّمم
الصالة رجااًل على األقدام ورُكبانًا على اخليل واإلبل وَنوها ، إمياًء وإشارة بالرأس حيثما توّجه ؛ هذا قول العلماء ، وهذه هي 

اي ُسم
ّذ الذي قد ضايقه اخلوف على نفسه يف حال امل ْيل حيمله ، وباجلملة صالة الفم ُبع يطلبه أو من عدّو يتبعه أو سم فة أو من سم

 فكل أمر خياف منه على روحه فهو مبيح ما تضّمنته هذه اآلية .
 . أي : فإذا زال اخلوف وجاء األمن (فَِإَذا َأِمْنت ْم ) 
وهذه اآلية كقوله تعاىل ،  قيامها وقعودها وخشوعهارمت ، فأمتوا ركوعها وسجودها و أي : أقيموا صالتكم كما أم( فَاذْك ر وا اَّللََّ ) 

ْأن مْنُتْم فمأمِقيُموا الصَّالةم )  ( .فمِإذما اْطمم
أي : مثل ما أنعم عليكم وهداكم لإلميان وعلمكم ما ينفعكم يف الدنيا واآلخرة ، (  َكَما َعلََّمك ْم َما لَْ َتك ون وا تـَْعَلم ونَ ) 

 فقابلوه بالشكر والذكر .
 ئد :الفوا

 وجوب احملافظة على الصالة . -1
 فضيلة عظيمة لصالة العصر .-2
 وجوب القيام .-3
 وجوب اإلخالص هلل . -4
 سعة رمحة هللا . -5
 جواز الصالة على الراحلة حال اخلوف . -6
 جيب على املرء القيام بالعبادة على وجه التمام مىت زال العذر . -7
َر ِإْخَراٍج فَِإْن َخَرْجَن َفاَل ج َناَح َوالَِّذيَن يـ تَـَوفَـّْوَن ِمنك  )  َْزَواِجِهم مََّتاًعا ِإىَل احْلَْوِل َغيـْ َعَلْيك ْم يف َما ْم َوَيَذر وَن َأْزَواًجا َوِصيًَّة ألِِ
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( َكَذِلَك يـ بَـنيِِ  241وِف َحقًّا َعَلى اْلم تَِّقنَي )( َوِلْلم َطلََّقاِت َمَتاٌع بِاْلَمْعر  240فـََعْلَن يفَ أَنف ِسِهنَّ ِمن مَّْعر وٍف َواَّللَّ  َعزِيٌز َحِكيٌم )
 ( . (242اَّللَّ  َلك ْم آيَاتِِه َلَعلَّك ْم تـَْعِقل وَن )

 [ . 242-240] البقرة :  
--------------- 

 أي : والذين يقبضون وميوتون منكم أيها املؤمنون .( َوالَِّذيَن يـ تَـَوفَـّْوَن ِمْنك ْم ) 
 أي : ويرتكون زوجات هلم .( ْزَواجاً َوَيَذر وَن أَ ) 
 من رفع ) وصيٌة ( أي : عليهم وصية ألزواجهم .(  َوِصيًَّة أِلَْزَواِجِهمْ ) 

 ومن قرأ بالنصب ) وصيًة ( أي : يوصون وصية ، أو نوصيهم وصية ألزواجهم .
  : لوا : هللا تعاىل ذكر الوفاة ، مث أمر القائلون بأن هذه الوصية كانت واجبة أوردوا على أنفسهم سؤااًل فقاقال الرازي

فالوفاة عبارة عن ، بالوصية ، فكيف يوصي املتوىف ؟ وأجابوا عنه بأن املعىن : والذين يقاربون الوفاة ينبغي أن يفعلوا هذا 
صية قيل : و  وجواب آخر وهو أن هذه الوصية جيوز أن تكون مضافة إىل هللا تعاىل مبعىن أمره وتكليفه ، كأنه، اإلشراف عليها 

 الرفع .وإمنا حيسن هذا املعىن على قراءة من قرأ بيف أوالدكم (  يُوِصيُكُم هللامن هللا ألزواج هم ، كقوله ) 
 .أي : بأن متّتع أزواجهم بعدهم حواًل كامالً ، يُنفق عليهن من تركته ( َمَتاعاً ِإىَل احْلَْوِل  )

َر ِإْخَراٍج )   .وال خُيرجن من مساكنهم ( َغيـْ
 .أي : الزوجات باختيارهن قبل انقضاء السنة ( فَِإْن َخَرْجَن ) 
يف ذلك ، وال حرج على  –أيها الورثة  –أي : فال إمث عليكم ( َفال ج َناَح َعَلْيك ْم يف َما فـََعْلَن يف أَنـْف ِسِهنَّ ِمْن َمْعر وٍف ) 

 الزوجات فيما فعلن يف أنفسهن من أمور مباحة .
 وجهان : ويف رفع اجلناح 

 ة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء احلول .ال جناح يف قطع النفقأحدمها : 
  يف بيت زوجها ليس بواجب عليها .ها حوالً  : ال جناح عليكم يف ترك منعهن من اخلروج ، ألن مقاموالثاين 

 . هذه اآلية منسوخة عند أكثر العلماء 
رمبَّْصنم بِأمنْ ُفِسِهنَّ أمْرب معمةم أمْشُهٍر ومعمْشرًا  ه ) يت قبلها وهي قولقال األكثرون: هذه اآلية منسوخة بال:  قال ابن كثري  ( .ي مت م

ُرونم أمْزوماًجا )  عن ابن أيب ُملمْيكة، قال ابن الزبري: قلت لعثمان بن عفان روى البخاري يمذم ومف َّْونم ِمْنُكْم وم قد نسختها ( ومالَِّذينم يُ ت م
 .ها؟ قال: يا ابن أخي ال أغري شيئاً منه من مكانه أو تدع-اآلية األخرى فلم تكتبها 

ومعىن هذا اإلشكال الذي قاله ابن الزبري لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ باألربعة األشهر فما احلكمة يف إبقاء رمسها مع زوال 
يفي، وأنا وجدهتا مثبتة يف ؟ فأجابه أمري املؤمنني بأن هذا أمر توق حكمها، وبقاء رمسها بعد اليت نسختها يوهم بقاء حكمها

 املصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدهتا.
  لس يف بيت املتوىفَّ عنها حوالً : ذهب مجاعة من املفسرين يف تأويل هذه اآلية أّن املتوىّف عنها زوجها كانت َتقال القرطيب ،

اح يف قطع النفقة عنها ؛ مث ُنسخ احلوُل باألربعة ويُنفق عليها من ماله ما مل خترج من املنزل ؛ فإن خرجت مل يكن على الورثة ُجن
كىن األشهر والعشر ، وُنسخت النفقُة بالرُّبُع والثُّمن يف سورة " النساء" قاله ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد والربيع. ويف الس

 خالف للعلماء .
 اع ، وعزة القهر .له مجيع أنواع العزة ، عزة القوة ، وعزة االمتن( َواَّللَّ  َعزِيٌز ) 
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وهذه العزة مستلزمة للوحدانية ، إذا الشركة تنقص العزة ، ومستلزمة لصفات الكمال ، ألن الشركة تنايف كمال العزة ، ومستلزمة 
 لنفي أضدادها ، ومستلزمة لنفي مماثلة أضدادها له يف شيء منها .

 له احلكمة الكاملة البالغة .(  َحِكيمٌ ) 
وُهنَّ أمْو ت مْفرُِضوا هلمُ سبق يف اآلية )( َمَتاٌع بِاْلَمْعر وِف  َوِلْلم َطلََّقاتِ )  ا ملْم متممسُّ اءم مم نَّ فمرِيضمًة الم ُجنماحم عملمْيُكْم ِإْن طملَّْقُتُم النِّسم

تُِّعوُهنَّ  مم  على وجوب املتعة على املطلقة إذا مل يدخل هبا ومل يفرض هلا . دليالً  ( أن فيهاوم
 إىل أن املتعة واجبة لكل مطلقة، سواء طلقت قبل الدخول أم بعده، وسواء فرض هلا صداق أم مل يفرض. وذهب بعض العلماء

 وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ومجاعة من أهل العلم .
ّقاً عملمى اْلُمتَِّقنيم لقوله تعاىل ) ْعُروِف حم تماٌع بِاْلمم اِت مم لِْلُمطملَّقم  عام ، وأكد ذلك بقوله ) حقاً ( . ( ولفظ املطلقات وم

 وذهب بعض العلماء إىل أن املتعة مستحبة لكل مطلقة .
ّقًا عملمى اْلُمتَِّقنيم لقوله تعاىل ) ...  ( ) ... حقًا على احملسنني ( قالوا : ولو كانت واجبة ملا ُخص هبا احملسنون واملتقون ، بل   حم

 كانت حقاً على كل أحد .
ما تقدم أن املتعة واجبة ملن طلقت قبل الدخول ومل يفرض هلا مهر ، وأما غريها من املطلقات فاملتعة يف  –م وهللا أعل – والراجح

 حقها مستحبة .
 الذين يتقون هللا ، بفعل أوامره ، واجتناب نواهيه ، وهلذا خصهم بالذكر .(  َحِقاً َعَلى اْلم تَِّقنيَ ) 
  ّقًا عملمى احملوب املتعة بأن هللا تعاىل قال ) دم وج: واستدل بعض املالكية على عقال الشنقيطي ّقًا سنني ( ) حم عملمى حم

 وبأهنا لو كانت واجبة لعني فيها القدر الواجب.نت واجبة لكانت حقاً على كل أحد ، قالوا : فلو كااملتقني ( 
قوله ) عملمى احملسنني ( و ) عملمى  ألن لى عدم وجوهبا ال ينهض فيما يظهر ،هذا االستدالل ع -عفا هللا عنه  -قال مقيده 

قال القرطب يف تفسري قوله ، لوجوب التقوى على مجيع الناس  س ألحد أن يقول لست متقياً مثالً ،املتقني (  تأكيد للوجوب ولي
راك به ومعاصيه تعاىل ومتعوهن اآلية ما نصه : وقوله على املتقني تأكيد إلجياهبا. ألن كل واحد جيب عليه أن يتقي هللا يف اإلش

، وقوهلم لو كانت واجبة لعني القدر الواجب فيها ، ظاهر السقوط. فنفقة األزواج  لِّْلُمتَِّقنيم ( ُهًدىل تعاىل يف القرآن ) وقد قا
 لشرائع كما هو معلوم .واألقارب واجبة ومل يعني فيها القدر الالزم ، وذلك النوع من ُتقيق املناط جممع عليه يف مجيع ا

 أي : مثل ذلك البيان السابق يوضح ويفصل لكم آياته الشرعية والكونية .( َذِلَك يـ بَـنيِِ  اَّللَّ  َلك ْم آيَاتِِه كَ ) 
) لعل ( للتعليل ، أي : ألجل أن تنتفعوا بعقولكم وتتدبروا وتتفهموا عن هللا آياته ، وما فيها من األحكام (  َلَعلَّك ْم تـَْعِقل ونَ ) 

 والنواهي ، واحلالل واحلرام . واحلكم ، واألوامر
 الفوائد :

أنه يشرع للزوج أن يوصي لزوجته أن تبقى يف بيته ، وينفق عليها من تركته ملدة حول كامل ، وقد تقدم أن هذا احلكم منسوخ -1
 عند أكثر العلماء .

 أن املسؤولني عن النساء هم الرجال . -2
 احلكيم .إثبات امسني من أمساء هللا ومها : العزيز و  -3
 إثبات العزة واحلكمة على سبيل اإلطالق . -4
 إباحة الطالق . -5
 وجوب املتعة لكل مطلقة . ) وقد تقدم اخلالف يف ذلك ( . -6
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 أنه ينبغي تأكيد احلقوق اليت قد يتهاون الناس هبا .-7
 اعتبار العرف .-8
 أن التقوى ُتمل على طاعة هللا .-9

 اآليات . مّنة هللا على عباده بتبيني-10
ْحَياه ْم ِإنَّ اَّللََّ َلذ و َفْضٍل َعَلى النَّاِس َألَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن َخَرج وْا ِمن ِديَارِِهْم َوه ْم أ ل وٌف َحَذَر اْلَمْوِت فـََقاَل هَل م  اَّللَّ  م وت وْا مث َّ أَ ) 

 ( . (243َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل َيْشك ر وَن )
 [ . 243] البقرة :  

---------- 
 أي : أمل يصل مسعك يا حممد ، أو أيها املخاطب .(  َأَلْ تـَرَ ) 
 لئك القوم الذين خرجوا من وطنهم وهم ألوف مؤلفة .و أي : حال أ( ِإىَل الَِّذيَن َخَرج وا ِمْن ِديَارِِهْم َوه ْم أ ل وٌف ) 
  : وقيل : كانوا مجع ألف ، قال بعضهم : كانوا ستمائة ألف ،  وف (  قال اجلمهور : هيقوله تعاىل ) وهم ألقال القرطيب

بن َثانني ألفاً. ابن عباس : أربعني ألفاً. أبو مالك : ثالثني ألفاً. السّدي : سبعة وثالثني ألفاً. وقيل : سبعني ألفًا ؛ قاله عطاء ا
ريج. وعنه أيضًا َثانية آالف ، وعنه أيضًا أربعة أيب رباح. وعن ابن عباس أيضًا أربعني ألفًا ، وَثانية آالف ؛ رواه عنه ابن جُ 

وهو مجع الكثرة ، وال يقال يف وا على عشرة آالف لقوله تعاىل ) ومُهْم أُُلوٌف ( آالف ، وقيل : ثالثة آالف. والصحيح أهنم زاد
 ف .عشرة فما دوهنا أُلو 

 وقيل ) وهم ألوف ( أي : مؤلفة قلوهبم ، قال يف التسهيل : وهو ضعيف .
 أي : خوفاً من املوت وفراراً منه . (َحَذَر اْلَمْوِت ) 

 قيل : فراراً من الطاعون حني نزل هبم ، وقيل : أمروا باجلهاد ففروا منه .
 والغرض من االستفهام التعجيب والتشويق إىل مساع قصتهم .

 اهم ، وهم قوم من بين إسرائيل.أي : أماهتم هللا مث أحي( فـََقاَل هَل م  اَّللَّ  م وت وا مث َّ َأْحَياه ْم ) 
 : ُُم هللا ُموُتواْ ( ففي تفسري ) قمالم هللا ( وجهان الم هلم  قوله تعاىل ) ف مقم

ل ء ِإذما أمرمْدنماُه أمن ن َُّقولم لمُه ُكْن ف ميمُكوُن ( وقد تقدم أنه ليس املراد منه إثبات قول ، بيْ أنه جار جمرى قوله ) ِإمنَّما ق مْولُنما ِلشم  األول :
املراد أنه تعاىل مىت أراد ذلك وقع من غري منع وتأخري ، ومثل هذا عرف مشهور يف اللغة ، ويدل عليه قوله ) مُثَّ أحياهم ( فإذا 

 صح اإلحياء بالقول ، فكذا القول يف اإلماتة.
عن السدي ، وحيتمل أيضًا ما : أنه تعاىل أمر الرسول أن يقول هلم : موتوا ، وأن يقول عند اإلحياء ما رويناه  والقول الثاين

 رويناه من أن امللك قال ذلك ، والقول األول أقرب إىل التحقيق. 
 وجه إفضال هللا على الناس يف هذه القصة :( ِإنَّ اَّللََّ َلذ و َفْضٍل َعَلى النَّاِس ) 

 نيا واآلخرة .أنه يريهم اآليات الباهرات واحلجج القاطعات ما يبصرهم مبا فيه سعادهتم يف الد: أواًل 
 إثبات البعث واملعاد ، فإذا علموا ذلك عملوا له ، فكان يف عملهم جناة هلم من النار بإذن هللا . ثانياً :
تشجيع الناس على القتال يف سبيل هللا ، وبيان أنه لن يقدم أجاًل ولن يؤخره ، فإذا جاهدوا يف سبيل هللا نالوا جنة هللا عز  ثالثًا :

 وجل .
ُكورُ كما قال تعاىل )(  َأْكثـََر النَّاِس ال َيْشك ر ونَ  َوَلِكنَّ )  قمِليٌل ِمْن ِعبماِديم الشَّ  ( . وم
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 ال ملجأ من هللا إال إليه، فإن هؤالء فروا   وأنه، ويف هذه القصة عربة ودليل على أنه لن يغين حذر من قدر :  قال ابن كثري
 م وجاءهم املوت سريًعا يف آن واحد.من الوباء طلًبا  لطول احلياة فعوملوا بنقيض قصده

  : استئناف ابتدائي للتحريض على اجلهاد والتذكري بأن احلذر ال يؤخر األجل ، وأن اجلبان قد يلقى حتفه قال ابن عاشور
 يف مظنة النجاة.

  ملوت ال ينجي ، : املقصود من هذه اآلية الكرمية ، تشجيع املؤمنني على القتال بإعالمهم بأن الفرار من اقال الشنقيطي
وقد أشار تعاىل أن هذا ،  والتقدم يف امليدان نجيه ، هانت عليه مبارزة األقران،فإذا علم اإلنسان أن فراره من املوت أو القتل ال ي

قماتُِلوْا يف راده باآلية حيث أتبعها بقوله ) هو م ِبيِل هللا (وم عمُكُم الفرار ِإن ف مرمْرمُتْ ُقل لَّن يم وصرح مبا أشار إليه هنا يف قوله ) اآلية   سم نفم
ُعونم إِ  ِإذاً الَّ مُتمت َّ نم املوت أمِو القتل وم ألهنا تبني أن الفرار من القتل ال ينجي   التشجيع على القتال ،وهذه أعظم آية يف الَّ قمِلياًل ( مِّ

 منه ولو فرض جناته منه فهو ميت عن قريب . 
النهي عن الفرار من   لطاعون إذا وقع بأرض وأنت فيها ، وقد ثبت عن النَّب ويؤخذ من هذه اآلية عدم جواز الفرار من ا

 الطاعون وعن القدوم على األرض اليت هو فيها إذا كنت خارجاً عنها.
  : وهم ألوف ( يف هذا تنبيه على أن الكثرة والتعاضد ، وإن كانا نافعني يف دفع األذيات الدنيوية ،  قوله )قال أبو حيان

 غنيني يف األمور اإلهلية .فليسا مب
 . يف اآلية أن احلذر ال ينجي من القدر 

ْن ُزْحزِحم عمِن النَّاِر ومأُْدخِ كما تعاىل )   ِة فممم ِإمنَّما تُ ومف َّْونم ُأُجورمُكْم ي مْومم اْلِقيمامم ْوِت وم ُة اْلمم نْ يماُكلُّ ن مْفٍس ذمائِقم ا احلْميماُة الدُّ مم ْد فمازم وم  لم اجلْمنَّةم ف مقم
تماُع اْلُغُرورِ   ( . ِإالَّ مم

ا فمانٍ كما قال تعاىل )و  هم ْن عملمي ْ ى ومْجُه رمبِّكم ُذو اجلْمالِل وماإْلِْكرمامِ .  ُكلُّ مم قم ي مب ْ  ( . وم
ْوُت وكما قال تعاىل  )  ا تمُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلمم  ... ( .أميْ نممم

عمُكُم اْلِفرماُر ِإْن ف م وقال تعاىل ) فم ُعونم ِإالَّ قمِليالً ُقْل لمْن ي من ْ ِإذاً ال مُتمت َّ ْتِل وم ْوِت أمِو اْلقم  ( . رمْرمُتْ ِمنم اْلمم
ْوتم الَِّذي تمِفرُّونم ِمْنُه فمِإنَُّه ُمالِقيُكمْ وقال تعاىل )  ( . ُقْل ِإنَّ اْلمم

لمْو كُ وقال تعاىل )  ْوُت وم ا تمُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلمم ٍة ْنُتْم يف بُ ُروٍج ُمشم أميْ نممم  ( .يَّدم

 وكل هذا حث على اجلهاد يف سبيل هللا ، تارة بالرتغيب يف فضله وثوابه ، وتارة بالرتهيب من عقوبة تركه ،  قال السعدي :
 وتارة باإلخبار أنه ال ينفع القاعدين قعودهم ، وتارة بتسهيل الطريق يف ذلك وقصرها .

ٍة قوله تعاىل )و  يَّدم . حلصون اليت يف األرض املبنية ، ألهنا غاية البشر يف التحصن واملنعة ، وهذا قول األكثر ( املراد هبا ايف بُ ُروٍج ُمشم
، لكن هذا القول ضعيف ، ألن هللا قال ) مشّيدة ( وهذا الوصف ال : املراد بالربوج بروج مبنية يف السماء وقيل ، قاله القرطب 

 .قاله الشيخ ابن عثيمنيلية . يكون أبداً للربوج السماوي ة ، وإمنا يكون للقصور العا
 . فضح املوت الدنيا فلم يرتك لذي عقل عقالً  قال احلسن :

 . دار تتمىن فيها املوت فال َتده قال بعض العلماء ألحد إخوانه :احذر املوت يف هذه الدنيا قبل أن تصري إىل 
 . فعد نفسك أحدهم ىإذا ذكرت املوت قال أبو الدرداء : 
 . أكثري ذكر املوت يرق قلبك : قالت عائشة المرأة 
 . وقال إبراهيم التيمي : شيئان قطعا عين لذة الدنيا : ذكر املوت ، والوقوف بني يدي هللا 
 . من عرف املوت هانت عليه مصائب الدنيا وقال احلسن : 
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 . كر املوت إال صغرت الدنيا عندهما ألزم عبد ذ  وقال احلسن : 
 .كر املوت قل فرحه وقل حسده وقال أبو الدرداء : من أكثر ذ  
 . وقال سعيد بن جبري : لو فارق ذكر املوت قلب خلشيت أن يفسد علّي قلب 
 .وقال األوزاعي : من أكثر ذكر املوت كفا ه اليسري  
 . وقال الثوري : لو أن البهائم تعقل من املوت ما تعقلون ما أكلتم منها مسيناً  
 .  يردعه القرآن واملوت ، فلو تناطحت اجلبال بني يديه مل يرتدعوقال احلسن بن عبد العزيز : من مل 
 هاذم اللذات( . أكثروا ذكر)، ويف احلديث :   وقال أبو نعيم : كان الثوري إذا ذكر املوت مل يُنتفع به أياماً  

 إذا جن ليل هل تعيش إىل الفجر --------تزود من الدنيا فإنك ال تدري 
 الدهر وكم من سقيم عاش حينا من -------علة فكم من صحيح مات من غري 

 وهو ال يدري وأكفانه يف الغيب تنسج ----وكم من فىت أمسى وأصبح ضاحكا 
 أجسامهم ظلمة القرب وقد أدخلت -------وكم من صغار يرَتى طول عمرهم 

 قبضت أرواحهم ليلة القدر وقد ----------وكم من عروس زينوها لزوجها 
 فال بد من يوم يسري إىل القرب----------  ي    نفمن عاش ألفا وألف

 . فالقتال يف سبيل هللا ال يقّرب أجاًل وال يباعده 
 الفوائد :

 أنه ال فرار من قدر هللا .-1
 قدرة هللا تعاىل بإماتة احلي ، وإحياء امليت .-2
 إثبات البعث . -3
 إذا كان املوت البد منه ، فيجب االستعداد له . -4
 كر من الناس قليل .أن الشا  -5
 فضل شكر هللا . -6
يٌع َعِليٌم ))   ( . (244َوقَاتِل وْا يف َسِبيِل اَّللَِّ َواْعَلم وْا َأنَّ اَّللََّ َسَِ

 [ . 244] البقرة :  
---------- 

 أي : قاتلوا أيها املسلمون الكفار لنصرة دين هللا .( َوقَاتِل وا يف َسِبيِل اَّللَِّ ) 
طاب للذين أحيوا ، قال الضحاك : أحياهم مث أمرهم بأن يذهبوا إىل اجلهاد ألنه تعاىل إمنا أماهتم بسبب أن  قيل : إن هذا خ

 كرهوا اجلهاد.
أن هذا استئناف خطاب للحاضرين ، يتضمن األمر باجلهاد إال أنه سبحانه بلطفه  -وهو اختيار مجهور احملققني  -وقيل : 

الذين خرجوا من ديارهم لئال ينكص عن أمر هللا حبب احلياة بسبب خوف املوت ، وليعلم  ورمحته قدم على األمر بالقتال ذكر 
عمُكُم الفرار ِإن ف مرمْرمُتْ ّمنم املوت أموِ  ِإذاً كل أحد أنه يرتك القتال ال يثق بالسالمة من املوت ، كما قال يف قوله ) ُقل لَّن يمنفم  القتل وم

ُعونم ِإالَّ قمِلياًل (  فشجعهم على القتال الذي به وعد إحدى احلسنيني ، إما يف العاجل الظهور على العدو ، أو يف اآلجل الَّ مُتمت َّ
 الفوز باخللود يف النعيم ، والوصول إىل ما تشتهي األنفس وتلذ األعني.

   ( ِبيِل اّللَِّ قال القرطب :قوله تعاىل هللا يف قول اجلمهور. وهو  بالقتال يف سبيل هذا خطاب ألُمة حممد ( ومقماتُِلوا يف سم
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ومى به أن تكون كلمة هللا هي العليا .  الذي يُ ن ْ
يٌع )   .ألقوالكم  (َواْعَلم وا َأنَّ اَّللََّ َسَِ
 . بنياتكم وأعمالكم(  َعِليمٌ ) 

 الفوائد :
 وجوب اجلهاد يف سبيل هللا . -1

 أن احلكمة من اجلهاد هو إعالء كلمة هللا . -2

 هاد .التنبيه على اإلخالص يف اجل -3

 التحذير من إرادة غري هللا يف اجلهاد . -4

 هتديد من أراد غري سبيل هللا يف جهاده ، ألن هللا عز وجل مطلع عليه . -5

 إثبات امسني من أمساء هللا ، ومها : السميع والعليم . -6
 
 
 
 ( . (245َواَّللَّ  يـَْقِبض  َويـَْبس  ٌ  َوِإلَْيِه تـ ْرَجع وَن ) اَّللََّ قـَْرًضا َحَسًنا فـَي َضاِعَفه  َله  َأْضَعافًا َكِثريَةً  مَّن َذا الَِّذي يـ ْقِرض  ) 

 [ . 245] البقرة :  
---------- 

أي : من ذا الذي يقرض هللا باإلنفاق يف سبيله يف وجوه الرب كلها ، من الزكوات ( َمْن َذا الَِّذي يـ ْقِرض  اَّللََّ قـَْرضًا َحَسنًا ) 
 األوالد ، وعلى احملتاجني من األقارب واليتامى واملساكني وغريهم .والصدقات ، واإلنفاق على األهل و 

 : فكل من أنفق يف سبيل هللا بنية خالصة وعزمية صادقة دخل يف عموم هذه اآلية . قال ابن كثرب 
  : ْن ذما الَِّذي يُ ْقِرُض اّللَّم ق مْرًضا قال ابن عاشور ًنا .. ( اعرتاض بني مجلة  ) قوله تعاىل )مم سم جوا من  تر إىل الذين خر أملحم

اآلية ، قصد به االستطراد للحث على اإلنفاق لوجه هللا يف طرق ن بين إسرائيل ( أمل تر إىل املإل مديارهم ( إىل آخرها ، ومجلة ) 
ُؤونة مع احلث على إ

م
ة وامل نفاق الواجد الرب ، ملناسبة احلث على القتال ، فإن القتال يستدعي إنفاق املقاتل على نفسه يف الُعدَّ

ة له ، واإلنفاق على املعسرين من اجل ة ملن ال ُعدَّ هللا واعلموا أن يش ، وفيها تبيني ملضمون مجلة ) فضاًل يف سبيل هللا بإعطاء الُعدَّ
 ت ذات ثالثة أغراض. فكان مسيع عليم (

  هللا ، وكان ذلك مما يفضي إىل بذل النفوس : ومناسبة هذه اآلية ملا قبلها : أنه تعاىل ملا أمر بالقتال يف سبيل قال أبو حيان
واألموال يف إعزاز دين هللا ، أثىن على من بذل شيئًا من ماله يف طاعة هللا ، وكان هذا أقل حرجاً على املؤمنني ، إذ ليس فيه إالَّ 

 بذل املال دون النفس ، فأتى هبذه اجلملة االستفهامية املتضمنة معىن الطلب. 
 : أي من ذا الذي ينفق يف سبيل هللا حىت يبِدله هللا ،  رج السرتداد البدلخْ ي قرضًا ؛ ألن القرض أومسّ  قال القرطيب

 . باألضعاِف الكثرية
 : ومسي اإلنفاق قرضًا حس نًا هلل تعاىل ، مع أن املال ماله ، وامللك ملكه ، واخللق عبيده ، حثًا وترغيباً  وقال بعض العلماء

 فيه .
 : ذلك اإلنفاق قرضاً حسناً ، حثاً للنفوس وبعثاً هلا على البذل ، ألن الباذل مىت علم أن عني ماله يعود مسى  قال ابن القيم
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إليه وال بد طّوعت له نفسه بذله ، وسهل عليه إخراجه ، فإن علم أن املستقرض ملّي ويّف حمسن كان أبلغ يف طيب قلبه ومساحة 
ه وينميه له ويثمره حىت يصري أضعاف ما بذله كان بالقرض أمسح وأمسح ، فإن نفسه ، فإن علم أن املستقرض يتجر له مبا اقرتض

علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجراً آخر من غري جنس القرض ، وأن ذلك األجر حظ عظيم وعطاء كرمي فإنه ال 
 ضعف إميانه  يتخلف عن قرضه إال آلفة يف نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة بالضمان ، وذلك من

 القرض احلسن جيمع أموراً ثالثة : : قال ابن القيم 
 أن يكون من طيب ماله ال من رديئه وخبيثه . أحدها :
 أن خيرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة هللا . الثاين :

 أن ال مين به وال يؤذي  . الثالث :

ُر الرَّازِِقنيم : خلفًا يف الدنيا كما قال تعاىل ) أي (فـَي َضاِعَفه  َله  َأْضَعافًا َكِثريًَة )  ي ْ ْيٍء ف مُهوم خُيِْلُفُه ومُهوم خم ْقُتْم ِمْن شم ا أمنْ فم مم (  وم
ِبيِل اّللَِّ  ويضاعفه له احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية كما قال تعاىل ) ُْم يِف سم ثمُل الَِّذينم يُ ْنِفُقونم أمْموماهلم مم

اُء وماّللَُّ كم  ْن يمشم بٍَّة وماّللَُّ ُيضماِعُف ِلمم نماِبلم يف ُكلِّ ُسْنبُ لمٍة ِمائمُة حم ْبعم سم بٍَّة أمنْ بمتمْت سم ثمِل حم  ( . وماِسٌع عمِليمٌ مم
ت مْثِبيتاً ِمْن أمنْ ُفسِ وقال تعاىل ) اِت اّللَِّ وم ْرضم ُُم ابِْتغماءم مم ثمُل الَِّذينم يُ ْنِفُقونم أمْموماهلم مم نْيِ وم ا ِضْعفم ا وماِبٌل فمآتمْت ُأُكلمهم اب مهم نٍَّة ِبرمبْ ومٍة أمصم ثمِل جم مم ِهْم كم

ُلونم بمِصريٌ  ا وماِبٌل فمطملٌّ وماّللَُّ مبما ت مْعمم هم  ( . فمِإْن ملْم ُيِصب ْ
نًا ف م ويف اآلخرة كما يف قوله تعاىل يف سورة احلديد ) سم ْن ذما الَِّذي يُ ْقِرُض اّللَّم ق مْرضًا حم اعِ مم رميُيضم لمُه أمْجٌر كم ُه لمُه وم واب أي : وله ث(  فم

عمالنِيمًة ف ملمُهْم أمْجُرُهْم ِعْندم كما قال تعاىل )  ،لوان النعيمعظيم وهو اجلنة وما فيها من أ اِر ِسرًّا وم هم ُْم بِاللَّْيِل ومالن َّ الَِّذينم يُ ْنِفُقونم أمْموماهلم
ْوٌف عملمْيِهْم ومال  ( . ُهْم حيمْزمنُونم  رمهبِِّْم ومال خم

 أي : يقرّت على من يشاء .( َواَّللَّ  يـَْقِبض  ) 
 أي : ويوسع على من يشاء ابتالء وحكمة .( َويـَْبس  ٌ  ) 
 بعد املوت ، فيجازيكم على أعمالكم .(  َوِإلَْيِه تـ ْرَجع ونَ ) 

 الفوائد :
 احلث على اإلنفاق يف طاعة هللا عز وجل . -1

  عز وجل ، وأن هللا يعوض املنفق .أنه ال يضيع شيء عند هللا -2

 ينبغي احلرص على أن يكون اإلنفاق والعطاء حسناً ، فال مين به وال يقصد به رياء وال مسعة . -3

وعد من هللا عز وجل أن من أنفق بطاعة هللا عز وجل يريد ما عند هللا أن هللا يضاعف له ذلك وخيلفه وله األجر الكبري يوم  -4
 القيامة .

 َسِبيِل اَّللَِّ قَاَل َهْل َعَسْيت ْم ِإن  َر ِإىَل اْلَمإِل ِمن َبِّن ِإْسَرائِيَل ِمن بـَْعِد م وَسى ِإْذ قَال وْا لَِنيبٍِ هلَّ م  ابـَْعْث لََنا َمِلًكا نُـَّقاِتْل يف َألَْ تَـ ) 
َنآئَِنا فـََلمَّا ك ِتَب َعَلْيِهم  اْلِقَتال   ك ِتَب َعَلْيك م  اْلِقَتال  َأالَّ تـ َقاتِل وْا قَال وْا َوَما لََنا َأالَّ نـ َقاِتلَ  يف َسِبيِل اَّللَِّ َوَقْد أ ْخرِْجَنا ِمن ِديَارِنَا َوأَبـْ

ه ْم َواَّللَّ  َعِليٌم بِالظَّاِلِمنَي ) نـْ  ( . (246تـََولَّْوْا ِإالَّ قَِلياًل مِِ
 [ . 246] البقرة :  

---------- 
أي : أمل يصل خرب القوم إليك ؟ وهو تعجيب وتشويق للسامع ، وكانوا ( َبِّن ِإْسرائيَل ِمْن بـَْعِد م وَسى َألَْ تـََر ِإىَل اْلَمإِل ِمْن ) 

 . من بين إسرائيل وبعد وفاة موسى عليه السالم
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عون ( وهو من نسل هارون ، أقم لنا أمرياً أي : حني قالوا لنبيهم ) مش(  ِإْذ قَال وا لَِنيبٍِ هَل م  ابـَْعْث لََنا َمِلكًا نـ َقاِتْل يف َسِبيِل اَّللَِّ ) 
 . واجعله قائداً لنا لنقاتل معه األعداء يف سبيل هللا

أي : قال هلم نبيهم : أخشى أن يُفرض عليكم القتال مث ال تقاتلوا ( قَاَل َهْل َعَسْيت ْم ِإْن ك ِتَب َعَلْيك م  اْلِقَتال  َأالَّ تـ َقاتِل وا  )
 . عدوكم وَتبنوا عن لقائه

َنائَِنا )  قالوا مستنكرين توقع نبيهم : وأي مانع مينعنا عن القتال ( قَال وا َوَما لََنا َأالَّ نـ َقاِتَل يف َسِبيِل اَّللَِّ َوَقْد أ ْخرِْجَنا ِمْن ِديَارِنَا َوأَبـْ
 .يف سبيل هللا ، وقد أخرجنا عدونا من ديارنا ، وأبعدنا عن أوالدنا بالقتل واألسر 

 أي : فلما فرض عليهم القتال .( ا ك ِتَب َعَلْيِهم  اْلِقَتال  فـََلمَّ ) 
ه ْم )   نكل أكثرهم عن اجلهاد إال فئة قليلة منهم صربوا وثبتوا .( تـََولَّْوا ِإالَّ َقِليالً ِمنـْ
  : ضرتِ قال القرطيب عمة تتمىّن احلرب أوقات األنفة فإذا حم ة املائلة إىل الدَّ عَّت وانقادت  وهذا شأن اأُلمم املتنعِّمم احلرب كم

 . بقوله ) ال تتمنوا لِقاء العدّو وسلوا هللا العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا ( ِلطبعها ، وعن هذا املعىن هنى النّب 
وجب هللا وعيد وهتديد ملن تقاعد عن القتال بعد أن فرض عليه بسؤاله ورغبته ، وأن اإلعراض عما أ(  َواَّللَّ  َعِليٌم بِالظَّاِلِمنيَ ) 

 على العبد ظلم ، إذ الظلم وضع الشيء يف غري موضعه .
 الفوائد :

 احلث على النظر واالعتبار مبا حيدث وما يذكر هللا من القصص . -1
 ُتذير هذه األمة عن التويل عن القتال إذا كتب عليهم . -2
 أنه ال بد للجيوش من قائد يتوىل قيادهتا . -3
 اإلشارة إىل اإلخالص . -4
 ) ال تتمنوا لقاء العدو ( . اإلشارة إىل قول النب  -5
 أن اإلنسان ال ينبغي له أن يسأل شيئاً قبل وقوعه . -6
 ه  ( .1433/  1/  30) األحد     ُترمي الظلم بأنواعه . -7
 
 
 
 
َنا َوحَنْن  َأَحقُّ بِاْلم ْلِك ِمْنه  َولَْ يـ ْؤَت َسَعًة َوقَاَل هَل ْم نَِبيـُّه ْم ِإنَّ اَّللََّ َقْد بـََعَث َلك ْم طَال وَت َمِلًكا قَال َوْا أَ )  َنَّ َيك ون  لَه  اْلم ْلك  َعَليـْ

َن اْلَماِل قَاَل ِإنَّ اَّللََّ اْصَطَفاه  َعَلْيك ْم َوزَاَده  َبْسَطًة يف اْلِعْلِم َواجلِْْسِم َواَّللَّ  يـ ْؤيت م ْلكَ  ( 247يٌم )ه  َمن َيَشاء َواَّللَّ  َواِسٌع َعلِ مِِ
ا تـََرَك آل  م وَسى َوآل  َهار وَن حَتِْمل ه  اْلَمآلِئَكة  َوقَاَل هَل ْم نِِبيـُّه ْم ِإنَّ آيََة م ْلِكِه َأن يَْأتَِيك م  التَّاب وت  ِفيِه َسِكيَنٌة مِِن رَّبِِك ْم َوبَِقيٌَّة ِمَِِّ 

 ( . (248ِإنَّ يف َذِلَك آليًَة لَّك ْم ِإن ك نت م مُّْؤِمِننَي )
 [ . 248 – 247] البقرة :  

---------------- 
، أي: ملا طلبوا من نبيهم أن يعني هلم ملًكا منهم فعني هلم طالوت  ( َوقَاَل هَل ْم نَِبيـُّه ْم ِإنَّ اَّللََّ َقْد بـََعَث َلك ْم طَال وَت َمِلكاً ) 
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هم كان يف سبط يهوذا، ومل يكن هذا من ذلك السبط فلهذا من أجنادهم ومل يكن من بيت امللك فيهم؛ ألن امللك في وكان رجالً 
 : قالوا

َنا  )  . أي: كيف يكون ملًكا علينا (قَال وا َأَنَّ َيك ون  َله  اْلم ْلك  َعَليـْ
  : ْيدهم عن أمر هللا تعاىل .قال القرطيب روا على سّنتهم يف ت مْعِنيتهم األنبياء وحم  جم
  أىن يكون له امللك علينا ( مبعىن كيف ، وهو استفهام مستعمل يف التعجب ، تعجبوا من  : وأمىنَّ يف قوله )وقال ابن عاشور

 .جعل ِمثله ملكاً ، وكان رجالً فالحاً من بيت حقري ، إالّ أنه كان شجاعاً ، وكان أطول القوم 
 أي : ألنا فينا من هو من أوالد امللوك .( َوحَنْن  َأَحقُّ بِاْلم ْلِك ِمْنه  ) 
،  عضهم أنه كان سقاء وقيل: دباًغاأي: مث هو مع هذا فقري ال مال له يقوم بامللك، وقد ذكر ب (يـ ْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل  َولَْ ) 

 .ل معروف وهذا اعرتاض منهم على نبيهم وتعنت وكان األوىل هبم طاعة وقو 
  : ي هلم إذ قال هلم النب عن هللا ئيل ، فكان ينبغسراإهذا كالم من تعنتم وحادم عن أمر هللا ، وهي عادة بين قال أبو حيان

أن يسلموا ألمر هللا ، وال تنكره قلوهبم ، وال يتعجبوا من ذلك ، ففي املقادير أسرار ال (  إن هللا قد بعث لكم طالوت ملكاً ) 
 تدرك ، فقالوا : كيف ميلك علينا من هو دوننا.

 أي : نبيهم جميباً هلم :( قَاَل ) 
هللا  أي: اختاره لكم من بينكم وهللا أعلم به منكم. يقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي بل ( اْصَطَفاه  َعَلْيك ْم ِإنَّ اَّللََّ ) 

 ك .أمرين به ملا طلبتم مين ذل
 ، احلرب ومعرفة هبايف أنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصربًاأي: وهو مع هذا أعلم منكم، و  (َوزَاَده  َبْسَطًة يف اْلِعْلِم َواجلِْْسِم ) 

 م .أمت علًما وقامة منكأي: 
 مث بني هلم مع ذلك وجه  ،أي : اختاره ، واختيار هللا هو احلجة القاطعة  (اصطفاه عملمْيُكْم  : قوله تعاىل ) قال الشوكاين

جيح ، وزاده بسطة يف االصطفاء : بأن هللا زاده بسطة يف العلم ، الذي هو مالك اإلنسان ، ورأس الفضائل ، وأعظم وجوه الرت 
اجلسم الذي يظهر به األثر يف احلروب ، وَنوها ، فكان قويًا يف دينه ، وبدنه ، وذلك هو املعترب ، ال شرف النسب . فإن 

 ه .فضائل النفس مقّدمة علي
  : ا مسي طالوت قال بعضهم : املراد بالبسطة يف اجلسم طول القامة ، وكان يفوق الناس برأسه ومنكبه ، وإمنوقال الرازي

 لطوله .
 املراد من البسطة يف اجلسم اجلمال ، وكان أمجل بين إسرائيل .: وقيل  

 وقيل : املراد القوة ، وهذا القول عندي أصح ألن املنتفع به يف دفع األعداء هو القوة والشدة ، ال الطول واجلمال .
 : اجلسم ، وهذا منه تعاىل تنبيه على أن الفضائل النفسانية إنه تعاىل قدم البسطة يف العلم ، على البسطة يف  قال الرازي

 . أعلى وأشرف وأكمل من الفضائل اجلسمانية
  : قدم النب يف كالمه العلم على القوة ألن وقعه أعظم ، قال أبو الطيب : وقال ابن عاشور 

 هو أموٌَّل وهي احملل الثاين .  ---الرأي قبلم شجاعِة الشجعان   
هنا ، هو علم تدبري احلرب وسياسة األمة ، وقيل : هو علم النبوة ، وال يصح ذلك ألن طالوت مل يكن معدوداً من فالعلم املراد 

 أنبيائهم .
  ِبه وبفقره ردَّ عليهم ذلكقال أبو السعود ه بسقوط نسم  : : ملّا استبعدوا متلُّكم
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الكم األمِر هو اصطفاُء هللا تعاىل وقد اختاره عليكم:  أوالً    .وهو أعلم باملصاحل منكم  بأن مم
نم به من معرفة أموِر السياسِة ، وجسامُة البدن ليعُظم خطرُه يف القلوب ويقِدرم على  وثانيًا :  بأن الُعمدة فيه ُوفوُر العلم ليتمكَّ

 افٍر. و   تعاىل منهما حبظٍّ مقاومة األعداِء ومكابدِة احلروب وقد خصه هللا
  : اً عليهم حجة كانوا مقرين بنبوة ذلك النب ، كان إخباره عن هللا تعاىل أنه جعل طالوت ملك  واعلم أن القوم ملاقال الرازي

 قاطعة يف ثبوت امللك .
 ه .شكل حسن وقوة شديدة يف بدنه ونفسومن هاهنا ينبغي أن يكون امللك ذا علم و :  قال ابن كثري 
 .ورأفته خبلقه ي ما شاء فعل وال ُيسأل عما يفعل وهم يسألون لعلمه وحكمتههو احلاكم الذ أي (َواَّللَّ  يـ ْؤيت م ْلَكه  َمْن َيَشاء  ) 

اُء كما قال تعاىل ) ْن تمشم تُِعزُّ مم اُء وم ت مْنزُِع اْلُمْلكم ممَّْن تمشم اُء وم ْن تمشم رُ ُقِل اللَُّهمَّ مماِلكم اْلُمْلِك تُ ْؤِت اْلُمْلكم مم اُء بِيمِدكم اخْلمي ْ ْن تمشم تُِذلُّ مم  (.وم
 فهو سبحانه يؤت ملكه من يشاء وال اعرتاض ألحد عليه يف ، والعبيد هلل ، وتقريره أن امللك هلل ا جواب عن شبهتم ، هذ

 عليه يف فعله . فعله ، ألن املالك إذا تصرف يف ملكه فال اعرتاض ألحد
 : اء قوله تعاىل )  قال الشوكاين ن يمشم ُه مم بيد عبيده ، فما لكم واالعرتاض على شيء فامللك ملكه ، والع( وهللا يُ ْؤِتى ُمْلكم

اء ) ليس هو لكم ، وال أمره إليكم . وقد ذهب بعض املفسرين إىل أن قوله  ن يمشم ُه مم ،  من قول نبينا حممد  (وهللا يُ ْؤِتى ُمْلكم
 ر .وقيل : هو من قول نبيهم ، وهو الظاه

  : تمل أن يكون من كالم النب ، فيكون قد رجع هبم إىل قوله تعاىل ) وهللا يؤت ملكه من يشاء ( حيقال ابن عاشور
 التسليم إىل أمر هللا ، بعد أن بني هلم شيئاً من حكمة هللا يف ذلك.

 وحيتمل أن يكون تذيياًل للقصة من كالم هللا تعاىل .
 ( اُء قوله تعاىل ْن يمشم ُه مم  باملشيئة فإنه مقرون باحلكمة، ء عّلقه هللا: ولُيعلم أن كل شيقال الشيخ ابن عثيمني (وماّللَُّ يُ ْؤِت ُمْلكم

ا ، والدليل على ذلك قوله تعاىل )شيئة جمردة هكذا تأت عفواً، ال، بل هي مشيئة مقرونة باحلكمة: أنه ليست مشيئة هللا مأي مم وم
ِكيماً  انم عمِليماً حم اءم اّللَُّ ِإنَّ اّللَّم كم اُءونم ِإالَّ أمْن يمشم  .بنّي أن ذلك مبين على علم وحكمة تهم مبشيئة هللا( فلما بنّي أن مشيئتمشم

 قال ابن جرير : واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية واإلفضال واجلود والتدبري .  (َواَّللَّ  َواِسٌع )  
 الواسع : هو الغين الذي وسع غناه مفاقر عباده ، ووسع رزقه مجيع خلقه . وقال اخلطايب : 
 نعوت ومتعلقاهتا ، حبيث ال حيصي أحد ثناء عليه ، بل هو كما أثىن على نفسه ، : الواسع الصفات وال وقال السعدي

 واسع العظمة ، والسلطان وامللك ، واسع الفضل واإلحسان ، عظيم اجلود والكرم .
  ، فاهلل عز وجل واسع العطاء ، كثري اإلفضال على خلقه ، واخللق كلهم يتقلبون يف رمحته وفضله ، يعطي من يشاء ومينع

 وخيفض من يشاء ويرفع ، بعلمه الذي وسع كل شيء وحكمته .
  )وأناب مهما بلغت ذنوبه وخطاياه . أنه يغفر لكل من تاب: ومن سعة مغفرته )وهللا واسع املغفرة 

يعًا ِإنَُّه ُهوم اْلغمُفوُر الرَِّحيمُ ُقْل يما ِعبماِديم الَِّذينم أمْسرمُفوا عملمى أمنْ ُفِسِهْم ال ت مْقنمُطوا ِمْن رممْحمِة اّللَِّ ِإنَّ قال تعاىل )  نُوبم مجِم . (اّللَّم ي مْغِفُر الذُّ
ابم وقال محلة العرش عن رهبم تبارك وتعاىل ) ِقِهْم عمذم ِبيلمكم وم ُعوا سم ِعْلمًا فماْغِفْر لِلَِّذينم تمابُوا ومات َّب م ْيٍء رممْحمًة وم ِسْعتم ُكلَّ شم رمب َّنما وم

 ( . اجلْمِحيمِ 
 ْيٍء ِعْلماً كما قال تعاىل ): العلم وهللا واسع ِسعم ُكلَّ شم ُُكُم اّللَُّ الَِّذي ال ِإلمهم ِإالَّ ُهوم وم  ( . ِإمنَّما ِإهلم
   : ْيءٍ كما قال تعاىل )وهللا واسع الرمحة بُوكم ف مُقْل رمبُُّكْم ُذو رممْحمٍة وماِسعمةٍ ( ، وقال تعاىل ) ومرممْحميِت ومِسعمْت ُكلَّ شم ذَّ  ( . فمِإْن كم
 عمِليٌم مبن يستحق امللك ، ويصلح له .،  بكل شيء ال ختفى عليه خافية(   َعِليمٌ ) 
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يقول نبيهم هلم: إن عالمة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد هللا عليكم  (َوقَاَل هَل ْم نَِبيـُّه ْم ِإنَّ آيََة م ْلِكِه َأْن يَْأتَِيك م  التَّاب وت  ) 
 التابوت الذي كان أخذ منكم.

 أي : عالمة ملكه إتيان التابوت الذي أخذ منهم ، أي : رجوعه إليكم ، وهو صندوق التوراة .:  قال الشوكاين 
 . التابوت صندوق ، لكن ما هي صفة التابوت الوارد يف اآلية ، هللا أعلم بذلك 
 سكن إليه النفوس من اآليات اليت يعرفوهنا .اختلف يف املراد بالسكينة ، ورجح الطربي أهنا ما ت( ِفيِه َسِكيَنٌة ِمْن رَبِِك ْم ) 
اختلف يف املراد بالبقية ، قيل : عصا موسى ، وقيل : رضاض األلواح ، وقيل : هي ( َوبَِقيٌَّة ِمَّا تـََرَك آل  م وَسى َوآل  َهار وَن ) 

 بعض ما تركه آل موسى وآل هارون من ثياب .
  : ن يقال : إن هللا تعاىل ذكره أخرب عن التابوت الذي جعله آية لصدق قول وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب أقال الطربي

الذي قال ألمته : " إن هللا قد بعث لكم طالوت ملكا" أن فيه سكينة منه ، وبقية مما تركه آل موسى وآل هارون.  نبيه 
 ، والثياب ، واجلهاد يف سبيل هللا وجائز أن وجائز أن يكون تلك البقية : العصا ، وكسر األلواح ، والتوراة ، أو بعضها ، والنعلني

يكون بعض ذلك ، وذلك أمر ال يدرك علمه من جهة االستخراج وال اللغة ، وال يدرك علم ذلك إال خبرب يوجب عنه العلم. وال 
ذ كان ، إ وإذ كان كذلك ، فغري جائز فيه تصويب قول وتضعيف آخر غريهإلسالم يف ذلك للصفة اليت وصفنا ، خرب عند أهل ا

 جائزاً فيه ما قلنا من القول .
  : والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا األنبياء وآثارهم ، فكانت النفوس تسكن إىل ذلك قال ابن عطية

، كما وتأنس به وتقوى ، فاملعهود أن هللا ينصر احلق واألمور الفاضلة عنده ، والسكينة على هذا فعيلة مأخوذة من السكون 
 يقال عزم عزمية وقطع قطيعة .

قال ابن عباس : جاءت املالئكة ُتمل التابوت بني السماء واألرض حىت وضعته بني يدي طالوت والناس ( حَتِْمل ه  اْلَمالِئَكة  ) 
 ينظرون .

 طالوت . عةطا أي: على صدقي فيما جئتكم به من النبوة، وفيما أمرتكم به من  لكم (ِإنَّ يف َذِلَك آَليًَة ) 
 أي : باهلل واليوم اآلخر .(  ِإْن ك ْنت ْم م ْؤِمِننيَ  )

 الفوائد :
 تعظيم األنبياء هلل تعاىل وحسن أدهبم . -1
 وجوب اإلميان بالقدر . -2
 فضل العلم . -3
 أن امللك يقوى بالعلم وقوة البدن . -4
 سم والقوة كان أقوم مللكه .أنه كلما كان ويل األمر ذا سلطة يف العلم وتدبري األمور واجل -5
 املشيئة هلل . إثبات -6
 سعة رمحة هللا وعلمه وملكه . -7
 إثبات امسني من أمساء هللا ومها : الواسع والعليم . -8
 ما يف التابوت من اآليات العظيمة . -9

 أن للسكينة تأثرياً على القلوب . -10
 إثبات املالئكة . -11
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 املؤمنون . أن اآليات إمنا ينتفع هبا -12
 فضيلة اإلميان . -13
 أن املالئكة أجسام . -14
 يَْطَعْمه  فَِإنَّه  ِمّنِِ ِإالَّ َمِن اْغتَـَرَف فـََلمَّا َفَصَل طَال وت  بِاجْل ن وِد قَاَل ِإنَّ اَّللََّ م ْبَتِليك م بِنَـَهٍر َفَمن َشِرَب ِمْنه  فـََلْيَس ِمّنِِ َوَمن لَّْ ) 

ه ْم فـََلمَّا َجاَوزَه  ه َو َوالَِّذيَن آَمن وْا َمَعه  قَال وْا اَل طَاَقَة لََنا الْ غ ْرَفًة بَِيِدِه فَ  نـْ يَـْوَم ِبَال وَت َوج نوِدِه قَاَل الَِّذيَن َشرِب وْا ِمْنه  ِإالَّ قَِلياًل مِِ
 ( . (249ًة بِِإْذِن اَّللَِّ َواَّللَّ  َمَع الصَّاِبرِيَن )ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريَ  َيظ نُّوَن أَنَـّه م مُّاَلق وا اَّللَِّ َكم مِِن

 [ . 249] البقرة :  
----------- 

 أي : خرج باجليش وانفصل عن بيت املقدس وجاوزه .( فـََلمَّا َفَصَل طَال وت  بِاجْل ن وِد ) 
 أي : متربكم بنهر .( قَاَل ِإنَّ اَّللََّ م ْبَتِليك ْم بِنَـَهٍر ) 
  ووجه احلكمة يف ابتالئهم به أن يعلم طالوت من له نية يف القتال منهم ومن ليس له نية .: اجلوزي قال ابن 
  : يف حكمة هذا االبتالء وجهان :وقال الرازي 

ار : قال القاضي : كان مشهورًا من بين إسرائيل أهنم خيالفون األنبياء وامللوك مع ظهور اآليات الباهرة فأراد هللا تعاىل إظهاألول 
، ال يؤثر كتأثريه حال لقاء العدو ألن الرجوع قبل لقاء العدوا من يصرب على احلرب ممن ال يصرب، عالمة قبل لقاء العدو يتميز هب

ٍر ( .فمإِ قبل مقاتلة العدو ال جرم قال )  فلما كان هذا هو الصالح هم  نَّ هللا ُمْبتمِليُكم بِن م
 على الشدائد . أنه تعاىل ابتالهم ليتعودوا الصربالثاين : 

  ومعىن هذا االبتالء أنه اختبار هلم ، فمن ظهرت طاعته يف ترك املاء ُعِلم أنه مطيع فيما عدا ذلك ، ومن وقال القرطيب :
 ى .غلبته شهوته ) يف املاء ( وعصى األمر فهو يف العصيان يف الشدائد أحر 

 . -وأراد بذلك أن خيترب إرادهتم وطاعتهم قبل أن خيوض غمار احلرب  – يصحبين أي : من شرب منه فال( َفَمْن َشِرَب ِمْنه  فـََلْيَس ِمّنِِ ) 

  : ومعىن قول طالوت ) ليس مين ( حيتمل أنه أراد الغضب عليه والبعد املعنوي .قال ابن عاشور 
 وحيتمل أنه أراد أنه يفصله عن اجليش ، فال يكمل اجلهاد معه . 

ه فإنه مين ( ألنه أراد به إظهار مكانة من ترك الشرب من النهر ووالئه وقربه ، ولو مل يكن والظاهر األول لقوله ) ومن مل يطعممْ 
هذا مراده لكان يف قوله ) فمن شرب منه فليس مين ( غنية عن قوله : ومن مل يطعمه فإنه مين ؛ ألنه إذا كان الشارب مبعداً من 

 اجليش فقد علم أن من مل يشرب هو باقي اجليش .
 أي : ومن مل يشرب منه فإنه من جندي الذين يقاتلون معي .(  َيْطَعْمه  فَِإنَّه  ِمّنِِ َمْن لَْ ) و 
  كرروا شيئاً أن يكرروه بلفظ آخر، ولغة القرآن أفصح اللغات  : ومل يقل ومن مل يشربه ألن من عادة العرب إذاقال القرطيب ،

 فال ِعربة بقدح من يقول : ال يقال طعمت املاء .
 ( أي : لكن من اغرتف قليالً من املاء ليبل عطشه وينقع غلته فال بأس بذلك .َمِن اْغتَـَرَف غ ْرَفًة بَِيِدِه  ِإالَّ ) 
ه ْم )  أي : فلما وصلوا إىل النهر انكبوا على املاء وأفرطوا يف الشرب منه إال عدداً قلياًل منه صربوا على ( َفَشرِب وا ِمْنه  ِإالَّ َقِلياًل ِمنـْ

 حلر ، واكتفوا بُغرفة اليد .العطش وا
 ويف عدد القليل الذين مل يشربوا إال غرفة قوالن  : قال ابن اجلوزي: 

 : أهنم أربعة آالف ، قاله عكرمة والسدي . أحدمها 
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أنتم بعدة أصحاب  )، أنه قال ألصحابه يوم بدر ، وهو الصحيح ، ملا روي عن النب  : ثالَثائة وثالثة عشر رجالً  والثاين 
 . وكانوا يوم بدر ثالَثائة وثالثة عشر رجالً ( الوت يوم لقاء جالوت ط
 . يف هذا أن أكثر عباد هللا ال ينفذ أمر هللا 

، فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي األعمال  روى أمحد والدارمي عن عبد هللا بن سالم قال ) قعدنا نفر من أصحاب رسول هللا وقد 
حىت  زل هللا تعاىل ) سبح هلل ... ( حىت ختمها ، قال عبد هللا : فقرأها علينا رسول هللا أحب إىل هللا تعاىل لعملناه ، فأن

 ختمها ( .
 واآلية إنكار ملن يقول قوالً وال يفعله ، أو يعد وعداً ال يفي به .

ا ال ت مْفعمُلونم : قوله تعاىل ) قال القرطيب على أن يقول اإلنسان عن نفسه من  استفهام على جهة اإلنكار والتوبيخ ( مِلم ت مُقوُلونم مم
 اخلري ما ال يفعله ، أما يف املاضي فيكون كذباً ، وأما يف املستقبل فيكون خلفاً وكالمها مذموم .

  يء ، وأن السالمة غنيمة ، وأن األوىل أن اإلنسان ال يسأل أو يتمىن أمر قد ال يفي شويف اآلية تعريض بأن العافية ال يعدهلا
 م نفسه مبا مل يلزمه هللا به .بفعله ، أو يلز 

 : وقد جاءت آيات يف معىن هذه اآلية 
ا ُكِتبم عملميْ كقوله تعاىل ) اةم ف ملممَّ وا أمْيِديمُكْم ومأمِقيُموا الصَّالةم ومآُتوا الزَّكم ُْم ُكفُّ ْونم أمملْم ت مرم ِإىلم الَِّذينم ِقيلم هلم ْشم ُهْم خيم ِهُم اْلِقتماُل ِإذما فمرِيٌق ِمن ْ

ْرت منما ِإىلم النَّ  نما اْلِقتمالم لمْوال أمخَّ تمْبتم عملمي ْ قماُلوا رمب َّنما مِلم كم ْشيمًة وم دَّ خم ْشيمِة اّللَِّ أمْو أمشم خم ٍل قمرِيبٍ اسم كم  ( . أمجم
ذُِكرم وقال تعاىل ) ٌة وم مم ُنوا لمْوال نُ زِّلمْت ُسورمٌة فمِإذما أُْنزِلمْت ُسورمٌة حُمْكم ي مُقوُل الَِّذينم آمم رمٌض ي مْنظُُرونم  وم ا اْلِقتماُل رمأمْيتم الَِّذينم يف قُ ُلوهِبِْم مم ِفيهم

ُمْ  ْوِت فمأمْوىلم هلم ْغِشيِّ عملمْيِه ِمنم اْلمم  ( . ِإلمْيكم نمظمرم اْلمم
انم عمْهُد اّللَِّ وقال تعاىل ) ُدوا اّللَّم ِمْن ق مْبُل ال يُ وملُّونم اأْلمْدبمارم ومكم انُوا عماهم ْد كم لمقم ْسُؤوالً وم  ( . مم
ُلونم اْلِكتمابم أمفمال ت مْعِقُلونم وقال تعاىل ) ُكْم ومأمنْ ُتْم ت مت ْ ْونم أمنْ ُفسم ت مْنسم  ( . أمتمْأُمُرونم النَّاسم بِاْلربِّ وم

 -ة وبضعة عشر رجاًل وهم ثالَثائ -: فلما عرب طالوت النهر هو والقلة املؤمنة معه ( أيَلمَّا َجاَوزَه  ه َو َوالَِّذيَن آَمن وا َمَعه  ) ف
 ملالقاة العدو ، ورأوا كثرة عدوهم وعدهتم .

