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 مقدمة
 سورة آل عمران سورة مدنية .

 . وهذه السورة نزلت باملدينة باالتفاقن عاشور : قال اب
 والفرق بني املدين واملكي : االعتبار بالزمن ، فما نزل قبل اهلجرة فهو مكي ، وما نزل بعد اهلجرة فهـو مدين .

 فضائلها :
البقرة  صحابه اقرءوا الزهراوين اقرءوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا أل   ) قال رسول هللا    قال : أمامة الباهلي أيبعن  
حتاجان   طري صواف  من  فرقان  فإهنما تأتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان أو كأهنما غيايتان أو كأهنما  عمران  آل  وسورة  
 رواه مسلم .البطلة (   فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها  البقرة  عن أصحاهبما اقرءوا سورة  
  ة بـ " آل عمران " لورود ذكر قصة تلك األسرة الفاضلة " آل عمران " ، وعمران هو والد مرمي )أم مسيت السور

 عيسى( ، وما جتلى فيها من مظاهر القدرة اإلهلية ، بوالدة السيدة مرمي البتول وابنها عيسى عليهما السالم . 
 : أغراض السورة 

 القرآن ، ومراتب األفهام يف تلقيها . ، وتقسيم آيات بالتنويه بالقرآن ، وحممد  أواًل :
 والتنويه بفضيلة اإلسالم وأنه ال يعدله دين ، وأنه ال يقبل دين عند هللا ، بعد ظهور اإلسالم ، غري اإلسالم . ثانياً :
 اس أن يكفروا به .والتنويه بالتوراة واإلجنيل ، واإلمياء إىل أهنما أنزال قبل القرآن ، متهيدا هلذا الدين فال حيق للن ثالثاً :
: وعلى التعريف بدالئل إهلية هللا تعاىل ، وانفراده ، وإبطال ضاللة الذين اختذوا آهلة من دون هللا : من جعلوا له رابعًا 

 شركاء ، أو اختذوا له أبناء .
منني خري من ذلك ، وهتديد املشركني بأن أمرهم إىل زوال ، وأال يغرهم ما هم فيه من البذخ ، وأن ما أعد للمؤ  خامسًا :

 وهتديدهم بزوال سلطاهنم .
،  وق هلل ، وذكر الذين آمنوا به حقا  الثناء على عيسى عليه السالم وآل بيته ، وذكر معجزة ظهوره ، وأنه خمل سادسًا :

 وإبطال إهلية عيسى ، ومن مث أفضى إىل قضية وفد جنران وجلاجتهم .
: أن يؤمنوا خذ هللا من العهد على الرسل كلهماحلنفية وأهنم بعداء عنها ، وما أمث حماجة أهل الكتابني يف حقيقة  سابعًا :

 بالرسول اخلامت .
وأن هللا جعل الكعبة أول بيت وضع للناس ، وقد أعاد إليه الدين احلنيف كما ابتدأه فيه ، وأوجب حجه على  ثامنًا :

 املؤمنني .
 وافرتائهم يف دينهم وكتماهنم ما أنزل إليهم. إظهار ضالالت اليهود ، وسوء مقالتهم ،  تاسعاً :
، رهم بسابق سوء حاهلم يف اجلاهلية، وذكسالم، وأمرهم باالحتاد والوفاقوذكر املسلمني بنعمته عليهم بدين اإل عاشرًا :

 وهون عليهم تظاهر معانديهم من أهل الكتاب واملشركني .
لتمييز اخلبيث من مث عادوا إىل الكفر فكانوا مثال   هروا اإلسالم: وذكرهم باحلذر من كيدهم وكيد الذين أظ احلادي عشر

، والبالء ، وأذى العدو ، ووعدهم على ذلك بالنصر رب على تلقي الشدائد، والصلطيب، وأمرهم باالعتزاز بأنفسهما
 ا حصل فيهما .، ويوم بدر ، وضرب هلم األمثال مبوإلقاء الرعب منهم يف نفوس عدوهم، مث ذكرهم بيوم أحدوالتأييد 
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مواساة األمة ،  ونوه ، بشأن الشهداء من املسلمني ، وأمر املسلمني بفضائل األعمال : من بذل املال يف الثاين عشر :
 واإلحسان ، وفضائل األعمال ، وترك البخل ، ومذمة الربا وختمت السورة بآيات التفكري يف ملكوت هللا.

َيُّ الحَقيُّوُم اَّللهُ ال ِإَلَه ِإاله ُهَو ) أمل .   ( .احلح
 [ . 2 – 1] آل عمران : 
-------------- 

اختلف  العلماء يف  احلروف املقطعـة اليت وردت يف أوائل بعض السور على أقوال  ،  هذه تسمى احلروف املقطعة ) أمل  (
 كثرية :
هي أمساء هلل ،  ضهم قال :وبعهي أمساء للسور ،  فبعض العلماء : قالهلا معىن ، واختلف يف معناها :  فقيل :

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

 نزل بلغة العرب ، وهذه احلروف ليس هلا معىن يف اللغة العربية .
 يف تفسريه فقال : ورجح هذا القول ابن كثري إعجاز القرآن العظيم ، فأرجح األقوال أهنا إشارة إىل وأما احلكمة منها :

وقال آخرون إمنا ذكرت هذه احلروف يف أوائل السور اليت ذكرت فيها بيانا  إلعجاز القرآن وأن اخللق عاجزون عن 
هب الرازي يف تفسريه معارضته مبثله هذا مع أنه مركب من هذه احلروف املقطعة اليت يتخاطبون هبا ، وقد حكى هذا املذ

عن املربد ومجع من احملققني ، وإليه ذهب الشيخ أبو العباس بن تيمية وشيخنا احلافظ اجملتهد أبو احلجاج املزي وحكاه يل 
 عـن ابن تيميـة .                                                                         

واء البينان حيث قال بعد أن ذكر اخلالف : أما القول الذي يدل استقراء يف أض وقد رجح هذا الشيخ الشنقيطي 
لق القرآن على رجحانه فهو : أن احلروف املقطعة ذكرت يف أوائل السور اليت ذكرت فيها بيانا  إلعجاز القرآن ، وأن اخل

أن السور اليت افتتحت باحلروف  : ووجه استقراء القرآن هلذا القول : مث قال رمحه هللا عاجزون عن معارضته مبثله ...
مل ذلك ااملقطعة يذكر فيها دائما  عقب احلروف املقطعة االنتصار للقرآن وبيان إعجازه وأنه حق ، قال تعاىل يف البقرة ) 

مل هللا ال إله إال هو احلي القيوم نزل عليك الكتاب باحلق ( ، وقال يف االكتاب ال ريب فيه ( ، وقال يف آل عمران ) 
لر كتاب املص كتاب أنزل إليك ( ، وقال يف يونس ) الر تلك آيات الكتاب احلكيم ( ، وقال يف هود ) اعراف ) األ

 لر تلك آيات الكتاب املبني . إنا أنزلناه قرآنا  عربيا  ( .اأحكمت آياته .. ( ، وقال يف يوسف ) 
 مث ذكر رمحه هللا بقية السور .

محه هللا فقال بعدما رجح هذا القول : ... أن هذا القرآن مل يأت بكلمات ، أو ر  ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمني
 به البشر ، ومع ذلك فقد أعجزهم . حبروف خارجة عن نطاق البشر ، وإمنا هي من احلروف اليت ال تعدو ما يتكلم

 ا .، ألن الفصل حاصل بدوهن فهذا ضعيفمن قال إمنا ذكرت ليعرف هبا أوائل السور ،  وأما قول 
 اإلعراض عن القرآن إذا تلي عليهم: بل ابتدئ هبا لتفتح الستماعها أمساع املشركني إذا تواصوا ب وقول من قال ،

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

  ( حرفا  جيمعها قوهلم : نص حكيم قاطع له س 14عدد هذه احلروف املقطعة ) . ر 



الشيخ/ سليمان بن حممد اللهيميد  تفسري سورة آل عمران

 3 

  ( سورة باحلروف املقطعة .  29افتتح هللا عز وجل ) 
 لأللوهية هلل تعاىل . ، متضمن اسم من أمساء هللا(  اَّللهُ  )

املألوه املعبود الذي تعبده اخلالئق ، وتتأله له حمبة وتعظيما  وخضوعا  له ، وفزعا  إليه يف احلوائج والنوائب ، ملا له  :ومعناه 
 وهي صفات الكمال . من صفات األلوهية ،

 . ال يعرف أحد تسمى به ال يف اجلاهلية وال يف اإلسالم ، وهو خمتص باهلل لفظا  ومعىن 
 .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 يأيت بعد شيءأي أن أمساء هللا تأيت بعده ا  ومعىن : مجيع األمساء ترجع إليه لفظ 
، وهذه الصفة ترجع إليها مجيع  هذا االسم يتضمن صفة اإلهلية وهي أوسع الصفاتأن : أي ترجع إليه معىن ومعىن  

 الصفات .
 : اآلثار املرتتبة على معرفتنا هبذا 

فس واألهل والولد والدنيا مجيعا  ، ألنه املألوه املعبود وحده وهو املنعم حمبة هللا حمبة عظيمة تتقدم على حمبة الن أواًل :
 املتفضل وحده .

تعظيمه سبحانه وإجالله وإخالص العبودية له وحده من توكل وخوف ورجاء ورغبة ورهبة وغري ذلك من أنواع  ثانيًا :
 العبادات .

 ط اخلوف واهليبة من اخللق والتعلق هبم .: الشعور بالعزة به سبحانه والتعلق به وحده ، وسقو ثالثاً 
 : طمأنينة القلب وسعادته وأنسه باهلل .رابعاً 

 إرادة تعاىل باحملبة والوالء ، وإفراده تعاىل باحلكم والتحاكم . خامساً :
 . أي: ال معبود حبق سواه(  ال ِإَلَه ِإاله ُهوَ ) 
 دة والطاعة والتأله له تعاىل، لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه،فهو اإلله احلق الذي تتعني أن تكون مجيع أنواع العبا 

ه نواهيه، وكل ما سوى هللا تعاىل باطل، فعبادة ما سواا  لربه، ممتثال أوامره جمتنب ا  ولكون العبد مستحقا أن يكون عبد
 . من أنواع العبادةفلم يستحق شيئا من مجيع الوجوه، ا  فقري  ا  مدبر  ا  ناقص ا  باطلة، لكون ما سوى هللا خملوق

 ي فيد احلصر وطريقة النفتمجلة  منفرد باأللوهية، وذلك من قوله )  ال إله إال هو ( هذههذه اآلية خيرب هللا بأنه  يف
 واإلثبات 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 : 
 فأخرب أنه هللا، الذي له مجيع معاين األلوهية، وأنه ال يستحق األلوهية والعبودية إال هو، وعبودية  وقال السعدي :

 غريه باطلة .
 َلَه ُهَو اَلاِذي يُطَاُع ، حَمَباة  َوَخو ف ا َوَرَجاء  . تـَق َتِضي َأالا حيُِبا ِسَواُه ، فَ ، اَل ِإَلَه ِإالا َاَّللُا  ل :قـَو  :  قال ابن رجب ِإنا َاإل ِ

َرُه َاَّللاُ  َرُهُه ، َفَمن  َأَحبا َشي ئ ا مماا َيك  ُمل  تـَو ِحيُدُه   ، أَو  َكرَِه َشي ئ ا مماا حيُِبُُّه َاَّللُا ملَ  َوِمن  مَتَاِم حَمَباِتِه حَمَباُة َما حيُِبُُّه ، وََكرَاَهُة َما َيك  َيك 
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ِب َما َكرَِهُه مما  َِفيِ  حِبَس  قُُه يف قـَو لِِه : اَل ِإَلَه ِإالا َاَّللُا ، وََكاَن ِفيِه ِمن  اَلشِ ر ِك َاخل  َرُهُه . قَاَل َواَل ِصد  ا حيُِبُُّه َاَّللُا ، َوَما َأَحباُه مماا َيك 
َخَط اَّللَا وََكرُِهوا رِض  َذِلَك بِأَنـاُهُم اتـابَـُعوا مَ )ىل تـََعا َبَط أَع َماهلَُ ا َأس   م ( .َوانَُه فََأح 
 فضائل كلمة التوحيد 

ِلَها ُخِلقَ  أواًل : قِ  ، َوبـَرَاءٌة ِمن  اَلشِ ر ِك ، َوأِلَج  قِ  َوَدع َوُة َاحلَ  اَلِص ، َوَشَهاَدُة َاحلَ  َل ُق . َوِهَي َكِلَمُة َاإل ِخ    َاخل 
ن َس ِإالا لِيَـع ُبُدو )  َكَما قَاَل تـََعاىَل  نا َواإل ِ  ( .ن َوَما َخَلق ُت اجلِ 

ِلَها أُر ِسَلت  اَلرُُّسُل َوأُن زَِلت  اَل ُكُتُب  ثانياً :  َوأِلَج 
 ن ( .ُبُدو ِإلََه ِإالا أَنَا فَاع  َوَما أَر َسل َنا ِمن  قـَب ِلَك ِمن  َرُسوٍل ِإالا نُوِحي ِإلَي ِه أَناُه ال ) قَاَل تـََعاىَل 

رِِه َعَلى َمن  َيَشاُء ِمن  ِعَباِدِه َأن  أَن ِذُروا أَناُه ال ِإلََه ِإالا أَ وقال تعاىل )   ( . نَا فَاتـاُقونِ يـُنَـز ُِل ال َمالِئَكَة بِالرُّوِح ِمن  أَم 
يَُة أَواُل َما َعداَد  ُ َعَلى ِعَباِدِه ِمن  اَلنـاَعِم يِف ُسورَِة اَلَوَهِذِه َاآل  َنَة : َما أَنـ َعَم َاَّللا ِل ، َوهِلََذا قَاَل اِب ُن ُعيَـيـ  نِ َعِم اَلايِت ُتَسماى ُسورَة اَلناح 

َناِة َكال َما اَل ِعَباِد  نِع َمة  أَع َظَم ِمن  أَن  َعرافـَُهم  اَل ِإلََه ِإالا َاَّللُا ، َوِإنا اَل إِلََه ِإالا َاَّللُا أِلَه لِ َعَلى  ِلَها َاجل  نـ َيا; َوأِلَج  ِل اَلدُّ ِء اَل َبارِِد أِلَه 
ِخَرِة ، أُِعدات  َداُر اَلثـاَواِب َوَداُر اَل ِعَقاِب  ِل َداِر اَلثـاَواِب ، َوَمن  َرداَها َكاَن ِمن  ، يف َاآل  َها َكاَن ِمن  أَه  َفَمن  قَاهَلَا َوَماَت َعَليـ 

ِل اَل ِعَقا ِلَها أُ ب ، أَه  َهاِد ، َفَمن  قَاهَلَا ُعِصَم َمالُُه َوَدُمُه َوِمن  َأج   .ِمَرت  اَلرُُّسُل بِاجلِ 
َناِة   هي ثالثاً :  .ََثَُن َاجل 

َنا )  قال   رواه أبو داود . .ة (َمن  َكاَنت  آِخَر َكاَلِمِه َدَخَل َاجل 
 جَنَاٌة ِمن  اَلنااِر . وهي  رابعاً :

َع اَلناِبا )  َهُد َأن  اَل إِلََه ِإالا َاَّللُا ، فـََقاَل َخرََج ِمن  اَلناارِ  ُمَؤذِ ن ا مسَِ ِلٌم   .( يـَُقوُل : َأش   َخراَجُه ُمس 
َسَناِت  وهي خامساً : َسُن َاحلَ   .َأح 

َناِة ، َويـُبَ  ) قَاَل أَبُو َذرٍ  : ِِن َعَمال  يـَُقر ُِبِِن ِمَن َاجل  اِعُدين ِمن  اَلنااِر ، قَاَل : ِإَذا َعِمل َت َسيِ َئة  قـُل ُت : يَا َرُسوَل َاَّللِا ! َعلِ م 
َسنَ  ثَاهِلَا قـُل ُت : يَا َرُسوَل َاَّللِا ، اَل إَِلَه ِإالا َاَّللُا ِمَن َاحلَ  ُر أَم  َسَنافَاع َمل  َحَسَنة  ، فَِإنـاَها َعش  َسُن َاحلَ   ت ( .اِت   قَاَل ِهَي َأح 

ُد   َوِهيَ  سادساً : ميَاِن يف اَل َقل ِب  َما ُدِرَس ِمنَ جُتَدِ   .َاإل ِ
َنِد َأنا اَلناِبا  كما يف ُد ِإميَانـََنا   قَاَل : ُقولُوا : اَل ِإلََه ِإالا َاَّللا ) قَاَل أِلَص َحاِبِه  اَل ُمس  ُدوا ِإميَاَنُكم  قَالُوا َكي َف جُنَدِ    ( .َجدِ 
َر ِض َرَجَحت  هِبِنا . َوِهَي اَلايِت اَل يـَع ِدهلَُ  سابعاً : ٌء يف اَل َوز ِن ، فـََلو  ُوزَِنت  اَلساَماِء َواأل   ا َشي 

َنِد َعن  َعب ِد َاَّللاِ  رٍو َعن  اَلناِب  َكَما يِف اَل ُمس   َأنا نُوح ا قَاَل اِلب ِنِه ِعن َد َمو تِِه : آُمُرَك ِباَل ِإلَِه ِإالا َاَّللُا ، فَِإنا  )  ب ِن َعم 
ُهنا  اَل ِإلََه ِإالا َاَّللا  َهَمٍة َقَصَمتـ  ََرِضنَي اَلساب َع ُكنا يف َحل َقٍة ُمبـ    ( .اَلساَماَواِت اَلساب َع َواأل 

رٍو  ِِن َشي ئ ا أَذ   َأنا ُموَسى  )   َعن  اَلناِب . َوِفيِه أَي ض ا َعن  َعب ِد َاَّللِا ب ِن َعم  ُكُرَك بِِه َوأَد ُعوَك ِبِه ، قَاَل : يَا َربُّ َعلِ م 
 ِإلََه ِإالا َاَّللُا . فـََقاَل : اَل ِإلََه قَاَل : يَا ُموَسى ! ُقل  اَل ِإلََه ِإالا َاَّللُا ، قَاَل : يَا َربِ  ! ُكلُّ ِعَباِدَك يـَُقوُلوَن َهَذا . قَاَل : ُقل  اَل 

َا أُرِيُد َشي ئ ا خَتُصُِِّن  ََرِضنَي اَلساب َع يف ِكفاةٍ ِإالا أَن َت ، ِإمنا ،  بِِه . قَاَل : يَا ُموَسى ! َلو  َأنا اَلساَماَواِت اَلساب َع َوَعاِمَرُهنا َغري ِي َواأل 
  ( .َواَل إِلََه ِإالا َاَّللُا يِف ِكفاٍة ، َماَلت  هِبِنا اَل ِإلََه ِإالا َاَّللا 

ِر .  ثامناً :  َوِهَي أَف َضُل اَلذ ِك 
ِر اَل ِإلََه ِإالا َاَّللا  ع )َكَما يف َحِديِث َجاِبٍر اَل َمر ُفو   رواه الرتمذي . . (أَف َضُل اَلذ ِك 
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 ومن أعظم فضائلها : تاسعاً :
ِ َعن  َأيب ُهَريـ َرَة ما جاء  َدُه اَل شَ ) َمن  قَاَل   َعن  اَلناِب  يف اَلصاِحيَحني  ُد اَل ِإَلَه ِإالا َاَّللُا َوح  م  رِيَك لَُه ، َلُه اَل ُمل ُك َوَلُه َاحلَ 

ِر رِقَاٍب ، وَُكِتَب لَُه ِمائَُة َحَسَنٍة ، وَ  ُل َعش  ٍء َقِديٌر ، ِمائََة َمراٍة َكاَنت  َلُه َعد  ، وََكاَنت  َلُه حمَُِي َعن ُه ِمائَُة َسيِ َئةٍ َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشي 
ثـََر ِمن  َذلِ ِت بِأَف َضَل مماا َجاَء ِبهِ ، وملَ  يَأ  ِلَك َحَّتا مُي ِسيَ يـَو َمُه ذَ ِحر ز ا ِمن  اَلشاي طَاِن   ك ( .، ِإالا َأَحٌد َعِمَل َأك 

َر َمرااٍت َكاَن َكَمن  أَع َتَق أَر بـََعَة أَنـ ُفٍس ِمن  َولَ قال )   َوِفيِهَما أَي ض ا َعن  َأيب أَيُّوَب ، َعن  اَلناِب  َاِعيَمن  قَاهَلَا َعش   ل ( .ِد ِإمس 
ُخُل ِمن  أَيِ َها َشاَء .  عاشرًا : َناِة اَلثاَمانَِيِة يَد  َتُح لَِقائِِلَها أَبـ َواَب َاجل   َوِمن  َفَضائِِلَها أَنـاَها تـَف 

ِبُغ اَل   ) قَاَل َرُسوُل َاَّللِا  ر .َكَما يف َحِديِث ُعمَ  ُ َما ِمن ُكم  ِمن  َأَحٍد يـَتَـَوضاأُ، فـَُيس  َهُد َأن  اَل ِإَلَه ِإالا َاَّللا ُوُضوَء، مُثا يـَُقوُل: َأش 
َناِة"  ا َعب ُدُه َوَرُسولُُه، ِإالا فُِتَحت  َلُه أَبـ َواُب َاجل  َهُد أَنا حُمَماد  َدُه اَل َشرِيَك َلُه، َوَأش  ِلم ٌ  (َوح  َرَجُه ُمس   َأخ 

ِ َعن  ُعَباَدَة َعن  اَلنا  ا َعب ُدُه ل ) قَا ِبِ  َويف اَلصاِحيَحني  َدُه اَل َشرِيَك َلُه ، َوَأنا حُمَماد  َهُد أَن  اَل ِإلََه ِإالا َاَّللُا َوح  َمن  قَاَل َأش 
َناَة َحق   اَلنااَر َحق  َوأَنا َاَّللَا يـَبـ َعُث َمن  يِف   َوَأنا َوَرُسولُُه ، َوَأنا ِعيَسى َعب ُد َاَّللِا وََكِلَمُتُه أَل َقاَها ِإىَل َمر مَيَ َوُروٌح ِمن ُه ، َوأَنا َاجل 

ُخُل ِمن  أَيِ َها َشا َناِة يَد   ء ( .اَل ُقُبوِر فُِتَحت  لَُه ََثَانَِيَة أَبـ َواٍب ِمَن َاجل 
َيُّ )   الذي له احلياة الكاملة . ( احلح
يعرتيها نقص  ق بعدم، وال يلحقها زوال، والاحلياة الكاملة املتضمنة جلميع صفات الكمال مل تسب ذوأي : ومعناه :  

 بوجه من الوجوه .
 أي احلي يف نفسه الذي ال ميوت أبدا  . قال ابن كثري : 
 الباقي الدائم على األبد . وقال البغوي : 
 إن  : الذي له احلياة الدائمة ، والبقاء الذي ال أول له حبد ، وال آخره له أمد ، إذ كل ما سواه فإنه و  وقال الطربي

 كان حيا  فلحياته أول حمدود ، وآخر ممدود ينقطع بانقطاع أمدها ، وينقضي بقضاء غايتها .
 : وقد ورد اسم احلي هلل تعاىل يف عدة آيات 

يُّ ال َقيُّومُ قال تعاىل )  ( . اَّللُا ال إَِلَه ِإالا ُهَو احلَ 
 ( .ل َحيِ  ال َقيُّوِم َوَعَنِت ال ُوُجوُه لِ وقال تعاىل )

يِ  الاِذي ال مَيُوتُ تعاىل )  وقال  ( . َوتـَوَكال  َعَلى احلَ 
ُد َّلِلِا َربِ  ال َعاَلِمنيَ وقال تعاىل ) م  يَن احلَ  يُّ ال ِإلََه ِإالا ُهَو فَاد ُعوُه خُم ِلِصنَي لَُه الدِ   ( . ُهَو احلَ 

 . واسم احلي من أعظم األمساء ، ألنه يستلزم مجيع صفات الكمال هلل تعاىل 
 ل ما سوى هللا ميت .ك 

َا تـَُوفـاو َن ُأُجورَُكم  يـَو َم ال ِقَياَمةِ قال تعاىل )  ( . ُكلُّ نـَف ٍس َذائَِقُة ال َمو ِت َوِإمنا
َنا تـُر َجُعونَ وقال تعاىل ) َنة  َوِإلَيـ  ري ِ ِفتـ  ُلوُكم  بِالشارِ  َواخلَ   ( . ُكلُّ نـَف ٍس َذائَِقُة ال َمو ِت َونـَبـ 

َها فَانٍ كُ ) وقال تعاىل رَامِ .  لُّ َمن  َعَليـ  الِل َواإل ِك  ُه رَبِ َك ُذو اجلَ  َقى َوج   ( . َويـَبـ 
: يا حممد عش ما شئت فإنك ميت ، وأحبب من شئت فإنه مفارقه ،  وقد جاء يف احلديث ) أن جربيل قال للنِب 

 واعمل ... ( .
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  ( استدالل على إثبات تفر ده باأللوهية وإبطال عبودية  ويف ذكر صفة ) احلي ( بعد قوله عز وجل ) هللا ال إله إال هو
كل من سواه ، وذلك ألنه ال يستحق العبادة إال من كان حيا  باحلياة الذاتية الدائمة األبدية ، وحيث ال حي  هبذه احلياة 

ل استحقاق آهلة املشركني إال هللا األحد فال يستحق العبادة إال هو ، وهلذا قال ابن عاشور : واملقصود إثبات احلياة وإبطا
َمُع َوال يـُب ِصُر َوال يـُغ ِِن َعن َك َشي ئا  ) وصف اإلهلية النتفاء احلياة عنهم كما قال إبراهيم   ( . يَا أََبِت مِلَ تـَع ُبُد َما ال َيس 

 : اآلثار املرتتبة على معرفتنا هبذا االسم 
 حمبة هللا تعاىل وإجالله . أواًل :
يِ  الاِذي ال مَيُوتُ ادق على هللا ، كما قال تعاىل ) التوكل الص ثانياً :  ( . َوتـَوَكال  َعَلى احلَ 

يقول يف  ومن أعظم ما يتوكل على هللا فيه طلب اهلداية والثبات على اإلميان وعدم الزيغ عنه، ولذلك كان النِب 
ت، اللهم إين أعوذ بعزتك ال إله دعائه )اللهم لك أسلمُت، وبك آمنُت ، وعليك توكلُت، وإليك أنبت، وبك خاصم

 رواه مسلم إال أنت أن ُتضلِن أنت احلي الذي ال ميوت، واجلن واإلنس ميوتون(. 

 . الزهد يف الدنيا الفانية وعدم االغرتار هبا ، ألنه مهما أعطي العبد من العمر فالبد من املوت ثالثاً :
  : يُّ ال َقيُّو قال ابن عاشور لنفي اللبس عن مسمى هذا االسم ، واإلمياء إىل وجه انفراده ُم ( وأتبع بالوصفني ) احلَ 

باإلهلية ، وأن غريه ال يستأهلها ; ألنه غري حي أو غري قيوم ، فاألصنام ال حياة هلا ، وعيسى يف اعتقاد النصارى قد 
يف هللا ، وكذب ،  أميت ، فما هو اآلن بقيوم ، وال هو يف حال حياته بقيوم على تدبري العامل ، وكيف وقد أوذي

 أعدائه. واختفى من 
َ َيَديحِه َوأَنَزَل الت هوحرَاَة َواإِلجِنيَل ))  قاً لِ َما بَ نيح َقِ  ُمَصدِ  ( ِمن قَ بحُل ُهًدى لِ لنهاِس َوأَنَزَل الحُفرحقَاَن ِإنه 3نَ زهَل َعَليحَك الحِكَتاَب بِاحلح

 ( . (4اٌب َشِديٌد َواَّللهُ َعزِيٌز ُذو انِتَقاٍم )الهِذيَن َكَفُرواح بِآيَاِت اَّللِه ََلُمح َعذَ 
 [ . 4 -3] آل عمران : 

------------- 
 ( أي : نزل عليك القرآن يا حممد نَ زهَل َعَليحَك الحِكَتابَ ) 
   : هنا : القرآن ، باتفاق املفسرين  .الكتاب قال أبو حيان 
َق ِ  )  من عند هللا ، أنزله بعلمه واملالئكة يشهدون ، وكفى باهلل شهيدا  . ( أي : ال شك به وال ريب ، بل هو منزل بِاحلح
  الباء للمالبسة وللتعدية : أي أن القرآن نفسه نزل حقا  من عند هللا ال من عند غريه ، وتكون للتعدية : مبعىن أن

: باحلق تأكيد أنه نزل  الكتاب نزل باحلق أي : أن ما اشتمل عليه القرآن فهو حق ، فعلى الوجه يكون املراد بقوله
 من عند هللا ، وعلى الوجه الثاين يكون املعىن : أن كل ما اشتمل عليه القرآن من أوامر ونواهي وأخبار فهو حق .

   اختلف العلماء هل ) نز ل ( ) وأنزل ( مبعىن واحد أم ال 
 مها مبعىن واحد . فقيل :

 وهذا قول أيب حيان وابن عاشور .
 ويدل هلذا القول :
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ق ِ :  أنه جاء يف وصف القرآن ) نز ل ( ) وأنزل ( كما قال تعاىل ) أوالً  ( وقال تعاىل  َذِلَك بَِأنا اَّللَا نـَزاَل ال ِكَتاَب بِاحلَ 
َر َوأَ )  ( . َوأَنـ َزَل اَّللُا َعَلي َك ال ِكَتابَ ( وقال تعاىل )نـ َزل َنا ِإلَي َك الذ ِك 

( فجمع بني  يال  ِذيَن َكَفُروا َلو ال نـُز َِل َعَلي ِه ال ُقر آُن مُج َلة  َواِحَدة  َكَذِلَك لُِنثَبِ َت ِبِه فـَُؤاَدَك َورَتـال َناُه تـَر تِ َوقَاَل الا : قوله تعاىل )  ثانياً 
 ( . مُج َلة  َواِحَدة  التضعيف وبني قوله ) 

 ل الكتابني مجلة .إن املغايرة بني اللفظني يف اآلية تدل على نزول القرآن منجما  ونزو  وقيل :
 وهبذا قال البغوي والزخمشري وابن اجلوزي والقرطِب والبيضاوي والشوكاين .

بالتشديد ، ويف التوراة واإلجنيل : أنزل ، ألن كل واحد منهما أنزل (  نز ل) وقيل : إمنا قال يف القرآن :  قال ابن اجلوزي
 يف مرة واحدة ، وأنزل القرآن يف مرات كثرية .

يلَ  َوأَنـ َزَل التـاو رَاَة ( ) نـَزاَل َعَلي َك ال ِكَتابَ مل قيل ): فإن قلت :  خمشريوقال الز  ( قلت : ألن القرآن نزل منجما  ،  َواإل ِجنِ 
 ونزل الكتابان مجلة .

َ َيَديحِه )  قًا ِلَما بَ نيح وسراجا  منريا  مشتمال   النِب األمي العريب بشريا  ونذيرا    حممديعِن به القرآن الذي أنزل على  (ُمَصدِ 
 . ا بني يديه من التوراة واإلجنيلعلى احلق من هللا تعاىل مصدقا  مل

 له معنيان : التصديق ملا بني يديه
 ، وقد شهد القرآن أن التوراة واإلجنيل كليهما من عند هللا . أنه شاهد هلا بالصدق ، أي شاهد هلا بالصدق أواًل :
 ا أخربت به .أنه جاء مطابقا  مل ثانياً :

  : فهي تصد قه مبا أخربت به وبشرت يف قدمي الزمان ، وهو يصدقها ، ألنه طابق ما أخربت به قال ابن كثري
 ، وإنزال القرآن العظيم عليه . وبشرت من الوعد من هللا بإرسال حممد 

  : يََدي ِه( أنه مصدق للكتب القوله تعاىل )قال ابن عاشور َ قا  ِلَما بـَني  ه سابقة له ، وجعل السابق بني يديه : ألنُمَصدِ 
 جييء قبله. فكأنه ميشي أمامه. 

 . على موسى ( َوأَن حَزَل الت هوحرَاَة ) 
 . على عيسى (  َواإلحِجنحِيلَ ) 
 أي : من قبل هذا القرآن .( ِمنح قَ بحُل ) 
 أي : يف زماهنما .( ُهدًى ِللنهاِس ) 
 جنيل فقط أم يشمل القرآن  ناس ( عائد إىل التوراة واإلدى للاختلف العلماء هل هذا الوصف ) ه 

 إنه وصف عائد إىل التوراة واإلجنيل فقط .فقيل : 
 ورجحه أبو حيان .

وخص اهلدى بالتوراة واإلجنيل هنا ، وإن كان القرآن هدى ، ألن املناظرة كانت مع النصارى وهم ال يهتدون  :وقال 
قبلوه أو مل يقبلوه ، وأما التوراة واإلجنيل فهم يعتقدون صحتهما ، فلذلك  بالقرآن ، بل وصف بأنه حق يف نفسه ،

 اختصا يف الذكر باهلدى.
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، دم وغري خمصوص بالتوراة واإلجنيل، فهذا الوصف عائد إىل كل ما تقاىل وصف الكتب الثالثة بأهنا هدىأنه تعوقيل : 
 وهللا أعلم مبراده . قاله الرازي .

الظاهر أن هذا راجع لكل ما تقدم ، أي : أنزل هللا التوراة واإلجنيل والقرآن هدى للناس من  وقال : واختاره السعدي
 الضالل ، فمن قبل هدى هللا فهو املهتدي ، ومن مل يقبل ذلك بقي على ضاللة .

هللا تعاىل من احلجج  وهو الفارق بني اهلدى والضالل، واحلق والباطل، والغي والرشاد، مبا يذكره (َوأَن حَزَل الحُفرحقَاَن ) 
 . والبينات، والدالئل الواضحات، والرباهني القاطعات، ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره، ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك

 املراد بالفرقان هنا القرآن .قيل : 
 : ب ِدِه ( واملراد بالفرقان هنا القرآن ; قال تعاىل ) تـََباَرَك الاِذي نـَزاَل ال ُفر قَاَن َعَلى عَ  ;ومسي به القرآن قال ابن عاشور

ألنه يفرق بني احلق والباطل ، ويف وصفه بذلك تفضيل هلديه على هدي التوراة واإلجنيل ، ألن التفرقة بني احلق 
َعَلي َك  زالَ نَـ نـ َزَل ال ُفر قَاَن( بعد قوله )َوأَ ة الشبهة. وإعادة قوله )والباطل أعظم أحوال اهلدي ، ملا فيها من الربهان ، وإزال

) قِ  ( اآلية أي بآياته يف القرآن .  ِإنا الاِذيَن َكَفُروام ، وليوصل الكالم به يف قوله )لالهتما ال ِكَتاَب بِاحلَ   بآيَاِت اَّللا
  : وإمنا أعاده تعظيما  لشأنه ومدحا  بكونه فارقا  بني احلق والباطل أو يقال : إنه تعاىل أعاد ذكره ليبنيقال الرازي 

أنه أنزله بعد التوراة واإلجنيل ليجعله فرقا  بني ما اختلف فيه اليهود والنصارى من احلق والباطل ، وعلى هذا التقدير 
 فال تكرار.

 املعجزات واختاره الرازي .بالفرقان املراد وقيل : 
هذه الكتب ، وذلك ألهنم ملا أتوا هبذه : وهو أن املراد من هذا الفرقان املعجزات اليت قرهنا هللا تعاىل بإنزال  قال رمحه هللا

الكتب وادعوا أهنا كتب نازلة عليهم من عند هللا تعاىل افتقروا يف إثبات هذه الدعوى إىل دليل حَّت حيصل الفرق بني 
دعواهم وبني دعوى الكذابني ، فلما أظهر هللا تعاىل على وفق دعواهم تلك املعجزات حصلت املفارقة بني دعوى 

نزل التوراة ، وأنه أباحلقدعوى الكاذب ، فاملعجزة هي الفرقان ، فلما ذكر هللا تعاىل أنه أنزل الكتاب  الصادق وبني
، وهو املعجز القاهر الذي يدل على صحتها ، ويفيد ىل أنزل معها ما هو الفرقان احلق، بني أنه تعاواإلجنيل من قبل ذلك

 ة .ا عندي يف تفسري هذه اآليالفرق بينها وبني سائر الكتب املختلفة ، فهذا هو م
، فيدخل يف هذا هنا كل أمر فرق بني احلق والباطل، فيما قدم وحدث وقال بعض املفسرين: )الفرقان(وقال ابن عطية : 

التأويل طوفان نوح ، وفرق البحر لغرق فرعون ، ويوم بدر ، وسائر أفعال هللا تعاىل املفرقة بني احلق والباطل ، فكأنه 
ا فعلت هذه لكتاب العزيز ، مث التوراة واإلجنيل ، مث كل أفعاله وخملوقاته اليت فرقت بني احلق والباطل ، كمتعاىل ذكر ا

 الكتب .
 آيات هللا تنقسم إىل قسمني : (ِإنه الهِذيَن َكَفُروا بآيَاِت اَّللِه ) 

 مثلها ( . ) وهي مما نشاهده مما ال يستطيع البشر أن خيلقوا آيات كونية : القسم األول :
ليدل به خلقه على أنه الواحد األحد املستحق للعبادة ، كالشمس والسماء واألرض   -جل وعال  -وهي ما نصبه هللا 

 زته وأنه املستحق للعبادة .وحنوها ، وكل ما يف الكون من خملوقات هللا شاهد بكمال هللا وقدرته وع
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َفُع النااَس َوَما أَنـ َزَل نا يِف َخل ِق الساَماَواِت َواأل َ قال تعاىل ) إ ِر مبَا يـَنـ  ِتالِف اللاي ِل َوالنـاَهاِر َوال ُفل ِك الايِت جَت رِي يِف ال َبح  ر ِض َواخ 
َر َض بـَع َد َمو هِتَا َوَبثا ِفيَها ِمن  ُكلِ  َداباٍة َوَتص رِيِف ا َيا ِبِه األ  َ  لر ِيَاحِ اَّللُا ِمَن الساَماِء ِمن  َماٍء فََأح  َوالساَحاِب ال ُمَسخاِر بـَني 

َر ِض آَلياٍت لَِقو ٍم يـَع ِقُلونَ  ( أي : لعالمات واضحة جازمة قاطعة بأن من خلقها هو رب هذا الكون ، وهو  الساَماِء َواأل 
 .املعبود وحده 

  أو أن يعتقد فيدعي أن الذي خلقها الكفر باآليات الكونية يكون بأمور : أن جيحد أن اخلالق سبحانه خلقها و ،
 أن له شريكا  يف خلقه ، أو أن له معينا  يف خلقه .

 آيات شرعية ) وهي الوحي املنزل ( . القسم الثاين :
ُلو َعَلي ُكم  آيَاِت اَّللاِ ومنه قوله تعاىل ) ُلو َعلَ ( وقوله تعاىل ) َرُسوال  يـَتـ  ُمِ يِ نَي َرُسوال  ِمنـ ُهم  يـَتـ   .( ي ِهم  آيَاتِهِ ُهَو الاِذي بـََعَث يف األ 

 يكون بعدة أمور :) وهي الوحي املنزل ( والكفر بآيات هللا الشرعية 
 : أو باالستكبار والعناد . ثالثاً : أو جبحودها ،  ثانياً : بتكذيبها ،  أوالً 
 أي : يوم القيامة . (ََلُمح َعَذاٌب َشِديٌد ) 

ة بذكر الكتب املنزلة ، توعد من كفر بآيات هللا من كتبه املنزلة ، : ملا قرر تعاىل أمر اإلهلية ، وأمر النبو   قال أبو حيان
 وغريها ، بالعذاب الشديد من عذاب الدنيا ، كالقتل ، واألسر ، والغلبة ، وعذاب اآلخرة : كالنار. 

  وهي ثالثة أنواع :،  وهو متضمن لصفة العزة الكاملة هلل اسم من أمساء هللا ،( َواَّللهُ َعزِيٌز ) 
ر :عز  ر شريف عظيم ، كما قال النِب مب ة القدح  ) السيد هللا ( . عىن أن هللا ذو قد 

 ( . َوُهَو ال َقاِهُر فـَو َق ِعَباِدهِ هللا القاهر لكل شيء ، ال يُغلب ، كما قال تعاىل )مبعىن أن  وعزة القهر :
 ميتنع أن يناله أحد بسوء أو نقص .مبعىن أنه  وعزة االمتناع : 

: ) العزيز ( الذي له العزة كلها : عزة القوة ، وعزة الغلبة ، وعزة االمتناع ، فامتنع أن يناله أحد من  يقال السعد
 ات ، ودانت له اخلليقة وخضعت لعظمته .داملخلوقات ، وقهر مجيع املوجو 

 : اآلثار املرتتبة على معرفة هذا االسم 
 ـادته وحده ال شريك له ، إذ الشركة تنايف كمال العزة .إن امسه سبحانه ) العزيز ( يستلزم توحيده وعب أواًل :
: ومن متام عزته: براءته عن  قال ابن القيم: ومن كمال العزة تربئته سبحانه من كل سوء وتنزيهه من كل شر ونقص، ثانياً 

 كل سوء وشر وعيب ، فإن ذلك ينايف العزة التامة .
يف عباده وتصريف قلوهبم على ما يشاء، وهذا ما ال يقدر عليه إال هللا، من كمال عزته سبحانه نفاذ حكمه وأمره  ثالثًا :

 وهذا جيعل العبد خائفا  من ربه، الئذا  جبنابه معتصما  به متربئا  من احلول والقوة ذليال  حقريا  بني يدي ربه سبحانه.
العبد العزة عند غري هللا ويف غري دينه فلن  أن اإلميان هبذا االسم الكرمي يثمر العزة يف قلب املؤمن، ومهما ابتغى رابعًا :

يعا  َمن  َكاَن يُرِيُد ال ِعزاَة جيدها ولن جيد إال الذل والضعف واهلوان كما قال تعاىل ) ( . والشعور هبذه العزة تثمر فَِللاِه ال ِعزاُة مجَِ
 التعايل على الباطل وأهله وعدم االستكانة هلم مهما تسلطوا على العبد .

أن اإلميان هبذا االسم يثمر عدم الركون إىل شيء من هذه الدنيا الفانية وجعلها مصر العزة والقوة، فكم رأينا  : خامساً 
 ومسعنا من كثري من الناس اغرت بعضهم مباله أو جاهه أو ولده أو سلطانه ومنصبه فكانت كلها سببا  يف إذالله وشقائه .
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يَا أَيُـَّها والذلة للمؤمنني ، قال تعاىل يف وصف عباده الذين حيبهم وحيبونه )من أسباب العزة العفو والتواضع  سادسًا :
ال ( وق َعَلى ال ُمؤ ِمِننَي أَِعزاٍة َعَلى ال َكاِفرِينَ  الاِذيَن آَمُنوا َمن  يـَر َتدا ِمن ُكم  َعن  ِديِنِه َفَسو َف يَأ يت اَّللُا ِبَقو ٍم حيُِبـُُّهم  َوحيُِبُّونَُه أَِذلاةٍ 

 . وما زاد هللا عبدا  بعفو إال عزا  ( رواه مسلم ... ( 
 ممن كذب بآياته ، وخالف رسله الكرام ، وأنبياءه العظام .(  ُذو انحِتَقامٍ ) 

 الفوائد :
 إثبات ألوهية هللا تعاىل .-1
 انفراده هبذه األلوهية . -2
 إثبات امسني من أمساء هللا ومها : احلي والقيوم . -3
 حياة هللا الكاملة . إثبات -4
 أن كل شيء مفتقر إىل هللا . -5
 إثبات علو هللا تعاىل . -6
 أن القرآن منزل . -7
 فضيلة هذا القرآن . -8
 رمحة هللا بعباده حيث كان ينزل الكتب على رسله هدى للناس . -9

 إثبات احلكمة هلل تعاىل . -10
 إثبات اسم من أمساء هللا وهو العزيز . -11
ٌء ِف اأَلرحِض َواَل ِف السهَماء ) ِإنه )  ( ُهَو الهِذي ُيَصوِ رُُكمح ِف اأَلرحَحاِم َكيحَف َيَشاء اَل ِإَلَه ِإاله ُهَو 5اَّللهَ اَل ََيحَفَى َعَليحِه َشيح

َِكيُم )  ( . (6الحَعزِيُز احلح
 [ . 6 – 5] آل عمران :  

-------------- 
َرحِض َوال ِف السهَماءِ ِإنه اَّللهَ ال ََيحَفى َعَليح )  ٌء ِف األح ال خيفى عليه و خيرب تعاىل أنه يعلم غيب السماوات واألرض،  ( ِه َشيح

 شيء من ذلك.
  : كان وما   هذا خرب عن علمه تعاىل باألشياء على التفصيل ; ومثله يف القرآن كثري، فهو العامل مباقال القرطيب

 أو ابن إله وهو خَت فى عليه األشياء . يكون وما ال يكون ; فكيف يكون عيسى إهلا  
  : وهي عليه شيء يف األرض وال يف السماء( شيء نكرة يف سياق النفي، فتعمإن هللا ال خيفى )وقال أبو حيان ،

 .، إذ مها أعظم ما نشاهده ألرض والسماء، وعرب عن مجيع العامل باى كمال العلم بالكليات واجلزئياتدالة عل
  ا فيه تقرير إحاطة علمه باملعلومات كلها، جليها وخفيها، ظاهرها وباطنها، ومن مجلة ذلك وهذ:  قال السعديو

األجنة يف البطون اليت ال يدركها بصر املخلوقني، وال يناهلا علمهم، وهو تعاىل يدبرها بألطف تدبري، ويقدرها بكل 
 . تقدير

 : هرا  .حتذير من خمالفته سرا  وج) ال خيفى عليه شيء (  قوله تعاىل 
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َرحَحاِم َكيحَف َيَشاُء )  أي: خيلقكم كما يشاء يف األرحام من ذكر وأنثى، وحسن وقبيح، وشقي ( ُهَو الهِذي ُيَصوِ رُُكمح ِف األح
 . وسعيد

  : يُعر ف عباده بذلك أن  مجيع من اشتملت هذا أنثى ، وهذا أسود وهذا أمحر ، فيجعل هذا ذكر ا و ...قال الطربي
لنساء ، ممن  صوره وخلقه كيف شاء وأن  عيسى ابن مرمي ممن صو ره يف رحم أمه وخلقه فيها كيف شاء عليه أرحاُم ا

ما يف األرحام ال تكون األرحاُم عليه  ن اشتملت عليه رحم أمه ، ألن خالفوأحب  ، وأنه لو كان إهل ا مل يكن مم
 مشتملة ، وإمنا تشتمل على املخلوقني. 

  : صوارين ، وهذه اآليوقال القرطيب
َ
ة تعظيم هلل تعاىل ، ويف ضمنها الرد على نصارى جَن ران ، وأن  عيسى من امل

 وذلك مما ال ينكره عاقل.
  وهذه اآلية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى ابن مرمي عبد خملوق، كما خلق هللا سائر البشر; : وقال ابن كثري

وقد  -عليهم لعائن هللا -يف يكون إهلا كما زعمته النصارى صوره يف الرحم وخلقه، كما يشاء، فك  ألن هللا تعاىل
خَي ُلُقُكم  يف بُُطوِن أُماَهاِتُكم  َخل ق ا ِمن  بـَع ِد َخل ٍق يف  ) تقلب يف األحشاء، وتنقل من حال إىل حال، كما قال تعاىل

َرفُوَن ظُُلَماٍت َثالٍث َذِلُكُم اَّللُا رَبُُّكم  َلُه ال ُمل ُك ال ِإَلَه ِإال هُ   ( .َو فََأَّنا ُتص 
 أي : ال إله حبق إال هو سبحانه ، فهو اخلالق ، فهو املستحق لإلهلية ال شريك له .( ال ِإَلَه ِإاله ُهَو ) 
 الذي قهر اخلالئق بقوته ، واعتز عن أن يوصف بنقص أو ينعت بذم .( الحَعزِيُز ) 
َِكيمُ )   تدبريه خلل وال زلل .لذي ال يدخل هو ا : قال ابن جرير (  احلح
 احلكيم يف أفعاله وأقواله فيضع األشياء يف حماهلا حبكمته وعدله . : وقال ابن كثري 

 فاحلكيم اسم من أمساء هللا متضمن لصفة احلكمة البالغة ، فأوامره وأحكامه وأفعاله كلها حلكمة .
الاِذي َخَلَق َسب َع مَسَاَواٍت كمة ، قال تعاىل )فهو سبحانه حكيم يف صنعه ، وحكيم يف شرعه ، فجميع مصنوعاته كلها حم
َقِلب  ِإلَي َك ال َبَصُر  ِطَباقا  َما تـََرى يِف َخل ِق الرامح َِن ِمن  تـََفاُوٍت فَار ِجِع ال َبَصَر َهل  تـََرى ِمن  ُفُطورٍ  ِ يـَنـ  مُثا ار ِجِع ال َبَصَر َكراتـَني 

ِتالفا   فيقول سبحانه ) ( وأما يف الشرع َخاِسئا  َوُهَو َحِسريٌ  أََفال يـََتَدبـاُروَن ال ُقر آَن َوَلو  َكاَن ِمن  ِعن ِد َغري ِ اَّللِا َلَوَجُدوا ِفيِه اخ 
 ( فال ميكن أن يوجد تناقض يف القرآن  أبدا  . َكِثريا  

وكذلك خلق قال بعض العلماء : احلكمة تكون يف صورة الشيء : أي أن خلق اإلنسان على هذه الصورة حلكمة ، 
 احليوان على هذه الصورة حلكمة .

أن الغاية من خلق اإلنسان حلكمة ، وكذلك احليوانات ، وكذلك مجيع املخلوقات ، كما قال  ه : أيوتكون يف غايت
نَـُهَما بَاِطال  تعاىل ) َر َض َوَما بـَيـ  َنا الساَماَء َواأل   ( . َوَما َخَلق 

 ألن ما جيريه هللا  عليه: اقتناع اإلنسان مبا جيري عليه وما يوجبه هللال أفعالهرفتنا أن هللا حكيم يف كونستفيد من مع ،
، فإذا علمت هذا يقينيا  اقتنعت سواء كان هذا من األحكام الكونية أو عز وجل من األحكام مقرون باحلكمة

 األحكام الشرعية ، حَّت املصائب اليت تنال العباد الشك أن هلا حكمة .
فيكون كل منهما داال على ،   جيمع بينهما يف القرآن كثري افإن هللا تعاىل،   العزيز احلكيمثيمني : قال الشيخ ابن ع

الكمال اخلاص الذي يقتضيه، وهو العزة يف العزيز، واحلكم واحلكمة يف احلكيم. واجلمع بينهما دال على كمال آخر، 
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ور ا وسوء فعل، كما قد يكون من أعزاء املخلوقني، فإن وهو أن عزته تعاىل مقرونة باحلكمة، فعزته ال تقتضي ظلما وج
العزيز منهم قد تأخذه العزة باإلمث فيظلم وجيور ويسئ التصرف. وكذلك حكمه تعاىل وحكمته مقرونان بالعز الكامل، 

 . خبالف حكم املخلوق وحكمته فإهنما يعرتيهما الذل
 الفوائد :

 مبخالفتك إياه .التحذير من خمالفة هللا ، ألن هللا يعلم  -1
 أن هللا يعلم الكليان واجلزئيات . -2
 بيان قدرة هللا ، حيث يصور املخلوقات يف األرحام . -3
 أن صور املخلوقات يكون تصويرها بأمر هللا وإذنه . -4
 إثبات املشيئة هلل تعاىل . -5
 انفراد هللا باأللوهية . -6
نحُه آيَاٌت حمُّحَكَماٌت ُهنه ُأمُّ الحِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِِبَاٌت فََأمها الهِذيَن ِف قُ ُلوِِبِمح زَيحٌغ ُهَو الهِذَي أَنَزَل َعَليحَك الحِكَتاَب مِ ) 

َنِة َوابحِتَغاَء تَأحِويِلِه َوَما يَ عحَلُم تَأحِويَلُه ِإاله اَّللهُ  ِف الحِعلحِم يَ ُقوُلوَن آَمنها ِبِه ُكلٌّ مِ نح َوالرهاِسُخوَن  فَ َيتهِبُعوَن َما َتَشابََه ِمنحُه ابحِتَغاَء الحِفت ح
ُلواح األلحَباِب )  ( . (7ِعنِد رَب َِنا َوَما َيذهكهُر ِإاله ُأوح

 [ . 7] آل عمران :  
----------- 

 أي : أنزل عليك يا حممد القرآن العظيم .( ُهَو الهِذي أَن حَزَل َعَليحَك الحِكَتاَب ) 
 أي : بينات واضحات الداللة ، ال التباس فيها على أحد من الناس .( َماٌت ِمنحُه آيَاٌت حُمحكَ ) 
 أي : أصله الذي يرجع إليه عند االشتباه .( ُهنه ُأمُّ الحِكَتاِب ) 
 : مث وصف جل ثناؤه : هؤالء اآليات احملكمات ، بأهنن )ُهن  أم  الكتاب( يعِن بذلك : أهنن أصل  قال الطربي...

عماد الدين والفرائض واحلدود ، وسائر ما باخللق إليه احلاجة من أمر دينهم ، وما كلفوا من الفرائض  الكتاب الذي فيه
يف عاجلهم وآجلهم ، وإمنا مساهن )أم  الكتاب( ألهنن معظم الكتاب ، وموضع َمفزَع أهله عند احلاجة إليه ، وكذلك 

راية القوم اليت جتمعهم يف العساكر )أم هم( واملدبر معظم  تفعل العرب ، تسمي اجلامَع معظم الشيء )أمًّا( له ، فتسمى
 أمر القرية والبلدة : "أمها".

 أي : فيها اشتباه يف الداللة على كثري من الناس أو بعضهم .( َوُأَخُر ُمَتَشاِِبَاٌت ) 
  : كال ) هن أم اللة ، ليس فيها شبهة وال إشقوله تعاىل ) منه آيات حمكمات ( أي : واضحات الدقال السعدي

أي : يلتبس آيات )أخر متشاهبات( منه  كل متشابه ، وهي معظمه وأكثره ، )و(أي : أصله الذي يرجع إليه  الكتاب ( 
معناها على كثري من األذهان : لكون داللتها جمملة ، أو يتبادر إىل بعض األفهام غري املراد منها ، فاحلاصل أن منها 

األكثر اليت يرجع إليها ، ومنه آيات تشكل على بعض الناس ، فالواجب يف هذا أن آيات بينة واضحة لكل أحد ، وهي 
 ة .يرد املتشابه إىل احملكم واخلفي إىل اجللي ، فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضا وال حيصل فيه مناقضة وال معارض

 : مث ذكر تعاىل أقسام الناس بالنسبة للمحكم واملتشابه فقال 
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سدت مقاصدهم ، وصار قصدهم الغي وف،  أي: ضالل وخروج عن احلق إىل الباطل (ِف قُ ُلوِِبِمح زَيحٌغ فََأمها الهِذيَن ) 
 رفت قلوهبم عن طريق اهلدى والرشاد .والضالل واحن

 واختلف العلماء يف املراد هبم هنا على أقوال : أصحها أهنا تعم كل من زاغ عن احلق ومال عنه .
 والرازي ، وأبو حيان ، والشوكاين ، والقامسي ، وابن عاشور ، والسعدي .ورجحه الطربي ، وابن عطية ، 

 : هبا كل مبتدع يف دين هللا بدعة   وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أهنا نزلت فيه من أهل الشرك، فإنه معِن   قال الطربي
ق، وعدل عن الواضح من أدلة آيه منه لبعض ُمتشابه آي القرآن، مث حاج  به وجادل به أهل احل فمال قلبه إليها، تأويال  

احملكمات، إرادة  منه بذلك اللبس على أهل احلق من املؤمنني، وطلب ا لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك، كائن ا من كان، 
 وأي  أصناف املبتدعة كان من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو اجملوسية، أو كان َسبئي ا، أو حروريًّا، أو قدريًّا، أو

 م ( .فإذا رأيتم الذين جيادلون به، فهم الذين عىن هللا، فاحذروه)  جهميًّا، كالذي قال 
  شارة بذلك أوال  إىل نصارى جنران وإىل اليهود الذين كانوا معاصرين حملمد عليه السالم فإهنم  واإل: وقال ابن عطية

 غ .كانوا يعرتضون معاين القرآن ، مث تعم بعد ذلك كل زائ
  وقال احملققون إن هذا يعم مجيع املبطلني وكل من احتج لباطله باملتشابه ألن اللفظ عام وخصوص : ازي وقال الر

السبب ال مينع عموم اللفظ ويدخل فيه كل ما فيه لبس واشتباه ومن مجلته ما وعد هللا به الرسول من النصرة وما أوعد 
 الكفار من النقمة ويقولون ائ ِتَنا بَِعَذاِب اَّللاِ 

  ق .وهذه اآلية تعم  كل طائفة من الطوائف اخلارجة عن احل:  ال الشوكاينقو 
أي: إمنا يأخذون منه باملتشابه الذي ميكنهم أن حير فوه إىل مقاصدهم الفاسدة، وينزلوه عليها،  (فَ َيتهِبُعوَن َما َتَشابََه ِمنحُه ) 

 م .ه دامغ هلم وحجة عليهم فيه; ألنالحتمال لفظه ملا يصرفونه  فأما احملكم فال نصيب هل
 : أي  يتعلقون باملتشابه من الكتاب ، فيشككون به على املؤمنني ، وجيعلونه دليال  على ما هم فيه  قال الشوكاين

من البدعة املائلة عن احلق ، كما جتده يف كل طائفة من طوائف البدعة ، فإهنم يتالعبون بكتاب هللا تالعبا  شديدا  ، 
 ق جهلهم ما ليس من الداللة يف شيء .ويوردون منه لتنفي

  أي : يرتكون احملكم الواضح ويذهبون إىل املتشابه ، ويعكسون األمر  (فـََيتاِبُعوَن َما َتَشابََه ِمن ُه : )قال السعدي
 ه .فيحملون احملكم على املتشاب

َنِة )  بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم ال هلم، كما  ، إيهام ا هلم أهنم حيتجون على تباعهمأ : إلضالل أي (ابحِتَغاَء الحِفت ح
ن  تعاىل ) إِ  قولهلو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح هللا وكلمته ألقاها إىل مرمي، وتركوا االحتجاج ب

َنا َعَلي ِه  وغري ذلك ( َخَلَقُه ِمن  تـَُراٍب مُثا قَاَل َلُه ُكن  فـََيُكوُن  ِإنا َمَثَل ِعيَسى ِعن َد اَّللِا َكَمَثِل آَدمَ ه ) وبقول (ُهَو ِإال َعب ٌد أَنـ َعم 
  .ات هللا، وعبد، ورسول من رسل هللامن اآليات احملكمة املصرحة بأنه خلق من خملوق

 ن .أي: حتريفه على ما يريدو  (َوابحِتَغاَء تَأحِويِلِه ) 
 . نستفيد أن من عالمة زيغ القلب اتباع املتشابه 
  َشاَء  َوُقِل ال ـَحقُّ ِمن رابِ ُكم  َفَمن َشاَء فـَل يُـؤ ِمن َوَمن) جواز الكفر بقول هللا بع املتشابه أن يستدل على يستطيع متا

ُفر   فيزعم أن هللا تعاىل خريا الناس بني اإلميان والكفر، والتخيري بينهما يقتضي استواءمها، ويغضُّ الطرف عن  (  فـَل َيك 
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لتهديد وعد الكافر بالنار، ومنها آخر هذه اآلية اليت ُيستَدل هبا على فساد قوله; فهي يف سياق ااآليات الكثرية اليت تت
نَا لِلظاالِـِمنَي نَارا  َأحَ ) والوعيد وليس فيها ختيري  ُفر  إناا أَع َتد  م  اَط هبِِ َوُقِل ال ـَحقُّ ِمن رابِ ُكم  َفَمن َشاَء فـَل يُـؤ ِمن َوَمن َشاَء فـَل َيك 

 ه .وقد استدل هبذه اآلية على احلرية الدينية كثري ممن فتنوا بالغرب وحريت ( رَاِدقـَُهاسُ 

إنا تعاىل )  م مستدال  بقول هللايستطيع متابع املتشاهبات أن حيكم باجلنة ألصحاب الديانات األخرى ممن كفروا باإلسالو 
م  َوال َخو ٌف الاِذيَن آَمُنوا َوالاِذيَن َهاُدوا َوالناَصاَرى َوالصا  ُرُهم  ِعنَد َرهبِِ  ابِِئنَي َمن  آَمَن بِاَّللِا َوال يَـو ِم اآلِخِر َوَعِمَل َصالِـحا  فـََلُهم  َأج 

(، ويرتك  ومات على إميانه )من آمن منهم برسوله قبل بعثة حممد  متعاميا  عن معىن اآلية وهو ( ُهم  حَي َزنُونَ  َعَلي ِهم  َوال
وكثري من الليرباليني يستدل هبا ،  ات اآليات واألحاديث اليت حتكم بالنار لكل من مل يتبع دين حممد هذا امللبِ س مئ

 . على صحة دين الكفار!
  بالقرآن الكرمي; مع أهنا شرك أكرب، وَقد ح على بنواة املسيح هلل يستطيع النصراين أن يستدل على عقيدة التثليث، و و

يربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى وخيرب  النصراين إىل اآليات اليت فيها أن عيسى يف هللا تعاىل; وذلك حني يأيت 
باعتبار أن هذه األفعال اليت قام هبا عيسى من خصائص هللا تعاىل  ببعض الغيب فيستدل هبا على ألوهية عيسى 

ه اخلصائص معجزة تثبت صدقه أجرى على يديه هذ ته; وأنه خملوق هلل وأنه تعاىلويعمى عن اآليات اليت تثبت بشري
  ( . إنا َمَثَل ِعيَسى ِعنَد اَّللِا َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن تـُرَاٍب مُثا قَاَل لَُه ُكن فـََيُكونُ ) كما قال تعاىل 

 تنفي مث يأيت إىل اآليات اليت تثبت أن عيسى ولد بال أب فيستدل هبا على بنواته هلل تعاىل ويعمى عن اآليات الكثرية اليت
 عليه السالم . الولد عن هللا تعاىل واآليات اليت تذكر قصة والدة عيسى

إناا حَن ُن ) له  تعاىل عن نفسه بصيغ مجع العظمة حنو قو  -سبحانه وتعاىل  -مث يأيت إىل اآليات القرآنية اليت فيها كالم هللا 
َر َوإنا  متعدد وليس واحدا ، ويعمى عن اآليات اليت فيها  -سبحانه وتعاىل  -ن اللـه فيَـداعي أ ( ا لَُه لَـَحاِفُظونَ نـَزال َنا الذِ ك 

َلَقد  َكَفَر الاِذيَن قَاُلوا إنا اَّللَا ثَاِلُث )  إثبات وحدانية هللا تعاىل وبطالن عقيدة التثليث واآلهلة املتعددة حنو قول هللا تعاىل
 . ( َثالثٍَة َوَما ِمن  إَلٍه إالا إِلٌَه َواِحدٌ 

هبذه احلجج زاعمني ألوهية عيسى وبنوته هلل  وقد روى أئمة التفسري وأهل السري أن نصارى جنران احتجوا على النِب  
 سبحانه وتعاىل فأنزل سبحانه صدر سورة آل عمران يف دحض حججهم.

ألصناف الكفار باجلنة، وإذا كان بإمكان متابع املتشابه أن يصحح العقائد الزائفة، ويساوي الكفر باإلميان، وحيكم 
ويستدل ملا يقول بنصوص ينتقيها من القرآن، ُويعِرض عن غريها على طريقة أهل الكتاب يف إمياهنم ببعض الكتاب 
وكفرهم ببعضه; فإنه يستطيع من باب أَو ىل أن يبيح ما دون الشرك والكفر من احملرمات: كاالختالط، واخللوة باألجنبية، 

 وغري ذلك من احملرمات، ويستدل ملا يريد بنصوص مشتبهة ويرتك احملكم الواضح. وسفر املرأة بال حمرم،
وإذا كان متابع املتشابه يستطيع أن يبطل التوحيد بنصوص ينتقيها من القرآن فلن يعجز عن إبطال ما هو دون التوحيد  

جد من النصوص ما يؤيد باطله إذا  كصالة اجلماعة، وحجاب املرأة، ووجوب احملرم هلا، وغري ذلك، وسي  ت :اجبامن الو 
 ر .كانت العملية عملية انتقاء واختيا

 وقال  ) : فيقول -رمحهما هللا تعاىل  -مية ويف وصية عظيمة نافعة يف هذا اجملال ينقلها ابن القيم عن شيخه ابن تي
الشبهات مثل السفنجة فيتشرهبا وقد جعلُت أُورِد عليه إيرادا  بعد إيراد: ال جتعل قلبك لإليرادات و  يل شيخ اإلسالم 
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فال ينضح إال هبا، ولكن اجعله كالزجاجة املصمتة متر الشبهات بظاهرها وال تستقر فيها، فرياها بصفائه ويدفعها 
بصالبته; وإال فإذا أشربت قلبك كل شبهة متر عليها صار مقرا  للشبهات أو كما قال، فما أعلم أين انتفعت بوصية يف 

 ( . فاعي بذلكدفع الشبهات كانت
 . نهم باتباع املتشابه وترك احملكموقد تضافر املنقول عن السلف الصاحل يف التحذير ممن فتنوا يف دي 
فإنه ال ختطئك منه إحدى خلتني: إما ،  ال جتالسنا مفتونا  : رضي هللا عنهما  -ن أيب وقاص فقال مصعب بن سعد ب 

 . تفارقه أنا يفتنك فتتبعه، وأما أنا يؤذيك قبل أنا 
ال جتالسوا أصحاب األهواء; فإين ال آمن أنا يغمسوكم يف ضاللتهم، أو يلبسوا عليكم ما كنتم ما :  وقال أبو قالبة

 . تعرفون
تعال حَّت أخاصمك يف الدين، فقال احلسن: أما أنا فقد أبصرت ديِن فإن كنت  :رمحه هللا تعاىل وقال رجل للحسن 

 . أضللت دينك فالتمسه
 . من جعل دينه عرضا  للخصومات أكثر التنقل: رمحه هللا تعاىل  مر بن عبد العزيزوقال ع

َوَما يـَع َلُم ذهب أكثر السلف إىل الوقف على قوله )( َوَما يَ عحَلُم تَأحِويَلُه ِإاله اَّللهُ َوالرهاِسُخوَن ِف الحِعلحِم يَ ُقوُلوَن آَمنها بِِه )  
... ( لالستئناف ، ويكون املعىن : أن هذا املتشابه ال يعلم  َوالرااِسُخوَن يف ال ِعل مِ . وتكون الواو يف )( تَأ ِويَلُه ِإالا اَّللُا 

... ( وليس يف كالم ربنا تناقض وال  آَمناا بِهِ تأويله إال هللا ، أما الراسخون يف العلم الذين مل يعلموا تأويله يقولون )
 تضارب .

قوله تعاىل ) َوَما يـَع َلُم تَأ ِويَلُه ِإالا هللا ( حيتمل أن املراد بالتأويل يف هذه  : فقال رمحه هللاطي، وممن رجح هذا القول الشنقي
اآلية الكرمية التفسري وإدراك املعىن ، وحيتمل أن املراد به حقيقة أمره اليت يؤول إليها وقد قدمنا يف مقدمة هذا الكتاب أن 

ن ذلك االحتمال الغالب هو يبني أاالحتمالني هو الغالب يف القرآن ، ه أن كون أحد من أنواع البيان اليت ذكرناها في
 ألن احلمل على األغلب أوىل من احلمل على غريه. املراد ،

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الغالب يف القرآن إطالق التأويل على حقيقة األمر اليت يؤول إليها كقوله : ) هذا تَأ ِويُل 
يَاَي ِمن قَـ  يُطوا  ِبِعل ِمِه َوَلماا يَأ هِتِم  ب ُل ( وقوله ) َهل  يَنظُُروَن ِإالا تَأ ِويَلُه يـَو َم يَأ يت تَأ ِويُلُه ( اآلية. وقوله ) َبل  َكذابُوا  مبَا ملَ  حيُِ ُرؤ 

َسُن تَأ ِويال  ( إىل غري ذلك من اآليات.  ٌر َوَأح   تَأ ِويُلُه (  وقوله ) ذلك َخيـ 
ومما يؤيد أن الواو استئنافية ال عاطفة ، داللة االستقراء يف القرآن أنه تعاىل إذا نفى عن اخللق شيئا  ه هللا : مث قال رمح

 وأثبته لنفسه ، أنه ال يكون له يف ذلك اإلثبات شريك :
 كقوله ) ُقل الا يـَع َلُم َمن يف السماوات واألرض الغيب ِإالا هللا ( .

 لَِوق ِتَهآ ِإالا ُهَو ( .وقوله ) الَ جُيَلِ يَها 
َهُه ( .   ٍء َهاِلٌك ِإالا َوج   وقوله ) ُكلُّ َشي 

: لو   فاملطابق لذلك أن يكون قوله ) وَما يـَع َلُم تَأ ِويَلُه ِإالا هللُا (  معناه : أنه ال يعلمه إال هو وحده كما قاله اخلطايب وقال
لقوله ) ُكل  مِ ن  ِعن ِد رَب َِنا ( فائدة والقول بأن الوقف تام على قوله )  كانت الواو يف قوله ) والراسخون (  للنسق مل يكن

 ِإالا هللاُ ( وأن قوله ) والراسخون ( ابتداء كالم هو قول مجهور العلماء لألدلة القرآنية اليت ذكرنا.
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 ( . الرااِسُخوَن يف ال ِعل مِ َوَما يـَع َلُم تَأ ِويَلُه ِإالا اَّللُا وَ وذهب بعض العلماء إىل الوصل ومل يقف )
 : َتجا ال َقائُِلوَن بَِأنا ال َواَو َعاِطَفٌة بَِأنا اَّللَا  قال الشنقيطي َمَدَحُهم  بِالرُُّسوِخ يف ال ِعل ِم َفَكي َف  -ُسب َحانَُه َوتـََعاىَل  -َواح 

 مَي َدُحُهم  ِبَذِلَك َوُهم  ُجهااٌل .
  ُِّمَيتَـُهم  رَاِسِخنَي يـَق َتضِ  : قَالَ  قَاَل الحُقرحُطيب رٍو : َهَذا ال َقو ُل ُهَو الصاِحيُح فَِإنا َتس  ي َشي ُخَنا أَبُو ال َعبااِس َأمح َُد ب ُن َعم 

َهُم َكاَلَم ال َعَرِب ، َويف  يُع َمن  يـَف  َتِوي يف ِعل ِمِه مجَِ َكِم الاِذي َيس  ثـََر ِمَن ال ُمح  ٍء ُهَو ُرُسوُخُهم  ِإَذا ملَ   أَنـاُهم  يـَع َلُموَن َأك  َأيِ  َشي 
ِظِه . ِميُع . انـ تَـَهى ِمن ُه بَِلف   يـَع َلُموا ِإالا َما يـَع َلُم اجلَ 

َبُب الاِذي َجَعَلُهم  : جُيَاُب َعن  َكاَلِم َشي ِخ ال ُقر ُطِبِ  ال َمذ ُكوِر بَِأنا ُرُسوَخُهم  يف ال ِعل ِم ُهَو السا قَاَل ُمَقيِ ُدُه َعَفا اَّللهُ َعنحُه 
َوَعاَل : آَمناا ِبِه ُكل  ِمن  ِعن ِد رَب َِنا يـَن تَـُهوَن َحي ُث انـ تَـَهى ِعل ُمُهم  َويـَُقوُلوَن ِفيَما ملَ  يَِقُفوا َعَلى ِعل ِم َحِقيَقِتِه ِمن  َكاَلِم اَّللِا َجلا 

َنِة َواب ِتَغاَء تَأ ِويِلِه ، َوَهَذا ظَاِهٌر .خِبِاَلِف َغري ِ الرااِسِخنَي فَِإنـاُهم  يـَتاِبُعوَن مَ   ا َتَشابََه ِمن ُه اب ِتَغاَء ال ِفتـ 
َلُم .« . ال َكشاافِ »َوممان  قَاَل بَِأنا ال َواَو َعاِطَفٌة الزاخَم َشرِيُّ يف تـَف ِسريِِه  َبُة ال ِعل ِم ِإلَي ِه َأس   َواَّللُا تـََعاىَل أَع َلُم َوِنس 

 ض العلماء هذا يرجع إىل تفسري التأويل ، فإن قلنا إن املراد به التفسري فالوصل أوىل ، ألن الراسخني يف وقال بع
 العلم يعلمون تفسري القرآن املتشابه ، وال خيفى عليهم لرسوخهم يف العلم .

اقبة هذا املتشابه وما يؤول إليه أمره وأما إذا جعلنا التأويل مبعىن العاقبة والغاية اجملهولة ، فالوقف أوىل ) إال هللا ( ألن ع
 جمهول لكل اخللق .

 والتأويل يطلق مبعىن التفسري ويطلق مبعىن العاقبة اجملهولة .
o : فمن إطالقه مبعىن التفسري 

َنا بِ قوله تعاىل ) ُر ِمن ُه نـَبِ ئـ  ُل فـَو َق رَأ ِسي ُخب زا  تَأ ُكُل الطايـ  َخُر ِإين ِ أَرَاين َأمحِ  ِسِننيَ َوقَاَل اآل  ( أي :  َتأ ِويِلِه ِإناا نـَرَاَك ِمَن ال ُمح 
 بتفسري هذه الرؤية .

 البن عباس ) اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل ( أي : التفسري . ومنه قوله 
واختلف  -من املصنفني يف التفسري  -وهذا هو الغالب على اصطالح املفسرين للقرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله 

 .املفسرين  ء التأويل وجماهد إمامعلما
 ا .وعلى تفسريه يعتمد الشافعي وأمحد والبخاري وغريمه، : إذا جاءك التفسري عن جماهد فحسبك به  قال الثوري 

o : ومن إطالقه مبعىن العاقبة اجملهولة 
ق ِ َهل  يـَن ظُُروَن ِإالا تَأ ِويَلُه يـَو َم يَأ يت تَأ ِويُلُه يـَُقوُل الا قوله تعاىل )  ( . ِذيَن َنُسوُه ِمن  قـَب ُل َقد  َجاَءت  ُرُسُل رَب َِنا بِاحلَ 

 ( أي : تأيت عاقبته اليت وعدوا هبا . يـَو َم يَأ يت تَأ ِويُلهُ ( يعِن : عاقبته وهو ما يؤول إليه ) َهل  يـَن ظُُروَن ِإالا تَأ ِويَلهُ 
 قال: التأويل يطلق ويراد به يف القرآن شيئان: ومن أهل العلم من توسط بني املقامني ف:  قال الشوكاين 

 .أحدمها التأويل مبعىن حقيقة الشيء ، وما يئول أمره إليه 
 ( . يهذا تَأ ِويُل رؤيا) ومنه قوله 

 .أي : حقيقة ما أخربوا به من أمر املعاد  (تَأ ِويُلُه  َهل  يَنظُُروَن ِإالا تَأ ِويَلُه يـَو َم يَأ يت ) وقوله  
) ريد بالتأويل هذا ، فالوقف على اجلاللة; ألن حقائق األمور ، وكنهها ال يعلمه إال هللا عز  وجل  ، ويكون قوله فإن أ 
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 خربه . (يـَُقوُلوَن ءاَمناا بِِه  )مبتدأ ، و  (والرسخون يف العلم 
 .وأما إن أريد بالتأويل املعىن اآلخر ، وهو : التفسري ، والبيان ، والتعبري عن الشيء  
َنا بَِتأ ِويِلِه  )كقوله    ألهنم يعلمون ، ويفهمون ما خوطبوا به هبذا  (سخون يف العلم اوالر ) أي بتفسريه فالوقف على  (نـَب ئـ 

حاال  ( يـَُقوُلوَن ءاَمناا ِبِه  )ائق األشياء على كنه ما هي عليه ، وعلى هذا ، فيكون ـاالعتبار ، وإن مل حييطوا علما  حبق
 .منهم 

أي: اجلميع من احملكم واملتشابه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق اآلخر ويشهد له; ألن ( ِمنح ِعنحِد رَب َِنا  ُكلٌّ ) 
أََفال يـََتَدبـاُروَن ال ُقر آَن َوَلو  َكاَن ِمن  ِعن ِد َغري ِ اَّللِا )  اجلميع من عند هللا وليس شيء من عند هللا مبختلف وال متضاد لقوله

ِتالف ا َكِثري ا َلَوَجُدوا فِ   ( .يِه اخ 
  :يصدق بعضه  ( وما كان من عنده فليس فيه تعارض وال تناقض بل هو متفقُكل  ِمن  ِعن ِد رَب َِنا)قال السعدي

إذا علموا أن مجيعه من عند هللا، وأشكل عليهم  ، وهو أهنمبعضا ويشهد بعضه لبعض، وفيه تنبيه على األصل الكبري
 ، وإن مل يفهموا وجه ذلك.يقينا أنه مردود إىل احملكم لموا، عجممل املتشابه

َلحَبابِ )   ة .العقول السليمة والفهوم املستقيمأي: إمنا يفهم ويعقل ويتدبر املعاين على وجهها أولو (  َوَما َيذهكهُر ِإاله ُأوُلو األح
 األلباب مجع لب وهو العقل .

 الفوائد :
 . أن القرآن ينقسم إىل حمكم ومتشابه-1

ِكَمت  ءاياته (  الر تِل َك ءايات الكتاب احلكيمفإن قيل : ما اجلواب عن قوله تعاىل )  يف فذكر ( وقوله ) الر ِكَتاٌب ُأح 
 هاتني اآليتني أن مجيعه حمكم  

لقرآن املراد من احملكم هبذا املعىن كونه كالما  حقا  فصيح األلفاظ صحيح املعاين وكل قول وكالم يوجد كان ااجلواب :  
، والعرب تقول م يساوي القرآن يف هذين الوصفنيأفضل منه يف فصاحة اللفظ وقوة املعىن وال يتمكن أحد من إتيان كال

 يف البناء الوثيق والعقد الوثيق الذي ال ميكن حله : حمكم ، فهذا معىن وصف مجيعه بأنه حمكم.
، وإليه اإلشارة بقوله  يشبه بعضه بعضا  يف احلسن ويصدق بعضه بعضا   املعىن أنههبا ماثَاينَ ( فكتابا متشاوأما قوله تعاىل )  

أي لكان بعضه واردا  على نقيض اآلخر ، ولتفاوت نسق  ختالفا َكِثريا  (َوَلو  َكاَن ِمن  ِعنِد َغري ِ هللا َلَوَجُدوا  ِفيِه اتعاىل ) 
 الكالم يف الفصاحة والركاكة.

 أن القرآن كالم هللا . -2
 علو هللا تعاىل لقوله ) أنزل ( واإلنزال ال يكون إال من علو . إثبات -3
 أن هذا القرآن ينقسم إىل حمكم ومتشابه .-4
 وجوب الرجوع إىل احملكم إزاء املتشابه لقوله ) هن أم الكتاب ( أي : مرجعه . -5
 حكمة هللا يف جعل القرآن ينقسمِ إىل قسمني ، امتحانا  وابتالء . -6
 ة زيغ القلب اتباع املتشابه .أن من عالم -7
أن هؤالء الذين يتبعون املتشابه تارة يبتغون الفتنة وهي صد الناس عن دينهم ، وتارة يريدون بذلك أن حيرفوه إىل  -8

 املعىن الذي يريدون .
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 فضيلة الرسوخ يف العلم . -9
 اقض .أن الراسخني يف العلم يعلمون أن الذي يكون من عند هللا ال يكون فيه تن-10
 أنه ال يتذكر هبذا القرآن إال أصحاب العقول . -11
ٍم اله 8رَب هَنا اَل ُتزِغح قُ ُلوبَ َنا بَ عحَد ِإذح َهَدي حتَ َنا َوَهبح لََنا ِمن لهُدنَك َرمححًَة ِإنهَك أَنَت الحَوههاُب ))  ( رَب هَنا ِإنهَك َجاِمُع النهاِس لِيَ وح

 ( . (9ِلُف الحِميَعاَد )رَيحَب ِفيِه ِإنه اَّللهَ اَل َُيح 
 [ . 9 – 8] آل عمران :  

-------------- 
رَبـاَنا ال تُزِغ  قـُُلوبـََنا ( هذا من مجلة كالم الراسخني يف العلم ، أهنم دعوا رهبم قائلني ) رَب هَنا ال ُتزِغح قُ ُلوبَ َنا بَ عحَد ِإذح َهَدي حتَ َنا )

ن اهلدى بعد إذ أقمتها عليه ، وال جتعلنا كالذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه من ( أي : ال متلها عبـَع َد ِإذ  َهَديـ تَـَنا 
 القرآن ، ولكن ثبتنا على صراطك املستقيم ، ودينك القومي .

يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلِب على دينك فقلت يا رسول هللا آمنا وبك  كان رسول هللا ل )  عن أنس قا
 ( رواه الرتمذي . اف علينا   قال نعم إن القلوب بني إصبعني من أصابع هللا يقلبهما كما يشاءومبا جئت به فهل خت

رِو ب ِن ال َعاِص يـَُقوُل أَناُه مسََِع َرُسوَل اَّللاِ و  ِ ِمن  َأَصاِبِع الرا : يـَُقولُ   َعب َد اَّللِا ب َن َعم  بَـَعني  َ ِإص  مح َِن  ِإنا قـُُلوَب َبىِن آَدَم ُكلاَها بـَني 
 رواه مسلم (. اللاُهما ُمَصرِ َف ال ُقُلوِب َصرِ ف  قـُُلوبـََنا َعَلى طَاَعِتكَ : )مُثا قَاَل َرُسوُل اَّللِا «. َكَقل ٍب َواِحٍد ُيَصر ِفُُه َحي ُث َيَشاءُ 

 حذار حذار من أمرين هلما عواقب سوء :  قال ابن القيم. 
 .رد احلق ملخالفته هواك :  حدمهاأ

 .وال تقبله إال إذا برز يف قالب هواك  ا  تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من احلق رأسفإنك 
ول أ( فعاقبهم على رد احلق ونَ َونـَُقلِ ُب أَف ِئَدتـَُهم  َوأَب َصاَرُهم  َكَما ملَ  يـُؤ ِمُنوا بِِه أَواَل َمراٍة َونََذُرُهم  يف طُغ َياهِنِم  يـَع َمهُ )قال تعاىل 

 ك .فئدهتم وأبصارهم بعد ذلأأن قلب مرة ب
 .التهاون باألمر إذا حضر وقته  :والثاين 

 .فإنك إن هتاونت به ثبطك هللا وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك 
َتأ َذنُوَك لِل ُخُروِج فـَُقل  َلن  خَت ُرُجوا َمِعيَ ) قال تعاىل  ُهم  فَاس  أَبَدا  َوَلن  تـَُقاتُِلوا َمِعَي َعُدو ا  ِإناُكم   فَِإن  َرَجَعَك اَّللُا ِإىَل طَائَِفٍة ِمنـ 

َالِِفنيَ   ( . َرِضيُتم  بِال ُقُعوِد أَواَل َمراٍة فَاقـ ُعُدوا َمَع اخل 
 .فمن سلم من هاتني اآلفتني والبليتني العظيمتني فليهنه السالمة 

متفق ت فسد اجلسد كله إال وهي القلب( ويف احلديث )أال إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسد
 عليه .

 : ال ، ومقلب القلوب . وكان قسم النِب 
  وب من اإلميان واإلخالص واحملبة وتوابعها .                             بتفاضل ما يف القلوتتفاضل األعمال عند هللا 
 التحذير من التساهل يف أمر القلب . وينبغي 

 بني إصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء ( رواه مسلم .: ) إن القلوب  قال 
  ال ينفع يوم القيامة إال القلب السليم .و 
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 هللا بقلب سليم ( .يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى قال تعاىل ) 
 . القلب السليم : هو السامل من الشرك والبدعة واآلفات واملكروهات ، وليس فيه إال حمبة هللا وخشيته

  الدعاء بسالمة القلب .وينبغي 
 يقول ) اللهم إين أسألك قلبا  سليما  .. ( رواه أمحد . كان فقد  
 سبب حلياة القلب االستجابة هلل ولرسوله . وأهم 

 وا أن هللا حيول بني املرء وقلبه(.يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم واعلمقال تعاىل )
ًَة وَ )   أي : من عندك .( َهبح لََنا ِمنح َلُدنحَك َرمحح
 أي : كثري العطاء .(  ِإنهَك أَنحَت الحَوههابُ ) 
ٍم ال رَيحَب ِفيهِ  ) ستجمع بني خلقك يوم  –يا ربنا  –أي : يقولون يف دعائهم : إنك  ( رَب هَنا ِإنهَك َجاِمُع النهاِس لِيَ وح

 يما اختلفوا فيه ، وجتزي كال  بعمله ، وما كان عليه يف الدنيا من خري وشر .معادهم ، وتفصل بينهم وحتكم فيهم ف
  وَج ما قال ابن عاشور : قوله تعاىل ) ربنا إنك جامع الناس ليوم ال ريب فيه ( استحضروا عند طلب الرمحة أح 

عاَءهم على سبيل اإلجياز ،  يكونون إليها ، وهو يوُم تكوُن الرمحة سببا  للفوز األبدي ، فأعقبوا بذكر هذا اليوم د
م قالوا : وهب لنا من لدنك رمحة ، وخاص ة  ربنا اغفر يل ولوالدي  وللمؤمنني يوم جتم ع الناس كقول إبراهيم ) كأهن 

 يوم يقوم احلساب ( على ما يف تذك ر يوم اجلمع من املناسبة بعد ذكر أحوال الغواة واملهتدين ، والعلماِء الراسخني .
 : وقد أثىن هللا تعاىل على الراسخني يف العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة العبد : قال السعدي 

 هللا ، املبني ألحكامه وشرائعه .العلم الذي هو الطريق املوصل إىل إحداها : 
وعارفا  ا ،حمققسخ يف العلم يقتضي أن يكون عاملا  وهذا قدر زائد على جمرد العلم ، فإن الرا، الرسوخ يف العلم  الثانية :

 علما  وحاال  وعمال  .خ قدمه يف أسرار الشريعة ـ، قد علمه هللا ظاهر العلم وباطنه ، فرس مدققا  
 ) يقولون آمنا به كل من عند ربنا ( . هم باإلميان جبميع كتابه ورد ملتشاهبه إىل حمكمه ، بقولهـأنه وصفالثالثة : 
 تلي به الزائغون املنحرفون .ا ابأهنم سألوا هللا العفو والعافية مم الرابعة :

 زغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ( .ربنا ال تهللا عليهم باهلداية وذلك قوله )  اعرتافهم مبنة اخلامسة :
 .شر، وتوسلوا إليه بامسه الوهاب واندفاع كلألوه رمحته املتضمنة حصول كل خري، : أهنم مع هذا سالسادسة 
 م بيوم القيامة وخوفهم منه ، وهذا هو املوجب للعمل الرادع عن الزلل. أنه أخرب عن إمياهنم وإيقاهنالسابعة : 

فاهلل ال خيلف امليعاد لكمال صدقه وكمال قدرته ، ألن الذي خيلف امليعاد إما أن يكون (  ِإنه اَّللهَ ال َُيحِلُف الحِميَعادَ ) 
 لكذب الواعد ، أو لعجزه .

 الفوائد :
 مشروعية الدعاء هبذا الدعاء . -1
 مشروعية تصدير الدعاء باسم الرب . -2
 سؤال اإلنسان ربه أال يزيغ قلبه . -3
 أن يف صالح القلب صالح جلميع اجلسد . -4
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 التوسل إىل هللا بنعمه . -5
 التوسل بأمساء هللا . -6
 أن يوم القيامة آت ال ريب فيه . -7
 متام قدرة هللا جبمع الناس كلهم يف هذا اليوم . -8
 صفة خلف الوعد عن هللا تعاىل .انتفاء  -9
ُهمح َأمحَواَُلُمح َواَل َأوحاَلُدُهم مِ َن اَّللِه َشيحًئا َوُأولَِئَك ُهمح َوُقو )  ( َكَدأحِب آِل ِفرحَعوحَن 10ُد النهاِر )ِإنه الهِذيَن َكَفُرواح َلن تُ غحِِنَ َعن ح

 ( .(11اَّللهُ ِبُذنُوِِبِمح َواَّللهُ َشِديُد الحِعَقاِب ) ُهمُ َوالهِذيَن ِمن قَ بحِلِهمح َكذهبُواح بِآيَاتَِنا فََأَخذَ 
 [ . 11 -10] آل عمران :  

---------------- 
 ه .أي: بآيات هللا وكذبوا رسله، وخالفوا كتابه، ومل ينتفعوا بوحيه إىل أنبيائ  (ِإنه الهِذيَن َكَفُروا ) 
  ا  ( ألنه يغطي كل شيء ، وكل شيء غطى شيء فقد كفره ، السرت والتغطية ، ويسمى الليل ) كافر  لغةالكفر

معه  ، سواء كان: ضد اإلميان، فهو عدم اإلميان باهلل ورسله وشرعاً الزارع ألنه يغطي البذر بالرتاب، والكافر 
 تكذيب أو مل يكن معه تكذيب .

ُهمح َأمحَواَُلُمح َوال َأوحالُدُهمح ِمَن اَّللِه َشيح )  وليس ما أوتوه يف الدنيا من األموال واألوالد بنافع هلم عند :  أي( ئًا َلنح تُ غحِِنَ َعن ح
بـَُهم  هِبَا )  هللا، وال مبنجيهم من عذابه وأليم عقابه، بل كما قال تعاىل َا يُرِيُد اَّللُا أَن  يـَُعذِ  َواهُلُم  َوأَو الُدُهم  ِإمنا َوال تـُع ِجب َك أَم 

نـ َيا َوتـَز َهَق أَنـ ُفسُ  يـَُغراناَك تـََقلُُّب الاِذيَن َكَفُروا يف ال ِبالِد َمَتاٌع قَِليٌل مُثا َمأ َواُهم  َجَهناُم ) ال  وقال تعاىل ( ُهم  َوُهم  َكاِفُروَن يف الدُّ
 . (َوبِئ َس ال ِمَهاُد 

 وذكر دهم شيئا  عنهم أمواهلم وال أوال ذكر يف هذه اآلية الكرمية أن الكفار يوم القيامة ال تغِن :قال الشنقيطي ،
أنه ما  وأنهلدعواهم أن أمواهلم وأوالدهم تنفعهم ،  ... تكذيبا  أهنم وقود النار أي : حطبها الذي تتقد فيه ، 

أعطاهم األموال واألوالد يف الدنيا إال لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك ، وأن اآلخرة كالدنيا يستحقون فيها ذلك 
 :أيضا  فكذهبم يف آيات كثرية 

 لى أهنم ادعوا ذلك :فمن اآليات الدالة ع
َواال  َوأَو اَلدا  َوَما حَن  قوله تعاىل )  ثـَُر أَم   ُن مبَُعذاِبنَي ( .َوقَالُوا  حَن ُن َأك 

 . يعِن يف اآلخرة كما أوتيته يف الدنيا َماال  َوَوَلدا  ( . أَفـََرأَي َت الذي َكَفَر ِبآيَاتَِنا َوقَاَل أُلوتـَنَيا وقوله ) 
 .أي : بدليل ما أعطاين يف الدنيا يب ِإنا يل ِعنَدُه للحسىن ( َولَِئن رُّجِ ع ُت إىل ر وقوله ) 
ا  مِ نـ  وقوله )  َقَلبا  (َولَِئن رُِّددتُّ إىل َريبِ  أَلِجَدنا َخري   .قياسا  منه لآلخرة على الدنيا  َها ُمنـ 

َواهُلُم  ا ) دعوى يف آيات كثرية كقوله هنورد هللا عليهم هذه ال ُهم  أَم   ....(  ِإنا الذين َكَفُروا  َلن تـُغ ِِنَ َعنـ 
َا منُِدُُّهم  ِبِه ِمن مااٍل َوبَِننَي ُنَسارُِع هَلُم  يِف وقوله )   ُعُروَن ( .َأحَي َسُبوَن أمنا   اخلريات َبل الا َيش 

َواُلُكم  َوالَ أَو الَدُُكم  باليتوقوله )   ُكم  ِعنَدنَا زلفى ( .تـَُقر ِبُ  َوَمآ أَم 
َا  َوهَل  وقوله )  َا مُن ِلي هَلُم  ليزدادوا ِإَث  ٌر ألَنـ ُفِسِهم  ِإمنا َا مُن ِلي هَلُم  َخيـ   اٌب مُِّهنٌي ( .ُم َعذَ َوالَ حَي َسََبا الذين َكَفُروا  أمنا
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ِلي هَلُم  وقوله )   رُِجُهم  مِ ن  َحي ُث اَل يـَع َلُموَن َوأُم  َتد   ِإنا َكي ِدي َمِتنٌي ( . َسَنس 
ُهم  هنا على سبيل اخللود وهو قوله ) أن كوهنم وقود النار املذكور ، وصرح يف موضع آخر  ِإنا الذين َكَفُروا  َلن  تـُغ ِِنَ َعنـ 

َواهُلُم  َواَل أَو اَلُدُهم  مِ َن هللا َشي ئا  وأولئك َأص َحاُب النار ُهم  ِفيَها َخاِلُدون  ( . أَم 
 اعلم أن كمال العذاب هو أن يزول عنه كل ما كان منتفعا  به ، مث جيتمع عليه مجيع األسباب املؤملة.لرازي : قال ا 

ُهم  أمواهلم َواَل أوالدهم ( وذلك ألن املرء عند اخلطوب والنوائب يف الدنيا يفزع  أما األول : فهو املراد بقوله ) َلن تـُغ ىِنَ َعنـ 
فبني  هللا تعاىل أن صفة ذلك اليوم خمالفة ، ب األمور اليت يفزع املرء إليها يف دفع اخلطوب إىل املال والولد ، فهما أقر 

لصفة الدنيا ، ألن أقرب الطرق إىل دفع املضار إذا مل يتأت يف ذلك اليوم ، فما عداه بالتعذر أوىل ، ونظري هذه اآلية 
َمن  أََتى هللا ِبَقل ٍب َسِليٍم (  وقوله ) املال والبنون زِيَنُة احلياة الدنيا والباقيات  قوله تعاىل ) يـَو َم اَل يَنَفُع َماٌل َواَل بـَُنوَن ِإالا 

ٌر ِعنَد رَب َك ثـََواب ا ( وقوله ) َونَرِثُُه َما يـَُقوُل َويَأ تِيَنا فـَر دا  (  وقوله ) َوَلَقد  ِجئ ُتُمونَا  فرادى َكَما خلقناكم أَواَل الصاحلات َخيـ 
ُتم  ماا خولناكم َورَاء ُظُهورُِكم  ( .َمراٍة َوتَـ   رَك 

، وإليه اإلشارة بقوله تعاىل ) وأولئك ، فهو أن جيتمع عليه األسباب املؤملةمن أسباب كمال العذابوأما القسم الثاين : 
اهلا يف احلطب فإنه ال عذاب أزيد من أن تشتعل النار فيهم كاشتع، العذاب   شروهذا هو النهاية يفُهم  َوُقوُد النار ( 

  اليابس ، والوقود بفتح الواو احلطب الذي توقد به النار ، وبالضم هو مصدر وقدت النار وقودا  كقوله : وردت ورودا .
  إمنا ذكر األموال واألوالد ، ألن أكثر الناس يدخلون النار ، ألجل األموال واألوالد ، فأخرب وقال السمرقندي :

اآلخرة ، لكيال يفِن الناس أعمارهم ، ألجل املال والولد ، وإمنا ذكر هللا تعاىل الكفار ،  هللا تعاىل أنه ال ينفعهم يف
  لكي يعترب بذلك املؤمنون.

  : ا خص  األموال واألوالد من بني أعالق الذين كفروا ; ألن  الغناَء يكون بالفداء باملال ،  وقال ابن عاشور وإمن 
والقتال ، وأو ىل َمن يدافع عن الرجل ، من عشريته ، أبناؤه ، وعن  كدفع الديات والغرامات ، ويكون بالنصر

 القبيلة أبناُؤها.
ِإناُكم  َوَما تـَع ُبُدوَن ِمن  ُدوِن اَّللِا َحَصُب  ه )حطبها الذي تسجر به وتوقد به، كقولأي :  ( َوُأولَِئَك ُهمح َوُقوُد النهارِ ) 

 ( . َجَهناَم أَنـ ُتم  هَلَا َوارُِدونَ 
َن )   أي : كحال آل فرعون . (َكَدأحِب آِل ِفرحَعوح
 من املكذبني بالرسل .( َوالهِذيَن ِمنح قَ بحِلِهمح ) 

أي : دأب هؤالء الكفرة وشأهنم وديدهنم مثل دأب آل فرعون يف تكذيب الرسل ، وكدأب األمم املاضية كقوم نوح ، 
 وقوم هود ، وقوم صاحل ، وقوم لوط ، وقوم شعيب .

 واملعىن يف اآلية: أن الكافرين ال تغِن  عنهم األوالد وال األموال، بل يهلكون ويعذبون، كما جرى :  ن كثريقال اب
 آلل فرعون ومن قبلهم من املكذبني للرسل  فيما جاؤوا به من آيات هللا وحججه.

عاينونه من املعجزات من آياته ة ، وما يل من آياته الشرعية الدينيآيات هللا : ما تتلوه عليهم الرس( َكذهبُوا بِآيَاتَِنا ) 
 الكونية القدرية .

 ( أي : أهلكهم وعاقبهم العقاب الشديد بسبب ذنوهبم .فََأَخَذُهُم اَّللهُ ِبُذنُوِِبِمح ) 
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 والعرب تقول ) أخذه هللا ( إذا عاقبه عقابا  شديدا  أليما  .
ل ) إن هللا ليملي للظامل حَّت إذا أخذه مل يفلته ، مث قا وقد روى البخاري ومسلم من حديث أيب موسى . أن النِب 

َذُه أَلِيٌم َشِديدٌ تال قوله تعاىل ) ُذ رَبِ َك ِإَذا َأَخَذ ال ُقَرى َوِهَي ظَاِلَمٌة ِإنا َأخ   ( . وََكَذِلَك َأخ 
 ) الذنب : هو اجلرمية اليت يستحق صاحبها النكال . قوله تعاىل ) بذنوهبم 
  املصائب وزوال النعم .فاملعاصي سبب لنزول 

أَنـ ُعِم اَّللِا فََأَذاقـََها اَّللُا لَِباَس َوَضَرَب اَّللُا َمَثال  قـَر يَة  َكاَنت  آِمَنة  ُمط َمِئناة  يَأ تِيَها رِز قـَُها َرَغدا  ِمن  ُكلِ  َمَكاٍن َفَكَفَرت  بِ قال تعاىل )
نَـُعونَ  َو ِف مبَا َكانُوا َيص  وِع َواخل   ( . اجلُ 

ُكُروا َلُه قال تعاىل ) و  َكِنِهم  آيٌَة َجناَتاِن َعن  ميَِنٍي َوِِشَاٍل ُكُلوا ِمن  رِز ِق رَبِ ُكم  َواش  بـَل َدٌة طَيِ َبٌة َوَرب  َلَقد  َكاَن ِلَسَبٍأ يِف َمس 
ل َناُهم  جِبَناتَـي  . َغُفورٌ  ٍر قَِليلٍ فََأع َرُضوا فََأر َسل َنا َعَلي ِهم  َسي َل ال َعرِِم َوبَدا ٍء ِمن  ِسد  ِ َذَوايَت  ُأُكٍل ََخ ٍط َوأَث ٍل َوَشي   ( . ِهم  َجناتَـني 

بـ َناَها َعَذابا  نُ وقال تعاىل )  َناَها ِحَسابا  َشِديدا  َوَعذا َا َوُرُسِلِه َفَحاَسبـ  ِر َرهبِ  را  وََكأَيِ ن  ِمن  قـَر يٍَة َعَتت  َعن  أَم   ( . ك 
نَ  َوَلو  َأنا وقال تعاىل )  َر ِض َوَلِكن  َكذابُوا فََأَخذ  َنا َعَلي ِهم  بـَرََكاٍت ِمَن الساَماِء َواأل  َل ال ُقَرى آَمُنوا َواتـاَقو ا َلَفَتح  اُهم  مبَا َكانُوا أَه 

ِسُبونَ   ( . َيك 
 ( . نيَ فـََلماا َعتَـو ا َعن  َما نـُُهوا َعن ُه قـُل َنا هَلُم  ُكونُوا ِقَرَدة  َخاِسئِ وقال تعاىل ) 
نَا ِبَذن ِبهِ وقال تعاىل )   ( . َفُكال   َأَخذ 
 ( . فَِتل َك بـُُيوتـُُهم  َخاوِيَة  مبَا ظََلُموا ِإنا يِف َذِلَك آَليَة  لَِقو ٍم يـَع َلُمونَ وقال تعاىل ) 

بل هو الفعال ملا يريد، الذي  أي: شديد األخذ أليم العذاب، ال ميتنع منه أحد، وال يفوته شيء(  َواَّللهُ َشِديُد الحِعَقابِ ) 
 قد غلب كل شيء وذل له كل شيء، ال إله غريه وال رب سواه.

 النكال الشديد ألجـل الذنب، قال بعض العلماء: مسي عقابا  ألنه يأيت عقب الذنب من أجله. :والعقاب 
 الفوائد :

 أن الكفار ال تنفعهم أمواهلم وال أوالدهم من هللا شيئا  . -1
 نني ينتفعون بأمواهلم وأوالدهم .أن املؤم -2
 متام قدرة هللا تعاىل . -3
 إثبات النار . -4
 أن الكفار يف النار . -5
 أن الذنوب سبب للعقوبات . -6
 أن هللا ال يظلم أحدا  . -7
 أن هللا شديد العقاب . -8
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 ( . (12بِئحَس الحِمَهاُد )ُقل لِ لهِذيَن َكَفُرواح َستُ غحَلُبوَن َوُُتحَشُروَن ِإََل َجَهنهَم وَ ) 
 [ . 12] آل عمران :  

------------ 
 أي : قل يا حممد لليهود .( ُقلح ِللهِذيَن َكَفُروا ) 
 أي : يف الدنيا .( َستُ غحَلُبوَن ) 

 يف سبب نزوهلا : قيل
ل : يا معشر اليهود أسلموا قريشا  يوم بدر وقدم املدينة ، مجع يهود يف سوق بِن قينقاع ، وقا أنه ملا غزا رسول هللا 

قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا  ، فقالوا : يا حممد ال تغرنك نفسك أن قتلت نفرا  من قريش ال يعرفون القتال ، لو 
 قاتلتنا لعرفت ، فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية.

األمي الذي بشرنا به موسى يف التوراة ، ن يهود أهل املدينة ملا شاهدوا وقعة أهل بدر ، قالوا : وهللا هو النِب إ:  وقيل
ونعته وأنه ال ترد له راية ، مث قال بعضهم لبعض : ال تعجلوا فلما كان يوم ُأحد ونكب أصحابه قالوا : ليس هذا هو 

 ذاك ، وغلب الشقاء عليهم فلم يسلموا ، فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية.
س يف اآلية ما يدل ياهنم علم هللا تعاىل أهنم ميوتون على كفرهم ، ولي: إن هذه اآلية واردة يف مجع من الكفار بأعوقيل 

 على أهنم من هم .
يعم الفريقني املشركني واليهود ، وكل قد غلب بالسيف ، واجلزية ، والذلة ،  والظاهر أن : الذين كفروا قال أبو حيان : 

 وظهور الدالئل واحلجج .
 وجتمعون وتساقون إىل جهنم . أي :( َوُُتحَشُروَن ِإََل َجَهنهَم ) 

ِإنا فيكون هؤالء الكفار قد خسروا الدنيا بالغلبة والذل ، وخسروا اآلخرة بأهنم حيشرون إىل جهنم ، وهذا كقوله تعاىل ) 
َواهَلُم  لَِيُصدُّوا َعن  َسِبيِل اَّللِا َفَسيُـن ِفُقونـََها مُثا َتُكوُن َعلَ  َرة  مُثا يـُغ َلُبوَن َوالاِذيَن َكَفُروا ِإىَل َجَهناَم الاِذيَن َكَفُروا يـُن ِفُقوَن أَم  ي ِهم  َحس 

 ( . حُي َشُرونَ 
 أي : وبئس املهاد والفراش الذي متتهدونه نار جهنم .(  َوبِئحَس الحِمَهادُ ) 

 ( . اِلِمنيَ م  ِمن  َجَهناَم ِمَهاٌد َوِمن  فـَو ِقِهم  َغَواٍش وََكَذِلَك جَن زِي الظا كما قال تعاىل ) هلَُ 
 الفوائد :

 عبد توجه إليه األوامر . أن الرسول  -1
 أمهية هذا اخلرب الذي أمر هللا نبيه أن يبلغه للكافرين . -2
 تقوية املؤمنني . -3
 إرعاب الكفار وحتذيرهم .-4
 أن هللا عز وجل جيمع للكفار بني العقوبتني : عقوبة الدنيا وعقوبة اآلخرة . -5
 النار . إثبات عذاب -6
 ذم النار . -7
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َليح ) ق نَ ُهم مِ ث ح َرى َكاِفَرٌة يَ َروح ِ الحتَ َقَتا ِفَئٌة تُ َقاِتُل ِف َسِبيِل اَّللِه َوُأخح يِ ُد بَِنصحرِِه دح َكاَن َلُكمح آيٌَة ِف ِفَئتَ نيح ََ ِ َواَّللهُ يُ  ِهمح رَأحَي الحَعنيح
َرًة ألُوحِل األَ   ( . (13بحَصاِر )َمن َيَشاء ِإنه ِف َذِلَك َلِعب ح

 [ . 13] آل عمران :  
------------ 

ِ الحتَ َقَتا )   أي : قد كان لكم يا معشر يهود عظة وعربة يف فئتني التقتا وذلك يوم بدر .( َقدح َكاَن َلُكمح آيٌَة ِف ِفَئتَ نيح
 . والفئة الكافرة : وهم املشركون،  وأصحابه  الفئة املسلمة : وهم رسول هللا  ومها :
  : ر.قال القرطيب  ال خالف أن اإلشارة هباتني الفئتني هي إىل يوم بَد 
  : وأمجع املفسرون على أن املراد بالفئتني : رسول هللا وقال الرازي ة .وأصحابه يوم بدر ومشركوا مك 
  : هبا مجيع  واختلف من املخاطب هبا ; فقيل : حيتمل أن خياطب هبا املؤمنون ، وحيتمل أن خياطبوقال القرطيب

 الكفار ، وحيتمل أن خياطب هبا يهود املدينة ; وبكل احتمال منها قد قال قوم.
 . وفائدة اخلطاب للمؤمنني تثبيت النفوس وتشجيعها حَّت يقِدموا على مثلي هم وأمثاهلم كما قد وقع

 ة آية بينة وجوها  كون تلك الواقع: واعلم أن العلماء ذكروا يف تفسري  قال الرازي( قوله تعاىل )...لكم آية: 
: أهنم ومنها ، ة العدد: قل منها ،من أسباب الضعف عن املقاومة أمورأن املسلمني كان قد اجتمع فيهم  األول : 

أن ذلك ابتداء غارة يف احلرب ألهنا :  ومنهاقلة السالح والفرس ، :  ومنها خرجوا غري قاصدين للحرب فلم يتأهبوا ،
قد حصل للمشركني أضداد هذه املعاين منها : كثرة العدد ، ومنها أهنم خرجوا متأهبني  ، وكانأول غزوات رسول هللا 

أن أولئك األقوام كانوا ممارسني للمحاربة ، واملقاتلة يف األزمنة :  ومنهاكثرة سالحهم وخيلهم ، :  ومنهاللحرب ، 
الضعف وعدم السالح وقلة املعرفة بأمر احملاربة املاضية ، وإذا كان كذلك فلم جتر العادة أن مثل هؤالء العدد يف القلة و 

 . يغلبون مثل ذلك اجلمع الكثري مع كثرة سالحهم وتأهبهم للمحاربة ، وملا كان ذلك خارجا  عن العادة كان معجزا  
دُُكُم هللا َوِإذ  يَعِ بأن هللا ينصره على قريش بقوله )  كان قد أخرب قومه  أنه ، يف كون هذه الواقعة آية  والوجه الثاين :

دَ  يعِن مجع قريش أو عري أيب سفيان ، وكان قد أخرب قبل احلرب بأن هذا مصرع فالن ، وهذا ى الطائفتني أَنـاَها َلُكم  ( ِإح 
 مصرع فالن ، فلما وجد خمرب خربه يف املستقبل على وفق خربه كان ذلك إخبارا  عن الغيب ، فكان معجزا .

  َعَلى ِصحاِة نـُبُـواِة الناِبِ  َويف َهِذِه اآل  : وقال اجلصاص ِ َهني   : يَِة الدااَلَلُة ِمن  َوج 
ِمن   ال َعاَدِة ; ِلَما أََمداُهم  اَّللُا ِبهِ َغَلَبُة ال ِفَئِة ال َقِليَلِة ال َعَدِد َوال ُعداِة لِل َكِثريَِة ال َعَدِد َوال ُعداِة ، َوَذِلَك َعَلى ِخاَلِف جَم َرى  َأَحُدمُهَا : 

 ال َماَلِئَكِة.
بَـَر الناِبُّ  َوالثهاين : ِ، َوَأخ  َدى الطاائَِفتَـني  ِلِمنَي قـَب َل اللِ َقاِء بِالظاَفِر َوال َغَلَبِة َوقَاَل  َأنا اَّللَا تـََعاىَل َقد  َكاَن َوَعَدُهم  إح  َهَذا )ال ُمس 

بَـَر بِِه الناِبُّ وََكاَن   (َمص رَُع ُفاَلٍن َوَهَذا َمص رَُع ُفاَلنٍ   . َكَما َوَعَد اَّللُا ، َوَأخ 
  : التقتا ( ذكر يف هذه اآلية الكرمية أن وقعة بدر آية قوله تعاىل ) وقال الشيخ الشنقيطي ِ َقد  َكاَن َلُكم  آيٌَة يِف ِفَئتَـني 

املتمسكة به الفئة الكثرية القوية  أي : عالمة على صحة دين اإلسالم إذ لو كان غري حق ملا غلبت الفئة القليلة الضعيفة
 اليت مل تتمسك به.

ِلَك َمن  َهَلَك َعن بـَيِ َنٍة وحيىي َمن   وصرح يف موضع آخر أن وقعة بدر بينة أي ال لبس يف احلق معها وذلك يف قوله ) ل ِيَـه 
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 َحيا َعن بـَيِ َنٍة ( .
 ه ) َوَمآ أَنَزل َنا على َعب ِدنَا يـَو َم الفرقان ( .وصرح أيضا  بأن وقعة بدر فرقان فارق بني احلق والباطل وهو قول

 وهم املسلمون .( ِفَئٌة تُ َقاِتُل ِف َسِبيِل اَّللِه ) 
َرى َكاِفَرٌة )   وهم مشركو قريش يوم بدر .( َوُأخح
 ( ِ َليحِهمح رَأحَي الحَعنيح نَ ُهمح ِمث ح  اختلف العلماء يف هذا على قولني :( يَ َروح

 يرى الكافرون املؤمنني أكثر منهم مرتني ، جعل هللا ذلك فيما رأوه سببا  لنصرة اإلسالم عليهم .أي  القول األول :
 .وهذا اختيار ابن جرير 

 أي ترى الفئة املسلمة الفئة الكافرة مثليهم ، أي : ضعفيهم يف العدد ، ومع هذا نصرهم هللا عليهم . القول الثاين :
 نَـ : قوله تعاىل )  قال الرازي ِ يـََرو   ( حيتمل : ُهم  ِمثـ َلي ِهم  رَأ َي ال َعني 
  .أن يكون املراد أن الفئة الكافرة رأت املسلمني مثلي عدد املشركني قريبا  من ألفني ألول :ا

أن الفئة الكافرة رأت املسلمني مثلي عدد املسلمني ستمائة ونيفا  وعشرين ، واحلكمة يف ذلك أنه  واالحتمال الثاين :
 م .سلمني يف أعني املشركني مع قلتهم ليهابوهم فيحرتزوا عن قتاهلتعاىل كثر امل
 ( . أَع ُيِنِهم   َويـَُقل ُلُكم  يف ) هذا متناقض لقوله تعاىل يف سورة األنفال فإن قيل : 

ا كثرهم هللا فاجلواب : أنه كان التقليل والتكثري يف حالني خمتلفني ، فقللوا أوال  يف أعينهم حَّت اجرتؤا عليهم ، فلما تالقو 
 يف أعينهم حَّت صاروا معلوبني ، مث إن تقليلهم يف أول األمر ، وتكثريهم يف آخر األمر ، أبلغ يف القدرة وإظهار اآلية.

أن الرائني هم املسلمون ، واملرئيني هم املشركون ، فاملسلمون رأوا املشركني مثلى املسلمني ستمائة  واالحتمال الثالث :
ِإن َيُكن م نُكم  م ا َئٌة َصاِبرٌَة يـَغ ِلُبوا  ) أن هللا تعاىل أمر املسلم الواحد مبقاومة الكافرين قال هللا تعاىل  وأزيد ، والسبب فيه

 ِ  ( . ِما ئـَتَـني 
 : كيف يروهنم مثليهم رأي العني ، وكانوا ثالثة أمثاهلم   . فإن قيل

القدر الذي علم املسلمون أهنم يغلبوهنم ، وذلك ألنه تعاىل اجلواب : أن هللا تعاىل إمنا أظهر للمسلمني من عدد املشركني 
ِ ) قال  فأظهر ذلك العدد من املشركني للمؤمنني تقوية لقلوهبم ، وإزالة للخوف (  ِإن َيُكن م نُكم  م ا ئٌَة َصاِبرٌَة يـَغ ِلُبوا  ِما ئـَتَـني 

 عن صدورهم.
ا املشركني على الضعف من عدد املشركني فهذا قول ال ميكن أن : أن الرائني هم املسلمون ، وأهنم رأو واالحتمال الرابع 

 يقول به أحد ، ألن هذا يوجب نصرة املشركني بإيقاع اخلوف يف قلوب املؤمنني
يِ ُد )  ََ  أي : يقوي ويعز .( َواَّللهُ يُ 
 على حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعاىل .( بَِنصحرِِه َمنح َيَشاُء ) 
  ال بكثرة العدد والشوكة والسالحر إمنا حيصالن بتأييد هللا ونصرهود من اآلية أن النصر والظفواملقص: قال الرازي ،. 
 ح .أي : التكثري والتقليل ، وغلبة القليل ، مع عدم العدة ، على التكثري الشاكي السال ( ِإنه ِف َذِلكَ ) 
َرًة )   آلية وعظة .( َلِعب ح
َبحَصارِ )   ول والبصائر .لذوي العق ( أِلُوِل األح
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  َرة  ألُويل األب َصاِر ( فيه وجهان : قال املاوردي  : قوله تعاىل ) ِإنا يف َذِلَك َلِعبـ 
 أن يف نصرة هللا لرسوله يوم بدر مع قلة أصحابه عربة لذوي البصائر والعقول. أحدمها :
 عني والبصائر. تهم عربة لذوي األأن فيما أبصره املشركون من كثرة املسلمني مع قل والثاين :
 الفوائد :

 أن النصر ليس بكثرة العدد وال بقوة الُعدد . -1
 أن القتال ال يكون سببا  للنصر إال إذا كان يف سبيل هللا . -2
 أنه ال ألفة بني املؤمنني والكافرين . -3
 إثبات أفعال هللا . -4
 إثبات املشيئة هلل . -5
 ر .أنه ال يعترب باألمور إال أولو البصائ -6
 أنك إذا وجدت من نفسك عدم اعتبار واتعاظ مبا جيري ، فاعلم أنك ضعيف البصرية . -7
 الثناء على أهل البصرية . -8
َيحِل الحُمَسوه زُيِ َن لِلنهاِس ُحبُّ الشهَهَواِت ِمَن النِ َساء َوالحَبِننَي َوالحَقَناِطرِي الحُمَقنَطَرِة ِمَن الذهَهِب َوالحِفضهِة وَ )  َمِة َواألَن حَعاِم اخلح

ُن الحَمآِب ) ن حَيا َواَّللهُ ِعنَدُه ُحسح ََياِة الدُّ َرحِث َذِلَك َمَتاُع احلح  (14َواحلح
 [ . 14] آل عمران : 

------------ 
 ر .كالم مستأنف لبيان حقارة ما تستلذه األنفس يف هذه الدا ... (زُيِ َن ِللنهاِس ) 
 : هو هللا تعاىل .اختلف العلماء من املزين ، فقيل  
َسُن َعَمال  كما قال تعاىل )    ُلَوُهم  أَيُـُّهم  َأح  َر ِض زِيَنة  هَلَا لَِنبـ    ( .ِإناا َجَعل َنا َما َعَلى األ 
ِيَل : اذ َهب  فَان ظُر  ) قَاَل  َعن  َأيب ُهَريـ َرَة ، َأنا َرُسوَل هللِا و  َناَة قَاَل جِلِرب  َها ، َفَذَهَب فَـ  َلماا َخَلَق اَّللُا اجل  َها ، مُثا ِإلَيـ  َنَظَر ِإلَيـ 

َمُع هِبَا َأَحٌد ِإالا َدَخَلَها َجاءَ  َها، مُثا قَاَل : يَا ِجرب ِ ، مُثا َحفاَها بِال َمَكارِهِ ، فـََقاَل : َأي  َربِ  َوِعزاِتَك اَل َيس  ، يُل اذ َهب  فَان ظُر  ِإلَيـ 
َها ، مُثا  ُخَلَها َأَحٌد قَاَل : فـََلماا َخَلَق اَّللُا النااَر قَ  َفَذَهَب فـََنَظَر ِإلَيـ  اَل : يَا َجاَء فـََقاَل : َأي  َربِ  َوِعزاِتَك َلَقد  َخِشيُت َأن  اَل يَد 

َها ، مُثا َجاَء فـََقاَل : َأي  َربِ  َوِعزاِتَك الَ  َها ، َفَذَهَب فـََنَظَر ِإلَيـ  ِيُل اذ َهب  فَان ظُر  ِإلَيـ  ُخُلَها ، َفَحفاَها  ِجرب  َمُع هِبَا َأَحٌد فـََيد  َيس 
َها ، مُثا َجاَء فـََقاَل :  َها ، َفَذَهَب فـََنظََر ِإلَيـ  ِيُل اذ َهب  فَان ظُر  ِإلَيـ  َأي  َربِ  َوِعزاِتَك َلَقد  َخِشيُت َأن  بِالشاَهَواِت مُثا قَاَل : يَا ِجرب 

َقى َأَحٌد ِإالا َدَخَلَها  رواه أبو داود والرتمذي .(  اَل يـَبـ 
 ووجه تزيني هللا هلا ، ابتالء واختبارا  .

 املزين هو الشيطان . وقيل :
  وتزيني ، تزيني هللا تعاىل إمنا هو باإلجياد والتهيئة لالنتفاع وإنشاء اجلِِبل ة على امليل إىل هذه األشياء: قال القرطيب

َوسة واخلديعة وحتسني أخ    ِذها من غري وجوهها.الشيطان إمنا هو بالَوس 
 من اليهود وغريِهم. واآلية على كال الوجهني ابتداء وعظ جلميع الناس، ويف ضمن ذلك توبيٌخ ملعاصري حممد 
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 وال تعارض بينهما فتزيني هللا باإلجياد والتهيئة لالنتفاع ، وإنشاء اجلبلة على امليل إىل الدنيا :  وقال ِف التسهيل، 
 . ة واخلديعةوتزيني الشيطان بالوسوس

 فهو حتسني الشيء احملتاج إىل التحسني ، وإزالة ما يعرتيه ا  والتزيني تصيري الشيء زينا أي حسن: قال ابن عاشور ،
 ا  .من القبح أو التشويه ، ولذلك مسي احلالق مزين

 احلرب أول ما تكون فتية ... تسعى بزينتها لكل جهول وقال امرؤ القيس : 
 الشهوة : ما تدعو النفس إليه وتشتهيه . ( ُحبُّ الشهَهَواتِ ) 
  : واملراد بالناس : اجلنس . والشهوات مجع شهوة ، وهي نزوع النفس إىل ما تريده . واملراد هنا : قال الشوكاين

 العقالء من صفاتاملشتهيات عرب عنها بالشهوات ، مبالغة يف كوهنا مرغوبا  فيها ، أو حتقريا  هلا; لكوهنا مسرتذلة عند 
 ة .الطبائع البهيمي

  َلَكٌة ، وقد قال  :قال الثعاليب ُحفاِت )  ويف ضمن ذلك توبيٌخ ، والشهواُت ذميمٌة ، واتباعها ُمر ٍد ، وطاعتها َمه 
َكارِِه النااُر بِالشاَهَواِت ، َوُحفا 

َ
ُبَك َأنا النااَر ُحفات  هِبَا ، ف (ِت اجلَناُة بِامل  .ِإىل الناار  َمن  واقعها ، خلصَفَحس 

 ويف تسميتها هبذا االسم فائدتان ::  قال صاحب الكشاف 
 .أنه جعل األعيان اليت ذكرها شهوات مبالغة يف كوهنا مشتهاة حمروصا  على االستمتاع هبا إحدامها :  

ود من ملقصأن الشهوة صفة مسرتذلة عند احلكماء مذمومة من اتبعها شاهد على نفسه بالبهيمية ، فكان ا والثانية :
 ا .ذكر هذا اللفظ التنفري عنه

  : ه وُحف ت النار ُحفِ ت اجلنة باملكار ) ويف صحيح مسلم ،  واتباع الشهوات مرٍد وطاعتها مهلكةقال القرطيب
 ( .بالشهوات 

 وفائدة هذا التمثيل أن اجلنة ال تنال إال بقطع مفاوز املكاره وبالصرب عليها.
 برتك الشهوات وِفطام النفس عنها.وأن النار ال ين َجى منها إال 

 . فبدأ بالنساء ألن الفتنة هبن أشد (ِمَن النِ َساِء )  
صبحت ـح اإلعالم ، وأوفتنة النساء من أعظم الفنت ، وخاصة يف هذه األزمنة اليت انتشرت فيها التربج واالختالط ، وانفت

 فتنة املرأة تعرض ليال  هنارا  .
َنة  َأَضرُّ َعَلى الر َِجاِل ِمَن النِ ساء )قال  ه السالمثبت يف الصحيح أنه، علي كما ُت بـَع ِدي ِفتـ   ( متفق عليه  َما تـَرَك 

 فاتقوا الدنيا ، واتقوا النساء ، فإن فتنة بِن إسرائيل كانت يف النساء ( رواه مسلم . ) ... وقال 
 .حداكن ( متفق عليه ) ما رأيت من ناقصات عقل ودين ، أذهب للب الرجل احلازم من إ وقال 

رأََة تُقِبُل يف )  ويكفي يف فتنتها قوله 
َ
 ن ( .َشيطَا ُصورَةِ  ُصورَِة َشيطَاٍن، َوُتدبُِر يف  ِإنا امل

َشارَُة ِإىَل اهلََوى َوالدَُّعاِء ِإىَل : قَاَل ال ُعَلَماُء  يِل ِإىَل  نـُُفوِس الر َِجاِل ِمنَ  الِفتَنِة هِبَا ، ِلَما َجَعَلُه اَّللُا تـََعاىَل يف  َمعَناُه : اإل ِ
َ
امل

 . َوَتزيِينِه َله ِهَي َشِبيَهٌة بِالشايطَاِن يف ُدَعائِِه ِإىَل الشارِ  ِبَوسَوَسِتهِ ِهنا َوَما يـَتَـَعلاُق هِبِن ، فالنِ َساِء َوااِللِتَذاِذ بَِنَظرِ 
َُسيِ ِب َرمِحَُه هللا تـََعاىَل قال 

 .الشايطَاُن ِمَن َشيٍء إال أتَاُه ِمن ِقَبِل النِ َساِء  سَ َما يَئِ : َسعيُد بُن امل
 ء .النااِر يِف النِ سا بَلَغِِن أنا أكثَر ُذنُوِب أِهلِ  : َصاحٍل السامااُن َرمِحَُه هللا تـََعاىَل  وقال أبو
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  : الستئناس هبن أمت ولذلك وإمنا قدمهن على الكل ألن االلتذاذ هبن أكثر واقوله تعاىل ) من النساء ( قال الرازي
َنُكم ماَوداة  َوَرمح َة  ) قال تعاىل  َها َوَجَعَل بـَيـ  ُكُنوا  ِإلَيـ  ومما يؤكد ذلك أن العشق الشديد ( َخَلَق َلُكم م ن  أَنُفِسُكم  أزواجا ل َتس 

 ة .يتفق إال يف هذا النوع من الشهو  املفلق املهلك ال
  ل.هنن  حبائل الشيطان وفتنة الرجا; ألهِبن  لكثرة تشو ف النفوس إليهن بدأ (ءِمَن النسا)قوله تعاىل : وقال القرطيب 

 أخرجه البخاري  ومسلم. ء ( تنة  أشدا على الرجال من النساما تركت بعدي فِ )  قال رسول هللا 
 ففتنة النساء أشد  من مجيع األشياء.

 ويقال : يف النساء فتنتان ، ويف األوالد فتنة واحدة.
 اللتان يف النساء فإحدامها : أن تؤدِ ي إىل قطع الرِحم ; ألن املرأة تأمر زوجها بقطعه عن األُماَهات واألخوات.فأم ا 

 جبمع املال من احلالل واحلرام. ىالثانية : يـُب تلو 
 وأم ا البنون فإن الفتنة فيهم واحدة ، وهو ما ابتلي جبمع املال ألجلهم.