  ويدل لذلك أمور :فلم يعرب معه إال املطيع 
عمهُ  احلجة األوىل ُنوْا مم قوه يف تلك ( الذين واف: أن هللا تعاىل قال )فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه( فاملراد بقوله )الذين ءامم

 ، علمنا أنه ما عرب النهر أحد إال املطيعني. خص املطيعني بأهنم عربوا النهر، مثكل العسكرالطاعة، فلما ذكر هللا تعاىل  
ِربم ِمْنُه ف ملمْيسم مِ وهي قوله تعاىل حكاية عن طالوت ): اآلية املتقدمة  احلجة الثانية ن شم يّن( أي ليس من أصحايب يف سفري،  فممم

رِبُوْا ِمْنهُ ، قمرمنا يف هذا األ: لست أنت كالرجل الذي يقول لغريه ، وذلك لفساد أي ليتسببوا به إىل الرجوع( ال: ومعىن )فمشم
 دينهم وقلبهم .
أن املقصود من هذا االبتالء أن يتميز املطيع عن العاصي واملتمرد ، حىت يصرفهم عن نفسه ويردهم قبل أن يرتدوا  احلجة الثالثة :

ء ليس إال هذا املعىن كان الظاهر أنه صرفهم عن نفسه يف ذلك الوقت وما عند حضور العدو ، وإذا كان املقصود من هذا االبتال
 أذن هلم يف عبور النهر.

 أي : ال قدرة لنا اليوم جبالوت وجنوده األشداء .( قَال وا ال طَاَقَة لََنا اْليَـْوَم ِبَال وَت َوج ن وِدِه ) 
  ال واختلفوا يف القائلني هلذا على ثالثة أقو : قال ابن اجلوزي: 

 : أهنم الذين شربوا أكثر من غرفة ، فإهنم انصرفوا ، ومل يشهدوا ، وكانوا أهل شك ونفاق ، قاله ابن عباس ، والسدي .  أحدها
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 : أهنم الذين قلت بصائرهم من املؤمنني ، قاله احلسن ، وقتادة ، وابن زيد . والثاين
 ضهم لبعض ، ملا رأوا من قلتهم ، وهذا اختيار الزجاج .: أنه قول الذين جاوزوا معه ، وإمنا قال ذلك بع والثالث 

وأهنم ليسوا بأهل ، وقد دل قوله )فشربوا منه( على ِقلة صربهم :وقال ابن عاشورجرير وابن عاشور؛  وقد رجح هذا القول ابن
ذلك قالوه ملا فيحتمل أن وجنوده(  طاقة لنا اليوم جبالوت الدم جماوزة النهر فقالوا )، ولذلك مل يلبثوا أن صرحوا بعملزاولة احلروب

سرون اخلوف ، فلما اقرتب اجليشان، مل يستطيعوا كتمان ما ، وكانوا يتمل أهنم كانوا يعلمون قوة العدو، وحيرأوا جنود األعداء
 .هبم
  وقدرته .واهنم باهللأي : قال الذين يوقنون بلقاء هللا ، مذكرين إلخ( َل الَِّذيَن َيظ نُّوَن أَنَـّه ْم م الق و اَّللَِّ اق) 
 . معىن الظن هنا اليقني . والظن يطلق على اليقني 

ْصرِفاً كما يف قوله تعاىل ) ا مم هم ُدوا عمن ْ ا ومملْم جيِم ْنُت أميّنِ وكقوله تعاىل ) ،فأيقنوا :أي(  ومرمأى اْلُمْجرُِمونم النَّارم فمظمنُّوا أمن َُّهْم ُموماِقُعوهم ِإيّنِ ظمن م
ابِيمهْ   ( . ُمالٍق ِحسم

مجاعة كثرية   –وأمره  –بإذن هللا  –كم من مجاعة قليلة مؤمنة صابرة ، غلبت ( َكْم ِمْن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة بِِإْذِن اَّللَِّ ) 
 كافرة باغية .

  : واملعىن أنه ال عربة بكثرة العدد إمنا العربة ِه ( ا اليوم جِبماُلوتم ومُجنودِ الم طماقمةم لمنم د منه تقوية قلوب الذين قالوا ) املراقال الرازي
بالتأييد اإلهلي ، والنصر السماوي ، فإذا جاءت الدولة فال مضرة يف القلة والذلة ، وإذا جاءت احملنة فال منفعة يف كثرة العدد 

 والعدة. 
  : منعت من ذلك حىت ينكسر العدد  لكن األعمال القبيحة والنيات الفاسدة ،هكذا جيب علينا َنن أن نفعل قال القرطيب

: إمنا تقاتلون ويف البخارّي: وقال أبو الدرداء، وذلك مبا كسبت أيدينا!  من العدّو كما شاهدناه غري مرةالكبري منا قّدام اليسري
 بأعمالكم.

  ويف
ُ

لون والصرب قليل واالعتماد فاألعمال فاسدة والضعفاء ُمْهمم ل ترزقون وتنصرون إال بضعفائكم  ( هقال )  ْسند أن النّب امل
عم الذين تقوى زائلة! قال هللا تعاىل ) ضعيف وال عملمى هللا فتوكلوا ( وقال ) ِإنَّ هللا مم اِبُروْا ومرماِبُطوْا واتقوا هللا ( وقال ) وم صم اصربوا وم

ن يمنُصرُُه ( وقال ) ِإذما لميمنُصرمنَّ هللا مم ِثرياً لَّعملَُّكْم تُ ْفلمُحونم ( . اتقوا والذين ُهم حمُِّْسُنونم ( وقال ) وم  لمِقيُتْم ِفئمًة فاثبتوا واذكروا هللا كم
فهذه أسباب النصر وشروطه وهي معدومة عندنا غري موجودة فينا ، فإنا هلل وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحلَّ بنا! بل مل يبق 

ساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد حىت استوىل العدّو شرقاً وغرباً براً وحبراً ، من اإلسالم إىل ذكره ، وال من الدِّين إالّ رممْسُه لظهور الف
 وعمّمت الفُت وعُظمت احملمن وال عاصم إال من رِحم .

 بنصره وتوفيقه وتأييده .ن ( َواَّللَّ  َمَع الصَّاِبرِي) 
م ّمن ِفئمٍة قمِليلمةٍ : حيتمل أقال الرازي  وحيتمل أن يكون قواًل من هللا تعاىل ، وإن كان األول (  ن يكون هذا قواًل للذين قالوا ) كم

 أظهر.
 الفوائد :

 كاملخذل واملرجف .  بجيب على القائد أن مينع من ال يصلح للحر -1
 أن من احلكمة اختبار اجلند ، ليظهر من أهل للقتال ، ومن ليس بأهل .-2
 ذ أمر هللا .أن أكثر عباد هللا ال ينف-3
ميمانم  -4 ِد؛ فمِإنَّ  أمنَّ اإْلِ وماِقِف اجلِْالم ائِِه ِمْن أمْعظمِم أمْسبماِب الصَّرْبِ ومالثَّبماِت يف مم ًا غمالًِبا بِاهلِل ت معماىلم ومالتَّْصِديقم بِِلقم الَِّذي يُ ْؤِمُن بِأمنَّ لمُه ِإهلم
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ِيَّةِ  هلم ُه مبمُعونمِتِه اإْلِ ُدُّ  . عملمى أمْمرِِه ميم
  عند البلوى .ربصأن القليل من الناس من ي -5
 أمهية اليقني وأنه حيمل اإلنسان على الصرب والتحمل . -6
 إثبات مالقاة هللا . -7
 أنه قد تغلب الفئة القليلة الفئة الكثرية . -8
 فضيلة الصرب . -9

 إثبات املعية هلل تعاىل .-10
ًرا َوثـَبِِْت َأْقَداَمَنا َوانص ْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن )َوَلمَّا بـََرز وْا جِلَال وَت َوج ن وِدِه قَال وْا رَبَـَّنا َأْفرِْغ عَ )  َنا َصبـْ ( فـََهَزم وه م 250َليـْ

بِبَـْعٍض لََّفَسَدِت  اَّللَِّ النَّاَس بـَْعَضه ْم بِِإْذِن اَّللَِّ َوقـََتَل َداو د  َجال وَت َوآتَاه  اَّللَّ  اْلم ْلَك َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمه  ِمَّا َيَشاء َوَلْواَل َدْفع  
ل وَها َعَلْيَك بِاحْلَقِِ َوِإنََّك َلِمَن اْلم ْرَسِلنَي )251اأَلْرض  َوَلِكنَّ اَّللََّ ذ و َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنَي )  ( . (252( تِْلَك آيَات  اَّللَِّ نـَتـْ

 [ . 252 – 250] البقرة : 
--------------- 

 من أصحاب طالوت . –وهم قليل  –ه حزب اإلميان أي : وملا واج( َوَلمَّا بـََرز وا ) 
  أي ملا صاروا يف الرباز وهو املتسع من األرض .قال الشوكاين : 
 ة .وشاهدوا ما هم عليه من العمدد والُعدد وأيقنوا أهنم غرُي مطيقني هلم عاد( جِلَال وَت َوج ن وِدِه ) 
 . جالوت أمري العمالقة 
 داعني رهبم .( قَال وا ) 

ِإْسرماف منما ىِف أمْمرِنما ومث م كما ق ُْم ِإالَّ أمن قماُلوْا رب َّنما اغفر لمنما ُذنُوب منما وم انم ق مْوهلم ا كم نما وانصرنا عملمى القوم ال تعاىل عن أولئك ) وممم امم ّبْت أمْقدم
يزل يصلي ويستنجز من  يف كل املواطن ، وروي عنه يف قصة بدر أنه عليه السالم مل الكافرين ( وهكذا كان يفعل رسول هللا 

اللهم بك أصول أجعلك يف َنورهم " وكان يقول ) اللهم إين أعوذ بك من شرورهم و ده ، وكان مىت لقي عدوًا قال ) هللا وع
 ( .وبك أجول 

َنا َصرْبًا  )  من عندك . أي : أنزل علينا صرباً ( َأْفرِْغ َعَليـْ
 وجنبنا الفرار والعجز . أي : يف لقاء األعداء ،( َوثـَبِِْت َأْقَداَمَنا ) 
 أي : وانصرنا بعونك وتأييدك على القوم الكافرين .(  َواْنص ْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ ) 

 . ويف هذا تنبيه على أن قتاهلم إياهم إمنا هو لوصف كفرهم ال لغرض دنيوي
 ، بإذنه تعاىل الكوين القدري . مأي : غلبوهم وقهروهم بنصر هللا هل( فـََهَزم وه ْم بِِإْذِن اَّللَِّ ) 

 جالوت قائد اجلبابرة . –عليه السالم  –أي : وقتل داود ( َوقـََتَل َداو د  َجال وَت 
 مع النبوة .( َوآتَاه  اَّللَّ  اْلم ْلَك ) 

 ت .يعين آتى داود ملك طالو :  قال ابن اجلوزي
 قيل النبوة ، وقيل : الزبور .( َواحلِْْكَمَة ) 
 . أي : مما يشاء هللا من العلم الذي اختصه به ( ه  ِمَّا َيَشاء  َوَعلَّمَ ) 

عمةم لمُبوٍس لَُّكْم لُِتْحِصنمُكْم ّمن بمْأِسُكْم ( .اىل يف قوله ) من ذلك ما ذكره تع ن ْ عملَّْمنماُه صم  وم
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قمّدْر يف  وقال ) ومأملمنَّا لمُه احلديد .  السرد ( . أمِن اعمل سابغات وم
نِطقم الطري ( .قال تعاىل حكا  ية عنه ) ُعّلْمنما مم

نما دماُووُد زمبُوراً اوقال تع  . ( وذلك ألنه كان حاكماً بني الناس ، فال بد وأن يعلمه هللا تعاىل كيفية احلكم ىل ) ومءات مي ْ
بآخرين ، كما دفع عن بين إسرائيل مبقاتلة  أي : لوال يدفع عن قوم( َوَلْوال َدْفع  اَّللَِّ النَّاَس بـَْعَضه ْم بِبَـْعٍض َلَفَسَدِت اأْلَْرض  ) 

ُر طالوت وشجاعة داود هللكوا كما قال تعاىل ) اِجُد يُْذكم سم مم لموماٌت وم صم بِيمٌع وم وماِمُع وم ْت صم ُدِّمم ْعٍض هلم ُهْم بِب م لمْوال دمْفُع اّللَِّ النَّاسم ب مْعضم وم
نْ  ُ مم ْنُصرمنَّ اّللَّ لمي م ِثرياً وم ا اْسُم اّللَِّ كم ِويٌّ عمزِيزٌ  ِفيهم  ( . ي مْنُصرُُه ِإنَّ اّللَّم لمقم

  يطبقها ويتمادى يف  ، ألن الكفر كان: والذي يظهر أن املدفوع هبم هم املؤمنون، ولوال ذلك لفسدت األرضقال أبو حيان
 .  أّمة حممد ، إىل أن جعل ذلك يفيقوم باحلق ويدعو إىل هللا تعاىلم  ، ولكنه تعاىل ال خيلي زماناً من قائمجيع أقطارها

 لوال أن هللا يدفع بعض الناس ببعض ، ويكف هبم فسادهم ، لغلب املفسدون ، وفسدت األرض ،  وقال الزخمشري :
 وبطلت منافعها ، وتعطلت مصاحلها من احلرث والنسل وسائر ما يعمر األرض. انتهى.

م ورمحة هبم ، يدفع عنهم ببعضهم بعضاً ، وله احلكم واحلكمة ، واحلجة أي : مّن عليه(  َوَلِكنَّ اَّللََّ ذ و َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنيَ ) 
 . على خلقه يف مجيع أفعاله وأقواله

 .أي : املذكورات من إماتة األلوف وإحيائهم ومتليك طالوت وإتيان التابوت واهنزام جالوت وقتل داود إياه ومتلكه  (تِْلَك ) 
ل وَها َعَلْيَك )  أي : ننزل  ) نتلوها عليك ( أي : هذه آيات هللا اليت قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم( آيَات  اَّللَِّ نـَتـْ

 عليك جربيل هبا .
 أي : بالواقع الذي كان عليه األمر ، املطابق ملا بأيدي أهل الكتاب من احلق ، الذي يعلمه علماء بين إسرائيل .( بِاحْلَقِِ ) 
 يا حممد .(  َوِإنَّكَ ) 
نَّ لالهتمام هبذا أ، وتأكيد اجلملة بلبه ، وتعريضًا باملنكرين رسالتهتنويهًا بشأنه وتثبيتًا لق خطاب للرسول (  م ْرَسِلنيَ َلِمَن الْ  )

، وأنه ريهم أنه ما كان بْدعاً من الرسل، للرد على املنكرين بتذكخلرب، وجيء بقوله )من املرسلني( دون أن يقول: وإنك لرسول هللاا
 ل من قبله ، وليس يف حاله ما ينقص عن أحواهلم.       ) تفسري ابن عاشور ( .أرسله كما أرس

ٌل بعلم ذلك لوال وحي هللا إليه، إذ ما كان ملثله ِقبم األمم والرسل آية على صدق رسالته، بأّن إعالمه بأخبار وقال رمحه هللا: تذكري 
 .  رسالة حممد ويف هذا كّله حجة على املشركني وعلى أهل الكتاب الذين جحدوا

  لها املؤمنون يف األمم املتقدمة ،: ويف هذه القصص معترب هلذه األمة يف احتمال الشدائد يف اجلهاد كما احتمقال القاَسي  
فكأنه قيل : قد عرفت هبذه اآليات ما جرى على األنبياء عليهم السالم  ،من الكفار واملنافقني  كما أن فيها تسلية للرسول 

 ،فال يعظمن عليك كفر من كفر بك ، وخالف من خالف عليك ألنك مثلهم  ،ئيل من اخلالف عليهم والرد لقوهلم يف بين إسرا
فال عتب عليك يف خالفهم  ،وإمنا بعث الكل لتأدية الرسالة والمتثال األمر على سبيل االختيار والطوع ، ال على سبيل اإلكراه 

 وكفرهم . والوبال يف ذلك يرجع عليهم .
 ائد :الفو 

 أن من متام العبودية أن يلجأ العبد إىل ربه عند الشدائد . -1
 أن التجاء اإلنسان إىل هللا عند الشدائد سبب لنجاته . -2
 اضطرار اإلنسان إىل ربه يف تثبيت قدمه . -3
 أن من صدق اللجوء إىل هللا وأحسن الظن به أجاب هللا دعاءه . -4
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 ل جالوت .تشجاعة داود حيث ق -5
 أن األنبياء ليس عندهم من العلم إال ما علمهم هللا . -6
 أن هللا يدفع الناس بعضهم ببعض لتصلح األرض .-7
 إثبات حكمة هللا تعاىل . -8
 إثبات فضل هللا على مجيع اخللق . -9

 أن القرآن كله حق من هللا . -10
 . إثبات رسالة النب  -11
 أن هناك رساًل غري الرسول . -12
َنا ِعيَسى ابْ تِْلَك )  ه م مَّن َكلََّم اَّللَّ  َورََفَع بـَْعَضه ْم َدرََجاٍت َوآتـَيـْ نـْ َن َمْرمَيَ اْلبَـيَِِناِت َوأَيَّْدنَاه  الرُّس ل  َفضَّْلَنا بـَْعَضه ْم َعَلى بـَْعٍض مِِ

ه م مَّن  ِبر وِح اْلق د ِس َوَلْو َشاَء اَّللَّ  َما اقْـَتَتَل الَِّذيَن ِمن بـَْعِدِهم مِِن بـَْعِد  ه م مَّْن آَمَن َوِمنـْ َما َجاَءتْـه م  اْلبَـيَِِنات  َوَلِكِن اْختَـَلف وْا َفِمنـْ
 ( . (253َكَفَر َوَلْو َشاَء اَّللَّ  َما اقْـَتتَـل وْا َوَلِكنَّ اَّللََّ يـَْفَعل  َما ي رِيد  )

 [ . 253] البقرة :  
---------- 

لمقمْد فمضَّْلنما ب مْعضم النَِّبيِّنيم خيرب تعاىل أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال )( َلى بـَْعٍض تِْلَك الرُّس ل  َفضَّْلَنا بـَْعَضه ْم عَ )  وم
نما دماُودم زمبُوراً   ( . عملمى ب مْعٍض ومآت مي ْ

الة وقد أمجع العلماء على أن األنبياء بعضهم أفضل من بعض ، وأمجعوا على تفضيل الرسل منهم على األنبياء ، لتميزهم بالرس
 اليت هي أفضل من النبوة ، وأمجعوا على تفضيل أويل العزم منهم على بقيتهم ، وعلى تفضيل نبينا على اجلميع .

 : فإن قيل : ما اجلمع بني هذه اآلية وبني األحاديث الواردة يف النهي عن التفضيل 
ُهوِد ، قمالم اْلُمْسِلُم ومالَّذِ اْستمبَّ رمُجالمِن رمُجٌل ِمنم اْلُمْسِلِمنيم وم ) قمالم كحديث أيب هريرة .  دًا عملمى  يرمُجٌل ِمنم اْلي م ى حُمممَّ اْصطمفم

ُهودِ  ُهودِ  يومالَّذِ  يُّ اْلعمالمِمنيم ، ف مقمالم اْلي م ُه ِعْندم ذمِلكم ف ملمطممم ومْجهم اْلي م ى عملمى اْلعمالمِمنيم . ف مرمفمعم اْلُمْسِلُم يمدم ى ُموسم بم  يِّ اْصطمفم هم ، فمذم
هُ  عما النَِّبُ   ِإىلم النَِّبِ  يُّ ودِ اْلي م انم ِمْن أمْمرِِه ومأمْمِر اْلُمْسِلِم ، فمدم رمُه مبما كم الم النَِّبُّ   فمأمْخب م رمُه ف مقم أملمُه عمْن ذمِلكم ، فمأمْخب م  :  اْلُمْسِلمم فمسم

ُوين  ى ، فمِإنَّ النَّاسم يمْصعمُقونم ي مْومم اْلِقيم  الم خُتمريِّ اِنبم عملمى ُموسم ى بماِطٌش جم ْن يُِفيُق ، فمِإذما ُموسم عمُهْم ، فمأمُكوُن أموَّلم مم ِة ، فمأمْصعمُق مم امم
ِعقم فمأمفماقم ق مْبلِ  ْن صم انم ِفيمم انم ممَِّن اْستمثْ ىنم اّللَُّ  ياْلعمْرِش ، فمالم أمْدرِى أمكم  ( متفق عليه . ، أمْو كم

ُلوا ب منْيم أمنْبِ ويف رواية )  ضِّ  ... ( .يماِء اّللَِّ الم تُ فم
 اجلمع من وجوه :

أن النهي يف احلديث حممول على ما إذا كان التفضيل يؤدي إىل توهم النقص يف املفضول أو الغض منه ، أو كان على  األول :
 وجه االزدراء به .

 واختاره اخلطايب ، والبغوي ، وابن تيمية ، وابن أيب العز ، وحافظ حكمي .
 حممول على ما إذا كان التفضيل يؤدي إىل اجملادلة واملخاصمة والتشاجر والتنازع .أن النهي  الثاين :

 ويؤيد هذا القول سبب ورود احلديث كما تقدم يف حديث أيب هريرة .
 أن النهي حممول على ما إذا كان التفضيل مبجرد الرأي واهلوى ، ال مبقتضى الدليل . الثالث :
 . واضع منه على سبيل الت أن هنيه  الرابع :
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 أنه سيد ولد آدم . أن النهي الوارد يف األحاديث كان قبل نزول اآليات ، وقبل أن يعلم النب  اخلامس :
ه ْم َمْن َكلََّم اَّللَّ  )   ، وكذلك آدم . يعين موسى وحممداً ( ِمنـْ

ى تمْكِليماً قال تعاىل )  لَّمم اّللَُّ ُموسم  ( . ومكم
اءم وقال تعاىل ) ا جم لممَّ ُه رمبُُّه  وم لَّمم اتِنما ومكم ى لِِميقم  ( .ُموسم

األنبياء يف السماوات حبسب تفاوت منازهلم عند  كما ثبت يف حديث اإلسراء ، حني رأى النب ( َورََفَع بـَْعَضه ْم َدرََجاٍت ) 
 هللا .

، ومل يؤت أحدًا مثله هذه الفضيلة ،ليالً ألنه تعاىل اختذ إبراهيم خ : أن املراد منه بيان أن مراتب الرسل متفاوتة ، وذلكحيتمل 
ومجع لداود امللك والنبوة ومل حيصل هذا لغريه ، وسخر لسليمان اإلنس واجلن والطري والريح ، ومل يكن هذا حاصاًل ألبيه داود 

  وحممد ، .مصوص بأنه مبعوث إىل اجلن واإلنس وبأن شرعه ناسخ لكل الشرائع 
ُهْم درجات ( على سبيل التنبيه  ية حممد : أن املراد هبذه اآلوحيتمل  ، ألنه هو املفضل على الكل ، وإمنا قال ) ومرمفمعم ب مْعضم

والرمز كمن فعل فعاًل عظيمًا فيقال له : من فعل هذا فيقول أحدكم أو بعضكم ويريد به نفسه ، ويكون ذلك أفخم من 
 التصريح به .

َنا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَـيِِ )  أي: احلجج والدالئل القاطعات على صحة ما جاء بين إسرائيل به، من أنه عبد هللا ورسوله  (َناِت َوآتـَيـْ
 م .إليه

ْيئم كما قال تعاىل )  هم نِي كم نْ ُفُخ ِفيِه ف ميمُكوُن ِة الطَّرْيِ فمأم ومرمُسواًل ِإىلم بميِن ِإْسرائيلم أميّنِ قمْد ِجْئُتُكْم ِبآيمٍة ِمْن رمبُِّكْم أميّنِ أمْخُلُق لمُكْم ِمنم الطِّ
ْوتمى بِِإْذِن اّللَِّ ومأُن مبُِّئُكْم مبما تمأْ  هم وماأْلمبْ رمصم ومُأْحِيي اْلمم يمًة لمُكْم طمرْيًا بِِإْذِن اّللَِّ ومأُْبرُِئ اأْلمْكمم ِخُرونم يف بُ ُيوِتُكْم ِإنَّ يف ذمِلكم آلم ا تمدَّ مم ُكُلونم وم

 ( . ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيم 
ِتكم ِإْذ أميَّْدُتكم ِبُروِح اْلُقُدسِ ال تعاىل ) وق عملمى وماِلدم يِت عملمْيكم وم ْرميمم اذُْكْر نِْعمم ى اْبنم مم ْهاًل ِإْذ قمالم اّللَُّ يما ِعيسم ْهِد ومكم لُِّم النَّاسم يف اْلمم  ُتكم

يلم وم  جنِْ ْورماةم وماإْلِ ةم ومالت َّ ِإْذ عملَّْمُتكم اْلِكتمابم وماحلِْْكمم تُ رْبُِئ اأْلمْكمم وم ا ف متمُكوُن طمرْياً بِِإْذين وم ُفُخ ِفيهم ن ْ ْيئمِة الطَّرْيِ بِِإْذين ف مت م هم نِي كم ُْلُق ِمنم الطِّ هم ِإْذ ختم
يِّ  ُهْم بِاْلب م ْفُت بميِن ِإْسرائيلم عمْنكم ِإْذ ِجْئت م فم ِإْذ كم ْوتمى بِِإْذين وم ِإْذ خُتْرُِج اْلمم ا ِإالَّ ِسْحٌر وماأْلمبْ رمصم بِِإْذين وم ذم ُهْم ِإْن هم ُروا ِمن ْ فم نماِت ف مقمالم الَِّذينم كم

 ( . ُمِبنيٌ 
  قوله تعاىل ) عيسى ابن مرمي ( قال ابن تيمية :  ملا ذكر هللا املسيح يف القرآن قال ) ابن مرمي ( خبالف سائر األنبياء ويف

                             : نسبته إىل مرمي ، بأنه ابنها ليس هو ابن هللا .    ثانيةوال: بيان أنه مولود ، وهللا مل يولد ،  إحدامهاذلك فائدتان : 
 م .يعين: أن هللا أيده جبربيل عليه السال (َوأَيَّْدنَاه  ِبر وِح اْلق د ِس ) 
 ذلك على أهنما أفضل من غريمها ؟ : مل خص موسى وعيسى من بني األنبياء بالذكر ؟ وهل يدل  فإن قيل 
، وأيضًا فأمتهما موجودون حاضرون يف هذا الزمان ، جلواب : سبب التخصيص أن معجزاهتما أبر وأقوى من معجزات غريمها وا

فتخصيصهما بالذكر تنبيه على الطعن يف أمتهما ، كأنه قيل : هذان الرسوالن مع علو ، وأمم سائر األنبياء ليسوا موجودين 
 الواجب عليهم يف طاعتهما أعرضوا.قياد من أمتهما ، بل نازعوا وخالفوا ، وعن درجتهما وكثرة معجزاهتما مل حيصل االن

أي : لو أراد هللا ما اقتتل األمم الذين جاءوا بعد ( َوَلْو َشاَء اَّللَّ  َما اقْـَتَتَل الَِّذيَن ِمْن بـَْعِدِهْم ِمْن بـَْعِد َما َجاَءتْـه م  اْلبَـيَِِنات  ) 
والرباهني الساطعة اليت جاءهتم هبا الرسل ، فلو شاء هللا ما تنازعوا وال اختلفوا وال تقاتلوا ، وجلعلهم الرسل من بعد احلجج الباهرة 

 متفقني على اتباع الرسل .
  : ا اقْ تمتملم الَِّذينم ِمْن ب مْعِدِهمْ قوله تعاىل ) قال القرطيب اءم اّللَُّ مم لمْو شم  أي : من بعد الرسل.(  وم
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 سى ، واالثنان مجع ، وقيل : من بعد مجيع الرسل ، وهو ظاهر اللفظ.قيل : الضمري ملوسى وعي
وقيل : إن القتال إمنا وقع من الذين جاءوا بعدهم وليس كذلك املعىن ، بل املراد ما اقتتل الناس بعد كل نّب ، وهذا كما تقول : 

مث آخر وبعته ، مث آخر وبعته ، وكذلك هذه النوازل  اشرتيت خياًل مث بعتها ، فجاز لك هذه العبارة وأنت إمنا اشرتيت فرساً وبعته
إمنا اختلف الناس بعد كل نّب فمنهم من آمن ومنهم من كفر بغيًا وحسدًا وعلى حطام الدنيا ، وذلك كله بقضاء وقدر وإرادة 

 من هللا تعاىل ، ولو شاء خالف ذلك لكان ولكنه املستأثر ِبسّر احلكمة يف ذلك الفعل ملا يريد .
 أي : ولكن هللا مل يشأ هدايتهم بسبب اختالفهم يف الدين وتشعب مذاهبهم وأهوائهم .( َلِكِن اْختَـَلف وا وَ ) 
ه ْم َمْن آَمَن )   أي : فمنهم من ثبت على اإلميان .( َفِمنـْ
ه ْم َمْن َكَفَر )   أي : ومنهم من حاد وكفر .( َوِمنـْ
 لو شاء هللا جلعل البشر على طبيعة املالئكة ال يتنازعون وال يقتتلون .أي : ( َوَلْو َشاَء اَّللَّ  َما اقْـَتتَـل وا ) 
 كل ذلك عن قضاء هللا وقدره .(  َوَلِكنَّ اَّللََّ يـَْفَعل  َما ي رِيد  ) 

 الفوائد :
 أن الرسل عليهم السالم يتفاضلون . -1
 أن فضل هللا يؤتيه من يشاء . -2
 إثبات الكالم هلل تعاىل .-3
  لإلنسان يعترب رفعة .أن كالم هللا -4
 إثبات نبوة عيسى . -5
 أن عيسى مولود . -6
 الرد على النصارى يف زعمهم أن عيسى إله . -7
 إثبات املشيئة هلل تعاىل . -8
 بيان حكمة هللا يف انقسام الناس إىل مؤمن وكافر . -9
قـَْبِل َأن يَْأيتَ يـَْوٌم الَّ بـَْيٌع ِفيِه َواَل خ لٌَّة َواَل َشَفاَعٌة َواْلَكاِفر وَن ه م  الظَّاِلم وَن  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وْا أَنِفق وْا ِمَّا َرزَقْـَناك م مِِن) 
(254) . ) 
 [ . 254] البقرة :  

---------- 
 تصدير اخلطاب هبذا النداء فيه ثالثة فوائد : (يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا ) 

 به والتنبيه . العناية واالهتمام األوىل :
 اإلغراء ، وأن من يفعل ذلك فإنه من اإلميان ، كما تقول يا ابن األجود ُجد . الثانية :
 ضيات اإلميان ، وأن عدم امتثاله يعد نقصاً يف اإلميان .تأن امتثال هذا األمر  يعد من مق الثالثة :

مال هللا الذي منحكم إياه ، ادفعوا الزكاة وأنفقوا يف وجوه اخلري والرب   منسبيل هللا يفأي : أنفقوا ( أَْنِفق وا ِمَّا َرزَقْـَناك ْم ) 
 . والصاحلات

والوعيد ال يتوجه إال على  كالوعد  الَّ ب مْيٌع ِفيِه ومالم ُخلٌَّة (ي مْوٌم  ّمن ق مْبِل أمن يمْأِتم متص بالزكاة ، ألن قوله )  هذا األمر قيل :
 الواجب .
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يتناول الواجب واملندوب ، وليس يف اآلية وعيد ، فكأنه قيل : حصلوا منافع اآلخرة حني تكونون : هذا األمر  وقال األكثرون
 . يف الدنيا ، فإنكم إذا خرجتم من الدنيا ال ميكنكم ُتصيلها واكتساهبا يف اآلخرة

، ان املراد منه اإلنفاق يف اجلهاد، فكوالدليل عليه أنه مذكور بعد األمر باجلهاد  أن املراد منه اإلنفاق يف اجلهاد؛ والقول الثالث :
 وهذا قول األصم .

 يعين يوم القيامة .( ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأيتَ يـَْوٌم ) 
أي : ال تستطيعون أن تفتدوا نفوسكم مبال تقدمونه ، ولو جاء مبلء األرض ذهبًا ، فال تنفعه صداقة أحد بل ( ال بـَْيٌع ِفيِه ) 

 وال نسابته .
ى بِ )كما قال تعاىل  لمِو افْ تمدم بًا وم ِدِهْم ِملُء اأْلمْرِض ذمهم اُتوا ومُهْم ُكفَّاٌر ف ملمْن يُ ْقبملم ِمْن أمحم مم ُروا وم فم اٌب أملِيٌم ِإنَّ الَِّذينم كم ُْم عمذم ِه أُولمِئكم هلم

ُْم ِمْن نماِصرِينم  ا هلم مم  ( . وم
ن م وقال تعاىل ) ابم ب مي ْ اءمُلونم فمِإذما نُِفخم يِف الصُّوِر فمال أمْنسم ِئٍذ ومال ي متمسم  ( . ُهْم ي مْومم

ُذ ِمنُكْم ِفْديمٌة ( .تعاىل فالبيع ههنا مبعىن الفدية ، كما قال   ) فاليوم الم يُ ْؤخم
ا عمْدٌل ( تعاىل وقال  هم  .) ومالم يُ ْقبمُل ِمن ْ

ا ( . فكأنه قال : من قبتعاىل وقال   هم ْذ ِمن ْ ِإن ت مْعِدْل ُكلَّ عمْدٍل الَّ يُ ْؤخم فيه فتكتسب ما تفتدي به من ل أن يأت يوم ال َتارة ) وم
 العذاب .

والثاين : أن يكون املعىن : قدموا ألنفسكم من املال الذي هو يف ملككم قبل أن يأت اليوم الذي ال يكون فيه َتارة وال مبايعة 
 حىت يكتسب شيء من املال.

 ينتفع بالشيء عن طريق البيع والشراء ، فيشرتي ما ينفعه ، ويبيع  وإمنا قال سبحانه وتعاىل ) وال بيع ( ألن عادة اإلنسان أن
 ما يضره ، لكن يوم القيامة ليس فيه بيع .

 أي : وال صديق يدفع عنكم العذاب .( َوال خ لٌَّة ) 
طَّعمْت هبِِ  ت مقم ْعٍض عمُدوٌّ ِإالَّ املتقني ( وقال ) وم ِئٍذ ب مْعُضُهْم لِب م ي مْومم القيامة ) ُم األسباب ( وقال : كما قال تعاىل ) األخالء ي مْومم وم

ي مْلعمُن ب مْعُضُكْم ب مْعضاً ( . ْعٍض وم  يمْكُفُرونم ب مْعُضُكْم بِب م
 أي : وال شفيعاً يشفع لكم ليحط عنكم من سيئاتكم إال أن يأذن هللا تعاىل .( َوال َشَفاَعٌة ) 
  لمقمْد لدنيا ، قال تعاىل ) ن معه شيء مما حصله يف ا: املقصود من اآلية أن اإلنسان جييء وحده ، وال يكو قال الرازي وم

ت مرمْكُتْم مَّا خولن رٍَّة وم لم مم ا خلقناكم أموَّ مم يمْأتِينما ف مْرداً ( . اكم ومرماءم ُظُهورُِكْم ( وقال ِجْئُتُمونما فرادى كم ا ي مُقوُل وم نمرِثُُه مم  ) وم
 ْوُت ل تعاىل )وينبغي على اإلنسان أن ينفق قبل هجوم املوت عليه ، قا دمُكُم اْلمم ا رمزمقْ نماُكْم ِمْن ق مْبِل أمْن يمْأِتم أمحم ومأمْنِفُقوا ِمْن مم

قم ومأمُكْن ِمنم الصَّاحِلِنيم  ٍل قمرِيٍب فمأمصَّدَّ ْرتميِن ِإىلم أمجم ُقولم رمبِّ لمْوال أمخَّ  ( . ف مي م
ْوُت قمالم رمبِّ وقال تعاىل ) ُهُم اْلمم دم اءم أمحم ىتَّ ِإذما جم ِمْن ومرمائِِهْم .  اْرِجُعونِ  حم ا وم ٌة ُهوم قمائُِلهم ِلمم ا كم الَّ ِإن َّهم ا ت مرمْكُت كم احِلاً ِفيمم ُل صم لمعملِّي أمْعمم

عمُثونم   ( . ب مْرزمٌخ ِإىلم ي مْوِم يُ ب ْ
رم الَِّذي ُكنَّاوقال تعاىل ) احِلًا غمي ْ ْل صم ا رمب َّنما أمْخرِْجنما ن مْعمم اءمُكُم  ومُهْم يمْصطمرُِخونم ِفيهم رم ومجم ْن تمذمكَّ ُر ِفيِه مم ا ي متمذمكَّ رُْكْم مم ُل أمومملْم نُ عممِّ ن مْعمم

ا لِلظَّاِلِمنيم ِمْن نمِصريٍ   ( . النَِّذيُر فمُذوُقوا فممم
 : واعلم أن السبب يف عدم اخللة والشفاعة يوم القيامة أمور 
ْأن ( . ئٍ ِلُكّل امر أن كل أحد يكون مشغوالً بنفسه ، على ما قال تعاىل )  أحدها :  ِئٍذ شم ُهْم ي مْومم  ّمن ْ
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تمضمُع ُكلُّ ذماِت غالب على كل أحد ، على ما قال ) أن اخلوف الشديد  والثاين :  عمْت وم ا أمْرضم ُل ُكلُّ ُمْرِضعمٍة عممَّ ا تمْذهم ي مْومم ت مرمْون مهم
ا ُهم بسكارى ( . مم ت مرمى الناس سكارى وم ا وم ْلمهم ٍْل محم  محم

  : ة واجبة ومستحبة ، ليكون هلم وهذا من لطف هللا بعباده أن أمرهم بتقدمي شيء مما رزقهم هللا ، من صدققال السعدي
 يف يوم حيتاج فيه العاملون إىل مثقال ذرة من اخلري ، فال بيع فيه ولو افتدى اإلنسان نفسه مبلء األرض ذهباً  ذخرًا وأجرًا موفراً 

منه ، ومل ينفعه خليل وال صديق ال بوجاهة وال بشفاعة ، وهو اليوم الذي فيه خيسر ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل 
 .املبطلون وحيصل اخلزي على الظاملني 

وهم الذين وضعوا الشيء يف غري موضعه ، فرتكوا الواجب من حق هللا وحق عباده وتعدوا احلالل  (  َواْلَكاِفر وَن ه م  الظَّاِلم ونَ ) 
لوق مثله ، فلهذا م أنواع الظلم الكفر باهلل الذي هو وضع العبادة اليت يتعني أن تكون هلل فيصرفها الكافر إىل مإىل احلرام ، وأعظ

الظلم التام ، كما قال تعاىل )إن الشرك لظلم وهذا من باب احلصر ، أي : الذين ثبت هلم  قال تعاىل ) والكافرون هم الظاملون (
 ) تفسري السعدي ( .( عظيم
 د :الفوائ

 األمر باإلنفاق يف سبيل هللا ومرضاته . -1
 فضيلة اإلنفاق مما أعطانا هللا .-2
 بيان مّنة هللا علينا يف الرزق .-3
 أن اإلنسان إذا مات انقطع عمله .-4
 ينبغي على اإلنسان اإلنفاق يف حياته قبل موته . -5
 أن القيامة دار جزاء ال دار عمل . -6
 ل ، فاليوم عمل وال حساب وغداً حساب وال عمل .أن الدنيا هي دار العم -7
 أن يوم القيامة ال ينفع إال العمل الصاحل من إنفاق وغريه . -8
 أن الكفر أعظم الظلم . -9
اأَلْرِض َمن َذا الَِّذي َيْشَفع  ِعْنَده  ِإالَّ بِِإْذنِِه  اَّللَّ  اَل ِإَلَه ِإالَّ ه َو احْلَيُّ اْلَقيُّوم  اَل تَْأخ ذ ه  ِسَنٌة َواَل نـَْوٌم لَّه  َما يف السََّماَواِت َوَما يف ) 

ْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَا َشاء َوِسَع ك ْرِسيُّه   يط وَن ِبَشْيٍء مِِ  السََّماَواِت َواأَلْرَض َواَل يـَؤ ود ه  يـَْعَلم  َما بـَنْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفه ْم َواَل حيِ 
 ( . (255يُّ اْلَعِظيم  )اْلَعلِ  ِحْفظ ه َما َوه وَ 

 [ . 255] البقرة : 
---------- 

ْعٍب قمالم  يف القرآن الكرمي كما جاء يف صحيح مسلم آيةهذه اآلية أعظم  يما أمبما اْلُمْنِذِر أمتمْدرِى )  قمالم رمُسوُل اّللَِّ  :عمْن ُأِبمِّ ْبِن كم
عمكم أمْعظمُم آيمٍة ِمْن كِ  يُّ يما أمبما اْلُمْنِذِر أمتمْدرِى أم  :ومرمُسولُُه أمْعلمُم . قمالم  لم قُ ْلُت اّللَُّ قما ؟عمكم أمْعظمُم آيمٍة ِمْن ِكتماِب اّللَِّ مم  يُّ أم   ؟تماِب اّللَِّ مم

ُ الم ِإلمهم ِإالَّ ُهوم احلْم  رمبم يف  يُّ . قمالم قُ ْلُت اّللَّ يُّوُم . قمالم فمضم ْدرِ  اْلقم قمالم  يصم ْهنِ » وم  ر ( رواه مسلم .كم اْلِعْلُم أمبما اْلُمْنذِ وماّللَِّ لِي م
 ( أي : ليكن العلم هنيئاً لك . رَواَّللَِّ لِيَـْهِنَك اْلِعْلم  َأبَا اْلم ْنذِ ) 

  هنأه النب له ليتعرف على هذا املعىن من بني آالف اآليات الذي أهّ  هبذا البصر والفقه والفهم يف كتاب هللا تبارك وتعاىل
 هي أعظم آية يف كتاب هللا عز وجل . بأن هذه اآليةالقرآنية ، فحكم 

 م آية ؟اذا هي أعظمل 
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 .وشرف الذكر بشرف املذكورألن شرف العلم بشرف املعلوم ... 
بأمساء ترجع إليها سائر األمساء  بل تتعلق ل تتعلق بأعظم األمساء والصفات ،تتعلق بأمساء هللا عز وجل وصفاته ب فهذه اآلية

 اآلية أعظم من غريها . على أوصاف الكمال ، ولذلك كانت هذهاحلسىن اليت تدل 
  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : وليس يف القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي ، وإمنا ذكر هللا يف أول

 سورة احلديد وآخر سورة احلشر عدة آيات ال آية واحدة .
  عمْن أمِِب ُهرميْ رمةم  رمُسوُل اّللَِّ  لميِن كَّ ) م قمالم  فمأمتماين ، انم ضم اِة رممم ْفِظ زمكم ْذتُُه، ومقُ ْلُت وماّللَِّ  حِبِ عملم حيمُْثو ِمنم الطَّعماِم، فمأمخم آٍت فمجم

لَّ  . قمالم ِإيّنِ ألمْرف معمنَّكم ِإىلم رمُسوِل اّللَِّ  ٌة. قمالم فمخم ِديدم ٌة شم اجم عملمىَّ ِعيماٌل، ومىِل حم يما أمبما »  ْيُت عمْنُه فمأمْصبمْحُت ف مقمالم النَِّبُّ حُمْتماٌج، وم
ةم  ا ف معملم أمِسريُكم اْلبمارِحم ِبيلمُه. قمالم « ُهرميْ رمةم مم لَّْيُت سم ِعيمااًل ف مرممِحُْتُه، فمخم ًة وم ِديدم ًة شم اجم ا حم كم بمكم »قمالم قُ ْلُت يما رمُسولم اّللَِّ شم ذم ا ِإنَُّه قمْد كم أممم

ُعودُ  ي م سم ُعوُد لِقمْوِل رمُسوِل اّللَِّ  «وم ي م ْذتُُه ف مُقْلُت ألمْرف معمنَّكم ِإىلم رمُسوِل  ف معمرمْفُت أمنَُّه سم اءم حيمُْثو ِمنم الطَّعماِم فمأمخم ْدتُُه فمجم ُعوُد. ف مرمصم ي م ِإنَُّه سم
عملمىَّ ِعيماٌل الم أمُعوُد، ف مرممِحْ  فمِإيّنِ  . قمالم دمْعيِن اّللَِّ  ِبيلمُه فمأمْصبمْحُت، ف مقمالم يل حُمْتماٌج، وم لَّْيُت سم يما أمبما ُهرميْ رمةم ، » رمُسوُل اّللَِّ  ُتُه، فمخم

ا ف معملم أمِسريُكم  ِبيلمُه. قمالم « مم لَّْيُت سم ِعيماالً، ف مرممِحُْتُه فمخم ًة وم ِديدم ًة شم اجم ا حم كم سم  :قُ ْلُت يما رمُسولم اّللَِّ شم بمكم وم ذم ا إِنَُّه قمْد كم ُعودُ أممم ْدتُُه « ي م ف مرمصم
ْذتُُه ف مُقْلُت ألمْرف معمنَّكم ِإىلم رمُسوِل اّللَِّ  اءم حيمُْثو ِمنم الطَّعماِم، فمأمخم رَّاٍت أمنَّكم ت مْزُعُم الم ت مُعودُ الثَّالِثمةم فمجم ا آِخُر ثمالمِث مم ذم مُثَّ ت مُعوُد.  ، ومهم

ُعكم اّللَُّ  قمالم دمْعيِن  فم اٍت ي من ْ ِلمم ْيتم ِإىلم ِفرماِشكم فماقْ رمْأ آيمةم اْلُكْرسِ أُعملِّْمكم كم ا ُهوم قمالم ِإذما أموم  يُّ )اّللَُّ الم ِإلمهم ِإالَّ ُهوم احلْم  يِّ  هِبما. قُ ْلُت مم
ْيطماٌن حم  اِفٌظ ومالم ي مْقرمب منَّكم شم ِْتمم اآليمةم، فمِإنَّكم لمْن ي مزمالم عملمْيكم ِمْن اّللَِّ حم ىتَّ ختم يُّوُم( حم الم يل اْلقم ِبيلمُه فمأمْصبمْحُت، ف مقم لَّْيُت سم . فمخم  ىتَّ ُتْصِبحم

ةم » رمُسوُل اّللَِّ  ا ف معملم أمِسريُكم اْلبمارِحم ُعيِن   قُ ْلُت يما رمُسولم اّللَِّ زمعممم أمنَُّه يُ عملُِّميِن « مم فم اٍت، ي من ْ ِلمم ِبيلمُه. قمالم  كم لَّْيُت سم ا »اّللَُّ هِبما، فمخم مم
ْيتم ِإىلم ِفرماِشكم فماقْ رمْأ آيمةم اْلُكْرسِ  قمالم يل  قُ ْلتُ « يم هِ  ِْتمم )اّللَُّ الم ِإلمهم ِإالَّ ُهوم احلْم  يِّ ِإذما أموم ىتَّ ختم يُّوُم( ومقمالم يل  يُّ ِمْن أموَّهِلما حم لمْن ي مزمالم  اْلقم

، ىتَّ ُتْصِبحم ْيطماٌن حم اِفٌظ ومالم ي مْقرمبمكم شم انُوا أمْحرمصم شم  عملمْيكم ِمنم اّللَِّ حم . ف مقمالم النَّبُّ يْ ومكم قمكم ومُهوم  »  ٍء عملمى اخلْمرْيِ دم ا ِإنَُّه قمْد صم أممم
ْن خُتماِطُب ُمْنُذ ثمالمِث لميماٍل يما أمبما ُهرميْ رمةم  ُذوٌب، ت مْعلمُم مم ْيطمانٌ »قمالم الم. قمالم « كم  ( رواه البخاري .ذماكم شم

 لأللوهية هلل تعاىل . ، متضمن اسم من أمساء هللا ( ) هللا  
املألوه املعبود الذي تعبده اخلالئق ، وتتأله له حمبة وتعظيمًا وخضوعًا له ، وفزعًا إليه يف احلوائج والنوائب ، ملا له من  :ومعناه 

 صفات األلوهية ، وهي صفات الكمال .
 لفظاً ومعىن . ال يعرف أحد تسمى به ال يف اجلاهلية وال يف اإلسالم ، وهو متص باهلل 

 .أي أن هذا اللفظ ال يصح أن يسمى به أحد  لفظاً :
 أي أن الصفة اليت تضمنها هذا االسم وهي اإلهلية ال يصلح شيء منها للمخلوق . ومعىن : 
  : منها . وال يأت بعد شيءأي أن أمساء هللا تأت بعده مجيع األمساء ترجع إليه لفظاً ومعىن 

 ، وهذه الصفة ترجع إليها مجيع الصفات.هذا االسم يتضمن صفة اإلهلية وهي أوسع الصفاتأن أي  :ترجع إليه معىن ومعىن  
 : اآلثار املرتتبة على معرفتنا هبذا 

حمبة هللا حمبة عظيمة تتقدم على حمبة النفس واألهل والولد والدنيا مجيعًا ، ألنه املألوه املعبود وحده وهو املنعم املتفضل  أواًل :
 وحده .

 تعظيمه سبحانه وإجالله وإخالص العبودية له وحده من توكل وخوف ورجاء ورغبة ورهبة وغري ذلك من أنواع العبادات . انياً :ث
 : الشعور بالعزة به سبحانه والتعلق به وحده ، وسقوط اخلوف واهليبة من اخللق والتعلق هبم .ثالثاً 
 : طمأنينة القلب وسعادته وأنسه باهلل .رابعاً 
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 إرادة هللا تعاىل باحملبة والوالء ، وإفراده تعاىل باحلكم والتحاكم . ساً :خام
 . أي: ال معبود حبق سواه ( ال ِإَلَه ِإالَّ ه وَ ) 

ولكون  فهو اإلله احلق الذي تتعني أن تكون مجيع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعاىل، لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه، 
ه باطلة، لكون ما نواهيه، وكل ما سوى هللا تعاىل باطل، فعبادة ما سواًا أوامره جمتنب لربه، ممتثالً  اً يكون عبدالعبد مستحقا أن 

 . من أنواع العبادة فلم يستحق شيئاً من مجيع الوجوه، اً فقري  اً مدبر  اً ناقص اً سوى هللا ملوق
 ي واإلثبات فيد احلصر وطريقة النفتمجلة   إله إال هو ( هذهمنفرد باأللوهية، وذلك من قوله ) الهذه اآلية خيرب هللا بأنه  يف

 هذه من أقوى صيغ احلصر .
 ففيها نفي استحقاق غري هللا العبادة ، وإثبات استحقاق األلوهية والعبودية هلل تعاىل .

 إخبار بأنه املنفرد باإلهلية جلميع اخلالئق . قال ابن كثري : 
 ذي له مجيع معاين األلوهية ، وأنه ال يستحق األلوهية والعبودية إال هو ، وعبودية غريه : فأخرب أنه هللا ، ال وقال السعدي

 باطلة.
 ِمنْ ، الم إِلمهم ِإالَّ امّللَُّ  ل :ق موْ :  قال ابن رجب اًء . وم ْوفًا ومرمجم لمهم ُهوم املَِّذي يُطماُع ، حمممبًَّة ومخم متمماِم  ت مْقتمِضي أمالَّ حيُِبَّ ِسوماُه ، فمِإنَّ امإْلِ

رِ  ْيًئا ممَّا يمْكرمُه امّللَُّ ، أمْو كم بَّ شم ْن أمحم ا يمْكرمُهُه ، فممم ُة مم رماهم بُُّه ، ومكم ا حيُِ بُُّه امّللَُّ ملْم يمْكُمْل ت مْوِحيُدُه ومالم ِصْدقُُه يف حمممبَِّتِه حمممبَُّة مم ْيًئا ممَّا حيُِ هم شم
بَُّه ممَّا يمْكرمهُ ق مْولِِه : الم إِلمهم ِإالَّ امّللَُّ  ا أمحم مم بُُّه امّللَُّ ، وم ُه ممَّا حيُِ رِهم ا كم ْرِك امخلْمِفيِّ حِبمْسِب مم انم ِفيِه ِمْن املشِّ ذمِلكم بِأمن َُّهُم )ىل ُه . قمالم ت معما، ومكم

رُِهوا رِضْ  طم اّللَّم ومكم ا أمْسخم ُعوا مم اهلمُ ات َّب م  م ( .ومانمُه فمأمْحبمطم أمْعمم
 ة التوحيدفضائل كلم : 

ا ُخِلقم  أواًل : ْرِك ، ومأِلمْجِلهم ب مرماءٌة ِمْن املشِّ دمْعومُة امحلْمقِّ ، وم ادمُة امحلْمقِّ وم هم شم ِص ، وم ْخالم ُة امإْلِ ِلمم   امخلْمْلُق . ومِهيم كم
ا قمالم ت معماىلم  مم ْعُبُدو ) كم ْنسم ِإالَّ لِي م لمْقُت اجلِْنَّ وماإْلِ ا خم مم  ن ( .وم

ا أُْرِسلمْت املرُُّسُل ومأُْنزِلمْت امْلُكُتُب ومأِلم  ثانياً :  .ْجِلهم
ْلنما ِمْن ق مْبِلكم ِمْن رمُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلمْيِه أمنَُّه ال ِإلمهم ِإالَّ أمنما فماْعُبُدو ) قمالم ت معماىلم  ا أمْرسم  ن ( .وممم

ةم بِالرُّوِح ِمْن أمْمرِِه عملم وقال تعاىل )  الِئكم ّزُِل اْلمم اُء ِمْن ِعبماِدِه أمْن أمْنِذُروا أمنَُّه ال ِإلمهم ِإالَّ أمنما فمات َُّقونِ يُ ن م ْن يمشم  ( . ى مم
دم  ا عمدَّ ِذِه امآْليمُة أموَُّل مم نم ومهم ي ْ ا قمالم اِْبُن ُعي م هِلمذم ى ُسورمة املنَّْحِل ، وم مَّ عمِم يف ُسورمِة املنِّعمِم املَّيِت ُتسم ا أمنْ عممم امّللَُّ عملمى ِعبماِدِه ِمْن املن َّ عملمى ةم : مم

ِإنَّ الم إِلمهم ِإالَّ امّللَُّ أِلمْهلِ  ًة أمْعظممم ِمْن أمْن عمرَّف مُهْم الم إِلمهم ِإالَّ امّللَُّ ، وم ْت دماُر  امْلِعبماِد  نِْعمم ا أُِعدَّ نْ يما؛ ومأِلمْجِلهم اِء امْلبمارِِد أِلمْهِل املدُّ اْلمم امجلْمنَِّة كم
اِب املث َّوما دماُر امْلِعقم ا، يف امآْلِخرمِة ، ِب وم انم ِمْن أمْهِل امْلِعقم ا كم ْن رمدَّهم مم انم ِمْن أمْهِل دماِر املث َّوماِب ، وم ا كم هم اتم عملمي ْ ْن قماهلمما وممم ِمْن ب ، فممم وم

دمُمُه  الُُه وم ْن قماهلمما ُعِصمم مم اِد ، فممم ا أُِمرمْت املرُُّسُل بِاجلِْهم  .أمْجِلهم
 .َثممُن امجلْمنَِّة  هي ثالثاً :

لم امجلْمنَّ )  قال  ِمِه دمخم الم انمْت آِخرم كم ْن كم  ة ( رواه أبو داود .مم
 جنمماٌة ِمْن املنَّاِر . وهي  رابعاً :

عم املنَِّبَّ  رمجم ِمْن املنَّ  وممسِم ُد أمْن الم إِلمهم ِإالَّ امّللَُّ ، ف مقمالم خم ُه ُمْسِلٌم  .  ارِ ُمؤمذِّنًا ي مُقوُل : أمْشهم رَّجم  خم
نماِت  وهي خامساً : ُن امحلْمسم   .أمْحسم

يُ بماِعُدين ِمْن املنَّاِر ، قمالم : إِ ) قمالم أمبُو ذمرٍّ : رُِّبيِن ِمنم امجلْمنَِّة ، وم اًل يُ قم نمًة قُ ْلُت : يما رمُسولم امّللَِّ ! عملِّْميِن عممم سم ْل حم يِّئمًة فماْعمم ذما عمِمْلتم سم
نماِت ؟ قمالم ِهيم أم  ا عمْشُر أمْمثماهِلما قُ ْلُت : يما رمُسولم امّللَِّ ، الم ِإلمهم ِإالَّ امّللَُّ ِمنم امحلْمسم نما، فمِإن َّهم ُن امحلْمسم  ت ( .ْحسم
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ْلِب  سادساً : ميماِن يف امْلقم ا ُدِرسم ِمنم امإْلِ  .ومِهيم : َُتمدُِّد مم
ابِِه  ِبَّ امْلُمْسنمِد أمنَّ املنَّ  كما يف ْيفم جُنمدُِّد ِإميمان منما ؟ قمالم : ُقولُوا : الم إِلمهم ِإالَّ امّللَّ ) قمالم أِلمْصحم دُِّدوا ِإميمانمُكْم قماُلوا كم   ( .جم
ْت هبِِ  سابعاً : حم اِء وماأْلمْرِض رمجم مم ْيٌء يف امْلومْزِن ، ف ملمْو ُوزِنمْت املسَّ  نَّ . ومِهيم املَّيِت الم ي مْعِدهلُما شم

ا يف امْلُمْسنمِد عمْن عمْبِد امّللَِّ ْبِن عمْمرٍو عمْن املنَِّب  مم اوماِت  )  كم مم ْوتِِه : آُمُركم ِبالم إِلمِه ِإالَّ امّللَُّ ، فمِإنَّ املسَّ أمنَّ نُوًحا قمالم اِلبِْنِه ِعْندم مم
هم  ٍة ُمب ْ ْلقم ْبعم ُكنَّ يف حم ْبعم وماأْلمرمِضنيم املسَّ ُهنَّ  الم ِإلمهم ِإالَّ امّللَّ املسَّ ت ْ مم ٍة قمصم   ( .مم

ِفيِه أمْيًضا عمْن عمْبِد امّللَِّ ْبِن عمْمرٍو  ى )   عمْن املنَِّب . وم ْيًئا أمذُْكُركم بِِه ومأمْدُعوكم بِِه ، قمالم : يما  أمنَّ ُموسم قمالم : يما رمبُّ عملِّْميِن شم
ى ! ُقْل الم إِلمهم ِإالَّ امّللَُّ  الم : الم ِإلمهم إِ ُموسم ا . قمالم : ُقْل الم ِإلمهم ِإالَّ امّللَُّ . ف مقم ذم الَّ أمْنتم ، ِإمنَّما أُرِيُد  ، قمالم : يما رمبِّ ! ُكلُّ ِعبماِدكم ي مُقوُلونم هم

عماِمرمُهنَّ  ْبعم وم اوماِت املسَّ مم ى ! لمْو أمنَّ املسَّ ْيًئا ختمُصُّيِن بِِه . قمالم : يما ُموسم ٍة ، ومالم ِإلمهم ِإالَّ امّللَُّ يف ِكفٍَّة ،  شم ْبعم يف ِكفَّ غمرْيِي وماأْلمرمِضنيم املسَّ
المْت هِبِنَّ الم إِلمهم ِإالَّ امّللَّ    ( .مم

ُل املذِّْكِر .  ثامناً :  ومِهيم أمْفضم
ْرُفو  اِبٍر امْلمم ِديِث جم ا يف حم مم ُل املذِّْكِر الم ِإلمهم ِإالَّ  ع )كم   ( رواه الرتمذي .امّللَّ أمْفضم

 ومن أعظم فضائلها : تاسعاً :
نْيِ عمْن أميب ُهرميْ رمةم ما جاء  ْن قمالم   عمْن املنَِّب  يف املصَِّحيحم لمُه امحلْمْمُد ومُهوم ) مم رِيكم لمُه ، لمُه امْلُمْلُك وم ُه الم شم الم إِلمهم ِإالَّ امّللَُّ ومْحدم

ْيٍء قمِديرٌ  يِّئمٍة ، وم  عملمى ُكلِّ شم يم عمْنُه ِمائمُة سم
حمُِ نمٍة ، وم سم انمْت لمُه عمْدُل عمْشِر رِقماٍب ، ومُكِتبم لمُه ِمائمُة حم رٍَّة كم انمْت لمُه ِحْرزًا ِمْن ، ِمائمةم مم كم

اءم بِِه ، ِإالَّ أمحم  لم ممَّا جم ىتَّ مُيِْسيم ، ومملْم يمْأِت بِأمْفضم ُه ذمِلكم حم ْيطماِن ي مْومم  ك ( .ٌد عمِملم أمْكث مرم ِمْن ذملِ املشَّ
ا أمْيًضا عمْن أميب أميُّوبم ، عمْن املنَِّب  ِفيِهمم لمِد ِإمْسماِعيقال )   وم ْن أمْعتمقم أمْرب معمةم أمنْ ُفٍس ِمْن وم مم انم كم رَّاٍت كم ْن قماهلمما عمْشرم مم  ل ( .مم

ائِِلهم  عاشرًا : ا ت مْفتمُح لِقم ا أمن َّهم ِمْن فمضمائِِلهم انِيمِة وم اءم . .ا أمبْ ومابم امجلْمنَِّة املثَّمم ا شم  يمْدُخُل ِمْن أميِّهم
ِديِث ُعمم  ا يِف حم مم هُ  ) قمالم رمُسوُل امّللَِّ  ر .كم ُد أمْن الم ِإلمهم ِإالَّ امّللَُّ ومْحدم ومضَّأُ، ف مُيْسِبُغ امْلُوُضوءم، مُثَّ ي مُقوُل: أمْشهم ٍد ي مت م  مما ِمْنُكْم ِمْن أمحم