  ساء حذر اإلسالم من الفتنة بالنوقد. 
حولته إىل جاهل ، وكم وكم من عامل  فالشهوة أمرها خطري وشرها جسيم ، فكم من عابد هلل حولته الشهوة إىل فاسق ،

ل واالحنراف ، ولذا قال أحد السلف : مل يكن  أبعد الناس عن الضال من الدين كانوا يف نظر من يعرفهم أخرجت أناسا  
 ن كفر من بقي من قبل النساء .هو كائمن مضى إال من قـَِبل النساء و  كفر

 وأنه سبب قوي لالنتكاس والردة . تبني مدى خطورة هذا الداء ، جمموعة من القصص واألمثلة اليت وقد أورد القرطِب
والصالح ،  ألهل اخلري لألذان والصالة ، وعليه هباء العبادة وأنوار الطاعة ، وكان مثاال   مسجدا   ملتزما   فقد ذكر أن رجال  

ذمي حتت منارة املسجد فرأى بنت صاحب  يرقى كل يوم املنارة لألذان ، ويف أحد األيام نظر إىل بيت نصراينوكان 
الدار ، فقالت له : ماذا تريد   قال : أريدك أنِت ، قالت : ملاذا   قال  الدار فافتنت هبا وترك األذان ونزل إليها ودخل

مسلم وأنا  ىل ريبة ، قال : أتزوجك ، قالت له : أنت: ال أجيبك إ سلبتِن لِب وأخذت مبجامع قلِب ، قالت هلا : قد
أفعل ، فتنصر ليتزوجها ، وأقام معها يف الدار ،  نصرانية ، وأيب ال يزوجِن منك ، قال هلا : أتنصر ، قالت : إن فعلت

 هلل من سوء اخلامتة .ينه ، فنعوذ بامنه فمات ، فال ظفر هبا ، وال ظفر بد وقبل الزواج رقى إىل سطح الدار فسقط

 ة .لالنتكاسة عن اإلميان واالستقام وذلك مما يؤكد أن الفتنة بالنساء يف احلرام موجب
  وفيها تويف عبده بن عبد الرحيم قبحه سنة َثان وسبعني ومائتني فقال : قصة ذكرها ابن كثري رمحه هللا يف حوادث

لمون ن كثريا  يف بالد الروم ، فلما كان يف بعض الغزوات واملسهللا ، ذكر ابن اجلوزي أن هذا الشقي كان من اجملاهدي
، فهويها ، فراسلها : ما السبيل إىل نساء الروم يف ذلك احلصن، إذ نظر إىل امرأة من حياصرون بلدة من بالد الروم

م املسلمون ، فاغتافما راع املسلمني إال وهو عنده الوصول إليك   فقالت : أن تتنصر وتصعد إيل  ، فأجاهبا إىل ذلك ،
، فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك املرأة يف ذلك احلصن ، بسبب ذلك غما  شديدا ، وشق عليهم مشقة عظيمة

فقالوا : يا فالن ما فعل قرآنك   ما فعل علمك   ما فعل صيامك   ما فعل جهادك   ما فعلت صالتك   فقال : 
ِلِمنَي * َذرحُهمح يَأحُكُلوا َويَ َتَمت هُعوا َويُ لحِهِهُم )وله : اعلموا أين أُنسيت القرآَن كله إال ق ُرََبَا يَ َودُّ الهِذيَن َكَفُروا َلوح َكانُوا ُمسح

َف يَ عحَلُموَن( ََمُل َفَسوح  [ 11/64وقد صار يل فيهم مال وولد " ] البداية والنهاية  األح
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  صاحل املؤذن ، أذ ن أربعني سنة ، وكان يُعرف بالصالح ،  : بلغِن عن رجل كان ببغداد يُقال له : ابن اجلوزيقال و
أنه صعد يوما  إىل املنارة ليؤذن ، فرأى بنت رجل نصراين كان بيته إىل جانب املسجد ، فافتنت هبا ، فجاء فطرق الباب ، 

ألمانات فما فقالت : من   فقال : أنا صاحل املؤذن ، ففتحت له ، فلما دخل ضمها إليه ، فقالت : أنتم أصحاب ا
هذه اخليانة   فقال : إن وافقتِن على ما أريد وإال قتلتك ، فقالت : ال ; إال أن ترتك دينك ، فقال : أنا بريء من 

: إمنا قلت هذا لتقضي غرضك مث تعود إىل دينك، فُكل  من حلم  اإلسالم ومما جاء به حممد ، مث دنا إليها ، فقالت
مر، فشرب، فلما دب  الشراب فيه دنا إليها، فدخلت بيتا  وأغلقت الباب، وقالت: : فاشرب اخل اخلنزير، فأكل، قالت

اصعد إىل السطح حَّت إذا جاء أيب زو جِن منك ، فصعد فسقط فمات ، فخرجت فلف ته يف ثوب ، فجاء أبوها ، 
 [ 409اهلوى ] ذم ة .فقص ت عليه القصة ، فأخرجه يف الليل فرماه يف السكة ، فظهر حديثه ، فُرمي يف مزبل

 ان يف شيء أضعف منه يف أمر النساء .ليس يكون اإلنسقال طاوس : 
 النساء . ال يصرب عن: أي أنه قرأ ) وخلق اإلنسان ضعيفا  ( أي وخلق هللا اإلنسان ضعيفا  ،  وروي عن ابن عباس

السلطان وال مع  مع غريك، دا  ألهنا اليوم معك وغ وال مع النساء عقد قلبك مع املال ألنه يفء ذاهب،ال توكان يقال: 
 ألنه اليوم لك وغدا  لغريك .

 ة ( .إمنا أموالكم وأوالدكم فتنويكفي يف هذا قول هللا تعاىل ) 
  ومن أرخى لشهوته العنان; فإن سعار هذه الشهوة ال حد له وال انقضاء، واملولع بشهوة اجلنس بدون ضابط، أو

لو أوتيَت مال قارون، وجسد هرقل، وواصلتك عشر آالف من لطنطاوي : رعوي، يقول الشيخ علي ارادع; ال يقف وال ي
أمجل النساء من كل لون وكل شكل، وكل نوع من أنواع اجلمال، هل تظن أنك تكتفي  ال، أقوهلا بالصوت العايل: ال.. 

ياة وجدمت يف احل أكتبها بالقلم العريض..ولكن واحدة باحلالل تكفيك. ال تطلبوا مِن الدليل; فحيثما تلف تم حولكم
 الدليل قائما  ظاهرا  مرئيا  .

  : اعلم أن من أوقع األمور يف الدين، وأهنكها للجسد، وأتلفها للمال، وأجلبها ويف األدب الكبري، البن املقفع
رأيه يرى للعار، وأزراها للمروءة، وأسرعها يف ذهاب اجلاللة والوقار: الغرام بالنساء. ومن العجب أن الرجل ال بأس بلب ه و 

املرأة من بعيد متلففة يف ثياهبا، فيصو ر هلا يف قلبه احُلسن واجلمال حَّت تعلق هبا نفسه من غري رؤية وال خرب خمرب، مث لعله 
يهجم منها على أقبح القبح، وأدم  الدمامة، فال يعظه ذلك; وال يقطعه عن أمثاهلا، وال يزال مشغوفا  مبا مل يذق، حَّت لو 

 ق، وهذا هو احلمق والشقاء والسفه .غري امرأة واحدة، لظن أن هلا شأنا  غري شأن ما ذا مل يبق يف األرض
  : بعد اهلداية وهلذا نسأل هللا دائما الثبات حينما نقول: يا مثبت  االنتكاسال يأمن أحد على نفسه من ويف اخلتام

 . قلبنا على دينك ... اللهم آمني القلوب ثبت
 العبد ال ينفك عن اهلوى ما دام حيا  فإن هواه الزم له كان األمر خبروجه عن اهلوى بالكلية  ملا كان :  قال ابن القيم

كاملمتنع ، ولكن املقدور له واملأمور به أن يصرف هواه عن مراتع اهلََلكة ، إىل مواطن األمن والسالمة ; مثاله : أن هللا مل 
ك إىل نكاح ما طاب له منهن من واحدة إىل أربع ، ومن يأمره بصرف قلبه عن هوى النساء مجلة ; بل أمره بصرف ذل

 . [11] روضة احملبني ا  .انت الريح دبورا  فاستحالت صباإلماء ما شاء ، فانصرف جمرى اهلوى من حمل إىل حمل ، وك
 .للتكثر هبم ، وأمل قيامهم مقامهم من بعدهم ، والتفاخر والزينة ليفتخر هبم ، و  (َوالحَبِننَي ) 

أي : جيَب أبوه عن اجلهاد خوف ضيعته ، وميتنع أبوه من  (الولد َثرة القلب ، وإنه جمبنة مبخلة حمزنة  ديث )ويف احل
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ِإنا ِمن  أَز َواِجُكم  َوأَو الدُِكم  َعُدو ا  َلُكم   )اإلنفاق يف الطاعة خوف فقره ، وحيزن أبوه ملرضه خوف موته ، وقد قال تعاىل 
َذُروُهم   بعض النساك : ما بالك ال تبتغي ما كتب هللا لك   قال : مسعا  ألمر هللا ، وال مرحبا  مبن عاش ، وقيل ل (فَاح 

ٌر َعِظيٌم  )فتنِن ، وإن مات أحزنِن . يريد قوله تعاىل  َنٌة َواَّللُا ِعن َدُه َأج  َواُلُكم  َوأَو الدُُكم  ِفتـ  َا أَم   ( .ِإمنا
َذُروُهم  ِإنا ِمن  أَز َواِجُكم  وَ قال تعاىل )  يقول تعاىل خمربا  عن األزواج واألوالد : أن منهم من هو  ( أَو اَلدُِكم  َعُدو ا  لاُكم  فَاح 

َواُلُكم  َواَل عدو الزوج والوالد ، مبعىن : أنه يلتهي به عن العمل الصاحل كقوله تعاىل ) يَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا اَل تـُل ِهُكم  أَم 
َاِسُروَن  أَو اَلدُُكم  َعن لَِئَك ُهُم اخل  َعل  َذِلَك فَُأو  ِر اَّللِا َوَمن يـَف   ( .ذِك 
 : حيمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه ، فال يستطيع مع حبه إال أن يطيعه . قال جماهد

بل هي عداوة احملبة  س املراد من هذه العداوة ما يفهمه كثري من الناس أهنا عداوة البغضاء واحملادة ،ي: ول قال ابن القيم
وما أكثر ما فات  ك من أمور الدين وأعمال الرب ...الصادقة لآلباء عن اهلجرة واجلهاد وتعلم العلم والصدقة وغري ذل

 العبد من الكمال والفالح بسبب زوجته وولده .
 ة هللا ، فقد يتساهل بعض األبناء وبعض األزواج أعداء لوالديهم ، فيحملوهنم على معصية هللا ، ويثبطوهنم عن طاع

األزواج والوالدان يف ترك بعض الواجبات كرتك اهلجرة واجلهاد وغري ذلك ، أو يف ارتكاب بعض املنهيات جماراة ألزواجهم 
 وأوالدهم ونزوال  عند رغباهتم فتحملهم العاطفة أو طلب رضاهم على تقدمي حمبتهم ورضاهم على حمبة هللا ورضاه .

 ية يرتكبها اإلنسان بسبب األهل والولد.واآلية عامة يف كل معص 
( العدو من يريد لك الشر أو حيملك عليه ، أو يكون سببا  يف منع اخلري عنك عن قصد  َعُدو ا  لاُكم  فوق ل هللا تعاىل ) 

َذُروُهم  ) منه أو عن غري قصد  ، هللا م على رغباهتم فيما ال يرضي، أو توافقوه( على دينكم، أن يضروكم يف دينكم فَاح 
 واحلذر : االحرتاز واحليطة من الشيء املخيف 

  : ن .ن البنات; لعدم االطراد يف حمبتهوخص البنني دو قال الشوكاين 
أي : األموال الكثرية املكد سة من الذهب والفضة ، وإمنا كان املال حمبوبا  ( َوالحَقَناِطرِي الحُمَقنحَطَرِة ِمَن الذهَهِب َوالحِفضهِة ) 

 صل به غالبا  الشهوات ، واملرء يرتكب األخطار يف حتصيله .ألنه حي
 مجع قنطار وهو الُعقدة الكثرية من املال ، أو املال الكثري الذي ال حيصى ، واملقنطرة : املضع فة ، وهو  القناطري :

 للتأكيد كقولك ألوف مؤلفة وأضعاف مضاعفة ، قاله الطربي .
 : الثعلِب ، والواحدي ، وابن عاشور . ورجح القول بأن ) املقنطرة ( املضعفة

 : وقد اختلف العلماء يف مقدار القنطار 
 فقيل : القنطار ألف ومائتا أوقية ، وقيل : القنطار ألف ومائتا دينار ، وقيل : القنطار َثانون ألفا  .

 . وقال الطربي : فالصواب أن يقال : هو املال الكثري كما قال الربيع بن أنس
  وقال الربيع بن أنس : القنطار : املال الكثري ، بعضه على بعض ، وروي عن أيب عبيدة أنه ذكر :  زيقال ابن اجلو

 عن العرب أن القنطار وزن ال حيد ، وهذا اختيار ابن جرير الطربي . قاله ابن األنباري
 لى الطغيان والبغي .واملال فتنة عظيمة ، ألنه حيمل صاحبه على اإلعراض عن طريق هللا تعاىل ، وحيمله أيضا  ع 

 ألنه يشغل القلب ويلهي عن الطاعة وينسي اآلخرة .  فتنة –أيضا   –واملال 
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تَـغ ىَن .  ن َساَن لََيط َغىَكالا ِإنا اإل  قال تعاىل )    ( . أَن  َرآُه اس 
َنا َعَلى اإل  وقال تعاىل )   ( .ن َساِن أَع َرَض َونََأى جِبَانِِبِه َوِإَذا أَنـ َعم 

َر ِض َوَلِكن  يـُنَـز ُِل ِبَقَدٍر َما َيَشاُء ِإناُه ِبِعَبادِ اىل ) وقال تع  ( . ِه َخِبرٌي َبِصريٌ َوَلو  َبَسَط اَّللُا الر ِز َق لِِعَباِدِه لَبَـَغو ا يف األ 
 الذين ابتالهم هللا ، فجحد اثنان منهما . –األقرع واألبرص واألعمى  –وقصة الثالثة 
ٌر َعِظيمٌ َواع َلمُ وقال تعاىل )  َنٌة َوَأنا اَّللَا ِعن َدُه َأج  َواُلُكم  َوأَو الدُُكم  ِفتـ  َا أَم   ( . وا أمنا
َواِلنيَ .  َأن َكاَن َذا َماٍل َوبَِننيَ وقال تعاىل ) َلى َعَلي ِه آيَاتـَُنا قَاَل َأَساِطرُي األ   ( . ِإَذا تـُتـ 
َبِة أُويل ال ُقواةِ  ِإنا قَاُروَن َكاَن ِمن قـَو ِم ُموَسىوقال تعاىل ) َناُه ِمَن ال ُكُنوِز َما ِإنا َمَفاحِتَُه لَتَـُنوُء بِال ُعص   ( . فـَبَـَغى َعَلي ِهم  َوآتـَيـ 

 ) إن لكل أمة فتنة ، وفتنة أميت باملال ( رواه الرتمذي . وقال 
ابن آدم إال الرتاب ، ويتوب  ) لو كان البن آدم واديان من ذهب ألحب أن يكـون له ثالثا  ، وال ميأل جوف وقال 

 هللا على من تاب ( متفق عليه .
 )يهرم ابن آدم ويهرم معه اثنتان: احلرص على العمر، واحلرص على املال( متفق عليه . وقال 
 محد رواه أ( ره املوت واملوت خري له من الفنت، ويكره قلة املال، وقلة املال أقل للحساب: يك)اثنتان يكرمها ابن آدم وقال 

 ) يأيت على الناس زمان ال يبايل املرء أخذ املال من حالل أو حرام ( رواه البخاري . وقال 
 ) ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم بأفسَد هلا من حرص املرء على املال والشرف لدينه (  وقال 

لشرف يف الدنيا ، وأن فساد لفساد دين املسلم باحلرص على املال وا قال ابن رجب : هذا مثل عظيم ضربه النِب 
الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبني جائعني ضاريني باتا يف الغنم ، قد غاب عنها رعاؤها ليال  ، فهما يأكالن يف 

 الغنم ويفرتسان فيها .
 أن حرص املرء على املال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبني هلذه الغنم . فأخرب النِب 

 ا املثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر احلرص على املال والشرف يف الدنيا .فهذ
 : احلرص على املال على نوعني 

 األول : شدة حمبة املال مع شدة طلبه من جوه املباحة املبالغة ِف طلبه واجلد ِف ُتصيله .
، وقد كان ميكن صاحبه فيه اكتساب  ولو مل يكن يف احلرص على املال إال تضييع العمر الشريف الذي ال قيمة له
 الدرجات العلى والنعيم املقيم ، فضي عه باحلرص يف طلب رزق مضمون مقسوم .

 فاحلريص يضيع زمانه الشريف خياطر بنفسه ليت ال قيمة هلا يف األسفار وركوب األخطار جلمع مال ينتفع به غريه .
 هل مجع أياما  ينفقه فيها   قيل : ال . قال : ما مجع شيئا  قيل لبعض احلكماء : إن فالنا  مجع ماال  ، فقال : ف

 كان عبد األحد بن زيد حيلف باهلل ، حلرص املرء على الدنيا أخوف عليه عندي من أعدى أعدائه .
ويف بعض اآلثار اإلسرائيلية : الرزق مقسوم ، واحلريص حمروم، ابَن آدم، إذا أفنيَت عمَرك يف طلب الدنيا، فمَّت تطلب 

 اآلخرة .
 إذا كنت يف الدنيا عن اخلرِي عاجزا       فما أنت يف يوِم القيامة صانُع .

قال بعض السلف: إذا كان القدر حقا  فاحلرُص باطٌل، وإذا كان الغدر يف الناس طباعا  فالثقة بكل أحٍد عجٌز، وإذا كان 
 املوت لكِل أحد راصدا  فالطمأنينة إىل الدنيا محق .
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ء إىل أٍخ له كان حريصا  على الدنيا : أما بعد ، فإنك أصبحت حريصا  على الدنيا ، ختدمها وهي كتب بعض احلكما
تزجُرك عن نفسها باألعراض واألمراض واآلفات والعلل ، كأنك مل تر حريصا  حمروما  ، وال زاهدا  مرزوقا  ، وال ميتا  عن  

 كثري ، وال مبلغا  من الدنيا باليسري .
: أطول الناس مها  احلسود ، وأهنؤهم عيشا  القنوع ، وأصربهم على األذى احلريص ، وأخفضهم قال بعض احلكماء 

 عيشا  أرفضهم للدنيا ، وأعظمهم ندامة العامل املفرط .
 الثاين : أن يزيد على ما سبق ذكره ِف النوع األول حىت يطلب املال من الوجوه احملرمة .

ِلُحونَ  َمن يُوَق ُشحا نـَف ِسهِ قال تعاىل ) و  لَِئَك ُهُم ال ُمف   ( . فَُأو 
قال ) اتقوا الشح ، فإن الشح أهك من كان قبلكم ، أمرهم  ويف سنن أيب داود عن عبد هللا بن عمر عن النِب 

 بالقطيعة فقطعوا ، وأمرهم بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا ( .
، فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، محلهم على أن سفكوا قال ) اتقوا الشح  ويف صحيح مسلم عن جابر عن النِب 

 دماءهم واستحلوا حمارمهم ( .
 قال طائفة من العلماء : الشح هو احلرص الشديد الذي حيمل صاحبه على أن يأخذ األشياء من غري حلها ومينع حوقها 

 والبخل : هو إمساك اإلنسان ما يف يده .
نـ َيا ال َماُل َوال بَـُنوَن زِ  قال تعاىل ) ََياِة الدُّ وذلك إلعانتهما فيها ، ووجود الشرف هبما مث أشار إىل أهنما ليسا من ( يَنُة احل 

ٌر أََمال   ) أسباب الشرف األخروي ، إذ ال حيتاج فيها إليهما ، بقوله  ٌر ِعن َد رَبِ َك ثـََوابا  َوَخيـ  ( َوال َباِقَياُت الصااحِلَاُت َخيـ 
َثراهتا األخروية، من االعتقادات واألخالق والعبادات الكامالت، خري عند ربك من املال أي: واألعمال اليت تبقى 

والبنني ، يف اجلزاء والفائدة وخري مما يتعلق هبما من األمل . فإن ما ينال هبما من اآلمال الدنيوية ، أمرها إىل الزوال . وما 
 ) تفسري القامسي ( . م األبدي ، ال يزول وال حيول .ينال بالباقيات الصاحلات من منازل القرب الرباين والنعي

َيحلِ )   مسيت بذلك ألن صاحبها خيتال إذا ركبها .(  َواخلح
 أي : املعل مة ، كما قال ابن عباس .( الحُمَسوهَمِة  ) 
  ويف املسومة ثالثة أقوال: 
 .أهنا الراعية أحدها :  

 واختاره السمرقندي ، وابن جزي ، وابن عاشور .
 . : إذا رعيتهاوهي مسامة، وسومتها فهي مسوامة، وأمستها خليل، وهي سائمة : إذا رعتل ابن قتيبة : يقال : سامت اقا
 .أهنا املعلمة  والثاين : 

خيالف  أحدها : أهنا معلمة بالشية ، وهو اللون الذي :ويف معىن املعلمة ثالثة أقوال ) اره الزجاج ، واختوبه قال قتادة وبه قال ابن عباس،
 ( .والثالث : أهنا البلق ، قاله ابن كيسان  . سائر لوهنا ، روي عن قتادة . والثاين : بالكي ، روي عن املؤرج

 .أهنا احلسان  والثالث : 
 وإىل هذا القول ذهب عكرمة وجماهد ، ورجحه الطربي والسيوطي .

 أي املعدة للجهاد .والرابع : 
 وهو مروي عن ابن زيد .
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ول فيه نظر ، ألن إعداد اخليل للجهاد يف سبيل هللا من أمور الدين ، وليس من قبيل أمور الدنيا اليت زينت لكن هذا الق
 للناس ، فهذا القول فيه نظر بني  .

  فتأويل من معىن املسومة مبعزل وأما الذي قاله ابن زيد من أهنا املعدة يف سبيل هللا : وَلذا قال الطربي ، 

لثالثة األوىل كلها حمتملة ، ألن اللفظ حيتملها ، وهذا ما اختاره القرطِب فقال : قلت : كل ما ذكر والراجح أن األقوال ا
 حيتمله اللفظ ، فتكون راعية معدة حسانا  معلمة لتعرف من غريها .

َن حَعاِم )   .نعم ، وهي اإلبل والبقر والغنم  وهي مجع  (َواألح
َرحِث )   .س والزراعة أي : األرض املتخذة للغرا (َواحلح
  : ال العلماء : ذكر هللا تعاىل أربعة أصناف من املال ، كل نوع من املال يتمو ل به صنف من الناس ; ققال القرطيب

أم ا الذهب والفضة فيتمو ل هبا التجار ، وأم ا اخليل املسو مة فيتمو ل هبا امللوك ، وأم ا األنعام فيتمو ل هبا أهل البواِدي ، 
 تمو ل هبا أهل الرساتيق.وأم ا احلرث في

 ا النساء والبنون ففتنة للجميع.فتكون فتنة كل صنف يف النوع الذي يتمو ل ، فأم  
ُن الحَمآبِ )  ُ ِعنحَدُه ُحسح ن حَيا َواَّلله ََياِة الدُّ  .  َتمت ع به فيها مث يذهب وال يبقىأي ما يُـ  ( َذِلَك َمَتاُع احلح
ُن الحَمآبِ )   أي : حسن املرجع واملصري .(  َواَّللهُ ِعنحَدُه ُحسح
  أي : ذلك املذكور ما يتمتع به ، مث يذهب ، وال يبقى ،  (ذلك متاع احلياة الدنيا  تعاىل ) قوله  :قال الشوكاين

 ة .هيد يف الدنيا ، وترغيب يف اآلخر وفيه تز 
  لناس .حتقري هلا ليزهد فيها ا  (ذلك متاع احلياة الدنيا  تعاىل ) قوله : وقال ِف التسهيل 
 : ُن ال َمآِب قوله تعاىل )  وقال القامسي ويف  .أي : املرجع وهو اجلنة ، فينبغي الرغبة فيه دون غريه  (َواَّللُ  ِعنَدُه ُحس 

إشعاره ذم من يستعظم تلك الشهوات ويتهالك عليها ، ويرجح طلبها على طلب ما عند هللا ، وتزهيد يف الدنيا وترغيب 
 يف اآلخرة .
 هيد يف الدنيا وترغيب يف اآلخرة.وهذا منه تز 

  ويف هذه اآلية تسلية للفقراء الذين ال قدرة هلم على هذه الشهوات اليت يقدر عليها األغنياء ، قال السعدي : و
وحتذير للمغرتين هبا وتزهيد ألهل العقول النرية هبا ، ومتام ذلك أن هللا تعاىل أخرب بعدها عن دار القرار ومصري املتقني 

ر ، وأخرب أهنا خري من ذلكم املذكور ، أال وهي اجلنات العاليات ذات املنازل األنيقة والغرف العالية ، واألشجار األبرا
املتنوعة املثمرة بأنواع الثمار ، واألهنار اجلارية على حسب مرادهم واألزواج املطهرة من كل قذر ودنس وعيب ظاهر 

يم ، مع الرضوان من هللا الذي هو أكرب نعيم ، فقس هذه الدار اجلليلة بتلك وباطن ، مع اخللود الدائم الذي به متام النع
 الدار احلقرية ، مث اخرت لنفسك أحسنهما واعرض على قلبك املفاضلة بينهما.

 ه .سئل سهل بن عبد هللا : ِِب يسهل على العبد ترك الدنيا وكل الشهوات   قال : بتشاغله مبا أُِمر ب 
 ( ََياقوله تعاىل نـ َيااحل   ( هي هذه احليلة اليت نعيشها اليت قبل اآلخرة ، ومسيت لدنيا لسببني : ُة الدُّ

 قبل اآلخرة يف الزمن . ألهنا:  السبب األول
ِخَرِة ِإالا قَِليلٌ لدناءهتا وحقارهتا بالنسبة لآلخرة . كما قال تعاىل ) السبب الثاين : نـ َيا يِف اآل  ََياِة الدُّ قال تعاىل و  (َفَما َمَتاُع احل 
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ِخَرِة ِإالا َمَتاعٌ ) نـ َيا يف اآل  ََياُة الدُّ ) لو كانت الدنيا تعدل عند هللا جناح بعوضة ما سقى منها كافرا  شربة  ( وقال  َوَما احل 
 ) ملوضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها ( رواه البخاري . ماء ( رواه الرتمذي ، وقال 

 رة الدنيا وخستها .ففي هذه اآلية حقا 
َواِل َواأل َ كما قال تعاىل ) َم  َنُكم  َوَتَكاثـٌُر يف األ  نـ َيا َلِعٌب َوهَل ٌو َوزِيَنٌة َوتـََفاُخٌر بـَيـ  ََياُة الدُّ َا احل  و الِد َكَمَثِل َغي ٍث أَع َجَب اع َلُموا أمنا

نـ َيا ِإالا ال ُكفااَر نـََباتُُه مُثا يَِهيُج فـَتَـرَاُه ُمص َفر ا  مُثا يَ  ََياُة الدُّ َواٌن َوَما احل  ِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمغ ِفَرٌة ِمَن اَّللِا َورِض  ُكوُن ُحطَاما  َويف اآل 
 ( . َمَتاُع ال ُغُرورِ 

تَـَلَط ِبهِ وقال تعاىل ) نـ َيا َكَماٍء أَنـ َزل َناُه ِمَن الساَماِء فَاخ  ََياِة الدُّ ُروُه الر ِيَاُح  َواض ِرب  هَلُم  َمَثَل احل  َبَح َهِشيما  َتذ  َر ِض فََأص  نـََباُت األ 
َتِدرا   ٍء ُمق   ( . وََكاَن اَّللُا َعَلى ُكلِ  َشي 
َا َهِذِه احل َ )فرعون أنه قال لقومه  وقال سبحانه وتعاىل عن مؤمن ِخرََة ِهَي َداُر ال َقرَاـيَا قـَو ِم ِإمنا نـ َيا َمَتاٌع َوِإنا اآل   ( .ِر َياُة الدُّ

 .  دار اآلخرة هي دار االستقرار واخللود. و أي يتمتع هبا قليل مث تنقطع وتزول  :متاع :  وقال القرطيب
يا قوم إمنا هذه احلياة الدنيا متاع وإن اآلخرة هي ) لقومه  وقال هللا تعاىل عن مؤمن آل فرعون أنه قال:  قال ابن رجب

 .حبه برهة مث ينقطع ويفىن واملتاع : هو ما يتمتع به صا ( دار القرار
، فتتبدل صحتها بالسقم ، وهو أدل دليل على انقضائها وزواهلا ، فما عيبت الدنيا بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحواهلا 

فتفارق األجسام النفوس وعمارهتا باخلراب ، وحياهتا باملوت ، ونعيمها بالبؤس ، وشبيبتها باهلرم ، ووجودها بالعدم 
رقة األحباب وكل ما فوق الرتاب تراب قال بعض السلف يف يوم عيد وقد نظر إىل كثرة الناس وزينة لباسهم واجتماعها بف

 .يقول : يا دار ختربني وميوت سكانك  : هل ترون إال خرقا تبلى أو حلما يأكله الدود غدا كان اإلمام أمحد 
 ا  منها شربة ماء ( رواه الرتمذي .) لو كانت الدنيا تزن عند هللا جناح بعوضة ما سقى كافر  وقال 
 ) الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر هللا وما وااله ... ( رواه الرتمذي . وقال 
 ) الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر ( رواه مسلم . وقال 
 ) ما مثلي ومثل الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة مث راح وتركها ( رواه الرتمذي . وقال 

 رواه مسلم يف اليم فلينظر مبا يرجع(  ما الدنيا يف اآلخرة إال كما جيعل أحدكم إصبعه) ل النِب قاو 

لدنيا بالنسبة لآلخرة يف قصر مدهتا وفناء لذاهتا ودوام اآلخرة ودوام لذاهتا ونعيمها إال كنسبة ل ا: م قال النووي رمحه هللا
 .املاء الذي يعلق باإلصبع إىل باقي البحر 

وعد نفسك من  ( رواه البخاري ويف رواية )يا ابن عمر كن يف الدنيا كأنك غريب  أو عابر سبيل ) البن عمر   وقال
 ( .أهل القبور 

كن يف الدنيا كأنك   ،وهي يف الواقع وصية له ولألمة من بعده رضي هللا عنه وأرضاه ، البن عمر  هذه وصية النِب 
ال تركن  إىل الدنيا وال قبور ، قال اإلمام النووي رمحه هللا يف معىن احلديث ) بر سبيل وعد نفسك من أهل الغريب أو عا

ا يتعلق به الغريب يف غري إال مب، وال تتعلق منها ث نفسك بطول البقاء فيها وال باالعتناء هبا وال حتد  ، تتخذها وطنا 
 وطنه ( .

 من أقوال السلف :
 طره فاعربوها وال تعمروها .يا قنالدن :   قال موسى عليه الصالة والسالم
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 لكم الدنيا فال تتخذوها قرارا  .تا  دار : من ذا الذي يبِن على موج البحار وقال عيسى عليه السالم ألصحابه 
 .حَّت يقتله  ما ازداد شربا  ازداد عطشا  كلكمثل شارب ماء البحر ،  مثل طالب الدنيا  وقال : 

وتبنون ما ال ، مايل أراكم جتمعون ما ال تأخذون :  ترف فقال هلم ورآهم يفخرج أبو الدرداء على أهل الشام  وقد
هو إال قليل حَّت أصبح مجعهم بورا  ،  فما وام اليت قبلكم وأم نت  ،لقد مجعت األق، وتؤم لون ما ال تأخذون ، تسكنون 

 .فجعل الناس يبكون حَّت مسع نشيجهم من خارج املسجد وبيوهتم قبورا  ،  وأملهم غرورا  ،
 .ما رأيت اإلمام أمحد بن حنبل  ذكر الدنيا من تالميذ اإلمام أمحد بن حنبل : قال أبو داود  وهو و 

 ال تدخل حمبة هللا يف قلب فيه حب الدنيا إال كما يدخل اجلمل يف سم اإلبرة .وقال ابن القيم : 
فيها  السباحة  -أي كثرية السباع  -ة سري يف طلبها كالسري يف أرض مسبعوالرأة بغي ال تثبت مع زوج، الدنيا كاموقال: 

 كالسباحة يف  غدير التمساح .
 الفوائد :

 حكمة هللا يف ابتالء الناس بتزيني حب الشهوات .-1
 أن عند الفنت يظهر الصادق من الكاذب . -2
 أن الدنيا دار ابتالء . -3
 أنه ال يذم من أحب هذه األمور على الوجه املشروع . -4
 ألشد ، وهلذا قدم فتنة النساء .تقدمي األشد فا -5
 عظم خطر فتنة البنني . -6
 وجوب احلذر من فتنة املال . -7
 أنه كلما كثر املال كلما ازدادت الفتنة . -8
 أن هذه األشياء متاع يف الدنيا زائل . -9

 وجوب االستعداد لآلخرة ألهنا هي الباقية . -10
 أن متاع قليل ناقص منغص باآلفات . -11
 لتزهيد يف التعلق هبذه األشياء .ا -12
 أن ما عند هللا خري من هذه الدنيا . -13

َن حَهارُ )  ا ِعنحَد َرِبِ ِمح َجنهاٌت ََتحِري ِمنح َُتحِتَها األح ٌٌ ُمَطههَرٌة ُقلح َأُؤنَ بِ ُئُكمح ِبَريحٍ ِمنح َذِلُكمح ِللهِذيَن ات هَقوح  َخاِلِديَن ِفيَها َوَأزحَوا
َواٌن مِ   ( . َن اَّللِه َواَّللهُ َبِصرٌي بِالحِعَبادِ َوِرضح

 [ . 15] آل عمران : 
------------- 

أي: قل يا حممد للناس: أأخربكم خبري مما زين للناس يف هذه احلياة الدنيا من زهرهتا  ( ُقلح َأُؤنَ بِ ُئُكمح ِبَريحٍ ِمنح َذِلُكمح )  
 . ونعيمها، الذي هو زائل ال حمالة

  لالهتمام باملقول ، واملخاطب بقل النِب (  ُقل  ) وافتتح االستئناف بكلمة : قال ابن عاشور   واالستفهام
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َهل  أَُدلُُّكم  َعَلى جِتَارٍَة تـُن ِجيُكم  ِمن  َعَذاٍب ) من نفوس املخاطبني إىل تلقي ما سيقص عليهم كقوله تعاىل  ا  للعرض تشويق
 ( . أَلِيمٍ 
 اآلخرة خري من نعم الدنيا، ألن نعم الدنيا مشوبة باملضرة، ونعم اآلخرة خالية عن إمنا قلنا: إن نعم :  قال الرازي

 ة .شوب املضار بالكلية، وأيضا  فنعم الدنيا منقطعة ال حمالة، ونعم اآلخرة باقية ال حمال
ا  )  أي : اتقوا هللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه .( ِللهِذيَن ات هَقوح

 : عند خالقهم وسيدهم ومالكم .ي ( أِعنحَد َرِبِ ِمح ) 
، وجاء إطالق اجلنة على ن الداخل فيه اجلنة يف لغة العرب : البستان ، ألن أشجاره امللتفة جت،  مجع جنة (َجنهاٌت ) 

َناةِ البستان يف القرآن يف قوله ) ِسهِ َجنا  لَ ـَوَدخَ ، ويف قوله )( أي البستانِإناا بـََلو نَاُهم  َكَما بـََلو نَا َأص َحاَب اجل  ( َتُه َوُهَو ظَامِلٌ لِنَـف 
 الدار اليت أعدها هللا ألوليائه ، فيها ماال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر . وأما يف االصطالح : فهي

َن حَهاُر )  واجلري هو وليس املعىن أهنا جتري من حتت أرضها، ، ري من حتت قصورها األهنار: جتأي (ََتحِري ِمنح َُتحِتَها األح
 سري املاء على األرض ، واألهنار مجع هنر وهو املاء الكثري ، وهذه األهنار جتري من غري أخدود كما قال بعض السلف .

 َناِة الايِت ُوِعَد ال ُمتـاُقوَن ِفيَها أَنـ َهاٌر ِمن  َماٍء َغري ِ فقال ) هذه السورة كما سيأيت  يف وهذه األهنار فصلها هللا آِسٍن َمَثُل اجل 
 ( . ف ى  َوأَنـ َهاٌر ِمن  َلََبٍ ملَ  يـَتَـَغيـار  َطع ُمُه َوأَنـ َهاٌر ِمن  ََخ ٍر َلذاٍة لِلشاارِِبنَي َوأَنـ َهاٌر ِمن  َعَسٍل ُمصَ 

 : أهنا  الثالثة : أهنا جارية ال واقفة . الثاين :وجود األهنار فيها .  أحدها :وهذا يدل على أمور :  قال ابن القيم
 فهم وقصورهم وبساتينهم كما هو املعهود يف أهنار الدنيا .حتت غر 

 . قوله تعاىل ) جنات ( دليل على أن اجلنات أنوع 
 . ( َوِمن  ُدوهِنَِما َجناَتانِ  مث قال تعاىل ) َوِلَمن  َخاَف َمَقاَم رَب ِِه َجناَتاِن( كما قال تعاىل )   
 تان من ذهب آنيتهما وما فيهما ( .) جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ، وجن وقال  
 ( َساِبُقوا ِإىَل َمغ ِفَرٍة مِ ن رابِ ُكم  َوَجناةٍ قوله تعاىل )يف جنات( أحيانا  تأيت مفردة كقوله تعاىل ) :قال الشيخ ابن عثيمني

آخر سورة الرمحن أربعة  وأحيانا  تأيت جمموعة، فإفرادها باعتبار اجلنس، ومجعها باعتبار النوع، ألن اجلنة، وقد ذكر هللا يف
 ( واألوليان أشرف .انِ َوِمن ُدوهِنَِما َجناتَ ( مث قال )َوِلَمن  َخاَف َمَقاَم رَبِ ِه َجناَتانِ أنواع )

  أي : مقيمني فيها إقامة أبدية ال حتول وال تزول ، فال ميوتون وال يفنون وال خيرجون منها (َخاِلِديَن ِفيَها ) 
 لود ، ألنه أعظم النعيم ، ألن أكرب ما ينكد اللذائذ ، وينغص اللذات ، أن يعلم صاحبها وذكر من نعيم اجلنة اخل

  يقن صاحبه االنتقال عنه صار غما  .أنه زائل عنها ، وأهنا زائلة عنه ، فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم ، والنعيم إذا ت
م أن يكثروا من ذكر املوت ، ويقال للموت : هاذم يأمره فالفكرة بالزوال تكدر اللذات احلاضرة ، ولذا كان النِب 

اللذات ، ألن من تذكره ضاعت عليه لذته اليت هو فيها ، ألنه يقطعها ، وهلذا قال ) خالدين فيها ( ال يزول عنهم ذلك 
 النعيم فتتكدر غبطتهم .

 وجاءت اآليات الكثرية خبلود أهل اجلنة باجلنة .
َنـ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدا  َوالاِذيَن آَمُنوا فقال تعاىل ) ِخُلُهم  َجنااٍت جَت رِي ِمن  حَت ِتَها األ   ( .َوَعِمُلوا الصااحِلَاِت َسُند 
َنـ هَ وقال تعاىل ) قـُُهم  هَلُم  َجنااٌت جَت رِي ِمن  حَت ِتَها األ  َفُع الصااِدِقنَي ِصد   ( .أَبَدا   اُر َخاِلِديَن ِفيَهاقَاَل اَّللُا َهَذا يـَو ُم يـَنـ 
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ِخل ُه َجنااٍت جَت رِي ِمن  حَت ِتَها األ َ وقال تعاىل )  (.اُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدا  نـ هَ َوَمن  يـُؤ ِمن  بِاَّللِا َويـَع َمل  َصاحِلا  ُيَكفِ ر  َعن ُه َسيِ َئاتِِه َويُد 
َواُلوَن ِمَن ال ُمَهاِجرِيَن َواأل َ وقال تعاىل ) َساٍن َرِضَي اَّللُا َعنـ ُهم  َوَرُضوا َعن ُه َوأََعدا هَلُم  َوالسااِبُقوَن األ  ن َصاِر َوالاِذيَن اتـابَـُعوُهم  بِِإح 

َنـ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدا  َذِلَك ال َفو ُز ال َعِظيمُ   ( .َجنااٍت جَت رِي حَت تَـَها األ 
 وال يفىن شبابه ( رواه مسلم . ) من يدخل اجلنة ينعم وال ييأس ، ال تبلى ثيابُه ، وقال 
) يناد مناد : إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدا  ، وإن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبداُ ، وإن لكم أن تشبوا فال  وقال 

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

 خلود فال موت ... ( متفق عليه .
ٌٌ ُمَطههَرٌة )    ي: من الداَنس، واخلََبث، واألذى، واحليض، والنفاس، وغري ذلك مما يعرتي نساء الدنيا.أ (َوَأزحَوا
 ُق فإهنن ال حَيضَن وال يتمخاط ن، وال يأتني اخلالء، وأما اخلُُلق، معناه يف اخلَل ق واخلُُلق، فأما اخلَل  :  قال السمرقندي

 ن .فإهنن ال يَِغر ن وال حيسدن، وال ينظرن إىل غري أزواجه
َواٌن ِمَن اَّللِه )  َخط ع (َوِرضح وهلذا قال تعاىل يف اآلية األخرى اليت يف ا  ، ليهم بعده أبدأي: حيل عليهم رضوانه، فال َيس 

بَـُر َورِ )  براءة َواٌن ِمَن اَّللِا َأك   م .عظم مما أعطاهم من النعيم املقيأي: أ (ض 
  ( َنـ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَي ِ قال تعاىل يف سورة براءة َبة  َوَعَد اَّللُا ال ُمؤ ِمِننَي َوال ُمؤ ِمَناِت َجنااٍت جَت رِي ِمن  حَت ِتَها األ 

ٍن َورِض   بَـُر َذِلَك ُهَو ال َفو ُز ال َعِظيمُ يف َجنااِت َعد   ( . َواٌن ِمَن اَّللِا َأك 
  : َع نُيُ َوأَنـ ُتم  ِفيَها  ) بدأ أوال  بذكر املقر ، وهو اجلنات اليت قال فيها قال أبو حيان َنـ ُفُس َوتـََلذُّ األ  َتِهيِه األ  َوِفيَها َما َتش 

مث انتقل من ذكرها إىل ذكر ما حيصل به  (وال خطر على قلب بشر  فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت ( ، ) َخاِلُدونَ 
األنس التام  من األزواج املطهرة ، مث انتقل من ذلك إىل ما هو أعظم األشياء وهو رضا هللا عنهم ، فحصل مبجموع ذلك 

يسأل أهل اجلنة هل  )اللذة اجلسمانية والفرح الروحاين ، حيث علم برضا هللا عنه ، كما جاء يف احلديث أنه تعاىل 
رضيتم   فيقولون : ما لنا ال نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما مل تعط أحدا  من خلقك   فيقول : أال أعطيكم أفضل من 

 ا  ( .ذلك   فيقولون : يا رب وأي شيء أفضل من ذلك   قال : أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم أبد
 طي كال حبسب ما يستحقه من العطاء.أي: يع(  َواَّللهُ َبِصرٌي بِالحِعَبادِ ) 
 و بصري هبم بصر نظر ، وبصر علم ، أما بضر النظر فال يغيب عن نظره شيء ، وأما ـ: فه قال الشيخ ابن عثيمني

 بصر العلم فال يعزب عنه مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض ، وال أصغر من ذلك وال أكرب .
 فة البصر .من أمساء هللا متضمن لصاسم والبصري : 

  الذي يُبصر كلا شيء وإن رقا وصُغر ، فيبصر دبيب النملة السوداء يف الليلة الظلماء على الصخرة قال السعدي :
  الصماء ، ويبصر ما حتت األرضني السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع .

 قال ابن القيم :
 الصخِر والصاَوانِ وهو البصرُي يرى دبيَب النملِة الـ          سوداِء حتت 

 ويرى جماري القوت يف أعضائها            ويَرى ُعـروق بياِضها بعياِن 
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 ويرى خيانات العيون بِل حِظها              ويـرى كذلك تقلَب األجفاِن 
 ( ُقل  َهل  وصفة البصر من صفات الكمال كصفة السمع ، فاملتصف هبا أكمل ممن ال يتصف بذلك ، قال تعاىل

َع َمى َوال َبِصرُي أََفال تـَتَـَفكاُرونَ َيس    ( . َتِوي األ 
َمُع َوال يـُب ِصُر َوال وقد أنكر إبراهيم على أبيه عندما َعَبد ما ال يبصر وال يسمع ) ِإذ  قَاَل أِلَبِيِه يَا أََبِت مِلَ تـَع ُبُد َما ال َيس 

 ( . يـُغ ِِن َعن َك َشي ئا  
 منهم ممن ال يستحقها ، بصري مبن يصلح حاله بالغىن  ، بصري مبن يستحق اهلدايةبري هبا وهللا بصري بأحوال عباده خ

َر ِض َوَلِكن  يـُنَـز ُِل ِبَقَدٍر َما َيَشاُء ِإناُه ِبِعَبادِ واملال ، ومبن يفسد حاله بذلك ) ِه َخِبرٌي َوَلو  َبَسَط اَّللُا الر ِز َق لِِعَباِدِه لَبَـَغو ا يِف األ 
 ( .َبِصريٌ 
 ُهَو الاِذي َخَلَقُكم  َفِمن ُكم  َكاِفٌر َوِمن ُكم  ري بالعباد شهيد عليهم ، الصاحل منهم والطاحل ، املؤمن والكافر )وهو بص

 ( . إِناُه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبريا  َبِصريا  ( ) ُمؤ ِمٌن َواَّللُا مبَا تـَع َمُلوَن َبِصريٌ 
  معصية أو فيما ال حيب ، ومن علم أنه يراه أحسن عمله وعبادته ومن علم أن هللا مطلع عليه استحى أن يراه على

) أن  عن اإلحسان فقال  وأخلص فيها لربه وخشع ، فقد جاء يف حديث جربيل عليه السالم عندما سأل النِب 
 ن تراه فإنه يراك ( .كتعبد هللا كأنك تراه ، فإن مل ت

 الفوائد :
 عبد يؤمر وينهى . أن النِب -1
 لتقوى وما أعد هللا للمتقني .فضل ا -2
َناُة لِل ُمتاِقنيَ أن من أسباب دخول اجلنة تقوى هللا كما قال تعاىل )  -3 َناُة لِل ُمتاِقنَي ( وقال تعاىل )  َوأُز لَِفِت اجل  َوأُز لَِفِت اجل 

َر بَِعيدٍ   لق .عن أكثر ما يدخل اجلنة   قال : تقوى هللا وحسن اخل ( وملا سئل النِب  َغيـ 
 من نعيم اجلنة األهنار اليت جتري من حتت قصورها . -4
 فضيلة األزواج يف اجلنة . -5
 أن من متام نعيم هؤالء رضوان هللا عليهم . -6
 إثبات صفة الرضا هلل تعاىل إثباتا  يليق جبالله . -7
 إحاطة هللا بالعباد علما  ورؤية . -8
  بصري ال خيفى عليه شيء .التحذير من خمالفة أوامر هللا ، ألن هللا -9
الصهاِبرِيَن َوالصهاِدِقنَي َوالحَقانِِتنَي َوالحُمنحِفِقنَي .  الهِذيَن يَ ُقوُلوَن رَب هَنا ِإن هَنا آَمنها فَاغحِفرح لََنا ُذنُوبَ َنا َوِقَنا َعَذاَب النهارِ )  

َحارِ  َسح تَ غحِفرِيَن بِاألح  ( . َوالحُمسح
 [ . 17 -16] آل عمران : 

--------------- 
الاِذيَن يـَُقوُلوَن رَبـاَنا  ) يصف تعاىل عباده املتقني الذين وعدهم الثواب اجلزيل، فقال تعاىل (الهِذيَن يَ ُقوُلوَن رَب هَنا ِإن هَنا آَمنها ) 

 . أي: بك وبكتابك وبرسولك (ِإنـاَنا آَمناا 
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، ألن هللا إذا أطلق القول باإلميان ومل يتعقبه ، كان املراد به القول واإلميان هنا يشمل النطق باللسان واالعتقاد باجلنان 
 باللسان ، والعقد باجلنان .

 ك .أمرنا بفضلك ورمحت نا فاغفر لنا ذنوبنا وتقصرينا منأي بإمياننا بك ومبا شرعته ل (فَاغحِفرح لََنا ُذنُوبَ َنا ) 
قال  بته ، كما يف حديث ابن عمر يف املناجاة أن رسول هللا واملغفرة : هي سرت الذنب عن اخللق ، والتجاوز عن عقو 

فيقرره بذنوبه ، فيقول : أتعرف  –أي سرته ورمحته  –حَّت يضع كنفه  –عز وجل  –) يدين املؤمن يوم القيامة من ربه 
قال هللا :  ذنب كذا   أتعرف ذنب كذا   فيقول : نعم ، أي ريب ، حَّت إذا قرره بذنوبه ، ورأى يف نفسه أنه هلك ،

 سرتهتا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ( رواه البخاري ومسلم .
ومنه مسي املغفر، وهو البيضة اليت توضع على الرأس تسرته وتقيه السهام، وهلذا نقول مغفرة الذنوب: سرتها عن الناس، 

 والعفو عن عقوباهتا .
َوالاِذيَن يـَُقوُلوَن رَبـاَنا اص ِرف  كما قال تعاىل يف وصف عباد الرمحن ) النار ،   أي : ادفع عنا عذاب(  َوِقَنا َعَذاَب النهارِ )  

 ( . َعناا َعَذاَب َجَهناَم ِإنا َعَذابـََها َكاَن َغرَاما  
 وإمنا خص وا املسألَة بأن يقيهم عذاب النار ، ألن من ُزحزح يومئذ عن النار فقد فاز بالنجاة من :  قال الطربي

  وحسن مآبه.عذاب هللا
 ، وعلى أقدار هللا املؤملة . أي: يف قيامهم بالطاعات وتركهم احملرمات (الصهاِبرِيَن )  

 صرب على طاعة هللا : فهو أن جياهد نفسه على القيام بالطاعة وباإلخالص هبا وإحساهنا .
) سبعة يظلهم هللا يف ظله  ا قال ال سيما مع قوة الداعي ، فهذا حيتاج إىل صرب شديد ، وهلذ والصرب عن املعصية :

 ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف هللا ( . ...
 ومن ذلك صرب يوسف عندما دعته امرأة العزيز .

ومن ذلك الرجل اإلسرائيلي الذي كان يراود ابنة عمه عن نفسها ، .... فلما جلس منها جملس الرجل من امرأته قالت 
 ال تفض اخلامت إال حبقه ، فقام عنها وهي أحب الناس إليه .له : اتق هللا ، و 

 واصرب على أقدار هللا املؤملة ، وهذا كثري ، ومنه صرب أيوب ، وصرب يوسف عندما ألقاه إخوته يف اجلب .
  : الصفة األوىل : كوهنم صابرين ، واملراد كوهنم صابرين يف أداء الواجبات واملندوبات ، ويف ترك قال الرازي
حملظورات وكوهنم صابرين يف كل ما ينزل هبم من احملن والشدائد ، وذلك بأن ال جيزعوا بل يكونوا راضني يف قلوهبم عن ا

َوَجَعل َنا ) قال سفيان بن عيينة يف قوله  ( الذين ِإَذا أصابتهم مُِّصيَبٌة قَاُلوا  إِناا َّلِلِا َوإِناا ِإلَي ِه راجعون) هللا تعاىل ، كما قال 
رِنَا َلماا َصبـَُروا  مِ  ُدوَن بَِأم  ُهم  أَئِماة  يـَه  العالية من هللا تعاىل بسبب إن هذه اآلية تدل على أهنم إمنا استحقوا تلك الدرجات ( نـ 

  .الصرب
 ( . َوَجزَاُهم  مبَا َصبَـُروا َجناة  َوَحرِيرا  قال تعاىل ) 

 ( . ا َصبَـُروا َويـَُلقاو َن ِفيَها حتَِياة  َوَسالما  أُولَِئَك جُي َزو َن ال ُغر فََة مبَِ وقال تعاىل ) 
َرُهم  َمراتَـ وقال تعاىل )  ِ مبَا َصبَـُروا أُولَِئَك يـُؤ تـَو َن َأج   ( .ني 
 ( . ِإين ِ َجَزيـ تُـُهُم ال يَـو َم مبَا َصبَـُروا أَنـاُهم  ُهُم ال َفائُِزونَ وقال تعاىل ) 
ُهم  وقال تعاىل )  رِنَا َلماا َصبَـُروا وََكانُوا بِآياتَِنا يُوِقُنونَ  َوَجَعل َنا ِمنـ  ُدوَن بَِأم   ( . أَئِماة  يـَه 
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 يف أقواهلم وأفعاهلم وأحواهلم . (َوالصهاِدِقنَي ) 
  إىل ثالثة أقسام :وقد قسم ابن القيم الصدق 

 صدق يف األقوال :  األول :
 لى ساقها .ومعناه : استواء اللسان على األقوال كاستواء السنبلة ع

 صدق يف األعمال . والثاين :
 ومعناه : استواء األفعال على األمر واملتابعة كاستواء الرأس على اجلسد .

 صدق يف األحوال . والثالث :
 ومعناه : استواء أعمال القلب واجلوارح على اإلخالص .

 : وقد أمر هللا بالصدق 
أي: كونوا مع الصادقني يف أقواهلم وأفعاهلم وأحواهلم، (  ُقوا اَّللَا وَُكونُوا َمَع الصااِدِقنيَ يَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا اتـا فقال تعاىل ) 

مشتملة  وأحواهلم ال تكون إال صدقا  خالية من الكسل والفتور، ساملة من املقاصد السيئة الذين أقواهلم صدق وأعماهلم
 ة .على اإلخالص والنية الصاحل

 وا لكان خريا هلم :وبني تعاىل أهنم لو صدق 
ا  هَلُم  فقال تعاىل )  ُر فـََلو  َصَدُقوا اَّللَا َلَكاَن َخري  َم   ( . طَاَعٌة َوقـَو ٌل َمع ُروٌف فَِإَذا َعَزَم األ 

 : وعند االبتالء يعرف الصادق من الكاذب 
 ( . ِذيَن َصَدُقوا َولَيَـع َلَمنا ال َكاِذِبنيَ َوَلَقد  فـَتَـناا الاِذيَن ِمن  قـَب ِلِهم  فـََليَـع َلَمنا اَّللُا الا فقال تعاىل ) 

  ال ينفع يوم القيامة إال الصدق :و 
قـُُهم  قال تعاىل )  َفُع الصااِدِقنَي ِصد   ( . قَاَل اَّللُا َهَذا يـَو ُم يـَنـ 

 . والصديقة منزلة عالية 
يَقٌة َكانَا يَأ ُكالِن الطاَعامَ  َما ال َمِسيُح اب ُن َمر مَيَ ِإالا َرُسوٌل َقد  قال تعاىل عن عيسى وأمه )  (.َخَلت  ِمن  قـَب ِلِه الرُُّسُل َوأُمُُّه ِصدِ 

يِقنيَ وقال تعاىل )  َحُسَن َوالشَُّهَداِء َوالصااحِلِنَي وَ  َوَمن  يُِطِع اَّللَا َوالراُسوَل فَُأولَِئَك َمَع الاِذيَن أَنـ َعَم اَّللُا َعَلي ِهم  ِمَن الناِبيِ نَي َوالصِ دِ 
 ( . أُولَِئَك َرِفيقا  

 . وسبب للربكة 
 ) البيعان باخليار ما مل يتفرقا ، فإن صدقا وبي نا بورك هلما يف بيعهما ( متفق عليه . قال 

 : عليك بالصدق وإن قتلك . قال عمر بن اخلطاب
 : َمن  عامل هللا بالصدق استوحش من الناس . وقال بشر بن احلارث
: الصدق هو اجملاهدة ، وأن ال ختتار على هللا غريه كما مل خيرت عليك غريك ، فقال تعاىل ) هو  وقال جعفر بن حممد

 اجتباكم ( .
 أ .لو وضع الصدق على جرح لرب :  وقال أمحد بن حنبل

 كذبت مذ علمت أن الكذب يشني صاحبه .ما   : وقال عمر بن عبد العزيز رمحه هللا
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 ت .ما كذب هللا لو نادى مناٍد من السماء أن الكذب حاللو:  وقال اإلمام األوزاعي رمحه هللا

 اخللق والشكر . أربع من كن فيه فقد ربح : الصدق واحلياء وحسن : وقال ابن عباس 

: أمجع الفقهاء والعلماء على ثالث خصال أهنا إذا صحت ففيها النجاة وال يتم بعضها إال ببعض :  وقال بعض العلماء
 بدعة واهلوى ، والصدق هلل يف األعمال ، وطيب املطعم .اإلسالم اخلالص عن ال

أينما توجهت  : الصادق مطلوبه رضى ربه ، وتنفيذ أوامره وتتبع حمابه فهو متقلب فيها يسري معها وقال ابن القيم
إحسان  يف ذكر مث يف غزو مث يف حج مث يف ركائبها ، ويستقل معها أينما استقلت مضارهبا فبينا هو يف صالة إذ رأيته

 ع .للخلق بالتعليم وغريه من أنواع املناف
 .: الصديقية كمال اإلخالص واالنقياد واملتابعة للخرب واألمر ظاهرا  وباطنا   قال ابن تيمية
له اإلسالم  أنفع للصادق من التحقق باملسكنة والفاقة والذل وأنه ال شيء وأنه ممن مل يصح يءفال ش:  قال ابن القيم

 ه .ى الشرف فيبعد ، حَّت يدع
على األمر واملتابعة   : فالصدق يف األقوال: استواء اللسان على األقوال والصدق يف األعمال استواء األفعال وقال

القلب واجلوارح على اإلخالص ، واستفراغ الوسع  كاستواء الرأس على اجلسد ، والصدق يف األحوال استواء أعمال
ا بالصدق ، وحبسب كمال هذه األمور فيه وقيامه هبا تكون صد و ذين جاؤ ال وبذل الطاقة ، فبذلك يكون العبد من

 ه .يقيت
 : كل عمل صاحل ظاهر أو باطن فمنشؤه الصدق وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب . وقال

 : أصل أعمال القلوب كلها: الصدق . وقال

بأن يوقفه للقيام مبصاحل  منافعه ، ويثيب الصادق: وهللا تعاىل يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصاحله و  وقال
يا  ومضارمها مبثل الكذب ، قال تعاىل )الصدق وال مفاسدمها  دنياه وآخرته ، فما استجلبت مصاحل الدنيا واآلخرة مبثل

  ( .هللا وكونوا مع الصادقني أيها الذين آمنوا اتقوا

 أصحاب العزائم .: محل الصدق كحمل اجلبال الرواسي ال يطيقه إال  وقال

واستصغار نفسه ومعرفته  : فإن العبد الصادق ال يرى نفسه إال مقصرا  واملوجب له هلذه الرؤية : استعظام مطلوبه وقال
 ن .يَر نفسه إال بعني النقصا بعيوهبا ، وقلة زاده يف عينه ، فمن عرف هللا وعرف نفسه ، مل

األسباب اليت تقربه إليه وتدنيه  ال ليشبع من رضا حمبوبه ويستكثر منومن عالمة الصادق : أنه ال حيب أن يعيش إقال : 
، كما قال عمر بن اخلطاب : لوال ثالث ملا أحببت البقاء يف الدنيا  منه ، ال لعلة من علل الدنيا وال لشهوة من شهواهتا

يُنتقى أطايب  أطايب الكالم كما جياد اخليل يف سبيل هللا ، ومكابدة الليل ، وجمالسة أقوام ينتقون لوال أن أمحل على
 ر .الثم

باخللوة والصرب على  : ومن عالمات الصادقني : التحبب إىل هللا بالنوافل واإلخالص يف نصيحة األمة ، واألنس وقال
والتعرض لكل سبب يوصل إليه والقناعة باخلمول ، وأن يكون  مقاساة األحكام ، واإليثار ألمر هللا ، واحلياء من نظره ،

عمره  وكالمه ضرورة، وإذا مسع شيئا  من علوم القوم فعمل به : صار حكمة يف قلبه إىل آخر ومه غلبه ، وأكله فاقهن
 ه .ينتفع به ، وإذا تكلم انتفع به من مسع



الشيخ/ سليمان بن حممد اللهيميد  تفسري سورة آل عمران

 42 

مسي )الصديق( على اإلطالق  : ولذلك كان أليب بكر الصديق رضي هللا عنه وأرضاه ذروة سنام الصديقية، وقال
مراتب الصدق مرتبة الصديقية وهي كمال االنقياد  من الصدوق والصدوق أبلغ من الصادق; فأعلىوالصديق أبلغ 

 ل .للرسول مع كمال اإلخالص للمرس

 عالمات الصادق .
 طمأنينة القلب واستقراره :  أواًل :

رتدد والريبة واالضطراب إن الصدق يف مجيع األحوال باطنها وظاهرها يورث الطمأنينة والسكينة يف القلب ، وينفي عنه ال 
، فإن الصدق دع ما يريبك إىل ما ال يريبك )  اليت ال توجد إال يف حاالت الشك وضعف الصدق أو عدمه ، يقول 

 ة ( .طمأنينة والكذب ريب
 . الزهد يف الدنيا والتأهب للقاء هللا عز وجل: ثانياً 

مستعدا  لذلك باألعمال الصاحلة ، والقيام بأوامر هللا عز وجل فالصادق مع هللا عز وجل ال تراه إال متأهبا  للقاء ربه ، 
 . واالنتهاء عن نواهيه ، يريد بذلك وجه هللا عز وجل متبعا  يف ذلك رسوله 

 .سالمة القلب ثالثاً : 
ال إن من عالمة الصدق سالمة القلب ، وخلوه من الغش واحلقد واحلسد للمسلمني ، فالعبد املؤمن الصادق يف إميانه 

    .حيمل يف قلبه غال  للمؤمنني وال شرا  ، بل إن حب اخلري والنصح للمسلمني هو طبعه وعادته 
 .حفظ الوقت وتدارك العمر رابعاً : 

إن الصادق يف إميانه ال جتده إال حمافظا  على وقته شحيحا  به ، ال ينفقه إال فيما يرجو نفعه يف اآلخرة ، ينظر إىل العمر  
من هنار وإىل الدنيا كأهنا ظل شجرة نزل حتتها ، مث قام وتركها ، فبادر باألعمار الصاحلة فراغه وصحته ، كله كأنه ساعة 

 عمره القصري مبا ال ينفع . وشبابه ، وحياته ، وابتعد عن كل آفة تقطع عليه طريقه ، وتضيع عليه وقته ، وتبدد عليه
 : الزهد يف ثناء الناس ومدحهم بل وكراهة ذلكخامساً : 

ويتبع ذلك الزهد فيما عند الناس ، والقناعة مبا كتب هللا عز وجل ، وهذه الصفة إذا وجدت فهي عالمة على الصدق 
واإلخالص ، وهي تنبع أصال  من صحة املعتقد ، وكمال التوحيد هلل عز وجل ، وحول هذه الصفة والوصول إليها يقول 

لناس إال كما جيتمع إلخالص يف القلب وحمبة املدح والثناء والطمع فيما عند اال جيتمع ا: اإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل 
 ر .املاء والنا
 إخفاء األعمال الصاحلة وكراهة الظهور : :سادساً 

إن من عالمة صدق العبد فيما يعمله هلل عز وجل حرصه على إخفاء عمله وكراهة اطالع الناس عليه ، كما أن كراهة 
ة من عالمات الصدق الذي يبعد صاحبه عن الرياء والسمعة والتصنع للخلق ، فكلما كان العبد الشهرة والظهور عالم

 .صادقا  مع ربه عز وجل كلما كان حريصا  على إخفاء أعماله حيث ال يطلع عليها إال هللا عز وجل 
لفقه وما يشعر به الناس ، : إن كان الرجل لقد مجع القرآن وما يشعر به الناس ، وإن كان الرجل لقد فقه ااحلسن قال

 وعنده الزور وما يشعرون به .وإن كان الرجل ليصلي الصالة الطويلة يف بيته 
 .الشعور بالتقصري واالنشغال بإصالح النفس ونقدها أكثر من اآلخرين  سابعاً :
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 ل .د يف سبيل هللا عز وجاالهتمام بأمر هذا الدين واجلهاثامناً : 
وجل وحمبة دينه تقتضي أن يكون أمر هذا الدين هو شغل املؤمن الشاغل ، حيث ال يقر له  إن الصدق يف حمبة هللا عز

قرار ، وال يهدأ له بال وهو يرى دين هللا عز وجل ينتهك ويقصى من احلياة ، وبالتايل يرى الفساد املستطري يدب يف 
 هم وأعراضهم وعقوهلم وأمواهلم .أديان الناس ودمائ

 ة . ي اهتمام من أمور الدنيا الفانييقد م على هذا اهلم األكرب أإن املؤمن الصادق ال 
 ات مع آيات للشيخ اجلليل حفظه هللا [ .قف] كتاب و 

املراد بالقنوت هنا : دوام الطاعة مع اخلشوع واخلضوع هلل تعاىل ، حبيث يكون اإلنسان مدميا  لطاعة هللا ( َوالحَقانِِتنَي ) 
 عته .مقبال  على هللا تعاىل يف طا

وسد اخَلالت، ومواساة ذوي أي: من أمواهلم يف مجيع ما أمروا به من الطاعات، وصلة األرحام والقرابات،  (َوالحُمنحِفِقنَي ) 
 ت .احلاجا

َحارِ )  َسح تَ غحِفرِيَن بِاألح  دل على فضيلة االستغفار وقت األسحار .(  َوالحُمسح
تَـغ ِفُرونَ ) لى املستغفرين يف هذه اآلية وغريها فقال االستغفار مندوٌب إليه ، وقد أثىن هللا تعاىل عو   ( . وباألسحار ُهم  َيس 
 وخص الس َحر بالذكر ألنه مظان  القبول ووقت إجابة الدعاء.:  قال القرطيب 

ملِلك ينزِل هللا عز وجل إىل مساء الدنيا كل ليلة حني ميضي ثلث الليل األو ل فيقول أنا ا )قال  عن أيب هريرة عن النِب  
أنا املِلك من ذا الذي يدعوين فأستجيب له من ذا الذي يسألِن فأعطيه من ذا الذي يستغفرين فأغِفر له فال يزال كذلك 

 ( متفق عليه .حَّت يطلع الفجر 
 فهم يستغفرون يف هذا الوقت :

 ألنه وقت النزول اإلهلي . أواًل :
  .ألن املشروع للمسلم بعد العبادة أن يستغفر هللا ثانياً :

لشهودهم تقصريهم فيها ، وتر ك القيام هلل  أرباب البصائر أشد ما يكونون استغفارا  عقيب الطاعات   : قال ابن القيم
 يليق جبالله وكربيائه . هبا كما

 .وهلذا يشرع بعد العبادات االستغفار 
مُثا أَِفيُضوا ِمن  ف وأفضلها ، فقال )أمر هللا وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات وهو أجل املواق

تَـغ ِفُروا اَّللَا ِإنا اَّللَا َغُفوٌر َرِحيمٌ   ( . َحي ُث أَفَاَض النااُس َواس 
َحارِ وقال تعاىل )  َس  تَـغ ِفرِيَن بِاأل   ( . َوال ُمس 
 من الصالة استغفر ثالثا  ... ( .كان إذا سلم   ويف الصحيح ) أن النِب  
َورَأَي َت .  ِإَذا َجاَء َنص ُر اَّللِا َوال َفت حُ الرسالة ، واقرتاب أجله ، فقال يف آخر سورة أنزلت عليه ) غفار بعد أداءوأمره باالست 

ُخُلوَن يف ِديِن اَّللِا أَفـ َواجا   تَـغ ِفر ُه إِناُه َكاَن تـَواابا  .  النااَس يَد  ِد رَبِ َك َواس   ( .   َفَسبِ ح  حِبَم 
 لعل من احِلكم : دفع العجب ورؤية النفس .و ثالثاً :  
 ال كمن يرى عن التقصري، ويشكره على التوفيق، أن يستغفر هللا ينبغي للعبد، كلما فرغ من عبادة:  يقال السعد ،
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أنه قد أكمل العبادة ، ومن هبا على ربه ، وجعلت له حمال ومنزلة رفيعة ، فهذا حقيق باملقت ، ورد الفعل ، كما أن 
 يق بالقبول والتوفيق ألعمال أخر .، حقاألول 

 كأهنم أسلفوا ليلهم يداومون على االستغفار باألسحار  : أي هم مع قلة نومهم وكثرة هتجدهم  قال أبو السعود
 باقرتاف اجلرائم .

 الفوائد :
 من صفات املتقني إعالهنم اإلميان باهلل تعاىل . -1
 أهنم يرون أهنم مقصرون .أن من صفات املتقني عدم اإلعجاب بالنفس ، و -2
 أن التقوى ال تعصم العبد من الذنوب ، لكن املتقي يبادر بالتوبة . -3
 جواز التوسل باإلميان . -4
 سؤال هللا الوقاية من النار . -5
 إثبات عذاب النار .-6
 فضيلة هذه الصفات : وهي الصرب والصدق والقنوت واإلنفاق . -7
 هـ [ .1433/  5/  16 .    ]أن الصرب أفضل الصفات -8
ِط اَل ِإَلَه ِإاله )  ُلواح الحِعلحِم قَآئَِماً بِالحِقسح َِكيُم )َشِهَد اَّللهُ أَنهُه الَ ِإَلَه ِإاله ُهَو َوالحَمالَِئَكُة َوُأوح  (18ُهَو الحَعزِيُز احلح
 [ . 18] آل عمران :  

------------ 
أَناُه  ) وهو أصدق الشاهدين وأعدهلم، وأصدق القائلني -ا  وكفى به شهيد-شهد  تعاىل  (ُهَو َشِهَد اَّللهُ أَنهُه ال ِإلََه ِإاله ) 

أي: املتَفرد باإلهلية جلميع اخلالئق، وأن اجلميع عبيده وخلقه، والفقراء إليه، وهو الغِن عما سواه كما قال  (ال ِإَلَه ِإال ُهَو 
َهُد مبَا أَنزلَ  ) تعاىل ا  َلِكِن اَّللُا َيش  َهُدوَن وََكَفى بِاَّللِا  َشِهيد   ( .إِلَي َك أَنزَلُه ِبِعل ِمِه َوال َمالِئَكُة َيش 
 : شهد هللا أنه ال إله إال هو ) شهد هللا لنفسه هبذا التوحيد وشهد له به مالئكته وأنبياؤه ورسله قال  قال ابن القيم

 ( . يز احلكيم إن الدين عند هللا اإلسالمواملالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط ال إله إال هو العز 
والشهادة يبطالن أقواهلم ومذاهبهم ، والرد على مجيع هذه الطوائف ، فتضمنت هذه اآلية الكرمية إثبات حقيقة التوحيد 

 . وهذا إمنا يتبني بعد فهم اآلية ببيان ما تضمنته من املعارف اإلهلية واحلقائق اإلميانية، 
 .ل شهادة وأعظمها وأعدهلا وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به فتضمنت هذه اآلية أج

 .وعبارات السلف يف شهد تدور على احلكم والقضاء واإلعالم والبيان واإلخبار 
 .قال جماهد حكم وقضى 

 : بني  .وقال الزجاج 
 .وقالت طائفة أعلم وأخرب 

 ه .م الشاهد وخربه وقوله وتتضمن إعالمه وإخباره وبيانوهذه األقوال كلها حق ال تنايف بينها فإن الشهادة تتضمن كال
  ِبِه ُرُسَلُه َوأَنـ َزَل بِِه   َوَشَهاَدُة الرابِ  َوبـََيانُُه َوِإع اَلُمُه َيُكوُن ِبَقو لِِه تَارَة  َوِبِفع ِلِه تَارَة . فَال َقو ُل ُهَو َما أَر َسلَ :  قال ابن تيميةو
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رِِه َعَلى َمن  َيَشاُء ِمن  ِعَباِدِه أَن  أَن ِذُروا أَناُه اَل إَلَه إالا أَ  )َكَما قَاَل ،   ِدهُكُتَبُه َوأَو َحاُه إىَل ِعَبا نَا يـُنَـز ُِل ال َماَلِئَكَة بِالرُّوِح ِمن  أَم 
يَاِت.( فَاتـاُقوِن   إىَل َغري ِ َذِلَك ِمن  اآل 

َدانِيِ ِتِه الايِت تـُع َلُم َداَللَتُـَها بِال َعق ِل َوِإن  ملَ  َيُكن  ُهَناَك َخبَـٌر عَ َوأَماا َشَهاَدتُُه ِبِفع ِلِه فـَُهَو َما َنَصَبُه ِمن   َِدلاِة الداالاِة َعَلى َوح   ن  اَّللا األ 
. 
 : هذا تقرير من هللا تعاىل للتوحيد بأعظم الطرق املوجبة له ، وهي شهادته تعاىل وشهادة خواص  وقال السعدي

القاطعة على توحيده ، وأنه ال إله إال  أما شهادته تعاىل فيما أقامه من احلجج والرباهني، وأهل العلم  اخللق وهم املالئكة
هو ، فنوع األدلة يف اآلفاق واألنفس على هذا األصل العظيم ، ولو مل يكن يف ذلك إال أنه ما قام أحد بتوحيده إال 

مه العظيم الذي ما بالعباد من نعمة إال منه ، وال يدفع النقم إال ونصره على املشرك اجلاحد املنكر للتوحيد ، وكذلك إنعا
هو ، واخللق كلهم عاجزون عن املنافع واملضار ألنفسهم ولغريهم ، ففي هذا برهان قاطع على وجوب التوحيد وبطالن 

 ك .الشر 
 ه إال هو .معطوفة على اسم اجلاللة ) هللا ( أي : وشهدت املالئكة أنه ال إل( َوالحَمالِئَكُة ) 
 يشهدون أيضا  بأنه ال إله إال هو . –الذين رزقهم هللا العلم  –أي : أن أصحاب العلم ( َوُأوُلو الحِعلحِم ) 

 يشهدون بأقواهلم وبدعوهتم وبأعماهلم .
 . وهذه خصوصية عظيمة للعلماء يف هذا املقام 
 : ر .يني واإلظهاوقد فسرت شهادة أويل العلم باإلقرار وفسرت بالتب قال ابن القيم 

) والصحيح أهنا تتضمن األمرين فشهادهتم إقرار وإظهار وإعالم وهم شهداء هللا على الناس يوم القيامة قال هللا تعاىل 
 ( .وََكَذِلَك َجَعل َناُكم  أُماة  َوَسطا  لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النااِس َوَيُكوَن الراُسوُل َعَلي ُكم  َشِهيدا  

ِلِمنَي ِمن  قـَب ُل َويف َهَذا لَِيُكوَن الراُسوُل َشِهيدا  َعَلي ُكم  َوَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى ا) ىل وقال تعا فأخرب  (لنااِس ُهَو مَسااُكُم ال ُمس 
ونوه بذكرهم قبل أن يوجدهم ملا سبق يف علمه من اختاذه هلم شهداء يشهدون على األمم يوم ا  خيار  أنه جعلهم عدوال  

 . فليس من شهداء هللا وهللا املستعان ا  وإرشاد ا  ودعوة وتعليم ا  ومعرفة وإقرار  وعمال   ا  يامة فمن مل يقم هبذه الشهادة علمالق
 يف أعظم األمور  ا  خصوص، وأما شهادة أهل العلم فألهنم هم  املرجع يف مجيع األمور الدينية :  وقال السعدي

أوهلم إىل آخرهم قد اتفقوا على ذلك ودعوا إليه وبينوا للناس الطرق املوصلة وأجلها وأشرفها وهو التوحيد ، فكلهم من 
، إليه ، فوجب على اخللق التزام هذا األمر املشهود عليه والعمل به ، ويف هذا دليل على أن أشرف األمور علم التوحيد

ني ، مبنزلة املشاهدة للبصر ، ففيه ألن هللا شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص خلقه، والشهادة ال تكون إال عن علم ويق
 دليل على أن من مل يصل يف علم التوحيد إىل هذه احلالة فليس من أويل العلم.

 يف هذه اآلَية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم ; فإنه لو كان أحٌد أشرَف من العلماء  : قال القرطيب
 ماء.لقرهنم هللا بامسه واسم مالئكته كما قرن اسم العل

أن يسأله  فلو كان شيء أشرف من العلم ألمر هللا تعاىل نبيه  (ِعل ما   َوُقل رابِ  زِد ين  ) وقال يف شرف العلم لنبيه 
 املزيد منه كما أمر يستزيده من العلم.

حملُّ هلم يف الد ين وهذا شرف للعلماء عظيم، و ( العلماء أَُمَناء هللا على خلقه)وقال ( إن  العلماء ورثة األنبياء) وقال 
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 خطري.
َشِهَد اَّللُا أَناُه ال ِإلََه ِإالا ُهَو ) استشهد سبحانه بأوىل العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده فقال : ابن القيم ال وق

 ه :وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجو (  َوال َمالِئَكُة َوأُوُلو ال ِعل مِ 
 ر .ن البشاستشهادهم دون غريهم م: أحدها 
 ه .اقرتان شهادهتم بشهادت:  والثاين

 ه .اقرتاهنا بشهادة مالئكت:  والثالث
ومنه األثر املعروف عن النِب ، فإن هللا ال يستشهد من خلقه إال العدول ، أن يف ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم : والرابع 
 (ل املبطلني وتأويل اجلاهلنيحيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني وانتحا. ) 

 .صحابه ليس مبستعار هلم أهله و أهنم أوهذا يدل على اختصاصهم به و ، أنه وصفهم بكوهنم أوىل العلم  :اخلامس 
أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد مث خبيار خلقه وهم مالئكته والعلماء من عباده ويكفيهم هبذا  :السادس 

 ا  .وشرف فضال  
والعظيم القدر إمنا ، وهو شهادة أن ال إله إال هللا ، أنه استشهد هبم على أجل مشهود به وأعظمه وأكربه  :السابع 

 م .يستشهد على األمر العظيم أكابر اخللق وساداهت
 ه .وآياته وبراهنيه الدالة على توحيد أدلتهأنه سبحانه جعل شهادهتم حجة على املنكرين فهم مبنزلة  :الثامن 
لصادرة منه ومن مالئكته ومنهم ومل يعطف شهادهتم بفعل آخر اأنه سبحانه أفرد الفعل املتضمن هلذه الشهادة  :التاسع 

فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم ،  وهذا يدل على شدة ارتباط شهادهتم بشهادته، غري شهادته 
 ا  وتصديق ا  واعرتافا  وهم الشاهدون هبا له إقرار  ا  وتعليم ا  اقوأنطقهم هبذه الشهادة فكان هو الشاهد هبا لنفسه إقامة وإنط

 ا  .وإميان
فإذا أدوها فقد أدوا احلق املشهود به فثبت احلق ، أنه سبحانه جعلهم مؤدين حلقه عند عباده هبذه الشهادة  :العاشر 

هم وكل من ناله اهلدى بشهادهتم وكان ذلك غاية سعادهتم يف معاشهم ومعاد، املشهود به فوجب على اخللق اإلقرار به 
قدره إال هللا وكذلك كل من  يوهذا فضل عظيم ال يدر ، وأقر هبذا احلق بسبب شهادهتم فلهم من األجر مثل أجره 

 اآلية .فهذه عشرة أوجه يف هذه  شهد هبا عن شهادهتم فلهم من األجر مثل أجره أيضا  
ِط )   اجلاللة ، أي : حال كونه قائما  بالقسط ، أي : بالعدل .) قائما  ( حال من لفظ ( قَائِماً بِالحِقسح

 . فاهلل تعاىل عدل يف أحكامه وأفعاله
أي : شهد الشهادة حال قيامه بالقسط ، وحيتمل أنه يتصل مبا بعد إال ، أي : الشهادة واقعة على الشهادة وعلى قيامه 

 بالقسط 
  يذكر ابن كثري إال هذا القول .قيل : تأكيد ملا سبق ، ومل( ال ِإَلَه ِإاله ُهَو ) 

أن يقولوا هذه  الثانية : تعليم منه تعاىل لعباده، وهذه اجلملة  وقيل : إن اجلملة األوىل وصف له تبارك وتعاىل بالتوحيد
  اجلملة .

 ) والقاعدة أن التأسيس مقدم على التوكيد ( .
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 على هذا االسم ( .الذي له العزة الكاملة . ) وقد تقدم الكالم ( الحَعزِيُز ) 
َِكيمُ )   .اسم من أمساء هللا متضمن لصفة احلكمة البالغة اسم من أمساء هللا ، متضمن للحكمة الكاملة البالغة (  احلح

 .هو الذي ال يدخل تدبريه خلل وال زلل  قال ابن جرير :
 ه .احلكيم يف أفعاله وأقواله فيضع األشياء يف حماهلا حبكمته وعدل : وقال ابن كثري 

وقد دلت العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة : أنه سبحانه ) حكيم ( ال  قال ابن القيم :
يفعل شيئا  عبثا  وال لغري معىن ومصلحة وحكمة هي الغاية املقصودة بالفعل ، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة 

 ن أسباب هبا فعل .، ألجلها فعل كما فعل كما هي ناشئة ع
: فاهلل ال خيلق شيئا  عبثا  ، وال يشرع سدى ، الذي له احلكم يف األوىل واآلخرة ، وله األحكام الثالثة ال  وقال السعدي

 يشاركه فيها مشارك ، فيحكم بني عباده يف شرعه ، ويف قدره ، وجزائه .
 امه وأفعاله كلها حلكمة .اسم من أمساء هللا متضمن لصفة احلكمة البالغة ، فأوامره وأحك

الاِذي َخَلَق َسب َع مَسَاَواٍت ، قال تعاىل )رعه، فجميع مصنوعاته كلها حمكمةفهو سبحانه حكيم يف صنعه ، وحكيم يف ش
َقِلب  ِإلَي َك ال َبَصُر مُثا ار ِجِع ال بَ  ِطَباقا  َما تـََرى يِف َخل ِق الرامح َِن ِمن  تـََفاُوٍت فَار ِجِع ال َبَصَر َهل  تـََرى ِمن  ُفُطورٍ  ِ يـَنـ  َصَر َكراتـَني 

ِتالفا   وأما يف الشرع فيقول سبحانه ) .(َخاِسئا  َوُهَو َحِسريٌ  أََفال يـََتَدبـاُروَن ال ُقر آَن َوَلو  َكاَن ِمن  ِعن ِد َغري ِ اَّللِا َلَوَجُدوا ِفيِه اخ 
 ( فال ميكن أن يوجد تناقض يف القرآن  أبدا  . َكِثريا  

: احلكمة تكون يف صورة الشيء : أي أن خلق اإلنسان على هذه الصورة حلكمة ، وكذلك خلق  قال بعض العلماء
 احليوان على هذه الصورة حلكمة .

وتكون يف غايته : أي : أن الغاية من خلق اإلنسان حلكمة، وكذلك احليوانات، وكذلك مجيع املخلوقات، كما قال تعاىل 
َنا السا ) نَـُهَما بَاِطال  َوَما َخَلق  َر َض َوَما بـَيـ   ( .َماَء َواأل 
  : اآلثار املرتتبة على معرفتنا هبذا االسم 

ن َس ِإالا أن هللا خلق اخللق حلكمة عظيمة ، وغاية جليلة وهي عبادته سبحانه حيث قال ) أواًل : نا َواإل ِ َوَما َخَلق ُت اجلِ 
نَـُهَما بَاِطال  ما يظن الكفار واملالحدة ، قال تعاىل )( ومل خيلقهم عبثا  وباطال  ك ُدونِ ـلِيَـع بُ  َر َض َوَما بـَيـ  َنا الساَماَء َواأل  َوَما َخَلق 

َناُكم  َعَبثا  َوأَناُكم  ِإلَ ( . وقال تعاىل ) َذِلَك َظنُّ الاِذيَن َكَفُروا فـََوي ٌل لِلاِذيَن َكَفُروا ِمَن الناارِ  َا َخَلق  َنا ال تـُر َجُعونَ أََفَحِسب ُتم  أمنا (  يـ 
. 

َِباَل حَت َسبُـَها َجاِمَدة  َوِهَي مَتُرُّ َمرا الساَحاِب ُصن َع أن خلق اله حمكم ال خلل فيه وال قصور ، قال تعاىل ) ثانيًا : َوتـََرى اجل 
َعُلونَ  ٍء ِإناُه َخِبرٌي مبَا تـَف   ( . اَّللِا الاِذي أَتـ َقَن ُكلا َشي 

عز -، ألن ما جيريه هللا ا جيري عليه وما يوجبه هللا عليه: اقتناع اإلنسان مبم يف كل أفعالها أن هللا حكيونستفيد من معرفتن
حكام الكونية أو األحكام ، فإذا علمت هذا يقينيا  اقتنعت سواء كان هذا من األمن األحكام مقرون باحلكمة -وجل

 مة .، حَّت املصائب اليت تنال العباد الشك أن هلا حكالشرعية
  : ِط وَ قال ابن تيمية يَُة َثاَلثََة ُأُصوٍل : َشَهاَدَة أَن  اَل إلََه إالا اَّللُا َوأَناُه قَائٌِم بِال ِقس  ِكيُم َوَقد  َتَضماَنت  َهِذِه اآل  أَناُه ال َعزِيُز احلَ 

َدانِياَتُه ال ُمَناِفَيةَ  لَ  ; فـََتَضماَنت  َوح  َمَتُه ال ُمَناِفَيَة لِلذُّلِ  َوالساَفِه لِلشِ ر ِك َوَتَضماَنت  َعد  ُه ال ُمَنايِفَ لِلظُّل ِم َوَتَضماَنت  ِعزاَتُه َوِحك 
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ِل َوِإثـ بَ  َمِة َوِإثـ َباُت اَوَتَضماَنت  تـَن زِيَهُه َعن  الشِ ر ِك َوالظُّل ِم َوالساَفِه َفِفيَها إثـ َباُت التـاو ِحيِد َوِإثـ َباُت ال َعد  ك  رَ اُت احلِ   ة .ل ُقد 
 الفوائد :

 بيان فضل التوحيد . -1
 فضيلة املالئكة . -2
 فضيلة العلم وأهله . -3
 وصف هللا بتمام العدل . -4
 انفراد هللا باأللوهية . -5
 إثبات العزة واحلكمة هلل تعاىل . -6

ُتواح الح ) إ تَ َلَف الهِذيَن ُأوح اَلُم َوَما اخح يَن ِعنَد اَّللِه اإِلسح ُفرح نه الدِ  نَ ُهمح َوَمن َيكح ِكَتاَب ِإاله ِمن بَ عحِد َما َجاَءُهُم الحِعلحُم بَ غحًيا بَ ي ح
َساِب ) ُتواح الحِكَتاَب 19بِآيَاِت اَّللِه فَِإنه اَّللهَ َسرِيُع احلِح ِهَي َّلِلِ  َوَمِن ات هبَ َعِن َوُقل لِ لهِذيَن ُأوح ُت َوجح َلمح ( فَإنح َحآجُّوَك فَ ُقلح َأسح

ُتمح َواألُم ِ  َلمح َا َعَليحَك الحَباَلُغ َواَّللهُ َبِصرٌي بِالحِعَباِد ) يِ نَي أََأسح اح فَِإَّنه َتَدواح وهِإن تَ َولهوح َلُمواح فَ َقِد اهح  ( . (20فَِإنح َأسح
 [ . 20 – 19] آل عمران :  

----------------- 
يَن ِعنحَد اَّللِه اإلح  ِإنه )  الُم الدِ  ينَ )رأ مجهور القراء ققال ابن عاشور : ( سح بكسر مهزة إن فهو استئناف ابتدائي لبيان  (ِإنا الدِ 

 .فضيلة هذا الدين بأمجع عبارة وأوجزها
 : إخبار من هللا تعاىل بأنه ال دين عنده يقبله من أحد سوى اإلسالم، وهو اتباع الرسل فيما هذا  قال ابن كثري

، فمن لقي هللا الذي سد مجيع الطرق إليه إال من جهة حممد  ، بعثهم هللا به يف كل حني، حَّت ختموا مبحمد 
ا   بِدين على غري شريعته، فليس مبتقبل. بعد بعثته حممد 

َاِسرِينَ  ) كما قال تعاىل   َبَل ِمن ُه َوُهَو يف اآلِخَرِة ِمَن اخل  الِم ِدين ا فـََلن  يـُق  َر اإلس   ( . َوَمن  يـَب َتِغ َغيـ 
الُم  ) رب ا باحنصار الدين املتقبل عنده يف اإلسالموقال يف هذه اآلية خم  يَن ِعن َد اَّللِا اإلس   ( .ِإنا الدِ 
 : اإلسالم دين مجيع الرسل 

ِلِمنَي ( .) َوأُِمر ُت َأن  َأُكوَن ِمَن فنوح يقول لقومه   ال ُمس 
ُت لَِرب ِ واإلسالم هو الدين الذي أمر هللا به أبا األنبياء إبراهيم ) ِإذ  قَاَل َلُه رَ   َلم  ِلم  قَاَل َأس  ويوصي كل  ال َعاَلِمنَي (  بُُّه َأس 

ِلُموَن ( .) َفالَ مَتُوُتنا َإالا َوأَنتُ إبراهيم ويعقوب أبناءه قائال   من  م مُّس 
َحَق إِ وأبناء يعقوب جييبون أباهم   َاِعيَل َوِإس  ا َوحَن ُن لَهُ ) نـَع ُبُد ِإهَلََك َوِإَلَه آبَاِئَك إِبـ رَاِهيَم َوِإمس  ِلُموَن ( . هَل ا َواِحد   ُمس 
ِلِمنَي (وموسى يقول لقومه    . ) يَا قـَو ِم ِإن ُكنُتم  آَمنُتم بِاَّللِ  فـََعَلي ِه تـَوَكاُلوا  ِإن ُكنُتم مُّس 
ِلُموَن ( واحلواريون يقولون لعيسى   َهد  بِأَناا ُمس   .) آَمناا بِاَّللِ  َواش 

 سلما  ... ( .ويوسف قال ) توفِن م
ِلِمنيقال )  وسليمان    ( .َوأُوتِيَنا ال ِعل َم ِمن قـَب ِلَها وَُكناا ُمس 

َلم تُ وملكة سبأ ) ق ُت نـَف ِسي َوَأس   ( . َربِ  ال َعاَلِمنيَ  َمَع ُسَلي َماَن َّلِلاِ  اَلت  َربِ  ِإين ِ ظََلم 
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 : اإلسالم يف الكتاب والسنة له إطالقان 
 إلسالم العام .ا اإلطالق األول :

ِلما  (قال تعاىل )   . َما َكاَن ِإبـ رَاِهيُم يـَُهوِدي ا  َوال َنص رَانِي ا  َوَلِكن  َكاَن َحِنيفا  ُمس 
ِق ِِن بِالصااحِلِنيَ وقال تعاىل عن يوسف ) ِلما  َوَأحل   ( . تـََوفاِِن ُمس 

هلل بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والرباءة من الشرك   فاملقصود باإلسالم هنا اإلسالم العام الذي يفسر بأنه : االستسالم
 وأهله .

 : اإلسالم اخلاص . اإلطالق الثاين
 و على وجه اخلصوص .هو الذي إذا أطلق مل يقصد إال ه، و  وهو الذي بعث به حممد 

 هدة أو املراقبة .على مقام املشا ومعناه : استسالم الظاهر والبطن هلل ، تعبدا  له بالشرع املنزل على حممد 
 : راَدَفة، واألصل يف مسمى اإلميان واإلسالم التـاَغايُر; حلديث جربيل قال القرطيب

َ
فيسمى كل ، وقد يكون مبعىن امل

واحد منهما باسم اآلخر; كما يف حديث وفد عبد القيس وأنه أمرهم باإلميان )باهلل( وحده قال: "هل تدرون ما اإلميان" 
شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا  رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن " :قال، علمقالوا: هللا ورسوله أ

 احلديث.. تؤدوا َخسا  من املغنم" 
 وزاد مسلم أخرجه الرتمذي(. ذى وأرفعها قول ال إله إال هللااإلميان بضع وسبعون بابا فأدناها إماطة األ) وكذلك قوله 

 ( .ة من اإلميانواحلياء شعب)
تَ َلَف الهِذيَن ُأوُتوا الحِكَتاَب ِإاله ِمنح بَ عحِد َما َجاَءُهُم الحِعلحُم )  مث أخرب تعاىل بأن  الذين أوتوا الكتاب األول إمنا  (َوَما اخح

 . اختلفوا بعد ما قامت عليهم احلجة، بإرسال الرسل إليهم، وإنزال الكتب عليهم
نَ ُهمح )  : بغى بعضهم على بعض، فاختلفوا يف احلق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، فحمل بعضهم بـُغ ض أي( بَ غحًيا بَ ي ح

 ا  .البَـع ض اآلخر على خمالفته يف مجيع أقواله وأفعاله، وإن كانت حق
ُفرح بِآيَاِت اَّللِه )   تقدم شرحها يف أول السورة .( َوَمنح َيكح
َسابِ )   مل معنيان :حيت  ( فَِإنه اَّللهَ َسرِيُع احلِح
قريب أن جميئه قريب وسريع ، وكل ما هو آت قريب وهللا  أخرب عن  –الذي يقع فيه احلساب  –حيتمل أن يوم األخر  

 أمر الساعة أنه كلمح البصر أو هو أقرب .
م إذا  : أن ذلك احلساب ال يطول لكثرة اخللق الذين حياسبهم ، خبالف حال املخلوقني فإهن -وهو املتبادر  -وحيتمل   

 كثر ذلك عليهم فإن ذلك يقتضي طول الوقت الذي تستغرقه تلك احملاسبة .
 : يف اآلية إثبات احلساب 
o : تعريف احلساب 

 : العدد . لغة

 اطالع هللا عباده على أعماهلم ، وتقريرهم عليها .وشرعاً : 

o . وهو ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع 
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َنا ِإيَابـَُهم   قال تعاىل  َنا ِحَسابـَُهم ( . )ِإنا ِإلَيـ   . مُثا ِإنا َعَليـ 
 وقال تعاىل : )فََأماا َمن  أُويتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه . َفَسو َف حُيَاَسُب ِحَسابا  َيِسريا ( .

 وأما من السنة : 
ري  قال: ما احلساب اليسيقول يف بعض صالته : )... اللهم حاسبِن حسابا  يسريا ( فقالت عائشة : ) فقد كان النِب 

 ينظر يف كتابه فيتجاوز عنه( . رواه أمحد ، وقال األلباين :  إسناده جيد .)أن 
 وأمجع املسلمون على ثبوت احلساب يوم القيامة .

o . يستثىن من الذين ال حياسبون من يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب 
ث وفيه : ورأيت أميت ومعهم سبعون ألفا  احلديقال ) عرضت علي  األمم ... كما جاء يف الصحيحني . أن النِب 

 يدخلون اجلنة بال حساب وال عذاب ، وهم الذين ال يسرتقون ، وال يكتوون ، وال يتطريون ، وعلى رهبم يتوكلون ( .
o . يشمل احلساب حىت اجلن 

 ألهنم مكلفون مأمورون كاإلنس .
 ولذلك اجلِن الكافر يدخل النار باالتفاق .

ن ِس ... ( .كما قال تعاىل )َولَ  نِ  َواإل ِ  َقد  َذرَأ نَا جلََِهناَم َكِثريا  ِمَن اجلِ 
ن ِس يف النااِر (. نِ  َواإل ِ  وقال تعاىل )قَاَل اد ُخُلوا يف أَُمٍم َقد  َخَلت  ِمن  قـَب ِلُكم  ِمَن اجلِ 

 ويدخل مؤمنهم اجلنة كما هو مذهب أكثر العلماء :
ِس نـُُزال ( .لعموم قوله تعاىل )ِإنا الاِذي  َن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصااحِلَاِت َكاَنت  هَلُم  َجنااُت ال ِفر َدو 

 ولقوله تعاىل )َوِلَمن  َخاَف َمَقاَم رَبِ ِه َجناَتاِن( .
َلُهم  َوال َجان ( .  ولقوله تعاىل )ملَ  َيط ِمثـ ُهنا ِإن ٌس قـَبـ 

o : َمن  صفة حساب امل

 مث يسرتها ويغفرها .خيلو به ربه ويقرره بذنوبه ، 

، ملؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل، حَّت يضع عليه كنفهيُدََّن ايقول ) : مسعت رسول هللا قال عن ابن عمر 
ذنوبه، فيقول: هل تعرف  فيقول: أي رب! أعرف، قال: فإين قد سرتهتا عليك يف الدنيا، وإين أغفرها لك فيقرره ب

 متفق عليه (. اليوم
ومع ذلك ، فإنه سبحانه يضع عليه سرته ، حبيث ال يراه أحد ، وال يسمعه أحد ، : عثيمني رمحه هللاقال الشيخ ابن 

وهذا من فضل هللا على املؤمن ، فإن اإلنسان إذا قررك جبنايتك أمام الناس وإن مسح عنك ، ففيه شيء من الفضيحة ، 
 ذلك وحدك ، فإن ذلك سرت منه عليك .لكن إذا كان 

o يحاسبون حساب تقريع وتوبيخ ، وليس حماسبة حسنات وسيئات .وأما الكفار ف 
ن فُيناَدى هبم على رؤوس اخلالئق، هؤالء الذين كذبوا وأما الكفار واملنافقو ا يف حديث ابن عمر السابق وفيه )...كم

 .على هللا(
o . وهو عسري عليهم 
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قُّ لِلرامح َِن وََكانَ كما قال تعاىل )  َمِئٍذ احلَ   ( .يـَو ما  َعَلى ال َكاِفرِيَن َعِسريا   ال ُمل ُك يـَو 
ِطِعنَي ِإىَل الدااِع يـَُقوُل ال َكاِفُروَن َهَذا يـَو ٌم َعِسٌر وقال تعاىل )  ( .مُّه 

 وإمنا كان احلساب شديدا  ، ألنه ال يدع شاردة وال واردة إال أتى هبا ) أحصاه هللا ونسوه ( .
o  الصالة .وأول ما حياسب عليه العبد من حقوق هللا : 

: ) أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة الصالة ، فإن صلحت صلح  قال : قال رسول هللا  حلديث أيب هريرة 
 عمله ، وإن فسدت فسد سائر عمله ( . رواه الرتمذيسائر 
o . وأول ما يقضى فيه بني الناس ِف الدماء 

 . متفق عليه من حديث ابن مسعودماء ( . : ) أول ما يقضى بني الناس يوم القيامة يف الد لقوله 
o : ُيسأل العبد عن كل شيء ، ومن أهم األمور اليت ُيسأل عنها 

 : الكفر والشرك . أوالً 
 كما قال تعاىل )َوِقيَل هَلُم  أَي َن َما ُكن ُتم  تـَع ُبُدوَن . ِمن  ُدوِن اَّللِا َهل  يـَن ُصُروَنُكم  أَو  يـَن َتِصُروَن( .

 عمله يف الدنيا .: ما  ثانياً 
أَلَنـاُهم  َأمج َِعنَي . َعماا َكانُوا يـَع َمُلوَن( .  كما قال تعاىل )فـََورَبِ َك لََنس 

) لن تزول قدما عبد يوم القيامة حَّت يسأل عن عمره فيم أفناه ، وعن علمه  وعن أيب برزة . قال : قال رسول هللا 
 فقه ، وعن جسمه فيما أباله ( رواه الرتمذي .فيما عمل به ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أن

 : النعيم الذي يتمتع به . ثالثاً 
َمِئٍذ َعِن الناِعيِم( )سورة التكاثر:  أَُلنا يـَو   (.8قال تعاىل )مُثا لَُتس 

 : العهود واملواثيق . رابعاً 
ُؤوال ( . َد َكاَن َمس  ِد ِإنا ال َعه   كما قال تعاىل ) َوأَو فُوا بِال َعه 

 : السمع والبصر والفؤاد . خامساً 
ُؤوال ( كما قال تعاىل  َع َوال َبَصَر َوال ُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعن ُه َمس   .)َوال تـَق ُف َما لَي َس َلَك ِبِه ِعل ٌم ِإنا السام 

o : قواعد عامة ِف احلساب 
 : العدل التام يف احلساب . أوالً 

 قال ذرة ( .قال تعاىل ) إن هللا ال يظلم مث
ٌر ِلَمِن اتـاَقى َوال ُتظ َلُموَن فَِتيال ( وقال تعاىل  ِخَرُة َخيـ  نـ َيا قَِليٌل َواآل   .) ُقل  َمَتاُع الدُّ

 : النقري النقرة الصغرية اليت تكون يف ظهر النواة . نقرياً  ي يكون يف شق النواة .       : هو اخليط الذ فتيالً 
 أحد . : ال يؤاخذ أحد جبريرة ثانياً 

َرى ( .  قال تعاىل ) َوال َتزُِر َوازِرٌَة ِوز َر ُأخ 
َها َوال َتزُِر َوازِرٌَة ِوز   َا َيِضلُّ َعَليـ  ِسِه َوَمن  َضلا فَِإمنا َتِدي لِنَـف  َا يـَه  َتَدى فَِإمنا َرى ( .وقال تعاىل )َمِن اه   َر ُأخ 

 بة بإَثها .أي لتؤخذ نفس بذنب غريها ، بل كل نفس مأخوذة جبرمها ومعاقِ 
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 : هللا سريع احلساب . ثالثاً 
o . البهائم ال حساب عليها حساب حسنات وسيئات وإَّنا جيري بينها القصاص 

ؤدن احلقوَق إىل أهلها حَّت يقاَد للشاةِ  اجلَل َحاء من الشاة القرناء ( متفق عليه ـقال ) لت عن أيب هريرة . أن رسول هللا 
 ح اجليم وسكون الالم وهي اليت ال قرن هلا .: بفت اجللحاء                .

 : ليظهر عدل هللا حَّت يف البهائم . احلكمة
 أي : جادلوك .( فَِإنح َحاجُّوَك )  

ِهَي َّلِلِه )  ُت َوجح َلمح أي انقدت هلل وحده بقلِب ولساين ومجيع جوارحي ، وإمنا خص الوجه ألنه أكرم اجلوارح  (فَ ُقلح َأسح
 ؤه ، فإذا خضع وجهه للشيء خضع له مجيع جوارحه ، وقال الفراء : معناه أخلصت عملي هلل. من اإلنسان وفيه هبا

  ران يف أمر عيسى صلوات هللا ، النفُر من نصارى أهل جنيعِن بذلك جل ثناؤه: فإن حاجاك: يا حممد:  يقال الطرب
ارحي. وإمنا َخص  جل ذكره بأمره بأن ، فخاصموك فيه بالباطل ، فقل : انقدت هلل وحده بلساين وقلِب ومجيع جو عليه

يقول : "أسلمت وجهي هلل" ، ألن الوجه أكرُم جوارح ابن آدم عليه ، وفيه هباؤه وتعظيمه ، فإذا خضع وجهه لشيء ، 
 فقد خضع له الذي هو دونه يف الكرامة عليه من جوارح بدنه. 

 ِهَي َّلِلِا  )ول : : فإن قيل : يف أمره تعاىل عند ِحَجاِجهم  بأن يق يقال املاورد ُت َوج  َلم  عدول عن جواهبم  (َأس 
 وتسليم حِلَجاِجهم ، فعنه جوابان : 

ليس يقتضي أمره هبذا القول النهي عن جواهبم والتسليم حِبَجاِجهم ، وإمنا أمره أن خيربهم مبا يقتضيه معتقده ،  أحدمها :
ِتَجاج على ما يقتضيه السؤال.  مث هو يف اجلواب هلم واالح 

أهنم ما حاجُّوه طلبا  للحق فيلزمه جواهبم ، وإمنا حاجُّوه إظهارا  للعناد ، فجاز له اإِلعراض عنهم مبا أمره أن  والثاين :
 يقول هلم.

 أي : ومن اتبعه كذلك ، قد وافقوه على هذا اإلذعان اخلالص .( َوَمِن ات هبَ َعِن ) 
ُم ِ )   أن يقول هلم . أمر من هللا للنِب (  يِ نيَ َوُقلح ِللهِذيَن ُأوُتوا الحِكَتاَب َواألح
 إمنا وصف مشركي العرب بأهنم أميون لوجهني:ال الفخر ق : 

 : أهنم ملا مل يدعوا الكتاب اإلهلي وصفوا بأهنم أُميون تشبيها  مبن ال يقرأ وال يكتب األول
ة عامتهم وإن كان فيهم من يكتب فنادر : أن يكون املراد أهنم ليسوا من أهل القراءة والكتابة فهذه كانت صف والثاين

 م .من بينهم وهللا أعل
ُتمح )  َلمح ُتم  ) :يقال البغو  (أََأسح َلم   . أي انتهوا ( فهل أنتم منتهون) ، أي أسلموا كما قاللفظه استفهام ومعناه أمر( أََأس 
  ُتم  ): قال القرطيبو َلم   ; كذا قال الطربي وغريه.واام معناه التقرير ويف ضمنه األمر، أي أسلماستفه( أََأس 
 وهذا حسن ، ألن املعىن أََأسلمتم أم ال،  هتديد(  أََأسلمتم) :  وقال الزجٌا . 
َتَدوحا )  َلُموا فَ َقِد اهح وذلك ألن هذا اإلسالم متسك مبا هدي إليه ، واملتمسك هبداية هللا تعاىل يكون مهتديا  ،  (فَِإنح َأسح

 ه .والنجاة يف اآلخرة إن ثبتوا علي وزوحيتمل أن يريد : فقد اهتدوا للف
ا )   . واتباع حممد  عن اإلسالم (َوِإنح تَ َولهوح
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َا َعَليحَك الحَبالُغ )  أي : وهللا عليه حساهبم ، وإليه مرجعهم ومآهبم ، وهو الذي يهدي من يشاء ، ويضل من ( فَِإَّنه
 يشاء ، وله احلكمة يف ذلك ، واحلجة البالغة .

وتعريفه أن الذي عليه ليس إال إبالغ األدلة وإظهار احلجة فإذا بلغ ما جاء  والغرض منه تسلية الرسول قال الرازي : 
 م .د أدى ما عليه ، وليس عليه قبوهلبه فق
 . يف اآلية أن الرسول ليس عليه إال البالغ ، وأما اهلداية فهي بيد هللا 

َا َعَلى َرُسولَِنا ال َبالُغ ال ُمِبنيُ فَِإن  تـََولاي ُتم  فَاع َلُموا أَ  قال تعاىل ) ...  . ( منا
ُتُمونَ وقال تعاىل )   ( . َما َعَلى الراُسوِل ِإالا ال َبالُغ َواَّللُا يـَع َلُم َما تـُب ُدوَن َوَما َتك 
َا َعَلي  وقال تعاىل )  َسابُ َوِإن  َما نُرِيـَناَك بـَع َض الاِذي نَِعُدُهم  أَو  نـَتَـَوفـايَـناَك فَِإمنا َنا احلِ   . ( َك ال َبالُغ َوَعَليـ 
 ( . فـََهل  َعَلى الرُُّسِل ِإالا ال َبالُغ ال ُمِبنيُ وقال تعاىل ) 
َا َعَلي َك ال َبالُغ ال ُمِبنيُ وقال تعاىل )   ( . فَِإن  تـََولاو ا فَِإمنا
 . (ِإن  َعَلي َك ِإالا ال َبالُغ فَِإن  أَع َرُضوا َفَما أَر َسل َناَك َعَلي ِهم  َحِفيظا  وقال تعاىل ) 
بُوا فـََقد  َكذاَب أَُمٌم ِمن  قـَب ِلُكم  َوَما َعَلى الراُسوِل ِإالا ال َبالُغ ال ُمِبنيُ وقال تعاىل )   .(  َوِإن  ُتَكذِ 

َعُل َوُهم   الق الضاللة، وهو الذي ): هو عليم مبن يستحق اهلداية ممن يستحأي(  َواَّللهُ َبِصرٌي بِالحِعَبادِ )  َأُل َعماا يـَف  ُيس 
أَُلونَ   ( وما ذاك إال حلكمته ورمحته .ُيس 

 وهذه اآلية وأمثاهلا من أصرح الدالالت على عموم بعثته :  قال ابن كثري  إىل مجيع اخللق، كما هو معلوم من
 : دينه ضرورة، وكما دل عليه الكتاب والسنة يف غري  ما آية وحديث، فمن ذلك

يع ا )  قوله تعاىل   ( .ُقل  يَا أَيُـَّها النااُس ِإين ِ َرُسوُل اَّللِا ِإلَي ُكم  مجَِ
 ( .تـََباَرَك الاِذي نزَل ال ُفر قَاَن َعَلى َعب ِدِه لَِيُكوَن لِل َعاَلِمنَي نَِذير ا  ) وقال تعاىل 

إىل هللا ملوك اآلفاق، وطوائف بِن آدم  يدعو ويف الصحيحني وغريمها، مما ثبت تواتره بالوقائع املتعددة، أنه بعث كتبه 
 من عرهبم وعجمهم، كتابِيِ هم وأمِ يِ هم، امتثاال ألمر هللا له بذلك.

َمُع يب أَحٌد ِمن  َهِذِه األماِة يـَُهودي  َوال َنص رَاين، وَماَت )  أنه قال عن أيب هريرة، عن النِب  والاِذي نـَف ِسي بَِيِدِه، ال َيس 
ِل الناارِ  وملَ يـُؤ ِمن    م .رواه مسل(  بِالاِذي أر سلُت ِبِه، إال كان ِمن  أَه 

ودِ )  وقال   ( . بُِعث ُت إىَل األمح َِر واألس 
 ( متفق عليه . َكاَن الناِبُّ يـُبـ َعُث إىَل قـَو ِمه َخاصاة  َوبُِعث ُت إىَل النااِس َعاماة  )  وقال 

 الفوائد :
  هو اإلسالم .أن الدين املقبول عند هللا -1
 أن كل دين خيالف اإلسالم يف كل زمان فهو باطل .-2
 بطالن دين اليهودية والنصرانية . -3
 أن اختالف اليهود والنصارى كان عن علم . -4
 أن البغي هو سبب االختالف عند هؤالء .-5
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 اإلشارة إىل احلذر مما وقع فيه أهل الكتاب من البغي . -6
 ات هللا .التحذير من الكفر بآي-7
 إثبات احلساب . -8
 إثبات سرعة احلساب . -9

 قدرة هللا تعاىل العظيمة . -10
 جمادلة أهل الباطل عن باطلهم . -11
 وجوب إخالص العبادة هلل تعاىل . -12
 أن أت باع الرسول حيذون حذوه يف إسالمهم هلل تعاىل . -13
 أن الوجه أشرف األعضاء .-14
  .وجوب االستسالم ألمر هللا-15
 أن من مل يسلم فهو ضال . -16
 التحذير من اإلعراض . -17
 عموم علم هللا تعاىل . -18
تُ ُلوَن الهِذيَن يَأحُمُروَن بِ )  تُ ُلوَن النهِبيِ نَي ِبَغريحِ َحقٍ  َويَ قح ُفُروَن بآيَاِت اَّللِه َويَ قح ِط ِمَن النهاِس فَ َبشِ رحُهمح ِبَعذَ ِإنه الهِذيَن َيكح اٍب الحِقسح

ِخَرِة َوَما ََلُمح ِمنح نَاِصرِيَن(  . أَلِيمٍ  ن حَيا َواْلح  .ُأولَِئَك الهِذيَن َحِبَطتح َأعحَماَُلُمح ِف الدُّ
 [ . 22 – 21] آل عمران : 

---------------- 
ُفُروَن بآيَاِت اَّللِه )   تقدم شرحها .( ِإنه الهِذيَن َيكح
تُ ُلوَن النهِبيِ نَي ِبَغريحِ )   أي : ويقتلون أنبياء هللا بغري سبب وال جرمية ، وهم اليهود .(  َحقٍ  َويَ قح
 . قوله تعاىل ) بغرِي حق ( هذه صفة كاشفة وليست مقيدة 
  واملقصود من هذه احلال زيادة تشويه فعلهم.: قال ابن عاشور 
ِط ِمَن النهاِس )  تُ ُلوَن الهِذيَن يَأحُمُروَن بِالحِقسح  ن الدعاة إىل هللا الذين يأمرون باخلري والعدل .أي : ويقتلو ( َويَ قح
 واآلية توبيخ للمعاصرين لرسول هللا :  قال ابن عطية أسالفهم وببقائهم أنفسهم على فعل ما أمكنهم  مبساوئ

 . على قتل حممد  يصنيحر  ألهنم كانوا املساوئمن تلك 
  َال ُفُروَن  نا ) إِ إذا كان قوله  قال الرازي : س يف حكم املستقبل ، ألنه وعيد ملن كان يف زمن (  بآيات هللاالذين َيك 

 القائمني بالقسط فكيف يصح ذلك   ومل يقع منهم قتل األنبياء وال  الرسول 
 فاجلواب من وجهني :

أن هذه الطريقة ملا كانت طريقة أسالفهم صحت هذه اإلضافة إليهم ، إذ كانوا مصوبني وبطريقتهم راضني ،  األول :
 . ع األب قد يضاف إىل االبن إذا كان راضيا  به وجاريا  على طريقتهفإن صن

وقتل واملؤمنني إال أنه تعاىل عصمه منهم ، فلما كانوا يف غاية الرغبة يف  : إن القوم كانوا يريدون قتل رسول هللا  الثاين



الشيخ/ سليمان بن حممد اللهيميد  تفسري سورة آل عمران

 55 

سم قاتل ، أي ذلك من شأهنما إذا ذلك صح إطالق هذا االسم عليهم على سبيل اجملاز ، كما يقال : النار حمرقة ، وال
 وجد القابل ، فكذا ههنا ال يصح أن يكون إال كذلك.

 أي : أخربهم بعذاب أليم موجع .(  فَ َبشِ رحُهمح ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ ) 
  ) استعملت  األغلب يف البشارة إطالقها على اإِلخبار باخلري ، وقد تستعمل يف اإِلخبار بالش ر كماقوله ) فبشرهم

 ا املوضع ويف تسميتها بذلك وجهان : يف هذ
َرَة الوجه بالسرور يف اخلري ، وبالغم يف الشر. أحدمها :  ألهنا تغري َبش 
 ( . ُذق  ِإناَك أَن َت ال َعزِيُز ال َكرميُ تكون هتكما  هبم كقوله تعاىل )  والثاين :

 : ح الباء وهو هنا مستعمل يف ضد حقيقته ، وحقيقة التبشري : اإلخبار مبا يظهر سرور املخرب بفت قال ابن عاشور
إذ أريد به اإلخبار حبصول العذاب ، وهو موجب حلزن املخربين ، فهذا االستعمال يف الضد معدود عند علماء البيان 

 ح .من االستعارة ، ويسموهنا هتكمية ألن تشبيه الضد بضده ال يروج يف عقل أحد إال على معىن التهكم ، أو التملي
ِخَرةِ َك الهِذيَن َحِبَطتح َأعحَماَلُُ ُأولَئِ ) ن حَيا َواْلح أي : بطلت أعماهلم اليت عملوها من الرب واحلسنات ، ومل يبق هلا ( مح ِف الدُّ

 أثر يف الدين .
َنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمن  َعَمٍل َفَجَعل َناُه َهَباء  َمن ُثورا ( قال تعاىل )  .َوَقِدم 

رَاُن ال ُمِبنيُقل  ِإنا اخل َ وقال تعاىل ) س  ِليِهم  يـَو َم ال ِقَياَمِة َأال َذِلَك ُهَو اخلُ   ( .اِسرِيَن الاِذيَن َخِسُروا أَنـ ُفَسُهم  َوأَه 
َتطَاُعوا َوَمن  فاملوت على الكفر حمبط للعمل كما قال تعاىل ) يـَر َتِدد   َوال يـَزَاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكم  َحَّتا يـَُردُّوُكم  َعن  ِديِنُكم  ِإِن اس 

ِخَرِة َوأُولَِئَك َأص   نـ َيا َواآل   ( .َحاُب النااِر ُهم  ِفيَها َخاِلُدونَ ِمن ُكم  َعن  ِديِنِه فـََيُمت  َوُهَو َكاِفٌر فَُأولَِئَك َحِبَطت  أَع َماهُلُم  يف الدُّ
 هنم كانوا على ضالل وباطل ، ومل فأما يف الدنيا ، فلم ينالوا هبا حممدة  وال ثناء من الناس ، أل: ...  قال الطربي

يرفع هللا هلم هبا ذكر ا ، بل لعنهم وهتك أستارهم ، وأبدى ما كانوا خيفون من قبائح أعماهلم على ألسن أنبيائه ورسله يف  
م فيها كتبه اليت أنزهلا عليهم ، فأبقى هلم ما بقيت الدنيا مذماة  ، فذلك حبوطها يف الدنيا. وأما يف اآلخرة ، فإنه أعد  هل

من العقاب ما وصف يف كتابه ، وأعلم عباده أن أعماهلم تصري بُور ا ال ثواَب هلا ، ألهنا كانت كفر ا باهلل ، فجزاُء أهلها 
 اخللوُد يف اجلحيم.

  أما الدنيا فإبدال املدح بالذم والثناء باللعن ، ويدخل فيه ما ينزل هبم من القتل والسِب ، وأخذ  زي :...الراوقال
وال منهم غنيمة واالسرتقاق هلم إىل غري ذلك من الذل الظاهر فيهم ، وأما حبوطها يف اآلخرة فبإزالة الثواب إىل األم

 العقاب.
 فال ينتفعون بثواهبا يف اآلخرة ، وال بآثارها الطي بة يف الدنيا :  وقال ابن عاشور. 
نصرهم من هللا ، إذا هو انتقم منهم مبا سلف من إجرامهم وما هلؤالء القوم من ناصر يأي : َوَما ََلُمح ِمنح نَاِصرِيَن( )

 ) الطربي ( .   واجرتائهم عليه ، فيستنقُذهم منه.
 الفوائد :

 تبشري كل كافر بالعذاب . -1
 وجوب اإلميان بآيات هللا الشرعية والكونية ، ألن هللا توعد هؤالء بالعذاب األليم . -2
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 حترمي قتل النبيني . -3
 باملعروف والنهي عن املنكر كان موجودا  يف األمم املاضية .أن األمر  -4
 حبوط عمل هؤالء الكفار .-5
 أن الكفر حمبط لألعمال . -6
نَ ُهمح مثُه )  ُكَم بَ ي ح َن ِإََل ِكَتاِب اَّللِه لَِيحح َعوح ُتواح َنِصيًبا مِ َن الحِكَتاِب يُدح ُهمح َوُهم مُّعحِرُضوَن يَ تَ َوَله َفرِيٌق َأملَح تَ َر ِإََل الهِذيَن ُأوح مِ ن ح
تَ ُروَن )( َذِلَك بِأَن هُهمح قَاُلواح َلن ََتَسهَنا النهاُر ِإاله أَيهاًما مهعحُدوَداٍت َوَغرهُهمح ِف ِديِنِهم مها َكانُواح ي َ 23) ( َفَكيحَف ِإَذا 24فح

ٍم اله رَيحَب ِفيِه َوُوفِ َيتح ُكلُّ نَ فحٍس مه   ( . (25ا َكَسَبتح َوُهمح الَ يُظحَلُموَن )مَجَعحَناُهمح لِيَ وح
 [ . 25 -23] آل عمران : 

--------------- 
نَ ُهمح مثُه يَ ت َ )  ُكَم بَ ي ح َن ِإََل ِكَتاِب اَّللِه لَِيحح َعوح ُهمح َوُهمح ُمعحِرُضونَ َأملَح تَ َر ِإََل الهِذيَن ُأوُتوا َنِصيبًا ِمَن الحِكَتاِب يُدح  (َوَله َفرِيٌق ِمن ح

يقول تعاىل منكر ا على اليهود والنصارى، املتمسكني فيما يزعمون بكتابيهم اللاذين بأيديهم، ومها التوراة واإلجنيل، وإذا 
تولاوا وهم معرضون عنهما، ،  دعوا إىل التحاكم إىل ما فيهما من طاعة هللا فيما أمرهم به فيهما، من اتباع حممد 

 د .لتنويه بذكرهم باملخالفة والعناوهذا يف غاية ما يكون من ذمهم، وا
 خيرب تعاىل عن حال أهل الكتاب الذين أنعم هللا عليهم بكتابه ، فكان جيب أن يكونوا أقوم الناس  : يقال السعد

عرضون ، تولوا مألحكامه ، فأخرب هللا عنهم أهنم إذا دعوا إىل حكم الكتاب توىل فريق منهم وهم  ا  به وأسرعهم انقياد
وأعرضوا بقلوهبم ، وهذا غاية الذم ، ويف ضمنها التحذير لنا أن نفعل كفعلهم ، فيصيبنا من الذم والعقاب ما  بأبداهنم ،

َا َكاَن قـَو َل ) أصاهبم ، بل الواجب على كل أحد إذا دعي إىل كتاب هللا أن يسمع ويطيع وينقاد ، كما قال تعاىل  ِإمنا
ِلُحونَ  ال ُمؤ ِمِننَي ِإَذا ُدُعوا ِإىَل اَّللاِ  نَـُهم  أَن  يـَُقوُلوا مسَِع َنا َوَأَطع َنا َوأُولَِئَك ُهُم ال ُمف  ُكَم بـَيـ   ( . َوَرُسولِِه لَِيح 

 . قوله تعاىل ) أمل تر ( هذه رؤية علمية ال بصرية ، أي : أمل تعلم ، واالستفهام استفهام تعجب 
 وقال : وإمنا ور املفسرين ) ذكره الرازي ( ورجحه الطربي قوله تعاىل ) الكتاب ( املراد كتاهبم التوراة ، وهذا قول مجه

هو التوراة ، ألهنم كانوا بالقرآن مكذبني ، وبالتوراة بزعمهم مصد قني ، فكانت احلجة عليهم  الكتاب قلنا إن ذلك
 ع .بتكذيبهم مبا هم به يف زعمهم مقرُّون ، أبلَغ ، وللعذر أقط

 ة ، لكن ال يصح منها شيء .جاءت عدة روايات يف سبب نزول هذه اآلي 
 يتناول كلهم ، وال شك أن هذا مذكور يف  ( َأملَ  تـََر ِإىَل الذين أُوُتوا  َنِصيب ا م َن الكتاب) ظاهر قوله :  قال الرازي

ِل الكتاب أُماةٌ ) معرض الذم ، إال أنه قد دل  دليل آخر ، على أنه ليس كل أهل الكتاب كذلك ألنه تعاىل يقول   م ن  أَه 
ُجُدونَ  ُلوَن ءايات هللا َءانَاء الليل َوُهم  َيس   ( . قَائَِمٌة يـَتـ 

 ُهم  مُثا : قوله تعاىل ) قال ابن عطية وخص هللا تعاىل بالتويل فريقا  دون الكل ألن منهم من مل يتول  (  يـَتَـَوىلا َفرِيٌق ِمنـ 
 كابن سالم وغريه. 

  ُهم  َوُهم  ُمع رُِضونَ مُثا يـَتَـَوىلا فَ قوله تعاىل ):  يقال ابن اجلوز فإن قيل : التويل هو اإلعراض ، فما فائدة تكريره ( رِيٌق ِمنـ 
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 : فاجلواب من أربعة أوجه
 التأكيد. أحدها :
 أن يكون املعىن : يتولون عن الداعي ، ويعرضون عما دعا إليه. والثاين :

 يتولون بأبداهنم ، ويعرضون عن احلق بقلوهبم. والثالث :
 . أن يكون الذين تولوا علماءهم ، والذين أعرضوا أتباعهم ، قاله ابن األنباري :والرابع 

 التويل واإلعراض .(  َذِلكَ ) 
 كذبا  على هللا .( بِأَن هُهمح قَاُلوا  )

 .ا وهن األيام اليت عبدوا فيها العجل مث خيرجنا منها ربن (َلنح ََتَسهَنا النهاُر ِإاله أَيهاماً َمعحُدوَداٍت ) 
  : افرتاؤهم على هللا فيما ادعوه ألنفسهم أهنم إمنا يعذبون ، أي: إمنا محلهم وَجر أهم على خمالفة احلق قال ابن كثري

 ا  .ام، عن كل ألف سنة يف الدنيا يوميف النار سبعة أي
 توليهم وإعراضهم ، والباء للسببية : أي اإلشارة إىل (  َذِلَك بِأَنـاُهم  قَالُوا َلن  مَتَساَنا الناارُ ) قوله :  قال ابن عاشور

إهنم فعلوا ما فعلوا بسبب زعمهم أهنم يف أمان من العذاب إال أياما قليلة ، فانعدم اكرتاثهم باتباع احلق ; ألن اعتقادهم 
 ا  النجاة من عذاب هللا على كل حال جرأهم على ارتكاب مثل هذا اإلعراض. وهذا االعتقاد مع بطالنه مؤذن أيض

وعرب عن االعتقاد بالقول داللة على أن هذا االعتقاد ال  ،الة مهتهم الدينية ، فكانوا ال ينافسون يف تزكية األنفسبسف
 دليل عليه وأنه مفرتى مدلس، وهذه العقيدة عقيدة اليهود ، كما تقدم يف البقرة.

تَ ُرونَ )  نهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار ال أي: ثـَباتهم على دي ( َوَغرهُهمح ِف ِديِنِهمح َما َكانُوا يَ فح
 ا  .افتعلوه، ومل ينزل هللا به سلطانمتسهم بذنوهبم إال أياما معدودات، وهم الذين افرتوا هذا من تلقاء أنفسهم و 

ٍم ال رَيحَب ِفيِه  ) كذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء أي: كيف يكون حاهلم وقد افرتوا على هللا و  (َفَكيحَف ِإَذا مَجَعحَناُهمح لِيَ وح
عليه، وجمازيهم به; وهلذا من قومهم، اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر، وهللا تعاىل سائلهم عن ذلك كله، وحماسبهم 

 ه .ال شك يف وقوع (اُهم  لِيَـو ٍم ال رَي َب ِفيهِ َفَكي َف ِإَذا مَجَع نَ ) قال
 أي : وأعطيت كل نفس من البشر واجلن ما كسبت من خري أو شر .( َسَبتح َوُوفِ َيتح ُكلُّ نَ فحٍس َما كَ ) 
 فال ينقصون من حسناهتم ، وال يزاد عليهم يف السيئات ، وال يعاقبون بظلم غريهم . .( َوُهمح ال يُظحَلُمونَ ) 

 فال يظلمون مثقال ذرة .
را  َعِظيما  ِإنا اَّللَا ال َيظ ِلُم ِمثـ َقاَل َذراٍة وَ  كما قال تعاىل ) َها َويـُؤ ِت ِمن  َلُدن ُه َأج   .(  ِإن  َتُك َحَسَنة  ُيَضاِعف 

( . ظلما  : أي : زيادة يف السيئات )وال َوَمن  يـَع َمل  ِمَن الصااحِلَاِت َوُهَو ُمؤ ِمٌن َفال خَيَاُف ظُل ما  َوال َهض ما  وقال تعاىل )
 هضما ( أي نقصا  يف احلسنات .