ْت لمُه أمبْ وماُب امجلْمنَِّة" الم  ًدا عمْبُدُه ومرمُسولُُه، ِإالَّ فُِتحم ُد أمنَّ حُمممَّ رِيكم لمُه، ومأمْشهم ُه ُمْسِلم ٌ  ( شم  أمْخرمجم
نْيِ عمْن ُعبمادمةم عمْن املنَِّبِّ  هُ ل ) قما وميف املصَِّحيحم ُد أمْن الم إِلمهم ِإالَّ امّللَُّ ومْحدم ْن قمالم أمْشهم رِيكم  مم ًدا عمْبُدُه ومرمُسولُهُ ، ومأمنَّ لمهُ  الم شم ، ومأمنَّ حُمممَّ

قٌّ ومأمنَّ املنَّارم حم  ْرميمم ومُروٌح ِمْنُه ، ومأمنَّ امجلْمنَّةم حم ا ِإىلم مم اهم ُتُه أمْلقم ِلمم ى عمْبُد امّللَِّ ومكم ْت لمهُ ِعيسم ْن يف امْلُقُبوِر فُِتحم عمُث مم َثممانِيمةم  قٌّ ومأمنَّ امّللَّم ي مب ْ
ا ا شم  ء ( .أمبْ وماٍب ِمنم امجلْمنَِّة يمْدُخُل ِمْن أميِّهم

 الذي له احلياة الكاملة .  (احْلَيُّ ) 
يعرتيها نقص بوجه من  احلياة الكاملة املتضمنة جلميع صفات الكمال مل تسبق بعدم، وال يلحقها زوال، وال ذوأي : ومعناه :  

 الوجوه .
 ي يف نفسه الذي ال ميوت أبداً .: أي احل قال ابن كثري 
 الباقي الدائم على األبد . وقال البغوي : 
 الذي له احلياة الدائمة ، والبقاء الذي ال أول له حبد ، وال آخره له أمد ، إذ كل ما سواه فإنه وإن كان  وقال الطربي :

 غايتها .حياً فلحياته أول حمدود ، وآخر ممدود ينقطع بانقطاع أمدها ، وينقضي بقضاء 
 : وقد ورد اسم احلي هلل تعاىل يف عدة آيات 

يُّومُ قال تعاىل )  ( . اّللَُّ ال إِلمهم ِإالَّ ُهوم احلْميُّ اْلقم
عمنمِت اْلُوُجوُه لِ وقال تعاىل ) يُّوِم وم يِّ اْلقم  ( .ْلحم
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ُوتُ وقال تعاىل )  ْل عملمى احلْميِّ الَِّذي ال ميم ت مومكَّ  ( . وم
 ( . يُّ ال ِإلمهم ِإالَّ ُهوم فماْدُعوُه ُمِْلِصنيم لمُه الدِّينم احلْمْمُد ّلِلَِّ رمبِّ اْلعمالمِمنيم ُهوم احلْم وقال تعاىل )

 . واسم احلي من أعظم األمساء ، ألنه يستلزم مجيع صفات الكمال هلل تعاىل 
 . كل ما سوى هللا ميت 

ِإمنَّما تُ وم قال تعاىل ) ْوِت وم ُة اْلمم ةِ ُكلُّ ن مْفٍس ذمائِقم  ( . ف َّْونم ُأُجورمُكْم ي مْومم اْلِقيمامم
ُعونم وقال تعاىل ) نما تُ ْرجم ِإلمي ْ نمًة وم رِّ وماخلْمرْيِ ِفت ْ ُلوُكْم بِالشَّ ن مب ْ ْوِت وم ُة اْلمم  ( . ُكلُّ ن مْفٍس ذمائِقم

ا فمانٍ ) وقال تعاىل هم ْن عملمي ْ قمى ومْجُه رمبِّكم ُذو اجلْمالِل وماإْلِْكرما.  ُكلُّ مم ي مب ْ  ( . مِ وم
 : يا حممد عش ما شئت فإنك ميت ، وأحبب من شئت فإنه مفارقه ،  وقد جاء يف احلديث )أن جربيل قال للنب 

 واعمل ...( .
  ويف ذكر صفة ) احلي ( بعد قوله عز وجل ) هللا ال إله إال هو ( استدالل على إثبات تفّرده باأللوهية وإبطال عبودية كل

تحق العبادة إال من كان حيًا باحلياة الذاتية الدائمة األبدية ، وحيث ال حّي هبذه احلياة إال هللا من سواه ، وذلك ألنه ال يس
األحد فال يستحق العبادة إال هو ، وهلذا قال ابن عاشور : واملقصود إثبات احلياة وإبطال استحقاق آهلة املشركني وصف اإلهلية 

ْيئاً سالم )النتفاء احلياة عنهم كما قال إبراهيم عليه ال ُع ومال يُ ْبِصُر ومال يُ ْغيِن عمْنكم شم ا ال يمْسمم  ( . يما أمبمِت مِلم ت مْعُبُد مم
 : اآلثار املرتتبة على معرفتنا هبذا االسم 

 حمبة هللا تعاىل وإجالله . أواًل :
ْل عملمى احلْميِّ الَِّذي ال التوكل الصادق على هللا ، كما قال تعاىل )  ثانياً : ت مومكَّ ُوتُ وم  ( . ميم

يقول يف دعائه  ومن أعظم ما يتوكل على هللا فيه طلب اهلداية والثبات على اإلميان وعدم الزيغ عنه ، ولذلك كان النب 
)اللهم لك أسلمُت ، وبك آمنُت ، وعليك توكلُت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، اللهم إين أعوذ بعزتك ال إله إال أنت أن 

  ميوت ، واجلن واإلنس ميوتون( رواه مسلم .ُتضلين أنت احلي الذي ال
 الزهد يف الدنيا الفانية وعدم االغرتار هبا ، ألنه مهما أعطي العبد من العمر فالبد من املوت ثالثاً :

 القائم بنفسه القائم على غريه ، املتضمن لصفة القيومية . أي : (اْلَقيُّوم  ) 
 : ملوجودات مفتقرة إليه ، وهو غين عنها ، وال قوام هلا بدون أمره .هو القّيم لغريه ، فجميع ا قال ابن كثري 
 : هو الذي قام بنفسه فلم حيتج إىل أحد ، وق ام كل شيء به فكل ما سواه حمتاج إليه بالذات . وقال ابن القيم 
  : م ومجيع أحواهلم .القيوم : القائم بنفسه ، القيوم ألهل السماوات واألرض ، القائم بتدبريهم وأرزاقهوقال السعدي 
وهذا االسم له شأن عظيم ، قال ابن أيب العز : وأما القيوم ، فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته ، فإنه القائم بنفسه ، فال   

 حيتاج إىل غريه بوجه من الوجوه ، املقيم لغريه ، فال قيام لغريه إال بإقامته .
 ن قيام املوجودات وبقاءها وحفظها بأمر هللا وال قوام هلا بدونه .وقد وردت عدة نصوص يف القرآن الكرمي تدل على أ 

ْيءٍ قال تعاىل ) ا مُيِْسُكُهنَّ ِإالَّ الرَّمْحمُن ِإنَُّه ِبُكلِّ شم ي مْقِبْضنم مم افَّاٍت وم  ( .  بمِصريٌ أمومملْم ي مرمْوا ِإىلم الطَّرْيِ ف مْوق مُهْم صم
رٍّ وقال تعاىل ) قم ْمُس َتمْرِي لُِمْست م ِدميِ .  هلمما ذمِلكم ت مْقِديُر اْلعمزِيِز اْلعمِليمِ  ومالشَّ اْلُعْرُجوِن اْلقم ىتَّ عمادم كم نمازِلم حم ْرنماُه مم رم قمدَّ مم ْمُس .  وماْلقم ال الشَّ

اِر ومُكلٌّ يِف ف ملمٍك يمْسبمُحونم  هم اِبُق الن َّ رم ومال اللَّْيُل سم مم ْشُحونِ ومآيمٌة هلمُ .  ي مْنبمِغي هلمما أمْن ُتْدرِكم اْلقم ُهْم يف اْلُفْلِك اْلمم لمْقنما .  ْم أمنَّا محممْلنما ُذرِّي َّت م ومخم
ُبونم  ا ي مرْكم ُْم ِمْن ِمْثِلِه مم ُذونم .  هلم قم ُْم ومال ُهْم يُ ن ْ رِيخم هلم ْأ نُ ْغرِقْ ُهْم فمال صم ِإْن نمشم تماعاً ِإىلم ِحنيٍ .  وم مم  ( . ِإالَّ رممْحمًة ِمنَّا وم

  تب على اإلميان هبذا :آثار اإلميان املرت 
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 حمبته سبحانه ومحده وإجالله وتعظيمه . أواًل :
 التربؤ من احلول والقوة واالفتقار التام هلل ، وإنزال مجيع احلوائج باهلل . ثانياً :
 فتقر إىل ربه.إخالص االستعانة واالستغاثة واالعتصام هلل عز وجل، وقطع التعلق باملخلوق الضعيف املربوب هلل تعاىل امل ثالثاً :
فكيف تكون قيوميته مبن  –طائعها وعاصيها  –قال ابن القيم : وهو سبحانه ) القيوم ( املقيم لكل شيء من املخلوقات  رابعاً :

 أحبَّه وتواله ، وآثره على ما سواه ، ورضي به دون الناس حبيباً ، ورباً ووكيالً ، وناصراً ومعيناً وهادياً .
حانه ومراقبته ، ألنه القائم على كل نفس ، املتويل أمرها ، احلافظ ألعماهلا الذي ال خيفى عليه شيء من اخلوف منه سب خامساً :

 أمرها .
 .وهذه اجلملة تأكيد للقيومية هو النوم ، السنة : النعاس ، والنوم ( ال تَْأخ ذ ه  ِسَنٌة َوال نـَْوٌم ) 
  : نوم . ة والومن متام القيومية أنه ال يعرتيه سنقال ابن كثري 
 ه .نة وال نوم لكمال حياته وقيوميتول عن خلقه ، فال تأخذه س فاهلل عز وجل ال يعرتيه نقص وال غفلة وال ذه 
  ونفي استيالء السنة والنوم على هللا تعاىل ُتقيق لكمال احلياة ودوام التدبري ، وإثبات لكمال العلم ؛ قال ابن عاشور :

، فحياة النائم يف حاهلما حياة ضعيفة ، ومها يعوقان عن التدبري وعن العلم مبا حيصل يف وقت  فإّن السنة والنوم يشبهان املوت
 استيالئهما على اإلحساس.

 . فاهلل ال ينام لكمال حياته وقيوميته ، وهذه قاعدة : كل صفة نفي يستلزم نفيها وإثبات كمال ضدها 
إثبات كمال ضدها ، وذلك : ألن النفي ال يدل على الكمال حىت يكون نفيها عن هللا مع نفكل صفة نفاها هللا عن نفسه فإننا 

متضمناً لصفة ثبوتية حيمد عليها ، فإن جمرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصاً ، وقد يكون سببه عدم القابلية فال يقتضي 
 مدحاً ، كما لو قلت : اجلدار ال يظلم .

داً ومال يمْظِلُم رمبُّكم أم فقوله تعاىل )   ( لكمال عدله . حم
نما ِمْن لُُغوبٍ  وقوله تعاىل ) سَّ ا مم  (  لكمال قدرته . وممم
اوماِت ومال يف اأْلمْرضِ  وقوله تعاىل ) مم  ( لكمال علمه . ال ي مْعُزُب عمْنُه ِمثْ قماُل ذمرٍَّة يِف السَّ
 ( لكمال حياته وقيوميته . ال تمْأُخُذُه ِسنمٌة ومال ن مْومٌ  وقوله تعاىل )

انم عمِليماً قمِديراً قوله تعاىل ) و  اوماِت ومال يِف اأْلمْرِض ِإنَُّه كم مم ْيٍء يف السَّ انم اّللَُّ لِيُ ْعِجزمُه ِمْن شم  ( . وممما كم
 فاهلل ال يعجزه شيء لكمال علمه وقدرته .

انم عمِليمًا قمِديراً   نَّهُ إِ )  ل علمه وقدرته، وهلذا قال بعدهفنفي العجز عنه يتضمن كما:  قال الشيخ ابن عثيمني ألن العجز  (  كم
: إما اجلهل بأسباب اإلجياد، وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم هللا تعاىل وقدرته مل يكن ليعجزه شيء يف السماوات وال  سببه

 . يف األرض
  فالنوم من صفات النقص اليت يُنزه هللا عنها لكمال حياته ، قال رواه مسلم.  له أن ينام ( ) إن هللا ال ينام وال ينبغي  

 .ملا كان أهل اجلنة كاملي احلياة، كانوا ال ينامون ، ولذلكوم لالسرتاحة، فهو حيتاج للنه املخلوق لنقصه وعجزهفالنوم حيتاج
  ما احلكمة من ذكر النوم بعد نفي السنة ، ألنه إذا قال ) ال تأخذه سنة ( فقد دل ذلك على أنه ال يأخذه نوم بطريق

  .األوىل
 : ال تأخذه سنة فضاًل عن أن يأخذه النوم . قيل

ألنه ال يلزم من نفي أحدمها نفي اآلخر ، إذ يتصور جميء النوم دفعة من غري مبادئ الوسن ، إمنا مجع بني نفييهما :  وقيل
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 . ء الوسن دون النوم فلذلك نفي كل واحد منهما على حدته بدليل تكرير ) ال (يوجم
ألّن من األحياء من ال تعرتيه السنة فإذا نام نام ، ونفي السنة عن هللا تعاىل ال يغين عن نفي النوم عنه  ر :قال ابن عاشو ولذلك 

 . عميقاً ، ومن الناس من تأخذه السنة يف غري وقت النوم غلبة ، وقد متادحت العرب بالقدرة على السهر
 يف البادية  إىل حاجة هلا فتبعها الرجل فلما خال هبا قلب رجل بامرأة بدوية وقد ذهبت ذات ليلة ة : تعلقموعظة بليغ

انظر أنام الناس مجيعاً ففرح الرجل وظن أهنا قد أجابته إىل ما ابتغاه فقام وطاف حول  :والناس نيام راودها عن نفسها ، فقالت له
ا تقول يف هللا تبارك وتعاىل ؟ أنائم هو م :فإذا الناس نيام فرجع مسرورًا وأخربها خبلو املكان إال من النيام ، فقالت يمضارب احل

مل ينم وال ينام ويرانا وإن كان اخللق ال  يإن الذ :ينام وال تأخذه سنة ، فقالت املرأة إن هللا ال :يف هذه الساعة ؟ قال الرجل
 ؟ما فعل هللا بك :قيل لهيف املنام ف يوملا مات رئ ،يرون فذلك أوىل أن خنشاه ، فاتعظ الرجل وتركها وتاب خوفًا من هللا تعاىل 

 إليه . خلويف منه وتوبيت يل غفر :فقال
 وصدق من قال : 

 ة إال العصيانِ      والنفس داعي    ة يف ظلمة             ريب            وت ب      وإذا خل
 فاستحي من نظر اإلله وقل هلا          إن الذي خلق الظالم يراين

 خلقاً وملكاً وتدبرياً .أي : كل ما يف السماوات واألرض له سبحانه وتعاىل ( َوَما يف اأْلَْرِض َله  َما يف السََّماَواِت ) 
 : أي أنه مالك مجيع ذلك بغري شريك وال نديد ، وخالق مجيعه دون آهلة ومعبود . قال ابن جرير 
 : إخبار بأن اجلميع عبيده ويف ملكه ، وُتت قهره وسلطانه . وقال ابن كثري 
 خلقاً وملكاً وتصرفاً . بو بكر اجلزائريوقال أ : 
  : قوله تعاىل ) له ما يف السماوات وما يف األرض ( تقرير النفراده باإلهلية إذ مجيع املوجودات ملوقاته ، وقال ابن عاشور

لت يهملها ولذلك ُفص ألّن من كانت مجيع املوجودات ِملكًا له فهو حقيق بأن يكون قّيومها وأالّ ، وتعليل الّتصافه بالقّيومّية 
 اجلملة عن اليت قبلها.

 وقد جاءت آيات كثرية يف القرآن الكرمي تدل على هذا العموم :
ُع اأْلُُمورُ  قال تعاىل ) ِإىلم اّللَِّ تُ ْرجم ا يف اأْلمْرِض وم مم اوماِت وم مم ا يف السَّ ّلِلَِّ مم  ( . وم

ا يف  وقال تعاىل ) مم اوماِت وم مم ا يف السَّ ّلِلَِّ مم يطاً وم ْيٍء حمُِ انم اّللَُّ ِبُكلِّ شم  ( .  اأْلمْرِض ومكم
ا يِف اأْلمْرِض ومُهوم اْلعمِليُّ اْلعمِظيمُ وقال تعاىل )  مم اوماِت وم مم ا يف السَّ  ( . لمُه مم

 : وهذه اجلملة تؤيد تفرده سبحانه باأللوهية ، وذلك من جانبني 
وقد هناه عن  ك غريه معه يف العبادة ،أن يعبد غري مالكه ، أو ُيشرِ  لعبدحيث إن اجلميع عبيد له جل جالله ، وليس ل األول :

 ذلك .
وُيرتك املالك، أو ُيشرمك مملوك يف العبادة مع املالك،  -كائنًا من كان   -: وحيث إن اجلميع عبيد له، فكيف يُعبد مملوك  الثاين

  وقد هنى عن ذلك .
 ألرض والفائدة من إمياننا بأن هلل ملك السموات وا: 

ألنك ملكه يتصرف  ، ض ، ولو قضى عليك فقرًا فال تعرتضالرضا بقضاء هللا ، وأن هللا لو قضى عليك مرضًا فال تعرت  أواًل :
 فيك كما يشاء ..

ِإنَّا يدل لذلك ما أمرنا هللا به أن نقول عند املصيبة )  ُهْم ُمِصيبمٌة قماُلوا ِإنَّا ّلِلَِّ وم اب مت ْ  ( . ِإلمْيِه رماِجُعونم الَِّذينم ِإذما أمصم
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البنته اليت أشرف ابنها على املوت، حينما أرسلت إليه ليأت، فأرسل يقرأ السالم ويقول: إن  ويدل لذلك أيضًا ما بيّنه النب 
 هلل ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فلتصرب ولتحتسب ( .

 ك ملكه .، ألنالرضا بشرعه وقبوله والقيام به  ثانياً :
أن كل ما يف الكون ملك هلل األحد سبحانه وتعاىل من غري شريك ، فما لدينا من مال ومتاع وجاه ليس ملكاً لنا بل هو  ثالثًا :

عملمُكْم ملك هلل ، وإمنا َنن مستخلفون فيه لالبتالء واالختبار ، كما قال تعاىل ) ُمْستمْخلمِفنيم ِفيِه آِمُنوا بِاّللَِّ ومرمُسولِِه ومأمْنِفُقوا ممَّا جم
ِبريٌ  ُْم أمْجٌر كم ُقوا هلم ُنوا ِمْنُكْم ومأمنْ فم  ( . فمالَِّذينم آمم

 ) إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن هللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون .. ( رواه مسلم . وقال 
 وذلك لكمال سلطانه .،  بإذنهسبحانه إال  هأي : ال أحد يشفع عند(  َمْن َذا الَِّذي َيْشَفع  ِعْنَده  ِإالَّ بِِإْذنِهِ )  
 استفهام معناه اإلنكار والنفي ، أي : ال أحد يشفع عنده أحد إال بأمره ، وذلك ألن املشركني كانوا يزعمون  قال الرازي :

رِّبُونما إِ أن األصنام تشفع هلم ، وقد أخرب هللا تعاىل عنهم بأهنم يقولون ) ا ن مْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيُ قم ىمم عماُؤنما ( وقوهلم ) ىلم اّللَِّ زُْلفم ُؤالِء ُشفم هم
ُعُهمْ ( مث بني تعاىل أهنم ال جيدون هذا املطلوب فقال ) ِعْندم اّللَِّ  فم ا ال يمُضرُُّهْم ومال ي من ْ ي مْعُبُدونم ِمْن ُدوِن اّللَِّ مم ( فأخرب هللا تعاىل أنه  وم

 . ( ِإالَّ بِِإْذنِهِ  )له ال شفاعة عنده ألحد إال من استثناه هللا تعاىل بقو 
  فإن الناس قد يتقدمون بني  ألن املخلوق إذا كان موصوفاً بامللك ، ،يدل على كمال ملك هللا عز وجل  -كما تقدم   –وهذا

يستحي  رغبة يف هذه الشفاعة اليت قدمت بني يديه ، لكنه قد حُيرج أومن غري استئذان ، وقد يشفع هو من غري  يديه بالشفاعة
ملكه إال من أعوانه الذين ال يقوم  ، ألن ملكه ال يقوم إال به ، ألنه قد يكونمن غائلة الشافع  يقبل هذه الشفاعة خوفاً  دأو ق

 جلميله السابق عليهافع ، وقد يقبلها حياء منه وخجاًل وإحراجًا ، وقد يقبلها ردًا الش من غائلة هذاهبم فيقبل الشفاعة خ وفًا 

 د السبت ( .) الشيخ خالوإفضاله   

أحد ، وليس ألحد فضل على هللا عز وجل حىت يكون  من أحد ، وال يقبل الشفاعة إحراجاً منوأما هللا عز وجل فهو ال خياف 
 . ذلك القبول على سبيل املقايضة

ِفيٍع إِ كما قال تعاىل ) ا ِمْن شم  ( .الَّ ِمْن ب مْعِد ِإْذنِِه مم
ُع الشَّ وقال تعاىل ) فم ِئٍذ ال ت من ْ ْن أمِذنم لمُه الرَّمْحمُن ومرمِضيم لمُه ق مْوالً ي مْومم اعمُة ِإالَّ مم  ( . فم

اءُ وقال تعاىل )  ْن يمشم ْيئاً ِإالَّ ِمْن ب مْعِد أمْن يمْأذمنم اّللَُّ ِلمم اعمتُ ُهْم شم فم اوماِت ال تُ ْغيِن شم مم لمٍك يف السَّ ْم ِمْن مم ى ومكم ي مْرضم  ( . وم
كة ومنهم الروح األمني عليهم لن يتجرأ أحد منهم الكالم إال من بعدما أن يأذن له الرمحن كما بل بنّي سبحانه وتعاىل أن املالئ

قمالم صموماباً قال تعاىل ) ْن أمِذنم لمُه الرَّمْحمُن وم لَُّمونم ِإالَّ مم ّفاً ال ي متمكم ُة صم الِئكم  ( . ي مْومم ي مُقوُم الرُّوُح وماْلمم
، وحىت هو لن يبدأ يف الشفاعة  امة أحد من األنبياء واملرسلني للشفاعة لدى الرب إال هو أنه لن يتقدم يوم القي وأخرب النب 

فيقال له :  إال بعدما يأذن هللا له ، ويف احلديث ) ... بعد أن يتأخر عنها آدم وموسى وإبراهيم ونوح وعيسى ، يشفع النب 
 ارفع رأسك ، وسل تْعطمه ، وقل ُيسمع ، واشفع تشّفع ( .

 شفيعاً ، وهي التوسط للغري جبلب منفعة أو دفع مضرة . جعل الشيء:  يف اللغةلشفاعة وا 
 اختلف يف معناها :( يـَْعَلم  َما بـَنْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفه ْم  )

ا ب منْيم أمْيِديِهمْ )  فقيل : ُهْم  ) يعين اآلخرة ألهنم يُقِدمون عليها(  ي مْعلمُم مم ْلفم ا خم  ألهنم خيلفوهنا وراء ظهورهم . من الدنيا( وممم
ا ب منْيم أمْيِديِهمْ : )  وقيل  ُهْم  )بعد انقضاء آجاهلم  ( ي مْعلمُم مم ْلفم ا خم مم : ما فعلوا من وقيل أي : ما كان من قبل أن خيلقهم ،  (وم

 خري وشر وما يفعلونه بعد ذلك .
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 ه شامل لكل شيء سبحانه وتعاىل .كل شيء من ماض ومستقبل ، وأن علم  أن هللا يعلم واملراد من اآلية :
 دليل على إحاطة علمه جبميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها . قال ابن كثري : 
  : بسائر املخلوقات من مجيع اجلهات .والذي يظهر أن هذا كناية عن إحاطة علمه تعاىلوقال أبو حيان  
  ومات ال خيفى عليه شيء من أحوال مجيع خلقه ، حىت : واملقصود أنه عامل جبميع املعلوقال الشيخ صديق حسن خان

يعلم دبيب النملة السوداء يف الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ُتت األرض الغرباء ، وحركة الذرة يف جو السماء ، والطري يف 
 اهلواء ، والسمك يف املاء .

 وما خلفهم ( أي : ما يستقبل منها ، فعلمه ) يعلم ما بني أيديهم (أي : ما مضى من مجيع األمور )  :وقال السعدي
تعاىل حميط بتفاصيل األمور ، متقدمها ومتأخرها ، بالظواهر والبواطن ، بالغيب والشهادة ، والعباد ليس هلم من األمر شيء وال 

 م مثقال ذرة إال ما علمهم تعاىل .من العل
  مباحث علم هللا تعاىل: 

 يشمل اجلزئيات والكليات .شيء ،  فاهلل تعاىل يعلم كل  أواًل :
ْيٍء ِعْلماً قال تعاىل ) امطم ِبُكلِّ شم  ( . ومأمنَّ اّللَّم قمْد أمحم

اوماِت ومال يف اأْلمْرِض ومال أمْصغمُر ِمْن ذمِلكم ومال أم وقال تعاىل ) مم اُل ذمرٍَّة يِف السَّ ُر ِإالَّ يف ِكتماٍب عماملِِ اْلغمْيِب ال ي مْعُزُب عمْنُه ِمثْ قم  (.ُمِبنيٍ ْكب م
 اضي واملستقبل .يعلم  سبحانه امل ثانياً :

ُهمْ قال تعاىل ) ْلفم ا خم مم ا ب منْيم أمْيِديِهْم وم  ( . ي مْعلمُم مم
 ما بني أيديهم [ احلاضر واملستقبل ] وما خلفهم [ املاضي .

 هللا يعلم اخلفايا وما يف الصدور . ثالثاً :
 ( . اِت الصُُّدورِ ِإنَّ اّللَّم عمِليٌم ِبذم  قال تعاىل )كما 

اِت الصُُّدورِ وقال تعاىل )  ( . ِإنَُّه عمِليٌم ِبذم
ْبِل اْلومرِيدِ وقال تعاىل ) ا تُ ومْسِوُس بِِه ن مْفُسُه ومَنمُْن أمقْ رمُب ِإلمْيِه ِمْن حم ن مْعلمُم مم انم وم ْنسم لمْقنما اإْلِ ْد خم لمقم ا يِف ( . وقال تعاىل ) وم ُقْل ِإْن خُتُْفوا مم

 ( . ْم أمْو تُ ْبُدوُه ي مْعلمْمُه اّللَُّ ُصُدورِكُ 
 وليس شيء يصل إىل األرض أو يصعد من األرض إىل السماء إال قد أحاط هللا به علماً . رابعاً :

ا ومهُ  ي مْعلم  قال تعاىل ) ا ي مْعرُُج ِفيهم مم اِء وم مم ا ي مْنزُِل ِمنم السَّ ا وممم هم ْرُُج ِمن ْ ا خيم مم ا يمِلُج يف اأْلمْرِض وم  ( . وم الرَِّحيُم اْلغمُفورُ ُم مم
 يعلم األمور اليت لن تكون كيف تكون لو كانت .و  : خامساً 

اِذبُونم  كما قال تعاىل عن الكفار حني يكونون يف النار ) ِإن َُّهْم لمكم ا نُ ُهوا عمْنُه وم لمْو ُردُّوا لمعماُدوا ِلمم  ( . وم
ا آهِلمٌة ِإالَّ اّللَُّ  وقال تعاىل ) انم ِفيِهمم ا يمِصُفونم لمْو كم انم اّللَِّ رمبِّ اْلعمْرِش عممَّ تما فمُسْبحم دم سم  ( .  لمفم

ًة واملتخلفون عن غزوة تبوك ال حيضروهنا أبدًا ، ألن هللا هو الذي ثبطهم عنها حبكمته بقوله ) وا لمُه ُعدَّ معمدُّ لمْو أمرماُدوا اخْلُُروجم ألم وم
رِهم اّللَُّ انِْبعماث مُهْم ف مثمبَّ  لمِكْن كم اِعِدينم وم عم اْلقم ِقيلم اقْ ُعُدوا مم ( وهذا اخلروج الذي ال يكون قد علم جل وعال أن لو كان كيف  طمُهْم وم

نمةم يكون ، كما صرح به يف قوله ) ُغونمُكُم اْلِفت ْ ُعوا ِخاللمُكْم ي مب ْ مْوضم بمااًل ومألم ا زماُدوُكْم ِإالَّ خم رمُجوا ِفيُكْم مم  ( . لمْو خم
 علم هللا السر والعالنية ، والصغري والكبري والغيب والشهادة .يستوي يف و  : سادساً 

رم قال تعاىل ) اِء ومال أمْصغمرم ِمْن ذمِلكم ومال أمْكب م مم اِل ذمرٍَّة يف اأْلمْرِض ومال يف السَّ ا ي مْعُزُب عمْن رمبِّكم ِمْن ِمثْ قم مم  ( .ِإالَّ يِف ِكتماٍب ُمِبنيٍ وم
ْر بِ وقال تعاىل ) ِإْن َتمْهم ىوم رَّ ومأمْخفم ْوِل فمِإنَُّه ي مْعلمُم السِّ  ( . اْلقم
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انم غمُفوراً رمِحيماً وقال تعاىل )  اوماِت وماأْلمْرِض إِنَُّه كم مم رَّ يف السَّ  ( . ُقْل أمنْ زملمُه الَِّذي ي مْعلمُم السِّ
امُ وقال تعاىل )  ا تمِغيُض اأْلمْرحم ا ُتمِْمُل ُكلُّ أُنْ ثمى وممم ارٍ  اّللَُّ ي مْعلمُم مم ُه مبِْقدم ْيٍء ِعْندم ا ت مْزدماُد ومُكلُّ شم ِبرُي .  وممم ادمِة اْلكم هم عمامِلُ اْلغمْيِب ومالشَّ

عمالِ  ارِ .  اْلُمت م هم اِرٌب بِالن َّ سم ْن ُهوم ُمْستمْخٍف بِاللَّْيِل وم مم رم ِبِه وم هم ْن جم مم ْولم وم رَّ اْلقم ْن أمسم وماٌء ِمْنُكْم مم  ( . سم
 يسبقه جهل وال يلحقه نسيان .  ملعلم هللاو  :سابعاً 

ى... قال تعاىل )  ا ِعْندم رميبِّ يِف ِكتماٍب ال يمِضلُّ رميبِّ ومال ي مْنسم  ( . قمالم ِعْلُمهم
انم رمبُّكم نمِسّياً ال تعاىل ) ... وق  ا كم مم  ( . وم
ُكْم ِمنْ أما علم ابن آدم فمسبوق جبهل ويلحقه نسيان كما قال تعاىل )  ْيئاً  وماّللَُّ أمْخرمجم اِتُكْم ال ت مْعلمُمونم شم هم  ( .بُُطوِن أُمَّ

 قليل بالنسبة لعلم هللا . علمنا ثامناً :
ا أُوتِيُتْم ِمنم اْلِعْلِم ِإالَّ قمِليالً قال تعاىل )  مم  ( . وم
 : اآلثار املرتتبة من علمنا هبذه الصفة 

إذا أيقن أن هللا تعاىل عامل حباله مطلع على باطنه وظاهره ، فإن اخلوف من هللا وخشيته ، ومراقبته يف السر والعلن ، ألن العبد  -أ
 ذلك يدفعه إىل االستقامة على أمر هللا ظاهراً وباطناً .

اليقني بشمول علم هللا تعاىل لكل شيء يف السماوات واألرض ، وللبواطن والظواهر ، يثمر يف قلب العبد تعظيم هللا تعاىل -ب
يعني على التخلص من اآلفات القلبية اليت ختفى على الناس ولكنها ال ختفى على هللا كآفة الرياء وإجالله واحلياء منه ، كما 

 واحلسد والغل والعجب والكرب .
: العلم اجلازم باطالع الرب سبحانه  أحدها: فإن قلت : فما السبيل إىل حفظ اخلواطر ، قلت : أسباب عدة ،  قال ابن القيم

: إجاللك له أن يرى مثل تلك اخلواطر يف بيته الذي  الثالث: حياؤك منه ،  والثاينتفصيل خواطرك ، ونظره إىل قلبك ، وعلمه ب
 خلق ملعرفته وحمبته .

إن يقني العبد بعلم هللا تعاىل الشامل لكل شيء ، ومن ذلك علمه سبحانه حبال عبده املصاب وما يقاسيه من اآلالم ، إن  -ج
 س باهلل ويدفع اليأس والقنوط من القلب .ذلك يثمر يف القلب الرجاء واألن

ونستفيد من معرفتنا أن هللا عليم بكل شيء : وجوب مراقبة هللا ، ألن العاقل إذا علم أن هللا سبحانه وتعاىل يعلم كل شيء ، -د
خالف احلق ، وجبوارحه : فسوف يراقب ربه ، بلسانه وجنانه وأركانه ، فبلسانه : ال ينطق مبا حرم هللا ، وجبنانه : ال يعتقد بقلبه 

ال يستعملها يف احملرمات ، فيستعمل العني يف النظر إىل احلرام ، ويستعمل اليد يف البطش احلرام ، ويستعمل اآلذان يف السماع 
 احلرام .

، عماله الصاحلةلرجاء، ألن اإلنسان يعلم أن هللا يعلم بكل أ: الرغبة والنشاط وامن معرفتنا أن هللا عليم بكل شيءوأيضاً نستفيد 
 وأنه لن يضيع منها شيء .

  : صلة هذه اجلملة مبا قبلها 
بيان لسبب حرمان اخللق من الشفاعة إال بإذنه تعاىل ، ألنه وحده تعاىل عامل بأحوال الشافع  –وهللا أعلم  –يف هذه اجلملة 

 له . واملشفوع له ، وهو سبحانه وتعاىل وحده يعلم من له أن يشفع ومن يستحق أن ُيشفع
يط وَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَا َشاَء )   ) من علمه ( ذكر املفسرون قوالن :قوله ( َوال حيِ 

 .العلم هنا مبعىن املعلوم  األول :
 العلم هنا علم ذاته وصفاته . والثاين :
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 ه ، فأراد فعّلمه .: قال الطربي : ال يعلم أحد سواه شيئاً إال مبا شاء هو أن يُعلم فعلى القول األول
 وقال ابن عطية : ال معلوم ألحد إال ما شاء هللا أن يُعلمه .

يُطونم ِبِه ِعْلماً وصفاته إال ما أطلعه تعاىل عليه كقوله ) و : ال حييط أحد علماً بذاته جل جالله  وعلى القول الثاين  ( . ال حيُِ
 : عن أمسائه وصفاته، وعن أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية،  وقد علمنا هللا تعاىل أشياء كثرية قال الشيخ ابن عثيمني

ا أُوتِيُتْم ِمنم اْلِعْلِم ِإالَّ ولكن هذا الكثري هو بالنسبة ملعلومه قليل كما قال تعاىل ) مم يمْسأملونمكم عمِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن أمْمِر رميبِّ وم وم
 ( . قمِليالً 

 : والكرسي، ( وسع مبعىن مشل وأحاط كرسيه السماوات واألرض ِت َواأْلَْرَض َوِسَع ك ْرِسيُّه  السََّماَوا) 
 هللا تعاىل . ، وأن الكرسي هو موضع قدميّ رسيه علمه، والصحيح أن الكرسي غري العرشوسع ك :وقيل، هو العرش :قيل
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  أي وسع علمه هذا ضعيف وال يصح وال يثبت عن ابن عباس .قول : وسع كرسيه : 
 ى عظمة الكرسي ، وقد جاء يف احلديث ) والذي نفسي بيده ، ما السماوات السبع واألرضون السبع عند وهذا يدل عل

ْلقمٍة ملقاٍة يف فالٍة من األرض ، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفالة على تلك احلْلقة ( .  الكرسي إال كحم
 ق .وهذا على عظم هذه املخلوقات ، وعظم املخلوق يدل على عظم اخلال 

 وقد جاء يف احلديث ) أُِذن يل أن أحدث عن ملك من مالئكة ...( .
 يشق عليه حفظ السماوات واألرض لكمال علمه وقدرته وإحاطته .أي : ال يثقله وال ( َوال يـَؤ ود ه  ِحْفظ ه َما )  
 ذلك سهل عليه ، يسري  حفظ السماوات واألرض ومن فيهما ، ومن بينهما ، بل : أي ال يثقله وال يكرثه قال ابن كثري

 ، وال يغيب عنه شيء . ياء، فال يعزب عنه شيء، الرقيب على مجيع األشوهو القائم على كل نفس مبا كسبت لديه ،
 . وهذه من الصفات املنفية ، فاهلل ال يثقله حفظ السماوات واألرض لكمال قدرته وعلمه وقوته 
 .لو الذات ، وعلو الصفات فاهلل له العلو املطلق ، ع( َوه َو اْلَعِليُّ ) 
 اًل : علو هللا ينقسم إىل ثالثة أقسام :أو 

 : قدر  . القسم األول
 : علو شرف . القسم الثاين

 وهذان القسمان مل خيالف فيهما أحد ممن ينتسب إىل اإلسالم .
 وهو سبحانه عايل الصفات والقدر ، منزه عن النقائص والعيوب .

 وقع فيه خالف بني أهل السنة وأهل البدع . وهذاالقسم الثالث : علو ذات : 
 فمذهب أهل السنة والسلف :  أن هللا تعاىل عال بذاته فوق مجيع خلقه ، بائن من خلقه مستو على عرشه .

 وهلم أدلة كثرية من الكتاب والسنة والعقل والفطرة .
 أما أدلة الكتاب والسنة فقد تنوعت داللتهما بطرق كثرية :

 بالفوقية . التصريحأحدها : 
 ( . خيمماُفونم رمب َُّهْم ِمْن ف مْوِقِهمْ كقوله تعاىل )

اِهُر ف مْوقم ِعبماِدهِ  وكقوله تعاىل )  ( . ومُهوم اْلقم
 التصريح بالعروج إليه .الثاين  : 

ُة ومالرُّوُح ِإلمْيِه  كقوله تعاىل ) الِئكم  ( .ت مْعرُُج اْلمم
 ( .) يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهلم .  وقوله 

 التصريح بالصعود إليه .الثالث : 
ِلُم الطَّيُِّب  كقوله تعاىل )  ( .ِإلمْيِه يمْصعمُد اْلكم

 التصريح برفعه بعض املخلوقات إليه .الرابع : 
 ( . بمْل رمف معمُه اّللَُّ ِإلمْيهِ  كقوله تعاىل )

ومفِّيكم ومرماِفُعكم ِإيلمَّ ) تعاىل وقوله  ى ِإيّنِ ُمت م  . ( يما ِعيسم
 التصريح بالعلو املطلق الدال على مجيع مراتب العلو .خلامس : ا

 ( . ومُهوم اْلعمِليُّ اْلعمِظيمُ  كقوله تعاىل )
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ِبريُ )تعاىل وقوله    ( . ومُهوم اْلعمِليُّ اْلكم
ِكيمٌ  وقوله تعاىل )  ( . إِنَُّه عمِليٌّ حم
 نزيل الكتاب منه .تالتصريح بالسادس : 

 م ( .نم اّللَِّ اْلعمزِيِز احلْمِكياْلِكتماِب مِ ت مْنزِيُل كقوله تعاىل ) 
 ( . ت مْنزِيٌل ِمنم الرَّمْحمِن الرَِّحيمِ وقوله تعاىل ) 
يدٍ وقوله تعاىل )  ِكيٍم محِم  ( . ت مْنزِيٌل ِمْن حم
 ( . ُقْل ن مزَّلمُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن رمبِّكم بِاحلْمقِّ وقوله تعاىل ) 
ٍة نماإِنَّا أمنْ زملْ وقوله تعاىل )  لمٍة ُمبمارمكم  ( .ُه يف لمي ْ

 التصريح بأن هللا تعاىل يف السماء .:  السابع
اءِ  )كقوله تعاىل  مم ْن يف السَّ  .(  أمأمِمْنُتْم مم

 يف األرض يرمحكم من يف السماء ( رواه أبو داود .) ارمحوا من  وقال الرسول 
 التصريح باالستواء على العرش .:  الثامن

وم ) تعاىل كقوله   ى ( .الرَّمْحمُن عملمى اْلعمْرِش اْست م
 التصريح برفع األيدي إىل هللا تعاىل .:  التاسع

 : ) إن هللا يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردمها صفراً ( . كقوله   
 والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة ، وهذا جيده من نفسه كل داع .

 تصريح بنزوله كل ليلة إىل السماء الدنيا ، والنزول املعقول عند مجيع األمم ، إمنا يكون من علو إىل أسفل .ال:  العاشر
اإلشارة إليه حسًا إىل العلو كما أشار إليه من هو أعلم به ومبا جيب له ، ملا كان باجلمع األعظم الذي مل جيتمع :  احلادي عشر

ان األعظم ، قال هلم : ) أنتم مسؤولون عين ، فما ذا أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد ألحد مثله يف اليوم األعظم ، يف املك
 بلغت وأديت ونصحت . فرفع إصبعه الكرمية إىل السماء ، رافعاً هلا إىل من هو فوقها وفوق كل شيء ، قائاًل : اللهم اشهد ( .

وأنصحهم ألمته ، وأفصحهم بيانًا عن املعىن الصحيح ، بلفظ ال  التصريح بلفظ ) األين ( كقول أعلم اخللق به ،: الثاين عشر 
 يوهم باطاًل بوجه: ) أين هللا ( .

 ملن قال : إن ربه بالسماء باإلميان .  شهادته :  الثالث عشر
نه سبحانه إخباره تعاىل عن فرعون أنه رام الصعود إىل السماء ليطلع إىل إله موسى ، فيكذبه فيما أخربه من أ:  الرابع عشر 

فوق السموات ، فقال : ) يا هامان ابن يل صرحاً لعلي أبلغ األسباب أسباب السموات فأطلع إىل إله موسى وإين ألظنه كاذباً ( 
 فمن نفى العلو من اجلهمية فهو فرعوين ، ومن أثبتها فهو موسوي حممدي .

 بسبب ختفيف الصالة .  وبني ربه ليلة املعراج أنه تردد بني موسى  إخباره :  اخلامس عشر
 من العقل :

 أن العلو صفة كمال والسفل صفة نقص ، فوجب هلل تعاىل صفة العلو وتنزيهه عن ضده .
 وأما الفطرة :

قال شارح الطحاوية : وأما ثبوته بالفطرة فإن اخللق مجيعاً بطباعهم وقلوهبم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ، ويقصدون جهة 
 عند التضرع إىل هللا . العلو بقلوهبم
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 وأما اإلمجاع :
 فقد أمجع الصحابة والتابعون واألئمة على أن هللا فوق مسواته مستو على عرشه .

 . ) قوله ) أأمنتم من يف السماء 
 .قد يتوهم واهم أن هللا تعاىل داخل السماء ، وأن السماء ُتيط به ، كما لو قلنا : فالن يف احلجرة ، فإن احلجرة ُتيط به 

ومنشأ الوهم : ظنه أن ) يف ( اليت للظرفية تكون مبعىن واحد يف مجيع مواردها ، وهذا ظن فاسد ، فإن ) يف ( خيتلف معناها 
 حبسب متعلقها .

 فقوله ) أأمنتم من يف السماء ( هذا عند أهل التفسري من أهل السنة على أحد وجهني :
السماء يراد هبا العلو ، كما يف قوله تعاىل ) وأنزل لكم من السماء ماء (  : أن تكون السماء مبعىن العلو ، فإن الوجه األول

 واملطر ينزل من السحاب املسخر بني السماء واألرض ال من السماء نفسها .
: أن تكون ) يف ( مبعىن ) على ( ، كما جاءت مبعناها يف مثل قوله تعاىل ) فسريوا يف األرض ( أي على األرض  الوجه الثاين

 له عن فرعون ) وألصلبنكم يف جذوع النخل ( أي على جذوع النخل .وقو 
 ( ؟ إله فإن قيل ما اجلواب عن قوله تعاىل ) وهو يف السماء إله ويف األرض 

 وكذلك قوله تعاىل ) وهو هللا يف السموات ويف األرض ( ؟
يف  ئهذا ، أو نقله عن أحد من السلف فهو مط قال ابن تيمية : ليس معنامها أن هللا يف األرض كما أنه يف السماء ، ومن توهم

 ومهه ، وكاذب يف نقله .
 : أن هللا مألوه يف السماوات ويف األرض ، كل من فيهما فإنه يتأله ويعبده . وإَّنا معىن اآلية األوىل

 : أن هللا إله يف السماء ، وإله يف األرض ، فألوهيته ثابتة فيهما . وأما اآلية الثانية فمعناها
 قال الطربي : ذو العظمة الذي كل شيء دونه ، فال شيء أعظم منه .(  اْلَعِظيم   ) 

 وقال اجلزائري : العظيم : الذي كل شيء أمام عظمته صغري وحقري .
 مسائه كلها ، عظيم يف صفاته كلها .فاهلل عظيم يف ذاته ، عظيم يف أ

اجملد والبهاء الذي ُتبه القلوب ، وتعظمه األرواح ، ويعرف قال السعدي : العظيم اجلامع جلميع صفات العظمة والكربياء و 
 العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت يف الصفة ، فإهنا مضمحلة يف جانب عظمة العلي العظيم .

 : واعلم أن معاين التعظيم الثابتة هلل وحده نوعان 
 أوسعه .: أنه موصوف بكل صفة كمال ، وله من ذلك الكمال أكمله ، وأعظمه و  أحدمها
 : أنه ال يستحق أحد من اخللق أن يعظم كما يعظم هللا، فيستحق من عباده أن يعظموه بقلوهبم وألسنتهم وجوارحهم. والثاين

 : اآلثار املرتتبة على معرفتنا هبذا 
 اخلشوع واخلضوع هلل تعاىل واالستكانة والتذلل لعظمته وجربوته وحمبته . أواًل :
ا لمُكْم ال ت مْرُجونم ّلِلَِّ ومقماراً ه نفي الشركاء واألنداد عنه ، قال تعاىل )ومن تعظيمه سبحان ثانياً :  ( . مم

 ومن تعظيمه سبحانه : تعظيم أمره وهنيه ، وتعظيم نصوص الكتاب والسنة واالستسالم هلا .ثالثاً : 
ْم شم ومن تعظيمه سبحانه : تعظيم شعائره ، قال تعاىل ) رابعاً : ْن يُ عمظِّ مم ا ِمْن ت مْقومى اْلُقُلوبِ ذمِلكم وم  ( . عمائِرم اّللَِّ فمِإن َّهم

 االستعانة باهلل وحده وصدق التوكل عليه ، وتفويض األمور إليه . خامساً :
 اخلوف منه سبحانه وحده ، وعدم اخلوف من املخلوق الضعيف . سادساً :
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 الفوائد :
 أنه ال إله حبق إال هللا تعاىل . -1
 آية يف كتاب هللا تعاىل .أن هذه اآلية أعظم  -2

 وقد اختلف العلماء هل كالم هللا يتفاضل أم ال على قولني :
ْن قمالم : :  القول األول ُهْم مم ُل يِف ن مْفِسِه ِمن ْ اضم فم  .الم ي مت م

اضمُل   فم ُة اّللَِّ الم ت مت م ِصفم ٌة لمُه قمالُوا : وم ُم اّللَِّ ِصفم الم ُم اّللَِّ ومكم الم  .أِلمنَُّه ُكلَُّه كم
ِء يف ق مْولِِه ت معماىلم  ُؤالم ِلكم قمالم هم ذم ا ) كم ا أمْو ِمْثِلهم هم ا نمْأِت خِبمرْيٍ ِمن ْ ْخ ِمْن آيمٍة أمْو نُ ْنِسهم ا ن مْنسم رْيٍ إمنَّما ي مُعوُد إىلم غمرْيِ اآْليمِة ِمْثلم ( مم قماُلوا فمخم

ث موماهِبِْم .  ن مْفِع اْلِعبماِد وم
ُل ِمْن ب مْعٍض  : أمنَّ  َواْلَقْول  الثَّاين    .ب مْعضم اْلُقْرآِن أمْفضم

ا ق مْوُل اأْلمْكثمرِ  ذم لمِف ومهم  .ينم ِمْن اخلْملمِف ومالسَّ
اُِتمِة يف احلْمِدي  قوله -أ  يِل ومالم الزَّبُوِر ومالم اْلُقْرآِن ِمث ْ  )ِث الصَِّحيِح يف اْلفم جنِْ ْورماِة ومالم يف اإْلِ ا أمنَُّه ملْم ي مْنزِْل يف الت َّ ى أمْن يمُكونم ( ُلهم فم ف من م

اِثٌل ؟ الم : إنَُّه ُمتممم ْيفم جيمُوُز أمْن يُ قم  هلمما ِمْثٌل فمكم
قمْد ث مبمتم عمْنُه يف الصَِّحيِح  -ب ْعٍب : يما أمبما اْلُمْنِذِر ؛ أمتمْدرِي أميُّ آيمٍة يِف ِكتماِب اّللَِّ أمْعظمُم ؟ قمالم  )وم ّللَُّ الم إلمهم ا )أمنَُّه قمالم أليب ْبِن كم

يُّوُم  ْدرِِه ومقمالم لمُه ليهنك اْلِعْلُم أمبما اْلُمْنِذِر  (إالَّ ُهوم احلْميُّ اْلقم رمبم بِيمِدِه يف صم ا  (فمضم ذم ِذِه اآْليمةم أمْعظمُم آيمٍة يِف اْلُقْرآِن ومهم م أمنَّ هم ْد ب منيَّ ف مقم
م أمنَّ ب مْعضم اآْليماِت أمْعظمُم ِمْن ب مْعضٍ   .  ب منيَّ

رًا أمْو أمْمرًا-ج ب م انم خم وماٌء كم لِِّم ِبِه سم ُم يمْشُرُف بِاْلُمتمكم الم ُم اّللَِّ وماْلكم الم رمفِ  ،ومأمْيًضا فمِإنَّ اْلُقْرآنم كم ُر يمْشُرُف ِبشم رمِف  فماخلْمب م ِبشم اْلُمْخربِ وم
رمِف ا ،ْخربمِ عمْنهُ اْلمُ  ِبشم رمِف اآْلِمُر وم ْأُموِر ِبهِ وماأْلمْمُر يمْشُرُف ِبشم انم  ،ْلمم ِإْن كم رم  فماْلُقْرآُن وم ا أمْخب م لَّمم ِبِه لمِكنَّ ِمْنُه مم ُكلُُّه ُمْشرتمًِكا فمِإنَّ اّللَّم تمكم

رمُهْم ِبهِ  ا أممم ِمْنُه مم ْلِقِه وم رم بِِه عمْن خم ا أمْخب م ِمْنُه مم رمُهْم ِفيِه بِاإْلِ  ،اّللَُّ ِبِه عمْن ن مْفِسِه وم ا أممم ْركِ فمِمْنُه مم اُهْم ِفيِه عمْن الشِّ ن مهم رمُهْم  ،ميماِن وم ا أممم ِمْنُه مم وم
ن م  ْيِن وم اُهْم ِفيِه عمْن الرِّبماِبِه ِبِكتمابمِة الدَّ ْعُلوٌم أمنَّ  ،هم مم رم بِِه عمْن ن مْفِسهِ وم ا أمْخب م دٌ ): مم ْلِقِه :  (ُقْل ُهوم اّللَُّ أمحم رم بِِه عمْن خم ْت ت مبَّ )أمْعظمُم ممَّا أمْخب م

ا أميب هلممبٍ  ميمانِ وم  (يمدم رم ِفيِه بِاإْلِ ا أممم ى ِفيِه عمْن الرِّبما مم ن مهم ْيِن وم رم ِفيِه ِبِكتمابمِة الدَّ ْرِك أمْعظمُم ممَّا أممم ى ِفيِه عمْن الشِّ ا ن مهم مم  ( 211/  17جمموع الفتاوى ) .  وم

 إثبات اسم هللا املتضمن لأللوهية احلق . -3
 ي هلل تعاىل املتضمن احلياة الكاملة اليت مل تسبق بعدم وال يلحقها زوال .إثبات اسم احل -4
 أن كل ملوق ميوت حىت املالئكة .-5
 أنه جيب االعتماد على هللا ، ألنه هو احلي الذي ال ميوت ، فأما من ميوت وميرض فال يعتمد عليه . -6
 إثبات اسم القيوم هلل تعاىل املتضمن لصفة القيومة .-7
رماُء ِإىلم اّللَِّ وماّللَُّ ُهوم اْلغميِنُّ احلْمِميدُ ىن هللا عن كل أحد ، وكل أحد حمتاج هلل تعاىل كما قال تعاىل ) غ -8 ا النَّاُس أمنْ ُتُم اْلُفقم  (  يما أمي ُّهم
 امتناع السنة والنوم عن هللا تعاىل لكمال حياته وقيوميته .-9

 أن هللا منزه عن كل نقص وعيب . -10
 موم ملك هللا تعاىل .ع -11
 أن نطلب امللك ممن ميلكه وهو هللا سبحانه . -12
 رضا اإلنسان بقضاء هللا ، ألنه ملك له .-13
 كمال سلطان هللا تعاىل .-14
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 إثبات الشفاعة بإذن هللا . -15
 إثبات علم هللا الكامل . -16
 فى عليه شيء .وجوب احلذر من معصية هللا الظاهرة والباطنة ، ألن هللا ال خي -17
 أننا ال نعلم شيئاً إال ما علمنا هللا .-18
 من أراد العلم فليطلبه من العليم سبحانه . -19
 إثبات الكرسي . -20
 عظمة خلق الكرسي . -21
 عظمة خالق الكرسي ، ألن عظم املخلوق يدل على عظمة اخلالق . -22
 إثبات قوة هللا . -23
 لمه وقدرته .أن هللا ال يعجزه شيء لكمال ع -24
 أن هللا ال يثقل عليه حفظ السماوات واألرض . -25
اوماِت وماأْلمْرضم أمْن أن السماوات واألرض ُتتاج إىل حفظ ، ولوال حفظ هللا لفسدتا ، كما قال تعاىل ) -26 مم ِإنَّ اّللَّم مُيِْسُك السَّ

ٍد ِمْن ب م  ا ِمْن أمحم ُهمم كم لمِئْن زمالمتما ِإْن أمْمسم ِليماً غمُفوراً ت مُزوال وم انم حم  ( . ْعِدِه ِإنَُّه كم
 إثبات علو هللا تعاىل بأنواعه كلها . -27
 إثبات العظمة هلل تعاىل . -28
يِن َقد تَـّبَـنيََّ الرُّْشد  ِمَن اْلَغيِِ َفَمْن َيْكف ْر بِالطَّاغ وِت َويـ ْؤِمن بِاَّللَِّ فـََقِد اسْ )  ْرَوِة اْلو ثـَْقَى اَل انِفَصاَم هَلَا َتْمَسَك بِاْلع  اَل ِإْكَراَه يف الدِِ

يٌع َعِليٌم )  ( . (256َواَّللَّ  َسَِ
 [ . 256] البقرة :  

---------- 
يِن )   ظاهر اآلية على أنه ال يكره أحد على الدخول يف دين اإلسالم ، لكن جاء يف آيات أخر ظاهرها يدل ( ال ِإْكَراَه يف الدِِ

اتُِلون مُهْم  اإلسالم كقوله تعاىل )على إكراه الكفار على الدخول يف ِديٍد تُ قم ُتْدعمْونم ِإىلم ق مْوٍم أُويل بمْأٍس شم لَِّفنيم ِمنم اأْلمْعرماِب سم ُقْل لِْلُمخم
ْوا فمال ُعْدوم ( وقوله تعاىل )أمْو ُيْسِلُمونم  هم يمُكونم الدِّيُن ّلِلَِّ فمِإِن انْ ت م نمٌة وم ىتَّ ال تمُكونم ِفت ْ قماتُِلوُهْم حم  ( .انم ِإالَّ عملمى الظَّاِلِمنيم وم

 ( ؟ال ِإْكرماهم يف الدِّيِن  وقد اختلف العلماء يف معىن )
: أن هذا الدين لكماله ، وظهور براهينه ، واتضاح آياته ، وقبول الفطرة له ال حيتاج إىل اإلكراه عليه ، ألن اإلكراه إمنا يقع فقيل 

 قيقة واحلق .على ما تنفر عنه القلوب ، ويتناىف مع احل
 واختار هذا السعدي .

: إن املعىن : ال تقولوا ملن دخل يف الدين بعد احلرب إنه دخل مكرهًا ، ألنه إذا رضي بعد احلرب وصح إسالمه فليس  وقيل
 مبكره ، فمعناه : ال تنسبوهم إىل اإلكراه .

 خول يف الدين .: إن هذه اآلية خرب يف معىن النهي ، أي : ال تكرهوا أحداً على الد وقيل
 قال هبذا طائفة كثرية من العلماء : كالطربي ، وابن القيم ، والشوكاين ، والشنقيطي ، وهو ظاهر اختيار ابن كثري .

 وعلى هذا القول فكيف اجلمع بني هذه اآلية وبني اآليات اآلمرة بالقتال واجلهاد ؟
دين اإلسالم ، وأما اآليات األخرى املوجبة للجهاد فال تتناىف  ذهب بعض العلماء : إىل عمومها وأنه ال أحد يكره على اعتناق
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مع هذه اآلية ، ألهنا مل تأمر بإجبار أحد على اعتناق دين اإلسالم ، وإمنا جاء فيها األمر باجلهاد إلقامة النظام اإلسالمي 
 وتقريره ومحايته ، ولدفع األذى والفتنة عن املؤمنني .

 محه هللا .ورجح هذا املسلك ابن القيم ر 
يف أهل الكتاب خاصة ، فهم ال يكرهون على اإلسالم إذا بذلوا  (ال ِإْكرماهم يف الدِّيِن ) وذهب بعض العلماء : إىل أن اآلية 

رَّمم اّللَُّ اجلزية لقوله تعاىل )  ا حم ْوِم اآْلِخِر ومال حُيمّرُِمونم مم  ومرمُسولُُه ومال يمِديُنونم ِدينم احلْمقِّ ِمنم الَِّذينم قماتُِلوا الَِّذينم ال يُ ْؤِمُنونم بِاّللَِّ ومال بِاْلي م
اِغُرونم  ىتَّ يُ ْعُطوا اجْلِْزيمةم عمْن يمٍد ومُهْم صم ( وأما الذين يكرهون فهم أهل األوثان ، فال يقبل منهم إال اإلسالم ، وهم  أُوُتوا اْلِكتمابم حم

اهِ الذين نزل فيهم قوله ) ا النَِّبُّ جم ارم وماْلُمنماِفِقنيم وماْغُلْظ عملمْيِهمْ يما أمي ُّهم  ( . ِد اْلُكفَّ
 وهذا احتيار ابن جرير ورجحه الشوكاين والشنقيطي .

واحلجة هلذا القول ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال : مسعت عمر بن اخلطاب يقول لعجوز نصرانية : أسلِمي أيتها العجوز 
فقال عمر : اللهم اشهد ، وتال ) الم إْكرماهم يف  لت : أنا عجوز كبرية واملوت إيّل قريب!قالمي ، إن هللا بعث حممدًا باحلق ، تس

 الدِّيِن ( .
عن ابن عباس قال : نزلت هذه يف األنصار ، كانت تكون املرأة ِمقالتًا فتجعل على نفسها إن عاش هلا ولد أن هتوِّده ؛ فلما و 

م الرشد الم ِإْكرماهم يف الدين قم  دع أبناءنا! فأنزل هللا تعاىل )نصار فقالوا : ال نأجليت بنو النضري كان فيهم كثري من أبناء األ نيَّ د ت َّب م
 ِمنم الغي ( .