َط لِيَـو ِم ال ِقَياَمِة َفال ُتظ َلُم نـَف ٌس َشي ئا  َوِإن  َكاَن ِمثـ َقاَل َحباٍة ِمن  َخر َدٍل َونَ وقال تعاىل ) َنا هِبَا وََكَفى بَِنا َضُع ال َمَوازِيَن ال ِقس  أَتـَيـ 
 (َحاِسِبنيَ 

 دا  ، لكمال عدله ال لعجزه عن الظلم . عز وجل ال يظلم أحهللفا
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 الفوائد :
 يوفق للعمل . ويت علما  أنه ليس كل من أ -1
 التعجب من حال هؤالء . -2
 أن الواجب التحاكم إىل كتاب هللا . -3
 ذم من يتوىل .-4
 حتذير اإلنسان أن يتكل على األماين . -5
 أن هؤالء يؤمنون بالبعث . -6
ِت الحُملحَك َمن َتَشاء َوتَنزُِع الحُملحَك ِمه )  َح ُر ُقِل اللهُهمه َماِلَك الحُملحِك تُ  َي ح ن َتَشاء َوتُِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء بَِيِدَك اخلح

ٍء َقِديٌر )  ( . (26ِإنهَك َعَلَى ُكلِ  َشيح
 [ . 26] آل عمران :  

------------ 
 . أي : قل : يا هللا ، واخلطاب للنِب ...( ُقِل اللهُهمه ) 
 ت .أي : مالك كل املوجودا( َماِلَك الحُملحِك )  
  أي  أنت امللك املالك جلميع املمالك ، فصفة امللك املطلق لك ، واململكة كلها علويها وسفليها : قال السعدي

 .يف اليت انفرد الباري تعاىل هبا لك والتصريف والتدبري كله لك ، مث فصل بعض التصار 
ِت الحُملحَك َمنح َتَشاُء )  َح  ( أي : تعطي امللك من تشاء .تُ 
 فصدر اآلية سبحانه بتفرده بامللك كله وأنه هو سبحانه هو الذي يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء لقيم : قال ابن ا

 ف .رده بامللك والثاين تفرده بالتصر فاألول تف، ال غريه 
  قوله تعاىل : ) تؤيت ( دل على أن خري هللا عز وجل ما أسرع إتيانه للعبد ، ولذلك يقول بعض الناس إذا رأى نعمة
 لى شخص أتت فجأة ، قال " من أين له هذا " ولذا يقول بعض الشعراء :ع

 ال تسألن عن السبب         ملك امللوك إذا وهب
 أي : وختلع وتنزع امللك ممن تشاء .( َوتَ نحزُِع الحُملحَك ِمهنح َتَشاُء ) 

الشيء منه عسري ،  فإن ذهاب هذا ئا  يمة ، ألن بعض الناس إذا ملك شيكما ينزع اجللد من البهفقوله ) وتنزع ... (  
، ميكن أن للملك الذي ميلك وطنا    ، ولذلك يقول القدماء من العرب ) امللك عقيم ( ميكن يتشبث به تشبثا  عظيما  

 ( .َوتَنزُِع ال ُمل َك ممان َتَشاء  ا )يضحي بأبيه وأن يضحي بابنه من أجل هذا امللك ، ولذلك كان األسلوب مناسب
 وفيه اإلشارة إىل أن هللا تعاىل سينزع امللك من األكاسرة والقياصرة ومن تبعهم ويؤتيه أمة حممد ، سعدي : قال ال

وقد فعل وهلل احلمد ، فحصول امللك ونزعه تبع ملشيئة هللا تعاىل ، وال ينايف ذلك ما أجرى هللا به سنته من األسباب 
وسبب زواله ، فإهنا كلها مبشيئة هللا ال يوجد سبب يستقل بشيء ، الكونية والدينية اليت هي سبب بقاء امللك وحصوله 

حلصول امللك اإلميان والعمل الصاحل ، اليت  بل األسباب كلها تابعة للقضاء والقدر ، ومن األسباب اليت جعلها هللا سببا  
 .ازع منها اجتماع املسلمني واتفاقهم ، وإعدادهم اآلالت اليت يقدروا عليها والصرب وعدم التن
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 أي : جتعله عزيزا  قويا  .( َوتُِعزُّ َمنح َتَشاُء ) 
  : أسباب العزة 

 اإلميان . أواًل :
َعُد ال َكِلُم الطايِ ُب َوال َعَمُل الصااِلُح يـَر  قال تعاىل )  يعا  ِإلَي ِه َيص   . (فـَُعُه َمن  َكاَن يُرِيُد ال ِعزاَة فَِللاِه ال ِعزاُة مجَِ

 يعا  مَ : ) قال قتادة  .( أي : فلتعزز بطاعة هللا عز وجل ن َكاَن يُرِيُد ال ِعزاَة فَِللاِه ال ِعزاُة مجَِ
 من كان يريد بعبادة هللا عز وجل العزة والعزة له سبحانه فان هللا عز وجل يعزه يف اآلخرة  :  وقال الزجٌا معناه

 .والدنيا 
 ولذا كان من دعاء بعض هللا بالكلم الطيب والعمل الصاحل من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة:  وقال ابن القيم ، 

 .اللهم أعزين بطاعتك وال تذلِن مبعصيتك السلف: 
 اجلهاد . ثانياً :

إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذمت إذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم يقول )  قال : مسعت رسول هللا  ن ابن عمر ع 
 . رواد أبو داود  م (نزعه حَّت ترجعوا إىل دينكاجلهاد سلط هللا عليكم ذال ال ي

 التواضع . ثالثاً :
 ) من تواضع هلل رفعه هللا ( رواه مسلم . قال 

 العفو عن الناس . رابعاً :
 ... ( رواه مسلم .بعفو إال عزا   ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد هللا عبدا  )  قال 

وأحدثكم حديثا  فاحفظوه; قال: ما نقص مال عبد ثالثة اقسم عليهن ل )يقو  مناري انه مسع رسول وعن أيب كبشة األ
هللا عليه باب فقر أو  ، وال فتح عبٌد باب مسألة إال فتح ة فصرب عليها إال زاده هللا عزا  ، وال ظلم عبد مظلممن صدقة

 كلمة حنوها( رواه الرتمذي .
 العلم . خامساً :

 ( . آَمُنوا ِمن ُكم  َوالاِذيَن أُوُتوا ال ِعل َم َدَرَجاٍت َواَّللُا مبَا تـَع َمُلوَن َخِبريٌ  يـَر َفِع اَّللُا الاِذينَ قال تعاىل ) 
 العلم يرفع صاحبه يف الدنيا واآلخرة ما ال يرفعه امللك وال املال وال غريمها ، فالعلم يزيد الشريف  : قال ابن القيم

 وك .اململوك حَّت جلسه جمالس املل شرفا  ، ويرفع العبد
قال إبراهيم احلريب : ) كان عطاء بن أيب رباح عبدا  اسود المرأة من أهل مكة ، وكان انفه كأنه باقالء ، قال وجاء و 

، فما زالوا ى أنفتل إليهمابناه ، فجلسوا إليه وهو يصلي ، فلما صلو سليمان بن عبد امللك أمري املؤمنني إىل عطاء هو 
، فقال : يا بِن ال تنيا يف طلب العلم قال سليمان البنيه : قوما فقاما ، مثاه إليهمن مناسك احلج وقد حول قفيسألونه ع

 فإين ال أنسى ذلنا بني يدي هذا العبد األسود ( .
 مسعت ابن أيب اخلناجر يقول : كنا يف جملس يزيد بن هارون والناس قد اجتمعوا إليه ،  وقال خيثمة بن سليمان ( :

  . (  أصحابه ، وقال : هذا امللك ...ينا يف اجمللس ، ويف اجمللس ألوف إىلفمر أمري املؤمنني فوقف عل
 من أراد الدنيا واآلخرة فعليه بطلب العلم ( وقال سفيان الثوري ( :  . 
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 أي : جتعله ذليال  .( َوُتِذلُّ َمنح َتَشاُء ) 
ُر )  َي ح  كله .( بَِيِدَك اخلح
 ملاذا مل يذكر الشر مع أن الشر بيده تعاَل ؟ 

، ألن العادة جارية اإلقبال عليه واإلعراض عما سواه ، وترغيبا  هلم يفما  لعباده األدب يف خطابهومل يذكر الشر تعليقيل : 
، وتنبيها  على أن الشر أهل لإلعراض عن كل شيء من أمره حَّت ء إىل معطي النوال وباذل األموالبأن الناس أسرع شي

ري كله مستلزم ملثل ذلك يف الشر، ألهنما ضدان،  ن االقتصار على اخلري ميلك اخلعن جمرد ذكره وإخطاره بالبال ، مع أ
، وال فال يعطى اخلري إال وقد نفي الشر، مها نفي لآلخر ونفيه إثبات لآلخر، فإثبات أحدكل منهما مساٍو لنقيض اآلخر
 وهللا سبحانه وتعاىل أعلم. -ينزع اخلري إال وقد وضع الشر 

  خطأ من قال املعىن بيدك اخلري والشر لثالثة أوجه : وأ: قال ابن القيم 
 أنه ليس يف اللفظ ما يدل على إرادة هذا احملذوف بل ترك ذكره قصدا أو بيانا أنه ليس مبراد ، :  أحدها
ميني هللا مألى ال يغيضها )  أن الذي بيد هللا تعاىل نوعان فضل وعدل كما يف احلديث الصحيح عن النِب :  الثاين

(  وبيده األخرى القسط خيفض ويرفع ة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق اخللق فإنه مل يغض ما يف ميينهنفق
 .ر فيه بوجه فالفضل إلحدى اليدين والعدل لألخرى وكالمها خري ال ش

ني اخلري والشر لبيك وسعديك واخلري يف يديك والشر ليس إليك كالتفسري لآلية ففرق ب أن قول النِب :  الثالث
 ء .ه مع إثبات عموم خلقه لكل شيوجعل أحدمها يف يدي الرب سبحانه وقطع إضافة اآلخر إلي

خلري كله يف يديك والشر ليس وا)  وقد أجاب الشيخ حافظ بن أمحد حكمي عن سؤال مفاده: ما معىن قول النِب 
كلها خري حمض، من حيث   -عز وجل  عال هللا، فقال: "معىن ذلك أن أف يءمع أن هللا سبحانه خالق كل ش إليك (

اتصافه هبا، وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه; فإنه تعاىل حكم عدل، ومجيع أفعاله حكمة وعدل، يضع األشياء 
وما كان يف نفس املقدور من شر فمن جهة إضافته إىل  -سبحانه وتعاىل  -مواضعها الالئقة هبا، كما هي معلومة عنده 

 ; وذلك مبا كسبت يداه جزاء وفاقا  .لحقه من املهالكالعبد; ملا ي
 ( . َوَما َأَصاَبُكم  ِمن  ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبت  أَي ِديُكم  َويـَع ُفو َعن  َكِثريٍ  ) كما قال تعاىل  

َناُهم  َوَلِكن  َكانُوا ُهُم الظااِلِمنيَ  ) وقال تعاىل  ( . َوَما ظََلم 
 ( . ال َيظ ِلُم النااَس َشي ئا  َوَلِكنا النااَس أَنـ ُفَسُهم  يَظ ِلُمونَ ِإنا اَّللَا وقال تعاىل ) 

ٍء َقِديرٌ )   ال ميتنع عليك أمر من األمور بل األشياء كلها طوع مشيئتك وقدرتك.(  ِإنهَك َعَلى ُكلِ  َشيح
 الفوائد :

 أن يفوض األمر إليه . تعليم هللا نبيه حممدا   -1
  .بيان متام ملك هللا-2
 أن هللا يؤيت امللك ملن يشاء . -3
 متام ملك هللا وسلطانه أيضا  . -4
 طلب العزة من هللا . -5
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 أن اخلري بيد هللا . -6
 عموم قدرة هللا . -7
ٌُ ا ) َيه ِمَن الحَميِ ِت َوُُتحِر ٌُ احلح َيِ  َوتَ رحُزُق َمن َتَشاء ِبَغريحِ ُتوِلُج اللهيحَل ِف الحن هَهاِر َوُتوِلُج الن هَهاَر ِف اللهيحِل َوُُتحِر  َلَميهَت ِمَن احلح

 ((27ِحَساٍب )
 [27]آل عمران: 

---------- 
أي : تأخذ من طول هذا فتزيده يف قصر هذا فيعتدالن ، مث تأخذ من ( ُتوِلُج اللهيحَل ِف الن هَهاِر َوُتوِلُج الن هَهاَر ِف اللهيحِل  )

 دالن ، وهكذا يف فصول السنة ، ربيعا  وصيفا  وخريفا  وشتاء .هذا يف هذا فيتفاوتان مث يعت
َيه ِمَن الحَميِ ِت )  ٌُ احلح َوآيٌَة أي : خيرج النبات احلي من احلب النوى ، الذي هو كاجلماد امليت وهلذا قال تعاىل ) (َوُُتحِر

َها َحب ا   َنا ِمنـ  َرج  َناَها َوَأخ  يَـيـ  َر ُض ال َمي َتُة َأح  َوَجَعل َنا ِفيَها َجنااٍت ِمن  َنَِيٍل َوأَع َناٍب َوَفجار نَا ِفيَها ِمَن .  َفِمن ُه يَأ ُكُلونَ  هَلُُم األ 
( ، وخيرج اإلنسان من النطفة وهي ميتة ، وخيرج الدجاجة من البيضة وهي ميتة ، والنبات خيرج من احلبة . .. ال ُعُيونِ 

 .وهي ميتة . والشجرة خترج من النواة وهي ميتة 
 وميكن حنمل احلياة على اجملاز فنقول : خيرج االبن املؤمن من األب الكافر ، واملؤمن من الضال .

َيِ  )  ٌُ الحَميِ َت ِمَن احلح خيرج النطفة وهي ميتة من احلي وهو اإلنسان ، والبيضة وهي ميتة خترج من احلي وهي  (َوُُتحِر
 الدجاجة .

 من األب املؤمن ، والضال من املهتدي .وباجملاز : نقول : خيرج االبن الكافر 
 يضة ، وقيل : خيرج الولد الصاحل من الكافر والكافر من الصاحل .قيل : خيرج الدجاج من الب

 : ا  : ذكر املفسرون فيه وجوهقوله تعاىل ) خترج احلي ... (  قال الرازي 
 . مثل كنعان من نوح  خيرج املؤمن من الكافر كإبراهيم من آزر ، والكافر من املؤمن أحدها :
 س .خيرج الطيب من اخلبيث وبالعك والثاين :

 . خيرج احليوان من النطفة ، والطري من البيضة وبالعكس والثالث :
 . خيرج السنبلة من احلبة وبالعكس ، والنخلة من النواة وبالعكس ، قال القف ال رمحه هللا : والكلمة حمتملة للكل والرابع :

يريد كان كافرا  فهديناه فجعل املوت كفرا  واحلياة إميانا  ، ومسى  ( أََو َمن َكاَن َمي ت ا فأحييناه) ان فقال تعاىل أما الكفر واإلمي
َناُه إىل بـََلٍد ماي ٍت ) وقال  (  وهتاـحييي األرض بعد م) إخراج النبات من األرض إحياء ، وجعل قبل ذلك ميتة فقال  َفُسق 

َنا ِبِه األر  يَـيـ  ُفُروَن باهلل وَُكنُتم  أمواتا فأحياكم مُثا مُيِيُتُكم  مُثا حُي ِييُكم  )وقال : ا ( ض بـَع َد َمو هتَِ فََأح   ( . َكي َف َتك 
  ( يا ِمَن ال َميِ ِت َوخُم رُِج ال َميِ ِت ِمنَ وهذه من أعظم اآليات كما قال تعاىل بِ  َوالنـاَوى خُي رُِج احلَ  يِ   ِإنا اَّللَا فَاِلُق احلَ  احلَ 

 ( . َذِلُكُم اَّللُا فََأَّنا تـُؤ َفُكونَ 
 أي : تعطي من شئت من املال ما ال يعده وال يقدر على إحصائه . (َوتَ رحُزُق َمنح َتَشاُء ِبَغريحِ ِحَساٍب ) 
  : تقول : فالن يعِطي أي بغري تضييق وال تقتري ; كما ( َوتـَر ُزُق َمن َتَشآُء ِبَغري ِ ِحَساٍب  قوله تعاىل )قال القرطيب

 بغري حساب ; كأنه ال حيسب ما يعطي.
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 الفوائد :
 متام قدرة هللا يف كونه يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل .-1
 إثبات حكمة هللا تعاىل . -2
 متام قدرة هللا بإخراج احلي من امليت ، وإخراج امليت من احلي . -3
 أن الرزق بيد هللا . -4
 هللا بال عوض . أن عطاء -5
َعلح َذِلَك فَ َليحَس ِمَن اَّللِه  ) ِمِننَي َوَمن يَ فح َح لَِياء ِمن ُدوحِن الحُم ِمُنوَن الحَكاِفرِيَن َأوح َح ُهمح اله يَ تهِخِذ الحُم ٍء ِإاله َأن تَ ت هُقواح ِمن ح ِف َشيح

َسُه َوِإََل اَّللِه الحَمِصرُي ) رُُكُم اَّللهُ نَ فح  ( . (28تُ َقاًة َوحُيَذِ 
 [ . 28] آل عمران :  

------------ 
ِمِننَي  )  َح لَِياَء ِمنح ُدوِن الحُم ِمُنوَن الحَكاِفرِيَن َأوح َح هنى هللا، تبارك وتعاىل، عباده املؤمنني أن يوالوا الكافرين،  (اَل يَ تهِخِذ الحُم

 . يهم باملودة من دون املؤمننيوأن يتخذوهم أولياء ُيِسرُّون إل
لَِياَء ِمن  ُدوِن ال ُمؤ ِمِننَي أَتُرِيُدوَن َأن  جَت َعُلو  ) كما قال  ( .ا َّلِلِا َعَلي ُكم  ُسل طَان ا ُمِبين ا يَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا ال تـَتاِخُذوا ال َكاِفرِيَن أَو 

ِخِر يـَُوادُّونَ قال تعاىل : ) َوانـَُهم   اَل جتَُِد قـَو ما  يـُؤ ِمُنوَن بِاَّللِا َوال يَـو ِم اآل  َمن  َحادا اَّللَا َوَرُسوَلُه َوَلو  َكانُوا آبَاءُهم  أَو  أَبـ َناءُهم  أَو  ِإخ 
ميَانَ  أَو  َعِشريَتـَُهم    ...( .أُو لَِئَك َكَتَب يف قـُُلوهِبُِم اإل ِ

ُهم  يَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا  اَل تـَتاِخُذوا  ال يَـُهوَد َوالناَصاَرى أَ وقال تعاىل : ) لَِياء بـَع ٍض َوَمن يـَتَـَوهلاُم مِ نُكم  فَِإناُه ِمنـ  لَِياء بـَع ُضُهم  أَو  و 
ِدي ال َقو َم الظااِلِمنيَ   ( .ِإنا اَّللَ  اَل يـَه 

لَِياء تـُل ُقوَن ِإلَي ِهم بِال  وقال تعاىل : ) ق ِ َمَوداِة َوَقد  َكَفُروا مبَا َجاءُكم مِ َن يَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا اَل تـَتاِخُذوا َعُدوِ ي َوَعُدواُكم  أَو   احلَ 
( قال ابن كثري : هذا مع ما قبله من التهييج على عداوهتم وعدم مواالهتم ، ألهنم أخرجوا  خُي رُِجوَن الراُسوَل َوِإيااُكم  

 حده .الرسول وأصحابه من بني أظهرهم ، كراهة ملا هم عليه من التوحيد وإخالص العبادة هلل و 
َوٌة َحَسَنٌة يف ِإبـ رَاِهيَم َوالاِذيَن َمَعُه ِإذ  قَاُلوا لَِقو ِمِهم  ِإناا بـَُرآُء ِمن ُكم  وَ قال تعاىل )و  مماا تـَع ُبُدوَن ِمن  ُدوِن اَّللِا  َقد  َكاَنت  َلُكم  ُأس 

َنُكُم ال َعَداَوُة َوال بَـغ َضاءُ  نَـَنا َوبـَيـ  تَـغ ِفَرنا َلَك َوَما  َكَفر نَا ِبُكم  َوبََدا بـَيـ  َدُه ِإالا قـَو َل ِإبـ رَاِهيَم أِلَبِيِه أَلَس  أَبَدا  َحَّتا تـُؤ ِمُنوا بِاَّللِا َوح 
َنا َوِإلَي َك ال َمِصريُ  ٍء رَبـاَنا َعَلي َك تـَوَكال َنا َوِإلَي َك أَنـَبـ  ِلُك َلَك ِمَن اَّللِا ِمن  َشي   ( . أَم 

ميَاِن َوَمن  يَـ يَا أَيُـَّها اوقال تعاىل ) َر َعَلى اإل ِ َتَحبُّوا ال ُكف  لَِياَء ِإِن اس  َواَنُكم  أَو  تَـَوهلاُم  ِمن ُكم  لاِذيَن آَمُنوا ال تـَتاِخُذوا آبَاءَُكم  َوِإخ 
 ( . فَُأولَِئَك ُهُم الظااِلُمونَ 

ُذوا ِديَنُكم  ُهُزوا  َوَلِعبا  ِمَن الاِذيَن أُوُتوا ال ِكَتاَب ِمن  قـَب ِلُكم  َوال ُكفااَر يَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا ال تـَتاِخُذوا الاِذيَن اختاَ وقال تعاىل ) 
لَِياَء َواتـاُقوا اَّللَا ِإن  ُكن ُتم  ُمؤ ِمِننيَ   ( . أَو 

ِر ال ُمَناِفِقنَي بَِأنا هَلُم  َعَذابا  أَلِيما  وقال تعاىل ) لَِياَء ِمن  ُدوِن ال ُمؤ ِمِننَي أَيـَب تَـُغوَن ِعن َدُهُم ال ِعزاَة الاِذيَن يـَتاِخُذوَن ال  .  َبشِ  َكاِفرِيَن أَو 
يعا   يا حممد بشر املنافقني الذين يتخذون أهل الكفر يب واإلحلاد يف ديِن  ( ، يقول تعاىل لنبيه حممد  فَِإنا ال ِعزاَة َّلِلِا مجَِ

ني ، تاركني مواالة املؤمنني معرضني عنها ، يطلبون عند هؤالء الكفار املنعة أولياء ، يعِن أنصارا  وأخالء من دون املؤمن
 والقوة والنفوذ ، وما علم أولئك السفهاء البلهاء أن العزة هلل مجيعا  
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ُهم  يـَتَـَولاو َن الاِذيَن َكَفُروا لَِبئ َس َما َقداَمت  هَلُم  أَنـ ُفُسُهم  َأن  وقال تعاىل ) َسِخَط اَّللُا َعَلي ِهم  َويف ال َعَذاِب ُهم   تـََرى َكِثريا  ِمنـ 
لَِياَء َوَلِكنا َكِثريا  مِ .  َخاِلُدونَ  ُهم  فَاِسُقونَ َوَلو  َكانُوا يـُؤ ِمُنوَن بِاَّللِا َوالناِبِ  َوَما أُن زَِل ِإلَي ِه َما اختاَُذوُهم  أَو   ( . نـ 

مرتبط بعدم مواالة الكفار وتوليهم ، فثبوت مواالة  حممد  نبيه فبني سبحانه وتعاىل أن اإلميان احلقيقي باهلل وب
 الكفار موجب لعدم اإلميان أو نقصه .

 ففي هذه اآليات أشد التهديد والوعيد وأعظم الزجر عن مواالة الكافرين .
هللا ، أما قال : مالك قاتلك  . : يل كاتب نصراين قلت لعمر  قال : روى اإلمام أمحد عن أيب موسى األشعري 

) يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ( أال اختذت حنيفا   مسعت قول هللا تعاىل :
أهاهنم هللا ، وال أعزهم إذ أذهلم هللا ، وال أدنيهم قلت : يا أمري املؤمنني يل كتابته وله دينه قال : ) ال أكرمهم إذ  

 .( إذ أقصاهم هللا 

)  قال: هللا ورسوله أعلم، قال (أليب ذر )أي عرى اإلميان أوثق  رسول عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال 
 رواه أمحد  .املواالة يف هللا، واملعاداة يف هللا، واحلب يف هللا، والبغض يف هللا (

أن يكون هللا ورسوله أحب ) ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان:  قال: قال رسول  وعن أنس بن مالك 
  إليه مما سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل، وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقذف يف النار( متفق عليه .

 يبايع أصحابه على ُتقيق هذا األصل العظيم .  وقد كان النيب 
 فقلت: يا رسول هللا، ابسط يدك حَّت أبايعك، وهو يبايع، قال: أتيت النِب  فعن جرير بن عبد هللا البجلي  

أبايعك على أن تعبد هللا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتناصح املسلمني، وتفارق واشرِتط علي  فأنت أعلم، قال: )
  املشركني ( .

ض إال هلل، وال إن حتقيق شهادة أن ال إله إال هللا يقتضي أن ال حيب إال هلل، وال يبغقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
 يوايل إال هلل، وال يعادي إال هلل، وأن حيب  ما أحب ه هللا، ويبغض ما أبغضه هللا .

 ( ِمن  ُدوِن ال ُمؤ ِمِننَي قوله تعاىل) : ليس معناه جيوز مواالة الكفار اشرتاكا  مع املؤمنني ، وإمنا املعِن 
ة إىل أن املؤمنني هم األحـــــــق باملواالة ، وأن يف مواالهتم مندوحة عن ذُكر لإلشار  (ِمن  ُدوِن ال ُمؤ ِمِننَي : إن قوله ) قيل

 مواالة الكفار .
: أن هذا ورد على قوم والوا اليهود دون املؤمنني ، فهو لبيان الصورة الواقعة من غري قصد التخصيص هبا ، فمواالة  وقيل

 الكفار حرام مطلقا  .
 : لَِياَء ِمن  ُدوِن ال ُمؤ ِمِننيَ ال يـَتا )  قوله تعاىل قال الشنقيطي اآلية، هذه اآلية الكرمية توهم  ( ِخِذ ال ُمؤ ِمُنوَن ال َكاِفرِيَن أَو 

، وقد جاءت آيات أخر (ِمن  ُدوِن ال ُمؤ ِمِننيَ ) أن اختاذ الكفار أولياء إذا مل يكن من دون املؤمنني ال بأس به بدليل قوله 
 : تدل على منع اختاذهم أولياء مطلقا

 ( . م  َولِي ا  َوال َنِصريا  ـَوال تـَتاِخُذوا ِمنـ هُ )  كقوله تعاىل
لَِياَء يَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا ال تـَتاِخُذوا الاِذيَن اختاَُذوا ِديَنُكم  ُهُزوا  َوَلِعبا  ِمَن الاِذيَن أُوُتوا ال ِكتَ )  وكقوله اَب ِمن  قـَب ِلُكم  َوال ُكفااَر أَو 

 . اآلية( ...
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ال مفهوم له، وقد تقرر يف علم األصول أن دليل اخلطاب الذي هو  (ِمن  ُدوِن ال ُمؤ ِمِننيَ ) واجلواب عن هذا: أن قوله 
مفهوم املخالفة له موانع متنع اعتباره، منها كون ختصيص املنطوق بالذكر ألجل موافقته للواقع كما يف هذه اآلية; ألهنا 

ود دون املؤمنني، فنزلت ناهية عن الصورة الواقعة من غري قصد التخصيص هبا، بل مواالة الكفار نزلت يف قوم واَلو ا اليه
  ا  .حرام مطلق

ٍء )  َعلح َذِلَك فَ َليحَس ِمَن اَّللِه ِف َشيح  .هللا يف هذا فقد برئ من هللا  يأي: من يرتكب هن (َوَمنح يَ فح
 ( يعِن فقد  قال ابن جرير ) برئ من هللا ، وبرئ هللا منه ، بارتداده عن دينه ودخوله يف فليس من هللا يف شيء

 الكفر .
 أي : ليس من حزب هللا وال من أوليائه يف شيء ، وهو إذا  من حزب الشيطان وأنصاره . وقال القرطيب : 
ُهمح تُ َقاًة )  أن يتقيهم بظاهره ال بباطنه األوقات من شرهم، فله  أي: إال من خاف يف بعض البلدان أو (ِإاله َأنح تَ ت هُقوا ِمن ح

شُر يف ُوُجوِه أقـ وَ لبخاري عن أيب الدرداء أنه قال: ونيته، كما حكاه ا  . اٍم َوقـُُلوبـَُنا تـَل َعنُـُهم  إناا لََنك 
 ُهم  تـَُقاة   )قـَو له تـََعاىَل :  قال اجلصاص َع َضاِء فـََتتـاُقوُهم  يـَع ِِن َأن  خَتَاُفوا تـََلَف النـاف ِس َوبـَع   (إالا َأن  تـَتـاُقوا ِمنـ  ِض األ 

ِل ال ِعل مِ ،  بِِإظ َهاِر ال ُمَوااَلِة ِمن  َغري ِ اع ِتَقاٍد هَلَا ُهوُر ِمن  أَه  م   . َوَهَذا ُهَو ظَاِهُر َما يـَق َتِضيِه اللاف ُظ َوَعَلي ِه اجلُ 
َسُه )  رُُكُم اَّللهُ نَ فح  ك .يه فيعاقبكم على ذلبارتكاب معاص أي : فال تتعرضوا لسخطه (َوحُيَذِ 
  رُُكُم اَّللُا نـَف َسهُ )  : قوله تعاىلقال ابن عاشور حتذير من املخالفة ومن التساهل يف دعوى التقية واستمرارها أو  ( َوحُيَذِ 

 طول زماهنا.
، فإياكم أن تفعلوا من  أي : مرجع العباد ليوم التناد ، فيحصي أعماهلم وحياسبهم عليها وجيازيهم( َوِإََل اَّللِه الحَمِصرُي ) 

 لوا ما به حيصل األجر واملثوبة. األعمال القباح ما تستحقون به العقوبة ، واعم
 الفوائد :

 حترمي مواالة الكفار . -1
 وجوب بغض الكفار . -2
 أن اختاذ الكفار أولياء مناٍف لإلميان .-3
 وجوب اختاذ املؤمنني أولياء . -4
 ما يبغضه .وجوب حب ما حيبه هللا وبغض  -5
 حترمي املداهنة ألعداء هللا . -6
 حتذير هللا للناس ، وهذا ملصلحتهم لكي خيافوا ويرتدعوا عن العصيان . -7
 أن املصري واملرجع إىل هللا . -8
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ُه اَّللهُ َويَ عحَلُم َما ِف السهَماَواتِ  )  ٍء َقِديٌر  َوَما ِف  ُقلح ِإن ُُتحُفواح َما ِف ُصُدورُِكمح َأوح تُ بحُدوُه يَ عحَلمح األرحِض َواَّللهُ َعَلى ُكلِ  َشيح
(29)) 
 [ . 29] آل عمران :  

---------- 
ُه اَّللهُ  ) خيرب تبارك وتعاىل عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر ، وأنه  (ُقلح ِإنح ُُتحُفوا َما ِف ُصُدورُِكمح َأوح تُ بحُدوُه يَ عحَلمح

افية ، بل علمه حميط هبم يف سائر األحوال واآلنات واللحظات ومجيع األوقات ، وجبميع ما يف ال خيفى عليه منهم خ
ل .  ) تفسري واجلباالسموات واألرض ، ال يغيب عنه مثقال ذرة ، وال أصغر من ذلك يف مجيع أقطار األرض والبحار 

 ابن كثري ( .
 . فاهلل تعاىل يعلم ما يف الصدور ويعلم السر وأخفى 

 ( . ِإنا اَّللَا َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ تعاىل ) قال 
 ( . ِإناُه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ وقال تعاىل )
ُسُه َوحَن ُن أَقـ َرُب ِإلَي ِه ِمن  َحب ِل ال َورِيدِ وقال تعاىل ) ِوُس ِبِه نـَف  ن َساَن َونـَع َلُم َما تـَُوس  َنا اإل ِ ل  ِإن  قُ ( . وقال تعاىل ) َوَلَقد  َخَلق 

ُه اَّللاُ   ( . خُت ُفوا َما يف ُصُدورُِكم  أَو  تـُب ُدوُه يـَع َلم 
َفىقال تعاىل )  ( . َوِإن  جَت َهر  بِال َقو ِل فَِإناُه يـَع َلُم السِ را َوَأخ 

َر ِض إِناُه َكاَن غَ وقال تعاىل )   ( . ُفورا  َرِحيما  ُقل  أَنـ َزَلُه الاِذي يـَع َلُم السِ را يف الساَماَواِت َواأل 
َدارٍ وقال تعاىل )  ٍء ِعن َدُه مبِق  َر َحاُم َوَما تـَز َداُد وَُكلُّ َشي  َعامِلُ ال َغي ِب َوالشاَهاَدِة .  اَّللُا يـَع َلُم َما حَت ِمُل ُكلُّ أُنـ َثى َوَما َتِغيُض األ 
ٍف بِاللاي ِل َوَساِرٌب بِالنـاَهارِ  َسَواٌء ِمن ُكم  َمن  َأَسرا ال َقو لَ .  ال َكِبرُي ال ُمتَـَعالِ  َتخ   . ( َوَمن  َجَهَر ِبِه َوَمن  ُهَو ُمس 

  : اعلم أنه تعاىل ملا هنى املؤمنني عن اختاذ الكافرين أولياء ظاهرا  وباطنا  واستثىن عنه التقية يف الظاهر قال الرازي ،
التقية ، وذلك ألن من أقدم عند التقية على إظهار  أتبع ذلك بالوعيد على أن يصري الباطن موافقا  للظاهر يف وقت

املواالة ، فقد يصري إقدامه على ذلك الفعل حبسب الظاهر سببا  حلصول تلك املواالة يف الباطن ، فال جرم بني  تعاىل أنه 
 يه على كل ما عزم عليه يف قلبه. عامل بالبواطن كعلمه بالظواهر ، فيعلم العبد أنه ال بد أن جياز 

 وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته ، وأال يرتكبوا ما هنى عنه وما يـَب غضه منهم ، فإنه عامل :  ل ابن كثريوقا
جبميع أمورهم ، وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة ، وإن  أنظر من أنظر منهم ، فإنه ميهل مث يأخذ أخذ عزيز مقتدر ; 

ا يـَو َم جتَُِد ُكلُّ نَـ  )وهلذا قال بعد هذا  ا بَِعيد  َنُه أََمد  نَـَها َوبـَيـ  ف ٍس َما َعِمَلت  ِمن  َخري ٍ حُم َضر ا َوَما َعِمَلت  ِمن  ُسوٍء تـََودُّ َلو  أَنا بـَيـ 
. ) 
  املفهوم أن الباري تعاىل مطلع على ما يف الضمائر ، ال يتفاوت علمه تعاىل خبفاياها ، وهو مرتب قال أبو حيان و :

 قاب إن خريا  فخري ، وإن شرا  فشر.على ما فيها الثواب والع
 ك .يد لعدم املواالة ، وحتذير من ذلويف ذلك تأك

َرحِض  ) هذا دليل على سعة علمه ، وذكر عموم بعد خصوص ، فصار علمه مبا يف  (َويَ عحَلُم َما ِف السهَماَواِت َوَما ِف األح
 : بالعموم ، إذ هم ممن يف األرض.  واْلخر، : باخلصوص  أحدمهاصدورهم مذكورا  مرتني على سبيل التوكيد ، 
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ٍء قَ )  إعالم بأنه مع العلم ذو قدرة على كل شيء ، وهذا من التهديد ; إذ املهدد ال حيول بينه  ( ِديٌر َواَّللهُ َعَلى ُكلِ  َشيح
مه ، وعموم قدرته ، وبني حتقيق وعيده إال أحد أمرين : اجلهل جبرمية اجملرم ، أو العجز عنه ، فلما أعلمهم بعموم عل

 ه .فلتهم من عقابعلموا أن هللا ال ي
 الفوائد :

 عموم علم هللا تعاىل . -1
 أن هللا حميط بكل شيء علما  .-2
 التحذير من كتم شيء يف القلب مما يسخط هللا من رياء أو نفاق أو حقد أو حنو ذلك . -3
 وجوب االهتمام بالقلب . -4
 إثبات قدرة هللا . -5
 للعصاة . هتديد -6
 هـ [ .1433/  5/  25وجوب اخلوف من هللا .    ] الثالثاء  -7
نَ َها َوبَ ي ح )  َم َتَُِد ُكلُّ نَ فحٍس مها َعِمَلتح ِمنح َخريحٍ حمُّحَضًرا َوَما َعِمَلتح ِمن ُسَوٍء تَ َودُّ َلوح َأنه بَ ي ح رُُكُم اَّللهُ يَ وح َنُه َأَمًدا بَِعيًدا َوحُيَذِ 

َسُه َواَّللهُ   ( ( . 30 َرُؤوُف بِالحِعَباِد )نَ فح
 [ . 30] آل عمران :  

------------ 
َم َتَُِد ُكلُّ نَ فحٍس َما َعِمَلتح ِمنح َخريحٍ حُمحَضرًا َوَما َعِمَلتح ِمنح ُسوءٍ ) ضر للعبد مجيع أعماله من يعِن: يوم القيامة حي (يَ وح

 .خري وشر
وما رأى من قبيح ساءه  سره ذلك وأفرحه، ا  فما رأى من أعماله حسن (َم َوَأخارَ ٍذ مبَا َقدا يـَُنباُأ اإلن َساُن يـَو َمئِ ) كما قال تعاىل

  .وغاظه
ِفِقنَي مماا ِفيِه َويـَُقوُلوَن يَا َويـ َلتَـَنا َماِل َهَذا ال ِكَتاِب ال يُـ قال تعاىل ) و  رِِمنَي ُمش    َغاِدُر َصِغريَة  َوالَوُوِضَع ال ِكَتاُب فـَتَـَرى ال ُمج 

َصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرا  َوال َيظ ِلُم رَبَُّك َأَحدا    ( . َكِبريَة  ِإالا َأح 
 : فال بد فيه من التأويل وهو من وجهني ، وال ميكن وجدانه يوم القيامة اعلم أن العمل ال يبقى قال الرازي ، : 

َتنِسُخ َما ُكنُتم  تـَع َمُلونَ   ِإناا) : أنه جيد صحائف األعمال ، وهو قوله تعاىل األول   ( . ُكناا َنس 
 ( . فـَيُـَنب ئُـُهم  مبَا َعِمُلوا  أحصاه هللا َوَنُسوهُ ) وقال  

حيتمل أن يكون املراد أن تلك الصحائف تكون حمضرة يوم القيامة، ( حمُّ َضر ا)أنه جيد جزاء األعمال وقوله تعاىل  الثاين :
 ( .َوَوَجُدوا  َما َعِمُلوا  َحاِضر ا)ء العمل يكون حمضرا ، كقوله وحيتمل أن يكون املعىن: أن جزا

 . وعلى كال الوجهني ، فالرتغيب والرتهيب حاصالن 
َنُه َأَمدًا بَِعيدًا )  نَ َها َوبَ ي ح وود لو أنه تربأ منه، وأن يكون بينهما أمد بعيد، كما يقول لشيطانه الذي كان ( تَ َودُّ َلوح َأنه بَ ي ح

ِ فَِبئ َس ال َقرِينُ )  ه يف الدنيا، وهو الذي جراأه على فعل السوءمقرتن ا ب رِقـَني  َنَك بـُع َد ال َمش   ( . يَا لَي َت بـَي ِِن َوبـَيـ 
َسُه )  رُُكُم اَّللهُ نَ فح  . أي: خيوفكم عقابه (َوحُيَذِ 
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 . مث قال مرجي ا لعباده لئال ييأسوا من رمحته ويقنطوا من لطفه
 إن هللا جبميع عباده ذو رأفة ، والرأفة أعلى معاين الرمحة . أي :(  بِالحِعَبادِ  َواَّللهُ َرُؤوفٌ ) 

 : الرؤوف هو الرحيم العاطف برأفته على عباده . وقال اخلطايب
 : الرأفة أبلغ الرمحة وأرقها . وقال بعضهم

 : من رأفته هبم حذرهم نفسه. قال احلسن البصري
 خوفنا من عقوبته وعذابه ، وهنانا عن معصيته ، قبل أن يلقاه العبد يوم القيامة   بنا ، أنهفمن رأفته سبحانه وتعاىل

)يـَو َم جتَُِد ُكلُّ نـَف ٍس َما َعِمَلت  ِمن  َخري ٍ حُم َضرا  َوَما َعِمَلت  ِمن  ُسوٍء تـََودُّ َلو  أَنا تعد للقائه ، ويتجنب سخطه وغضبه ليس
َنُه أََمدا  بَِعيدا   نَـَها َوبـَيـ  َسُه َواَّللُا َرُؤوٌف بِال ِعَباِد( بـَيـ  رُُكُم اَّللُا نـَف   .َوحُيَذِ 

ومن رأفته أنه أرسل رسله وأنزل كتبه اليت تبني شرعه ، لينقذ الناس من ظلمات الشرك واجلاهلية إىل نور التوحيد واهلداية 
رَِجُكم  ِمنَ )  ( . الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر َوِإنا اَّللَا ِبُكم  َلَرُؤوٌف َرِحيمٌ  ُهَو الاِذي يـُنَـز ُِل َعَلى َعب ِدِه آيَاٍت بـَيِ َناٍت لُِيخ 

مُثا  العاصني املنيبني ، مهما كثرت سيئاهتم ، وتعاظمت خطيئاهتم ) توبة التائبني ، وال يُرد عن بابهومن رأفته أنه يقبل 
 ( . تَاَب َعَلي ِهم  ِإناُه هِبِم  َرُؤوٌف َرِحيمٌ 

سخريه ملا يف السماوات وما يف األرض ملصلحة اإلنسان ومنفعته ، وخلقه األنعام لريكب على ظهرها ومن رأفته : ت
َنـ ُفِس ِإنا رَباُكم   فتحمله املسافات الشاسعة ، هو ومتاعه وزاده ) َوحَت ِمُل أَثـ َقاَلُكم  ِإىَل بـََلٍد ملَ  َتُكونُوا بَالِِغيِه ِإالا ِبِشقِ  األ 

 ( . مٌ َلَرُؤوٌف َرِحي
 فيه وجوه(   َواَّللُا َرُؤوٌف بِال ِعَبادِ ): قوله تعاىل  قال الرازي  : 

: أنه رؤوف هبم حيث حذرهم من نفسه ، وعرفهم كمال علمه وقدرته ، وأنه ميهل وال يهمل ، ورغبهم يف األول 
 . استيجاب رمحته ، وحذرهم من استحقاق غضبه ، قال احلسن : ومن رأفته هبم أن حذرهم نفسه

 . أنه رؤوف بالعباد حيث أمهلهم للتوبة والتدارك والتاليف الثاين :
 : حيتمل أن يكون إشارة إىل التحذير ألن حتذيره وتنبيهه على  (وهللا رؤوف بالعباد قوله تعاىل )  وقال ابن عطية

ئال يفرط الوعيد على نفس النجاة رأفة منه بعباده ، وحيتمل أن يكون ابتداء إعالم هبذه الصفة فمقتضى ذلك التأنيس ل
 (وحيذركم هللا نفسه ) ألن قوله  ( إن ربك لشديد العقاب ، وإنه لغفور رحيم ) مؤمن ، وجتيء اآلية على حنو قوله تعاىل 

 وهللا حمذور العقاب. 
 (ِمن  َخري ٍ حمُّ َضر ا  يـَو َم جتَُِد ُكلُّ نـَف ٍس ماا َعِمَلت  ) ذكر يف أول هذه اآلية عدله عز وجل يف قوله  : يقال السمرقند 

َسُه ) ، ويف وسطها ختويف وهتديد وهو قوله  وهللا َرءوٌف بالعباد ) ويف آخرها ذكر رأفته ورمحته وهو قوله  (َوحُيَذ رُُكُم هللا نـَف 
. ) 
 : لمهم والتعريف يف العباد لالستغراق : ألن رأفة هللا شاملة لكل الناس مسقوله تعاىل )بالعباد(  قال ابن عاشور

رَِها ِمن  َداباةٍ )وكافرهم  وما وعيدهم إال جللب  (اَّللُا َلِطيٌف ِبِعَباِدهِ ( )َوَلو  يـَُؤاِخُذ اَّللُا النااَس مبَا َكَسُبوا َما تـََرَك َعَلى َظه 
 صالحهم ، وما تنفيذه بعد فوات املقصود منه إال لصدق كلماته ، وانتظام حكمته سبحانه.
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 الفوائد :
 ر والتذكري هلذا اليوم العظيم الذي جيد فيه اإلنسان ما عمل من خري أو شر .التحذي -1
 تذكر يوم القيامة واالستعداد له . -2
 كمال قدرة هللا .  -3
 إثبات اليوم اآلخر . -4
 أن الشر يسوء صاحبه . -5
 رمحة هللا بعباده ، حيث حذرهم نفسه . -6
 إثبات الرأفة هلل . -7
 ( . (31بُّوَن اَّللهَ فَاتهِبُعوين حُيحِببحُكُم اَّللهُ َويَ غحِفرح َلُكمح ُذنُوَبُكمح َواَّللهُ َغُفوٌر رهِحيٌم )ُقلح ِإن ُكنُتمح ُتُِ ) 
 [ . 31] آل عمران :  

------------ 
، وليس هو على الطريقة هذه اآلية الكرمية حاكمة على كل من ادعى حمبة هللا (ُقلح ِإنح ُكنحُتمح ُتُِبُّوَن اَّللهَ فَاتهِبُعوين ) 

احملمدية فإنه كاذب يف دعواه يف نفس األمر، حَّت يتبع الشرع احملمدي والدين النبوي يف مجيع أقواله وأحواله، كما ثبت 
رُنَا فـَُهَو َردُّ )  أنه قال يف الصحيح عن رسول هللا   ( . َمن  َعِمَل َعَمال لَي َس عليه أم 

 ( ُقل  ِإن  ُكن ُتم  حتُِبُّوَن اَّللَا فَاتاِبُعوين احملنة ) ف ادعى قوم حمبة هللا ، فأنزل هللا آية : قال بعض السل قال ابن القيم 
 فمتابعة الرسول قوال  وفعال  دليل على حمبة هللا تعاىل .

 ( ُ  هذه الثمرة األوىل ، وما أعظمها من َثرة .( حُيحِببحُكُم اَّلله
 اآلية.( ِإن ُكنُتم  حتُِبُّوَن هللا فاتبعوين حُي ِبب ُكُم هللا ُقل   )قوله تعاىل : يقال الشنقيط 

صرح تعاىل : يف هذه اآلية الكرمية أن اتباع نبيه موجب حملبته جال وعال ذلك املتبع ، وذلك يدل على أن طاعة رسول 
َوَمآ  )وقال تعاىل ( د  أَطَاَع هللا مان  يُِطِع الرسول فـَقَ  )هي عني طاعته تعاىل ، وصرح هبذا املدلول يف قوله تعاىل  هللا 

 ( .آتَاُكُم الرسول َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكم  َعن ُه فانتهوا 
  قوله تعاىل ) حيببكم هللا ( إشارة إىل دليل احملبة وَثرهتا ، وفائدهتا ، فدليلها وعالمتها : اتباع الرسول قال ابن القيم :

 فما مل حتصل املتابعة ، فليست حمبتكم له حاصلة ، وحمبته لكم منتفية . ، وفائدهتا وَثرهتا : حمبة املرِسل لكم ،
حملبتهم له وكون العبد حمبوبا هلل أعلى من كونه حمبا هلل فليس الشأن  ا  فجعل سبحانه متابعة رسوله سبب: وقال رمحه هللا 

 .أن حتب هللا ولكن الشأن أن حيبك هللا فالطاعة للمحبوب عنوان حمبته كما قيل 
 تعصي اإلله وأنت تزعم حبه ... هذا حمال يف القياس بديع
 .لو كان حبك صادقا ألطعته ... إن احملب ملن حيب مطيع 

 (قل إن كنتم حتبون هللا ) هذه اآلية فيها وجوب حمبة هللا ، وعالماهتا ، ونتيجتها ، وَثراهتا ، فقال  : يوقال السعد 
ة اليت ليس فوقها رتبة فال يكفي فيها جمرد الدعوى ، بل ال بد من الصدق فيها ، أي : ادعيتم هذه املرتبة العالية ، والرتب

يف مجيع أحواله ، يف أقواله وأفعاله ، يف أصول الدين وفروعه ، يف الظاهر والباطن ، فمن  وعالمة الصدق اتباع رسوله 
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، ورمحه وسدده يف مجيع حركاته وسكناته ،  اتبع الرسول دل على صدق دعواه حمبة هللا تعاىل ، وأحبه هللا وغفر له ذنبه
ومن مل يتبع الرسول فليس حمبا هلل تعاىل ، ألن حمبته هلل توجب له اتباع رسوله ، فما مل يوجد ذلك دل على عدمها وأنه  
كاذب إن ادعاها ، مع أهنا على تقدير وجودها غري نافعة بدون شرطها ، وهبذه اآلية يوزن مجيع اخللق ، فعلى حسب 

 ص .ظهم من اتباع الرسول يكون إمياهنم وحبهم هلل ، وما نقص من ذلك نقح
 اعلم أنك لن حتب هللا حَّت حتب طاعته ، وسئل ذو النون مَّت أحب ريب   قال إذا كان ما يبغضه  قال احلسن :

 .عندك أمر من الصرب
 ك .ليس من أعالم احلب أن حتب ما يبغض حبيب: وقال بشر بن السري 

 . : ليس بصادق من ادعى حمبة هللا ومل حيفظ حدوده معاذ وقال حيىي بن
املغفرة : التجاوز عن الذنب مع السرت ، واملعىن : ميحو هللا عنكم ( هذه الثمرة الثانية ، وَويَ غحِفرح َلُكمح ُذنُوَبُكمح ) 

 الذنوب واآلثام ويسرتها .
إثبات ذلك ، وهو أيضا  هو دال على صفة املغفرة الواسعة هلل  الغفور اسم من أمساء هللا تعاىل ، فيجب( َواَّللهُ َغُفوٌر ) 

سرت الذنب عن اخللق والتجاوز عن عقوبته ،   –كما سبق   –( ، واملغفرة  ِإنا رَباَك َواِسُع ال َمغ ِفَرةِ تعاىل كما سبحانه ) 
أي  –ربه ، حَّت يضع عليه كنفه ) يدَّن املؤمن يوم القيامة من  كما يف حديث ابن عمر يف املناجاة ، أن رسول هللا 

فيقرره بذنوبه فيقول : أتعرف ذنب كذا   أتعرف ذنب كذا   فيقول : نعم ، أي ريب ، حَّت إذا قرره  –سرته ورمحته 
 ه أنه هلك قال هللا عز وجل : سرتهتا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ( متفق عليه .ـبذنوبه ورأى يف نفس
 هو البيضة اليت توضع على الرأس تسرته وتقيه السهام .ومنه مسي املغفر ، و 

فَِإن  َكذابُوَك ، فيجب إثبات ذلك ، وهو متضمن لصفة الرمحة الواسعة كما قال تعاىل )الرحيم اسم من أمساء هللا(  رَِحيمٌ ) 
ٍَة َواِسَعةٍ  ءٍ ورمح َ ( وقال تعاىل )ةِ َك ال َغُفوُر ُذو الرامح َ َورَبُّ ، وقال تعاىل )(فـَُقل  رَبُُّكم  ُذو َرمح   .( يِت َوِسَعت  ُكلا َشي 

 ورمحته سبحانه وتعاىل تنقسم إىل قسمني :
 رمحة ذاتية ثابتة هلل تعاىل .

الفعلية تنقسم أيضا   ( ، والرمحةيـَغ ِفُر لَِمن  َيَشاُء َويـَُعذِ ُب َمن  َيَشاءُ تعاىل )ورمحة فعليه يوصلها من شاء من عباده كما قال 
 مني :إىل قس

 رمحة عامة جلميع اخللق يف الدنيا واآلخرة .
 .محته هبم عدم املؤاخذة على اخلطأ( ومن ر وََكاَن بِال ُمؤ ِمِننَي َرِحيما  ورمحة خاصة باملؤمنني يف الدنيا واآلخرة كما قال تعاىل )

 الفوائد :
 وجوب حمبة الرسول . -1
 سبب حملبة هللا للعبد . أن اتباع النِب  -2
 اتباع الرسول : أوال  : حمبة هللا ، ثانيا  : مغفرة الذنوب . فضل -3
 أن حمبة هللا ليس بالكالم والدعاوى . -4
 إثبات احملبة هلل تعاىل . -5
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 أن اتباع الرسول سبب ملغفرة الذنوب . -6
اح فَِإنه اَّللهَ الَ حيُِبُّ الحكَ )    ( . (32اِفرِيَن )ُقلح َأِطيُعواح اَّللهَ َوالرهُسوَل فِإن تَ َولهوح
 [ . 32] آل عمران :  

---------- 
أخذت  من املطاوعة وهي  ، وهلذاوذلك بفعل األمر، وترك احملظور ،الطاعة: موافقة األمر( ُقلح َأِطيُعوا اَّللهَ َوالرهُسوَل ) 

 .االنقياد
 ( الرسول هنا حممد َوَأِطيُعوا الراُسولَ قوله تعاىل ) الرسول املعهود حممدا  ، والرسول  أي( للعهد الذهِن و)أل :

 : هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . تعريفه
  وقد جاءت آيات كثرية تأمر بطاعة هللا وطاعة رسوله . 

ِر ِمن ُكم  قال تعاىل ) ي َم   ( . ا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللَا َوَأِطيُعوا الراُسوَل َوأُويل األ 
َذُروا ) وقال تعاىل  ( . َوَأِطيُعوا اَّللَا َوَأِطيُعوا الراُسوَل َواح 

 ( . ُقل  َأِطيُعوا اَّللَا َوَأِطيُعوا الراُسولَ قال تعاىل ) 
َا َعَلى َرُسولَِنا ال َبالُغ ال ُمِبنيُ وقال تعاىل )   ( . َوَأِطيُعوا اَّللَا َوَأِطيُعوا الراُسوَل فَِإن  تـََولاي ُتم  فَِإمنا

َتِجيُبوا َّلِلِا َولِلراُسوِل ِإَذا َدَعاُكم  ِلَما حُي ِييُكم  َواع َلُموا َأنا اَّللاَ قال تعاىل ) و  َ ال َمر ِء َوقـَل ِبِه َوأَناُه  يَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا اس  حَيُوُل بـَني 
 ( . ِإلَي ِه حُت َشُرونَ 

ا )   أي : خالفوا عن أمره .( فَِإنح تَ َولهوح
 فيجب أن نبغضهم وحنارهبم .( ِإنه اَّللهَ ال حيُِبُّ الحَكاِفرِينَ فَ )
 ( فَِإنا اَّللَا ال حيُِبُّ ال َكاِفرِينَ قوله تعاىل)  هذا إظهار يف مقام اإلضمار ، ألن األصل أن يقول : فإن تولوا فإن هللا ال

 حيبهم ، وذلك لفائدة :
كافرين( علم أن سبب عدم حمبتهم هو كفرهم ، وأن توليهم وعدم النص على علة السبب ، فلما قال )... ال حيب ال

 الطاعة سببه الكفر .
 وفائدة أخرى : أن هللا ال حيب كل كافر .

 الفوائد :
 وجوب طاعة هللا ورسوله . -1
 أن طاعة الرسول من طاعة هللا . -2
 الرد على من قال : إن السنة ال يعمل هبا إال ما وافق القرآن .-3
 . رسالة النِب  إثبات -4
 وجوب بغض الكافرين .-5
 وجوب حمبة املؤمنني . -6
 ذم التويل واإلعراض عن دين هللا . -7
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َراَن َعَلى الحَعاَلِمنَي )) إ يٌع َعِليٌم 33نه اَّللهَ اصحَطَفى آَدَم َونُوًحا َوآَل ِإب حَراِهيَم َوآَل ِعمح ( ُذر ِيهًة بَ عحُضَها ِمن بَ عحٍض َواَّللهُ مسَِ
(34) ) 
 [ . 34 -33] آل عمران :  

---------------- 
خلقه بيده،   خيرب تعاىل أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل األرض، فاصطفى آدم (ِإنه اَّللهَ اصحَطَفى آَدَم ) 

من له يف ذلك ونفخ فيه من روحه، وأسجد له مالئكته، وعلمه أمساء كل شيء، وأسكنه اجلنة مث أهبطه منها، ملا 
 ة .احلكم
 . وهو نِب ليس برسول 

َنا ِإىَل نُوٍح َوالناِبيِ نَي ِمن  بـَع ِدهِ لقوله تعاىل )  َنا ِإلَي َك َكَما أَو َحيـ   ( .فجعل النبيني من بعد نوح . إِناا أَو َحيـ 
 رض( .ويف حديث الشفاعة الطويل )أن الناس يأتون إىل نوح فيقولون له: أنت أول رسول بعثه هللا إىل أهل األ

يف دين هللا ما إىل أهل األرض، ملا عبد الناس األوثان، وأشركوا [ وجعله أول رسول ]بعثه  واصطفى نوحا   (َونُوحًا ) 
رَاين قومه، يدعوهم إىل هللا ليال وهنار ا، سرا وجهار ا، فلم يزدهم ذلك ا  مل ينزل به سلطان ، وانتقم له ملا طالت مدته بني َظه 

 عليهم، فأغرقهم هللا عن آخرهم، ومل يـَن ُج منهم إال من اتبعه على دينه الذي بعثه هللا به. إال فرار ا، فدعا
 . واصطفى آل إبراهيم، ومنهم: سيد البشر وخامت األنبياء على اإلطالق حممد  (َوآَل ِإب حَراِهيَم ) 
َراَن )   ابن مرمي، عليهم السالم.: هو والد مرمي بنت عمران، أم عيسى  واملراد بعمران هذا (َوآَل ِعمح
 يف اآلية قوالنوله تعاىل ) إن هللا اصطفى .. ( : ق قال الرازي: 

املعىن أن هللا اصطفى دين آدم ودين نوح فيكون االصطفاء راجعا  إىل دينهم وشرعهم وملتهم ، ويكون هذا  األول :
 .املعىن على تقدير حذف املضاف 

، وهذا القول طفاهم، أي صفاهم من الصفات الذميمة، وزينهم باخلصال احلميدةن يكون املعىن : إن هللا اصأ والثاين :
 : أوىل لوجهني

 . أنا ال حنتاج فيه إىل اإلضمار أحدمها : 
 ( . هللا أَع َلُم َحي ُث جَي َعُل رسالته) أنه موافق لقوله تعاىل  والثاين :

 مجع عامل ، وهم كل من سوى هللا .(  َعَلى الحَعاَلِمنيَ ) 
  : وإمنا خص  هؤالء بالذكر ، ألن األنبياء كلهم من نسلهم .قال ابن اجلوزي 
 ويف معىن هذه البعضية قوالن . (ُذر ِيهًة بَ عحُضَها ِمنح بَ عحٍض )  
 : أن بعضهم من بعض يف التناُصر والدين ، ال يف التناسل ، وهو معىن قول ابن عباس ، وقتادة . أحدمها 
 لسل ، ألن مجيعهم ذرية آدم ، مث ذرية نوح ، مث ذرية إبراهيم ، ذكره بعض أهل التفسري .: أنه يف التس والثاين 
  : يف تأويل اآلية وجوه : (ُذر ِياة  بـَع ُضَها ِمن  بـَع ٍض قوله تعاىل )قال الرازي 

ات بـَع ُضُهم  م ن املنافقون واملنافق)، ونظريه قوله تعاىل لتوحيد واإلخالص والطاعةذرية بعضها من بعض يف األول : 
 . وذلك بسبب اشرتاكهم يف النفاق( بـَع ضٍ 
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ذرية بعضها من بعض مبعىن أن غري آدم عليه السالم كانوا متولدين من آدم عليه السالم ، ويكون املراد بالذرية  والثاين :
 م .من سوى آد

يٌع )   ألقوال العباد .( َواَّللهُ مسَِ
 ، عليم مبن يصلح لالصطفاء .م عليم بضمائرهم وأفعاهل(  َعِليمٌ ) 

 الفوائد :
 فضل هؤالء األنبياء . -1
ِيَـَرُة ُسب َحاَن اَّللِا َوتـََعاىَل أن هللا خيتار من خلقه ما شاء هللا كما قال تعاىل )  -2 َورَبَُّك خَي ُلُق َما َيَشاُء َوخَي َتاُر َما َكاَن هَلُُم اخل 

رُِكونَ   ( . َعماا ُيش 
 كون يف األعمال يكون يف األعيان .أن التفاضل كما ي-3
 إثبات امسني من أمساء هللا ومها : السميع والعليم . -4

َراَن َربِ  ِإين ِ نََذرحُت َلَك َما ِف َبطحِِن حُمَرهرًا فَ تَ َقبهلح ِمِنِ  ِإنهَك أَنَت السه )   َرَأُة ِعمح ( فَ َلمها 35ِميُع الحَعِليُم )ِإذح قَاَلِت امح
َها َمرحََيَ ِوِإين ِ ُأِعيُذَها ِبَك  قَاَلتح َربِ  ِإين ِ َوَضعحتُ َها أُنَثى َواَّللهُ َأعحَلُم َبَا َوَضَعتح َولَيحَس الذهَكُر َكاألُنَثى َوِإين ِ مَسهيحتُ َها َوَضَعت ح

َها ( فَ تَ َقب هَلَها رَب َُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوأَ 36َوُذر ِي هتَ َها ِمَن الشهيحطَاِن الرهِجيِم ) نَبتَ َها نَ َباتًا َحَسًنا وََكفهَلَها زََكرِيها ُكلهَما َدَخَل َعَلي ح
َراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرزحقًا قَاَل يَا َمرحََيُ َأَّنه َلِك َهَذا قَاَلتح ُهَو ِمنح ِعنِد اَّللِه إنه اَّللهَ   يَ رحُزُق َمن َيَشاء ِبَغريحِ ِحَساٍب زََكرِيها الحِمحح

(37) . ) 
 [ . 37 -35ل عمران : ] آ 

---------------- 
َراَن )     بنت عمرانمرأة عمران هذه أم مرمي ا (ِإذح قَاَلِت امحَرَأُت ِعمح
 لعبادتك وطاعتك ما أمحله يف بطِن .أي : نذرت ( َربِ  ِإين ِ نََذرحُت َلَك َما ِف َبطحِِن ) 
 . املقدسللعبادة، وخلدمة بيت  ا  مفرغا  : خالص أي (حُمَرهرًا ) 
 أي : تقبل مِن هذا التقرب إليك .(  لح ِمِنِ   فَ تَ َقبه ) 
 لدعائي .( ِإنهَك أَنحَت السهِميُع  )

 . بنييت (  ِليمُ  الحعَ ) 
 . أهل اخلري والصالح يعملون أعماال  صاحلة وال يغرتون هبا ، بل يسألون هللا القبول 

 (  رَبـاَنا تـََقبال  ِمناا ِإناَك أَن َت الساِميُع ال َعِليمُ البيت ويقوالن ) فهذا هو اخلليل وولده إمساعيل يرفعان القواعد من 
.  رَبـاَنا اص ِرف  َعناا َعَذاَب َجَهناَم ِإنا َعَذابـََها َكاَن َغرَاما  وهؤالء عباد الرمحن يبيتون لرهبم سجدا  وقياما  ومع ذلك يقولون ) 

تَـَقر ا  َوُمقَ   ( . اما  ِإنـاَها َساَءت  ُمس 
ُعونـََنا َرَغبا  َوَرَهبا  وََكانُوا لََنا َخاِشِعنيَ وقال تعاىل ) إ رَاِت َويَد  َيـ   ( . نـاُهم  َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخل 
 ( . َوالاِذيَن يـُؤ ُتوَن َما آتـَو ا َوقـُُلوبـُُهم  َوِجَلٌة أَنـاُهم  ِإىَل َرهبِ ِم  رَاِجُعونَ وقال تعاىل ) 

عن هذه اآلية ، فقلت : أهم  قالت : سألت رسول هللا .  مذي يف جامعه عن عائشة رضي هللا عنهاروى الرت  وقد
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ال ، يا ابنة الصديق ، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وخيافون ن اخلمر ويزنون ويسرقون   قال : يشربو  الذين
 ( . نهم ، أولئك يسارعون يف اخلرياتيتقبل م أن ال

 . شقياء باإلساءة مع األمننه وصف أهل السعادة باإلحسان مع اخلوف ، ووصف األوهللا سبحا  
ُ غَ )  وقال تعاىل   لَِئَك يـَر ُجوَن َرمح ََت اَّللِا َواَّللا    ( .وٌر راِحيٌم فُ إنا اَلِذيَن آَمُنوا َوالاِذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف َسِبيِل اَّللِا أُو 

 سبحانه وصف أهل السعادة باإلحسان مع اخلوف ووصف األشقياء باإلساءة مع األمن .  : وهللا قال ابن القيم
 ( . َوالاِذيَن َيِصُلوَن َما أََمَر اَّللُ  ِبِه أَن يُوَصَل َوخَي َشو َن رَبـاُهم  َوخَيَاُفوَن ُسوَء احِلَسابِ قال تعاىل )

 –بل التفريط  –غاية اخلوف، وحنن مجعنا بني التقصري : ومن تأمل أحوال الصحابة وجدهم يف غاية العمل مع  مث قال
 واألمن، فهذا الصديق يقول : وددت أين شعرة يف جنب عبد مؤمن .

 وذكر عنه أنه كان ميسك لسانه ويقول : هذا الذي أوردين املوارد .
 وكان يبكي كثريا  ويقول : ابكوا ، فإن مل تبكوا فتباكوا .

 عود من خشية هللا عز وجل .وكان إذا قام إىل الصالة كأنه 
 وهذا عمر قرأ سورة الطور حىن بلغ ) إن عذاب ربك لواقع ( بكى واشتد بكاؤه حَّت مرض وعادوه .

 وكان يف وجهه خطان أسودان من البكاء .
 وهذا عثمان كان إذا وقف على القرب يبكي حَّت تبتل حليته .

 باع اهلوى .وهذا علي اشتد بكاؤه وخوفه من اثنتني : طول األمل وات
 وكان عبد هللا بن عباس أسفل عينيه مثل الش راك البايل من الدموع .

 وكان أبو ذر يقول : يا ليتِن كنت شجرة تعضد وددت أين مل أخلق .
كلهم خاف على نفسه النفاق ما منهم أحد يقول : إنه   وقال ابن أيب ملي كة : أدركت ثالثني من أصحاب النِب 

 كائيل .على إميان جربيل ومي
 وقال احلسن : ما خافه إال مؤمن وال أمنه إال منافق .

 وقال إبراهيم التيمي : ما عرضت قويل على عملي إال خشيت أن أكون مكذبا  .
َها )   أي : وضعت أنثى .( فَ َلمها َوَضَعت ح
 على وجه االعتذار .( قَاَلتح ) 
 ة أن األنثى ختدم املسجد .ألنه ليس من العاد( َربِ  ِإين ِ َوَضعحتُ َها أُن حَثى ) 

 قال ابن عباس : إمنا قالت هذا ألنه مل يكن يقبل يف النذر إال الذكور فقبل هللا مرمي .
 اعلم أن الفائدة يف هذا الكالم أنه تقدم منها النذر يف حترير ما يف بطنها ، وكان الغالب على ظنها أنه  :رازيقال ال

لعادة عندهم أن الذي حيرر ويفرغ خلدمة املسجد وطاعة هللا هو الذكر دون ذكر فلم تشرتط ذلك يف كالمها ، وكانت ا
خائفة أن نذرها مل يقع املوقع الذي يعتمد به ومعتذرة من إطالقها النذر املتقدم  (َوَضع تُـَها أنثى َرب  ِإين  ) األنثى فقالت 

إعالمها ، بل ذكرت ذلك على سبيل  فذكرت ذلك ال على سبيل اإلعالم هلل تعاىل ، تعاىل هللا عن أن حيتاج إىل
 االعتذار.
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رئ برفع التاء على أهنا تاء املتكلم، وأن ذلك من متام قوهلا، وقُرئ بتسكني التاء على أنه من ق (َواَّللهُ َأعحَلُم َبَا َوَضَعتح ) 
 . قول هللا عز وجل

 د الرد عليها يف إخبارها مبا هو سبحانه أعلم به كما ليس املرا (وهللا أَع َلُم مبَا َوَضَعت  قوله تعاىل )  : يقال اْللوس
يرتاءى من السياق بل اجلملة اعرتاضية سيقت لتعظيم املولود الذي وضعته وتفخيم شأنه والتجهيل هلا بقدره أي وهللا 

 ه .أعلم بالشيء الذي وضعته وما علق به من عظائم األمور ودقائق األسرار وواضح اآليات ، وهي غافلة عن ذلك كل
 وهو من   -قرأ ابن عامر وأبو بكر " َوَضع ُت " بتاء املتكلم  (وهللا أَع َلُم مبَا َوَضَعت  تعاىل ) ال ابن عادل : قوله ق

كالم أمِ  َمر مَيَ خاطبت بذلك نفَسها ; َتَسلِ يا  هلا واعتذارا  هلِل تعاىل ; حيث أتت مبولود ال يصلح ملا نذرته من سدانة بيت 
 املقدس.

 على إسناد الفعل لضمري أم مرمي ، وهو من كالم الباري تعاىل  -بتاء التأنيث الساكنِة ( َوَضَعت  الباقون )  وقرأ. 
تعظيما  ملوضوعها  (وهللا أَع َلُم مبَا َوَضَعت   ): ولتكلُّمها بذلك على وجه التحسُّر والتحزُّن قال هللا تعاىل  قال الزخمشريُّ 

ِهَب هلا منه ، ومعناه : وهللا أعلم بالشيء الذي وضعت ، وما علق به من عظائم األمور ، وأن ، وجتهيال  هلا بقدر ما وُ 
 .جيعله وولده آية  للعاملني ، وهي جاهلة بذلك ال تعلم منه شيئا  فلذلك حتسرت 

ُن حَثى )   . : يف القوة واجلََلد يف العبادة وخدمة املسجد األقصى أي (َولَيحَس الذهَكُر َكاألح
 . لذكر يصح أن يستمر على خدمة موضع العبادة ، وال يصح ذلك يف األنثى ملكان احليض وسائر عوارض النسواناف
 ة .الذكر يصلح لقوته وشدته للخدمة دون األنثى فإهنا ضعيفة ال تقوى على اخلدمو 
 . الذكر ال يلحقه عيب يف اخلدمة واالختالط بالناس وليس كذلك األنثى و
  .من التهمة عند االختالط ما يلحق األنثى فهذه الوجوه تقتضي فضل الذكر على األنثى يف هذا املعىنالذكر ال يلحقه و 
 أي : أمسيت هذه األنثى مرمي .( َوِإين ِ مَسهيحتُ َها َمرحََيَ )  
 أن ظاهر هذا الكالم يدل على ما حكينا من أن عمران كان قد مات يف حال محل حنة مبرمي ،   :رازي قال ال
 ذلك تولت األم تسميتها ، ألن العادة أن ذلك يتواله اآلباء.فل

ات الدين أن مرمي يف لغتهم : العابدة ، فأرادت هبذه التسمية أن تطلب من هللا تعاىل أن يعصمها من آفمث قال : ... 
 .والدنيا 

 : قبلنا، وقد  نه شرع منفيه داللة على جواز التسمية يوم الوالدة كما هو الظاهر من السياق; أل قال ابن كثري
ِم أيب إبـ رَاِهيَم". أخرجاه )  حيث قال حكي مقرر ا، وبذلك ثبتت السنة عن رسول هللا  َلَة َوَلد مَساي ُتُه بِاس   .ُوِلَد يل اللايـ 

 ( .َفَحناكه ومساه عبد هللا  أن أنس بن مالك ذهب بأخيه، حني ولدته أمه، إىل رسول هللا ) وكذلك ثبت فيهما  
م َولِدك  َعب د الرامح َنِ ) ويف صحيح البخاري   ( .أن رجال قال: يا رسول هللا، ُوِلَد يل َوَلد، فما ُأمسِ يه  قال: "اس 
أي: َعواذهتا باهلل، عز وجل، من شر الشيطان، وعوذت ذريتها، (  َوِإين ِ ُأِعيُذَها ِبَك َوُذر ِي هتَ َها ِمَن الشهيحطَاِن الرهِجيمِ )  

 . لدها عيسى، عليه السالم. فاستجاب هللا هلا ذلكوهو و 
َتِهل  َصارخ ا ِمن  َمسِ ِه )  : قال رسول هللا  قال عن أيب هريرة،  َما ِمن َمو ُلوٍد يُوَلُد إال َمساه الشاي طَاُن ِحنَي يُوَلُد، فـََيس 

 ( متفق عليه . ا ِمَن الشاي طَاِن الراِجيمِ َوِإين ِ أُِعيُذَها ِبَك َوُذر ِيـاتَـهَ :  إيااُه، إال َمر مَيَ وابـ نَـَها". مث يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم
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 . وذريتها : مل يكن هلا ذرية إال عيسى 
 : خيرب ربنا  أنه تقبلها من أمها نذيرة، وأنه (فَ تَ َقب هَلَها رَب َُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن ) 
، وَيسر هلا أسباب القبول، وقرهنا بالصاحلني من عباده ا  هبيج ا  ومنظر  ا  مليح كال  أي: جعلها ش (َوأَن حَبتَ َها نَ َباتًا َحَسنًا ) 

 . تتعلم منهم اخلري والعلم والدين
نافع ا وعمال صاحل ا; وألنه كان َزو َج  ا  مج ا  كافلها لسعادهتا، لتقتبس منه علموإمنا قدر هللا كون زكريا   (وََكفهَلَها زََكرِيها ) 

فإذا بِيحىي  وِعيَسى، ) وقيل: زوج أختها، كما ورد يف الصحيح ،وغريمها بن إسحاق وابن جرير ذكره اخالتها، على ما 
 .(َومُهَا ابـ َنا اخلَالَةِ 

 : ألن أبا الرتبة يكسب خلقه وصالحه ، عد هذا يف فضائل مرمي ، ألنه من مجلة ما يزيد فضلها  قال ابن عاشور
 مرباه.

َها َز )  َراَب ُكلهَما َدَخَل َعَلي ح  وهو مكان العبادة ، وليس هو احملراب املوجود يف املساجد اآلن . (َكرِيها الحِمحح
  : ليه بسلم أو واحملراب بناء يتخذه أحد ليخلو فيه بتعبده وصالته ، وأكثر ما يتخذ يف علو يرتقي إقال ابن عاشور

 د .درج ، وهو غري املسج
 . كسب وال تعب، بل رزق ساقه هللا إليها، وكرامة أكرمها هللا هباأي: من غري   ( َوَجَد ِعنحَدَها ِرزحقاً ) 

 وهي منقطعة للعبادة دائما  .
   : والضحاك، وقتادة، والربيع ققال ابن كثري ، ال جماهد، وعكرمة، وسعيد بن جبري، وأبو الشعثاء، وإبراهيم النَخعي 

 لصيف يف الشتاء وفاكهة الشتاء يف الصيف. بن أنس، وعطية الَعو يف، والسُّدِ ي  يعِن وجد عندها فاكهة ا
، أو قال: صحف ا فيها علم. رواه ابن أيب حامت، واألول أصح، وفيه داللة على  ا  أي: علم (َوَجَد ِعن َدَها رِز ق ا ) وعن جماهد 

 ة .ويف السنة هلذا نظائر كثري كرامات األولياء. 
 فلها بالرتبية هو زكريا ال غريه ، فإن هللا تعاىل كفاه ملا كفلها والذي يدل عليه ظاهر اآلية أن الذي ك:  قال أبو حيان

تقتضي التكرار ، فيدل على كثرة تعهده وتفقده  (كلما )و ،  مؤونة رزقها ، ووضع عنه حبسن التكفل مشقة التكلف
 ألحواهلا.

هده عندها ، ومل يوجهه ـ يعودلت اآلية على وجود الرزق عندها كل وقت يدخل عليها ، واملعىن : أنه غذاء يتغذى به مل
 هو.

 .وأَبـ َعَد من فسر الرزق هنا بأنه فيض كان يأتيها من هللا من العلم واحلكمة من غري تعليم آدمي ، فسماه رزقا  
 : واللفظ حمتمل ، انتهى ، وهذا شبيه بتفسري الباطنية.  قال الراغب

 لك هذا  يقول : من أين ( قَاَل يَا َمرحََيُ َأَّنه َلِك َهَذا ) 
 استغرب زكريا وجود الرزق عندها  ( لك هذا قالت هو من عند هللا قال يا مرمي أَّنا  قوله تعاىل ) : ال أبو حيان ق

سبيل التعجب من وصول الرزق إليها، وكيف وهو مل يكن أتى به ، وتكرر وجوده عندها كلما دخل عليها ، فسأل على 
، واألظهر أنه سؤال عن اجلهة ، فكأنه قال : من ية وعن املكان وعن الزمانن الكيف، سؤال عأتى هذا الرزق  و : أَّنا 

أي جهة لك هذا الرزق   ولذلك قال أبو عبيدة : معناه من أين   وال يبعد أن يكون سؤاال  عن الكيفية ، أي كيف هتيأ 
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 .وصول هذا الرزق إليك 
 ه آدمي ألبتة ، بل هو رزق يتعهدين به هللا تعاىل.ظاهره أنه مل : يأت ب (قَاَلتح ُهَو ِمنح ِعنحِد اَّللِه ) 
 فيه قوالن :  (اَلت  ُهَو ِمن  ِعنِد اَّللِا قَاَل يَا َمر مَيُ َأَّنا َلِك َهَذا قَ قوله تعاىل ) :  يقال املاورد 

 أن هللا تعاىل كان يأتيها بالرزق. أحدمها :
 ه .واألول أشبلطفا  منه هبا حَّت يأتيها رزقها.  أن بعض الصاحلني من عباده سخره هللا تعاىل هلا والثاين :

  : كان  وقيل: هو بدعوة زكريا هلا بالرزق ، فيكون من خصائص زكريا  قيلوهذا اخلارق العظيم وقال أبو حيان :
 تأسيسا  لنبو ة ولدها عيسى.

كان ذلك يف زمان نِب ، فيكون   وهذان القوالن شبيهان بأقوال املعتزلة حيث ينفون وجود اخلارق على غري النِب ، إال إن
 ذلك معجزة لذلك النِب.

والظاهر أهنا كرامة خص هللا هبا مرمي ، ولو كان خارقا  ألجل زكريا مل يسأل عنه زكريا ، وأما كون ذلك ألجل نبوة عيسى 
 ، فهو كان مل خيلق بعد.

 ( . نَـَها آيَة  لِل َعاَلِمنيَ َوَجَعل َناَها َوابـ  ) : وهذا اخلارق من اآلية اليت قال تعاىل  قال الزجٌا
 أي : بغري مكافأة ومن غري تعب وال جد .(   ِإنه اَّللهَ يَ رحُزُق َمنح َيَشاُء بَِغريحِ ِحَسابٍ ) 
 أي بغري  (بَِغري ِ ِحَسابٍ )ذا حيتمل أن يكون من مجلة كالم مرمي ، وأن يكون من كالم هللا سبحانه وتعاىل ، وقوله وه

 ( .َويـَر زُق ُه ِمن  َحي ُث الَ حَي َتِسبُ )من غري مسألة سأهلا على سبيل يناسب حصوهلا ، وهذا كقوله تقدير لكثرته ، أو 
فخرٌب من هللا أنه يسوق إىل  (إن  هللا يـَر ُزُق َمن يشاء بغري حسابفقال : )  أنه من كالم هللا تعاىل لنبيه  ورجح الطربي

د حياسب عليه عبَده. ألنه جل ثناؤه ال ينقُص َسو قُه ذلك إليه كذلك من يشاء من خلقه رزَقه ، بغري إحصاء وال عد
خزائَنه ، وال يزيُد إعطاؤه إياه ، وحماَسبته عليه يف ُملكه ، وفيما لديه شيئ ا ، وال يعزب عنه علُم ما يرزقه ، وإمنا حُياسب 

خبروج ما خرج من عنده بغري حساب معروف َمن  يعطي َما يعطيه ، َمن  خيشى النقصاَن من ملكه ، ودخوَل النفاد عليه 
 ، ومن كان جاهال مبا يعطى على غري حساب. 

 ) ليعلم أن كل شيء عل قه هللا باملشيئة فإنه مقرون باحلكمة ، أي : أنه ليست مشيئة هللا  قوله تعاىل ) من يشاء
ُ وله تعاىل )جمردة هكذا تأيت عفوا  ، ال ، هي مشيئة مقرونه باحلكمة ، والدليل على ذلك ، ق َوَما َتَشاُءوَن ِإالا أَن  َيَشاَء اَّللا

 ( فلما بني  أن مشيئتهم مبشيئة هللا ، بني  أن ذلك مبِن عن علم وحكمة . ِإنا اَّللَا َكاَن َعِليما  َحِكيما  
 الفوائد :

 أن يبينها للناس . تعظيم هذه القصة ، ألن هللا أمر رسوله  -1
 تعاىل .عبادة هذه األسرة هلل -2
 النية الصاحلة يف تربية األبناء . -3
 إثبات امسني من أمساء هللا ومها : السميع والعليم . -4
 اعتذار اإلنسان عن ربه إذا وقع األمر خالف ذلك .-5
 التوسل إىل هللا بربوبيته . -6
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 أنه ال يستوي الذكور واإلناث . -7
 جواز تسمية املولود حني يولد . -8
 ة اإلنسان أبناءه من الشيطان .مشروعية إعاذ-9

 إثبات عداوة الشيطان لإلنسان .-10
 أن هللا من  على هذه الطفلة بشيئني : بالقبول احلسن ، والنبات احلسن . -11
 أن هللا قد ييسر لإلنسان من يكفله من أهل اخلري . -12
 أن األنبياء ال يعلمون الغيب . -13
 حساب . ن هللا يرزق من يشاء بغريإثبات أ -14
يُع الدَُّعاء ))  ( فَ َناَدتحُه الحَمآلِئَكُة َوُهَو قَاِئٌم 38ُهَناِلَك َدَعا زََكرِيها رَبهُه قَاَل َربِ  َهبح ِل ِمن لهُدنحَك ُذر ِيهًة طَيِ َبًة ِإنهَك مسَِ

قًا ِبَكِلَمةٍ  ىَي ُمَصدِ  ُرَك بَِيحح َراِب َأنه اَّللهَ يُ َبشِ  ( قَاَل َربِ  39َوَسيِ ًدا َوَحُصورًا َونَِبيًّا مِ َن الصهاحِلِنَي ) مِ َن اَّللهِ  ُيَصلِ ي ِف الحِمحح
َعُل َما َيَشاء ) َعل ِلِ َ آيًَة قَاَل 40َأَّنهَ َيُكوُن ِل ُغاَلٌم َوَقدح بَ َلَغِِنَ الحِكبَ ُر َوامحَرَأِت َعاِقٌر قَاَل َكَذِلَك اَّللهُ يَ فح ( قَاَل َربِ  اجح

 ( . (41اله ُتَكلِ َم النهاَس َثالَثََة أَيهاٍم ِإاله رَمحًزا َواذحُكر رهبهَك َكِثريًا َوَسبِ حح بِالحَعِشيِ  َواإِلبحَكاِر )آيَ ُتَك أَ 
 [ . 41 -38] آل عمران : 

---------------- 
زق مرمي، عليها السالم، فاكهة الشتاء يف الصيف، ملا رأى زكريا، عليه السالم، أن هللا تعاىل ير  (ُهَناِلَك َدَعا زََكرِيها رَبهُه ) 

َوَهن منه العظم، واشتعل رأسه شيبا، قد ضعف و  ا  كبري   ا  كان شيخ وفاكهة الصيف يف الشتاء، طمع حينئذ يف الولد، وإن
 ا  .سأل ربه وناداه نداء َخفي وإن كانت امرأته مع ذلك كبرية وعاقر ا، لكنه مع هذا كله

 إشارة إىل مكان ، وقد يستعمل يف الزمان ، وهو األظهر هنا أي : ملا رأى زكريا كرامة  (َناِلَك هُ )  قال ِف التسهيل
  .هللا تعاىل ملرمي سأل ِمَن اَّللِ 

 أي : من عندك .( قَاَل َربِ  َهبح ِل ِمنح َلُدنحَك )  
يَرُِثِِن َويَِرُث ِمن   .فـََهب  يل ِمن  َلُدن َك َولِيًّا ... تعاىل ) ا  ، واملراد هنا ولدا  صاحلا  كما قال صاحلا  ولدأي:  (ُذر ِيهًة طَيِ َبًة ) 

 ( . آِل يـَع ُقوبَ 
 أي: طاهرة األخالق، طيبة اآلداب، لتكمل النعمة الدينية والدنيوية هبم.  ( ُذر ِياة  طَيِ َبة  ) : قوله تعاىل  قال السعدي

 فاستجاب له دعاءه.
 : يف ذلك املكان ، قبل أن خيرج ، وقد نبهه إىل الدعاء : ي أ ( َناِلَك َدَعا زََكرِياا رَباهُ هُ قوله تعاىل )  قال ابن عاشور

واحلكمة ضالة املؤمن ، وأهل النفوس  (  ِإنا اَّللَا يـَر ُزُق َمن  َيَشاُء بَِغري ِ ِحَسابٍ ) مشاهدة خوارق العادة مع قول مرمي 
د إىل الدعاء بطلب الولد يف غري إبانه ، وقد كان يف حسرة من عدم الزكية يعتربون مبا يرون ويسمعون ، فلذلك عم

ومل يزل أهل اخلري ا  ، إهلي ا  د كان حينئذ يف مكان شهد فيه فيضفق ا  وأيض،  كما حكى هللا عند يف سورة مرمي  الولد
ة يف أهنا حمال يتوخون األمكنة مبا حدث فيها من خري ، واألزمنة الصاحلة كذلك ، وما هي إال كالذوات الصاحل

 جتليات رضا هللا.
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ومشاهدة خوارق العادات  ، وسأل الذرية الطيبة ألهنا اليت يرجى منها خري الدنيا واآلخرة حبصول اآلثار الصاحلة النافعة.
خولت لزكريا الدعاء مبا هو من اخلوارق ، أو من املستبعدات ، ألنه رأى نفسه غري بعيد عن عناية هللا تعاىل ، ال سيما 

 .يف زمن الفيض أو مكانه ، فال يعد دعاؤه بذلك جتاوزا حلدود األدب مع هللا 
 دل ت هذه اآلية على طلب الولد ، وهي ُسن ة املرسلني والصد يقني  : قال القرطيب. 

 ( .َوَلَقد  أَر َسل َنا ُرُسال  مِ ن قـَب ِلَك َوَجَعل َنا هَلُم  أَز َواجا  َوُذر ِياة   )قال هللا تعاىل  
، ولو أجاز له ذلك  ويف صحيح مسلم عن سعد بن أيب َوق اص قال : أراد عثمان أن يتبت ل فنهاه رسول هللا 

 الختصينا.
تم الليلة   قال نعم)  ألىب طَل حة حني مات ابنه وقال (  باب طلب الولد) وقد ترجم البخاري على هذا  قال :  أع َرس 

 فحملت.قال  ، بارك هللا لكما يف غابر ليلتكما
 يف البخاري : قال سفيان فقال رجل من األنصار : فرأيت تسعة أوالد كلهم قد قرأوا القرآن.و 

وساق حديث أنس بن مالك قال قالت " أم ُسليم : يا رسول هللا ، (  باب الدعاء بكثرة الولد مع الربكة)  ا  وترجم أيض
 . وبارك له فيما أعطيتهالل ُهم  أكثر ماله وولده  فقال :،  خادمك أنس أدع هللا له

 . ( ال لُهم  اغفر أليب َسَلمة وارفع درجته يف املهدياني فيما واخلفه يف َعِقبه يف الغابرين )  وقال  
 أخرجه أبو داود. (تزوجوا الَولود الَودود فإين مكاثر بكم األمم  ) وقال 

 ا يرجوه اإلنسان من نفعه يف حياته وبعد موته.واألخبار يف هذا املعىن كثرية حتث على طلب الولد وتندب إليه ; مل
ولو مل يكن إال هذا احلديث  (  أو ولد صاحل يدعو له: إذا مات أحدكم انقطع عمله إال من ثالث" فذكر )  قال 

 ) تفسري القرطِب ( . لكان فيه كفاية.
يُع الدَُّعاِء )  وم ، بل املراد منه أن جييب دعاءه وال خييب ليس املراد منه أن يسمع صوت الدعاء فذلك معل (ِإنهَك مسَِ

رجاءه ، وهو كقول املصلني : مسع هللا ملن محده ، يريدون قبل محد من محد من املؤمنني ، وهذا متأكد مبا قال تعاىل 
 . ( وملَ  َأُكن  ِبُدَعاِئَك َرب  َشِقي ا  ) حكاية عن زكريا عليه السالم يف سورة مرمي 

ُر َرمح َ  .كهيعصسورة مرمي ) كما قال تعاىل عنه يف قَاَل َربِ  ِإين ِ َوَهَن . ِإذ  نَاَدى رَباُه نَِداء  َخِفيًّا .ِت رَبِ َك َعب َدُه زََكرِيااذِك 
تَـَعَل الراأ ُس َشي ب ا وملَ  أَ  ُت ال َمَوايلَ ِمن  َورَا .ُكن  ِبُدَعاِئَك َربِ  َشِقيًّاال َعظ ُم ِمِنِ  َواش  َرَأيت َعاِقر ا فَـ َوِإين ِ ِخف  َهب  يل ِئي وََكاَنِت ام 

َعل ُه َربِ  َرِضيًّايَرُِثِِن َويَِرُث ِمن  آِل يـَع قُ  .ِمن  َلُدن َك َولِيًّا ُُه حَي ىَي ملَ  جَن َعل  لَُه ِمن  قـَب ُل  .وَب َواج  ُرَك ِبُغاَلٍم امس  يَا زََكرِياا ِإناا نـَُبشِ 
يًّا  َرَأيت َعاِقر ا َوَقد  بَـ قَاَل َربِ  َأَّنا  .مسَِ ٌ  .َلغ ُت ِمَن ال ِكرَبِ ِعِتيًّاَيُكوُن يل ُغاَلٌم وََكاَنِت ام  قَاَل َكَذِلَك قَاَل رَبَُّك ُهَو َعَليا َهنيِ 

ُتَك ـَوقَ   ا (.ِمن  قـَب ُل وملَ  َتُك َشي ئد  َخَلق 
  املفسرون ملاذا دعاء ربه خفيا  )أي سرا (اختلف  ( ِإذ  نَاَدى رَباُه نَِداء  َخِفي ا  ) ففي قوله تعاىل  

 أخفاه من قومه لئال يالم على مسألة الولد عند الكرب . : القول األول
 لئال ينسب يف طلب الولد إىل الرعونة لكربه .  القول الثاين :
 إنه أخفاه ألنه طلب أمر دنيوي . : القول الثالث
 ن الرياء .ألنه أقرب إىل اإلخالص وأبعد م : القول الرابع
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 ورجح هذا القول : الطربي ، وابن اجلوزي ، والرازي ، واآللوسي ، وابن عاشور ، والقامسي ، والشنقيطي ، والسعدي .
ِإذ  نَاَدى رَباُه نَِداء  َخِفيًّا ( يقول حني دعا ربه، وسأله بنداء خفي، يعىن: وهو مستسر  بدعائه  : قوله تعاىل ) قال الطربي

 ء .ا سأل ، كراهة منه للرياه إياه مومسألت
 م .ِإسرار الدعاء ، ومنه احلديث : ِإنكم ال تدعون أصوهذه القصة تدل على أن املستحب :  وقال ابن اجلوزي

 ا  .، ليكون أكمل وأفضل وأمت إخالصا  وناداه نداء خفي : ... وقال السعدي
 خفاء أفضل من اإلعالن يف الدعاء .كون اإلائه هو ما ذكرنا من  ـ: واألظهر : أن السر يف إخف قال الشنقيطيو 
 : وقد ذكر ابن القيم فوائد إخفاء الدعاء فقال 

أنه أعظم إميانا ألن صاحبه يعلم أن هللا تعاىل يسمع دعاءه اخلفي وليس كالذي قال أن هللا يسمع إن جهرنا  :أحدها 
 ا .وال يسمع إن أخفين

ختاطب امللوك وال تسأل برفع األصوات وإمنا ختفض عندهم األصوات  أنه أعظم يف األدب والتعظيم وهلذا ال :ثانيها 
 ه .وخيف عندهم الكالم مبقدار ما يسمعون

أنه أبلغ يف التضرع واخلشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده فإن اخلاشع الذليل الضارع إمنا يسأل مسألة  :ثالثها 
َّت إنه ليكاد تبلغ به ذلته ومسكنته وكسره وضراعته إىل أن مسكني ذليل قد انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته ح

 ق .ال يطاوله بالنطينكسر لسانه ف
 اإلخالص .أنه أبلغ يف : رابعها 

القلب على هللا تعاىل يف الدعاء فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته فكلما خفض صوته كان  يةأنه أبلغ يف مجع :خامسها 
  .دعو سبحانه وتعاىلمهته وقصده للم أبلغ يف صمده وجتريد

يسأله وهو من النكت السرية البديعة جدا أنه دال على قرب صاحبه من هللا وأنه القرتابه منه وشدة حضوره  :سادسها 
 د .قريب ال مسألة نداء البعيد للبعيمسألة مناجاة لل همسألة أقرب شيء إليه فيسأل

فإنه قد يكل  ميل واجلوارح ال تتعب خبالف ما إذا رفع صوته أنه أدعى إىل دوام الطلب والسؤال فإن اللسان ال :سابعها 
 ه .لسانه وتضعف بعض قوا

أحد فال أخفى دعاءه مل يدر به  أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع واملشوشات واملضعفات فإن الداعي إذا :ثامنها 
 ه .حيصل هناك تشويش وال غري 

التعبد له واالنقطاع إليه والتبتل إليه ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو إن أعظم النعم اإلقبال على هللا و  :تاسعها 
جلت وال نعمة أعظم من هذه النعمة فأنفس احلاسدين املنقطعني متعلقة هبا وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن 

 ه .   ال يقصد إظهارها ل احلاسد وأن
 ( وبَ يَرُِثِِن َويَِرُث ِمن  آِل يـَع قُ وقوله تعاىل )وذلك ألمور :وة والعلم ال املالاملراد باإلرث هنا إرث النب ، 

 أن النِب أعظم وأجل قدرا  من أن يشفق على ماله إىل ما هذا حده . أواًل :
أنه مل يذكر أنه كان ذا مال ، بل كان جنارا  يأكل من كسب يديه ، ومثل هذا ال جيمع ماال  وال سيما األنبياء  ثانيًا :

 م ، فإهنم كانوا أزهد شيء يف الدنيا .عليهم السال
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قال ) ال نُورث ، ما تركنا فهو صدقة ( ويف رواية عند الرتمذي بإسناد  أنه ثبت يف الصحيحني أن رسول هللا  ثالثًا :
 صحيح ) حنن معاشر األنبياء ال نورث ( .

ذ لو كان يف املال ملا خصه من بني إخوته بذلك ، وملا كان ( أي : يف النبوة ، إ َوَوِرَث ُسَلي َماُن َداُودَ قوله تعاىل ) رابعًا :
يف اإلخبار بذلك كبري فائدة ، إذ من املعلوم املستقر يف مجيع الشرائع وامللل أن الولد يرث أباه ، فلوال أهنا وراثة خاصة ملا 

 ( . 213/  5) تفسري ابن كثري                       أخرب هبا .
يًّابُِغاَل وقوله تعاىل )  ُُه حَي ىَي ملَ  جَن َعل  َلُه ِمن  قـَب ُل مسَِ  ( اختلف يف معىن ) مل جنعل له مسيا  ( . ٍم امس 

 قيل : مل يسم أحد قبله هبذا االسم ، واختاره ابن جرير والشوكاين والشنقيطي .
 أفضل منه . وقيل : مل جنعل له شبيها  .، وهذا مرجوح ألن حييي سبقه كثري من األنبياء ، وفيهم من هو

 وهذا القول أعِن قول من قال: مل يكن ليحىي قبل حيىي أحد مسي بامسه أشبه بتأويل ذلك، وإمنا  قال ابن جرير :
 ه .ه حيىي من قبله أحدا مسمى بامسمعىن الكالم: مل جنعل للغالم الذي هنب لك الذي امس

  حيىي .  قال أكثر املفسرين : معناه : مل نسم  أحدا  قبله: قال الشوكاين 
أنه مل جيعل له مثال  وال نظريا  ، فيكون على هذا مأخوذ من  (ملَ  جَن َعل لاُه ِمن قـَب ُل مسَِي ا   )وقال جماهد ومجاعة : معىن 

 املساماة أو السمو  ، ورد  هذا بأنه يقتضي تفضيله على إبراهيم وموسى .
 .  واألو ل أوَلوقيل : معناه مل تلد عاقر مثله ،  

 ويف إخباره سبحانه بأنه مل يسم  هبذا االسم قبله أحد فضيلة له من جهتني :ل رمحه هللا : مث قا
 أن هللا سبحانه هو الذي توىل تسميته به ، ومل يكلها إىل األبوين .  األوَل : 

 : أن تسميته باسم مل يوضع لغريه يفيد تشريفه وتعظيمه . واجلهة الثانية
ِميَ َوقـَو لُُه يِف : قال الشنقيطي  ُُه حَي ىَي ، يَُدلُّ َعَلى َأنا اَّللَا ُهَو الاِذي مَسااُه ، وملَ  َيِكل  َتس  يَِة ال َكرميَِة : امس  َتُه ِإىَل أَبِيِه ،  َهِذِه اآل 

ىَي . َقَبٌة َعِظيَمٌة لَِيح   َويف َهَذا َمنـ 
رَ )  أي: خاطبته املالئكة شفاها خطاب ا أمسعته، وهو قائم يصلي يف  ( ابِ فَ َناَدتحُه الحَماَلِئَكُة َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِ ي ِف الحِمحح

 . مث أخرب عما بش رته به املالئكة،  ل َوته، وجملس مناجاته، وصالتهحمراب عبادته، وحمل خَ 
نه أراد وقال بعض العلماء : أطلق املالئكة وأراد جربيل ، ومثل به بعض علماء األصول للعام املراد به اخلصوص قائال  : إ

 بعموم املالئكة خصوص جربيل .
 ويف املالئكة قوالن :  قال ابن اجلوزي: 

جربيل وحده ، قال السدي ، ومقاتل ، ووجهه أن العرب خترب عن الواحد بلفظ اجلمع ، تقول : ركبت يف  أحدمها :
 السفن ، ومسعت هذا من الناس .

 نهم ابن جرير الطربي .أهنم مجاعة من املالئكة ، وهو مذهب قوم ، م والثاين : 
ىَي  َأنه ) ُرَك بَِيحح  ألن هللا تعاىل أحياه أي: بولد يوجد لك من صلبك امسه حيىي. قال قتادة وغريه: إمنا مُسِ ي حيىي (اَّللهَ يُ َبشِ 

 ، وأن الذي توىل امسه هو هللا تعاىل .باإلميان
قًا ِبَكِلَمٍة ِمَن اَّللِه )   مصدقا  بعيسى . أي :( ُمَصدِ 
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 .وهو اختيار اجلمهور :  قال الرازي 
َا ال َمِسيُح وإمنا قيل لعيسى : كلمة ، ألن هللا أوجده بكلمة وهي قوله ) كن ( فكان كما قال تعاىل ) :  قال الشنقيطي ِإمنا

 ( .ا ِإىَل َمر مَيَ ِعيَسى اب ُن َمر مَيَ َرُسوُل اَّللِا وََكِلَمُتُه أَل َقاهَ 
مجهور العلماء يف معىن ) مصدقا  بكلمة هللا ( ، وقيل : املراد بـ) كلمة ( الكتاب ، أي :  : وهذا قول قال الشنقيطي

 مصدقا  بكتاب هللا .
 ل .السيد ، الذي يسود قومه; أي يفوقهم يف الشرف والفض( َوَسيِ ًدا ) 
إتياهنن تبتال  منه ،  الصحيح يف معىن ) وحصورا  ( أنه الذي حصر نفسه عن النساء مع القدرة على( َوَحُصورًا ) 

 فهي التزوج وعدم التبتل . وانقطاعا  لعبادة هللا ، وكان ذلك جائزا  يف شرعه ، وأما سنة النِب 
 : والقول الثاين: وهو اختيار احملققني أنه الذي ال يأيت النساء ال للعجز بل للعفة والزهد، وذلك ألن ... قال الرازي

 ا .س ومنعهاحلصور هو الذي يكثر منه حصر النف
  واختار قوم هذا القول لوجهني  : يوقال البغو: 

 .ألن الكالم خرج خمرج الثناء ، وهذا أقرب إىل استحقاق الثناء  :أحدمها 
 أنه أبعد من إحلاق اآلفة باألنبياء. :والثاين  
 . وقول من قال إنه كان عاجز عن إتيان النساء لعجزه ، أو ألنه عنني ، فهذا ليس بصحيح 
 قال كان ذلك لصغر اآللة ، ومنهم من قال : كان ذلك لتعذر اإلنزال ، ومنهم من العلماء من  .لرازي :..قال ا

قال : كان ذلك لعدم القدرة ، فعلى هذا احلصور فعول مبعىن مفعول ، كأنه قال حمصور عنهن ، أي حمبوس ، ومثله 
ألن هذا من صفات النقصان وذكر صفة ركوب مبعىن مركوب وحلوب مبعىن حملوب ، وهذا القول عندنا فاسد 

 النقصان يف معرض املدح ال جيوز ، وألن على هذا التقدير ال يستحق به ثوابا  وال تعظيما .
 أما قول من قال : إن احلصور فعول مبعىن مفعول ، وأنه حمصور عن النساء ألنه عنني ال يقدر  وقال الشنقيطي :

 عيب ونقص يف الرجال ، وليست من فعله حَّت يثىن عليه هبا . على إتياهنن ، فليس بصحيح ، ألن العن ة
  .شارة بوالدته، وهي أعلى من األوىلهذه بشارة ثانية بنبوة حيىي بعد الب (َونَِبيًّا )  

الذين صلحت عقائدهم وأعماهلم وأقواهلم ونياهتم ، والصالح ضد الفساد ، وقد وصف هللا حييي ( ِمَن الصهاحِلِنَي ) 
 ( . َوزََكرِياا َوحَي ىَي َوِعيَسى َوِإل َياَس ُكل  ِمَن الصااحِلِنيَ مع من وصف بذلك من األنبياء يف سورة األنعام يف قوله )  بالصالح

رمي أنه مل يبني هنا القدر الذي بلغ من الكرب ، ولكنه بينه يف سورة م( قَاَل َربِ  َأَّنه َيُكوُن ِل ُغاَلٌم َوَقدح بَ َلَغِِنَ الحِكبَ ُر  )
َرَأيت َعاِقرا  َوَقد  بـََلغ ُت ِمَن ال ِكرَبِ ِعِتي ا  بلغ من الكرَب عتيا  وذلك يف قوله تعاىل )  (  قَاَل َربِ  َأَّنا َيُكوُن يل ُغالٌم وََكاَنِت ام 

 والعيت : اليبس والقحول يف املفاصل والعظام من شدة الِكرَب .
َرَأيت َعاِقرا  هنا كانت كذلك قبل ِكربها بقوله )وبني  تعاىل أ( َوامحَرَأِت َعاِقٌر )   ( . وََكاَنِت ام 
 ( مع علمه بقدرة هللا تعاىل على كل شيءَأَّنا َيُكوُن يل ُغاَلمٌ فإن قيل : ما وجه استفهام زكريا يف قوله )   َواُب ِمن فَاجلَ 

 :َثاَلثَِة أَو ُجٍه 
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َوهُل : تِ  األح َهاَم زََكرِياا اس  ِتف  ِتع اَلٍم ; أِلَناُه اَل يـَع َلُم َهِل اَّللُا يَأ تِيِه بِال َوَلِد ِمن  َزو َجِة ال َعُجوِز َعلَ أَنا اس  َباٍر َواس  ِتخ  َهاُم اس  ى ِكرَبِ ف 
  ِ ِقيَقِة لِيَـع َلَمَها ، َواَل  ِسنِ ِهَما َعَلى َسِبيِل َخر ِق ال َعاَدِة ، أَو  يَأ ُمرُُه بَِأن  يـَتَـَزواَج َشاباة  ، أَو  يـَُردُّمُهَا َشابـاني  َهَم َعِن احلَ  تَـف  فَاس 

َكاَل يف َهَذا ،   َوُهَو َأظحَهُرَها .ِإش 
رَِة اَّللِا تـََعاىَل . الثهاين  َهاُم تـََعجٍُّب ِمن  َكَماِل ُقد  ِتف  َهاَمُه اس  ِتف   : َأنا اس 

ا ُهوَ  الثهاِلثُ  رَِمَة َوالسُّدِ يِ  : ِمن  َأنا زََكرِياا َلماا نَاَدت ُه ال َماَلِئَكُة َوُهَو  : َوُهَو الاِذي ذََكر نَا أَنا ِفيِه بـُع د  َما ذََكرَُه اب ُن َجرِيٍر َعن  ِعك 
ىَي ، قَاَل لَُه الشاي طَاُن : لَي َس َهَذا نَِداُء ال َماَل  ُرَك بَِيح  رَاِب َأنا اَّللَا يـَُبشِ  َا ُهَو نَِداُء الشاي طَاِن ، ِئَكِة قَائٌِم ُيَصلِ ي يِف ال ِمح  ، َوِإمنا

َوسَ  ِة الشاي طَاِن قـَب َل َأن  يـَتَـيَـقاَن أَناُه َفَداَخَل زََكرِياا الشاكُّ يِف َأنا النِ َداَء ِمَن الشاي طَاِن ، فـََقاَل ِعن َد َذِلَك الشاكِ  النااِشِئ َعن  َوس 
َا قـُل َنا : ِإنا   ِمَن اَّللِا : َأَّنا َيُكوُن يل ُغاَلمٌ  يََة ، َوِإمنا َعل  يل آيَة  اآل  يََة ِمَن اَّللِا َعَلى َذِلَك ِبَقو لِِه : َربِ  اج   َهَذا ، َوِلَذا طََلَب اآل 

 ال َقو َل ِفيِه بـُع ٌد ; أِلَناُه اَل يـَل َتِبُس َعَلى زََكرِياا نَِداُء ال َماَلِئَكِة بِِنَداِء الشاي طَاِن .
 وذهب الطربي وغريه إىل أن زكرياء ملا رأى حال نفسه وحال امرأته وأهنا ليست حبال نسل سأل  بن عطية :وقال ا

 عن الوجه الذي به يكون الغالم ، أتبدل املرأة خلقتها أم كيف يكون 
دة بني وقال مكي : وقيل إمنا سأل ألنه نسي دعاءه لطول امل،  وهذا تأويل حسن يليق بزكريا  : مث قال ابن عطية

 . وهذا قول ضعيف املعىن، الدعاء والبشارة وذلك أربعون سنة 
َعُل َما َيَشاُء )   أي: هكذا أم ُر هللا عظيم، ال يعجزه شيء وال يتعاظمه أمر . (قَاَل َكَذِلَك اَّللهُ يَ فح
َعلح ِل آيًَة )    .مة أستدل هبا على وجود الولد مِنأي: عال (قَاَل َربِ  اجح
 أي عالمة تدلِن على العلوق وإمنا سأهلا استعجاال  للسرور قاله احلسن ،  (ءايَة   قَاَل َرب  اجعل يلِ  ):  يقال اْللوس

وقيل ليتلقى تلك النعمة بالشكر حني حصوهلا وال يؤخر حَّت تظهر ظهورا  معتادا  ، ولعل هذا هو األنسب حبال 
أن تلك البشارة منه تعاىل ال من الشيطان ليس بشيء  أمثاله عليه السالم ، وقول السدي : إنه سأل اآلية ليتحقق 

 كما أشرنا إليه آنفا .
 من قبل هللا تعاىل، وهو ما يف  ردا  ا: وعن السدي والربيع: آية حتقق كون اخلطاب الوارد عليه و  وقال ابن عاشور

 ي . ويعلمونه بعلم ضرور وعندي يف هذا نظر، ألن األنبياء ال يلتبس عليهم اخلطاب الوارد عليهم من هللا، إجنيل لوقا
 ) أي: إشارة ال تستطيع النطق، مع أنك سوي صحيح، كما يف قوله ( قَاَل آيَ ُتَك َأاله ُتَكلِ َم النهاَس َثاَلثََة أَيهاٍم ِإاله رَمحًزا) 

 ( .َثالَث لََياٍل َسوِيًّا 
 ملَ  يـُبَـنيِ   َهِل ال َمانُِع َلُه ِمن  َكاَلِم ال:  قال الشنقيطي ُ ٌم طَرََأ َلُه ، أَو  آفٌَة مَت نَـُعُه ِمن  َذِلَك ، أَو  اَل َمانَِع لَُه ِإالا اَّللا نااِس ُبك 

َ يِف ُسورَِة ، َوُهَو َصِحيٌح اَل ِعلاَة لَُه  مٍ « َمر ميََ »َوَلِكناُه بـَنيا ، َواَل َمَرٍض  أَناُه اَل بَأ َس َعَلي ِه َوأَنا ان ِتَفاَء التاَكلُِّم َعن ُه اَل لُِبك 
لِِه تـََعاىَل  أِلَنا قـَو لَُه َسوِيًّا َحاٌل ِمن  فَاِعِل ُتَكلِ َم ُمِفيٌد  ا  (نااَس َثاَلَث لََياٍل َسوِي  قَاَل آيـَُتَك َأالا ُتَكلِ َم ال) َوَذِلَك يف قـَو 

ِليُمُهم  َواَل ُتِطيُقُه ع ِتَقاِل اللِ َساِن مبََرضٍ اَل اِل  ،إل ِع َجاِز َوَخر ِق ال َعاَدةِ ِلَكو ِن ان ِتَفاِء التاَكلُِّم ِبَطرِيِق ا ، َأي  : يـَتَـَعذاُر َعَلي َك َتك 
ٌم َواَل َخَرٌس ، َوَهَذا َما َعَلي ِه ا َوارِِح ، َما ِبَك َشائَِبٌة بُك  َل ِق َسِليَم اجلَ  َهُد لَُه ، يِف َحاِل َكو ِنَك َسِويا اخل  ُهوُر ، َوَيش  م  جلُ 

ب َكاِر  )لُُه تـََعاىَل قـَو    (.َواذ ُكر  رَباَك َكِثري ا َوَسبِ ح  بِال َعِشيِ  َواإل ِ
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  ا ، أي سوي اخللق، سليم : أي متنع الكالم فال تطيقه ثالث ليال بأيامهن يف حال كونك سوي قال الشنقيطيو
ذكر هللا فليس ممنوعا  منه  ، وأمامن الكالم على سبيل خرق العبادة ، ما بك خرس وال بكم ولكنك ممنوعاجلوارح

 ( .ح  بِال َعِشيِ  َواإِلب َكارِ اذ ُكر راباَك َكِثريا  َوَسب ِ بدليل قوله تعاىل يف آل عمران ) َ 
 وإمنا حبس لسانه عن الكالم تلك املدة ليخلص فيها لذكر هللا ( واذكر راباَك َكِثريا  :قوله تعاىل )  قال ِف التسهيل

 ر .ائه وال يشغل لسانه بغري الشكر والذكشكرا  على استجابة دع
 مث اعلم أن تلك الواقعة كانت مشتملة على املعجز من وجوه:  قال الرازي : 

 . : أن قدرته على التكلم بالتسبيح والذكر ، وعجزه عن التكلم بأمور الدنيا من أعظم املعجزات أحدها
 . دال املزاج من مجلة املعجزاتـسالمة البنية واعت : أن حصول ذلك املعجز يف تلك األيام املقدورة مع وثانيها

أن إخباره بأنه مَّت حصلت هذه احلالة فقد حصل الولد ، مث إن األمر خرج على وفق هذا اخلرب يكون أيضا   وثالثها :
 من املعجزات.

 : ن أسباهبا ليدل وفيه مناسبة عجيبة، وهي أنه كما مينع نفوذ األسباب مع وجودها، فإنه يوجدها بدو  قال السعدي
 . ذلك أن األسباب كلها مندرجة يف قضائه وقدره

، أمره بذكره ، ألن بالذكر تطمئن القلوب ، وترتاح النفوس ،  قلبك ولسانك يف مجيع أوقاتك (َواذحُكرح رَبهَك َكِثريًا ) 
 ويستنري القلب ، وشكرا  هلل تعاىل .

 وقد أمر هللا بذكره كثريا  :
ِلُحونَ َواذ كُ  قال تعاىل )  ( . ُروا اَّللَا َكِثريا  َلَعلاُكم  تـُف 

را  َكِثريا  وقال تعاىل )    ( . يَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا اذ ُكُروا اَّللَا ذِك 
را  َعِظيما  وقال تعاىل )   ( . َوالذااِكرِيَن اَّللَا َكِثريا  َوالذااِكَراِت أََعدا اَّللُا هَلُم  َمغ ِفَرة  َوَأج 

 ( .ِإالا الاِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصااحِلَاِت َوذََكُروا اَّللَا َكِثريا  َوانـ َتَصُروا ِمن  بـَع ِد َما ظُِلُموا ل تعاىل ) وقا
لِ وقال تعاىل )   ( . ُحونَ يَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتم  ِفَئة  فَاثـ ُبُتوا َواذ ُكُروا اَّللَا َكِثريا  َلَعلاُكم  تـُف 

بحَكاِر )   العشي : آخر النهار ، واإلبكار أول النهار .( َوَسبِ حح بِالحَعِشيِ  َواإلحِ
 وهذا الوقتان قد أمر هللا بذكره فيهما :

ِس َوقـَب َل ُغُروهِبَا تعاىل ) فقال  ِد رَبِ َك قـَب َل طُُلوِع الشام   ( .َوَسبِ ح  حِبَم 
ِد  وقال تعاىل ) ِس َوقـَب َل ال ُغُروبِ َوَسبِ ح  حِبَم   ( . رَبِ َك قـَب َل طُُلوِع الشام 

ب َكارِ وقال تعاىل )  ِد رَبِ َك بِال َعِشيِ  َواأل ِ تَـغ ِفر  ِلَذن ِبَك َوَسبِ ح  حِبَم   ( . فَاص رب  ِإنا َوع َد اَّللِا َحق  َواس 
 وتسبيح هللا يكون عن أمور ثالثة :

 وعن مماثلة املخلوقني . عن صفة العيب ، وعن نقص يف كمال ،
يِ  الاِذي ال مَيُوُت فالنقص كقوله تعاىل )   . (َوتـَوَكال  َعَلى احلَ 

 . (ال تَأ ُخُذُه ِسَنٌة َوال نـَو ٌم لَُه َما  وعن نقص يف كمال مثل قوله تعاىل ) 
ٌء َوُهَو الساِميُع ال  ومماثلة املخلوقني مثل قوله تعاىل )   ( . َبِصريُ لَي َس َكِمث ِلِه َشي 
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 الفوائد :
 أن مجيع اخللق مفتقرون إىل هللا حَّت األنبياء . -1
 أن زكريا بلغ سنا  بعيدا  دون أن يأتيه ولد . -2
 أنه ينبغي لإلنسان إذا سأل ذرية أن يسأل ذرية طيبة . -3
 التوسل إىل هللا بأمسائه املناسبة للحاجة . -4
 أن هللا يسمع الدعاء وجييب . -5
 املالئكة . إثبات -6
 مشروعية تبشري اإلنسان مبا يسره . -7

َحاَق نَِبي ا  ِمَن الصااحِلِنيَ قال تعاىل )   ( . َوَبشار نَاُه بِِإس 
 ( . َوَبشاُروُه ِبُغالٍم َعِليمٍ وقال تعاىل ) 

 أفال أبشر الناس   ( متفق عليه .وقال معاذ للرسول ) 
َنا أَنَا َجاِلٌس عَ قال كعب ) ... اِل الايت ذََكَر هللا تـََعاىَل ِمناا ، َقد  َضاَقت  َعَليا نـَف سي َوَضاَقت  َعَليا األر ُض مبَا فـَبَـيـ  َلى احل 

، َوَعَرف ُت  يـَُقوُل بِأع َلى َصوتِِه : يَا َكع َب ب َن َماِلٍك أب ِشر  ، َفَخَرر ُت َساِجدا َرُحَبت  ، مسَِع ُت َصو َت َصارٍِخ أوََف َعَلى َسل عٍ 
ر َفَذَهَب النااُس يـَُبشِ ُرونـََنا ،  النااَس بِتَـو بَِة هللا  أناُه َقد  َجاَء فـَرٌَج . فآَذَن رسوُل هللا  َنا ِحنَي َصلاى َصالَة الَفج  َعَليـ 

َلَم ِقَبِلي ،  رََع َفَذَهَب ِقَبَل َصاِحَِبا ُمَبشِ روَن َورََكَض َرُجٌل ِإيَلا فـََرسا  َوَسَعى َساٍع ِمن  أس  ََبِل ، َفكاَن الصاو ُت أس  َوأَو ََف َعَلى اجل 
َتُه يـَُبشِ ُرين نـََزع ُت لَُه ثـَو يَبا َفَكَسو تـُُهَما إيااُه بِبشارت َمِئٍذ ِمَن الَفَرِس ، فـََلماا َجاءين الاِذي مسَِع ُت َصو  َرمُهَا يـَو  ِلُك َغيـ  ه، َوهللِا َما أم 

ِ فـََلب تَـَعر ُت ثـَو بـَني  تُـُهما ، َوان طََلق ُت أتَأماُم رسوَل هللا ، َواس  يـَتَـَلقااين النااُس فـَو جا  فـَو جا  يُهنِ ئوَنِن بالتـاو بَِة َويـَُقوُلوَن يل :  س 
ِنَك تـَو بَُة هللا َعَلي كَ   لِتَـه 

 الثناء على من صدق املرسلني . -8
 الصفات العظيمة يف النِب حييي . -9

 ني ، بل هم يف أعلى مراتب الصالح .أن األنبياء من الصاحل -10
 أنه ال حرج على اإلنسان أن يطلب ما تطمئن به نفسه . -11
 إثبات املشيئة هلل . -12
 جواز البحث عما يزيد اإلميان . -13
 متام قدرة هللا . -14
 فضل ذكر هللا . -15
 هـ ( . 1433/  6/  8) األحد                       .فضل ذكر هللا يف هذين الوقتني  -16
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َطَفاِك َعَلى ِنَساء الحَعاَلِمنَي ))   ُنيِت ِلَربِ ِك 42َوِإذح قَاَلِت الحَمالَِئَكُة يَا َمرحََيُ ِإنه اَّللهَ اصحَطَفاِك َوَطههَرِك َواصح ( يَا َمرحََيُ اق ح
ُجِدي َوارحَكِعي َمَع الرهاِكِعنَي ) يِه ِإلَيَك َوَما ُكنَت َلَديحِهمح ِإذح يُ لحُقون َأقحاَلَمُهمح أَي ُُّهمح ( َذِلَك ِمنح أَنَباء الحَغيحِب نُوحِ 43َواسح

ُفُل َمرحََيَ َوَما ُكنَت َلَديحِهمح ِإذح ََيحَتِصُموَن )  ( . (44َيكح
 [ . 44-42] آل عمران :  

--------------- 
 .راد باملالئكة ههنا جربيل وحده قالوا امل (َوِإذح قَاَلِت الحَمالِئَكُة ) 
رِهِ يـُنَـز ُل املالئكة بالر ) وهذا كقوله   يعِن جربيل ، وهذا وإن كان عدوال  عن الظاهر إال أنه جيب املصري إليه ، (  وح ِمن  أَم 

َها ُروَحَنا فـََتَمثاَل هَلَا )، وهو قوله ألن سورة مرمي دلت على أن املتكلم مع مرمي عليها السالم هو جربيل  فََأر َسل َنا ِإلَيـ 
 (.را  َسوِي ا  َبشَ 

يا مرمي  - ا  حسن ا  لها رهبا بقبول حسن وأنبتها نباتاليت تقب -واذكر يا حممد للناس وقت أن قالت املالئكة ملرمي  :واملعىن
من كل ما يتناَف مع ، و َوَطهاَرِك من األدناس واألقذار، وقبلك خلدمة بيته اختارك واجتباك لطاعته ي:أ، ِإنا اَّللَا اص َطفاكِ 

 ، والطبع السليم َواص َطفاِك َعلى ِنساِء ال عاَلِمنَي بأن وهب لك عيسى من غري أب دون أن ميسسك بشر.لق احلميداخل
 وجعلك أنت وهو آية للعاملني.

بأن شهد هلا باالصطفاء والطهر واحملبة ، وأكد هذا اخلرب لالعتناء ا  عظيم ا  اَّلل  تعاىل قد مدح مرمي مدحفأنت ترى أن 
 لتنويه بقدره.بشأنه ، وا

  الراجح أهنم قالوه هلا مشافهة ، ألن هذا ما يدل عليه ظاهر اآلية  (إن اَّلل  اصطفاك وطهرك .. ) وقول املالئكة ملرمي
 ، وإليه ذهب صاحب الكشاف فقد قال : روى أهنم كلموها شفاها معجزة لزكريا ، أو إرهاصا لنبوة عيسى .

 رؤيا الصادقة يف النوم.كان خطاهبم هلا باإلهلام أو بال: وقيل 
ألنه هو الظاهر من اآلية ، وألنه املوافق ألقوال مجهور املفسرين ، وألنه جاء صرحيا يف آيات أخرى أن امللك  واألول أوَل

ِلها يف سورة مرمي : َواذ ُكر  يف ال ِكتاِب َمر مَيَ ِإِذ انـ َتَبَذت   -تعاىل  -قد متثل هلا بشرا سويا وكلمها ، وذلك يف قوله  ِمن  أَه 
ِن ِمن َك ِإن  ُكن َت َمكانا  َشر ِقيًّا. فَاختاََذت  ِمن  ُدوهِنِم  ِحجابا  فََأر َسل نا ِإلَي ها ُروَحنا فـََتَمثاَل هَلا َبَشرا  َسوِيًّا. قالَ  ت  ِإين ِ أَُعوُذ بِالرامح 

ا أَنَا َرُسوُل رَبِ ِك أِلََهَب َلِك ُغالما    . زَِكيًّاَتِقيًّا. قاَل ِإمنا
 اصطفاؤه إياها سبحانه من وجوه : (يَا َمرحََيُ ِإنه اَّللهَ اصحَطَفاِك )  

 ث .: أنه تعاىل قبل حتريرها مع أهنا كانت أنثى ومل حيصل مثل هذا املعىن لغريها من اإلناأحدها 
 ة .عصمنه تعاىل فرغها لعبادته ، وخصها يف هذا املعىن بأنواع اللطف واهلداية والأثانيها : 

أَّن َلِك هذا قَاَلت  ُهَو ِمن  ) أنه كفاها أمر معيشتها ، فكان يأتيها رزقها من عند هللا تعاىل على ما قال هللا تعاىل  : ثالثها
 ( . ِعنِد هللا
 أنه أنبتها نباتا  حسنا  . رابعها :

 .من كل عيب يف خلق وُخلق ودين (َوَطههَرِك ) 
 أقوال.ويف هذا االصطفاء الثاين (  لحَعاَلِمنيَ َواصحَطَفاِك َعَلى ِنَساِء ا) 
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 . تأكيد لألول إنه قيل :
 االصطفاء األول اصطفاء عام ، وهذا االصطفاء اصطفاء خاص بالنساء ، حيث جعلها من النساء الكم ل . وقيل :

 األول للعبادة ، والثاين : لوالدة عيسى عليه السالم.:  وقيل
 فاء األول أنه تقبلها ، والثاين لوالدة عيسى .وذهب بعض العلماء إىل أن االصط

 وأما االصطفاء الثاين : فاملراد أنه تعاىل وهب هلا عيسى عليه السالم من غري أب ، وأنطق عيسى :  قال الرازي
حال انفصاله منها حَّت شهد مبا يدل على براءهتا عن التهمة ، وجعلها وابنها آية للعاملني ، فهذا هو املراد من هذه 

 ة أللفاظ الثالثا
  مجيع النساء يف سائر األعصار ، واستدل به على أفضليتها على فاطمة ،  قيل  ( َعَلى ِنَساِء ال َعاَلِمنيَ تعاىل )قوله :

 . وخدجية ، وعائشة رضي هللا تعاىل عنهن
 ابن جرير .، واختاره  وقيل : املراد نساء عاملها فال يلزم منه أفضليتها على فاطمة رضي هللا تعاىل عنها

ُنيِت ِلَربِ ِك )    . القنوت دوام الطاعة يف خضوع وخشوع( يَا َمرحََيُ اق ح
 مث أخرب تعاىل عن املالئكة: أهنم أمروها بكثرة العبادة واخلشوع واخلضوع والسجود والركوع والدؤوب :  قال ابن كثري

مما فيه حمنة هلا ورفعة يف الدارين، مبا أظهر هللا تعاىل هبا من األمر الذي قدره وقضاه،   يف العمل هلا، ملا يريد هللا تعاىل
ُجِدي َوار َكِعي َمَع  ) فيها من قدرته العظيمة، حيث خلق منها ولد ا من غري أب، فقال تعاىل يَا َمر مَيُ اقـ ُنيِت لَِربِ ِك َواس 

 ( .يف الساَماَواِت َواألر ِض ُكل  َلُه قَانُِتوَن  بَل  َلُه َما ) أما القنوت فهو الطاعة يف خشوع  كما قال تعاىل (الرااِكِعنَي 

  : القنوت. لزوم الطاعة واالستمرار عليها ، مع استشعار اخلشوع واخلضوع اَّلل  رب العاملني.جاء يف التفسري الوسيط 
جود اَّلل  ومن الركوع من الس يعليها ، وأكثر  يالعبادة َّلل  وحده وداوم يملرمي : يا مرمي أخلص : قالت املالئكة أيضا   يأ

 من خالقه عز وجل ا  وحب ا  مع الراكعني ، فإن مالزمة الطاعات والصلوات من شأهنا أن حتفظ النعم وأن تزيد اإلنسان قرب
. 

 وال سيما الصالة يف مجاعة. باحملافظة على العبادات ا  فاآلية الكرمية دعوة قوية من اَّلل  تعاىل ملرمي ولعباده مجيع
 ( ُنيِت ِلَربِ كِ اقوله تعاىل ( الالم يف قوله ) لربك ( لالختصاص ، أي : قنوتا  خالصا  هلل ، أي : طاعة خالصة له ،  ق ح

 ألن من شرط الطاعة أن تكون خالصة هلل .
ُجِدي )   أي : السجود املعروف .( َواسح

فضله ومزيته ، وعطف السجود على القنوت من باب عطف اخلاص على العام . وذكر اخلاص بعد العام يدل على 
 ولذلك يعترب السجود من أفضل الطاعات ويف احلديث ) أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ( .

الركوع معروف ، واملعىن : ) مع الراكعني ( يف مجلتهم ، وليس املراد أن تصلي مع اجلماعة ،  ( َوارحَكِعي َمَع الرهاِكِعنيَ ) 
 اعة ، لكن كوين يف مجلة الراكعني الذين يركعون هلل .ألن املرأة ال ختاطب بالصالة مع اجلم

 . قدم السجود على الركوع ، ألنه أفضل وأشرف 
 وقيل : إن السجود كان يف دينهم قبل الركوع ، قال ابن القيم : وهذا قائل ما ال علم له به .
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 : ى مطلق العبادة وتفصيلها فذكر والذي يظهر يف اآلية وهللا أعلم مبراده من كالمه أهنا اشتملت علقال ابن القيم
 األعم مث ما هو أخص منه مث ما هو أخص من األخص 

فذكر القنوت أوال وهو الطاعة الدائمة فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة مث ذكر ما هو أخص منه وهو  
ق القنوت مث ذكر الركوع الذي السجود الذي يشرع وحده كسجود الشكر والتالوة ويشرع يف الصالة فهو أخص من مطل

ال يشرع إال يف الصالة فال يسن اإلتيان به منفردا فهو أخص مما قبله ففائدة الرتتيب النزول من األعم إىل األخص إىل 
 . أخص منه ومها طريقتان معروفتان يف الكالم النزول من األعم إىل األخص

أي : هذا الذي قصصناه عليك من قصة امرأة عمران وابنتها مرمي البتول ومن (  َذِلَك ِمنح أَن حَباِء الحَغيحِب نُوِحيِه ِإلَيحكَ ) 
 من األنباء املغيبة واألخبار اهلامة اليت أوحينا هبا إليك يا حممد ما كنت تعلمها من قبل . قصة زكريا وحييي إمنا هو

 كريا وغري ذلك من األخبار البديعة.اسم اإلشارة ذِلَك يعود إىل ما تقدم احلديث عنه من قصة امرأة عمران وقصة ز ف 
 واألنباء : مجع نبأ ، وهو اخلرب العظيم الشأن.

 والوحي : لغة اإلعالم بسرعة .
 وشرعا  : إخبار هللا تعاىل لنِب من أنبيائه مبا يشاءه من شرعه .

 فيه داللة على نبو ة حممد  (نُوِحيِه ِإلَيكَ : قوله تعاىل ) قال القرطيب زكريا ومرمي ومل يكن قرأ  حيث أخرب عن قصة
فرد  الكناية إىل "ذلك"  (نُوِحيِه ِإلَيَك  )الكتب; وأخرب عن ذلك وصد قه أهل الكتاب بذلك ; فذلك قوله تعاىل 

 فلذلك ذُكِ ر. 
ُفُل َمرحََيَ )  ون ويتنافسون على كفالة أي : وما كنت عندهم إذ خيتصم( َوَما ُكنحَت َلَديحِهمح ِإذح يُ لحُقوَن َأقحالَمُهمح أَي ُُّهمح َيكح

 مرمي حني ألقوا أقالمهم للقرعة كل يريدها يف كنفه ورعايته .
 .واألقالم مجع قلم وهي اليت كانوا يكتبون هبا التوراة ، وقيل املراد هبا السهام 
وَن أَق الَمُهم  لفعلهم وما جرى من أمرهم يف شأن مرمي ، ِإذ  يـُل قُ  ا  عندهم معايني : لديهم أ -يا حممد  -وما كنت  ي :أ

 اليت جعلوا عليها عالمات يعرف هبا من يكفل مرمي وما كنت لديهم إذ خيتصمون فيما بينهم بسببها تنافسا يف كفالتها
 أي : يتنازعون فيمن يكفلها منهم .(  َوَما ُكنحَت َلَديحِهمح ِإذح ََيحَتِصُمونَ ) 

 يم اخلبري .والغرض : أن هذه األخبار كانت وحيا  من عند هللا العل
  ذكروا يف تلك األقالم وجوها  : قال الرازي : 

املراد باألقالم اليت كانوا يكتبون هبا التوراة وسائر كتب هللا تعاىل ، وكان القراع على أن كل من جرى قلمه على  األول :
 . ألكثرينعكس جري املاء فاحلق معه ، فلما فعلوا ذلك صار قلم زكريا كذلك فسلموا األمر له وهذا قول ا

 ألقوا عصيهم يف املاء اجلاري جرت عصا زكريا على ضد جرية املاء فغلبهم ، هذا قول الربيعملا : أهنم  والثاين
: قال أبو مسلم : معىن يلقون أقالمهم مما كانت األمم تفعله من املسامهة عند التنازع فيطرحون منها ما يكتبون  والثالث

وهو شبيه بأمر (  فساهم َفَكاَن ِمَن املدحضني) سلم له األمر ، وقد قال هللا تعاىل عليها أمساءهم فمن خرج له السهم 
القداح اليت تتقاسم هبا العرب حلم اجلزور ، وإمنا مسيت هذه السهام أقالما  ألهنا تقلم وتربى ، وكل ما قطعت منه شيئا  

 بعد شيء فقد قلمته ، وهلذا السبب يسمى ما يكتب به قلما .
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 وقوع لفظ القلم على هذه األشياء وإن كان صحيحا  نظرا  إىل أصل االشتقاق ، إال أن العرف  ضي :قال القا
 أوجب اختصاص القلم هبذا الذي يكتب به ، فوجب محل لفظ القلم عليه.

 : استدل بعض علمائنا هبذه اآلية على إثبات الُقر عة ، وهي أصل يف شرعنا لكل من أراد العدل يف  قال القرطيب
قسمة ، وهي سنة عند مجهور الفقهاء يف املستويني يف احلجة ليعدل بينهم وتطمئن قلوهبم وترتفع الظِ نة عمن يتوىل ال

 للكتاب والسناة. ا  قسمتهم ، وال يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان املقسوم من جنس واحد اتباع
واردة فيها ، وزعموا أهنا ال معىن هلا وأهنا تشبه األزالم اليت ورد  العمَل بالُقر عة أبو حنيفة وأصحابه ، ورد وا األحاديث ال

 هنى هللا عنها.
وحكى ابن املنذر عن أيب حنيفة أنه جو زها وقال : القرعة يف القياس ال تستقيم ، ولكنا تركنا القياس يف ذلك وأخذنا 

 باآلثار والسن ة.
 . نس وزكريا ونبينا حممد : وقد عِمل بالقرعة ثالثة من األنبياء : يو  قال أبو عبيد

 واستعمال القرعة كاإلمجاع من أهل العلم فيما يقسم بني الشركاء ، فال معىن لقول من رد ها.: قال ابن املنذر
( إذ  يـُل ُقوَن أَق اَلَمُهم   )وقد ترجم البخاري  يف آخر كتاب الشهادات ) باب الُقر عِة يف املشِكالت وقوِل هللا عز وجل 

ِهن فيها مثل قوم استهموا على سفينة  )النعمان بن بشري وساق حديث  ُد 
 ... ( .مثل القائم على حدود هللا وامل

لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن )  قال رسول هللا  :قال ويف الصحيحني عن أيب هريرة 
 ا ( .يستهموا عليه الستهمو 

 .(أقرع بني أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه كان إذا أراد سفرا  ) ن النِب ويف الصحيحني أيضا عن عائشة أ
 الفوائد :

 تعظيم شأن مرمي . -1
 فضل مرمي . -2
 .أن هللا يصطفي من الناس من يشاء -3
 بغيا  . امما ادعاه اليهود من كوهن براءة مرمي -4
 أن مرمي مفضلة على النساء . -5
 له . بنعمة ينبغي أن يشكر هللا ويتعبد ى أحدنعم علأأن هللا إذا  -6
رِِكنَي(فضيلة القنوت ، وقال تعاىل )  -7  .ِإنا ِإبـ رَاِهيَم َكاَن أُماة  قَانِتا  َّلِلِا َحِنيفا  وملَ  َيُك ِمَن ال ُمش 
 فضيلة السجود والركوع .-8
 . إثبات رسالة النِب  -9

 جواز القرعة. -10
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ُُه الحَمِسيُح ِعيَسى ابحُن َمرحََيَ َوِجيًها ِف الدُّ ِإذح قَاَلِت الحمَ  ) ُرِك ِبَكِلَمٍة مِ نحُه امسح ن حَيا َواْلِخَرِة َوِمَن آلِئَكُة يَا َمرحََيُ ِإنه اَّللهَ يُ َبشِ 
اًل َوِمَن الصهاحِلِنَي )45الحُمَقرهِبنَي ) ِد وََكهح ِِن َبَشٌر  ( قَاَلتح َرب ِ 46( َوُيَكلِ ُم النهاَس ِف الحَمهح َأَّنه َيُكوُن ِل َوَلٌد َوملَح ََيحَسسح

َا يَ ُقوُل َلُه ُكن فَ َيُكوُن ) رَاَة 47قَاَل َكَذِلِك اَّللهُ ََيحُلُق َما َيَشاء ِإَذا َقَضى َأمحًرا فَِإَّنه َمَة َوالت هوح كح ( َويُ َعلِ ُمُه الحِكَتاَب َواحلِح
ُلُق َلُكم مِ َن الطِ نِي َكَهيحَئِة الطهريحِ فَأَنُفُخ ( َوَرُسواًل ِإََل َبِِن إِ 48َواإِلجِنيَل ) َرائِيَل َأين ِ َقدح ِجئحُتُكم بِآيٍَة مِ ن رهبِ ُكمح َأين ِ َأخح سح

ًرا بِِإذحِن اَّللِه َوأُبحرِ  َتى بِِإذحِن اَّللِه َوأُنَ بِ ُئُكم َبَِ  ئُ ِفيِه فَ َيُكوُن طَي ح ِيي الحَموح َمَه واألَب حَرَص َوُأحح ا تَأحُكُلوَن َوَما َتدهِخُروَن ِف األكح
ِمِننَي ) بُ ُيوِتُكمح ِإنه ِف َذِلكَ  َح َ َيَديه ِمَن الت هوحرَاِة َوأُلِحله َلُكم بَ عحَض الهِذي 49ْليًَة لهُكمح ِإن ُكنُتم مُّ قًا لِ َما بَ نيح ( َوُمَصدِ 

َتِقيٌم 50ُقواح اَّللهَ َوَأِطيُعوِن )ُحر َِم َعَليحُكمح َوِجئحُتُكم بِآيٍَة مِ ن رهبِ ُكمح فَات ه  ( ِإنه اَّللهَ َريبِ  َورَبُُّكمح فَاعحُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّسح
(51) . ) 
 [ . 51 – 46آل عمران:  ] 

---------------- 
 منها ولد عظيم، له شأن كبري.هذه بشارة من املالئكة ملرمي، عليها السالم، بأن سيوجد  (يَا َمرحََيُ   ِإذح قَاَلِت الحَماَلِئَكةُ  )

)  وهذا تفسري قوله(  فيكون كن)  أي: بولد يكون وجوده بكلمة من هللا، أي: بقوله له (ِإنه اَّللهَ يُ َبشِ ُرِك ِبَكِلَمٍة ِمنحُه ) 
ق ا ِبَكِلَمٍة ِمَن اَّللِا   ه .ما ذكره اجلمهور على ما سبق بيانك  (ُمَصدِ 

 لمة مراد به كلمة خاصة خمالفة للمعتاد يف تكوين اجلنني أي بدون األسباب ووصف عيسى بك:  قال ابن عاشور
 ة .املعتاد
 من ( ليست تبعيضية، بل ابتدائية، كقوله  ( ِبَكِلَمٍة ِمن هُ )  قوله تعاَل ( من ) وليست ابتدائية:  ) وروح منه ،

يعا  ِمن ُه َوَسخاَر َلُكم  َما يف الساَماَواِت َومَ  تبعيضية ، كقوله تعاىل ) َر ِض مجَِ أي : روح صادرة من هللا ، وليست  (ا يف األ 
 جزءا  من هللا كما تزعم النصارى .

ُُه الحَمِسيُح ِعيَسى ابحُن َمرحََيَ )    مسي باملسيح ؟ امسه عيسى ، ولقبه املسيح ، وينسب ألمه .( امسح

 لكثرة سياحته.قيل : 
  أَخ َص هلما.ال ، أي :  وقيل: ألنه كان مسيح  القدمني

 إذا مسح أحد ا من ذوي العاهات برئ بإذن هللا تعاىل. كانوقيل: ألنه  
 ئحكي عن ابن عباس أنه قال : مل ميسح ذا عاهـة إال بر :  قال النووي . 

 وح أسفل القدمني ال أَخص له .: ألنه ممس وقيل
 : ملسحه األرض أي قطعهـا .        وقيل
 . وينسب ألمه ، حيث ال أب له 
 : وهلذا ملا ذكر هللا املسيح يف القرآن قال ) ابن مرمي ( خبالف سائر األنبياء ويف ذلك فائدتان : قال ابن تيمية 
 : بيان أنه مولود ، وهللا مل يولد . إحدامها 
                            رمي ، بأنه ابنها ليس هو ابن هللا .: نسبته إىل م والثانية 

ِخَرِة َوِجيًها ِف الدُّ )  أي: له وجاهة ومكانة عند هللا يف الدنيا، مبا يوحيه هللا إليه من الشريعة، وينزل  عليه من  (ن حَيا َواْلح
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الكتاب، وغري ذلك مما منحه به، ويف الدار اآلخرة يشفع عند هللا فيمن يأذن له فيه، فيقبل منه، أسوة بإخوانه من أويل 
 م .، صلوات هللا عليهالعزم
 وجاهته يف الدنيا النبوة ، ويف اآلخرة الشفاعة وعلو الدرجة . قال الشوكاين : 
  الدنيا بالطاعة ، ويف اآلخرة بالشفاعة.: يف  وقيل قال أبو حيان :و 

 : يف الدنيا بإحياء املوتى وإبراء األكمة واألبرص ، ويف اآلخرة بالشفاعة. وقيل
 لية املرسلني.: يف الدنيا كرميا  ال يرد وجهه ، ويف اآلخرة يف ع وقيل

 : الوجاهة يف الدنيا النبوة والتقدم على الناس ، ويف اآلخرة الشفاعة وعلو الدرجة يف اجلنة. يوقال الزخمشر 
 ه .ويف اآلخرة مكانته ونعميه وشفاعتوجاهة عيسى يف الدنيا نبوته وذكره ورفعه ،  وقال ابن عطية :

 عند هللا .(  َوِمَن الحُمَقرهِبنيَ ) 
ِد َوُيَكل ِ )   .) املهد فراش الرضيع (  أي : يكلمهم وهو يف املهد ، آية من آيات هللا تعاىل .( ُم النهاَس ِف الحَمهح

ِد ِإالا َثالَثٌَة  ملَ  يـََتَكلام  يف )قَاَل   َعن  َأىِب ُهَريـ َرَة َعِن الناِب ِ  َرُجال  َعاِبدا   وََكاَن ُجَري جٌ  َوَصاِحُب ُجَريحجٍ اب ُن َمر مَيَ ِعيَسى ال َمه 
َنا َصِبٌّ يَ رحَضُع ِمنح  ... َوَصاَليت  يفَاختاََذ َصو َمَعة  َفَكاَن ِفيَها فَأَتـَت ُه أُمُُّه َوُهَو ُيَصلِ ى فـََقاَلت  يَا ُجَري ُج . فـََقاَل يَا َربِ  أُم ِ  َوبَ ي ح

َعِل اب ِِن َرُجٌل رَاِكٌب َعَلى َداباٍة فَارَِهٍة َوَشارٍَة حَ  ُأمِ ِه َفَمره  َوأَقـ َبَل ِإلَي ِه فـََنَظَر  يَ ِمث َل َهَذا . فـَتَـَرَك الثاد   َسَنٍة فـََقاَلت  أُمُُّه اللاُهما اج 
ِيِه َفَجَعَل يـَر َتِضُع . قَاَل َفَكَأين ِ  ِإلَي ِه فـََقاَل اللاُهما اَل جَت َعل ِِن  َوُهَو حَي ِكى  وِل اَّللِا أَن ظُُر ِإىَل َرسُ  ِمثـ َلُه . مُثا أَقـ َبَل َعَلى ثَد 

َبِعِه الساباابَِة يِف   َفِمِه َفَجَعَل مَيُصَُّها . قَاَل َوَمرُّوا جِبَارِيٍَة َوُهم  َيض رِبُونـََها َويـَُقوُلوَن زَنـَي ِت َسَرق ِت . َوِهَى تـَُقولُ  ار ِتَضاَعُه بِِإص 
ِبَ  َعل ِِن  اللاُهما اَل جَت َعِل اب ِِن  اَّللُا َونِع َم ال وَِكيُل . فـََقاَلت  أُمُّهُ  َحس  َها فـََقاَل اللاُهما اج  ِمثـ َلَها .  ِمثـ َلَها . فـَتَـَرَك الراَضاَع َوَنَظَر ِإلَيـ 

َعِل اب ِِن  َي َئِة فـَُقل ُت اللاُهما اج  ِديَث فـََقاَلت  َحل َقى َمرا َرُجٌل َحَسُن اهل  ِمثـ َلُه .  ُقل َت اللاُهما اَل جَت َعل ِِن ِمثـ َلُه . فَـ  فـَُهَناَك تـَرَاَجَعا احلَ 
َعل ِِن  َوَمرُّوا هِبَِذِه اأَلَمِة َوُهم  َيض رِبُونـََها َويـَُقوُلوَن زَنـَي ِت َسَرق ِت . فـَُقل ُت اللاُهما اَل جَت َعِل اب ِِن  ِمثـ َلَها  ِمثـ َلَها . فـَُقل َت اللاُهما اج 

رِق   باارا  فـَُقل ُت اللاُهما اَل جَت َعل ِِن قَاَل ِإنا َذاَك الراُجَل َكاَن جَ  ِمثـ َلُه . َوِإنا َهِذِه يـَُقوُلوَن هَلَا زَنـَي ِت . وملَ  تـَز ِن َوَسَرق ِت وملَ  َتس 
َعل ِِن   ( رواه مسلم .ِمثـ َلَها  فـَُقل ُت اللاُهما اج 

اًل )   م يف املهد كما يكلمهم يف الكهولة .أي : يكلمه(  وََكهح
 معناه يكلم الناس يف هاتني احلالتني كالم األنبياء من غري تفاوت بني حال الطفولة وحال الكهولة ل الزخمشري قا :
. 
  قال أبو مسلم : معناه أنه يكلم حال كونه يف املهد ، وحال كونه كهال  على حد واحد وصفة واحدة وذلك ال شك

 ة .أنه غاية يف املعجز 
  : ية أنه أعلمهم أن عيسى وفائدة اآلوقال بعض العلماء   يكلمهم يف املهد ويعيش إىل أن يكلمهم كهال  ، إذ

 كانت العادة أن من تكلم يف املهد مل يعش.
 .قال األصم : املراد منه أنه يبلغ حال الكهولة 
 الذين صلحت أعماهلم وعقائدهم وأقواهلم هلل تعاىل .( َوِمَن الصهاحِلِنَي  )
  الح بعضهم من بعض يف الدين فإنه يعِن : من ِعَدادهم وأوليائهم ، ألن  أهل الص ( ومن الصاحلني) قال الطربي
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 أي : قالت ذلك متعجبة . (قَاَلتح َربِ  َأَّنه َيُكوُن ِل َوَلٌد ) ل والفض
ِِن َبَشٌر )   أي : ولست بذات زوج ، وال من عزمي أن أتزوج ، ولست بغيا    حاشا هلل .( َوملَح ََيحَسسح
 يف علة قوهلا هذا قوالن (قالت رب أَّن  يكون يل ولد ) قوله تعاىل :  ياجلوز  قال ابن : 

 .أهنا قالت هذا تعجبا  واستفهاما  ، ال شكا  وإنكارا  ، على ما أشرنا إليه يف قصة زكريا ، وعلى هذا اجلمهور  أحدمها :
أعوذ بالرمحن منك ِإن كنت  ) ءا  ، وهلذا قالت يريد هبا  سو  ا  بها كان جربيل ، وكانت تظنه آدميأن الذي خاط والثاين :

 ( .تقيا  
  َعَلُه آيَة  لِلنااِس ) قال تعاىل يف سورة مرمي أي داللة وعالمة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع يف  (َولَِنج 

 خلقهم .
 خلق هذا النوع اإلنساين على أربعة أضرب : قال ابن القيم : 

 ، كآدم . ال من ذكر وال من أنثى
 من ذكر بال أنثى ، كحواء .

 من أنثى بال ذكر ، كاملسيح .
 من ذكر وأنثى ، كسائر النوع .

  قال بعض العلماء : أن امللك وهو جربيل –  نفخ يف جيب درعها ، فنزلت  –ملا استسلمت مرمي لقضاء هللا
 النفخة حَّت وجلت يف الفرج فحملت بالولد بإذن هللا تعاىل .

ي ا َمن ِسيًّا  سورة مرمي ) قال تعاىل يف َلِة قَاَلت  يَا لَي َتِِن ِمتُّ قـَب َل َهَذا وَُكن ُت َنس  فـََناَداَها  .فََأَجاَءَها ال َمَخاُض ِإىَل ِجذ ِع الناخ 
َلةِ  .ِمن  حَت ِتَها َأالا حَت َزين َقد  َجَعَل رَبُِّك حَت َتِك َسرِيًّا  َريب َوقـَر ِي . ُتَساِقط  َعَلي ِك ُرطَب ا َجِنيًّا  َوُهز ِي ِإلَي ِك جبِذ ِع الناخ  َفُكِلي َواش 

ا فـَُقويل ِإين ِ نََذر ُت لِلرامح َِن َصو م ا فـََلن  ُأَكلِ َم ال يَـو َم إِ  ن ا فَِإماا تـََرِينا ِمَن ال َبَشِر َأَحد   فَأََتت  بِِه قـَو َمَها حَت ِمُلُه قَالُوا يَا َمر ميَُ  .ن ِسيًّا َعيـ 
َرَأ َسو ٍء َوَما َكاَنت  أُمُِّك بَِغيًّا  .َلَقد  ِجئ ِت َشي ئ ا َفرِيًّا  َت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك ام  فََأَشاَرت  إِلَي ِه قَاُلوا َكي َف ُنَكلِ ُم َمن    .يَا ُأخ 
ِد َصِبيًّا   ( .َعَلِِن نَِبيًّا قَاَل ِإين ِ َعب ُد اَّللِا آتَاينَ ال ِكَتاَب َوجَ  .َكاَن يف ال َمه 

  ( أي قبل هذا احلال .قَاَلت  يَا لَي َتِِن ِمتُّ قـَب َل َهَذا قوله تعاىل عنها ) 
 : متنت مرمي املوت لسببني 

 قع أناس ويفتنوا بسببها .ي خوفا  من أن األول :
 حَّت ال تتهم بدينها . الثاين :

  ( يا  َمن ِسي ا  وقوهلا  ك شيئا  .( أي مل أخلق ومل أوَُكنُت َنس 
: فيه دليل على جواز متِن املوت عند الفتنة ، فإهنا عرفت أهنا ستبتلى ومتتحن هبذا املولود الذي ال حيمل  قال ابن كثري

الناس أمرها فيه على السداد ، وال يصدقوهنا يف خربها ، وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون 
 عاهرة زانية .

 ( قوالن للعلماء يف املراد به :فـََناَداَها ِمن  حَت ِتَها وقوله تعاىل ) 
 : هو جربيل ، وهو قول ابن عباس . فقيل
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 : عيسى ، ورجحه ابن جرير والشنقيطي . وقيل
: فأشارت إليه ، وإشارهتا إليه ليكلموه قرينة على أهنا عرفت قبل ذلك أنه يتكلم  قال الشنقيطي مرجحًا هذا القول

 لعادة لندائه هلا عندما وضعته .على سبيل خرق ا
َوُهز ِي ( أي جعل جدوال  صغريا  جيري أمامك ) َقد  َجَعَل رَبُِّك حَت َتِك َسرِي ا  ( أي ناداها قائال  هلا : ال حتزين ) َأالا حَت َزين ) 

َلةِ  ( أي طريا  لذيذا  نافعا  ) فكلي ( من َجِني ا   ُتَساِقط  َعَلي ِك ُرطَبا   ( أي حركي جذع النخلة اليابسة )  ِإلَي ِك جِبِذ ِع الناخ 
 التمر ) واشريب ( من النهر ) وقري عينا  ( هبذا املولود عيسى ، وال حتزين .

( املراد هبذا القول اإلشارة إليه بذلك ، ال أن املراد به فـَُقويل ( أي مهما رأيت من أحد ) فَِإماا تـََري َن ِمن  ال َبَشِر َأَحدا  ) 
 ( أي سكوتا  .ين ِ نََذر ُت لِلرامح َِن َصو ما  ول اللفظي لئال ينايف ] فلن أكلم اليوم إنسيا  [ )إ ِ الق
 ( أي فلن أكلم أحدا  من الناس .فـََلن  ُأَكلِ َم ال يَـو َم إِنِسي ا  ) 
 ن صوما  ، لتسرتيح : فأمرها أهنا إذا رأت أحدا  من البشر أن تقول على وجه اإلشارة إين نذرت للرمح قال السعدي

من قوهلم وكالمهم ، وإمنا مل تؤمر مبخاطبتهم يف نف ي ذلك عن نفسها ، ألن الناس ال يصدقوهنا ، وال فائدة فيه ، 
 على قراءهتا . ا  وليكون تربئتها بكالم عيسى يف املهد ، أعظم شاهد

تكلم أحدا  من  ن مرمي حني أمرت أن تصوم يومها ذلك وأن ال( يقول تعاىل خمربا  عفَأََتت  بِِه قـَو َمَها حَت ِمُلُه قوله تعاىل ) 
البشر ، فإهنا ستكفى أمرها ويقام حبجتها ، فسلمت األمر هلل واستسلمت لقضائه ، فأخذت ولدها فأتت به قومها 

 حتمله ، فلما رأوها كذلك أعظموا أمرها واستنكروه جدا  وقالوا :
 ( أي أمرا  عظيما  .ِجئ ِت َشي ئا  َفرِي ا   قَالُوا يَا َمر مَيُ َلَقد  قوله تعاىل ) 

َت َهاُرونَ )   ( اختلف العلماء ما املراد هبارون هنا   يَا ُأخ 
 : نسبة إىل رجل صاحل يف قومها امسه هارون ، أي يا شبيهة هارون بالعبادة . فقيل
 : كانت من نسل هارون ، كما يقال للتميمي : يا أخا متيم . وقيل
 ه هارون أخا موسى باالتفاق ، ألن هللا ذكر يف كتابه أنه قفى بعيسى بعد الرسل ، فدل على أنه آخر وليس املراد ب

) أنا أوىل الناس بابن مرمي ، ألنه ليس  وهلذا ثبت يف احلديث الصحيح قال  األنبياء بعثا  ، وليس بعده إال حممد 
 بيِن وبينه نِب ( .

َرأَ َسو ٍء وَ  ) يا أخت الرجل الصاحل هارون ما كان أبوك رجل سوء يأيت الفواحش، وما   (َما َكاَنت  أُمُِّك بَِغي ا  َما َكاَن أَبُوِك ام 
 . كانت أمك امرأة سوء تأيت الِبغاء

أي أهنم ملا اسرتابوا يف أمرها واستنكروا قضيتها وقالوا هلا ما قالوا معرضني بقذفها ورميها بالفرية ، وقد   ) فأشارت إليه (
 ها ذلك صائمة صامتة ، فأحالت الكالم عليه ، وأشارت هلم إىل خطابه وكالمه .كانت يوم

 م يكلمونه فيخربهم حبقيقة األمر، بدليل أهنم قالوا )كيف نكلم من كان يف املهد صبيا (: أي أهنومعىن إشارهتا إليه. 
ِد َصِبي ا   قَاُلوا َكي َف ُنَكلِ مُ )وا متهكمني هبا ظانني أهنا تزدري هبم وتلعب هبم فقال ( أي من هو موجود يف َمن َكاَن يف ال َمه 

( أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعاىل وبرأه عن قَاَل ِإين ِ َعب ُد اَّللاِ مهده يف حال صباه وصغره ، كيف يتكلم   )
 .لد ، وأثبت لنفسه العبودية لربه الو 
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 ريب وربكم ( .هللا ا كما قال تعاىل ) وقال عيسى يا بِن إسرائيل اعبدو 
 وقال ) إن هللا ريب وربكم هذا صراط مستقيم ( .

 وقال تعاىل عنه ) ما قلت هلم إال ما أمرتِن به أن اعبدوا هللا ريب وربكم ( .
 . قال العلماء : إمنا قدم ذكر العبودية ليبطل قول من ادعى فيه الربوبية 
 هلا امللك يف جواب هذا السؤال :(  قَالَ ) 
 (  يفعل) ومل يقل:  (خَي ُلُق )  أي: هكذا أم ُر هللا عظيم، ال يعجزه شيء. وصرح هاهنا بقوله (  خَي ُلُق َما َيَشاءُ َكَذِلِك اَّللاُ ) 

 ة .نا على أنه خيلق; لئال يبقى شبهكما يف قصة زكريا، بل نص هاه
َا يـَُقوُل لَُه ُكن  فـََيُكونُ )  َوَما )  شيئ ا، بل يوجد عقيب  األمر بال مهلة، كقوله تعاىل أي: فال يتأخر (  ِإَذا َقَضى أَم ر ا فَِإمنا

ٍح بِال َبَصِر  رُنَا ِإال َواِحَدٌة َكَلم   ر .أي: إمنا نأمر مرة واحدة ال مثنوية فيها، فيكون ذلك الشيء سريع ا كلمح بالبص (أَم 
  : (  ربِ  أَّنا يكون يل ولد) : كلمة منه قالت مرمي إذ قالت هلا املالئكة أن  هللا يبشرك ب يقول تعاىل :قال الطربي 

من أيِ  وجه يكون يل ولد   أِمن قبل زوج أتزوجه وبعل أنكحه ، أم  تبتدئ يفا خلقه من غري بعل وال فحل ، ومن غري 
بشر  يعِن : هكذا خيلق هللا منك ولد ا لك من غري أن ميساك ( كذلك هللا خيلق ما يشاء) أن ميساِن بشر   فقال هللا هلا 

، فيجعله آية  للناس وعربة ، فإنه خيلق ما يشاء ويصنُع ما يريد ، فيعطي الولد من يشاء من غري فحل ومن فحٍل ، وحيرُِم 
ذلك من يشاُء من النساء وإن كانت ذات بعٍل ، ألنه ال يتعذر عليه خلق شيء أراد خلقه ، إمنا هو أن يأمر إذا أراد 

 ء .ما شاء ، مما يشاء ، وكيف شا(  ن فيكونك) فيقول له  خلقهشيئ ا ما أراد 
 ، قاله ابن كثري ، واختار هذا ابن جرير الطربي . اهر أن املراد بالكتاب هاهنا الكتابةـالظ (َويُ َعلِ ُمُه الحِكَتاَب ) 
  هو اخلط باليد فهو مصدر كتب يكتب . هذا قول ابن جريج ومجاعة املفسرين ،( الكتابويعلمه ) :قال ابن عطية 

 .وقال بعضهم : هي إشارة إىل كتاب منزل مل يعني وهذه دعوى ال حجة عليها
َمَة )  كح  . تعليم العلوم وهتذيب األخالقهنا باحلكمة : املراد ( قيل َواحلِح

 املراد هبا هنا السنة ، واختاره ابن جرير  . وقيل :
 .: سنن األنبياء عليهم السالم وقيل 

 . لالصواب يف القول والعم وقيل :
  من حكم عيسى : 

 كما ترك لكم امللوك احلكمة فكذلك اتركوا هلم بالدنيا.
 ال يصيب أحد حقيقة اإلميان حَّت ال يبايل من أكل الدنيا.

 معاشر احلواريني إن خشية هللا وحب الفردوس يورثان الصرب على املشقة ، ويباعدان من زهرة الدنيا. يا
، وكل كسرتك من حالل ، واختذ املسجد بيتا  ، وكن فيه الدنيا ضعيفا  ، وعو د تآدم الضعيف ات ق هللا حيثما كن يا ابن

 نفسك البكاء ، وقلبك التفكر ، وجسدك الصرب ، وال هتتم برزقك غدا  فإهنا خطيئة تكتب عليك.
 أصل كل خطيئة حب الدنيا. ورب شهوة أورثت أهلها حزنا  طويال .

 ا رأس كل خطيئة ، والنظر يزرع يف القلب الشهوة.اعربوا الدنيا وال تعمروها ، وحب الدني
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واخليالء. قالوا: فإن سلم  : ال يسلم من الفخر فيه داء كبري. قالوا: وما داؤه  قال ، واملالحب الدنيا أصل كل خطيئة
 : يشغله اصالحه عن ذكر هللا.قال

بيتا   قال : بلى. ابنوه على ساحل  كِن ليا روح هللا أال نب وأخرج البيهقي عن مالك بن دينار قال : قالوا لعيسى 
 البحر قالوا : إذن جييء املاء فيذهب به قال : أين تريدون   تبنون يل على القنطرة  

: طوىب ملن قرأ كتاب  فقال عيسى ك ، ت : طوىب لثدي أرضعك ، وحجر محلفقال مرت امرأة على عيسى 
 هللا مث عمل مبا فيه.

 اء حبالة الشيطان.مفتاح كل شر ، والنساخلمر 
 بِن إسرائيل : ال تكونوا للناس كالذئب السارق ، وكالثعلب اخلدوع ، وكاحلدأ اخلاطف. ألحبار وقال

يا معشر احلواريني أيكم يستطيع أن يبِن على موج البحر دارا    قالوا : يا روح هللا ومن يقدر على ذلك! قال : إياكم 
 والدنيا فال تتخذوها قرارا .

 . حي مِناست ، وبكى من ذكر خطيئته.خزن لسانه، ووسعه بيته طوىب ملن
 . هو الكتاب الذي أنزله هللا على موسى بن عمرانو  (َوالت هوحرَاَة ) 
 ، حيفظ هذا وهذا. عيسى، وقد كان الذي أنزله هللا على عيسى  هوو  ( جنحِيلَ َواإلحِ ) 
رائيَل )   م : إىل بِن إسرائيل، قائال هل سوال  ر جيعله  و:  أي (َوَرُسواًل ِإََل َبِِن ِإسح
 .أي : جئتكم بعالمة تدل على صدقي ، وهي ما أيدين هللا من املعجزات ( َأين ِ َقدح ِجئحُتُكمح بِآيٍَة ِمنح رَبِ ُكمح ) 
 برص ، املراد باآلية اجلنس ال الفرد ألنه تعاىل عدد ههنا أنواعا  من اآليات ، وهي إحياء املوتى ، وإبراء األكمه واأل

 اجلنس ال الفرد. (  َقد  ِجئ ُتُكم  ِبآيٍَة م ن راب ُكم  ) واإلخبار عن املغيبات فكان املراد من قوله 
رائيلَ خاصة لقوله )ويف هذا أن عيسى بعث إىل قومه  يبعث إىل قومه  ) وكان النِب   ( ولقوله َوَرُسوال  ِإىَل َبِِن ِإس 

 ليه .خاصة وبعثت إىل الناس عامة ( متفق ع
ًا بِِإذحِن اَّللِه )   ُلُق َلُكمح ِمَن الطِ نِي َكَهيحَئِة الطهريحِ فَأَن حُفُخ ِفيِه فَ َيُكوُن َطريح وكذلك كان يفعل: يصور من الطني  (َأين ِ َأخح

 شكل طري، مث ينفُخ فيه، فيطري عيان ا بإذن هللا، عز وجل، الذي جعل هذا معجزة يَُدل  على أن هللا أرسله.
 ة .رفعا  لوهم من توهم يف عيسى الربوبي (ِإذ ِن هللا ) بِ ذكر  التسهيل :قال ِف 
 فيه دليل على أنه لوال اإلذن من هللا عز  وجل  مل يقدر على ذلك ، وأن خلق  (بِِإُذِن هللا ) وقوله :  وقال الشوكاين

 م .ذلك كان بفعل هللا سبحانه أجراه على يد عيسى عليه السال
 ُلُق َلُكم  ِمَن الطِ نِي َكَهي َئِة الطاري ِ ) قوله تعاىل :  : يقال الشيخ الشنقيط اآلية، هذه اآلية يوهم ظاهرها أن  (  َأين ِ َأخ 

اآلية، وقد جاءت آيات أخر تدل على أن هللا  ( َوخَت ُلُقوَن ِإف كا  ) بعض املخلوقني رمبا خلق بعضهم، ونظريها قوله تعاىل 
َناُه ِبَقَدرٍ إِ ) خالق كل شيء كقوله تعاىل  ٍء َخَلق  ٍء وَِكيلٌ ) ، وقوله ( ناا ُكلا َشي  ٍء َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشي  إىل (  اَّللُا َخاِلُق ُكلِ  َشي 

 غري ذلك من اآليات.
من الطني وجعله على هيئة أي صورة  ا  واجلواب ظاهر وهو معىن خلق عيسى كهيئة الطري من الطني : هو أخذه شيئ 

معناه : تكذبون، فال منافاة (  َوخَت ُلُقوَن ِإف كا  ) وقوله -جل وعال  -د اخللق احلقيقي ; ألن هللا متفرد به الطري، وليس املرا
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 بني اآليات كما هو ظاهر. 
َمَه )  َكح وقيل بالعكس. وقيل: هو األعشى. وقيل: األعمش.   ،الذي يبصر هنار ا وال يبصر ليال   قيل: هو (َوأُبحِرُئ األح

 ي .أبلغ يف املعجزة وأقوى يف التحد ي يولد أعمى. وهو أشبه; ألنهوقيل: هو الذ
َب حَرَص )   معروف .( َواألح
 وكان الغالب يف زمن عيسى املرَضني  ألهنما أع يا األطباء : إمنا َخصا هذينقال ابن عادل ،  فأراهم هللا الطبا ،

 . املعجزة من جنس ذلك
  : اة .ين املرضني بالذكر; ألهنما ال يربآن يف الغالب باملداو وإمنا خص هللا سبحانه هذوقال الشوكاين 
َتى بِِإذحِن اَّللِه )  ِيي الحَموح ، يف اآليتني إحياء  (َوِإذ  خُت رُِج ال َمو َتى  خرى )اآلية العظمى ، وهذا من آيات هللا ، ويف األ( َوُأحح

قبور وإخراجهم منها أحياء، يعِن إذا ضممت هذه إىل املوتى وإن كانوا على ظهر األرض، وإحياء املوتى وإن كانوا يف ال
هذه استفدت فائدتني : أنه حييي املوتى وهم على ظهر األرض ، وحيييهم وهم يف بطن األرض فيخرجون . ) الشيخ ابن 

 عثيمني ( .
  الغالب على ال كثري من العلماء: بعث هللا كل نِب من األنبياء مبعجزة تناسب أهل زمانه، فكان : ققال ابن كثري

السحر وتعظيم السحرة. فبعثه هللا مبعجزة بـََهَرت األبصار وحريت كل سحار، فلما استيقنوا أهنا من   زمان موسى
فُبعث يف زمن األطباء وأصحاب علم الطبيعة،   عند العظيم اجلبار انقادوا لإلسالم، وصاروا من األبرار. وأما عيسى

إليه، إال أن يكون مؤيد ا من الذي شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على فجاءهم من اآليات مبا ال سبيل ألحد 
 هللابعثه  إحياء اجلماد، أو على مداواة األكمه، واألبرص، وبعث من هو يف قربه رهني إىل يوم التناد  وكذلك حممد 

عت اإلنس واجلن على أن يأتوا يف زمن الفصحاء والبلغاء وحنارير الشعراء، فأتاهم بكتاب من هللا، عز وجل، لو اجتم
مبثله، أو بعشر سور من مثله، أو بسورة من مثله مل يستطيعوا أبد ا، ولو كان بعضهم لبعض ظهريا، وما ذاك إال ألن كالم 

 الرب ال يشبهه كالم اخللق أبد ا.
 . ا أكل أحدكم اآلن، وما هو مدخر له يف بيته لغدهي: أخربكم مبأ (َوأُنَ بِ ُئُكمح َبَا تَأحُكُلوَن َوَما َتدهِخُروَن ِف بُ ُيوِتُكمح ) 
 إلخبار عن الغيوب على هذا الوجه معجزة ، وذلك ألن املنجمني الذين يدعون استخراج اخلري ال ا : رازيقال ال

م ميكنهم ذلك إال عن سؤال يتقدم مث يستعينون عند ذلك بآلة ويتوصلون هبا إىل معرفة أحوال الكواكب ، مث يعرتفون بأهن
 يغلطون كثريا  ، فأما اإلخبار عن الغيب من غري استعانة بآلة ، وال تقدم مسألة ال يكون إال بالوحي من هللا تعاىل.

 أي : يف ذلك كله .( ِإنه ِف َذِلَك ) 
  ائي ، ويف إبرائي األكمَه واألبرَص، وإحي: إن  يف خلقي من الطني الطرَي بإذن هللا: يعِن بذلك جل ثناؤه يقال الطرب

 ة .، وال كهانة وعرافمبا تأكلون وما تدخرون يف بيوتكم، ابتداء  من غري حساب وتنجيم، وإنبائَي إياكم املوتى
 على صدقي فيما جئتكم به .( َْليًَة َلُكمح ) 
  ربكم سوٌل من إين ر ) ربون به أين  حمق يف قويل لكم لعربة  لكم ومتفكار ا ، تتفكرون يف ذلك فتعت: أي : قال الطربي

 .وتعلمون به أين فيما أدعوكم إليه من أمر هللا وهنيه صادق  ( إليكم
ِمِننيَ )  َح  يعِن : إن كنتم مصد قني حجج هللا وآياته ، مقر ين بتوحيده ، وبنبيه موسى والتوراة اليت جاءكم هبا.   ( ِإنح ُكنحُتمح ُم
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 ( ياُت َوالنُُّذُر َعن  قـَو ٍم ال ُقِل ان ظُُروا َماذَ فغري املؤمن ال ينتفع باآليات قال تعاىل َر ِض َوَما تـُغ ِِن اآل  ا يف الساَماَواِت َواأل 
 (.يـُؤ ِمُنونَ 

َواِلنيَ وقال تعاىل )  َلى َعَلي ِه آيَاتـَُنا قَاَل َأَساِطرُي األ   ( . ِإَذا تـُتـ 
َ َيَديه ِمَن الت هوحرَاِة )  قاً ِلَما بَ نيح  . أي: مقرر هلم وُمثَب ت (َوُمَصدِ 
 عليكم ختفيف ا من هللا وألحلا لكم بوحي من هللا بعض ما حرامه هللاأي : ( َوأِلُِحله َلُكمح بَ عحَض الهِذي ُحر َِم َعَليحُكمح ) 

 .ورمحة
َنا ُكلا ِذي ظُُفٍر َوِمَن ال بَـَقِر َوال َغنَ واحملرم عليهم ذكر هللا تعاىل يف قوله )  َنا َعَلي ِهم  ُشُحوَمُهَما َوَعَلى الاِذيَن َهاُدوا َحرام  ِم َحرام 

تَـَلَط ِبَعظ مٍ  َوايَا أَو  َما اخ   ( . ِإالا َما مَحََلت  ُظُهوُرمُهَا أَِو احلَ 
َنا َعَلي ِهم  طَيِ َباٍت ُأِحلات  هَلُم  وقال تعاىل )   ( .فَِبظُل ٍم ِمَن الاِذيَن َهاُدوا َحرام 

  ى، عليه السالم، نَسخ بعض شريعة التوراة، وهو الصحيح من القولني، ومن فيه داللة على أن عيس: قال ابن كثري
العلماء من قال: مل ينسخ منها شيئ ا، وإمنا أَحل  هلم بعض ما كانوا يتنازعون  فيه فأخطؤوا، فكشف هلم عن املغطى يف 

َ َلُكم  بـَع َض الاِذي خَت َتِلُفوَن )  ذلك، كما قال يف اآلية األخرى  م .وهللا أعل( ِفيِه َوألبـَنيِ 
 م .حبجة من ربكم على صدق ما أقول لكوجئتكم أي :  (َوِجئحُتُكمح بِآيٍَة ِمنح رَبِ ُكمح ) 
، يا معشَر بِن إسرائيل ، فيما أمركم به وهناكم عنه يف كتابه الذي أنزله على موسى   فاتقوا هللاأي : ( فَات هُقوا اَّللهَ ) 

 ه .يفأوفوا بعهده الذي عاهدمتوه ف
 به . فيما دعوتكم إليه من تصديقي فيما أرسلِن  ( َوَأِطيُعونِ ) 
 ه .أي: أنا وأنتم سواء يف العبودية له واخلضوع واالستكانة إلي (ِإنه اَّللهَ َريبِ  َورَبُُّكمح فَاعحُبُدوُه ) 
  الثالث : املصلح للشيء أصول : األول : السيد ، والثاين : املالك ، و  3معاين الرب يف لسان العرب ترجع إىل

 للقائم عليه .
  : ومقصوده إظهار اخلضوع واالعرتاف بالعبودية لكيال يتقولوا  ( ِإنا هللا َرىب  َورَبُُّكم  ) ختم كالمه بقوله قال الرازي

(  فاعبدوه) ل عليه الباطل فيقولون : إنه إله وابن إله ألن إقراره هلل بالعبودية مينع ما تدعيه جهال النصارى عليه ، مث قا
َتِقي) واملعىن : أنه تعاىل ملا كان رب اخلالئق بأسرهم وجب على الكل أن يعبدوه ، مث أكد ذلك بقوله  م ( هذا صراط مُّس 

. 
 ى .رد  على من نسب الربوبية لعيس( ِإنا هللا َريبِ  َورَبُُّكم  : قوله تعاىل )  وقال ِف التسهيل 
  : الدعوة إىل عبادة هللا وحده ، وترك الشرك ، وهذا معىن : ال إله إال هللا : أي :  هذه دعوة مجيع الرسلعبادة هللا ،

 ال معبود حق إال هللا .
 لذل واخلضوع : اقيل للعبد )عبد( لذله وخضوعه لسيده، فالعبادة، و ادة يف لغة العرب: الذل واخلضوعوأصل العب

، ألن اإلنسان إذا كان ال يكفي الذل واخلضوع دون احملبة، و  ، فال تكفي احملبة دون الذل واخلضوععلى وجه احملبة خاصة
، فإن خالصة ال خوف معها ، وإذا كانت حمبة  حمبة هللا يُبغض الذي هو يذل له، ومن أبغض ربه هلك ذله متجردا  عن

حب الذي ال يُداخله خوف حيمله الدالل على أن يس
ُ
ال يليق به  ، وهللا عز وجليء األدب، ويرتكب أمورا  ال تنبغيامل
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 ( )قاله الشنقيطي .شيء من ذلك
 ما سبق، وتطلق على املتعبد به )بالنسبة ألفعال ، كِن التذلل هلل: يعالتعبد احدمها:لعبادة تطلق على معنيني : فا

 : اسم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة القلبية واجلوارحية .وهيالعباد( 
  مجيع الرسل الدعوة إىل عبادة هللا وحده .دعوة 

َتِنُبوا الطااُغوتَ كما قال تعاىل )  ( . َوَلَقد  بـََعثـ َنا يف ُكلِ  أُماٍة َرُسوال  أَِن اع ُبُدوا اَّللَا َواج 
 ( .  أَنَا فَاع ُبُدونِ َوَما أَر َسل َنا ِمن  قـَب ِلَك ِمن  َرُسوٍل ِإالا نُوِحي ِإلَي ِه أَناُه ال ِإلََه ِإالا وقال تعاىل )

َلَقد  أَر َسل َنا نُوحا  ِإىَل قـَو ِمِه فـََقاَل يَا قـَو ِم اع ُبُدوا وكان كل نِب يقول لقومه : اعبدوا هللا ما لكم من إله غريه كما قال تعاىل )
رُهُ   ( . اَّللَا َما َلُكم  ِمن  إِلٍَه َغيـ 

رُُه أََفال تـَتـاُقونَ َوِإىَل َعاٍد َأَخاُهم  ُهودا  قَ وقال تعاىل )   ( اَل يَا قـَو ِم اع ُبُدوا اَّللَا َما َلُكم  ِمن  ِإَلٍه َغيـ 
رُهُ وقال تعاىل )   ( َوِإىَل ََثُوَد َأَخاُهم  َصاحِلا  قَاَل يَا قـَو ِم اع ُبُدوا اَّللَا َما َلُكم  ِمن  ِإَلٍه َغيـ 
َيَن َأَخاُهم  ُشَعي با  قَاوقال تعاىل )  رُهُ َوِإىَل َمد   (  َل يَا قـَو ِم اع ُبُدوا اَّللَا َما َلُكم  ِمن  ِإَلٍه َغيـ 

َتِقيمٌ )   ة .يم ، ال عوج فيه ، وهو طريق اجلنيعِن هذا التوحيد الذي أدعوكم إليه طريق مستق(  َهَذا ِصَراٌط ُمسح
 : احلق الواضح فشبهه بصراط اإلشارة إىل ما قاله كلِ ه أي أن ه  (هذا صراط مستقيم )  تعاىلقوله  قال ابن عاشور

 مستقيم ال يضل  سالكه وال يتحري.
 الفوائد :

 فضل مرمي وابنها . -1
  املسلم .ريمشروعية تبش-2
 الثناء على عيسى هبذه الصفات العظيمة . -3
 أن عيسى وجد من أم بال أب . -4
 أن عيسى خملوق كغريه من البشر .-5
 . الرد على اليهود يف اهتامهم لعيسى وأمه -6
 عظمة قدر هللا تعاىل . -7
 أن هللا ال يعجزه شيء . -8
 أن كل أحد حباجة إىل تعليم هللا حَّت األنبياء . -9

 فضل العلم . -10
 إثبات رسالة عيسى . -11
 أن عيسى مرسل إىل قومه خاصة . -12
 اإلشارة إىل وجوب قبول رسالته لقوله ) من ربكم ( . -13
 بن مرمي خيلق من الطني كهيئة الطري .قدرة هللا حيث جعل عيسى ا -14
 أن من آيات عيسى أنه يربئ األكمه واألبرص ، لكن بإذن هللا . -15
 اآلية العظيمة وهي إحياء املوتى . -16
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 أن الرسل ال ميلكون شيئا  من الربوبية . -17
 أن هللا أطلع نبيه عيسى على ما يأكل قومه وما يدخرون . -18
 تعاىل .إثبات احلكمة هلل  -19
 أن اإلميان حيمل صاحبه على قبول اآليات . -20
ََوارِيُّوَن ََنحُن أَنَصاُر اَّللِه )  َر قَاَل َمنح أَنَصاِري ِإََل اَّللِه قَاَل احلح ُهُم الحُكفح َهدح بِأَنها فَ َلمها َأَحسه ِعيَسى ِمن ح آَمنها بِاَّللِه َواشح

ِلُموَن ) َنا َمَع الشهاِهِديَن )( رَب هَنا آَمنها َبَا 52ُمسح ُتب ح ُر 53أَنَزَلتح َوات هبَ عحَنا الرهُسوَل فَاكح ( َوَمَكُرواح َوَمَكَر اَّللهُ َواَّللهُ َخي ح
 (54الحَماِكرِيَن )

 [ . 54 – 52] آل عمران :  
----------------- 

َر )  ُهُم الحُكفح  . الكفر واالستمرار على الضالل أي: استشعر منهم التصميم على  (فَ َلمها َأَحسه ِعيَسى ِمن ح
   مع هللا : من أنصاري   وقال سفيان الثوري وغريه : أي من يَتبعِن إىل هللا قال جماهد (قَاَل َمنح أَنحَصاِري ِإََل اَّللِه ) 

 جماهد أقرُب.وقول 
َمن  َرُجل ) بل أن يهاجر: ل يف مواسم احلج، قيقو  والظاهر أنه أراد من أنصاري يف الدعوة إىل هللا  كما كان النِب 

، فإنا قـَُري ش ا َقد  َمنَـُعوين أن  أُبـَلِ َغ َكالمَ   يـُؤ ِويِن َعلى أن حَّت وجد األنصار فآووه ونصروه، وهاجر  ( َريبِ   أبلغ كالَم َريبِ 
آمنوا به وآزروه إليهم فآسوه ومنعوه من األسود واألمحر. وهكذا  عيسى ابن مرمي، ان تَدَب له طائفة من بِن إسرائيل ف

 ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه.
 : أي معها  (  َوالَ تَأ ُكُلوا  أمواهلم إىل أموالكم) قال األكثرون من أهل اللغة إىل ههنا مبعىن مع قال تعاىل  قال الرازي

 أي مع الذود.( الذود إىل الذود إبل )  ، وقال 
 ملسيح باحلواريني على ثالثة أقاويل : واختلفوا يف سبب استنصار ا : يقال املاورد 

 أنه استنصر هبم طلبا  للحماية من الكفار الذين أرادوا قتله حني أظهر دعوته ، وهذا قول احلسن ، وجماهد. أحدها :
 . أنه استنصر هبم ليتمكن من إقامة احلجة وإظهار احلق والثاين :

 ف .لتمييز املؤمن املوافق من الكافر املخال والثالث :
ََوارِيُّوَن ََنحُن أَنحَصاُر اَّللِه )   ه .حنن أنصار دين هللا والداعون إليقال أصفياء عيسى: أي : ( قَاَل احلح
  : وجوها  (  احلواري) ذكروا يف لفظ قال الرازي : 

وقال : أن احلواري اسم موضوع خلاصة الرجل ، وخالصته ، ومنه يقال للدقيق حواري ، ألنه هو اخلالص منه ، األول 
  فعلى هذا احلواريون هم النساء النقيات األلوان واجللود واحلواريات من(  ، وحواري من أميتإنه ابن عميت )للزبري ،

 صفوة األنبياء الذي خلصوا وأخلصوا يف التصديق هبم ويف نصرهتم.
منه األحور ، واحلور نقاء بياض : احلواري أصله من احلور ، وهو شدة البياض ، ومنه قيل للدقيق حواري ، و  القول الثاين

العني ، وحورت الثياب : بيضتها ، وعلى هذا القول اختلفوا يف أن أولئك مل مسوا هبذا االسم   فقال سعيد بن جبري : 
نفاق وريبة فسموا لبياض ثياهبم ، وقيل كانوا قصارين ، يبيضون الثياب ، وقيل ألن قلوهبم كانت نقية طاهرة من كل 
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، وهذا كما يقال فالن نقي اجليب ، طاهر الذيل ، إذا كان إىل نقاء قلوهبم، كالثوب األبيض، وإشارة مبذلك مدحا  هل
 بعيدا  عن األفعال الذميمة ، وفالن دنس الثياب : إذا كان مقدما  على ما ال ينبغي.

  لبياض ثياهبم، وألهنم كانوا "احلواريني"، قوُل من قال: مسوا بذلك  وأشبه األقوال اليت ذكرنا يف معىن : يقال الطرب
 .غس الني

 يبني هنا احلكمة يف ذكر قصة احلواريني مع عيسى ولكنه بني يف سورة الصف ، أن حكمة ذكر مل:  يقال الشنقيط 
أيها الذين آَمُنوا  كونوا أَنَصاَر  يا) يف نصرة هللا ودينه ، وذلك يف قوله تعاىل  قصتهم هي أن تتأسى هبم أمة حممد صلى

 ( .َكَما قَاَل ِعيَسى ابن َمر مَيَ لِل َحَوارِيِ نَي َمن  أنصاري ِإىَل هللا   هللا
 أي : آمنا مبا جيب اإلميان باهلل .( آَمنها بِاَّللِه ) 
ِلُمونَ )  َهدح بِأَنها ُمسح  فاإلسالم دين مجيع الرسل : ( َواشح

ِلِمنيَ ) َوأُِمر ُت َأن  َأُكوَن ِمَن فنوح يقول لقومه   ( . ال ُمس 
ُت لَِرب ِ   َلم  ِلم  قَاَل َأس  ويوصي كل  ال َعاَلِمنَي (  واإلسالم هو الدين الذي أمر هللا به أبا األنبياء إبراهيم ) ِإذ  قَاَل َلُه رَبُُّه َأس 

ِلُموَن ( .) َفالَ مَتُوُتنا َإالا َوأَنتُ إبراهيم ويعقوب أبناءه قائال   من  م مُّس 
ا َوحَن ُن لَهُ هم وأبناء يعقوب جييبون أبا  َحَق ِإهَل ا َواِحد  َاِعيَل َوِإس  ِلُموَن ( . ) نـَع ُبُد ِإهَلََك َوِإَلَه آبَاِئَك إِبـ رَاِهيَم َوِإمس   ُمس 
ِلِمنَي (وموسى يقول لقومه    . ) يَا قـَو ِم ِإن ُكنُتم  آَمنُتم بِاَّللِ  فـََعَلي ِه تـَوَكاُلوا  ِإن ُكنُتم مُّس 
ِلُموَن ( ن لعيسى واحلواريون يقولو   َهد  بِأَناا ُمس   .) آَمناا بِاَّللِ  َواش 

 ويوسف قال ) توفِن مسلما  ... ( .
ِلِمنيقال )  وسليمان    ( .َوأُوتِيَنا ال ِعل َم ِمن قـَب ِلَها وَُكناا ُمس 

تُ ق) وملكة سبأ  َلم  ِسي َوَأس  ُت نـَف   ( . َربِ  ال َعاَلِمنيَ  َمَع ُسَلي َماَن َّللاِ  اَلت  َربِ  ِإين ِ ظََلم 
 . يعِن : مبا أنزلَت على نبيك عيسى من كتابك ( مبا أنزلت) أي : صد قنا  (رَب هَنا آَمنها َبَا أَن حَزلحَت )  

 ا .امتثلنا ما أتى به منك إلين: أي   (َوات هبَ عحَنا الرهُسوَل ) 
َنا َمَع الشهاِهِدينَ )  ُتب ح ن شهد لك بالتوحيد وألنبيائك بالتصديق ، واملقصود من هذا أهنم ملا اكتبنا يف مجلة م: أي (  فَاكح

ِلُمونَ ) على إسالم أنفسهم ، حيث قالوا  أشهدوا عيسى  فقد أشهدوا هللا تعاىل على ذلك  (  واشهد بِأَناا ُمس 
 بيائه بالنبو ة.تأكيدا  لألمر ، وتقوية له ، وأيضا  طلبوا من هللا مثل ثواب كل مؤمن شهد هلل بالتوحيد وألن

 : ول : فأثبت أمساءنا مع أمساء الذين شهدوا باحلق ، وأقرُّوا لك بالتوحيد ، وصد قوا رسلك، واتبعوا يق قال الطربي
أمرك وهنيك، فاجعلنا يف عدادهم ومعهم فيما تكرمهم به من كرامتك، وأِحلانا حملهم، وال جتعلنا ممن كفر بك ، وصدا 

 هنيك.عن سبيلك ، وخالف أمرك و 
َنا َمَع الشااِهِدينَ وقيل : ) ُتبـ   ق .يشهد هلم بالصد وأمته ألهنم يشهدون للرسل بالتبليغ وحممد  حممد : أي  ( فَاك 

 أي : مكروا بعيسى حيث مهوا بقتله .( َوَمَكُروا ) 
 حيث أنقذه منهم ، ورفعه إىل السماء .( َوَمَكَر اَّللهُ ) 

عشر ، وكانوا جمتمعني يف بيت فنافق رجل منهم ، ودل اليهود عليه ، فألقى هللا شبهه  اثِنن احلواريني كانوا : إ  قيل
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، فكان ذلك هو  عليه ورفع عيسى ، فأخذوا ذلك املنافق الذي كان فيهم ، وقتلوه وصلبوه على ظن أنه عيسى 
 مكر هللا هبم.

 اليهود ، ولكنه بني يف موضع آخر أن مل يبني هنا مكر اليهود بعيسى وال مكر هللا ب : يقال الشيخ الشنقيط
وبني أن مكره هبم إلقاؤه  (َوقـَو هلِِم  ِإناا قـَتَـل َنا املسيح ِعيَسى ابن َمر مَيَ َرُسوَل هللا ) مكرهم به حماولتهم قتله ، وذلك يف قوله 

قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه ولكن ُشبِ َه َوَما ) الشبه على غري عيسى وإجناؤه عيسى عليه وعلى نبينا الصالة والسالم ، وذلك يف قوله 
 ( .َوَما قـَتَـُلوُه يَِقينا  َبل رافـََعُه هللا ِإلَي ِه ) ، وقوله ( هَلُم  

ُر الحَماِكرِينَ )   سبحانه وتعاىل .(  َواَّللهُ َخي ح
 الفوائد :

 عتو بِن إسرائيل . -1
 أن الرسل دعوهتم إىل هللا ال إىل أنفسهم . -2
 يني .فضيلة احلوار  -3
 أن الرسل ال يعلمون الغيب . -4
 فضيلة احلواريني يف جلوئهم إىل هللا . -5
 إثبات علو هللا . -6
 أن أعداء الرسل ميكرون هلم . -7
 أن هللا ال يوصف باملكر على سبيل اإلطالق ، بل يقال : إن هللا ماكر مبن ميكر به . -8
َق الهِذيَن َكَفُروا ِعيَسى ِإين ِ ُمتَ َوف ِ  ِإذح قَاَل اَّللهُ يَا)  ُرَك ِمَن الهِذيَن َكَفُروا َوَجاِعُل الهِذيَن ات هبَ ُعوَك فَ وح يَك َورَاِفُعَك ِإَِله َوُمَطهِ 

َنُكمح ِفيَما ُكنحُتمح ِفيِه َُتحَتِلُفوَن  ُكُم بَ ي ح ِم الحِقَياَمِة مثُه ِإَِله َمرحِجُعُكمح فََأحح  ( ( . 55) ِإََل يَ وح
 [ . 55 ] آل عمران : 

------------ 
 ( . ِإين ِ ُمتَـَوفِ يَك َورَاِفُعَك ِإيَلا اختلف املفسرون يف قوله )( ِإذح قَاَل اَّللهُ يَا ِعيَسى ِإين ِ ُمتَ َوفِ يَك َورَاِفُعَك ِإَِله ) 

َمر مَيَ َرُسوَل اَّللِا َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوقـَو هِلِم  ِإناا قـَتَـل َنا ال َمِسيَح ِعيَسى اب َن ألن عيسى مل ميت بل رفع كما قال تعاىل ) 
تَـَلُفوا ِفيِه َلِفي َشكٍ  ِمن ُه َما هَلُم  بِِه ِمن  ِعل ٍم ِإالا ات َِباَع ا  ( . لظانِ  َوَما قـَتَـُلوُه يَِقينا  َوَلِكن  ُشبِ َه هَلُم  َوِإنا الاِذيَن اخ 

ِل ال كِ وقوله تعاىل )   ( .ب َل َمو تِِه َتاِب ِإالا لَيُـؤ ِمَننا بِِه قَـ َوِإن  ِمن  أَه 
 املراد بالوفاة هنا النوم . فقيل :

 وهذا قول الربيع بن أنس ، واحلسن وغريهم ، وعزاه ابن كثري والشوكاين لألكثرين .
 واستدلوا :: وقال األكثرون : املراد بالوفاة هاهنا : النوم .  قال ابن كثري 

تُ  َوُهوَ بقوله تعاىل )   ( .م  بِالنـاَهاِر الاِذي يـَتَـَوفااُكم  بِاللاي ِل َويـَع َلُم َما َجَرح 
َها ال َمو  وقوله تعاىل )  ِسُك الايِت َقَضى َعَليـ  َنـ ُفَس ِحنَي َمو هِتَا َوالايِت ملَ  مَتُت  يف َمَناِمَها فـَُيم  َرى ِإىَل اَّللُا يـَتَـَوَفا األ  ُخ  َت َويـُر ِسُل األ 

 ( . ُمَسم ى  ِإنا يف َذِلَك آَلياٍت لَِقو ٍم يـَتَـَفكاُرونَ  َأَجلٍ 



الشيخ/ سليمان بن حممد اللهيميد  تفسري سورة آل عمران

 101 

 إذا قام من النوم يقول ) احلمد هلل الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ( رواه البخاري . وكان 
تَـَلُفوا َوقـَو هلِِم  ِإناا قـَتَـل َنا ال َمِسيَح ِعيَسى اب َن َمر مَيَ َرُسوَل اَّللِا َومَ وقوله تعاىل )  ا قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكن  ُشبِ َه هَلُم  َوِإنا الاِذيَن اخ 

َوِإن  ِمن  .  َبل  َرفـََعُه اَّللُا ِإلَي ِه وََكاَن اَّللُا َعزِيزا  َحِكيما  .  ِفيِه َلِفي َشكٍ  ِمن ُه َما هَلُم  بِِه ِمن  ِعل ٍم ِإالا ات َِباَع الظانِ  َوَما قـَتَـُلوُه يَِقينا  
ِل ال ِكَتاِب ِإالا لَيُـؤ ِمَننا بِِه قـَب َل َمو تِِه َويـَو َم ال ِقَياَمِة َيُكوُن َعَلي ِهم  َشِهيدا    ( . أَه 

: والضمري يف قوله ) قبل موته ( عائد على عيسى ، أي : وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن بعيسى قبل  قال ابن كثري
 ىل األرض قبل يوم القيامة .موت عيسى ، وذلك حني ينزل إ

 إن الوفاة هنا مبعىن : القبض ، أي : قابضك من األرض ، فرافعك إيل  . وقيل : 
 وهذا قول مجهور املفسرين . واستدلوا :

ٍء َشِهيدٌ بقوله تعاىل )   ( . فـََلماا تـََوفـاي َتِِن ُكن َت أَن َت الراِقيَب َعَلي ِهم  َوأَن َت َعَلى ُكلِ  َشي 
 : أي قبضتِن إىل السماء وأنا حي ، ألن قومه إمنا تنصروا بعد رفعه إىل السماء ال بعد موته . البغويقال 

توَف  فالن )اسم فاعل توفاه إذا قبضه وحازه إليه ومنه قوهلم : (  ُمتَـَوفِ يكَ ) لوجه الثالث : أن  ا: … قال الشنقيطي
مث … ، على هذا قابضك منهم إيل حيا، وهذا القول هو اختيار بن جرير( ُمتَـَوفِ يكَ ).. فيكون معىن  إذا قبضه إليه( دينه

عن تصديقها  ليات، وقد هنى يوأما اجلمع بأنه توف اه ساعات أو أياما مث أحياه فالظاهر أنه من اإلسرائ قال رمحه هللا: 
 . وتكذيبها

 القول حيتمل وجهني :وهذا : إن الوفاة يف اآلية مبعىن املوت ، وهذا مروي عن ابن عباس .  وقيل
 الوجه األول : أن هللا توفاه مث رفعه بعد ذلك إىل السماء .

الوجه الثاين : أن يف اآلية تقدميا  وتأخريا  فيكون املعىن : إين رافعك إيل ، ومطهرك من الذين كفروا ، ومتوفيك بعد إنزايل 
 إياك إىل الدنيا ، وهذا من املقدم الذي معناه التأخري .

 ففي اآلية تقدمي وتأخري، ومعناه إين  (عيسى ِإين  ُمتَـَوف يَك َورَاِفُعَك ِإىَلا  ِإذ  قَاَل هللا يا)قوله تعاىل  : يمرقندقال الس
 .رافعك من الدنيا إىل السماء ، ومتوف يك بعد أن تنزل من السماء على عهد الدجال 

ته هللا، مل يكن بالذي مييته ميتة أخرى، فيجمع عليه وقد ضعف ابن جرير الوجه األول فقال : ومعلوم أنه لو كان قد أما
 ميتتني ، ألن هللا إمنا أخرب عباده أنه خيلقهم مث مييتهم مث حيييهم .

 نزوله وقتله الدجال . : وهذا فيه بعد ، فإنه صح يف األخبار عن النِب  –بعد أن أورد الوجه األول  – وقال القرطيب
ستويف أجلك ، ومتم عمرك ، وذلك بعصمتك من قتل أعدائك ، ومؤخرك إىل أجلك أن الوفاة هنا مبعىن : م وقيل :

 املقدر ، ومميتك بعد ذلك ال قتال  بأيديهم .
 وهذا اختيار الزخمشري ، وأيب السعود ، والقامسي .

جهة اللفظ  : أن الوفاة هنا مبعىن : متقبل عملك ، وقد أورد هذا املعىن ابن عطية وضعفه فقال : وهذا ضعيف من وقيل
.  

ُرَك ِمَن الهِذيَن َكَفُروا )   أي : برفعي إياك إىل السماء .( َوُمَطهِ 
 وكما عظم شأنه بلفظ الرفع إليه أخرب عن معىن التخليص ينهم: املعىن خمرجك من بينهم ومفرق بينك وبراز قال ال ،
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 .د هللا تعاىلشأنه وتعظيم منصبه عنبلفظ التطهري وكل ذلك يدل على املبالغة يف إعالء 
ِم الحِقَياَمةِ )  َق الهِذيَن َكَفُروا ِإََل يَ وح ملا رفعه هللا إىل السماء   وهكذا وقع; فإن املسيح ( َوَجاِعُل الهِذيَن ات هبَ ُعوَك فَ وح

ال فيه فجعله تـََفراقت أصحابه شيَـع ا بعده; فمنهم من آمن مبا بعثه هللا به على أنه عبد هللا ورسوله وابن أمته، ومنهم من غ
هو هللا. وآخرون قالوا: هو ثالث ثالثة. وقد حكى هللا مقاالهتم يف القرآن، وَرد على كل فريق،  :ابن هللا، وآخرون قالوا
من ثالَثائة سنة، مث نـََبع هلم ملك من ملوك اليونان، يقال له: قسطنطني، فدخل يف دين النصرانية،  فاستمروا كذلك قريبا  
منه، إال أنه بَدل هلم دين املسيح وحرفه، وزاد فيه ونقص منه،  ، وقيل: جهال  فإنه كان فيلسوفا   قيل: حيلة ليفسده،

وأحل يف زمانه حلم اخلنزير، وَصل وا له إىل املشرق وصوروا له -اليت هي اخليانة احلقرية-ووضعت له القوانني واألمانة الكبرية 
ارتكبه، فيما يزعمون. وصار دين املسيح  دين قسطنطني إال أنه  الكنائس، وزادوا يف صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب

عشر ألف معبد، وبىن املدينة املنسوبة إليه، واتبعه   ت ما يزيد على اثِنابىن هلم من الكنائس واملعابد والصوامع والديار 
َل ِكياة منهم. وهم يف هذا كله قاهرون لليهود، أيادهم  هللا عليهم ألهنم 

أقرب إىل احلق منهم، وإن كان اجلميع  الطائفة امل
 كفار، عليهم لعائن هللا.

 فيه وجهان :  ( َوَجاِعُل الاِذيَن اتـابَـُعوَك فـَو َق الاِذيَن َكَفُروا ِإىَل يـَو ِم ال ِقَياَمةِ قوله تعاىل )  قال الرازي :
م اليهود بالقهر والسلطان واالستعالء إىل : أن املعىن : الذين اتبعوا دين عيسى يكونون فوق الذين كفروا به ، وهاألول 

يوم القيامة ، فيكون ذلك إخبارا  عن ذل اليهود وإهنم يكونون مقهورين إىل يوم القيامة ، فأما الذين اتبعوا املسيح عليه 
ن أظهروا من السالم فهم الذين كانوا يؤمنون بأنه عبد هللا ورسوله وأما بعد اإلسالم فهم املسلمون ، وأما النصارى فهم وإ

أنفسهم موافقته فهم خيالفونه أشد املخالفة من حيث أن صريح العقل يشهد أنه عليه السالم ما كان يرضى بشيء مما 
يقوله هؤالء اجلهال ، ومع ذلك فإنا نرى أن دولة النصارى يف الدنيا أعظم وأقوى من أمر اليهود فال نرى يف طرف من 

دة مملوءة من اليهود بل يكونون أين كانوا بالذلة واملسكنة وأما النصارى فأمرهم خبالف أطراف الدنيا ملكا  يهوديا  وال بل
 ذلك.
 : املراد بالفوقية باحلجة والدليل . الثاين

 أي : يوم القيامة .( مثُه ِإَِله َمرحِجُعُكمح ) 
  يوم القيامة ، مسي بذلك :و 

  ( .م يقوم الناس لرب العاملنييو  : ألن الناس يقومون من قبورهم : قال تعاىل ) أوالً 
َهادُ : ولقيام األشهاد .لقوله تعاىل )  ثانياً  َش  نـ َيا َويـَو َم يـَُقوُم األ  ََياِة الدُّ  ( . ِإناا لَنَـن ُصُر ُرُسَلَنا َوالاِذيَن آَمُنوا يف احل 
 ... ( . َصف ا  يـَو َم يـَُقوُم الرُّوُح َوال َمالِئَكُة : ولقيام املالئكة لقوله تعاىل )  ثالثاً 

َنُكمح ِفيَما ُكنحُتمح ِفيِه َُتحَتِلُفونَ )  ُكُم بَ ي ح  فأفِصل بينكم فيما كنتم فيه ختتلفون من أمر عيسى عليه السالم.أي : (  فََأحح
 الفوائد :

 إثبات القول هلل تعاىل .-1
 أن هللا رفع عيسى جبسمه . -2
 أن هللا منع األذى عن عيسى . -3
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 سوء .طهارة عيسى من كل -4
 أن كل من اهتم عيسى بالسوء فهو كافر . -5
 أن أتباع عيسى منصورون إىل يوم القيامة . -6
 إثبات يوم القيامة .-7
 أن مرجع اخلالئق إىل هللا . -8
ن حَيا َواْلِخَرِة َوَما ََلُم مِ ن نهاصِ )  بُ ُهمح َعَذابًا َشِديًدا ِف الدُّ ( َوَأمها الهِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلواح 56رِيَن )فََأمها الهِذيَن َكَفُرواح فَُأَعذِ 

َِكيِم )57الصهاحِلَاِت فَ يُ َوفِ يِهمح ُأُجورَُهمح َواَّللهُ اَل حيُِبُّ الظهاِلِمنَي ) ِر احلح ُلوُه َعَليحَك ِمَن اْليَاِت َوالذ ِكح  ( . (58( َذِلَك نَ ت ح
 [56- 58 . ] 

--------- 
 باهلل ورسله .(  فََأمها الهِذيَن َكَفُروا) 
ِخَرِة )  ن حَيا َواْلح بُ ُهمح َعَذابًا َشِديدًا ِف الدُّ وكذلك فعل تعاىل مبن كفر باملسيح من اليهود، أو غال فيه وأطراه من  (فَُأَعذِ 

ذ األموال وإزالة األيدي عن املمالك، ويف الدار اآلخرة َعذاهُبم أشد  )وأشق  النصارى; َعذهبم يف الدنيا بالقتل والسِب وأخ 
 ( .َوَما هَلُم  ِمَن اَّللِا ِمن  َواٍق 

 ة اليت نعيشها اليت قبل اآلخرة ، ومسيت لدنيا لسببني :والدنيا هي هذه احليا 
 قبل اآلخرة يف الزمن . ألهنا:  السبب األول

ََياِة اللدناءهتا وحقارهتا بالنسبة لآلخرة . كما قال تعاىل ) السبب الثاين : ِخَرِة ِإالا قَِليلٌ َفَما َمَتاُع احل  نـ َيا يف اآل  وقال  ( دُّ
ِخرَِة ِإالا َمَتاعٌ تعاىل ) نـ َيا يف اآل  ََياُة الدُّ ) لو كانت الدنيا تعدل عند هللا جناح بعوضة ما سقى منها كافرا   ( وقال  َوَما احل 

 ما فيها ( رواه البخاري .) ملوضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا و  شربة ماء ( رواه الرتمذي ، وقال 
ِمِئٍذ بِ  ينصرهم ويدفع عنهم العذاب ، قال تعاىل ) (  َوَما ََلُمح ِمنح نَاِصرِينَ )  َتِدي ِمن  َعَذاِب يـَو  رُِم َلو  يـَف   .َبِنيِه يـََودُّ ال ُمج 

يع   .ِصيَلِتِه الايِت تـُؤ ِويِه َوفَ . َوَصاِحَبِتِه َوَأِخيِه  َر ِض مجَِ  ( .ا مُثا يـُن ِجيِه َوَمن  يِف األ 
 أي : آمنوا بقلوهبم وانقادوا .(  َوَأمها الهِذيَن آَمُنوا)  
ملستحباب ، من األفعال واألقوال ، الواجبات واأي : وعملوا جبوارحهم ، األعمال الصاحلات ،  (َوَعِمُلوا الصهاحِلَاِت ) 

 ة .فصدقوا إمياهنم بأعماهلم الصاحل
 صاحلا  إال بشرطني : الشرط األول : اإلخالص ، لقوله يكون  والعمل الصاحل ال  بالنيات وإمنا ) إمنا األعمال

  رواه مسلم . (عمل عمال  ليس عليه أمرنا فهو ردمن ) لقوله  ، الشرط الثاين : املتابعة للنِب لكل امرى ما نوى (
 صاحلا  . ودائما  يقرن هللا العمل بالصاحل ، ألنه ليس كل عمل يقبل إال إذا كان 

َنـ َهاُر قال تعاىل )   ... ( .َوَبشِ ِر الاِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصااحِلَاِت َأنا هَلُم  َجنااٍت جَت رِي ِمن  حَت ِتَها األ 
ِييَـناُه َحَياة  طَيِ َبة  وقال تعاىل )  . ( ...َمن  َعِمَل َصاحِلا  ِمن  ذََكٍر أَو  أُنـ َثى َوُهَو ُمؤ ِمٌن فـََلُنح 
ِس نـُُزال  وقال تعاىل )  ( . ِإنا الاِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصااحِلَاِت َكاَنت  هَلُم  َجنااُت ال ِفر َدو 

 وأما إذا خصال الدين من اعتقادات وعمليات ( فإنه يشمل مجيعذكر معه )وعملوا الصاحلاتواإلميان إذا أفرد ومل ي ،
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كرب ( فإن اإلميان حينئذ ينصرف إىل ركنه األ)والذين آمنوا وعملوا الصاحلاتعمل الصاحل  على اإلميان كقوله ُعطف ال
ه إال هللا وأن حممدا  رسول هللا، وبكل ما ، وهو إميان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن ال إلاألعظم وهو االعتقاد القلِب

 .جيب اإلميان به
 األركان .واإلميان شرعا  : قول باللسان واعتقاد باجلنان وعمل ب 
  : ووصفت أعمال اخلري بالصاحلات، ألن هبا تصلح أحوال العبد، وأمور دينه ودنياه، وحياته الدنيوية قال السعدي

 واألخروية، ويزول هبا عنه فساد األحوال، فيكون بذلك من الصاحلني، الذين يصلحون جملاورة الرمحن يف جنته.
 آلخرة ، يف الدنيا بالنصر والظفر ، ويف اآلخرة باجلنات العاليات .يف الدنيا وا( فَ يُ َوفِ يِهمح ُأُجورَُهمح ) 

رَاَن ِلَسع ِيِه َوِإناا لَُه َكاتُِبونَ وقال تعاىل )  ( . َفَمن  يـَع َمل  ِمَن الصااحِلَاِت َوُهَو ُمؤ ِمٌن َفال ُكف 
 ( . ظُل ما  َوال َهض ما   َوَمن  يـَع َمل  ِمَن الصااحِلَاِت َوُهَو ُمؤ ِمٌن َفال خَيَافُ وقال تعاىل )

 ( .ِإنا الشِ ر َك َلظُل ٌم َعِظيمٌ م الشرك باهلل تعاىل كما تعاىل )، وأعظم الظلحتذير شديد للظاملني(  َواَّللهُ ال حيُِبُّ الظهاِلِمنيَ ) 
َِكيمِ )  ِر احلح ياِت َوالذ ِكح ُلوُه َعَليحَك ِمَن اْلح َناه ع(  َذِلَك نَ ت ح ليك يا حممد يف أمر عيسى ومبدأ ميالده أي: هذا الذي َقَصص 

وكيفية أمره، هو مما قاله هللا تعاىل، وأوحاه إليك ونزله عليك من اللوح احملفوظ، فال مرية فيه وال شك، كما قال تعاىل يف 
قِ  الاِذي ِفيِه مَي تَـُروَن. َما َكاَن َّلِلِا أَ ) سورة مرمي َا َذِلَك ِعيَسى اب ُن َمر مَيَ قـَو َل احلَ  ن  يـَتاِخَذ ِمن  َوَلٍد ُسب َحانَُه ِإَذا َقَضى أَم ر ا فَِإمنا

 .( يـَُقوُل َلُه ُكن  فـََيُكونُ 
 الفوائد :

 إثبات القول هلل تعاىل .-1
 أن هللا رفع عيسى جبسمه . -2
 أن هللا منع األذى عن عيسى . -3
 طهارة عيسى من كل سوء .-4
 . أن كل من اهتم عيسى بالسوء فهو كافر -5
 أن أتباع عيسى منصورون إىل يوم القيامة . -6
 إثبات يوم القيامة .-7
 أن مرجع اخلالئق إىل هللا . -8
 إثبات علو هللا تعاىل .-9

 هتديد الكفار بيوم القيامة . -10
 أن العمل ال ينفع إال إذا كان صاحلا  . -11
 من شروط قبول العمل اإلميان . -12
 . إثبات احملبة هلل تعاىل -13
 حترمي الظلم بكل أنواعه . -14
 فضل القرآن الكرمي . -15
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َقُّ ِمن رهبِ َك َفاَل َتُكن مِ ن  (59ِإنه َمَثَل ِعيَسى ِعنَد اَّللِه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن تُ َراٍب مِثه قَاَل لَُه ُكن فَ َيُكوُن ))  احلح
رَتِيَن )  ( . (60الحُممح

 [ . 60 – 59] آل عمران :  
----------------- 

 ( يف قدرة هللا تعاىل حيث خلقه من غري أب . ِإنه َمَثَل ِعيَسى ِعنحَد اَّللهِ ) 
 ( فإن هللا خلقه من غري أب وال أم بل :  َكَمَثِل آَدمَ  ) 
َناُكم  ِمن  تـُرَاٍب يَا أَيُـَّها النااُس ِإن  ُكن ُتم  يف رَي ٍب ِمَن ال بَـع ِث فَ (كما قال تعاىل )  َخَلَقُه ِمنح تُ َرابٍ )   ( .ِإناا َخَلق 

 ( . َشٌر تـَن َتِشُرونَ َوِمن  آيَاتِِه َأن  َخَلَقُكم  ِمن  تـُرَاٍب مُثا ِإَذا أَنـ ُتم  بَ وقال تعاىل ) 
 ( . َخَلَقُكم  ِمن  تـُرَاٍب َواَّللاُ وقال تعاىل ) 

عيسى بطريق األوىل واألحرى، وإن جاز ادعاء البنوة يف والذي خلق آدم قادر على خلق  ( مثُه قَاَل َلُه ُكنح فَ َيُكونُ ) 
من غري أب، فجواز ذلك يف آدم بالطريق األوىل، ومعلوم باالتفاق أن ذلك باطل، فدعواها يف  ا  عيسى بكونه خملوق
وال من َعز  وجل، أراد أن يظهر قدرته خللقه، حني َخَلق آدم ال من ذكر  ولكن الرب،  وأظهر فساد ا ا  عيسى أشد بطالن

أنثى; وخلق حواء من ذكر بال أنثى، وخلق عيسى من أنثى بال ذكر كما خلق بقية الربية من ذكر وأنثى، وهلذا قال تعاىل 
َعَلُه آيَة  لِلنااِس  ) يف سورة مرمي  ( .َولَِنج 

 : أمجع املفسرون على أن هذه اآلية نزلت عند حضور وفد جنران على الرسول  قال الرازي  ن مجلة ، وكان م
شبههم أن قالوا : يا حممد ، ملا سلمت أنه ال أب له من البشر وجب أن يكون أبوه هو هللا تعاىل ، فقال : إن آدم ما  
كان له أب وال أم ومل يلزم أن يكون ابنا  هلل تعاىل ، فكذا القول يف عيسى عليه السالم ، هذا حاصل الكالم ، وأيضا  إذا 

من الرتاب فلم ال جيوز أن خيلق عيسى من دم مرمي   بل هذا أقرب إىل العقل ، فإن تولد جاز أن خيلق هللا تعاىل آدم 
 .احليوان من الدم الذي جيتمع يف رحم األم أقرب من تولده من الرتاب اليابس 

رَتِيَن()  َقُّ ِمنح رَبِ َك َفال َتُكنح ِمَن الحُممح عنه وال صحيح سواه ، أي : هذا القول هو احلق يف عيسى ، الذي ال حميد  احلح
 وماذا بعد احلق إال الضالل .

 ِبللن (فال تكن من املمرتين ) اخلطاب يف  : وقال ابن عاشور   واملقصود التعريض بغريه ، واملعراض هبم هنا هم
 النصارى املمرتُون الذين امرتوا يف اإلالهية بسبب حتقق أن اَل أَب لِعيسى. 

 ه السالم يف عبارة اقتضت ذم املمرتين ، وهذا يدل على أن املراد باالمرتاء غريه ، وهني النِب علي : وقال ابن عطية
عن االمرتاء مع  ولو قيل : فال تكن ممرتيا  لكانت هذه الداللة أقل ، ولو قيل فال مترت لكانت أقل وهني النِب 

 . بعده عنه على جهة التثبيت والدوام على حاله
  رتاء وجل رسول هللا وهنيه عن االم : يوقال الزخمشر من باب التهييج لزيادة الثبات والطمأنينة ،  ا  أن يكون ممرتي

 وأن يكون لطفا  لغريه. 
 خطاب له  (َفاَل َتُكن  م ن املمرتين  قوله تعاىل ) :  يوقال اْللوس  وال يضر فيه استحالة وقوع االمرتاء منه ،
   بل قد ذكروا يف هذا األسلوب فائدتني. (شركني َوالَ َتُكوَننا ِمَن امل) كما يف قوله تعاىل 
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 . ورا  على نورـإذا مسع مثل هذا اخلطاب حتركت منه األرحيية فيزداد يف الثبات على اليقني ن أنه  إحدامها :
 مع جاللته اليت ال  : أن السامع يتنبه هبذا اخلطاب على أمر عظيم فينزع وينزجر عما يورث االمرتاء ألنه  وثانيتهما

تصل إليها األماين إذا خوطب مبثله فما يظن بغريه ففي ذلك زيادة ثبات له صلوات هللا تعاىل وسالمه عليه ولطفه بغريه ، 
 وجوز أن يكون خطابا  لكل من يقف عليه ويصلح للخطاب.

 الفوائد :
 أن آدم خلق من تراب . -1
 من أم بال أب .بيان قدرة هللا حيث خلق آدم من غري أم وال أب ، وخلق عيسى  -2
 إثبات القول للرب تعاىل . -3
 النهي عن الشك فيما أخرب به هللا تعاىل . -4
 أن هللا تعاىل ال يصدر عنه إال احلق . -5
اح َندحُع أَب حَناءنَا َوأَب حَناءُكمح َوِنَساءنَا وَ )   َساءُكمح َوأَنُفَسَنا نِ َفَمنح َحآجهَك ِفيِه ِمن بَ عحِد َما َجاءَك ِمَن الحِعلحِم فَ ُقلح تَ َعاَلوح

َعل لهعحنَ  وأَنُفَسُكمح مثُه  َقُّ َوَما ِمنح ِإَلٍه ِإاله اَّللهُ َوِإنه اَّللهَ 61اَّللِه َعَلى الحَكاِذِبنَي )َت نَ بحَتِهلح فَ َنجح ( ِإنه َهَذا ََلَُو الحَقَصُص احلح
َِكيُم ) اح فَِإنه اَّللهَ 62ََلَُو الحَعزِيُز احلح ِسِديَن )( فَِإن تَ َولهوح  ( . (63 َعِليٌم بِالحُمفح

 [ . 63 -61] آل عمران :  
---------------- 

ا َندحُع أَب حَناَءنَا َوأَب حَناءَُكمح َوِنَساَءنَ )   ا َوِنَساءَُكمح َوأَن حُفَسَنا َفَمنح َحاجهَك ِفيِه ِمنح بَ عحِد َما َجاَءَك ِمَن الحِعلحِم فَ ُقلح تَ َعاَلوح
َفَمن  َحاجاَك ِفيِه ِمن  ) يف أمر عيسى بعد ظهور البيانِ  أن يـَُباِهَل َمن  َعانََد احلق آمرا رسوله يقول تعاىل  (َوأَن حُفَسُكمح 

: حنضرهم يف حال  أي (َوأَنـ ُفَسَنا َوأَنـ ُفَسُكم   بـَع ِد َما َجاَءَك ِمَن ال ِعل ِم فـَُقل  تـََعاَلو ا نَد ُع أَبـ َناَءنَا َوأَبـ َناءَُكم  َوِنَساَءنَا َوِنَساءَُكم  
 . املباهلة

 ( َفَمن  َحاجاَك ِفيهِ قوله تعاىل)   احملاجة اجملادلة ، ومسيت اجملادلة حماجة ، ألن كل واحد من املتجادلني يديل حبجته
 أي : يف عيسى ، يف شأنه وقضيته .من أجل أن خيصم اآلخر وحيجه ، وقوله ) فيه ( 

 أي : نلتعن .( مثُه نَ بحَتِهلح ) 
  : ألن الداعي  ا  طلق على االجتهاد يف الدعاء مطلقواالبتهال مشتق من البهل وهو الدعاء باللعن ويقال ابن عاشور

 باللعن جيتهد يف دعائه واملراد يف اآلية املعىن األول.
َعلح لَعحَنَت اَّللِه َعَلى الحَكاِذِبنيَ )   أي : منا ومنكم .(  فَ َنجح

قدموا فجعلوا حُيَاج ون  ا قبلها من أول السورة إىل هنا يف وفد جنران، أن النصارى حنيوكان سبب نزول هذه املباهلة وم
َر هذه السورة َردا عليهيف عيسى، ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة واإلهلية، فأنزل هللا  م . َصد 

 وبني النصارى . واملباهلة مل تتم بني رسول هللا 
يُرِيَداِن َأن  ُياَلِعَناُه ، قَاَل فـََقاَل َأَحُدمُهَا ِلَصاِحِبِه الَ  َعاِقُب َوالسايِ ُد َصاِحَبا جَن رَاَن ِإىَل َرُسوِل اَّللِا َجاَء ال  ) َعن  ُحَذيـ َفَة قَاَل 

ِلُح حَن ُن َواَل َعِقبُـَنا ِمن  بـَع ِدنَا . قَااَل  َعل  ، فـََواَّللِا لَِئن  َكاَن نَِبيًّا َفاَلَعناا ، اَل نـُف  بـ َعث  َمَعَنا َرُجال  ، َواع ِطيَك َما َسأَل تَـَناِإناا نُـ تـَف 
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َرَف َلُه َأص َحاُب َرُسوِل اَّللِا « . ألَبـ َعَثنا َمَعُكم  َرُجال  أَِمينا  َحقا أَِمنٍي » ، َواَل تـَبـ َعث  َمَعَنا ِإالا أَِمينا  . فـََقاَل أَِمينا   َتش   فَاس 
رااِح ُقم  يَا أَبَا ُعبَـي  » فـََقاَل   ( . َهَذا أَِمنُي َهِذِه األُماةِ  : فـََلماا قَاَم قَاَل َرُسوُل اَّللِا « . َدَة ب َن اجلَ 

يصلي عند الكعبة آلتينه حَّت أطَأ على عنقه. قال:  قال أبو جهل: إن رأيُت رسول هللا )  عن ابن عباس، قالو 
متناوا املوت ملاتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون  لو فعَل ألَخذته املالئكُة عيان ا، ولو أن اليهود: فقال

  ( رواه أمحد .لَرَجعوا ال جيدون ماال وال أهال   رسول هللا 
 عليا  وفاطمة وحسنا  وحسينا  ( رواه مسلم . ويف صحيح مسلم ) أنه ملا نزلت هذه اآلية دعا رسول هللا 

  فاشتوروا فقال بعضهم لبعض تعلمون شتوروا، ىل املباهلة طالبوا أن ميهلهم حَّت يفلما دعاهم إ : ... ابن تيميةقال
فاستعفوا من املباهلة فصاحلوه وأقروا له باجلزية عن يد وهم صاغرون ، إال نزل هبم العذاب ا  وأنه ما باهل قوم نبي، أنه نِب

دخل أهل الذمة الذين يف بالد املسلمني حتت فدخلوا حتت حكمه كما ي، لعلمهم أنه نِب ، ملا خافوا من دعائه عليهم 
 ى .وهم أول من أدى اجلزية من النصار ، وأدوا إليه اجلزية عن يد وهم صاغرون ، حكم هللا ورسوله 

َقُّ  ) احلق الذي ال َمع دل عنه وال أي: هذا الذي قصصناه عليك يا حممد يف شأن عيسى هو  (ِإنه َهَذا ََلَُو الحَقَصُص احلح
 د .حمي
 املنفرد باإلهلية جلميع اخلالئق . تأكيد لوحدانية هللا ، فهو  (َوَما ِمنح ِإلٍَه ِإاله اَّللهُ ) 
  رد النصارى يف تثليثهم ، وكذا فيه رد على سائر الثنويةويف هذا . 
 .ض والسماوات الذي قهر بقدرته وقوته مجيع املوجودات ، وأذعنت له سكان األر ( َوِإنه اَّللهَ ََلَُو الحَعزِيُز ) 
َِكيمُ )   الذي له احلكمة الكاملة البالغة ، الذي يضع األشياء يف مواضعها ، وينزهلا منازهلا .(  احلح
ا )   أي : عن هذا إىل غريه .( فَِإنح تَ َولهوح
ِسِدينَ )  وسيجزيه على ذلك شر  أي: من عدل عن احلق إىل الباطل فهو املفسد وهللا عليم به، (  فَِإنه اَّللهَ َعِليٌم بِالحُمفح

 . اجلزاء، وهو القادر، الذي ال يفوته شيء سبحانه وحبمده ونعوذ به من حلول نقمه
 الفوائد :

 إثبات أن ما جاء به الرسول حق .-1
 أنه ال جتوز املباهلة إال بعلم يقيِن . -2
 جواز املباهلة لكن بشرطني : أن تكون يف أمر هام ، وأن تكون بعلم . -3
 إله حق إال هللا . أنه ال -4
 إثبات العزة الكاملة هلل تعاىل . -5
 هتديد من توىل عن دين هللا . -6
 أن كل من توىل عن دين هللا فهو مفسد . -7
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َنُكمح َأاله نَ عحُبَد ِإاله اَّللهَ َواَل ُنشح )  نَ َنا َوبَ ي ح اح ِإََل َكَلَمٍة َسَواء بَ ي ح َل الحِكَتاِب تَ َعاَلوح َك ِبِه َشيحًئا َواَل يَ تهِخَذ بَ عحُضَنا بَ عحضاً رِ ُقلح يَا َأهح
ِلُموَن ) َهُدواح بِأَنها ُمسح اح فَ ُقوُلواح اشح  ( . (64َأرحبَابًا مِ ن ُدوِن اَّللِه فَِإن تَ َولهوح

 [ . 64] آل عمران :  
------------ 
ا ِإََل َكِلَمٍة )  َل الحِكَتاِب تَ َعاَلوح ُقل   )ليهود والنصارى، ومن جرى جمراهم م أهل الكتاب من اذا اخلطاب يعه(  ُقلح يَا َأهح

َل ال ِكتَ   والكلمة تطلق على اجلملة املفيدة كما قال هاهنا. (اِب تـََعاَلو ا ِإىَل َكِلَمٍة يَا أَه 
 : اختلف يف املراد بأهل الكتاب هنا 

 : نصارى جنران . فقيل
 : اليهود .وقيل 
 : اليهود والنصارى . وقيل

أهَل الكتابني ، ألهنما مجيع ا من أهل الكتاب ، ومل خيصص جل  ( يا أهل الكتاب) وإمنا قلنا عىن بقوله :  يقال الطرب 
فليس بأن يكون موجاه ا ذلك إىل أنه مقصود به أهُل التوراة ، بأوىل ،  بعض ا دون بعض(  يا أهل الكتاب) ثناؤه بقوله 

جنيل ، وال أهل اإلجنيل بأوىل أن يكونوا مقصودين به ُدون غريهم من منه بأن يكون موجه ا إىل أنه مقصود به أهل اإل
أهل التوراة. وإذ مل يكن أحُد الفريقني بذلك بأوىل من اآلخر ألنه ال داللة على أنه املخصوص بذلك من اآلخر ، وال 

َص التوحيد له ، واجٌب على كل أثر صحيح فالواجب أن يكون كل كتايب  معنيًّا به. ألن إفراَد العبادة هلل وحَده ، وإخال
مأمور منهيٍ  من خلق هللا. واسم"أهل الكتاب" ، يلزم أهل التوراة وأهل اإلجنيل ، فكان معلوم ا بذلك أنه عِن به الفريقان 

 مجيع ا.
 ا :مث وصفه

َنُكمح )  نَ َنا َوبَ ي ح  أي: عدل ، نستوي حنن وأنتم فيها. ( َسَواٍء بَ ي ح
 َنُكم  نـََتَساَوى مجَِيع ا ِفيَها; إذ  ُكناا مجَِيع ا ِعبَاَد  (َكِلَمٍة َسَواءٍ ) قـَو له تـََعاىَل : قال اجلصاص نَـَنا َوبـَيـ  ٍل بـَيـ  يـَع ِِن َوَاَّللُا أَع َلُم: َكِلَمِة َعد 

 .اَّللِا 
 مث فسرها بقوله: 
 وحده سبحانه ، حمبة وتعظيما  .( َأاله نَ عحُبَد ِإاله اَّللهَ  )

ِرَك ِبهِ )  ُد العبادة هلل وحده ال بل نـُف رِ  ،وال شيئ ا وال نار ا،  ا  ،وال طاغوت ا  ، وال صليبا  ، وال صنما  ال َوثَن (َشيحئًا  َوال ُنشح
 : وة مجيع الرسلوهذه دع،  شريك له

 ( .أَنَا فَاع ُبُدوِن َوَما أَر َسل َنا ِمن  قـَب ِلَك ِمن  َرُسوٍل ِإال نُوِحي ِإلَي ِه أَناُه ال إَِلَه ِإال  )  قال هللا تعاىل 
َتِنُبوا الطااُغوَت )  وقال تعاىل  ( .َوَلَقد  بـََعثـ َنا يِف ُكلِ  أُماٍة َرُسوال أَِن اع ُبُدوا اَّللَا َواج 

 . والشرك : تسوية غري هللا باهلل فيما هو من خصائص هللا 
 وقال عكرمة: معصية هللا. قال ابن ُجَري ج: يعِن: يطيع بعضنا بعضا يفو  (َوال يَ تهِخَذ بَ عحُضَنا بَ عحضًا َأرحبَاباً ِمنح ُدوِن اَّللِه ) 

 يسجد بعضنا لبعض. يعِن
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  أنزلوهم منزلة رهبم يف قبول التحرمي والتحليل ملا مل حيرمه هللا ، ومل  (أربابا  من دون هللا )  : قوله تعاىل يقال الطرب
 حيله.

: ا نزلت هذه اآلية قال : ما كنا نعبدهم يا رسول هللا فقال أنه مل)خرجه الرتمذي وحسنه من حديث عدي بن حامت أ
 ( .: هو ذاك أما كانوا حيللون لكم وحيرمون فتأخذون بقوهلم   قال : نعم فقال 

 اختذوا أحبارهم ورهباهنم هؤالء الذين  : (هم ورهباهنم أربابا  من دون هللااختذوا أحبار يف معىن قوله ) قال شيخ اإلسالم
  يكون على وجهني :، هللا وحترمي ما أحل هللا حيث أطاعوهم يف حتليل ما حرم، أربابا  
أن يعلموا أهنم بدلوا دين هللا ، فيتبعوهنم على التبديل ، فيعتقدون حتليل ما حرم هللا وحترمي ما أحل هللا اتباعا   األول :

ورسوله شركا  ، وإن مل يكونوا يصلون هلم لرؤسائهم مع علمهم أهنم خالفوا دين الرسل ، فهذا كفر ، وقد جعله هللا 
 ويسجدون هلم .

أن يكون اعتقادهم وإمياهنم بتحرمي احلرام وحتليل احلالل ثابتا  ، لكنهم أطاعوهم يف معصية هللا كما يفعل املسلم  والثاين :
 ما يفعله من املعاصي اليت يعتقد أهنا معاصي ، فهؤالء هلم حكم أمثاهلم من أهل الذنوب .

ِلُمونَ فَ )  َهُدوا بِأَنها ُمسح ا فَ ُقوُلوا اشح هدوهم أنتم على (  ِإنح تَ َولهوح أي: فإن تولوا عن هذا الناَصف وهذه الدعوة فأش 
 استمراركم على اإلسالم الذي شرعه هللا لكم.

 الفوائد :
 أن يدعو أهل الكتاب . أمر الرسول  -1
 الدعوة إىل التوحيد وترك الشرك . -2
 عمال العدل يف املناظرة .وجوب است -3
 أن مجيع الرسل متفقون على هذه الكلمة وهي : توحيد هللا وترك الشرك . -4
 بتوحيد هللا وترك الشرك والرباءة من الشرك وأهله .إال أن التوحيد ال يصح  -5

ِمِه ِإناِِن  أِلَبِيهِ  ِإبـ رَاِهيمُ  قَالَ  َوِإذ  قال تعاىل )   ( . َفَطَرين  الاِذي ُدوَن * ِإالا تـَع بُ  ممِ اا بـَرَاء َوقـَو 
ألن كلمة التوحيد ) ال إله إال هللا ( تنطوي على نفي وإثبات ، فعرب عن املنفي فيها بقوله ) إنِن براء مما تعبدون ( وعرب  

 عن املثبت فيها بقوله ) إال الذي فطرين ( ففيه تفسري التوحيد بإثبات العبادة هلل وحده ونفيها عما سواه .
أنه قال: )من قال: ال إله إال هللا وكفر مبا يعبد من دون هللا، حرم ماله ودمه،  ويف )الصحيح( عن النِب 

 وحسابه على هللا عز وجل(.
 . هذا احلديث من أعظم ما يبني ال إله إال هللا ، وأنه الكفر بكل ما يعبد من دون هللا 
 ل فقد اختذه شريكا  هلل .أن من أطاع خملوقا  يف حتليل احلرام وحترمي احلال-6
 أن احلكم بني الناس هلل تعاىل . -7
 هـ ( .1433/  6/  23ينبغي على املسلم أن يعتز بدينه ويشهره ويدافع عنه .               )  -8
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َل الحِكَتاِب ملَ ُُتَآجُّوَن ِف ِإب حَراِهيَم َوَما أُنزَِلِت التهورَاُة َواإلجِنيُل ِإاله )  َُالء 65ِمن بَ عحِدِه َأَفاَل تَ عحِقُلوَن )يَا َأهح ( َهاأَنُتمح َه
ُتمح ِفيَما َلُكم ِبِه ِعلٌم فَِلَم ُُتَآجُّوَن ِفيَما لَيحَس َلُكم ِبِه ِعلحٌم َواَّللهُ يَ عحَلُم َوأَنُتمح اَل تَ عحلَ  ( َما َكاَن ِإب حَراِهيُم 66ُموَن )َحاَججح

َرانِيًّا َوَلِكن رِِكنَي )  يَ ُهوِديًّا َواَل َنصح ِلًما َوَما َكاَن ِمَن الحُمشح ََل النهاِس بِِإب حَراِهيَم َللهِذيَن ات هبَ ُعوُه 67َكاَن َحِنيًفا مُّسح ( ِإنه َأوح
ِمِننَي ) َح  ( . (68َوَهَذا النهيبُّ َوالهِذيَن آَمُنواح َواَّللهُ َوِلُّ الحُم

 [ . 68 -65] آل عمران :  
---------------- 

َل الحِكَتاِب ملَ ُُتَاجُّوَن ِف ِإب حَراِهيَم يَا أَ )  ينكر تعاىل على اليهود والنصارى يف حماجتهم  يف إبراهيم اخلليل، ودعوى    (هح
 م .كل طائفة منهم أنه كان منه

رَاُة َواإلحِ )  ان يهوديا، وقد كان زمنه قبل أن ينزل أي: كيف َتد ُعون أيها اليهود، أنه ك ( جنحِيُل ِإاله ِمنح بَ عحِدهِ َوَما أُنحزَِلِت الت هوح
 هللا التوراة على موسى، وكيف َتد ُعون، أيها النصارى، أنه كان نصرانيا، وإمنا حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر. 

 توبيخ على استحالة مقالتهم ، وتنبيه على ما يظهر به غلطهم ومكابرهتم. ( َأَفال تَ عحِقُلونَ  )
  : هود كانوا يقولون : إن إبراهيم كان على ديننا ، والنصارى كانوا يقولون : كان إبراهيم على اعلم أن اليقال الرازي

 ديننا ، فأبطل هللا عليهم ذلك بأن التوراة واإلجنيل ما أنزال إال من بعده فكيف يعقل أن يكون يهوديا  أو نصرانيا    .
  هود والنصارى ; إذ التوراة واإلجنيل أنزال من بعده وليس قال الزجاج : هذه اآلية أبـ نَيُ حجة على الي:  قال القرطيبو

 فيهما اسم لواحد من األديان ، واسم اإلسالم يف كل كتاب.
 . ويقال : كان بني إبراهيم وموسى ألف سنة ، وبني موسى وعيسى أيضا  ألف سنة

 وجادلوا على ذلك ، رد تعاىل ، والنصارى أنه نصراين ،  ا  ملا ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهودي:  قال السعدي
 :حماجتهم وجمادلتهم من ثالثة أوجه 

أن جداهلم يف إبراهيم جدال يف أمر ليس هلم به علم ، فال ميكن هلم وال يسمح هلم أن حيتجوا وجيادلوا يف أمر  أحدها : 
 .اجة يف شأن إبراهيم هم أجانب عنه وهم جادلوا يف أحكام التوراة واإلجنيل سواء أخطأوا أم أصابوا فليس معهم احمل

أن اليهود ينتسبون إىل أحكام التوراة ، والنصارى ينتسبون إىل أحكام اإلجنيل ، والتوراة واإلجنيل ما أنزال  الوجه الثاين : 
أفال  )إال من بعد إبراهيم ، فكيف ينسبون إبراهيم إليهم وهو قبلهم متقدم عليهم ، فهل هذا يعقل   ! فلهذا قال 

 .ي : فلو عقلتم ما تقولون مل تقولوا ذلك أ (تعقلون 
، وجعل أوىل الناس به من  ا  مسلم ا  أن هللا تعاىل برأ خليله من اليهود والنصارى واملشركني ، وجعله حنيف الوجه الثالث : 

اىل وليهم ومن آمن معه ، فهم الذين اتبعوه وهم أوىل به من غريهم ، وهللا تع آمن به من أمته ، وهذا النِب وهو حممد 
وناصرهم ومؤيدهم ، وأما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود والنصارى واملشركني ، فليسوا من إبراهيم وليس منهم ، وال 

 ينفعهم جمرد االنتساب اخلايل من الصواب.
ُتمح ِفيَما َلُكمح ِبِه ِعلحٌم فَِلَم ُُتَاجُّوَن ِفيَما لَيحَس َلكُ )  َُالِء َحاَججح هذا إنكار على من حياج فيما ال  (مح ِبِه ِعلحٌم َها أَن حُتمح َه

علم له به، فإنا اليهود والنصارى حَتَاجوا يف إبراهيم بال علم، ولو حتاجوا فيما بأيديهم منه عل م مما يتعلق بأدياهنم اليت 
هم ذلك، وأمرهم برد  لكان أوىل هبم، وإمنا تكلموا فيما مل يعلموا به، فأنكر هللا علي شرعت هلم إىل حني بعثة حممد 
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 . علم األمور على حقائقها وجلياهتاما ال علم هلم به إىل عامل الغيب والشهادة، الذي  ي
 واحلظِر على من ال حتقيق عنده فقال عز وجل ى املنع من اجلدال ملن ال علم لهيف اآلية دليل عل : قال القرطيب ،
ُتم  ِفيَما َلُكم ِبِه ِعلمٌ  ها)  ( .يَما لَي َس َلُكم  ِبِه ِعل مٌ فَِلَم حُتَآجُّوَن فِ  أنتم هؤالء َحاَجج 

 وهللا يعلم األمور على خفائها، وأنتم ال تعلمون.أي : (  َواَّللهُ يَ عحَلُم َوأَن حُتمح ال تَ عحَلُمونَ ) 
َرانِي اً )   . ال على دين النصارىأي : ما كان إبراهيم على دين اليهودية ، و ( َما َكاَن ِإب حَراِهيُم يَ ُهوِدي اً َوال َنصح
 مستقيما  مائال  عن الشرك إىل التوحيد . (َوَلِكنح َكاَن َحِنيفاً ) 
ِلماً )   مستسلما  هلل تعاىل بقلبه وجوارحه .( ُمسح
رِِكنيَ )   هذه توكيد لليت قبلها . ( َوَما َكاَن ِمَن الحُمشح
 : يف هذا ثناء على إبراهيم من وجوه ثالثة 

َنا إِلَي َك َأِن اتاِبع  ِملاَة ِإبـ رَاِهيَم ا باتباعه، واملتبوع هو اإلمام، كما يف قوله تعاىل ): أننا أمرنهاإمامته، ووجه أواًل : مُثا أَو َحيـ 
 (.َحِنيفا  
 أنه حنيف ، واحلنيف هو املائل عن كل دين سوى اإلسالم . ثانياً :
رِِكنيَ َوَما َكاَن ِمَن اأنه ليس فيه شرك يف عمله لقوله ) ثالثاً :  ( . ل ُمش 

 ِلما  َوَما َكاَن ِمَن ) : قوله تعاىل  يقال الشيخ الشنقيط َما َكاَن ِإبـ رَاِهيُم يـَُهوِدي ا  َوال َنص رَانِي ا  َوَلِكن  َكاَن َحِنيفا  ُمس 
رِِكنيَ  مل يكن  -لسالم الة واعليه وعلى نبينا الص -هذه اآلية الكرمية وأمثاهلا يف القرآن تدل على أن إبراهيم  (ال ُمش 

رِِكنيَ ) ألن نفي الكون املاضي يف قوله ;  ا  مشركا  يوم يدل على استغراق النفي جلميع الزمن  ( َوَما َكاَن ِمَن ال ُمش 
َنا ِإبـ رَاِهيَم ُرش  ) ملاضي كما دل عليه قوله تعاىل ا خر ما يوهم اآلية، وقد جاء يف موضع آ ( َدُه ِمن  قـَب ُل ..َوَلَقد  آتـَيـ 

. فـََلماا َجنا َعَلي ِه اللاي ُل رَأى َكو َكبا  قَاَل َهَذا َريبِ  .. فـََلماا رَأى ال َقَمَر بَازِغا  قَاَل َهَذا َريبِ  ..)ف ذلك وهو قوله خال
َس بَازَِغة  قَاَل َهَذا َريبِ   بَـُر.. فـََلماا رَأى الشام  ليه قول هلل كما دل عاآلية، ومن ظن  ربوبية غري هللا فهو مشرك با( َهَذا َأك 

ُعوَن ِمن  ُدوِن اَّللِا ُشرََكاَء ِإن  يـَتاِبُعوَن ِإال الظانا ) هللا تعاىل عن الكفار  (  َوِإن  ُهم  ِإال خَي ُرُصونَ  َوَما يـَتاِبُع الاِذيَن يَد 
 واجلواب عن هذا من وجهني :

ر قد يسلم املقدمة ريب على زعمكم الباطل، واملناظأنه مناظر ال ناظر ومقصوده التسليم اجلديل : أي هذا  حدمها :أ
 ا  ،لكوكب خملوق ال ميكن أن يكون ربليفحم بذلك خصمه، فلو قال هلم إبراهيم يف أول األمر : ا ا  جدلي ا  الباطلة تسليم

، ومما يد  ( ..َوَحاجاُه قـَو ُمُه.)ال ناظر قوله تعاىل :  ا  ل لكونه مناظر لقالوا له : كذبت، بل الكوكب رب 
 ورجح هذا القول ابن قتيبة ، وابن تيمية ، وابن القيم ، وابن كثري وغريهم .

 ألن هللا نفى عن إبراهيم الوقوع يف الشرك يف املاضي يف قوله ) وما كان من املشركني ( .
ال مناظرة وألن هللا تعاىل قال بعد سرد القصة ) وحاجه قومه ( وقال تعاىل ) وتلك حجتنا ( فدل ذلك على أنه يف ح

 وحماجة .
إن قول إبراهيم ) هذا ريب ( هو على تقدير استفهام حمذوف ، أي : أهذا ريب   ومعناه : إنكار أن يكون مثل  وقيل :

 هذا ربا  .



الشيخ/ سليمان بن حممد اللهيميد  تفسري سورة آل عمران

 112 

 وهذا قول مجع من أهل العلم كالبغوي ، وابن عطية ، والرازي وغريهم .
ِدين َريبِ  أَلُكوَننا ِمَن ال َقو ِم الضاالِ نيَ لَِئن  ) ستدل بن جرير على أنه غري مناظر من قوله تعاىل ا ال دليل فيه على و  ( ملَ  يـَه 

َنامَ )إىل هللا كقول إبراهيم  اللتجائهم ا  وإظهار ا  التحقيق ; ألن الرسل يقولون مثل ذلك تواضع ُنب ِِن َوَبِِنا َأن  نـَع ُبَد اأَلص   (َواج 
َعل نَ )  وقوله هو وإمساعيل ِ َلكَ رَبـاَنا َواج  ِلَمني   اآلية . ( ا ُمس 

  : افلني، وأقام هيكال  ، وأعلنه إعالنا  مل َيرتك للشرك مسلكا  إىل نفوس الغفقد جاء إبراهيم بالتوحيدقال ابن عاشور
وال )ام العبودية هلل تعاىل بقوله ، وأعَلن متوهو الكعبة، أول بيت وضع للناس، وفرض َحج ه على الناس: ارتباطا  مبغزاه

ُتم  َوال خَتَاُفوَن )وأخلص القول والعمل هلل تعاىل فقال  (اء ريب  شيئا  ف َما تشركون به إال  أن يشأخا رَك  وََكي َف َأَخاُف َما َأش 
ُتم  بِاَّللِا َما ملَ  يـُنَـز ِ  رَك   ( .ل  ِبِه َعَلي ُكم  ُسل طَانا  أَناُكم  َأش 

َعل َنا مُ  )وَتطَل ب اهلُدى بقوله   ِ َلَك رَبـاَنا َواج  ِلَمني  َنا (  ) س   ( .َوأَرِنَا َمَناِسَكَنا َوُتب  َعَليـ 
 ( .َفَجَعَلُهم  ُجَذاذا  ) وكسر األصنام بيده   
ِدينِ ) وأظهر االنقطاع هلل بقوله   ِقنيِ .  الاِذي َخَلَقِِن فـَُهَو يـَه  ِفنيِ .  َوالاِذي ُهَو يُط ِعُمِِن َوَيس  َوالاِذي .  َوِإَذا َمرِض ُت فـَُهَو َيش 

 ( . مُيِيُتِِن مُثا حُي ِينيِ 
رِِق فَأ ِت هِبَا ِمَن ال َمغ ِرِب  )وتَصد ى لالحتجاج على الوحدانية وصفات هللا  ِس ِمَن ال َمش  قَاَل ِإبـ رَاِهيُم فَِإنا اَّللَا يَأ يت بِالشام 

ِدي ال َقو َم الظااِلِمنيَ  َناَها ِإبـ رَاِهيَم َعَلى قـَو ِمِه ، )  (فـَُبِهَت الاِذي َكَفَر َواَّللُا ال يـَه   ( . َوَحاجاُه قـَو ُمهُ ( )  َوتِل َك ُحجاتُـَنا آتـَيـ 
 رِِكنيَ : قوله تعاىل )  رازيقال ال وهو تعريض بكون النصارى مشركني يف قوهلم بإهلية املسيح (  َوَما َكاَن ِمَن ال ُمش 

 ه .وبكون اليهود مشركني يف قوهلم بالتشبي
ََل النهاِس بِِإب حَراِهيَم َللهِذيَن ات هبَ ُعوُه َوَهَذا النهيبُّ َوالهِذيَن آَمُنوا ِإنه أَ )  يقول تعاىل: أحق الناس مبتابعة إبراهيم اخلليل الذين ( وح

 م .والذين آمنوا من أصحابه املهاجرين واألنصار وَمن  بعده - يعِن حممد ا -اتبعوه على دينه، وهذا النِب 
ِمِننيَ َواَّللهُ )  َح  وناصرهم، واملراد بالوالية هنا الوالية اخلاصة .: حافظ املؤمنني ومتويل أمورهم أي (  َوِلُّ الحُم

 ألن الوالية تنقسم إىل قسمني :
 هم وأيضا القهر والسلطان وامللك ، وهذه للمؤمنني والكفار .مقتضاها أن يرزقهم ويعطيوالية عامة : 

ق ِ مُثا رُ ودليلها هذه اآلية )  .(  دُّوا ِإىَل اَّللِا َمو الُهُم احلَ 
تَـُرونَ وقوله تعاىل ) و  ُهم  َما َكانُوا يـَف  قِ  َوَضلا َعنـ   ( . ُردُّوا ِإىَل اَّللِا َمو الُهُم احلَ 
 ق واإلخراج من الظلمات إىل النور .النصر والتأييد والتسديد والتوفي وهذه خاصة باملؤمنني مقتضاها  والية خاصة ،

ُ َويلُّ الاِذيَن آَمُنوا خُي رُِجُهم  ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّورِ ا قال تعاىل )كم  ( . اَّللا
 ( . َذِلَك بَِأنا اَّللَا َمو ىَل الاِذيَن آَمُنوا َوَأنا ال َكاِفرِيَن ال َمو ىَل هَلُم  وقال تعاىل )
لَِياء اَّللِ  الَ َخو ٌف عَ وقال تعاىل )  ( .َلي ِهم  َواَل ُهم  حَي َزنُوَن َأال ِإنا أَو 

يف احلديث القدسي )من عادى يل وليا  فقد آذنته  فاهلل ويل املؤمنني : ألنه يواليهم بالنصر والثواب اجلزيل، كما قال 
 باحلرب( رواه البخاري .