 ملِقالُت اليت ال يعيش هلا ولٌد.قال أبو داود : وا
 منسوخة بآيات القتال ، لكنه قول ضعيف . ( ال ِإْكرماهم يِف الدِّينِ ) : إن آية  وقيل

 عن ابن مسعود وكثري من املفسرين.وي هذا : ور  قال القرطيب
  فأما احلديث الذي رواه اإلمام أمحد عن أنس: أن رسول هللا : قال ابن كثري قال: إين أجدين كارها، قال لرجل: أسلم ،

ليه على اإلسالم بل دعاه إ فإنه ثالثي صحيح، ولكن ليس من هذا القبيل فإنه مل يكرهه النب  ًا ، وإن كنت كاره:  قال
 ص .فإن هللا سريزقك حسن النية واإلخال، أسلم وإن كنت كارًها ه : فأخرب أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهة فقال ل

ة واهلدى من الضاللة بكثرة احلجج واآليات الدال، أي : متيز احلق من الباطل ، واإلميان من الكفر  (َقْد تـَبَـنيََّ الرُّْشد  ِمَن اْلَغيِِ ) 
م الرشد ِمنم الغي (قوله تعاىل ) ضاوي : قال البي نيَّ متيز اإِلميان من الكفر باآليات الواضحة ، ودلت الدالئل على أن  قمد ت َّب م

اإِلميان رشد يوصل إىل السعادة األبدية والكفر غي يؤدي إىل الشقاوة السرمدية ، والعاقل مىت تبني له ذلك بادرت نفسه إىل 
 دة والنجاة ، ومل حيتج إىل اإِلكراه واإِلجلاء .اإِلميان طلباً للفوز بالسعا

 أي : من خلع األنداد واألوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون هللا .( َفَمْن َيْكف ْر بِالطَّاغ وِت ) 
  : ن يمْكُفُر بِالطَّاُغوِت ( فيه سبعة أقوال : قال املاوردي  قوله تعاىل ) فممم

 لشيطان وهو قول عمر بن اخلطاب.أنه ا أحدها :
 أنه الساحر ، وهو قول أيب العالية. والثاين :

 الكاهن ، وهو قول سعيد بن جبري. والثالث :
 األصنام. والرابع :

رمدمة اإلنس واجلن. واخلامس :  مم
ه ، سواء كان املعبود أنه كل ذي طغيان طغى على هللا ، فيعبد من دونه ، إما بقهر منه ملن عبده ، أو بطاعة ل والسادس :
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 . إنساناً أو صنماً ، وهذا قول أيب جعفر الطربي
 أي : وحد هللا فعبده وحده ، وشهد أن ال إله إال هللا .( َويـ ْؤِمْن بِاَّللَِّ ) 
 . ويف هذا أن التوحيد البد فيه من الكفر بالطاغوت وهذا معىن : ال إله إال هللا 

ِإْذ قمالم ِإبْ رماكما قال تعاىل ) ْهِدينِ .  ِهيُم أِلمبِيِه ومق مْوِمِه ِإنَّيِن ب مرماٌء ممَّا ت مْعُبُدونم وم ي م  ( . ِإالَّ الَِّذي فمطمرمين فمِإنَُّه سم
َّا ب مرماء ِإنَّيِن ففي هذه اآلية معىن : ال إله إال هللا )  تنطوي على ( ألن كلمة التوحيد ) ال إله إال هللا ( فمطمرمين  الَِّذي ِإالَّ  .ت مْعُبُدونم  ممِّ

نفي وإثبات ، فعرب عن املنفي فيها بقوله ) إنين براء مما تعبدون ( وعرّب عن املثبت فيها بقوله ) إال الذي فطرين ( ففيه تفسري 
 التوحيد بإثبات العبادة هلل وحده ونفيها عما سواه .

يد نفي وإثبات ، النفي يف قوله ( ألن التوح)ال إله إال هللا ( هذه اآلية هي معىنالطَّاُغوتم  اّللّم وماْجتمِنُبواْ  اْعُبُدواْ وقال تعاىل )
 ( ، ففيه إثبات العبادة هلل وحده وبنفي عبادة ما سواه .)واجتنبوا الطاغوت( واإلثبات يف قوله )اعبدوا هللا

 ل(.من قال: ال إله إال هللا وكفر مبا يعبد من دون هللا، حرم ماله ودمه، وحسابه على هللا عز وج)  وقال 
فلم يكتِف باللفظ اجملرد عن املعىن يف قول : ال إله إال هللا ، بل البد من قوهلا مع اعتقاد معناها والعمل مبقتضاها ويف ضمن 

 ذلك : الكفر مبا سوى هللا من املعبودات ، وهذه هي حقيقة التوحيد .
 ن دون هللا .هذا احلديث من أعظم ما يبني ال إله إال هللا ، وأنه الكفر بكل ما يعبد م 
  أن جمرد التلفظ بال إله إال هللا مع عدم الكفر مبا يعبد من دون هللا ال حيرم الدم واملال ولو عرف معناها وعمل هبا ما مل يضف

 إىل ذلك الكفر مبا يعبد من دون هللا . 
 . أن الرباءة من الكفر تكون بثالثة أشياء : بالقلب ، واللسان ، واجلوارح 
o هو كراهة الكفر وأهله ، وبغضهم ومتين زواهلم واعتقاد بطالن الكفر وتركه .و  : براءة القلب 

 وحكمه : فرض الزم ، وال يسقط حبال من األحوال ، ألنه ال يتصور فيه اإلكراه ، ألن عمل القلب خفي .
o وهو التصريح باللسان على أن عبادة غري هللا باطلة . براءة اللسان: 

 وحكمه : واجب .
ق مْوِمِه ِإنَّيِن ب مرماٌء ممَّا ت مْعُبُدونم )لقوله تعاىل  ِإْذ قمالم ِإبْ رماِهيُم أِلمبِيِه وم  ( . وم

اِفُرونم ولقوله تعاىل ) ا اْلكم ا ت مْعُبُدونم .  ُقْل يما أمي ُّهم  ... ( . ال أمْعُبُد مم
نمٌة يِف ِإبْ رماِهيمم ومالَّ ولقوله تعاىل عن إبراهيم ) سم انمْت لمُكْم ُأْسومٌة حم ممَّا ت مْعُبُدونم ِمْن ُدوِن قمْد كم ْوِمِهْم إِنَّا بُ رمآُء ِمْنُكْم وم عمُه ِإْذ قماُلوا لِقم ِذينم مم

اُء أمبمداً  ْغضم اومُة وماْلب م نمُكُم اْلعمدم ب مي ْ نما وم ن م ا ب مي ْ بمدم ْرنما ِبُكْم وم فم  ( . اّللَِّ كم
o وهي مرتبطة بالقدرة واملصلحة .وتكون باجلهاد وإزالة الكفر والكافرين وقتاهلم ، :  براءة اجلوارح 

ُ ن مْفساً ِإالَّ ويسقط مع اإلكراه وعدم االستطاعة ، لقوله تعاىل ) لُِّف اّللَّ اال ُيكم  ( . ُوْسعمهم

 أي : فقد ثبت يف أمره واستقام على الطريقة املثلى والصراط املستقيم .( فـََقِد اْسَتْمَسَك بِاْلع ْرَوِة اْلو ثـَْقى ) 
، وشبه ذلك بالعروة القوية اليت ال تنفصم ، فهي يف نفسها حمكمة مربمة قوية ،  مسك من الدين بأقوى سببوقيل : فقد است

 وربطها قوي شديد .
 وقيل : يعين اإلميان ، وقيل : اإلسالم ، وقيل : ال إله إال هللا .

 : وكل هذه األقوال صحيح وال تنايف بينها . قال ابن كثري 
 مام بوجوب الكفر بالطاغوت. عطية وقّدم ذكر الكفر بالطاغوت على اإلميان باهلل ليظهر االهت: قال ابن  قال أبو حيان 
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 أي : ال انقطاع هلا وال زوال .( ال اْنِفَصاَم هَلَا ) 
  ِدينمِة يف ) عمْن ق مْيِس ْبِن ُعبماٍد قمالم اِب النَِّبِّ  ُكْنُت بِاْلمم اءم رمُجلٌ   نماٍس ِفيِهْم ب مْعُض أمْصحم الم  يف  فمجم ومْجِهِه أمث مٌر ِمْن ُخُشوٍع ف مقم

وَُّز  نْيِ ي متمجم لَّى رمْكعمت م ا رمُجٌل ِمْن أمْهِل اجلْمنَِّة . فمصم ذم ا رمُجٌل ِمْن أمْهِل اجلْمنَِّة هم ذم ْوِم هم ْلُت ب مْعُض اْلقم دمخم ْنزِلمُه وم لم مم خم ْعُتُه فمدم رمجم فمات َّب م ا مُثَّ خم ِفيِهمم
ثْ نما ف ملممَّ  دَّ ا ي مْنبمغِ ف متمحم انم اّللَِّ مم ا قمالم ُسْبحم ذم ا ومكم ذم ْلتم ق مْبُل قمالم رمُجٌل كم ا دمخم ا الم ي مْعلمُم  يا اْستمْأنمسم قُ ْلُت لمُه ِإنَّكم لممَّ ٍد أمْن ي مُقولم مم ألمحم

دُِّثكم مِلم ذماكم رمأمْيُت ُرْؤيما عملمى عمْهِد رمُسوِل اّللَِّ  ُأحم سم ا عملميْ  وم ْصتُ هم صم ٍة  يِف  ِه رمأميْ ُتيِن ف مقم ا  -رمْوضم ا ومُخْضرمت مهم هم ُعْشب م ا وم هم عمت م رم سم  -ذمكم
ُلُه يف  ِديٍد أمْسفم ِة عمُموٌد ِمْن حم ْسطم الرَّْوضم اِء يف  األمْرِض ومأمْعالمُه يف  وموم مم اْرقمْه . ف مُقْلُت لمُه الم أمْستمِطيُع .  أمْعالمُه ُعْرومٌة . فمِقيلم يل  السَّ

اءمين  ُف اخلْماِدُم  -ِمْنصمٌف  فمجم الم بِِثيمايب  -قمالم اْبُن عمْوٍن وماْلِمْنصم ْلفِ  ف مقم ْلِفِه بِيمِدِه  - يِمْن خم فم أمنَُّه رمف معمُه ِمْن خم صم ىتَّ   -وم ف مرمِقيُت حم
ْذُت بِاْلُعْرومِة فمِقيلم يلم  ُكْنُت يِف  ا لمفِ اْستمْمِسْك . ف ملمقمِد اْست م  أمْعلمى اْلعمُموِد فمأمخم إِن َّهم ْظُت وم قم ا عملمى النَِّبِّ  ييمدِ  يي ْ ْصتُ هم صم الم   ف مقم » ف مقم

ى ومأمْنتم عملم  تِْلكم اْلُعْرومُة ُعْرومُة اْلُوثْ قم ذمِلكم اْلعمُموُد عمُموُد اإِلْسالمِم وم ُة اإِلْسالمُم وم ُوتم تِْلكم الرَّْوضم ىتَّ متم قمالم ومالرَُّجُل عمْبُد  (ى اإِلْسالمِم حم
الممٍ   متفق عليه .،  اّللَِّ ْبُن سم

يٌع )   ى .يسمع السر والنجو ويسمع مجيع األصوات ألقوال العباد ، ( َواَّللَّ  َسَِ
 : ومسع هللا ينقسم إىل قسمني 

 هر .ا: أي أن هللا يسمع كل صوت خفي أو ظ أواًل : َسع إدراك
عم اّللَُّ ق مْولم الَّيِت َُتماِدُلكم قال تعاىل : ) تمْشتمِكي قمْد مسِم ا وم  ... ( .يف زمْوِجهم

 هذا السمع قد يراد به اإلحاطة ، كاآلية السابقة .
عم اّلّلُ ق مْولم الَِّذينم قمالُوْا ِإنَّ اّللّم فمِقرٌي ومَنمُْن أمْغِنيماءوقد يراد به التهديد ، كقوله تعاىل : )   ( .قمْد مسِم

ا أممْسمُع ومأمرمىوقد يراد به التأييد ، ومنه قوله تعاىل ملوسى : ) عمُكمم  ( أي أمسعك وأؤيدك .قمالم الم ختممافما ِإنَّيِن مم
 : أي أن هللا يستجيب ملن دعاه . ثانياً : َسع إجابة
عماء)ومنه قول إبراهيم  ِميُع الدُّ  ( أي جميب الدعاء .ِإنَّ رميبِّ لمسم

 ) مسع هللا ملن محده ( يعين استجاب ملن محده . ومنه قول املصلي 
 بأفعاهلم ، يعلم مجيع األمور الظاهرة والباطنة .(  َعِليمٌ  )

 الفوائد :
 أنه ال أحد يكره على الدين . -1
 أنه ليس هناك إال رشد أو غي .-2
 أنه ال يتم اإلخالص هلل إال بنفي مجيع الشرك . -3
 أن كل ما عبد من دون هللا فهو طاغوت . -4
 ميان باهلل .أنه ال جناة إال بالكفر بالطاغوت واإل -5
 إثبات امسني من أمساء هللا ومها : السميع والعليم . -6
َن الظُّل َماِت ِإىَل النـُّو ِر َوالَِّذيَن َكَفر وْا َأْولَِيآؤ ه م  الطَّ )  َن النُّوِر ِإىَل الظُّل َماِت اَّللَّ  َويلُّ الَِّذيَن آَمن وْا خي ْرِج ه م مِِ اغ وت  خي ْرِج ونـَه م مِِ
 ( . (257ِئَك َأْصَحاب  النَّاِر ه ْم ِفيَها َخاِلد وَن )أ ْولَ 

 [ . 257] البقرة :  
----------- 
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 وناصرهم ، واملراد بالوالية هنا الوالية اخلاصة .أي : حافظ املؤمنني ومتويل أمورهم (  اَّللَّ  َويلُّ الَِّذيَن آَمن وا) 
 ألن الوالية تنقسم إىل قسمني :

 هم وأيضاً القهر والسلطان وامللك ، وهذه للمؤمنني والكفار .ها أن يرزقهم ويعطيمقتضاوالية عامة : 
ْوالُهُم احلْمقِّ ودليلها هذه اآلية )  .(  مُثَّ رُدُّوا ِإىلم اّللَِّ مم

ُرونم وقوله تعاىل ) و  انُوا ي مْفت م ا كم ُهْم مم لَّ عمن ْ ضم ْوالُهُم احلْمقِّ وم  ( . ُردُّوا ِإىلم اّللَِّ مم
 ق واإلخراج من الظلمات إىل النور .النصر والتأييد والتسديد والتوفي وهذه خاصة باملؤمنني مقتضاها  اصة ،والية خ

اِت ِإىلم النُّورِ كما قال تعاىل ) ُنوا خُيْرُِجُهْم ِمنم الظُُّلمم ُ وميلُّ الَِّذينم آمم  ( . اّللَّ
نُ وقال تعاىل ) ْوىلم الَِّذينم آمم ُمْ ذمِلكم بِأمنَّ اّللَّم مم ْوىلم هلم اِفرِينم ال مم  ( . وا ومأمنَّ اْلكم
ْوٌف عملمْيِهْم ومالم ُهْم حيمْزمنُونم وقال تعاىل )  ( .أمال ِإنَّ أمْولِيماء اّللِّ الم خم

( يف احلديث القدسي )من عادى يل وليًا فقد آذنته باحلرب فاهلل ويل املؤمنني : ألنه يواليهم بالنصر والثواب اجلزيل، كما قال 
 رواه البخاري .

ْوٌف عملمْيِهْم ومال ُهْم حيمْزمنُونم واملؤمنون أولياء هللا كقوله تعاىل )  ( ألهنم يوالونه بالطاعة .  أمال ِإنَّ أمْولِيماءم اّللَِّ ال خم
 فالوالية عبارة عن موافقة الويل احلميد يف حمابه ومساخطه ، وليست بكثرة صوم وال صالة . قال ابن القيم : 
 أي : خيرجهم من ظلمات الكفر والضاللة إىل نور اهلداية واإلميان .( خي ْرِج ه ْم ِمَن الظُّل َماِت ِإىَل النُّوِر  ) 
 أمجع املفسرون على أن املراد هاهنا من الظلمات والنور : الكفر واإلميان قال الرازي : . 
  ُنواْ َثرة واليته تعاىل للمؤمنني ، وهي إخراجه هل : هذهقال الشنقيطي م من الظلمات إىل النور بقوله تعاىل ) هللا وميلُّ الذين آمم

نم الظلمات ِإىلم النور ( .  خُيْرُِجُهْم مِّ
وبني يف موضع آخر أن من َثرة واليته إذهاب اخلوف واحلزن عن أوليائه ، وبني أن واليتهم له تعاىل بإمياهنم وتقواهم وذلك يف  

ُقونم ( .قوله تعاىل ) أال ِإنَّ أمْولِيم  انُوْا ي مت َّ ُنوْا ومكم ْوٌف عملمْيِهْم ومالم ُهْم حيمْزمنُونم الذين آمم  آءم هللا الم خم
لِيِّيم هللا الذي ن مزَّلم الكتاب ومُهوم  نبيه  وصرح يف موضع آخر أنه تعاىل ويل  وأنه أيضًا يتوىل الصاحلني وهو قوله تعاىل )ِإنَّ وم

ومىلَّ الصاحلني (  . ي مت م
 الشياطني . أي : وأما الكافرون فأولياؤهم( ِذيَن َكَفر وا َأْولَِياؤ ه م  الطَّاغ وت  َوالَّ )  
  وإذا تأملت هذه اجلملة ، واليت قبلها َتد فرقًا بني التعبريين يف الرتتيب ، ففي اجلملة األوىل قال قال الشيخ ابن عثيمني :

ُنواتعاىل )  ثة :( ألمور ثال اّللَُّ وميلُّ الَِّذينم آمم
 أن هذا االسم الكرمي إذا ورد على القلب أواًل استبشر به . أحدها :

 التربك بتقدمي ذكر اسم هللا عز وجل . ثانياً :
 إظهار املنة على هؤالء بأن هللا هو الذي امُت عليهم أوالً ، فأخرجهم من الظلمات إىل النور . ثالثاً :

ُروا أم وأما اجلملة الثانية ) فم ومن ( ولو كانت على سياق األوىل لقال : والطاغوت أولياء الذين كفروا ،  ْولِيماُؤُهُم الطَّاُغوتُ ومالَِّذينم كم
 احلكمة يف ذلك :

 أال يكون الطاغوت يف مقابلة اسم هللا . أواًل :
 أن الطاغوت أهون وأحقر من أن يُبدأ به ويقّدم . ثانياً :

 سرع إىل ذمهم مما لو تأخر ذكره .إن البداءة بقوله ) والذين كفروا ( أثالثاً : 
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  قال بعض العلماء : الطاغوت الشيطان ويدل هلذا :قال الشنقيطي : 
 قوله تعاىل ) ِإمنَّما ذلكم الشيطان خُيموُِّف أمْولِيماءمُه ( أي خيوفكم من أوليائه .

ُروْا يُ قم  فم ِبيِل هللا والذين كم اتُِلونم يف سم ُنوْا يُ قم ْيدم الشيطان  وقوله تعاىل ) الذين آمم ِبيِل الطاغوت فقاتلوا أمْولِيماءم الشيطان ِإنَّ كم اتُِلونم يف سم
ِعيفاً ( . انم ضم  كم

ُذرِّي َّتمُه أمْولِيمآءم ِمن ُدوين ومُهْم لمُكْم عمُدوٌّ (  اآلية .   وقوله ) أمف متمتَِّخُذونمُه وم
 وقوله ) ِإن َُّهُم اختذوا الشياطني أمْولِيمآءم ( اآلية. 

ْد ِإلمْيُكْم يا بين آدممم وال تحقيق أن كل ما عبد من دون هللا فهو طاغوت واحلظ األكرب من ذلك للشيطان كما قال تعاىل ) أمملْم أمْعهم
 أمن الَّ ت مْعُبُدوْا الشيطان ( اآلية .

رِيداً  ْيطماناً مَّ ِإن يمْدُعونم ِإالَّ شم  ( . وقال ) ِإن يمْدُعونم ِمن ُدونِِه ِإالَّ إِنماثاً وم
 وقال عن خليله إبراهيم ) يا أبت الم ت مْعُبِد الشيطان ( اآلية .

ِإْن أمطمْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم لمُمْشرُِكونم ( إىل  اِدُلوُكْم وم ِإنَّ الشياطني لمُيوُحونم إىل أمْولِيمآئِِهْم لُِيجم  غري ذلك من اآليات. وقال ) وم
 أي : خيرجوهنم من نور اإلميان إىل ظلمات الشك والضاللة . (َماِت خي ْرِج ونـَه ْم ِمَن النُّوِر ِإىَل الظُّل  ) 
  إمنا مسي الكفر ظلمة اللتباس طريقه ، وألن الظلمة ُتجب األبصار عن إدراك احلقائق فكذلك الكفر حيجب قال اخلازن :

 القلوب عن إدراك حقائق اإلميان ومسي اإلسالم نوراً لوضوح طريقه وبيان أدلته.
 : فكيف خيرجوهنم من النور ، وهم مل يدخلوا فيه ؟ فإن قيل 

إن اآلية مصوصة بأهل الكتاب الذين كانوا مقرين بنبوة موسى وكذلك املقرين بنبوة عيسى ، وكانوا متبعني مللتهم ، فهؤالء   قيل :
 ن .كفروا به فدخلوا يف ظلمات الكفر بعد أن خرجوا من نور اإلميا  كانوا على نور ، فلما جاءهم حممد 

: إن املراد بإخراجهم من الظلمات إىل النور احليلولة بينهم وبني اإلميان حىت يضلوهنم عن طريق اإلميان ، فيكون التضليل وقيل 
 إخراج من النور إىل الظلمات .

ت اجلهل كان املخالف له خارجًا من نور قد علمه ، واملوافق له خارجًا من ظلما  إنه ملا ظهرت معجزات رسول هللا  وقيل :
 إىل نور العلم .

  معه : املراد بالظلمات الضاللة ، وبالنور اهلدى ، وهذه اآلية يفهم منها أن طرق الضالل متعددة جلقال الشنقيطي
إلفراده النور ، وهذا املعىن املشار إليه هنا بينه تعاىل يف مواضع أخر كقوله ) ومأمنَّ هذا ِصرماِطي  الظلمات وأن طريق احلق واحدة

ِبيِله ( .مُ  رَّقم ِبُكْم عمن سم فم  ْستمِقيماً فاتبعوه ومالم ت متَِّبُعوْا السبل ف مت م
ناس كثرية ألن احلق واحد والكفر أجد تعاىل لفظ النور ومجع الظلمات ، يف تفسري هذه اآلية ما نصه : وهلذا وح قال ابن كثري

صَّاُكْم ِبِه لمعم ومأمنَّ هذا ِصرماِطي ُمْستمِقيماً فاتبعو وكلها باطلة كما قال ) ِبيِلِه ذلكم وم رَّقم ِبُكْم عمن سم فم ُقونم ه ومالم ت متَِّبُعوْا السبل ف مت م ( لَُّكْم ت مت َّ
عملم الظلمات والنور ( .  وقال تعاىل ) ومجم

 : ع إىل واملقصود أن طريق احلق واحد إذ مرده إىل هللا امللك احلق وطرق الباطل متشعبة متعددة فإهنا ال ترج وقال ابن القيم
شيء موجود وال غاية هلا يوصل إليها بل هي مبنزلة بنيات الطريق وطريق احلق مبنزلة الطريق املوصل إىل املقصود فهي وإن تنوعت 
فأصلها طريق واحد ، وملا كانت الظلمة مبنزلة طرق الباطل والنور مبنزلة طريق احلق فقد أفرد النور ومجعت الظلمات وعلى هذا 

ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجوهنم من النور إىل الظلمات جاء قوله ) هللا 
) . 
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فوحد ويل الذين آمنوا وهو هللا الواحد األحد ، ومجع الذين كفروا لتعددهم وكثرهتم ومجع الظلمات وهي طرق الضالل والغي 
 ه احلق وطريقه املستقيم الذي ال طريق إليه سواه .لكثرهتا واختالفها ووحد النور وهو دين

 املالزمون هلا مالزمة الصاحب لصاحبه ، والغرمي لغرميه ، ألن األصل يف الصحبة طول املالزمة . (أ ولَِئَك َأْصَحاب  النَّاِر ) 
 . والنار هي الدار اليت أعدها هللا للكافرين 

اُب النَّاِر قوله تعاىل ) وإن كان يستحق العذاب  –وهذا األسلوب يطلق على الذين خيلدون فيها ، فاملؤمن العاصي ( أُولمِئكم أمْصحم
 فإنه ال يسمى من أصحاب النار ، ألن األصل يف الصحبة طول املالزمة . –بالنار 

 ال خيرجون منها ، وال يفرت عنهم العذاب وال هم ينصرون . (  ه ْم ِفيَها َخاِلد ونَ ) 
 يف ثالث آيات من القرآن الكرمي .وقد ذكر هللا تأبيده 

ْهِدي مُهْم طمرِيقاً يف سورة النساء : قال تعاىل ) ُْم ومال لِي م ْغِفرم هلم ظملمُموا ملْم يمُكِن اّللَُّ لِي م ُروا وم فم ا أمبمداً  ِإنَّ الَِّذينم كم اِلِدينم ِفيهم نَّمم خم هم ِإالَّ طمرِيقم جم
انم ذمِلكم عملمى اّللَِّ يمِسرياً   ( . ومكم

لِّياً ومال نمِصرياً ويف سورة األحزاب : قال تعاىل ) ُدونم وم ا أمبمداً ال جيِم اِلِدينم ِفيهم  ( . خم
ا أمبمداً ويف سورة اجلن : قال تعاىل ) اِلِدينم ِفيهم نَّمم خم هم ْن ي مْعِص اّللَّم ومرمُسولمُه فمِإنَّ لمُه نمارم جم  ( . وممم

 الفوائد :
 فضيلة اإلميان . -1
 الية هلل تعاىل .إثبات الو -2
 أن من َثرات اإلميان هداية هللا للمؤمن .-3
 احلذر من دعاة الضالل الذين خيرجون الناس من النور إىل الظلمات . -4
 إثبات النار . -5
 أن الكافرين ملدون يف النار . -6
َراِهيَم يف رِبِِِه َأْن آتَاه  اَّللَّ  ا)  ِيت  قَاَل أَنَا أ ْحِيي َوأ ِميت  قَاَل َألَْ تـََر ِإىَل الَِّذي َحآجَّ ِإبـْ َ الَِّذي حي ِْيي َومي  ْلم ْلَك ِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيم  َريبِِ

 (.(258لظَّاِلِمنَي ) اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم اِإبـَْراِهيم  فَِإنَّ اَّللََّ يَْأيت بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَْأِت ِّبَا ِمَن اْلَمْغِرِب فـَب ِهَت الَِّذي َكَفَر َواَّللَّ  
 [ . 258] البقرة :  

----------- 
 د .: بقلبك يا حمم أي (َأَلْ تـََر ) 
َراِهيَم )   .هذا الذي حاج إبراهيم يف ربه وهو ملك بابل: منروذ بن كنعان  (ِإىَل الَِّذي َحاجَّ ِإبـْ

بن   ذنان: سليمان بن داود وذو القرنني. والكافران: منرو مؤمنان وكافران فاملؤمة : الدنيا مشارقها ومغارهبا أربع قال جماهد: وملك
 ) تفسري ابن كثري ( . وخبتنصر. فاهلل أعلم كنعان

  ة! هذا قول ابن عباس قال القرطيب ُعوضم : هو النُّْمروذ بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح ِملك زمانه وصاحُب النار والب م
دِّي وابن إسحا  ق وزيد بن أسلم وغريهم.وجماهد وقمتادة والرّبيع والسُّ

ُعوض فسرتوا عني الشمس وأكلوا عسكره ومل يرتكوا  وكان إهالكه ملا قصد احملاربة مع هللا تعاىل بأن فتح هللا تعاىل عليه بابًا من الب م
غه إال العظام ، ودخلت واحدة منها يف دماغه فأكلته حىت صارت مثل الفأرة ؛ فكان أعز الناس عنده بعد ذلك من يضرب دما

ة لذلك ، فبقي يف البالء أربعني يوماً.  مبطرقة عمتيدم
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  : رب : أن الكفار أولياؤهم الطاغوتمناسبة هذه اآلية ملا قبلها أنه تعاىل : ملا أخرب أنه ويل الذين آمنوا ، وأخوقال أبو حيان ،
، وانقطع ذلك ، إذ كان هللا وليهفغلبه وقطعه  نه ناظر ذلك الكافرأ، و اليت جرت بني إبراهيم والذي حاجهذكر هذه القصة 

فصارت هذه القصة  )أال إن حزب هللا هم املفلحون ( هو الطاغوت ) أال إن حزب هللا هم الغالبون (الكافر وهبت إذ كان وليه 
 .  مثاًل للمؤمن والكافر اللذين تقّدم ذكرمها

ا عمِلْمُت لمُكْم ِمْن إِلمٍه غمرْيِي  ) كما قال بعده فرعون مللئه  وجود ربه. وذلك أنه أنكر أن يكون مث إله غريه: يف  أي (يف رَبِِِه )  ( مم
ة وما محله على هذا الطغيان والكفر الغليظ واملعاندة الشديدة إال َتربه، وطول مدته يف امللك؛ وذلك أنه يقال: إنه مكث أربعمائ

 . سنة يف ملكه
  د على النمروذ ، والظاهر األول. براهيم ، وأن يعو لضمري على إ: قوله تعاىل ) يف ربه ( حيتمل أن يعود اقال أبو حيان 
وعلى هذا املعىن : أن إيتاء امللك أبطره  ، ) فتكون ] أن [ هنا تعليلية ، أي : ألن آتاه هللا تعاىل ذلك (َأْن آتَاه  اَّللَّ  اْلم ْلَك )  

 الكرب والعتو فحاج لذلك .وأورثه 
ُموا إِ كما قال تعاىل ) ا ن مقم  ( .ولُُه ِمْن فمْضِلِه اّل أمْن أمْغنماُهُم اّللَُّ ومرمسُ وممم

انم لميمْطغمىوقال تعاىل ) ْنسم الَّ ِإنَّ اإْلِ ْغىنم .  كم  ( . أمْن رمآُه اْست م
نمأى جِبمانِِبِه )  تعاىل قالو  اِن أمْعرمضم وم ِإذما أمنْ عمْمنما عملمى اإِلْنسم  ( .وم

طم اّللَُّ الوقال تعاىل )  لمْو بمسم اءُ وم ا يمشم ٍر مم دم ّزُِل ِبقم لمِكْن يُ ن م غمْوا يف األمْرِض وم ، فهذا دأب اإلنسان، يبدأ يف الطغيان إذا (  ّرِْزقم لِِعبماِدِه لمب م
 رأى نفسه مستغنياً عن الناس.

يِّئماُت وقال تعاىل ) بم السَّ ُقولمنَّ ذمهم ْتُه لمي م سَّ رَّاءم مم اءم ب مْعدم ضم لمِئْن أمذمقْ نماُه ن مْعمم رٌِح فمُخورٌ وم  ( . عمينِّ ِإنَُّه لمفم
ُه أمْجٌر عمِظيمٌ وقال تعاىل ) نمٌة ومأمنَّ اّللَّم ِعْندم  ( . وماْعلمُموا أممنَّما أمْموماُلُكْم ومأمْوالدُُكْم ِفت ْ

ُه أمْجٌر عمِظيمٌ وقال تعاىل )  نمٌة وماّللَُّ ِعْندم  ( . ِإمنَّما أمْموماُلُكْم ومأمْوالدُُكْم ِفت ْ
انم يمْدعُ اىل )وقال تع ا كم ًة ِمْنُه نمِسيم مم وَّلمُه نِْعمم انم ُضرٌّ دمعما رمبَُّه ُمِنيبًا ِإلمْيِه مُثَّ ِإذما خم ْنسم سَّ اإْلِ ِإذما مم اداً وم عملم ّلِلَِّ أمْندم و ِإلمْيِه ِمْن ق مْبُل ومجم

ِبيِلهِ   ( . لُِيِضلَّ عمْن سم
اُر َتمْرِي ِمْن ُتمْيِت أمفمال تُ ْبِصُرونم ا ق موْ وفرعون ملا أغناه هللا ومّلكه مصر قال ) ي ِذِه اأْلمنْ هم  ( . ِم أملمْيسم يل ُمْلُك ِمْصرم ومهم

 ( . ِإمنَّما أُوتِيُتُه عملمى ِعْلٍم ِعْنِديوقارون ملا أنعم هللا عليه قال ) 
 ) لكل أمة فتنة وفتنة أميت باملال ( رواه الرتمذي . وقال 

 ا هللا مااًل جحدا نعم هللا عليهما .واألبرص واألقرع ملا آتامه
ِليُف بميِن  عنو  عم رمُسوِل اّللَِّ  يٍّ عماِمِر ْبِن ُلؤم  عمْمرمو ْبنم عمْوٍف ومُهوم حم ِهدم بمْدرًا مم انم شم ةم ْبنم  أمنَّ رمُسولم اّللَِّ )  ومكم ْيدم ب معمثم أمبما ُعب م

ِدمم مبماٍل ِمنم اْلبمْحرمْيِن وممسمِ  عم رمُسوِل اّللَِّ اجلْمرَّاِح ف مقم ْجِر مم المةم اْلفم ةم ف موماف مْوا صم ْيدم لَّى رمُسوُل اّللَِّ  عمِت األمْنصماُر ِبُقُدوِم أمِِب ُعب م ا صم  ف ملممَّ
مم رمُسوُل اّللَِّ  عمرَُّضوا لمُه ف متمبمسَّ رمفم ف مت م ْعُتْم أمنَّ أمبما ُعب م » ِحنيم رمآُهْم مُثَّ قمالم  اْنصم ةم قمِدمم ِبشم أمظُنُُّكْم مسِم ْل يما رمُسولم «. ٍء يْ ْيدم قمالُوا أمجم

. قمالم  ن ْ : اّللَِّ طم الدُّ ى أمْن تُ ْبسم لمِكىنِّ أمْخشم ى عملمْيُكْم وم ْقرم أمْخشم ا اْلفم ا يمُسرُُّكْم ف موماّللَِّ مم ُلوا مم ْن فمأمْبِشُروا ومأممِّ ا ُبِسطمْت عملمى مم مم يما عملمْيُكْم كم
نما لمُكْم ف مت م ُهْم ق مب ْ ت ْ ا أمْهلمكم مم ُكْم كم ا ف متُ ْهِلكم ا ت منمافمُسوهم مم ا كم  متفق عليه .( فمُسوهم

 .) ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم بأفسدم هلا من حرص املرء على املال والشرف لدينه (  وقال 
يا ، وأن فساد الدين لفساد دين املسلم باحلرص على املال والشرف يف الدن : هذا مثل عظيم ضربه النب  قال ابن رجب

بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبني جائعني ضاريني باتا يف الغنم ، قد غاب عنها رعاؤها لياًل ، فهما يأكالن يف الغنم 
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 ويفرتسان فيها .
 أن حرص املرء على املال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبني هلذه الغنم . فأخرب النب 

 يم يتضمن غاية التحذير من شر احلرص على املال والشرف يف الدنيا .فهذا املثل العظ
 إذا أكرمت الكرمي ملكته       وإذا أكرمت اللئيم مترداً .

ِيت  )  َ الَِّذي حي ِْيي َومي  م )  على وجود الرب الذي يدعو إليه فقال إبراهيم طلب من إبراهيم دليالً  وكأنه( ِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيم  َريبِِ  رميبِّ
 وهذا دليل،  ة بعد عدمها، وعدمها بعد وجودهاالدليل على وجوده حدوث هذه األشياء املشاهد:  أي( الَِّذي حُيِْيي وممُيِيُت 

ألهنا مل ُتدث بنفسها فال بد هلا من موجد أوجدها وهو الرب الذي أدعو إىل عبادته وحده ،  على وجود الفاعل املختار ضرورة
 ذ :وهو النمرو -قال احملاج   د ذلكال شريك له. فعن

أوتى بالرجلني قد استحقا القتل فآمر  وذلك أين :  حممد بن إسحاق والسدي وغري واحدقال قتادة و  (قَاَل أَنَا أ ْحِيي َوأ ِميت  ) 
 ة .فذلك معىن اإلحياء واإلمات،  قتل، وبالعفو عن اآلخر فال يقتلبقتل أحدمها في

 ألنه ليس جوابًا ملا قال إبراهيم وال يف معناه؛ ألنه غري مانع لوجود  ، أنه ما أراد هذا-أعلم وهللا-والظاهر :  قال ابن كثري
ويوهم أنه الفاعل لذلك وأنه هو الذي حييي ومييت، كما اقتدى به ، وإمنا أراد أن يمّدعي لنفسه هذا املقام عناًدا ومكابرة ،  الصانع

ا عمِلْمُت لمُكْم ِمْن إِ )  فرعون يف قوله  ( .لمٍه غمرْيِي مم
إذا كنت كما تدعي من أنك أنت الذي ُتيي :  أي (قَاَل ِإبـَْراِهيم  فَِإنَّ اَّللََّ يَْأيت بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَْأِت ِّبَا ِمَن اْلَمْغِرِب ) 

ه الشمس تبدو كل يوم فهذ، فالذي حييي ومييت هو الذي يتصرف يف الوجود يف خلق ذواته وتسخري كواكبه وحركاته ، ومتيت 
 من املشرق، فإن كنت إهلًا كما ادعيت ُتيي ومتيت فأت هبا من املغرب.

 . وقد قال كثري من العلماء أن هذا من إبراهيم انتقال من دليل إىل دليل أو ضح وأكرب ال يستطيع املكابرة معه 
قال  ، فكأنهضح ، وإمنا هو من باب طرد الدليل ن هذا ليس من باب االنتقال من دليل إىل دليل آخر أو إ :وقال بعض العلماء

هذا الكون فأت بالشمس من  فأنت الذي تتصرف يف، نت متلك هذه القدرة اهلائلة ه : ما دام أنك أنت ُتيي ومتيت ، وأل
 املشرق .

أخذ عدو هللا  ،  ومييتفإن إبراهيم ملا أجاب احملاج له يف هللا بأنه الذي حييي  واختار هذا احلافظ ابن القيم حيث قال : ...
على طرد هذه  فألزمه إبراهيم، وهو أنه يقتل من يريد ويستبقي من يريد فقد أحيا هذا وأمات هذا ، معارضته بضرب من املغالطة 

فإن  ، املعارضة أن يتصرف يف حركة الشمس من غري اجلهة اليت يأت هللا هبا منها إذا كان بزعمه قد ساوى هللا يف اإلحياء واإلماتة 
من حجة إىل حجة أوضح منها كما زعم بعض  وليس هذا انتقاالً ، تصح به دعواه ًا فليتصرف يف الشمس تصرف اً كان صادق

 ة .م للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحوإمنا هو إلزا، النظار 
عدول إبراهيم عن املقام األول  وهذا التنزيل على هذا املعىن أحسن مما ذكره كثري من املنطقيني: أنواختاره ابن كثري حيث قال : 

وليس كما قالوه بل املقام األول يكون كاملقدمة ،  ه، ومنهم من قد يطلق عبارة رديةإىل املقام الثاين انتقال من دليل إىل أوضح من
نّي بطالن ما ادعاه منروذ يف األول والثاين، وهلل احلمد واملنة.  للثاين ويُ ب م

أخرس فال يتكلم، فلما علم عجزه وانقطاعه، وأنه ال يقدر على املكابرة يف هذا املقام هبت أي: :  أي (فـَب ِهَت الَِّذي َكَفَر ) 
 ة .وقامت عليه احلج

 أي : ال يهديهم يف احلجة عند اخلصومة ملا هم عليه من الضاللة .(  َواَّللَّ  ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ )  
 : ألّن الظلم حائل بني صاحبه وبني التنازل إىل التأّمل من احلجج ،  للقوم الظاملني وإمّنا انتفى هدي هللا قال ابن عاشور
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  شاغل عن ذلك بزهوه وغروره. وإعمال النظر فيما فيه النفع ؛ إذ الذهن يف
 الفوائد :

 أن اجملادلة إلبطال الباطل ، وإحقاق احلق من مقام الرسل . -1
 ة إىل التوحيد .حيث قام بالدعو  فضل إبراهيم اخلليل  -2

ِنيفاً ومملْم يمُك ِمنم اْلُمْشرِِكنيم قال تعاىل ) ًة قمانِتاً ّلِلَِّ حم انم أُمَّ  ( . ِإنَّ ِإبْ رماِهيمم كم
اُه ِإىلم ِصرماٍط ُمْستمِقيمٍ وقال تعاىل ) دم منْ ُعِمِه اْجتمبماُه ومهم اِكراً ألم  ( . شم
 ( . ُمِنيبٌ  ِإنَّ ِإبْ رماِهيمم حلممِليٌم أموَّاهٌ وقال تعاىل )
ْوِمِهْم إِنَّا بُ رمآُء ِمْنُكْم وم وقال تعاىل ) عمُه ِإْذ قماُلوا لِقم نمٌة يف ِإبْ رماِهيمم ومالَِّذينم مم سم انمْت لمُكْم ُأْسومٌة حم ْرنما ِبُكْم قمْد كم فم ممَّا ت مْعُبُدونم ِمْن ُدوِن اّللَِّ كم

اومُة وماْلب م  نمُكُم اْلعمدم ب مي ْ نما وم ن م ا ب مي ْ بمدم ا أمْملِ وم مم ْغِفرمنَّ لمكم وم مْست م ُه ِإالَّ ق مْولم ِإبْ رماِهيمم أِلمبِيِه ألم ىتَّ تُ ْؤِمُنوا بِاّللَِّ ومْحدم اُء أمبمدًا حم ُك لمكم ِمنم اّللَِّ ِمْن ْغضم
ِصريُ  ِإلمْيكم اْلمم نما وم ِإلمْيكم أمن مب ْ ْلنما وم ْيٍء رمب َّنما عملمْيكم ت مومكَّ  ( . شم

 ينبغي لإلنسان أن يتعلم طرق املناظرة واحملاجة ، ألهنا وسيلة إلحقاق احلق ، وإبطال الباطل .اإلشارة إىل أنه  -3
 أن النعمة والرتف قد تكون سبباً للطغيان . -4
 أن اإلحياء واإلماتة بيد هللا . -5
 إثبات أن من جحد هللا فهو كافر . -6
 التحذير من الظلم جبميع أنواعه . -7
 فضل العدل . -8
ِذِه اَّللَّ  بـَْعَد َمْوهِتَا فَ أَ )  ََ َأَماَته  اَّللَّ  ِمَئَة َعاٍم مث َّ بـََعَثه  قَاَل َكْم ْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قـَْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ع ر وِشَها قَاَل َأَنََّ حي ِْيي َه

َة َعاٍم فَانظ ْر ِإىَل َطَعاِمَك َوَشَراِبَك لَْ يـََتَسنَّْه َوانظ ْر ِإىَل مِحَاِرَك َولَِنْجَعَلَك لَِبْثَت قَاَل لَِبْثت  يـَْوًما َأْو بـَْعَض يـَْوٍم قَاَل َبل لَِّبْثَت ِمئَ 
 ( . (259ْيٍء َقِديٌر )نَّ اَّللََّ َعَلى ك لِِ شَ آيًَة لِِلنَّاِس َوانظ ْر ِإىَل الِعظَاِم َكْيَف ن نِشز َها مث َّ َنْكس وَها حَلًْما فـََلمَّا تـَبَـنيََّ َله  قَاَل َأْعَلم  أَ 

 [ . 259] البقرة : 
---------- 

 هذه هي القصة الثانية .( َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قـَْريٍَة ) 
  اختلف يف املار: 

 عزير ، وهذا هو املشهور .: فقيل 
 وقيل : هو رجل من بين إسرائيل .

 خبتنصر هلا وقتل أهلها .وأما القرية : فاملشهور أهنا بيت املقدس ، مر عليها بعد ختريب 
 أي : ليس فيها أحد ، من قوهلم : خوت الدار ختوي خواًء وُخوياً .( َوِهَي َخاِويٌَة ) 
، فوقف متفكرًا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة ، وهلذا قطة سقوفها وجدراهنا على عرصاهتا : ساأي ( َعَلى ع ر وِشَها ) 

 قال :
 وذلك ملا رأى من دثورها وشدة خراهبا .( ي َهِذِه اَّللَّ  بـَْعَد َمْوهِتَا قَاَل َأَنَّ حي ْيِ ) 
 أي : كيف حيييها . فإن قلنا : إن هذا الرجل نب ، فهو كالم من يؤثر أن يرى   (قال أىن حييي هذه هللا )  قال ابن اجلوزي

  كافراً ، فهو كالم شاك ، واألول أصح .كيفية اإلعادة ، أو يستهوهلا ، فيعظم قدرة هللا ، وإن قلنا : إنه كان رجالً 
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 ظاهر هذا اللفظ إحياء هذه القرية بالعمارة بعد اخلراب ، ولكن املعىن إحياء أهلها  (أىن حُيِْيي هذه هللا  : ) قال يف التسهيل
ت بيت املقدس ملا أخرهبا ولذلك أراه هللا احلياة بعد موته ، والقرية كان،  ألّن هذا الذي ميكن فيه الشك واإلنكار،  بعد موهتم

 . خبتنصر ، وقيل : قرية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف
 أي : أمات هللا ذلك السائل واستمر ميتاً مائة سنة مث بعثه .( فََأَماَته  اَّللَّ  ِماَئَة َعاٍم مث َّ بـََعثَه  ) 
 وتراجعت بنو إسرائيل إليها .ل ساكنوهاني سنة من موته، وتكام: وعمرت البلدة بعد مضي سبع: قالوا قال ابن كثري ، 
 أي : قال له ربه بواسطة امللك كم لبثت يف هذه احلالة .( قَاَل َكْم لَِبْثَت ) 
  : ع هاتفًا من السماء يقول له ذلك ، : مس وقيل: هللا جل وعز ،  فقيلاخُتلف يف القائل له ) كم لبثت ( قال القرطيب

: رجل مؤمن ممن شاهده من قومه عند موته وعمر إىل حني إحيائه فقال له : كم  وقيل،  : خاطبه جربيل ، وقيل : نبّ  وقيل
 لبثت.

 ويقال : كان هذا السؤال بواسطة امللك على جهة التقرير.
ا مُثَّ نمْكسُ القائل هو هللا تعاىل ؛ لقوله )  : قلت : واألظهر أن مث قال رمحه هللا ْيفم نُ ْنِشُزهم ماً ( .وانظر ِإىلم العظام كم ا حلْم  وهم

أول النهار ، مث بعثه هللا يف آخر النهار ، فلما رأى الشمس باقية ظن  هقالوا : وذلك أنه أمات( قَاَل لَِبْثت  يـَْومًا َأْو بـَْعَض يـَْوٍم )  
 ( .أمْو ب مْعضم ي مْوٍم أهنا مشس ذلك اليوم فقال )

 استقل مّدة موته، قيل: أماته هللا غدوة يوم مث بعثه قبل الغروب من يوم  (ْومٍ قمالم لمِبْثُت ي مْومًا أمْو ب مْعضم ي م : ) قال يف التسهيل
 . آخر بعد مائة عام؛ فظّن أنه يوم واحد، مث رأى بقية من الشمس فخاف أن يكذب يف قوله: يوماً فقال: أو بعض يوم

  ما عنده ويف ظنه ، وعلى هذا ال يكون كاذبًا فيما أخرب : ) قمالم لمِبْثُت ي مْومًا أمْو ب مْعضم ي مْوٍم ( إمنا قال هذا على قال القرطيب
مل يكونوا  به ؛ ومثله قول أصحاب الكهف ) قماُلوْا لمِبثْ نما ي مْومًا أمْو ب مْعضم ي مْوٍم ( وإمنا لبثوا ثالَثائة سنة وتسع سنني على ما يأت و 

 ننا لبثنا يوماً أو بعض يوم.كاذبني ألهنم أخربوا عما عندهم ، كأهنم قالوا : الذي عندنا ويف ظنوننا أ
ين : " مل أقصر ومل أمْنس" " ومن الناس من يقول : إنه كذٌب على معىن وجود حقيقة  ونظريه قول النّب  يف قصة ذي اليمدم

 .الكذب فيه ولكنه ال مؤاخذة به ، وإال فالكذب اإلخبار عن الشيء على خالف ما هو عليه وذلك ال خيتلف بالعلم واجلهل 
 ميتاً مائة سنة كاملة . أي : بل مكثت( َل َبْل لَِبْثَت ِمائََة َعاٍم قَا) 
أي : فإن شككت فانظر إىل طعامك وشرابك مل يتغري مبرور الزمان ، وكان معه عنب ( فَاْنظ ْر ِإىَل َطَعاِمَك َوَشَراِبَك َلْ يـََتَسنَّْه ) 

 وتني وعصري فوجدها على حاهلا مل تفسد .
 أي : كيف حيييه هللا عز وجل وأنت تنظر .(  مِحَاِرَك َواْنظ ْر ِإىَل ) 
 أي : دلياًل على املعاد .( َولَِنْجَعَلَك آيًَة لِلنَّاِس ) 
 أي : نرفعها فرتكب بعضها على بعض .( َواْنظ ْر ِإىَل اْلِعظَاِم َكْيَف نـ ْنِشز َها ) 
  :بضم النون األوىل، وكسر الشني وراء  (ننشرها)، وأبو عمرو قرأ ابن كثري، ونافع (كيف ننشزها)قوله تعاىل قال ابن اجلوزي

مضمومة. ومعناه: َنييها، يقال: أنشر هللا امليت، فنشرهم. وقرأ عاصم، وابن عامر، ومحزة، والكسائي: ننشزها، بضم النون مع 
 : نرفع بعضها إىل بعض لألحياء .نشز الذي هو االرتفاع. واملعىن، وهو من الالزاي
 قوله تعاىل ) وانظر ِإىلم العظام ( فأكثر املفسرين على أن املراد بالعظام عظام محاره ، فإن الالم فيه بدل  : قال الرازي

 ون أرادوا به عظام هذا الرجل نفسه .الكناية ، وقال آخر 
 أي : مث نكسوها حلماً وأنت تنظر .( مث َّ َنْكس وَها حَلْماً ) 
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 حياء املوتى .بأن له إ( فـََلمَّا تـَبَـنيََّ لَه  ) 
هبمزة قطع وضم امليم أي : قال الرجل ذلك اعرتافًا ، وقرئ بألف  (قمالم أمْعلمُم ) (  قَاَل َأْعَلم  َأنَّ اَّللََّ َعَلى ك لِِ َشْيٍء َقِديرٌ ) 

 . وصل ، واجلزم على األمر أي قال له امللك ذلك
 الفوائد :

 مور العظيمة .نوع األدلة والرباهني على األيبالغة القرآن حيث  -1
 أن العربة باملعاين واملقاصد دون األشخاص .-2
 أن اإلنسان إذا استبعد وقوع الشيء ولكنه مل يشك يف قدرة هللا ال يكفر هبذا . -3
 إثبات البعث . -4
 أنه ينبغي التفكر فيما خلقه هللا وأحدثه يف الكون . -5
 بيان عموم قدرة هللا تعاىل . -6
 . ثبوت كرامات هللا -7
َن الطَّرْيِ َوِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيم  َربِِ َأِرين َكْيَف حت ِْيي اْلَمْوَتى قَاَل َأَولَْ تـ ْؤِمن قَاَل بـََلى َوَلِكن لَِِيْطَمِئنَّ قَـ )  ْليب قَاَل َفخ ْذ َأْربـََعًة مِِ

ه نَّ ج ْزًءا مث َّ  َفص ْره نَّ ِإلَْيَك مث َّ اْجَعْل َعَلى ك لِِ َجَبلٍ  نـْ  ( . (260اْدع ه نَّ يَْأتِيَنَك َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم )مِِ
 [ . 260] البقرة :  

----------- 
 من ربه أن يريه كيف حييي املوتى . أي : واذكر حني طلب ابراهيم( َوِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيم  َربِِ َأِرين َكْيَف حت ِْيي اْلَمْوَتى ) 
  سأل اخلليل . عن الكيفية مع إميانه اجلازم بقدرة هللا تعاىل ، فالسؤال هنا عن الكيفية ال عن اإلمكان 
هذا االستفهام للتقرير ، وليس لإلنكار وال للنفي ، فهو كقوله تعاىل ) أمل نشرح لك صدرك ( أي : قد ( قَاَل َأَولَْ تـ ْؤِمْن ) 

 شرحنا لك صدرك .
 ألستم خري من ركب م مبعىن التقرير ، قال الشاعر : ففيه وجهان أحدمها : أنه استفها تُ ْؤِمن ( ) أمومملمْ قوله تعاىل :  قال الرازي

 املطايا.. وأندى العاملني بطون راح
كان مؤمنًا بذلك عارفًا به وأن املقصود من   والثاين : املقصود من هذا السؤال أن جييب مبا أجاب به ليعلم السامعون أنه 

 ر .هذا السؤال شيء آخ
 أي : ليزداد طمأنينة .( قَاَل بـََلى َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ قـَْليب ) 
  فإبراهيم . أراد أن ينتقل من علم اليقني إىل عني اليقني 

 فالدرجات ثالث :
الَّ لمْو ت مْعلمُمونم ِعْلمم اْليمِقنيِ علم اليقني : كما قال تعاىل )    ه شك .، وهو العلم الثابت الراسخ الذي ال يداخل( كم

ا عمنْيم اْليمِقنيِ عني اليقني : قال تعاىل )  رمُون َّهم  ، وهذا ال يُتوصل إليه إال باملشاهدة  .( مُثَّ لمت م
قُّ اْليمِقنيِ حق اليقني : قال تعاىل )  ُوم حم ا هلم ذم  ، وهذا ال يتحقق إال مبالبسة شيء . (ِإنَّ هم

 موسى : أنه قد فُت قومه ، وأن السامري أضلهم ، مل حيصل له من ) ليس اخلرب كاملعاينة ( وهلذا ملا اخرب هللا وقد قال 
 الغضب والكيفية والقاء األلواح ، ما حصل له عند مشاهدة ذلك .

 فهذا علم اليقني . -وأنا عندك ثقة  –مثال يوضح ذلك : قلت إن معي تفاحة 
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 فإن أخرجتها من جيب ، فهذا عني اليقني .
 ق اليقني .فإن أعطيتك لتأكلها فهذا ح

شاّكاً  : اختلف الناس يف هذا السؤال هل صدر من إبراهيم عن شّك أم ال ؟ فقال اجلمهور : مل يكن إبراهيم  قال القرطيب
) ليس اخلرب   به ؛ وهلذا قال  يف إحياء هللا املوتى قطُّ وإمنا طلب املعاينة ، وذلك أن النفوس مستشرفة إىل رؤية ما أخربت

 كاملعانية ( .
 ل األخفش : مل يُرد رؤية القلب وإمنا أراد رؤية العني.قا

 وقال احلسن وقمتادة وسعيد ابن ُجبري والربيع : سأل ليزداد يقيناً إىل يقينه.
  فإن قال قائل : ما اجلواب عن قوله  ) ؟) َنن أحق بالشك من إبراهيم 

لشك يف إحياء املوتى لو كان متطرقاً إىل األنبياء لكنت : معىن احلديث أن الشك يستحيل يف حق إبراهيم ، فإن ا قيلاجلواب : 
أنا أحق به من إبراهيم وقد علمتم أين مل أشك فاعلموا أن إبراهيم مل يشك ، وإمنا خص إبراهيم لكون اآلية قد يسبق منها إىل 

 يعلم أنه خري ولد آدم . بعض األذهان الفاسدة احتمال الشك ، وإمنا رجح إبراهيم على نفسه تواضعاً وأدباً ، أو قبل أن
 هبذا التأويل قال اخلطايب، والطحاوي، وابن حزم، والقاضي عياض، وابن عطية، وابن اجلوزي، والنووي، وابن حجر، وابن عثيمني.

 : إن احلديث كان رداً على قوم أثبتوا الشك إلبراهيم . وقيل
 نقل    شك . واألول أصح .: ) َنن ( أمته الذين جيوز عليهم ال : أن املراد بقوله  وقيل

 فخذ أربعة طيور . أي :( قَاَل َفخ ْذ َأْربـََعًة ِمَن الطَّرْيِ ) 
  : ما هي؟ وإن كان ال طائل ُتت تعيينها، إذ لو كان يف ذلك ُمتَّهم لنص  اختلف املفسرون يف هذه األربعةقال ابن كثري

- : أنه أخذ وزًّا، ورأالً  . وعنه أيًضا ، واحلمامة ، والديك طاوس، وال : هي الغرنوق عليه القرآن، فروي عن ابن عباس أنه قال
 ، وطاووًسا. وقال جماهد وعكرمة: كانت محامة، وديكا، وطاووًسا، وغرابًا.وديكاً -وهو فرخ النعام 

 وقيل : ُضّمُهّن إليك . ،بضم الصاد أي : أِمْلُهّن إليك( َفص ْره نَّ ِإلَْيَك ) 
 طّْعُهّن  .ون مبعىن قم ويف قراءة ) فِصرهن ( تك

 إليك مث اقطعهن مث اخلط بعضهن ببعض حىت يصبحن كتلة واحدة . أي : ُضّمُهنّ 
ه نَّ ج ْزءاً )   فّرق أجزاءهن على رؤوس اجلبال . أي :(  مث َّ اْجَعْل َعَلى ك لِِ َجَبٍل ِمنـْ
 أي : بسرعة .( مث َّ اْدع ه نَّ يَْأتِيَنَك َسْعياً  )
  وخلط بعضهن يف ببعض، مث  مث قطعهن ونتف ريشهن، ومزقهن  كروا أنه عمد إىل أربعة من الطري فذحبهن،فذ : قال ابن كثري

. وقيل: سبعة. قال ابن عباس: وأخذ رؤوسهن بيده، مث أمره منهن جزًءا، قيل: أربعة أجبل جزأهن أجزاًء، وجعل على كل جبل 
فجعل ينظر إىل الريش يطري إىل الريش، والدم إىل الدم، واللحم إىل  هللا عز وجل، أن يدعوهن، فدعاهن كما أمره هللا عز وجل،

ليكون أبلغ له يف ،  اللحم، واألجزاء من كل طائر يتصل بعضها إىل بعض، حىت قام كل طائر على حدته، وأتينه ميشني سعياً 
غري رأسه يأباه، فإذا قدم إليه رأسه  ، فإذا قدم له ء ليأخذ رأسه الذي يف يد إبراهيمالرؤية اليت سأهلا، وجعل كل طائر جيي

 ه .ب مع بقية جثته حبول هللا وقوتترك
: أمره بدعائهّن وهّن أموات ، ليكون أعظم له يف اآلية ، ولتكون حياهتا متسببة عن دعائه ، ولذلك رتب على وقال أبو حيان 

 .دعائه إياهّن إتياهنّن إليه 
 : جلبال، اليت حوله، ودعاهن بأمسائهن، فأقبلن إليه، أي: سريعات، ألن فعل ذلك، وفرق أجزاءهن على ا وقال السعدي
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وخص الطيور ،  السعي: السرعة، وليس املراد أهنن جئن على قوائمهن، وإمنا جئن طائرات، على أكمل ما يكون من احلياة
 بذلك، ألن إحياءهن أكمل وأوضح من غريهن.

،  وجعلهن على رؤوس اجلبال اً ،لهن متعددات أربعة، ومزقهن مجيعبطلة، فجعأزال يف هذا كل وهم، رمبا يعرض للنفوس امل وأيضاً 
أمره  حيلة من احليل، وأيضاً  لئال يظن أن يكون عامالً  اً ،ب ومن بعد، وأنه َناهن عنه كثري ، يشاهد من قر علناً  اً ليكون ذلك ظاهر 

 أن يدعوهن فجئن مسرعات.
  وحكمته.فصارت هذه اآلية أكرب برهان على كمال عزة هللا

 وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للعباد كمال عزة هللا وحكمته وعظمته وسعة سلطانه، ومتام عدله وفضله.
مبعىن أن هللا ذو قْدر شريف عظيم، : تضمن لصفة العزة وهي ثالثة أنواع: عزة القْدراسم من أمساء هللا م (َواْعَلْم َأنَّ اَّللََّ َعزِيٌز ) 

 . ع أن يناله أحد بسوء أو نقصهللا القاهر لكل شيء، ال يُغلب، وعزة االمتناع: مبعىن أنه ميتن عىن أن: مبوعزة القهر
 اسم من أمساء هللا متضمن لصفة احلكمة البالغة ، فأوامره وأحكامه وأفعاله كلها حلكمة . ( َحِكيمٌ ) 

ْبعم مسمماوماٍت ِطبماقًا مما ، قال تعاىل )ةمصنوعاته كلها حمكم ، فجميعنه حكيم يف صنعه، وحكيم يف شرعهفهو سبحا لمقم سم الَِّذي خم
ْل ت مرمى ِمْن ُفُطورٍ  رم هم اُوٍت فماْرِجِع اْلبمصم ْلِق الرَّمْحمِن ِمْن ت مفم ِسريٌ  ت مرمى يف خم اِسئًا ومُهوم حم ُر خم ِلْب ِإلمْيكم اْلبمصم قم رَّت منْيِ ي من ْ رم كم ( مُثَّ اْرِجِع اْلبمصم

ِثرياً ول سبحانه )وأما يف الشرع فيق ُدوا ِفيِه اْخِتالفاً كم انم ِمْن ِعْنِد غمرْيِ اّللَِّ لمومجم لمْو كم ب َُّرونم اْلُقْرآنم وم ( فال ميكن أن يوجد تناقض أمفمال ي متمدم
 يف القرآن  أبداً .

خلق احليوان على  قال بعض العلماء : احلكمة تكون يف صورة الشيء : أي أن خلق اإلنسان على هذه الصورة حلكمة ، وكذلك
 هذه الصورة حلكمة .

مما وتكون يف غايته : أي : أن الغاية من خلق اإلنسان حلكمة ، وكذلك احليوانات ، وكذلك مجيع املخلوقات ، كما قال تعاىل ) وم
ا بماِطالً  ُهمم ن م ا ب مي ْ مم اءم وماأْلمْرضم وم مم لمْقنما السَّ  ( . خم

 الفوائد :
 طلب ما يزداد به يقينه .أنه ال حرج على اإلنسان أن ي-1
 أن عني اليقني أقوى من خرب اليقني .-2
 متام قدرة هللا بإحياء املوتى .-3
 إثبات زيادة اإلميان .-4

 قال تعاىل ) وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إمياناً ( .
ُنوا ف مزمادمتْ ُهْم ِإميماناً ومُهْم يمْستمْبِشُرونم وقال تعاىل ) ا الَِّذينم آمم  ( . فمأممَّ
ُنوا ِإميماناً وقال تعاىل ) ي مْزدمادم الَِّذينم آمم ْيِقنم الَِّذينم أُوُتوا اْلِكتمابم وم  ( . لِيمْست م
ْسبُ نما اوقال تعاىل ) قماُلوا حم ْوُهْم ف مزمادمُهْم ِإميماناً وم ُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاسم قمْد مجممُعوا لمُكْم فماْخشم نِْعمم الَِّذينم قمالم هلم  (.اْلومِكيلُ  ّللَُّ وم
عم ِإميماهِنِمْ وقال تعاىل ) ْزدماُدوا ِإميماناً مم ِكينمةم يف قُ ُلوِب اْلُمْؤِمِننيم لِي م  ( . ُهوم الَِّذي أمنْ زملم السَّ

 . ( متفق عليه .الرجل احلازم من إحداكن ..) ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب  وقال 
 الزيادة . وجه الداللة :أنه إذا ثبت النقص ثبتت

 ) أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً ( رواه أبو داود . وقال 
 وعن ابن مسعود أنه قال ) اللهم زدنا إمياناً ويقيناً وفقهاً ( .رواه ابن بطة بإسناد صحيح .
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 وعن أيب الدرداء أنه كان يقول ) اإلميان يزداد وينقص ( رواه ابن ماجه .
 مبا نؤمن ساعة . وكان معاذ يقول لرجل : اجلس

 وقال عمار : ثالث من كن فيه فقد استكمل اإلميان : إنصاف من نفسه ، واإلنفاق من إقتار ، وبذل السالم للعامل .
رماه ) فأهل اإلميان يتفاضلون كما قال سبحان اِبٌق بِاخلْمي ْ ُهْم سم ِمن ْ ْقتمِصٌد وم ُهم مُّ ْفِسِه ومِمن ْ ُهْم ظمامِلٌ لِّن م  . ت (فمِمن ْ

َئة  َحبٍَّة َواَّللَّ  ي َضاِعف  ِلَمن َيَشاء َواَّللَّ  َثل  الَِّذيَن ي نِفق وَن َأْمَواهَل ْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ك لِِ س نبـ َلٍة مِِ مَّ ) 
 ( . (261َواِسٌع َعِليٌم )

 [ . 261] البقرة :  
---------- 

هذا مثل ضربه هللا تعاىل لتضعيف الثواب ملن أنفق يف سبيله وابتغاء مرضاته، وأن  (َن يـ ْنِفق وَن َأْمَواهَل ْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َمَثل  الَِّذي) 
ُمْ ) :  احلسنة تضاعف بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، فقال ثمُل الَِّذينم يُ ْنِفُقونم أمْموماهلم  . (مم

 ويدخل فيه الواجب يف دينه، قيل: أراد النفقة يف اجلهاد خاصة، وقيل: مجيع أبواب الربيعين  ( )يف سبيل هللاقوله تعاىل ،
ق يف اجلهاد على نفسه وعلى الغري، ومن صرف املال إىل الصدقات، ، ومن اإلنفاوالنفل من اإلنفاق يف اهلجرة مع رسول هللا 

 ين هللا وطريقته ألن كل ذلك إنفاق يف سبيل هللا .، ألن كل ذلك معدود يف السبيل الذي هو دومن إنفاقها يف املصاحل
 ضيف إىل هللا لسببني :أ( قوله )يف سبيل هللا 

 أنه هو الذي وضعه لعباده وشرعه هلم . األول :
 أنه موصل إليه . والثاين :

ْنبـ َلٍة ِماَئة  َحبٍَّة )  َبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ك لِِ س  بَّةٍ يف ُكلِّ ُسْنبُ لمٍة ِماا إنسان ، فأنبتت سبع سنابل )كحبة بذره (َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْ  (ئمُة حم
 فتكون اجلميع سبعمائة ، فاحلسنة إذاً يف اإلنفاق يف سبيل هللا تكون بسبعمائة .

 : وشبه اإلنفاق بالزرع ، ألن الزرع ال ينقطع . قال أبو حيان 
  سبعمائة، فإن هذا فيه إشارة إىل أن األعمال الصاحلة ينميها وهذا املثل أبلغ يف النفوس، من ذكر عدد ال قال ابن كثري :و

 . ىل سبعمائة ضعفهللا عز وجل، ألصحاهبا، كما ينمي الزرع ملن بذره يف األرض الطيبة، وقد وردت السنة بتضعيف احلسنة إ
 : يف هذه اآلية فضل اإلنفاق يف وجوه اخلري والطاعة ، ولإلنفاق فضائل عظيمة 

 اق استجابة ألمر ربنا تعاىل .أن اإلنف أواًل :
ُنوا أمْنِفُقوا ممَّا رمزمقْ نماُكْم ِمْن ق مْبِل أمْن يمْأِتم ي مْوٌم ال ب مْيٌع ِفيهِ قال تعاىل ) ا الَِّذينم آمم اعمٌة  يما أمي ُّهم فم  ( .ومال ُخلٌَّة ومال شم

ن ق مْبِل أمن يمْأِتم وقال تعاىل )  نم ومأمنِفُقوا ِمن مَّا رمزمقْ نماُكم مِّ قم ومأمُكن مِّ ٍل قمرِيٍب فمأمصَّدَّ ْرتميِن ِإىلم أمجم ُقولم رمبِّ لمْوالم أمخَّ ْوُت ف مي م دمُكُم اْلمم أمحم
ُلونم . الصَّاحِلِنيم  ِبرٌي مبما ت مْعمم ا وماّللَُّ خم ُلهم اء أمجم رم اّللَُّ ن مْفساً ِإذما جم لمن يُ ؤمخِّ  ( .وم

 مضاعفة احلسنات . ثانياً :
ثم  قال تعاىل ) نماِبلم يِف ُكلِّ ُسْنبُ لمٍة مم ْبعم سم بٍَّة أمنْ بمتمْت سم ثمِل حم مم ِبيِل اّللَِّ كم ُْم يف سم ْن ُل الَِّذينم يُ ْنِفُقونم أمْموماهلم اِعُف ِلمم بٍَّة وماّللَُّ ُيضم ِمائمُة حم

اُء وماّللَُّ وماِسٌع عمِليمٌ   ( . يمشم
 أن درجة الرب تنال باإلنفاق . ثالثاً :

ىتَّ تُ ْنِفُقوا ممَّا ُتُِ  قال تعاىل )  ( .بُّونم لمْن ت منماُلوا اْلربَّ حم
 أهنا من صفات املتقني . رابعاً :
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ْت لِْلُمتَِّقنيم كما قال تعاىل )  اوماُت وماأْلمْرُض أُِعدَّ مم ا السَّ نٍَّة عمْرُضهم ْغِفرمٍة ِمْن رمبُِّكْم ومجم ارُِعوا ِإىلم مم سم رَّاِء الَِّذينم يُ ْنِفُقونم يف .  وم السَّ
بُّ اْلُمْحِسِننيم  اِظِمنيم اْلغمْيظم وماْلعماِفنيم عمِن النَّاِس وماّللَُّ حيُِ رَّاِء ومالضَّرَّاءِ ( فقوله تعاىل ) ومالضَّرَّاِء وماْلكم ( دليل على أن اإلنفاق  يف السَّ

 مالزم هلم يف مجيع أحواهلم .
 األمان من اخلوف يوم الفزع األكرب . خامساً :

عمالنِيمًة ف ملمُهْم أمْجُرُهْم ِعْندم رمهبِِّْم ومال خم  تعاىل )قال  اِر ِسرّاً وم هم ُْم بِاللَّْيِل ومالن َّ  ( . ْوٌف عملمْيِهْم ومال ُهْم حيمْزمنُونم الَِّذينم يُ ْنِفُقونم أمْموماهلم
 أن صاحب اإلنفاق موعود باخلري اجلزيل . سادساً :

ا تُ ْنِفُقوا ِمْن ) قال تعاىل  مم رْيٍ يُ ومفَّ ِإلمْيُكْم ومأمنْ ُتْم ال ُتْظلمُمونم وم  ( . خم
ِبريٌ  وقال تعاىل )  ُْم أمْجٌر كم ُقوا هلم ُنوا ِمْنُكْم ومأمنْ فم  ( . فمالَِّذينم آمم

 أن هللا خيلف الصدقة . سابعاً :
ُر الرَّازِِقنيم قال تعاىل )  ي ْ ْيٍء ف مُهوم خُيِْلُفُه ومُهوم خم ْقُتْم ِمْن شم ا أمنْ فم مم  ( . وم

 أن اإلنفاق دليل على صحة اإلميان . ثامناً :
 .ان فالصدقة برهان على صحة اإلمي) والصدقة برهان ( رواه مسلم ،  قال 

 ينال دعاء املالئكة . تاسعاً :
فًا ( ) ما من صباح إال وينزل ملكان : يقول أحدمها اللهم أعط منفقًا خلفًا ويقول اآلخر : اللهم أعط ممسكًا تل كما قال 

 متفق عليه .
 فضل من سبق باإلنفاق واجلهاد . عاشرًا :

ْن أم قال تعاىل ) اوماِت وماأْلمْرِض ال يمْستمِوي ِمْنُكْم مم مم ّلِلَِّ ِمريماُث السَّ ِبيِل اّللَِّ وم ا لمُكْم أمالَّ تُ ْنِفُقوا يف سم قماتملم أُولمِئكم وممم ْتِح وم قم ِمْن ق مْبِل اْلفم نْ فم
رمجم  ُقوا ِمْن ب مْعدُ أمْعظمُم دم عمدم اّللَُّ  ًة ِمنم الَِّذينم أمنْ فم قمات مُلوا ومُكاّلً وم  ( . احلُْْسىنم وم

 أهنا إرغام للشيطان وحسن ظن باهلل . احلادي عشر :
ْغِفرمًة ِمْنُه وم قال تعاىل ) اِء وماّللَُّ يمِعدُُكْم مم ْحشم يمْأُمرُُكْم بِاْلفم ْقرم وم ْيطماُن يمِعدُُكُم اْلفم ُ وماِسٌع عمِليمٌ الشَّ  ( . فمْضاًل وماّللَّ

 ال حسد إال ملن أنفق يف وجوه اخلري . الثاين عشر :
دم ِإالَّ يف  )  قال  سم ِتِه يف  الم حم لمكم ااًل فمُسلِّطم عملمى هم نْيِ رمُجٌل آتماُه اّللَُّ مم ةم ، ف مْهوم ي مْقِضى هِبم  اثْ نمت م ا احلْمقِّ ، ومرمُجٌل آتماُه اّللَُّ احلِْْكمم

ا يُ عملُِّمهم  ( . وم
 أي : حبسب إخالصه يف عمله . (َواَّللَّ  ي َضاِعف  ِلَمْن َيَشاء  ) 

 رواه البخاري . (.. . بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف ل ) واحلسنةقا وقال 
. ومضاعفة األجر حبسب كمال اإلسالم، وبكمال وقوة اإلخالص يف ذلك العمل:  قال ابن رجب

  وصححه األلباين رواه ابن ماجة( تطوعام حيث ال يراه الناس تعدل صالته على أعني الناس خبمس وعشرين درجه الرجل) وقال 

 وذلك حبسب ما يقوم بقلب املنفق من اإلميان، واإلخالص التام، ويف َثرات نفقته ونفعها، فإن بعض طرق :  وقال السعدي
 صاحل متنوعة، فكان اجلزاء من جنس العمل.اخلريات يرتتب على اإلنفاق فيها منافع متسلسلة، وم

آُء (  قال القرطيب ن يمشم اِعُف لِمم فقالت طائفة : هي مبيِّنة مؤكدة ملا تقّدم من ذكر : اختلف العلماء يف معىن قوله ) وهللا ُيضم
 السبعمائة ، وليس مثَّ تضعيف فوق السبعمائة.

 يضاعف ملن يشاء أكثر من سبعمائة ضعف. وقالت طائفة من العلماء : بل هو إعالم بأن هللا تعاىل
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 قلت : وهذا القول أصحُّ حلديث ابن عمر املذكور أّول اآلية.
 : أّن املضاعفة درجات كثرية ال يعلمها إالّ هللا تعاىل ؛ ألهّنا ترتّتب  ومعىن قوله ) وهللا يضاعف ملن يشاء ( وقال ابن عاشور

 وقات ذلك وأماكنه.على أحوال املتصّدق وأحوال املتصّدق عليه وأ
تأثري يف تضعيف ،  ولإلخالص وقصد االمتثال وحمبة اخلري للناس واإليثار على النفس وغري ذلك مما حيّف بالصدقة واإلنفاق

 األجر ، وهللا واسع عليم .
ضاعفة فيها نوع مبالغة، ألن ، فال يتوهم املنفق أن تلك امل، ال ينقصه نائل وال حيفيه سائل الفضل ، واسع العطاء (َواَّللَّ  َواِسٌع ) 

 . هللا تعاىل ال يتعاظمه شيء وال ينقصه العطاء على كثرته
 واسع ( فال يستبعد العبد هذه املضاعفة ، فإن املضاِعف واسع العطاء ، واسع الغىن ، واسع الفضل  قال ابن القيم (. 

 موضعها لكمال علمه وحكمته. مبن يستحق هذه املضاعفة ومن ال يستحقها ، فيضع املضاعفة يف) عليم ( 
 الفوائد :

 ضرب األمثال ، وهو تشبيه املعقول باحملسوس ، ألنه أقرب إىل الفهم . -1
 فضيلة اإلنفاق يف سبيل هللا .-2
 اإلشارة إىل اإلخالص هلل يف العمل . -3
 أن ثواب هللا وفضله أكثر من عمل العامل . -4
 حرص الشريعة على نفع اآلخرين . -5
 الكرم واجلود . فضل -6
 ذم البخل . -7
 إثبات هذين االمسني من أمساء هللا : الواسع ، العليم . -8
ْم َواَل ه ْم ه ْم ِعنَد َرّبِِِْم َواَل َخْوٌف َعَلْيهِ الَِّذيَن ي نِفق وَن َأْمَواهَل ْم يف َسِبيِل اَّللَِّ مث َّ اَل يـ ْتِبع وَن َما أَنَفق وا  َمنًّا َواَل َأًذى هلَّ ْم َأْجر  )  

ٌر مِِن َصَدقٍَة يـَْتبَـع َهآ َأًذى َواَّللَّ  َغِّنٌّ َحِليٌم )262حَيَْزن وَن )  ( . (263( قـَْوٌل مَّْعر وٌف َوَمْغِفَرٌة َخيـْ
 [ . 263 – 262] البقرة :  

---------------- 
ميدح تعاىل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل هللا، مث  (وَن َما أَنـَْفق وا َمِنًا َوال َأذًى الَِّذيَن يـ ْنِفق وَن َأْمَواهَل ْم يف َسِبيِل اَّللَِّ مث َّ ال يـ ْتِبع  ) 

 ( ىً ومال أمذ)  أعطوه، فال مينون على أحد، وال مينون به ال بقول وال فعل على من من اخلريات والصدقات مناً  ال يتبعون ما أنفقوا
 به ما سلف من اإلحسان. حيبطون أي: ال يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروهاً 

 . يف هذه اآلية أن من حمبطات الصدقة واإلنفاق املن واألذى 
 : منُّ : ذكر النعمة على معىن التعديد هلا والتقريع هبا ؛ مثل أن يقول : قد أحسنت إليك ون مْعْشُتك وشبهه.قال القرطيب

 امل
 يؤذيه.وقال بعضهم : املّن : التحّدث مبا أمعطى حىت يبلغ ذلك املعطمى ف

  واملّن من الكبائر ، ثبت ذلك يف صحيح مسلم وغريه ، وأنه أحد الثالثة الذين ال ينظر هللا إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب
لة  قال رسول هللا  : أليم ؛ وروى النسائّي عن ابن عمر قال ) ثالثة ال ينظر هللا إليهم يوم القيامة العاّق لوالديه واملرأة املرتجِّ

رجال والديُّوث ، وثالثة ال يدخلون اجلنة العاّق لوالديه واملدِمن اخلمر واملّنان مبا أعطى ( ويف بعض طرق مسلم ) املنان تتشّبه بال
هو الذي ال يعطي شيئًا إال ِمّنة ( واألذى : السب والتشّكي ، وهو أعّم من املّن ؛ ألن املّن جزء من األذى لكنه نص عليه 
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 لكثرة ُوُقوِعه.
 ولقد حدثنا عن حسان بن أيب سنان أنه كان يشرتي أهل بيت الرجل وعياله ، مث يعتقهم مجيعًا ، وال  يجلوز قال ابن ا :

 يتعرف إليهم وال خيربهم من هو. 
 ملا تقّدم يف اآلية اليت قبُل ذِكُر اإلنفاق يف سبيل هللا على العموم ب منيَّ يف هذه اآلية أن ذلك احلكم والثواب :  قال القرطيب

ّنا وال أًذى ؛ ألن املّن واألذى مبطالن لثواب الصّدقة كما أخرب تعاىل يف اآلية بعد هذا ، وإمنا على  إمنا هو ملن ال يتبع إنفاقه مم
املرء أن يريد وجه هللا تعاىل وثوابمه بإنفاقه على املنمفق عليه ، وال يرجو منه شيئًا وال ينظر من أحواله يف حاٍل سوى أن يراعي 

ق عليه جزاء بوجٍه من الوجوه فهذا مل استحقاقه ؛  زمآًء ومالم ُشُكوراً ( ، ومىت أنفق لرييد من املنفم يُرد قال هللا تعاىل ) الم نُرِيُد ِمنُكْم جم
 . وجهم هللا

  : اللة على مشو  ن لكثرة وقوِعه، وتوسيُط كلمة )ال(وإمنا ُقدم املقال أبو السعود ( ل النفي إلتباع كل واحٍد منهما و)مُثَّ للدم
 إلظهار علوِّ رتبة املعطوف. 

 أي : ثواهبم عند رهبم .( هَل ْم َأْجر ه ْم ِعْنَد َرّبِِِْم ) 
 . اآلخرةأي فيما يستقبلونه من أمر  (َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم ) 
 .على ما فاهتم من أمور الدنيا  ( َوال ه ْم حَيَْزن ونَ ) 
، السائل إذا مل يوافق عنده شيئاً  ، واالعتذار منيل جبميع وجوهه، الذي فيه سرور املسلمد به اإلحسان القو املرا( قـَْوٌل َمْعر وٌف ) 

 وغري ذلك من أقوال املعروف .
 ملن أساء إليك ، بقول أو فعل .( َوَمْغِفَرٌة ) 
  رت على : يس ول له: يوسع هللا عليك )ومغفرة( أي: قول مجيل للفقري ، مثل أن يق: )قول معروف( أيقال ابن اجلوزي

 املسلم خلته وفاقته .
 : أراد باملغفرة التجاوز عن السائل إن استطال على املسؤول وقت رده .وقيل

ٌر ِمْن َصَدقٍَة يـَْتبَـع َها َأذىً )   للمعِطي ، ألنه كدر إحسانه وفعل خرياً وشراً .(  َخيـْ
غين يف نفسه لكثرة ما عنده، غين عن خلقه، كما ، سواهعن صدقاهتم ، وعن مجيع عباده، فاهلل غين عن كل ما ( َواَّللَّ  َغِّنٌّ ) 

ّلِلَِّ ، كما قال تعاىل )وخزائن السموات واألرض كلها بيده، ( له ملك السموات واألرضفمِإنَّ اّللَّم غميِنٌّ عمِن اْلعمالمِمنيم قال تعاىل ) وم
زماِئُن السَّ  اوماِت وماأْلمْرضِ خم ْيٍء إِ ( وقال تعاىل )مم ِإْن ِمْن شم ْعُلومٍ وم ٍر مم دم زِّلُُه ِإالَّ ِبقم ا نُ ن م مم زمائُِنُه وم نما خم  أل، ال فخزائنه عز وجل م( الَّ ِعْندم

 .،  وكل شيء فقري إليه     ره معصية العاصني، وال تضيغيضها كثرة اإلنفاق، وليس حباجة إىل خلقه، ال تنفعه طاعة الطائعني
 ه حمتاج إليه ، وليس به حاجة إىل أحد .: هو الغين بذاته الذي كل ما سوا قال ابن القيم

: هو الغين بذاته ، الذي له الغىن التام املطلق ، من مجيع الوجوه ، واالعتبارات لكماله ، وكمال صفاته ، فال  وقال السعدي
خالقًا قادرًا رازقاً  يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه ، وال ميكن أن يكون إال غنيًا ، ألن غناه من لوازم ذاته ، كما ال يكون إال

، املغين مجيع واألرض، وخزائن الدنيا واآلخرة ، فهو الغين الذي بيده خزائن السماواتال حيتاج إىل أحد بوجه من الوجوهحمسنًا ف
 خلقه غىن عاماً .

 شريكاً يف امللك ، وال ولياً من الذل .ولداً وال : ومن كمال غناه : أنه مل يتخذ صاحبة وال  قال
لكه ، فليست به حاجة إليهم ، وهم إليه فقراء  خلطايبوقال ا

ُ
: الغين : هو الذي استغىن عن اخللق وعن نصرهتم وتأييدهم مل

 تاجون .حم
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 تبة على معرفتنا هبذا االسم :رت اآلثار امل 
ه ذات وما سواه من اخلالئق املطلق ، والغىن وصف له سبحان الغىن املطلق انه هو الغينحإفراد هللا تعاىل بالعبادة ، ألنه سب أواًل :

 مفتقر إليه ، فاألمر كله له وامللك كله له ، ومجيع اخللق مربوبون مملوكون ، فكيف يتخذ منهم معبوداً مع هللا تعاىل ؟
عاىل ، وال  عز وجل ، ألن الفقر صفة ذاتية مالزمة للعبد يف مجيع أحيانه وال حول وال قوة إال باهلل ت: االفتقار التام إىل هللاثانيًا 

 د ، وكل أحد حمتاج إليه .حيستغين عن ربه سبحانه طرفة عني ، ألنه سبحانه الغين ذو الغىن املطلق الذي ال حيتاج إىل أ
( ولكن الغىن غىن القلب، س الغىن عن كثرة العرضليمن الغىن القلب كما يف احلديث )أن هذا االسم يثمر يف قلب املؤ ثالثًا : 

، وعدم التذلل هلم وعدم التعفف والزهد مبا يف أيدي الناس ، و تعاىل وحده عن الناس وعزة النفس  ء باهللوهذا يثمر االستغنا
حوائجه وطلب رزقه باهلل الغين احلميد الكرمي الوهاب الذي ال تفىن هم ، بل جيرد العبد تعلقه وقضاء التعلق بأعطياهتم وإعانت

 خزائنه .
 سن إليهم ، رحيم هبم ، وهذا من كمال غناه وكرمه ورمحته .مع ذلك فهو حم: أن هللا غين عن عباده ، و رابعاً 

 .أما العباد فإهنم حيسنون إىل بعضهم البعض لتعلق مصاحلهم بذلك إما عاجالً وإما آجاًل 
 فال حيتاج  فغىن هللا يتضمن شيئني : األول : الغىن الذات ، لكثرة ما ميلكه ، إذ كل شيء ملكه ، والثاين : الغىن عن الغري ،

 إىل أحد وغريه حمتاج إليه .
، ، وسعة عطاياه ، حيلم عن العاصني، وال يعاجلهم بالعقوبة، بل يعافيهم ويرزقهم، ويدر عليهم خريهمع كمال غناه (  َحِليمٌ ) 

 وهم مبارزون له باملعاصي .
 الفوائد :

 احلث على اإلنفاق يف سبيل هللا . -1
 واألذى .خطر من أتبع نفقته باملّن  -2
 أن املن واألذى يبطل الصدقة . -3
 على املسلم أن يعرف مبطالت األعمال . -4
 فضيلة القول املعروف . -5
 احلث على املغفرة ملن أساء إليك . -6
 أن األعمال الصاحلة تتفاضل . -7
 إثبات امسني من أمساء هللا ومها : الغين واحلليم . -8
ِم اآلِخِر َفَمثـَل ه   اَل تـ ْبِطل وْا َصَدقَاِتك م بِاْلَمنِِ َواألَذى َكالَِّذي ي نِفق  َماَله  رِئَاَء النَّاِس َواَل يـ ْؤِمن  بِاَّللَِّ َواْليَـوْ  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن واْ ) 

 َّ  ا َكَسب وْا َواَّللَّ  اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تـ َراٌب فََأَصابَه  َواِبٌل فـَتَـرََكه  َصْلًدا الَّ يـَْقِدر وَن َعَلى َشْيٍء ِمِِ
(264). ) 
 [ . 264] البقرة :  

---------- 
أن الصدقة تبطل مبا يتبعها من املن واألذى، فما يفي تعاىل أخرب  (يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا ال تـ ْبِطل وا َصَدقَاِتك ْم بِاْلَمنِِ َواأْلََذى ) 

 لصدقة خبطيئة املن واألذى.ثواب ا
  : ولتعظيم قبح املن أعاد هللا ذلك يف معارض الكالم ، فأثىن على تاركه أواًل وفضل املنع على عطية يتبعها قال أبو حيان
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 نهي إذ كان املن فيها أعظم وأشنع .دقة بال املن ثانياً ، وصرح بالنهي عنها ثالثاً ، وخص الص
ي: ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى، كما تبطل صدقة من راءى هبا الناس، فأظهر هلم أنه أ (رِئَاَء النَّاِس  َكالَِّذي يـ ْنِفق  َماَله  ) 

أو شهرته بالصفات اجلميلة، ليشكر بني الناس، أو يقال: إنه كرمي وَنو ذلك من ، يريد وجه هللا وإمنا قصده مدح الناس له 
 . عاىل وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابههللا تاملقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة 

 أي : ال يصدق بلقاء هللا لريجو ثواباً أو خيشى عقاباً .( َوال يـ ْؤِمن  بِاَّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر ) 
 وهو احلجر األملس .( َفَمثـَل ه  َكَمَثِل َصْفَواٍن ) 
 وهو املطر الشديد .( َعَلْيِه تـ َراٌب فََأَصابَه  َواِبٌل ) 
ء عليه من ذلك الرتاب ، بل قد ، أي : أملس يابسًا ، أي : الشي أي : فرتك الوابل ذلك الصفوان صلداً ( فـَتَـرََكه  َصْلدًا ) 

 . ذهب كله ، أي : وكذلك أعمال املرائني تذهب وتضمحل عند هللا ، وإن ظهر هلم أعمال فيما يرى الناس كالرتاب
 أي : ال جيدون له ثواباً يف اآلخرة فال ينتفع بشيء منها أصاًل .( َكَسب وا ال يـَْقِدر وَن َعَلى َشْيٍء ِمَّا  ) 
  وهذا مثل ضربه هللا تعاىل للمرائي بنفقته ، ال يقدر يوم القيامة على ثواب شيء مما أنفق .: قال ابن اجلوزي 
  : ملرائي الذي مل يصدر إنفاقه عن فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا املنفق ا، وهذا من أبلغ األمثال وأحسنها قال ابن القيم

وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق ، ته وعدم االنتفاع به بإميان باهلل واليوم اآلخر باحلجر لشدته وصال
اب الذي بذلك احلجر والوابل الذي أزال ذلك الرتاب عن احلجر فأذهبه باملانع الذي أبطل صدقته وأزاهلا كما يذهب الوابل الرت 

أن املنفق لغري هللا هو يف : وفيه معىن آخر وهو ، فال يقدر املنفق على شيء من ثوابه لبطالنه وزواله  على احلجر فيرتكه صلداً 
الظاهر عامل عمال يرتب عليه األجر ويزكو له كما تزكو احلبة اليت إذا بذرت يف الرتاب الطيب أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة 

مينع من نبات ما يبذر من احلب فيه فال  وه وزكائه كما أن ُتت الرتاب حجراً ن وراء هذا اإلنفاق مانع مينع من منولك، مائة حبة 
 .  ينبت وال خيرج شيئاً 

 يهديهم إىل طريق اخلري والرشاد يف نفقاهتم ويف غريها . أي : ال ( َواَّللَّ  ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ ) 
تخلى عنهم ، وهكذا اذا خذل هللا العبد ، يرتكه فتكون أعماله وبااًل عليه ، فيعمل ما فيه عطبه وخسارته فال يوفقهم هللا وي

 وهالكه . 
 . يف هذه اآلية خطر الرياء وأنه حمبط للعمل 

ؤية الناس هلا الرياء بكسر الراء وختفيف التحتانية واملد وهو مشتق من الرؤية واملراد به إظهار العبادة لقصد ر :  وقال ابن حجر
 فيحمدوا صاحبها والسمعة بضم املهملة وسكون امليم مشتقة من مسع واملراد هبا َنو ما يف الرياء لكنها تتعلق حباسة السمع 

  واألفعال وذلك يف كثري من آيات القرآن الكرمي،  : إن هللا حذرنا من الرياء يف األقوال التحذير من الرياء وصية ربانيةو
 .األعمال الصاحلة أن الرياء حيبط وبني لنا سبحانه

المُه رِئماءم النَّاِس  ) قال هللا تعاىل الَِّذي يُ ْنِفُق مم نِّ وماأْلمذمى كم قماِتُكْم بِاْلمم دم ُنوا ال تُ ْبِطُلوا صم ا الَِّذينم آمم ْوِم  ومال يُ ْؤِمُن بِاّللَِّ يما أمي ُّهم  وماْلي م
 ... ( .اآْلِخِر 

اىلم يُ رماُؤونم النَّاسم ومال يم ِإنَّ اْلُمنم ه ) وقال سبحان الِة قماُموا ُكسم ِإذما قماُموا ِإىلم الصَّ اِدُعُهْم وم ْذُكُرونم اّللَّم ِإالَّ اِفِقنيم خُيماِدُعونم اّللَّم ومُهوم خم
  ( .قمِليالً 

يتخلفون كثريًا عن يشهدون الناس تقية هلم ومصانعة، وهلذا  ال إخالص هلم وال معاملة مع هللا، بل إمنا : قال ابن كثري
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 غالًبا كصالة العشاء يف وقت العتمة وصالة الصبح يف وقت الغلس.  الصالة اليت ال يُرون فيها
 . من صفات املنافقني وهو

  ( .يُ رماُؤونم النَّاسم ومال يمْذُكُرونم اّللَّم ِإالَّ قمِليالً  ) قال تعاىل يف املنافقني
وال  صاحلاً  مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمالً بشر  إمنا أنا ) قل وقال سبحانه وتعاىل

 اً ( .يشرك بعبادة ربه أحد
 ( وهوداً بعبادة ربه أح يشركوال ه )وقول ما كان موافًقا لشرع هللا، :ًا ( أيصاحل ليعمل عمالً  ) فيف قوله تعاىل قال ابن كثري

 .حده ال شريك لهتعاىل و  الذي يُراد به وجه هللا
ا ملْم يمُكونُوا حيمْتمِسُبونم ه ) وقال جل شأن ُْم ِمنم اّللَِّ مم ا هلم بمدم  ( . وم

 . سيئات تومهوا أهنا حسنات فإذا هي يف معىن هذه اآلية: عملوا أعماالً  قال جماهد
 .آيتهم وقصتهم يف هذه اآلية: ويل ألهل الرياء، ويل ألهل الرياء، هذه وقال سفيان الثوري

لِّنيم )ة وقال سبحانه موضًحا عقوبة املرائني يوم القيام ْيٌل لِْلُمصم اُهونم  . ف موم الهِتِْم سم اُعونم  . الَِّذينم ُهْم عمْن صم ُعونم اْلمم ْن م ميم  ( .وم
ْعُت رمُسولم اّللَِّ قال : عمْن أمِِب ُهرميْ رمةم  ى ي مْومم اْلِقيما) ي مُقوُل  مسِم ِة عملمْيِه رمُجٌل اْسُتْشِهدم فمُأِتم ِإنَّ أموَّلم النَّاِس يُ ْقضم ُه  مم ِبِه ف معمرَّفمُه نِعممم

لمِكنَّكم قمات مْلتم ألم  ْبتم وم ذم ىتَّ اْسُتْشِهْدُت . قمالم كم ا قمالم قمات مْلُت ِفيكم حم ا عمِمْلتم ِفيهم ا قمالم فممم رِ ف معمرمف مهم الم جم ْد ِقيلم . مُثَّ يْن يُ قم ٌء . ف مقم
ىتَّ أُْلِقىم يِف أُِمرم ِبِه فمُسِحبم  ق مرمأم اْلُقْرآنم فمأُِتىم ِبِه ف معمرَّفمهُ  عملمى ومْجِهِه حم ُه وم عملَّمم ا عمِمْلتم نِ  النَّاِر ومرمُجٌل ت معملَّمم اْلِعْلمم وم ا قمالم فممم ُه ف معمرمف مهم عممم

ق مرمْأُت ِفيكم اْلُقْرآنم . قمالم  عملَّْمُتُه وم ا قمالم ت معملَّْمُت اْلِعْلمم وم الم ُهوم   ِفيهم ْرآنم لِيُ قم ق مرمْأتم اْلقم الم عمامِلٌ . وم لمِكنَّكم ت معملَّْمتم اْلِعْلمم لِيُ قم ْبتم وم ذم كم
ىتَّ أُْلِقىم يف  ْد ِقيلم مُثَّ أُِمرم بِِه فمُسِحبم عملمى ومْجِهِه حم عم اّللَُّ عملمْيِه ومأمْعطماُه ِمْن أمْصنما قمارٌِئ . ف مقم سَّ اِل ُكلِِّه فمأُِتىم بِِه النَّاِر . ومرمُجٌل وم ِف اْلمم

ا ِإالَّ  قم ِفيهم فم بُّ أمْن يُ ن ْ ِبيٍل ُتُِ ا ت مرمْكُت ِمْن سم ا قمالم مم ا عمِمْلتم ِفيهم ا قمالم فممم ُه ف معمرمف مهم لمِكنَّكم ف معمرَّفمُه نِعممم ْبتم وم ذم ا لمكم قمالم كم ْقُت ِفيهم  أمنْ فم
ْد قِ  وماٌد . ف مقم الم ُهوم جم  ( رواه مسلم .النَّاِر  مُثَّ أُِمرم ِبِه فمُسِحبم عملمى ومْجِهِه مُثَّ أُْلِقىم يِف  يلم ف معمْلتم لِيُ قم

: ) بشر هذه األمة بالسناء والدين والرفعة والتمكني يف األرض ، فمن عمل منهم  عن أيب بن كعب قال : قال رسول هللا 
 د وابن حبان رواه امحعمل اآلخرة للدنيا مل يكن له يف اآلخرة من نصيب ( . 

: ) من تعلم علماً مما يبتغى به وجه هللا تعاىل ال يتعلمه إال ليصيب به عرضاً من الدنيا مل  قال : قال النب  وعن أيب هريرة 
 رواه أبو داود جيد عرف اجلنة يوم القيامة ( . 

ني واآلخرين ليوم القيامة ، ليوم ال ريب فيه ، يقول : ) إذا مجع هللا األول وعن أيب سعيد بن أيب فضالة قال : مسعت رسول هللا 
 رواه الرتمذي وابن ماجه نادى مناٍد : من كان أشرك يف عمله هلل أحداً فليطلب ثوابه من عنده ، فإن هللا أغىن الشركاء عن الشرك ( . 

لى ، قال : الشرك اخلفي ، يقوم وعن أيب سعيد مرفوعاً :) أال أخربكم مبا هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال ؟ قالوا : ب
 .رواه أمحد . الرجل فيصلي فيزين صالته ملا يرى من نظر رجل ( 

 ل :اعلم أن أصل الرياء حب اجلاه واملنزلة ، وإذا ُفصل رجع إىل ثالثة أصو  :  قدامة ال ابنق 
 . حب لذة احلمد أواًل :
 م .الفرار من أمل الذ ثانياً :

 س .النا الطمع فيما يف أيدي ثالثاً :
 : من أقوال السلف 
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 عن شداد بن أوس قال عند موته : إن أخوف ما أخاف عليكم : الرياء ، الشهوة اخلفية .
 قال سهل : ال يعرف الرياء إال ملص .

 وكل مامل يكن هلل فربكته منزوعة . : وقال ابن القيم
 ة .أكثروا من النية الصاحلة فإن الرياء ال يدخل الني وكان عكرمة يقول :

 : كل شيء أظهرته من عملي فال أعده شيئاً . وكان الثوري يقول
 وعن عبدة قال : إن أقرب الناس من الرياء آمنهم منه .

 كل ما ال يراد به وجه يضمحل .  وقال الربيع بن خثيم :
 قد يكون الرجل مرائياً بعد موته ، حيب أن يكثر اخللق بعد موته . وقال بشر بن احلارث :

سم امللك ليأخذ االتواقيع على  .. املرائي يزور يف عمله إال جلهله بعظمة اخلالق جب : ما ينظر املرائي إىل اخللققال ابن ر 
بالكليه ... نقش املرائي على الدرهم الزائد اسم امللك لريوج والبهرج ما  يعرفه نه من خاصة امللك وهو ماأالرباطيل لنفسه ويوهم 

 د .على غري الناق جيوز إال
 ص .أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس باإلخالل ابن القيم : قا

أو نكسة ووقفة له يف طريق سريه ،  ، فهو حسرة على العبد يف معاده ،  هللا وقال ابن القيم :كل نفس خيرج يف غري ما يقرب إىل
 . أو حجاب إن انقطع بهاستمر ،  إن

 : قال حيىي بن معاذ عجبت من ثالث : قال ابن القيم 
 . أن يعمله هلل مثله ويرتك جل يرائي بعمله ملوقاً ر 

 . ورجل يبخل مباله وربه يستقرضه منه فال يقرضه منه شيئاً 
 ه .صحبة املخلوقني ومودهتم وهللا يدعوه إىل صحبته ومودت يرغب يف ورجل

عليه أمارة النجابة؛ ألن أمارة النجابة  املتعلمني : مث تأملت العلماء واملتعلمني، فرأيت القليل من صيد اخلاطريف  قال ابن اجلوزي
ما  إما ليأخذ قضاء مكان، أو ليصري قاضي بلد، أو قدريطلب منه ما يصريه شبكة للكسب  طلب العلم للعمل به، ومجهورهم

 يتميز به عن أبناء جنسه، مث يكتفي .
 ألحد فيه شيئاً . وكان من دعاء عمر : اللهم اجعل عملي كله صاحلاً واجعله لوجهك خالصاً وال َتعل

ة، بل : ال يكون من عارف هبم البتندهم، ورجائهم للضر والنفع منهمالعمل ألجل الناس وابتغاء اجلاه واملنزلة عوقال ابن القيم : 
 خلص له أعماله وأقواله.رف هللا أجاهل بشأهنم، وجاهل بربه، فمن عرف الناس أنزهلم منازهلم، ومن ع

حىت يف األعمال، بل ملا أعرض عنه من احلق وجحده، ، وقع يف باطل ُمقاء من احلق وجحدهكل من أعرض عن شين  وقال : إ
ره ونفعه وموته وحياته وسعادته  من رغب عن العمل لوجه هللا وحده ابتاله هللا بالعمل لوجوه اخللق ، فرغب عن العمل ملن ضم

 بيده ، فابتليم بالعمل ملن ال ميلك له شيئاً من ذلك .
 غب عن إنفاق ماله يف طاعة هللا ابُتليم بإنفاقه لغري هللا وهو راغم .  وكذلك من ر 

الوقوف عند مدح الناس وذمهم : عالمة انقطاع القلب وخلوه من هللا وأنه مل تباشره روح حمبته ومعرفته ومل يذق حالوة وقال : 
 .    التعلق به والطمأنينة إليه

 الفوائد :
 .أن املن واألذى يبطل الصدقة  -1
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 ُترمي املن واألذى يف الصدقة . -2
 ُترمي الرياء . -3
 أن الرياء مبطل للعمل . -4
 ه  [ .1433/  3/  19] السبت :  أن من يرائي بعمله فذلك لضعف إميانه باهلل واليوم اآلخر . -5
ْثِبيًتا )  َوٍة َأَصابـََها َواِبٌل فَآَتْت أ ك َلَها ِضْعَفنْيِ فَِإن َوَمَثل  الَِّذيَن ي نِفق وَن َأْمَواهَل م  ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اَّللَِّ َوتـَ ْن أَنف ِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَربـْ مِِ

َها َواِبٌل َفَطلٌّ َواَّللَّ  ِبَا تـَْعَمل وَن َبِصرٌي )  ( . (265لَّْ ي ِصبـْ
 [ . 265] البقرة :  

---------- 
 هذا مثل املؤمنني املنفقني .( َوَمَثل  الَِّذيَن يـ ْنِفق وَن َأْمَواهَل م  ) 
 أي : طلباً ملرضات هللا ال لغرض من أغراض الدنيا .( اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اَّللَِّ ) 

 فهذا فيه اإلخالص يف اإلنفاق ال ألي غرض من أغراض الدنيا .
يُْطِعُمونم الطَّعمامم عملمى ُحبِِّه ِمسْ كما قال تعاىل )  يمِتيمًا ومأمِسرياً وم زماء ومالم ُشُكوراً ِإمنَّما نُْطِعُمُكْم ِلومْجِه اّللَِّ الم نُرِيُد مِ  . ِكينًا وم إِنَّا  .نُكْم جم

ْوِم وملمقَّ . ماً عمُبوساً قمْمطمرِيراً خنمماُف ِمن رَّبِّنما ي موْ  رَّ ذمِلكم اْلي م ُسُروراً ف مومقماُهُم اّللَُّ شم نَّ  .اُهْم نمْضرمًة وم ُروا جم ب م زماُهم مبما صم رِيراً ومجم  ( .ًة ومحم
  زماء ومالم ُشُكوراً(أي : رجاء ثواب هللا ورضاه ال رياء وال مسعة  ( ِإمنَّما نُْطِعُمُكْم ِلومْجِه اّللَِّ  )فقوله  : الأي )الم نُرِيُد ِمنُكْم جم

 نطلب منكم جمازاة تكافئوننا هبا وال أن تشكرونا عند الناس .
 زم  قال القرطيب آًء ( أي مكافأة ) ومالم ُشُكورًا ( أي :وال أن تثنوا علينا بذلك ؛ قال ابن عباس : كذلك  ) الم نُرِيُد ِمنُكْم جم

 كانت نياهتم يف الدنيا حني أطعموا .

 . فاجلزاء : املكافأة والعوض اجملازاة باملال وغريه ، والشكور : الثناء بالقول 
  به من قلوهبم ، فأثىن عليه به لريغب يف ذلك راغب .هللا ما قالوه بألسنتهم ، ولكن علم هللاو : أما قال سعيد بن جبري
واملعىن : إهنم يقولون ذلك هلم تأنيسًا هلم ودفعًا النكسار النفس احلاصل عند اإِلطعام ، أي ما نطعمكم إالّ  قال ابن عاشور :

 وهو مضمر يف نفوسهم . يقولونه إالّ استجابة ملا أمر هللا ، فاملطعم هلم هو هللا ، فالقول قول باللسان ، وهم ما 
  ويف كوهنم خيصون باإلطعام هذه األصناف الثالثة احملتاجة دليل على أهنم ال يريدون بذلك مكافأة كما يفعل بعض من

 يعاوضون بإطعامهم وإنفاقهم ، بل ويعاوضون بإنصافهم وقوهلم كلمة احلق أو سكوهتم عن الباطل .
 ثناء أو دعاء أو غري ذلك مل يكن حمسناً إليهم هلل .: من طلب من العباد العوض  قال ابن تيمية

 وهكذا يف مجيع الطاعات والعبادات تنبغي أن تكون هلل تعاىل وحده .
ُروا ابِْتغماءم ومْجِه رمهبِِّمْ قال تعاىل ) ب م اٍة تُرِيُدونم ومْجهم اّللَِّ فمُأولمِئكم هُ ( وقال تعاىل ) ومالَِّذينم صم ا آت مْيُتْم ِمْن زمكم مم  ( . ُم اْلُمْضِعُفونم وم

ْن ي مفْ وقال تعاىل ) ْعُروٍف أمْو ِإْصالٍح ب منْيم النَّاِس وممم قمٍة أمْو مم دم رم ِبصم ْن أممم ِثرٍي ِمْن جنمْوماُهْم ِإالَّ مم رم يف كم ي ْ اِت اّللَِّ ال خم ْرضم عمْل ذمِلكم ابِْتغماءم مم
ْوفم نُ ْؤتِيِه أمْجراً عمِظيماً   ( . فمسم

 مسجداً هلل بىن هللا ... ( متفق عليه .) من بىن  وقال 
 ) من صام رمضان إمياناً واحتساباً ... ( متفق عليه . وقال 
ُهْم إِ  ) وقال  دم ًة ، وذِلكم أمنَّ أمحم رمجم ب مْيِتِه بْضعًا وِعْشرينم دم المتِِه يف ُسوِقِه وم المُة الرَُّجِل يف مجاعٍة تزيُد عملمى صم نم صم ذا ت مومضَّأم فمأمْحسم

ُط ُخطومًة ِإالَّ ا زُُه ِإالَّ الصَّالمُة ، ملْم خيم هم ْسِجد ال يُرِيُد ِإالَّ الصَّالمةم ، ال ي من ْ طيئمٌة  ْلُوُضوءم ، مُثَّ أمتمى اْلمم رجٌة ، ومُحطَّ عمْنُه هِبما خم رُِفعم لمُه هِبا دم
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ا ْسِجدم كانم يف الصَّالمِة مم ْسِجدم ، فمِإذما دخل اْلمم دُكْم ما   حىتَّ يمْدخلم اْلمم لُّونم عملمى أمحم ُة ُيصم الِئكم انمِت الصَّالُة ِهيم اليت ُتِبُسُه ، وماْلمم كم
ُْه ، اللَُّهمَّ اْغِفْر لمُه ، اللَُّهمَّ ُتْب عملمْيِه  لَّى ِفيِه ، يُقوُلونم : اللَُّهمَّ اْرمحم ا ملْم حُيِْدْث فِ  ، مادام يف جممِْلسِه الَّذي صم « يِه ملْم يُ ْؤِذ ِفيِه ، مم

ا لمْفُظ ُمْسلٍم . ومق مْولُُه  ذم زُُه : » متفٌق عليه ،وهم هم بالزَّايُهوم ِبفت« ين ْ  . : أمي خُيْرُِجُه ويُ ْنِهُضهُ ِح اْلياِء وماهْلاِء وم
ُر اّللَُّ أم ) وقال  دُُكْم اّللَُّ أمْكب م ُر . ف مقمالم أمحم ُر اّللَُّ أمْكب م ُد أمْن ِإذما قمالم اْلُمؤمذُِّن اّللَُّ أمْكب م ُ . قمالم أمْشهم ُد أمْن الم ِإلمهم ِإالَّ اّللَّ ُر . مُثَّ قمالم أمْشهم ْكب م

دًا رمُسوُل اّللَِّ  ُد أمنَّ حُمممَّ دًا رمُسوُل اّللَِّ . قمالم أمْشهم ُد أمنَّ حُمممَّ ْولم ومالم  عملمى الصَّالمِة . قمالم  يَّ  . مُثَّ قمالم حم الم ِإلمهم ِإالَّ اّللَُّ مُثَّ قمالم أمْشهم الم حم
ُر . قمالم اّللَُّ  يَّ قُ وَّةم ِإالَّ بِاّللَِّ . مُثَّ قمالم حم  ُر اّللَُّ أمْكب م ْولم ومالم قُ وَّةم ِإالَّ بِاّللَِّ . مُثَّ قمالم اّللَُّ أمْكب م المِح . قمالم الم حم ُر . مُثَّ عملمى اْلفم ُر اّللَُّ أمْكب م  أمْكب م

لم اجلْمنَّةم   . قمالم الم إِلمهم ِإالَّ اّللَُّ . ِمْن ق مْلِبهِ قمالم الم إِلمهم ِإالَّ اّللَُّ   ( رواه مسلم .دمخم
ِيُنُه )  وقال  ىتَّ ال ت مْعلممم مِشمالُُه ما تُ ْنِفُق ميم ا حم اهم قمٍة ، فمأمْخفم دم قم بصم دَّ  متفٌق عليه .( ومرمُجٌل تمصم
 يه .) احلج املربور ليس جزاء إال اجلنة ( متفق عل وقال 
 ) من تواضع هلل رفعه هللا ( رواه مسلم . وقال 

ي مْفرُغم ِمْن دمْفِنهم )  وقال  ا ، وم هم لَّى عملمي ْ ىتَّ ُيصم عمُه حم انم مم ابًا ، ومكم نمازمةم ُمْسِلٍم ِإميمانًا وماْحِتسم ِن ات َّبمعم جم ا ، فمِإنَُّه ي مْرِجُع ِمنم األمْجِر مم
عم ق مْبلم أمْن ُتْدفمنم فمِإنَُّه ي مْرِجُع ِبِقريماطٍ ِبِقريماطمنْيِ ، ُكلُّ ِقريماٍط مِ  ا مُثَّ رمجم هم لَّى عملمي ْ ْن صم مم  ( متفق عليه . ْثُل ُأُحٍد ، وم

ْثِبيتاً ِمْن أَنـْف ِسِهْم )   أي : وهم متحققون ُمثبمتون أن هللا سيجزيهم على ذلك أوفر اجلزاء .( َوتـَ
 تصديقاً ويقيناً . وقيل :
 .ق ، فهم ينظرون أين يضعوهنا الرتياد حمل اإلنفاالتثبيت  وقيل :
 أي ألجل التثبيت . وقيل :
إهنم هبذا اإلنفاق يروضون النفس ويثبتوهنا ويدربوهنا وخيطموهنا بتقويتها على البذل واإلنفاق لئال تضعف ، وهذا اختيار  وقيل :

 ابن القيم .
يما أنفقت يف طاعته بغري مّن وال أذى ، فثبتهم يف إنفاق أمواهلم ابتغاء أن أنفسهم كانت موقنة مصّدقة بوعد هللا إياها ف وقيل :

 مرضاة هللا ، وصحح عزمهم وآراءهم يقيناً منها بذلك ، وتصديقاً بوعد هللا إياها ما وعدها .
يت من هذا مثل الذي مصدر نفقته عن اإلخالص والصدق فإن ابتغاء مرضاته سبحانه هو اإلخالص والتثبقال ابن القيم : 

 له ما ذكره يف هذه اآلية :النفس هو الصدق يف البذل فإن املنفق يعرتضه عند إنفاقه آفتان إن جنا منهما كان مث
 .من أغراضه الدنيوية وهذا حال أكثر املنفقني  طلبه بنفقته حممدة أو ثناء أو غرضاً  إحدامها :

 .ه وتقاعسها وترددها هل يفعل أم ال ضعف نفس:  واآلفة الثانية
واآلفة الثانية تزول بالتثبيت فإن تثبيت النفس تشجيعها وتقويتها واإلقدام هبا على البذل ،  فاآلفة األوىل تزول بابتغاء مرضاة هللا

 ك ... أخل .وهذا هو صدقها وطلب مرضاة هللا إرادة وجهه وحده وهذا إخالصها فإذا كان مصدر اإلنفاق عن ذل
 أي : كمثل بستان بربوة . (َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَربـَْوٍة ) 

 والربوة عند اجلمهور : املكان املرتفع املستوى من األرض .
 . وهم املطر الشديد( َأَصابـََها َواِبٌل ) 

 أي : َثرهتا .( آَتْت أ ك َلَها ) ف
 أي : بالنسبة إىل غريها من اجلنان .( ِضْعَفنْيِ ) 
َها َواِبٌل َفَطلٌّ )   إن مل ينزل عليها املطر الغزير فيكفيها املطر اخلفيف ، فهي تنتج على كل حال .أي : ف( فَِإْن َلْ ي ِصبـْ
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 أي : هذه اجلنة هبذه الربوة ال متحل أبدًا ، ألهنا إن مل يصبها وابل فطل ، وأيا ما كان فهو كفايتها ،  قال ابن كثري :
 امل حبسبه .وكذلك عمل املؤمن ال يبور أبداً ، بل يتقبله هللا ويكثره وينميه ، كل ع

 : ومعىن هذا املثل : أن صاحب هذه اجلنة ال خييب ، فإهنا إن أصاهبا الطل حسنت ، وإن أصاهبا الوابل  وقال ابن اجلوزي
 أضعفت ، فكذلك نفقة املؤمن املخلص .

 أي : ال خيفى عليه من أعمال عباده شيء .(  َواَّللَّ  ِبَا تـَْعَمل وَن َبِصريٌ ) 
 رياء وإخالص ، وفيه وعد ووعيد.  ىن : أنه تعاىل ال خيفى عليه شيء من األعمال واملقاصد من: واملعقال أبو حيان 

 الفوائد :
 فضل اإلنفاق من املال ابتغاء مرضات هللا . -1
 لغري هللا من أغراض الدنيا . ُترمي اإلنفاق -2
 اشرتاط اإلخالص لقبول األعمال . -3
 ه به من أسباب قبوله .بيان أن تثبت اإلنسان لعمله واطمئنان-4
 ضرب األمثال . -5
 إثبات علم هللا وعمومه . -6
 ه  [ .1433/  3/  20] األحد :     التحذير من مالفة هللا ، لكونه عاملاً مبا نعمل . -7
يٍل َوَأْعَناٍب جَتِْري ِمن حَتِْتَها األَنـَْها)  ر  لَه  ِفيَها ِمن ك لِِ الثََّمَراِت َوَأَصابَه  اْلِكبَـر  َوَله  ذ رِِيٌَّة أَيـََودُّ َأَحد ك ْم َأن َتك وَن َله  َجنٌَّة مِِن َّنَِّ

 ( . (266َن )ض َعَفاء فََأَصابـََها ِإْعَصاٌر ِفيِه نَاٌر فَاْحتَـَرَقْت َكَذِلَك يـ بَـنيِِ  اَّللَّ  َلك م  اآليَاِت َلَعلَّك ْم تـَتَـَفكَّر و 
 [ . 266] البقرة :  

----------- 
البخاري عند تفسري روى (  الثََّمَراتِ دُّ َأَحد ك ْم َأْن َتك وَن لَه  َجنٌَّة ِمْن َّنَِيٍل َوَأْعَناٍب جَتِْري ِمْن حَتِْتَها اأْلَنـَْهار  لَه  ِفيَها ِمْن ك لِِ أَيـَوَ ) 

ري بن أيب ُملميكة، حيدث عن ابن عباس، ومسعت أخاه أبا بكر بن أيب مليكة حيدث عبد هللا : عن هذه اآلية عن عبيد بن ُعمم
دُُكْم أمْن تمُكونم لمُه جم ) :فيمن ترون هذه اآلية نزلت) ألصحاب النب  قال: قال عمر بن اخلطاب يوماً  يٍل أمي مومدُّ أمحم نٌَّة ِمْن خنِم

، أمري املؤمننينفسي منها شيء يا فقال ابن عباس: يف  ،م؟ قالوا: هللا أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو ال نعل(ومأمْعنمابٍ 
لعمل. قال عمر: أيُّ عمٍل؟ قال ابن عباس: لعمل.  ضربت مثالً : فقال ابن عباس، ابن أخي، قل وال ُتقر نفسكفقال عمر: يا 

 .حىت أغرق أعماله  ث هللا له الشيطان فعِمل باملعاصقال عمر: لرجل غين يعمل بطاعة هللا. مث بع
مث بعد ذلك انعكس سريه،  ، وتبيني ما فيها من املثل بعمل من أحسن العمل أوالً ويف هذا احلديث كفاية يف تفسري هذه اآلية

فبدل احلسنات بالسيئات، عياًذا باهلل من ذلك، فأبطل بعمله الثاين ما أسلفه فيما تقدم من الصاحل  واحتاج إىل شيء من األول 
 يه .يف أضيق األحوال، فلم حيصل له منه شيء، وخانه أحوجم ما كان إل

 وهو الريح الشديد .( َوَأَصابَه  اْلِكبَـر  َوَله  ذ رِِيٌَّة ض َعَفاء  فََأَصابـََها ِإْعَصاٌر  )
  : ن أحدكم إهذا مثل قل وهللا من يعقله : شيخ كبري ضعف جسمه وكثر صبيانه ، أفقر ما كان إىل جنته ، و قال احلسن

 .وهللا أفقر ما يكون إىل عمله إذا انقطعت عنه الدنيا
 أن هذا مثل آخر يف املنفق املرائي ، واختار ما قال السدي .ر الطربي واختا

 ها من كل الثمرات وأصابه الكرب ولأيود أحدكم أن تكون له جنٌة من خنيل وأعناب َتري من ُتتها األهنار له فيه: ) قال السدي
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وهو  ينفق ماله يرائي الناس به، فيذهب ماله منه( هذا مثل آخر لنفقة الرياء. إنه فأصاهبا إعصار فيه نار فاحرتقتء ، ذرية ضعفا
فإذا كان يوم القيامة واحتاجم إىل نفقته، وجدها قد أحرقها الرياء، فذهبت كما أنفق هذا الرجل على ، يرائي، فال يأجره هللا فيه

وم   ء.ريا . فكذلك املنفقشيًئا فأحرقت جنته، فلم جيد منهاجنته، حىت إذا بلغت وكثر عياله واحتاج إىل جنته جاءت ريح فيها مسم
 أي : أحرق َثارها وأباد أشجارها ، فأي حال يكون حاله .( ِفيِه نَاٌر فَاْحتَـَرَقْت ) 
  وإمنا ذكر النخيل واألعناب ، ألهنما من أنفس ما يكون يف البساتني ، وخّص ذلك بالكبري ، ألنه قد : قال ابن اجلوزي

 . إكساهبميئس من سعي الشباب يف 
 شيخ كبري ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر ما كان إىل ، قال احلسن هذا مثل قل وهللا من يعقله من الناس ن القيم : قال اب

 .     جنته وإن أحدكم وهللا أفقر ما يكون إىل عمله إذا انقطعت عنه الدنيا
يٍل ومأمْعنماٍب  ) نٌَّة ِمْن خنِم فإن ًا ، الذكر ألهنما أشرف أنواع الثمار وأكثرها نفعخص هذين النوعني من الثمار ب( أمْن تمُكونم لمُه جم

 .اً منافعهما كثرية جد اً يابساً منهما القوت والغذاء والدواء والشراب والفاكهة واحللو واحلامض ويؤكالن رطب
 :هذا إشارة إىل شدة حاجته إىل جنته وتعلق قلبه هبا من وجوه (  َوَأَصابَه  اْلِكبَـر  )  

 . سنه عن الكسب والتجارة وَنوها أنه قد كرب :أحدها 
 .أن ابن آدم عند كرب سنه يشتد حرصه  :الثاين 

 .أن له ذرية فهو حريص على بقاء جنته حلاجته وحاجة ذريته  :الثالث 
 .أهنم ضعفاء فهم كل عليه ال ينفعونه بقوهتم وتصرفهم  :الرابع 

 بن القيم [] انتهى كالم ا.  أن نفقتهم عليه لضعفهم وعجزهم  :اخلامس 
فإذا تصورت هذه احلال وهذه ، وهذا هناية ما يكون من تعلق القلب هبذه اجلنة خلطرها يف نفسها وشدة حاجته وذريته إليها 

فكيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا أصاب جنته إعصار وهي الريح اليت تستدير يف األرض مث ترتفع يف طبقات اجلو  ، احلاجة 
 . من يعقله من الناس لّ هذا مثل ق -وهللا احلسن  -فصدق ،  اً تلك اجلنة فأحرقتها وصريهتا رمادوفيه نار مرت ب، كالعمود 

  : ُر ( ألن الِكربم قد يُنِسي من سعقال املاوردي ابمُه اْلِكب م  الشباب يف كسبه ، فكان أضعف أماًل وأعظم حسرة  ي) ومأمصم
آُء ( ألنه على الضعفاء أحم  لمُه ُذرِّيٌَّة ُضعمفم  . ّن ، وإشفاقه عليهم أكثر) وم

 وقد قيل : إن هذا املثل للمنفق املاّن بنفقته .
 دم به ثالثة أقوال :  قال ابن اجلوزي  :وهذه اآلية مثٌل ضربه هللا تعاىل يف احلمْسرِة بسلب النعمة عند شّدة احلاجة . وفيمن قمصم

 باس .: أنه مثل الذي خيتم له بالفساد يف آخر ُعمره ، قاله ابن ع أحدها
 : أنه مثل للمفرط يف طاعة هللا تعاىل حىت ميوت ، قاله جماهد . والثاين 
 : أنه مثل للمرائي يف النفقة ، ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليه ، قاله السدي . والثالث 

األمثال واملعاين، وتنزلوهنا على املراد منها، كما قال  أي: تعتربون وتفهمون(  َكَذِلَك يـ بَـنيِِ  اَّللَّ  َلك م  اآْلياِت َلَعلَّك ْم تـَتَـَفكَّر ونَ ) 
ا ِإال اْلعماِلُمونم )  تعاىل ا ي مْعِقُلهم مم ا لِلنَّاِس وم تِْلكم األْمثماُل نمْضرِبُ هم  ( .وم

 والتفكر : : إعمال الفكر فيما يراد .
لتفكر فيه لشدة حاجتها إليه فقال تعاىل كذلك وهلذا نبه سبحانه وتعاىل على عظم هذا املثل وحدا القلوب إىل ا قال ابن القيم :

فهكذا العبد إذا عمل بطاعة ،  فلو فكر العاقل يف هذا املثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه، يبني هللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون
ولوال ، ا بطاعته وعمله الصاحلهللا مث أتبعها مبا يبطلها ويفرقها من معاصي هللا كانت كاإلعصار ذي النار احملرق للجنة اليت غرسه
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فلو ، ولكنها من أهم املهم وهللا املستعان املوفق ملرضاته، أن هذه املواضع أهم مما كالمنا بصدده من ذكر جمرد الطبقات مل نذكرها
ماله الصاحلة ملا سولت له نفسه وهللا إحراق أع ،وتأمله كما ينبغي، تصور العامل مبعصية هللا بعد طاعته هذا املعىن حق تصوره 

 ل .و جاههولكن ال بد أن يغيب عنه علمه عند املعصية وهلذا استحق اسم اجلهل فكل من عصى هللا ف، وإضاعتها
 الفوائد :

 جيب على اإلنسان أن حيرص على إخالص نيته وأن جياهد وحياسب نفسه دائماً وأبداً . -1
 عن احلق .احلذر من كل سبب يكون سبباً يف انتكاسة القلب ورجوعه  -2
 على اإلنسان أن يعرف أسباب الثبات على الدين وأن حيافظ عليها . -3
َن اأَلْرِض َواَل تـََيمَّم وْا اخْلَِبيَث ِمْنه  ت نِفق وَن َوَلْست م  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وْا أَنِفق وْا ِمن طَيَِِباتِ )  َما َكَسْبت ْم َوِِمَّا َأْخَرْجَنا َلك م مِِ

يٌد )بِآِخذِ   ( . (267يِه ِإالَّ َأن تـ ْغِمض وْا ِفيِه َواْعَلم وْا َأنَّ اَّللََّ َغِّنٌّ محَِ
 [ . 267] البقرة :  

----------- 
 أي : أنفقوا من احلالل الطيب من املال الذي كسبتموه .( يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا أَْنِفق وا ِمْن طَيَِِباِت َما َكَسْبت ْم ) 

 . أيها الذين آمنوا أمْنِفُقوْا ( هذا خطاب جلميع أُمة حممد  : قوله تعاىل ) يا يبقال القرط
 : واختلف العلماء يف املعىن املراد باإلنفاق هنا 

 ء فيها بدل اجلّيد.يفقيل : هي الزكاة املفروضة ، هنى الناس عن إنفاق الّرد
 ، ندبوا إىل أالّ يتطّوعوا إالَّ مبختار جّيد .ة أن اآلية يف التطوّعحلسن وقتاد: والظاهر من قول الرباء بن عازب واقال ابن عطية

ء وذلك مصوص يواآلية تعم الوجهني ، لكن صاحب الزكاة تعّلق بأهنا مأمور هبا واألمر على الوجوب ، وبأنه هنى عن الرد
 القدر ، ودرهٌم خري من مترة .ل يف بالفرض ، وأما التطوّع فكما للمرء أن يتطوّع بالقليل فكذلك له أن يتطوّع بناز 

 : ويف املراد هبذه النفقة قوالن  قال ابن اجلوزي: 
 أهنا الصدقة املفروضة ، قاله عبيدة السلماين يف آخرين . أحدمها : 
 ع .: أهنا التطو  والثاين 
 اختلفوا يف املراد بالطيب يف هذه اآلية على قولني :  قال الرازي : 

املال دون الرديء ، فأطلق لفظ الطيب على اجليد على سبيل االستعارة ، وعلى هذا التفسري فاملراد  : أنه اجليد من القول األول
 من اخلبيث املذكور يف هذه اآلية الرديء.