لَِياَء اَّللِا ال َخو ٌف َعَلي ِهم  واملؤمنون أولياء هللا كقوله تعاىل )  ( ألهنم يوالونه بالطاعة .  َوال ُهم  حَي َزنُونَ  َأال ِإنا أَو 
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 : فالوالية عبارة عن موافقة الويل احلميد يف حمابه ومساخطه ، وليست بكثرة صوم وال صالة  قال ابن القيم
من نور اإلميان إىل ظلمات الشك  أي : خيرجوهنم (اَّللُا َويلُّ الاِذيَن آَمُنوا خُي رُِجُهم  ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّورِ قال تعاىل ) 

 والضاللة .
  َثرة واليته تعاىل للمؤمنني ، وهي إخراجه هلم من الظلمات إىل النور بقوله تعاىل ) هللا َويلُّ  : هذه قال الشنقيطي

 الذين آَمُنوا  خُي رُِجُهم  مِ َن الظلمات ِإىَل النور ( .
وف واحلزن عن أوليائه ، وبني أن واليتهم له تعاىل بإمياهنم وتقواهم وبني يف موضع آخر أن من َثرة واليته إذهاب اخل 

لَِيآَء هللا اَل َخو ٌف َعَلي ِهم  َوالَ ُهم  حَي َزنُوَن الذين آَمُنوا  وََكانُوا  يـَتـاقُ   وَن ( .وذلك يف قوله تعاىل ) أال ِإنا أَو 
الصاحلني وهو قوله تعاىل )ِإنا َولِيِ َي هللا الذي نـَزاَل الكتاب وأنه أيضا  يتوىل  وصرح يف موضع آخر أنه تعاىل وىل نبيه  

 . َوُهَو يـَتَـَوىلا الصاحلني (
 يزداد قوة بقوة هذا الوصف فيه .كل من كان إميانه أكمل ، فوالية هللا له أكمل ، ألن احلكم املعلق بوصف قاعدة : 

َشاِء َوال ُمن َكرِ َهى َوأَِقِم الصاالَة ِإنا الصاالَة تـَنـ  كقوله تعاىل ) فإن هللا يف هذه اآلية علق حكم هني الصالة عن ( َعِن ال َفح 
الفحشاء واملنكر بشرط إقامتها وليس فقط أداؤها ، ) واحلكم املعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه ( فعلى قدر 

ا يزول اإلشكال الذي يورده البعض : وهو إقامة العبد لصالته على قدر ما تؤثر فيه فتنهاه عن الفحشاء واملنكر ، وهبذ
 . أن كثري من املصلني ال تنهاهم صالهتم عن الفحشاء واملنكر

َرى تَنَفُع ال ُمؤ ِمِننيَ وكقوله تعاىل ) ، ملوعظة فإن هذا من عالمات إميانهدليل على أن من تأثر با يف هذا (َوذَكِ ر  فَِإنا الذ ِك 
 الشيء إذا علق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه . نأقوى ، ألتأثره أقوى كان إميانه وكلما كان 

 الفوائد :
 توبيخ أهل الكتاب بكوهنم حياجون وجيادلون يف إبراهيم . -1
 إثبات أن التوراة واإلجنيل منزلة من عند هللا . -2
 إثبات علو هللا ، ألن النزول ال يكون إال من علو . -3
 ذم احملاجة بغري علم .-4
 ات العلم الكامل هلل تعاىل .إثب -5
 تربئة إبراهيم من دين اليهود والنصارى . -6
 الثناء على إبراهيم ، حيث وصفه بالتوحيد اخلالص الذي ال يشوبه أي شرك . -7
من كماله أنه ال يعمل  ]أي أبو بكر[: وكان  قال ابن تيميةفضل التوحيد، وأنه أعظم ما مييز الرجل ويثىن به عليه .  -8

 ( 1/188) الفتاوى : يعمله إال ابتغاء وجه ربه األعلى، ال يطلب جزاء من أحد من اخللق . ما 

 احلرص على حتقيق التوحيد وتنقيته من الشرك والبدع واملعاصي .-9
 أنه ال بد يف التوحيد من شيئني : نفي وإثبات . -10
 الثناء على إبراهيم بأنه مل يكن يف عمله شرك . -11
  تعاىل .تعظيم هللا -12
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 وجوب إفراد هللا بالعبادة . -13
 حترمي الشرك بكل أنواعه . -14
 ومن آمن معه لكوهنم أوىل الناس بإبراهيم . شرف النِب  -15
 . إثبات نبوة الرسول  -16
 إثبات والية هللا للمؤمنني . -17
 ( .هـ 1433/  6/  28كل من كان أكمل إميانا  فوالية هللا له أكمل .     )   -18
ُعُروَن ))  ِل الحِكَتاِب َلوح ُيِضلُّوَنُكمح َوَما ُيِضلُّوَن ِإاله أَنُفَسُهمح َوَما َيشح ُفُروَن 69َودهت طهآئَِفٌة مِ نح َأهح َل الحِكَتاِب ملَ َتكح ( يَا َأهح

َهُدوَن ) َقه 70بِآيَاِت اَّللِه َوأَنُتمح َتشح َل الحِكَتاِب ملَ تَ لحِبُسوَن احلح َقه َوأَنُتمح تَ عحَلُموَن ) ( يَا َأهح ُتُموَن احلح  ( . (71بِالحَباِطِل َوَتكح
 [ . 71 – 69] آل عمران :  

---------------- 
ِل الحِكَتاِب َلوح ُيِضلُّوَنُكمح )  أي : متىن بعض أهل الكتاب إضاللكم بالرجوع عن دينكم حسدا  (  َودهتح طَائَِفٌة ِمنح َأهح

 وبغيا  .
  : علم أنه تعاىل ملا بني  أن من طريقة أهل الكتاب العدول عن احلق ، واإلعراض عن قبول احلجة بني  قال الرازي

أهنم ال يقتصرون على هذا القدر ، بل جيتهدون يف إضالل من آمن بالرسول عليه السالم بإلقاء الشبهات كقوهلم : 
أخرب يف التوراة بأن شرعه ال يزول  سى مقر مبوسى وعيسى ويدعي لنفسه النبو ة ، وأيضا  إن مو  إن حممدا  

 .على أن ال يغرتوا بكالم اليهود  ، وأيضا  القول بالنسخ يفضي إىل البداء ، والغرض منه تنبيه املؤمنني
 . أهل الكفر والضالل دائما  يريدون إضالل أهل اإلميان 

ِل الكتاب َلو  يـَُردُّوَنُكم ِمن قال تعاىل )  ا م ن  ِعن ِد أَنـ ُفِسِهم  َودا َكِثرٌي م ن  أَه   ( . بـَع ِد إميانكم ُكفاار ا َحَسد 
ُفُروَن َكَما َكَفُروا  فـََتُكونُوَن َسَواءوقوله تعاىل )   ( . َودُّوا  َلو  َتك 

رِِكنَي َأن  يـُنَـزاَل َعَلي ُكم  مِ وقال تعاىل  ِل ال ِكَتاِب َوال ال ُمش   . (ن  َخري ٍ ِمن  رَبِ ُكم  )َما يـََودُّ الاِذيَن َكَفُروا ِمن  أَه 
َتطَاُعوا َوال يـَزَاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكم  َحَّتا يـَُردُّوُكم  َعن  ِديِنُكم  وقال تعاىل )   . ( ِإِن اس 
 ( . َودُّوا َما َعِنتُّم  وقال تعاىل )
ُفُرونَ وقال تعاىل )  . ( َوَودُّوا َلو  َتك 
 ( . َن الشاَهَواِت َأن  مَتِيُلوا َمي ال  َعِظيما  َويُرِيُد الاِذيَن يـَتاِبُعو  وقال تعاىل )

 ( .تاِبَع ِملاتَـُهم  َوَلن  تـَر َضى َعن َك ال يَـُهوُد َوال الناَصاَرى َحَّتا تَـ وقال تعاىل ) 
ِهُنونَ وقال تعاىل )  ِهُن فـَُيد   ( . َودُّوا َلو  ُتد 

  ( ِل ال ِكَتاِب قوله تعاىل من  ههنا للتبعيض وإمنا ذكر بعضهم ومل يعمهم ألن منهم(  ِمن  )  اعلم أن (طَائَِفٌة ِمن  أَه 
َتِصَدةٌ ) آمن وأثىن هللا عليهم بقوله  ِل الكتاب أُماٌة قَائِمَ  َوِمن  ( )  م نـ ُهم  أُماٌة مُّق   ة ( .أَه 

 م .أي : ال يعود وبال ذلك إال عليهم إذ يضاعف به عذاهب( َوَما ُيِضلُّوَن ِإاله أَن حُفَسُهمح ) 
ُعُرونَ )   أهنم ممكور هبم .(  َوَما َيشح
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ُفُروَن بآيَاِت اَّللِه  ) َل الحِكَتاِب ملَ َتكح  تقدم شرحها ، واملراد بآيات هللا هنا الشرعية .( يَا َأهح
  : اختلف يف املراد بآيات هللا على أقوال 

 : على هذا القول فيه وجوهأن املراد منها اآليات الواردة يف التوراة واإلجنيل ، و األول : القول 
كان حنيفا    أن إبراهيم  ;ما يف هذين الكتابني  :ومنها،  : ما يف هذين الكتابني من البشارة مبحمد  أحدها

 أن فيهما أن الدين هو اإلسالم. :ومنهامسلما  ، 
 واعلم أن على هذا القول احملتمل هلذه الوجوه نقول : إن الكفر باآليات حيتمل وجهني :

: أهنم ما كانوا كافرين بالتوراة بل كانوا كافرين مبا يدل عليه التوراة فأطلق اسم الدليل على املدلول على سبيل  دمهاأح
: أهنم كانوا كافرين بنفس التوراة ألهنم كانوا حيرفوهنا وكانوا ينكرون وجود تلك اآليات الدالة على نبو ة  والثاين، اجملاز 
 . حممد 

َهُدونَ )فأما قوله تعاىل  فاملعىن على هذا القول أهنم عند حضور املسلمني ، وعند حضور عوامهم ، كانوا  (َوأَنُتم  َتش 
، مث إذا خال بعضهم مع بعض شهدوا بصحتها ،  ينكرون اشتمال التوراة واإلجنيل على اآليات الدالة على نبو ة حممد 

ُغونـََها ِعَوجا  َوأَنـ ُتم  ُشهَ ) ومثله قوله تعاىل   ( . َداءتـَبـ 
أخربهم مبا يكتمونه  واعلم أن تفسري اآلية هبذا القول ، يدل على اشتمال هذه اآلية على اإلخبار عن الغيب ألنه 

 يف أنفسهم ، ويظهرون غريه ، وال شك أن اإلخبار عن الغيب معجز.
َهُدونَ ) : يف تفسري آيات هللا أهنا هي القرآن وقوله  القول الثاين يعِن أنكم تنكرون عند العوام كون القرآن  ( َوأَنُتم  َتش 

 معجزا  مث تشهدون بقلوبكم وعقولكم كونه معجزا .
َوأَنُتم  ) وعلى هذا القول فقوله تعاىل  أن املراد بآيات هللا مجلة املعجزات اليت ظهرت على يد النِب  القول الثالث :

َهُدونَ  يت ظهرت على سائر األنبياء عليهم الصالة والسالم الدالة على معناه أنكم إمنا اعرتفتم بداللة املعجزات ال(  َتش 
صدقهم ، من حيث أن املعجز قائم مقام التصديق من هللا تعاىل فإذا شهدهتم بأن املعجز إمنا دل على صدق سائر 

كان إصراركم على إنكار نبوته   من هذا الوجه ، وأنتم تشهدون حصول هذا الوجه يف حق حممد  األنبياء 
 سالته مناقضا  ملا شهدهتم حبقيته من داللة معجزات سائر األنبياء عليهم الصالة والسالم على صدقهم.ور 
َهُدونَ )   ون حقها .قأي : تعلمون صدقها وتتحق(  َوأَن حُتمح َتشح
َقه بِالحَباِطِل  ) َل الحِكَتاِب ملَ تَ لحِبُسوَن احلح  لباطل بإلقاء الشَبه والتحريف .اللبس اخللط ، أي : مل ختلطون احلق با( يَا َأهح
 : لبس احلق بالباطل فإنه حيتمل ههنا وجوها   قال الرازي : 

 . حتريف التوراة ، فيخلطون املنزل باحملرف ، عن احلسن وابن زيد أحدها :
ابن عباس  وا على إظهار اإلسالم أول النهار ، مث الرجوع عنه يف آخر النهار ، تشكيكا  للناس ، عنصإهنم توا وثانيها :

 .وقتادة 
من البشارة والنعت والصفة ويكون يف التوراة أيضا  ما يوهم خالف  أن يكون يف التوراة ما يدل على نبوته  وثالثها :

 .من املشبهة  ذلك ، فيكون كاحملكم واملتشابه فيلبسون على الضعفاء أحد األمرين باآلخر كما يفعله كثري
مدا  معرتف بأن موسى عليه السالم حق ، مث إن التوراة دالة على أن شرع موسى عليه أهنم كانوا يقولون حم ورابعها : 
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 ت .م ال ينسخ وكل ذلك إلقاء للشبهاالسال
َقه )  ُتُموَن احلح  . أي : وتكتمون ما يف كتبكم من صفة حممد ( َوَتكح

ُتُموَن َما أَنـ َزل َنا ِمَن ال بَـيِ َناقال تعاىل )  ُ ِإنا الاِذيَن َيك  َُدى ِمن  بـَع ِد َما بـَيـانااُه لِلنااِس يف ال ِكَتاِب أُولَِئَك يـَل َعنُـُهُم اَّللا ِت َواهل 
ِعُنونَ   ( . َويـَل َعنُـُهُم الالا

تَـُروَن ِبِه ََثَنا  قَِليال  أُولَِئَك مَ وقال تعاىل )  ُتُموَن َما أَنـ َزَل اَّللُا ِمَن ال ِكَتاِب َوَيش  ا يَأ ُكُلوَن يف بُُطوهِنِم  ِإالا النااَر َوال ِإنا الاِذيَن َيك 
يِهم  َوهَلُم  َعَذاٌب أَلِيمٌ   ( . ُيَكلِ ُمُهُم اَّللُا يـَو َم ال ِقَياَمِة َوال يـُزَكِ 

 ) من كتم علما  أجلم بلجام من نار ( رواه أبو داود . وقال 
 ه .أي : وأنتم تعرفون ذلك وتتحققون(  َوأَن حُتمح تَ عحَلُمونَ ) 

 الفوائد :
 بيان عداوة أهل الكتاب للمسلمني . -1
 التحذير من أهل الكتاب . -2
 الرد على من يقول إن الكفار يريدون اخلري لنا . -3
 وجوب بغض الكافر . -4
 احلذر من خطط الكفار لتدمري املسلمني عرب القنوات واجملالت واجلرائد . -5
  .توبيخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات هللا -6
 وجوب اإلميان بآيات هللا . -7
 جيب احلذر من الكفار حيث حياولون لبس احلق بالباطل ليضلوا الناس . -8
 حترمي كتم احلق . -9

 وجوب بيان احلق ملن علمه . -10
أخرب بقوله ) لتتبعن سنن من كان قبلكم  ينبغي على املسلم أن يعرف صفات اليهود ليتجنبها ، ألن النِب  -11

 القذة بالقذة حَّت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ( .حذو 
 هـ ( 1433/  6/  29) األحد /      فمن صفاهتم : كتم احلق ، ولبس احلق بالباطل .

ُفُرو )   َه الن هَهاِر َواكح ِل الحِكَتاِب آِمُنواح بِالهِذَي أُنِزَل َعَلى الهِذيَن آَمُنواح َوجح َرُه َلَعلهُهمح يَ رحِجُعوَن اح آخِ َوقَاَلت طهآئَِفٌة مِ نح َأهح
ِمُنواح ِإاله ِلَمن تَِبَع ِديَنُكمح ُقلح ِإنه 72) َح َتى َأَحٌد مِ ثحَل َما ُأوتِيُتمح َأوح حُيَآجُّوُكمح ِعنَد رَبِ ُكمح  ( َواَل تُ  َح َُدى ُهَدى اَّللِه َأن يُ  اَلح

تِيِه َمن َيَشاء َواَّللهُ  َح َِتِه َمن َيَشاء َواَّللهُ ُذو الحَفضحِل الحَعِظيِم 73 َواِسٌع َعِليٌم )ُقلح ِإنه الحَفضحَل بَِيِد اَّللِه يُ  ( ََيحَتصُّ ِبَرمحح
(74) . ) 
 [ . 74 – 72] آل عمران :  

----------------- 
ليت بعد هذه النداءات املتكررة ألهل الكتاب، واحلجج الباهرة اليت ساقها هلم على صحة هذا الدين والتوبيخات املتعددة ا

وخبهم هبا النصرافهم عن احلق وحماولتهم صرف غريهم عنه بعد كل ذلك، أخذ القرآن يف سرد بعض املسالك اخلبيثة اليت 
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سلكها اليهود لكيد اإلسالم واملسلمني فبدأ ببيان مسلك لئيم من مسالكهم الكثرية، وهو أن بعضهم كان يظهر اإلميان 
ليوهم ضعاف العقول أنه ما رجع عن اإلسالم إال بعد أن دخله فوجده دينا لفرتة من الوقت مث يرجع عنه إىل الكفر، 

استمع إىل القرآن وهو حيكى ذلك لكي يطلع أتباعه على مسالك اليهود ومكرهم حَّت  -يف زعمه -ليس بشيء
 حيذروهم، فيقول:

ِل الحِكَتاِب آِمُنوا بِالهِذي أُنحِزَل َعَلى اله )  ُفُروا آِخَرُه َلَعلهُهمح يَ رحِجُعونَ َوقَاَلتح طَائَِفٌة ِمنح َأهح َه الن هَهاِر َواكح  ( ِذيَن آَمُنوا َوجح
َتوروا بينهم أن يظهروا اإلميان أول النهار  هذه مكيدة أرادوها ليل بُسوا على الضعفاء من الناس أم ر دينهم، وهو أهنم اش 

إىل دينهم ليقول اجلهلة من الناس: إمنا َرد هم  إىل دينهم وُيَصل وا مع املسلمني صالة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا 
 ( .َلَعلاُهم  يـَر ِجُعوَن  ) اط العُهم على نقيصة وعيب يف دين املسلمني، وهلذا قالوا

  فأنت إذا تأملت يف هذه اآليات الكرمية تراها قد حكت عن طائفة من أهل الكتاب طريقة ماكرة لئيمة، هي
ة من الوقت ليحسن الظن هبم من ليس خبريا مبكرهم وخداعهم، حَّت إذا ما اطمأن الناس تظاهرهم باإلسالم لفرت 

إليهم جاهروا بكفرهم ورجعوا إىل ما كانوا عليه، ليومهوا حديثي العهد باإلسالم أو ضعاف اإلميان، أهنم قوم يبحثون 
م بعد دخوهلم يف اإلسالم بل إن الذي حصل منهم هو أهن عداء للنِب  يعن احلقيقة، وأهنم ليس عندهم أ

 وجدوه دينا باطال وأهنم ما عادوا إىل دينهم القدمي إال بعد الفحص واالختبار وإمعان النظر يف دين اإلسالم.
 يرى أن الدهاة يف السياسة واحلرب يتخذ هذه اخلدعة ذريعة إلشاعة اخللل ا  وحديث ا  واملتتبع ملراحل التاريخ قدمي

 .واالضطراب يف صفوف أعدائه
 هذا النوع الذي حتكيه اآليات من صد اليهود عن اإلسالم مبىن على قاعدة طبيعية يف البشر، :   قال بعض العلماء

وهي أن من عالمة احلق أن ال يرجع عنه من يعرفه. وقد فقه هذا، هرقل، ملك الروم، فكان مما سأل عنه أبا سفيان 
 حممد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه  فقال أبو سفيان: هل يرتد أحد من أتباع»أن قال له:  من شئون النِب 

ال. وقد أرادت هذه الطائفة أن تغش الناس من هذه الناحية ليقولوا: لوال أن ظهر هلؤالء بطالن اإلسالم ملا رجعوا 
عنه بعد عنه بعد أن دخلوا فيه، واطلعوا على بواطنه وخوافيه، إذ ال يعقل أن يرتك اإلنسان احلق بعد معرفته، ويرغب 

 ب .الرغبة فيه بغري سب
  : اعلم أنه تعاىل ملا حكى عنهم أهنم يلبسون احلق بالباطل أردف ذلك بأن حكى عنهم نوعا  واحدا  قال الرازي

 من أنواع تلبيساهتم ، وهو املذكور يف هذه اآلية. 
  هعلى هذه احليلة من وجو  طئهمالفائدة يف إخبار هللا تعاىل عن توارمحه هللا : قال و : 

: أن هذه احليلة كانت خمفية فيما بينهم ، وما أطلعوا عليها أحدا  من األجانب ، فلما أخرب الرسول عنها كان األول 
 . ذلك إخبارا  عن الغيب ، فيكون معجزا  

ولوال هذا  أنه تعاىل ملا أطلع املؤمنني على تواطئهم على هذه احليلة مل حيصل هلذه احليلة أثر يف قلوب املؤمنني ، الثاين :
 ف .اإلعالن لكان رمبا أثرت هذه احليلة يف قلب بعض من كان يف إميانه ضع

 س .أن القوم ملا افتضحوا يف هذه احليلة صار ذلك رادعا  هلم عن اإلقدام على أمثاهلا من احليل والتلبي الثالث :
 ألنه أول ما يواجهك منه، وأول وقت ظهوره ووضوحه. ا  ،ومسى أول النهار وجه 
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يف أن ينخدع حبيلتكم هذه  آمنوا يف أول النهار واكفروا يف آخره، بأن تعودوا إىل اليهودية، أمال   أي :ن ( َلَعلهُهمح يَ رحِجُعو ) 
 بعض املسلمني، فيشكوا يف دينهم، ويعودوا إىل الكفر بعد دخوهلم يف اإلسالم.

   عن دينهم احلق إىل ما كانوا عليه من  كشف عن مقصدهم اخلبيث، وهو ابتغاؤهم رجوع بعض املؤمننيويف هذا
 باطل.

ِمُنوا ِإاله ِلَمنح تَِبَع ِديَنُكمح )  َح أي: ال تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إال ملن اتبع دينكم وال تظهروا ما بأيديكم  (َوال تُ 
 ليكم .به عإىل املسلمني، فيؤمنوا به وحيتجوا  

َُدى ُهَدى اَّللِه )  من  ي هو الذي يهدي قلوب املؤمنني إىل أمت اإلميان، مبا ينزله على عبده ورسوله حممد أ (ُقلح ِإنه اَلح
  ما بأيديكم من صفة حممد يف-أيها اليهود-اآليات البينات، والدالئل القاطعات، واحلجج الواضحات، َوإن  كتمتم 

 كتبكم اليت نقلتموها عن األنبياء األقدمني.
 وهذه مجلة معرتضة .

َح )  قولون: ال تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمني، فيتعلموه منكم، ويساووكم  فيه، ي (َتى َأَحٌد ِمثحَل َما ُأوتِيُتمح َأنح يُ 
 ه .بوميتازوا  به عليكم لشدة اإلميان  

ب احلجُة يف الدنيا رَتكا أي: يتخذوه حجة عليكم مما بأيديكم، فتقوم به عليكم الداللة وتَـ  (َأوح حُيَاجُّوُكمح ِعنحَد رَبِ ُكمح ) 
 ة .واآلخر 

الذي  فهم على هذا التفسري يعلمون ويعتقدون بأن املؤمنني قد أوتوا مثلهم من الدين والفضائل عن طريق حممد 
وألتباعه، قد تواصوا فيما بينهم بأن يكتموا هذا العلم  أرسله هللا رمحة للعاملني، ولكنهم لشدة حسدهم وبغضهم للنِب 

وال يظهروا ذلك إال فيما بينهم، وصدق هللا إذ يقول يف شأهنم الاِذيَن آتـَي ناُهُم ال ِكتاَب يـَع رُِفونَُه َكما يـَع رُِفوَن وتلك املعرفة، 
قا َوُهم  يـَع َلُموَن. ُتُموَن احلَ  ُهم  لََيك   أَب ناَءُهم  َوِإنا َفرِيقا  ِمنـ 

 وهناك وجه آخر ِف التفسري :
إال  يدا ميكن أن يؤتى مثل ما أوتيتم أو ميكنه أن حياججكم عند ربكم ِإالا ِلَمن  تَِبَع ِديَنُكم  أوالتقدير: وال تصدقوا أن أح

من كان على ملتكم اليهودية، أما أن يكون من غريكم كهذا النِب العريب فال ميكن أن يؤتى مثل ما أوتيتم من الكتاب 
 حكر على بىن إسرائيل. -يف زعمهم -والنبوة، ألهنما

وفضائل مثل  ودينا   على هذا الوجه من التفسري يزعمون أهنم غري مصدقني وال معتقدين بأن املسلمني قد أوتوا كتابا  فهم 
 من كل من سواهم من البشر. أهنم أهدى سبيال   -لغرورهم وانطماس بصريهتم -اليهود، ويرون أنفسهم يأ ، ما أوتوا هم

تِ )  َح أي: األموُر كلها حتت تصريفه، وهو املعطي املانع، مَيُن  على من يشاء  (يِه َمنح َيَشاُء ُقلح ِإنه الحَفضحَل بَِيِد اَّللِه يُ 
باإلميان والعلم والتصور التام، ويضل من يشاء ويُعمي بصره وبصريته، وخيتم على مسعه وقلبه، وجيعل على بصره غشاوة، 

 .وله احلجة واحلكمة 
 . ويف اآلية إثبات اليد هلل تعاىل 

ُجَد ِلَما َخَلق ُت بَِيَديا ىل ) قال تعا  ( . َما َمنَـَعَك أَن  َتس 
 ( . وطََتاِن يـُن ِفُق َكي َف َيَشاءُ ُـ َوقَاَلِت ال يَـُهوُد يَُد اَّللِا َمغ ُلوَلٌة ُغلات  أَي ِديِهم  َولُِعُنوا مبَا قَالُوا َبل  يََداُه َمب سوقال تعاىل ) 
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 يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ( رواه مسلم يتوب مسيء النهار ويبسط إن هللا يبسط يده بالليل ل ) وقال 
 املخالفون ألهل السنة :

 أوهلا أهل التعطيل من اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة ، أن املراد باليد هي القوة أو النعمة .
 والرد عليهم :

 ا  لظاهر اللفظ فهو مردود إال بدليل .أن تفسري اليد بالقوة أو النعمة خمالف لظاهر اللفظ ، وما كان خمالف-أ

أنه خمالف إلمجاع السلف ، فقد أمجع السلف على إثبات اليدين هلل ، فيجب إثباهتا له بدون حتريف وال تعطيل وال -ب
 تكييف وال متثيل .

ستلزم أن تكون النعمة أنه ميتنع غاية االمتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة يف مثل قوله : ) ملا خلقت بيدي  ( ألنه ي-ج
 نعمتني فقط ونَِعُم هللا ال حتصى ، ويستلزم أن تكون القوة قوتان والقوى مبعىن واحد ال تتعدد .

أنه لو كان املراد باليد القوة ، ما كان آلدم فضل على إبليس وال على احلمري والكالب ، ألهنم كلهم خلقوا بقوة هللا ، -د
صح االحتجاج على إبليس ، إذ أن إبليس سيقول : ) وأنا يا رب خلقتِن بقوتك فما فض له ولو كان املراد باليد القوة ما 

 علي ( .

أن يقول أن هذه اليد اليت أثبتها هللا جاءت على وجوه متنوعة ميتنع أن يراد هبا النعمة أو القوة فإن فيها ذكر األصابع -هـ
 هبا القوة ، ألن القوة ال توصف هبذه األوصاف .والقبض والبسط والكف واليمني ، وكل هذا ميتنع أن يراد 

 : األوجه اليت وردت عليها صفة اليدين وكيفية التوفيق بينها 
 ( . تـََباَرَك الاِذي بَِيِدِه ال ُمل كُ : اإلفراد كقوله تعاىل ) األول
 ( . َبل  يََداُه َمب ُسوطََتانِ : التثنية كقوله تعاىل ) الثاين

َنا هَلُم  مماا َعِمَلت  أَي ِديَنا أَنـ َعاما  عاىل ): اجلمع كقوله ت الثالث  ( . أَوملَ  يـََرو ا أَناا َخَلق 
 والتوفيق بني هذه الوجوه أن نقول :

 الوجه األول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت هلل من يد وال ينايف الثنتني .
  ينايف التثنية .وأما اجلمع للتعظيم ال حلقيقة العدد الذي هو ثالثة فأكثر ، وحينئذ ال

َناهَ  قوله تعاىل ) فائدة : واأليد هنا مبعىن القوة وليست هنا صفة هلل وليس هذا تأويال   ون ( ا بِأَي ٍد َوِإناا َلُموِسعُ َوالساَماء بـَنَـيـ 
 وال حتريفا  ، وهلذا مل يضفها هللا إىل نفسه فلم يقل بأيدينا بل قال ) بأيد(.

 ابن جرير : واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية واإلفضال واجلود والتدبري .قال  (َواَّللهُ َواِسٌع ) 
 : الواسع : هو الغِن الذي وسع غناه مفاقر عباده ، ووسع رزقه مجيع خلقه . وقال اخلطايب

: الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاهتا ، حبيث ال حيصي أحد ثناء عليه ، بل هو كما أثىن على نفسه ،  وقال السعدي
 ع العظمة ، والسلطان وامللك ، واسع الفضل واإلحسان ، عظيم اجلود والكرم .واس
  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 .
 . وهللا واسع املغفرة 
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 وأناب مهما بلغت ذنوبه وخطاياه . أنه يغفر لكل من تاب: من سعة مغفرته و  
َِة اَّللِا ِإنا اَّللَا يـَغ ِفُر الذُّنُ تعاىل ) قال  َنُطوا ِمن  َرمح  َرُفوا َعَلى أَنـ ُفِسِهم  ال تـَق  يعا  ِإناُه ُهَو ال َغُفوُر ُقل  يَا ِعَباِدَي الاِذيَن َأس  وَب مجَِ

 ( . الراِحيمُ 
َة  َوِعل ما  فَاغ ِفر  لِلاِذيَن تَابُوا َواتـابَـُعوا َسِبيَلَك َوِقِهم  وقال محلة العرش عن رهبم تبارك وتعاىل ) ٍء َرمح  رَبـاَنا َوِسع َت ُكلا َشي 

ِحيمِ   ( . َعَذاَب اجلَ 
  وهللا واسع العلم: 

َا ِإهَلُُكُم اَّللُا الاِذي ال ِإَلَه إِ  كما قال تعاىل ) ٍء ِعل ما  ِإمنا  ( . الا ُهَو َوِسَع ُكلا َشي 
 : وهللا واسع الرمحة 
ءٍ  كما قال تعاىل )   ٍَة َواِسَعةٍ  ( ، وقال تعاىل ) َوَرمح َيِت َوِسَعت  ُكلا َشي   ( . فَِإن  َكذابُوَك فـَُقل  رَبُُّكم  ُذو َرمح 

 ية ومن ال يستحق .دايٌم مبن يستحق اهلَعلِ ،  بكل شيء ال ختفى عليه خافية ( َعِليمٌ ) 
َِتِه َمنح َيَشاُء )   ( .اَّللُا أَع َلُم َحي ُث جَي َعُل رَِسالََتُه  كما قال تعاىل )  (ََيحَتصُّ ِبَرمحح
 ولُيعلم أن كل شيء عل قه هللا باملشيئة فإنه مقرون باحلكمة ، أي : أنه ليست مشيئة هللا  قال الشيخ ابن عثيمني :

َوَما َتَشاُءوَن ِإالا أَن  ، ال ، بل هي مشيئة مقرونة باحلكمة ، والدليل على ذلك قوله تعاىل ) مشيئة جمردة هكذا تأيت عفوا  
 ( فلما بني  أن مشيئتهم مبشيئة هللا بني  أن ذلك مبِن على علم وحكمة . َيَشاَء اَّللُا ِإنا اَّللَا َكاَن َعِليما  َحِكيما  

 لفضل .أي : صاحب ا( َواَّللهُ ُذو الحَفضحِل ) 
 أي : الواسع الكثري ، فال فضل أعظم من فضل هللا تعاىل .(  الحَعِظيمِ ) 
  (  ِإن  تـَُعدُّوا نِع َمَت اَّللِا ال حُت ُصوَها( وقال تعاىل ) و َوَما ِبُكم  ِمن  نِع َمٍة َفِمَن اَّللِا  كما قال تعاىل )  

 الفوائد :
 بيان كيد الكفار للمسلمني . -1
 ر التلبيس على املسلمني دينهم .من خطط الكفا -2
 أن أهل الكتاب قد يكون فيهم منافقون . -3
 تعصب أهل الكتاب لدينهم . -4
 معرفة أساليب الكفار يف حرب اإلسالم . -5
 أن من أعظم صفات اليهود احلسد . -6
 أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث واحلساب . -7
 أن الفضل والعطاء بيد هللا . -8
 يد هلل تعاىل .إثبات ال -9

 أنه ينبغي لإلنسان أن يعلق رجاءه باهلل تعاىل . -10
 إثبات امسني من أمساء هللا ومها : واسع ، عليم . -11
 إثبات علم هللا الكامل . -12
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 أنه ال اعرتاض على هللا يف كونه خيتص برمحته من يشاء . -13
 هللا أعلم حيث يضع رمحته . -14
 هلل تعاىل .إثبات احلكمة الكاملة  -15
 ( ََ ُهم مهنح ِإن تَأحَمنحُه ِبِديَناٍر اله يُ  ََدِ ِه ِإلَيحَك َوِمن ح ِل الحِكَتاِب َمنح ِإن تَأحَمنحُه ِبِقنطَاٍر يُ  دِ ِه ِإلَيحَك ِإاله َما ُدمحَت َعَليحِه َوِمنح َأهح

َنا ِف األُمِ يِ نَي سَ  ََف 75ِبيٌل َويَ ُقوُلوَن َعَلى اَّللِه الحَكِذَب َوُهمح يَ عحَلُموَن )قَآئًِما َذِلَك بِأَن هُهمح قَاُلواح لَيحَس َعَلي ح ( بَ َلى َمنح َأوح
ِدِه َوات هَقى فَِإنه اَّللهَ حيُِبُّ الحُمتهِقنَي )  ( . (76ِبَعهح

 [ . 76 -75] آل عمران :  
---------------- 

ِل الحِكَتاِب َمنح ِإنح تَأحَمنحُه ِبِقنحطَارٍ )   خيرب تعاىل عن اليهود بأن فيهم اخلونة، وحيذر املؤمنني من االغرتار هبم، فإن  ( َوِمنح َأهح
 ل الكثري .من املاأي:  (ن  ِإن  تَأ َمن ُه ِبِقن طَارٍ مَ )منهم 

ََدِ ِه ِإلَيحَك )   . أي: وما دونه بطريق األوىل أن يؤديه إليك (يُ 
ُهمح َمنح ِإنح تَأحَمنحُه ِبِديَناٍر )   ومنهم من ال يؤمتن على دينار .أي : ( َوِمن ح
ََدِ ِه ِإلَيحَك )   خليانته .( ال يُ 
أي: باملطالبة واملالزمة واإلحلاح يف استخالص حقك، وإذا كان هذا صنيعه يف الدينار فما  (ِإاله َما ُدمحَت َعَليحِه قَائِمًا ) 

 فوقه أوىل أال يؤديه.
  ا  ( :إال ما دمت عليه قائم)  لف أهل التأويل يف تأويل قولهواخت:  يوقال الطرب 

 ا  .فقال بعضهم : إال ما دمت له متقاضي
 . إال ما دمَت قائم ا على رأسهوقال آخرون : معىن ذلك : 

  يه قائم ا باملطالبة واالقتضاء: إال ما دمت علية، قول من قال: معىن ذلكوأوىل القولني بتأويل اآل: مث قال رمحه هللا ،
َسعى يف استخراجه منه حَّت ، و قي على فالن حَّت استخرجه يل، أي عمل يف ختليصهن حبقام فالمن قوهلم: 

 ه.استخرج
  يعِن أن فيهم من هو يف غاية األمانة  ههنا العدد الكثري والعدد القليلاملراد من ذكر القنطار والدينار : قال الرازي ،

،  ؤمتن على الشيء القليلأو يف غاية اخليانة حَّت لو م من ه، ومنه ألموال الكثرية أدى األمانة فيهاحَّت لو اؤمتن على ا
 .ةفإنه جيوز فيه اخليان

 ثـَُرُهُم ال َفاِسُقونَ منهم األمني ومنهم اخلائن لكن أكثرهم خونة كما قال تعاىل )  فأهل الكتاب ُهُم ال ُمؤ ِمُنوَن َوَأك   ( . ِمنـ 
 باملالزمة عليه ; وقد يكون من الناس من ال يؤدِ ي وذكر تعاىل قسمني : من يؤد ي ومن ال يؤد ي إال:  قال القرطيب 

 ب .فذكر تعاىل القسمني ألنه الغالب واملعتاد والثالث نادر ; فخرج الكالم على الغال،  وإن ُدمت عليه قائما  
 فإن قال قائل : وما وجه إخبار هللا عز وجل بذلك نبياه  : قال الطربيوقد علمَت أن  الناس مل يزالوا كذلك ،  :

   منهم املؤدِ ي أمانته واخلائُنها
حتذيَرهم أن يأمتنوهم على أمواهلم  -على ما بينه يف كتابه هبذه اآليات  -قيل : إمنا أراد جل وعز بإخباره املؤمنني خربَهم 
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 ، وختويفهم االغرتاَر هبم ، الستحالل كثري منهم أمواَل املؤمنني.
تأمنه ، يا حممد ، على عظيم من املال كثري ، يؤدِ ه إليك وال خين ك فيه ،  فتأويل الكالم : ومن أهل الكتاب الذي إن  

 ومنهم الذي إن تأمنه على دينار خين ك فيه فال يؤدِ ه إليك ، إال أن تلح عليه بالتقاضي واملطالبة.
  اب: أهنم خيونون فان قيل: مل خصا أهل الكتاب بأن فيهم خائنا  وأمينا  واخللق على ذلك، فاجلو  :قال ابن اجلوزي

 فحذار منهم. (ليس علينا يف األمِ يِ ني سبيل)املسلمني استحالال  لذلك، وقد بيانه يف قوله تعاىل 
 : وذكر القنطار مثاال  للكثري; فمن أد اه : أد ى ما دونه ، وذكر الدينار مثاال  للقليل ، فمن منعه منع قال ِف التسهيل

  .ما فوقه بطريق األوىل
ُمِ يِ نَي َسِبيٌل َذِلَك )  َنا ِف األح َا مَحَلهم على ُجحود احلق أهنم يقولون: ليس علينا يف ديننا  (بِأَن هُهمح قَاُلوا لَيحَس َعَلي ح أي: إمنا

، وهم العرب; فإن هللا قد أحلها لنا.  َحرَج يف أكل أموال األميني 
 : فيه وجوه ( َويَ ُقوُلوَن َعَلى اَّللِه الحَكِذَب َوُهمح يَ عحَلُمونَ ) 

، : أهنم قالوا : إن جواز اخليانة مع املخالف مذكور يف التوراة وكانوا كاذبني يف ذلك وعاملني بكوهنم كاذبني فيه األول 
 . ومن كان كذلك كانت خيانته أعظم وجرمه أفحش

 . : أهنم يعلمون كون اخليانة حمرمةالثاين 
  .م يعلمون ما على اخلائن من اإلمثأهن الثالث :

 أي : بلى عليكم حرج وسبيل وإمث يف األميني إذا أكلتم أمواهلم وظلمتموهم .(  بَ َلى)  
ِدِه  ) ََف ِبَعهح  إذا بعث وتصديقه فيما جاء به . منكم يا أهل الكتاب ، من اإلميان مبحمد ( َمنح َأوح

 هللا ، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه .( َوات هَقى ) 
 فضل عظيم للمتقني ، الذين يتقون هللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه .( بُّ الحُمتهِقنيَ فَِإنه اَّللهَ حيُِ ) 
  ، وللتقوى فضائل :ففي هذه اآلية فضل عظيم للتقوى 

 : أهنا سبب لتيسري األمور . أوالً 
را  وَ قال تعاىل )  رِِه ُيس   ( . َمن يـَتاِق اَّللَا جَي َعل لاُه ِمن  أَم 

 إلكرام هللا . : أهنا سبب ثانياً 
َرَمُكم  ِعنَد اَّللِا أَتـ َقاُكم  قال تعاىل )   (.  ِإنا َأك 

 : العاقبة ألهل التقوى . ثالثاً 
 ( . َوال َعاِقَبُة لِل ُمتاِقنيَ قال تعاىل ) 

 : أهنا سبب يف دخول اجلنة . رابعاً 
َناُة لِل ُمتاِقنيَ قال تعاىل )   ( . َوأُز لَِفِت اجل 
َر ُض أُِعدات  لِل ُمتاِقنيَ وَ وقال تعاىل )  ( . َسارُِعوا ِإىَل َمغ ِفَرٍة ِمن  رَبِ ُكم  َوَجناٍة َعر ُضَها الساَماَواُت َواأل 

 : أهنا سبب لتكفري السيئات . خامساً 
را  )قال تعاىل   ( .َوَمن يـَتاِق اَّللَا ُيَكفِ ر  َعن ُه َسيِ َئاتِِه َويـُع ِظم  َلُه َأج 
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 سبب حلصول البشرى هلم .: أهنا  سادساً 
نـ َياقال تعاىل  )ا َياِة الدُّ َرى يف احل   ( .لاِذيَن آَمُنوا  وََكانُوا  يـَتـاُقوَن هَلُُم ال ُبش 

 : أهنا سبب للفوز واهلداية . سابعاً 
لَِئَك ُهُم ال َفائِ ) قال تعاىل   ( . ُزونَ َوَمن يُِطِع اَّللَا َوَرُسولَُه َوخَي َش اَّللَا َويـَتـاق ِه فَُأو 

 : أهنا سبب للنجاة يوم القيامة . ثامناً 
 ( .مُثا نـَُنجِ ي الاِذيَن اتـاَقوا وانََذُر الظااِلِمنَي ِفيَها ِجِثي ا  ) قال تعاىل 

 : أهنا سبب لتفتيح الربكات من السماء واألرض . تاسعاً 
َل ال ُقَرى آَمُنوا  َواتـاَقوا  َلفَ ) قال تعاىل  َنا َعَلي ِهم بـَرََكاٍت مِ َن الساَماِء َواأَلر ضِ َوَلو  َأنا أَه   ( .َتح 

 : أهنا سبب للخروج من املأزق . عاشراً 
 ( .َمن يـَتاِق اَّللَا جَي َعل لاُه خَم َرجا  َويـَر زُق ُه ِمن  َحي ُث اَل حَي َتِسبُ )وَ  قال تعاىل 

 أهنا سبب حملبة هللا .:  احلادي عشر
 ( . حيُِبُّ ال ُمتاِقنيَ  ِإنا اَّلل َ )قال تعاىل 

 : أهنا سبب لالهتداء بالقرآن . الثاين عشر 
 ( . َذِلَك ال ِكَتاُب ال رَي َب ِفيِه ُهدى  لِل ُمتاِقنيَ قال تعاىل )

 : بالتقوى تنال معية هللا . الثالث عشر
 ( . َواتـاُقوا اَّللَا َواع َلُموا َأنا اَّللَا َمَع ال ُمتاِقنيَ قال تعاىل )
 : أهنا خري زاد . الرابع عشر
َر الزااِد التـاق َوىقال تعاىل )  ( . َوتـََزواُدوا فَِإنا َخيـ 

 : أهنا من أسباب نيل األجر العظيم . اخلامس عشر
ٌر َعِظيمٌ قال تعاىل ) ُهم  َواتـاَقو ا َأج  َسُنوا ِمنـ   ( . لِلاِذيَن َأح 

 .: أن اآلخرة خري من الدنيا للمتقني  السادس عشر
ٌر ِلَمِن اتـاَقى َوال ُتظ َلُموَن فَِتيال  قال تعاىل ) و  ِخرَُة َخيـ   ( . اآل 
 : أهنا سبب لقبول األعمال . السابع عشر
َا يـَتَـَقباُل اَّللُا ِمَن ال ُمتاِقنيَ قال تعاىل )  ( . قَاَل ِإمنا

 أن لباس التقوى خري لباس . الثامن عشر :
رٌ َولَِباُس التـاق َوى قال تعاىل )  ( . َذِلَك َخيـ 

 : أهنا من أسباب الرمحة . التاسع عشر
ُتبُـَها لِلاِذيَن يـَتـاُقوَن َويـُؤ ُتوَن الزاَكاَة َوالاِذيَن ُهم  ِبآياتَِنا يُـ قال تعاىل ) ٍء َفَسَأك   ( . ؤ ِمُنونَ َوَرمح َيِت َوِسَعت  ُكلا َشي 
 : أهنا من أسباب والية هللا .العشرون 

لَِياَء اَّللِا ال َخو ٌف َعَلي ِهم  َوال ُهم  حَي َزنُونَ  َأالقال تعاىل )  ( . الاِذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـاُقونَ  . ِإنا أَو 
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 ( . َواَّللُا َويلُّ ال ُمتاِقنيَ وقال تعاىل )
 .قال علي بن أيب طالب : التقوى ترك اإلصرار عل املعصية ، وترك االغرتار وبالطاعة 

 قوى أن ال ختتار عل هللا سوى هللا ، وتعلم أن األمور كلها بيد هللا.قال احلسن : الت
 وقال إبراهيم بن أدهم : التقوى أن ال جيد اخللق يف لسانك عيبا .

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

 وقال احلسن : ما زالت التقوى باملتقني حَّت تركوا كثريا  من احلالل خمافة احلرام .
 وقال الثوري : إمنا مسوا متقني ، ألهنم اتقوا ما ال يُتقى .

 التقوى ثالث مراتب :: مراتب التقوى :  قال ابن القيم 
احلمية عن الفضول  ، والثالثة :ي تها عن املكروهات مح والثانية :محي ة القلب واجلوارح عن اآلثام واحملرمات ،  إحداها : 

 وما ال يعِن .
                   فاألوىل تعطي العبد حياته ، والثانية تفيده صحته وقوته ، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وهبجته .

 الفوائد :
 انقسام أهل الكتاب إىل خائن وأمني . -1
 أنه جيب احلذر من أهل الكتاب .-2
 إعجاب أهل الكتاب بأنفسهم واحتقارهم لغريهم . -3
 هللا الكذب فيما يفيت به أو حيكم به بني الناس ففيه شبه باليهود والنصارى .على أن من افرتى  -4
 أن من افرتى على هللا الكذب وهو يعلم أشد إَثا  وعدوانا  ممن ال يعلم . -5
 الثناء على املوفني بالعهد . -6
 ببا  حملبة هللا .أن تقوى هللا س -7
 هـ ( .1433/  7/  5) السبت : فضل تقوى هللا .               -8
لَِئَك اَل َخاَلَق ََلُمح ِف اْلِخَرِة َوالَ )  َاِِنِمح ََثًَنا َقِلياًل ُأوح ِد اَّللِه َوَأَيح تَ ُروَن ِبَعهح َم  يَُكلِ ُمُهُم اَّللهُ َواَل يَنظُُر ِإلَيحِهمح ِإنه الهِذيَن َيشح يَ وح

يِهمح َوََلُمح َعَذاٌب أَلِيٌم )  ( .(77الحِقَياَمِة َواَل يُ زَكِ 
 [ . 77] آل عمران :  

------------ 
تَ ُروَن )   أي : يأخذون .( ِإنه الهِذيَن َيشح
  واالشرتاء يف لغة العرب : االستبدال ، فكل شيء استبدلته بشيء فقد اشرتيته 
ِد اَّللِه )   . ا عليه من اإلميان بالنِب هو ما عاهدو ( ِبَعهح

 وقيل : بعهد هللا ، أي : بعهدهم مع الناس ، وأضافه هللا إىل نفسه ألنه أمر بالوفاء به . قال تعاىل ) وأوفوا بعهد هللا (
َاِِنِمح )   أي : ويشرتون أيضا  بأمياهنم َثنا  قليال  .(  َوَأَيح
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ف على جحد حق واجب عليه ، أو حيلف على دعوى حق له ، وهو  واألميان مجع ميني ، وهي احللف باهلل تعاىل ، فيحل
ِد هللاتعاىل ) قوله  قال الرازي :كاذب  تَـُروَن ِبَعه  يدخل فيه مجيع ما أمر هللا به ويدخل فيه ما نصب عليه  ( ِإنا الذين َيش 

، ألن كل ذلك من عهد هللا الذي األدلة ويدخل فيه املواثيق املأخوذة من جهة الرسول ، ويدخل فيه ما يلزم الرجل نفسه 
  يلزم الوفاء به.

ِلِه لََنصاداَقنا )قال تعاىل  ُهم  مان  عاهد هللا لَِئن  ءاتانا ِمن َفض  ُؤوال  )اآلية وقال  (َوِمنـ  ِد ِإنا العهد َكاَن َمس  ُفوا  بِال َعه  وقال  (َوأَو 
 ( .َما عاهدوا هللا َعَلي هِ  م َن املؤمنني رَِجاٌل َصَدُقوا  )وقال : ( يُوُفوَن بالنذر)
 وهي حطام الدنيا وعرضها اخلسيس الزائل .( ََثَناً قَِليالً  )
  : ب .م من الثواب وحيصل هلم من العقاوصف ذلك بالقلة لقلته يف جنب ما يفوهتقال اْللوسي 

آن ألجل استبقاء السيادة ، ووجه املشاهبة بني إعراضهم وبني االشرتاء ، أن إعراضهم عن آيات القر  وقال رمحه هللا :
 والنفع يف الدنيا يشبه استبدال املشرِتي يف أنه يعطي ما ال حاجة له به ويأخذ ما إليه احتياجه وله فيه منفعته .

فلم يبني أهو الرئاسة أو الرشى اليت يأخذوهنا  ل العوض الذي استبدلوا به ،) َثنا  قليال  ( وقد أمج وقال رمحه هللا :
 ختالف أحواهلم فإهنم متفاوتون يف املقاصد اليت تصدهم عن اتباع اإلسالم على حسب اختالف مههم.ليشمل ذلك ا

 وهذه اآلية وإن كانت خاصة ببِن إسرائيل فهي تتناول َمن فعل فعلهم. قال القرطيب : 
 .الثمن القليل الدنيا حبذافريها  : قال ( ََثَنا  قَِليال  )  تعاىلسئل احلسن البصري عن قوله  
  فالثمن القليل : يشمل املال واملنصب واجلاه والشهرة والرفعة ، فإن أحبار اليهود لو آمنوا مبحمد  لذهبت عنهم

 بعض ما هم فيه من املكانة واملنزلة والرفعة .
 وقد صدق من قال من السلف : من أحب أن يعرف ذهب دينه .

 ه: وما موت القلب  قال: طلب الدنيا بعمل اآلخرة ) جامع، قيل ل موت القلب عقوبة العامل رمحه هللا :-قال احلسن 

 بيان العلم وفضله ( .
فيقول  لقد كان الرجالن يتقاوالن باملدينة يف أول الزمان، : -هـ( رمحه هللا207تويف سنة ) -قال حممد بن عمر األسلمي 

أصحاب غالت وضياع وجتارات و  كا  أحدمها لصاحبه: ألنت أفلس من القاضي، فصار القضاة اليوم والة وجبابرة وملو 
 ( .وأموال! )الطبقات الكربى

حممد بن يوسف، ال يشرتي من خباز واحد، وال من بقال واحد، وقال: لعلهم  رمحه هللا :كان-قال يوسف بن زكريا 
 فأكون ممن أعيش بديِن   ) حلية األولياء ( . فيحابوين، يعرفوين

هللا خالق ،  َي له فرداه، وقال: إن من جلس هذا اجمللس مث قَِبل ، فليس له عندفُأهدِ  حُيَد ث –رمحه هللا -جلس احلسن 
 أو قال: فليس له خالق ) الزهد ألمحد ( .

غريهم، فكانوا  رمحه هللا : كان العلماء من قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا-هـ( 114تويف سنة ) -قال وهب بن منبه 
فأصبح أهل العلم يبذلون ألهل الدنيا ِعلَمُهم رغبة يف  علمهم، ا يبذلون دنياهم يفال يلتفتون إليها ،وكان أهل الدني

 أهل الدنيا قد زهدوا يف علمهم، ملا رأوا من سوء موضعه عندهم . )حلية األولياء( . دنياهم، وأصبح
وال تأخذ  ر من دونكال تكون عاملا  حَّت تكون فيك خصال: ال تبغ على من فوقك وال حتق -رمحه هللا –قال أبو حازم 
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 على علمك دنيا . ) املداراة ( .

 إن أقبَح ما طُلبت به الدنيا عمُل اآلخرة . ) حلية األولياء ( . -رمحه هللا -قال مطرف بن عبد هللا 
العلم، حَّت إذا علمه أخذ الدنيا فضمها إىل  يعمد أحدهم فيقرأ القرآن ويطلب -رمحه هللا –قال ِشيط بن عجالن 

فقالوا: هذا أعلم باهلل منا،  ضعفاء: امرأة ضعيفة، وأعرايب جاهل، وأعجمي، لها على رأسه، فنظر إليه ثالثةصدره، ومح
فرغبوا يف الدنيا ومجعوها. وكان أيب يقول: فمثله كمثل الذي قال هللا عز وجل )  لو مل ير يف الدنيا ذخرية ما فعل هذا،

 ألولياء ( .ومن أوزار الذين يضلوهنم بغري علم ( ) حلية ا

بدينهم أموال الناس بالباطل مث قرأ  الذين يأكلون ، والسفلة الناس العلماء وامللوك والزهاد إمنا -رمحه هللا -قال ابن املبارك 
 من األحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ( . يا أيها الذين آمنوا إن كثريا   )

ا : كذب من قال: إنه ال يأكل بدينه أنيل بن عياض بكاءا  شديدا  مث قال، قال: فبكى فضقال )يأكلون الدنيا بالدين
 آكل بديِن . ) شعب اإلميان ( .وهللا 
 : وقد ذكر العالمة املعلمي أن املنزلة واجلاه من موانع اهلداية فقال رمحه هللا بعد أن ذكر الوجه األول 

شة ، فيشق عليه أن يعرتف بأنه باطل فتذهب تلك معيون قد صار يف الباطل جاه وشهرة و أن يك الوجه الثاين :
 الفوائد .

 . ويف هذا أن الدنيا كلها َثن قليل حقري 
 ) موضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها ( متفق عليه . ويف احلديث قال 

 ) لغدوة يف سبيل هللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها ( متفق عليه . وقال 
 و كانت الدنيا تزن عند هللا جناح بعوضة ما سقى كافرا  منها شربة ماء ( رواه الرتمذي .) ل وقال 

 وهلذا قال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود .
ِخَرِة )    أي : ال نصيب هلم يف اآلخرة ، وال حظ هلم منها .( ُأولَِئَك ال َخالَق ََلُمح ِف اْلح

 .لقيامة ، ومسي يوم القيامة آخرة ألنه آخر مراحل البشر واآلخرة يوم ا
 أي : كالم لطف هبم .( َوال ُيَكلِ ُمُهُم اَّللهُ ) 

َسُأوا ِفيَها َوال ُتَكلِ ُمونِ لكن هللا قد يكلمهم كالم إهانة كما قال تعاىل )   ( . قَاَل اخ 
َم الحِقَياَمةِ )   نظر رمحة .(  َوال يَ نحُظُر ِإلَيحِهمح يَ وح
  بذلكويوم القيامة مسي : 

 لقيام الناس من قبورهم . أواًل :
 ( . يـَو َم يـَُقوُم النااُس لَِربِ  ال َعاَلِمنيَ كما قال تعاىل )

 : لقيام األشهاد .ثانياً 
َهاُد كما قال تعاىل ) َش   ( .َويـَو َم يـَُقوُم األ 

 لقيام الروح واملالئكة . ثالثاً :
 ( . الرُّوُح َوال َماَلِئَكُة َصف ا  الا يـََتَكلاُموَن ِإالا َمن  أَِذَن َلُه الرمح َُن َوقَاَل َصَوابا   يـَو َم يـَُقومُ كما قال تعاىل )
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يِهمح )   أي : وال يطهرهم من آثار رجسهم اليت تلوثوا هبا .( َوال يُ زَكِ 
  من دنس ذنوهبم باملغفرة بل يعاقبهم  ففيه وجوه األول : أن ال يطهرهم(  َواَل يـُزَك يِهم  : قوله تعاىل ) قال الرازي

 عليها والثاين : ال يزكيهم أي ال يثِن عليهم كما يثِن على أوليائه األزكياء والتزكية من املزكى للشاهد مدح منه له.
ُخُلوَن َعَلي ِهم  م ن ُكل  بَابٍ ) واعلم أن تزكية هللا عباده قد تكون على ألسنة املالئكة كما قال  سالم َعَلي ُكم مبَا  واملالئكة يَد 

لَِياؤُُكم  يف ( )  وتتلقاهم املالئكة هذا يـَو ُمُكُم الذى ُكنُتم  ُتوَعُدونَ ) وقال (  َصبَـر مُت  فَِنع َم عقىب الدار احلياة الدنيا َوَِف  حَن ُن أَو 
 ( . األخرة

 .(َسالٌَم قـَو ال  م ن راب  راِحيمٍ )خرة فكقوله وأما يف اآل( التائبون العابدون)وقد تكون بغري واسطة ، أما يف الدنيا فكقوله  
 مؤمل موجع .(  َوََلُمح َعَذاٌب أَلِيمٌ ) 

يِهم  َوهَلُم  َعَذاٌب أَلِيٌم" )  عن أيب ذر، قال: قال رسول هللا  َثالثَة ال ُيَكلِ ُمُهُم هللُا َوال يـَن ظُُر ِإلَي ِهم  يـَو َم ال ِقَياَمِة َوال يـُزَكِ 
ُن ِفُق ِسل َعَتُه  هللا، من هم  خابوا وخسروا. قال: وأعاده رسول هللا  قلت: يا رسول

ِبل، وامل ُس 
ثالث مرات قال: "امل

َِلفِ   رواه مسلم .بالكاذب (  بِاحل 
ِلٍم، َلقِ )  عن عبد هللا قال: قال رسول هللا و  َتِطَع هِبَا َمال ام رٍِئ ُمس   َي هللا َعز  َمن  َحَلَف َعَلى ميني هو فيها فَاِجر، لِيق 

َبانُ  فقال  األشعث: يف  وهللا كان ذلك، كان بيِن وبني رجل من اليهود أرض فَجَحدين، فقدامته ،  وَجلا َوُهَو َعلي ِه َغض 
ِلف  :  فقال يل رسول هللا  إىل رسول  هللا  فقلُت: يا رسول هللا، إذا ،  أََلَك بـَيانة " قلُت: ال فقال لليهودي: اح 
َاهِنِم  ََثَن ا قَِلي ) مايل. فأنزل هللا عز وجلحيلف فيذهب  ِد اَّللِا َوأمي  تَـُروَن ِبَعه   متفق عليه . ال  ( ِإنا الاِذيَن َيش 

 الفوائد :
 ي بعهد هللا وأمياهنم َثنا  قليال  .رت هتديد من يش -1
 حترمي اليمني الغموس .-2
 الذنوب .أن اليمني الغموس وعدم القيام بعهد هللا من كبائر  -3
 إثبات اآلخرة . -4
 أنه ينبغي لإلنسان أن تكون اآلخرة مهه . -5
 ذم الدنيا ، وأنه قليلة زائلة . -6
 خطر الدنيا وطلبها والتعلق هبا . -7
 حذير من فتنة الدنيا .الت -8
 هـ ( .1433/  7/  6) األحد :                         إثبات يوم القيامة . -9

َسُبوُه ِمَن الحِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن الحِكَتاِب َويَ ُقوُلوَن هُ َوِإنه ِمن ح )   َو ِمنح ِعنِد اَّللِه ُهمح َلَفرِيًقا يَ لحُووَن أَلحِسَنتَ ُهم بِالحِكَتاِب لَِتحح
 ( ( . 78َوَما ُهَو ِمنح ِعنِد اَّللِه َويَ ُقوُلوَن َعَلى اَّللِه الحَكِذَب َوُهمح يَ عحَلُموَن )

 [ . 78 ] آل عمران : 
------------ 

ُهمح )   أي : من أهل الكتاب .( َوِإنه ِمن ح
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 ( أي : يعطفوهنا ، قال ابن عباس : حيرفونه بتأويله على غري مراد هللا .َلَفرِيقاً يَ لحُووَن أَلحِسَنتَ ُهمح بِالحِكَتاِب ) 
َسُبوُه ِمَن الحِكَتاِب )   هللا . ( أي : من أجل أن حتسبوه وتظنوه أنه من عندلَِتحح

 واملراد بالكتاب هنا التوراة .
 هذا إبطال ملا أرادوه من لي هم ألسنتهم بالكتاب .( َوَما ُهَو ِمَن الحِكَتاِب ) 
 كذبا  على هللا .( َويَ ُقوُلوَن ُهَو ِمنح ِعنحِد اَّللِه ) 
 رد على ادعائهم . (َوَما ُهَو ِمنح ِعنحِد اَّللِه ) 
 أنه كذب على هللا .(  الحَكِذَب َوُهمح يَ عحَلُمونَ  َويَ ُقوُلوَن َعَلى اَّللهِ ) 
 . بعض صفات أهل الكتاب كما ذكره هللا تعاىل 

ِل ال ِكَتاِب َلو  يـَُردُّوَنُكم  ِمن  بـَع ِد ِإميَاِنُكم  ُكفاارا  َحَسدا  ِمن  ِعن ِد أَنـ ُفِسِهم  احلسد : قال تعاىل )  ( نقض َودا َكِثرٌي ِمن  أَه 
 ( .نقضهم ميثاقهم لعناهم و جعلنا قلوهبم قاسيه ل تعاىل ) فبما امليثاق : قا

ُهم  (اخليانة : قال تعاىل )  ُهم  ِإالا قَِليال  ِمنـ   . َوال تـَزَاُل َتطاِلُع َعَلى َخائَِنٍة ِمنـ 
تَـَرو ا َوِإذ  َأَخَذ اَّللُا ِميثَاَق الاِذيَن أُوُتوا ال ِكَتاَب لَُتبَـيِ نُـنا كتم العلم : قال تعاىل )  ُتُمونَُه فـََنَبُذوُه َورَاَء ُظُهورِِهم  َواش  ُه لِلنااِس َوال َتك 

تَـُروَن(  . ِبِه ََثَنا  قَِليال  فَِبئ َس َما َيش 

 ( َم َعن  َمَواِضِعِه حُيَر ِفُوَن ال َكلِ  ، وقال تعاىل ) ِمَن الاِذيَن َهاُدوا حُيَر ُِفوَن ال َكِلَم َعن  َمَواِضِعِه (حتريف الكتاب : قال تعاىل ) 
َمُعوَن َكالَم اَّللِا مُثا حُيَر ُِفو وقال تعاىل )  ُهم  َيس   ( .نَُه ِمن  بـَع ِد َما َعَقُلوُه أَفـََتط َمُعوَن َأن  يـُؤ ِمُنوا َلُكم  َوَقد  َكاَن َفرِيٌق ِمنـ 

قِ  (َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اَّللِا َذِلَك بِأَنـا قتل األنبياء : قال تعاىل )  تُـُلوَن الناِبيِ نَي ِبَغري ِ احلَ  ُفُروَن بآيَاِت اَّللِا َويـَق   . ُهم  َكانُوا َيك 
 . وهم الذين قتلوا زكريا وحييي عليهما السالم ، وحاولوا قتل النِب 

تُـُلوَن النابِ قتلهم للدعاء إىل هللا : قال تعاىل ) إ ُفُروَن بآيَاِت اَّللِا َويـَق  ِط نا الاِذيَن َيك  تُـُلوَن الاِذيَن يَأ ُمُروَن بِال ِقس  يِ نَي ِبَغري ِ َحقٍ  َويـَق 
ُتُب َما قَالُوا ( ، وقال تعاىل ) ل ِمَن النااِس فـََبشِ ر ُهم  ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ  َقد  مسََِع اَّللُا قـَو َل الاِذيَن قَاُلوا ِإنا اَّللَا َفِقرٌي َوحَن ُن أَغ ِنَياُء َسَنك 

َلهُ  َن ِبَياَء ِبَغري ِ َحقٍ  َوقـَتـ    ( .ُم األ 

 الفوائد :
 حترمي أهل الكتاب للكتاب .-1
 حترمي حتريف الكتاب . -2
 احلذر من تأويل القرآن ، وأن من فعل ذلك ففيه شبه من أهل الكتاب . -3
لقذة بالقذة حذو ا لتتبعن سنن من كان قبلكمأخرب )  ينبغي معرفة صفات أهل الكتاب لنجتنبها ، ألن النِب -4

 حَّت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ... ( .
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َة مثُه يَ ُقوَل ِللنهاِس ُكونُواح ِعَباًدا ِلِ  )   َم َوالنُّبُ وه ُكح تَِيُه اَّللهُ الحِكَتاَب َواحلح َح  ِمن ُدوِن اَّللِه َوَلِكن ُكونُواح رَبهانِيِ نَي َما َكاَن لَِبَشٍر َأن يُ 
ُرُسوَن )َبَا ُكنُتمح تُ َعلِ مُ  َ َأرحبَابًا أَيَأحُمرُُكم بِالحُكفحِر 79وَن الحِكَتاَب َوَبَا ُكنُتمح َتدح ( َواَل يَأحُمرَُكمح َأن تَ تهِخُذواح الحَمالَِئَكَة َوالنِ ِبيِ نيح

ِلُموَن )  ( . (80بَ عحَد ِإذح أَنُتم مُّسح
 [ . 80 – 79] آل عمران : 

---------------- 
َم َوالنُّبُ وهَة  َما َكاَن لَِبَشرٍ )  ُكح تَِيُه اَّللهُ الحِكَتاَب َواحلح َح رد على أولئك اجلاهلني الذين زعموا أن بعض النبيني يف هذا  (َأنح يُ 

 .يصح له أن يطلب من الناس أن يعبدوه من دون اَّلل  
 :ال يصح وال ينبغي وال يستقيم عقال لبشر آتاه اَّلل  تعاىل وأعطاه  واملعىن :

مَ ) ، وآتاه الناطق باحلق، اآلمر بالتوحيد، الناهي عن اإلشراك(  الحِكتابَ )  ُكح  ، وآتاه العلم النافع والعمل به يأ(  احلح
، ال يصح له الرسالة اليت يبلغها عنه سبحانه إىل الناس، ليدعوهم إىل عبادته وحده، وإىل مكارم األخالق يأ(  النُّبُ وهةَ ) 

ها مُثا يـَُقوَل لِلنااِس بعد هذا العطاء العظيم الذي وهبه اَّلل  له ُكونُوا ِعبادا  يل ِمن  ُدوِن وال ينبغي بعد كل هذه النعم أن يكفر 
ِعبادا  يل ِمن   : ال ينبغي وال يعقل من بشر آتاه اَّلل  كل هذه النعم أن يقول للناس هذا القول الشنيع وهو ُكونُواياَّللِا أ

، وإخالصهم له اهم اَّلل  الكتاب واحلكم والنبوة حيجزهم خوفهم منألن األنبياء الذين آت، ُدوِن اَّللاِ  ، عن أن يقولوا اَّلل 
، وعقول سليمة ... ألهنم لو ما امتازوا به من نفوس طاهرة، وقلوب نقية ا  ل املنكر، كما حيجزهم عنه  أيضهذا القو 

نا ) ل فرض أهنم قالوا ذلك ألخذهم اَّلل  تعاىل أخذ عزيز مقتدر فهو سبحانه القائ َقاِويِل. أَلََخذ  َوَلو  تـََقواَل َعَلي نا بـَع َض األ 
 ( . ِمن ُه بِال َيِمنِي. مُثا َلَقَطع نا ِمن ُه ال َوِتنَي. َفما ِمن ُكم  ِمن  َأَحٍد َعن ُه حاِجزِينَ 

 األوىل واألحرىهم بطريق ، فألن ال يصلح ألحد من الناس غري كان هذا ال يصلح لنِب وال ملرسل  فإذا: قال ابن كثري. 
-قال: وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا ،  ذا ملؤمن أن يأمر الناس بعبادتهوهلذا قال احلسن البصري: ال ينبغي ه

َبانـَُهم  أَر بَاب ا ِمن  ُدو  ) كانوا يَتعبادون ألحبارهم ورهباهنم، كما قال هللا تعاىل-يعِن أهل الكتاب َباَرُهم  َوُره   .ِن اَّللِا اختاَُذوا َأح 
رِكُ  كما -ويف املسند، والرتمذي (  ونَ َوال َمِسيَح اب َن َمر مَيَ َوَما أُِمُروا ِإال لِيَـع ُبُدوا ِإهَل ا َواِحد ا ال ِإَلَه ِإال ُهَو ُسب َحانَُه َعماا ُيش 

الَل، بـََلى، إنـاُهم  َأَحلُّوا هلَُ ): أن َعدي  بن حامت قال: يا رسول هللا، ما عبدوهم. قال-سيأيت َراَم وَحراُموا َعَلي ِهُم احلَ  ُم احلَ 
 م( .ِعَباَدتـُُهم  ِإيااهُ فَاتـابَـُعوُهم ، َفَذِلَك  

فاجلهلة من األحبار والرهبان ومشايخ الضالل يدخلون يف هذا الذم والتوبيخ، خبالف الرسل وأتباعهم من العلماء 
َهو هنم عما هناهم هللا،  إياه رسله الكراملغتهم العاملني، فإمنا يأمرون مبا أَمَر هللا به وب ،   عنه وبلغتهم إياه رسله الكرامإمنا يـَنـ 

فالرسل، صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعنَي، هم السفراء بني هللا وبني خلقه يف أداء ما محلوه من الرسالة وإبالغ األمانة، 
 فقاموا بذلك أمت قيام، ونصحوا اخللق، وبلغوهم احلق.

  أي : ميتنع ويستحيل كل االستحالة لبشر من  هللا عليه بالوحي والكتاب والنبوة ، وأعطاه احلكم  دي :قال السعو
الشرعي ، أن يأمر الناس بعبادته ، وبعبادة النبيني واملالئكة واختاذهم أربابا  ، ألن هذا هو الكفر ، فكيف وقد بعث 

 باإلسالم املنايف للكفر من كل وجه ، فكيف يأمر بضده  
 أي : ولكن يقول هلم : كونوا ، فحذف القول لداللة الكالم عليه . (َوَلِكنح ُكونُوا ) 
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مقبلني على طاعة اَّلل  تعاىل وعبادته وحده جبد ونشاط وإخالص ، بسبب كونكم تعلمون غريكم :  يأ ( رَبهانِيِ نيَ ) 
 رئني له بتمهل وتدبر.قا يالكتاب الذي أنزله اَّلل  هلداية الناس وبسبب كونكم دارسني له ، أ

 بعد أن نفى عنهم ما ال ينبغي هلم  وقوله تعاىل َولِكن  ُكونُوا رَباانِيِ نَي استدراك قصد به إثبات ما ينبغي للرسل أن يقولوه
يل من دون اَّلل  ، ولكن الذي  ا  : ال ينبغي لبشر آتاه اَّلل  نعما ال حتصى أن يقول للناس كونوا عباد يأن ينطقوا به ، أ

 ا  .تام ا  خملصني له سبحانه العبادة إخالص ينبغي له أن يقوله هلم هو قوله : كونوا ربانيني أي
 اإلنسان الذي أخلص اَّلل  تعاىل يف عبادته ، وراقبه يف كل أقواله وأفعاله ، واتقاه حق التقوى ، ومجع  واملراد بالرباين :

 اس وإرشادهم إىل ما ينفعهم.بني العلم النافع والعمل به ، وقضى حياته يف تعليم الن
  أهنم مجع"رباين" ، وأن"الرباين" املنسوب إىل"الراباان" ، الذي  الربانيني قوال عندي بالصواب يفوأوىل األ : يقال الطرب

ا" ، ويقوم هب  ا .يربُّ الناَس ، وهو الذي ُيص لح أمورهم ، و"يرهب 
 . تعليمكم الناس الكتابأي : ب( َبَا ُكنحُتمح تُ َعلِ ُموَن الحِكَتاَب  ) 

ُرُسونَ )   أي : ودراستكم إياه .(  َوَبَا ُكنحُتمح َتدح
 دل ت اآلية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون اإلنسان ربانيا  ، فمن اشتغل بالتعلم والتعليم :  الرازي قال

قة مبنظرها وال منفعة بثمرها وهلذا ال هلذا املقصود ضاع سعيه وخاب عمله وكان مثله مثل من غرس شجرة حسناء مون
 ع ( .اهلل من علم ال ينفع وقلب ال خيشنعوذ ب)  قال 

 ب .أي: وال يأمركم بعبادة أحد غري هللا، ال نِب مرسل وال ملك ُمَقرا  (َوال يَأحُمرَُكمح َأنح تَ تهِخُذوا الحَمالِئَكَة َوالنهِبيِ نَي َأرحبَاباً ) 
 الذكر ألن عبادهتما قد شاعت عند كثري من الناس ، فقد وقع يف عبادة املالئكة وخصص املالئكة والنبيني ب «

ووقع يف عبادة بعض النبيني كثري ،  الذين كانوا يقيمون يف بالد الكلدان ، وتبعهم بعض املشركني من العرب« الصابئة 
.من النصارى فقد اختذوا املسيح إهلا يعبد وزعموه ابن اَّلل  وكثري من اليهود   عبدوا عزيزا وزعموه ابن اَّلل 

ِلُموَن( )   ِر بَ عحَد ِإذح أَن حُتمح ُمسح َعل  ذلك; ألنا من دعا إىل عبادة غري هللا فقد دعا إىل الكفر، أَيَأحُمرُُكمح بِالحُكفح أي: ال يـَف 
 . واألنبياء إمنا يأمرون باإلميان، وهو عبادة هللا وحده ال شريك له

 ( .َسل َنا ِمن  قـَب ِلَك ِمن  َرُسوٍل ِإال نُوِحي  ِإلَي ِه أَناُه ال إِلََه ِإال أَنَا فَاع ُبُدوِن َوَما أَر  )  كما قال تعاىل
َتِنُبوا الطااُغوَت  ) وقال تعاىل   ( .َوَلَقد  بـََعثـ َنا يِف ُكلِ  أُماٍة َرُسوال َأِن اع ُبُدوا اَّللَا َواج 

َأل  َمن  أَر َسل َنا  )وقال تعاىل   ( .ِمن  قـَب ِلَك ِمن  ُرُسِلَنا َأَجَعل َنا ِمن  ُدوِن الرامح َِن آهِلَة  يـُع َبُدوَن َواس 
ُهم  ِإين ِ ِإلٌَه ِمن  ُدونِِه َفَذِلَك جَن زِيِه َجَهنا )  إخبار ا عن املالئكةتعاىل وقال   ( .َم َكَذِلَك جَن زِي الظااِلِمنَي ـَوَمن  يـَُقل  ِمنـ 

ِلُموَن لإلنكار الذي مبعىن النفي.واالستفهام يف قوله أَ  ِر بـَع َد ِإذ  أَنـ ُتم  ُمس   يَأ ُمرُُكم  بِال ُكف 
 الفوائد :

 أن من من  هللا عليه بالعلم النافع فإنه ال ميكن أن يدعو الناس إىل عبادة نفسه . -1
 اإلشارة إىل أنه ينبغي لإلنسان أن يكون معلما  ربانيا  . -2
 . وجوب عبادة هللا وحده-3
 حترمي الشرك . -4
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َ َلَما)  ِمُننه بِِه َولََتنُصُرنهُه  َوِإذح َأَخَذ اَّللهُ ِميثَاَق النهِبيِ نيح َح ٌق لِ َما َمَعُكمح لَتُ  َمٍة مثُه َجاءُكمح َرُسوٌل مَُّصدِ  آتَ يحُتُكم مِ ن ِكَتاٍب َوِحكح
ُُتح َعَلى َذِلُكمح ِإصحِري قَالُ  َهُدواح َوأَنَاح َمَعُكم مِ َن الشهاِهِديَن )قَاَل أََأق حَررحُُتح َوَأَخذح ( َفَمن تَ َوَله بَ عحَد 81واح َأق حَررحنَا قَاَل فَاشح

لَِئَك ُهُم الحَفاِسُقوَن )  ( . (82َذِلَك فَُأوح
 [ . 82 – 81] آل عمران :  

---------------- 
 مد ملن أرسلناك إليهم ، اذكر هذا العهد وامليثاق .أي : واذكر يا حم( َوِإذح َأَخَذ اَّللهُ ِميثَاَق النهِبيِ نَي ) 

 ومسي امليثاق عهدا  ، ألن كال  من املتعاهدين يتوثق به مع اآلخر .
َمٍة )   أي : للذي أعطيتكم من الكتاب واحلكمة . (َلَما آتَ يحُتُكمح ِمنح ِكَتاٍب َوِحكح

 يتم من كتاب وحكمة .وقال بعض العلماء : إن ) ملا ( مبعىن مهما ، واملراد مهما أوت
أي : مث جاءكم رسول من عندي بكتاب مصدق ملا بني أيديكم وهو حممد ( مثُه َجاءَُكمح َرُسوٌل ُمَصدِ ٌق ِلَما َمَعُكمح ) 
 . 
ِمُننه بِِه )  َح  هذا حمل امليثاق ، أي : تؤمنوا به وتصدقوه .( لَتُ 
 وعلى قتال أعدائه . أي : تعينونه على نشر رسالته ، (َولَتَ نحُصُرنهُه ) 
 : ويف الذي أخذ ميثاقهم عليه قوالن  قال ابن اجلوزي: 

 ، روي عن علي ، وابن عباس ، وقتادة ، والسدي .  أنه تصديق حممد  أحدمها :
 س .أنه أخذ ميثاق األول من األنبياء ليؤمننا مبا جاء به اآلخر منهم ، قاله طاوو  والثاين :

 لدن آدم، عليه السالم، إىل عيسى  أنه أخذ ميثاق كل نِب بعثه منخيرب تعاىل:  وقال ابن كثري  َما آتى ، َلَمه 
هللا أحَدهم من كتاب وحكمة، وبلغ أي  مبَلغ، مث جاءه رسول من بعده، ليؤمَننا به ولينصَرناه، وال مينعه ما هو فيه من 

َوِإذ  َأَخَذ اَّللُا ِميثَاَق الناِبيِ نَي َلَما آتـَي ُتُكم  ِمن  ِكَتاٍب )  سنصرته; وهلذا قال تعاىل وتقدالعلم والنبوة من اتباع من بعث بعده و 
َمٍة وَ   .من كتاب وحكمة  أي: ملهما أعطيتكم  (ِحك 
  : ولينصرنه، وأمر هللا النِب أن يأخذ  ما بعث هللا نبيًّا إال أخذ عليه امليثاق: لئن بعث حممٌد وهو حٌي ليؤمنن به،قيل

 ه .وهو حٌي وهم أحياء ليؤمنن به، ولينصرن ته لئن بعث فيهم حممدا  امليثاق على أم
وعال يعلم أن  بني األنبياء وتعريٌف وتشريٌف بني البشرية مجعاء.. إذ هذه مكانة عظيمة، وهللا جل وهذا رفعٌة وعظمةٌ 

 بعث أنه يُقر  ويؤخذ عليه األنبياء.. فإذا جعل امليثاق على كل نِب ٍ  لن يكون إال يف آخر الزمان، وأنه خامت النِب 
وعلى نصرته  مبحمِد  بُعث حممد وهو حي ، أو بعث يف أمته بعد وفاته أن يأخذ العهد وامليثاق على اإلميان امليثاق إن

 ه  وأتباع
، فذلك معىن النصرة  ضا  ويأمر بعضهم باإلميان بع ا  قيل : أخذ هللا تعاىل ميثاق األنبياء أن يصدق بعضهم بعضو 

 ة ، احلسن ، وهو ظاهر اآلي تصديق . وهذا قول سعيد بن جبري و قتادة و طاوس و السدي وبال
 قال بعض أهل العلم : إمنا أخذ امليثاق على النبيني ، وأممهم ، فاكتفى بذكر األنبياء عن ذكر :  قال ابن اجلوزي

 ا معىن قول ابن عباس ، والزجاج .األمم ، ألن يف أخذ امليثاق على املتبوع داللة على أخذه على التابع ، وهذ
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 أي : أأقررمت واعرتفتم .( قَاَل أََأق حَررحُُتح ) 
ُُتح َعَلى َذِلُكمح ِإصحِري )   أي : عهدي ، واإلصر العهد الثقيل .( َوَأَخذح
 أي : اعرتفنا . (قَاُلوا َأق حَررحنَا ) 
َهُدوا َوأَنَا َمَعُكمح ِمَن الشهاِهِدينَ )   اشهدوا على أنفسكم وأتباعكم وأنا من الشاهدين عليكم وعليهم . ( أي : قَاَل فَاشح
 أي : عن هذا العهد .( َفَمنح تَ َوَله بَ عحَد َذِلَك ) 
 املراد بالفسق هنا الكفر .(  فَُأولَِئَك ُهُم الحَفاِسُقونَ ) 

يل من قـَُري َظة، فكتب يل َجَوامَع  فقال: يا رسول هللا، إين  مررُت بأٍخ  عن عبد هللا بن ثابت قال: جاء عمر إىل النِب 
ُه رسول هللِا  قال عبد هللا بن ثابت: قلت له: أال ترى ما بوجه رسول  من التوراة، أال أعرضها عليك  قال: فتغيـاَر َوج 

لاِذي وقال: َوا قال: فُسر َِي عن رسول هللا - ، ومبحمد رسوال  ، وباإلسالم دينا    فقال عمر: رضينا باهلل ربا   هللا 
ُتُموين َلَضَلل ُتم ،  ِإنا  َبَح ِفيُكم  ُموَسى عليه السالم، مُثا اتـابَـع ُتُموُه َوتـَرَك  ُكم  َحظِ ي ِمن  األَمِم، َوأَنَا نـَف ُس حُمَماٍد بَِيِدِه َلو  َأص 

 ( . َحظُُّكم  ِمن  الناِبيِ نيَ 
َل ال  )  عن جابر قال: قال رسول هللا  أَُلوا أَه  ُدوُكم  َوَقد  َضلُّوا ، َوِإناُكم  ِإماا أَن  ال َتس  ٍء، فَِإنـاُهم  َلن  يـَه  ِكَتاِب َعن  َشي 

، َوِإناه  بُوا حِبَقٍ  ُقوا بَِباِطٍل وإما أن  ُتَكذِ  َ َأظ ُهرُِكم  َما َحلا لَُه ِإال أَن  يـَتاِبَعِِن -وهللاِ -ُتَصدِ   . َلو  َكاَن ُموَسى َحيًّا بـَني 
 ( .َوِسَعُهما إال ات ِباِعيَلو  َكاَن ُموَسى َوِعيَسى َحيانِي َلَما )  حاديثويف بعض األ

فالرسول حممد خامت األنبياء صلوات هللا وسالمه عليه، دائما إىل يوم الدين، وهو اإلمام األعظم الذي لو وجد يف أي 
مامهم ليلة اإلسراء  ملا اجتمعوا ببيت عصر وجد لكان هو  الواجب الطاعة املقدام على األنبياء كلهم; وهلذا كان إ

املقدس، وكذلك هو الشفيع يف يوم احلشر  يف إتيان الرب لَِفص ل القضاء، وهو املقام احملمود الذي ال يليق إال له، والذي 
 حييد عنه أولو العزم من األنبياء واملرسلني، حَّت تنتهي النوبة إليه، فيكوَن هو املخصوص به.

 الفوائد  :
 . ب اإلميان بالرسول وجو  -1
 حيث أخذ هللا على مجيع األنبياء امليثاق أن يؤمنوا به . فضيلة نبينا حممد  -2
 . أنه جيب على األنبياء أن ينصروا هذا النِب  -3
 إثبات كالم هللا تعاىل . -4
 فسق من توىل بعد قيام احلجة عليه . -5
ُغوَن َوَلُه أَ )   َر ِديِن اَّللِه يَ ب ح ًعا وََكرحًها َوِإلَيحِه يُ رحَجُعوَن )َأفَ َغي ح َلَم َمن ِف السهَماَواِت َواأَلرحِض َطوح  ( . (83سح

 [ . 83] آل عمران : 
----------- 

ُغوَن )  َر ِديِن اَّللِه يَ ب ح ينكر تعاىل على من أراد دينا  سوى دين هللا ، الذي أنزل به كتبه ، وأرسل له رسله ، وهو ( َأفَ َغي ح
 ه ال شريك له .عبادته وحد

 (إن الدين عند هللا اإلسالم ) ودين هللا هو اإلسالم لقوله تعاىل ،  االستفهام للتوبيخ والتحذير:  قال ابن عاشور 
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 وإضافته إىل هللا لتشريفه على غريه من األديان ، أو ألن  غريه يومئذ قد نسخ مبا هو دين هللا.
َلَم َمنح ِف السهَماَواِت وَ )  عًا وََكرحهًا َوَلُه َأسح َرحِض َطوح َوَّلِلِا أي : استسلم له من فيهما طوعا  وكرها  كما قال تعاىل ) ( األح

َصالِ  َر ِض َطو عا  وََكر ها  َوِظالهُلُم  بِال ُغُدوِ  َواآل  ُجُد َمن  يف الساَماَواِت َواأل   ( . َيس 
كرها  ، فإنه حتت التسخري والقهر والسلطان العظيم ، الذي فاملؤمن مستسلم بقلبه وقالبه هلل تعاىل ، والكافر مستسلم هلل  

 ) تفسري ابن كثري ( . ال خيالف وال ميانع .
 أن املؤمن يسجد طائعا  ، والكافر يسجد ظلُّه وهو كاره  وقيل :
 .ن املؤمن أسلم طائعا  ، والكافر أسلم حني رأى بأس هللا ، فلم ينفعه يف ذلك الوقت إ وقيل :
سالم الكل خضوعهم لنفاذ أمره يف جبلتهم ، ال يقدر أحد أن ميتنع من جب لٍة جبله عليها ، وال على تغيريها ن إإ وقيل :

 ) زاد املسري ( .   ، هذا قول الزجاج ، وهو معىن قول الشعِب : انقاد كلهم له .
 أي : يوم املعاد ، فيجازي كال  بعمله . ( َوِإلَيحِه يُ رحَجُعونَ ) 

 الفوائد :
 من يبتغي غري دين اإلسالم . ذم -1
 ال ينبغي لإلنسان أن يتخذ دينا  غري دين هللا وهو مربوب هلل .-2
 عموم ملك هللا وسلطانه .-3
َحَق َويَ عحُقوَب َواأَلسح )   َاِعيَل َوِإسح َنا َوَما أُنِزَل َعَلى ِإب حَراِهيَم َوِإمسح ُأوِتَ ُموَسى َوِعيَسى  َباِط َوَماُقلح آَمنها بِاَّللِه َوَما أُنِزَل َعَلي ح

ِلُموَن ) ُهمح َوََنحُن لَُه ُمسح َ َأَحٍد مِ ن ح َبَل ِمنحُه َوُهَو 84َوالنهِبيُّوَن ِمن رهِبِ ِمح اَل نُ َفرِ ُق بَ نيح اَلِم ِديًنا فَ َلن يُ قح َر اإِلسح ( َوَمن يَ بحَتِغ َغي ح
َاِسرِيَن )  ( . (85ِف اْلِخَرِة ِمَن اخلح

 [ . 85 -84] آل عمران : 
--------------- 

 .، واإلميان بأمسائه وصفاتهوهيته، واإلميان بألباهلل يتضمن اإلميان بوجود هللا، واإلميان بربوبيته واإلميان (ُقلح آَمنها بِاَّللِه  ) 
  ( : آمنا) ومجع يف (  ُقل  ) وحد الضمري يف 

م املعىنرين بذلك، وإمنا ُحِذَف معطوفُه; أن يكون هو وأمته مأمو  حيتمل : يا حممد أنت وأمتك :  ، والتقدير : قللَِفه 
 ، كذا قداره ابُن عطية.آمنا باهلل

 . أن املأمور بذلك نبينا وحده ، وإمنا خوطب بلفظ اجلمع ; تعظيما  لهوحيتمل : 
 الدين  : يف قوله ) قولوا ( فيها إشارة إىل اإلعالن بالعقيدة والصدع هبا والدعوة هلا ، إذ هي أصل قال السعدي

 وأساسه . 
َنا )  َمةَ َوأَنـ َزَل اَّللُا عَ ل السنة لقوله تعاىل )القرآن العظيم ، ويشم( أي : َوَما أُنحِزَل َعَلي ح ك   ( .َلي َك ال ِكَتاَب َواحلِ 
َحاَق َويَ عحُقوَب )  َاِعيَل َوِإسح  أي : من الصحف والوحي .( َوَما أُنحِزَل َعَلى ِإب حَراِهيَم َوِإمسح

هنا هذا الذي أنزل إىل إبراهيم ، ولكن بني  يف سورة األعلى أنه صحف ، وأن من مجلة ما يف تلك الصحف  ومل يبني
نـ َيا) ََياَة الدُّ ٌر َوأَبـ َقى.   َبل  تـُؤ ثُِروَن احل  ِخَرُة َخيـ  ُوىَل  ( وذلك يف قوله ) َواآل  ُصُحِف ِإبـ رَاِهيَم  . ِإنا َهَذا َلِفي الصُُّحِف األ 
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 . ( َوُموَسى
َباِط )  َسح  اإلثِن عشر . –وهو يعقوب  –ئيل اوهم بطون بِن إسرائيل املتشعبة من أوالد إسر ( َواألح
  واألسباط : هم بنو يعقوب اثنا عشر رجال  ، ولد كل رجل منهم أمة من الناس ، فسموا األسباط ، وقال اخلليل بن

 يل .أمحد وغريه : األسباط يف بِن إسرائيل كالقبائل يف بِن إمساع
قال البخاري : األسباط قبائل بِن إسرائيل  ، وهذا يقتضي أن املراد باألسباط ههنا شعوب بِن إسرائيل ، وما أنزل هللا 

 من الوحي على األنبياء املوجودين منهم ، وهذا اختيار الطربي .
 وكإخراج املوتى بإذن هللا .من التوراة واإلجنيل واآليات كاليد والعصا : أي  (َوَما ُأوِتَ ُموَسى َوِعيَسى ) 

َنا ُموَسى ال ِكَتابَ قال تعاىل ) َنا ( وهو التوراة باإلمجاع ، وذكر ما أوتيه عيسى وهو اإلجنيل كما يف قوله تعاىل )  مُثا آتـَيـ  َوقـَفايـ 
يَل  َناُه اإل ِجنِ   ( .ِبِعيَسى اب ِن َمر مَيَ َوآتـَيـ 

 مجيع األنبياء مجلة . هذا يعم( َوالنهِبيُّوَن ِمنح َرِبِ ِمح ) 
أي : ونؤمن مبا أنزل على غريهم من األنبياء مجيعا  ونصدق مبا جاءوا به من عند هللا من اآليات البينات واملعجزات  

 الباهرات .
    سؤال : فإن قيل : كيف جيوز اإلميان بإبراهيم وموسى وعيسى مع القول بأن شرائعهم منسوخة 

، أما اليهود والنصارى ملا اعرتفوا يف زمانه فال يلزم منا املناقضة من تلك الشرائع كان حقا  قلنا : حنن نؤمن بأن كل واحد 
ينئذ يلزمهم املناقضة فظهر الفرق. مع قيام املعجز على يده، فح بنبوة بعض من ظهر املعجز عليه، وأنكروا نبوة حممد 

 )مفاتيح الغيب( 
ُهمح )  َ َأَحٍد ِمن ح   : بل نؤمن جبميعهم .يعِن( ال نُ َفرِ ُق بَ نيح

نؤمن على هذا الوجـه ، فال نفرق بني أحد منهم يف اإلميان هبم ، ال يف االتباع ، فال نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض  : أي 
 كما فعلت اليهود والنصارى

  : راهتهم ، على ك ينااألنبياء ، وال حيملنا حب  نبأننا ال نعادي  ( ال نفرق بني أحد منهم) ومعىن قال ابن عاشور
وهذا تعريض باليهود والنصارى ، وحذف املعطوف وتقديره ال نفرق بني أحد وآخر ، وتقدم نظري هذه اآلية يف سورة 

 البقرة.
 ( . وتؤمنون بالكتاب كله) وهذه اآلية شعار اإلسالم وقد قال هللا تعاىل 

ِلُمونَ )   اىل ال جنعُل له شريكا  فيها ، وفيه تعريٌض بإميان أهِل منقادون أو خملصون أنفَسنا له تع: أي  ( َوََنحُن َلُه ُمسح
 الكتاب فإنه مبعزل من ذلك.

َر اإلح  ) َبَل ِمنحُه َوَمنح يَ بحَتِغ َغي ح الِم ِديناً فَ َلنح يُ قح  أي : من سلك طريقا  سوى ما شرعه هللا فلن يقبل منه .( سح
 . مد واملراد باإلسالم هنا : اإلسالم اخلاص الذي جاء به نبينا حم

َاِسرِين)  ِخَرِة ِمَن اخلح اخلسران يف اآلخرة هو حرمان الثواب وحصول العقاب شبه يف تضييع زمانه يف الدنيا  (  َوُهَو ِف اْلح
  .ي خسر يف بضاعته باتباع غري اإلسالم بالذ

 الفوائد :
 وجوب اإلميان بالقلب واللسان .-4
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 وجوب اإلميان مبا أنزل علينا . -5
 ة إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب .ثبوت نبو  -6
 وجوب االستسالم هلل تعاىل . -7
 بطالن كل عمل ليس على دين اإلسالم . -8
 أن مجيع األديان غري دين اإلسالم غري مقبولة عند هللا . -9

 إثبات اآلخرة . -10
ًما َكَفُرواح بَ عحَد ِإَيَاِِنِمح َوَشِهُدواح أَ  ) ِدي اَّللهُ قَ وح َم الظهاِلِمنَي َكيحَف يَ هح ِدي الحَقوح نه الرهُسوَل َحقٌّ َوَجاءُهُم الحبَ يِ َناُت َواَّللهُ اَل يَ هح
لَِئَك َجَزآُؤُهمح َأنه َعَليحِهمح َلعحَنَة اَّللِه َوالحَمآلِئَكِة َوالنهاِس َأمجحَِعنَي )86) ُهُم الحَعَذاُب 87( ُأوح ( َخاِلِديَن ِفيَها اَل َُيَفهُف َعن ح

َلُحواح فَِإنه هللا َغُفوٌر رهِحيٌم )88ُهمح يُنَظُروَن )َواَل   ( . (89( ِإاله الهِذيَن تَابُواح ِمن بَ عحِد َذِلَك َوَأصح
 [ . 89 – 86] آل عمران :  

---------------- 
مًا َكَفُروا بَ عحَد ِإَيَاِِنِمح )   ِدي اَّللهُ قَ وح م ، أي : كيف يستحق اهلداية قوم  استفهام للتعجيب والتعظيم لكفره( َكيحَف يَ هح
 روا بعد إمياهنم .فك
 أي : بعد أن جاءهتم الشواهد ووضح هلم احلق أن حممدا  رسول هللا .( َوَشِهُدوا َأنه الرهُسوَل َحقٌّ ) 
 . أي : جاءهتم املعجزات واحلجج البينات على صدق النِب ( َوَجاَءُهُم الحبَ يِ َناُت ) 
 ... : م عرفوا احلق فرفضوه، وألن من هذه احلالة وصفه، فإن هللا يعاقبه باالنتكاس، وانقالب ألهن قال السعدي

 القلب جزاء له ، إذ عرف احلق فرتكه ، والباطل فآثره ، فواله هللا ما توىل لنفسه .
 اعلم أنه تعاىل استعظم كفر القوم من حيث أنه حصل بعد خصال ثالث:  رازيقال ال : 

 . بعد اإلميان أحدها :
 . بعد شهادة كون الرسول حقا   وثانيها :
الشهادة ، فيكون  ر صالحا  بعد البصرية وبعد إظهاربعد جميء البينات ، وإذا كان األمر كذلك كان ذلك الكف وثالثها :

لة أن زلة العامل أقبح من ز الكفر بعد هذه األشياء أقبح ألن مثل هذا الكفر يكون كاملعاندة واجلحود ، وهذا يدل على 
 ل .اجلاه

َم الظهاِلِمنيَ  ِدي الحَقوح  هتديد لكل ظامل ، وأعظم الظلم الشرك باهلل تعاىل .(  َواَّللهُ ال يَ هح
 اهلداية املنفية هنا هداية التوفيق ، أما هداية البيان واإلرشاد فهي حاصلة لكل أحد .

 : قد نصبها هللا سبحانه جلميع عباده.وأما اهلداية مبعىن الداللة على احلق واإلرشاد اليه ف قال الشوكاين 
  ( ِدي القوم الظاملنيقوله تعاىل يقال : ظاهر اآلية أَنا َمن كفر بعد إسالمه ال يهديه هللا ومن كان ظاملا  ،  (وهللا اَل يـَه 

 لظلم.ال يهديه هللا ; وقد رأينا كثريا  من املرتدِ ين قد أسلموا وهداهم هللا ، وكثريا  من الظاملني تابوا عن ا
 واجلواب من وجهني :

أن هذه اآليَة الكرميَة وأمثاهَلا يف القرآِن من العامِ  املخصوِص، أي: ال يهِدي القوَم الكافريَن الذين َسَبَق يف  أحدمها :
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 ِعل ِمِه عدُم هدايِتهم وشقاؤهم شقاء  أزليًّا .
 ( َوَلو  َجاءتـ ُهم  ُكلُّ آيٍَة ( .96يـُؤ ِمُنوَن ) كقولِه ) ِإنا الاِذيَن َحقات  َعَلي ِهم  َكِلَمُت رَبِ َك الَ 

َثرِِهم  فـَُهم  اَل يـُؤ ِمُنوَن ( . وحنو ذلك من اآلياِت. وعلى أن هذه اآليَة الكرميةَ    من العامِ  وقولُه ) َلَقد  َحقا ال َقو ُل َعَلى َأك 
 املخصوِص بآياٍت ُأَخَر فاَل إشكاَل.

 ما داموا مصر ين على ظلمهم، فإن رزقهم هللا التوبة واإلنابة زال اسم الظلم عنهم، ومل ال يهدي الظاملني القول الثاين:
 يدخلوا يف عداد الظاملني، فصار ال إشكال يف هدايتهم .   ) الشنقيطي ( .

 املشار إليهم ، الذين كفروا بعد إمياهنم ، وشهدوا أن الرسول حق .( ُأولَِئَك )  
 أي : يلعنهم هللا ، أي : يطردهم من رمحته .( ِهمح َلعحَنَة اَّللِه َجَزاُؤُهمح َأنه َعَليح ) 
 ن .الذين ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرو  أي : واملالئكة تلعنهم ،( َوالحَمالِئَكِة ) 
 أي : يطلبون من هللا أن يلعنهم .(  َوالنهاِس َأمجحَِعنيَ ) 

 الناس هنا :واختلف العلماء باملراد يف 
 املؤمنون فقط . فقيل : 

 ملراد أغلب الناس .وقيل : ا
ثـَُر النااِس َوَلو  َحَرص َت مبُؤ ِمِننيَ ، ألن أغلب الناس كفار كما قال تعاىل )لكن هذا ضعيف  َوِإن  ُتِطع  ( وقال تعاىل )َوَما َأك 

َر ِض  ثـََر َمن  يف األ   ( .ُيِضلُّوَك َعن  َسِبيِل اَّللاِ َأك 
أن الكافر يلعن الكافر ، ويكون لذلك يف الدنيا واآلخرة ، أما يف الدنيا ، فكو ن الكافر يلعن الكافر  يحولذلك الصح 

الظامل ، دخل هو نفسه يف اللعنة ،  هللا لعن –مثال   –يف الدنيا بأن يدعو الكافر مثال  على الظامل ، فإذا قال الكافر 
َوقَاُلوا رَبـاَنا ِإناا َأَطع َنا َساَدتـََنا وَُكبَـرَاَءنَا فََأَضلُّونَا هذا واضح من قوله تعاىل )وأما كون الكفار يلعن بعضهم بعضا  يف اآلخرة ف

ُهم  َلع نا  َكِبريا  .  الساِبيال ِ ِمَن ال َعَذاِب َوال َعنـ  تَـَها( وكذلك من قوله تعاىل ) رَبـاَنا آهِتِم  ِضع َفني   ( . ُكلاَما َدَخَلت  أُماٌة َلَعَنت  ُأخ 
 : استدل هبذه اآلية من قال جبواز لعن الكافر ، ولعن الكافر على أنواع 

 .لعن الكفار مجلة فهذا جائز  أواًل :
 كما يف هذه اآلية .

 ( . فـََلع َنُة اَّللِا َعَلى ال َكاِفرِينَ وقوله تعاىل )
 الكافر املعني ، فهذا فيه خالف : ثانياً :
 : ال جيوز . فقيل

 الغزايل ، وذكره اإلمام النووي . وممن ذهب إىل هذا
 قالوا : رمبا يسلم .

 : جيوز . وقيل
، كان امسه عبد هللا ، وكان يلقب محارا  ، وكان ُيضحك  حلديث عمر بن اخلطاب ) أن رجال  كان على عهد النِب 

ن القوم : اللهم العنه ، قد جلده يف الشراب ، فأيت به يوما  فأمر به فجلد ، فقال رجل م ، وكان النِب  رسول هللا 
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 : ال تلعنوه ، فوهللا ما علمت إنه حيب هللا ورسوله ( رواه البخاري . ما أكثر ما يؤتى به ، فقال النِب 
 قالوا : فدل على من ال حيب هللا ورسوله يلعن .

 والذي يظهر اجلواز خاصة إذا كان ممن يؤذي املسلمني .
 : وأما العصاة ملسلمني 

 ئز وال بأس .فلعنهم مجلة جا
 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 أعوانا   قال ق ) حيث كان يؤتى به وجيلد يف شرب اخلمر ،للحديث الساب
 للشيطان على أخيكم ( .

مل الضمري عائد على اللعنة ، وقيل : على النار وإن ( خالدين ِفيَها قوله تعاىل ) :  التسهيل( قال ِف َخاِلِديَن ِفيَها ) 
 ا .تكن ذكرت; ألن  املعىن يقتضيه

   لوجوه .واألول أوىلورجح الرازي األول وقال : 
 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  الثاين :

 نار وزيادة فكان محل اللفظ عليه أوىل .فكان اللعن يدخل فيه ال، يف اآلخرة وإجياده يف الدنيا 
إخبار عن احلال ، ويف محل الضمري على اللعن يكون ذلك حاصال  يف احلال ، ويف  (خالدين ِفيَها) أن قوله  الثالث :

 .                           محله على النار ال يكون حاصال  يف احلال ، بل ال بد من التأويل ; فكان ذلك أوىل
ُهُم الحَعَذاُب ال َيَُ )   أي : ال خيفف عنهم طرفة عني . بل هو دائم متواصل .  (فهُف َعن ح

 (  جَن زِي ُكلا َكُفورٍ َوالاِذيَن َكَفُروا هَلُم  نَاُر َجَهناَم ال يـُق َضى َعَلي ِهم  فـََيُموُتوا َوال خُيَفاُف َعنـ ُهم  ِمن  َعَذاهِبَا َكَذِلكَ كما قال تعاىل )
رِِمنَي يف َعَذاِب َجَهناَم َخاِلُدونَ  ) وقال تعاىل ُهم  َوُهم  ِفيِه ُمب ِلُسو .   ِإنا ال ُمج   ن ( .ال يـَُفتـاُر َعنـ 

َها َوهَلُم  َعَذاٌب ُمِقيمٌ وقال تعاىل )  ( . يُرِيُدوَن َأن  خَي ُرُجوا ِمَن النااِر َوَما ُهم  خِبَارِِجنَي ِمنـ 
بل يكون حاضرا  متصال  بعذاب مثله فكأنه تعاىل أعلمنا أن حكم وال مُيهلون أو يؤجلون ، أي : (  َوال ُهمح يُ نحَظُرونَ ) 

دار العذاب والثواب خبالف حكم الدنيا فإهنم ميهلون فيها إىل آجال قدرها هللا تعاىل ، ويف اآلخرة ال مهلة ألبتة فإذا 
 .(  اخسئوا ِفيَها َواَل ُتَكل ُمونِ )ال يعتبون ، وقيل هلم  وا ال يغاثون وإذا استعتبوا ـون ، وإذا استغاثـاستمهلوا ال ميهل

 من النظر أي : ال ينظر هللا إليهم فريمحهم . : هووقيل 
 َوالَ ُهم  يُنَظُروَن ( حيتمل وجهني :  يقال املاورد ( : 

 : ال يؤخرون عنه وال ميهلون.أحدمها 
 ال ينظر هللا عز وجل إليهم فريمحهم . والثاين :
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 ضالل .أي : أظهروا أهنم كانوا على :  (  الهِذيَن تَابُوا ِمنح بَ عحِد َذِلكَ ِإاله ) 
َلُحوا  )  . وأصلحوا ما كانوا أفسدوه ، وغر وا به من تبعهم ممن ال علم له أي : (َوَأصح
 واإلصالح عام يف القول والعمل. قال ابن عطية : 
 و عنهم ما أسلفوه .يغفر هلم ما قدموه ، ويعف(فَِإنه اَّللهَ َغُفوٌر ) 
ٍَة كما قال تعاىل )  ومن رمحته أنه يغفر الزالت واخلطيئات ، فرمحة هللا واسعة(  رَِحيمٌ )   فَِإن  َكذابُوَك فـَُقل  رَبُُّكم  ُذو َرمح 

 ( . َواِسَعةٍ 
 ( . ءٍ َميِت َوِسَعت  ُكلا َشي  ( وقال تعاىل ) ور  َورَبَُّك ال َغُفوُر ُذو الرامح َِة وقال تعاىل )

 َلُحوا فَِإنا اَّللَا َغُفوٌر َرِحيمٌ )  : قال ابن كثري وهذا من لطفه وبره ورأفته ورمحته (  ِإال الاِذيَن تَابُوا ِمن  بـَع ِد َذِلَك َوَأص 
 وعائدته على خلقه : أنه من تاب إليه تاب عليه. أ هـ

 الفوائد :
 أن من ضل عن بصرية ، فإنه يبعد أن يُهدى . -1
 هلداية واإلضالل بيد هللا .أن ا -2
 أن اإلنسان قد يستكرب ويعاند بعد أن تبني له احلق . -3
 أن الكفر بعد اإلميان أغلظ من الكفر األصلي . -4
 أن هللا تعاىل مل يرتك اخللق مهال  ، بل أقام هلم احلجج والبينات . -5
 إثبات اجلزاء . -6
 أن الكفار خملدون يف النار . -7
 جتب ما قبلها . أن التوبة -8
لَِئَك ُهُم الضهآلُّو إ)   بَ تُ ُهمح َوُأوح َبَل تَ وح ًرا لهن تُ قح ( ِإنه الهِذيَن َكَفُرواح َوَماُتواح 90َن )نه الهِذيَن َكَفُرواح بَ عحَد ِإَيَاِِنِمح مثُه ازحَداُدواح ُكفح

َبَل ِمنح َأَحِدِهم مِ لحُء األرحِض َذهَ  لَِئَك ََلُمح َعَذاٌب أَلِيٌم َوَما ََلُم مِ ن نهاِصرِيَن َوُهمح ُكفهاٌر فَ َلن يُ قح ًبا َوَلِو اف حَتَدى ِبِه ُأوح
(91). ) 
 [ . 91 – 90] آل عمران :  

---------------- 
بَ تُ ُهمح )   َبَل تَ وح رًا َلنح تُ قح د ا ومتهدِ د ا ملن كفر بعد إميانه مث يقول تعاىل متوع (ِإنه الهِذيَن َكَفُروا بَ عحَد ِإَيَاِِنِمح مثُه ازحَداُدوا ُكفح

َولَي َسِت التـاو بَُة لِلاِذيَن )  بأنه ال يقبل هلم توبة عند مماهتم، كما قال تعاىل ا  ي: استمر عليه إىل املمات، وخمرب ازداد كفرا، أ
نَا هَلُم  َعَذاب ا يـَع َمُلوَن السايِ َئاِت َحَّتا ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم ال َمو ُت قَاَل ِإين ِ تـُب ُت ا آلَن َوال الاِذيَن مَيُوُتوَن َوُهم  ُكفااٌر أُولَِئَك أَع َتد 

 ( . أَلِيم ا
 ال يقبل هللا توبتهم إذا تابوا; ألنه ا  تدين بعد إمياهنم املزدادين كفر هذه اآلية الكرمية تدل على أن املر :  طييقال الشنق

 . تقبلدالة على نفي الفعل يف املسعرب  بـ )لن( ال

 . الشمس من مغرهبا مع أنه جاءت آيات أخر دالة على أن هللا يقبل توبة كل تائب قبل حضور املوت، وقبل طلوع
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 ف ( .غ َفر  هَلُم  َما َقد  َسلَ ُقل  لِلاِذيَن َكَفُروا ِإن  يـَن تَـُهوا يُـ )  كقوله تعاىل  
بَ )  وقوله  ( . ُل التاوبََة َعن  ِعَباِدهِ َوُهَو الاِذي يـَق 

 ه :واجلواب من أربعة أوج
 ورجح رمحه هللا فقال :

 : يعِن إذا تابوا عند حضور املوت، ويدل هلذا الوجه أمران(  لن تقبل توبتهم)  وهو أقرهبا عندي أن قوله تعاىل الثاين:
ره املوت يف ــــــحيضأن ه تعاىل بني  يف مواضع أخرى أن  الكافر الذي ال تقبل توبته هو الذي يصر على الكفر حَّت ل : األو 

َن َولَي َسِت التـاو بَُة لِلاِذيَن يـَع َمُلوَن السايِ َئاِت َحَّتا ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم ال َمو ُت قَاَل ِإين ِ تـُب ُت اآل  )  كقوله تعاىل،  ذلك الوقت 
 . كفره سواء  ضور املوت وامليت علىفجعل التائب عند ح (َوُهم  ُكفااٌر  َوال الاِذيَن مَيُوُتونَ 

َفُعُهم  ِإميَانـُُهم  َلماا رَأَو ا بَأ َسَنا )  وقوله تعاىل  . (فـََلم  َيُك يـَنـ 
َن َوَقد  َعَصي َت قـَب  )  وقوله يف فرعون ِسِدينآآل  فاإلطالق الذي يف هذه اآلية يقي د بقيد تأخري التوبة إىل (  ُل وَُكن َت ِمَن ال ُمف 

 ى املقيد كما تقرر يف األصول.حضور املوت لوجوب محل املطلق عل
فإنه يدل على عدم توبتهم يف وقت نفعها، ونقل ابن جرير  ا  ( مث ازدادوا كفر )  أنه تعاىل أشار إىل ذلك بقوله : الثاين

 عن احلسن وقتادة وعطاء اخلراساين والسدي. -الذي هو التقيد حبضور املوت  -هذا الوجه الثاين 
. ( ونَ َوُأولَِئَك ُهُم الضهالُّ )    أي: اخلارجون عن املنهج احلق إىل طريق الَغيِ 
َرحِض َذَهبًا َوَلِو اف حَتَدى بِ  ) َبَل ِمنح َأَحِدِهمح ِملُء األح  أي: من مات على ( هِ ِإنه الهِذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهمح ُكفهاٌر فَ َلنح يُ قح

 . رض ذهبا فيما يراه قـُر بةلء األولو كان قد أنفق م،  الكفر فلن يقبل منه خري  أبد ا
عان  كما سئل النِب  : هل ينفعه ذلك  -وكان يـُق رِي الضيَف، ويـَُفكُّ العاين، ويُطعم الطعام-عن عبد هللا بن ُجد 

يِن  : فقال ِر: َربِ  اغ ِفر  يل َخِطيَئيِت يوم الدِ   .ال ِإناُه ملَ  يـَُقل  يـَو م ا ِمن الداه 
أن ما كان يفعله من الصلة واإلطعام ووجوه املكارم ال ينفعه يف اآلخرة ، لكونه كافرا  ، وهو : معىن احلديث قال النووي 

 ل .: رب اغفر يل خطيئيت يوم الدين ، أي مل يكن مصدقا  بالبعث ، ومن مل يصدق به كافر وال ينفعه عم معىن قوله 
ُه َشي ئا  َوَوَجَد اَّللَا ِعنَدُه فـََوفااُه َوالاِذيَن َكَفُروا أَع َماهُلُم  َكَسرَاٍب ِبِقيعَ قال تعاىل ) آُن َماء َحَّتا ِإَذا َجاءُه ملَ  جيَِد  ٍة حَي َسُبُه الظام 

َساِب  ُ َسرِيُع احلِ   ( .ِحَسابَُه َواَّللا
لَـِئَك َحِبَطت  أَع َماهلُُ وقال تعاىل ) لَـِئَك َأص َحاُب َوَمن يـَر َتِدد  ِمنُكم  َعن ِديِنِه فـََيُمت  َوُهَو َكاِفٌر فَُأو  نـ َيا َواآلِخَرِة َوأُو  م  يف الدُّ

 ( . فعلق حبوط العمل مبوته على الكفر .النااِر ُهم  ِفيَها َخاِلُدونَ 
َبَطنا َعَمُلَك وَ وقال تعاىل ) َت لََيح  رَك  َاِسرِينَ  لََتُكوَننا ِمنَ َوَلَقد  أُوِحَي إِلَي َك َوِإىَل الاِذيَن ِمن  قـَب ِلَك لَِئن  َأش   ( .اخل 

  ما قبل منه ذهبا   مبلء األرض أيضا  وكذلك لو افتدى . 
َفُعَها َشَفاَعةٌ ) كما قال تعاىل   ٌل َوال تـَنـ  َها َعد  َبُل ِمنـ   ( .َوال يـُق 

 ( .يِه َوال ُخلاٌة َوال َشَفاَعةٌ ال بـَي ٌع فِ تعاىل )وقال 
 ( .ال بـَي ٌع ِفيِه َوال ِخاللٌ تعاىل ) وقال  
َتُدوا ِبِه ِمن  َعَذاِب يـَو ِم ال  إِ )وقال   يع ا َوِمثـ َلُه َمَعُه لِيَـف  ُهم  َوهَلُم  ِقَياَمِة َما تـُُقبِ َل مِ نا الاِذيَن َكَفُروا َلو  َأنا هَلُم  َما يف األر ِض مجَِ نـ 



الشيخ/ سليمان بن حممد اللهيميد  تفسري سورة آل عمران

 140 

 (.َعَذاٌب أَلِيمٌ 
 مؤمل موجع .( ُأولَِئَك ََلُمح َعَذاٌب أَلِيٌم  ) 

 أي: وما هلم من أحد يـُن ِقذهم من عذاب هللا، وال جيريهم من أليم عقابه.نَاِصرِيَن( َوَما ََلُمح ِمنح ) 
 : فاإلميان شرط لقبول األعمال 

زِيَـ  ِييَـناُه َحَياة  طَيِ َبة  َولََنج  َرُهم  بِ كما قال تعاىل )َمن  َعِمَل َصاحِلا  ِمن  ذََكٍر أَو  أُنـ َثى َوُهَو ُمؤ ِمٌن فـََلُنح  َسِن َما َكانُوا نـاُهم  َأج  َأح 
 يـَع َمُلوَن(.

 وقال تعاىل )َوَمن  يـَع َمل  ِمَن الصااحِلَاِت َوُهَو ُمؤ ِمٌن َفال خَيَاُف ظُل ما  َوال َهض ما (.
َناَة يـُر َزُقونَ  ُخُلوَن اجل   ِفيَها بَِغري ِ ِحَساب(. وقال تعاىل )َوَمن  َعِمَل َصاحِلا  ِمن  ذََكٍر أَو  أُنـ َثى َوُهَو ُمؤ ِمٌن فَُأولَِئَك يَد 

 الفوائد :
 أن املرتد إذا بقي على ردته ، فإنه ال تقبل توبته عند املوت . -1
 أن من تاب قبل أن حيضر أجله تاب هللا عليه . -2
 أن من مات على الكفر فلن يقبل منه شيء . -3
 شدة العذاب على الكافرين . -4
ٍء فَِإنه اَّللهَ ِبِه َعِليٌم )َلن تَ َناُلواح الحرِبه َحىته تُنِفقُ )   ( . (92واح ِمها ُتُِبُّوَن َوَما تُنِفُقواح ِمن َشيح
 [ . 92] آل عمران :  

------------ 
: لن تبلغوا ل وقي( أي : لن تبلغوا ثواب الرب ،  َلن  تـََناُلوا ال ربا  يف معىن ) قيل ( َلنح تَ َناُلوا الحرِبه َحىته تُ نحِفُقوا ِمها ُتُِبُّونَ ) 

 درجة ومنزلة أهل الرب .
 ، سواء  مجيع النفقات اليت يُبتغى هبا وجه هللا تعاىل وقيل :مجيع الصدقات ، واملراد بالنفقة هنا : قيل الواجبة ، وقيل : 

 ن .كانت صدقة ، أو مل تك
هللا، وإىل جنته اليت أعدها لعباده  لن تنالوا حقيقة الرب، ولن تبلغوا ثوابه اجلزيل الذي يوصلكم إىل رضا:  ومعىن اْلية

فإن هللا به  -ولو قليال -الصاحلني، إال إذا بذلتم مما حتبونه وتؤثرونه من األموال وغريها يف سبيل هللا، وما تنفقوا من شيء
 عليم، وسيجازيكم عليه بأكثر مما أنفقتم وبذلتم.

َحَّتا  ) وبات املوصل لصاحبه إىل اجلنةع الطاعات وأنواع املثتدركوا وتبلغوا الرب الذي هو كل خري من أنوا لن تنالوا و أي: 
، فإنكم إذا قدمتم حمبة هللا على حمبة األموال فبذلتموها  أي: من أموالكم النفيسة اليت حتبها نفوسكم ( تـُن ِفُقوا مماا حتُِبُّونَ 

 ري السعدي ( ..  ) تفس الصادق وبر قلوبكم ويقني تقواكم، دل ذلك على إميانكم  يف مرضاته
 فإن النفقة من الطيب احملبوب للنفس ، من أكرب األدلة على مساحة النفس ، واتصافها مبكارم  قال السعدي :

 األخالق ، ورمحتها ورقتها .
 : أمثلة تطبيقية 
ثـََر األَن َصاِر بِال َمِديَنِة َماال  ِمن    قال ) أََنَس ب َن َماِلٍك  عن -أ ُرَحاَء  َكاَن أَبُو طَل َحَة َأك  َوالِِه ِإلَي ِه بـَيـ  ََن ٍل ، وََكاَن َأَحبا أَم 
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ِجِد ، وََكاَن َرُسوُل هللِا  ِبَلَة ال َمس  تَـق  َرُب ِمن  َماٍء ِفيَها طَيِ ٍب قَاَل أََنٌس فـََلماا أُن زَِلت  َهِذِه اآليَُة  وََكاَنت  ُمس  ُخُلَها َوَيش  َلن  )يَد 
َلن  تـََناُلوا )فـََقاَل يَا َرُسوَل هللِا ِإنا اَّللَا تـََباَرَك َوتـََعاىَل يـَُقوُل  قَاَم أَبُو طَل َحَة ِإىَل َرُسوِل هللِا  (ِفُقوا مماا حتُِبُّونَ تـََناُلوا ال ربا َحَّتا تـُن  

ُرَحاَء َوِإنـاهَ  (ال ربا َحَّتا تـُن ِفُقوا مماا حتُِبُّونَ  َوايل ِإيَلا بـَيـ  َرَها ِعن َد هللِا َفَضع َها يَا َرُسوَل هللِا َوِإنا َأَحبا أَم  ا َصَدَقٌة َّلِلِا أَر ُجو ِبراَها َوُذخ 
بخ  َذِلَك َماٌل رَاِبٌح َذِلَك َماٌل رَاِبٌح َوَقد  مسَِع ُت َما قـُل َت َوِإين ِ أََرى َأن  جَت َعَلَها يِف  َحي ُث أَرَاَك اَّللُا قَاَل ، فـََقاَل َرُسوُل هللِا 

 ( متفق عليه . قـ َرِبنَي فـََقاَل أَبُو طَل َحَة أَفـ َعُل يَا َرُسوَل هللِا فـََقَسَمَها أَبُو طَل َحَة يف أَقَارِبِِه َوَبِِن َعمِ هِ األَ 
َتأ ِمرُُه ِفيَها فـََقاَل يَا َرُسو   َأَصاَب ُعَمُر أَر ض ا خِبَي بَـَر فَأََتى الناِبا )َعِن اب ِن ُعَمَر قَاَل و -ب َأَصب ُت أَر ض ا خِبَي بَـَر ملَ   َل اَّللِا ِإين ِ َيس 

َلَها َوَتَصداق َت هِبَا ِإن  ِشئ َت َحَبس تَ »ِبِه قَاَل  ِمن ُه َفَما تَأ ُمُرين  يُأِصب  َماال  َقطُّ ُهَو أَنـ َفُس ِعن دِ  قَاَل فـََتَصداَق هِبَا ُعَمُر  «َأص 
ُلَها َواَل يـُب َتا  ال ُفَقرَاِء َوَِف ال ُقر ىَب َوَِف الر َِقاِب َوَِف َسِبيِل اَّللِا َواب ِن  ُع َواَل يُوَرُث َواَل يُوَهُب. قَاَل فـََتَصداَق ُعَمُر يف أَناُه اَل يـَُباُع َأص 

َها بِال َمع ُروِف أَو  يُط ِعَم َصِديق ا غَ  َر ُمَتَموِ ٍل ِفيِه. قَاَل َفَحداث ُت هِبََذا الساِبيِل َوالضاي ِف اَل ُجَناَح َعَلى َمن  َولِيَـَها َأن  يَأ ُكَل ِمنـ  يـ 
َر ُمَتأَثِ ٍل َماال . َر ُمَتَموِ ٍل ِفيِه. قَاَل حُمَماٌد َغيـ  ا فـََلماا بـََلغ ُت َهَذا ال َمَكاَن َغيـ  ِديِث حُمَماد  َمن  قـََرَأ َهَذا  قَاَل اب ُن َعو ٍن َوأَنـ َبَأين  احلَ 

 متفق عليه ( ُمَتأَثِ ٍل َماال   ال ِكَتاَب َأنا ِفيِه َغيـ رَ 

َهاُد يف » اأَلع َماِل أَف َضُل قَاَل  يُّ قـُل ُت يَا َرُسوَل اَّللِا أَ ) ن  َأىِب َذرٍ  قَاَل وع -ج  يُّ قَاَل قـُل ُت أَ «. َسِبيِلِه  اإِلميَاُن بِاَّللِا َواجلِ 
ثَـ » الر ِقَاِب أَف َضُل قَاَل  ِلَها َوَأك   ... ( رواه مسلم .ُرَها ََثَن ا أَنـ َفُسَها ِعن َد أَه 

 كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قر به إىل ربه امتثاال  لقوله تعاىل ) لن تنالوا الرب ... ( .  -د
وقال: اللهم إنك تعلم أنه « سبل»قال القرطِب: وكذلك فعل زيد بن حارثة، عمد مما حيب إىل فرس له يقال له  -ه

 . من فرسي هذه، فجاء هبا إىل النِب ليس يل مال أحب إىل 
َلن تـََناُلوا  الرب حَّت تُنِفُقوا  مماا ) واشرتى ابن عمر جارية أعجبته فأعتقها فقيل له : مل أعتقتها ومل تصب منها   فقال  -و

ة بنت أيب عبيد : قالت صفي،  وأعتق ابن عمر نافعا  مواله ، وكان أعطاه فيه عبد هللا بن جعفر ألف دينار -ن ( زحتُِبُّو 
 ن ( .َلن تـََناُلوا  الرب حَّت تـُن ِفُقوا  مماا حتُِبُّو )  أظنه تأو ل قول هللا عز وجل

 : يا فالنة أعطي السائل سكرا  ، فإن الربيع حيب السكر. ملوالتهإذا جاءه السائل يقول  وكان الربيع بن خثيم -ك
فقيل له : هال تصد قت بقيمتها   ،   من سكر ويتصد ق هباوروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يشرتي أعداال   -ط

.  فقال : ألن السكر أحب إيل  فأردت أن أنفق مما أحب 
 وقال احلسن : إنكم لن تنالوا ما حتبون إال برتك ما تشتهون ، وال ُتدركوا ما تأم لون إال بالصرب على ما تكرهون

ءٍ  )  بري .من صغري أو ك(  َوَما تُ نحِفُقوا ِمنح َشيح
 ال خيفى عليه شيء ، وسيجازيكم عليه أمت اجلزاء .(  فَِإنه اَّللهَ ِبِه َعِليمٌ ) 
 للنفس أم ال  ا  ، حمبوبا  وملا كان اإلنفاق على أي: وجه كان مثابا عليه العبد، سواء كان قليال أو كثري :  قال السعدي

إنفاق غري هذا املقيد غري نافع، احرتز تعاىل عن هذا  مما يوهم أن (لن تنالوا الرب حَّت تنفقوا مما حتبون)وكان قوله 
ٍء فَِإنا اَّللَا بِِه َعِليٌم( )الوهم بقوله   . فال يضيق عليكم، بل يثيبكم عليه على حسب نياتكم ونفعهَوَما تـُن ِفُقوا ِمن  َشي 

 الفوائد :
 فضل اإلنفاق مما حيبه اإلنسان . -1
 إليه ، كان أكثر لربه . أنه كلما أنفق اإلنسان مما هو أحب -2
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 عموم علم هللا تعاىل . -3
 إثبات اجلزاء . -4
ِسِه ِمن قَ بحِل َأن تُ نَ زهَل ا)   َرائِيُل َعَلى نَ فح َرائِيَل ِإاله َما َحرهَم ِإسح لت هوحرَاُة ُقلح فَأحُتواح بِالت هوحرَاِة ُكلُّ الطهَعاِم َكاَن ِحالًّ ل َِبِِن ِإسح

ُلوَها ِإن ُكن لَِئَك ُهُم الظهاِلُموَن )93ُتمح َصاِدِقنَي )فَات ح تَ َرَى َعَلى اَّللِه الحَكِذَب ِمن بَ عحِد َذِلَك فَُأوح  ( . (94( َفَمِن اف ح
 [ . 94 – 93] آل عمران :  

---------------- 
رائيَل )   ل .أي : كل األطعمة كانت حالال  لبِن إسرائي( ُكلُّ الطهَعاِم َكاَن ِحالًّ لَِبِِن ِإسح

 والطعام : مصدر مبعىن املطعوم ، واملراد به هنا كل ما يطعم ويؤكل.
، ال نفس الطعام ، ألن احلل كاحلرمة  إلخبار عن أكل الطعام بكونه حالال  ، واملراد ا مبعىن حالال   وحال : مصدر أيضا  

 مما ال يتعلق بالذوات.
ِسِه )  رائيُل َعَلى نَ فح ال ما حرمه يعقوب على نفسه وهو حلم اإلبل ولبنها ، مث حرمت عليهم أي : إ( ِإاله َما َحرهَم ِإسح

 أنواع من األطعمة كالشحوم وغريها عقوبة على معاصيهم .
 . إبراهيم عليهم الصالة والسالم وإسرائيل : هو يعقوب بن إسحاق بن

 راة .أي : كانت حالال  هلم قبل نزول التو ( ِمنح قَ بحِل َأنح تُ نَ زهَل الت هوحرَاُة ) 
أي : قل هلم يا حممد ائتوين بالتوراة واقرأوها علي  إن كنتم صادقني يف (  ُقلح فَأحُتوا بِالت هوحرَاِة فَات حُلوَها ِإنح ُكنحُتمح َصاِدِقنيَ ) 

 دعواكم أهنا مل حترم عليكم بسبب بغيكم وظلمكم .
 ا  كان حمرما   واحد ا  سرائيل قبل نزول التوراة إال شيئإلبىن  كل أنواع األطعمة كانت حالال  ومعىن اآلية : قال بعض العلماء :  

عليهم قبل نزوهلا وهو ما حرمه أبوهم إسرائيل على نفسه ، فإهنم حرموه على أنفسهم اقتداء به ، فلما أنزل اَّلل  التوراة 
 حرم عليهم فيها بعض الطيبات بسبب بغيهم وظلمهم.
مد يف هذه املسألة فقل هلم على سبيل التحدي : أحضروا التوراة هذا هو احلق الذي ال شك فيه ، فإن جادلوك يا حم

على نوح  ا  حرمه اَّلل  عليكم فيها كان حمرم فاقرءوها ليتبني الصادق منا من الكاذب ، إن كنتم صادقني يف زعمكم أن ما
 م .وإبراهيم عليهما الصالة والسال

  : بار مبغيب عن حممد إخ( كان حال  ...  كل الطعام)قوله تعاىل قال ابن عطية  ومجيع األميني ال يعلمه إال هللا
وه ـوعلماء أهل الكتاب ، وذهب كثري من املفسرين إىل أن معىن اآلية : الرد على اليهود يف قوهلم يف كل ما حرم

يع الطعام  على أنفسهم من األشياء : إهنا حمرمة عليهم بأمر هللا يف التوراة ، فأكذهبم هللا هبذه اآلية ، وأخرب أن مج
كان حال  هلم ، إال ما حرم إسرائيل على نفسه خاصة ، ومل يرد به ولده ، فلما استنوا هم به جاءت التوراة بتحرمي 

 ا .ذلك عليهم ، وليس من التوراة شيء من الزوائد اليت يدعون أن هللا حرمه
  رَائِيلُ  ِإالا )آلية إخبار أن األطعمة كانت حالال  لبِن إسرائيل : االتسهيلوقال يف على )أبوهم يعقوب ( َما َحراَم ِإس 

ِسهِ  أنواع من األطعمة كالشحوم وغريها، عقوبة هلم على معاصيهم، ، مث ُحر ِمت عليهم وهو حلم اإلبل ولبنها (نـَف 
، وفيها هي حمرمة كانت حمرمة على إبراهيم، وأن األشياء اليت : إهنم على ملة إبراهيم وفيها رد عليهم يف قوهلم
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إن  النسخ  :د حلها، خالفا  لليهود يف قوهلمدليل على جواز النسخ ووقوعه; ألن هللا حرم عليهم تلك األشياء بع
ئيل حلوم ; إلخباره بذلك من غري تعلم من أحد ، وسبب حترمي إسرا، وفيها معجزة للنِب حمال على هذه األشياء

، ويؤخذ من ذلك م إليه شكرا   هلل وتقر با  إليهأحب الطعا. أن حيرم  اإلبل على نفسه أنه مرض، فنذر إن شفاه هللا
 م .         ) التسهيل ( أن حيرموا على أنفسهم باجتهاده أنه جيوز لألنبياء

 وهذا من أعظم األدلة على صحة نبوة نبينا حممد  : قال السعدي  وقيام اآليات البينات املتنوعات على صدقه
 ه .به من األمور اليت ال يعلمها إال بإخبار ربه له بوصدق من نبأه وأخربه مبا أخربه 

 فإن اَّلل  الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع، وبيان بأن النسخ اآلية مشروع يف الرد على اليهود : ابن كثري قال ،
، مث  ملا خرج من السفينة أباح اَّلل  له مجيع دواب األرض يأكل منها ا  هبم التوراة أن نوحتعاىل قد نص يف كتا

بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه حلوم اإلبل وألباهنا فاتبعه بنوه فيما حرم على نفسه ، وجاءت التوراة بتحرمي ذلك ، 
 . هم. وهذا هو النسخ بعينهعقوبة هلم بسبب بغيهم وظلم -وبتحرمي أشياء زيادة على ذلك 

تَ َرى َعَلى اَّللِه الحَكِذَب ِمنح بَ عحِد َذِلكَ )   : فمن تعمد الكذب على اَّلل  تعاىل بأن  يأ(  فَُأولَِئَك ُهُم الظهاِلُمونَ  َفَمِن اف ح
عليهم وعلى غريهم قبل نزوهلا  ا  م وبغيهم ، كان حمرمزعم بأن ما حرمته التوراة على بىن إسرائيل من املطاعم بسبب ظلمه

ن للحدود اليت شرعها اَّلل  تعاىل ، وسيعاقبهم ، فأولئك الذين قالوا هذا القول الكاذب هم املتناهون يف الظلم : املتجاوزو 
 ال مهرب هلم منه وال نصري. ا  أليم ا  على هذا الظلم واالفرتاء عذاب سبحانه

  القول من غري حقيقة افرتى : من االفرتاء وهو اختالق الكذب ، وأصله من فرى األدمي إذا قطعه ألن الكاذب يقطع
 الواقع .د ، والكذب : اإلخبار خبالف له يف الوجو 

 ( أي : من بعد قيام احلجة وظهور البينة . ِمن  بـَع ِد َذِلكَ قوله تعاىل ) 
أي: فيما أخرب به وحكم، وهذا أمر من هللا لرسوله وملن يتبعه أن يقولوا بألسنتهم: صدق هللا،  ( ُقلح َصَدَق اَّلله ) 

 ا  أنكرها، ومن هنا تعلم أن أعظم الناس تصديقمعتقدين بذلك يف قلوهبم عن أدلة يقينية، مقيمني هذه الشهادة على من 
 ة .باألدلة التفصيلية السمعية والعقلي ا  ويقين ا  هلل أعظمهم علم

 أي ظهر وثبت صدقه يف أن كل الطعام كان حال  لبِن إسرائيل إال ما  (ُقل  َصَدَق هللا: قوله تعاىل ) يقال اْللوس
وأن دينه اإلسالم ، وقيل : يف كل ما أخرب به  ى دين إبراهيم عل حرم إسرائيل على نفسه وقيل : يف أن حممدا  

 ح .ويدخل ما ذكر دخوال  أوليا  وفيه كما قيل : تعريض بكذهبم الصري
  وهو تعريض بكذهبم ألن  صدق أحد اخلربين املتنافيني يستلزم كذب ( قل صدق هللا: قوله تعاىل )وقال ابن عاشور

 لي والكنائي.اآلخر، فهو مستعمل يف معناه األص
 ( َوع َد اَّللِا َحق ا  َوَمن  َأص َدُق ِمَن اَّللِا ِقيال  ويف اآلية ثناء على هللا تعاىل وقد قال تعاىل. ) 
 م .ففيه تعريض بكذهبأي األمر كما وصف ، ال كما تكذبون أنتم . ( َصَدَق هللاعاىل ): قوله ت قال ِف التسهيل 
رِِكنيَ  َحِنيفاً  فَاتهِبُعوا ِملهَة ِإب حَراِهيمَ )  بالتوحيد وترك الشرك  مث أمرهم باتباع ملة أبيهم إبراهيم (  َوَما َكاَن ِمَن الحُمشح

ى ملة إبراهيم الذي هو مدار السعادة، وبرتكه حصول الشقاوة، ويف هذا دليل على أن اليهود وغريهم ممن ليس عل
 ن .مشركون غري موحدي
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رِِكنيَ َوقَاُلوا ُكونُوا هُ كما قال تعاىل )  َتُدوا ُقل  َبل  ِملاَة ِإبـ رَاِهيَم َحِنيفا  َوَما َكاَن ِمَن ال ُمش   ( . ودا  أَو  َنَصاَرى تـَه 
َهُه َّلِلِا َوُهَو حُم ِسٌن َواتـاَبَع ِملاَة ِإبـ رَاِهيَم َحِنيفا  َواختاََذ وقال تعاىل )   َلَم َوج  َسُن ِدينا  ممان  َأس   ( . بـ رَاِهيَم َخِليال  اَّللُا إِ َوَمن  َأح 

َتِقيٍم ِدينا  ِقَيما  ِملاَة إِبـ رَاِهيَم َحِنيفا  َوَما َكاَن ِمَن ال ُمش  وقال تعاىل )  ( . رِِكنيَ ُقل  ِإناِِن َهَداين َريبِ  ِإىَل ِصرَاٍط ُمس 
َنا إِلَي َك َأِن اتاِبع  ِملاَة ِإبـ رَاِهيَم َحِنيفا  وقال تعاىل )  رِِكنيَ  مُثا أَو َحيـ   ( . َوَما َكاَن ِمَن ال ُمش 

 ( َما َكاَن ِإبـ رَاِهيُم يـَُهوِدي ا  َوال َنص رَانِي ا  َوَلِكن  َكاَن وملة إبراهيم : هي احلنيفية السمحة ، وهي اإلسالم كما قال تعاىل
رِِكنيَ  ِلما  َوَما َكاَن ِمَن ال ُمش   ( .َحِنيفا  ُمس 

َتِقيٍم ِدينا  ِقَيما  ِملاَة ِإبـ رَاِهيَم َحِنيِـ  َريبِ  ِإىَل صُقل  ِإناِِن َهَداين وقال تعاىل )  رِِكنيَ ـرَاٍط ُمس   ( . فا  َوَما َكاَن ِمَن ال ُمش 
  َُِنيِفياة يِع األن ِبَياِء; ولِكن ُأِضيفت إىل :واحل  َمُل اخلل ِق حتِقيق ا ِإبـ رَاِهيَم ال ـَخِليِل  ِديُن مجَِ ع نبيِ نا للتاوحيِد م ; ألناه أك 
  ٌوِإبـ رَاِهيُم: األُب، وحُمَماد ; االب ِن; فيقال: ِملاُة ِإبـ رَاِهيَم على جهِة  : ااِلبُن; فاسَتَحقا أن تـُن َسَب إىل اأَلِب ُدون

ريِف له; وإن كاَنت هي  ملاَة األنبَياء مَجيعا  . التاش 

 وتربأ من  و معه غريه وال أشرك به طرفة عني فلم يدع، فهي توحيد هللام هي عبادة هللا خملصني له الدينملة إبراهي ،
رُِكونَ كل معبود سواه ، وخالف يف ذلك سائر قومه حَّت تربأ من أبيه فقال ) ِهَي .  يَا قـَو ِم ِإين ِ بَرِيٌء مماا ُتش  ُت َوج  ِإين ِ َوجاه 

َر َض َحِنيفا  َوَما أَنَا ِمَن ال   رِِكنيَ لِلاِذي َفَطَر الساَماَواِت َواأل   ( .ُمش 
ِمِه ِإناِِن بـَرَاٌء مماا تـَع ُبُدونَ وقال تعاىل ) ِدينِ .  َوِإذ  قَاَل ِإبـ رَاِهيُم أِلَبِيِه َوقـَو  َوَما َكاَن ( . وقال تعاىل ) ِإالا الاِذي َفَطَرين فَِإناُه َسيَـه 

ِتغ َفاُر ِإبـ رَاِهيَم أِلبِيِه ِإالا َعن  َمو ِعَدٍة َوَعَدَها  َ َلُه أَناُه َعُدو  َّلِلِا تـَبَـراأَ ِمن ُه ِإنا إِبـ رَاِهيَم أَلَوااٌه َحِليمٌ اس   ( . ِإيااُه فـََلماا تـَبَـنيا
رِِكنيَ وقال تعاىل )  ( . ِإنا ِإبـ رَاِهيَم َكاَن أُماة  قَانِتا  َّلِلِا َحِنيفا  وملَ  َيُك ِمَن ال ُمش 

  ى إبراهيم يف هذا ثناء عل( قوله تعاىل ) وما كان من املشركني  .: وقد أثىن هللا عليه يف آيات كثرية 
 ( . َواختاََذ اَّللُا ِإبـ رَاِهيَم َخِليال  قال تعاىل )

رِِكنيَ وقال تعاىل )  ( . ِإنا ِإبـ رَاِهيَم َكاَن أُماة  قَانِتا  َّلِلِا َحِنيفا  وملَ  َيُك ِمَن ال ُمش 
ِخَرِة َلِمَن َوَمن  يـَر َغُب وقال تعاىل ) نـ َيا َوِإناُه يف اآل  َناُه يف الدُّ َطَفيـ  َسُه َوَلَقِد اص   .(  الصااحِلِنيَ َعن  ِملاِة ِإبـ رَاِهيَم ِإالا َمن  َسِفَه نـَف 
َوٌة َحَسَنٌة يف ِإبـ رَاِهيَم َوالاِذيَن َمَعُه ِإذ  قَاُلوا لَِقو ِمِهم  إِ وقال تعاىل )  ناا بـَُرآُء ِمن ُكم  َومماا تـَع ُبُدوَن ِمن  ُدوِن اَّللاِ َقد  َكاَنت  َلُكم  ُأس 

. ) ... 
 ( . َوَجَعل َنا يِف ُذر ِياِتِه النُّبُـواَة َوال ِكَتابَ وقال تعاىل )

 ( . َوِإِذ ابـ تَـَلى ِإبـ رَاِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فََأمَتاُهنا وقال تعاىل ) 
 : وثناء هللا على شخص لفائدتني 
 لنقوم بالثناء عليه . وَل :األ

 لنقتدي به . والثانية :
 الفوائد :

 أن هلل تعاىل أن حيل ما يشاء وحيرم ما يشاء .-1
 الرد على اليهود الذين زعموا أنه ال نسخ يف الشرائع . -2
 أن التوراة منزلة كالقرآن . -3
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 إثبات علو هللا تعاىل .-4
 . علم من أعالم نبوته  -5
 إلنسان أن يتحدى خصمه مبا تَبني به احلجة على وجه ال مفر منه .أنه ينبغي ل -6
 أنه مَّت ظهر احلق فحاد اإلنسان عنه صار أشد ظلما  . -7
 حترمي الكذب على هللا . -8
 أن من العباد من يفرتي الكذب على هللا . -9

 وجوب تصديق هللا . -10
 الثناء على هللا بالصدق . -11
 هيم .وجوب اتباع ملة إبرا -12
 الثناء على إبراهيم . -13
 فضل التوحيد وجمانبة الشرك . -14
 أن املقياس بني الناس باألعظم حتقيقا  للتوحيد وابتعادا  عن الشرك . -15

مهَقاُم ِإب حَراِهيَم َوَمن َدَخَلُه   ( ِفيِه آيَاٌت بَ يِ َناتٌ 96ِإنه َأوهَل بَ يحٍت ُوِضَع لِلنهاِس َللهِذي بَِبكهَة ُمَبارًَكا َوُهًدى لِ لحَعاَلِمنَي ))  
َتطَاَع ِإلَيحِه َسِبيالً َوَمن َكَفَر فَِإنه هللا َغِِنٌّ َعنِ   ( . (97الحَعاَلِمنَي ) َكاَن آِمًنا َوَّلِلِ  َعَلى النهاِس ِحجُّ الحبَ يحِت َمِن اسح

 [ . 97 – 96] آل عمران :  
----------------- 

 خُي رب تعاىل أن  أول بيت ُوضع للناس، أي: لعموم الناس، لعبادهتم وُنُسكهم، َيُطوفون به (ِضَع لِلنهاِس ِإنه َأوهَل بَ يحٍت وُ ) 
 ه .وُيصلُّون إليه ويَعتِكُفون عند

 الذي يـَز عم كل من طائفيت النصارى واليهود أهنم  يعِن: الكعبة اليت بناها إبراهيم اخلليل عليه السالم (َللهِذي بَِبكهَة ) 
 على دينه ومنهِجه، وال حَيجُّون إىل البيت الذي بناه عن أمر هللا له يف ذلك ونادى الناس إىل حجه.