 : وهو قول ابن مسعود وجماهد : أن الطيب هو احلالل ، واخلبيث هو احلرام . والقول الثاين
 : حجة األول وجوه 

 يف سبب النزول أهنم يتصدقون برديء أمواهلم فنزلت اآلية وذلك يدل على أن املراد من الطيب اجليد. : إنا ذكرنا احلجة األوىل
  .: أن احملرم ال جيوز أخذه ال بإغماض وال بغري إغماض ، واآلية تدل على أن اخلبيث جيوز أخذه باإلغماض احلجة الثانية

من اإلغماض املساحمة وترك االستقصاء ، فيكون املعىن : ولستم بآخذيه  : وميكن أن جياب عنه بأن املراد قال القفال رمحه هللا
 وأنتم تعلمون أنه حمرم إال أن ترخصوا ألنفسكم أخذ احلرام ، وال تبالوا من أي وجه أخذمت املال ، أمن حالله أو من حرامه.

  سب ما يناله املرء بسعيه    صنفه.: املراد بالطّيبات خيار األموال ، فيطلق الطيِّب على األحسن يفوقال ابن عاشور والكم
 كالتجارة واإلجارة والغنيمة والصيد.
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) من تصدق  ويطلق الطّيب على املال املكتسب بوجه حالل ال خيالطه ظلم وال غّش ، وهو الطّيب عند هللا كقول النب 
 بصدقة من كسب طّيب وال يقبل هللا إالّ طّيباً تلّقاها الرمحن بيمينه ( احلديث .

 ويف احلديث اآلخر ) إّن هللا طّيب ال يقبل إالّ طّيباً ( . 
 أي : ومن طيبات ما أخرجنا لكم من احلبوب والثمار .( َوِِمَّا َأْخَرْجَنا َلك ْم ِمَن اأْلَْرِض ) 
 . ويشمل النبات واملعادن والركاز 
 ء اخلسيس فتتصدقوا منه .يردأي : وال تقصدوا ال( َوال تـََيمَّم وا اخْلَِبيَث ِمْنه  تـ ْنِفق وَن ) 
  : ويف اخلبيث قوالن قال ابن اجلوزي: 

 : أنه الرديء ، قاله األكثرون ، وسبب اآلية يدل عليه .  أحدمها 
 : أنه احلرام ، قاله ابن زيد . والثاين

 أي : لستم تقبلونه لو أعطيتموه .( َوَلْست ْم بِآِخِذيِه ) 
 . : إال إذا تساهلتم وأغمضتم البصر أي( ِإالَّ َأْن تـ ْغِمض وا ِفيِه ) 
 . اإلغماض أخذ الشيء على كراهة 
فمِإنَّ اّللَّم غميِنٌّ عمِن غين يف نفسه لكثرة ما عنده ، غين عن خلقه ، كما قال تعاىل )عن كل ما سواه ،  (َواْعَلم وا َأنَّ اَّللََّ َغِّنٌّ ) 

اوماِت وماأْلمْرِض وات واألرض كلها بيده ، كما قال تعاىل )له ملك السموات واألرض ، وخزائن السم(  اْلعمالمِمنيم  مم زماِئُن السَّ ّلِلَِّ خم ( وم
ْعُلومٍ وقال تعاىل ) ٍر مم دم زِّلُُه ِإالَّ ِبقم ا نُ ن م مم زمائُِنُه وم نما خم ْيٍء ِإالَّ ِعْندم ِإْن ِمْن شم أل ، ال يغيضها كثرة اإلنفاق ،  ( ، فخزائنه عز وجل م وم

 وقد تقدم مباحث الغىن ( . ) .  خلقه ، ال تنفعه طاعة الطائعني ، وال تضره معصية العاصني ،  وكل شيء فقري إليهوليس حباجة إىل 

يدٌ )    عند خلقه مبا أوالهم من نعمه ، وبسط هلم من فضله . دحممو  أي:  قال ابن جرير اسم من أمساء هللا ،(  محَِ
 ق احلمد بأفعاله .ح: احلميد : هو احملمود الذي است وقال اخلطايب

 : أي : احملمود يف مجيع أفعاله وأقواله وقدره ال إله إال هو وال رب سواه . وقال ابن كثري
: الصحيح أهنا مبعىن احملمود واحلامد ، فاهلل سبحانه حامٌد من يستحق احلمد ، وما أكثر  وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا

 هللا ، وهو كذلك حممود على كمال صفاته ، ومتام إنعامه .الثناء على من يستحقون الثناء يف كتاب 
 ( فهو غين حيمد على غناه ، ألنه جيود به على غريه  اْلغميِنُّ احلْمِميدُ وغىن هللا مقرون حبمده وهلذا قال  ). 

رماُء ِإىلم اّللَِّ فاهلل ذو الغىن الواسع . كما قال تعاىل ) ا النَّاُس أمنْ ُتُم اْلُفقم  ( . وماّللَُّ ُهوم اْلغميِنُّ احلْمِميدُ  يما أمي ُّهم
وملَّ فمِإنَّ اّللَّم ُهوم اْلغميِنُّ احلْمِميدُ وقال تعاىل ) ْن ي مت م مم يمْأُمُرونم النَّاسم بِاْلُبْخِل وم ُلونم وم  ( . الَِّذينم ي مْبخم
اوماِت وماأْلمْرِض ِإنَّ اّللَّم ُهوم اْلغميِنُّ وقال تعاىل ) مم ا يف السَّ  ( . احلْمِميدُ  ّلِلَِّ مم

 الفوائد :
 فضيلة اإلميان . -1
 احلث على اإلنفاق من طيبات ما كسبنا . -2
 فضل الكرم واإلنفاق . -3
 ذم البخل . -4
 وجوب الزكاة يف عروض التجارة .-5
 احلذر من أكل احلرام . -6
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 وجوب الزكاة من اخلارج من األرض .-7
 ُترمي قصد الرديء يف إخراج الزكاة . -8
 أنه غين عن عباده وعن صدقاهتم . -9

 أن من أراد الغىن فليطلبه مما ميلكه وهو هللا . -10
 إثبات امسني من أمساء هللا ومها : الغين ، احلميد . -11
ْنه  َوَفْضاًل َواَّللَّ  )   ( . (268 َواِسٌع َعِليٌم )الشَّْيطَان  يَِعد ك م  اْلَفْقَر َويَْأم ر ك م بِاْلَفْحَشاء َواَّللَّ  يَِعد ك م مَّْغِفَرًة مِِ

 [ . 268] البقرة :  
--------- 

 أي : خيوفكم الفقر ، لتمسكوا ما بأيديكم فال تنفقوه يف مرضاة هللا .( الشَّْيطَان  يَِعد ك م  اْلَفْقَر ) 
 إىل غري ذلك ممن يفعله وخيوف به اإلنسان .أنفقت افتقرت ، ووراءك ذرية ،  إن يقول : إنك

 أي : مع هنيه إياكم عن اإلنفاق خشية اإلمالق ، يأمركم باملعاصي واملآمث واحملارم ومالفة اخلالق .( م ر ك ْم بِاْلَفْحَشاِء َويَأْ ) 
 وقد قيل إن املراد بالفحشاء هنا البخل ، بل نقل بعضهم اإلمجاع على ذلك .

 . والفحشاء تطلق على ما فحش من املعاصي كالزنا واللواط ونكاح احملارم
ِبيالً  ومال ت مْقرمبُوا الزِّىنم قال تعاىل ) اءم سم سم ًة وم انم فماِحشم  ( يراد بالفاحشة هنا الزنا . ِإنَُّه كم

ٍد ِمنم اْلعمالمِمنيم وقال تعاىل ) ُكْم هِبما ِمْن أمحم قم ب م ا سم ةم مم اِحشم ْوِمِه أمتمْأُتونم اْلفم ُلوطاً ِإْذ قمالم لِقم  ( املراد هبا هنا اللواط . وم
ِبيالً ال تعاىل )وق اءم سم ْقتاً ومسم مم ًة وم انم فماِحشم لمفم ِإنَُّه كم ا قمْد سم اِء ِإالَّ مم حم آبماؤُُكْم ِمنم النِّسم ا نمكم  ( . ومال ت مْنِكُحوا مم
 : فإهنا اشتملت على بيان ، هذه اآلية تتضمن احلض على اإلنفاق واحلث عليه بأبلغ األلفاظ وأحسن املعاين  قال ابن القيم

داعي إىل البخل والداعي إىل البذل واإلنفاق وبيان ما يدعوه إليه داعي البخل وما يدعو إليه داعي اإلنفاق وبيان ما يدعو به ال
وأخرب أن دعوته هي مبا يعدهم به وخيوفهم من ، األمرين فأخرب سبحانه أن الذي يدعوهم إىل البخل والشح هو الشيطان  داعي

يقول له مىت ًا لصدقة والبذل فيجد يف قلبه داعيفإنه يهم با، هذا هو الداعي الغالب على اخللق و ، الفقر إن أنفقوا أمواهلم 
، فغناك خري لك من غناه ، ه خري لك حىت ال تبقى مثل الفقريأخرجت هذا دعتك احلاجة إليه وافتقرت إليه بعد إخراجه وإمساك

من أقبح الفواحش وهذا إمجاع من املفسرين أن الفحشاء هنا  فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاء وهي البخل الذي هو
فإنه يديل ، فاملستجيب لدعوته مغرور مدوع مغبون  ،فهذا وعده وهذا أمره وهو الكاذب يف وعده الغار الفاجر يف أمره، البخل 

 .من يدعوه بغروره مث يورده شر 
بل ال شيء أحب إليه من  اً لرجل أخاه وال حمبة يف بقائه غنيصح اهذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه وال نصيحة له كما ين

فيستوجب منه ، ويرتك ما حيبه من اإلنفاق لوجهه ، وإمنا وعده له بالفقر وأمره إياه بالبخل ليسيء ظنه بربه ، فقره وحاجته 
إما يف الدنيا أو يف ، ثر مما أنفق وأضعافه بأن خيلف عليه أك يعد عبده مغفرة منه لذنوبه وفضالً  وأما هللا سبحانه فإنه، احلرمان 

فهذا وعد هللا وذاك وعد الشيطان فلينظر البخيل واملنفق أي الوعدين هو أوثق وإىل أيهما يطمئن قلبه وتسكن ،  الدنيا واآلخرة
 م .نفسه وهللا يوفق من يشاء وخيذل من يشاء وهو الواسع العلي

 قال رسول هللا  :روى الرتمِذّي عن عبد هللا بن مسعود قال ( ًة لك لممَّ فأما ملّة الشيطان  ،إن للشيطان لمّمًة بابن آدم وللمم
ملمك ،فإيعاٌد بالّشر وتكذيٌب باحلق

ن وجد  ،فمن وجد ذلك فليعلم أنه من هللا ،فإيعاٌد باخلري وتصديٌق باحلق ؛وأما لمّمة امل ومم
ْيطمانُ ) :مث قرأ ،اأُلخرى فليتعّوذ باهلل من الشيطان ْقرم  الشَّ اء( قاليمِعدُُكُم اْلفم ْحشم يمْأُمرُُكْم بِاْلفم  .: هذا حديث حسن صحيحوم
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 : الشيطان خيوف بالفقر ألمور 
 : ليمنعه من التصدق حىت ال ينال االجر يف ذلك . أوالً 
ْيٍء ف مُهوم خُيْلِ ): ليسيء الظن بربه ، فاهلل تعاىل يقول  ثانياً  ْقُتْم ِمْن شم ا أمنْ فم مم ُر الرَّازِِقني ُفُه ومُهوم وم ي ْ   ( .خم
 : ليبخل ، وهي من أقبح الصفات . ثالثاً 
 : ليصاب بالقلق واخلوف ) ليحزن الذين آمنوا ... ( فان من خيشى الفقر يعيش يف هم وقلق وخوف وغم . رابعاً 

 أنه إذا خاف الفقر وقع يف احلرام .  خامساً :
 صاحلات .ينشغل جبمع املال عن الطاعات واألعمال ال سادساً :

: ليس للشيطان سالح على اإلنسان مثل خوف الفقر ، فإنه إذا وقع يف قلبه الفقر منع احلق ، وتكلم باهلوى ،  قال الثوري
 وظن بربه ظن السوء .

 قال بعض السلف : إذا اجتمع إبليس وجنوده مل يفرحوا بشيء كفرحهم بثالثة أشياء :
 وقلب فيه خوف الفقر  .مؤمن قتل مؤمناً ، ورجل ميوت على الكفر ، 

 . إن تصدقتم وأنفقتم(  َواَّللَّ  يَِعد ك ْم )  
 . يف مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء( َمْغِفَرًة ِمْنه  ) 
ْيٍء ف مُهوم خُيِْلُفُه ومُهوم تعاىل )ابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر ، كما قال أي : يف مق( َوَفْضاًل )  ْقُتْم ِمْن شم ا أمنْ فم مم ُر الرَّازِِقنيم  وم ي ْ (  خم

 قال ) ما نقصت صدقة من مال ( . والنب 
 : يف هذه اآلية اثنتان من هللا تعاىل واثنتان من الشيطان. قال ابن عباس

 الفضل والعطاء .( َواَّللَّ  َواِسٌع ) 
 مبن يستحق الثناء .(  َعِليمٌ ) 

 الفوائد :
 إثبات إغواء الشيطان لبين آدم .-1
 تأثرياً على بين آدم إقداماً أو إحجاماً . أن للشيطان-2
 عداوة الشيطان لإلنسان .-3
 ذم البخل وأنه من الفواحش .-4
 أن من أمر شخصاً باإلمساك عن اإلنفاق املشروع فهو شبيه بالشيطان .-5
 البشرى للمنفق . -6
 ينبغي على املنفق أن يتفاءل مبا وعد هللا .-7
 ا : واسع ، وعليم .إثبات امسني من أمساء هللا ومه-8
ًرا َكِثريًا َوَما َيذَّكَّر  ِإالَّ أ ْول وْا األَ )   ( . (269ْلَباِب )ي ؤيت احلِْْكَمَة َمن َيَشاء َوَمن يـ ْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أ ويتَ َخيـْ

 [ . 269] البقرة :  
----------- 

 اختلف يف معىن احلكمة : (يـ ْؤيت احلِْْكَمَة َمْن َيَشاء  ) 
ومؤخ     ره، وحالله وحرامه، والفقه به: ناسخه ومنسوخه، وحمكمه ومتشاهبه، ومقدمه : احلكمة: النبوة ، وقيل : القرآن  فقيل



 الش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                             تفسري سورة البقرة

 482 

 وأمثاله .
 وقيل: اإلصابة يف القول والفعل .

 وقيل: معرفة احلق والعمل به .
 وقيل : العلم النافع والعمل الصاحل .

 وقيل : اخلشية ّللَّ .
  دين اّللَّ .: الورع يف وقيلنة ، وقيل : الس

 لرجل حكيماً إال إذا مجع بينهما .العلم والعمل به، وال يسمى اوقيل : 
 ة .وضع كل شيء يف موضعه. وقيل: سرعة اجلواب مع اإلصاب وقيل :

ما ذكر فهو وهذه األقوال كلها قريب بعضها من بعض؛ ألن احلكمة مصدر من اإلحكام، وهو اإلتقان يف قول أو فعل، فكل 
صل حكمة، وكل ما ذكر من التفصيل فهو حكمة. وأ نوع من احلكمة اليت هي اجلنس، فكتاب اّللَّ حكمة، وسنة نبيه 

 من السفه الذي هو كلُّ فعٍل قبيح فقيل للعلم حكمة؛ ألنه ميتنع به من السفه، وبه يعلم االمتناع احلكمة ما ميتنع به من السفه ، 
اإلصابة يف األقوال و : د أن التعريف الشامل الذي جيمع ويضم مجيع هذا األقوال يف تعريف احلكمة هوعند التأمل والنظر جن

 واألفعال، ووضع كل شيء يف موضعه .
ل ألنه خرج من ظلمة اجلهاالت إىل نور اهلدى ، ومن محق االَنراف يف األقوا( َوَمْن يـ ْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أ ويتَ َخرْيًا َكِثريًا ) 

واألفعال إىل إصابة الصواب فيها ، وحصول السداد ، وألنه كمل نفسه هبذا اخلري العظيم ، واستعد لنفع اخللق أعظم نفع يف 
 دينهم ودنياهم .

ومجيع األشياء ال تصلح إال باحلكمة ، اليت هي وضع األشياء يف مواضعها ، وتنزيل األمور منازهلا ، واإلقدام يف حمل اإلقدام ، 
 ) تفسري السعدي ( .  ام يف موضع اإلحجام .واإلحج

 : يف هذه اآلية فضل احلكمة : ومن فضائلها 
 حيث امُت هللا على لقمان باحلكمة . أواًل :

ةم أمِن اْشُكْر ّلِلَِّ قال تعاىل ) انم احلِْْكمم نما لُْقمم ْد آت مي ْ لمقم  ( . وم
 ومن حكمه :

o . ال تضحك من غري عجب ، وال تسأل عما ال يعنيك 

o  احم العلماء بركبتيك ، وأنصت هلم بأذنيك .ز 

o . اثنتان ال تذكرمها أبداً : إساءة الناس إليك ، وإحسانك للناس 

o . من صرب على مون الناس سادهم 

o . ال تكن حلواً فتبلع ، وال مراً فتلفظ 

o . إن احلكمة أجلست املساكني جمالس امللوك 

 أن هللا أمر باحلكمة .ثانياً : 
ِة ( )ادْ قال تعاىل :  ِبيِل رمبِّكم بِاحلِْْكمم  .ُع ِإىلم سم

 أن هللا أثىن على صاحب احلكمة . ثالثاً :
ا ( قال تعاىل   ِثرياً وممم رْياً كم ْد أُوِتم خم ةم ف مقم ْن يُ ْؤتم احلِْْكمم مم  .) وم
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ةم ( وامُت على لقمان حيث آتاه احلكمة :  انم احلِْْكمم نما لُْقمم ْد آت مي ْ لمقم  .)وم
  نسب احلكمة إىل نفسه ، وجعل إيتاءها من عنده .أن هللا رابعاً :

اُء ( فقال تعاىل   ْن يمشم ةم مم  .)يُ ْؤِت احلِْْكمم
 . أن اسم ) احلكيم ( اسم من أمساء هللا تعاىلرابعاً : 

 أن من أعطي احلكمة فإنه يغبط .خامساً : 
 يقضي هبا ويعلمها ( .) ال حسد إال يف اثنتني : ... ورجل آتاه هللا احلكمة فهو  كما قال 

 : وللحكمة أركان 
 العلم .أواًل : 

ْغِفْر فالعلم من أعظم أركان احلكمة ، وهلذا أمر هللا به ، وأوجبه قبل القول والعمل ، فقال تعاىل :  )فماْعلمْم أمنَُّه ال ِإلمهم ِإالَّ اّللَُّ وماْست م
نِْبكم (   .ِلذم

 وهو ضبط النفس عند هيجان الغضب .ثانياً : 
 رواه مسلم لألشج : ) إن فيك خصلتني حيبهما هللا : احللم واألناة ( .  وقد قال 

 األناة ، وهي التثبت وعدم العجلة .ثالثاً : 
: وهذان األمران ، ومها بذل النفقات املالية ، وبذل احلكمة العلمية ، أفضل ما تقرب به املتقربون إىل هللا ، وأعلى  قال السعدي

بقوله : ال حسد إال يف اثنتني : رجل آتاه هللا مااًل فسلطه على  أجّل الكرامات ، ومها اللذان ذكرمها النب  ما وصلوا به إىل
 هلكته يف احلق ، ورجل آتاه هللا احلكمة فهو يعلمها الناس .

 وعقل يعي به اخلطاب ومعىن الكالم .أي : وما ينتفع باملوعظة والتذكار إال من له لب (  َوَما َيذَّكَّر  ِإالَّ أ ول و اأْلَْلَبابِ ) 
 الفوائد :

 أن العلم واحلكمة فضل من هللا . -1
 إثبات املشيئة هلل . -2
 أن مشيئة هللا تابعة للحكمة ، فاهلل أعلم حيث يضع العلم واحلكمة . -3
 الفخر الكبري ملن آتاه هللا احلكمة . -4
 وجوب الشكر على من آتاه هللا احلكمة . -5
  على من يشاء من عباده بإيتائه احلكمة .مّنة هللا -6
 فضيلة العقل . -7
 أن عدم التذكر نقص يف العقل . -8
ا ِهَي َوِإن ( ِإن تـ ْبد وْا الصََّدقَاِت فَِنِعمَّ 270َوَما أَنَفْقت م مِِن نَـَّفَقٍة َأْو َنَذْرُت  مِِن نَّْذٍر فَِإنَّ اَّللََّ يـَْعَلم ه  َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَنَصاٍر )) 

ٌر لُّك ْم َوي َكفِِر  َعنك م مِِن َسيَِِئاِتك ْم َواَّللَّ  ِبَا تـَْعَمل ونَ   ( . (271َخِبرٌي ) َّت ْف وَها َوتـ ْؤت وَها اْلف َقَراَء فـَه َو َخيـْ
 [ . 271] البقرة :  

----------- 
َفْقت ْم ِمْن نـََفَقٍة َأْو َنَذْرُت ْ ِمْن َنْذٍر فَإِ )  خيرب تعاىل بأنه عامل جبميع ما يفعله العاملون من اخلريات من النفقات ( نَّ اَّللََّ يـَْعَلم ه  َوَما أَنـْ

واملنذورات ، وتضمن ذلك جمازاته على ذلك أوفر اجلزاء للعاملني لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده ، وتوعد من ال يعمل بطاعته 
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 .، بل خالف أمره وكذب خربه وعبد معه غريه 
 يف قوله ) فمِإنَّ هللا ي مْعلمُمُه ( على اختصاره ، يفيد الوعد العظيم للمطيعني ، والوعيد الشديد للمتمردين ، وبيانه  رازي :قال ال

 من وجوه :
 أنه تعاىل عامل مبا يف قلب املتصدق من نية اإلخالص والعبودية أو من نّية الرياء والسمعة . أحدها :
ْل أن علمه بكيفية نية امل وثانيها : ن ي مْعمم بَُّل هللا ِمنم املتقني(  وقوله ) فممم قم تصدق يوجب قبول تلك الطاعات ، كما قال ) ِإمنَّما ي مت م

رّاً ي مرمُه (  الم ذمرٍَّة شم ْل ِمثْ قم ن ي مْعمم مم رْياً ي مرمُه وم الم ذمرٍَّة خم  .ِمثْ قم
واعي والنيات فال يهمل شيئًا منها ، وال يشتبه عليه أنه تعاىل يعلم القدر املستحق من الثواب والعقاب على تلك الد وثالثها :

 شيء منها. 
  ن هللا يعلمه( قال جماهد : حُيصيه ، وقال الزجاج : جيازى عليه .إ: ) ف يوقال ابن اجلوز 
 أي : يوم القيامة ينقذوهنم من عذاب هللا ونقمته .(  َوَما ِللظَّاِلِمنَي ِمْن أَْنَصارٍ ) 
 أي : إن أظهرمتوها فِنعم شيء هي .( اِت فَِنِعمَّا ِهَي ِإْن تـ ْبد وا الصََّدقَ  
  : أي : فنعم نية حيث كان القصد هبا وجه هللا ) فنعما هي ( ) إن تبدوا الصدقات ( فتظهروها وتكون عالقال السعدي

 ) هي ( حلصول املقصود هبا .الشيء 
  : وهذا مدح هلا موصوفة بكوهنا ظاهرة ، نعم شيء هي ( أي فاىل ) إن تبدوا الصدقات فنعما هي قوله تعقال ابن القيم

بادية فال يتوهم مبديها بطالن أثره وثوابه فيمنعه ذلك من إخراجها وينتظر هبا اإلخفاء فتفوت أو تعرتضه املوانع وحيال بينه وبني 
 ة .ال الصحابقلبه أو بينه وبني إخراجها فال يؤخر صدقة العالنية بعد حضور وقتها إىل وقت السر وهذه كانت ح

ٌر َلك ْم )   ن تسروها وتدفعوها للفقراء فهو أفضل لكم ألنه أبعد عن الرياء .أي : وإ (َوِإْن َّت ْف وَها َوتـ ْؤت وَها اْلف َقَراَء فـَه َو َخيـْ
 : وإمنا فضلت صدقة السر ملعنيني : قال ابن اجلوزي 

 اإلخالص ، واإلعراض عما تؤثر النفس من العالنية .يرجع إىل املعطي وهو بُ ْعُده عن الرياء ، وقربه من  أحدمها :
 : يرجع إىل املعطمى ، وهو دفع الذل عنه بإخفاء احلال ، ألن يف العالنية ينكر .والثاين 

 مث قال : واتفق العلماء على إخفاء الصدقة النافلة أفضل من إظهارها .
إلخفاء على الفقري إحسان آخر ، وأيضًا فإنه يدل على قوة : ... وإن أخفاها وسلمها للفقري كان أفضل ، ألن ا قال السعدي

 اإلخالص ، وأحد السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله ) من تصدق بصدقة فأخفاها ، حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه ( .
 : تب على اإلظهار فيه داللة على إن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها ، ألنه أبعد عن الرياء ، إال أن يرت  قال ابن كثري

 مصلحة راجحة ، من اقتداء الناس به ، فيكون أفضل من هذه احليثية .
) سبعة يظلهم هللا يف  فاألصل أن اإلسرار أفضل ، هلذه اآلية ، وملا ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 

، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق  ورجل ذكر هللا خاليًا ففاضت عيناهيوم ال ظل إال ظله : ... ظله 
 ميينه ( .

 وجاء يف احلديث ) صدقة السر تطفئ غضب الرب ( .
 : ا ِهيم ( قال القرطيب  ثناء على إبداء الصدقة ، مث حكم على أن اإلخفاء خري من ذلك.قوله تعاىل ) فمِنِعمَّ

 رته ، وإذا اصطُنع إليك فانشره.ولذلك قال بعض احلكماء : إذا اصطنعت املعروف فاس
، وإذا صّغرته ه وسرتُه؛ فإذا أعجلته هنّيته: تعجيُله وتصغريُ ال يتّم املعروف إال بثالث خصال : وقال العباس بن عبد املطلب 
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 عّظمته ، وإذا سرتته أمْتمْمته.
 وقال بعض الشعراء فأحسن :

 زاد معروُفك عندي ِعظمماً . . .أنه عندك مستوٌر حِقريْ 
 ت متمناساه كأمْن ملْم تأتِه . . .وهو عند الناس مشهور خِطريْ 

  ذهب مجهور املفسرين إىل أن هذه اآلية يف صدقة التطوّع ؛ ألن اإلخفاء فيها أفضل من اإلظهار ، وكذلك وقال رمحه هللا :
 . سائر العبادات اإلخفاُء أفضل يف تطّوعها النتفاء الرياء عنها

 صدقة السر يف التطوّع تفُضل عالنيتها يقال بسبعني ِضعفًا ، وجعل صدقة الفريضة عالنيتها أفضل قال ابن عباس : جعل هللا
 من ِسّرِها يقال خبمسة وعشرين ِضعفاً.

 قال : وكذلك مجيع الفرائض والنوافل يف األشياء كلها.
ة املرء يف بيته أفضل صالأنه قال )  قلت : مثل هذا ال يقال من جهة الرأي وإمنا هو توقيف ؛ ويف صحيح مسلم عن النّب 

قال  وروى النَّسائّي عن ُعقبة بن عامر أن رسول هللا ، وذلك أن الفرائض ال يدخلها رياء والنوافل ُعرضة لذلك ِإال املكتوبة ( 
السّر ُتْطِفئ  قةصدبالصدقة ويف احلديث : إن الذي جيهر بالقرآن كالذي جيهر بالصدقة والذي ُيِسّر بالقرآن كالذي ُيِسّر ) 

 غضب الرب ( .
 قة ما : وتأمل تقييده تعاىل اإلخفاء بإيتاء الفقراء خاصة ومل يقل : وإن ختفوها فهو خري لكم ، فإن من الصد قال ابن القيم

رت عليه ، : السالفقراء ففي إخفائها من الفوائد ، وأما إيتاؤهاوإجراء هنر أو غري ذلك، بناء قنطرة، و ال ميكن إخفاؤه كتجهيز جيش
وعدم ختجيله بني الناس وإقامته مقام الفضيحة وأن يرى الناس أن يده هي اليد السفلى وأنه ال شيء له فيزهدون يف معاملته 
ومعاوضته ، وهذا قدر زائد من اإلحسان إليه مبجرد الصدقة مع تضمنه اإلخالص وعدم املراءاة وطلبهم احملمدة من الناس ، وكان 

صدقة السر وأثىن على فاعلها وأخرب أنه أحد السبعة  ًا من إظهارها بني الناس ، ومن هذا مدح النب إخفاؤها للفقري خري 
الذين هم يف ظل عرش الرمحن يوم القيامة وهلذا جعله سبحانه خريا للمنفق وأخرب أنه يكفر عنه بذلك اإلنفاق من سيئاته وال 

 ملون خبري .خيفى عليه سبحانه أعمالكم وال نياتكم فإنه مبا تع
 تجاوز عنها .يحوها و ميو  اتكم وذنوبكمسيئ أي : ويسرت عنكم (َوي َكفِِر  َعْنك ْم ِمْن َسيَِِئاِتك ْم ) 
  رُ تعاىل )قوله فِّ ُيكم ْفر ( بفتح الكاف وسكون الفاء ، وهو السرت ، ومنه مسيت الكفارة ، ألهنا  ( يسرتوم ، مأخوذة من ) الكم

فراً ألنه يسرت احلب يف األرض ، ومسي الليل كافراً ألنه يسرت الكون بظالمه ، ومسي الشخص الكافر تسرت الذنب ، ومسي الزارع كا
 ألنه سرت نعمة هللا عليه .

  يِّئاِتُكمْ تعاىل ) قوله  سيئة ، مسيت بذلك ألهنا سيئة بنفسها وقبيحة . ع( مج سم
يتعدى ضررها إىل الغري مباشرة ، أو بأن يكون هلا أثرها السيء على وألهنا أيضاً تسوء مرتكبها حااًل ومآاًل ، ورمبا تسوء غريه بأن 

ُهْم البالد والعباد عامة مبحق الربكات وقلة اخلريات ، كما قال تعاىل ) بمْت أمْيِدي النَّاِس لُِيِذيقم سم رِّ وماْلبمْحِر مبما كم اُد يِف اْلب م سم رم اْلفم ظمهم
  رواه ابن ماجه . (واهلم إال منعوا القطر من السماءما منع قوم زكاة أم) ( وقال  ُعونم ب مْعضم الَِّذي عمِمُلوا لمعملَُّهْم ي مْرجِ 

 ( ِإْن والسيئات يف األصل تطلق على الكبائر والصغائر كما هنا ، قد يراد هبا الصغائر إذا قرنت مع الكبائر كما يف قوله تعاىل
فِّرْ  ْونم عمْنُه ُنكم هم ا تُ ن ْ بمائِرم مم رمياً  َتمْتمِنُبوا كم اًل كم نُْدِخْلُكْم ُمْدخم يِّئماِتُكْم وم  ( . عمْنُكْم سم

 ال خيفى عليه من ذلك شيء ، وسيجزيكم عليه سبحانه وتعاىل .(  اَّللَّ  ِبَا تـَْعَمل وَن َخِبريٌ ) و  
منا تريدون بالصدقة طلب ، واملعىن أن هللا عامل بالسر والعالنية وأنتم إىل تفضيل صدقة السر على العالنيةإشارة إقال الرازي: 
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 . ، فما معىن اإلبداء ، فكأهنم ندبوا هبذا الكالم إىل اإلخفاء ليكون أبعد من الرياءرضاته، فقد حصل مقصودكم يف السرم
 الفوائد :

 أن اإلنفاق قليله وكثريه يثاب عليه املرء . -1
 أنه ينبغي لإلنسان إذا أنفق نفقة أن حيتسب األجر على هللا . -2
 تدل باآلية من قال جبواز النذر .اس -3
 عموم علم هللا بكل ما ينفقه اإلنسان . -4
 ُترمي الظلم . -5
 أن هللا ال ينصر الظامل . -6
 أن إخفاء الصدقة أفضل من إعالهنا . -7
 تفاضل األعمال . -8
 أن الصدقة سبب لتكفري السيئات . -9

 بيان آثار الذنوب ، وأهنا تسوء العبد . -10
ِتَغاَء َوْجِه اَّللَِّ َوَما ت نِفق وْا َعَلْيَك ه َداه ْم َوَلِكنَّ اَّللََّ يـَْهِدي َمن َيَشاء َوَما ت نِفق وْا ِمْن َخرْيٍ َفألنف ِسك ْم َوَما ت نِفق وَن ِإالَّ ابْ  ْيسَ ) ل

 ( .(272ِمْن َخرْيٍ يـ َوفَّ ِإلَْيك ْم َوأَنت ْم اَل ت ْظَلم وَن )
 [ . 272] البقرة :  

---------- 
أي : ليس عليك يا حممد أن هتدي الناس ، فإنك لست مبؤاخذ جبريرة من مل يهتد ، وإمنا أنت ملزم ( لَْيَس َعَلْيَك ه َداه ْم ) 

 . واملراد باهلدى املنفي هنا هو هدى التوفيق ، وأما هدى البيان فهو على الرسول ،   بتبليغهم فحسب
اُهْم  ) فرخص هلم، فنزلت هذه اآلية وا ألنساهبم من املشركني فسألوايرضخعن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن   لمْيسم عملمْيكم ُهدم

ا تُ ْنِفُقونم ِإال ابِْتغماءم ومْجِه ا رْيٍ فمألنْ ُفِسُكْم وممم ا تُ ْنِفُقوا ِمْن خم مم اُء وم ْن يمشم لمِكنَّ اّللَّم ي مْهِدي مم رْيٍ يُ ومفَّ وم ا تُ ْنِفُقوا ِمْن خم مم ِإلمْيُكْم ومأمنْ ُتْم ال  ّللَِّ وم
 ( رواه النسائي .ُتْظلمُمونم 

واملعىن : أهنم كانوا ال يتصدقون على قراباهتم من املشركني طمعاً يف إسالمهم ، فبني هللا عز وجل أن إعطاءهم أو عدم إعطائهم 
 ال يؤثر يف هدايتهم ، إمنا الذي يهدي هو هللا سبحانه تعاىل .

  : ؤنا : هذه الصدقة اليت أُبيحت هلم حسب ما تضمنته هذه اآلثار هي صدقة التطوّع ، وأما قال علماقال القرطيب
 ن أغنيائكم وأرّدها يف فقرائكم ( . أُمرُت أن آخذ الصدقة م ) لكافر ، لقوله  دفعها ئاملفروضة فال جُيز 

 من زكاة األموال شيئًا ؛ مث ذكر مجاعًة ممن  : أمجع كل من أحفُظ عنه من أهل العلم أن الّذمّي ال يُ ْعطمى قال ابن امل ْنِذر
 نّص على ذلك ومل يذكر خالفاً.

 منه ونعمة حسب ما تقتضيه حكمة هللا تعاىل . فضالً (  َوَلِكنَّ اَّللََّ يـَْهِدي َمْن َيَشاء  ) 
 قليل أو كثري فهو :( َوَما تـ ْنِفق وا ِمْن َخرْيٍ  )

فإن كان طيبًا فألنفسكم ، وإن كان خبيثًا فأجره لكم ، وإن مننتم به أو آذيتم فقد ظلمتم ال ينتفع به غريكم ،  (َفأِلَنـْف ِسك ْم ) 
 . أنفسكم ، وإن أخلصتم فيه فألنفسكم

فال متنوا على من أعطيتموه وال تؤذوه وال تنفقوا من اخلبيث ، أو فنفُعه ، أي فهو ألنفسكم ال ينتفع به غريُكم قال أبو السعود : 
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 ركني .لغريكم من الفقراء حىت متنعوه ممن ال ينتفع به من حيث الديُن من فقراء املش الديينَّ لكم ال
ْفِسه )  قال تعاىل  احِلًا فمِلن م ْن عمِملم صم  . (مم

ُلونم بمِصريٌ تعاىل ) و  وقال ُدوُه ِعْندم اّللَِّ ِإنَّ اّللَّم مبما ت مْعمم رْيٍ َتِم دُِّموا أِلمنْ ُفِسُكْم ِمْن خم ا تُ قم  ( . مم
  : وُحكي أن بعض العلماء كان يصنع كثرياً من املعروف مث حيلف أنه ما فعل مع أحد خرياً ، فقيل له يف ذلك قال القرطيب

رْيٍ فمألمنْ ُفِسُكْم ( .ول : إمنا فعلت مع نفسي ؛ ويتلو ) فيق ا تُ ْنِفُقوْا ِمْن خم مم  وم
 يف معناها أقوال :قيل  (َوَما تـ ْنِفق وَن ِإالَّ اْبِتَغاَء َوْجِه اَّللَِّ ) 

فقد علم هللا هذا من قلوبكم ،  أن يكون املعىن : ولستم يف صدقتكم على أقاربكم من املشركني تقصدون إال وجه هللا ،األول : 
حىت مينعكم ذلك من  نفقوا عليهم إذا كنتم إمنا تبتغون بذلك وجه هللا يف صلة رحم وسد خلة مضطر ؛ وليس عليكم اهتداؤهمفأ

 ليهم .اإلنفاق ع
  .إال ابتغاء وجه هللا-إذا أنفق -: نفقة املؤمن لنفسه، وال ينفق املؤمن ال احلسن البصريق

وهذا معىن حسن، وحاصله أن املتصدق إذا تصدق ،: يعين إذا أعطيت لوجه هللا، فال عليك ما كان عمُله وقال عطاء اخلراساين
، هو مثاب على هُ مستحق أو غري  أو فاجر أو بمرأ نفس األمر ملن أصاب: ابتغاء وجه هللا فقد وقع أجرُه على هللا، وال عليه  يف

 ه .قصد
قال رجل: ألتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته )  عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا  : واحلديث املخرج يف الصحيحني

احلمد على زانية، ألتصدقن الليلة بصدقة، فوضعها يف يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: ُتُصدقم على زانية! فقال: اللهم لك 
فخرج بصدقته فوضعها يف يد غين، فأصبحوا يتحدثون: ُتُصدق الليلة على غمين! فقال: اللهم لك احلمد على غين، ألتصدقن 

ى الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها يف يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: ُتصدق الليلة على سارق! فقال: اللهم لك احلمد عل
زانية، وعلى غين، وعلى سارق، فأت فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت؛ وأما الزانية فلعلها أن تستعف هبا عن زناها، ولعل الغين 

 ه ( .يعترب فينفق مما أعطاه هللا، ولعل السارق أن يستعف هبا عن سرقت
ألمر والنهي كثرياً ابتغاء وجه هللا ، وورد اخلرب مبعىن ا أن هذا وإن كان ظاهره خربًا إال أن معناه هني ، أي وال تنفقوا إالالثاين : 

رمبَّْصنم ( .قال تعاىل ) و   الوالدات يُ ْرِضْعنم أوالدهن ( ) واملطلقات ي مت م
ا تُنِفُقونم (وم أن قوله ) الثالث :            .       أي وال تكونوا منفقني مستحقني هلذا االسم الذي يفيد املدح حىت تبتغوا بذلك وجه هللا مم

 ) ذكر هذه األقوال الرازي رمحه هللا ( .
ليهم إنه شهادة من هللا تعاىل للصحابة رضي هللا عنهم أهنم إمنا ينفقون ابتغاءم وجهه ؛ فهذا خرج مرج التفضيل والثناء عوقيل : 

 ) ذكره القرطب ( . .  
أي : وما تنفقون من اخلريات والصدقات فإن أجره وثوابه أضعافاً (  ت ْظَلم ونَ َوَما تـ ْنِفق وا ِمْن َخرْيٍ يـ َوفَّ ِإلَْيك ْم َوأَنـْت ْم ال ) 

 مضاعفة تنالونه أنتم وال تنقصون شيئاً من حسناتكم .
 الفوائد :

 أن هداية اخللق ال تلزم الرسل . -1
 أن اهلداية بيد هللا . -2
 أن مهمة الرسل وأتباعهم  البيان والتبليغ . -3
 ألمور دقيقها وجليلها بيد هللا .إثبات أن مجيع ا -4
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 أن هداية اخللق مبشيئة هللا ، ولكنها حلكمة .-5
 أن املستفيد من العمل اإلنسان نفسه . -6
 ينبغي على اإلنسان االجتهاد بالعمل الصاحل ألنه هو املستفيد . -7
 أن اإلنفاق املتقبل ما ابتغي به وجه هللا .-8
 أن اإلنسان ال يظلم شيئاً . -9

 نفي الظلم عن هللا لكمال عدله . -10
اء ِمَن التـََّعفُِّف تـَْعرِفـ ه م ِبِسيَماه ْم ِلْلف َقَراء الَِّذيَن أ حِصر وْا يف َسِبيِل اَّللَِّ اَل َيْسَتِطيع وَن َضْربًا يف اأَلْرِض حَيَْسبـ ه م  اجْلَاِهل  َأْغِنيَ )  

 ( . (273وْا ِمْن َخرْيٍ فَِإنَّ اَّللََّ ِبِه َعِليٌم )اَل َيْسأَل وَن النَّاَس ِإحْلَافًا َوَما ت نِفق  
 [ . 273] البقرة :  

---------- 
يعين: املهاجرين الذين قد انقطعوا إىل هللا وإىل رسوله، وسكنوا املدينة وليس هلم سبب (  ِلْلف َقَراِء الَِّذيَن أ ْحِصر وا يف َسِبيِل اَّللَِّ ) 

 .م يردون به على أنفسهم ما يغنيه
  : وإمنا خّص فقراء املهاجرين بالذكر ألنه مل يكن هناك سواهم وهم أهل الصُّّفة وكانوا َنواً من أربعمائة رجل ، قال القرطيب

مون فقراء على رسول هللا  ة يف مسجد رسول هللا  وذلك أهنم كانوا ي مْقدم ، فقيل هلم  ، وما هلم أهل وال مال فُبنيت هلم ُصفَّ
ة  .: أهل الصُّفَّ

ن بقي  كنت من أهل الّصفة وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول هللا   قال أبو ذمّر :  فيأمر كلَّ رجل فينصرف برجل ويبقى مم
ى معه. النّب  الصفة عشرة أو أقل فيؤتمى من أهل  بعشائه ونتعشَّ

  ) هبذه الصفة ، ومن هذا حاله يكون وضع فبنّي تعاىل يف هؤالء الفقراء أهنم قال الرازي : قوله تعاىل ) ... يف سبيل هللا
 :الصدقة فيهم يفيد وجوهاً 

 إزالة عيلتهم أحدها :
 . تقوية قلبهم ملا انتصبوا إليه والثاين :
 . تقوية اإلسالم بتقوية اجملاهدين وثالثها :
ْربًا ىِف األرض  أهنم كانوا حمتاجني جدًا مع أهنم كانوا ال يظهرون حاجتهم ، على ما قال تعاىل ) الم  ورابعها : يمْستمِطيُعونم ضم

بُ ُهُم اجلاهل أمْغِنيماء ِمنم التعفف ( .  حيمْسم
 ش .يعين: سفرًا للتسبب يف طلب املعا (ال َيْسَتِطيع وَن َضْربًا يف األْرض  ) 
 رمبْ ُتْم يف األْرِض ف ملمْيسم عملمْيُكْم ُجنم )  والضرب يف األرض: هو السفر؛ قال هللا تعاىل ِإذما ضم  . (اٌح أمْن ت مْقُصُروا ِمنم الصَّالِة وم

اتِلُ )  وقال تعاىل  ُرونم يُ قم ُغونم ِمْن فمْضِل اّللَِّ ومآخم ُرونم يمْضرِبُونم يف األْرِض ي مْبت م ى ومآخم ْرضم يمُكوُن ِمْنُكْم مم ِبيِل اّللَّ عمِلمم أمْن سم  ( .ونم يف سم
 .أي: اجلاهُل بأْمرهم وحاهلم حيسبهم أغنياء، من تعففهم يف لباسهم وحاهلم ومقاهلم( فُِّف حَيَْسبـ ه م  اجْلَاِهل  َأْغِنَياَء ِمَن التـَّعَ ) 
  مل يرد به اجلهل الذي هو ضد العقل ، وإمنا أراد اجلهل الذي هو ضد  ظن ، وقوله ) اجلاهل(: احلسبان هو القال الرازي

، وهو تفعل من العفة ومعىن العفة يف اللغة ترك الشيء والكف  االختبار ، يقول : حيسبهم من مل خيترب أمرهم أغنياء من التعفف
 ء إلظهارهم التجمل وتركهم املسألة .عنه وأراد من التعفف عن السؤال فرتكه للعلم ، وإمنا حيسبهم أغنيا

بُ ُهمُ ) قوله تعاىل وقال القرطيب :  سألة والتوكل على هللا حبيث أي أهنم من االنقباض وترك امل اجلاهل أمْغِنيمآءم ِمنم التعفف ( حيمْسم
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 ء .يظنهم اجلاهل هبم أغنيا
ليس املسكني هبذا الطواف الذي ترده التمرة )  قال رسول هللا :  ويف هذا املعىن احلديث املتفق على صحته، عن أيب هريرة قال

دقم عليه، وال يسأل والتمرتان، واللقمة واللقمتان، واألكلة واألكلتان، ولكن املسكني الذي ال جيد غىن يغنيه،  وال يُ ْفطمُن له ف مُيتمصم
 اً ( .الناس شيئ

اُهْم يِف ُوُجوِهِهمْ  )كما قال تعاىل   مبا يظهر لذوي األلباب من صفاهتمأي:  (تـَْعرِفـ ه ْم ِبِسيَماه ْم )  ْعرِف من َُّهْم )  ، وقال(  ِسيمم لمت م وم
ْول  ِن اْلقم نيم )  مث قرأ ، اسة املؤمن، فإنه ينظر بنور هللااتقوا فر ن ) ويف احلديث الذي يف السن( يف حلْم وممسِِّ  ( .ِإنَّ يف ذمِلكم آليماٍت لِْلُمت م

أي: ال يُلْحون يف املسألة ويكلفون الناس ما ال حيتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن  (ال َيْسأَلوَن النَّاَس ِإحْلَافًا ) 
 . فقد أحلف يف املسألةالسؤال، 
ليس املسكنُي الذي ترده التمرة والتمرتان، وال اللقمة واللقمتان، إمنا املسكني الذي )  : قال رسول هللا قال رة هريعن أيب 

ُف؛ اقرؤوا إن شئتم   ( .ال يمْسأمُلونم النَّاسم ِإحلْمافًا )  -يعين قوله-يتعفَّ
  ( أهنم يسألون من ال يمْسأملونم النَّاسم ِإحلْمافاً وقد يفهم من مفهوم )  غري إحلاف ، لكن ليس هذا مراد لقوله يف أول اآلية

اُهمْ ) ِف ت مْعرِفُ ُهْم ِبِسيمم بُ ُهُم اجلْماِهُل أمْغِنيماءم ِمنم الت َّعمفُّ وألن الشيء قد يرد نفيه مقيدًا واملراد نفيه أصاًل وذلك أبلغ يف النفي ،  (حيمْسم
 فمفهوم املخالفة هنا غري مراد ( . أي : ال يسألون الناس أصاًل ال بإحلاف وال بغري إحلاف ، )

  : لَّ ) فمِإمنَّمافَِإْن ِقيَل ْسأملمِة ومملْم ي مْنفِ  نَّاسم إحلْمافًا(الم يمْسأمُلونم القمالم اّللَُّ عمزَّ ومجم حلْمافم يف اْلمم ُهْم اإْلِ ى عمن ْ فم ْسأملمةم رمْأًسا ف من م ُهْم اْلمم ؟ عمن ْ
مم  ومى اآْليمِة وم ْسأملمِة رمأْ ِقيلم لمُه : يف فمحم ا يمُدلُّ عملمى ن مْفِي اْلمم اطمبمِة مم بُ ُهْم اجلْماِهلُ ًسا ، ومُهوم ق مْوله ت معماىلم ) ْضُموِن اْلُمخم أمْغِنيماءم ِمْن  حيمْسم

ِف ( عمفُّ ٌد أمْغنِ  الت َّ ُهْم أمحم ِسب م ا حم ْسأملمةم مُثَّ إْن ملْم تمُكْن إحلْمافًا لممم ُروا اْلمم انُوا أمْظهم ِف (يماءم ف ملمْو كم عمفُّ ِلكم ق مْوله ت معماىلم ) ِمْن الت َّ ذم أِلمنَّ  ، ومكم
ْسأملمِة أمْصاًل. ْرِك اْلمم ْصِفِهْم بِت م لَّ ذمِلكم عملمى وم ْسأملمِة ، فمدم ت مْرُك اْلمم نماعمُة وم فم ُهوم اْلقم عمفُّ  الت َّ

ْسأملمِة ق مْوُل النَّ  فم ُهوم ت مْرُك اْلمم عمفُّ يمُدلُّ عملمى أمنَّ الت َّ عمفَّ أمعمفَُّه اّللَُّ ( . ِبِّ وم ْن اْست م مم ْغىنم أمْغنماُه اّللَُّ وم ْن اْست م  ) مم
قال بعض العلماء : املعىن أهنم سألوا بتلطف ومل يلحوا ، وهو اختيار صاحب " الكشاف" وهو ضعيف ، ألن هللا تعاىل وصفهم 

بُ ُهُم اجلاهل أمْغنِ لتعفف عن السؤال قبل ذلك فقال ) با  عفف ( وذلك ينايف صدور السؤال عنهم .يماء ِمنم التحيمْسم
  ْسأملمِة ؛قال اجلصاص ًة لِْلمم ِإدمامم ْسأملمِة  : ق مْوله ت معماىلم ) الم يمْسأمُلونم النَّاسم إحلْمافًا ( ي مْعيِن ومامّللَُّ أمْعلمُم : إحلْماًحا وم حلْمافم يف اْلمم أِلمنَّ اإْلِ

ا وم  اُء ِفيهم ْسأملمِة.ُهوم ااِلْسِتْقصم حلْماِف يف اْلمم ِة اإْلِ رماهم ا يمُدلُّ عملمى كم ذم ا ومهم تُ هم  ِإدمامم
أي: ال خيفى عليه شيء منه، وسيجزي عليه أوفر اجلزاء وأمته يوم القيامة، أحوج ما  (  َوَما تـ ْنِفق وا ِمْن َخرْيٍ فَِإنَّ اَّللََّ ِبِه َعِليمٌ )  

 يكونون إليه.
نْ للفق ي: ينبغقال الثعاليب  ْرة : وقد قال أْهُل التوفيق : مم ملْم  رِي أْن يتعّفف يف ف مْقره ، ويكتفي بعْلِم ربِّه ، قال الشيُخ ابن أيب مجم

 ي مْرضم باليسرِي ، فهو أسري .
 الفوائد :

 أنه ال جيوز إعطاء من يستطيع على التكسب . -1
 فضيلة التعفف .-2
 ذم اإلحلاح يف املسألة .-3
 سة .اإلشارة إىل الفرا-4
 الثناء على من ال يسأل الناس .-5
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 عموم علم هللا تعاىل . -6
 (274ٌف َعَلْيِهْم َواَل ه ْم حَيَْزن وَن )لَِّذيَن ي نِفق وَن َأْمَواهَل م بِاللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِسرًّا َوَعالَنَِيًة فـََله ْم َأْجر ه ْم ِعنَد َرّبِِِْم َواَل َخوْ ) ا

  [ . 274] البقرة :  
---------- 
هذا مدح منه تعاىل للمنفقني  يف سبيله، وابتغاء  (الَِّذيَن يـ ْنِفق وَن َأْمَواهَل ْم بِاللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِسِرًا َوَعالنَِيًة فـََله ْم َأْجر ه ْم ِعْنَد َرّبِِِْم ) 

 . لك أيًضااألهل تدخل يف ذمرضاته يف مجيع األوقات من ليل أو هنار، واألحوال من سر وجهار، حىت إن النفقة على 
 -حني عاده مريًضا عام الفتح، ويف رواية عام حجة الوداع-قال لسعد بن أيب وقاص  كما ثبت يف الصحيحني أن رسول هللا 

 ( . وإنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه هللا إال ازددت هبا درجة ورفعة، حىت ما َتعل يف يف امرأتك) 
  متفق عليه.  (ةإن املسلم إذا أنفق على أهله نفقة حيتسبها كانت له صدقل )أنه قا   ، عن النبعن أيب مسعود، و 

 .أي: يوم القيامة على ما فعلوا من اإلنفاق يف الطاعات ( فـََله ْم َأْجر ه ْم ِعْنَد َرّبِِِم ) 
 فيما يستقبل .( َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم ) 
 أي : فيما مضى .( َوال ه ْم حَيَْزن وَن ) 

 الفوائد :
 ين ينفقون أمواهلم يف سبيل هللا سواء كان ليالً أو هناراً ، سراً أو جهراً .ذالثناء على ال -1
 أن اإلنفاق يكون سبباً لشرح الصدور .-2
 كمال األمن ملن أنفق يف سبيل هللا .  -3
َا اْلبَـْيع  ِمْثل  الِرِبَا َوَأَحلَّ  َتَخبَّط ه  الشَّْيطَان  ِمَن اْلَمسِِ الَِّذيَن يَْأك ل وَن الِرِبَا اَل يـَق وم وَن ِإالَّ َكَما يـَق وم  الَِّذي يَـ )  َذِلَك بِأَنَـّه ْم قَال وْا ِإَّنَّ

فَأ ْولَِئَك َأْصَحاب  النَّاِر ه ْم ِفيَها  َوَمْن َعاَد اَّللَّ  اْلبَـْيَع َوَحرََّم الِرِبَا َفَمن َجاَءه  َمْوِعَظٌة مِِن رَّبِِِه فَانتَـَهَى فـََله  َما َسَلَف َوَأْمر ه  ِإىَل اَّللَِّ 
بُّ ك لَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم ) (275َخاِلد وَن )  ( . (276مَيَْحق  اَّللَّ  اْلِرِبَا َويـ ْريب الصََّدقَاِت َواَّللَّ  اَل حيِ 

 [ . 276 – 275] البقرة :  
---------------- 

وينتفعون به بأي وجه من أوجه االنتفاع من أكل أو شرب أو لباس أو سكن أو مركب خذونه أي : يأ (الَِّذيَن يَْأك ل وَن الِرِبا ) 
 أو غري ذلك .

  وخص األكل ألنه معظم األمر ، كما قال ) الذين يمْأُكُلونم أموال اليتامى ظُْلمًا ( وكما ال جيوز أكل مال اليتيم ال جيوز
نمُكم بالباطل ( .وم باألكل على ما سواه وكذلك قوله )  إتالفه ، ولكنه نّبه  الم تمْأُكُلوْا أموالكم ب مي ْ

 : وهذا الوعيد يشمل اآلكل والعامل به ، وإمنا خص اآلكل بالذكر ، ألنه معظم املقصود . قال ابن اجلوزي 
يوم القيامة إال كما يقوم املصروع أي: ال يقومون من قبورهم  (ال يـَق وم وَن ِإالَّ َكَما يـَق وم  الَِّذي يـََتَخبَّط ه  الشَّْيطَان  ِمَن اْلَمسِِ ) 

 منكرًا.  اً وذلك أنه يقوم قيام،  لشيطان لهحال صرعه وختبط ا
 . خُيْنمق. رواه ابن أيب حامت آكل الربا يبعث يوم القيامة جمنوناً  قال ابن عباس:

الربا يوم القيامة جمنوناً آكل  بعثه : يف تفسري هذه اآلية قول -رمحه هللا–عن سعيد بن جبري  -رمحه هللا-روى اإلمام الطربي 
 . خينق

 ن .وتلك عالمة أهل الربا يوم القيامة، بعثوا وهبم خبل من الشيطاه : ونقل عن قتادة قول
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  وذكره سبحانه حلاهلم هذا وأهنم كما كانوا يف الدنيا يف طلب املكاسب اخلبيثة كاجملانني، عوقبوا يف الربزخ والقيامة ، بأهنم
هم، أو يوم بعثهم ونشورهم إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من اجلنون والصرع يدل على الرتهيب ال يقومون من قبور 

 .من هذا العمل الذي يكون مصري فاعله يف اآلخرة هذا احلال
  : التخبط معناه الضرب على غري استواء ، ويقال للرجل الذي يتصرف يف أمر وال يهتدي فيه : إنه خيبط خبط قال الرازي

 واء .عش
 . هذه اآلية من أقوى األدلة على ُترمي الربا 

ا بمِقيم ِمنم الّرِبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيم ىل ) قال هللا تعا ذمُروا مم ُنوا ات َُّقوا اّللَّم وم ا الَِّذينم آمم فمِإْن ملْم ت مْفعمُلوا فمْأذمنُوا حبمْرٍب ِمنم اّللَِّ .  يما أمي ُّهم
ِإْن تُ ْبتُ   ( . ْم ف ملمُكْم ُرُؤوُس أمْموماِلُكْم ال تمْظِلُمونم ومال ُتْظلمُمونم ومرمُسولِِه وم

ًَ وقال تعاىل )  ًة اعمفم ضم ُنوا ال تمْأُكلوا الِّربما أمْضعمافماً مم ا الَِّذينم آمم  ن ( .ومات َُّقوا هللام لمعملَُّكْم تُفِلُحو  يما أمي ُّهم
 ا .. ( متفق عليه .أكل الرب ها :...وذكر منت جتنبوا السبع املوبقآ) ا وقال النب 

 ح .إسناده صحيو ه ( وشآهديه وكاتب وزاد )والرتمذي  رواه مسلمه (هللا آكل الربآ وموكل ) لعن وقال 
 امة ( .يوم القي حممد  ا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونونم على لسانآكل الرب)  ل وقا
  قلة ( رواه أمحد . ه إىلأكثر أحد من الربا إال كان عاقبة أمر )ما  ل وقا

 . وهذا من باب املعاملة بنقيض املقصود:  قال ابن كثري
ُرمةم ْبِن ُجْنُدٍب وعن  لمةم رمُجلمنْيِ أمت ميماين )   قمالم النَِّبُّ  :قمالم  مسم اين  رمأمْيُت اللَّي ْ نما عملم  ، فمأمْخرمجم ىتَّ أمت مي ْ ٍة ، فماْنطملمْقنما حم سم دَّ ى ِإىلم أمْرٍض ُمقم

ارمٌة ، فمأمقْ بملم الرَُّجُل الَّ  ْيِه ِحجم ْهِر رمُجٌل ب منْيم يمدم ِط الن َّ سم عملمى وم ٍر ِمْن دمٍم ِفيِه رمُجٌل قمائٌِم ، وم ى  ِذى يف ن مهم ْرُجم رممم ِر فمِإذما أمرمادم الرَُّجُل أمْن خيم هم الن َّ
ٍر يف  عملم كُ  الرَُّجُل حِبمجم انم ، فمجم ْيُث كم ى يف ِفيِه ف مرمدَُّه حم اءم لِيمْخرُجم رممم ا جم الم الَِّذى  لَّمم ا ف مقم ذم ا هم انم ، ف مُقْلُت مم ا كم مم ْرِجُع كم ٍر ، ف مي م ِفيِه حِبمجم

ِر آِكُل الرِّبم  رمأميْ تمُه يِف  هم  ا ( .الن َّ
ةم قمالم وعن  فم ي ْ ى النَِّبُّ )أمِِب ُجحم ى عمنِ   ن مهم ن مهم ِم، وم ْلِب ، ومَثممِن الدَّ لمعمنم  عمْن َثممِن اْلكم ُموِكِلِه، وم ِة، ومآِكِل الرِّبما، وم ْوُشومم اْلومامِشمِة وماْلمم

وِّ   ر ( رواه البخاري .اْلُمصم
  : رَّمم الرباواعلم أقال الشنقيطي أيها الذين  ياتعامل بالربا حمارب هللا بقوله )( وصرح بأن املن هللا صرح بتحرمي الربا بقوله )ومحم

ذمُرو  ُنوْا اتقوا هللا وم ِإنْ آمم نم هللا ومرمُسولِِه وم ْؤِمِننيم فمِإن ملَّْ ت مْفعمُلوْا فمْأذمنُوْا حِبمْرٍب مِّ ا بمِقيم ِمنم الربا ِإن ُكْنُتْم مُّ تُ ْبُتْم ف ملمُكْم ُرُؤوُس أمْموماِلُكْم الم  ْا مم
( تم  يتخبطه الشيطان من املس بقوله  كما يقوم الذي  وصرح بأن آكل الربا ال يقوم أي : من قربه يوم القيامة إالْظِلُمونم ومالم ُتْظلمُمونم

بَّطُُه الشيطان ِمنم املس ذمِلكم بِأمن َُّهْم قا) ا ي مُقوُم الذي ي متمخم مم ( واألحاديث لوا ِإمنَّما البيع ِمْثُل الرباالذين يمْأُكُلونم الربا الم ي مُقوُمونم ِإالَّ كم
 يف ذلك كثرية جداً.