رَامُ ) قال   ن أيب َذرع ِجُد احلَ  قلت: مث َأيُّ  قال: ، قلُت: يا رسوَل هللا، أيُّ َمسِجد ُوِضع يف األرض أواُل  قال: ال مس 
قلُت: مث َأيُّ  قال: مُث َحي ُث أد رَك ت الَصالَة َفَصلِ ، َفُكلَُّها  ،أر بـَُعوَن َسَنة  ل: قلت: كم بينهما  قا، ال مسِجُد األق َصى

جِ    متفق عليه.  د(َمس 
 ( بكة اسم من أمساء مكة على املشهور .بَِبكاةَ قوله تعاىل ) 

 عندها. مُسِ يت بذلك ألهنا تـَُبك  أعناق الظلمة واجلبابرة، مبعىن: يـَُبكون  هبا وخيضعون  :قيل 
 . ألن الناس يـََتَباك ون فيها، أي: يزدمحون :ل وقي
  اخلري والنفع ملن حجه واعتمره .أي : كثري( ُمَبارَكاً ) 

 ووجه بركته :
 أن الطاعات إذا أتى هبا يف هذا البيت ازداد ثواهبا. :أواًل 
 . (إال املسجد احلرام صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه )  قال 
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 ( .من حج ومل يرفث ومل يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه )  وقال 
 ة .ثر بركة مما جيلب املغفرة والرمحومعلوم أنه ال أك( احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة  ) وقال 

فيكون  ( ءي  رَاُت ُكل  شَ ِه َثََ جيىب ِإلَي  )ن بركته ما ذكر يف قوله تعاىل : وجيوز أن يكو قال القفال رمحه هللا تعاىل وثانيها :
َلهُ بَ  يإىل املسجد األقصى الذ)كقوله  َنا َحو   ( .ارَك 

 ) ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم ( . قال قد فيه زمزم ، و وثالثها : 
 به إبراهيم ملكة ، أن يبارك هللا يف َثارها ومدها وصاعها . ما دعاورابعها : 

 ايته للعاملني :( وجه هد َوُهدًى لِلحَعاَلِمنيَ ) 
 أنه قبلة للمؤمنني ، يهتدون به إىل جهة صالهتم .أواًل : 
 أن به دالئل وآيات تدل على اخلالق سبحانه وتعاىل .ثانياً : 
 أنه هدى للعاملني إىل اجلنة .ثالثاً : 

 اجد .أي : فيه عالمات واضحات كثرية تدل على شرفه وفضله على سائر املس( ِفيِه آيَاٌت بَ يِ َناٌت ) 
يعِن: الذي َلماا ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه واجلدران، حيث كان يقف عليه ويناوله   (َمَقاُم ِإب حَراِهيَم ) 

حبيث يتمكن يف إمارته إىل ناحية الشرق   ولده إمساعيل، وقد كان ملتصقا  جبدار البيت، حَّت أخ ره ُعَمر بن اخلطاب
ُذوا ِمن  ) وِ شون على املصلني عنده بعد الطواف; ألن هللا تعاىل قد أمرنا بالصالة عنده حيث قالالطُّوااف، وال ُيشَ  َواختِا

 .(ماَقاِم ِإبـ رَاِهيَم ُمَصلًّى
 ة .يعِن: َحَرُم مكة إذا دخله اخلائف يأمُن من كل سوء، وكذلك كان األمر يف حال اجلاهلي (َوَمنح َدَخَلُه َكاَن آِمناً ) 

 ( .أَوملَ  يـََرو ا أَناا َجَعل َنا َحَرم ا آِمن ا َويـَُتَخطاُف النااُس ِمن  َحو هلِِم   ) ل هللا تعاىلقاكما 
 ( .فـَل يَـع ُبُدوا َربا َهَذا ال بَـي ِت . الاِذي َأط َعَمُهم  ِمن  ُجوٍع َوآَمنَـُهم  ِمن  َخو ٍف )  وقال تعاىل

نا  َوِإذ  َجَعل َنا البيت مَ وقال تعاىل )   ( . ثَابَة  ل لنااِس َوأَم 
ا آِمن ا) وقال إبراهيم   ( . َربِ  اجعل هذا بـََلد 

 ا .ُحر مة قطع أشجارها وقـَل ع َثارهوحَّت إنه من مجلة حترميها ُحر مة اصطياد صيدها وتنفريه عن أوكاره، و  
 حج بيت هللا العتيق .أي : فرض الزم على املستطيع ( َوَّلِلِه َعَلى النهاِس ِحجُّ الحبَ يحِت )  
  تفسري ابن كثري( ألول أظهر . هذه آية وجوب احلج عند اجلمهور ، وقيل : بل هي قوله ) وأمتوا احلج والعمرة هلل ( واو( 

 القصد ، يقال : حج كذا مبعىن قصد .تعريف احلج لغة : 

 التعبد هلل بأداء املناسك على صفة خمصوصة يف وقت خمصوص .وشرعاً : 
 ( أي : واجب على املستطيع الوصول إليه . َتطَاَع ِإلَيحِه َسِبيالً َمِن اسح ) 
 واختلف العلماء يف املراد بالسبيل هنا : 
 ذهب بعض العلماء إىل أن  املراد بالسبيل الزاد والراحلة .ف

 وهذا قول مجهور العلماء .
 ) السبيل الزاد والراحلة ( . ابن عمر . قال : قال حلديث 
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 . : وال خيفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا  فتصلح لالحتجاج هبا قال الشوكاين

 : حديث الزاد والراحلة ال يقل مبجموع طرقه عن درجة القبول واالحتجاج . وقال الشنقيطي
 م على العمل هبا .وقد ذكر الرتمذي أن أكثر أهل العل

وراحلة من بدن العبد ، ويكون له َثن زاٍد  أن يصحوقد روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس يف تفسري السبيل أنه قال : 
  غري أن جيحف به ، وسنده صحيح .

: ما يتزود به ، وهو يف األصل الطعام الذي يُتخذ للسفر ، واملراد هنا : ما حيتاج إليه يف ذهابه ورجوعه من مأكول  واملراد بالزاد
 ها .: الناقة اليت تصلح ألن يرحل علي والراحلةومشروب وكسوة ، 

 إىل أن املراد باالستطاعة على قدر الطاقة . وذهب بعض العلماء
 .واختار هذا ابن جرير يف تفسريه 

فيدخل يف ذلك الزاد والراحلة وأمن الطريق ووجود مكاٍن صاحٍل للمبيت باملشاعر وزوال املوانع من أداء احلج أيا  كانت، 
 وحنو ذلك.

املراد الطريق الذي  (من استطاع إليه سبيال   )املراد بالسبيل يف قوله تعاىل : الصحيح أن : قال الشيخ حممد رمحه هللا و 
 يوصلك إىل مكة أي طـريق كان ، سـواء كان زادا  أو راحلة أو مشيا  على األقدام ، أو ما أشبه ذلك .

 ره .من قال إن تارك احلج عمدا  كافر ، ومجهور العلماء على عدم كفاستدل به ( َفَر  َوَمنح كَ ) 
 بأجوبة :وأجابوا عن هذه اآلية ) ومن كفر ( 

َوهلُ  جِ  ، فـََقد  َكَفَر َواَّللُا َغِِن  َعن ُه ، َوبِِه قَاَل : اب ُن َعبااٍس ، ( َوَمن  َكَفَر  ): أَنا ال ُمرَاَد ِبَقو لِِه  األح َأي  : َوَمن  َجَحَد َفرِيَضَة احلَ 
ُر َواِحٍد قَالَ   .ُه اب ُن َكِثرٍي َوجُمَاِهٌد ، َوَغيـ 

ُه الثهاين  جِ  َمَع ( َوَمن  َكَفَر  ): أَنا ال ُمرَاَد ِبَقو لِِه  الحَوجح ِر َعن  تـَر ِك احلَ  َأي  : َوَمن  ملَ  حَيُجا َعَلى َسِبيِل التـاغ ِليِظ ال َباِلِغ يف الزاج 
َداِد الثااِبِت يف  لِِه لِل ِمق  ِتطَاَعِة َكَقو  ِ الصاحِ »ااِلس  َلَم ِمَن ال ُكفااِر بـَع َد أَ « يَحني  ر بِ ِحنَي َسأَلَُه َعن  قـَت ِل َمن  َأس   ن  َقَطَع يََدُه يف احلَ 

تُـَلُه ، َوِإناَك مبَن زِلَِتِه قـَب َل َأن  يـَُقولَ  ) ال تُـل ُه ، فَِإن  قـَتَـل َتُه فَِإناُه مبَن زِلَِتَك قـَب َل َأن  تـَق   ل ( . قَاال َكِلَمَة الايِت  تـَق 
ُه الثهاِلثُ   ِتطَاَعِة فـََقد  َكَفَر . الحَوجح يَِة َعَلى ظَاِهرَِها َوَأنا َمن  ملَ  حَيُجا َمَع ااِلس   : مَح ُل اآل 
 غِن سبحانه عن مجيع اخللق وعن عباداهتم وطاعاهتم .(  فَِإنه اَّللهَ َغِِنٌّ َعِن الحَعاَلِمنيَ )  

يٌد( َوقَاَل ُمو كما قال تعاىل )  َر ِض مجَِيعا  فَِإنا اَّللَا َلَغِِن  محَِ ُفُروا أَنـ ُتم  َوَمن  يف األ   .َسى ِإن  َتك 
ِسِه ِإنا اَّللَا َلَغِِن  عَ وقال تعاىل )  َا جُيَاِهُد لِنَـف   .ِن ال َعاَلِمنَي( َوَمن  َجاَهَد فَِإمنا
ُكُر لِنَـف سِ وقال تعاىل )  َا َيش   ( . ِه َوَمن  َكَفَر فَِإنا َريبِ  َغِِن  َكرميٌ َوَمن  َشَكَر فَِإمنا
يدٌ  وقال تعاىل )  ( . َوَمن  َكَفَر فَِإنا اَّللَا َغِِن  محَِ

ُفُروا فَِإنا اَّللَا َغِِن  َعن ُكم  َوالوقال تعاىل )  َر  ِإن  َتك   ( .يـَر َضى لِِعَباِدِه ال ُكف 
 الفوائد :

 لكعبة .أن أول بيت وضع للعبادة هو ا-1
 أن تقدم املكان يف العبادة له أثر يف تفضيله . -2
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 أن هذا البيت هدى للعاملني .-3
 أن من أمساء مكة بكة . -4
 أن هذا البيت مبارك .-5
 أن من دخل املسجد احلرام فهو آمن . -6
 وجوب احلج .-7
 أن وجوبه مقيد باالستطاعة . -8
األمر ال يقتضي التكرار ، وقد دلت السنة أيضا  على أنه ال جيب إال مرة أن احلج واجب مرة واحدة يف العمر ، ألن  -9

قال ) إن هللا كتب عليكم احلج فحجوا ، فقال رجل :  واحدة يف العمر ، كما يف حديث أيب هريرة . أن رسول هللا 
 : لو قلت نعم لوجبت ( . أيف كل عام يا رسول هللا   فقال رسول هللا 

 ده حبيث مل يفرض على عباده ما يشق عليهم .رمحة هللا بعبا -10
 خطر ترك احلج لقوله ) ومن كفر .. ( . -11
 غىن هللا عن عباداتنا وطاعاتنا . -12
ُفُروَن بِآيَاِت اَّللِه َواَّللهُ َشِهيٌد َعَلى َما تَ عحَمُلوَن ))  َل الحِكَتاِب ملَ َتكح َل الحِكَتاِب ملَِ 98ُقلح يَا َأهح َتُصدُّوَن َعن  ( ُقلح يَا َأهح

ُغونَ َها ِعَوًجا َوأَنُتمح ُشَهَداء َوَما اَّللهُ ِبَغاِفٍل َعمها تَ عحَمُلوَن )  ( . (99َسِبيِل اَّللِه َمنح آَمَن تَ ب ح
 [ . 99 – 98] آل عمران :  

----------------- 
ُفُروَن بِآيَاِت اَّللِه َواَّللهُ َشهِ )  َل الحِكَتاِب ملَ َتكح هذا تعنيف من هللا تعاىل لَكَفرة أهل الكتاب، على ... (  يٌد ُقلح يَا َأهح

عنادهم للحق، وكفرهم بآيات هللا، وَصدِ هم عن سبيله َمن  أراده من أهل اإلميان جبهدهم وطاقتهم  مع علمهم بأن ما 
ات هللا وسالمه عليهم ، مبا عندهم من العلم عن األنبياء األقدمني، والسادة املرسلني، صلو  جاء به الرسول حق من هللا

ر النِب  نبياء، ورسول رب األمي  اهلاِشي العريب املك ي ، سيد ولد آدم، وخامت األ أمجعني، وما َبشاروا به ونواُهوا، من ذِك 
تعاىل على ذلك بأنه شهيد على َصِنيعهم ذلك مبا خالفوا ما بأيديهم عن األنبياء،  هللاوقد توعدهم ،  األرض والسماء

بشر بالتكذيب واجلحود والعناد، وأخرب تعاىل أنه ليس بغافل عما يعملون، أي: وسيجزيهم على ومقاتل
ُ
تهم  الرسول امل

 ذلك يوم ال ينفعهم مال وال بنون.
 . وقد تقدم معىن الكفر بآيات هللا 
 : ومل خص أهل الكتاب بالذكر دون سائر الكفار   . فإن قيل 

 قلنا لوجهني : 
، مث أجاب عن شبههم يف  تعاىل أورد الدليل عليهم من التوراة واإلجنيل على صحة نبو ة حممد  أنا بينا أنه األول :

ل الكتاب) ذلك ، مث ملا مت  ذلك خاطبهم فقال   ح .فهذا الرتتيب الصحي(  يا أَه 
تبهم من الشهادة بصدق أن معرفتهم بآيات هللا أقوى لتقدم اعرتافهم بالتوحيد وأصل النبو ة ، وملعرفتهم مبا يف ك الثاين :

 الرسول والبشارة بنبوته. 
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  كرر اخلطاب واالستفهام   (  ُقل  يا أهل الكتاب مِلَ َتُصدُّوَن َعن َسِبيِل هللا َمن  ءاَمنَ قوله تعاىل ) :  يقال البيضاو
 الب العذاب.مبالغة يف التقريع ونفي العذر هلم ، وإشعارا  بأن كل واحد من األمرين مستقبح يف نفسه مستقل باستج

 قال املفسرون : وكان صدهم عن سبيل هللا بإلقاء الشبه والشكوك يف قلوب الضعفة من املسلمني  رازي :قال ال
 م .يف كتاهب وكانوا ينكرون كون صفته 

 : ا سبيل هللاقوله تعاىل ) وأنتم شهداء (  قال ابن عاشور ى وقد أحاهلم يف هذا الكالم عل،  ومعناه وأنتم عاملون أهن 
ألن  ذلك هو املقصود من وخز قلوهبم، وانثنائهم بالالئمة على أنفسهم، ولذلك ، ما يف ضمائرهم مماا ال يعلمه إال  هللا

م يعلمون أن  هللا يعلم ما ختفي الصدور (وما هللا بغافل عما تعملون)عق به بقوله  وهو ، وهو وعيد وهتديد وتذكري ألهنا
إال  أن  هذا أغلظ يف التاوبيخ ملا فيه من إبطال اعتقاد  ( وهللا شهيد على ما تعملون) مبعىن قوله يف موعظتهم السابقة

 ك .غفلته سبحانه، ألن  حاهلم كانت مبنزلة حال من يعتقد ذل
  ( َعن  َسِبيِل اَّللاِ قوله تعاىل )  أي : عن دينه وشرعه ، ومسي الدين سبيال  ، ألنه موصل إليه ، وأضيف إىل هللا

 :لوجهني 
 : أن هللا هو الذي وضعه سبيال  للخلق ميشون عليه . الوجه األول
 : أنه موصل إىل هللا ، فمن سلك السبيل الذي وضعه هللا للعباد فسيصل إىل هللا تعاىل . الوجه الثاين

ة ، وسيجازيهم عليها ، ويف أي : أنه تعاىل رقيب على أعمالكم ال خيفي عليه خافي (  َوَما اَّللهُ ِبَغاِفٍل َعمها تَ عحَمُلونَ )  
 هذا وعيد وهتديد .

 : فإن هللا عز تهديد وتشديد الوعيد ما ال خيفى، )َوَما اَّللُ  بَِغاِفٍل َعماا تـَع َمُلوَن( فيه من الوقوله تعاىل  قال القامسي
 ، كان جملازاهتم باملرصاد .كان عاملا  مبا يعملونه، مطلعا  عليه غري غافل عنهوجل إذا  

 ة صفة منفية فيجب نفيها عن هللا مع إثبات ضدها ، فاهلل ال يغفل لكمال علمه .والغفل 
 الفوائد :

 أن يوبخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات هللا . أمر النِب  -1
 هتديد من يكفر بآيات هللا . -2

 .افَتَتح بِفع ل )ُقل (; اهتمام ا باملُقول ُقلح : قوله تعاىل
(12)
   

; ُيسَتفاد منه أنا هللَا تعاىل ال حُياِسب العبَد على ما حداث به نـَف َسه; اَّللهُ َشِهيٌد َعَلى َما تَ عحَمُلونَ وَ : قوله هللا تعاىل 
فالَوساوس اليت تكون يف الصادر ال يُؤاَخذ عليها اإلنساُن إالا إذا ترتاب عليها عمٌل، أو رَكن إليها واعَتقدها، وجَعَلها من 

  .حُياَسب عليها، وكذلك إذا نَطق هبا لسانُه، أو عِمل مبقتضاها جبوارحه، فحينئٍذ حُياَسب عليها أعماِل القلب، فحينئذٍ 
ا ذَكر َمن  آمن مع أهنم َيُصدُّون َمن  مل يؤمن (ملَ َتُصدُّوَن َعنح َسِبيِل اَّللِه َمنح آَمنَ ) :قوله تعاىل حَّت ال يَدُخل يف  أيض ا إمنا

َمن آمن أشدُّ ُعدوان ا من صدِ  َمن مل يؤمن; فالبقاُء على الُكف ر أهوُن من الر ِدة; ألنا هذا َمن ع، اإلميان; وذلك ألنا صدا 
 ه .واألوال َرف ع، ورَف ع اخلرِي أشدُّ عقوبة  ِمن َمن ع

 إحاطة هللا تعاىل بكل شيء .-3
 أن من صد عن سبيل هللا من املسلمني ففيه شبه من أهل الكتاب . -4
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 ى التمسك بشرع هللا ودينه .احلث عل-5
 سوء قصد أهل الكتاب . -6
 عموم رقابة هللا عز وجل على كل شيء ، وال يفوته شيء وال خيفى عليه شيء .-7
 أن الغفلة من الصفات املنفية عن هللا وذلك لكمال علمه سبحانه .-8
 هتديد العصاة ، بأن هللا ال يغفل عنهم .-9

م كانوا َوَما اَّللُا ِبَغاِفٍل َعماا تـَع َمُلونَ  ، واآلية الثانية بقولهَواَّللُا َشِهيدٌ : وىل بقولهَتم هللُا تعاىل اآليَة األخ-10 ; وذلك ألهنا
َر بُنبواة حمماد صلاى هللُا عليه وسلاَم، وما كانوا يُظِهرون إلقاَء الشُّبِه يف قلوب املسلمني، بل كانوا حيَ  تالون يف يُظِهرون الُكف 

، وفيما َواَّللُا َشِهيدٌ  روب من املكايد واحليل اخلفياة اليت ال َترُوج إال على الغافل، فال َجَرم قال فيما أَظَهروهذلك بضُ 
 ن .َوَما اَّللُا ِبَغاِفٍل َعماا تـَع َمُلو  َأضَمروه

لَوَما اَّللُا بَِغاِفٍل َعماا تـَع َمُلونَ  : قوله هللا تعاىل -11 ِة عن هللا، وكذلك ثبوَت كمال املراقبة; ألنا َمن  ; يَتضمان نـَف ي الَغف 
 ة .املراقبة، فإناه ليس عنده َغف ل كان كاِمل

ُفُرو 100َكاِفرِيَن )يَا أَي َُّها الهِذيَن آَمنُ َواح ِإن ُتِطيُعواح َفرِيًقا مِ َن الهِذيَن ُأوُتواح الحِكَتاَب يَ ُردُّوُكم بَ عحَد ِإَيَاِنُكمح  )  َن ( وََكيحَف َتكح
تَ  َلى َعَليحُكمح آيَاُت اَّللِه َوِفيُكمح َرُسولُُه َوَمن يَ عحَتِصم بِاَّللِه فَ َقدح ُهِدَي ِإََل ِصَراٍط مُّسح  ( . (101ِقيٍم )َوأَنُتمح تُ ت ح

 [ . 101 – 100] آل عمران :  
------------------- 

 هبم وانقادوا وعملوا جبوارحهم .أي : يا أيها الذين آمنوا بقلو  (يَا أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ) 
  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 
وهو االعتقاد القلِب ، وهو إميان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا  رسول هللا ، األكرب األعظم 

 وبكل ما جيب اإلميان به .
 . واإلميان شرعا  : قول باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باألركان 
 : تصدير اخلطاب هبذا النداء فيه ثالثة فوائد 

 تمام به والتنبيه .العناية وااله األوَل :
 اإلغراء ، وأن من يفعل ذلك فإنه من اإلميان ، كما تقول يا ابن األجود ُجد . الثانية :
 ضيات اإلميان ، وأن عدم امتثاله يعد نقصا  يف اإلميان .تأن امتثال هذا األمر  يعد من مق الثالثة :

 الكتاب وسوء دعائهم املؤمنني ، وقد تفض ل  : إقبال على خطاب املؤمنني لتحذيرهم من كيد أهل قال ابن عاشور
قل يأيُّها : ومل يقل (قل يا أهل الكتاب)هللا على املؤمنني بأن خاطبهم بغري واسطة خالف خطابه أهل الكتاب إذ قال 

حيذر تعاىل عباده املؤمنني عن أن  ( اِفرِينَ ِإنح ُتِطيُعوا َفرِيقًا ِمَن الهِذيَن ُأوُتوا الحِكَتاَب يَ ُردُّوُكمح بَ عحَد ِإَيَاِنُكمح كَ )ا ال ذين آمنو 
ه، وما َمَنحهم به من إرسال يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب، الذين حيسدون املؤمنني على ما آتاهم هللا من فضل

 ه .رسول
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 ( يـَُردُّوُكم  بـَع َد ِإميَاِنُكم  َكاِفرِينَ ويف قوله تعاىل) قني أن يردوا املسلمني ليهود واملنافتنبيه على أن املقصد األقصى هلؤالء ا
 م .عن اإلسال

ِل ال ِكَتاِب َلو  يـَُردُّوَنُكم  ِمن  بـَع ِد ِإميَاِنُكم  ُكفاارا  َحسَ كما قال تعاىل )  َ ـــــــَودا َكِثرٌي ِمن  أَه  دا  ِمن  ِعن ِد أَنـ ُفِسِهم  ِمن  بـَع ِد َما تـَبَـنيا
قُّ   . (هَلُُم احلَ 

ُفُروَن َكَما َكَفُروا فـََتُكونُوَن َسَواء  وَ قال تعاىل )و   ( . دُّوا َلو  َتك 
بَـرُ وقال تعاىل )   ( . َودُّوا َما َعِنتُّم  َقد  بََدِت ال بَـغ َضاُء ِمن  أَفـ َواِهِهم  َوَما خُت ِفي ُصُدوُرُهم  َأك 
َتطَاُعواَوال يـَزَاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكم  َحَّتا يـَُردُّوُكم  َعن  ِدينِ وقال تعاىل )   ( . ُكم  ِإِن اس 
 ( . ِفرِينَ يَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا ِإن  ُتِطيُعوا َفرِيقا  ِمَن الاِذيَن أُوُتوا ال ِكَتاَب يـَُردُّوُكم  بـَع َد ِإميَاِنُكم  َكاوقال تعاىل )

ِل ال ِكَتاِب َوال ال ُمش  وقال تعاىل )   ( .رِِكنَي َأن  يـُنَـزاَل َعَلي ُكم  ِمن  َخري ٍ ِمن  رَبِ ُكم  َما يـََودُّ الاِذيَن َكَفُروا ِمن  أَه 
ُفُروَن )   ر .على أي  حال يقع منكم الكف: أي  (وََكيحَف َتكح
َلى َعَليحُكمح آيَاُت اَّللِه )   . الدالة على توحيده ونبوة نبيه  (َوأَن حُتمح تُ ت ح
 .تاب واحلكمة ويزكيكم بتحقيق احلق وإزاحة الشبه يعلمكم الك عِن : حممدا  ي (َوِفيُكمح َرُسولُُه ) 
 حقيقي ة ومؤذنة مبنقبة عظيمة ، ومن ة جليلة ، وهي وجود هذا الرسول (  وفيكم رسولهقوله تعاىل ) :  قال ابن عاشور

ذي عن أيب فيما رواه الرتم وهبا يظهر معىن قوله صلى ،  العظيم بينهم ، تلك املزي ة الايت فاز هبا أصحابه املخاطبون
ري  ه اَل تسبُّوا أصحايب فوال ذي نفسي بيده َلو  أن  أحدكم أنفق مثَل ُأُحد َذَهبا  َما بـََلغ ُمد  أحِدهم وال نِصيف) سعيد اخلد 

) . 
ر الص حابة وأن  هلم وازعني عن مواقعة الض الل : مساُع القرآن ، ومشاهَدة أنوار الر سول  ويف اآلية داللة على ِعظ م قد 

 م .ن  وجوده عصمة من ضالهلفإ 
  واألكثرون على ختصيص هذا اخلطاب بأصحاب رسول هللا   أو األوس واخلزرج منهم ، ومنهم من جعله عاما

ومل ، إن آثاره وشواهد نبوته فيهم ألهنا باقية حَّت يأيت أمر هللا ، فيهم  لسائر املؤمنني ومجيع األمة ، وعليه معىن كونه 
إىل رسوله عليه الصالة والسالم إشارة إىل استقالل كل من األمرين يف الباب ، وإيذانا  بأن التالوة   يسند سبحانه التالوة

 ت .كافية يف الغرض من أي تال كان
 ويدخل يف هذه اآلية َمن مل يـََر النِب  قال القرطيب : ه .; ألن ما فيهم من ُسن ته يقوم مقام رؤيت 
 : وهنار ا، وهو يتلوها  إن آيات هللا تنزل على رسوله ليال  منكم وحاشاكم منه; ف يعِن: أن الكفر بعيد قال ابن كثري

ُعوُكم  لِتُـؤ ِمُنوا ِبَربِ ُكم  َوَقد  َأَخَذ ِميثَاَقُكم  ِإن    ) عليكم ويبلغها إليكم، وهذا كقوله تعاىل َوَما َلُكم  ال تـُؤ ِمُنوَن بِاَّللِا َوالراُسوُل يَد 
 واآلية بعدها.  (ُكن ُتم  ُمؤ ِمِننَي 

: قالوا: املالئكة. قال أيُّ ال ُمؤِمِننَي أع َجُب إلَي ُكم  إميَان ا  ) قال يوما ألصحابه وكما جاء يف احلديث: أن رسول هللا 
ُي يَنزُل َعلَ  َكي َف ال يـُؤ ِمُنونَ َو : وذكروا األنبياء قالم   ِمُنوَن َوُهم  ِعن َد َرهب ِِ وََكي َف ال يـُؤ   وََكي َف : قالوا: فنحن. قال   ي ِهم  َوال َوح 

َ أظ ُهرِكُ ال تـُؤ مِ  ُصُحف ا يـُؤ ِمُنوَن مبَا قـَو ٌم جيَِيُؤوَن ِمن  بـَع دُِكم  جيَِدوَن : . قالوا: فأي  الناس أعجب إميان ا  قالم   ُنوَن وأنَا بـَني 
 ا ( .ِفيهَ 
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 واستعانة .توكال  عليه واعتمادا  ودعاء ( َوَمنح يَ عحَتِصمح بِاَّللِه ) 
َتِقيفَ َقدح )   يف هذا حث على االعتصام باهلل ، وأنه السبيل إىل السالمة واهلداية .م ( ُهِدَي ِإََل ِصَراٍط ُمسح

 وقد أمر هللا باالعتصام به :
يعا  َوال تـََفراقُوافقال تعاىل )   ( . َواع َتِصُموا حِبَب ِل اَّللِا مجَِ
 ( . َوآتُوا الزاَكاَة َواع َتِصُموا بِاَّللِا ُهَو َمو الُكم  فَِنع َم ال َمو ىَل َونِع َم الناِصريُ  فَأَِقيُموا الصاالةَ وقال تعاىل ) 
ِديِهم  ِإلَي ِه وقال تعاىل )  ِخُلُهم  يف َرمح ٍَة ِمن ُه َوَفض ٍل َويـَه  تَ فََأماا الاِذيَن آَمُنوا بِاَّللِا َواع َتَصُموا ِبِه َفَسُيد   ( . ِقيما  ِصرَاطا  ُمس 

 الفوائد :
 حتذير املؤمنني من طاعة أهل الكتاب . -1
 أن الكفار جيتهدون يف إضالل املؤمنني بكل طاقاهتم .-2
 أن هدف أهل الكتاب األساسي هو الردة عن الدين .-3
 أن طاعة الكفار خمالفة لإلميان .-4
 . استبعاد أن يرتد املؤمن وهو يتلى عليه كتاب هللا وفيهم رسوله -5
َن قبة العظيمة، واملِناة اجلليلة، وهي وجوُد هذا الرسول العظيم-6

عليه الصاالة والساالم بينهم،  معرفُة فض ِل الصحابة بامل
َزياة اليت فاز هبا الصاحابُة املخاطَبون هبذه اآلية

ُفُروَن  ومشاهدُة أنواره; فكان وجوُده ِعص مة  من ضالهلم، تلك امل وََكي َف َتك 
َلى َعَلي ُكم  آيَاُت اَّللِا َوِفيُكم  َرُسولُ َوأَ   هنـ ُتم  تـُتـ 
 احلث على االعتصام باهلل . -7
 ، واإلقبال عليهما أعظُم مانٍع مَي نع من الُكفر .أنا التامسُّك بكتاِب هللا تعاىل وُسناة رسوله -8
 من اعتصم باهلل هدي . -9
ِلُموَن )يَا أَي َُّها الهِذيَن آَمُنواح ات هُقو )   يًعا َوالَ 102اح اَّللهَ َحقه تُ َقاتِِه َواَل ََتُوُتنه ِإاله َوأَنُتم مُّسح ( َواعحَتِصُمواح ِبَبحِل اَّللِه مجَِ

ُتم بِِنعحَمِتهِ  تَ َفرهُقواح َواذحُكُرواح  َبحح َ قُ ُلوِبُكمح فََأصح َرٍة مِ َن  نِعحَمَة اَّللِه َعَليحُكمح ِإذح ُكنُتمح َأعحَداء فَأَلهَف بَ نيح َوانًا وَُكنُتمح َعَلَى َشَفا ُحفح ِإخح
َتُدوَن ) ُ اَّللهُ َلُكمح آيَاتِِه َلَعلهُكمح تَ هح َها َكَذِلَك يُ بَ نيِ   ( . (103النهاِر فَأَنَقذَُكم مِ ن ح

 [ . 103 – 102] آل عمران :  
------------------- 

 أمر بتقوى هللا حق تقاته .(  َحقه تُ َقاتِهِ  ات هُقوا اَّللهَ  يَا أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ) 
 ر .ويذكر فال ينسى ، ويشكر فال يكف قال : أن يطاع فال يعصى ،( اتقوا هللا حق تقاته  )عن ابن مسعود يف قوله 

 وهبذا قال الربيع بن ُخثيم وعمرو بن ميمون وطاووس واحلسن وعكرمة وقتادة وغريهم واختاره الطربي .
قاته ( أن جياهدوا يف هللا حق اجلهاد ، وأال يأخذ العبد فيه لومة الئم ، وأن يقوموا بالقسط ولو على وقيل : ) حق ت

 أنفسهم وآبائهم وأبنائهم ، روي هذا القول عن ابن عباس .
  ة.حاصلها امتثال األمر ، واجتناب املنهي عنه ، يف األعمال الظااهرة ، والناوايا الباطن: التقوى قال ابن عاشور 
 : انتقل ِمن حتذير املخاطبني من االَنداع لوساوس بعض أهل الكتاب ، إىل حتريضهم على متام  وقال رمحه هللا
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وَيسري إىل مجيع من يكون  التاقوى ، ألن  يف ذلك زيادة صالح هلم ورسوخا  إلمياهنم ، وهو خطاب ألصحاب حمماد 
 بعدهم.

 المية.وهذه اآلية أصل عظيم من أصول األخالق اإلس
 : اختلف العلماء هل هذه اآلية منسوخة أم ال على قولني 

 : أهنا حمكمة غري منسوخة . القول األول
 واختار هذا الطربي ، وابن تيمية ، وابن عقيل ، ورجحه ابن عطية ، والقرطِب ، والقامسي ، وابن عاشور .

َتَطع ُتم  فَاتـا قالوا إن قوله تعاىل ) ( واملعىن: فاتقوا هللا حق تقاته ما اتـاُقوا اَّللَا َحقا تـَُقاتِهِ ن وتفسري لقوله تعاىل )( بياُقوا اَّللَا َما اس 
 استطعتم .

َتَطع ُتم  : فإن هللا يقول ) قال ابن تيمية  يَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا اتـاُقوا اَّللَا َحقا تـَُقاتِهِ ) وهذا تفسري قوله تعاىل  (فَاتـاُقوا اَّللَا َما اس 
ن مسعود وغريه : حق تقاته : أن يطاع فال يُعصى ، وأن يذكر فال يُنسى ، وأن يشكر فال يكفر ، أي : حبسب ( قال اب

َعَها هَلَا َما َكَسبَ استطاعتكم ، فإن هللا تعاىل ال يكلف نفسا  إال وسعها ، قال تعاىل )  ت  ال ُيَكلِ ُف اَّللُا نـَف سا  ِإالا ُوس 
َها َما اك    ( .َتَسَبت  َوَعَليـ 

 ( . الصحيحوقال ابن عطية بعد ذكره هذا القول ) وهذا القول هو 
 : أهنا منسوخة . القول الثاين

 وإليه ذهب ابن عباس يف أحد قوليه ، وسعيد بن جبري ، وأبو العالية ، وقتادة وغريهم .
َتَطع ُتم  قالوا : إن قوله تعاىل ) َ َما اس   ( . اتـاُقوا اَّللَا َحقا تـَُقاتِهِ ) ( ناسخة لقولهفَاتـاُقوا اَّللا

  قد جاءت آيات كثرية تأمر بتقوى هللا :يف اآلية األمر بتقوى هللا ، و 
ِلُمونَ قال تعاىل )  ( . يَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا اتـاُقوا اَّللَا َحقا تـَُقاتِِه َوال مَتُوُتنا ِإالا َوأَنـ ُتم  ُمس 

َنا الاِذيَن أُوُتوا ال ِكَتاَب ِمن  قـَب ِلُكم  َوِإيااُكم  أَِن اتـاُقوا اَّللَا َوَلَقد  َوصا وقال تعاىل )  ( .يـ 
 ( . يَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا اتـاُقوا اَّللَا وَُكونُوا َمَع الصااِدِقنيَ وقال تعاىل )
 ( . ال  َسِديدا  يَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا اتـاُقوا اَّللَا َوُقوُلوا قـَو  وقال تعاىل )
 ( . رٌي مبَا تـَع َمُلونَ يَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا اتـاُقوا اَّللَا َول تَـن ظُر  نـَف ٌس َما َقداَمت  لَِغٍد َواتـاُقوا اَّللَا ِإنا اَّللَا َخبِ وقال تعاىل )

 فعل أوامره واجتناب نواهيه .قاية من عذاب هللا بو ، وهي : أن جيعل اإلنسان لنفسة التقوى مأخوذة من الوقاية
 . وهذا من أمجع التعاريف ، وقد جاء يف معناها آثار عدة عن السلف كلها داخلة حتت خذا املعىن 

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

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

 : وهذا من أحسن ما قيل يف حد التقوى . قال ابن القيم
أيب بن كعب عن التقوى  فقال: هل أخـذت طريقا  ذا شوك   قال: نعم، قال: فما اخلطاب سأل وروي أن عمر بن 
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 : فذاك التقوى .ت وحذرت، قال: تشمر عملت  قال
 قال ابن املعتز :

 و التقىــــــــــــــــــــرها  فهوكبيـــــــــــ  خل الذنوب صغريها
 يرى رض الشوك حيذر ماأ اش فـوق ـــــكن مثل م

 ن احلصىــال مـرن صـــــــــــغـرية         إن اجلبــــــــــــــــــــــــــال حتقــــــ
 : مراتب التقوى :  قال ابن القيم

 التقوى ثالث مراتب :
إحداها : محي ة القلب واجلوارح عن اآلثام واحملرمات ، والثانية : محي تها عن املكروهات ، والثالثة : احلمية عن الفضول  

 .وما ال يعِن 
 فاألوىل تعطي العبد حياته ، والثانية تفيده صحته وقوته ، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وهبجته .

 : التقوى ترك اإلصرار عل املعصية ، وترك االغرتار وبالطاعة. قال علي بن أيب طالب 

 التقوى أن ال ختتار عل هللا سوى هللا ، وتعلم أن األمور كلها بيد هللا. : وقال احلسن
 أن ال جيد اخللق يف لسانك عيبا . : التقوى ل إبراهيم بن أدهموقا

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

 افة احلرام .ما زالت التقوى باملتقني حَّت تركوا كثريا  من احلالل خم : وقال احلسن
 إمنا مسوا متقني ، ألهنم اتقوا ما ال يُتقى . : وقال الثوري

 : ذكر املفسرون أنه ملا نزلت هذه اآلية قالوا : يا رسول هللا ، من يـَق وى على هذا   وشق عليهم فأنزل  قال القرطيب
 .فنسخت هذه اآليَة  ( فاتقوا هللا َما استطعتم)هللا عز وجل 

  آل عمران من املنسوخ شيء إال هذه اآلية.: وليس يف قال مقاتل
 بياٌن هلذه اآلية. ( فاتقوا هللا َما استطعتم) : إن قوله  وقيل

واملعىن : فات قوا هللا حق تُقاته ما استطعتم ، وهذا أصوب ; ألن النسخ إمنا يكون عند عدم اجلمع واجلمع ممكن فهو 
 أو ىَل.

ِلُمونَ َوال ََتُوُتنه ِإاله َوأَن حُتمح مُ )  أي: حافظوا على اإلسالم يف حال صحتكم وسالمتكم لتموتوا عليه، فإن الكرمي قد  ( سح
 ك .عليه، فعياذ ا باهلل من خالف ذل أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بُعث

 اإلسالم ، وذلك ألنه ملا كان ميكنهم  لفظ النهي واقع على املوت ، لكن املقصود األمر باإلقامة على:  قال الرازي
الثبات على اإلسالم حَّت إذا أتاهم املوت أتاهم وهم على اإلسالم ، صار املوت على اإلسالم مبنزلة ما قد دخل يف 

ِلُمونَ ) إمكاهنم ، ومضى الكالم يف هذا عند قوله   ( . ِإنا هللا اصطفى َلُكُم الدين َفاَل مَتُوُتنا َإالا َوأَنُتم مُّس 
يعاً  )  ام حببل هللا .أمر باالعتص( َواعحَتِصُموا ِبَبحِل اَّللِه مجَِ

 تلف يف املراد حببل هللا :اخوقد 
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 أي : بعهد هللا . فقيل :
 حببل هللا ، أي : القرآن . وقيل :
 املراد به اجلماعة . وقيل :
 إنه إخالص هللا . وقيل :

 من يف الدنيا ، كمثل من وقع يف بئر ، فيها من كل نوع من : قال بعض احلكماء : إن مثل  يقال السمرقند
اآلفات ، فال ميكنه أن خيرج منها والنجاة من آفاهتا إال حببل وثيق ، فكذلك الدنيا دار حمنة ، وفيها كل نوع من اآلفات 

 ، فال سبيل إىل النجاة منها إال بالتمسك حببل وثيق ، وهو كتاب هللا تعاىل.
 أمرهم باجلماعة وهناهم عن التفرقة .( ا َوال تَ َفرهُقو ) 

 .األحاديُث املتعددة بالنهي عن التفرق واألمر باالجتماع واالئتالف اآليات وقد وردت 
تَـَلُفوا ِمن  بـَع ِد َما َجاَءُهُم ال بَـيِ َناُت قال تعاىل )   ( .َوال َتُكونُوا َكالاِذيَن تـََفراُقوا َواخ 

تَـَلُفوا يف َوِإنا الاذِ وقال تعاىل )   ( . ال ِكَتاِب َلِفي ِشَقاٍق بَِعيديَن اخ 
َهَب رحُِيُكم  َواص ربُوا ِإنا اَّللَا َمَع الصااِبرِينَ وقال تعاىل )  َشُلوا َوَتذ   ( . َوال تـََناَزُعوا فـَتَـف 
يوقال تعاىل )   ( .َن َوال تـَتَـَفراُقوا ِفيِه َأن  أَِقيُموا الدِ 

رُِكوا )  قال هللا  عن أيب هريرة; أن رسول َخُط َلُكم  َثالث ا، يـَر ضى َلُكم : أن  تـَع بُدوُه َوال ُتش  إنا هللَا يـَر َضى َلُكم  َثالث ا، َوَيس 
يع ا َوال تـََفراُقوا، وأن  تـَُناِصُحوا َمن  َوالُه هللُا أم رَُكم ; َوَيس   م  َثالث ا: قيَل َوقَاَل، وََكثـ رََة َخُط َلكُ ِبِه َشي ئ ا، وأن  تـَع َتِصُموا حِبَب ِل هللِا مجَِ

 ل ( متفق عليه .السَُّؤاِل، وِإَضاَعَة ال َما
 ) ... وال تناجشوا ، وال حتاسدوا ، وال تباغضوا ، وال تدابروا ( . وعنه . قال : قال 

 رواه مسلم  .(قلوبكم ستووا وال ختتلفوا فتختلف: ايقولميسح مناكبنا يف الصالة و  كان رسول هللا وعن أيب مسعود قال )

 قال ) اقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم ، فإذا اختلفت فقوموا عنه ( . وعن جندب . عن النِب 
ليخربنا بليلة القدر ، فتالحى رجالن من املسلمني ، فقال : خرجت ألخربكم  وعن عبادة . قال ) خرج رسول هللا 

 ن يكون خريا  لكم ، فالتمسوها يف التاسعة والسابعة واخلامسة ( .بليلة القدر فتالحى فالن وفالن فرفعت ، وعسى أ
ُتمح بِِنعحَمِتِه ِإخح )  َبحح َ قُ ُلوِبُكمح فََأصح وهذا السياق يف شأن (  َواناً َواذحُكُروا نِعحَمَت اَّللِه َعَليحُكمح ِإذح ُكنحُتمح َأعحَداًء فَأَلهَف بَ نيح

طال بسببها قتاهلم  شديدة وضغائن، وإَحٌن وُذُحول ٌب كثرية يف اجلاهلية، وعداوة األو س واخلَز رَج، فإنه كانت بينهم ُحرو 
والوقائع بينهم، فلما جاء هللا باإلسالم فدخل فيه من دخل منهم، صاروا إخوانا متحابني جبالل هللا، متواصلني يف ذات 

َ قـُُلوهِبِم  َلو  أَنـ َفق َت َما يِف ُهَو الاِذي أَيادَ )  هللا، متعاونني على الرب والتقوى، قال هللا تعاىل َك بَِنص رِِه َوبِال ُمؤ ِمِننَي َوأَلاَف بـَني 
نَـُهم  ِإناُه َعزِيٌز َحِكيمٌ  َ قـُُلوهِبِم  َوَلِكنا اَّللَا أَلاَف بـَيـ  يع ا َما أَلاف َت بـَني  وكانوا على شفا ُحف رة من النار بسبب  (  األر ِض مجَِ

ٍ، َفعَتَب من  منها: أن  َهَداُهم لإلميان. وقد امنت عليهم بذلك رسوُل هللا  كفرهم، فأبعدهم  هللا يوم َقَسم غنائم ُحنَـني 
َمة مبا أراه هللا، فخطبهم فقال يَا َمع َشَر األن َصاِر، أملَ  أجد ُكم  ُضالال فـََهَداُكُم هللاُ )  عتب  منهم مل ا َفضال عليهم يف الِقس 

 ( . قالوا: هللا ورسوله أمن   ر ِِقنَي فَألاَفُكُم هللُا يب، َوَعالَة  فأغ َناُكم  هللاُ يب " كلما قال شيئا  يب، وَُكن ُتم  ُمتَـفَ 
  تصوير حلاهلم الايت كانوا عليها ليحصل من استفظاعها م ( واذكروا نعمت هللا عليك) قوله : : قال ابن عاشور
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عليها وهي االعتصام مجيعا  جبامعة اإلسالم الاذي كان سبب جناهتم من تلك انكشاف فائدة احلالة الايت أمروا بأن يكونوا 
احلالة ، ويف ضمن ذلك تذكري بنعمة هللا تعاىل ، ال ذي اختار هلم هذا الد ين ، ويف ذلك حتريض على إجابة أمره تعاىل 

 إياهم باالت ِفاق.
 .التاذكرُي بنعمة هللا تعاىل طريق من طُرق مواعظ الر سل 

 ( . واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح) تعاىل حكاية عن هود  قال
 ( . واذكروا إذ كنتم قليال  فكثاركم) وقال عن شعيب 

 ( . وذكرهم بأيام هللا) وقال هللا ملوسى  
ة به مستمرة وهذا التاذكري خاص  مبن أسلم من املسلمني بعد أن كان يف اجلاهلية ، ألن  اآلية خطاب للص حابة ولكن املن  

على سائر املسلمني ، ألن ُكل  جيل يـَُقد ر أن لو مل َيسبق إسالم اجليل الاذي قبله لكانوا هم أعداء وكانوا على شفا حفرة 
 من الناار.

َها )  َرٍة ِمَن النهاِر فَأَن حَقذَُكمح ِمن ح هنم ، ألن جهنم املعىن أنكم كنتم مشرفني بكفركم على جأي :  ( وَُكنحُتمح َعَلى َشَفا ُحفح
مشبهة باحلفرة اليت فيها النار فجعل استحقاقهم للنار بكفرهم كاإلشراف منهم على النار ، واملصري منهم إىل حفرهتا ، 

 فبني  تعاىل أنه أنقذهم من هذه احلفرة ، وقد قربوا من الوقوع فيها.
 هذه اآلية الكرمية تدل على أن األنصار ( اوكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه): قوله تعاىل  يقال الشنقيط

 (كنا معذ بني إال أن نبعث رسوال وما)ما كان بينهم وبني النار إال أن ميوتوا مع أهنم كانوا أهل فرتة، وهللا تعاىل يقول 
 ( .مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل رسال  )ويقول 

مل يبق عذر ألحد، فكل من مل يؤمن به فليس بينه  أنه برسالة حممد  -اىل أعلم وهللا تع -والذي يظهر يف اجلواب 
 اآلية. ( ومن يكفر به من األحزاب فالنار موعده)  وبني النار إال أن ميوت، كما بينه تعاىل بقوله 

; ألن نصوص  وما أجاب به بعضهم من أن عندهم بقية من إنذار الرسل املاضني تلزمهم هبا احلجة، فهو جواب باطل
 م ( .لتنذر قوما ما أُنذر أباؤه) القرآن مصر ِحة بأهنم مل يأهتم نذير كقوله تعاىل 

ُ اَّللهُ َلُكمح آيَاتِِه )   أي : يوضحها ويبينها .( َكَذِلَك يُ بَ نيِ 
  بَـيانوا َما فيه نعمة أخرى وهي نعمة التاعليم واإلرشاد ، وإيضاح احلقائق حَّتا تكمل عقوهلم ، ويـَتَ : قال ابن عاشور

 صالحهم.
 والبيان هنا مبعىن اإلظهار واإليضاح.

وجيوز أن يراد هبا دالئل عنايته تعاىل هبم وتثقيف عقوهلم وقلوهبم بأنوار املعارف ، واآليات جيوز أن يكون املراد هبا النعم 
 ان .ملعاين إىل األذهوأن يراد هبا آيات القرآن فإهنا غاية يف اإلفصاح عن املقاصد وإبالغ ا،  اإلهلية

َتُدونَ )   إىل شكر هللا والتمسك حببله .(  َلَعلهُكمح تَ هح
 الفوائد :

 وجوب تقوى هللا . -1
 العناية واالهتمام بتقوى هللا .-2
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 أن تقوى هللا من مقتضيات اإلميان . -3
 وجوب البقاء على اإلسالم . -4
 وجوب االجتماع على شرع هللا . -5
 ىل شرع هللا .وجوب التحاكم إ -6
 من أعظم نعم هللا اجتماع القلوب . -7
لَِئَك ُهمُ و  ) َن َعِن الحُمنَكِر َوُأوح َهوح ُعوَن ِإََل اخلحَريحِ َويَأحُمُروَن بِالحَمعحُروِف َويَ ن ح ِلُحوَن )لحَتُكن مِ نُكمح ُأمهٌة َيدح  ( . (104 الحُمفح
 [ . 104] آل عمران :  

------------- 
 . أي: وليكن منكم أيها املؤمنون الذين َمنا هللا عليهم باإلميان واالعتصام حببله (نحُكمح ُأمهٌة َولحَتُكنح مِ )  

ريحِ )  ُعوَن ِإََل اخلح  ه .وهو اسم جامع لكل ما يقرب إىل هللا ويبعد من سخط (َيدح
 ه .وهو ما عرف بالعقل والشرع حسن (َويَأحُمُروَن بِالحَمعحُروِف ) 
َهوحنَ )   . وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه (َعِن الحُمنحَكِر  َويَ ن ح
 : وهذا إرشاد من هللا للمؤمنني أن يكون منهم مجاعة متصدية للدعوة إىل سبيله وإرشاد اخللق إىل  قال السعدي

دينه، ويدخل يف ذلك العلماء املعلمون للدين، والوعاظ الذين يدعون أهل األديان إىل الدخول يف دين اإلسالم، 
يدعون املنحرفني إىل االستقامة، واجملاهدون يف سبيل هللا، واملتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم بالشرع كالصلوات و 

اخلمس والزكاة والصوم واحلج وغري ذلك من شرائع اإلسالم، وكتفقد املكاييل واملوازين وتفقد أهل األسواق ومنعهم من 
ولتكن منكم أمة ) دل عليه اآلية الكرمية يف قوله من فروض الكفايات كما ت الغش واملعامالت الباطلة، وكل هذه األمور

إخل أي: لتكن منكم مجاعة حيصل املقصود هبم يف هذه األشياء املذكورة، ومن املعلوم املتقرر أن األمر بالشيء أمر به  (
لجهاد بأنواع العدد اليت حيصل هبا نكاية ومبا ال يتم إال به فكل ما تتوقف هذه األشياء عليه فهو مأمور به، كاالستعداد ل

األعداء وعز اإلسالم، وتعلم العلم الذي حيصل به الدعوة إىل اخلري وسائلها ومقاصدها، وبناء املدارس لإلرشاد والعلم، 
، ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع يف الناس بالقول والفعل واملال، وغري ذلك مما تتوقف هذه األمور عليه

  . وهذه الطائفة املستعدة للدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر هم خواص املؤمنني
ِلُحونَ )   ب .ون باملطلوب، الناجون من املرهو الفائز (  َوُأولَِئَك ُهُم الحُمفح
  أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض لقوله فرض كفائي  . ) من رأى منكرا  فليغريه بيده ... ( لكنه 

ُعوَن ِإىَل اخل َ لقوله تعاىل )   ... ( .ري ِ َويَأ ُمُروَن َول َتُكن  ِمن ُكم  أُماٌة يَد 
( ومل يقل : كونوا آمرين  َول َتُكن  ِمن ُكم  أُماةٌ : يف هذه اآلية بيان أنه فرض كفاية ال فرض عني ، ألنه قال )قال ابن قدامة 

 باملعروف .   
 وقوله : منكم : دليل على أنه فرض كفاية ألن من للتبعيض ، وقيل : إهنا لبيان اجلنس ، وأن :  قال ِف التسهيل

 املعىن : كونوا أمة . وتغيري املنكر يكون باليد وباللسان وبالقلب ، على حسب األحوال .
 : األمة يف القرآن تطلق على معان 
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 اجلماعة من الناس . منها :
َتِنُبوا الطااُغوتَ َوَلَقد  كما يف قوله تعاىل )  ( . َوِلُكلِ  أُماٍة َرُسولٌ ( . وقوله تعاىل ) بـََعثـ َنا يف ُكلِ  أُماٍة َرُسوال  َأِن اع ُبُدوا اَّللَا َواج 

 اإلمام يف الدين املقتدى به . ومنها :
 ( . ِإنا ِإبـ رَاِهيَم َكاَن أُماة  كما يف قوله تعاىل )

 الربهة من الزمن . ومنها :
ُهَما َواداَكَر بـَع َد أُماةٍ يف قوله تعاىل )كما   ( أي : تذكر بعد بُرهة من الزمن . َوقَاَل الاِذي جَنَا ِمنـ 

ُهُم ال َعَذاَب ِإىَل أُماٍة َمع ُدوَدةٍ وكقوله تعاىل )  .( أي : إىل قطعة من الزمن معينة  َولَِئن  َأخار نَا َعنـ 
 الشريعة والدين . ومنها :

نَا آبَاَءنَا َعَلى أُماةٍ ) إكقوله تعاىل   ( أي : على شريعة وملة ودين .  ناا َوَجد 

 : هناك أحوال يكون األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض عني 
 التعيني من قبل السلطان . أواًل :
 التفرد بالعلم بأن معروفا  قد ترك ، أو منكرا  قد ارتكب . ثانياً :

 .كان يف موضع ال يعلم به إال هو، مث إنه قد يتعني إذا  وف والنهي عن املنكر فرض كفايةعر إن األمر بامل:  قال النووي
 احنصار القدرة يف أشخاص حمددين . ثالثاً :

 .: ويصري فرض عني على القادر الذي مل يقم به غريه  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 باملعروف والنهي عن املنكر  األمر فضائل: 

 . مهمة الرسل أواًل :
َتِنُبوا الطااُغوتَ قال تعاىل )   ( . َوَلَقد  بـََعثـ َنا يِف ُكلِ  أُماٍة َرُسوال  أَِن اع ُبُدوا اَّللَا َواج 

ُتوبا  ِعن َدُهم  يف التـاو رَاِة َواإل  وقال تعاىل )  ُمِ يا الاِذي جيَُِدونَُه َمك  يلِ الاِذيَن يـَتاِبُعوَن الراُسوَل الناِبا األ  يَأ ُمُرُهم  بِال َمع ُروِف  جنِ 
َهاُهم  َعِن ال ُمن َكِر   ... ( .َويـَنـ 

 من صفات املؤمنني . ثانياً :
َهو َن َعِن ال ُمن َكِر َويُ قال تعاىل )  لَِياُء بـَع ٍض يَأ ُمُروَن بِال َمع ُروِف َويـَنـ  ِمَناُت بـَع ُضُهم  أَو  ؤ ُتوَن ِقيُموَن الصاالَة َويُـ َوال ُمؤ ِمُنوَن َوال ُمؤ 

 ( .الزاَكاَة َويُِطيُعوَن اَّللَا َوَرُسولَُه 
ِمُروَن بِال َمع ُروِف َوالنااُهوَن وقال تعاىل )  َاِمُدوَن السااِئُحوَن الرااِكُعوَن السااِجُدوَن اآل  َعِن ال ُمن َكِر التاائُِبوَن ال َعاِبُدوَن احل 

َاِفُظوَن حِلُُدوِد اَّللاِ َوا ِر ا حل   ( . ل ُمؤ ِمِننيَ َوَبشِ 
قال الغزايل : فقد نعت املؤمنني بأهنم يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ، فالذي هجر األمر باملعروف والنهي عن 

 املنكر خارج عن هؤالء املؤمنني املنعوتني يف هذه اآلية .
 أن خريية األمة مناطة هبذه الشعرية . ثالثاً :

َر أُما قال تعاىل ) َهو َن َعِن ال ُمن َكِر َوتـُؤ ِمُنوَن بِاَّللاِ ُكن ُتم  َخيـ  رَِجت  لِلنااِس تَأ ُمُروَن بِال َمع ُروِف َوتـَنـ   ( . ٍة ُأخ 
 من أوصاف سيد املرسلني . رابعاً :
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ُتوبا  ِعن َدُهم  يف ) قال تعاىل  ُمِ يا الاِذي جيَُِدونَُه َمك  َهاُهم  الاِذيَن يـَتاِبُعوَن الراُسوَل الناِبا األ  يِل يَأ ُمُرُهم  بِال َمع ُروِف َويـَنـ   التـاو رَاِة َواإل ِجنِ 
ََباِئثَ   ( . َعِن ال ُمن َكِر َوحيُِلُّ هَلُُم الطايِ َباِت َوحُيَر ُِم َعَلي ِهُم اخل 

 من خصال الصاحلني . خامساً :
ِل ال ِكَتاِب أُماٌة قَائَِمةٌ ) قال تعاىل  ُجُدونَ  لَي ُسوا َسَواء  ِمن  أَه  ُلوَن آيَاِت اَّللِا آنَاَء اللاي ِل َوُهم  َيس  ِخِر  . يـَتـ  يـُؤ ِمُنوَن بِاَّللِا َوال يَـو ِم اآل 

رَاِت َوأُولَِئَك ِمَن الصااحِلِنيَ  َيـ  َهو َن َعِن ال ُمن َكِر َوُيَسارُِعوَن يِف اخل   ( . َويَأ ُمُروَن بِال َمع ُروِف َويـَنـ 
 ر والتمكني .باب النص: من أسسادساً 

َر ِض أَقَاُموا الصاالَة َوآتـَُوا الزاَكاَة َوأََمُروا .  َولَيَـن ُصَرنا اَّللُا َمن  يـَن ُصرُُه ِإنا اَّللَا َلَقِوي  َعزِيزٌ ) قال تعاىل  الاِذيَن ِإن  َمكانااُهم  يِف األ 
ُُمورِ بِال َمع ُروِف َونـََهو ا َعِن ال ُمن َكِر َوَّلِلِا َعاِقَبُة ا  ( . أل 

 من أسباب النجاة . سابعاً :
َهو َن َعِن السُّوءِ ) قال تعاىل  َنا الاِذيَن يـَنـ   ( . فـََلماا َنُسوا َما ذُكِ ُروا ِبِه َأجن َيـ 

 : عظم فضل القيام به . ثامناً 
َعل  َذِلَك اب ِتَغاَء ال َخيـ َر يِف َكِثرٍي ِمن  جَن َواُهم  ِإالا َمن  أََمَر ِبَصَدقٍَة أَو  مَ قال تعاىل )  َ النااِس َوَمن  يـَف  ع ُروٍف أَو  ِإص الٍح بـَني 

را  َعِظيما    ( . َمر َضاِت اَّللِا َفَسو َف نـُؤ تِيِه َأج 
) من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه من غري أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا  ( رواه  وقال 

 مسلم .
 فري الذنوب .من أسباب تك تاسعاً :

) فتنة الرجل يف أهله وماله وولده ونفسه وجاره ، يكفرها الصيام والصالة والصدقة واألمر باملعروف والنهي عن  قال 
 املنكر ( رواه مسلم .

 أنه طريق الفالح . عاشرًا :
ري ِ َويَأ ُمُروَن بِال َمع  لقوله تعاىل ) ولتكن  ُعوَن ِإىَل اخلَ  ِلُحونَ ِمن ُكم  أُماٌة يَد  َهو َن َعِن ال ُمن َكِر َوأُولَِئَك ُهُم ال ُمف   ( . ُروِف َويـَنـ 

 : أنه رفع لراية الدين ودحر للمنافقني والكافرين . احلادي عشر
 قال الثوري : إذا أمرت باملعروف شددت ظهر املؤمن ، وإذا هنيت عن املنكر أرغمت أنف املنافق .

 نكر .خطر ترك األمر باملعروف والنهي عن امل 
 : أن ذلك من صفات املنافقني .أواًل 

ِبُضو قال تعاىل )  َهو َن َعِن ال َمع ُروِف َويـَق   ( . َن أَي ِديـَُهم  ال ُمَناِفُقوَن َوال ُمَناِفَقاُت بـَع ُضُهم  ِمن  بـَع ٍض يَأ ُمُروَن بِال ُمن َكِر َويـَنـ 
 : نزول البالء والعذاب .ثانياً 

 ( .ا ِمن ُكم  َخاصاة  َنة  ال ُتِصيََبا الاِذيَن ظََلُمو َواتـاُقوا ِفتـ  قال تعاىل ) 
رواه (.  إذا ُكثر اخلب: نعم، ول الرس قال هلا  ( املؤمنني زينب رضي هللا عنها: )أهنلك وفينا الصاحلون وملا قالت أم 

  البخاري
 عقاب منه ( رواه أبو داود .) إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم هللا ب قال 

 عدم استجابة الدعاء . ثالثاً :
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ون عن املنكر أو ليسلطن هللا عليكم عقابا  منه فتدعونه فال يستجيب لكم ( رواه ) لتأمرن باملعروف ولتنه قال 
 الرتمذي  .

 م ( رواه أمحد .كر، قبل أن تدعوا فال ُيستجاب لكمروا باملعروف، واهنوا عن املن)  وقال 
 اللعن واإلبعاد من رمحة هللا .رابعاً : 

رائيَل َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اب ِن َمر مَيَ َذِلَك مبَا َعَصو ا وََكانُوا )  قال تعاىل َكانُوا ال .  يـَع َتُدونَ لُِعَن الاِذيَن َكَفُروا ِمن  َبِِن ِإس 
َعُلونَ يـَتَـَناَهو َن َعن  ُمن َكٍر فـََعُلوُه لَِبئ َس َما َكا  ( . نُوا يـَف 

 . انتفاء خريية األمة خامساً :
 ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على يد الظامل ولتأطرنه على احلق أطرا  ولتقصرنه علىف لتأمرن باملعرو  ) وهللا ل قا 

  م ( رواه أبو داوداحلق قصرا ، أو ليضربن هللا بقلوب بعضكم على بعض مث ليلعنكم كما لعنه
 ه . املعاصي، وشيوع املنكر واستمراؤ  ، وتزينيساق والفجار والكفارالف :سادساً 

هللا عز وجل ملن ترك األمر  ظهور اجلهل، واندثار العلم، وختبط األمة يف ظلم حالك ال فجر هلا. ويكفي عذاب سابعًا :
 ه .عليه، وضعف شوكته وقلة هيبت باملعروف والنهي عن املنكر، وتسلط األعداء واملنافقني

 وال السلف :أق من 
 : إذا أمرت باملعروف شددت ظهر املؤمن ، وإذا هنيت عن املنكر أرغمت أنف املنافقني  . قال الثوري
أول ما تغلبون عليه من اجلهاد اجلهاد بأيديكم ، مث اجلهاد بألسنتكم ، مث اجلهاد بقلوبكم ، فإذا مل يعرف :  وقال علي

 .فجعل أعاله أسفله القلب املعروف ومل ينكر املنكر نكِ س ، 
، وال يرحم كم سلطانا  ظاملا  ال جيل كبريكمن عن املنكر أو ليسلطن هللا علي: لتأمرن باملعروف ولتنهو  وقال أبو الدرداء

 .صغريكم 
 .كر بيده وال بلسانه وال بقلبه وقال حذيفة عندما سئل عن ميت األحياء :  الذي ال ينكر املن

 فال أتكلم فأبول دما   . : إين ألرى املنكر وقال سفيان
 .ف به اهليبــة ، فلو أمر ولده ال ستخ: من ترك األمر باملعروف خوف املخلوقني ، نزعت منه  وقال إمساعيل بن عمر

الليل ويزهد يف الدنيا كلها، وهو  فلو قدر أن رجل يصوم النهار ويقوم يف : قال العالمة الشيخ محد بن عتيق رمحه هللا
فال يأمر باملعروف، وال ينهى عن املنكر، فهذا الرجل من أبغض  هللا، وال يتمعار وجهه، وال حيمر،مع هذا ال يغضب 

 ه .دينا ، وأصحاب الكبائر أحسن عند هللا من الناس عند هللا، وأقلهم
 الفوائد :

 وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر . -1
 شعرية .أنه جيب على طائفة من املؤمنني القيام هبذه ال -2
 أمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر .-3
 على اإلنسان أن يطلب العلم ليكون حكيما  يف أمره باملعروف وهنيه عن املنكر . -4
 فضل هذه الشعرية وأهنا من أسباب الفالح . -5
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تَ َلُفواح ِمن بَ عحِد َما َجاءُهُم الح )   لَِئَك ََلُمح َعَذاٌب َعِظيٌم )َواَل َتُكونُواح َكالهِذيَن تَ َفرهُقواح َواخح َيضُّ 105بَ يِ َناُت َوُأوح َم تَ ب ح ( يَ وح
َفرحُُت بَ عحَد ِإَيَاِنُكمح َفُذوُقواح الحَعَذاَب َبَِ  َودهتح ُوُجوُهُهمح َأكح َودُّ ُوُجوٌه فََأمها الهِذيَن اسح ُفُروَن )ُوُجوٌه َوَتسح ( َوَأمها 106ا ُكنحُتمح َتكح

َقِ  َوَما اَّللهُ يُرِيُد 107ُوُجوُهُهمح َفِفي َرمححَِة اَّللِه ُهمح ِفيَها َخاِلُدوَن ) الهِذيَن اب حَيضهتح  ُلوَها َعَليحَك بِاحلح ( تِلحَك آيَاُت اَّللِه نَ ت ح
 ( . (108ظُلحًما لِ لحَعاَلِمنَي )

 [ . 108 – 105] آل عمران :  
------------------- 

تَ َلُفوا َوال َتُكونُوا َكالهِذيَن تَ فَ )  ينهى هذه األمة أن تكون كاألمم املاضية يف تفرقهم واختالفهم، وتركهم األمر ( رهُقوا َواخح
 باملعروف والنهي عن املنكر مع قيام احلجة عليهم.

على كلمة  قما جاءهتم اآليات الواضحة ، املبينة للحق ، املوجبة لالتفاأي : من بعد  (ِمنح بَ عحِد َما َجاَءُهُم الحبَ يِ َناُت ) 
 ق .واحدة ، وهي كلمة احل

 اليهود والنصارى يف قول مجهور املفسرين.يعِن  : قال القرطيب 
ِ َوَسب ِعنَي ِملاة ، وإنا هِذِه األماَة َستَـف رَتُِق )  قال ن رسول هللا أ عن معاوية . ِ افـ تَـَرُقوا يف ِديِنِهم  َعَلى ثنتني  َل ال َكَتابـَني  إنا أه 
رُُج يف أُمايِت أَقـ َواٌم جُتَارى هِبِم  -يعِن األهواء-َوَسب ِعنَي ِملاة   َعَلى َثالثٍ  َماَعُة، َوِإناُه َسَيخ  ُكلَُّها يف الناار إال َواِحَدٌة، َوِهَي اجلَ 

ِصٌل إال َدَخَلهُ  َقى ِمن ُه ِعر ٌق َوال َمف  واء، َكَما يـََتَجارى الَكلُب بَصاِحِبِه، ال يـَبـ  لَِئن  ملَ  -يَا َمع َشر الَعربِ -. وهللِا تِل َك األه 
َرى أال يـَُقوَم بِ َلَغيـ رُكم ِمن  تـَُقوُموا مبَا جاء بِِه نَِبيُُّكم    ه ( .النااِس أح 

 وفيه إشارة إىل أن االختالف املذموم والذي يؤدي إىل االفرتاق ، وهو االختالف يف أصول :  وقال ابن عاشور
ري بعض األمة بعضا ، أو تفسيقه ، دون االختالف يف الفروع املبينة على اختالف مصاحل الديانة الذي يفضي إىل تكف

وحنن إذا تقصينا تاريخ املذاهب اإلسالمية ال جند افرتاقا نشأ ،  األمة يف األقطار واألعصار ، وهو املعرب عنه باالجتهاد
 ة . االجتهاد يف فروع الشريعتالف يفبني املسلمني إال عن اختالف يف العقائد واألصول ، دون االخ

كان ذلك زجرا  للمؤمنني يعِن الذين تفرقوا هلم عذاب عظيم يف اآلخرة بسبب تفرقهم ، ف ( َوُأولَِئَك ََلُمح َعَذاٌب َعِظيمٌ ) 
 ق .عن التفر 

َودُّ ُوُجوٌه  ) َيضُّ ُوُجوٌه َوَتسح َم تَ ب ح مبيض ة ووُجوه الكافرين  املؤمنني عِن يوم القيامة حني يبعثون من قبورهم تكون وجوهُ ي (يَ وح
َود   : بني يف هذه اآلية الكرمية أن من أسباب اسوداد الوجوه يوم القيامة الكفر بعد اإلميان وذلك يف  يالشنقيط القة مس 
َفر مُت  بـَع َد ِإميَاِنُكم  ) قوله   اآلية. (  فََأماا الذين اسودت ُوُجوُهُهم  َأك 

 :اب ذلك الكذب على هللا وبني يف موضع آخر أن من أسب
َوداةٌ ) وهو قوله تعاىل   ( . َويـَو َم القيامة تـََرى الذين َكَذبُوا  َعَلى هللا ُوُجوُهُهم مُّس 

 :وبني يف موضع آخر أن من أسباب ذلك اكتساب السيئات  
َا أُغ ِشَيت  ُوُجوُهُهم  ِقَطعا  والذين َكَسُبوا  السيئات َجَزآُء َسيِ َئٍة مبِث ِلَها َوتـَر َهُقُهم  ِذلا ) وهو قوله  ٌة ماا هَلُم  مِ َن هللا ِمن  َعاِصٍم َكَأمنا

 ( . مِ َن الليل ُمظ ِلما  
 :وبني يف موضع آخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجور 



الشيخ/ سليمان بن حممد اللهيميد  تفسري سورة آل عمران

 162 

َها َغبَـَرٌة تـَر َهُقَها قـَتَـرٌَة أولئك ُهُم الكفرة الفج) وهو قوله تعاىل  َمِئٍذ َعَليـ    ( . رةَوُوُجوٌه يـَو 
وهذه األسباب يف احلقيقة شيء واحد عرب عنه بعبارات خمتلفة ، وهو الكفر باهلل تعاىل ، وبني يف موضع آخر شدة 

ِمِئٍذ ُزر قا  ) تشويه وجوههم بزرقة العيون وهو قوله   ا  .تكون الوجوه مسودا  والعيون زرقوأقبح صورة أن (  َوحَن ُشُر اجملرمني يـَو 
  وتشويق ملا يرد بعد ذلك ، وتعظيم لشأنه ،  جوه وتسود فيه وجوه هتويل ألمرهبأنه تبيض فيه و ويف وصف هذا اليوم

من تفصيل أصحاب الوجوه املبيضة وأصحاب الوجوه املسودة ، وترغيب للمؤمنني يف اإلكثار من التزود بالعمل الصاحل 
 وترهيب للكافرين من التمادي يف كفرهم وضالهلم.

 ياض والسواد بياض وسواد حقيقيان يوسم هبما املؤمن والكافر يوم القيامة ، ومها بياض وسواد : والب قال ابن عاشور
 ه .يقتخاصان ألن هذا من أحوال اآلخرة فال داعي لصرفه عن حق

َودهتح ُوُجوُهُهمح )   ع :فيقال هلم على وجه التوبيخ والتقري (فََأمها الهِذيَن اسح
َفر مُت  بـَع  ) يف الكالم حذف ، أي فيقال هلم  (ُكمح َأَكَفرحُُتح بَ عحَد ِإَيَانِ )   (  َد ِإميَاِنُكم  ـَأك 
 قال الزجاج : معناه : فيقال هلم : أكفرمت ، فحذف القول ألن يف الكالم  (أكفرمت ) قوله تعاىل :  قال ابن اجلوزي

من كل باب . سالم  )ا تقبال منا . ومثله ، أي : ويقوالن : ربن (وإمساعيل ربانا تقبل منا  )دليال  عليه ، كقوله تعاىل 
 واملعىن : يقولون : سالم عليكم . واأللف لفظها لفظ االستفهام ، ومعناها التقرير والتوبيخ . (عليكم 

  ) يعِن يوم امليثاق حني قالوا بلىقوله تعاىل ) ... بعد إميانكم . 
 ما بعث كفروا به.قبل أن يبعث فل ويقال : هذا لليهود وكانوا مؤمنني مبحمد  

 وقال أبو العالية : هذا للمنافقني ، يقال : أكفرمت يف السر بعد إقراركم يف العالنية.
 بن كعب أنه عىن بذلك ، القوُل الذي ذكرناه عن أيب وال اليت ذكرناها يف ذلك بالصوابوأوىل األق : يال الطرب وق

ُت ِبرَ ميان الذي أقروا به يوم قيل هلم: )عنه ، هو اإل، وأن  اإلميان الذي يوخباُون على ارتدادهم مجيع الكفار بِ ُكم  قَاُلوا أََلس 
نَا  .(بـََلى َشِهد 

، واآلخر بيض ا اؤه جعل مجيَع أهل اآلخرة فريقني: أحدمها سود ا وجوههوذلك أن هللا جل ثنمث قال مبينا  وجه الرتجيح : 
مجيع الكفار داخلون يف فريق من ُسوِ د وجهه ، وأن مجيع  أن -إذ مل يكن هنالك إال هذان الفريقان-وجوهه. فمعلوم 

وجهه. فال وجه إذ ا لقول قائل : عىن بقوله : "أكفرمت بعد إميانكم ، بعض الكفار املؤمنني داخلون يف فريق من بـُيِ ض 
عهم حالة آمنوا ، وقد عم  هللا جل ثناؤه اخلرَب عنهم مجيعهم ، وإذا دخل مجيعهم يف ذلك ، مث مل يكن جلمي دون بعض

 فيها مث ارتدوا كافرين بعُد إال حالة واحدة ، كان معلوم ا أهنا املرادة بذلك.
 : وقدم عند وصف اليوم ذكر البياض ، الذي هو شعار أهل النعيم ، تشريفا لذلك اليوم بأنه يوم  قال ابن عاشور

ة أهل النعيم ، عقب وعيد غريهم بالعذاب ، ظهور رمحة هللا ونعمته ، وألن رمحة هللا سبقت غضبه ، وألن يف ذكر مس
 حسرة عليهم ، إذ يعلم السامع أن هلم عذابا عظيما يف يوم فيه نعيم عظيم.

 م .مبساءهت لتفصيل ذكر مسة أهل العذاب تعجيال  مث قدم يف ا
ُفُرونَ )  المه بسبب استمراركم على الكفر فادخلوا جهنم وذوقوا مرارة العذاب وآي: أ ( َفُذوُقوا الحَعَذاَب َبَا ُكنحُتمح َتكح

 وموتكم عليه.
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 عد أنه لو مل يذكر ذلك لكان الوعيد خمتصا  مبن كفر بعد إميانه ، فلما ذكر هذا ثبت الوعيد ملن كفر ب : قال الرازي
 ا  .إميانه وملن كان كافرا  أصلي

 ل .قوله َفُذوُقوا لإلهانة واإلذال واألمر يف 
) قال تعاىل للجنة :  املراد برمحة هنا اجلنة ، كما يف احلديث . قال (  تح ُوُجوُهُهمح َفِفي َرمححَِة اَّللهِ َوَأمها الهِذيَن اب حَيضه ) 

 أنِت رمحيت أرحم بك من أشاء ( .
 فرمحة هللا هنا ليست الرمحة املذكورة يف قوله تعاىل ) وربك الغفور ذو الرمحة ( ألن هذه الصفة صفة هلل .

 ى اجلنة رمحة ، ألن دخوهلم إياها كان برمحته: ومسا  قال ابن قتيبة . 
 ال يبغون عنها حوال  .(  ُهمح ِفيَها َخاِلُدونَ )  

 وهذا من أعظم متام النعيم ، أن أهل اجلنة خالدون فيها أبد اآلبدين .
 ها أنه زائل وهذا من أعظم النعيم وبه يتم النعيم  ، ألن أكرب ما ينكد اللذائذ ، وينغص اللذات ، أن يعلم صاحب

 عنها ، وأهنا زائلة عنه ، فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم ، والنعيم إذا تيقن صاحبه االنتقال عنه صار غما  .
يأمرهم أن يكثروا من ذكر املوت ، ويقال للموت : هاذم  فالفكرة بالزوال تكدر اللذات احلاضرة ، ولذا كان النِب 

ه اليت هو فيها ، ألنه يقطعها ، وهلذا قال ) خالدين فيها ( ال يزول عنهم ذلك اللذات ، ألن من تذكره ضاعت عليه لذت
 النعيم فتتكدر غبطتهم .

 وجاءت اآليات الكثرية خبلود أهل اجلنة باجلنة .
ِخُلُهم  جَ فقال تعاىل ) َنـ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدا  َوالاِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصااحِلَاِت َسُند   .(  نااٍت جَت رِي ِمن  حَت ِتَها األ 
َنـ َهاُر َخاِلِديَن فِ وقال تعاىل ) قـُُهم  هَلُم  َجنااٌت جَت رِي ِمن  حَت ِتَها األ  َفُع الصااِدِقنَي ِصد   .( يَها أَبَدا  قَاَل اَّللُا َهَذا يـَو ُم يـَنـ 
َنـ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدا  َـ بِاَّللِا َويـَع م َوَمن  يـُؤ ِمن  وقال تعاىل ) ِخل ُه َجنااٍت جَت رِي ِمن  حَت ِتَها األ   .( ل  َصاحِلا  ُيَكفِ ر  َعن ُه َسيِ َئاتِِه َويُد 
َن َصاِر َوالاِذيَن اتـابَـُعوُهم  بِإِ وقال تعاىل ) َواُلوَن ِمَن ال ُمَهاِجرِيَن َواأل  َساٍن َرِضَي اَّللُا َعنـ ُهم  َوَرُضوا َعن ُه َوأََعدا هَلُم  َوالسااِبُقوَن األ  ح 

َنـ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدا  َذِلَك ال َفو ُز ال َعِظيمُ   ( . َجنااٍت جَت رِي حَت تَـَها األ 
 ) من يدخل اجلنة ينعم وال ييأس ، ال تبلى ثيابُه ، وال يفىن شبابه ( رواه مسلم . وقال 
) يناد مناد : إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدا  ، وإن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبدا  ، وإن لكم أن تشبوا فال  وقال 

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

 خلود فال موت ... ( متفق عليه .
م مستقر ون يف رمحة هللا بنيا أن  ذلك االستقرار هو على سبيل اخللود ال زوال منه وال قال أبو حيان :  وملا أخرب تعاىل أهنا

 اجلنة إال برمحة هللا تعاىل.انتقال ، وأشار بلفظ الر محة إىل سابق عنايته هبم ، وأن العبد وإن  كثرت طاعته ال يدخل 
 : املراد بالرمحة هنا اجلنة ، وذكر اخللود للمؤمن ومل يذكر ذلك للكافر إشعارا  بأنا جانب الرمحة أغلب. وقال ابن عباس

وملا ذكر العذاب عل له بفعلهم ، ومل  ( فذوقوا العذاب) وأضاف الرمحة هنا إليه ومل يضف العذاب إىل نفسه ، بل قال 
 ة .ا على سبب كوهنم يف الرمحينص هن
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 أي : هذه آيات هللا وُحَججه وبيناته .( تِلحَك آيَاُت اَّللِه  )
ق ِ ) ن هذه السورة كما اقتضاه قوله طائفة من آيات القرآن السابقة م اإلشارة إىل ُلوَها َعَلي َك بِاحلَ   ( . نـَتـ 

ُلوَها َعَليحَك )  تعاىل ) وإنه لتنزيل رب العاملني . نزل به الروح األمني . على ، بواسطة جربيل ، كما قال يا حممد ( نَ ت ح
 قلبك لتكون من املنذرين ( .

َقِ  )  ، وتكون الباء دق يف األخبار ، وعدل يف األحكام، يعِن أهنا مصحوبة باحلق ونازلة باحلق ، صالباء للمصاحبة( بِاحلح
و يشمل املعنيني مجيعا  ، فهي نازلة من عند هللا حقا  بال للمالبسة ، أي : أهنا نزلت من عند هللا حقا  بال شك ، وه

 شك ، وهي أيضا  نازلة باحلق .
 أي : ليس بظامل هلم بل هو احَلَكم العدل الذي ال جيوز .(  َوَما اَّللهُ يُرِيُد ظُلحماً لِلحَعاَلِمنيَ ) 

 الفوائد :
 النهي عن التفرق يف القلوب . -1
 واألمر باملعروف والنهي عن املنكر سبب للتفرق .أن ترك الدعوة إىل اخلري  -2
 أن التفرق بعد أن تبني احلق أشد قبحا  من التفرق حني خفاء احلق . -3
 وجوب التذكري هبذا اليوم العظيم الذي ينقسم فيه الناس إىل قسمني . -4
 إثبات يوم القيامة . -5
 إثبات البعث واجلزاء . -6
 ذاب بني العذاب البدين والعذاب النفسي .أنه جيمع هلؤالء الكفار الع -7
 شدة التنكيل هبؤالء الكفرة . -8
 أن الذي ابيضت وجوههم يف اجلنة . -9

 أن أهل اجلنة خملدون .-10
 أن القرآن كالم هللا . -11
 . إثبات رسالة النِب  -12
 انتفاء الظلم عن هللا لكمال عدله . -13
 ( . (109ا ِف اأَلرحِض َوِإََل اَّللِه تُ رحَجُع األُُموُر )َوَّلِلِ  َما ِف السهَماَواِت َومَ ) 
 [ . 109] آل عمران :  

------------- 
َرحِض )   أي : كل ما يف السماوات واألرض له سبحانه وتعاىل خلقا  وملكا  وتدبريا  .( َوَّلِلِه َما ِف السهَماَواِت َوَما ِف األح
 : ذلك بغري شريك وال نديد ، وخالق مجيعه دون آهلة ومعبود .أي أنه مالك مجيع  قال ابن جرير 
 : إخبار بأن اجلميع عبيده ويف ملكه ، وحتت قهره وسلطانه . وقال ابن كثري 
 خلقا  وملكا  وتصرفا  . وقال أبو بكر اجلزائري : 

 وقد جاءت آيات كثرية يف القرآن الكرمي تدل على هذا العموم :
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ُُمورُ َوَّلِلِا َما قال تعاىل )  َر ِض َوِإىَل اَّللِا تـُر َجُع األ   ( . يف الساَماَواِت َوَما يف األ 
ٍء حمُِيطا  وقال تعاىل )  َر ِض وََكاَن اَّللُا ِبُكلِ  َشي   ( . َوَّلِلِا َما يف الساَماَواِت َوَما يف األ 
َر ِض َوُهَو ال   وقال تعاىل )  ( . َعِليُّ ال َعِظيمُ لَُه َما يف الساَماَواِت َوَما يِف األ 

 : وهذه اجلملة تؤيد تفرده سبحانه باأللوهية ، وذلك من جانبني 
حيث إن اجلميع عبيد له جل جالله ، وليس للعبد أن يعبد غري مالكه ، أو ُيشرِك غريه معه يف العبادة ، وقد  األول :

 هناه عن ذلك .
شَرك مملوك يف العبادة مع ، أو يُ وُيرتك املالك -من كان كائنا  -، فكيف يُعبد مملوك : وحيث إن اجلميع عبيد له الثاين
 ، وقد هنى عن ذلك . املالك
 : والفائدة من إمياننا بأن هلل ملك السموات واألرض يفيد فائدتني عظيمتني 

رتض ، : الرضا بقضاء هللا ، وأن هللا لو قضى عليك مرضا  فال تعرتض ، ولو قضى عليك فقرا  فال تع الفائدة األوَل
 ألنك ملكه يتصرف فيك كما يشاء ..

 ( . الاِذيَن ِإَذا َأَصابـَتـ ُهم  ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإناا َّلِلِا َوِإناا ِإلَي ِه رَاِجُعونَ يدل لذلك ما أمرنا هللا به أن نقول عند املصيبة ) 
أرسلت إليه ليأيت ، فأرسل يقرأ السالم البنته اليت أشرف ابنها على املوت ، حينما  ويدل لذلك أيضا  ما بين ه النِب 

 ويقول : إن هلل ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فلتصرب ولتحتسب ( .
 الرضا بشرعه وقبوله والقيام به ، ألنك ملكه . الفائدة الثانية :
فما لدينا من مال ومتاع وجاه  أن كل ما يف الكون ملك هلل األحد سبحانه وتعاىل من غري شريك ، الفائدة الثالثة :

آِمُنوا بِاَّللِا َوَرُسولِِه َوأَن ِفُقوا ليس ملكا  لنا بل هو ملك هلل ، وإمنا حنن مستخلفون فيه لالبتالء واالختبار ، كما قال تعاىل )
رٌ  َلِفنَي ِفيِه فَالاِذيَن آَمُنوا ِمن ُكم  َوأَنـ َفُقوا هَلُم  َأج  َتخ   ( . َكِبريٌ   مماا َجَعَلُكم  ُمس 

 . ( رواه مسلم ..) إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن هللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون . وقال 
ُُمورُ )  َوِإلَي ِه يـُر َجُع أي : إىل هللا وحده ال إىل غريه ترجع األمور ، أمور الدنيا واآلخرة كما قال تعاىل )(  َوِإََل اَّللِه تُ رحَجُع األح

ُر ُكلُّ  َم   . ( ومنها أن الناس يرجعون يوم القيامة إىل رهبم فيحاسبهمُه األ 
ُوىَل كما )كلها بيده سبحانه  واآلخرة  فالدنيا  ِخَرَة َواأل   ( . َوِإنا لََنا َلآل 

ِخرَ وهو احملمود على ذلك كله ، كما قال تعاىل ) ُوىَل َواآل  ُد يف األ  م  ُ ال ِإلََه ِإالا ُهَو َلُه احلَ   ( . ةِ َوُهَو اَّللا
ِكيُم اخل َ وقال تعاىل ) ِخَرِة َوُهَو احلَ  ُد يف اآل  م  َر ِض َولَُه احلَ  ُد َّلِلِا الاِذي َلُه َما يف الساَماَواِت َوَما يِف األ  م   . ( ِبريُ احلَ 

 الفوائد :
 عموم ملك هللا تعاىل . -1
 انفراد ملك هللا تعاىل بذلك . -2
 أن مرجع األمور إىل هللا . -3
 إثبات اآلخرة واحلساب . -4
 عظمة هللا ومتام سلطانه . -5
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ِمُنوَن بِاَّللِه وَ )   َح َن َعِن الحُمنَكِر َوتُ  َهوح رَِجتح لِلنهاِس تَأحُمُروَن بِالحَمعحُروِف َوتَ ن ح َر ُأمهٍة ُأخح ُل الحِكَتاِب َلَكاَن ُكنُتمح َخي ح َلوح آَمَن َأهح
ِمُنونَ  َح ُهُم الحُم ًرا َلهُم مِ ن ح ثَ ُرُهُم الحَفاِسُقوَن ) َخي ح  (110َوَأكح

 [ . 110] آل عمران :  
------------- 

رَِجتح لِلنهاِس ) َر ُأمهٍة ُأخح رَِجت  )  خيرب تعاىل عن هذه األمة احملمدية بأهنم خري األمم فقال (ُكنحُتمح َخي ح َر أُماٍة ُأخ  ُكن ُتم  َخيـ 
 ( .لِلنااِس 

رَِجت  لِلنااِس  ُكن ُتم  َخيـ رَ   ) عن أيب هريرة َر الناس للناس، تأتون  هبم يف السالسل يف أعناقهم حَّت ( أُماٍة ُأخ  قال: َخيـ 
 .يدخلوا يف اإلسالم 

رِمة، وَعطاء، والربيع بن أنس، وعطية الَعو يف   رَِجت  لِلنااِس ) وهكذا قال ابن عباس، وجُماهد، وِعك  َر أُماٍة ُأخ  ( ُكن ُتم  َخيـ 
َر ا  لناس للناس.يعِن: َخيـ 

َهو َن َعِن ال ُمن َكِر َوتـُؤ ِمُنوَن  بِاَّللِا )  أهنم خري األمم وأنفع الناس للناس; وهلذا قال : واملعىن  ( .تَأ ُمُروَن بِال َمع ُروِف َوتـَنـ 
يوم  تقاتل هذه األمم حَّت تدخلها اإلسالم فتنجيها من عذاب هللا فوجه خريية هذه األمة لبقية األمم أن أمة حممد 

 القيامة .
 َر أُماةٍ ) قال الزجاج : قوله  رازي :قال ال ، ولكنه عام يف كل  ظاهر اخلطاب فيه مع أصحاب النِب  ( ُكنُتم  َخيـ 

فإن كل ذلك خطاب مع احلاضرين حبسب  ص ( كتب َعَلي ُكم القصا( )  ُكِتَب َعَلي ُكُم الصيام) األمة ، ونظريه قوله 
 كذا ههنا. الكل  اللفظ ، ولكنه عام يف حق 

  ويف اآلية فضيلة ظاهره لآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر ، ألن خريية هذه األمة منوطة بأمرها باملعروف وهنيها
 عن املنكر وإمياهنا باهلل ، فإذا ختلت عن إمياهنا باهلل وأمرها باملعروف وهنيها عن املنكر ُسلبت  منها تلك اخلريية .

 ملعروف والنهي عن املنكر :احلكمة من األمر با 

ألن استقراء القرآن دل على أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر له ثالث حكم ، تضمنت هذه  ... :  قال الشنقيطي
 ثالث :من تلك احلكم الثالث اثنتني ، فاحلكم ال(  قَاُلوا  َمع ِذرَة  ِإىَل رَبِ ُكم  َوَلَعلاُهم  يـَتـاُقونَ ) اآلية من سورة األعراف 

َكانُوا أن يقيم اإلنسان عذره أمام ربه ، وخيرج بذلك من عهدة التقصري يف األمر باملعروف لئال يدخل يف قوله ) األوَل :
َعُلونَ   ( . ال يـَتَـَناَهو َن َعن  ُمن َكٍر فـََعُلوُه لَِبئ َس َما َكانُوا يـَف 

 ( . َمع ِذرَة  ِإىَل رَبِ ُكم  وهذه احلكمة أشار هلا بقوله )
 هي رجاء انتفاع املذَكار . احلكمة الثانية :

َفُع ال ُمؤ ِمِننيَ ( ، وذكر هللا هذه احلكمة يف قوله ) َوَلَعلاُهم  يـَتـاُقونَ كما قال هنا عنهم ) َرى تـَنـ   (  َوذَكِ ر  فَِإنا الذ ِك 
 هي إقامة احلجة هلل على خلقه يف أرضه نيابة عن رسله . احلكمة الثالثة :

( فأهل العلم يقيمون حجة هللا على ُسال  ُمَبشِ رِيَن َوُمن ِذرِيَن لَِئالا َيُكوَن لِلنااِس َعَلى اَّللِا ُحجاٌة بـَع َد الرُُّسِل يقول ) ر ألن هللا 
 خلقه بإقامة احلجة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر .

 : فضائل هذه األمة 
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َر أُماٍة أُ قوله تعاىل )أواًل :  رَِجت  لِلنااِس ُكن ُتم  َخيـ   ) وجعلت أميت خري األمم ( . وقال  ( .خ 
 قال ثالثاً : ( الراُسوُل َعَلي ُكم  َشِهيدا   وََكَذِلَك َجَعل َناُكم  أُماة  َوَسطا  لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النااِس َوَيُكونَ قوله تعاىل ) ثانيًا :

 ( .لوهنمن يخري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذي)
 ) إنكم توفون سبعني أمة أنتم خريها وأكرمها على هللا ( رواه الرتمذي . قال رابعاً : 
َناة ) قَاَل َرُسوُل اَّللِا : خامساً  ُخُل اجل   ( رواه مسلم  حَن ُن اآلِخُروَن اأَلواُلوَن يـَو َم ال ِقَياَمِة َوحَن ُن أَواُل َمن  يَد 
 ، ... ألمم، فرأيت النِب ومعه الرهط، والنِب ومعه الرجل والرجالن، والنِب وليس معه أحد)عرضت علي ا قال: سادسًا 

هم ... ،  فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل يل: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا  يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب
 متفق عليه . ال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون(الذين ال يسرتقون وال يكتوون و 

ِمُنوَن بِاَّللِه )  َح َن َعِن الحُمنحَكِر َوتُ  َهوح يف هذا فمن اتصف من هذه األمة هبذه الصفات دخل معهم  (تَأحُمُروَن بِالحَمعحُروِف َوتَ ن ح
 م .الثناء عليهم واملدح هل

َر أُماٍة ُكن    ) كما قال قتادة: بـََلَغَنا أن عمر بن اخلطاب  يف حجة حج ها رأى من الناس ُسر عة  فقرأ هذه اآلية ُتم  َخيـ 
رَِجت  لِلنااِس   مث قال: من َسراه أن يكون من تلك األمة فـَل يؤد  َشر ط هللا فيها. رواه ابن جرير. (ُأخ 

َكانُوا ال يـَتَـَناَهو َن َعن  ُمن َكٍر فـََعُلوُه  لَِبئ َس َما َكانُوا   )  ومن مل يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم هللا بقوله
 تعاىل هذه األمة على هذه الصفات شرع يف ذم أهل الكتاب وتأنيبهم، هللاوهلذا ملا َمدح  ( َعُلونَ يـَف  
 الناس اعلم أن هذا كالم مستأنف ، واملقصود منه بيان علة تلك اخلريية ، كما تقول : زيد كرمي يطعم  رازي :قال ال

 م .ويكسوهم ويقوم مبا يصلحه
  َهو َن َعِن املنكر  )قوله تعاىل :  : قال القرطيبو ،  مدح هذه األم ة ما أقاموا ذلك واتصفوا به (تَأ ُمُروَن باملعروف َوتـَنـ 

 فإذا تركوا التغيري وَتواطَئوا على املنكر زال عنهم اسم املدح وحلقهم اسم الذامِ  ، وكان ذلك سببا  هلالكهم. 
، يريد من سره أن يكون ا ية فليؤد شرط هللا فيههل هذه اآلمن سره أن يكون من أ: ابن عباس رضي هللا عنهما وقال

 ر .من خري أمة فليؤمن باهلل وليأمر باملعروف ولينه عن املنك
 هو القطب األعظم يف الدين، وهو املهم الذي ابتعث هللا له النبيني أمجعني، ولو طوي  : رمحه هللا قال الغزاِل

يانة، وعمت الفرتة، وفشت الضاللة، وشاعت اجلهالة، بساطه وأمهل علمه وعمله; لتعطلت النبوة، واضمحلت الد
 د .واستشرى الفساد، واتسع اخلرق، وخربت البالد، وهلك العباد، ومل يشعروا باهلالك إال يوم التنا

ُل الحِكَتابِ )   أي : مبا أنزل على حممد .(  َوَلوح آَمَن َأهح
ًا ََلُمح  )  يف الدنيا واآلخرة .( َلَكاَن َخريح

ُهمُ )  ثَ ُرُهُم الحَفاِسُقونَ  ِمن ح ِمُنوَن َوَأكح َح أي: قليل منهم من يؤمن باهلل وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وأكثرهم على (  الحُم
 الضاللة والكفر والفسق والعصيان.

 أي : وكثري منهم خارجون عن طاعة هللا .
  طاعة هللا .فالكثرة الكاثرة من اخللق ليسوا على احلق ، بل هم خارجون عن احلق وعن 

 واألدلة على هذا كثرية :
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ثـَُر النااِس َوَلو  َحَرص َت مبُؤ ِمِننيَ قال تعاىل )  ( . َوَما َأك 
َر ِض ُيِضلُّوَك َعن  َسِبيِل اَّللاِ وقال تعاىل ) ثـََر َمن  يف األ   ( . َوِإن  ُتِطع  َأك 
ثـَُرُهم  بِاَّللِا ِإالا َوهُ وقال تعاىل ) رُِكونَ َوَما يـُؤ ِمُن َأك   ( . م  ُمش 
ثـَُرُهُم ال َفاِسُقونَ وقال تعاىل ) ُهُم ال ُمؤ ِمُنوَن َوَأك  ا  هَلُم  ِمنـ  ُل ال ِكَتاِب َلَكاَن َخري   ( . َوَلو  آَمَن أَه 

 ( . قَِليٌل ِمن  ِعَباِدَي الشاُكورُ وقال تعاىل ) و 
َُلطَاِء لََيب ِغي بـَع ضُ وقال تعاىل )  ( .م ُهم  َعَلى بـَع ٍض ِإالا الاِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصااحِلَاِت َوقَِليٌل َما هَوِإنا َكِثريا  ِمَن اخل 

 ( . َوَما آَمَن َمَعُه ِإالا قَِليلٌ وقال تعاىل يف شأن نوح )
كل وقال تعاىل يف احلديث القدسي ) يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك ، قال : يا رب وما بعث النار   قال : من  

 تسعمائة وتسعة وتسعني ( متفق عليه .ف أل
) إمنا أنتم يف األمم كالشعرة السوداء يف جلد الثور األبيض ، أو الشعرة البيضاء يف جلد الثور األسود ( متفق  وقال 
 عليه .
 ) عرضت علي األمم فرأيت النِب مير ومعه الرجل ، والنِب مير ومعه الرجالن ... ( متفق عليه وقال 

 :الفوائد 
 أن هذه األمة خري األمم . -1
 أن هذه األمة فضلت على غريها باخلريية لوصف ليس يف غريها . -2
 أنه مَّت زال هذا الوصف زال كوهنا خري أمة . -3
 أمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ألن ترتب اخلريية عليه يدل على أمهيته . -4
ف وهنيا عن املنكر كان خريا  من غريه ، ألن املعلق على وصف يقوى بقوته أنه كلما ازداد اإلنسان أمرا  باملعرو  -5

 ويضعف بضعفه .
 ( . (111ن َيُضرُّوُكمح ِإاله َأًذى َوِإن يُ َقاتُِلوُكمح يُ َولُّوُكُم اأَلُدبَاَر مثُه الَ يُنَصُروَن )) ل

 [ . 111ن : آل عمرا]  
------------- 

 أي : لن يضروكم إال ضررا  يسريا  بألسنتهم من سب وطعن .( ًى َلنح َيُضرُّوُكمح ِإاله َأذ) 
  معناه : لن يصيبكم منهم ضرر يف األبدان وال يف األموال ،  (لن يضروكم إال أذى  )قوله تعاىل ابن عطية : قال

 .وإمنا هو أذى باأللسنة 
 َتهم ; ال أناه تكون هلم الَغلَ :  قال القرطيب  . َبةيعِن كذهبم وحتريفهم وبـُه 
 معناه : أنه ليس على املسلمني من كفار أهل الكتاب ضرر (  َلن َيُضرُّوُكم  ِإالا أَذى  تعاىل ) قوله :  وقال الرازي

وإمنا منتهى أمرهم أن يؤذوكم باللسان ، إما بالطعن يف حممد وعيسى عليهما الصالة والسالم ، وإما بإظهار كلمة الكفر 
وإما بتحريف نصوص التوراة واإلجنيل ، وإما بإلقاء  ( هللا ثالث ثالثة)  و (  املسيح ابن هللا) و(  ُعَزيـ ٌر ابن هللا) ، كقوهلم 

 . الشبه يف األمساع ، وإما بتخويف الضعفة من املسلمني
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وللمؤمنني ، أن أهل الكتاب ال يغلبوهنم وأهنم منصورون عليهم ال يناهلم  فاآلية وعد من هللا لرسوله قال القرطِب : 
 منهم اصطالم إالا إيذاء بالبهت والتحريف ، وأما العاقبة فتكون للمؤمنني.

َدحبَاَر مثُه ال يُ نحَصُروَن( )  وهذا وقع ، فإهنم يوم خيرب أذهلم هللا وأرغم أنوفهم ، وكذلك من قبلهم َوِإنح يُ َقاتُِلوُكمح يُ َولُّوُكُم األح
يظة ، كلهم أذهلم هللا ، وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة يف غري من يهود املدينة بِن قينقاع وبِن النضري وبِن قر 

 ما موطن ، وسلبوهم ملك الشام أبد اآلبدين ودهر الداهرين . ) ابن كثري ( 
 ويف هذه اآلية معجزة للنِب  :  قال القرطيب  .ألن من قاتله من اليهود واله دبره ; 
 للجملة قبلها ، إذ تضمنت اإلخبار أهنم ال تكون هلم غلبة وال قهر  هذه اجلملة جاءت كاملؤكدة:  وقال أبو حيان

وال دولة على املؤمنني ، ألن  حصول ذلك إمنا يكون سببه صدق القتال والثبات فيه ، أو النصر املستمد من هللا ، 
 وكالمها ليس هلم.

يف الظهور ، وألن ذلك أبلغ يف االهنزام  وأتى بلفظ اإلدبار ال بلفظ الظهور ، ملا يف ذكر اإلدبار من اإلهانة دون ما
 واهلرب.

مث  (ومن يوهلم يومئذ دبره  ( )سيهزم اجلمع ويولون الدبر  )ولذلك ورد يف القرآن مستعمال  دون لفظ الظهور لقوله تعاىل 
م ال ينصرون أبدا .  ال ينصرون : هذا استئناُف إخبار أهن 

 لى نبوة نبينا : ويف هذه اآلية داللة واضحة ع يوقال اْللوس  ولكوهنا من اإلخبار بالغيب الذي وافقه الواقع ألن
يهود بِن قينقاع وبِن قريظة والنضري ويهود خيرب حاربوا املسلمني ومل يثبتوا ومل ينالوا شيئا  منهم ومل ختفق هلم بعد ذلك راية 

 ومل يستقم أمر ومل ينهضوا جبناح. 
 الفوائد :

 سلمني .أن أهل الكتاب لن يضروا امل-1
 أنه لو تقابل املسلمون وأهل الكتاب يف قتال فاملنتصر هم املسلمون . -2
 تشجيع هللا للمؤمنني وتثبيتهم . -3
لهُة أَيحَن َما ثُِقُفواح ِإاله ِبَبحٍل مِ نح اَّللِه َوَحبحٍل مِ َن النهاِس َوبَآُؤوا ِبَغَضٍب )  َبتح َعَليحِهُم مِ َن اَّللِه َوُضرِ ُضرَِبتح َعَليحِهُم الذِ 

تُ ُلونَ  ُفُروَن بِآيَاِت اَّللِه َويَ قح َكَنُة َذِلَك بِأَن هُهمح َكانُواح َيكح  ( . (112األَنِبَياء ِبَغريحِ َحقٍ  َذِلَك َبَا َعَصوا وهَكانُواح يَ عحَتُدوَن ) الحَمسح
 [ . 112آل عمران:]  

------------ 
لهُة أَيحَن )   أي : لزمهم الذل واهلوان أينما وجدوا .( َما ثُِقُفوا ُضرَِبتح َعَليحِهُم الذِ 
 ومعىن ضرب الذل ة اتاصاهلا هبم وإحاطتها :  قال ابن عاشور. 
 : اختلف يف املراد بالذل هنا على أقوال 

ي ُث اقتلوهم حَ )أن املراد أن حياربوا ويقتلوا وتغنم أمواهلم وتسىب ذراريهم ومتلك أراضيهم فهو كقوله تعاىل : : األول 
ُتُموُهم    ( .ثَِقف 

 ر .أن هذه الذلة هي اجلزية ، وذلك ألن ضرب اجلزية عليهم يوجب الذلة والصغا الثاين :
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أن املراد من هذه الذلة أنك ال ترى فيهم ملكا  قاهرا  وال رئيسا  معتربا  ، بل هم مستخفون يف مجيع البالد  والثالث :
 ذليلون مهينون.

  تكربوا ، فكل متكرب مصريه إىل الذل عقوبة له .ضربت عليهم الذلة ألهنم 
 : أسباب الذل 

 استمراء املعاصي وتسويف التوبة: أواًل :
لاُة أَي َن َما ثُِقُفوا ِإالا حِبَب ٍل ِمَن اَّللِا َوَحب ٍل ِمَن النااِس َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمنَ قال تعاىل )  َلي ِهُم  اَّللِا َوُضرَِبت  عَ ُضرَِبت  َعَلي ِهُم الذِ 

َن ِبَياَء بَِغري ِ َحقٍ  َذِلَك مبَِ  تُـُلوَن األ  ُفُروَن ِبآيَاِت اَّللِا َويـَق  َكَنُة َذِلَك بِأَنـاُهم  َكانُوا َيك   ( . ا َعَصو ا وََكانُوا يـَع َتُدونَ ال َمس 
قال أبو حيان األندلسي: ملا ذكر تعاىل حلول العقوبة هبم من ضرب الذلة واملسكنة واملباءة بالغضب، بني علة ذلك، 
فبدأ بأعظم األسباب يف ذلك، وهو كفرهم بآيات هللا. مث ثىن مبا يتلو ذلك يف العظم وهو قتل األنبياء، مث أعقب ذلك 

 اصي، وما يتعدى من الظلم .مبا يكون من املع
وقال احلسن البصري : أما وهللا لئن تدقدقت هبم اهلماليج ووطئت الرحال أعقاهبم، إن ذل املعاصي لفي قلوهبم، ولقد 

 أىب هللا أن يعصيه عبد إال أذله .
 اإلشراك باهلل تعاىل واالبتداع يف الدين . ثانياً :

رَتِينَ ِإنا الاِذيَن اختاَُذوا اقال تعاىل )  نـ َيا وََكَذِلَك جَن زِي ال ُمف  ََياِة الدُّ َل َسيَـَناهُلُم  َغَضٌب ِمن  َرهبِ ِم  َوِذلاٌة يف احل   ( . ل ِعج 
 :لَ  ِإنا يقول تعاىل ذكره:  قال الطربي ، بتعجيل هللا هلم ذلك وذلة َسيَـَناهُلُم  َغَضٌب ِمن  َرهبِ ِم  إهل ا  الاِذيَن اختاَُذوا ال ِعج 

 وهي اهلوان، لعقوبة هللا إياهم على كفرهم برهبم يف احلياة الدنيا، يف عاجل الدنيا قبل آجل اآلخرة .
 :كل من ابتدع يف دين هللا، فهو ذليل حقري بسبب بدعته، وإن ظهر لبادي الرأي عزه وجربوته، فهم   وقال الشاطيب

وال املبتدعة يف زمان يف أنفسهم أذالء ، وأيضا فإن الذلة احلاضرة بني أيدينا موجودة يف غالب األحوال، أال ترى أح
التابعني، وفيما بعد ذلك  حَّت تلبسوا بالسالطني، والذوا بأهل الدنيا، ومن مل يقدر على ذلك; استخفى ببدعته، 

 وهرب هبا عن خمالطة اجلمهور، وعمل بأعماهلا على التقية .

 حماربة هللا ورسوله وخمالفة أمرمها . ثالثاً :
ََذلِ نيَ قال تعاىل )   ( . ِإنا الاِذيَن حُيَادُّوَن اَّللَا َوَرُسولَُه أُولِئَك يف األ 

 :أولئك يف األذلني أي: أولئك احملادون هلل ورسوله، املتصفون بتلك الصفات املتقدمة، من مجلة من  قال الشوكاين
لسابقة والالحقة; ألهنم ملا حادوا هللا ورسوله صاروا من الذ ل هبذا املكان. قال عطاء: يريد الذ ل أذلاه هللا من األمم ا

 .يف الدنيا واخلزي يف اآلخرة 
 األنفة عن قبول احلق .الكرب  و  رابعاً :

 ) حيشر املتكربون يوم القيامة أمثال الذر يف صورة الرجال، يغشاهم الذ ل من كل مكان ( رواه الرتمذي . قال الرسول 
من تعاظم وتكرب ودعا الناس إىل إطرائه يف املدح والتعظيم واخلضوع والرجاء، وتعليق القلب به خوف ا  :قال ابن القيم

ورجاء  والتجاء  واستعانة ، فقد تشبه باهلل ونازعه يف ربوبيته وإهليته، وهو حقيق بأن يهينه غاية اهلوان، ويذله غاية الذل، 
 وجيعله حتت أقدام خلقه .
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 ى .اتباع اهلو  خامساً :
ِديِه أَفـََرأَي َت َمِن اختاََذ ِإهَلَُه َهَواُه َوَأَضلاُه اَّللُا َعَلى ِعل ٍم َوَخَتَم َعَلى مَس ِعِه َوقـَل ِبِه َوَجَعَل َعلَ قال تعاىل )  ى َبَصرِِه ِغَشاَوة  َفَمن  يـَه 

 ( .ِمن  بـَع ِد اَّللِا أََفاَل َتذَكاُروَن 
 : من قهره هواه ذل وهان وهلك وباد .قال ابن تيمية 

: لكل عبد بداية وهناية، فمن كانت بدايته اتباع اهلوى كانت هنايته الذ ل والصغار واحلرمان والبالء  وقال ابن القيم
 لك يف هنايته عذاب ا يعذب به يف قلبه .املتبوع حبسب ما اتبع من هواه، بل يصري له ذ

من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارهتا ما جعله هللا سبحانه  ،: جتد يف املتبع هلواه  وقال ابن القيم أيضاً 
 . فيمن عصاه... وقد جعل هللا سبحانه العز قرين طاعته، والذ ل قرين معصيته

 . ترك اجلهاد وحب الدنيا وكراهية املوت سادساً :
)إذا ضنا الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، وتبعوا أذناب  عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: مسعت رسول هللا 

 رواه أبو داود د يف سبيل هللا، سلط هللا عليهم ذال  ال يرفعه حَّت يراجعوا دينهم(. البقر، وتركوا اجلها

كان عليه من جهاد أعداء هللا، فمن   ترك ما : من أعظم ما حصل به الذ ل من خمالفة أمر الرسول  قال ابن رجب
ما دخلت دار سكة احلرث فقال )  عز، ومن ترك اجلهاد مع قدرته عليه ذل... ورأى النِب  سلك سبيل الرسول 

 من اجلهاد مع قدرته واشتغل عنه بتحصيل الدنيا من وجوهها فمن ترك ما كان عليه النِب  قوم إال دخلها الذل (
 لدنيا من وجوهها احملرمة   املباحة حصل له من الذل، فكيف إذا اشتغل عن اجلهاد جبمع ا

 : قد رأينا أقوام ا آثروا عاجلتهم على عاقبتهم فذلوا وهلكوا وافتضحوا . وقال احلسن البصري
 . وقال : ما أعز أحد الدرهم إال أذله هللا

 وشيوع الربا وأكل أموال الناس بالباطل .  البخل سابعاً :
بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، وتبعوا أذناب البقر، وتركوا اجلهاد يف سبيل هللا، ) إذا ضنا الناس  قال رسول هللا 

 .سلط هللا عليهم ذال  ال يرفعه حَّت يراجعوا دينهم (
 سؤال الناس والتطلع ملا يف أيديهم . ثامناً :

) ألن يأخذ أحدكم حبله، فيأيت حبزمة احلطب على ظهره فيبيعها، فيكف هللا هبا وجهه، خري له من  قال رسول هللا 
 . ) فيكف هللا هبا وجهه (د ، ويف رواية ألمح ن يسأل الناس; أعطوه أو منعوه (أ

: فيه احلض على التعفف عن املسألة، والتنزه عنها، ولو امتهن املرء نفسه يف طلب الرزق، وارتكب املشقة يف  قال ابن حجر
ذلك، ولوال قبح املسألة يف نظر الشرع مل يفضل ذلك عليها، وذلك ملا يدخل على السائل من ذل السؤال، ومن ذل الرد إذا مل 

 يعط .
ل، وتنمية اليسري منه، والقناعة بقليله توفري ا حلفظ الدين واجلاه، والسالمة من منِن : أوىل الناس حبفظ املا وقال ابن مفلح
 العاملُ الذي فيه دين، وله أنفة من الذل .-العواِم األراذِل 

طامها هللا : إن حبل هللا هو الذمة والعهد الذين أع وقيل: إن املراد حببل من هللا اإلسالم ،  ( قيلِإاله ِبَبحٍل ِمَن اَّللِه ) 
 لليهود والنصارى إذا أعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون .

http://www.dorar.net/enc/akhlaq/1923
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 قيل : هو العهد .( َوَحبحٍل ِمَن النهاِس ) 
 أي : رجعوا مستوجبني للغضب الشديد من هللا .( َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اَّللِه ) 

َكَنُة   . أي : لزمتهم الفاقة واخلشوع( َوُضرَِبتح َعَليحِهُم الحَمسح
 الذل والغضب عليهم واملسكنة .( ِلَك ذَ ) 
 أي : بسبب .  ( بِ ) 
ُفُروَن بِآيَاِت اَّللِه )   تقدم شرحها .( أَن هُهمح َكانُوا َيكح

َنحِبَياَء ِبَغريحِ َحقٍ   تُ ُلوَن األح  تقدم شرحها .( َويَ قح
ا   أي : بسبب ما ارتكبوا من املعاصي .( َذِلَك َبَا َعَصوح

 ( أي : وبسبب اعتدائهم على الناس وظلمهم هلم . نَ وََكانُوا يَ عحَتُدو 
 الفوائد :

 أن أهل الكتاب وخاصة اليهود من أذل الناس . -1
 أن أهل الكتاب قد ترتفع عنهم الذلة حببل من هللا أو حببل من الناس . -2
 إثبات الغضب هلل تعاىل إثباتا  يليق جبالله . -3
 أن الكفر بآيات هللا سبب للعقوبات . -4
 عتو بِن إسرائيل بالكفر وقتل األنبياء واملعصية والعدوان . -5
 أن قتل األنبياء موجب للعقوبة . -6
ُجُدوَن ))  ُلوَن آيَاِت اَّللِه آنَاء اللهيحِل َوُهمح َيسح ِل الحِكَتاِب ُأمهٌة قَآئَِمٌة يَ ت ح ِم 113لَيحُسواح َسَواء مِ نح َأهح ِمُنوَن بِاَّللِه َوالحيَ وح َح ( يُ 

لَِئَك ِمَن الصهاحلِِ  َراِت َوُأوح َي ح َن َعِن الحُمنَكِر َوُيَسارُِعوَن ِف اخلح َهوح َعُلواح ِمنح 114نَي )اْلِخِر َويَأحُمُروَن بِالحَمعحُروِف َويَ ن ح ( َوَما يَ فح
ُه َواَّللهُ َعِليٌم بِالحُمتهِقنَي ) َفُروح  ( . (115َخريحٍ فَ َلن ُيكح

 [ . 115 -113] آل عمران :  
------------------ 

أن -كما ذكره حممد بن إسحاق وغريه، ورواه الَعو يف  عن ابن عباس-املشهور عن  كثري من املفسرين  (لَيحُسوا َسَواًء )  
هذه اآليات نزلت فيمن آَمَن من أحبار أهل الكتاب، كعبد هللا بن َسالم وأَسد بن ُعبَـي د وثعلبة بن َسع ية وأَسيد بن سع ية 

 (لَي ُسوا َسَواء  )  ، أي: ال يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب ]وهؤالء الذين أسلموا، وهلذا قال تعاىلوغريهم
رم، وهلذا قال تعاىل ُج 

 : أي: ليسوا  كلُّهم على َحد  سواء، بل منهم املؤمن ومنهم امل
ِل الحِكَتاِب ُأمهٌة قَائَِمٌة )  ِل الكتاب أُماٌة قَائَِمٌة اىل ) قوله تع:  يقال اْللوس( ِمنح َأهح استئناف مبني لكيفية عدم  (م ن  أَه 

 .التساوي ومزيل ملا فيه من اإلهبام 
 ُلوَن : قوله تعاىل )  قال ابن عاشور ِل ال ِكَتاِب أُماٌة قَائَِمٌة يـَتـ  استئناف قصد به إنصاف طائفة .. ( لَي ُسوا َسَواء  ِمن  أَه 

( منهم املؤمنون وأكثُرهم الفاسقون)كم على معظمهم بصيغة تعم هم ، تأكيدا  ِلما أفاده قولُه من أهل الكتاب ، بعد احل
ألهل الكتاب املتحد ث عنهم آنفا  ، وهم اليهود ، وهذه اجلملة تتنز ل من اليت بعدها منزلة  (ليسوا  )فالضمري يف قوله 
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 التمهيد.
 : لصالة يتلون آيات هللا آناء الليل فعرب  عن هتجدهم بتالوة القرآن يف أهنا قائمة يف ا قوله تعاىل ) أمة قائمة ( وقيل

م  ُسجادا  وقياما) ساعات الليل وهو كقوله   ( .الليل يِ ِإنا رَباَك يـَع َلُم أَناَك تـَُقوُم أدَّن ِمن ثـُُلثَ ) وقوله  (  َوالاِذيَن يِِبيُتوَن لَِرهبِ 
ُجُدونَ )والذي يدل على أن املراد من هذا القيام يف الصالة قوله (  َّلِلِا قانتني َوُقوُموا  ) وقوله (  ُقِم الليل) وقوله    (َوُهم  َيس 

 والظاهر أن السجدة ال تكون إال يف الصالة.
ِإالا َما )يف تفسري كوهنا قائمة : أهنا ثابتة على التمسك بالدين احلق مالزمة له غري مضطربة يف التمسك به كقوله وقيل : 

 ط( .قَائَِما  بالقس)أي مالزما  لالقتضاء ثابتا  على املطالبة مستقصيا  فيها ، ومنه قوله تعاىل :  (َعَلي ِه قَائِم ا ُدم تَ 
 يعِن مستقيمة (قَائَِمةٌ ) أي: قائمة بأمر هللا، مطيعة لَشر عه  ُمتاِبعة نِبا هللا، فهي:   قال ابن كثري . 
ُلوَن آيَاِت اَّللِه آنَاَء ال)  ُجُدونَ يَ ت ح  .أي: يقومون الليل، ويكثرون التهجد، ويتلون القرآن يف صلواهتم  ( لهيحِل َوُهمح َيسح

 ) وهم يسجدون ( املراد بذلك الصالة .
ِمُنوَن بِاَّللِه )  َح  . ومن ذلك اإلميان مبحمد ( يُ 
ِخِر )  ِم اْلح  وهو كل ما يكون بعد املوت .( َوالحيَ وح

 يأمرون بكل خري .( ِف َويَأحُمُروَن بِالحَمعحُرو 
َن َعِن الحُمنحَكِر )  َهوح  وينهون عن كل شر .( َويَ ن ح
َراِت )  َي ح  املسارعة يف اخلريات تقتضي فعلها وتكميلها واإلتيان هبا على أكمل وجه .( َوُيَسارُِعوَن ِف اخلح
 ما يتعلق باملسارعة للخريات قريبا  )وسيأيتخريات واألعمال الصاحلات الواجبات واملستحبات . لفينبغي للمسلم أن يبادر ل 

  إن شاء هللا(

 الصاحل : من أدى حق هللا وحق عباده . ( َوُأولَِئَك ِمَن الصهاحِلِنيَ )  
  : واعلم أن الوصف بذلك غاية املدح ويدل عليه القرآن واملعقول ، أما القرآن ، فهو أن هللا تعاىل مدح قال الرازي

وأدخلناهم ) ليهم الصالة والسالم فقال : بعد ذكر إمساعيل وإدريس وذي الكفل وغريهم هبذا الوصف أكابر األنبياء ع
َِتَنا ِإنـاُهم  م َن الصاحلني يف  َِتَك يف  َوأَد ِخل ِِن ) وذكر حكاية عن سليمان عليه السالم أنه قال (  َرمح  (  ِعَباِدَك الصاحلني ِبَرمح 

وأما املعقول فهو أن الصالح ضد الفساد ، وكل ما ال ينبغي أن (  يُل وصاحل ال ُمؤ ِمِننيَ فَِإنا اَّللَا ُهَو مواله َوِجرب ِ ) وقال 
يكون فهو فساد ، سواء كان ذلك يف العقائد ، أو يف األعمال ، فإذا كان كل ما حصل من باب ما ينبغي أن يكون ، 

 فقد حصل الصالح ، فكان الصالح داال  على أكمل الدرجات. 
َفُروُه َوَما يَ فح )    ء .أي: ال يضيع عند هللا بل جيزيكم به أوفر اجلزا (َعُلوا ِمنح َخريحٍ فَ َلنح ُيكح

 .أي: ال خيفى عليه عمل عامل، وال يضيع لديه أجر من أحسن عمال  (  َواَّللهُ َعِليٌم بِالحُمتهِقنيَ ) 
 الفوائد :

 بأمر هللا . أن أهل الكتاب ليسوا سواء ، منهم أمة ضالة ومنهم أمة قائمة -1
 بيان عدل هللا تعاىل .-2
 الثناء على القيام بطاعة هللا والثبات عليها .-3
 الثناء على من يتلون كتاب هللا تالوة وعمال  . -4
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 فضيلة السجود .-5
 فضل األمر باملعروف والنهي عن املنكر . -6
 احلث على املسارعة على اخلريات . -7
 فضل الصالح . -8
 ن يعرف الصفات اليت يكون فيها اإلنسان صاحلا  ليطبقها .على املسلم أ -9

 أن من عمال  خريا  أثيب عليها كامال  . -10
 بيان عدل هللا . -11
 احلث على العمل الصاحل . -12
 إثبات علم هللا تعاىل .-13
 الثناء على أهل التقوى . -14

ُهمح َأمحَواَلُُ ) إ  لَِئَك َأصحَحاُب النهاِر ُهمح ِفيَها َخاِلُدوَن نه الهِذيَن َكَفُرواح َلن تُ غحِِنَ َعن ح مح َواَل َأوحاَلُدُهم مِ َن اَّللِه َشيحًئا َوُأوح
(116) . ) 

 [ . 116] آل عمران : 
------------- 

 ه .أي: بآيات هللا وكذبوا رسله، وخالفوا كتابه، ومل ينتفعوا بوحيه إىل أنبيائ(  ِإنه الهِذيَن َكَفُروا)  
 ر لغة السرت والتغطية ، ويسمى الليل ) كافرا  ( ألنه يغطي كل شيء ، وكل شيء غطى شيء فقد كفره ، الكف

معه تكذيب أو مل  ، فهو عدم اإلميان باهلل ورسله، سواء كان: ضد اإلميانوشرعاً ، الزارع ألنه يغطي البذر بالرتابوالكافر 
 .يكن معه تكذيب

ُهمح )   تدفع عنه . أي : لن(  َلنح تُ غحِِنَ َعن ح
 ولو كثرت .( َأمحَواَُلُمح ) 
 ولو كثروا لينتصروا هبم .( َوال َأوحالُدُهمح ) 
 من عذاب هللا وعقابه شيئا  إذا نزل . أي : (  ِمَن اَّللِه َشيحئاً ) 

بـَُهم  )  قال تعاىل َا يُرِيُد اَّللُا َأن  يـَُعذِ  َواهُلُم  َوأَو الُدُهم  ِإمنا نـ َيا َوتـَز َهَق أَنـ ُفُسُهم  َوُهم  َكاِفُروَن َوال تـُع ِجب َك أَم   (  .هِبَا يِف الدُّ
 وقال تعاىل ) ما أغىن عِن ماليه ( .