َا اْلبَـْيع  ِمْثل  الِرِبا َذِلَك بِأَنَـّه ْم قَال وا إِ )  أي: إمنا ُجوُزوا بذلك العرتاضهم على أحكام هللا يف شرعه، وليس هذا قياًسا منهم  (َّنَّ
:  لواللربا على البيع؛ ألن املشركني ال يعرتفون مبشروعية أصل البيع الذي شرعه هللا يف القرآن، ولو كان هذا من باب القياس لقا

ْيُع ِمْثُل الرِّبما ِإمنَّم  )  منا قالواالربا مثل البيع، وإ إمنا أي: هو نظريه، فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعرتاض منهم على الشرع،  ( ا اْلب م
 أي: هذا مثل هذا، وقد أحل هذا وحرم هذا!

  : ا قوله تعاىل ) ذمِلكم بِأمن َُّهْم قالوا ِإمنَّما البيع ِمْثُل الربا ( معناه عند مجيع املتقال القرطيب أّولني يف الكفار ، وهلم قيل ) ف ملمُه مم
لمفم (  ن عمل عمماًل ليس عليه :  وال يقال ذلك ملؤمن عاص بل ينقض بيعه ويرد فعله وإن كان جاهاًل ؛ فلذلك قال سم مم
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  أمرُنا فهو رمدٌّ " لكن قد يأخذ العصاة يف الربا بطرف من وعيد هذه اآلية.
 .من الضرر الفادح بالفرد واجملتمع، وحرم الربا ملا فيه البيع ملا فيه من تبادل املنافع : وأحل هللاأي( رََّم الِرِبا َوَأَحلَّ اَّللَّ  اْلبَـْيَع َوحَ ) 
  : لَّ ومأمحم بيع مثل الربا، مث إنكم تقولون ): الهذا الكالم من متام كالم الكفار، واملعىن أهنم قالوا حيتمل أن يكونقال الرازي

رَّمم  ذلك إيقاعًا للتفرقة بني ؟ يعين أهنما ملا كانا متماثلني فلو حل أحدمها وحرم اآلخر لكان الربا( فكيف يعقل هذا هللا البيع ومحم
رَّمم الربا( أمحم  الئق حبكمة احلكيم فقوله )، وذلك غرياملثلني  ذكره الكفار على سبيل االستبعاد .لَّ هللا البيع ومحم

رَّمم الربا( أمحم كالم الكفار انقطع عند قوله )ِإمنَّما البيع ِمْثُل الربا( وأما قوله )و   أن وأما أكثر املفسرين فقد اتفقوا على  لَّ هللا البيع ومحم
 ول الكفار إمنا البيع مثل الربا .فهو كالم هللا تعاىل ونصه على هذا الفرق ذكره إبطااًل لق

تَـَهى فـََله  َما )  فله ما ،  ربا فانتهى حال وصول الشرع إليهأي: من بلغه هني هللا عن ال (َسَلَف َفَمْن َجاَءه  َمْوِعَظٌة ِمْن رَبِِِه فَانـْ
لمفم )  سلف من املعاملة، لقوله ا سم ا اّللَُّ عممَّ وكل ربًا يف اجلاهلية موضوع ُتت قدمي هاتني، وأول ربا  وكما قال النب  (عمفم

 ف .اجلاهلية، بل عفا عما سلومل يأمرهم برد الزيادات املأخوذة يف حال  ، أضع ربا العباس
 لمفم (: يقال الشيخ الشنقيط ا سم ْن رَّبِِّه فانتهى ف ملمُه مم ْوِعظمٌة مِّ آءمُه مم ن جم معىن هذه اآلية الكرمية أن من جاءه  قوله تعاىل ) فممم

لمفم (  أي : موعظة من ربه يزجره هبا عن أكل الربا فانتهى أي : ترك املعاملة بالربا. خوفاً من هللا تعاىل وامتثا ا سم اًل ألمره ) ف ملمُه مم
، بفعل أمر إال بعد أن حيرمه عليه ما مضى قبل نزول التحرمي من أموال الربا ويؤخذ من هذه اآلية الكرمية أن هللا ال يؤاخذ اإلنسان

نزول التحرمي ) لمْيسم عملمى وقد أوضح هذا املعىن يف آيات كثرية فقد قال يف الذين كانوا يشربون اخلمر ، ويأكلون مال امليسر قبل 
ا طعموا (  اآلية. عمِمُلوْا الصاحلات ُجنماٌح ِفيمم ُنوْا وم  الذين آمم

لم  ا قمْد سم نم النسآء ِإالَّ مم حم آبماؤُُكْم مِّ ا نمكم فم ( أي : لكن ما قال يف الذين كانوا يتزوجون أزواج آبائهم قبل التحرمي ) ومالم تمنِكُحوْا مم
لمفم ( وقال يف الصيد قبل سلف قبل التحرمي فال ا قمْد سم ُعوْا ب منْيم االختني إمالَّ مم  جناح عليكم فيه ونظريه قوله تعاىل ) ومأمن َتمْمم

لمف ( اآلية ا سم ا هللا عممَّ  التحرمي ) عمفم
انم هللا لُِيِضيعم ِإميم بيت املقدس قبل نسخ استقباله ) وقال يف الصالة إىل ا كم  ىل بيت املقدس قبل النسخ.: صالتكم إأي (انمُكمْ وممم

انم لِلنَِّبِّ من املشركني وأنزل هللا تعاىل )واملسلمني ملا استغفروا لقربائهم املوتى  ومن أصرح األدلة يف هذا املعىن أن النَّب  ا كم مم
م  نيَّ ا ت مب م لمْو كانوا أُْويل قرِب ِمن ب مْعِد مم ْغِفُروْا لِْلُمْشرِِكنيم وم ُْم أمن َُّهْم أم والذين آمنوا أمن يمْست م اُب اجلحيم هلم   .(ْصحم

اُهْم حىت  هم للمشركني أنزل هللا يف ذلك وندموا على استغفار  دم انم هللا لُِيِضلَّ ق مْوماً ب مْعدم ِإْذ هم ا كم مم ُقونم وم ُم مَّا ي مت َّ م هلم نيِّ  .( يُ ب م
 فصرح بأنه ال يضلهم بفعل أمر إال بعد بيان اتقائه. 

 أي : أمره موكول إىل هللا ، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه .(  َوَأْمر ه  ِإىَل اَّللَِّ )  
أي : ومن عاد إىل التعامل بالربا بعد ُترمي هللا له فهو من املخلدين يف (  َوَمْن َعاَد فَأ ولَِئَك َأْصَحاب  النَّاِر ه ْم ِفيَها َخاِلد ونَ ) 

 نار جهنم .
  عاص فخلوده دوام مكثه ال التأييد .ود خلود تأبيد ، أو يف مسلم فإن كانت يف الكفار فاخلل: قال أبو حيان 
  : أي عاد إىل استحالل  ا ألّن املراد العود إىل قوله ) إمنا البيع مثل الربا (وُجعل العائد خالداً يف النار إموقال ابن عاشور ،

لم هللا منهم ذلك وجعمل عدم إقالعهم عنه أمارة على  الربا وذلك نِفاق ؛ فإّن كثريًا منهم قد شّق عليهم ترك التعامل بالربا ، فع
 كذب إمياهنم ، فاخللود على حقيقته.

واخللود طول املكث  ) فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ( وإما ألّن املراد العود إىل املعاملة بالربا ، وهو الظاهر من مقابلته بقوله 
  كقول لبيد :
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وماِلدم ما يمِبني كالُمها. ُصّماً  فوقْفُت أسأهُلا وكيفم سؤالُنا         خم
 ومنه : خلَّد هللا ُملك فالن.
واملفرت عن الصدقة كوهنا نقصًا حمققًا باحلس بنّي أن الربا وإن كان فيه من الربح الناجز املشاهد ،  وملا كان املرغب يف الربا ما

ذلك إمنا هو بيده سبحانه وتعاىل فما شاء حمقه  بصورة الزيادة فهو نقص وأن الصدقة وإن كانت بصورة النقص فهي زيادة ألن
 : الربا ولكون فاعله من أهل النار وإن كان كثرياً أو ما أراد مناه وإن كان يسرياً فقال كالتعليل لألمر بالصدقة والنهي عن

اله فال ينتفع به ، بل يعذبه به يف الدنيا رمم بركة ميذهب بالكلية من يد صاحبه ، أو حيُْ أي : يذهبه ، إما بأن ( مَيَْحق  اَّللَّ  الِرِبا ) 
 بعد حال ( . ) احملق نقصان الشيء حاالً  ويعاقبه عليه يوم القيامة .

نَّمم كما قال تعاىل ) هم يعاً ف ميمْجعملمُه يف جم ُه مجِم رُْكمم ُه عملمى ب مْعٍض ف مي م  ( .ومجيمْعملم اخلْمِبيثم ب مْعضم
ا آت مْيُتْم ِمْن رِباً وقال تعاىل ) مم ْربُ وم يف أمْموماِل النَّاِس فمال ي مْربُو ِعْندم اّللَِّ  وم  ( . لِي م

  : يقال : إن مال آكل الربا ال خيلو من أحد أوجه ثالثة ، إما أن يذهب عنه أو عن ولده ، أو ينفقه فيما قال السمرقندي
 ال يصلح.

 أي : ويكثرها وينميها .( َويـ ْريب الصََّدقَاِت ) 
 ي ُ  قال القرطيب يها يف الدنيا بالربكة ويُ : ) وم ا بالتضعيف يف اآلخرة.ْريب الصدقات ( أي يُ نممِّ  كثر ثواهبم

  : وقد جعل هللا هذين الفعلني بعكس ما يظنه احلريص اجلشع من بين آدم ، يظن الربا يغنيه وهو يف احلقيقة قال ابن عطية
 فقره وهي مناء يف الدنيا واآلخرة .ممحق ، ويظن الصدقة ت

قمٍة ِمْن طميٍِّب )  قمالم رمُسوُل اّللَِّ قال : ُهرميْ رمةم  أميبم عن  ٌد ِبصمدم قم أمحم دَّ ا تمصم ا الرَّمْحمُن  -ومالم ي مْقبمُل اّللَُّ ِإالَّ الطَّيِّبم  -مم هم ذم ِإالَّ أمخم
ْربُو يِف  ْرمًة ف مت م انمْت متم ِإْن كم ىتَّ تمُكونم أمْعظممم   بِيمِميِنِه وم فِّ الرَّمْحمِن حم دُُكْم ف مُلوَُّه أمْو فمِصيلمهُ كم ا يُ رمِبِّ أمحم مم  متفق عليه .(  ِمنم اجلْمبمِل كم

بُّ ك لَّ َكفَّاٍر أَثِيمٍ )   أي : ال حيب كفور القلب أثيم القول والفعل .(  َواَّللَّ  ال حيِ 
 : ا قسم هللا له من احلالل، وال وال بد من مناسبة يف ختم هذه اآلية هبذه الصفة، وهي أن املرايب ال يرضى مب قال ابن كثري

خلبيثة، فهو جحود ملا ايكتفي مبا شرع له من التكسب املباح، فهو يسعى يف أكل أموال الناس بالباطل، بأنواع املكاسب 
 .عليه من النعمة، ظلوم آمث بأكل أموال الناس بالباطل

 الفوائد :
 ُترمي الربا . -1
 عظم جرم آكل الربا . -2
 وصرعهم لإلنس . إثبات مس اجلن -3
 جرأة أكلة الربا على االعرتاض على حكم هللا الشرعي . -4
 إثبات الفرق الشاسع بني البيع والربا . -5
 أن من انتهى من الربا وتاب منه بعد أن بلغه النهي عنه فله ما أخذ قبل ذلك . -6
 الوعيد الشديد ملن عاد إىل أكل الربا بعد أن بلغته املوعظة . -7
 الربا إما حساً وإما معىن .حمق  -1
 التحذير من الربا . -2
 أن هللا يريب الصدقات ويزيدها .-3
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 إثبات احملبة هلل . -4
ْم َواَل ه ْم حَيَْزن وَن ْم َواَل َخْوٌف َعَلْيهِ نَّ الَِّذيَن آَمن وْا َوَعِمل وْا الصَّاحِلَاِت َوَأقَام وْا الصَّاَلَة َوآتـَو ْا الزََّكاَة هَل ْم َأْجر ه ْم ِعنَد َرّبِِِ ) إ 
(277) . ) 
 [ . 277] البقرة :  

---------- 
 بقلوهبم .( ِإنَّ الَِّذيَن آَمن وا ) 
فصدقوا إمياهنم بأعماهلم ملستحبات ، ، الواجبات واوعملوا األعمال الصاحلات، من األفعال واألقوال (َوَعِمل وا الصَّاحِلَاِت ) 

 ة .الصاحل
 ون صاحلًا إال بشرطني : الشرط األول : اإلخالص ، لقوله يك والعمل الصاحل ال  إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرى (

 ) من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد ( رواه مسلم . لقوله  ما نوى ( ، الشرط الثاين : املتابعة للنب 
 ا كان صاحلاً .ودائماً يقرن هللا العمل بالصاحل ، ألنه ليس كل عمل يقبل إال إذ

اُر قال تعاىل )  ا اأْلمنْ هم نَّاٍت َتمْرِي ِمْن ُتمِْتهم ُْم جم عمِمُلوا الصَّاحلِماِت أمنَّ هلم ُنوا وم ِر الَِّذينم آمم بمشِّ  ... ( .وم
يماًة طميِّبمًة وقال تعاىل ) نَُّه حم ٍر أمْو أُنْ ثمى ومُهوم ُمْؤِمٌن ف ملمُنْحِيي م احِلاً ِمْن ذمكم ْن عمِملم صم  ( . ...مم
نَّاُت اْلِفْردمْوِس نُ ُزالً وقال تعاىل ) ُْم جم انمْت هلم عمِمُلوا الصَّاحلِماِت كم ُنوا وم  ( . ِإنَّ الَِّذينم آمم
ُُم الرَّمْحمُن ُوّداً وقال تعاىل ) يمْجعمُل هلم عمِمُلوا الصَّاحلِماِت سم ُنوا وم  ( . ِإنَّ الَِّذينم آمم
ْن يمْأتِِه ُمْؤِمنوقال تعاىل ) مم اُت اْلُعلمىوم رمجم ُُم الدَّ  ( . اً قمْد عمِملم الصَّاحلِماِت فمُأولمِئكم هلم

  واإلميان إذا أفرد ومل يذكر معه ) وعملوا الصاحلات ( فإنه يشمل مجيع خصال الدين من اعتقادات وعمليات ، وأما إذا
اإلميان حينئذ ينصرف إىل ركنه األكرب األعظم ُعطف العمل الصاحل  على اإلميان كقوله ) والذين آمنوا وعملوا الصاحلات ( فإن 

وهو االعتقاد القلب ، وهو إميان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا ، وبكل ما جيب اإلميان 
 به .
  : اه، وحياته الدنيوية ووصفت أعمال اخلري بالصاحلات، ألن هبا تصلح أحوال العبد، وأمور دينه ودنيقال السعدي

 ه .ن يصلحون جملاورة الرمحن يف جنتواألخروية، ويزول هبا عنه فساد األحوال، فيكون بذلك من الصاحلني، الذي
 أي : وأقاموا الصالة إقامة تامة بشروطها وأركاهنا وواجباهتا وسننها . (َوَأقَام وا الصَّالَة ) 
 أو يأتون الصالة ، ألنه ال يكفي ،  مل يقل : يفعلون الصالة(  ن الصالة: عند قوله تعاىل ) ويقيمو  قال الشيخ السعدي

روحها ، فيها جمرد اإلتيان بصورهتا الظاهرة ، فإقام الصالة ، إقامتها ظ اهراً بإمتام أركاهنا وواجباهتا وشروطها ، وإقامتها باطناً بإقامة 
 وهو حضور القلب فيها ، وتدبر ما يقوله ويفعله منها .

 وا الصالة ( وقوله تعاىل ) واملقيمني الصالة ( .اإلقامة ، كقوله تعاىل ) وأقيم ظمر هللا بالصالة إال بلفمل يأ 
  إقامة الصالة ليس جمرد أداؤها ، وإمنا املراد إقامتها بإدائها بتدبر وحضور قلب وخشوع ، وهذه هي الصالة اليت قال هللا عنها

 اء واملنكر ( .) وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحش
فإن هللا يف هذه اآلية علق حكم هني الصالة عن الفحشاء واملنكر بشرط إقامتها وليس فقط أداؤها ، ) واحلكم املعلق بوصف 
يزيد بزيادته وينقص بنقصه ( فعلى قدر إقامة العبد لصالته على قدر ما تؤثر فيه فتنهاه عن الفحشاء واملنكر ، وهبذا يزول 

 رده البعض : وهو أن كثري من املصلني ال تنهاهم صالهتم عن الفحشاء واملنكر .اإلشكال الذي يو 
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 أعطوا الزكاة الواجبة عليكم ملستحقيها .: و أي  (َوآتـَو ا الزََّكاَة ) 
  ( قمنَّ اإليتاء : هو اإلعطاء قال تعاىل دم اّللَّم لمِئْن آتمانما ِمْن فمْضِلِه لمنمصَّدَّ ْن عماهم ُهْم مم ِمن ْ  ( .وم
 قدر واجب يف مال مصوص ، لطائفة أو جهة مصوصة . :  الزكاة : هي 

صملِّ ومسيت بذلك : ألهنا تزكي املال ، وتزكي صاحب املال ، كما قال تعاىل ) تُ زمكِّيِهْم هِبما وم ُرُهْم وم قمًة ُتطمهِّ دم ُخْذ ِمْن أمْموماهلِِْم صم
ٌن  كم التمكم سم  ع كله ، فتنتشر احملبة والوئام واإلخاء .( ، بل وتزكي اجملتمعملمْيِهْم ِإنَّ صم

  ( ومأمقمامُ قوله تعاىل ) ختصيصهما بالذكر مع اندراجهما يف األعمال للتنبيه على عظم فضلهما ، فإن وْا الصالة ومءات مُوْا الزكاة
 والثانية : أفضل األعمال املالية . األوىل : أعظم األعمال البدنية

 أي : هلم ثواب إمياهنم وأعماهلم الصاحلات وصالهتم وزكاهتم ..( ْم هَل ْم َأْجر ه ْم ِعْنَد َرّبِِِ ) 
  هلم بذلك ، ويف كونه عند رهبم تعظيم له ، ألنه الكرمي اجلواد . –عز وجل  –ويف تسمية ثواهبم أجراً تأكيد لتكفله 
 بارك وتعاىل بني الصالة والزكاة ؟كثرياً ما يقرن هللا ت 

بادته وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه ومتجيده ، واإلنفاق هو من اإلحسان إىل املخلوقني إن الصالة حق هللا وع قيل :
 بالنفع املتعدي إليهم ، وسعادة العبد دائرة بني األمرين : إخالصه ملعبوده ، وسعيه يف نفع اخللق .

 الصالة رأس العبادات البدنية ، والزكاة رأس العبادات املالية . وقيل :
 الصالة طهارة للنفس والبدن ، والزكاة طه ارة للمال . وقيل :

 فيما يستقبل ، ومما أمامهم من أهوال يوم القيامة .( َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم ) 
 أي: فيما مضى، وعلى ما فاهتم من الدنيا، وعلى ما خلفوا بعد موهتم من أهل وولد ومال وغري ذلك. (َوال ه ْم حَيَْزن ونَ )

 الفوائد : 
 أن اإلميان والعمل الصاحل سبب لدخول اجلنة ، وقد ورد هذا يف آيات كثرية : -1

اِلُدونم قال تعاىل ) ا خم اُب اجلْمنَِّة ُهْم ِفيهم عمِمُلوا الصَّاحلِماِت أُولمِئكم أمْصحم ُنوا وم  ( . ومالَِّذينم آمم
انمْت هلمُ وقال تعاىل ) عمِمُلوا الصَّاحلِماِت كم ُنوا وم نَّاُت اْلِفْردمْوِس نُ ُزالً ِإنَّ الَِّذينم آمم  ( . ْم جم
الِ وقال تعاىل ) ا خم اُب اجلْمنَِّة ُهْم ِفيهم عمِمُلوا الصَّاحلِماِت ومأمْخبمُتوا ِإىلم رمهبِِّْم أُولمِئكم أمْصحم ُنوا وم  ( . ُدونم ِإنَّ الَِّذينم آمم
عمِمُلوا الصَّاحلِماِت جم وقال تعاىل ) ُنوا وم المٌ ومأُْدِخلم الَِّذينم آمم ا سم يَّتُ ُهْم ِفيهم ا بِِإْذِن رمهبِِّْم ُتِم اِلِدينم ِفيهم اُر خم ا اأْلمنْ هم  ( . نَّاٍت َتمْرِي ِمْن ُتمِْتهم
ا أم وقال تعاىل ) اِلِدينم ِفيهم اُر خم ا اأْلمنْ هم نَّاٍت َتمْرِي ِمْن ُتمِْتهم ُنْدِخُلُهْم جم عمِمُلوا الصَّاحلِماِت سم ُنوا وم  . ( بمداً ومالَِّذينم آمم

 أن العمل ال ينفع إال إذا كان صاحلاً . -2
 احلذر من الرياء . -3
 فضل إقامة الصالة . -4
 فضل إيتاء الزكاة . -5
ن وْا ِبَْرٍب مَِِن اَّللَِّ َوَرس وِلِه ( فَِإن لَّْ تـَْفَعل وْا فَْأذَ 278يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وْا اتَـّق وْا اَّللََّ َوَذر وْا َما بَِقَي ِمَن الِرِبَا ِإن ك نت م مُّْؤِمِننَي )) 

 ( . (279َوِإن تـ ْبت ْم فـََلك ْم ر ؤ وس  َأْمَواِلك ْم اَل َتْظِلم وَن َواَل ت ْظَلم وَن )
 [ . 279 – 278] البقرة :  

---------------- 
 ، وترك ما هناكم عنه . أي جبوارحكم ، بفعل ما أمركم به( يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا اتَـّق وا اَّللََّ ) 
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 أي : اتركوا ما بقي من الربا ، مما مل يقبض وإن كان معقوداً عليه .( َوَذر وا َما بَِقَي ِمَن الِرِبا ) 
 ، دون ما مل يقبض قبل ذلك فيجب تركه .له ما سلف قبضه قبل نزول التحرمي: فبل قوله تعاىل ) فله ما سلف ( أيوهذا يف مقا

  : هم بالربا، فهذا مقابل قوله )فله ( اآلية اتركوا ما بقي يف ذمم الذين عاملتمو اوذروا ما بقي من الربعىن )ومقال ابن عاشور
 عنه وما مل يقبض مأموراً برتكه.  فكان الذي سلفم قبُضه قبل نزول اآلية معفواً  ما سلف(

  : هي أصل االمتثال واالجتناب ؛ وألن ترك الربا من وأمروا بتقوى هللا قبل األمر برتك الربا ألّن تْقومى هللا وقال رمحه هللا
 مجلتها ، فهو كاألمِر بطريق برهاين.

 أي : صادقني يف إميانكم فاتقوا هللا وذروا ما بقي من الربا .(  ِإْن ك ْنت ْم م ْؤِمِننيَ ) 
 ( أي : فإن مل تذروا ما بقي من الربا .فَِإْن َلْ تـَْفَعل وا ) 
 أي : فاعلموا حبرب من هللا ورسوله .( َن اَّللَِّ َوَرس وِلِه فَْأَذن وا ِبَْرٍب مِ ) 

 وهذه اآلية من أشد التهديد وأعظم الوعيد يف ُترمي الربا .
فمِإْن ملْم ت مْفعمُلوا فمْأذمنُوا  با : خذ سالحك للحرب ، مث قرأ : عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال ) يقال يوم القيامة آلكل الر 

 ( . اّللَِّ ومرمُسولِهِ حِبمْرٍب ِمنم 
  : ا دُ ْرٍب ِمْن اّللَِّ ومرمُسولِهِ فمْأذمنُوا حِبم ق مْوله ت معماىلم )قال اجلصاص ارمُهْم أِلمنَّ ذمِلكم قمْد يُْطلمُق عملمى مم ونم اْلُكْفِر ِمْن ( الم يُوِجُب إْكفم

عماِصي رم رمأمى إنَّ ُد ْبُن أمْسلممم عمْن أمبِيِه )؛ قمالم زميْ اْلمم الم  ُعمم ا يُ ْبِكيمك؟ ف مقم : مم الم ْعت رمُسولم اّللَِّ ُمعماًذا ي مْبِكي، ف مقم اْليمِسرُي ي مُقوُل ) : مسِم
ْد بم  ْن عمادمى أمْولِيماءم اّللَِّ ف مقم مم ارمبمةِ ِمْن الرِّيماِء ِشْرٌك وم ِإْن ملْم يمْكُفرْ ارمزم اّللَّم بِاْلُمحم ارمبمِة عملمْيِه وم  .( فمأمْطلمقم اْسمم اْلُمحم

  : وتمنكري حرب لقصد تعظيم أمرها ؛ وألجل هذا املقصد عدل عن إضافة احلرب إىل هللا وجيء عوضاً عنها قال ابن عاشور
 مبن ونسبت إىل هللا ؛ ألهّنا بإذنه على سبيل جماز اإلسناد ، وإىل رسوله ألنّه املبلغ واملباشر ، وهذا هو الظاهر.

 : أن املرايب حمارب هلل ورسوله، قد آذنه هللا حبربه، ومل جييء هذا الوعيد يف كبرية ففي ضمن هذا الوعيد:  قال ابن القيم
سوى: الربا، وقطع الطريق والسعي يف األرض بالفساد؛ ألن كل واحد منهما مفسد يف األرض، قاطع الطريق على الناس، هذا 

ربات أشد منها، فأخرب عن قطاع الطريق بأهنم بقهره هلم وتسلطه عليهم، وهذا بامتناعه من تفريج كرباهتم إال بتحميلهم ك
 حياربون هللا ورسوله، وآذن هؤالء إن مل يرتكوا الربا: حبربه وحرب رسوله .

 أي : رجعتم إىل هللا برتك الربا .( َوِإْن تـ ْبت ْم ) 
 أي : فلكم أصول أموالكم كاملة دون الربا .(  فـََلك ْم ر ؤ وس  َأْمَواِلك مْ ) 
 أي : ال تظلمون غريكم بأخذ الزيادة منهم .( وَن ال َتْظِلم  )  

 أنتم بنقص شيء من رؤوس أموالكم .(  َوال ت ْظَلم ونَ ) 
  : يعين إن تركتم الربا وتبتم إىل هللا منه ، وقد عاقدمت عليه فإمنا لكم رؤوس أموالكم ، ال تزادون عليها قال ابن القيم

 أخذها . فتظلمون اآلخذ ، وال تنقصون منها فيظلمكم من
 فكل من تاب من الربا، فإن كانت معامالت سالفة، فله ما سلف، وأمره منظور فيه، وإن كانت معامالت :  قال السعدي

 موجودة، وجب عليه أن يقتصر على رأس ماله، فإن أخذ زيادة، فقد َترأ على الربا.
 الفوائد :

 وجوب تقوى هللا .-1
 وجوب ترك الربا ، وإن كان مت عقده .-2
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 أن ممارسة الربا تنايف اإلميان .-3
 أن املصر على الربا معلن احلرب على هللا .-4
 عظم الربا لعظم عقوبته . -5
 أنه جيب على من تاب إىل هللا من الربا أال يأخذ شيئاً مما استفاده من الربا . -6
ٌر لَّك ْم ِإن ك نت ْم تـَْعَلم وَن )َوِإن َكاَن ذ و ع ْسَرٍة فـََنِظَرٌة ِإىَل َمْيَسَرٍة َوَأن َتَصدَّق وْا خَ )   ( . (280يـْ

 [ . 280] البقرة :  
----------- 

انم ُذو ُعْسرمٍة )  يأمر تعاىل بالصرب على املعسر الذي ال جيد وفاء، فقال (َوِإْن َكاَن ذ و ع ْسَرٍة فـََنِظَرٌة ِإىَل َمْيَسَرٍة )  ِإْن كم ( أي : وم
رمة ف منمظِ صاحب إعسار ال ميلك وفاء )  ْيسم  أي : فعليكم نظرة إىل ميسرة .( رمٌة ِإىلم مم

 : ال كما كان أهل اجلاهلية يقول أحدهم ملدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تريب.:  أي قال ابن كثري 
 : وهو ،  سرة، ال يقدر على الوفاء، وجب على غرميه أن ينظره إىل ميوإن كان الذي عليه الدين معسراً  أي قال السعدي

 جيب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح، أن يويف ما عليه.
 : فاملدين له حاالت 

 : إذا كان املدين معسراً ال يستطيع وال ميلك السداد . احلالة األوىل
 فإنه جيب على صاحب احلق أن ينظره وحيرم مطالبته . 

انم ُذو ُعْسرمٍة ف منمِظرمٌة ِإىلم لقوله تعاىل )  ِإْن كم ْيسم وم  ( . أي وإن ُوِجدم ذو عسرة ) فنظرة ( أي فعليكم نظرة إىل ميسرة .رمٍة  مم
 املعسر : هو الذي ال شيء عنده يسدد الدين . فهذا جيب انظاره وحيرم حبسه .

 أن يكون عنده ما يسدد به . احلالة الثانية :
 فهنا جيب عليه أن يسدده .

 ) مطل الغين ظلم ( متفق عليه . لقوله 
 ( القادر على الوفاء .الغّن )       ( املنع ، يعين منع ما جيب على اإلنسان دفعه من دين . ملطلا )

فإذا كان ظلم وجب أن يزال ، فإن أِب حبس بطلب صاحب الدين فاحلديث دليل على ُترمي املماطلة باحلق ، لقوله ) ظلم ( ، 
 ألن احلق له .

ٌر َلك ْم ِإنْ )  أي : وأن تصدقوا على املدين ، فتضعوا عنه دينه أو بعضه خري لكم يف دنياكم (  ك ْنت ْم تـَْعَلم ونَ   َوَأْن َتَصدَّق وا َخيـْ
 وأخراكم .

 ففي الدنيا : سبب للربكة والزيادة يف املال واأللفة واألخوة .

 ويف اآلخرة : سبب ملضاعفة األجر والثواب اجلزيل من هللا .
 على املوسر . وقد جاءت األدلة على استحباب التيسري

، ومن القيامة يا نفس هللا عنه كربة من كرب يوممن نفس عن مسلم كربة من كرب الدن) : قال رسول هللا عن أيب هريرة. قال
 رواه مسلم .( خرةيسر على معسر يسر هللا عليه يف الدنيا واآل

رَّ ) يُقوُل  قمالم : مِسْعُت رُسول اّللَِّ  وعمْن أيب ق متمادمةم  ْن سم فِّْس عمْن ُمْعِسٍر أْو مم ِة ، ف مْليُ ن م يمُه اّللَّ ِمْن ُكرمِب ي مْوِم الِقيمامم ُه أمْن يُ نمجِّ
ْع عمْنُه   رواُه مسلٌم . (يمضم
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تماُه : إذا أمت مْيتم ُمْعِسرًا ف متم   )قمالم  أنَّ رمُسول اّللَِّ  وعْن أيب ُهريرةم  ان ي مُقوُل لِفم انم رجٌل يُداِيُن النَّاسم ، ومكم جاوْز عمْنُه ، لمعلَّ اّللَّ كم
 متفٌق عمليِه .( أْن يمتجاوزم عنَّا فملِقي اّللَّ ف متمجاومزم عْنُه 

ِة ُتمْتم ِظلِّ عمْرِشِه ي مْومم ال ظِ  ِ من أمْنظمر ُمْعس)  قمالم : قمالم رُسوُل اّللَّ  وعْن أيب ُهريرمةم  عم لمُه ، أظلَُّه اّللَّ ي مْومم الِقيامم ضم لَّ إالَّ راً أْو وم
 رواُه الرتمذيُّ وقمال حديٌث حسٌن صحيٌح .( ِظلُُّه 

 الفوائد :
 وجوب إنظار املعسر . -1
 أن القادر على الوفاء جيب أن يسدد ما عليه . -2
 حكمة هللا بانقسام الناس إىل معسر وموسر . -3
 فضل اإلبراء أو الوضع من الدين وأنه صدقة . -4
 تفاضل األعمال . -5
 العلم . فضيلة -6
 
 ( . (281َواتَـّق وْا يـَْوًما تـ ْرَجع وَن ِفيِه ِإىَل اَّللَِّ مث َّ تـ َوَّفَّ ك لُّ نـَْفٍس مَّا َكَسَبْت َوه ْم اَل ي ْظَلم وَن )) 

 [ . 281] البقرة :  
---------- 

 امة بفعل أوامر هللا واجتناب نواهيه .: احذروا عذاب وأهوال يوم القيأي: يوم القيامة، ونّكر للتعظيم، أي( َواتَـّق وا يـَْوماً ) 
 وقد أمر هللا باتقاء ذلك اليوم يف آيات كثرية :

ا عمْدٌل ومال ُهمْ فقال تعاىل ) و  هم ُذ ِمن ْ اعمٌة ومال يُ ْؤخم فم ا شم هم ْيئاً ومال يُ ْقبمُل ِمن ْ ُرونم  ات َُّقوا ي مْوماً ال َتمْزِي ن مْفٌس عمْن ن مْفٍس شم  ( . يُ ْنصم
اٍز عمْن ومالِ يما وقال تعاىل )  ْوُلوٌد ُهوم جم لمِدِه ومال مم ْوا ي مْومًا ال جيمْزِي وماِلٌد عمْن وم ا النَّاُس ات َُّقوا رمبَُّكْم وماْخشم قٌّ أمي ُّهم ْعدم اّللَِّ حم ْيئًا ِإنَّ وم ِدِه شم

نْ يما ومال ي مُغرَّنَُّكْم بِاّللَِّ اْلغمُرورُ   ( . فمال ت مُغرَّنَُّكُم احلْميماُة الدُّ
اِة خيمماُفونم ي مْوماً تعاىل )  وقال ِإيتماِء الزَّكم ِإقماِم الصَّالِة وم اٌل ال تُ ْلِهيِهْم َِتمارمٌة ومال ب مْيٌع عمْن ذِْكِر اّللَِّ وم اُر(  رِجم لَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب وماأْلمْبصم قم  .ت مت م

 أي : تردون إىل هللا للحساب واجلزاء .( تـ ْرَجع وَن ِفيِه ِإىَل اَّللَِّ ) 
 ينبغي على املسلم أن يتذكر ذلك اليوم وأن يعمل األسباب اليت تنجيه من كربه وأهواله ف. 

 وأسباب النجاة من كرب يوم القيامة كثرية :
 التنفيس عن املسلمني . منها :

نْ يما ن مفَّ ) حلديث أيب هريرة . قال : قال رسول هللا  سم عمْن ُمْؤِمٍن ُكْربمًة ِمْن ُكرمِب الدُّ ْن ن مفَّ ةِ مم ( سم اّللَُّ عمْنُه ُكْربمًة ِمْن ُكرمِب ي مْوِم اْلِقيمامم
 رواه مسلم .

 إنظار املعسر أو الوضع عنه . ومنها :
 ) من سره أن ينجيه هللا من كرب يوم القيامة فلينظر معسر أو يضع عنه ( رواه مسلم  قال 

 فاء بالنذر ، وإطعام الطعام لوجه هللا .الو  ومنها :
رُُّه ُمْستمِطرياً   وُفونم بِالنَّْذِر ومخيممافُونم ي مْوماً يُ ) قال تعاىل انم شم يمِتيمًا ومأم  .كم يُْطِعُمونم الطَّعمامم عملمى ُحبِِّه ِمْسِكينًا وم ِإمنَّما نُْطِعُمُكْم ِلومْجِه . ِسرياً وم

زماء ومالم ُشُكوراً اّللَِّ الم نُرِيُد مِ  ْوِم وم  .ماً عمُبوساً قمْمطمرِيراً وْ ِإنَّا خنمماُف ِمن رَّبِّنما ي م  .نُكْم جم رَّ ذمِلكم اْلي م ُسُروراً ف مومقماُهُم اّللَُّ شم   .(لمقَّاُهْم نمْضرمًة وم
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 أي : تعطى كل نفس جزاء الذي كسبت تاماً وافياً غري منقوص ، خرياً كان أو شراً .( مث َّ تـ َوَّفَّ ك لُّ نـَْفٍس َما َكَسَبْت )  
ن ي مْعمم  رّاً ي مرمُه ( .كما قال تعاىل ) فممم الم ذمرٍَّة شم ْل ِمثْ قم ن ي مْعمم مم رْياً ي مرمُه * وم  ْل ِمثْ قمالم ذمرٍَّة خم

ْردمٍل ف متمُكْن يف  بٍَّة ّمْن خم الم حم ا ِإن تمُك ِمثْ قم ْخرمٍة أمْو يِف  وقال تعاىل ) ِإن َّهم  األرض يمْأِت هِبما هللا ( . السموات أمْو يف  صم
ُع املواوقال تعاىل )  نمضم ْردمٍل أم وم بٍَّة ّمْن خم الم حم انم ِمثْ قم ِإن كم ْيئًا وم ْوِم القيامة فمالم ُتْظلمُم ن مْفٌس شم نما هِبما وكفى بِنما زين القسط لِي م  ت مي ْ

 .حاسبني(
 فال ينقص من ثواهبم شيئاً ، وال يزاد يف عذاهبم ، وال يعاقبون جبريرة غريهم .(  َوه ْم ال ي ْظَلم ونَ ) 

ٍم لِْلعمِبيدِ  ذمِلكم قال تعاىل ) ْت أمْيِديُكْم ومأمنَّ اّللَّم لمْيسم ِبظمالَّ مم  ( . مبما قمدَّ
ٍم لِْلعمِبيدِ وقال تعاىل ) ا رمبُّكم ِبظمالَّ مم ا وم هم اءم ف معملمي ْ ْن أمسم مم ْفِسِه وم احِلاً فمِلن م ْن عمِملم صم  ( . مم

  قيل : إن هذه اآلية نزلت قبل موت النّب وقال القرطيب : ال مث مل ينزل بعدها شيء ؛ قاله ابن ُجريج.بتسع لي 
 الفوائد :

 وجوب اتقاء يوم القيامة ، واتقاؤه يكون بفعل أوامر هللا واجتناب نواهيه . -1
أن التقوى قد تضاف لغري هللا ، وهذا يف القرآن والسنة كثري ، قال تعاىل ) واتقوا النار ... ( لكن فرق بني التقويني ، التقوى -2

 قوى عبادة ، وتذلل ، والثانية تقوى وقاية فقط .األوىل ت
 إثبات البعث .-3
 أن مرجع اخلالئق كلها إىل هللا .-4
 أن اإلنسان ال حياسب إال على عمله .-5
 ه  [ .1433/  4/  3] السبت : ينبغي على اإلنسان احلرص واجلد باألعمال الصاحلة .     -6
َنك ْم َكاِتٌب بِاْلَعْدِل َواَل يَْأَب َكاِتٌب أَ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وْا ِإذَ )   ْن َيْكت َب  ا َتَدايَنت م ِبَدْيٍن ِإىَل َأَجٍل مَُّسمًّى فَاْكت ب وه  َوْلَيْكت ب بَـّيـْ

ِمْنه  َشْيًئا فَإن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه احْلَقُّ َسِفيًها َأْو  َكَما َعلََّمه  اَّللَّ  فـَْلَيْكت ْب َوْلي ْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه احْلَقُّ َوْلَيتَِّق اَّللََّ رَبَّه  َواَل يـَْبَخسْ 
لَّ ه َو فـَْلي ْمِلْل َولِيُّه  بِاْلَعْدِل َواْسَتْشِهد وْا َشِهيَدْيِن من رَِِجاِلك مْ  َواْمَرأَتَاِن   فَِإن لَّْ َيك ونَا رَج َلنْيِ فـََرج لٌ َضِعيًفا َأْو اَل َيْسَتِطيع  َأن ميِ 

ع وْا َواَل َتْسَأم ْوْا َأن َتْكت بـ ْوه  تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداء َأن َتِضلَّ ْإْحَدامه َا فـَت ذَكَِِر ِإْحَدامه َا األ ْخَرى َواَل يَْأَب الشَُّهَداء ِإَذا َما د   ِمَّن
َنك ْم َصِغريًا َأو َكِبريًا ِإىَل َأَجِلِه َذِلك ْم َأْقَس ٌ  ِعنَد اَّللَِّ َوَأْقوم  ِللشََّها َدِة َوَأْدََن َأالَّ تـَْرتَاب وْا ِإالَّ َأن َتك وَن جِتَارًَة َحاِضَرًة ت ِدير ونـََها بـَيـْ

ك ْم َواتَـّق وْا اَّللََّ تـَْفَعل وْا فَِإنَّه  ف س وٌق بِ  فـََلْيَس َعَلْيك ْم ج َناٌح َأالَّ َتْكت ب وَها َوَأْشِهد ْوْا ِإَذا تـََبايـَْعت ْم َواَل ي َضآرَّ َكاِتٌب َواَل َشِهيٌد َوِإن
 ( . (282َويـ َعلِِم ك م  اَّللَّ  َواَّللَّ  ِبك لِِ َشْيٍء َعِليٌم )

 [ . 282] البقرة :  
---------- 

 م .كرمية أطول آية يف القرآن العظيهذه اآلية ال 
 تصدير اخلطاب هبذا النداء فيه ثالثة فوائد : تقدم أن (يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا  )

 العناية واالهتمام به والتنبيه . األوىل :
 اإلغراء ، وأن من يفعل ذلك فإنه من اإلميان ، كما تقول يا ابن األجود ُجد . الثانية :
 ضيات اإلميان ، وأن عدم امتثاله يعد نقصاً يف اإلميان .تأن امتثال هذا األمر  يعد من مق الثالثة :

هذا إرشاد منه تعاىل لعباده املؤمنني إذا تعاملوا مبعامالت مؤجلة أن يكتبوها،  (َأَجٍل م َسِمًى فَاْكت ب وه  ِإَذا َتَدايـَْنت ْم ِبَدْيٍن ِإىَل ) 



 الش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                             تفسري سورة البقرة

 500 

ُط ِعْندم اّللَِّ  ) ليكون ذلك أحفظ ملقدارها وميقاهتا، وأضبط للشاهد فيها، وقد نبه على هذا يف آخر اآلية حيث قال ذمِلُكْم أمْقسم
ادمِة  هم  ( .ومأمْدىنم أمال ت مْرتمابُوا ومأمقْ ومُم لِلشَّ

  ( فماْكُتُبوُه  قوله تعاىل) ظ ، وهل هذا األمر للوجوب أم لالستحباب ؟ أمر منه تعاىل بالكتابة ]واحلالة هذه[  للتوثقة واحلف
 اختار ابن جرير الوجوب ، واجلمهور على االستحباب .

  مجهور املسلمني يف مجيع ديار اإلسالم يبيعون باألَثان املؤجلة من وعلى هذا مجهور الفقهاء اجملتهدين ، والدليل عليه أنا نرى
بعثت يقول  غري كتابة وال إشهاد ، وذلك إمجاع على عدم وجوهبما ، وألن يف إجياهبما أعظم التشديد على املسلمني ، والنب 

 ة .باحلنيفية السهلة السمح
َنك ْم َكاِتٌب بِاْلَعْدِل )  بة حبضور أحد بينكم أيها املتداينون ، أي : حبضور الدائن واملدين ، فال تصح الكتا :أي (َوْلَيْكت ْب بـَيـْ

 . ، وال جيمُْر يف كتابته على أحد، وال يكتب إال ما اتفقوا عليه من غري زيادة وال نقصان بالقسط واحلقالطرفني دون اآلخر ، 
أي: وال ميتنع من يعرف الكتابة إذا ُسِئل أن يكتبم للناس، وال ضرورة  (فـَْلَيْكت ْب  َوال يَْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكت َب َكَما َعلََّمه  اَّللَّ  )  

إن ث )، كما جاء يف احلدي لكتابة وليكتب، ف مْليتصدق على غريه ممن ال حيسن ا ، فكما علمه هللا ما مل يكن يعلم عليه يف ذلك
 ( .من كتم علًما ي مْعلممه أجلِْمم يوم القيامة بلجام من نار) خرويف احلديث اآل(، انًعا أو تصنع ألْخرمق دقة أن تعني ص من الص

 ب .واجب على الكاتب أن يكتوقال جماهد وعطاء: 
، ) نوعه ، صفته ، أجله وغري  مته من الدينعلى الكاتب ما يف ذ( من عليه احلق)وليملل املدين  أي: ( قِ َوْلي ْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه احلَْ ) 

 ذلك ( .
اخلطاب يف هذه اجلملة واليت بعدها للمملي ، أي : وليتخذ وقاية من عذاب هللا ربه ، بأن ال ميلي إال حقاً ،   (تَِّق اَّللََّ رَبَّه  َوْليَ ) 

 وال يقول إال صدقاً .

 . اإلمالء ويقال اإلمالل 
هما قل ، ال يف كميته ، وال يف كيفيته ، وال يف ال ينقص من احلق الذي عليه شيئًا أيًّا كان ، ومأي:  (َوال يـَْبَخْس ِمْنه  َشْيئًا ) 

 نوعه .
 أي : ال حيسن التصرف يف ماله . (فَِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه احْلَقُّ َسِفيهاً ) 
 اً أو معتوهام .صغريًا أو جمنونأي:  (َأْو َضِعيفاً ) 
لَّ ه َو )   ، ال يعرف معه وجه الصواب وَنو ذلك .س يف لسانه، أو جلهلأو ال يقدر أن ميلي هو، خلر  (َأْو ال َيْسَتِطيع  َأْن ميِ 
بالعدل من غري نقص  -من قريب كأب أو أخ أو جد أو ابن أو غريهم  –أي : فيملل قّيمه أو وكيله ( فـَْلي ْمِلْل َولِيُّه  بِاْلَعْدِل ) 

 أو زيادة .
  : ظاهر اآلية .ويل هذا اإلنسان الذي عليه احلق ، وهذا قوله تعاىل ) وليه ( أي 

  قال هنا ) بالعدل ( ألن اململي هنا وهو الويل يتصور منه الزيادة والنقص ، حماباة هلذا أو هلذا ، خبالف ما إذا كان اململي
 هو املدين ، فإن املتصور منه النقص فقط وهلذا قال يف حقه ) وال يبخس منه شيئاً ( .

 أي : اطلبوا مع الكتابة أن يشهد لكم شاهدان من املسلمني زيادة يف التوثقة .(  َواْسَتْشِهد وا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلك مْ ) 
 . البد أن يكون الشاهد من املسلمني 
وامرأتني ؛ هذا قول اجلمهور . )قاله  املعىن إن مل يأت الطالب برجلني فليأت برجل( فَِإْن لَْ َيك ونَا رَج َلنْيِ فـََرج ٌل َواْمَرأَتَاِن ) 

 .( القرطب
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 وقال قوم : بل املعىن فإن مل يكن رجالن ، أي مل يوجدا فال جيوز استشهاد املرأتني إال مع عدم الرجال.
 : وهذا ضعيف ، فلفظ اآلية ال يعطيه ، بل الظاهر منه قول اجلمهور ، أي إن مل يكن املستشهد رجلني ،  قال ابن عطية

 د رجاًل وامرأتني.أي إن أغفل ذلك صاحب احلق أو قصده لعذٍر ّما فليستشه
فجعل تعاىل شهادة املرأتني مع الرجل جائزة مع وجود الرجلني يف هذه اآلية ، ومل يذكرها يف غريها ، فأجيزت يف األموال خاصة 

 يف قول اجلمهور ، بشرط أن يكون معهما رجل.
جهات ُتصيلها وعموم البْلومى هبا وتكررها ؛ وإمنا كان ذلك يف األموال دون غريها ؛ ألن األموال كثر هللا أسباب ت مْوثيقها لكثرة 

 .فجعل فيها التموثُّق تارة بالكْتبمة وتارة باإلشهاد وتارة بالرهن وتارة بالضمان ، وأدخل يف مجيع ذلك شهادة النساء مع الرجال
 جاء نقصان عقل املرأة، كما وهذا إمنا يكون يف األموال وما يقصد به املال، وإمنا أقيمت املرأتان مقام الرجل ل:  قال ابن كثري

يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن االستغفار، فإين رأيتُكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة ) أنه قال عن أيب هريرة، عن النب 
ْزلة: وما لنا يا رسول هللا  ين أغلب ُتْكثْرنم اللعن، وتكُفْرنم العشري، ما رأيُت من ناقصات عقل ود: ؟ قالأكثر أهل النارمنهن جم

أما نقصان عقلها فشهادة امرأتني ت مْعدل شهادة رجل، : لذي ُلب منكن". قالت: يا رسول هللا، ما نقصان العقل والدين؟ قال
 ن( .وتفطر يف رمضان، فهذا نقصان الديفهذا نقصان العقل، ومتكث الليايل ال تصلي، 

  وهي : الذكروهذا أحد املواضع اخلمسة اليت تكون فيها األنثى على النصف من 
، ثاين : الشهادة العقيقة، فإنه عن األنثى شاة، وعن الذكر شاتان عند اجلمهور، وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. وال : األول

 فإن شهادة امرأتني بشهادة رجل. 
 : العتق . واخلامس،  الدية : رابعوال، املرياث  : ثالثوال
 . ه داللة على اشرتاط العدالة يف الشهودفي (ِمَّْن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء ) 
 ، أي : لئال تضل إحدامها فتذكر األخرى . يعين: املرأتني إذا نسيت الشهادة (َأْن َتِضلَّ ِإْحَدامه َا ) 
 . التذكار أي: حيصل هلا ذكرى مبا وقع به اإلشهاد، وهلذا قرأ آخرون: "ف مُتذكر" بالتشديد من (فـَت ذَكَِِر ِإْحَدامه َا اأْل ْخَرى ) 
 ة للنسيان أكثر بسبب نقصان عقلها، وهو كون املرأة عرضادة امرأتني تعدل شهادة رجل واحديف هذا احلكمة يف جعل شه ،

 وضعف حفظها وضبطها .
  : املعىن أن النسيان غالب طباع النساء لكثرة الربد والرطوبة يف أمزجتهن واجتماع املرأتني على النسيان أبعد يف قال الرازي

هذا لعقل من صدور النسيان على املرأة الواحدة فأقيمت املرأتان مقام الرجل الواحد حىت أن إحدامها لو نسيت ذكرهتا األخرى فا
 هو املقصود من اآلية .

  : أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى ( وهذه حيطة أخرى من ُتريف الشهادة وهي قوله تعاىل ) قال ابن عاشور
 النسياِن ، ألّن املرأة أضعف من الرجل بأصل اجلبّلة حبسب الغالب ، والضالل هنا مبعىن النسيان. خشية االشتباه و 

 قيل: معناه: إذا دعوا للتحمل فعليهم اإلجابة، وهو قول قتادة والربيع بن أنس. وهذا كقوله (َوال يَْأَب الشَُّهَداء  ِإَذا َما د ع وا ) 
اِتٌب أمْن يمْكُتبم ) ا  ومال يمْأبم كم مم ُه اّللَُّ ف مْليمْكُتبْ  كم  ومن هاهنا استفيد أن ُتممّمل الشهادة فرض كفاية.( عملَّمم

ا ُدُعوا )  : املراد بقوله-وهو مذهب اجلمهور -وقيل  اُء ِإذما مم دم هم  .لألداء، حلقيقة  (ومال يمْأبم الشُّ
 به ( .وهذا واجب وقد قال تعاىل ) وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث قل

 اء )  قوله دم هم ل، فإذا دعي ألدائها فعليه اإلجابة إذا تعين (الشُّ  . ت وإال فهو فرض كفايةوالشاهد حقيقة فيمن ُتمَّ
 ، فقال هذا من متام اإلرشاد، وهو األمر بكتابة احلق صغريًا كان أو كبريًا (َوال َتْسَأم وا َأْن َتْكت ب وه  َصِغريًا َأْو َكِبريًا ِإىَل َأَجِلِه ) 
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( أي : إىل وقت حلوله ، ألن يف إىل أجله  )أي: ال متلوا أن تكتبوا احلق على أي حال كان من القلة والكثرة  (ومال تمْسأمُموا)
 الكتابة ضبط الدين ، والقضاء على أسباب االختالف .

 :هو ه من الكتابة للحق إذا كان مؤجالً أي: هذا الذي أمرناكم ب (تَاب وا َذِلك ْم َأْقَس ٌ  ِعْنَد اَّللَِّ َوَأقْـَوم  لِلشََّهاَدِة َوَأْدََن َأالَّ تـَرْ ) 
وإمنا كان هذا أعدل عند هللا ، ألنه إذا كان مكتوبًا كان إىل اليقني والصدق أقرب ، ، : أعدل  أي ( َأْقَس ٌ  ِعْنَد اَّللَِّ  : ) أوالً 

ُط ِعندم هللا(  أي أعدل عند هللا ، وعن اجلهل والكذب أبعد ، فكان أعدل عند هللا وهو كقوله تعاىل  ) ادعوهم آلبمائِِهْم ُهوم أمْقسم
 . وأقرب إىل احلقيقة من أن تنسبوهم إىل غري آبائهم

الحتمال أنه لو مل يكتبه أن أقرب وأعدل إلقامة الشهادة ، وأكمل وأصوب وأضبط هلا ، :  أي(  َوَأقْـَوم  لِلشََّهاَدةِ ثانيًا : ) 
 .قع غالًبا ينساه، كما هو الوا

 وأقرب إىل عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إىل الكتاب الذي كتبتموه، فيفصل بينكم بال ريبة. (َوَأْدََن َأالَّ تـَْرتَاب وا : ) ثالثاً 
َنك ْم فـََلْيَس َعَلْيك ْم ج َناٌح َأالَّ َتْكت ب وهَ )  بيد، فال بأس  أي: إذا كان البيع باحلاضر يداً  (ا ِإالَّ َأْن َتك وَن جِتَارًَة َحاِضَرَة ت ِدير ونـََها بـَيـْ

 ا .الكتابة النتفاء احملذور يف تركهبعدم 
 وتقدم أن هذا األمر لالستحباب .( َوَأْشِهد وا ِإَذا تـََبايـَْعت ْم ) 
  : ُخزممية  والدليل على ذلك حديث، اإلرشاد والندب، ال على الوجوب وهذا األمر حممول عند اجلمهور علىقال ابن كثري

ارة بن خزمية األنصاري، أن عمه حدثه عن  بن ثابت األنصاري، وقد رواه اإلمام أمحد أن النب ) وهو من أصحاب النب -عمم
  ابتاع فرًسا من أعرايب، فاستتبعه النب  ليقضيه َثن فرسه، فأسرع النب  وأبطأ األعرايب، فطفق رجال يعرتضون األعرايب

، ابتاعه، حىت زاد بعضهم األعرايب يف السوم على َثن الفرس الذي ابتاعه النب  ال يشعرون أن النب فيساومونه بالفرس، و 
ْعه، وإال بعُته، فقام النب  فنادى األعرايب النب  أو : حني مسع نداء األعرايب، قال فقال: إن كنت مبتاًعا هذا الفرس فابت م

 فطفق الناس يلوذون بالنب ، بل  قد ابتعته منك:  ما بعتك. فقال النب ليس قد ابتعته منك؟ " قال األعرايب: ال وهللا
ُلم شهيًدا يشهد أين بايعتك. فمن جاء من املسلمني قال لألعرايب: ويلك! إن  واألعرايب ومها يرتاجعان، فطفق األعرايب يقول: هم

ومراجعة األعرايب يقول  هلم شهيًدا يشهد أين   ب حىت جاء خزممْية، فاستمع ملراجعة الن، مل يكن يقول إال حًقا النب 
فقال: بتصديقك يا رسول هللا. فجعل ؟ : ِب تشهدعلى خزمية فقال فأقبل النب ، بايعتك. قال خزمية: أنا أشهد أنك قد بايعته

 (.شهادة ُخزممية بشهادة رجلني رسوُل هللا 
ارر كاتب يف كتابته ، فيكتب غري ما مُيلي ، أو ميتنع من الكتابة مضارة للمملي أو أي : ال يض( َوال ي َضارَّ َكاِتٌب َوال َشِهيٌد )  

 لغريه .
وال يضار شهيد يف شهادته ، فيشهد خبالف ما رأى ومسع ، وخبالف احلق ، أو ميتنع من ُتمل الشهادة ، أو أدائها أو يكتمها 

 مضارة للمشهود له .
  : ارَّ قال الرازي ِهيٌد ( اعلم أنه حيتمل أن يكون هذا هنيًا للكاتب والشهيد عن إضرار من   قوله تعاىل ) ومالم ُيضم اِتٌب ومالم شم كم

له احلق ، أما الكاتب فبأن يزيد أو ينقص أو يرتك االحتياط ، وأما الشهيد فبأن ال يشهد أو يشهد حبيث ال حيصل معه 
 .يد ، بأن يضرمها أو مينعهما عن مهماهتما أن يكون هنياً لصاحب احلق عن إضرار الكاتب والشه: نفع ، وحيتمل 

 واألول : قول أكثر املفسرين واحلسن وطاوس وقتادة ، والثاين : قول ابن مسعود وعطاء وجماهد.
ِيتم عنه، فإنه فسق كائن بكم، أي: الزم لكم (َوِإْن تـَْفَعل وا فَِإنَّه  ف س وٌق ِبك ْم )  ال  أي: إن خالفتم ما أمرمت به، وفعلتم ما هنم

 ُتيدون عنه وال تنفكون عنه.
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 .أي: خافوه وراقبوه، واتبعوا أمره واتركوا زجره  (َواتَـّق وا اَّللََّ ) 
  : أمر بالّتقوى ألهّنا ِمالك اخلري ، وهبا يكون ترك الفسوق.قال ابن عاشور 
 أي : ويبني لكم الواجب لكم وعليكم . (َويـ َعلِِم ك م  اَّللَّ  ) 

ا )كقوله  ُقوا اّللَّم جيمْعمْل لمُكْم فُ ْرقمانًا  يما أمي ُّهم ُنوا ِإْن ت مت َّ ُنوا ات َُّقوا اّللَّم ومآِمُنوا ِبرمُسولِِه يُ ْؤِتُكْم ِكْفلمنْيِ  ) ، وكقوله (الَِّذينم آمم ا الَِّذينم آمم يما أمي ُّهم
 ( .ِمْن رممْحمِتِه ومجيمْعمْل لمُكْم نُورًا متمُْشونم ِبِه 

  هللا تعاىل بأن من اتقاه عّلمه ، أي جيعل يف قلبه نوراً يفهم به ما يلقى إليه ؛ وقد جيعل هللا يف قلبه  : وعٌد منوقال القرطيب
ا الذين آمنوا إمن ت مت َُّقوْا هللا جيمْعمل لَُّكْم فُ ْرقماناً ( . ق والباطل ؛ ومنه قوله تعاىل )ابتداء فرقاناً ، أي فْيصمال يفصل به بني احل  يِا أمي ُّهم

ياء، بل علمه حميط أي: هو عامل حبقائق األمور ومصاحلها وعواقبها، فال خيفى عليه شيء من األش(   ِبك لِِ َشْيٍء َعِليمٌ َواَّللَّ  ) 
 ت .جبميع الكائنا

 الفوائد  :
 تصدير اخلطاب للمؤمنني بالنداء للتنبيه والعناية واالهتمام مبا تضمنته هذه اآلية . -1
ِصيٍَّة يُوِصي هِبما أمْو دمْينٍ ، وكقوله تعاىل )يف هذه اآليةالتعامل بالدين كما جواز  -2 ، ( وأمجعت األمة على جوازهِمْن ب مْعِد وم

 واحلكمة تقتضي ذلك يف جانب املدين والدائن :
احملتاج  ةففي جانب املدين : ألن اإلنسان قد حيتاج شيئًا فال ميلك املال ليشرتيه ، فيستدين من أجل ذلك ، ففيه سد حاج

 طريق مشروع ، بداًل من طرق حمرمة .ب
وأما يف جانب الدائن : فقد يكون الدْين سببًا لتصريف كثري من التجار لبضائعهم وسلعهم ، وأيضًا ملا فيه من الثواب واألجر 

 والقرض احلسن ، وأيضاً فيه مظهر عظيم من مظاهر التعاون .
 أما إذا كان جمهوالً فال جيوز .أن األجل يف الدين البد أن يكون معلوماً حمدداً ، ف-3

 لقوله تعاىل ) .. إىل أجل مسمى .. ( .
 ) من أسلف يف شيء فليسلف يف كيل معلوم ، ... إىل أجل معلوم ( متفق عليه . ولقوله 

 هنى عن بيع الغرر ( رواه مسلم . وحلديث أيب هريرة ) أن رسول هللا 
 بني البائع واملشرتي . وألن جهالة األجل تؤدي إىل الغرر وإىل النزاع

مشروعية كتابة الدين لقوله ) فاكتبوه ( وقد ذهب بعض العلماء إىل وجوبه ، ألن هذا أمر ، واألمر يقتضي الوجوب ، -4
فمِإْن وذهب مجهور العلماء إىل أن كتابة الدين مستحبة وليست بواجبة ، ومحلوا األمر يف اآلية على االستحباب بدليل قوله تعاىل )

ْليمتَِّق اّللَّم رمبَّهُ أممِ  ان متمُه وم أنه ابتاع بال كتابة وال إشهاد كما يف حديث  ( وقد ثبت عن النب  نم ب مْعُضُكْم ب مْعضاً ف مْليُ ؤمدِّ الَِّذي اْؤمتُِنم أممم
 خزمية بن ثابت وسيأت إن شاء هللا .