 ( .يـَُغراناَك تـََقلُُّب الاِذيَن َكَفُروا يف ال ِبالِد َمَتاٌع قَِليٌل مُثا َمأ َواُهم  َجَهناُم َوبِئ َس ال ِمَهاُد  ال)  وقال تعاىل 
ُعُروَن ( . وقال تعاىل ) َا منُِدُُّهم  ِبِه ِمن مااٍل َوبَِننَي ُنَسارُِع هَلُم  يِف اخلريات َبل الا َيش   َأحَي َسُبوَن أمنا

َواُلُكم  َواَل أَو اَلدُُكم  باليت تـَُقر ُِبُكم  ِعنَدنَا زلفى ( .  وقال تعاىل ) َوَمآ أَم 
َا  َوهَل ُم َعَذاٌب مُِّهنٌي ( .وقال تعاىل )  َوالَ حَي َسََبا الذين َكَفُروا  أَ  َا مُن ِلي هَلُم  ليزدادوا ِإَث  ٌر ألَنـ ُفِسِهم  ِإمنا َا مُن ِلي هَلُم  َخيـ   منا

َواال  َوأَو اَلدا  َوَما حَن ُن مبَُعذاِبنَي ( وقوله ) أَفـَرَ وهم قد ادعوا ذلك ألنفسهم كما قال تعاىل عنهم  ثـَُر أَم  أَي َت ) َوقَاُلوا  حَن ُن َأك 
 الذي َكَفَر ِبآيَاتَِنا َوقَاَل أُلوتـَنَيا َماال  َوَوَلدا  ( . يعِن يف اآلخرة كما أوتيته يف الدنيا .
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 وقوله ) َولَِئن رُّجِ ع ُت إىل ريب ِإنا يل ِعنَدُه للحسىن ( أي : بدليل ما أعطاين يف الدنيا .
  : ا خص  األموال واألوالد من بنيقال ابن عاشور أعالق الذين كفروا ; ألن  الغناَء يكون بالفداء باملال ، كدفع  وإمن 

 الديات والغرامات، ويكون بالنصر والقتال، وأو ىل َمن يدافع عن الرجل ، من عشريته، أبناؤه ، وعن القبيلة أبناُؤها.
 وخص هللا تعاىل  األموال واألوالد  بالذكر لوجوه وقال ابن عطية : : 

 .ياة الدنيا ، وعظم ما جتري إليه اآلمال أهنا زينة احل :منها 
 .أهنا ألصق النصرة باإلنسان وأيسرها  :ومنها  
، فذكر هللا وهبا كانوا يفخرون على املؤمنني أن الكفار يفخرون باآلخرة ال مهة هلم إال فيها هي عندهم غاية املرء :ومنها  

، فإذا مل تغن هذه فغريها من األمور البعيدة  يف اآلخرةاء فيهما من عقاب هللاأن هذين اللذين مها هبذه األوصاف ال غن
 . أحرى أن ال يغِن

 . ويوم القيامة ال ينفع إال العمل الصاحل 
 ( . يـَو َم اَل يَنَفُع َماٌل َوالَ بـَُنوَن * ِإالا َمن  أََتى هللا ِبَقل ٍب َسِليمٍ قال تعاىل ) 

 .اآلية  ( نـاف ٍس َشي ئ ا واتقوا يـَو م ا الا جَت زِى نـَف ٌس َعن)وقوله 
َبَل ِمن  َأَحِدِهم م ل ء األرض َذَهب ا َوَلِو افتدى ِبهِ ) وقوله   ( . فـََلن يـُق 
 ( . تـَُقر ُبُكم  ِعنَدنَا زلفى َوَما أموالكم َوالَ أوالدكم باليت) وقوله 

رمي لغرميه ، ألن األصل يف الصحبة طول املالزمون هلا مالزمة الصاحب لصاحبه ، والغ (َوُأولَِئَك َأصحَحاُب النهاِر ) 
 املالزمة .

  وإمنا جعلهم من أصحاهبا ألهنم أهلها ال ( َوأُولَِئَك َأص َحاب النااِر ُهم  ِفيَها َخاِلُدوَن قوله تعاىل )  : يقال البغو
 خيرجون منها وال يفارقوهنا ، كصاحب الرجل ال يفارقه. 

 رين .والنار هي الدار اليت أعدها هللا للكاف 
وإن كان يستحق  –( وهذا األسلوب يطلق على الذين خيلدون فيها ، فاملؤمن العاصي أُولَِئَك َأص َحاُب النااِر قوله تعاىل )

 فإنه ال يسمى من أصحاب النار ، ألن األصل يف الصحبة طول املالزمة . –العذاب بالنار 
  ال خيرجون منها إال يف هذا املوضع ) أصحاب النار ( أي كل ما ورد ) أصحاب النار ( فاملراد أهلها الكفار الذين

 : املالئكة اخلزنة .
 ال خيرجون منها ، وال يفرت عنهم العذاب وال هم ينصرون . (  ُهمح ِفيَها َخاِلُدونَ )  

 وقد ذكر هللا تأبيده ِف ثالث آيات من القرآن الكرَي :
o ِديـَُهم  َطرِيقا  ِإنا الاِذيَن َكَفرُ : قال تعاىل ) ِف سورة النساء ِإالا َطرِيَق َجَهناَم  وا َوظََلُموا ملَ  َيُكِن اَّللُا لِيَـغ ِفَر هَلُم  َوال لِيَـه 

 ( . َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدا  وََكاَن َذِلَك َعَلى اَّللِا َيِسريا  
o ( .  َنِصريا  َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدا  ال جيَُِدوَن َولِي ا  َوال: قال تعاىل ) وِف سورة األحزاب 
o ( . َوَمن  يـَع ِص اَّللَا َوَرُسولَُه فَِإنا َلُه نَاَر َجَهناَم َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدا  : قال تعاىل ) وِف سورة اجلن 

رِِمنَي يف َعَذاِب َجَهناَم َخاِلُدونَ وقال تعاىل )  ُهم  َوُهم  ِفيِه ُمب ِلُسو .   ِإنا ال ُمج   ن ( .ال يـَُفتـاُر َعنـ 
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َها َوهَلُم  َعَذاٌب ُمِقيمٌ قال تعاىل )و   ( . يُرِيُدوَن َأن  خَي ُرُجوا ِمَن النااِر َوَما ُهم  خِبَارِِجنَي ِمنـ 
  يد إال وذكر جبنبها آية يف الوعد، وذلك لفوائداعلم أنه سبحانه وتعاىل ما ذكر يف القرآن آية يف الوع :قال الرازي: 
ألنه ملا حكم بالعذاب الدائم على املصرين على الكفر وجب أن حيكم بالنعيم  ليظهر بذلك عدله سبحانه ، أحدها : 

 الدائم على املصرين على اإلميان .
 أن املؤمن ال بد وأن يعتدل خوفه ورجاؤه . وثانيها :
 أنه يظهر بوعده كمال رمحته وبوعيده كمال حكمته فيصري ذلك سببا  للعرفان. وثالثها :
 الفوائد :

 واألوالد لن تغِن وتدفع عن الكفار عذاب هللا .أن املال  -1
 متام قدرة هللا وسلطانه على عباده . -2
 خطر فتنة األموال واألوالد . -3
 أن الكفار يف النار . -4
 أهنم خملدون فيها . -5
 إثبات النار . -6
ن حَيا َكَمَثِل رِيٍح ِفيَها)  ََياِة الدُّ َلَكتحُه َوَما َظَلَمُهُم  َمَثُل َما يُنِفُقوَن ِف ِهِذِه احلح ٍم َظَلُمواح أَنُفَسُهمح فََأهح ِصرٌّ َأَصاَبتح َحرحَث قَ وح

 ( . (117اَّللهُ َوَلِكنح أَنُفَسُهمح َيظحِلُموَن )
 [ .117آل عمران:]  

-----------  
ن حَيا)  ََياِة الدُّ  أي : الكفار .(  َمَثُل َما يُ نحِفُقوَن ِف َهِذِه احلح

 ا ينفقه الكفار يف هذا الدار .هذا مثل ضربه مل
 اعلم أنه تعاىل ملا بني  أن أموال الكفار ال تغِن عنهم شيئا  ، مث إهنم رمبا أنفقوا أمواهلم يف وجوه  رازيقال ال :

اخلريات ، فيخطر ببال اإلنسان أهنم ينتفعون بذلك ، فأزال هللا تعاىل هبذه اآلية تلك الشبهة ، وبني  أهنم ال ينتفعون 
 اإلنفاقات ، وإن كانوا قد قصدوا هبا وجه هللا.  بتلك

 قيل : برد شديد .( َكَمَثِل رِيٍح ِفيَها ِصرٌّ )  
  : قال أكثر املفسرين وأهل اللغة : الصر الربد الشديد وهو قول ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيدقال الرازي . 

 .وهو اختيار أيب بكر األصم وأيب بكر ابن األنباري: أن الصر: هو السموم احلارة والنار اليت تغلي ،  والثاين
لتصويتها عند االلتهاب ، ومنه صرير الباب ، والصرصر  ( ِفيَها ِصر  ) : وإمنا وصفت النار بأهنا  قال ابن األنباري

عن ابن عباس رضي هللا  وروى ابن األنباري بإسناده(  َصراةٍ  فَأَقـ بَـَلِت امرأته يف ) مشهور ، والصرة الصيحة ومنه قوله تعاىل 
قال فيها نار ، وعلى القولني فاملقصود من التشبيه حاصل ، ألنه سواء كان بردا  مهلكا  أو حرا  (  ِفيَها ِصر  ) عنهما يف 

 ه.حمرقا  فإنه يصري مبطال  للحرث والزرع فيصح التشبيه ب
َلَكتحُه )  ٍم َظَلُموا أَن حُفَسُهمح فََأهح أي : أصابت تلك الريح املدمرة زرع قوم ظلموا أنفسهم باملعاصي  (َأَصاَبتح َحرحَث قَ وح
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 فأفسدته وأهلكته فلم ينتفعوا به ، فكذلك الكفار ميحق هللا أعماهلم الصاحلة كما يذهب هذا الزرع بذنوب صاحبه .
 ميان جعله هللا شرطا  يف واملعىن أن  هللا مل يظلمهم حني مل يتقبل نفقاهتم بل هم تسب بوا يف ذلك ، إذ مل يؤمنوا ألن اإل

قبول األعمال ، فلما أعلمهم بذلك وأنذرهم مل يكن عقابه بعد ذلك ظلما  هلم ، وفيه إيذان بأن  هللا ال خيالف وعده من 
 نفي الظلم عن نفسه. 

  بِب آِخُرها ، : َضَرَب ألعماهلم املتعل قة باألموال مثال  ، فشب ه هيئة إنفاقهم املعجب ظاهُرها ، املخي ِ قال ابن عاشور
 حني حيبطها الكفر ، هبيئة زرع أصابته ريح باردة فأهلكته ، تشبيه املعقول باحملسوس.

 .ظََلَمُهُم اَّللُا َوَلِكن  أَنـ ُفَسُهم  َيظ ِلُموَن(  
والسامعون عاملون بأن عقاب األقوام الذين ظلموا أنفسهم غاية يف الشد ة ، فذكر وصفهم بظلم  وقال رمحه هللا :

 .نفسهم لتذكري السامعني بذلك على سبيل املوعظة أ
  َشَبُه ما ينفق الذين كفروا ، أي : َشَبُه ما يتصدق به الكافر من ماله ، فيعطيه من  معىن اْلية ِف يقال الطرب و :

وأنه مكذب ، يف أن ذلك غري نافعه مع كفره ،  يعطيه على وجه الُقربة إىل رب ه وهو لوحدانية هللا جاحد ، وحملمد 
مضمحل  عند حاجته إليه ، ذاهٌب بعد الذي كان يرجو من عائدة نفعه عليه كشبه ريح فيها برد شديد ، أصابت هذه 
الريح اليت فيها الربد الشديد "حرَث قوم" ، يعِن : زرع قوم قد أمالوا إدراكه ، ورَجو ا رَي عه وعائدة نفعه "ظلموا أنفسهم" ، 

 ، وتعداوا حدوده "فأهلكته" ، يعِن : فأهلكت الريح اليت فيها الصرُّ زرعهم ذلك ، يعِن : أصحاب الزرع ، عصوا هللا
 بعد الذي كانوا عليه من األمل ورجاء عائدة نفعه عليهم.

 يقول تعاىل ذكره : فكذلك فعل هللا بنفقة الكافر وصدقته يف حياته ، حني يلقاه ، يبطل ثواهبا وخييب رجاؤه منها.
 الفوائد :

 الكافر ال يستفيد من أعماله يوم القيامة .أن  -1
َنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمن  َعَمٍل َفَجَعل َناُه َهَباء  َمن ُثورا  كما قال تعاىل )  ( . َوَقِدم 

َتدات  ِبِه الر ِيُح يف يـَو ٍم َعاِصٍف الوقال تعاىل ) ٍء َذِلَك  َمَثُل الاِذيَن َكَفُروا ِبَرهبِ ِم  أَع َماهُلُم  َكَرَماٍد اش  يـَق ِدُروَن مماا َكَسُبوا َعَلى َشي 
 ( . ُهَو الضاالُل ال َبِعيدُ 

ُه َشي ئا  وقال تعاىل ) آُن َماء  َحَّتا ِإَذا َجاَءُه ملَ  جيَِد  َوَوَجَد اَّللَا ِعن َدُه فـََوفااُه  َوالاِذيَن َكَفُروا أَع َماهُلُم  َكَسرَاٍب ِبِقيَعٍة حَي َسُبُه الظام 
َسابِ حِ  ُ َسرِيُع احلِ   ( . َسابَُه َواَّللا
ِفِقنَي مماا ِفيِه َويـَُقوُلوَن يَا َويـ َلتَـَنا َماِل َهَذا ال ِكَتاِب ال قال تعاىل عن يوم القيامة ) و  رِِمنَي ُمش  َوُوِضَع ال ِكَتاُب فـَتَـَرى ال ُمج 

َصاَها َوَوَجُدوا   ( . َما َعِمُلوا َحاِضرا  َوال يَظ ِلُم رَبَُّك َأَحدا  يـَُغاِدُر َصِغريَة  َوال َكِبريَة  ِإالا َأح 
 أن من شروط قبول العمل اإلميان . -2
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َواا أَي َُّها الهِذيَن آَمُنواح اَل تَ تهِخُذواح ِبطَانًَة مِ ن ُدوِنُكمح اَل يَأحُلوَنُكمح َخَبااًل َودُّواح َما َعِنتُّمح َقدح ) ي ِهِهمح  بََدِت الحبَ غحَضاء ِمنح َأف ح
بَ ُر َقدح بَ ي هنها َلُكُم اْليَاِت ِإن ُكنُتمح تَ عحِقُلوَن ) ِمُنوَن 118َوَما ُُتحِفي ُصُدورُُهمح َأكح َح ( َهاأَنُتمح ُأوحالء ُتُِبُّونَ ُهمح َواَل حيُِبُّوَنُكمح َوتُ 

اح َعضُّواح عَ  َليحُكُم األَنَاِمَل ِمَن الحَغيحِظ ُقلح ُموُتواح ِبَغيحِظُكمح ِإنه اَّللهَ َعِليٌم ِبَذاِت بِالحِكَتاِب ُكلِ ِه َوِإَذا َلُقوُكمح قَاُلواح آَمنها َوِإَذا َخَلوح
رِبُواح َوتَ ت هُقواح اَل َيُضرُّ 119الصُُّدوِر ) َرُحواح ِِبَا َوِإن َتصح ُهمح َوِإن ُتِصبحُكمح َسيِ َئٌة يَ فح َح ُكمح َحَسَنٌة َتُس ُكمح َكيحُدُهمح ( ِإن ََتحَسسح

 ( . (120ا ِإنه اَّللهَ َبَا يَ عحَمُلوَن حمُِيٌط )َشيحئً 
 [ . 120 – 118] آل عمران :  
------------------ 
أي : ال تتخذوا املنافقني أصدقاء تودوهنم وتطلعوهنم على أسراركم ( يَا أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ال تَ تهِخُذوا ِبطَانًَة ِمنح ُدوِنُكمح ) 

 غري املؤمنني .وجتعلوهنم أولياء من 
 بطانة الرجل : هم خاصة أهله الذين يطلعون على داِخلة أمره . قال ابن كثري : 
 َواء ُدَخالَء وُوجَلاء ،  قال القرطيب : هنى هللا عز  وجل  املؤمنني هبذه اآلية أن يـَتاِخذوا من الكفار واليهود وأهل األه 

 يفاوضوهنم يف اآلراء ، ويسندون إليهم أمورهم.
َهبك ودينك فال ينبغي لك أن حتادثه ; قال الشاعر : ويُقا  ل : كل من كان على خالف َمذ 

َتِدي ُقارن يـَق 
أل  َوَسل  عن َقرِينِه . . .َفكلُّ َقرِيٍن بِامل  عن ال َمرِء اَل َتس 

 ( .املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل ) قال  ويف سنن أيب داود عن أيب هريرة عن النِب  
 م .روي عن ابن مسعود أنه قال : اعتربوا الناس بإخواهنو 

رمحه اَّلل  : قلت وقد انقلبت األحوال يف هذه األزمان باختاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء ، وتسودوا  - مث قال القرطيب
بعث اَّلل  من  ما) قال  بذلك عند اجلهلة األغبياء من الوالة واألمراء. روى البخاري عن أىب سعيد اخلدري عن النِب  

نِب وال استخلف من خليفة إال كانت له بطانتان : بطانة تأمره باخلري وحتضه عليه. وبطانة تأمره بالشر وحتثه عليه ، 
 ( .واملعصوم من عصمه اَّلل  

 اختلفوا يف أن الذين هنى هللا املؤمنني عن خمالطتهم من هم   على أقوال : :  قال الرازي 
وذلك ألن املسلمني كانوا يشاوروهنم يف أمورهم ويؤانسوهنم ملا كان بينهم من الرضاع واحللف  أهنم هم اليهود األول :

ظنا  منهم أهنم وإن خالفوهم يف الدين فهم ينصحون هلم يف أسباب املعاش فنهاهم هللا تعاىل هبذه اآلية عنه ، وحجة 
 هود فتكون هذه اآلية أيضا  كذلكأصحاب هذا القول أن هذه اآليات من أوهلا إىل آخرها خماطبة مع الي

 أهنم هم املنافقون ، وذلك ألن املؤمنني كانوا يغرتون بظاهر أقوال املنافقني ويظنون أهنم صادقون  الثاين :
فمنع املؤمنني أن يتخذوا بطانة  ( ِبطَانَة  م ن ُدوِنُكم  ) املراد به مجيع أصناف الكفار ، والدليل عليه قوله تعاىل  الثالث :

لَِياء) غري املؤمنني فيكون ذلك هنيا  عن مجيع الكفار وقال تعاىل  من  (  يا أيها الذين ءاَمُنوا  اَل تـَتاِخُذوا  َعُدو ى َوَعُدواُكم  أَو 
ومما يؤكد ذلك ما روي أنه قيل لعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه : ههنا رجل من أهل احلرية نصراين ال يعرف أقوى حفظا  

منه ، فإن رأيت أن تتخذه كاتبا  ، فامتنع عمر من ذلك وقال : إذن اختذت بطانة من غري املؤمنني ،  وال أحسن خطا  
فقد جعل عمر رضي هللا عنه هذه اآلية دليال  على النهي عن اختاذ بطانة ، وأما ما متسكوا به من أن ما بعد اآلية خمتص 
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أصول الفقه أن أول اآلية إذا كان عاما  وآخرها إذا كان خاصا  مل  باملنافقني فهذا ال مينع عموم أول اآلية ، فإنه ثبت يف
 م .يكن خصوص آخر اآلية مانعا  من عمو 

  يأمنوا من خيالفهم يف  النداء بوصف اإلميان ، لإلشعار بأن مقتضى اإلميان يوجب عليهم أال -سبحانه  -وصدر
لياء يلقون إليهم باملودة ، وأال يطلعوهم على ما جيب عقيدهتم على أسرارهم ، وأال يتخذوا أعداء اَّلل  وأعداءهم أو 

  .إخفاؤه من شئون وأمور خاصة باملؤمنني
أي فسادا  ( َلو  َخَرُجوا  ِفيُكم ماا زَاُدوُكم  ِإالا َخَباال  )قال تعاىل ( أي: ال يقصرون لكم يف الفساد ، ال يَأحُلوَنُكمح َخَبااًل ) 

 وضررا .
 ال يقصِ رون فيما فيه الفساُد عليكم. ( يَأ ُلوَنُكم  َخَباال  الَ  )ومعىن :  قال القرطيب 
 يقول فسادا . (اَل يَأ ُلوَنُكم  َخَباال   ): بني  تعاىل املعىن الذي ألجله هنى عن املواصلة فقال :  قال القرطيب 

ون اجلهد يف املكر واخلديعة ، على يعِن ال يرتكون اجلهد يف فسادكم ، يعِن أهنم وإن مل يقاتلوكم يف الظاهر فإهنم ال يرتك
 ما يأيت بيانه.

 أي : متنوا مشقتكم وما يوقعكم يف الضرر الشديد .( َودُّوا َما َعِنتُّمح ) 
م ال يألون جهدا يف إفساد ، جبانب أهنأسراركم مع أهنم ليسوا على ملتكم: أن هؤالء الذين تصافوهنم وتفشون إليهم  يأ

   مشقتكم وشدة ضرركم ، وتفريق مجعكم ، وذهاب قوتكم.، فإهنم حيبون عنتكم و أمركم
َواِهِهمح )   . ( أي : قد ظهرت أمارات العداوة لكم على ألسنتهمَقدح َبَدِت الحبَ غحَضاُء ِمنح َأف ح
  : أي: قد الح على َصَفحات وجوههم، وفلتات ألسنتهم من العداوة، مع ما هم مشتملون عليه يف قال ابن كثري

 . ضاء لإلسالم وأهله، ما ال خيفى مثله على لبيب عاقلصدورهم من البغ
  يعِن ظهرت العداوة والتكذيب لكم من أفواههم. (َقد  بََدِت البغضآء ِمن  أَفـ َواِهِهم  ) :قوله تعاىل  قال القرطيبو 

.  والبغضاء : البغض ، وهو ضد  احُلبِ 
هم وثـَر ثـََرهتم يف أقواهلم هذه ، فهم فوق املتسرت الذي تبدو وخص  تعاىل األفواه بالذ ِكر دون األلسنة إشارة  إىل َتشدُّق

 البغضاء يف عينيه.
 أي ظهرت أمارات العداوة لكم من فلتات ألسنتهم  (َقد  بََدِت البغضاء ِمن  أفواههم قوله تعاىل )   : يقال اْللوس

ألسنتهم ، وقال قتادة : ظهور ذلك  وفحوى كلماهتم ألهنم لشدة بغضهم لكم ال ميلكون أنفسهم وال يقدرون أن حيفظوا
 . فيما بينهم حيث أبدى كل منهم ما يدل على بغضه للمسلمني ألخيه ، وفيه بعد إذ ال يناسبه ما بعده. 

  إن محلناه على املنافقني ففي تفسريه وجهان ( َقد  بََدِت البغضاء ِمن  أفواههم) قوله :  قال الرازيو : 
لطريق املخالصة يف الود والنصيحة ،  همن أن جيري يف كالمه ما يدل على نفاقه ومفارقتاألول : أنه ال بد يف املنافق 

 ( . حلَ ِن القول َولَتَـع رِفـَنـاُهم  يِف ) ونظريه قوله تعاىل 
 ن .وقد قيل : كوامن النفوس تظهر على صفحات الوجوه وفلتات اللسا 
بَ ُر  )  ه لكم من البغضاء أكثر مما يظهرونه .أي : وما يبطنون( َوَما ُُتحِفي ُصُدورُُهمح َأكح
  : يعِن الذي يظهر على لسان املنافق من عالمات البغضاء أقل مما يف قلبه من النفرة ، والذي يظهر من قال الفخر
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 عالمات احلقد على لسانه أقل مما يف قلبه من احلقد. أ
ياِت )  لة على وجوب اإلخالص يف الدين ومواالة ومعاداة املنافقني ( أي : وقد وضحنا لكم اآليات الداَقدح بَ ي هنها َلُكُم اْلح
. 

 أي : إن كنتم تعقلون عن هللا أمره وهنيه .(  ِإنح ُكنحُتمح تَ عحِقُلونَ 
  ذكر يف هذه اآلية أمورا  ثالثة ، كل واحد منها على أن املؤمن ال جيوز أن يتخذ غري املؤمن بطانة لنفسه فاألول مث 
حتبون املنافقني مما يظهرون لكم من اإلميان، فتحبوهنم -أيها املؤمنون-ي: أنتم أ (ُتُِبُّونَ ُهمح َوال حيُِبُّوَنُكمح  َها أَن حُتمح ُأوالءِ ) 

 ا  .على ذلك وهم ال حيبونكم، ال باطنا وال ظاهر 
 : حتبون هلم اإلسالم وهم حيبون أن تبقوا على الكفر . وقيل
 .بسبب كونكم مسلمني َوالَ حيُِبُّوَنُكم  ، بينهم من الرضاعة واملصاهرةبسبب ما بينكم و ( حتُِبُّونـَُهم  : ) وقيل
 م .بسبب أن الكفر مستقر يف باطنه ( َوالَ حيُِبُّوَنُكم  ) بسبب أهنم أظهروا لكم اإلميان  ( حتُِبُّونـَُهم  )  : وقيل
مبعىن أهنم يريدون إلقاءكم يف (  اَل حيُِبُّوَنُكم  وَ ) مبعىن أنكم ال تريدون إلقاءهم يف اآلفات واحملن  ( حتُِبُّونـَُهم  : )  وقيل

 ر .اآلفات واحملن ويرتبصون بكم الدوائ
واعلم أن هذه الوجوه اليت ذكرناها إشارة إىل األسباب املوجبة لكون املؤمنني حيبوهنم ولكوهنم يبغضون املؤمنني ، فالكل 

وعرفهم أهنم مبطلون يف ذلك البغض صار ذلك داعيا  من داخل حتت اآلية ، وملا عرفهم تعاىل كوهنم مبغضني للمؤمنني 
 حيث الطبع ، ومن حيث الشرع إىل أن يصري املؤمنون مبغضني هلؤالء املنافقني. 

ِمُنوَن بِالحِكَتاِب ُكلِ ِه )  َح  أي: ليس عندكم يف شيء منه شك وال رَي ب، وهم عندهم الشك والر َِيب واحِلرية. (َوتُ 
 ة إضمار ، والتقدير : وتؤمنون بالكتاب كله وهم ال يؤمنون به ، وحسن احلذف ملا بينا أن يف اآليرازي : قال ال

 الضدين يعلمان معا  فكان ذكر أحدمها مغنيا  عن ذكر اآلخر. 
 والكتاب اسم جنس ; قال ابن عباس : يعىن بالُكُتب.:  قال القرطيب 

ُفروَن مبَا َوَرآَءُه َوِإَذا ِقيَل ) واليهود يؤمنون بالبعض ; كما قال تعاىل  َنا َوَيك   ( .هَلُم  آِمُنوا  مبَا أَنـ َزَل اَّللُا قَاُلوا  نـُؤ ِمُن مبَآ أُن زَِل َعَليـ 
وهذا شأن املنافقني يُظ ِهرون للمؤمنني اإلمياَن واملود ة، وهم يف الباطن خبالف ذلك من كل  (َوِإَذا َلُقوُكمح قَاُلوا آَمنها ) 
 ه .وج
َنَاِمَل ِمَن الحَغيحِظ َوِإَذا )   األنامل أطراف األصابع .، وذلك أشد الغيظ واحلنق .( َخَلوحا َعضُّوا َعَليحُكُم األح
  : والغيظ : غضب شديد يالزمه إرادة االنتقام.،  وعض  األنامل كناية عن شد ة الغيظ والتحس رقال ابن عاشور 
وة ، وشدة الغيظ على املؤمنني حَّت تبلغ تلك الشدة إىل عض املعىن : أنه إذا خال بعضهم ببعض أظهروا شدة العداو 

األنامل ، كما يفعل ذلك أحدنا إذا اشتد غيظه وعظم حزنه على فوات مطلوبه ، وملا كثر هذا الفعل من الغضبان ، 
 صار ذلك كناية عن الغضب حَّت يقال يف الغضبان : إنه يعض يده غيظا  وإن مل يكن هناك عض ، قال املفسرون :

 وإمنا حصل هلم هذا الغيظ الشديد ملا رأوا من ائتالف املؤمنني واجتماع كلمتهم وصالح ذات بينهم.
ي: مهما كنتم حتسدون عليه املؤمنني ويغيظكم ذلك منهم، فاعلموا أن هللا ُمتم  نعمته على أ  ( ُقلح ُموُتوا ِبَغيحِظُكمح ) 

 م .هر ديَنه، فموتوا أنتم بغيظكعباده املؤمنني وُمَكمٌل دينه، وُمع ٍل كلمَته ومظ
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 وهو دعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حَّت يهلكوا به ، واملراد من ازدياد الغيظ ازدياد ما يوجب هلم ذلك :  قال الرازي
 ي .الغيظ من قوة اإلسالم وعزة أهله وما هلم يف ذلك من الذل واخلز 

 يقصد به خماطبون معيانون ألناه دعاء على الاذين  كالم مل  (قل موتوا بغيظكم تعاىل ) : قوله  وقال ابن عاشور
يعض ون األنامل من الغيظ ، وهم يفعلون ذلك إذا خلوا ، فال يتصو ر مشافهتهم بالد عاء على التاعيني ولكناه كالم قصد 

م ُكل إمساعه لكل  من يعلم من نفسه االت صاف بالغيظ على املسلمني وهو قريب من اخلطاب الاذي يقصد به عمو 
 ( .ولو ترى إذ اجملرمون ناكسوا رؤوسهم  )خماطب حنو 

والدعاء عليهم باملوت بالغيظ صرحيُه طلب موهتم بسبب غيظهم ، وهو كناية عن مالزمة الغيظ هلم طول حياهتم إن 
،  طالت أو قصرت ، وذلك كناية عن دوام سبب غيظهم ، وهو حسن حال املسلمني ، وانتظام أمرهم ، وازدياد خريهم

ويف هذا الدعاء عليهم بلزوم أمل الغيظ هلم ، وبتعجيل موهتم به ، وكل  من املعنيني املكِن هبما مراد هنا ، والتكِن  بالغيظ 
 وباحلسد عن كمال املغيظ منه احملسود مشهور ، والعرب تقول : فالن حمساد ، أي هو يف حالة نعمة وكمال.

 هللا تعاىل إذا قال لشيء : كن فيكون.: إن قيل : كيف مل ميوتوا و قال القرطيب 
 قيل عنه جوابان :

 أي قل يا حممد أدام هللا غيظكم إىل أن متوتوا.،  قال فيه الطربي  وكثري من املفسرين : هو دعاء عليهم:  أحدمها 
 فعلى هذا يتجه أن يدعو عليهم هبذا ُمَواجهة  وغرَي مواجهة خبالف الل ع َنة.

فعلى هذا املعىن زال معىن الدعاء وبقي ،  هم أهنم ال يدركون ما يؤملون ، فإن املوت دون ذلك: أن املعىن أخرب الثاين 
 معىن التق رِيع واإلَغاَظة.

أي: هو عليم مبا تنطوي عليه ضمائركم، وُتكنُّه َسرَائرُُكم من البغضاء واحلسد والغل  ( ِإنه اَّللهَ َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ  )
ازيكم عليه يف الدنيا بأن يريكم خالف ما تؤم لون، ويف اآلخرة بالعذاب الشديد يف النار اليت أنتم للمؤمنني، وهو جم

 خالدون فيها، فال خروج لكم منها.
َرُحوا ِِبَا )  ُهمح َوِإنح ُتِصبحُكمح َسيِ َئٌة يَ فح َح ُكمح َحَسَنٌة َتُس ني وهو وهذه احلال دالة  على شدة العداوة منهم للمؤمن (ِإنح ََتحَسسح

-أنه  إذا أصاب املؤمنني خصب، ونصر وتأييد، وكثروا وعز  أنصارهم، ساء ذلك املنافقني، وإن أصاب املسلمني َسَنة  
 . أو أُديل عليهم األعداء، ملا هلل يف ذلك من احلكمة، كما جرى يوم ُأُحد، َفرح املنافقون بذلك-أي: َجد ب

 : سنة ليبني أن بأدَّن طروء احلسنة تقع املساءة بنفوس هؤالء املبغضني ، مث ذكر هللا تعاىل املس يف احل قال ابن عطية
 عادل ذلك يف السيئة بلفظ اإلصابة ، وهي عبارة عن التمكن.

فدل هذا النوع البليغ على شدة العداوة ، إذ هو حقد ال يذهب ،  ألن الشيء املصيب لشيء هو متمكن منه ، أو فيه
 بنزول الشدائد باملؤمنني. عند نزول الشدائد ، بل يفرحون 

 فاجلملة الكرمية بيان لفرط عداوة هؤالء املنافقني للمؤمنني ، حيث حيسدوهنم على ما :  قال ِف التفسري الوسيط
 يناهلم من خري ، ويشمتون هبم عند ما ينزل هبم شر.

 يمن قلوهبم ، حبيث إن أ وعرب يف جانب احلسنة باملس ، ويف جانب السيئة باإلصابة ، لإلشارة إىل متكن األحقاد
حسنة حَّت ولو كان مسها للمؤمنني خفيفا وليس غامرا عاما فإن هؤالء املنافقني حيزنون لذلك ، ألهنم يستكثرون كل 
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  .خري للمؤمنني حَّت ولو كان هذا اخلري ضئيال  
 : قد سوى بينهما يف غري هذا و ، والتعبري هنا باملس  مع احلسنة وباإلصابة مع السيئة جملرد التفنن يف التعبري وقيل

َوِإَذا َمساُه اخلري  ِإَذا َمساُه الشر َجُزوعا  )وقوله سبحانه  (ؤ ُهم  َوِإن ُتِصب َك ُمِصيَبةٌ ِإن ُتِصب َك َحَسَنٌة َتسُ )املوضع كقوله تعاىل 
 .( َمُنوعا  
 والفرح بنزول الشدائد على  واملعىن يف اآلية : أن من كانت هذه صفته من شد ة العداوة واحلِقد:  قال القرطيب

املؤمنني ، مل يكن أهال  ألن يتخذ بطانة ، ال ِسيما يف هذا األمر اجلسيم من اجلهاد الذي هو ِمالك الدنيا واآلخرة ; 
 ولقد أحسن القائل يف قوله : 

 . كل  العداوِة قد تُرَجى إفاقُتها . . .إال  عداوة َمن عاداك ِمن  حسدِ 
 عباده املؤمنني قال هللا تعاىل خماطبا : 
رِبُوا َوتَ ت هُقوا ال َيُضرُُّكمح َكيحُدُهمح َشيحئًا )  يرشدهم تعاىل إىل السالمة من شر األشرار وَكي ِد الُفج ار، باستعمال  (َوِإنح َتصح

وما مل الصرب والتقوى، والتوكل على هللا الذي هو حميط بأعدائهم، فال حول وال قوة هلم إال به، وهو الذي ما شاء كان، 
 يشأ مل يكن. وال يقع يف الوجود شيء إال بتقديره ومشيئته، ومن توكل عليه كفاه.

 : أرشد هللا املؤمنني إىل كيفية تلق ي أذى العدو  : بأن يتلق وه بالص رب واحلذر ، وعرب  عن احلذر  قال ابن عاشور
أي بذلك ينتفي الضر  كل ه ألن ه أثبت يف أو ل (  ال َيِضركم كيدهم شيئا  ) باالت قاء أي ات قاء كيدهم وخداعهم ، وقوله 

م ال يضر ون املؤمنني إال  أذى ، فاألذى ضر  خفيف ، فلماا انتفى الضر  األعظم الاذي حيتاج يف دفعه إىل شديِد  اآليات أهن 
ى ، وقل ة االكرتاث به ، مقاومة من القتال وحراسة وإنفاق ، كان انتفاء ما بَقي من الضر  هي نا  ، وذلك بالص رب على األذ

ال أحد أصرب على أذى يسمعه من ) ويف احلديث ،  مع احلذر منهم أن يتوس لوا بذلك األذى إىل ما يوصل ضر ا  عظيما  
 م ( .اَّللِا يدعون له نِد ا  وهو يرزقه

  وهذا تعليم من هللا وإرشاد إىل أن يستعان على كيد العدو بالصرب والتقوى. : يقال النسفو 
 ك .: إذا أردت أن تكبت من حيسدك فازدد فضال  يف نفس ل احلكماءوقا
 هتديد للكافرين .(  ِإنه اَّللهَ َبَا يَ عحَمُلوَن حمُِيطٌ ) 
  إن هللا مبا يعمل هؤالء الكفار يف عباده وبالده من الفساد والصد  عن سبيله ، والعداوة ألهل دينه ، :  يقال الطرب

ط" جبميعه ، حافظ له ، ال يعزب عنه شيء منه ، حَّت يوفيهم جزاءهم على ذلك كله ، وغري ذلك من معاصي هللا "حمي
 ويذيقهم عقوبته عليه. 

 الفوائد :
 حترمي اختاذ البطانة اليت ليست منا . -1
 أن جتنب البطانة السيئة من مقتضيات اإلميان . -2
 أن أعداءنا يودون لنا ما يشق علينا . -3
 .بغض الكفار للمؤمنني  -4
 أن ما يف قلوب األعداء من العداوة والبغضاء أكثر مما يبدو . -5
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 بيان علم هللا مبا يف القلوب . -6
 وجوب اإلميان جبميع الكتب . -7
 أن العربة باألفعال ال باألقوال . -8
 قوة املسلم أمام األعداء . -9

 إثبات علم هللا ملا يف القلوب . -10
 منني ، ألهنم يسؤهم فرحك ، ويفرحهم هزميتك .بيان شدة عداوة الكفار للمؤ  -11
ِلَك تُ بَ وِ ىءُ )  يٌع َعِليٌم ) َوِإذح َغَدوحَت ِمنح َأهح ِمِننَي َمَقاِعَد ِللحِقَتاِل َواَّللهُ مسَِ َح ( ِإذح مَههت طهآئَِفَتاِن ِمنُكمح َأن تَ فحَشالَ 121الحُم

ِمُنوَن ) َواَّللهُ َولِي ُُّهَما َوَعَلى اَّللِه فَ لحَيتَ وَكهلِ  َح  (122الحُم
 [ . 122 -121] آل عمران :  

------------------ 
ِلكَ )  د حني خرجت إىل أحد من عند أهلك ، أي : من املنزل الذي فيه أي : واذكر يا حمم (  َوِإذح َغَدوحَت ِمنح َأهح

 أهلك .
ِمِننَي َمَقاِعَد ِللحِقَتاِل )  َح  أماكنهم لقتال عدوهم ، وجتعلهم مي منة وميسرة حيث أمرهتم .ل املؤمنني أي : تنز  ( تُ بَ وِ ُئ الحُم
  وأصل التبوء اختاذ املنزل ، يقال بو أته منزال  : إذا أسكنته إياه. 
يعٌ )   أي : ملا تقولون .(  َواَّللهُ مسَِ
 بضمائركم . ( َعِليمٌ  )
 : س، واحلسن، وقتادة، والسُّدِ ي، وغري واحد. املراُد هبذه الوقعة يوم ُأُحد عند اجلمهور، قاله ابن عبا قال ابن كثري

 وعن احلسن البصري: املراد بذلك يوم األحزاب. رواه ابن جرير، وهو غريب ال يـَُعوال  عليه.
 . وكانت وقعُة أحد يوَم السبت من شوال سنة ثالث من اهلجرة

 ا من أوضح مظاهر:  قال ابن عاشور كيد املخالفني يف الد ين ، املنافقني   ومناسبة ذكر هذه الوقعة عقب ما تقد م أهنا
، وملاا كان شأن املنافقني من اليهود وأهل يثرب واحدا  ، ودخيلتهما سواء ، وكانوا يعملون على ما تدب ره اليهود ، مجع هللا 

 م .مكائد الفريقني بذكر غزوة أُحد ، وكان نزول هذه السورة عقب غزوة أُحد كما تقد  
قَاَل نـََزَلت  َهِذِه اآليَُة ِفيَنا )ِإذ  مَهات  طَائَِفَتاِن ِمن ُكم  أَن   َعن  َجاِبٍر  (َتاِن ِمنحُكمح َأنح تَ فحَشال َواَّللهُ َولِي ُُّهَما ِإذح مَههتح طَائِفَ ) 

 رواه البخاري . َولِيـُُّهَما( َحارِثََة ، َوَما ُأِحبُّ أَنـاَها ملَ  تـَن زِل  ، َواَّللُا يـَُقوُل )َواَّللاُ  َسِلَمَة َوَبِِن  تـَف َشالَ( َبِِن 
  واهلم  من الطائفتني كان بعد اخلروج ملا رجع عبد هللا بن أيب  مبن معه من املنافقني فحفظ هللا قلوب املؤمنني فلم

 يرجعوا وذلك قوله ) وهللا وليهما ( .
 َب واخلور ، لكن هللا ثبتهما .بعد أن تسرب إليهما بعض اجل فصورة الفشل : أهنما مهتا أن ينصرفا عن رسول هللا 

ِمُنونَ )  َح  أي : على هللا ال على غريه فليتعمد أهل اإلميان . ( َوَعَلى اَّللِه فَ لحَيتَ وَكهِل الحُم
 واآلية دليل على وجوب التوكل .

 ( . َعَلى اَّللِا فـَتَـوَكاُلوا ِإن  ُكن ُتم  ُمؤ ِمِننيَ قال تعاىل ) و 
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 ( .  فـَل َيتَـوَكاِل ال ُمؤ ِمُنونَ َوَعَلى اَّللاِ وقال تعاىل ) 
  .فـَل َيتَـوَكاِل ال ُمؤ ِمُنوَن( ِإن  يـَن ُصر ُكُم اَّللُا َفال َغاِلَب َلُكم  َوِإن  خَي ُذل ُكم  َفَمن  َذا الاِذي يـَن ُصرُُكم  ِمن  بـَع ِدِه َوَعَلى اَّللاِ وقال تعاىل ) 
 ( . ال ُمؤ ِمُنونَ  َوَعَلى اَّللِا فـَل َيتَـوَكالِ  وقال تعاىل )

 ( . تـَوَكال  َعَلى اَّللِا وََكَفى بِاَّللِا وَِكيال  وقال تعاىل ) 
 ( . َوتـَوَكال  َعَلى اَّللِا ِإناُه ُهَو الساِميُع ال َعِليمُ وقال تعاىل ) 
ُه َوتـَوَكال  َعَلي ِه َوَما رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعماا تـَع َمُلونَ وقال تعاىل ) ف   . ( اع ُبد 
 ( . َوتـَوَكال  َعَلى اَّللِا وََكَفى بِاَّللِا وَِكيال  وقال تعاىل ) 

 فاستطعموين أطعمكم، إال من أطعمته، عبادي كلكم جائع ا : يتعاىل ي ) يقولعن ربه يف احلديث القدس وقال 
 م ( .كأكس فاستكسوين من كسوته، إال عارٍ  وكلكم طعمكم،أفاستطعموين  وكلكم جائع إال من أطعمته،

وجوب التوكل على هللا يف الرزق املتضمن : فيه  عن هذا احلديث الشريف -هللا رمحه -تيمية ابن سالم قال شيخ اإل
وأنه سبب ة ، قدرة مطلق يقدر غري هللا على اإلطعام والكسوة رة كاللباس ،وأنه الضودفع امل، كالطعام  ;املنفعة جلب

 لدخول اجلنة . 
 وللتوكل فضائل :

 أهل التوكل هم أهل حمبة هللا عز وجل . :أواًل 

  ( .َّللَ  حيُِبُّ ال ُمتَـوَكِ ِلنيفَِإَذا َعَزم َت فـَتَـوَكال  َعَلى اَّللِ  ِإنا اقال تعاىل ) 
 .التوكل من شيم أنبياء هللا ورسله وأوليائه  ثانياً :

ِه يَا قـَو ِم ِإن َكاَن َكبُـَر َعَلي ُكم ماَقاِمي َوَتذ ِكرِيي ِبآيَاِت اَّللِ  فـََعَلى اَّللِ  َوات ُل َعَلي ِهم  نـََبَأ نُوٍح ِإذ  قَاَل لَِقو مِ قال تعاىل عن نوح ) 
 (  تـَوَكال تُ 

َتِقيٍم ِإين ِ تـَوَكال ُت َعَلى اَّللِ  َريبِ  َورَبِ ُكم ماا ِمن َدآباٍة ِإالا ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَها ِإنا َريبِ  َعَلى ِصرَ ) وقال تعاىل عن هود :  ( اٍط مُّس 
. 

 أهل التوكل هم أهل اإلميان . ثالثاً :

َا ال ُمؤ ِمُنوَن الاِذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللُ  َوِجَلت  قـُُلوبـُُهم  َوِإَذا تُِلَيت  َعَلي ِهم  آيَاتُُه زَاَدتـ ُهم  إِ قال تعاىل )   ( .ميَانا  َوَعَلى َرهبِ ِم  يـَتَـوَكاُلوَن ِإمنا
 ( أي : وعلى هللا وحده فليعتمد ول يثق املؤمنون . َعَلى اَّللِا فـَل َيتَـوَكاِل ال ُمؤ ِمُنونَ وَ  وقال تعاىل )

، وكلما قوي توكل العبد كان  على انتفاء اإلميان عند انتفائه فجعل التوكل شرطا  يف اإلميان ، فدل قال ابن القيم : 
 .التوكل ضعيفا  كان دليال  على ضعف اإلميان وال بد  إميانه أقوى ، وإذا ضعف اإلميان ضعف التوكل ، وإذا كان

 .أهل التوكل هم أهل اجلنة  رابعاً :
اُر خالِ  ) قال تعاىل َهن  َناِة ُغَرفا  جَت رِي ِمن  حَت ِتَها األ  ُر ال عامِ َوالاِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصااحِلاِت لَُنبَـو ِئـَنـاُهم  ِمَن اجل  ِلنَي ِديَن ِفيها نِع َم َأج 

 م ( .الاِذيَن َصبَـُروا َوَعلى َرهب ِِ  .

 وكما يف حديث الباب .

 رواه مسلم ) يدخل اجلنة أقوام أفئدهتم مثل أفئدة الطري ( .  قال و 
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 حكى النووي يف هذا احلديث : أن املراد هبؤالء القوم هم املتوكلون .
 التوكل على هللا جملبة للرزق . خامساً :

الطري تغدو َخاصا  وتروح  وكله لرزقكم كما يرزقـلو أنكم تتوكلون على هللا حق ت) رسول هللا : قال قال عن عمر 
 رواه الرتمذي . بطانا (

 املتوكلون ليس عليهم للشيطان سبيل . سادساً :

 . (ِإناُه لَي َس لَُه ُسل طَاٌن َعَلى الاِذيَن آَمُنوا  َوَعَلى َرهبِ ِم  يـَتَـوَكاُلوَن قال تعاىل ) 
 املتوكلون هللا حسبهم وكافيهم . سابعاً :

ُبُه َوَمن يـَتَـوَكال  َعَلى اَّللاِ قال تعاىل )   ( . فـَُهَو َحس 
ومن  )فقال  جعل هللا لكل عمل جزاء من جنسه ، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده ،:  فقال بعض السل

من األجر ، كما قال يف األعمال ، بل جعل نفسه سبحانه   ذا، ومل يقل : نؤته كذا وك ه (يتوكل على هللا فهو حسب
جلعل  وحسبه وواقيه ، فلو توكل العبد على هللا حق توكله وكادته السموات واألرض ومن فيهن كايف عبده املتوكل عليه ،

 ه .ر له خمرجا  ، وكفاه ونص
 ) بدائع الفوائد ( .

 تعالء .أهل التوكل على هللا هم أهل العزة واالس ثامناً :

 ( .َوَمن يـَتَـوَكال  َعَلى اَّللِ  فَِإنا اَّللَ  َعزِيٌز َحِكيٌم قال تعاىل ) 
أي عزيز ال يذل من استجار به ، وال يضيع من الذ جبنابه والتجأ إىل زمامه ومحاه ، وحكيم ال يقصر قال يف اإلحياء : 

 .عن تدبري أمر من توكل على تدبريه 
 . ال توكل بدون إميان تاسعاً :

  ( .َوَعَلى اَّللِا فـَتَـوَكاُلوا ِإن  ُكن ُتم  ُمؤ ِمِنني قال تعاىل )
َا ال ُمؤ ِمُنوَن الاِذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللُا َوِجَلت  قـُُلوبـُُهم  َوِإَذا تُِلَيت  َعَلي ِهم  آيَاتُُه زَاَدتـ ُهم  ) وقال تعاىل   . (ِإميَان ا َوَعَلى َرهبِ ِم  يـَتَـوَكاُلوَن ِإمنا

 : من أقوال السالف 
ومن يشرك باهلل ه فيه ، فإنه مشرك ، قال تعاىل ) وما رجا أحٌد خملوقا  أو توكل عليه إال خاب ظن : قال شيخ اإلسالم

 ق ( .فكأمنا خرا من السماء فتخطفه الطري أو هتوي به الريح يف مكان سحي
 . من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على هللاوقال : 

 .توكل ال يأوي إال إىل ربه سبحانه، كذلك املعرف شيئا  يأوي إليه إال ثدي أمه: املتوكل كالطفل ال يبعض العارفنيقال و 
 .هوكان مأمورا  بإزالته ألزال ،حق توكله يف إزالة جبل عن مكانه ولو توكل العبد على هللا: رمحه هللا قال ابن القيمو 

 ل : على خصال أربعة :قا التوكل   على ما بنيت أمرك يف :  قيل حلاُت األصم
 ي .فاطمأنت به نفسعلمت أن رزقي ال يأكله غريي... 

 ه .فأنا مشغول بأن عملي ال يعمله غريي...  وعلمت
 ه .أبادر  وعلمت أن املوت يأيت بغتة... فأنا

 ه .وعلمت أين ال أخلو من عني هللا... فأنا مستحٍي من
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  فيكلك هللا إىل من اتكلت عليه .تتكلن على غري هللا قال بعض العلماء ال
 قال منصور بن عمار : قلوب املتوكلني أوعية الرضا .

 وقال بعضهم : عالمة التوكل انقطاع املطامع : أي يف اخللق واألسباب .
 . وقال أخر : التوكل إسقاط رؤية الوسائط والتعلق بأعلى العالئق

 الفوائد :
 يف احلرب . حسن تدبري الرسول  -1
 نه ينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة املقاتلني ويعر ف كل واحد منهم مكانه وعمله .أ-2
 إثبات هذين االمسني ومها : السميع والعليم . -3
 أن هللا سبحانه قد يلطف باملؤمن حَّت يثبته . -4
 من ة هللا على هاتني الطائفتني . -5
 وجوب التوكل على هللا . -6
 توكل على هللا .أنه إذا قوي اإلميان قوي ال -7
ُكُروَن ))   ٍر َوأَنُتمح َأِذلهٌة فَات هُقواح اَّللهَ َلَعلهُكمح َتشح  ( .  (123َوَلَقدح َنَصرَُكُم اَّللهُ بَِبدح
 [ . 123] آل عمران :  

------------- 
رٍ )   أي : يوم بدر . ( َوَلَقدح َنَصرَُكُم اَّللهُ بَِبدح
  السابع عشر من رمضان، من سنة اثنتني من اهلجرة، وهو يوم الفرقان الذي أعز وكان يف مجعة وافق : قال ابن كثري

مع قلة عدد املسلمني يومئذ، فإهنم كانوا ثالَثائة وثالثة عشر  هذايه الشرك وخراب حِمله، هللا فيه اإلسالم وأهله، ودمَغ ف
د مجيع ما حيتاجون إليه، وكان العدو يومئذ ما بني ، والباقون ُمشاة، ليس معهم من الَعدَ فيهم فرسان وسبُعون بِعريا   رجال  

الكاملة واخليول املسومة واحللي الزائد، فأعز هللا رسوله، وأظهر  سوابغ احلديد والَبيض، والعدة التسعمائة إىل األلف يف 
زى الشيطان  وجيله  ه النِب وقبيله، وأخ   .وحيه وتنزيله، وبـَياَض َوج 

أن النصر إمنا هو من عند هللا، ال بكثرة الَعَدد والُعَدد; وهلذا قال يف اآلية  : قليل عددكم ليعلموا أي (َوأَن حُتمح َأِذلهٌة  ) 
ٍ ِإذ  أَع َجَبت ُكم  َكثـ َرُتُكم  فـََلم  تـُغ ِن َعن ُكم  َشي ئ ا) األخرى ِبرِيَن . مُثا َوَضاَقت  َعَلي ُكُم األر ُض مبَا َرُحَبت  مُثا َولاي ُتم  ُمد   َويـَو َم ُحنَـني 

وا َوَذِلَك َجزَاُء ال َكاِفرِيَن . مُثا يـَُتوُب أَنزَل اَّللُا َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسولِِه َوَعَلى ال ُمؤ ِمِننَي َوأَنزَل ُجُنود ا ملَ  تـََرو َها َوَعذاَب الاِذيَن َكَفرُ 
 ( .ِحيمٌ َشاُء َواَّللُا َغُفوٌر رَ اَّللُا ِمن  بـَع ِد َذِلَك َعَلى َمن  يَ 

 ٍر َوأَنـ ُتم  أَِذلاةٌ ) : قوله تعاىل  يقال الشنقيط وصف هللا املؤمنني يف هذه اآلية بكوهنم أذلة حال (  َوَلَقد  َنَصرَُكُم اَّللُا بَِبد 
(  وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنني) نصره هلم ببدر، وقد جاء يف آية أخرى وصفه تعاىل هلم بأن هلم العزة، وهي قوله تعاىل 

 وال خيفى ما بني العزة والذلة من التنايف والتضاد.
وهلل العزة ولرسوله ) وهو أن  معىن وصفهم بالذلة هو قلة َعددهم وُعددهم يوم بدر، وقوله تعاىل :  واجلواب ظاهر 

مع أن  نزل يف غزوة املريسيع، وهي غزوة بِن املصطلق، وذلك بعد أن قويت شوكة املسلمني، وكثر َعددهم،( وللمؤمنني
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وهو أن الذلة باعتبار حال املسلمني من قلة الَعدد والُعدد، والعزة باعتبار ، العزة والذلة ميكن اجلمع بينهما باعتبار آخر 
َر ِض خَتَاُفوَن أَن  يـَتَ ) نصر هللا وتأييده، كما يشري إىل هذا قوله تعاىل  َعُفوَن يف األ  َتض  َخطاَفُكُم َواذ ُكُروا ِإذ  أَنـ ُتم  قَِليٌل ُمس 
 . (النااُس فَآَواُكم  َوأَيادَُكم  بَِنص رِِه َوَرزََقُكم  ِمَن الطايِ َباتِ 

ٍر َوأَنـ ُتم  أَِذلاةٌ )وقوله   ، فإن  زمن احلال هو زمن عاملها، فزمان النصر هو زمان كوهنم أذلة، فظهر (  َوَلَقد  َنَصرَُكُم اَّللُا بَِبد 
 العزة والنصر باعتبار آخر، فانفكت اجلهة، والعلم عند هللا. أن  وصف الذلة باعتبار، ووصف

 : يف موضع احلال ، وإمنا كانوا أذلة لوجوه(  َوأَنُتم  أَِذلاةٌ تعاىل ) قوله  قال الرازي : 
ينايف مدلول هذه اآلية ، فال بد من تفسري هذا الذل مبعىن ال  (  َوَّلِلِا العزة َولَِرُسولِِه َولِل ُمؤ ِمِننيَ ) : أنه تعاىل قال األول 

ومعىن الذل ، وعدم القدرة على مقاومة العدو ، وقلة السالح واملال ، وذلك هو تفسريه بقلة العدد وضعف احلال 
الضعف عن املقاومة ونقيضه العز وهو القوة والغلبة ، روي أن املسلمني كانوا ثلثمائة وبضعة عشر ، وما كان فيهم إال 

نوا رجالة ، ورمبا كان اجلمع منهم يركب مجال  واحدا  ، والكفار قريبني من ألف مقاتل ومعهم فرس واحد ، وأكثرهم كا
 . مائة فرس مع األسلحة الكثرية والعدة الكاملة

ألجل قلة عددهم وسالحهم ، وهو مثل ما حكى هللا ، لعل املراد أهنم كانوا أذلة يف زعم املشركني واعتقادهم  الثاين :
َها األذل) قالوا عن الكفار أهنم  رَِجنا األعز ِمنـ   ( . لَُيخ 

 : واسم الذل يف هذا املوضع مستعار، ومل يكونوا يف أنفسهم إالا أِعز ة، ولكن ، مجع ذليل( أِذلة) وقال القرطيب
 نسبتهم إىل عدو هم وإىل مجيع الكفار يف أقطار األرض تقتضي عند التأمل ِذل تهم وأهنم يُغلبون.

 أي : هبذا النصر الذي نصركم هللا جيب عليكم أن تتقوا هللا .(  فَات هُقوا اَّللهَ ) 
 والتقوى : اختاذ وقاية من عذاب هللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه .

ُكُرونَ )   تشكروا هللا الذي أنعم عليكم بنصره .) لعل ( هنا للتعليل ، أي : ألجل أن (  َلَعلهُكمح َتشح
 الفوائد :

 وأصحابه بنصرهم يف بدر . ى رسوله امتنان هللا عل -1
 أن النصر بيد هللا .-2
 وجوب االعتماد على هللا بالنصر على األعداء .-3
 أن النصر ال يكون بكثرة الَعَدد وال بقوة الُعَدد بل هو من عند هللا .-4
 أن َمن من  هللا عليه بنعمة كان ذلك موجبا  لتقوى هللا . -5
  .أن تقوى هللا من الشكر هلل-6
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ِفيُكمح َأن َيُِدهُكمح رَبُُّكم بَِثالَثَِة آاَلٍف مِ َن الحَمآلِئَكِة ُمنَزِلنَي ))   ِمِننَي أََلن َيكح َح رِبُواح َوتَ ت هُقواح 124ِإذح تَ ُقوُل ِللحُم ( بَ َلى ِإن َتصح
َسِة آالٍف مِ َن ا َرى َلُكمح 125لحَمآلِئَكِة ُمَسوِ ِمنَي )َويَأحُتوُكم مِ ن فَ وحرِِهمح َهَذا َُيحِددحُكمح رَبُُّكم ِبَمح ( َوَما َجَعَلُه اَّللهُ ِإاله ُبشح

َِكيِم ) ُر ِإاله ِمنح ِعنِد اَّللِه الحَعزِيِز احلح  ( .( 126َولَِتطحَمِئنه قُ ُلوُبُكم بِِه َوَما النهصح
 [ . 126 – 124] آل عمران : 

------------------ 
ِمنِ )  َح َزِلنيَ ِإذح تَ ُقوُل ِللحُم ِفَيُكمح َأنح َيُِدهُكمح رَبُُّكمح بَِثالثَِة آالٍف ِمَن الحَمالِئَكِة ُمن ح أي : إذ تقول يا حممد (  نَي أََلنح َيكح

 مداده لكم بثالثة آالف من املالئكة منزلني .بك أما يكفيكم أن يعينكم هللا بإألصحا
 : ر أو يوم ُأُحد  على قولني:اختلف املفسرون يف هذا الوعد: هل كان يوم  قال ابن كثري  بَد 

ٍر َوَلقَ )  متعلق بقوله( ِإذ  تـَُقوُل لِل ُمؤ ِمِننَي  )أن قوله:  أحدمها: وُروي هذا عن احلسن البصري، وعامر  (د  َنَصرَُكُم اَّللُا بَِبد 
 الشعِب، والرابِيع بن أنس، وغريهم. واختاره ابن جرير.

 أي : أن ذلك يوم بدر . وهو قول أكثر املفسرين ،: قال الرازي 
َتَجاَب َلُكم   ) وبني قوله تعاىل يف قصة بدر-على هذا القول-: فما اجلمع بني هذه اآلية فإن قيل َتِغيثُوَن رَباُكم  فَاس  ِإذ  َتس 

َرى َولَِتط مَ  َ َأين ِ مُمِدُُّكم  بِأَل ٍف ِمَن ال َمالِئَكِة ُمر ِدِفنَي  َوَما َجَعَلُه اَّللُا ِإال ُبش  ُر ِإال ِمن  ِعن ِد اَّللِا ِإنا اَّللا ِئنا ِبِه قـُُلوُبُكم  َوَما الناص 
 ( َعزِيٌز َحِكيٌم 

مبعىن يـَر َدُفهم غريُهم ( ُمرِدِفنَي )  : أن التنصيص على األلف هاهنا ال ينايف الثالثة اآلالف فما فوقها، لقوله:فاجلواب 
يه هبذا السياق يف سورة آل عمران. فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو ويـَت َبعهم ألوف أخر مثلهم. وهذا السياق شب

املعروف من أن قتال املالئكة إمنا كان يوم بدر، وهللا أعلم، قال سعيد بن أيب َعُروبَة، عن قتادة: أمد هللا املؤمنني يوم بدر 
 خبمسة آالف.
ِلَك تـُبَـوِ ُئ ال ُمؤ ِمِننَي َمَقاِعَد لِل ِقَتاِل َوِإذ  َغَدو  )  أن هذا الوعد متَـَعلق  بقوله القول الثاين:  وذلك يوم أُحد. ( َت ِمن  أَه 

رِمة، والضاحااك، والزهري، وموسى بن ُعقبة وغريه لكن قالوا: مل حيصل اإلمداد باخلمسة  م ،وهو قول جماهد، وِعك 
فلم يصربوا، بل ( بـََلى ِإن  َتص ربُوا َوتـَتـاُقوا )  قولهزاد عكرمة: وال بالثالثة اآلالف; ل-اآلالف; ألن املسلمني فر وا يومئذ 

 ) تفسري ابن كثري ( . . فروا، فلم ميدوا مبلك واحد
 : واحلجة عليه من وجوه :  قال الرازي 

َتِغيُثوَن رَ ) بألف من املالئكة قال تعاىل يف سورة األنفال  أن يوم بدر إمنا أمد رسول هللا  احلجة األوَل : باُكم  ِإذ  َتس 
 ر .فكيف يليق ما ذكر فيه ثالثة آالف وَخسة آالف بيوم بد(  مُمِدُُّكم  بِأَل ٍف م َن املالئكة فاستجاب َلُكم  ِإين  

َسِة آالف من املالئكة ُمَسوم) أنه تعاىل قال يف هذه اآلية  : نيةاحلجة الثا  ( نيَويَأ ُتوُكم  م ن فـَو رِِهم  هذا مُي ِدد ُكم  رَبُُّكم  خِبَم 
واملراد ويأتوكم أعداؤكم من فورهم ، ويوم أحد هو اليوم الذي كان يأتيهم األعداء ، فأما يوم بدر فاألعداء ما أتوهم ، 

 ء .بل هم ذهبوا إىل األعدا
 اآلية، (  الثة آالف من املالئكةـإذ تقول للمؤمنني ألن يكفَيكم أن مُيداُكم ربكم بث) قوله تعاىل  : يقال الشنقيط

اآلية تدل على أن  املدد يوم بدر من املالئكة من ثالثة آالف إىل َخسة آالف، وقد ذكر تعاىل يف سورة األنفال أن  هذه 
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َتَجاَب َلُكم  َأين ِ مُمِدُُّكم  بِأَل ٍف ِمَن ال َمالِئَكِة ُمر ِدِفنيَ ) هذا املدد ألف بقوله  َتِغيثُوَن رَباُكم  فَاس   ( . ِإذ  َتس 
 من وجهني :  واجلواب عن هذا

 أنه وعدهم بألف مث صارت ثالثة آالف مث صارت َخسة كما يف هذه اآلية. األول :
) أن آية األنفال مل تقتصر على األلف، بل أشارت إىل الزيادة املذكورة يف آل عمران، وال سيما يف قراءة نافع  الثاين :

، ألن معىن )مردفني( : متبوعني بغريهم، وهذا هو احلق، بفتح الدال على صيغة اسم املفعول(  بألف من املالئكة مرَدفني
فال إشكال على ،  وأما على قول من قال : إن املدد املذكور يف آل عمران يف يوم أحد، واملذكور يف األنفال يف يوم بدر
وط بالصرب والتقوى قوله، إال أن غزوة أحد مل يأت فيها مدد املالئكة. واجلواب : أن إتيان املدد فيها على القول به مشر 

اآلية، ومل ا مل يصربوا ومل يتقوا مل يأت املدد، وهذا  ( بلى إن تصربوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ميددكم ربكم) يف قوله 
 قول جماهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغريهم، قاله بن كثري. 

 م .ة َعُدو كيعِن: تصربوا على ُمَصابر  (بَ َلى ِإنح َتصحرِبُوا ) 
 وتتقوين وتطيعوا أمري. (َوتَ ت هُقوا ) 

 . َوِإن  َتص ربُوا َوتـَتـاُقوا ال َيُضرُُّكم  َكي ُدُهم  َشي ئا  ِإنا اَّللَا مبَا يـَع َمُلوَن حمُِيٌط(كما قال تعاىل )
َسِة آالٍف ِمَن ال َمالِئَكُة ُمَسوِ ِمنيَ بـََلى ِإن  َتص ربُوا َوتـَتـاُقوا َويَأ ُتوُكم  ِمن  فـَو رِِهم  َهَذا وقال تعاىل )   ( . مُي ِدد ُكم  رَبُُّكم  خِبَم 
ُُمورِ وقال تعاىل )   ( . َوِإن  َتص ربُوا َوتـَتـاُقوا فَِإنا َذِلَك ِمن  َعز ِم األ 
َنا ِإناُه َمن  يـَتاِق َوَيص رب  فَِإنا اَّللَا ال ُيِضيُع قَالُوا أَِإناَك أَلَن َت يُوُسُف قَاَل أَنَا يُوُسُف َوَهَذا َأِخي َقد  َمنا اَّللاُ وقال تعاىل )   َعَليـ 

ِسِننيَ  َر ال ُمح   ( . َأج 
فذكر الصرب والتقوى يف هذه املواضع األربعة ، فالصرب يدخل فيه الصرب على املقدور ، والتقوى يدخل قال ابن تيمية : 

 . فيها فعل املأمور وترك احملظور
 فبني أنه مع الصرب والتقوى ميدهم باملالئكة وينصرهم على أعدائهم الذين يقاتلوهنم .: قال ابن تيمية 

فبني سبحانه أنه مع َوِإن  َتص ربُوا َوتـَتـاُقوا ال َيُضرُُّكم  َكي ُدُهم  َشي ئا  ِإنا اَّللَا مبَا يـَع َمُلوَن حمُِيٌط(  يف قوله تعاىل )وقال رمحه هللا :
 ضر املؤمنني كيد أعدائهم املنافقني .التقوى والصرب ال ي

وقال جماهد، وعكرمة، وأبو صاحل: أي من غضبهم هذا. وقال ،  وجههم هذامن : أي  (َويَأحُتوُكمح ِمنح فَ وحرِِهمح َهَذا ) 
 . الضحاك: من غضبهم ووجههم. وقال الَعو يف  عن ابن عباس: من سفرهم هذا

َسِة آال)   أي : معل مني بالسيما ، أي : بعالمات القتال .(  ٍف ِمَن الحَمالِئَكُة ُمَسوِ ِمنيَ َُيحِددحُكمح رَبُُّكمح ِبَمح
 أي : نزول املالئكة .( َوَما َجَعَلُه اَّللهُ ) 
َرى َلُكمح )   أي : بشارة لكم .( ِإاله ُبشح
 أي : وتطييبا  لقلوبكم وتطمينا  .( َولَِتطحَمِئنه قُ ُلوُبُكمح ِبِه ) 
  : مجع أهل التفسري والسري أن هللا تعاىل أنزل املالئكة يوم بدر وأهنم قاتلوا الكفار ، قال ابن عباس أقال الفخر

ن وال يضربون ، وهذا قول رضي هللا عنهما : مل تقاتل املالئكة سوى يوم بدر وفيما سواه كانوا عددا  ومددا  ال يقاتلو 
 ن .األكثري
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 ت .ئكة حضرت يوم بَدر وقاتلوتظاهرت الروايات بأن  املال : وقال القرطيب 
 . بعض النصوص على شهود املالئكة لغزوة بدر ومباشرهتا للقتال 

ا الرُّع َب فَاض رِبُوا فـَو َق ِإذ  يُوِحي رَبَُّك ِإىَل ال َمالِئَكِة َأين ِ َمَعُكم  فـَثَبِ ُتوا الاِذيَن آَمُنوا َسأُل ِقي يف قـُُلوِب الاِذيَن َكَفُرو قال تعاىل ) 
ُهم  ُكلا بـََنانٍ األ َ   ( . ع َناِق َواض رِبُوا ِمنـ 

َتَجاَب َلُكم  َأين ِ مُمِدُُّكم  بِأَل ٍف ِمَن ال َمالِئَكِة ُمر ِدِفنيَ وقال تعاىل )  َتِغيُثوَن رَباُكم  فَاس   وهذا يف يوم بدر .( ِإذ  َتس 
ِيُل ِإىَل الناِب ِ . رِفَاَعَة ب ِن رَاِفٍع عن  ٍر ِفيُكم  قَاَل ِمن  أَف َضلِ ) فـََقاَل   قَاَل َجاَء ِجرب  َل بَد  ِلِمنَي  َما تـَُعدُّوَن أَه  أَو  َكِلَمة   -ال ُمس 

را  ِمَن ال َمالَِئَكِة   ( رواه البخاري .حَن َوَها قَاَل وََكَذِلَك َمن  َشِهَد بَد 
َِكيمِ )  ُر ِإاله ِمنح ِعنحِد اَّللِه الحَعزِيِز احلح وإال فإمنا النصر من عند هللا، الذي لو شاء النتصر من أعدائه ي : أ(  َوَما النهصح

ُهم  )  بدونكم، ومن غري احتياج إىل قتالكم هلم، كما قال تعاىل بعد أمره املؤمنني بالقتال َذِلَك َوَلو  َيَشاُء اَّللُا النـ َتَصَر ِمنـ 
ُلَو بـَع َضُكم  بِبَـع ٍض َوالاِذيَن قُِتُلوا يف  َناَة َعرافـََها َوَلِكن  لَِيبـ  ِخُلُهُم اجل  ِلُح بَاهَلُم . َويُد  ِديِهم  َوُيص   َسِبيِل اَّللِا فـََلن  ُيِضلا أَع َماهَلُم . َسيَـه 

َرى َلُكم  َولَِتط َمِئنا قـُُلوُبُكم  ِبِه َوَما الناص ُر ِإال ِمن  عِ )  وهلذا قال هاهنا ، (  هَلُم   ِكيِم َوَما َجَعَلُه اَّللُا ِإال ُبش   (ن ِد اَّللِا ال َعزِيِز احلَ 
 أي: هو ذو العزة اليت ال تُرام، واحلكمة يف َقدره واإلحكام.

 نزول املالئكِة سبب من أسباب النصر ال حيتاج إليه الرب تعاىل ، وإمنا حيتاج إليه املخلوق فل يَـع َلق  قال القرطيب :
رُُه ِإَذآ أَرَاَد َشي ئا  َأن يـَُقوَل لَُه ُكن فـََيُكوُن ) ب القلب باهلل ول َيِثق به ، فهو الناصر بسبب وبغري سب َآ أَم    ( .ِإمنا

، وال يـَق َدح (َوَلن جتََِد ِلُسناِة هللا تـَب ِديال  )لكن أخرب بذلك ليمتثل اخللُق ما أمرهم به من األسباب اليت قد خلت من قبل 
 ذلك يف التوَكُّل.

وأصحابه كانوا األقوياء  ا ُسن ت يف حق الضعفاء ال لألقوياء ; فإن  النِب  وهو رد  على من قال : إن األسباب إمن
 وغريهم هم الضعفاء ; وهذا واِضٌح.

 تذييل أي كل  نصر هو من هللا ال من املالئكة (وما النصر إال من عند هللا)ومجلة :  قال ابن عاشور . 
ما أوىل بالذكر يف  هذا املقام ، ألن  العزيز ينصر من يريد نصره ، واحلكيم يعلم من وإجراء وصفي العزيز احلكيم هنا ألهنا

 . يستحق نصره وكيف يُعطاه
 حصر كينونة النصر يف جهته، ال أنا ذلك  (وما النصر إال من عند هللا العزيز احلكيمقوله تعاىل ) : وقال أبو حيان

 يكون من تكثري املقاتلة ، وال من إمداد املالئكة.
 ملالئكة تقوية لرجاء النصر هلم ، وتثبيتا  لقلوهبم.وذكر اإلمداد با

وذكر وصف العزة وهو الوصف الدال على الغلبة ، ووصف احلكمة وهو الوصف الدال على وضع األشياء مواضعها من 
 : نصٍر وخذالن وغري ذلك. 

 : األسباب وتوفرها فيها ويف هذا أن األسباب ال يعتمد عليها العبد ، بل يعتمد على هللا ، وإمنا  وقال السعدي
 طمأنينة للقلوب وثبات على اخلري .

 الفوائد :
 من إدخال األمل يف قلوب أصحابه . ما كان عليه النِب  -1
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 إثبات الربوبية اخلاصة .-2
 أن موطن املالئكة السماء .-3
 إثبات املالئكة . -4
 أن الصرب والتقوى سبب للنصر . -5
 يكون الذي يتواله املالئكة . أن من نعمة هللا على العبد أن -6
 أن إمداد الشخص مبا يعينه سبب لسروره وبشارته . -7
 أن يعتمد على ربه ، وأن يؤمل النصر منه . –مع فعل األسباب  –جيب على املرء  -8
 أن النصر واهلزمية تكون على مقتضى حكمة هللا . -9

 إثبات امسني من أمساء هللا ومها : العزيز واحلكيم . -10
 أن من أراد العزة فليطلبها من العزيز القدير . -11
 االطمئنان ألحكام هللا الشرعية والقدرية ، ألهنا كلها صادرة عن حكمة . -12
ِبتَ ُهمح فَ َينَقِلُبواح َخآئِِبنَي ))   ٌء َأوح 127لِيَ قحَطَع َطَرفًا مِ َن الهِذيَن َكَفُرواح َأوح َيكح يَ ُتوَب َعَليحِهمح َأوح  ( لَيحَس َلَك ِمَن اأَلمحِر َشيح

 ( . (128يُ َعذهبَ ُهمح فَِإن هُهمح ظَاِلُموَن )
 [ . 128 – 127] آل عمران :  

------------------ 
أي: أمركم باجلهاد واجلالد، ملا له يف ذلك من احلكمة يف كل تقدير، وهلذا ذكر مجيع  (لِيَ قحَطَع َطَرفًا ِمَن الهِذيَن َكَفُروا ) 

( فالالم للتعليل، قيل متعلق ِمَن الاِذيَن َكَفُروا)أي: ليهلك أمة  (لِيَـق َطَع َطَرف ا)مكنة يف الكفار اجملاهدين. فقال: األقسام امل
بقوله )ولقد نصركم هللا ببدر( وقيل : متعلق بقوله )وما النصـر إال من عند هللا( وقيل: متعلق مبحذوف تقديره: فعل ذلك 

 ليقطع طرفا .
بِ  ) ِبتَـُهم  )  أي: خيزيهم ويردهم بغيظهم َلم ا مل ينالوا منكم ما أرادوا; وهلذا قال (تَ ُهمح َأوح َيكح  ( . أَو  َيك 

َقِلُبوا)   ا .يرجعو أي:  ( فَ يَ ن ح
 أي: مل حيصلوا على ما أماُلوا.( َخائِِبنَي ) 

 فقطع هللا يوم بدر طرفا  من الكفار ، وقتل صناديدهم .قال قتادة : 
 وفريقا  كبُتوا وانقلبوا  ،قتلوا فقطع هبم طرف من الكافرين وقد استقرى أحوال اهلزمية فإن  فريقا  :  قال ابن عاشور

، ، وفريقا  عُ ريقا  َمنا هللا عليهم باإلسالم، فأسلموا، وفخائبني ذ بوا باملوت على الكفر بعد ذلك، أو عذبوا يف الدنيا بالذل 
َن  عليهم يوم الفت

 ، بعد أخذ بلدهم و"أو" بني هذه األفعال للتقسيم.حوالصغار، واألسر، وامل
، فالتاعبري عنهما بصيغة املضارع لقصد استحضار ر قبل نزول هذه اآلية بنحو سنتنيوهذا القطع والكبت قد مضيا يوم بد

 احلالة العجيبة يف ذلك النصر املبني العزيز النظري. 
ٌء  ) َمحِر َشيح  . مر كل ه إيلأي: بل األ (لَيحَس َلَك ِمَن األح

َساُب )  كما قال َنا احلِ  َا َعَلي َك ال َبالُغ َوَعَليـ   ( .فَِإمنا
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ِدي َمن  َيَشاءُ  )وقال   ( . لَي َس َعَلي َك ُهَداُهم  َوَلِكنا اَّللَا يـَه 
ِدي َمن  َيَشاُء ) وقال   َبب َت َوَلِكنا اَّللَا يـَه  ِدي َمن  َأح   ( .ِإناَك ال تـَه 

 ة .أي: مما هم فيه من الكفر ويهديهم بعد الضالل (َعَليحِهمح  َأوح يَ ُتوبَ ) 
بَ ُهمح )   : أي: يف الدنيا واآلخرة على كفرهم وذنوهبم; وهلذا قال (َأوح يُ َعذِ 
 أي: يستحقون ذلك.(  فَِإن هُهمح ظَاِلُمونَ ) 

 وهذه اآلية هلا سبب نزول :
أسه من الركوع يف الركعة الثانية من الفجر اللاُهما ال َعن  ُفالن ا يقول، إذا رفع ر  أنه مسع رسول هللا عن ابن عمر . )

َدُه، ربنا ولك احلمد" فأنزل هللا تعاىل  ءٌ )وُفالن ا" بعد ما يقول: "مسََِع هللُا لَِمن  محَِ فَِإنـاُهم  ( إىل قوله )لَي َس َلَك ِمَن األم ِر َشي 
 ( رواه البخاري ظَاِلُمونَ 

كسرت رباعيته يوم أحد ، وشج يف رأسه ، فجعل يسلت الدم عنه ويقول :    ن رسول هللا ) أ عن أنس بن مالكو 
ِلُح قـُو ٌم َشجُّوا نَِبيـاهُ كَ  ءٌ  فأنزل هللا ) م  ي َف يـُف  ِر َشي   (( رواه مسلم . لَي َس َلَك ِمَن األم 

ءٌ )عز  وجل  يدعو على أربعة نفر فأنزل هللا  وروى الرتمذي عن ابن عمر قال : وكان النِب   ( لَي َس َلَك ِمَن األمر َشي 
 م .فهداهم هللا لإلسال

 قال علماؤنا: قوله  قال القرطيب : (كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم) استبعاد لِتوفيق َمن فَعل ذلك به  . 
ءٌ )وقوله تعاىل  اللاُهما اغفر )  ذلك قال تقريب ملا استبعده وإطماع يف إسالمهم، وملا أُط مع يف( لَي َس َلَك ِمَن األمر َشي 

حيكي نِبيا  من األنبياء  كما يف صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: كأين أنظر إىل رسول هللا   (لقومي فإهنم ال يعلمون
 (.رب اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون)ضربه قومه وهو ميسح الدم عن وجهه ويقول 

ا  ، ، وهو احملكي عنه ; بدليل ما قد جاء صرحيا  مبَـيِ ن ل : فاحلاكي يف حديث ابن مسعود هو الرسو  قال علماؤنا
ملا ُكسرت رَباعيته وُشج  وجهه يوم أُحد شق  ذلك على أصحابه شق ا  شديدا  وقالوا : لو دعوت عليهما فقال  أنه 

أوحي إليه بذلك قبل  فكأنه  (إين مل أبعث َلع انا  ولكِن بعثت داِعيا  ورمحة ، اللاهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون)
 . وقوع قضية أُحد ، ومل يعني  له ذلك الن ِب  ; فلما وقع له ذلك تَعنيا أنه املعِنُّ بذلك بدليل ما ذكرنا

رابِ  اَل َتَذر   )ويُبيِ نه أيضا  ما قاله عمر له يف بعض كالمه : بأيب أنت وأم ي يا رسول هللا! لقد دعا نوح على قومه فقال : 
ظهرك وأد مي وجهك  ئولو دعوت علينا مثلها هللكنا من عند آخرنا ; فقد ُوطِ ،  اآلية (ض ِمَن الكافرين َدياارا  َعَلى األر 

 ( . رب اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون) وُكِسرت ربَاعيتك فأبيت أن تقول إالا خريا  ، فقلت 
 الفوائد :

 إثبات احلكمة هلل تعاىل يف أفعاله وتشريعاته . -1
 هللا يسلط املؤمنني على الكافرين ليقطع طرفا  منهم .أن  -2
 أمهية اجلهاد يف سبيل هللا . -3
 بيان احلكمة من قتال الكفار . -4
 ال ميلك شيئا  من األمر الكوين . أن النِب  -5
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 يف الدعاء واالستغاثة . يتعلقون بالرسول  الرد على الذين -6
 ه .مكلف ، يأمره هللا وينها أن النِب  -7
 أن هللا قد يتوب على بعض الكفار .-8
 أن هللا ال يعذب إال بذنب . -9
 ( . (129َوَّلِلِ  َما ِف السهَماَواِت َوَما ِف اأَلرحِض يَ غحِفُر ِلَمن َيَشاء َويُ َعذِ ُب َمن َيَشاء َواَّللهُ َغُفوٌر رهِحيٌم )) 
 [ . 129] آل عمران :  

-------------- 
َرحِض َوَّلِلِه َما )  )  أي : كل ما يف السماوات واألرض له سبحانه وتعاىل خلقا  وملكا  وتدبريا  .( ِف السهَماَواِت َوَما ِف األح

 ( . [ 109 ]تقدم تفسريها 
 : أي أنه مالك مجيع ذلك بغري شريك وال نديد ، وخالق مجيعه دون آهلة ومعبود . قال ابن جرير 
 : ع عبيده ويف ملكه ، وحتت قهره وسلطانه .إخبار بأن اجلمي وقال ابن كثري 
 خلقا  وملكا  وتصرفا  . وقال أبو بكر اجلزائري : 
 واملعىن أن األمر إمنا  ( ءي  لَي َس َلَك ِمَن األمر شَ ) إن املقصود من هذا تأكيد ما ذكره أوال  من قوله :  رازيوقال ال

رض ليس إال هلل ، وهذا برهان اىل فاألمر يف السموات واأليكون ملن له امللك ، وملك السموات واألرض وليس إال هلل تع
 ع .قاط

 ( هذا مجع ، وقد صرح هللا يف القرآن بأن السموات سبع كما قال تعاىلالساَماَواِت قوله تعاىل ) (  ُهَو الاِذي َخَلَق َلُكم
تَـَوى ِإىَل الساَماِء َفَسوااُهنا َسب   يعا  مُثا اس  َر ِض مجَِ  ( . الاِذي َخَلَق َسب َع مَسَاَواٍت ِطَباقا  ( وقال تعاىل )  َع مَسَاَواتٍ َما يف األ 

 ( جاء يف القرآن التلميح بأهنا سبع يف قوله تعاىل ) َر ِض  اَّللُا الاِذي َخَلَق َسب َع مَسَاَواتٍ قوله تعاىل ) واألرض َوِمَن األ 
) من ظلم قيد شرب طوقه من سبع أراضني (  هنا سبع يف قوله ( أي يف العدد ، وجاءت يف السنة التصريح بأِمثـ َلُهنا 

 متفق عليه .
 برمحته .( يَ غحِفُر  ) 

 من العصاة .( ِلَمنح َيَشاُء ) 
املغفرة : هي سرت الذنب والتجاوز عنه ، فاهلل تعاىل يغفر ملن يشاء من عباده ، وهذه اآلية مقيدة باحلكمة ، أي : من 

فر له ، ألن مجيع أفعال هللا حلكمة ، ألن الفعل لغري حكمة نقص وعبث وهللا منزه عن  اقتضت حكمته أن يغفر له غ
 كل نقص وعبث .

َرَك ِبِه َويـَغ ِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن  َيَشاءُ ، فإن هللا يقول )وأيضا  مقيدة مبا عدا الشرك   .(  ِإنا اَّللَا ال يـَغ ِفُر أَن  ُيش 
 بعدله .( َويُ َعذِ ُب ) 
 من عباده .( نح َيَشاُء مَ ) 

يعِن 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

 ولُيعلم أن كل شيء عل قه هللا باملشيئة فإنه مقرون باحلكمة ، أي : أنه ليست مشيئة هللا قال الشيخ ابن عثيمني : 
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َوَما َتَشاُءوَن ِإالا أَن  مشيئة جمردة هكذا تأيت عفوا  ، ال ، بل هي مشيئة مقرونة باحلكمة ، والدليل على ذلك قوله تعاىل )
 ( فلما بني  أن مشيئتهم مبشيئة هللا بني  أن ذلك مبِن على علم وحكمة . َيَشاَء اَّللُا ِإنا اَّللَا َكاَن َعِليما  َحِكيما  

 غفور ملا صدر من عباده من الذنوب ، واإلحالل باآلداب . ( َغُفوٌر اَّللهُ ) وَ  
( ، وقال  فَِإن  َكذابُوَك فـَُقل  رَبُُّكم  ُذو َرمح ٍَة َواِسَعةٍ ن للمغفرة الواسعة كما قال تعاىل )الغفور اسم من أمساء هللا متضمو

ءٍ مح َ ور  ( وقال تعاىل )ُفوُر ُذو الرامح َِة ـَورَبَُّك ال غَ تعاىل )  ( . يِت َوِسَعت  ُكلا َشي 
قال  واملغفرة : هي سرت الذنب عن اخللق ، والتجاوز عن عقوبته ، كما يف حديث ابن عمر يف املناجاة أن رسول هللا 

فيقرره بذنوبه ، فيقول : أتعرف  –أي سرته ورمحته  –حَّت يضع كنفه  –عز وجل  –) يدين املؤمن يوم القيامة من ربه 
ا   أتعرف ذنب كذا   فيقول : نعم ، أي ريب ، حَّت إذا قرره بذنوبه ، ورأى يف نفسه أنه هلك ، قال هللا : ذنب كذ

 رواه البخاري ومسلم  . الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم (سرتهتا عليك يف
 ومنه مسي املغفر ، وهو البيضة اليت توضع على الرأس تسرته وتقيه السهام .

  فإن مغفرة هللا ورمحته أعظم كما قال تعاىل ) إن ربك وسع ملغفرة ( .فهما عظمت ذنوب العبد 
َتَدىوقد تكفل هللا باملغفرة ملن تاب )  ( . َوِإين ِ َلَغفااٌر ِلَمن  تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلا  مُثا اه 

ِإالا َمن  تَاَب َوآَمَن ئبني )بل من فضله وجود وكرمه أن تعهد بأن يبدل سيئات املذنبني إىل حسنات قال تعاىل عن التا
ُ َغُفورا  َرِحيما   ُل اَّللُا َسيِ َئاهِتِم  َحَسَناٍت وََكاَن اَّللا  ( . َوَعِمَل َعَمال  َصاحِلا  فَُأولَِئَك يـَُبدِ 

ٍَة َواِسَعةٍ فَِإن  َكذابُوَك فـَُقل  رَ اسم من أمساء هللا ، متضمن لصفة الرمحة هلل الواسعة كما قال تعاىل )(  رَِحيمٌ )   (  بُُّكم  ُذو َرمح 
َةِ وقال تعاىل ) ُتبُـَها لِلاِذيَن يـَتـاُقوَن َويـُؤ ُتوَن الزاَكاَة َوالاِذيَن ( وقال تعاىل )  َورَبَُّك ال َغِِنُّ ُذو الرامح  ٍء َفَسَأك  َوَرمح َيِت َوِسَعت  ُكلا َشي 

 ( . ُهم  ِبآياتَِنا يـُؤ ِمُنونَ 
 ث مل يعاجلهم بذنوهبم بالعقوبات وامليالت .فاهلل رحيم بعباده حي

  : يف هذه اجلملة ترجيح جلهة اإلحسان واإلنعام. (وهللا غفور رحيم قوله تعاىل ) قال أبو حيان 
 الفوائد :

 بيان عموم ملك هللا سبحانه وتعاىل . -1
 . الرضا بقضاء هللا وقدره وعدم االعرتاض ، ألن كل ما يف السماوات واألرض ملك له -2
 وات متعددة .اإثبات أن السم-3
إثبات املغفرة هلل لقوله ) يغفر ( وإثبات التعذيب لقوله ) يعذب ( ، ويتفرع هلاتني الفائدتني إثبات متام سلطانه يف -4

 ملكه .
 إثبات املشيئة هلل لقوله ) ملن يشاء ( وقوله ) ويعذب من يشاء ( .-5
 تاه من صفة وهي املغفرة والرمحة .وإثبات ما تضمنمها ) الغفور الرحيم (  الكرميني من أمساء هللا و إثبات االمسني-6
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ِلُحوَن )  َعافًا مَُّضاَعَفًة َوات هُقواح اَّللهَ َلَعلهُكمح تُ فح  ( . (130)يَا أَي َُّها الهِذيَن آَمُنواح اَل تَأحُكُلواح الر ِبَا َأضح
 [ . 130] آل عمران :  

------------- 
َعافًا ُمَضاَعَفًة يَا أَي ُّ )   يقول تعاىل ناهي ا عباده املؤمنني عن تعاطي الربا وأكله أضعافا   (َها الهِذيَن آَمُنوا ال تَأحُكُلوا الر ِبا َأضح

إذا َحل  أجل الدين: إما أن يـَق ِضي وإم ا أن يـُر يب، فإن قضاه وإال زاده يف املدة -مضاعفة، كما كانوا يقولون يف اجلاهلية 
ر، وهكذا كل  عام، فرمبا  تضاعف القليل حَّت يصري كثري  وزاده   ا  .ا مضاعفاآلَخر يف الَقد 
 كان الرجل يف اجلاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم إىل أجل ، فإذا جاء األجل ومل يكن  رازي :قال ال

، مث إذا حل األجل الثاين فعل ذلك ، مث  لذلك املال قال زد يف املال حَّت أزيد يف األجل فرمبا جعله مائتني املديون واجدا  
 ( .أضعافا مضاعفة ) إىل آجال كثرية ، فيأخذ بسبب تلك املائة أضعافها فهذا هو املراد من قوله 

 : الذي كانت العرب تضعف فيه الدين : الربانصب يف موضع احلال، ومعناه (أضعافا  قوله تعاىل ) وقال ابن عطية ،
، اما  بعد عام ، كما كانوا يصنعونإشارة إىل تكرار التضعيف ع (مضاعفة)  وقوله م تريبيقول: أتقضي أفكان الطالب 

فدلت هذه العبارة املؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه ، ولذلك ذكرت حال التضعيف خاصة ، وقد حرم هللا مجيع أنواع 
ضا  فإن الربا يدخل مجيع أنواعه الربا ، فهذا هو مفهوم اخلطاب إذ املسكوت عنه من الربا يف حكم املذكور ، وأي

 ه .التضعيف والزيادة على وجوه خمتلفة من العني أو من التأخري وحنو 
 : ليس لتقييد النهي ملا هو معلوم من حترمي الربا على كل حال ، ولكنه ( أضعافا مضاعفةتعاىل )قوله  قال الشوكاين

 الربا ، فإهنم كانوا يربون إىل أجل ، فإذا حل األجل زادوا يف جيء به باعتبار ما كانوا عليه من العادة اليت يعتادوهنا يف
املال مقدارا  يرتاضون عليه ، مث يزيدون يف أجل الد ين ، فكانوا يفعلون ذلك مر ة بعد مر ة حَّت يأخذ املريب أضعاف دينه 

 ه .الذي كان له يف االبتداء; وأضعافا  حال ، ومضاعفة نعت ل
 الصحيح أن هذا القيد ال مفهوم له ، ألن هذا بناء على الواقع الغالب ، وما كان  :  وقال الشيخ ابن عثيمني

 كذلك فإنه ال مفهوم له .
 َعُلوا  فَأ َذنُوا  ): وإمنا خص الربا من بني سائر املعاصي; ألنه الذي أذن هللا فيه باحلرب يف قوله  قال القرطيب فَِإن ملا  تـَف 

 : ِإن مل تتقوا الربا ُهزِمتم وقُتلتم. واحلرب يؤِذن بالقتل; فكأنه يقول (حِبَر ٍب مِ َن هللا َوَرُسولِهِ 
 م .فأمرهم برتك الربا ; ألنه كان معموال  به عندهم ، وهللا أعل

  ) خص األكل ألنه معظم األمر ، كما قال ) الذين يَأ ُكُلوَن أموال اليتامى ظُل ما  ( وكما ال قوله تعاىل ) ال تأكلوا
َنُكم بالباطل(َوالَ تَأ كُ باألكل على ما سواه وكذلك قوله ) ، ولكنه نب هاليتيم ال جيوز إتالفه ز أكل مالجيو   .ُلوا  أموالكم بـَيـ 

 ابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، ومن ذلك اجتناب الربا جبميع أشكاله .أي : احذروا عق(  َوات هُقوا اَّللهَ )  
 (  َِلُحون وحتصلوا على املطلوب ، وهي اجلنة غاية املطالب ، وتنجو من  أن تفلحوا ، وتفوزوا أي : ألجل(  َلَعلهُكمح تُ فح

 املرهوب وهي النار .
 وز باملطلوب والنجاة من املرهوب .ففالفالح هو ال 



الشيخ/ سليمان بن حممد اللهيميد  تفسري سورة آل عمران

 196 

 فتقوى هللا سبب للفالح ) وقد تقدم فضائل وَثرات التقوى ( .
 العلماء : هي على الرتجي ، ولكن الرتجي حبسب ما  : ) لعل ( تأيت يف القرآن مبعنيني ، قال بعض قال الشنقيطي

فـَُقوال لَُه قـَو ال  لَيِ نا  َلَعلاُه يـََتذَكاُر أَو  يظهر للناس ، أما هللا فهو عامل مبا كان فال يصدق عليه الرتجي  كقوله ملوسى وهارون )
 ال يذكر وال خيشى .شى ( أي : على رجاِئكما وعلم بِن آدم القاصر ، أما هللا فهو عامل أنه خَي  

، ه فـ)لعلكم تذكرون( ( وعليمبعىن )ألجل ة معىن التعليلل  مت( يف القرآن مشقاله بعض العلماء : إن كل )لعل : ما الثاين
 .ائبنا ـألجل أن تتذكروا وتتعظوا بآياتنا وغرائب صنعنا وعج

 الفوائد :
 حترمي الربا . -1
 حترمي الربا اجلاهلي . -2
 با وخطره .تعظيم شأن الر  -3
 أن اجتناب الربا من مقتضيات اإلميان .-4
 أن أكل الربا منقص لإلميان . -5
 ( . (131َوات هُقواح النهاَر الهيِت ُأِعدهتح ِللحَكاِفرِيَن )) 
 [ . 131] آل عمران :  

------------- 
، واجعلوا بينكم وبني فإهنا دار الكافرين واتقوها واحذروها أي فخافوا النار (  َوات هُقوا النهاَر الهيِت ُأِعدهتح لِلحَكاِفرِينَ ) 

 عذاهبا وقاية ، والوقاية من النار تكون باإلميان باهلل ورسله وكتبه واليوم اآلخر .
 : وقد أمر هللا باتقائها يف آيات كثرية 

 ( . َواتـاُقوا النااَر الايِت أُِعدات  لِل َكاِفرِينَ فقال تعاىل )
َجارَةُ وقال تعاىل ) ِليُكم  نَارا  َوُقوُدَها النااُس َواحلِ   ( . يَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا قُوا أَنـ ُفَسُكم  َوأَه 
 ( . فَأَن َذر ُتُكم  نَارا  تـََلظاىوقال تعاىل )
َفرَ وقال تعاىل ) َدى ال ُكرَبِ  . َوالصُّب ِح ِإَذا َأس  البصري : وهللا ما أُنذر العباد بشيء . نذيرا  للبشر (  قال احلسن  ِإنـاَها إَلِح 

 قط أدهى منها .
 ) اتقوا النار ولو بشق مترة فمن مل جيد فبكلمة طيبة ( متفق عليه . وقال 

 واتقاء النار يكون : بفعل أوامر هللا واجتنـاب نواهيـه .
 ) ر هللا عز وجل .ينبغي على املسلم أن حيذر من النار وأن يتقيها كما أم قوله تعاىل ) فاتقوا 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 

 (يَن يـَُقولُوَن رَبـاَنا اص ِرف  َعناا َعَذاَب َجَهناَم ِإنا َعَذابـََها َكاَن َغرَاما  َوالاذِ كما قال تعاىل )  ،ومن صفات عباد هللا اخلوف منها
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 : هناك أعمال تنجي من النار منها 
 .اإلَيان باهلل أوالً : 

 قال تعاىل ) الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ( .
 ثانياً : الصيام .

 م ُجنة يستجن به من النار ( رواه أمحد .) الصيا قال  
 ) من صام يوما  يف سبيل هللا باعد هللا وجهه عن النار سبعني خريفا  ( متفق عليه . وقال 

 ثالثاً : البكاء من خشية هللا .
 ) ال يلج النار رجل بكى من خشية هللا حَّت يعود اللَب يف الضرع ( رواه الرتمذي . قال  

 .رة باهلل من النار االستجارابعاً : 
) ما سأل أحد هللا ثالثا  إال قالت اجلنة : اللهم أدخله اجلنة ، وال استجار رجل مسلم من النار ثالثا  إال  كما قال 

 رواه الرتمذي .قالت النار : اللهم أجره مِن ( 
  ِمية ; ألن املعدوم ال يكو اتفق أهل السنة ، وقد  ن ُمَعدا  ويف هذه اآلية دليل على أن النار خملوقة ردا  على اجَله 

 واجلماعة على أن اجلنة والنار خملوقتان موجودتان اآلن ، واألدلة على ذلك كثرية جدا  .
 قال تعاىل يف اجلنة ) أُِعدات  لِل ُمتاِقنَي( .

 وقال تعاىل يف النار ) أُِعدات  لِل َكاِفرِيَن( ومعىن أعدت : هيئت .
) وأمي الذي نفسي بيده ، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليال  ولبكيتم كثريا    قالوا :  هللا وعن أنس . قال : قال رسول 

 وما رأيت يا رسول هللا   قال : رأيت اجلنة والنار ( متفق عليه .
ر ، ومنها حديث الكسوف وفيه ) ... إين رأيت اجلنة فتناولت عنقودا  لو أصبته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا ، ورأيت النا

 فلم أر منظرا  كاليوم قط أفظع ... ( متفق عليه .
قال ) إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ، إن كان من  وعن عبد هللا بن عمر . أن رسول هللا 

امة ( أهل اجلنة فمن أهل اجلنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ، يقال : هذا مقعدك حَّت يبعثك هللا يوم القي
 متفق عليه .

ظر إليها فذهب فنظر إليها، ... ) ملا خلق هللا اجلنة قال جلربيل : اذهب فان  وعن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا
 رواه أبو داود  .(نظر إليها، فذهب فنظر إليها ... احلديث: يا جربيل اذهب فافلما خلق هللا النار قال

وه من اجلنة ، وافتحوا له ـأن صدق عبدي فأفرشوه من اجلنة ، وألبس لقرب وفيه ) ...الطويل يف عذاب اويف حديث الرباء 
 بابا  إىل اجلنة ، قال : فيأتيه من طيبها ويفسح له يف قربه مد بصره ( رواه أبو داود .

يت أكثر أهلها  النار فرأ، واطلعت يفاجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء اطلعت يف) وعن أسامة . قال : قال رسول هللا 
 ( متفق عليه .النساء

 واألدلة كثرية أكتفي بذكر ما مضى .
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 الفوائد :
 إثبات النار . -1
 وجوب اتقاء النار . -2
 أن أهل النار هم الكافرون . -3
 ( . (132َوَأِطيُعواح اَّللهَ َوالرهُسوَل َلَعلهُكمح تُ رحمَحُوَن ))  
 [ . 132آل عمران:]  

------------ 
فإن طاعة الرسول طاعة هللا قال تعاىل ،  أطيعوا هللا والرسول فيما يأمركم به وينهاكم عنهأي :  (َأِطيُعوا اَّللهَ َوالرهُسوَل وَ ) 
 ( .من يطع الرسول فقد أطاع هللا  )
 . والطاعة : موافقة األمر ، فعال  للمأمور ، وتركا  للمحظور 
  واملراد بالرسول : حممد ه هلذه األمة .، ألن اخلطاب موج 
 أي : ألجل أن ترمحون ، ف) لعل ( هنا للتعليل .َلَعلهُكمح تُ رحمَحُوَن( ) 
 عة هللا وطاعة رسوله سبب للرمحة ، اليت هبا حصول املطلوب وزوال املكروه .فطا 
 : فضائل طاعة هللا ورسوله 

 سبب للرمحة .أواًل : 
 ( .ُكم  تـُر مَحُونَ َوَأِطيُعوا  اَّللَ  َوالراُسوَل َلَعلا قال تعاىل )

 مع الذين أنعم هللا عليهم .ثانياً : 
يِقنَي قال تعاىل  ) لَـِئَك َمَع الاِذيَن أَنـ َعَم اَّللُ  َعَلي ِهم مِ َن الناِبيِ نَي َوالصِ دِ   ( .َوالشَُّهَداء َوالصااحِلِنيَ َوَمن يُِطِع اَّللَ  َوالراُسوَل فَُأو 

 . سبب للحياة احلقيقيةثالثاً : 
َتِجيُبوا  َّلِلِ  َولِلراُسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما حُي ِييُكم  قال تعاىل )  ( .اس 

 سبب للهداية .رابعاً : 
َتُدواقال تعاىل )  ( .َوِإن ُتِطيُعوُه تـَه 

 الفوائد :
 وجوب طاعة هللا ورسوله . -1
 ـه1433/  10/  8الأ حد ن طاعة هللا ورسوله سبب للرمحة .        أ-2
( الهِذيَن يُنِفُقوَن ِف السهرهاء 133َسارُِعواح ِإََل َمغحِفَرٍة مِ ن رهبِ ُكمح َوَجنهٍة َعرحُضَها السهَماَواُت َواأَلرحُض ُأِعدهتح ِللحُمتهِقنَي )وَ )  

ِسِننَي   ( . (134)َوالضهرهاء َوالحَكاِظِمنَي الحَغيحَظ َوالحَعاِفنَي َعِن النهاِس َواَّللهُ حيُِبُّ الحُمحح
 [ . 134 – 133] آل عمران :  

------------------- 
 .أسباهبما من األعمال الصاحلة : إىل أي (  َوَسارُِعوا ِإََل َمغحِفَرٍة ِمنح رَبِ ُكمح َوَجنهٍة ) 
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 : ومعىن اآلية : بادروا إىل ما يوجب املغفرة . قال ابن اجلوزي 
  سارعوا إىل ما يوجب مغفرة من ربكم وال شك أن املوجب للمغفرة يف الكالم حذف واملعىن : و   قال الرازي :و

 .ل املأمورات وترك املنهيات ـباملسارعة إىل فع ليس إال فعل املأمورات وترك املنهيات ، فكان هذا أمرا  
 . وتقدمي املغفرة على اجلنة ملا أن التخلية مقدمة على التحلية

ماا َخل ُقُكم  َواَل بـَع ُثُكم  ِإالا َكنَـف ٍس  )تقديره كعرض فحذف املضاف ; كقوله  ( رحضُ َوَجنهٍة َعرحُضَها السهَماَواُت َواألحَ ) 
) تفسري ض ( .  ر ُضَها َكَعر ِض السمآء واألر َوَجناٍة عَ  )نظريه يف سورة احلديد ، و  أي ِإال كخلق نفس واحدة وبعثها( َواِحَدٍة 
 القرطِب ( .

تنبيها  على اتساع طوهلا، كما قال يف صفة فرش ( ر ُضَها الساَماَواُت َواألر ضُ عَ ) معىن قولهوقد قيل: إن  قال ابن كثري :
َتبـ َرقٍ ) اجلنة    فما ظنك بالظهائرأي:  (َبطَائِنُـَها ِمن  ِإس 

 
ُ
ا ثبت يف وقد دل على ذلك مه ، َقباب واملستدير َعر ُضه كطولوقيل: بل عرضها كطوهلا; ألهنا قبة حتت العرش، والشيء امل

َناِة َوِمن ُه تـََفجا ح ) الصحي َناِة َوأَو َسُط اجل  َس ، فَِإناُه أَع َلى اجل  أَُلوُه ال ِفر َدو  َناةِ ِإَذا َسأَل ُتُم اَّللَا اجلنة فَاس  ُفَها َعر ُش ُر أَنـ َهاُر اجل  ، َوَسق 
 ن ( الرامح َ 

 . اآلية(  َمغ ِفرٍَة ِمن  رَبِ ُكم  َوَجناٍة َعر ُضَها َكَعر ِض الساَماِء َواألر ِض َساِبُقوا ِإىَل )  وهذه اآلية كقوله تعاىل يف سورة احلديد
 َر ضُ  قوله تعاىل ) : قال القرطيب واختلف العلماء يف تأويله ; فقال ابن عباس : تُقرن   ( َعر ُضَها الساَماَواُت َواأل 

عضها ببعض ; فذلك عرض اجلنة ، وال يعلم طوهلا السموات واألرض بعضها إىل بعض كما تبسط الثياب ويوصل ب
 إال هللا.

ما السموات السبع واألرضون السبع يف )  وهذا قول اجلمهور ، وذلك ال ينكر ; فإن يف حديث أيب ذر  عن النِب 
ه فهذ( الكرسي إال كدراهم ألقيت يف فالٍة من األرض وما الكرسي يف العرش إال كحلقة ألقيت يف فالة من األرض 

 خملوقات أعظم بكثري جدا  من السموات واألرض ، وقدرة هللا أعظم من ذلك كله.
 : معىن املسارعة إىل اخلريات 

 هي املبادرة إىل الطاعات والسبق إليها واالستعجال يف أدائها وعدم اإلبطاء فيها أو تأخريها .
درين غري متثاقلني ملعرفتهم بقدر ثواهبم وقيل يبادرون ( اليت يعملوهنا مباخلرياتويسارعون يف ايف قوله تعاىل ) قال القرطيب

 بالعمل قبل الفوت .
تباق إليها يتضمن فعلها ، فإن االسقدر زائد على األمر بفعل اخلرياتواألمر باالستباق إىل اخلريات  :وقال السعدي 

 ، وإيقاعها على أكمل األحوال ، واملبادرة إليها .وتكميلها
 

 ريات :فضائل املسارعة إَل اخل
 أهنا استجابة هلل ورسوله . أواًل :

لَِئَك ِمَن الصااحِلِنَي ( . رَاِت َوأُو  َيـ   قال تعاىل ) َوُيَسارُِعوَن يِف اخل 
 نَي ( .وقال تعاىل ) َوَسارُِعوا  ِإىَل َمغ ِفرٍَة مِ ن رابِ ُكم  َوَجناٍة َعر ُضَها الساَماَواُت َواأَلر ُض أُِعدات  لِل ُمتاقِ  

َر ِض أُِعدات  لِلاِذيَن آَمُنوا بِ وقال تعاىل )  اَّللِا َوُرُسِلِه َذِلَك َفض ُل َسابُِقوا ِإىَل َمغ ِفَرٍة ِمن  رَبِ ُكم  َوَجناٍة َعر ُضَها َكَعر ِض الساَماِء َواأل 
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 يـُؤ تِيِه َمن  َيَشاُء َواَّللُا ُذو ال َفض ِل ال َعِظيم ( . اَّللاِ 
يعا  فَاوقال تعاىل )  رَاِت أَي َن َما َتُكونُوا يَأ ِت ِبُكُم اَّللُا مجَِ َيـ  َتِبُقوا اخل   ( .س 

يع ا فـَيُـَنبِ ُئُكم  مبَا ُكنُتم  ِفيِه خَت َتِلُفو  رَاِت ِإىَل اَّللِا َمر ِجُعُكم  مجَِ َيـ  َتِبُقوا اخل   ن ( .وقال تعاىل ) فَاس 
َع َماِل ِفتَـن ا َكِقطَ  وقال  ِبُح َكاِفر ا يَِبيُع ) بَاِدُروا بِاأل  ِبُح الراُجُل ُمؤ ِمن ا َومُي ِسي َكاِفر ا أَو  مُي ِسي ُمؤ ِمن ا َوُيص  ِع اللاي ِل ال ُمظ ِلِم ُيص 

نـ َيا ( رواه مسلم .  ِديَنُه ِبَعَرٍض ِمَن الدُّ
ِس ِمن  َمغ رهِِبَا أَِو الدُّ )بَ  ل وقا َع َماِل ِستًّا طُُلوَع الشام  َر اِدُروا بِاأل  َخاَن أَِو الداجااَل أَِو الدااباَة أَو  َخاصاَة َأَحدُِكم  أَو  أَم 

 رواه مسلم ة( ال َعاما 

ِخَرِة  وقال  ٍء ِإالا يف َعَمِل اآل   ( .) التـَُّؤَدُة يِف ُكلِ  َشي 
 . ي ال يزول يف اآلخرةمدح املسارعني باخلريات وبني أن عاقبتهم الفالح يف الدنيا والنعيم الذ أن هللا ثانياً :

يـُؤ ِمُنوَن بِاَّللِ  َوال يَـو ِم اآلِخِر َويَأ ُمُروَن )  فقال تعاىل يف مدح أهل الكتاب الذين يتبعون آيات هللا واملسارعني باخلريات
لَـِئَك ِمَن الصااحلِِ  رَاِت َوأُو  َيـ  َهو َن َعِن ال ُمنَكِر َوُيَسارُِعوَن يِف اخل    ( .نيبِال َمع ُروِف َويـَنـ 

 .أن املسارعة يف اخلريات من أسباب استجابة الدعاء  ثالثاً :
رَاِت َويَ ) قال تعاىل:  َيـ  َنا لَُه َزو َجُه ِإنـاُهم  َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخل  َنا َلُه حَي ىَي َوَأص َلح  َنا َلُه َوَوَهبـ  َتَجبـ  ُعونـََنا َرَغبا  َوَرَهبا  وََكانُوا فَاس  د 
 ( . لََنا َخاِشِعنيَ 

 .يف اخلريات من صفات املوحدين الذين هم من خشية رهبم مشفقون  أن املسارعة رابعاً :
ِفُقوَن . َوالاِذيَن ُهم  ِبآيَاِت َرهبِ ِم  يـُؤ ِمُنوَن . َوالاِذيَن ُهم  ىل ) قال تعا َيِة َرهبِ ِم  ُمش  رُِكوَن .  ِإنا الاِذيَن ُهم  ِمن  َخش  ِبَرهبِ ِم  اَل ُيش 

رَاِت َوُهم  هَلَا َساِبُقون ( .الاِذيَن يـُؤ ُتوَن َما آَتوا َوقـُُلوبـُُهم  َوِجَلٌة أَنـاُهم  ِإىَل َرهبِ ِم  رَاِجُعوَن . أُو لَِئَك ُيَسارُِعوَن يِف اخل َ وَ   يـ 
رِنَا َوأَو  )  وقال تعاىل بعد ذكره للعديد من األنبياء ُدوَن بَِأم  رَاِت َوِإقَاَم الصااَلِة َوِإيَتاء َوَجَعل َناُهم  أَئِماة  يـَه  َيـ  َنا ِإلَي ِهم  ِفع َل اخل  َحيـ 

 ( . الزاَكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِدينَ 
 ة .أهنا دليل على علو اهلم خامساً :

ِر اَّللِا َوِإقَاِم الصااَلِة َوِإيَتاء اُفوَن يـَو م ا تـَتَـَقلاُب ِفيِه ال ُقُلوُب ـالزاَكاِة خيََ  قال تعاىل ) رَِجاٌل الا تـُل ِهيِهم  جِتَارٌَة َواَل بـَي ٌع َعن ذِك 
َب َصاُر ( .  َواأل 

 وقال تعاىل ) َويف َذِلَك فـَل َيتَـَناَفِس ال ُمتَـَناِفُسوَن ( . 
 ) احرص على ما ينفعك، واستعن باهلل وال تعجز ( رواه مسلم . وقال  

  البخاري . ) إذا سألتم هللا فاسألوه الفردوس ( رواه وقال 

 الدخول إىل اجلنة : سادساً :
 * أُو لَِئَك ال ُمَقرابُوَن ( . َوالسااِبُقوَن السااِبُقونَ قال تعاىل ) 

 . السابقون يف الدنيا إىل اخلريات سبقوا يف اآلخرة إىل اجلنات فإن السبق هناك على قدر السبق هنا
  قود كان الرسول : صحابته يبادرون للخريات 

باملدينة العصر ، فسلم مث قام مسرعا  فتخطى  ت يف البخاري عن عقبة بن احلارث قال ) صليُت وراء النِب فقد ثب
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رقاب الناس إىل بعض ُحَجر نسائه ، ففزع الناس من سرعته ، فخرج عليهم ، فرأى أهنم قد عجبوا من سرعته ، قال : 
 ] الترب : قطع ذهب أو فضة [ .مته ( ذكرت شيئا  من ِترب ٍ عندنا ، فكرهت أن حيبسِن فأمرت بقس

فأتيته بوضوئه وحاجته ، فقال يل : سلِن ، فقلت : أسألك  وعن ربيعة بن كعب قال ) كنت أبيت مع رسول هللا 
 مرافقتك يف اجلنة ، قال : فأعِن على نفسك بكثرة السجود ( رواه مسلم .

ُل الدُّثُوِر بِالداَرَجاِت ال ُعَلى َوالناِعيِم ال ُمِقيِم . فـََقاَل  َن أَتـَو ا َرُسوَل اَّللِا َأنا فـَُقرَاَء ال ُمَهاِجرِي) َعن  َأىِب ُهَريـ َرَة و  فـََقاُلوا َذَهَب أَه 
نـُع ِتُق . فـََقاَل َرُسوُل قَاُلوا ُيَصلُّوَن َكَما ُنَصلِ ى َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوُم َويـََتَصداُقوُن َواَل نـََتَصداُق َويـُع ِتُقوَن َواَل « . َوَما َذاَك » 

ِبُقوَن بِِه َمن  بـَع دَُكم  َواَل َيُكوُن َأَحٌد أَف ضَ »  اَّللِا  رُِكوَن بِِه َمن  َسبَـَقُكم  َوَتس  َل ِمن ُكم  ِإالا َمن  َصَنَع أََفاَل أَُعلِ ُمُكم  َشي ئا  ُتد 
ُوَن َوحَت َمُدوَن ُدبـَُر ُكلِ  َصالٍَة َثالَثا  َوَثالَِثنَي َمراة  » قَاَل  قَاُلوا بـََلى يَا َرُسوَل اَّللِا .« . ِمث َل َما َصنَـع ُتم   « . ُتَسبِ ُحوَن َوُتَكربِ 

َواِل مبَا فـََعل َنا فـََفعَ  قَاَل أَبُو َصاِلٍح فـََرَجَع فـَُقرَاُء ال ُمَهاِجرِيَن ِإىَل َرُسوِل اَّللِا  ُل اأَلم  َوانـَُنا أَه  ُلوا ِمثـ َلُه . فـََقاَل فـََقالُوا مسََِع ِإخ 
 ( رواه مسلم .َذِلَك َفض ُل اَّللِا يـُؤ تِيِه َمن  َيَشاُء »  َرُسوُل اَّللِا 

يتنافسون يف اخلري ويفرح بعضهم ببعض باشرتاكهم فيه ، بل  كما كان أصحاب رسول هللا   : ... قال ابن القيم
سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات  ):  حيض بعضهم بعضا  ، وهي نوع من املسابقة ، وقد قال تعاىل

 واألرض ( .
: قل كما يقولون ،  : يا رسول هللا ! إن املؤذنني يفضلوننا ، فقال رسول هللا  وعن عبد هللا بن عمرو ) أن رجال  قال
 فإذا انتهيت فسل تعط ( رواه أبوداود .

 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 

أجد ما أمحلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا   وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال )كما قال تعاىل 
 . (أال جيدوا ما ينفقون 

 : التأسف على فعل الطاعة . ثالثاً 
فإن ابن عمر ملا بلغـه حديث ) من شهد اجلنازة حَّت تدفن فله قرياط ، ومن شهدها حَّت يصلى عليها فله قرياطان ( 

 قال : لقد فرطنا يف قراريط كثرية .
 نبغي نبادر ونسارع إىل اخلريات  ملاذا ي 

 استجابة ألمر هللا ورسوله . أواًل :
َتِجيُبوا َّلِلِا َولِلراُسوِل ِإَذا َدَعاُكم  ِلَما حُي ِييُكم  كما يف اآليات واألحاديث اليت سبقت ، وقد تعاىل )  يَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا اس 

.. ) .. 
 . ...و موت أو هرم أوقبل حدوث الشواغل من فقر أ ثانياً :

ا  مفسدا  ، أو فق را  منسيا  ، أو غىن مطغيا  ، أو مرض باألعمال سبعا  ، هل تنتظرون إال ) بادروا كما يف احلديث قال 
 ( رواه الرتمذي وفيه ضعف . موتا  جمهزا  ...
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تك قبل مرضك ، ح) اغتنم َخسا  قبل َخس : حياتك قبل موتك ، وفراغك قبل شغلك ، وص ويف احلديث قال 
 ... ( رواه احلاكم .وغناك قبل فقرك ، 

فاإلنسان اذا انشغل بفقره ال يستطيع أن يؤدي ويسارع لألعمال الصاحلات ، وكذا إذا مرض ، فإنه ينشغل مبرضه ، وكذا 
 ال يدري مَّت يأتيه املوت ، فاملوت يأيت بغتة والقرب صندوق العمل .

 عمل .قبل الفنت املانعة من ال ثالثاً :
سي كافرا  ، وميسي مؤمنا  ويصبح كافرا  ( ل املظلم ، يصبح الرجل مؤمنا  ومي) بادروا باألعمال فتنا  كقطع اللي كما قال   

 رواه مسلم .
فاإلنسان ينبغي أن يبادر باألعمال الصاحلة قبل وقوع الفنت فينشغل هبا ، فتشغله عن التفرغ للعمل الصاحل ، كما هو 

أي الصاحلة  –ناس اآلن ، وأيضا  العمل الصاحلة سبب للنجاة من الفنت ، وهلذا قال ) بادروا باألعمال حال كثري من ال
فتنا  ، أي ، قبل وقوع الفنت ، فالعمل الصاحل من إخالص هلل ومتابعة للرسول وأمر باملعروف وهني عن املنكر وصالة  –

ليلة من الليل فزعا  وهو يقول : من  شرت ، وهلذا قام النِب وخاصة بالليل وغريه سبب للنجاة من الفنت إذا حدثت وانت
 يوقظ صواحب احلجرات كي يصلني ، ما أنزل الليلة من الفنت ( .

 : من أقوال السلف 
 قال عمر بن عبد العزيز : إن الليل والنهار يعمالن فيك فاعمل فيهما .