 ينكم ( .حضور كل من الدائن واملدين عند كتابة الدين لقوله تعاىل ) وليكتب ب-5
 جيب أن يكون الكاتب بني املتداينني عداًل ، حبيث يكتب بالعدل املطابق للواقع ، املوافق للشرع من غري ميل ألحدمها .-6
ظاهر اآلية أن الكاتب ال يكون أحد املتعاقدين ، لكن لو تراضيا أن يكتب أحدمها وخباصة الذي عليه احلق صح ذلك ، -7

 ه واالقرار على نفسه .ألن ذلك مبثابة االعرتاف من
 ينبغي ملن مّن هللا عليه ، فعلمه الكتابة وصنعتها ، والعلم الشرعي فيها أن ال ميتنع عن الكتابة ملن حيتاج إليها . -8
 نعمة هللا على عباده بتعليمهم الكتابة .-9
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 جيب على الكاتب أن يكتب وفق ما علمه هللا من الشرع .-10
 لى الكاتب هو املدين الذي عليه احلق ال الدائن .أن الذي ينبغي أن ميلي ع-11
 أن اإلقرار من أعظم الطرق اليت تثبت هبا احلقوق ، ألن ما ميليه املدين إقرار منه واعرتاف . -12
 جيب على املدين الذي عليه احلق أن يتقي هللا ربه ، فال ميلي إال حقاً وال يقول إال صدقاً . -13
 وجوب تقوى هللا . -14
 أن تقوى هللا مانعة من احلرام . -15
 ينبغي تذكري الناس بتقوى هللا عند كل معاملة يتعاملون هبا . -16
 ثبوت الوالية على من ال حيسن التصرف . -17
 حرص الشريعة على حقوق الضعفاء كالسفهاء والصغار واجملانني . -18
 حرص الشريعة على حفظ احلقوق . -19
 ى الدين مع الكتابة لزيادة التوثقة لقوله ) واستشهدوا ( .مشروعية كتابة اإلشهاد عل-20
 البد يف الشهادة على الدْين وَنوه من شهادة رجلني ، أو رجل وامرأتني . -21
 أن شهادة الرجلني أوىل من شهادة رجل وامرأتني ، لتقدمي شهادة الرجلني يف اآلية . -22
العموم ، وذلك ملا ميز هللا به الرجال من كمال العقل والدين قوة احلفظ تفضيل الرجال على النساء يف الشهادة من حيث  -23

 والضبط .
 يشرتط يف الشاهد أن يكون عداًل . -24

اِء (لقوله تعاىل ) دم هم ْونم ِمنم الشُّ  . ممَّْن ت مْرضم
 وألن غري العدل ال يؤمن أن يشهد على غريه بالزور .

وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ، فكل مرضيٍّ عند ( هلذه اآلية ،  والعدل عرفه السعدي بقوله ) من رضيه الناس
يف كتاب ) هبجة قلوب األبرار ( وهذا أحسن احلدود ، وال يسع السعدي الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول ، وقال 

 الناس العمل بغريه .
 ه .واجتناب النواه ي . واستعمال املروءة بفعل ما يزينه وترك ما يشين : هي الصالح يف الدين : بفعل األوامروقيل : العدالة 

 يشرتط يف الشاهد أن يكون بالغاً .-25
اِلُكمْ لقوله تعاىل )  ْيِن ِمْن رِجم ِهيدم  ( والصب ال يسمى رجالً . وماْستمْشِهُدوا شم

 ألوىل .وألن الصب ال يقبل قوله على نفسه ، فألن ال يقبل قوله على غريه بطريق ا
 واملراد أنه ال يقبل أداؤه للشهادة ، أما لو ُتملها وهو صغري وعمقمل ما ُتمله ، وشهد به بعد بلوغه صحت شهادته .

 يشرتط يف الشاهد أن يكون أيضاً مسلماً . -26
اِء لقوله تعاىل )  دم هم ْونم ِمنم الشُّ  ( والكافر ليس نرضاه .ممَّْن ت مْرضم

لذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين وا ( وإذا كان الفاسق جيب علينا اليقني يف خربه ، فما بالك بالكافر ) يا أيها ا ولقوله تعاىل
 ) فالكافر حمل اخليانة ( .

 ( والكافر ليس منا . ومأمْشِهُدوا ذمومْي عمْدٍل ِمْنُكمْ ولقوله تعاىل ) 
وهو نقصان عقلها ، وضعف حفظها وضبطها ، وكمال بيان احلكمة يف جعل شهادة امرأتني تعدل شهادة رجل واحد ، -27
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 عقل الرجل ، وقوة حفظه وضبطه ، فاملرأة عرضة للنسيان أكثر من الرجل من حيث العموم .
 البد أن تكون الشهادة عن علم ويقني .-28
 ُترمي االمتناع من الشهادة ُتماًل وأداء ممن دعي إليها . ) وستأت مباحثها إن شاء هللا ( . -29
 التأكيد على مشروعية كتابة الدين إىل أجله . -30
 حرص الشريعة اإلسالمية بإبعاد املسلمني عن كل ما يؤدي إىل النزاع والشك واخلصومات . -31
 إباحة التجارة . -32
 ال حرج يف عدم كتابة التجارة احلاضرة . -33
وال جيوز أن يضار شهيد فيشهد خبالف ما رأى أو  ال جيوز أن يضار كاتب فيكتب خالف ما مُيلى عليه وخالف احلق ، -34

 مسع .
 ُترمي الضرر بني املسلمني . -35
 وجوب تقوى هللا . -36
 أن تقوى هللا سبب للعمل بأوامر هللا وترك نواهيه . -37
ُكْم مِ أن األصل يف اإلنسان اجلهل وعدم العلم إال بتعليم هللا له كما قال تعاىل ) -38 اِتُكْم ال ت مْعلمُمونم وماّللَُّ أمْخرمجم هم ْن بُُطوِن أُمَّ

ةم لمعملَُّكْم تمْشُكُرونم  ْمعم وماأْلمْبصمارم وماأْلمْفِئدم عملم لمُكُم السَّ ْيئاً ومجم  ( . شم
 إثبات علم هللا الواسع احمليط بكل شيء . -39
 أن من أسباب ُتصيل العلم تقوى هللا . -40
َن َأَمانـََته  َوْلَيتَِّق اَوِإن ك نت ْم َعَلى َسَفٍر َولَْ جتَِ )  َّللََّ رَبَّه  َوالَ د وْا َكاتًِبا َفرَِهاٌن مَّْقب وَضٌة فَِإْن َأِمَن بـَْعض ك م بـَْعًضا فـَْليـ َؤدِِ الَِّذي اْؤَتِ 

 ( . (283َتْكت م وْا الشََّهاَدَة َوَمن َيْكت ْمَها فَِإنَّه  آمِثٌ قـَْلب ه  َواَّللَّ  ِبَا تـَْعَمل وَن َعِليٌم )
 [ . 283] البقرة :  

---------- 
اتِباً مسمى ) تم حال السفر بدين إىل أجل أي : وإن كنتم مسافرين ، وتداين( َوِإْن ك ْنت ْم َعَلى َسَفٍر )  ُدوا كم كتب الدين ( يومملْم َتِم

 كالقرطاس والقلم وَنو ذلك .بينكم ، ومثل هذا إذا مل َتدوا أدوات الكتابة  
 أي : فعليكم برهان مقبوضة يقبضها الدائن وهو ) املرهتن ( يأخذها من الراهن وهو املدين .( ب وَضٌة َفرَِهاٌن َمقْ ) 
 . والرهن : توثقة دين بعني ميكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها 
  ُدواْ قال ابن عاشور ٍر ومملْم َتِم فم ِإن ُكنُتْم على سم ين وم ٌة ( اآلية ،   : هذا معطوف على قوله ) إذا تداينتم بدم ْقُبوضم اتًِبا فرهان مَّ كم

كنة ، فإن كانوا على سفر ومل يتمّكنوا من الكتابة لعدم وجود من يكتب ويشهد فقد ُشرع 
ُ

فجميع ما تقّدم حكم يف احلضر وامل
ما مياثل السفر يف  ، ويلحق هباهلم حكم آخر وهو الرهن ، وهذا آخر األقسام املتوقّعة يف صور املعاملة ، وهي حالة السفر غالباً 

 ه احلالة.هذ
  : ملّا ذكر هللا تعاىل النَّْدب إىل اإلشهاد والكْتب ملصلحة حفظ األموال واألّديمان ، عّقب ذلك بذكر حال وقال القرطيب

 األعذار املانعة من الكْتب ، وجعل هلا الرهن ، ونص من أحوال العذر على السفر الذي هو غالب األعذار ، ال سيما يف ذلك
 الوقت لكثرة الغزو ، ويدخل يف ذلك باملعىن كلُّ عذر.

 . والسفر : هو الضرب يف األرض والسري فيها ، مسي السفر سفراً ألنه خروج من البلد وحمل اإلقامة إىل حيث السفر والنور 
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ب ، أما احلضر فيندر فيه ومثل هذا إذا كان الدين يف احلضر ومل جيدوا كاتبًا ، وإمنا خص السفر ، ألنه مظنة عدم وجود الكات
 عدم وجود الكاتب .

  ومقصود الكالم : إذا عدمتم التوثق  خص السفر ، ألن األغلب عدم الكاتب ، والشاهد فيه إمنا : يقال ابن اجلوز
 بالكتاب ، واإلشهاد ، فخذوا الرهن .

 دْين ومل تشهدوا عليه .أي : فإن أِمن بعضكم بعضاً ومل تكتبوا ال( فَِإْن َأِمَن بـَْعض ك ْم بـَْعضاً )  
َن َأَمانـََته  ) ف ان متمُه أي : فليؤد املدين الذي ائتمنه الدائن ) ( ْليـ َؤدِِ الَِّذي اْؤَتِ   ( أي : الذي ائتمن عليه من الدين وغريه .أممم
 منه شيئاً أو مياطل يف أدائه . تذكري بتقوى هللا ، فال ينكر ما ائتمن عليه من دين وغريه ، وال يبخس( َوْلَيتَِّق اَّللََّ رَبَّه  ) 
  : ين يف الذّمة وعلى الرهن لتعظيم ذلك احلق ألّن اسم األمانات له قال ابن عاشور وقد أطلق هنا اسم األمانة على الدَّ

 احلديث : دم أدائه ينعكس ِخيانة ؛ ألهّنا ضّدها ، ويف مهابمة يف النفوس ، فذلك ُتذير من عدم الوفاء به ؛ ألنّه ملا مّسي أمانة فع
ن من خانك.  انمة إىل من ائتممنك وال ختم  أدِّ األمم

  ( : ْليمتَِّق اّللَّم رمبَُّه قال الرازي أي : هذا املديون جيب أن يتقي هللا وال جيحد ، ألن الدائن ملا عامله املعاملة احلسنة حيث ( وم
بغي هلذا املديون أن يتقي هللا ويعامله باملعاملة احلسنة يف أن ال عول على أمانته ومل يطالبه بالوثائق من الكتابة واإلشهاد والرهن فين

ينكر ذلك احلق ، ويف أن يؤديه إليه عند حلول األجل ، ويف اآلية قول آخر ، وهو أنه خطاب للمرهتن بأن يؤدي الرهن عند 
 ل .استيفاء املال فإنه أمانة يف يده ، والوجه هو األو 

  لماء إىل جوازه يف احلضر والسفر .هن حال السفر فقط ، وذهب مجاهري العاستدل باآلية من قال جبواز الر 
 ، وهذا صحيح. قال مجهور من العلماء : الّرْهُن يف السفر بنص التنزيل ، ويف احلضر ثابت بسنة الرسول 

 حديد. اشرتى من يهودي طعاماً إىل أجٍل ورهنه ِدرعاً له من ويف الصحيحني وغريمها عن عائشة أّن النّب 
 (.وِدْرُعه مرهونٌة عند يهودّي بِثالثني صاعاً من شعري ألهله توىف رسول هللا النسائي من حديث ابن عباس قال ) وأخرجه

أي : ال ختفوها وَتحدوا ما شهدمت به ، بإنكار الشهادة أصاًل ، أو بالتغيري فيها أو التبديل ، بزيادة أو ( َوال َتْكت م وا الشََّهاَدَة ) 
 . ان أو غري ذلكنقص

 بإخفاء أو بتغيري أو تبديل .( َوَمْن َيْكت ْمَها ) 
 أي : آمث بفعل ذلك .( فَِإنَّه  آمِثٌ قـَْلب ه  ) 

ادمةم اّللَِّ ِإنَّا ِإًذا لمِمنم اآلَثِنيم )  وهذه كقوله تعاىل هم  ( .ومال نمْكُتُم شم
ُنوا ُكونُوا ق م  ) وقال تعاىل  ا الَِّذينم آمم ْيِن وماألقْ رمِبنيم ِإْن يمُكْن غمِنيًّا أموْ يما أمي ُّهم لمْو عملمى أمنْ ُفِسُكْم أمِو اْلوماِلدم اءم ّلِلَِّ وم دم  فمِقريًا وَّاِمنيم بِاْلِقْسِط ُشهم

ا ِإْن ت مْلُووا أمْو تُ ْعرُِضوا فمِإنَّ اّللَّم كم ا فمال ت متَِّبُعوا اهْلمومى أمْن ت مْعِدُلوا وم ِبريًا فماّللَُّ أمْوىلم هِبِمم ُلونم خم  ( .نم مبما ت مْعمم
 . وأضاف اإلمث إىل القلب ، ألن الشهادة أمر خفي راجع إىل القلب 
ُتذير من اإلقدام على هذا الكتمان ، ألن املكلف إذا علم أنه ال يعزب عن علم هللا ضمري قلبه كان (  َواَّللَّ  ِبَا تـَْعَمل وَن َعِليمٌ ) 

 تعاىل ، فإنه يعلم أنه تعاىل حياسبه على كل تلك األفعال ، وجيازيه عليها إن خرياً فخرياً ، وإن شراً خائفاً حذراً من مالفة أمر هللا
  فشراً.
  : قوله تعاىل ) وهللا مبا تعملون عليم ( هتديد ، كناية عن اجملازاة مبثل الصنيع ؛ ألّن القادر ال حُيول بينه وبني قال ابن عاشور

 . كان عليماً أقام قسطاس اجلزاء  املؤاخذة إالّ اجلهل فإذا
 الفوائد :
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 أنه إذا مل جيد كاتباً يف السفر فإنه يوثق احلق بالرهن املقبوض . -1
 جواز الرهن ، ومجهور العلماء على جوازه حضراً وسفراً .-2
 ا مل جيب رهن وال إشهاد وال كتابة .أنه إذا حصل االئتمان من بعضهم-3
 وجوب أداء األمانة . -4
 رمي كتمان الشهادة .ُت -5
 أن كتمان الشهادة من الكبائر . -6
 وجوب االهتمام بصالح القلب . -7
 عموم علم هللا تعاىل بكل شيء نعمله . -8
 التهديد ملن يكتم الشهادة ، فإن هللا عامل به . -9
ْم َأْو َّت ْف وه  حي َاِسْبك م ِبِه اَّللَّ  فـَيَـْغِفر  ِلَمن َيَشاء َويـ َعذِِب  َمن َيَشاء َّللَِِِّ ما يف السََّماواِت َوَما يف اأَلْرِض َوِإن تـ ْبد وْا َما يف أَنف ِسك  ) 

 ( . (284َواَّللَّ  َعَلى ك لِِ َشْيٍء َقِديٌر )
 [ . 284] البقرة :  

----------- 
ا ن مزملمْت عملمى رمُسول هللاعن أميب هريرة  : لممَّ اوماتِ )  ، قمالم مم ا يف السَّ ا يف أمنْ ُفِسُكْم أمو  هلِل مم ِإْن تُ ْبُدوا مم ا يف األمْرِض وم مم خُتُْفوُه وم

اِب رمُسول هللا   ...(هللاحُيماِسْبُكْم بِِه  اُلوا مُثَّ ب مرمُكوا عملمى ، فمأتموا رمُسول هللا اْشتمدَّ ذِلكم عملمى أْصحم ِب، ف مقم ، رسولم هللا : أيْ الرُّكم
َن األَعَمالِّ مَ  ادم ُكل ِّْفنَا مِّ قمْد أُْنزِلمْت عملمْيكم هِذِه اآليمُة ومال نُطيُقها. قمالم رمُسول هللا ا نُِطيُق: الصَّالةم واجِلهم قمةم، وم يامم والصَّدم  :والصِّ

ا قمالم أمْهُل الكتمابمنيِ ) مم ْعنما ِمْن ق مْبِلُكْم: أتُرِيُدونم أْن ت مُقوُلوا كم نما مسِم ي ْ عمصم عنما  وم ِصريُ ؟ بمْل ُقوُلوا مسِم
م

ِإلمْيكم امل ا  (ومأمطمْعنما ُغْفرمانمكم رمب َّنما وم ف ملممَّ
ا رمأمهم ذملَّْت هِبما أْلسنمتُ ُهْم أن ْ القومُ  اقْ ت م ا، وم ِتِه ): زملم هللُا ت معماىلم يف إثرِهم الِئكم مم نم بِاهلِل وم نم الرَُّسوُل مبما أُْنزِلم ِإلمْيِه ِمْن رمبِِّه وماْلُمْؤِمُنونم ُكلٌّ آمم آمم

ِإلمْيكم  ْعنما ومأمطمْعنما ُغْفرمانمكم رمب َّنما وم ٍد ِمْن ُرُسِلِه ومقماُلوا مسِم ّرُِق ب منْيم أمحم ِصريومُكُتِبِه ومُرُسِلِه ال نُ فم ا هللُا (  اْلمم هم خم ا ف معمُلوا ذِلكم نمسم ، ت معماىلم ف ملممَّ
ا )فمأنزملم هللا ا هلمما مم لُِّف هللُا ن مْفساً ِإالَّ ُوْسعمهم بمْت رمب َّنما ال تُ ؤماِخْذنما ِإْن نمِسينما أمْو أمْخطمْأنم   ال ُيكم ا اْكتمسم ا مم هم عملمي ْ بمْت وم سم : ن معمْم  (كم رمب َّنما )قمالم

ا محممْلتمُه عملمى الَِّذينم ِمْن ق مْبِلنما مم نما ِإْصرًا كم : ن معمْم  (ومال ُتمِْمْل عملمي ْ ا ال طماقمةم )قمالم ْلنما مم : ن معمْم  (لمنما بِهرمب َّنما ومال ُُتممِّ وماْعُف عمنَّا وماْغِفْر )قمالم
اِفرِي ْوِم اْلكم ْوالنما فماْنُصْرنما عملمى اْلقم ْنما أمْنتم مم  رواه مسلم .( : ن معممْ ن( قاللمنما وماْرمحم

ا يِف و  ِإْن تُ ْبُدوا مم ِذِه اآليمُة ) وم ا ن مزملمْت هم ا شم  أمنْ ُفِسُكْم أموْ  عمِن اْبِن عمبَّاٍس قمالم لممَّ هم لم قُ ُلوب مُهْم ِمن ْ ٌء ملْم يْ خُتُْفوُه حُيماِسْبُكْم ِبِه اّللَُّ ( قمالم دمخم
الم النَِّبُّ يْ يمْدُخْل قُ ُلوب مُهْم ِمْن شم  لَّْمنما »   ٍء ف مقم ْعنما ومأمطمْعنما ومسم ت معماىلم ) الم  قُ ُلوهِبِْم فمأمنْ زملم اّللَُّ  قمالم فمأمْلقمى اّللَُّ اإِلميمانم يف « . ُقوُلوا مسِم

بمْت رمب َّنما الم تُ ؤماِخْذنما ِإْن نمسِ  ا مما اْكتمسم هم عملمي ْ بمْت وم سم ا كم ا هلمما مم لُِّف اّللَُّ ن مْفسًا ِإالَّ ُوْسعمهم ينما أمْو أمْخطمْأنما ( قمالم قمْد ف معمْلُت ) رمب َّنما ومالم ُيكم
ا محممْلتمُه عملمى الَّ  مم نما ِإْصراً كم ْوالمنما ( قمالم قمْد ف معمْلُت ُتمِْمْل عملمي ْ ْنما أمْنتم مم   رواه مسلم(. ِذينم ِمْن ق مْبِلنما ( قمالم قمْد ف معمْلُت ) وماْغِفْر لمنما وماْرمحم

 خلقاً وملكاً وتدبرياً .( أي : كل ما يف السماوات واألرض له سبحانه وتعاىل  َّلِلَِّ َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض )  
 خلقاً وملكاً وتصرفاً . قال أبو بكر اجلزائري : 

 وقد جاءت آيات كثرية يف القرآن الكرمي تدل على هذا العموم :
ُع اأْلُُمورُ قال تعاىل ) ِإىلم اّللَِّ تُ ْرجم ا يِف اأْلمْرِض وم مم اوماِت وم مم ا يِف السَّ ّلِلَِّ مم  ( .وم

ا وقال تعاىل ) مم اوماِت وم مم ا يِف السَّ ّلِلَِّ مم يطاً وم ْيٍء حمُِ انم اّللَُّ ِبُكلِّ شم  ( .يف اأْلمْرِض ومكم
ا يف اأْلمْرِض ومُهوم اْلعمِليُّ اْلعمِظيمُ وقال تعاىل ) مم اوماِت وم مم ا يِف السَّ  ( .لمُه مم
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 : وهذه اجلملة تؤيد تفرده سبحانه باأللوهية ، وذلك من جانبني 
وقد هناه عن  ك غريه معه يف العبادة ،أن يعبد غري مالكه ، أو ُيشرِ  بدحيث إن اجلميع عبيد له جل جالله ، وليس للع األول :

 ذلك .
وُيرتك املالك ، أو ُيشرمك مملوك يف العبادة مع املالك،  -كائنًا من كان   -وحيث إن اجلميع عبيد له، فكيف يُعبد مملوك  الثاين :

  وقد هنى عن ذلك .
 رض يفيد والفائدة من إمياننا بأن هلل ملك السموات واأل: 

ألنك ملكه يتصرف  ، ض ، ولو قضى عليك فقرًا فال تعرتضالرضا بقضاء هللا ، وأن هللا لو قضى عليك مرضًا فال تعرت  أواًل :
 فيك كما يشاء ..

ِإنَّ يدل لذلك ما أمرنا هللا به أن نقول عند املصيبة )  ُهْم ُمِصيبمٌة قماُلوا ِإنَّا ّلِلَِّ وم اب مت ْ  ( . ا ِإلمْيِه رماِجُعونم الَِّذينم ِإذما أمصم
البنته اليت أشرف ابنها على املوت، حينما أرسلت إليه ليأت ، فأرسل يقرأ السالم ويقول: إن  ويدل لذلك أيضًا ما بيّنه النب 

 هلل ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فلتصرب ولتحتسب ( .
 ، ألنك ملكه . الرضا بشرعه وقبوله والقيام به ثانياً : 
أن كل ما يف الكون ملك هلل األحد سبحانه وتعاىل من غري شريك ، فما لدينا من مال ومتاع وجاه ليس ملكاً لنا بل هو  ثالثًا :

عملم ملك هلل ، وإمنا َنن مستخلفون فيه لالبتالء واالختبار ، كما قال تعاىل ) ُكْم ُمْستمْخلمِفنيم ِفيِه آِمُنوا بِاّللَِّ ومرمُسولِِه ومأمْنِفُقوا ممَّا جم
ِبريٌ  ُْم أمْجٌر كم ُقوا هلم ُنوا ِمْنُكْم ومأمنْ فم  ( . فمالَِّذينم آمم

 ) إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن هللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون .. ( رواه مسلم . وقال 
 وقلوبكم من املعتقدات واملضمرات والسرائر .أي : وإن تظهروا الذي يف صدوركم ( َوِإْن تـ ْبد وا َما يف أَنـْف ِسك ْم ) 
 ي : أو تسروه وتضمروه .( أَأو َّت ْف وه  ) 
أي : يُطلعكم عليه ، وخيربكم به ويظهره لكم ، ألنه عز وجل ال ختفى عليه خافية ، فالسر والعالنية عنده ( حي َاِسْبك ْم بِِه اَّللَّ  ) 

 سواء .
ْن أمسم قال تعاىل ) وماٌء ِمْنُكْم مم ارِ سم هم اِرٌب بِالن َّ سم ْن ُهوم ُمْستمْخٍف بِاللَّْيِل وم مم رم ِبِه وم هم ْن جم مم ْولم وم  ( . رَّ اْلقم

ا يف اأْلمْرضِ وقال تعاىل ) مم اوماِت وم مم ا يف السَّ ي مْعلمُم مم ا يف ُصُدورُِكْم أمْو تُ ْبُدوُه ي مْعلمْمُه اّللَُّ وم ْيٍء قمِديرٌ وماّللَُّ عملمى ُكلِّ  ُقْل ِإْن خُتُْفوا مم  ( . شم
اءِ وقال تعاىل ) مم ْيٍء يف اأْلمْرِض ومال يف السَّ ى عملمى اّللَِّ ِمْن شم ْفم ا خيم ا نُ ْعِلُن وممم مم ا خُنِْفي وم  (  رمب َّنما ِإنَّكم ت مْعلمُم مم
ا تُ ْعِلُنونم وقال تعاىل ) مم ا ُتِسرُّونم وم  ( . وماّللَُّ ي مْعلمُم مم
رْ وقال تعاىل ) ِإْن َتمْهم ى وم رَّ ومأمْخفم ْوِل فمِإنَُّه ي مْعلمُم السِّ  ( . بِاْلقم
اِت الصُُّدورِ  وقال تعاىل )  ( . ِإنَّ اّللَّم عمِليٌم ِبذم

 . ذهب بعض العلماء إىل أن هذه اآلية منسوخة 
قال فيها: كما تقدم يف حديثي أيب هريرة وابن عباس، وهذا جاء عن ابن عمر وابن عباس، فقد روى البخاري عن ابن عمر أنه 

 نسختها اآلية اليت بعدها .
 هذا قول ابن مسعود ، وأيب هريرة ، وابن عباس يف رواية ، واحلسن ، والشعب ، وابن سريين ، وسعيد : و  قال ابن اجلوزي

 د .بن جبري ، وقتادة ، وعطاء اخلراساين ، والسدي ، وابن زي
يف الصحيح، وقد ورد أيضاً عن ابن عباس وغريه ، فإن قيل: إّن اآلية  والصحيح التأويل األّول لوروده: وقالورجحه يف التسهيل، 
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واحملاسبة وذلك حكم يصح دخول النسخ فيه، فلفظ  ةخرب واألخبار ال يدخلها النسخ، فاجلواب: أّن النسخ إمنا وقع يف املؤاخذ
 .اآلية خرب 

 وذهب بعضهم إىل أهنا غري منسوخة ، وإمنا هي يف حق كامت الشهادة .
) إن هللا َتاوز عن أميت ما  ن العلماء من قال : إن املنسوخ منها ما يتعلق حبديث النفس والوساوس والشكوك لقوله وم

 وسوست به صدورها مامل تعمل أو تكلم ( .
 ومن العلماء من قال : مل تنسخ ، ولكن ال يلزم من احملاسبة املؤاخذة .

 ان يسره ليعلم أنه مل خيف عليه.: يعلمه هللا يوم القيامة مبا ك وقال الِضحاك
الكم ويف اخلرب : إن هللا تعاىل يقول يوم القيامة هذا يوٌم تبلى فيه السرائر وخترج الضمائر وأن ُكتَّايب مل يكتبوا إالَّ ما ظهر من أعم

ر ملن أشاء وأعذب من أشاء فيغفر وأنا املطّلع على ما مل يطلعوا عليه ومل خُيْرُبوه وال كتبوه فأنا أخربكم بذلك وُأحاسبكم عليه فأغف
 للمؤمنني ويعذب الكافرين ، وهذا أصح ما يف الباب ، يدل عليه حديث النجوى :

ُه ف ميُ قمّرِرُ )  يقول عن ابن عمر . قال : مسعت رسول هللا  فم ن م عم عملمْيِه كم ىتَّ يمضم لَّ حم ِة ِمْن رمبِِّه عمزَّ ومجم ُه ِبُذنُوبِِه يُْدىنم اْلُمْؤِمُن ي مْومم اْلِقيمامم
ُقوُل أم  ْل ت مْعِرُف ف مي م ُقوُل هم ا عملمْيكم يف  رمبِّ أمْعِرُف . قمالم فمِإيّنِ  يْ ف مي م ْرتُ هم ت م ِإيّنِ  قمْد سم نْ يما وم نماتِِه  الدُّ سم ةم حم ِحيفم ْومم . ف ميُ ْعطمى صم ا لمكم اْلي م أمْغِفُرهم

ا اْلُكفَّاُر وماْلُمنماِفُقونم ف ميُ نمادمى هِبِْم عم  بُوا عملمى اّللَِّ ومأممَّ ذم ُؤالمِء الَِّذينم كم  متفق عليه .( لمى ُرُءوِس اخلْمالمِئِق هم
ٌة غري مْنُسوخة:  وقال الثعاليب مم ح الطربيُّ أنَّ اآلية حمكم  . ورجَّ

ا يِف  ِإن تُ ْبُدوْا مم صة ، وذلك أنَّ قوله تعاىل ) وم ا هي مصَّ معناه : مبا هو يف ُوْسعكم ، ُفوُه (  أمنُفِسُكْم أمْو ختُْ وهذا هو الصواُب ، وِإمنَّ
قم الصحابُة  ْسِبُكم ، وذلك استصحاُب املعتقد ، والِفْكر فيه ، فلما كان اللفظ ممَّا ميكُن أْن تدخل فيه اخلواطُر ، أشفم ، وُْتتم كم

ها ، ونصَّ على ُحْكِمِه ؛ والنبُّ  ا ، واخلواطُر  فبنيَّ اّللَّ تعاىل هلم ما أراد باآليِة األوىل ، وخصَّصم أنه ال يكلِّف نْفسًا ِإال وْسعمهم
ُب ، وكان يف هذا البيان ف مرمُحُهْم ، ُب ، وال ُيْكتمسم ا يف الُوْسع ، بل هي أمر غالٌب ، وليست مما ُيْكسم ْت هي ، وال دفُعهم  لْيسم

ْشُف كرهبم ، وتأت اآلية حمكمًة ال نمْسخم فيها   .وكم
 . رمحتهب (فـَيَـْغِفر  ) 
 من العصاة .( ْن َيَشاء  ِلمَ ) 
 بعدله .( َويـ َعذِِب  ) 
 من عباده .( َمْن َيَشاء  ) 
  يعين أنه ليس ألحد عليه حق يوجب عليه أن يغفر له ، وليس ألحد عليه حق مينعه من أن يعذبه ، بل امللك له يفعل ما

 د .يشاء وحيكم ما يري
 باملشيئة فإنه مقرون باحلكمة ، أي : أنه ليست مشيئة هللا مشيئة  : ولُيعلم أن كل شيء عّلقه هللا قال الشيخ ابن عثيمني

اءم اّللَُّ ِإنَّ اّللَّم  جمردة هكذا تأت عفواً ، ال ، بل هي مشيئة مقرونة باحلكمة ، والدليل على ذلك قوله تعاىل ) اُءونم ِإالَّ أمْن يمشم ا تمشم مم وم
ِكيماً  انم عمِليماً حم  شيئة هللا بنّي أن ذلك مبين على علم وحكمة .( فلما بنّي أن مشيئتهم مب كم

اوماِت ومال يِف فال يعجزه شيء سبحانه ، كما قال تعاىل ) و  ( َواَّللَّ  َعَلى ك لِِ َشْيٍء َقِديرٌ )  مم ْيٍء يف السَّ انم اّللَُّ لِيُ ْعِجزمُه ِمْن شم ا كم مم
انم عمِليماً قمِديراً   ( . اأْلمْرِض إِنَُّه كم

يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤت امللك من يشاء وينزعه ممن يشاء ، وينسخ من األحكام ما يشاء : حانه ومن قدرته أنه سب
اُء ويبقي ما يشاء ، كما قال تعاىل ) ْن تمشم تُِعزُّ مم اُء وم ت مْنزُِع اْلُمْلكم ممَّْن تمشم اُء وم ْن تمشم اِلكم اْلُمْلِك تُ ْؤِت اْلُمْلكم مم ُتذِ ُقِل اللَُّهمَّ مم ْن وم لُّ مم
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ْيٍء قمِديرٌ  ُر ِإنَّكم عملمى ُكلِّ شم اُء بِيمِدكم اخلْمي ْ  ( . تمشم
 ( ْيٍء قمِديرٌ  وناسب ختم اآلية بقوله تعاىل ملن  ، ومغفرتهه للعباد على ما يبدون وما خيفون ( ألن حماسبت وماّللَُّ عملمى ُكلِّ شم

م الدالئل على كمال قدرته عز وجل ، الذي هو من أعظملعاد إمنا حيصل ذلك يوم البعث وا، يشاء وتعذيبه ملن يشاء منهم 
 الفوائد :

 عموم ملك هللا تعاىل .-1
 أن هللا ال شريك له يف ذلك امللك .-2
 إثبات صفات الكمال هلل تعاىل .-3
 الرضا بقضاء هللا وقدره ، ألننا ملك له تعاىل . -4
 عموم علم هللا تعاىل وسعته . -5
 ال يرضي هللا .اخيفي يف قلبه م ُتذير العبد من أن -6
 إثبات احلساب . -7
 إثبات املشيئة هلل تعاىل . -8
 إثبات القدرة هلل وعمومها . -9
 
 
 
ْعنَا ِه اَل نـ َفرِِق  آَمَن الرَّس ول  ِبَا أ نِزَل ِإلَْيِه ِمن رَّبِِِه َواْلم ْؤِمن وَن ك لٌّ آَمَن بِاَّللَِّ َوَمآلِئَكِتِه وَك ت ِبِه َور س لِ )  بـَنْيَ َأَحٍد مِِن رُّس ِلِه َوقَال وْا َسَِ

َها َما اْكَتَسَبْت رَبَـَّنا اَل 285َوَأَطْعَنا غ ْفَراَنَك رَبَـَّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصري  ) ( اَل ي َكلِِف  اَّللَّ  نـَْفًسا ِإالَّ و ْسَعَها هَلَا َما َكَسَبْت َوَعَليـْ
َنا ِإْصًرا َكَما مَحَْلَته  تـ َؤاِخْذنَا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخطَ  ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا بِِه  ْأنَا رَبَـَّنا َواَل حَتِْمْل َعَليـْ َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلَنا رَبَـَّنا َواَل حت َمِِ

 (286َواْعف  َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرمَحَْنآ أَنَت َمْوالَنَا فَانص ْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن )
 [ . 286 -285] البقرة :  

--------------- 
 جاءت األحاديث بفضل هاتني اآليتني :

تماُه ) قمالم  ، عن النب  عن أميب مسعوٍد البمْدرِيِّ -أ فم لمٍة كم رمِة يف لمي ْ قم نْيِ ِمْن آخر ُسورمِة الب م ْن ق مرمأم بِاآلي مت م  متفٌق عملمْيِه .( مم
ْكُروهم تِ  يلق تماُه اْلمم فم تماُه ِمْن ِقياِم اللَّْيِل .: كم فم ِقيلم : كم لمةم ، وم  ْلكم اللَّي ْ

 .أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن : قيل :  وقال ابن حجر
 .أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقا سواء كان داخل الصالة أم خارجها :  وقيل
  .إلميان واألعمال إمجاالً عليه من امعناه أجزأتاه فيما يتعلق باالعتقاد ملا اشتملتا :  وقيل
 .معناه كفتاه كل سوء  وقيل
 .كفتاه شر الشيطان   : وقيل
 . دفعتا عنه شر اإلنس واجلن  وقيل

 .وقيل من الشيطان وقيل من اآلفات وحيتمل من اجلميع ، قيل معناه كفتاه من قيام الليل  : النوويوقال 
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 لليل ، وليس بشيء .ا يؤذيه ، وقيل : كفتاه من قيام االصحيح : أن معناها كفتاه من شر م:  وقال ابن القيم
ا ِجرْبيُل )ن ابِن عمبَّاٍس رضي هللا عنهما وع-ب نممم الم  قماِعٌد ِعْندم النب  ب مي ْ ُه ، ف مقم عم نمقيضًا ِمْن فموِقِه، ف مرمفمعم رمأسم ا بماٌب مسِم ذم : هم

ْومم ومملمْ  اِء فُِتحم الي م مم لٌك ، فقالم يُ ْفتمْح قمطٌّ إِ  ِمنم السَّ ْومم، فنمزلم منُه مم لٌك نمزلم إىل األرِض مل يْنزلْ الَّ الي م لَّمم وقال : هذا مم : قّط إاّل اليومم فمسم
ا  ُهمم : فماُِتمُة الِكتمابِ أْبِشْر بُِنورمْيِن أُوتِيت م لمكم ا نمبٌّ ق مب ْ رمةِ  ،ملْم يُؤت مُهمم قم واتِيُم ُسورمِة الب م ا ِإالَّ أُْعِطيتمهْرٍف مِ ، لمْن ت مْقرمأم حِبم ومخم هم   رواه مسلم.  (ن ْ

ا ُأْسرِىم ِبرمُسوِل اّللَِّ ) عمْن عمْبِد اّللَِّ قمالم و -ج ى ومِهىم يف  يم انْ ُتهِ  لممَّ هم ا يُ ْعرمُج بِِه  ِبِه ِإىلم ِسْدرمِة اْلُمْنت م ا ي مْنتمِهى مم هم ِة إِلمي ْ اِدسم اِء السَّ مم السَّ
ا وم  هم ى ( قمالم ِمنم األمْرِض ف ميُ ْقبمُض ِمن ْ ا ي مْغشم ْدرمةم مم ى السِّ ا قمالم ) ِإْذ ي مْغشم هم ا ف ميُ ْقبمُض ِمن ْ ا يُ ْهبمُط ِبِه ِمْن ف مْوِقهم ا ي مْنتمِهى مم هم ف مرماٌش ِمْن ِإلمي ْ

ٍب . قمالم فمُأْعطِ  وماتِيمم ُسورمِة الْ  يم الصَّلموماِت اخلْمْمسم ومأُْعطِ  يم أُْعطِ  :ثمالمثاً  رمُسوُل اّللَِّ  يم ذمهم غُ خم رمِة وم قم ْن ملْم ُيْشرِْك بِاّللَِّ ِمْن أُمَّتِ  ب م ِه ِفرم ِلمم
اُت  ْيئاً اْلُمْقِحمم  ( رواه مسلم .شم

اُت ) ا  . الكبائر من الذنوب اليت تقحم صاحبها يف النار أي تلقيه فيها( ْلُمْقِحمم
 ( رواه أمحد . عرشعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز ُتت ال) أ عن أيب ذر قال: قال رسول هللا و -د

خيلق السماوات واألرض بألفي عام أنزل منه آيتني ختم  إن هللا كتب كتابا قبل أن) قال  عن النعمان بن بشري عن النب و -ه 
 . و ابن حبان يرواه الرتمذ( دار ثالث ليال فيقرهبا شيطان  هبما سورة البقرة وال يقرآن يف

 أي : بالذي أنزل إليه من ربه من الوحي وهو القرآن والسنة املطهرة .( لَْيِه ِمْن رَبِِِه آَمَن الرَّس ول  ِبَا أ ْنِزَل إِ )  
 . واملراد بالرسول هنا : حممد 

  يف هذه ثناء من هللا على رسوله و . واملؤمنني 
من ربه من الوحي ، وانقادوا  عطف على الرسول ، أي : وآمن املؤمنون الذين حققوا اإلميان مبا أنزل إليه ( َواْلم ْؤِمن وَن ) 

 لذلك ظاهراً وباطناً .
 واملؤمنون آمن باهلل . أي : كل من الرسول ( ك لٌّ آَمَن بِاَّللَِّ ) 

 واإلميان باهلل يتضمن عدة أمور :
 اإلميان بوجود هللا دون شك وال ريب .األمر األول : 

 وقد دل على وجوده سبحانه الفطرة والعقل والشرع واحلس .
) ما من مولود يولد إال يولد  الفطرة : فإن كل ملوق قد فطر على اإلميان خبالقه من غري سبق تفكري أو تعليم ، وقد قال أما 

 على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينّصرانه أو ميجسانه ( متفق عليه .
جدها ، إذ ال ميكن أن توجد بنفسها ، ألن وأما العقل : فألن هذه املوجودات واملخلوقات سابقها والحقها البد هلا من خالق أو 

أمْم الشيء ال خيلق نفسه ، وال ميكن أن توجد صدفة ، ألن كل حادث البد له من حمِدث، وكل موجود البد له من موِجد . )
ْيٍء أمْم ُهُم اخلْمالُِقونم   ( . ُخِلُقوا ِمْن غمرْيِ شم

 تعاىل .و املكروبني ما يدل داللة قاطعة على وجوده سبحانه  وأما احلس : فإننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعني وغوث
ْرِب اْلعمِظيمِ قال تعاىل ) نماُه ومأمْهلمُه ِمنم اْلكم ي ْ نما لمُه ف منمجَّ ب ْ نُوحاً ِإْذ نمادمى ِمْن ق مْبُل فماْستمجم  ( . وم

ال وجاع العيال فادع هللا لنا ، فرفع خيطب فقال : يا رسول هللا ! هلك امل وعن أنس ) أن أعرابيًا دخل يوم اجلمعة والنب 
 ( متفق عليه . عا فثار السحاب ونزل املطر ...يديه ود

 وأما داللة الشرع : فألن الكتب السماوية كلها ناطقة بذلك .
 اإلميان بربوبية هللا تعاىل . األمر الثاين :
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 هللا ، وال مدبر إال هللا ، فهو خالق كل شيء ومالكه أي : بأنه الرب ال شريك له وال معني ، فال خالق إال هللا ، وال مالك إال
 ومدبره .

 ( . أمال لمُه اخلْمْلُق وماأْلمْمرُ قال تعاىل )
ِْلُكونم ِمْن ِقْطِمريٍ وقال تعاىل ) ا ميم  ( . ذمِلُكُم اّللَُّ رمبُُّكْم لمُه اْلُمْلُك ومالَِّذينم تمْدُعونم ِمْن ُدونِِه مم

ْيٍء قمِديرٌ ت مبمارمكم اوقال تعاىل )   ( . لَِّذي بِيمِدِه اْلُمْلُك ومُهوم عملمى ُكلِّ شم
 اإلميان بألوهيته . األمر الثالث :

 أي : بأنه اإلله احلق ال شريك له ، فكل من اختذ إهلاً مع هللا فألوهيته باطلة .
ا يمْدُعونم ِمْن ُدونِهِ قال تعاىل ) ِبريُ  ذمِلكم بِأمنَّ اّللَّم ُهوم احلْمقُّ ومأمنَّ مم  ( . ُهوم اْلبماِطُل ومأمنَّ اّللَّم ُهوم اْلعمِليُّ اْلكم

 اإلميان بأمسائه وصفاته . األمر الرابع :
من األمساء والصفات على الوجه الالئق به من غري ُتريف وال  أي : إثبات ما أثبته هللا لنفسه يف كتابه أو وصفه به رسوله 

 تعطيل وال تكييف وال متثيل .
ّلِلَِّ اأْلممْسماُء احلُْْسىنم فماْدعُ  ) قال تعاىل ُيج وم ذمُروا الَِّذينم يُ ْلِحُدونم يِف أممْسمائِِه سم ُلونم  ْ وُه هِبما وم انُوا ي مْعمم ا كم ذا األمر وسيأت مزيد حبث هل]( . زمْونم مم

 [ .إن شاء هللا
 عني له متذللني له .املالئكة : عامل غيب خلقوا من نور ، جعلهم هللا طائ (َوَمالِئَكِتِه ) 

 واإلميان هبم يتضمن عدة أمور :
 اإلميان بوجودهم ، فمن أنكر وجودهم فهو كافر ألنه مكذب هلل ولرسوله . أواًل :
 اإلميان مبن علمنا امسه منهم كجربيل وإسرافيل ومن مل نعلم امسه نؤمن هبم إمجااًل . ثانياً :
أنه رآه على صفته اليت خلقه هللا عليها وله ستمائة  ة جربيل ، فقد أخرب النب اإلميان مبا علمنا من صفاهتم ، كصف ثالثًا :

 جناح وقد سد األفق .
 اإلميان مبا علمنا من أعماهلم اليت يقومون هبا بأمر هللا تعاىل كتسبيحه والتعبد له لياًل وهناراً بدون ملل وال فتور . رابعاً :

كالمه حقيقة ، وأهنا نور وهدى،   ، وهي منكتبًا أنزهلا على أنبيائه ورسله  صديق اجلازم بأن هلل: هو التاإلميان بالكتب (وَك ت ِبِه ) 
جمملة إال ما مسي منها وهي: التوراة أنزلت على  ، وأنه جيب اإلميان هباوأن ما تضمنته حق وصدق، وال يعلم عددها إال هللا

 . ، والقرآن أنزل على حممد موسى، واإلجنيل أنزلت على عيسى، والزبور أنزلت على داود
ُنوا آِمُنوا بِاّللَِّ ومرمُسولِِه وماْلِكتماِب الَِّذي ن مزَّلم عملمى رمُسولِِه وماْلِكتماِب الَّذِ قال تعاىل )  ا الَِّذينم آمم ْن يمْكُفْر بِاّللَِّ يما أمي ُّهم مم ي أمنْ زملم ِمْن ق مْبُل وم

ِتِه ومُكُتِبِه ومُرُسِلِه ومالْ  الِئكم مم الال بمِعيداً وم لَّ ضم ْد ضم ْوِم اآْلِخِر ف مقم  ( . ي م
 الرسل يتضمن عدة أمور :باإلميان (  َور س ِلهِ ) 

 أن رسالتهم حق من عند هللا تعاىل ، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر برسالة اجلميع . أواًل :
ِلنيم كما قال تعاىل )   بمْت ق مْوُم نُوٍح اْلُمْرسم ذَّ  مكذبني جلميع الرسل ، مع أنه مل يكن رسول غريه حني كذبوه .فجعلهم هللا  (  كم

اإلميان مبن علمنا امسه منهم بامسه ، وقد ذكر هللا يف كتابه مخسة وعشرين نبيًا ورسواًل ، وأما ما مل نعلم امسه فنؤمن به  ثانيًا :
ْصنماُهْم عملمْيكم ِمْن ق مْبُل ومُرُساًل ملْم ىل )إمجااًل ، فاهلل أرسل رساًل مل يقصصهم علينا وال يعلم عددهم إال هللا قال تعا ومُرُساًل قمْد قمصم

ى تمْكِليماً  لَّمم اّللَُّ ُموسم  ( . ن مْقُصْصُهْم عملمْيكم ومكم
ل تعاىل اإلميان بأهنم بلغوا مجيع ما أرسلوا به على ما أمرهم هللا به ، وأهنم بينوا بياناً ال يسع أحداً ممن أرسلوا إليه جهله قا ثالثًا :
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ُروا فمِإْن ت موملَّْيُتْم فماْعلمُموا أممنَّما عملمى رمُسولِنما اْلبمالُغ ا)  ( . ْلُمِبنيُ ومأمِطيُعوا اّللَّم ومأمِطيُعوا الرَُّسولم وماْحذم
، فيؤمنون ببعض ويكفرون ال يفرقون بني أحد منهمفاملؤمنون يصدقون جبميع األنبياء والرسل ، ( ال نـ َفرِِق  بـَنْيَ َأَحٍد ِمْن ر س ِلِه ) 

ْهديون هادون إىل سُ  اخلري، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن  ُبل ببعض، بل اجلميع عندهم صادقون بارون راشدون مم
خامت األنبياء واملرسلني، الذي تقوم الساعة على شريعته، وال تزال طائفة من أمته على  هللا، حىت ُنسخ اجلميع بشرع حممّد 

 .ريناحلق ظاه
ي مُقوُلونم نُ ْؤِمنُ وهذا خبالف الذين قال هللا عنهم )  ّرُِقوا ب منْيم اّللَِّ ومُرُسِلِه وم يُرِيُدونم أمْن يُ فم نمْكُفُر ِإنَّ الَِّذينم يمْكُفُرونم بِاّللَِّ ومُرُسِلِه وم ْعٍض وم  بِب م

ِبيالً  يُرِيُدونم أمْن ي متَِّخُذوا ب منْيم ذمِلكم سم ْعٍض وم  ( . بِب م
 أي : وقال الرسول واملؤمنون .( ال وا َوقَ ) 
ْعَنا َوَأَطْعَنا )   .عالً للمأمورات وتركاً للمحظورات: وانقدنا لذلك جبوارحنا ف( أيومأمطمْعنما، وما هنيتنا عنه )أي: مسعنا ما أمرتنا به( َسَِ
 . فالفرق بني السمع والطاعة ، أن السمع هو القبول ، والطاعة هي االمتثال واالنقياد 

انم ق مْولم اْلُمْؤِمِننيم ِإذما ُدُعوا ِإىلم اّللَِّ ومرمُسولِِه لِيمْحُكمم قولوا مسعنا وأطعنا ، كما قال تعاىل )ي وهكذا صفات أهل اإلميان أن ِإمنَّما كم
ْعنما ومأمطمْعنما ومأُولمِئكم ُهُم اْلُمْفِلُحونم  ُهْم أمْن ي مُقولُوا مسِم ن م  ( . ب مي ْ

ميماِن أمنْ رمب َّنما إِ وقال عنهم ) ْعنما ُمنماِدياً يُ نماِدي ِلإْلِ نَّا  ن َّنما مسِم  ( .آِمُنوا ِبرمبُِّكْم فمآمم
نماُكْم ِبُقوٍَّة ومامْسمُعوا خبالف املكذبني من اليهود وغريهم الذين قال هللا عنهم ) ا آت مي ْ ْذنما ِميثماقمُكْم ومرمف مْعنما ف مْوقمُكُم الطُّورم ُخُذوا مم ِإْذ أمخم وم

نماقمالُ  ي ْ عمصم ْعنما وم  ( . وا مسِم
عٍ وقال تعاىل عنهم ) رم ُمْسمم نما ومامْسمْع غمي ْ عمصمي ْ ْعنما وم ي مُقوُلونم مسِم وماِضِعِه وم ِلمم عمْن مم اُدوا حُيمّرُِفونم اْلكم  ( . ِمنم الَِّذينم هم

 أي : نسألك غفرانك ، واملغفرة : سرت الذنب والتجاوز عنه .( غ ْفَراَنَك رَبَـَّنا ) 
 أي : إليك املرجع واملآب يوم يقوم احلساب .(  َوِإلَْيَك اْلَمِصري   )

ُعونم ِفيِه ِإىلم اّللَِّ كما قال تعاىل )  ( . ومات َُّقوا ي مْوماً تُ ْرجم
ُع اأْلُُمورُ وقال تعاىل ) ِإىلم اّللَِّ تُ ْرجم  ( . وم
 ( . أمال ِإىلم اّللَِّ تمِصرُي اأْلُُمورُ  وقال تعاىل )

 . خبلقه ورأفته هبم وإحسانه إليهم أي: ال يكلف أحًدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعاىل (ف  اَّللَّ  نـَْفساً ِإالَّ و ْسَعَها ال ي َكلِِ ) 
ا اْستمطمْعُتْم ومامْسمُعوا ومأمِطيُعواكما قال تعاىل )  ( . فمات َُّقوا اّللَّم مم

رم وقال تعاىل ) عملم عملمْيُكْم يِف الدِّيِن ِمْن حم ا جم مم  ( . جٍ وم
رمجٍ وقال تعاىل )  ا يُرِيُد اّللَُّ لِيمْجعملم عملمْيُكْم ِمْن حم  ( . مم

 ( . يُرِيُد اّللَُّ ِبُكُم اْلُيْسرم ومال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرم وقال تعاىل )
ا يف أمنْ ُفِسُكْم أم ) وهذه هي الناسخة الرافعة ملا كان أشفق منه الصحابة، يف قوله ِإْن تُ ْبُدوا مم أي: هو  (ُفوُه حُيماِسْبُكْم ِبِه اّللَّ ْو ختُْ وم

وإن حاسب وسأل لكن ال يعذب إال مبا ميلك  الشخص دفعه، فأما ما ال ميكن دفعه من وسوسة النفس وحديثها، فهذا ال 
 يكلف به اإلنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من اإلميان.

 . أي: من خري (هَلَا َما َكَسَبْت ) 
َها مَ )   . أي: من شر (ا اْكَتَسَبْت َوَعَليـْ
  : العبد به ، وجاءت بعليها يف السيئات ألهنا مما يضر لها يف احلسنات ألهنا مما ينتفع وجاءت العبارة بقال يف التسهيل
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العبد ، وإمنا قال يف احلسنات كسبت ويف الشّر اكتسبت ، ألّن يف االكتساب ضرب من االعتمال واملعاجلة ، حسبما تقتضيه 
أو ، فالسيئات فاعلها يتكلف مافة أمر هللا ، ويتعّداه خبالف احلسنات ، فإنه فيها على اجلاّدة من غري تكلف ، افتعل صيغة 

ت مبا ألّن السيئات جيّد يف فعلها مليل النفس إليها ، فجعلت لذلك مكتسبة ، وال مل يكن اإلنسان يف احلسنات كذلك : وصف
 ل .ال داللة فيه على االعتما

   أي : ربنا .( َنا رَبَـّ ) 
 أي : ال تعاقبنا .( ال تـ َؤاِخْذنَا ) 
 النسيان : ذهول القلب عن شيء معلوم .( ِإْن َنِسيَنا ) 
 أي: إن تركنا فرًضا على جهة النسيان، أو فعلنا حراًما كذلك (  رمب َّنما ال تُ ؤماِخْذنما ِإْن نمِسينما: )  قال ابن كثري . 
 طأ : الوقوع يف املخالفة من غري قصد ، إما جلهل أو غري ذلك .اخل( َأْو َأْخطَْأنَا ) 

 ويف حديث أيب هريرة : قال هللا تعاىل : نعم ، ويف حديث ابن عباس : قال هللا : قد فعلت .
 ويف احلديث ) إن هللا َتاوز ألميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( رواه ابن ماجه .

َنا ِإْصرًا َكَما مَحَْلَته  َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَنا رَبَـَّنا َوال حَتِْمْل َعلَ )  أي: ال تكّلفنا من األعمال الشاقة وإن أطقناها، كما شرعته  (يـْ
نب الرمحة بوضعه يف شرعه الذي أرسلته  لألمم املاضية قبلنا من األغالل واآلصار اليت كانت عليهم، اليت بعثتم نبيمك حممًدا 

 نيف السهل السمح.به، من الدين احل
 م .نعقال هللا: :  قال وقد ثبت يف صحيح مسلم، عن أيب هريرة، عن رسول هللا 

 . قد فعلت:  قال هللا:  قال وعن ابن عباس، عن رسول هللا 
 أي : ال تكلفنا من اآلصار اليت يثقل محلها ما كلفته من قبلنا ، فإنا أضعف أجسادًا ، وأقل احتماالً  قال ابن تيمية :  ،

 وهذا يف األمر والنهي والتكليف .
 . اإلصر : الشيء الثقيل الشاق الذي يعجز اإلنسان عن ُتمله من األوامر والنواهي والتكاليف الشرعية 

ا محممْلتمُه عملمى الَِّذينم ِمْن ق مْبِلنما قوله تعاىل ) مم ن قبلنا من ) الكاف ( للتشبيه ، مبعىن ) مثل ( أي : مثل الذي محلته على الذين م (كم
 اليهود والنصارى وغريهم .

  من ذلك أن هللا جعل من شروط قبول توبة بين إسرائيل قتل أنفسهم ، أي : قتل بعضهم بعضاً ، حىت إن الرجل يقتل أخاه
ماذُِكُم الْ وأباه، قال تعاىل ) ُكْم بِاختِّ ْوِمِه يما ق مْوِم ِإنَُّكْم ظملمْمُتْم أمنْ ُفسم ى لِقم ِإْذ قمالم ُموسم ُكْم ذمِلُكْم وم ِعْجلم ف مُتوبُوا ِإىلم بمارِِئُكْم فماقْ تُ ُلوا أمنْ ُفسم

وَّاُب الرَِّحيمُ  ٌر لمُكْم ِعْندم بمارِِئُكْم ف متمابم عملمْيُكْم ِإنَُّه ُهوم الت َّ ي ْ  ( . خم
 ا محممْلتمُه عملمى الَِّذينم ِمْن ق مْبِلنما ) واحلكمة من قوله مم  عليها ، وما ميزها به من بني األمم .تذكري األمة بعظيم فضل هللا ( كم
ْلَنا َما ال طَاَقَة لََنا ِبِه )   ه .ء، ال تبتلينا مبا ال قبل لنا بأي: من التكليف واملصائب والبال (رَبَـَّنا َوال حت َمِِ
 . ينك مما تعلمه من تقصرينا وزللناأي: فيما بيننا وب (َواْعف  َعنَّا ) 
 ز عما ارتكبنا من املنهيات .أي : َتاو ( َواْغِفْر لََنا ) 
 برمحتك الواسعة .(  َواْرمَحَْنا) 
  : ألفاظ متقاربة املعىن وبينها من الفرق أّن العفو ترك املؤاخذة  (واعف عمنَّا واغفر لمنما وارمحنآ  قوله تعاىل )قال يف التسهيل

 م .نعامحة َتمع ذلك مع التفضيل باإلبالذنب ، واملغفرة تقتضي مع ذلك السرت ، والر 
  أي: فيما ُيْستمقبل، فال توقعنا بتوفيقك يف ذنب آخر، وهلذا قالوا: إن املذنب حمتاج إىل ثالثة : ) وارمحنا ( قال ابن كثري
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 أشياء: أن يعفو هللا عنه فيما بينه وبينه، وأن يسرته عن عباده فال يفضحه به بينهم، وأن يعصمه فال يوقعه يف نظريه.
 ك .كالن، وال حول وال قوة لنا إال بأي: أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت املستعان، وعليك التّ  (أَْنَت َمْوالنَا ) 
 ( ُنواواملراد بالوالية هنا الوالية اخلاصة ، وهي والية هللا عز وجل للمؤمنني كما قال تعاىل ( وقال سبحانه  اّللَُّ وميلُّ الَِّذينم آمم

وْ ) ُمْ ذمِلكم بِأمنَّ اّللَّم مم ْوىلم هلم اِفرِينم ال مم ُنوا ومأمنَّ اْلكم  ( . ىلم الَِّذينم آمم
 يفأي: الذين جحدوا دينك، وأنكروا وحدانيتك، ورسالة نبيك، وعبدوا غريك، وأشركوا معك (  فَاْنص ْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ ) 

رة، قال هللا: نعم. ويف احلديث الذي رواه مسلم، عن ابن عباس: عبادك، فانصرنا عليهم، واجعل لنا العاقبة عليهم يف الدنيا واآلخ
 "قال هللا: قد فعلت".

 . فنعم املوىل تبارك وتعاىل ونعم النصري ملن عبده وتوكل عليه واعتصم به 
نِْعمم النَِّصريُ قال تعاىل ) ْوىلم وم ْوالُكْم فمِنْعمم اْلمم  ( . وماْعتمِصُموا بِاّللَِّ ُهوم مم

نِْعمم النَِّصريُ وقال تعاىل ) ْوىلم وم ْوالُكْم نِْعمم اْلمم ِإْن ت موملَّْوا فماْعلمُموا أمنَّ اّللَّم مم  ( . وم
ُر النَّاِصرِينم وقال تعاىل ) ي ْ ْوالُكْم ومُهوم خم  ( . بمِل اّللَُّ مم

  : وا على العدّو ، فقد طاب ووجه االهتمام هبذه الدعوة أهّنا جامعة خلريي الدنيا واآلخرة ؛ ألهّنم إذا نصر قال ابن عاشور
 عيشهم وظهر دينهم ، وسلموا من الفتنة ، ودخل الناس فيه أفواجاً. 
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