وان كسادها فإنه لو جاء وقت نفاقها مل تصلوا فيها إىل وقال أبو حازم : إن بضاعة اآلخرة كاسدة فاستكثروا منها يف أ
 .قليل وال كثري 

ن أبو بكر بن عياش يقول : لو سقط من أحدكم درهم لظل يومه يقول : إنا هلل ذهب درمهي وهو يذهب عمره وال وكا
 . يقول : ذهب عمري وقد كان هلل أقوام يبادرون األوقات وحيفظون الساعات ويالزموهنا بالطاعات

 . قال سعيد بن املسيب : ما تركت الصالة يف مجاعة منذ أربعني سنةو 
 .وكان سعيد بن جبري خيتم القرآن يف ليلتني  

 . : ال نرى لسانك يفرت من الذكر فكم تسبح كل يوم   قال : مائة ألف إال ما ختطيء األصابع ئوقيل لعمرو بن هان
فيقول : أنا أعلم  كان الليل كله يبكي فتقول له أمه : يا بِن قتلت قتيال  وصام منصور بن املعتمر أربعني سنة وقام ليلها و 

 . مبا صنعت نفسي
قال اجلماين : ملا حضرت أبو بكر بن عياش الوفاة بكت أخته فقال : ال تبك وأشار إىل زاوية يف البيت إنه قد ختم 

 .  أخوك يف هذه الزاوية َثانية عشر ألف ختمة
عليه غدا  ، ومن مل يقدم شيئا  قدم على غري شيء ، قيل لبعضهم مجع فالن ماال    قال : هل  من قدم اليوم شيئا  قدم

 مجع عمرا  ينفقه فيه ، قالوا : ال ، قال : ما مجع شيئا  .
 وقال بعض السلف : اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها ، واعمل لآلخرة على قدر مكثك فيها .

 : هيئت للمتقني ، الذين اتقوا رهبم بفعل أوامره واجتناب نواهيه .أي (  ُأِعدهتح ِللحُمتهِقنيَ ) 
 لدخول اجلنة . سبب ويف هذا فضل عظيم للمتقني ، وأن التقوى

 .نا لِل ُمتاِقنَي ِعن َد َرهبِ ِم  َجنااِت الناِعيِم( كما قال تعاىل ) إِ 
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َر بَ وقال تعاىل )  َناُة لِل ُمتاِقنَي َغيـ    ( . ِعيدٍ َوأُز لَِفِت اجل 
ِخرَُة ِعن َد رَبِ َك لِل ُمتاِقنَي( وقال تعاىل )   .َواآل 
َناُة لِل ُمتاِقنيَ وقال تعاىل )  ( . َوأُز لَِفِت اجل 

 عندما سئل عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة   قال ) تقوى هللا وحسن اخللق ( رواه الرتمذي . ويف احلديث قال 
 ] وقد تقدمت فضائل التقوى [ .

 مث ذكر تعاىل صفات املتقني فقال :
أي : يف الشدة ولرخاء ، واملنشط واملكره ، والصحة واملرض ، ويف مجيع األحوال ( الهِذيَن يُ نحِفُقوَن ِف السهرهاِء َوالضهرهاِء )  

َواهَلُم  بِاللاي ِل َوالنـاَهاِر ِسر ا  َوَعالنِ  كما قال تعاىل ) ُرُهم  ِعن َد َرهب ِ الاِذيَن يـُن ِفُقوَن أَم  م  َوال َخو ٌف َعَلي ِهم  َوال ُهم  ِـ َية  فـََلُهم  َأج 
 . ( حَي َزنُونَ 

  : ومعىن اآلية : أهنم رغبوا يف معاملة هللا ، فلم يبطرهم الرخاء فينسيهم ، ومل متنعهم الضراء فيبخلوا قال ابن اجلوزي
. 
 : ة هللا تعاىل واإلنفاق يف مراضيه ، واإلحسان إىل خلقه من واملعىن أهنم ال يشغلهم أمر عن طاع وقال ابن كثري

 قراباهتم وغريهم بأنواع الرب .
 : وكأن  اجلمَع بينهما هنا ألن  السر اء فيها ملهاة عن الفكرة يف شأن ( يف السارااِء َوالضارااءِ قوله تعاىل ) قال ابن عاشور

 غريهم، والضر اء فيها ملهاة وقل ة َموجدة.
ة اإلنفاق يف هذين احلالني َتدل  على أن  حمباة نفع الغري باملال ، الاذي هو عزيز على النافس ، قد صارت هلم خلقا  فمالزم

 ال حيجبهم عنه حاجب وال ينشأ ذلك إال  عن نفس طاهرة.
 : عات ألجل وألنه كان يف ذلك الوقت أشرف الطا، وإمنا افتتح هللا بذكر اإلنفاق ألنه طاعة شاقة  قال الرازي

 ليه يف جماهدة العدو ومواساة فقراء املسلمني. إاحلاجة 
 .الذين يكفون غيظهم عن اإلمضاء ويردون غيظهم يف أجوافهم ( َوالحَكاِظِمنَي الحَغيحَظ )  
 : أسباب كظم الغيظ 

 معرفة الفضل العظيم ملن كظم غيظه .أواًل : 
 .حبة هللا الفوز مب -أ

ِسِننَي الاِذيَن يُنفِ قال تعاىل )  ُح 
ومرتبة اإلحسان  (ُقوَن يف السارااِء َوالضارااِء َوال َكاِظِمنَي الَغي َظ َوال َعاِفنَي َعِن النااِس َواَّللُا حيُِبُّ امل

 هي أعلى مراتب الدين .
نـ َيا َوَما ِعن َد اَّللاِ تعاىل ) وقال   ََياِة الدُّ ٍء َفَمَتاُع احل  ٌر َوأَبـ َقى لِلاِذيَن َآَمُنوا َوَعَلى َرهبِ ِم  يـَتَـوَكاُلوَن * َوالاِذيَن  َفَما أُوتِيُتم  ِمن  َشي  َخيـ 

 ( .جَي َتِنُبوَن َكَبائَِر اإل ِمثِ  َوال َفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهم  يـَغ ِفُروَن 
 .ترك الغضب سبب لدخول اجلنة -ب 

رواه  .(اجلنة! ولك ال تغضب»قال: ، على عمل يدخلِن اجلنة  : يا رسول هللا! دلِنقلت)قال :  عن أيب الدرداء   
 الطرباين 

 .املباهاة به على رؤوس اخلالئق -ج  
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َمن كظم غيظا  وهو يقدر على أن ينفذه دعاه هللا على رؤوس اخلالئق يوم القيامة )  عن معاذ بن أنس . قال : قال 
ه يف أي احلور شاء   ( رواه أبو داود .حَّت خيريِ 

 .زيادة اإلميان  -د
( ا  ، ما كظمها عبد هلل إال مأل هللا جوفه إميانحب إيلا من جرعة غيظ يكظمها عبدوما من جرعة أ ...) قال النِب  

 رواه ابن ماجه 

ما جترع عبد جرعة أعظم من جرعة ِحل م عند الغضب ، وجرعة صرب عند املصيبة ; وذلك ألن أصل  : قال ابن تيمية  
لى املؤمل ، وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصرب على املؤمل ، واملؤمل إن كان مما ميكن دفعه أثار الغضب ذلك هو الصرب ع

، وإن كان مما ال ميكن دفعه أثار احلزن ، وهلذا حيمرُّ الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة ، ويصفرُّ عند 
 . جز احلزن لغور الدم عند استشعار الع

 .االستعاذة باهلل من الشيطان  ثانياً :
َتِعذ  بِاَّللِا ِإناُه ُهَو الساِميُع الَعِليُم  قال تعاىل )  ( .َوِإماا يَنَزَغناَك ِمَن الشاي طَاِن نـَز ٌغ فَاس 

ورجالن يستبان ; فأحدمها امحرا وجهه ، وانتفخت أوداجه كنت جالسا  مع النِب  ) قال  عن سليمان بن صرد   
« إين ألعلم كلمة لو قاهلا ذهب عنه ما جيد ; لو قال : أعوذ باهلل من الشيطان ; ذهب عنه ما جيد :  ل النِب، فقا

 ( متفق عليه .قال :  تعواذ  باهلل من الشيطان  فقالوا له : إن النِب 
 .تغيري احلال  لثاً :ثا  
 ( .عنه الغضب وإال فليضطجعفإن ذهب ; إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس) أن رسول هللا  عن أيب ذر  
 .ترك املخاصمة والسكوت  رابعاً : 

  ( رواه أمحد .علِ موا وبشِ روا وال تعسروا ، وإذا غضب أحدكم فليسكت ) أنه قال  عن النِب . عن ابن عباس 
ا يندم عليه يف وهذا أيضا  دواء عظيم للغضب ; ألن الغضبان يصدر منه يف حال غضبه من القول م :  قال ابن رجب

حال زوال غضبه كثريا  ، من السباب وغريه مما يعظم ضرره ، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنده ، وما أحسن قول 
 .مورق العجلي رمحه هللا : ما امتألُت غضبا  قط وال تكلمُت يف غضب قط مبا أندم عليه إذا رضيت 

أن تعلم أن أذية الناس لك وخصوصا  يف األقوال السيئة ال  ومن األمور النافعة:  قال الشيخ عبد الرمحن السعدي  
تضرك بل تضرهم ; إال إن أشغلت نفسك يف االهتمام هبا ، وسوغت هلا أن متلك مشاعرك ; فعند ذلك تضرك كما 

 .ضرهتم ; فإن أنت مل تصنع هلا باال  ، مل تضرك شيئا  
 .الوضوء  :خامساً  
إن الغضب من الشيطان ; وإن الشيطان ُخِلَق من النار ، وإمنا ُتط َفأ )   هللاقال : قال رسول  عن عطية السعدي  

 ( رواه أبو داود .النار باملاء ; فإذا غضب أحدكم فليتوضأ 
 .اإلكثار من ذكر هللا  سادساً :  

ِر اَّللاِ قال تعاىل )  ِر اَّللِا َأاَل ِبذِك   ( . َتط َمِئنُّ ال ُقُلوُب الاِذيَن َآَمُنوا َوَتط َمِئنُّ قـُُلوبـُُهم  ِبذِك 
 فمن اطمأن قلبه بذكر هللا تعاىل كان أبعد ما يكون عن الغضب .

 .  العمل بوصية رسول هللا سابعاً :
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 ( رواه البخاري .ال تغضب » فردد مرارا  قال « ال تغضب ! » أوصِن ! قال :   أن رجال  قال للنِب ) عن أيب هريرة 
 الوصية وعمل هبا ، وال شك أهنا وصية جامعة مانعة جلميع املسلمني . وهنيئا  ملن امتثل هذه 
هذا الرجل ظن أهنا وصية بأمر جزئي ، وهو يريد أن يوصيه النِب : »  -رمحه هللا تعاىل-عدي قال الشيخ عبد الرمحن الس 
 . بكالم كلي ، وهلذا ردد 

 يتضمن أمرين عظيمني :« ال تغضب » ; فإن قوله :  عرف أن هذا كالم جامع ، وهو كذلك فلما أعاد عليه النِب  
األمر بفعل األسباب والتمرن على حسن اخللق واحللم والصرب ، وتوطني النفس على ما يصيب اإلنسان من أحدمها : 

لمه اخللق ، من األذى القويل والفعلي ; فإذا وفق هلا العبد ، وورد عليه وارد الغضب ، احتمله حبسن خلقه ، وتلقااه حب
وصربه ، ومعرفته حبسن عواقبه ; فإن األمر بالشيء أمر به ، ومبا ال يتم إال به ، والنهي عن الشيء أمر بضده ، وأمر 

 بفعل األسباب اليت تعني العبد على اجتناب املنهي عنه ، وهذا منه .
، ولكنه يتمكن من ن دفعه وردهال يتمكن اإلنسان م : فإن الغضب غالبا  األمر بعد الغضب أن ال ينفذ غضبهالثاين :  

 فيذه .عدم تن
 .أن تعلم أن القوة يف كظم الغيظ ورده :  ثامناً   

( متفق ليس الشديد بالصَُّرعة ; إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب ) قال  أن رسول هللا  عن أيب هريرة 
 عليه .

 .أن يسمى شديدا  من الذي يصرع الرجال  أي مالك نفسه أو ىل: »  -رمحه هللا تعاىل  - قال ابن القيم
وهلذا كان القوي الشديد هو الذي ميلك نفسه عند الغضب حَّت يفعل ما يصلح دون ما ال يصلح ; :  وقال ابن تيمية

 .فأما املغلوب حني غضبه فليس هو بشجاع وال شديد 
رسول هللا ! فالن ما يصارع أحدا  إال    فقالوا : يا« ما هذا » مر بقوم يصطرعون فقال : أن النِب )  وعن أنس 

أفال أدلكم على َمن هو أشد منه : رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه :  فقال رسول هللا ، صرعه 
 ( .وغلب شيطان صاحبه 

 : من أقوال السلف ِف الغضب 
 وقال أحد السلف: إياك والغضب، فإنه يصريك إىل ذل االعتذار .

 ا  ملن قيل فيه السوء وهو فيه كيف يغضب!، وعجبا  ملن قيل فيه اخلري وليس فيه كيف يفرح! وقال بعضهم: عجب
 وقال مورق العجلي : ما قلت يف الغضب شيئا  إال ندمت عليه يف الرضا .

 وكان الشعِب ينشد :
 ليست األحالم يف حال الرضا       إمنا األحالم يف حال الغضب .

 على أحد قال : بارك هللا فيك ومل يزد . وكان ابن عون إذا اشتد غضبه
 وقال الفضيل بن عياض : أنا منذ َخسني سنة أطلب صديقا  إذا غضب ال يكذب علي  ما أجده .

 وقال جعفر بن حممد : الغضب مفتاح كل شر .
 وقيل البن املبارك : امجع لنا حسن اخللق يف كلمة : قال : ترك الغضب .
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يا أمري املؤمنني كنت أحلم  : قال لعرابة بن أوس : ِب سدت قومك يا عرابة   فقال عرابة روي أن معاوية بن أيب سفيانو 
فعل منهم فعلي فهو مثلي ، ومن جاوزين فهو أفضل مِن  عن جاهلهم ، وأعطي سائلهم ، وأسعى يف حوائجهم ، فمن

 ه .، ومن قصر عِن فأنا خري من
 ان يقال : أحلم من أحنف .وممن اشتهر باحللم وعدم الغضب األحنف بن قيس وك

 قيل عاشت بنو متيم حبلم األحنف أربعني سنة .
 أي : الذين يعفون عمن أساء هلم . (َوالحَعاِفنَي َعِن النهاِس ) 
 : َثرات العفو 

 .مر هللا تعاىل وطاعة هلل ورسوله أن فيه استجابة أل أواًل :
 ( . بَِأم رِِه يتَ اَّللاُ فَاع ُفوا َواص َفُحوا َحَّتا يَأ   قال تعاىل )

ُهم  وقال تعاىل )  ٍَة ِمَن اَّللِا لِن َت هَلُم  َوَلو  ُكن َت َفظ ا  َغِليَظ ال َقل ِب اَلنـ َفضُّوا ِمن  َحو ِلَك فَاع ُف َعنـ  تَـغ ِفر  هَلُم  فَِبَما َرمح   َواس 
ِر  َم   . (َوَشاِور ُهم  يِف األ 

ُهم  َواص َفح  إِ وقال تعاىل )  ِسِننيَ فَاع ُف َعنـ   ( . نا اَّللَا حيُِبُّ ال ُمح 
 .الدنيا واآلخرة وهو يورث العز يف ثانياً :  

 زا  ( رواه مسلم .فو إال عوما زاد هللا عبدا  بع)  قال 
 .وجل  وهو يورث حمبة هللا عز ثالثاً :
ِسِننيَ َغي َظ َوال َعاِفنَي َعِن النااِس َوايـُن ِفُقوَن يف السارااِء َوالضارااِء َوال َكاِظِمنَي ال   تعاىل ) الِذينَ قال   ( . َّللُا حيُِبُّ ال ُمح 

 .لب األجر اجلزيل من هللا تعاىل جي رابعاً :
رُُه َعَلى اَّللِا َفَمن  َعَفا َوَأص  قال تعاىل )   ( .َلَح فََأج 

اخللق مبا حيب أن يعامله هللا به ،  ويف جعل أجر العايف على هللا ما يهيج على العفو ، وأن يعامل العبد ل السعدي :قا
 ل .احمهم ، فإن اجلزاء من جنس العمفكما حيب أن يعفو هللا عنه ، فـَل يَـع ُف عنهم ، وكما حيب أن يساحمه هللا ، فليس

 .يوجب عفو هللا عن العبد يوم القيامة  خامساً :
هللا  فتجاوز عنه لعل هللا يتجاوز عنا فلقي ففي احلديث )كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه : إذا أتيت معسرا  

 .متفق عليه فتجاوز عنه( 

 . وهو من صفات الرسول  سادساً :
أنه ليس بفظ، وال غليظ، وال صخ اب يف ة ) يف الكتب املتقدم كما قال عبد اَّلل  بن عمرو: إين أرى صفة رسول اَّلل  
 ( رواه البخاري .ح األسواق، وال جيزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصف

 سبب ملغفرة الذنوب . سابعاً :
ُ َغُفوٌر َرِحيمٌ قال تعاىل )  َفُحوا َأال حتُِبُّوَن أَن  يـَغ ِفَر اَّللُا َلُكم  َواَّللا  ( . َول يَـع ُفوا َول َيص 

 من صفات املتقني . ثامناً :
َر ُض أُِعدات  لِل ُمتاِقنيَ َوَسارُِعوا ِإىَل َمغ ِفرٍَة ِمن  رَبِ ُكم  َوَجناٍة عَ قال تعاىل )  الاِذيَن يـُن ِفُقوَن يِف السارااِء .  ر ُضَها الساَماَواُت َواأل 
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ِسِننيَ  ُ حيُِبُّ ال ُمح   ( . َوالضارااِء َوال َكاِظِمنَي ال َغي َظ َوال َعاِفنَي َعِن النااِس َواَّللا
األسباب  )قاعدة يف الصرب( النفيسة يف رسالتهابن تيمية شيخ اإلسالم وأعظم سبب يقود للعفو عن الناس ، ما ذكره 
الثواب الذي وعده هللا ملن عفى  نَ س  حُ  العبدُ  دَ هَ ش  يَ  أن   ل : الثالث :اليت تُعني املسلم على الصرب على أذى الناس قا

َلَح فَأَ ) وصرب، كما قال تعاىل: رُُه َعَلى اَّللِا ِإناُه ال حيُِبُّ الظااِلِمنيَ َوَجزَاُء َسيِ َئٍة َسيِ َئٌة ِمثـ ُلَها َفَمن  َعَفا َوَأص   ( . ج 
 : من أقوال السلف 

 قال عمر : كل الناس يف حل مِن .
 . أفضل أخالق املؤمن العفو احلسن :قال 

 يف أيدي الناس، والتجاوز عنهم . عما العفةوعن أيوب قال: ال ينبل الرجل حَّت يكون فيه خصلتان: 
أتت جاريته تصب املاء عليه فسقط اإلبريق من يدها على وجهه فشجه فقالت:  وهذا زين العابدين بن علي

والكاظمني الغيظ فقال: كظمت غيظي، قالت: والعافني عن الناس قال: عفوت عنك، قالت: وهللا حيب احملسنني، قال: 
 أنت حرة لوجه هللا. 

حبان : الواجب على العاقل توطني النفس على لزوم العفو عن الناس كافة، وترك اخلروج جملازاة اإلساءة! إذ ال  قال ابن
 سبب لتسكني اإلساءة أحسُن من اإلحسان، وال سبب لنماِء اإلساءة وهتييجها أشدُّ من االستعمال مبثلها.

و يف القدرة ، والقصد يف اجلدة ، والرفق يف العبادة، وما رفق وقال عمر بن عبد العزيز : أحب األمور إىل هللا ثالثة : العف
 أحد بأحد يف الدنيا إال رفق هللا به يوم القيامة .

 وراحت النفس يف العفو: فقد قال أحد الشعراء:

 أرحت قلِب من غم العداوات ---ملا عفوت، ومل أحقد على أحدٍ 

 تحياتألدفع الشر عِن بال   ---   إين أحي عدوي عند رؤيته

 .كأمنا قد حشى قلِب حمبات  ---وأظهر البشر لإلنسان أبغضه 

 عن أعز الناس  قال : الذي يعفو إذا قدر، فاعفوا يعزكم هللا . -رضي هللا عنه  -أبو الدرداء، ُسئل أبو الدرداء 

 قال علي : إذا قدرت على عدوك، فاجعل العفو عنه، شكر ا للقدرة عليه .
 ل م واالحتمال حَّت مُي ِكُنُكُم الُفرصُة، فإذا أمكنكم; فعليكم بالصفح واإلفضال .قال معاوية : عليكم باحلِ 

 قال احلسن : أفضُل أخالق املؤمن العفو .
 قال سعيد بن املسيب : ما من شيء إال وهللا حُيبُّ أن يُعَفى عنه ما مل يكن حدا  .

 ل الذين يرون الصفح والعفو عارا  .قال األحنف : إياكم ورأي األوغاد، قالوا وما رأى األوغاد  قا
 . نبينا هو القدوة يف العفو عن الناس

نَا َمَع َرُسوِل اَّللِا   َغز َوَة جَن ٍد، فـََلماا أَد رََكت ُه ال َقائَِلُة َوُهَو يف َواٍد َكِثرِي  َعن  َجاِبِر ب ِن َعب ِد اَّللِا رضي هللا عنهما قَاَل: َغَزو 
َنا حَن ُن كَ  ال ِعَضاِه، فـَنَـَزلَ  َتِظلُّوَن، َوبـَيـ  َفُه; فـَتَـَفراَق النااُس يف الشاَجِر َيس  َتَظلا هِبَا، َوَعلاَق َسيـ  َذِلَك ِإذ  َدَعانَا حَت َت َشَجَرٍة َواس 

َ يََدي ِه فـََقاَل: ِإنا َهَذا أََتاين َوأَنَ  َنا فَِإَذا أَع رَايب  قَاِعٌد بـَني  َقظ ُت َوُهَو قَائٌِم َعَلى َرُسوُل اَّللِا   َفِجئـ  تَـيـ  تَـَرَط َسي ِفي فَاس  ا نَائٌِم فَاخ 
ُ، َفَشاَمُه مُثا قـََعَد، فـَُهَو َهَذا قَاَل وَ   متفق عليه ملَ  يـَُعاِقب ُه َرُسوُل اَّللِا ( رَأ ِسي خُم رَتٌِط سيفي َصل ت ا، قَاَل: َمن  مَي نَـُعَك ِمِنِ   قـُل ُت: اَّللا

http://www.dorar.net/enc/akhlaq/1066
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ثـَت ُه أَنـاَها قَاَلت  لِلناِبِ : َهل  أََتى َعَلي َك يـَو ٌم َكاَن َأَشدا ِمن   -رضي هللا عنها-الزبري َأنا َعاِئَشَة وعن ُعر َوَة بن  َزو َج الناِبِ  َحدا
ُهم  يـَو َم ال   َعَقَبِة; ِإذ  َعَرض ُت نـَف ِسي َعَلى اب ِن َعب ِد يـَو ِم ُأُحٍد  قَال : َلَقد  َلِقيُت ِمن  قـَو ِمِك َما َلِقيُت، وََكاَن َأَشدا َما لَِقيُت ِمنـ 

ِهي، فـََلم  َأس   ُموٌم َعَلى َوج  َتِفق  ِإالا َوأَنَا ِبَقر ِن الثـاَعاِلِب، يَالِيَل ب ِن َعب ِد ُكاَلٍل; فـََلم  جيُِب ِِن ِإىَل َما أََرد ُت، فَان طََلق ُت َوأَنَا َمه 
ِيُل فـََناَداين، فـََقاَل: ِإنا اَّللَا َقد  مسََِع قـَو َل قـَو مِ فـََرفـَع ُت رَأ ِسي فَِإَذا أَنَا بِ  َك َلَك، َوَما َسَحابٍَة َقد  َأظَلات ِِن فـََنَظر ُت فَِإَذا ِفيَها ِجرب 

َِباِل لَِتأ ُمَرُه مبَا ِشئ َت ِفيِهم  فـََناَداين َمَلُك اجل ِ  َ َردُّوا َعَلي َك، َوَقد  بـََعَث ِإلَي َك َمَلَك اجل  ، مُثا قَاَل يَا حُمَماُد، ِإنا اَّللا َباِل َفَسلاَم َعَليا
رَِك َفَما َِباِل، َوَقد  بـََعَثِِن رَبَُّك ِإلَي َك لَِتأ ُمَرين بَِأم  ِشئ َت  ِإن  ِشئ َت أَن  أُط ِبَق َعَلي ِهُم  َقد  مسََِع قـَو َل قـَو ِمَك َلَك، َوأَنَا َمَلُك اجل 

ِ; فَـ  َشبَـني  رُِك بِِه َشي ئ  اأَلخ  َدُه ال ُيش   ا ( متفق عليه .َقاَل الناِبُّ َبل  أَر ُجو َأن  خُي رَِج اَّللُا ِمن  َأص اَلهِبِم  َمن  يـَع ُبُد اَّللَا َوح 
قـَو ُمُه فََأد َمو ُه، فـَُهَو مَي َسُح الداَم َعن   َكَأين ِ أَن ظُُر ِإىَل الناِِبِ  حَي ِكي نَِبيًّا ِمن  األَن ِبَياِء َضَربَهُ قال )   بن مسعود عن َعب ِد اَّللِا و 

ِهِه َويـَُقوُل َربِ  اغ ِفر  لَِقو ِمي فَِإنـاُهم  الَ    يـَع َلُموَن ( متفق عليه .َوج 
َاشِ   قَاَل ) َماِلٍك  َعن  أََنِس ب نِ و  َيِة، فََأد رََكُه أَع رَايب  َفَجَبَذ ِبرَِدائِِه ُكن ُت أَم ِشي َمَع َرُسوِل اَّللِا َوَعَلي ِه بـُر ٌد جَن رَاين  َغِليُظ احل 

َحِة َعاِتِق الناِبِ  َوَقد  أَثـاَرت  هِبَا َحاِشَيُة الر َِداءِ   ِمن  ِشداِة َجب َذتِِه، مُثا قَاَل: يَا جذب َجب َذة  َشِديَدة ، قَاَل أََنٌس: فـََنَظر ُت ِإىَل َصف 
  أََمَر َلُه ِبَعطَاٍء ( متفق عليه . الاِذي ِعن َدَك فَال تَـَفَت ِإلَي ِه، َفَضِحَك مُثا حُمَماُد ُمر  يل ِمن  َماِل اَّللاِ 

َرأَة  َواَل َخاِدم ا، ِإالا َأن  جُيَاِهَد يف َسِبيِل قَاَلت  )  –رضي هللا عنها  -َة َعن  َعاِئشَ و  َما َضَرَب َرُسوُل اَّللِا َشي ئ ا َقطُّ بَِيِدِه َواَل ام 
ٌء ِمن  حَمَارِِم اَّللِا فـَيَـ ا ٌء َقطُّ فـَيَـن َتِقَم ِمن  َصاِحِبِه ِإالا َأن  يـُن تَـَهَك َشي  ، َوَما نِيَل ِمن ُه َشي   عز وجل ( رواه مسلم . -ِقَم َّلِلِا ن تَ َّللِا

ُموَمٍة، فََأَكَل  َأنا يـَُهوِدياة  )  روى البخاري َعن  أََنِس ب ِن َماِلٍك ة ، عفو الرسول عن املرأة اليهودي أََتت  الناِبا ِبَشاٍة َمس 
تُـُلَها  قَاَل الَ، َفَما زِل ُت أَع رِفـَُها يف هلََ  َها، َفِجيَء هِبَا َفِقيَل َأالَ نـَق   َواِت َرُسوِل اَّللِا ( رواه البخاري .ِمنـ 

قَاَل: يَا َمع َشَر قـَُري ٍش َما تـَُرو َن َأين   ملا فتح الرسول مكة، اجتمع له أهلها عند الكعبة، مُث  ،  عفو الرسول عن أهل مكة
 م  الط َلَقاُء .فَاِعٌل ِفيُكم   قَالُوا َخيـ ر ا، َأٌخ َكرمٌِي َواب ُن َأٍخ َكرمٍِي قَاَل اذ َهُبوا فَأَنـ تُ 

ِسِننيَ )   الذين حيسنون يف معاملتهم مع هللا ، ومع اخللق .(  َواَّللهُ حيُِبُّ الحُمحح
ع أنواع اإلحسان، ألنه مل يقيده بشيء دون شيء، فيدخل فيه اإلحسان باملال، ويدخل فيه اإلحسان وهذا يشمل مجي

رباهتم، وإزالة شدائدهم، وعيادة ، وقضاء حوائج الناس من تفريج كباجلاه، وبالشفاعة وحنو ذلك، وتعليم العلم النافع
 ، وإرشاد ضاهلم .مرضاهم، وتشييع جنائزهم

َسُن ِدينا  ، كما قال تعاىل ) ن يف عبادة هللا ، إخالصا  هلل تعاىل ، ومتابعة للرسول ويدخل يف ذلك اإلحسا  َوَمن  َأح 
َهُه َّلِلِا َوُهَو حُم ِسنٌ  َلَم َوج  رُُه ِعن َد رَب ِهِ ( وقال تعاىل )ممان  َأس  َهُه َّلِلِا َوُهَو حُم ِسٌن فـََلُه َأج  َلَم َوج   ( .بـََلى َمن  َأس 

 عبادة هللا : أن تقوم بالعمل متقنا  فيه إخالصا  ومتابعة . فاإلحسان يف
 واإلحسان إىل املخلوق : بأداء حقوقهم الواجبة واملستحبة ، وأن تعامل الناس مبا حتب أن يعاملوك .

 واإلحسان نوعان: قال السعدي : 
 . واإلحسان إىل املخلوق،  اإلحسان يف عبادة اخلالق

 ك ( .أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراه ) بقولفسرها النِب  فاإلحسان يف عبادة اخلالق :
فهو إيصال النفع الديِن والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديِن والدنيوي عنهم، فيدخل يف :  وأما اإلحسان إىل املخلوق

ة لعامتهم وخاصتهم، والسعي يف ذلك أمرهم باملعروف، وهنيهم عن املنكر، وتعليم جاهلهم، ووعظ غافلهم، والنصيح
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مجع كلمتهم، وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة واملستحبة إليهم، على اختالف أحواهلم وتباين أوصافهم، فيدخل يف 
ذلك بذل الندى وكف األذى، واحتمال األذى، كما وصف هللا به املتقني يف هذه اآليات، فمن قام هبذه األمور، فقد 

 ) تفسري السعدي (   بيده.قام حبق هللا وحق ع
  وأعظم دافع لإلحسان مراقبة هللا تعاىل ، ولذلك قال النِب  يف تعريفه )أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تره فإنه

 ( يراك
معىن اإلحسان ، وأن إحسان العمل إمنا يكون ملن راقب هللا وعلم يقينيا  أن  وسؤال جربيل هذا ليعلم أصحاب النِب 

 مطلع عليه .هللا 
 ألن اإلحسان هو الغاية اليت من أجلها خلق اخللق ، وأنه سبحانه خيترب عباده يف إحساهنم للعمل . 

َر َض يِف ِستا كما قال تعاىل يف أول سورة هود ) ( مث بني  ِة أَيااٍم وََكاَن َعر ُشُه َعَلى ال َماءِ ـَوُهَو الاِذي َخَلَق الساَماَواِت َواأل 
َسُن َعَمال  ل )احلكمة فقا ُلوَُكم  أَيُُّكم  َأح   ( . ومل يقل أيكم أكثر عمال  .لَِيبـ 

َر ِض زِيَنة  هلََ وقال تعاىل يف أول سورة الكهف ) َسُن َعَمال  ( مث بني  احلكمة بقوله )اِإناا َجَعل َنا َما َعَلى األ  ُلَوُهم  أَيُـُّهم  َأح   ( .لَِنبـ 
ََياةَ الا وقال تعاىل يف أول سورة امللك ) َسُن َعَمال   ( مث بني  احلكمة فقال ) ِذي َخَلَق ال َمو َت َواحل  ُلوَُكم  أَيُُّكم  َأح   ( .لَِيبـ 

 فاإلحسان : أن يأيت بالعمل حسنا  متقنا  ال نقص فيه وال وصم ، وإحسان العمل ال ميكن إال مبراقبة خالق هذا الكون 
 : فضائل اإلحسان 

 اس أحسن هللا إليه .: أن من أحسن إىل الن أوالً 
 قال تعاىل ) هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ( .

 : هلم يف الدنيا حسنة . ثانياً 
 قال تعاىل ) للذين أحسنوا يف هذه الدنيا حسنة ( .

 : رمحة هللا قريبة من احملسنني . ثالثاً 
 قال تعاىل ) إن رمحت هللا قريب من احملسنني ( .

 : هلم اجلنة ونعيمها . رابعاً 
 قال تعاىل ) للذين أحسنوا احلسىن وزيادة ( .

 : تبشري احملسنني . خامساً 
 قال تعاىل ) وبشر احملسنني ( .

 : أن هللا معهم . سادساً 
 قال تعاىل ) وإن هللا ملع احملسنني ( .

 : إن هللا حيب احملسنني . سابعاً 
 قال تعاىل : ) وأحسنوا إن هللا حيب احملسنني ( .

 ال يضيع أجر احملسنني . : إن هللا ثامناً 
 قال تعاىل ) إن هللا ال يضيع أجر احملسنني ( .

 : اإلحسان سبب يف دخول اجلنة . تاسعاً 
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 قال تعاىل : ) ... آخذين ما أتاهم رهبم إهنم كانوا قبل ذلك حمسنني ( .
 : الكافر إذا رأى العذاب متىن أن لو أحسن يف الدنيا . عاشراً 

 ترى العذاب لو أن يل كرة فأكــون من احملسنني ( . قال تعاىل ) أو تقول حني
  : ىَن  )قوله تعاىل قال ابن رجب س  َسُنوا احلُ  تفسرُي  "  عِن الناِبِ  مصحيح مسلوقد ثبت يف " (َوزِيَاَدٌة  لِلاِذيَن َأح 

اإلحس اِن ; ألنا اإلحساَن هو  يف اجلنة ، وهذا مناسٌب جلعِله جزاء   ألهلِ  -عز وجل  -الز ِيادِة بالن ظِر إىل وجِه هللا 
راقبةِ أن  يَعُبَد املؤمُن رب ه يف الدُّني

ُ
، فكاَن جزاُء ذلك وينظُر إليه يف حال عبادتِهِ ، كأن ه يراُه بقلِبِه ا على وجِه احُلضوِر وامل

َمِئٍذ ِإنـاُهم  َعن  َرهب ِِ ) اآلخرِة وعكس هذا ما أخرَب هللا تعاىل به َعن  َجزاِء الُكفاار يف، هللا عيانا  يف اآلخرة الناظَر إىل م  يـَو 
ُجوبُونَ  معرفِتِه وُمراقبته يف  ، حَّت  ُحِجَبت  عناِن على قُلوهِبم، وهو تراُكم الرا َل ذلك جزاء  حلاهلم يف الدُّنياوجع (َلَمح 

 ، فكان جزاُؤهم على ذلك أن  ُحِجبوا عن ُرؤيته يف اآلخرة .الدُّنيا
 : ليه إأما إيصال النفع ،  يصال النفع اليه أو بدفع الضرر عنهإأن اإلحسان إىل الغري إما أن يكون بواعلم  قال الرازي

بتعليم اجلاهلني  ، وذلك بأن يشتغلنفاق العلمإويدخل فيه ( السارااء والضراء الذين يُنِفُقوَن يِف )فهو املراد بقوله 
 فهو إما يف الدنيا، وأما دفع الضرر عن الغري، ات والعباداتاملال يف وجوه اخلري ، ويدخل فيه إنفاق وهداية الضالني

ذمته  ئ، وإما يف اآلخرة وهو أن يرب ى، وهو املراد بكظم الغيظساءة أخر إساءة بوهو أن ال يشتغل مبقابلة تلك اإل
ن هذا الوجه فصارت هذه اآلية م (والعافني َعِن الناس)، وهو املراد بقوله تعاىل عن التبعات واملطالبات يف اآلخرة

، وملا كانت هذه األمور الثالثة مشرتكة يف كوهنا إحسانا إىل الغري ذكر على مجيع جهات اإلحسان إىل الغريدالة 
 ب .حمبة هللا للعبد أعم درجات الثوافان  ( وهللا حيُِبُّ احملسِن)ثواهبا فقال 

 الفوائد :
 األمر باملسارعة إىل اخلريات . -1
 حلية .أن التخلية قبل الت -2
 أن املغفرة ال تكون إال من هللا . -3
 بيان سعة اجلنة . -4
 أن اجلنة موجودة اآلن . -5
 أن أصحاب اجلنة هم املتقون . -6
 فضيلة اإلنفاق على كل حال . -7
 الثناء على من أنفق يف السراء والضراء . -8
 فضل كظم الغيظ . -9

 احلث على العفو عن الناس . -10
 ة هلل .إثبات احملب -11
 هـ [ .1433/  10/  9] االثنني : احلث على اإلحسان .                              -12
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تَ غحَفُرواح ِلُذنُوِِبِمح َوَمن يَ غحِفُر الذُّنُوَب ِإاله اَّللهُ  َوالهِذيَن ِإَذا فَ َعُلواح )  ُيِصرُّواح   َوملَح فَاِحَشًة َأوح َظَلُمواح أَن حُفَسُهمح ذََكُرواح اَّللهَ فَاسح
لَِئَك َجَزآُؤُهم مهغحِفَرٌة مِ ن رهِبِ ِمح َوَجنهاٌت ََتحِري ِمن َُتحِتَها األَن حَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها 135َعَلى َما فَ َعُلواح َوُهمح يَ عحَلُموَن ) ( ُأوح

ُر الحَعاِمِلنَي )  ( . (136َونِعحَم َأجح
 [ . 136 – 135] آل عمران :  

------------------ 
 .على هذا القول فإن هؤالء صنف آخر( وقيل : هذا استئناف ، و قيل : هذا معطوف على )املتقني... ( َوالهِذيَن ِإَذا ) 
 اختلف العلماء يف املراد بالفاحشة وظلم النفس هنا :( فَ َعُلوا فَاِحَشًة َأوح َظَلُموا أَن حُفَسُهمح ) 

 النظر واللمسة. الفاحشة الزنا ، وظلم النفس ما دونه منفقيل : 
 الفاحشة الزنا ، وظلم النفس سائر املعاصي. وقيل :
 الفاحشة الكبرية ، وظلم النفس الصغرية. وقيل :

 وقد جاء استعمال الفاحشة يف القرآن مبا قبح من الذنوب :
َربُوا الزِ ََّن ِإناُه َكاَن فَاِحَشة  َوَساَء َسِبيال   كالزنا : قال تعاىل )  ( . َوال تـَق 

ِمِه أَتَأ ُتوَن ال َفاِحَشَة َما َسبَـَقُكم  هِبَا ِمن  َأَحٍد ِمَن ال َعاَلِمنيَ للواط : قال تعاىل ) وا  ( . َوُلوطا  ِإذ  قَاَل لَِقو 
  ( تا  َوَساَء َوال تـَن ِكُحوا َما َنَكَح آبَاؤُُكم  ِمَن النِ َساِء ِإالا َما َقد  َسَلَف ِإناُه َكاَن فَاحِ ونكاح احملارم : قال تعاىل َشة  َوَمق 

 .َسِبيال ( 
 وظلم النفس جنس عام يتناول كل ذنب .

 أي : ذكروا وعيد هللا على ما أتوا من معصيتهم . ) الطربي ( .( ذََكُروا اَّللهَ )  
تَ غحَفُروا ِلُذنُوِِبِمح )   أي : إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة واالستغفار .( فَاسح

 . (لسايِ ئة احَلسَنة مَتُحها وأت ِبع ا ) ال قوقد 
 : يف السرِ  والعالنية مع أناه البُدا أن  يقع منه أحيانا  تفريط يف التقوى ،  ملا كان العبُد مأمورا  بالتقوىو  قال ابن رجب

 . إما برتك
ا باحلسنة ، قال و أن  يتبعههذه السيئة وه بعض املأمورات ، أو بارتكاب بعض احملظورات ، فأمره أن  يفعل ما ميحو به

َرى َوأَِقِم الصاالَة َطَريفَِ )  هللا َ السايِ َئاِت َذِلَك ذِك  ِهَب  َسَناِت يُذ   ( .لذااِكرِيَن لِ  النـاَهاِر َوزَُلفا  ِمَن اللاي ِل ِإنا احلَ 
ر ذلك له ، فسكت الناِبُّ ، فذك أنا رجال  أصاب من امرأة قُبَلة  ، مث أتى الناِبا ) ويف " الصحيحني  عن ابِن مسعود 

 جامع العلوم .  (بل للناس عامة  ال : )حَّت نزلت هذه اآلية ، فدعاه فقرأها عليه ، فقال رجل : هذا له خاصة   ق (

 ( .واحلكم 
إن رجال أذنب َذنـ ب ا، فقال: رب إين أذنبت ذنبا فاغفره. فقال هللا  عبدي عمل ذنبا، فعلم )  عن أيب هريرة عن النِب 

أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، مث عمل ذنبا آخر فقال: رب، إين عملت ذنبا فاغفره. فقال تبارك 
، إ ين ِ َعِمل ُت َذنـ ب ا وتعاىل: علم عبدي أن له رَبا يغفر الذنب َويَأ ُخُذ ِبِه، َقد  َغَفَرت  لَِعب ِدي. مُثا َعِمَل َذنـ ب ا آَخَر فـََقاَل: َربِ 

 َعِمَل َذنـَب ا آَخَر فـََقاَل: ِفر ُه يل. فـََقاَل َعزا وَجلا: َعِلَم َعب َدي أنا َلُه رَبا يـَغ ِفُر الذان َب َويأ ُخُذ ِبِه، َقد  َغَفَرُت لَِعب ِدي مُثا فَاغ  
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، إين ِ َعِمَلُت َذنـَب ا فَاغ ِفر ُه فـََقاَل َعزا وَجلا: َعب ِدي َعِلَم  أنا َلُه رَبا يَـ  ِهدُُكم  أين ِ َقد  َغَفر ُت َربِ  غ ِفُر الذان َب َويَأ ُخُذ ِبِه، ُأش 
 ء ( متفق عليه .لَِعب ِدي، فـَل يَـع َمل  َما َشا

ُته، فإذا حلف  ا  حديث ل هللا مسعت من رسو وعن علي . قال :  لف  نفعِن هللا مبا شاء منه، وإذا حدثِن عنه غريي اسَتح 
ِنُب َذنـ ب ا فـََيتَـَوضاأُ  ما) قال  أنه مسع رسول هللا-وصَدق أبو بكر   َحدثِن يل َصدقته، وإن أبا بكر  ِمن  َرُجٍل يُذ 

ِسُن  عر: فـَُيَصل ي. وقال سفيان: مث ُيصلِ ي ركعتني -الُوُضوَء -فـَُيح  تَـغ ِفرُ -قال ِمس  ( رواه ههللَا عز وَجلا إال َغَفَر لَ  فـََيس 
 الرتمذي .

  أيها الناس َمن أملا بذنٍب فليستغفر هللا وليتب ، فإن عاد  بن عبد العزيز :قال عمر  :قال ابن رجب احلنبلي
وإن اهلالك يف اإلصرار فليستغفر هللا وليتب ، فإن عاد فليستغفر وليتب ، فإمنا هي خطايا مطواقة يف أعناق الرجال ، 

 ا .عليه
زنا ُكتب على ابن آدم حظه من ال: قال النِب ومعىن هذا : أن العبد ال بد أن يفعل ما قدِ ر عليه من الذنوب ، كما 

ولكن هللا جعل للعبد خمرجا  مما وقع فيه من الذنوب ، وحماه بالتوبة واالستغفار ، فإن فعل ، فهو مدرك ذلك ال حمالة ... 
 م ( .جامع العلوم احِلكَ ) ك .   الذنوب ، وإن أصر على الذنب هلفقد ختلص من شر 

ملعصية ويتوعد عليها بالذنب : فإنه ال حيب أن يقنط عباده من رمحته عز وجل ، وهو حيب أن وكما يُبغض هللا تعاىل ا
 ي حَّت يصده عن التوبة واإلنابة .يستغفره العاصي ويتوب إليه ، ويود الشيطان أن لو يقع يأس وقنوط من العبد العاص

د ، مث يستغفر مث يعود   فقال : ود الشيطان قيل للحسن البصري : أال يستحىي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه مث يعو 
 لو ظفر منكم هبذا ، فال متلُّوا من االستغفار .

  ار .تغفاالسويف هذا دليل على أن من أسباب املغفرة 
 وقد أمر هللا به .

تَـغ ِفِر اَّللَا ِإنا اَّللَا َكاَن َغُفورا  َرِحيما  ) قال تعاىل   ( . َواس 
تَـغ ِفر  وَ ىل ) وقال تعا  ( . ِلَذن ِبكَ  اس 

 ومن أمساء هللا : الغفور ، والغفار .
 ( . نـَبِ ئ  ِعَباِدي َأين ِ أَنَا ال َغُفوُر الراِحيمُ ) قال تعاىل 

 مهما عظمت ذنوب اإلنسان فإن هللا يغفرها ملن تاب .و 
 ( . نا رَباَك َواِسُع ال َمغ ِفَرةِ ) إِ قال تعاىل 

 رة من هللا .واألنبياء وأهل الفضل يطلبون املغف
 ( .ِننَي َوال ُمؤ ِمَناِت َربِ  اغ ِفر  يل َوِلَواِلَديا َوِلَمن  َدَخَل بـَي يِتَ ُمؤ ِمنا  َولِل ُمؤ مِ ) قال تعاىل عن نوح 

ينِ ) وقال اخلليل   ( . َوالاِذي َأط َمُع َأن  يـَغ ِفَر يل َخِطيَئيِت يـَو َم الدِ 
ُت نـَف ِسي فَاغ ِفر  يل فـََغَفَر لَُه ِإناُه ُهَو ال َغُفوُر الراِحيمُ قَاَل َربِ  ِإين ِ ظَلَ ) وقال موسى   ( . م 

 ومدح املستغفرين .
َحارِ ) فقال تعاىل  َس  تَـغ ِفرِيَن بِاأل   ( . َوال ُمس 

 كان يكثر من االستغفار .  والنِب 
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 واه البخاري .وب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة ( ر ) وهللا إين ألستغفر هللا وأت قال 
 : ولالستغفار فوائد 

 تكفري السيئات ورفع الدرجات . أواًل :
تَـغ ِفِر اَّللَا جيَِِد اَّللَا َغُفورا  َرِحيما  ) قال تعاىل  َسُه مُثا َيس   ( . َوَمن  يـَع َمل  ُسوءا  أَو  َيظ ِلم  نـَف 

 يه .ويف احلديث القدسي ) قال هللا : من يستغفرين فأغفر له .. ( متفق عل
 وتقدم قوله تعاىل يف احلديث القدسي ) فاستغفروين أغفر لكم ( رواه مسلم .

 ة الرزق واإلمداد باملال والبنني .سعسبب ل ثانياً :
تَـغ ِفُروا رَباُكم  ِإناُه َكاَن َغفاارا  ) قال تعاىل عن نوح أنه قال لقومه  رَار .  فـَُقل ُت اس  َواٍل .  ا  يـُر ِسِل الساَماَء َعَلي ُكم  ِمد  َومُي ِدد ُكم  بَِأم 

 ( . َوبَِننَي َوجَي َعل  َلُكم  َجنااٍت َوجَي َعل  َلُكم  أَنـ َهارا  
 سبب حلصول القوة يف البدن . ثالثاً :

رَارا  ) قال هود لقومه  تَـغ ِفُروا رَباُكم  مُثا ُتوبُوا ِإلَي ِه يـُر ِسِل الساَماَء َعَلي ُكم  ِمد  َويَزِد ُكم  قـُواة  ِإىَل قـُواِتُكم  َوال تـَتَـَولاو ا َويَا قـَو ِم اس 
 ( . جُم رِِمنيَ 
 سبب لدفع املصائب ورفع الباليا . رابعاً :

تَـغ ِفُرونَ ) قال تعاىل  بـَُهم  َوُهم  َيس  بـَُهم  َوأَن َت ِفيِهم  َوَما َكاَن اَّللُا ُمَعذِ   ( . َوَما َكاَن اَّللُا لِيُـَعذِ 
 اض القلب .سبب لبيخامساً : 

 ه ( . رواه أمحد ، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبة سوداء يف قلبه ) إن املؤمن إذا أذنب كانت نكت قال 
 من أقوال السلف :

 .قال بعض العلماء : طوىب ملن وجد يف صحيفتــه استغفارا  كثريا  
 وا .الستغفار ويقول : إنكم مل تذنبوكان ابن عمر : يطلب من الصبيان ا

 ار م ودوائكم ، فأما داؤكم فالذنوب ، وأما دواؤكم فاالستغفال قتادة : إن هذا القرآن يدلكم على دائكوق
 . أناه قال البنه : يا بِنا َعوِ د  لسانك : اللهما اغفر يل ، فإنا هلل ساعاٍت ال يُردُّ فيها سائال   ويُروى عن لُقمان 

يوتكم ، وعلى موائدكم ، ويف طُرقكم ، ويف أسواقكم ، ويف جمالسكم أينما ُكنتم وقال احلسن : أكِثروا من االستغفار يف ب
 .، فإناكم ما تدرون مَّت تن زل املغفرة 

  لقوله ) فاستغفروين أغفر لكم ( .وجوب االستغفار من الذنوب كلها 
تَـغ ِفر  ِلَذن ِبكَ قال تعاىل )  ( .َواس 

تَـغ ِفِر اَّللَا ِإنا اوقال تعاىل )   ( . َّللَا َكاَن َغُفورا  َرِحيما  َواس 
تَـغ ِفر ُه ِإناُه َكاَن تـَواابا  وقال سبحانه )  ِد رَبِ َك َواس   ( . َفَسبِ ح  حِبَم 

 ) أين ألستغفر هللا يف اليوم مائة مرة ( رواه مسلم . وقال 
 لبخاري .) وهللا إين ألستغفر هللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة ( رواه ا وقال 

 واالستغفار يكون على وجهني :
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 م اغفر يل ، أو أستغفر هللا .ب املغفرة بلفظ : اللهطل الوجه األول :
 طلب املغفرة باألعمال الصاحلة اليت تكون سببا  لذلك . الوجه الثاين :

 أي : ال يغفرها أحد سواه .( َوَمنح يَ غحِفُر الذُّنُوَب ِإاله اَّللهُ )  
رٍو صحيحني : وقد جاء يف ال ٍر قَاَل لَِرُسوِل اَّللِا  اأَبِ  ) أنَعن  َعب ِد اَّللِا ب ِن َعم  ِِن  َبك  » قَاَل  َصاَليت  ُدَعاء  أَد ُعو ِبِه يف  َعلِ م 
ُت نـَف ِسى ظُل ما  َكِبريا   ُقِل اللاُهما ِإين ِ  َمغ ِفَرة  ِمن  ِعن ِدَك  الا أَن َت فَاغ ِفر  يل َواَل يـَغ ِفُر الذُّنُوَب إِ  -َوقَاَل قـُتَـي َبُة َكِثريا   -ظََلم 

 م ( متفق عليه .ِإناَك أَن َت ال َغُفوُر الراِحي َوار مَح ِِن 
ِهَى لِلاذِ : أَناُه َكاَن ِإَذا قَاَم ِإىَل الصاالَِة قَاَل )  َعن  َعِلىِ  ب ِن َأىِب طَاِلٍب َعن  َرُسوِل اَّللِا و  ُت َوج  الساَمَواِت  َفَطرَ  يَوجاه 

رِِكنَي ِإنا َصاَليت  َّلِلِ  َربِ  ال َعاَلِمنَي اَل َشرِيَك لَُه َوِبَذِلَك أُِمر ُت َوأَنَا  َومَمَايت  يَ َوحَم َيا يَوُنُسكِ  َواأَلر َض َحِنيفا  َوَما أَنَا ِمَن ال ُمش 
ِلِمنَي اللاُهما أَن َت ال َمِلُك اَل ِإَلَه ِإالا أَن   ُت نـَف ِسى َواع تَـَرف ُت ِبَذن ِب ، َت ِمَن ال ُمس   ُذنُويب  فَاغ ِفر  يل  أَن َت َرىبِ  َوأَنَا َعب ُدَك ظََلم 

ِدين  يعا  ِإناُه اَل يـَغ ِفُر الذُّنُوَب ِإالا أَن َت َواه  َسِنَها ِإالا أَن َت َواص ِرف  َعىنِ  َسيِ ئَـَها  مجَِ ِدى أَلح  اَلِق اَل يـَه  َسِن اأَلخ  اَل َيص ِرُف أَلح 
 رواه مسلم .... (  َعىنِ  َسيِ ئَـَها ِإالا أَن تَ 

 : وصف نفسه بسعة الرمحة وقرب املغفرة وأن التائب من الذنب عنده كمن ال ذنب له ، وأنه ال مفزع  قال اخلازن
 منه وأنه القادر للمذنبني إال  إىل فضله وكرمه وإحسانه وعفوه ورمحته وفيه تنبيه على أن العبد ال يطلب املغفرة إال  

 ه .على عقاب املذنب وكذلك هو القادر على إزالة ذلك العقاب عنه فثبت أنه ال جيوز طلب املغفرة إال  من
 : وفيه تطييب لنفوس العباد ، وتنشيط للتوبة ، وبعث عليها ، وردع عن اليأس والقنوط ، وبيان لسعة  وقال النسفي

 م .وكرمه أعظ بأن الذنوب وإن جل ت فإن عفوه أجل رمحته وقرب مغفرته من التائب ، وإشعار
( أي : تابوا من ذنوهبم ، ورجعوا إىل هللا عن قريب ، ومل يستمروا على املعصية ، ويصروا َوملَح ُيِصرُّوا َعَلى َما فَ َعُلوا )  

 عليها غري مقلعني عنها ، ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه .
 : ا ، وترك وأوىل األقوال يف  قال الطربي ذلك بالصواب عندنا ، قول من قال : "اإلصرار" ، اإلقامة على الذنب عامد 

 التوبة منه.
تَـغ َفَر َوإن  َعادَ )  قال: قال رسول هللا   عن أيب بكر   ة ( رواه أبو داود .يف ال يَـو ِم َسب ِعنَي َمرا  َما أَصرا َمِن اس 
رو، عن النِب و  ار مَحُوا تـُر مَحُوا، واغ ِفُروا يـُغ َفر  َلُكم ، َوي ٌل ألق َماِع ال َقو ِل، َوي ٌل )  -هو على املنربو -أنه قال عبد هللا بن َعم 

 ن ( رواه أمحد .َما فـََعُلوا َوُهم  يـَع َلُمو  لل ُمِصر ِيَن الاِذيَن ُيصروَن َعَلى
 أن من تاب تاب هللا عليه . ( َوُهمح يَ عحَلُمونَ ) 

 . أي يذكرون ذنوهبم فيتوبون منهاوقيل : ) وهم يعلمون ( 
 أين أُعاقب على اإلصرار. (َوُهم  يـَع َلُمون وقيل : ) 

 ) تفسري القرطيب ( . أن اإلصرار ضار ، وأن تركه خري من التماِدي. (َوُهم  يـَع َلُموَن : ) وقيل 
 املوصوفني بتلك الصفات .( ُأولَِئَك ) 
 ثواهبم على تلك الصفات .( َجَزاُؤُهمح ) 
 أي : سرت لذنوهبم وجتاوز عنها .( َمغحِفَرٌة ِمنح َرِبِ ِمح ) 
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جنة ، واجلنة يف لغة العرب : البستان ، ألن أشجاره امللتفة جتن الداخل فيه ، وجاء إطالق اجلنة على  مجع (َوَجنهاٌت ) 
َنا البستان يف القرآن يف قوله ) ِسِه ( أي البستان ، ويف قوله ) ةِ ِإناا بـََلو نَاُهم  َكَما بـََلو نَا َأص َحاَب اجل  َوَدَخَل َجناَتُه َوُهَو ظَامِلٌ لِنَـف 

( . وأما يف االصطالح : فهي الدار اليت أعدها هللا ألوليائه ، فيها ماال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب 
 بشر .

َن حَهاُر )   لقيم : وهذا يدل على أمور :أي من حتت أشجارها ، قال ابن ا (ََتحِري ِمنح َُتحِتَها األح
أهنا حتت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو  الثالثة : أهنا جارية ال واقفة . الثاين :وجود األهنار فيها .  أحدها :

 املعهود يف أهنار الدنيا .
 ( َناِة الايِت ُوِعَد ال ُمتـاُقوَن ِفيَها وهذه األهنار جاء تسميتها يف قوله تعاىل أَنـ َهاٌر ِمن  َماٍء َغري ِ آِسٍن َوأَنـ َهاٌر ِمن  َلََبٍ َمَثُل اجل 

 ( . ملَ  يـَتَـَغيـار  َطع ُمُه َوأَنـ َهاٌر ِمن  ََخ ٍر َلذاٍة لِلشاارِِبنَي َوأَنـ َهاٌر ِمن  َعَسٍل ُمَصف ى  
 يف الدنيا .فذكر سبحانه هذه األجناس األربعة ونفى عن كل واحد منها اآلفة اليت تعرض له  قال ابن القيم :

  وآفة اخلمرأن يتغري طعمه إىل احلموضة وأن يصري قارصا  ،  وآفة اللنبأن يأسن ويأجن من طول مكثه ،  فآفة املاء
عدم تصفيته ، وهذا من آيات الرب سبحانه وتعاىل أن جتري أهنار من  وآفة العسلكراهة مذاقها املنايف للذة شرهبا ، 

جرائها وجيريها يف غري أخدود وينفي عنها اآلفات اليت متنع كمال اللذة هبا كما ينفي عن أجناس مل جتر العادة يف الدنيا بإ
                              َخر اجلنة مجيع آفات َخر الدنيا من الصداع والغول واللغو.                                                                      

 ال حيولون عنها ، وال يبغون هبا بدال  ، وال يغري ما هم فيه من النعيم .( ا اِلِديَن ِفيهَ  خَ ) 
ُر الحَعاِمِلنيَ   نِع َم أجر العاملني املغفرة واجلنة.أي : و (  َونِعحَم َأجح

 الفوائد :
 أن املتقي ال يكون معصوما  . -1
  انقسام الذنوب إىل كبائر وصغائر . -2

ِخل كُ   ِإن  جَت َتِنُبواقال تعاىل )  َهو َن َعن ُه ُنَكفِ ر  َعن ُكم  َسيِ َئاِتُكم  َونُد  َخال  َكرميا  َكَبائَِر َما تـُنـ   ( . م  ُمد 
َر ِض  مثِ  َوال َفَواِحَش ِإالا اللاَمَم ِإنا رَباَك َواِسُع ال َمغ ِفَرِة ُهَو أَع َلُم ِبُكم  ِإذ  الاِذيَن جَي َتِنُبوَن َكَبائَِر اإل ِ وقال تعاىل ) و  أَن َشَأُكم  ِمَن األ 

 ى ( .َو أَع َلُم مبَِن اتـاقَ َوِإذ  أَنـ ُتم  َأِجناٌة يِف بُُطوِن أُماَهاِتُكم  َفال تـُزَكُّوا أَنـ ُفَسُكم  هُ 
 أن ذكر هللا سبب للتوبة والرجوع إىل هللا . -3
 املبادرة إىل التوبة واالستغفار . -4
 أنه ال يغفر الذنوب إال هللا . -5
 ولو تكرر منه الذنب . له أن الرجل إذا أذنب مث استغفر غفر هللا -6
 صر على ذنب .أتوبيخ من  -7
 عظم جزاء املتقني . -8
 أن مغفرة هللا للمرء من أعظم الثواب . -9

 عظم اجلنات . -10
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( َهَذا بَ َياٌن ل ِلنهاِس َوُهًدى 137َعاِقَبُة الحُمَكذهِبنَي )َقدح َخَلتح ِمن قَ بحِلُكمح ُسَنٌن َفِسريُواح ِف اأَلرحِض فَانحُظُرواح َكيحَف َكاَن ) 
ِعَظٌة لِ لحُمتهِقنَي )  ( . (138َوَموح

 [ . 138 – 137] آل عمران :  
------------------ 

َقد  َخَلت  ) م سبعون بوا يوم أحد ، وقُتل منهيقول تعاىل خماطبا  عباده املؤمنني الذين أصي( َقدح َخَلتح ِمنح قَ بحِلُكمح ُسَنٌن ) 
( أي : قد جرى حنو هذا على األمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع األنبياء ، مث كانت هلم العاقبة هلم ِمن  قـَب ِلُكم  ُسَنٌن 

 والدائرة على الكافرين .
 ا يف ذلك ، املراد من اآلية : قد انقضت من قبلكم سنن هللا تعاىل يف األمم السالفة ، واختلفو  رازي :قال ال

 فانظروا َكي َف َكاَن عاقبة املكذبني) كثرون من املفسرين على أن املراد سنن اهلالك واالستئصال بدليل قوله تعاىل فاأل
وذلك ألهنم خالفوا األنبياء والرسل للحرص على الدنيا وطلب لذاهتا ، مث انقرضوا ومل يبق من دنياهم أثر وبقي ( 

يف تأمل أحوال هؤالء املاضني ليصري  اآلخرة عليهم ، فرغب هللا تعاىل أمة حممد اللعن يف الدنيا والعقاب يف 
 .ن الرياسة يف الدنيا وطلب اجلاه ذلك داعيا هلم اىل االميان باهلل ورسله واالعراض ع

 يا مث : واملعىن : سريوا فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني ، فإهنم خالفوا رسلهم باحلرص على الدن وقال الشوكاين
 انقرضوا فلم يبق من دنياهم اليت آثروها أثر ، هذا قول أكثر املفسرين .

 : عادة هللا يف اخللق  يواملعىن : قد مضت من قبلكم أحوال لألمم ، جارية على طريقة واحدة ، ه وقال ابن عاشور
 . ني، وهي أن  قو ة الظاملني وعت وهم على الضعفاء أمر زائل ، والعاقبة للمت قني احملق  

َرحِض )   بأبدانكم وقلوبكم .( َفِسريُوا ِف األح
ِبنيَ )  ، فإنكم ال جتدوهنم إال معذبني، بأنواع العقوبات الدنيوية، قد خوت ديارهم(  فَانحُظُروا َكيحَف َكاَن َعاِقَبُة الحُمَكذِ 

جاءت  دق ماـلى صد عـم دليل وأكرب شاهـ، أفليس يف هذا أعظـهم، وذهب عزهم وملكـارهموتبني لكل أحد خس
 ) تفسري السعدي (    الرسل
 : وقد أمر هللا تعاىل يف آيات كثرية بالسري يف األرض لالعتبار واالتعاظ 

ِبنيَ  قال تعاىل ) َر ِض فَان ظُُروا َكي َف َكاَن َعاِقَبُة ال ُمَكذِ   ( . َفِسريُوا يف األ 
َر ِض فـَيَـن ظُرُ وقال تعاىل ) ٌر لِلاِذيَن اتـاَقو ا أََفال تـَع ِقُلونَ أَفـََلم  َيِسريُوا يِف األ  ِخَرِة َخيـ   ( وا َكي َف َكاَن َعاِقَبُة الاِذيَن ِمن  قـَب ِلِهم  َوَلَداُر اآل 

ُهم  وقال تعاىل )  َر ِض فـَيَـن ظُُروا َكي َف َكاَن َعاِقَبُة الاِذيَن ِمن  قـَب ِلِهم  َكانُوا َأَشدا ِمنـ  َر َض أَوملَ  َيِسريُوا يف األ  قـُواة  َوأَثَاُروا األ 
ُ لَِيظ ِلَمُهم  َوَلِكن    ثـََر مماا َعَمُروَها َوَجاَءتـ ُهم  ُرُسُلُهم  بِال بَـيِ َناِت َفَما َكاَن اَّللا  .َكانُوا أَنـ ُفَسُهم  يَظ ِلُموَن( َوَعَمُروَها َأك 

َر ِض فـَيَـن ظُُروا َكي فَ وقال تعاىل )  ُهم  قـُواة  َوآثَارا  يِف   أَوملَ  َيِسريُوا يف األ  َكاَن َعاِقَبُة الاِذيَن َكانُوا ِمن  قـَب ِلِهم  َكانُوا ُهم  َأَشدا ِمنـ 
َر ِض فََأَخَذُهُم اَّللُا ِبُذنُوهِبِم  َوَما َكاَن هَلُم  ِمَن اَّللِا ِمن  َواقٍ   ( . األ 

  : ِبنيَ  فَان ظُُروا َكي َف َكاَن َعاِقَبةُ قوله تعاىل )قال ابن عاشور م وأريد النظر يف آثارهم : أي (ال ُمَكذِ  املكذ بني ِبرسل رهب 
قوة، وكيف طغوا على  ، وكيف كانوا أويلحصل منه حتق ق ما بلغ من أخبارهم، أو السؤال عن أسباب هالكهملي

 لعيان بديع معىن، فإن  لاهدَة عيان، فاستأصلهم هللا أو لتطمئن  نفوس املؤمنني مبشاهدة املخرب عنهم مشاملستضعفني
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د العرب ، وكل هم يف بالَثود وأصحاب األيكة وأصحاب الرس  ، ومن املكذ بني عاد و ألن  بـََلغتهم أخبار املكذ بني
 ) تفسري ابن عاشور ( .     م .، وقد شهدها كثري منهم يف أسفارهيستطيعون مشاهدة آثارهم

  هذا العامل أن تكون األحوال فيه سجاال  ومداولة ، وذك رهم فبني  هللا هلم أن  هللا جعل سن ة : ... قال ابن عاشور
 ( .قد خلت من قبلكم سنن ) بأحوال األمم املاضية ، فقال 

وهللا قادر على نصرهم ، ولكن احلكمة اقتضت ذلك لئال  يغرت  من يأيت بعدهم من املسلمني ، فيحسب أن  الناصر 
 حليفهم.

  اىل للمؤمنني ، والسَُّنن مجع ُسناة وهي الطريق املستقيم.هذا تسلية من هللا تع : قال القرطيبو  
 يعِن باهلالك فيمن كذ ب قبلكم كعاِد وَثود. (َقد  َخَلت  ِمن قـَب ِلُكم  ُسَنٌن ) هد : املعىن قال جما

 والعاقبة : آخر األمر ، وهذا يف يوم ُأحد.
ِلي هلم وأ رجُهم حَّت يبلغ الكتاب يقول فأنا أمهلهم وأم  واملؤمنني وهالك أعدائهم  ، يعِن بنصرة النِب  أجلهسَتد 

 )تفسري القرطِب(   الكافرين. 

 واملعنوي هو النظر يف كتب التااريخ حبيث حيصل للنااظر العلم السري يف األرض حس ي ومعنوي :قال ابن عرفة ،
 .هاألرض لِعجز اإلنسان وقصور ري يف ، وقد حيصل به من العلم ما ال حيصل بالسأحوال األمم، وما يقرب من العلمب

ا أمر هللا بالسري يف األرض دون مطالعة الكتب ألن  يف املخاطبني َمن كانوا أمِ يني ، وألن  املشاهدة تفيد من مل يقرأ  وإمنا
  علما  وتقو ي ِعل م من قرأ التااريخ أو قص  عليه. 

 : ألن  فيه فائدة السري يف األرض، وهي معرفة أخبار األوائلخ ويف اآلية داللة على أمهيِ ة علم التااري قال ابن عاشور ،
 وأسباب صالح األمم وفسادها.

قد خلت من ) ، إىل قوله  ( هذا)  إمنا أشري بقوله ن ، وقيل : القرآ ( هذا)  عىن بقولهقيل :  (َهَذا بَ َياٌن لِلنهاِس ) 
 .(  قبلكم ُسنن فسريوا يف األرض فانظُروا كيف كان عاقبه املكذبني

إشارٌة إىل ما تقدم هذه اآلية من  ( هذا) بالصواب ، قوُل من قال : قوله وأوىل القولني يف ذلك عندي قال الطربي : 
اد أعدائه وأعدائهم. ألن تذكري هللا جل ثناؤه املؤمنني ، وتعريفهم حدوده ، وحضِ هم على لزوم طاعته والصرب على جه

 ا مرئي  وإما مسموع ، وهو يف هذا املوضع إىل حاضر مسموع من اآليات املتقدمة.، إشارة إىل حاضر : إم ( هذا) قوله 
 ة .اإليضاح وكشف احلقائق الواقعالبياُن :  (بَ َياٌن لِلنهاِس ) 

َقد  هذه اآلية تدل على أن البيان عام لكل الناس ، لكن جاءت آية تدل على أن البيان خاص باملوقنني كقوله تعاىل ) 
ياِت لَِقو ٍم يُوِقُنوَن(بـَيـاناا ا خص يف  ا كان االنتفاع به خاصا باملوقننيووجه اجلمع : أن البيان عام جلميع اخللق، إال أنه مل آل 

َا تـُن ِذُر َمِن ا هذه اآلية هبم ، ألن ما ال َا أَن َت ُمن ِذُر َمن  خَي َشاَها( وقوله ) ِإمنا تـاَبَع نفع فيه كالعدم ، ونظريها قوله تعاىل ) ِإمنا
ر( اآلية، مع أنه منذر لألسود واألمحر، وإمنا خص اإلنذار مبن خيشى ومن يتبع الذكر ألنه املنتفع به  . الذ ِك 

 ل .خري النااس يف احلال واالستقبا اهلدى : اإلرشاد إىل ما فيه (َوُهدًى ) 
ِعَظٌة ِللحُمتهِقنيَ )   . واملوعظة : التحذير والتخويف(  َوَموح

وعد ووعيد، وترغيب وترهيب; حَّت ال يستبد رجاء بصاحبه فيلقيه يف أودية الغرور، وال حياصر هو : آن ووعظ القر
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 يأس صاحبه فيغلق دونه أبواب الرمحة..

يَا أَيُـَّها النااُس َقد  َجاَءت ُكم  َمو ِعَظٌة ِمن  ) والوعظ هو التذكري بالعواقب لرتق القلوب، ومن أوصاف القرآن أنه موعظة 
قال ابن عطية رمحه هللا تعاىل: هذه آية خوطب هبا مجيع العامل، واملوعظة: القرآن; ألن الوعظ إمنا هو بقول يأمر  (  ُكم  رَب ِ 

باملعروف ويزجر ويرقق ويوعد ويعد، وهذه صفة الكتاب العزيز.  فما يف القرآن من األوامر والنواهي داع إىل كل مرغوب 
 وزاجر عن كل مرهوب.

لبيان قيمتها وأمهيتها، وحث البشر على  ( َمو ِعظٌَة ِمن  رَبِ ُكم  ) أمهية هذه املوعظة نسبها هللا تعاىل إليه  على ا  وتأكيد
االحتفاء هبا.. وما ألطف هللا تعاىل حني عرب عن ذلك بلفظ الربوبية وليس بلفظ األلوهية; وذلك لتحبيب قارئ القرآن 

وذلك أن الرب هو من خلق اإلنسان املوعوظ، وصوره يف أحسن (  ِمن  رَبِ ُكم   َمو ِعَظةٌ ) يف مواعظه، ومحله على قبوهلا 
صوره، وأغدق عليه من رزقه، ودفع عنه ما يضره، وعلمه ما ينفعه، فمن أسدى هذا اخلري لإلنسان، فحري به أن يكون 

 .ه يضر يعظه ملصلحته بدفعه إىل ما ينفعه، ورده عما رحيما به، حمسنا إليه، فإذا وعظه فإمنا 
 ( د ى َوَمو ِعَظٌة لِل ُمتاِقنيَ َهَذا بـََياٌن لِلنااِس َوهُ )ويف آية أخرى بني سبحانه أن القرآن وما فيه من قصص وأحكام موعظة  

 ( . ُكم  َوَمو ِعَظة  لِل ُمتاِقنيَ َوَلَقد  أَنـ َزل َنا ِإلَي ُكم  َآيَاٍت ُمبَـيِ َناٍت َوَمَثال  ِمَن الاِذيَن َخَلو ا ِمن  قـَب لِ )  آية ثالثة قال تعاىلويف 
َمِة )ويف آية رابعة أكد سبحانه على أنه إمنا يعظنا بالقرآن  َواذ ُكُروا نِع َمَة هللا َعَلي ُكم  َوَما أَنـ َزَل َعَلي ُكم  ِمَن الِكَتاِب َواحِلك 

مها وأرقها وأصدقها وأخلصها وأنصحها وتاهلل إن موعظته سبحانه ألحسن املواعظ وأبلغها وأوجزها وأحك (يَِعُظُكم  ِبهِ 
 ( . ِإنا هللَا نِِعماا يَِعُظُكم  ِبه) ثريا يف القلوب، وإصالحا للعباد وأكثرها تأ

 فكانت هذه األشياء يف حق غري املتقني  هنم هم املنتفعون بهأل ،البيان واهلدى واملوعظة للمتقني يف ختصيص هذا ،
َا تُنِذُر ماَع َمِن اتبع الذكر( )ا أَنَت ُمنِذُر َمن خيشاهاِإمناَ )كاملعدومة ونظريه قوله تعاىل  َا خَي َشى هللا ِمن  ِعَباِدِه ( )ِإمنا ِإمنا

 ( .العلماء
 الفوائد :

 سنة هللا يف هالك األمم إذا كذبت . -1
 ا .ذيرهتسلية هذه األمة وحت -2
 األمر بالسري يف األرض . -3
 الك . ورسله اهلأن عاقبة املكذب هلل -4
ِمِننَي )  َح َن ِإن ُكنُتم مُّ  ( ( . 139) َواَل ََتُِنوا َواَل َُتحَزنُوا َوأَنُتُم اأَلعحَلوح
 [ . 139] آل عمران :  

------------- 
 أي : ال تضعفوا بسبب ما جرى .( َوال ََتُِنوا ) 

 صابكم.أي ال تضعفوا وال جتبُنوا يا أصحاب حممد عن جهاد أعدائكم ملا أقال القرطيب : 
 على ظهورهم ، وال على ما أصابكم من اهلزمية واملصيبة. (َوال َُتحَزنُوا ) 
 : أي : ال تضعفوا عن اجلهاد مبا نالكم من اجلراح ، وال حتزنوا على من قتل منكم ، واحلال أنكم  قال القامسي
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ة أسالفهم ، فهو تصريح األعلون الغالبون دون عدوكم ، فإن مصري أمرهم إىل الدمار حسبما شاهدمت من عاقب
 ق .بالوعد بالنصر بعد اإلشعار به فيما سب

  هني للمسلمني عن أسباب الفشل. (وال هتنوا وال حتزنوا تعاىل ) قوله : قال ابن عاشور 
 ( .ربِ  إين ِ وَهن العظم مِنِ   )والوهن : الضعف ، وأصله ضعف الذات : كاجلسم يف قوله تعاىل 

 زمية وضعف اإلرادة وانقالب الرجاء يأسا  ، والشاجاعة جبنا  ، واليقني شك ا  ، ولذلك هنوا عنه.وهو هنا جماز يف خور الع
 وأماا احلزن فهو شد ة األسف البالغة حد  الكآبة واالنكسار.

 والوهُن واحلزن حالتان للنفس تنشآن عن اعتقاد اخليبة والرزء فيرتت ب عليهما االستسالم وترك املقاومة.
ِمِننيَ َوأَن حتُ  َح َن ِإنح ُكنحُتمح ُم َعحَلوح  الواو للعطف وهذه بشارة هلم بالناصر املستقبل ، فالعلو  هنا علو  جمازي  وهو علو  املنزلة.( ُم األح

ال تضعفوا وال حتزنوا واحلال أنكم أنتم األعلون الغالبون دون عدوكم فأنتم قد أصبتم منهم يف غزوة بدر أكثر مما أي : 
 يف غزوة أحد. وأنتم تقاتلون من أجل إعالء كلمة اَّلل  وهم يقاتلون يف سبيل الطاغوت.أصابوا منكم 

ِإناا لَنَـن ُصُر ُرُسَلنا َوالاِذيَن آَمُنوا ): قد وعدكم بذلك فهو القائل، ألن اَّلل  تعاىل يكون لكم النصر عليهم يف النهايةوأنتم س
َياِة الدُّن يا َويـَو َم يـَُقوُم األ َ  هادُ يف احل   ( .ش 

أي:  ،ه حمذوف لداللة ما تعلق به عليه. وجوابمتعلق بالنهي أو باألعلون( ِإن ُكنُتم مُّؤ ِمِننيَ تعاىل )وقوله : قال القامسي 
  . أو إنإن كنتم مؤمنني، فال هتنوا وال حتزنوا، فإن اإلميان يوجب قوة القلب، والثقة بصنع هللا تعاىل، وعدم املباالة بأعدائه

 . -أفاده أبو السعود  -. فإن اإلميان يقتضي العلو ال حمالة نني فأنتم األعلونكنتم مؤم
 الفوائد :

 النهي عن الوهن واحلزن . -1
 األمر بالقوة واجلهاد . -2
 أن هذه األمة هي العليا بشرط اإلميان . -3
 أنه كلما ازداد إميان األمة ازدادت علوا  . -4
ُكمح قَ رحٌح فَ َقدح )   َ النهاِس َولِيَ عحَلَم اَّللهُ الهِذيَن آَمُنواح َوي َ  ِإن ََيحَسسح ُلُه َوتِلحَك األيهاُم نَُداِوَُلَا بَ نيح َم قَ رحٌح مِ ث ح تهِخَذ ِمنُكمح َمسه الحَقوح

 ( . (141يَن )( َولُِيَمحِ َص اَّللهُ الهِذيَن آَمُنواح َوََيحَحَق الحَكاِفرِ 140ُشَهَداء َواَّللهُ اَل حيُِبُّ الظهاِلِمنَي )
 [ . 141 - 140] آل عمران :  

------------------ 
ُلُه )  ٌح ِمث ح َم قَ رح ُكمح قَ رحٌح فَ َقدح َمسه الحَقوح أي : إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتٌل منكم طائفة ، فقد أصاب ( ِإنح ََيحَسسح

 أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح .
ُجوَن وََكاَن ب ِتَغاِء ال َقو ِم ِإن  َتُكونُوا تَأ َلُموَن فَِإنـاُهم  يَأ َلُموَن َكَما تَأ َلُموَن َوتـَر ُجوَن ِمَن اَّللِا َما ال يـَر  َوال هَتُِنوا يِف اكما قال تعاىل ) 
 ( . اَّللُا َعِليما  َحِكيما  

  : ابتكم مُِّصيَبٌة قَد  أََو َلماا أص) إن ميسسكم قرح يوم أحد فقد مسهم يوم بدر ، وهو كقوله تعاىل ومعىن اآلية
َها قـُل ُتم  أَّن هذا  ( . َأَصب ُتم  م ثـ َليـ 
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 : تسلية عماا أصاب املسلمني يوم ُأُحد من اهلزمية بأن ذلك غري عجيب يف احلرب ، إذ ال اآلية  قال ابن عاشور
 خيلو جيش من أن يغلب يف بعض مواقع احلرب ، وقد سبق أن  العدو  ُغلب.

 بالقرح الذي مس املسلمني هو ما أصاهبم يوم أحد من القتل واجلراح ، كما أشار له تعاىل  املراد : ييطقالشن قال
يـ ُتُموُه َوأَنـ ُتم  َوَلَقد  ُكن ُتم  مَتَنـاو َن املوت ِمن قـَب ِل َأن تـَل َقو ُه فـََقد  رَأَ )يف هذه السورة الكرمية يف مواضع متعددة كقوله 

 ( .تَنظُُرونَ 
حَّت ِإَذا َفِشل ُتم  َوتـََناَزع ُتم  يف األمر َوَعَصي ُتم  مِ ن بـَع ِد َمآ أَرَاُكم  ماا حتُِبُّوَن ِمنُكم مان )وقوله  (ِمنُكم  ُشَهَدآءَ يـَتاِخَذ وَ )وقوله  

نـ َيا َوِمنُكم مان يُرِيُد اآلخرة مُثا َصَرفَ  ُهم  لَِيب َتِلَيُكم  يُرِيُد الدُّ ِعُدوَن )وقوله  (ُكم  َعنـ  ُعوُكم  َواَل تـَل ُووَن على أَحٍد والِإذ  ُتص  رسول يَد 
رَاُكم     وحنو ذلك من اآليات. ٍ (يف ُأخ 

وأما املراد بالقرح الذي مس القوم املشركني فيحتمل أنه هو ما أصاهبم يوم بدر من القتل واألسر ، وعليه فإليه اإلشارة 
ثَبِ ُتوا  الذين آَمُنوا  َسأُل ِقي يف قـُُلوِب الذين َكَفُروا  الرعب فاضربوا فـَو َق ِإذ  يُوِحي رَبَُّك ِإىَل املالئكة َأين ِ َمَعُكم  فَـ ) بقوله 

ُهم  ُكلا بـََناٍن ذلك بِأَنـاُهم  َشآقُّوا  هللا َوَرُسولَُه َوَمن ُيَشاِقِق هللا َوَرُسولَُه فَِإنا هللا  ( َشِديُد العقاب األعناق واضربوا ِمنـ 
أََو  )شركني أوال  يوم ُأحد كما سيأيت قريبا  إن شاء هللا تعاىل ، وقد أشار إىل القرحني معا  بقوله وحيتمل أيضا  أنه هزمية امل

َها  فاملراد مبصيبة املسلمني القرح الذي مسهم يوم ُأُحد ، واملراد مبصيبة الكفار  (َلماا َأَصابـَت ُكم  مُِّصيَبٌة َقد  َأَصب ُتم  مِ ثـ َليـ 
ي مسهم يوم بدر. ألن املسلمني يوم أحد قتل منهم سبعون والكفار يوم بدر قتل منهم سبعون ، مبثليها قبل القرح الذ

 وأسر سبعون.
 ر .وهذا قول اجلمهو 

 : ُكم  قـَر ٌح فـََقد  َمسا ال َقو َم قـَر ٌح ِمثـ ُلهُ قوله تعاىل ) قال ابن القيم : استويتم يف القرح واألمل، وتباينتم يف ( أيِإن  مَي َسس 
وَن وََكاَن اَّللُا َعِليما  ـِإن  َتُكونُوا تَأ َلُموَن فَِإنـاُهم  يَأ َلُموَن َكَما تَأ َلُموَن َوتـَر ُجوَن ِمَن اَّللِا َما ال يـَر جُ كما قال تعاىل )  الرجاء

( فمالكم هتنون وتضعفون عند القرح واألمل  فقد أصاهبم ذلك يف سبيل الشيطان، وأنتم ُأصبتم يف سبيلي َحِكيما  
 وابتغاء مرضايت 

 فبني تعاىل أن الذي يصيبهم من القرح  (َواَل هَتُِنوا َواَل حَت َزنُوا َوأَنُتُم اأَلع َلو نَ )واعلم أن هذا من متام قوله :  قال الرازي
فقد أصاب عدوهم مثله قبل ، وذلك ألنه كما أصاهبم ذلك يل جدهم واجتهادهم يف جهاد العدوال جيب أن يز 

، فبأن ال يلحقكم الفتور مع حسن تهم مل يفرتوا ألجل ذلك يف احلرب، وسوء عاقبمع باطلهم ذا كانواإذلك، ف
 العاقبة والتمسك باحلق أوىل. 

 ( ُكم  قـَر حٌ قوله تعاىل ِمن بـَع ِد َما )بضم القاف وكذلك قوله ( قـُر حٌ )قرأ محزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( ِإن  مَي َسس 
بالفتح اجلراحة بعينها وبالضم أمل ، فقيل: مها مبعىن  واحد، وقيل: تح القاف فيهماوالباقون بف (أصاهبم القرح

 اجلراحة.
  وما كان قرحهم يوم أحد مثل قرح املشركني   قلنا : جيب أن يفسر القرح يف هذا ( قـَر ٌح م ثـ ُلهُ )فإن قيل كيف قال

 التأويل مبجرد االهنزام ال بكثرة القتلى.
َيهامُ )  َ النهاِس  َوتِلحَك األح  أي : نُديل عليكم األعداء تارة ، وإن كانت العاقبة لكم ، ملا لنا يف ذلك من احلكم( نَُداِوَُلَا بَ نيح
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أن أيام الدنيا هي دول بني الناس ال يدوم مسارها وال مضارها ، فيوم حيصل فيه السرور له والغم لعدوه ، ويوم  أي : ، 
 ن أحواهلا وال يستقر أثر من آثارها.آخر بالعكس من ذلك ، وال يبقى شيء م

 النااِس ) قوله تعاىل :  قال القرطيب َ َيااُم نَُداِوهُلَا بـَني   من فـَرَح َوغم  وصح ِة وُسق م وِغىن  وفق ٍر.( َوتِل َك األ 
 : واحلكمة من هذه املداولة 

ؤمنني يف مجيع األوقات حلصل العلم أنه تعاىل لو شدد احملنة على الكفار يف مجيع األوقات وأزاهلا عن امل األول :
سلط هللا ، ولو كان كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب فلهذا املعىن تارة يري بأن االميان حق وما سواه باطلاالضطرا

، وأخرى على أهل الكفر لتكون الشبهات باقية واملكلف يدفعها بواسطة النظر يف الدالئل الدالة احملنة على أهل االميان
 ى صحة اإلسالم فيعظم ثوابه عند هللا.عل

وأما تشديد احملنة ، أن املؤمن قد يقدم على بعض املعاصي ، فيكون عند هللا تشديد احملنة عليه يف الدنيا أدبا  له  والثاين :
 ) تفسري الرازي ( . ه .    من هللا علي كافر فإنه يكون غضبا  على ال

َمَة اَّللِ  َوسُ ومن احِلكم :  َرى َلِكن  َتُكوُن هَلُم  ال َعاقِ َأن  ِحك  َبُة ن َتُه يف ُرُسِلِه َوأَتـ َباِعِهم  َجَرت  بَِأن  يَُداُلوا َمر ة  َويَُداَل َعَلي ِهم  ُأخ 
ِِه وَ  ُرُهم  وملَ  يـََتَميـ ز  الص اِدُق ِمن  َغري  َ فَِإنـ ُهم  َلو  انـ َتَصُروا َدائِم ا َدَخَل َمَعُهم  ال ُمؤ ِمُنوَن َوَغيـ  َلو  اُنـ ُتِصَر َعَلي ِهم  َدائِم ا ملَ  مَجََع هَلُم  بـَني 
َري ِن لَِيَتَميـ َز َمن  يـَت ِبُعُهم  َويُِطيُعُهم  لِل َحق  َوَما َجاُءوا بِِه مم ن  يـَت ِبُعُهم  َعَلى الظ ُهوِر وَ  َم   ال َغَلَبِة َخاص ة  .األ 

َها : َنُه     َأن  َهَذا ِمن  أَع اَلِم الر ُسلِ  َوِمن ح َنُكم  َوبـَيـ  ر ُب بـَيـ  َياَن َهل  قَاتـَل ُتُموُه   قَاَل نـََعم  قَاَل َكي َف احلَ  َكَما قَاَل ِهَرق ُل أِلَيب ُسف 
َرى قَاَل َكَذِلَك الر ُسُل تـُب تَـَلى مُث  َتُكوُن هَلُم   ُخ  َنا ال َمر َة َونَُداُل َعَلي ِه األ   . َبةال َعاقِ  قَاَل ِسَجاٌل يَُداُل َعَليـ 

َها : ِلِمنَي َلم ا َأظ َهَرُهم  اَّللُ  َعَلى أَع   َوِمن ح ٍر َوطَاَر هَلُم  َأن  يـََتَميـ َز ال ُمؤ ِمُن الص اِدُق ِمن  ال ُمَناِفِق ال َكاِذِب فَِإن  ال ُمس  َدائِِهم  يـَو َم بَد 
اَلِم ظَاِهر ا َمن  لَي َس َمَعُهم  ِفي َمُة اَّللِ  َعز  َوَجل  َأن  َسب َب لِِعَباِدِه حِم َنة  الص يُت َدَخَل َمَعُهم  يف اإل ِس  ِه بَاِطن ا فَاقـ َتَضت  ِحك 

َ ال ُمؤ ِمِن َوال ُمَناِفِق فََأط َلَع ال ُمَناِفُقوَن ُرُءوَسُهم  يِف َهِذِه ال َغز َوِة َوَتَكل ُموا مبَا كَ  ُتُمونَُه َوَظَهَرت  خُمَب آتـُُهم  َميـ َزت  بـَني  َوَعاَد انُوا َيك 
َأن  هَلُم  َعُدو ا يف نـَف ِس ُدورِِهم  َوُهم   تـَل ِوحُيُهم  َتص رحي ا َوانـ َقَسَم الن اُس إىَل َكاِفٍر َوُمؤ ِمٍن َوُمَناِفٍق ان ِقَسام ا ظَاِهر ا َوَعَرَف ال ُمؤ ِمُنونَ 

ُهم  . تَـَعد وا هَلُم  َوحَتَر ُزوا ِمنـ   َمَعُهم  اَل يـَُفارُِقونـَُهم  فَاس 
َها : َرُهوَن َويِف َحاِل  َوِمن ح لَِيائِِه َوِحز بِِه يف الس ر اِء َوالض ر اِء َوِفيَما حيُِب وَن َوَما َيك  رَاُج ُعُبوِدي ِة أَو  ِتخ  ظََفرِِهم  َوَظَفِر أَع َدائِِهم  هِبِم  اس 

َرُهوَن فـَُهم  َعِبيُدُه َحق ا َولَي ُسوا َكَمن  يـَع ُبُد اَّللَ  َعَلى َحر ٍف َواِحٍد ِمن  فَِإَذا ثـََبُتوا َعَلى الط اَعِة َوال ُعُبوِدي ِة ِفيَما حيُِب وَن َوَما َيك  
 .اِء َوالنـ ع َمِة َوال َعاِفَيةِ الس ر  

َها : كِ  َوِمن ح ا أَن ُه ُسب َحانَُه َلو  َنَصَرُهم  َدائِم ا َوَأظ َفَرُهم  ِبَعُدو ِهم  يف ُكل  َمو ِطٍن َوَجَعَل هَلُم  الت م  َر أِلَع َدائِِهم  أَبَد  َلَطَغت  ، نَي َوال َقه 
َاِل ال يِت َيُكونُوَن ِفيَها َلو  َبَسَط هَلُم  الر ز َق َفاَل ، نـُُفوُسُهم  َوَِشََخت  َوار تـََفَعت   َر َوالظ َفَر َلَكانُوا يف احل  فـََلو  َبَسَط هَلُم  الن ص 

ِلُح ِعَباَدُه إال  الس ر اُء َوالض ر ا َمِتِه إن ُه هبِِ ُيص  ِر ِعَباِدِه َكَما يَِليُق حِبِك  ُط فـَُهَو ال ُمَدبـ ُر أِلَم  م  َخِبرٌي ُء َوالش د ُة َوالر َخاُء َوال َقب ُض َوال َبس 
 َبِصرٌي .

َها : َزميَِة َذل وا َوان َكَسُروا َوَخَضعُ  َوِمن ح َرِة َواهل  َتَحنَـُهم  بِال َغَلَبِة َوال َكس  َا أَن ُه إَذا ام  َر فَِإن  ُخل َعَة الن ص ِر إمن  تَـو َجُبوا ِمن ُه ال ِعز  َوالن ص  وا فَاس 
ٍر َوأَنـ ُتم  أَِذل ٌة ) َتُكوُن َمَع واَِليَِة الذ ل  َوااِلن ِكَساِر قَاَل تـََعاىَل  ٍ ِإذ  أَع َجَبت ُكم  َكثـ َرُتكُ ) َوقَاَل ( َوَلَقد  َنَصرَُكُم اَّللُ  بَِبد  م  َويـَو َم ُحنَـني 

َداِر  رُُه َعَلىفـَُهَو ُسب َحانَُه إَذا أَرَاَد َأن  يُِعز  َعب َدُه َوجَي بُـَرُه َويـَن ُصَرُه َكَسَرُه أَو ال  َوَيُكوُن َجبـ رُُه َلُه َوَنص  ( فـََلم  تـُغ ِن َعن ُكم  َشي ئ ا  ِمق 
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 ه .ُذل ِه َوان ِكَسارِ 
أي : ليعلم  (َولِيَـع َلَم اَّللُا الاِذيَن آَمُنوا ىل احلكمة من هزمية املسلمني يف أحد وهي )ذكر تعا( َولِيَ عحَلَم اَّللهُ الهِذيَن آَمُنوا ) 

مَعاِن فَِبإذ ِن اَّللِا َولِيَـع َلم علم ظهور ، املؤمن الصادق من املنافق الكاذب ، كما قال تعاىل )  َوَما َأَصاَبُكم  يـَو َم ال تَـَقى اجل 
ُؤ ِمِننَي.

 امل
 ( .ذيَن نَافـَُقوا ولِيَـع َلم ال  

 ٍر َوطَاَر هَلُم  الص يُت َدَخَل َمَعُهم  يِف : ...  قال ابن القيم ِلِمنَي َلم ا َأظ َهَرُهم  اَّللُ  َعَلى أَع َدائِِهم  يـَو َم بَد  فَِإن  ال ُمس 
َمُة اَّللِ  َعز   اَلِم ظَاِهر ا َمن  لَي َس َمَعُهم  ِفيِه بَاِطن ا فَاقـ َتَضت  ِحك  َ ال ُمؤ ِمِن اإل ِس  َوَجل  َأن  َسب َب لِِعَباِدِه حِم َنة  َميـ َزت  بـَني 

ُتُمونَُه َوَظَهرَ  ت  خُمَب آتـُُهم  َوَعاَد تـَل ِوحُيُهم  َتص رحي ا َوال ُمَناِفِق فََأط َلَع ال ُمَناِفُقوَن ُرُءوَسُهم  يف َهِذِه ال َغز َوِة َوَتَكل ُموا مبَا َكانُوا َيك 
ِهم  َوُهم  َمَعُهم  اَل الن اُس إىَل َكاِفٍر َوُمؤ ِمٍن َوُمَناِفٍق ان ِقَسام ا ظَاِهر ا َوَعَرَف ال ُمؤ ِمُنوَن َأن  هَلُم  َعُدو ا يف نـَف ِس ُدورِ َوانـ َقَسَم 

ُهم  . قَاَل اَّللُ  تـََعاىَل  تَـَعد وا هَلُم  َوحَتَر ُزوا ِمنـ  َذَر ال ُمؤ ِمِننَي َعَلى َما أَنـ ُتم  َعَلي ِه َحَّت  مَيِيَز َما َكاَن اَّللُ  لِيَ )يـَُفارُِقونـَُهم  فَاس 
َِبيَث ِمَن الط ي ِب َوَما َكاَن اَّللُ  لُِيط ِلَعُكم  َعَلى ال َغي ِب َوَلِكن  اَّللَ  جَي تَ  َأي  َما َكاَن اَّللُ  لَِيَذرَُكم   (ِب ِمن  ُرُسِلِه َمن  َيَشاءُ اخل 

ِل النـ َفاِق َكَما َميـ َزهُ َعَلى َما أَنـ ُتم  َعَلي ِه مِ  ميَاِن ِمن  أَه  َل اإل ِ َنِة يـَو َم ن  ال ِتَباِس ال ُمؤ ِمِننَي بِال ُمَناِفِقنَي َحَّت  مَيِيَز أَه  م  بِال ِمح 
 .ُأُحدٍ 

 إذا : ... فإهنم إذا كانوا دائما  منصورين مل يظهر هلم وليهم وعدوهم ، إذ اجلميع يظهرون املواالة ، ف وقال ابن تيمية
ُؤ ِمِننيَ ُغلبوا ظهر عدوهم ، قال تعاىل ) 

مَعاِن فَِبإذ ِن اَّللِا َولِيَـع َلم امل ولِيَـع َلم ال ذيَن نَافـَُقوا .  َوَما َأَصاَبُكم  يـَو َم ال تَـَقى اجل 
تَـُنو ... ( وقال تعاىل ) أمل .  َوَلَقد  فـَتَـناا الاِذيَن ِمن  قـَب ِلِهم  .  نَ َأَحِسَب النااُس َأن  يـُتـ رَُكوا أَن  يـَُقوُلوا آَمناا َوُهم  ال يـُف 

 ( . فـََليَـع َلَمنا اَّللُا الاِذيَن َصَدُقوا َولَيَـع َلَمنا ال َكاِذِبنيَ 
  ( َولِيَـع َلَم اَّللُا الاِذيَن آَمُنوا قوله تعاىل ): أي علما  يرتتب عليه الثواب والعقاب فال ينايف أنه كان عاملا  به قبل  املعىن

 .  ذلك ، وفائدة االختبار ظهور األمر للناس . أما عامل السر والنجوى فهو عامل بكل ما سيكون ، كما ال خيفى
 املراد علم ظهور أو علم يرتتب عليه اجلزاء ، ألن علم هللا الكائن يف األزل ال يرتب عليه  قال الشيخ ابن عثيمني :

 . اجلزاء حَّت مُيتحن العبد ويُنظر
ُخُلوا  اجلنة َوَلماا يـَع َلِم هللا الذين جاهدوا ِمنُكم  َويـَع َلَم الصابرينقوله تعاىل )قوله تعاىل ية : ونظري هذه اآل ( أَم  َحِسب ُتم  َأن َتد 

ِ أحصى ِلَما لَِبُثوا   لِنَـع َلمَ )وقوله ( َوَلَقد  فـَتَـناا الذين ِمن قـَب ِلِهم  فـََليَـع َلَمنا هللا الذين َصَدُقوا  َولَيَـع َلَمنا الكاذبني)وقوله  َأيُّ احلِز بـَني 
ا ُلَوناُكم  حَّت نـَع َلَم اجملاهدين ِمنُكم  والصابرين( وقوله )أََمد   ( .ِإالا لِنَـع َلَم َمن يـَتاِبُع الرسول( وقوله )َولََنبـ 

 أي : يُقتلون يف سبيله ، ويَبذلون ُمَهجهم يف مرضاته .( َويَ تهِخَذ ِمنحُكمح ُشَهَداَء ) 
وهذه حكمة أخرى من حكم إدالة العدو عليهم يوم أحد ، وهي أن يتخذ منهم شهداء ، فإن منزلة الشهادة منزلة علي ة 
يف اجلنة وال بد من املوت ، فموت العبد شهيدا  أكمل له وأعظم ألجره وثوابه ، ويكف ر عنه بالشهادة ذنوبه وظلمه 

 لنفسه .
 : ن أعلى مراتب أوليائه ، والشهداء هم خواصه املقربون من عباده ، وليس الشهادة عنده تعاىل م قال ابن القيم

بعد درجة الصديقي ة إال الشهادة ، وهو سبحانه حيب أن يتخذ من عباده شهداء ، تُراق دماؤهم يف حمبته ومرضاته ، 
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ضية إليها من تسليط ويُؤثرون رضاه وحمابه على نفوسهم ، وال سبيل إىل نيل هذه الدرجة إال بتقدير األسباب املف
 العدو .

: ... فإن الشهادة درجة عالية عنده ، ومنزلة رفيعة ال تُنال إال بالقتل يف سبيله ، فلوال إدالة العدو مل  وقال رمحه هللا
 حتصل درجة الشهادة اليت هي من أحب األشياء إليه ، وأنفعها للعبد .

 ( . الشرك َلظُل ٌم َعِظيمٌ  )اس رضي هللا عنهما : أي املشركني ، لقوله تعاىل ابن عبقال  ( َواَّللهُ ال حيُِبُّ الظهاِلِمنيَ ) 
  فيه إشارة إىل أنه تعاىل إمنا يؤيد الكافرين على املؤمنني ملا ذكر من الفوائد ، ال ألنه حيبهم.قيل : 

و تنقيتهم وختليصهم من لذين آمنوا ، وهوهذه من حَكم إدالة العدو ، وهي متحيص ا( َولُِيَمحِ َص اَّللهُ الهِذيَن آَمُنوا ) 
من آفات النفوس ، وأيضا  : فإنه خلصهم وحمصهم من املنافقني ، فتميزوا منهم ، فحصل هلم متحيصان : الذنوب ، و 

 ) زاد املعاد ( .   متحيص من نفوسهم ، ومتحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم .
بغلبة الطبائع ومي ل النفوس وحكم العادة ، وتزيني الشيطان واستيالء الغفلة  –ا وقال رمحه هللا : ... فإن القلوب خيالطه

ما يضاد ما أودع فيها من اإلميان واإلسالم ، والرب والتقوى ، فلو تركت يف عافية دائمـة مستمرة ، مل تتخلص من هذه  –
 املخالطة ، ومل تتمحص منه .

أيضا  ، فإن هللا إذا أراد أن يهلك أعداءه ومَيحَقهم ، قي ض هلم األسباب اليت  وهذه من احلكم(  َوََيحَحَق الحَكاِفرِينَ ) 
بَغيهم وطغياهنم ، ومبالغتهم يف أذى أوليائه ، وحماربتهم  –بعد كفرهم  –يستوجبون هبا هالكهم وحَم قهم ، ومن أعظمها 

داد بذلك أعداؤه من أسباب حمقهم وقتاهلم ، والتسلط عليهم ، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوهبم وعيوهبم ، ويز 
 وهالكهم .

املعىن : أن الدولة إن كانت للكافرين على املؤمنني كانت سببا  لتمييز املؤمن من غريه ، وسببا  الستشهاد قال أبو حيان : 
على  فقد مجعت فوائد كثرية للمؤمنني ، وإن كان النصر للمؤمنني،  من قتل منهم ، وسببا  لتطهري املؤمن من الذنب

 م .حملقهم بالكلية واستئصاهل الكافرين كان سببا  
 الفوائد :

 بيان رأفة هللا برسوله وأصحابه هبذه التسلية . -1
 أن الدنيا دول تتقلب لئال يركن اإلنسان .-2
 متام سلطان هللا يف خلقه . -3
 أن هذه الدار دار ابتالء وامتحان . -4
 أن هللا قد يبتلي عباده حلكم . -5
 ل الشهادة يف سبيل هللا .فض -6
 إثبات احملبة هلل . -7
 التحذير من الظلم . -8
 أن هللا ميحص املؤمنني . -9

 أن الكافر مآله احملق . -10



الشيخ/ سليمان بن حممد اللهيميد  تفسري سورة آل عمران

 224 

َنهَة َوَلمها يَ عحَلِم اَّللهُ الهِذيَن َجاَهُدواح ِمنُكمح َويَ عحَلَم الصهاِبرِيَن ) )  ُخُلواح اجلح  . ( (142َأمح َحِسبحُتمح َأن َتدح
 [ . 142] آل عمران :  

------------- 
َنهَة َوَلمها يَ عحَلِم اَّللهُ الهِذيَن َجاَهُدوا ِمنحُكمح َويَ عحَلَم الصهاِبرِينَ )  ُخُلوا اجلح ومل  أي: أحسبتم أن تدخلوا اجلنة(  َأمح َحِسبحُتمح َأنح َتدح

تـُب تَـَلوا ويرى هللا منكم اجملاهدين يف سبيله والصابرين على أي: ال حيصل لكم دخول اجلنة حَّت  ،تـُب َتلوا بالقتال والشدائد
 ء.مقارنة األعدا

 : هذا استفهام إنكاري، أي: ال تظنوا، وال خيطر ببالكم أن تدخلوا اجلنة من دون مشقة واحتمال  قال السعدي
تنافسون، وكلما عظم املطلوب املكاره يف سبيل هللا وابتغاء مرضاته، فإن اجلنة أعلى املطالب، وأفضل ما به يتنافس امل

عظمت وسيلته، والعمل املوصل إليه، فال يوصل إىل الراحة إال برتك الراحة، وال يدرك النعيم إال برتك النعيم، ولكن 
مكاره الدنيا اليت تصيب العبد يف سبيل هللا عند توطني النفس هلا، ومترينها عليها ومعرفة ما تئول إليه، تنقلب عند 

 يسرون هبا، وال يبالون هبا، وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء. ئر منحا  أرباب البصا
 أنكر هللا يف هذه اآلية على من ظن أنه يدخل اجلنة دون أن يبتلى بشدائد التكاليف اليت حيصل  : يقال  الشنقيط

 :هبا الفرق بني الصابر املخلص يف دينه ، وبني غريه وأوضح هذا املعىن يف آيات متعددة 
ُهُم البأسآء والضرآء وَ  )كقوله  ُخُلوا  اجلنة َوَلماا يَأ ِتُكم ماَثُل الذين َخَلو ا  ِمن قـَب ِلُكم ماساتـ  زُل زُِلوا  حَّت يـَُقوَل أَم  َحِسب ُتم  أَن َتد 

 ( .الرسول والذين آَمُنوا  َمَعُه مَّت َنص ُر هللا أال ِإنا َنص َر هللا َقرِيب 
ني َولِيَجة  ن تـُتـ رَُكوا  َوَلماا يـَع َلِم هللا الذين َجاَهُدوا  ِمنُكم  وملَ  يـَتاِخُذوا  ِمن ُدوِن هللا َواَل َرُسولِِه َواَل املؤمنأَم  َحِسب ُتم  أَ ) وقوله 

 ( .وهللا َخِبرٌي مبَا تـَع َمُلوَن 
تَـُنوَن وَ ) وقوله   َلَقد  فـَتَـناا الذين ِمن قـَب ِلِهم  فـََليَـع َلَمنا هللا الذين َصَدُقوا  امل َأَحِسَب الناس أَن يرتكوا أَن يقولوا آَمناا َوُهم  اَل يـُف 

 ( .َولَيَـع َلَمنا الكاذبني 
 ويف هذه اآليات سر لطيف وعربة وحكمة ، وذلك أن أبانا آدم كان يف اجلنة يأكل :  مث قال الشنقيطي رمحه هللا

ِإنا َلَك َأالا جَتُوَع ِفيَها َواَل تعرى ) يش. كما قال له ربه منها رغدا  حيث شاء يف أمت نعمة وأكمل سرور ، وأرغد ع
ولو تناسلنا فيها لكنا يف أرغد عيش وأمت نعمة ، ولكن إبليس عليه لعائن هللا ( َوأَناَك اَل َتظ َمُأ ِفيَها َواَل تضحى 

 احتال مبكره وخداعه على أبوينا حَّت أخرجهما من اجلنة ، إىل دار الشقاء والتعب.
معاشر -وبة التكاليف. فعلى العاقل منا وحينئذ حكم هللا تعاىل أن جنته ال يدخلها أحد إال بعد االبتالء بالشدائد وصع

، ه الكرمي إىل دار الشقاء والبالءاحلقيقة سِب سباه إبليس مبكره وخداعه من وطن يفأن يتصور الواقع ويعلم أننا  -بِن آدم
م تغمده هللا ـ، كما قال العالمة ابن القيحَّت يرجع إىل الوطن األول الكرميبالسوء  فيجاهد عدوه إبليس ونفسه األمارة

 م .نرد إىل أوطاننا ونسل...  : ولكننا سِب العدو فهل ترىبرمحته
 ا  .س مع آدم لتكون نصب أعيننا دائموهلذه احلكمة أكثر هللا تعاىل يف كتابه من ذكر قصة إبلي

 فإذا ، خول اجلناة الاذي هو مرغوهبم ال حيصل إذا مل يبذلوا نفوسهم يف نصر الد ين د بني  تعاىل يف هذه اآلية أن
 حسبوا دخول اجلناة حيصل دون ذلك ، فقد أخطأوا.



الشيخ/ سليمان بن حممد اللهيميد  تفسري سورة آل عمران

 225 

 الفوائد :
 أن اإلميان ليس بالتمِن . -1
 أن اإلميان له عالمات تدل على صدق صاحبه ، ومن ذلك بذل النفوس يف سبيل هللا . -2
 لي عبده ليمتحن صربه .أن هللا يبت -3
 أن اجلهاد سبب لدخول اجلنة . -4
ُه فَ َقدح رَأَي حُتُموُه َوأَنُتمح تَنُظُروَن ))  َت ِمن قَ بحِل َأن تَ لحَقوح َن الحَموح  ( . (143َوَلَقدح ُكنُتمح ََتَن هوح
 [ . 143] آل عمران :  

------------- 
َت )  َن الحَموح  كنتم تتمنون لقاء األعداء لتحظوا بالشهادة .  أي :( َوَلَقدح ُكنحُتمح ََتَن هوح
  ية على الثبات والصرب على اجلهاد، ال إىل ومَتِنِ  املوت يرجع من املسلمني إىل مَتِنِ  الشهادة املبن: ... قال القرطيب

يرزقهم سلمني من هللا أن ، وعلى هذا حيمل سؤال املٌة وكفٌر وال جيوز إرادة املعصية; ألنه معصيقتل الكفار هلم
 . ، فيسألون الصرب على اجلهاد وإن أد ى إىل القتلالشهادة

ُه )   أي : من قبل أن تذوقوا شدته .( ِمنح قَ بحِل َأنح تَ لحَقوح
 أي : بأعينكم حني قُتل من إخوانكم وشارفتم أن تقتلوا .( فَ َقدح رَأَي حُتُموُه ) 
 : يت رؤيتها كمشاهدة املوت ومعىن رؤيته مشاهدة أسبابه احملق قة ، الا  قال ابن عاشور. 
 ( .َواَل طَائٍِر َيِطرُي جِبََناَحي ِه  )مثل  (فـََقد  رَأَيـ ُتُموُه ) هو تكرير مبعىن التأكيد لقوله  ( َوأَن حُتمح تَ نحُظُرونَ ) 

، أي فقد رأيته ) كما ( تقول : قد رأيت كذا وكذا وليس يف عينيك ِعل ة اء ليس يف أعينكم ِعَلٌل وقيل : معناه وأنتم ُبَصرَ 
 رؤية حقيقة ; وهذا راجع إىل معىن التوكيد.

 . إىل حممد  (َوأَنـ ُتم  تَنظُُروَن  )وقال بعضهم 
 ويف اآلية إضمار ، أي فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فِلَم اهنزمتم  

 : ل، فلما كان يوم ُأُحد اهنزموا، يَتمناون يوما  يكون فيه ِقتا وذلك أن كثريا  ممن مل حيضروا بدرا  كانوا...  قال القرطيب
إين  : الل همنهم أنس بن النضر عم أنس بن مالك، فإنه قال ملا انكشف املسلمون، وموكان منهم من جتل د حَّت قُتل

 إين ألجدها ، ومضى حَّت استشهد. !أبرأ إليك مما جاء به هؤالء، وباشر القتال وقال: ِإي ها  إهنا ريح اجلنة
رَِجاٌل َصَدُقوا  َما َعاَهُدوا  هللا )  وفيه ويف أمثاله نزل،  عا  وَثانني جراحةـدنا فيه ِبضـإال ببنانه ووج قال أنس : فما عرفناه

 .على اخلروج من املدينة  فاآلية ِعتاب يف حق من اهنزم ، ال ِسي ما وكان منهم مَح ٌل للنِب  ( َعَلي ِه 
 خطاب لطائفة من املؤمنني مل يشهدوا غزوة بدر لعدم ... ( نـاو َن املوت َوَلَقد  ُكنُتم  متََ قوله تعاىل )  : يوقال اْللوس

إليها فلما وقع ما وقع ندموا فكانوا يقولون : ليتنا نقتل كما قتل أصحاب  ظنهم احلرب حني خرج رسول هللا 
 هم.بدر ونستشهد كما استشهدوا فلما أشهدهم هللا تعاىل أحدا  مل يلبث إال من شاء هللا تعاىل من

 : وحمل  املوعظة من اآلية : أن  املرء ال يطلب أمرا  َحَّتا يفكِ ر يف عواقبه ، ويسرب مقدار حتم له  قال ابن عاشور
 ملصائبه.
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 ثـَُر ان ِفَساِخ ال َعزَائِِم خُ : ....  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية َفِسُخ َوَما َأك  الصُّوِفياِة;  ُصوص ا َعزَائِمَ فَال َعز ُم َقد  يَُدوُم َوَقد  يـَنـ 
ِخ َوهِلََذا ِقيَل لِبَـع ِضِهم : مبَاَذا َعَرف ت رَباك  قَالَ  َممِ : ِبَفس  . َوَقد  قَاَل تـََعاىَل ِلَمن  ُهَو أَف َضُل ِمن  َهُؤاَلِء ال َعزَائِِم َونـَق ِض اهلِ 

يَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا مِلَ )َوقَاَل تـََعاىَل ( ُتُموُه َوأَنـ ُتم  تـَن ظُُرونَ ُه فـََقد  رَأَيـ  َوَلَقد  ُكن ُتم  مَتَنـاو َن ال َمو َت ِمن  قـَب ِل َأن  تـَل َقو  )ال َمَشاِيِخ 
َعُلونَ  تـَُقوُلوَن َما اَل  ت ا ِعن َد اَّللِا َأن    (تـَف  َعُلونَ  َكبُـَر َمق  َكأَنـاُهم  ِه َصفًّا  إنا اَّللَا حيُِبُّ الاِذيَن يـَُقاتُِلوَن يِف َسِبيلِ ( )تـَُقوُلوا َما اَل تـَف 

َياٌن َمر ُصوصٌ   ( .بـُنـ 
يََة  َأنا بـَع َض الصاَحابَِة قَالُوا لِلناِبِ   )َويف الرتِ  ِمِذيِ   َنا َأيا ال َعَمِل َأَحب  إىَل اَّللِا َلَعِمل َناُه فَأَنـ َزَل اَّللُا تـََعاىَل َهِذِه اآل  ( َلو  َعِلم 

ُهم    تـََر إىَل الاِذيَن ِقيَل هَلُم  ُكفُّوا أَي ِدَيُكم  َوأَِقيُموا الصااَلَة َوآُتوا الزاَكاَة فـََلماا ُكِتَب َعَلي ِهمُ َأملَ   )َوَقد  قَاَل تـََعاىَل  ال ِقَتاُل إَذا َفرِيٌق ِمنـ 
َية  َوقَاُلوا رَبـاَنا مِلَ َكَتب َت َعلَ  َيِة اَّللِا أَو  َأَشدا َخش  َنا ال ِقَتاَل َلو اَل َأخار تـََنا إىَل َأَجٍل َقرِيٍب خَي َشو َن النااَس َكَخش  يََة . فـََهُؤاَلِء  (يـ  اآل 

َهاِد َوَأَحبُّوُه َلماا اُبـ تُـُلوا ِبِه َكرُِهوُه َوفـَرُّوا ِمن ُه   .الاِذيَن َكانُوا َقد  َعَزُموا َعَلى اجلِ 
 دة ، ووجه الداللة : أن هللا تعاىل أقرهم على : ويف هذه اآلية دليل على أنه ال يكره متِن الشها قال السعدي

 أمنيتهم ، ومل ينكر عليهم ، وإمنا أنكر عليهم عدم العمل مبقتضاها .
َى َعِقبَ يحِه َوَمن يَنَقِلبح َعلَ  َوَما حُمَمهٌد ِإاله َرُسوٌل َقدح َخَلتح ِمن قَ بحِلِه الرُُّسُل َأفَِإن مهاَت َأوح قُِتَل انَقَلبحُتمح َعَلى َأعحَقاِبُكمح ) 

ِزي اَّللهُ الشهاِكرِيَن )  ( . (144فَ َلن َيُضره اَّللهَ َشيحًئا َوَسَيجح
 [ . 144] آل ان :  

----------- 
ليس حممد إال  أي :(  مح َوَما حُمَمهٌد ِإاله َرُسوٌل َقدح َخَلتح ِمنح قَ بحِلِه الرُُّسُل َأفَِإنح َماَت َأوح قُِتَل ان حَقَلبحُتمح َعَلى َأعحَقاِبكُ ) 

ن مات ومنهم من قتل ، أفإن أماته هللا أو قتله الكفار ارتددمت كفارا  بعد رسول مضت قبله رسل ، والرسل منهم م
 إميانكم .

ا قد قُتل.  قال ابن كثري : ملا اهنزم من اهنزم من املسلمني يوم ُأُحد، وقُِتل من قتل منهم، نادى الشيطان: أال إن حممد 
، َفَشجاه يف رأسه، فوقع ذلك  َئَة إىل املشركني فقال هلم: قتلُت حممد ا. وإمنا كان قد ضرب رسول هللا ورجع ابن َقِمي

،  يف قلوب كثري من الناس واعتقدوا أن رسول هللا قد قُتل، وجوزوا عليه ذلك، كما قد َقصا هللا عن كثري من األنبياء
َوَما حُمَماٌد ِإال َرُسوٌل َقد   ) ففي ذلك أنزل هللا على رسوله خر عن القتال عليهم السالم، فحصل وَهن وضعف وتَأ

وة هبم يف الرسالة ويف جواز القتل عليه. (َخَلت  ِمن  قـَب ِلِه الرُُّسُل   أي: له أس 
 هذا استمرار يف عتبهم ، وإقامة حلجة هللا عليهم ، املعىن : أن حممدا   قال ابن عطية :  رسول كسائر الرسل ، قد

غ كما بلغوا ، ولزمكم أيها املؤمنون العمل مبضمن الرسالة وليست حياة الرسول وبقاؤه بني أظهركم شرطا  يف ذلك بل
قال الشوكاين : وإمنا ذكر القتل مع علمه سبحانه أنه ال يقتل لكونه ، ألن الرسول ميوت كما مات الرسل قبله ، 

 جمو زا  عند املخاطبني .
 : َها قال ابن القيم َ يََدي  َمو ِت َرُسوِل اَّللِ   َوِمنـ  فـَثَب تَـُهم  َوَوخب َُهم  َعَلى  : َأن  َوقـ َعَة ُأُحٍد َكاَنت  ُمَقد َمة  َوِإر َهاص ا بـَني 

يِنِه َوتـَو ِحيِدِه َومَيُوُتوا َعَلي ِه أَو  قُِتَل َبل  ال َواِجُب لَُه َعَلي ِهم  َأن  يـَث ُبُتوا َعَلى دِ  ان ِقاَلهِبِم  َعَلى أَع َقاهِبِم  إن  َماَت َرُسوُل اَّللِ  
َا يـَع ُبُدوَن َرب  حُمَم ٍد َوُهَو َحي  اَل مَيُوُت فـََلو  َماَت حُمَم ٌد أَو  قُِتَل اَل يـَن   تَـُلوا فَِإنـ ُهم  إمن  َبِغي هَلُم  أَن  َيص رِفـَُهم  َذِلَك َعن  أَو  يـُق 
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اَلِم  ُة ال َمو ِت َوَما بُِعَث حُمَم ٌد ِديِنِه َوَما َجاَء بِِه َفُكل  نـَف ٍس َذائِقَ  لُِيَخل َد اَل ُهَو َواَل ُهم  َبل  لَِيُموُتوا َعَلى اإل ِس 
ُهم  َعن  دِ  َوالتـ و ِحيِد فَِإن  ال َمو َت اَل بُد  ِمن ُه َسَواٌء َماَت َرُسوُل اَّللِ   يِنِه أَو  بَِقَي َوهِلََذا َوخب َُهم  َعَلى ُرُجوِع َمن  َرَجَع ِمنـ 

ا َقد  قُِتَل فـََقاَل  َوَما حُمَم ٌد ِإال  َرُسوٌل َقد  َخَلت  ِمن  قـَب ِلِه الر ُسُل أَفَِإن  َماَت أَو  قُِتَل انـ َقَلب ُتم  )َلم ا َصرََخ الش ي طَاُن إن  حُمَم د 
َقِلب  َعَلى َعِقبَـي ِه فـََلن  َيُضر  اَّللَ  َشي ئ ا  زِي اَّللُ  الش اِكرِينَ َعَلى أَع َقاِبُكم  َوَمن  يـَنـ   ( .َوَسَيج 

ٍر ) قَاَلت   روى البخاري عن عائشة  ِجَد ، فـََلم   أَقـ َبَل أَبُو َبك  َكِنِه بِالسُّن ِح َحَّتا نـََزَل ، َفَدَخَل ال َمس  َعَلى فـََرِسِه ِمن  َمس 
َوُهَو ُمَسجًّى بِبُـر ِد ِحبَـَرٍة ، َفَكَشَف َعن    فـَتَـَيماَم الناِبا  -رضى هللا عنها  -ُيَكلِ ِم النااَس ، َحَّتا نـََزَل َفَدَخَل َعَلى َعاِئَشَة 

ِهِه ، مُثا َأَكبا َعَلي ِه فـََقبـاَلُه مُثا َبَكى فـََقاَل بَِأيب  َتُة الايِت  أَن َت يَا َنِبا  َوج  ِ ، أَماا ال َمو  َبت  ُكتِ   اَّللِا ، اَل جَي َمُع اَّللُا َعَلي َك َمو تـَتَـني 
 َعَلي َك فـََقد  ُمتـاَها .

بَـَرين  ٍر  -رضى هللا عنهما  -اب ُن َعبااٍس  قَاَل أَبُو َسَلَمَة فََأخ  ِلس  .  َخرََج َوُعَمُر  َأنا أَبَا َبك  ُيَكلِ ُم النااَس . فـََقاَل اج 
ٍر  ِلس  . فََأىَب ، فـََتَشهاَد أَبُو َبك  ي ِه النااُس ، َوتـَرَُكوا ُعَمَر فـََقاَل أَماا بـَع ُد ، َفَمن  َكاَن ِمن ُكم  يـَع ُبُد َفَماَل ِإلَ  فََأىَب . فـََقاَل اج 

(  اَل مَيُوُت ، قَاَل اَّللُا تـََعاىَل ) َوَما حُمَماٌد ِإالا َرُسولٌ  ي  َقد  َماَت ، َوَمن  َكاَن يـَع ُبُد اَّللَا فَِإنا اَّللَا حَ  فَِإنا حُمَمادا   حُمَمادا  
ٍر  ِإىَل ) الشااِكرِيَن ( َواَّللِا َلَكَأنا النااسَ  فـَتَـَلقااَها ِمن ُه النااُس، َفَما  ملَ  َيُكونُوا يـَع َلُموَن َأنا اَّللَا أَنـ َزَل اآليََة َحَّتا َتاَلَها أَبُو َبك 

ُلوَها . َمُع َبَشٌر ِإالا يـَتـ   ُيس 
 شجاعة الصديق وجراءته ، فإن الشجاعة واجلرأة حد مها ثبوت القلب عند  هذه اآلية أدل  دليل على : القرطيب قال

 كما تقد م بيانه يف "البقرة" فظهرت عنده شجاعته وعلمه.  حلول املصائب ، وال مصيبة أعظم من موت النِب  
الصديق ، منهم عمر ، وخرس عثمان ، واستخفى علي  ، واضطرب األمر فكشفه  قال الناس : مل ميت رسول هللا 

 هبذه اآلية حني قدومه من مسكنه بالسُّن ح ، احلديث ; كذا يف البخاري.
َقِلبح َعَلى َعِقبَ يحِه فَ َلنح َيُضره اَّللهَ َشيحئًا )  أي: إمنا يضر نفسه، وإال ، فاهلل غِن عنه، وسيقيم دينه، ويعز عباده ( َوَمنح يَ ن ح

 .املؤمنني
ِزي اَّللهُ الشهاِكرِينَ ) الذين صربوا وقاتلوا واستشهدوا ، ألهنم بذلك شكروا نعمة هللا عليهم باإلسالم ، ومن امتثل (  َوَسَيجح

 فقد شكر النعمة اليت أنعم هللا هبا عليه . ما أمر
 وعد عظيم باجلزاء . قال أبو حيان : 
 : فضائل الشكر 

 هللا أمر به .أواًل : 
 .اِكرِيَن( )َبِل اَّللَا فَاع ُبد  وَُكن  ِمَن الشا قال تعاىل : 

 التوبيخ على عدم الشكر .ثانياً : 
ُكُروَن(قال تعاىل :   . )َوهَلُم  ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب أََفال َيش 

 الثناء على الشاكرين وأنه سبل الرسل .ثالثاً : 
 .)ُذر ِياَة َمن  مَحَل َنا َمَع نُوٍح ِإناُه َكاَن َعب دا  َشُكورا ( قال تعاىل : 

 الشكر نفع للشاكر نفسه .: رابعاً 
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ُكر  )قال تعاىل :  ُكُر لِنَـف ِسهِ  َوَمن  َيش  َا َيش   .( فَِإمنا
 أن الشكر إذا صدر من املؤمنني فهو مانع من نزول العذاب .خامساً : 

َعُل اَّللُا ِبَعَذاِبكُ قال تعاىل :   .( م  ِإن  َشَكر مُت  َوآَمن ُتم  )َما يـَف 
 يادة النعم .أن الشكر سبب لز سادساً : 

 .( ن  َشَكر مُت  أَلَزِيَدناُكم  )َوِإذ  تََأذاَن رَبُُّكم  لَئِ قال تعاىل : 
 أن الصفوة من عباد هللا يسألون هللا أن يوزعهم شكر نعمته .سابعاً : 

ُكَر نِع مَ )قال تعاىل عن سليمان :  َت َعَليا َوقَاَل َربِ  أَو زِع ِِن َأن  َأش   .( َتَك الايِت أَنـ َعم 
 أن الشاكرين قليلون .ثامناً : 

ُكُروَن( )قال تعاىل :  ثـََر النااِس ال َيش   .َوَلِكنا َأك 
 . ) َوقَِليٌل ِمن  ِعَباِدَي الشاُكوُر(وقال تعاىل : 

 وهذا يدل على أهنم هم خواص هللا .
 الفوائد :

 بيان أن رسول هللا بشر يلحقه املوت كما يلحق مجيع الرسل .-1
 ليس ربا  فيدعى ، وال إهلا  فيعبد . أن النِب  -2
 خامت الرسل . إثبات أن حممدا   -3
 خطر االرتداد عن دين هللا . -4
 هتديد من يرتد عن دينه . -5
 أن هللا غِن عن طاعاتنا وعباداتنا . -6
 فضل الشكر وأنه سبب للثبات . -7
تِِه َوَما َكاَن لِنَ فحٍس َأنح ََتُوَت ِإاله بِِإذح  )  َح َها َوَمن يُرِدح ثَ َواَب اْلِخَرِة نُ  تِِه ِمن ح َح ن حَيا نُ  ََجهاًل َوَمن يُرِدح ثَ َواَب الدُّ ِن هللا ِكَتابًا مُّ

ِزي الشهاِكرِيَن ) َها َوَسَنجح  ( . (145ِمن ح
 [ . 145] آل عمران :  

------------- 
ميتنع غاية االمتناع ألي نفس أن متوت إال بإذن هللا ، مهما حاول أي : (  َوَما َكاَن لِنَ فحٍس َأنح ََتُوَت ِإاله بِِإذحِن اَّللهِ ) 

 أي : بقضاء هللا وقدره . ( ِإاله بِِإذحِن اَّللهِ الناس أن مييتوا أحدا  بدون إذن هللا ، فإهنم لن يستطيعوا إىل ذلك سبيال  . )
 بن عثيمني ( .وإذا جاءت ) ما كان ( فإهنا للممتنع إما شرعا  أو قدرا  .   ) ا

ََجهالً   )   .، واملعىن : كتب هللا ذلك كتابا  مؤجال  ، أي : كتابا  ذا أجل ، واألجل الوقت املعلوم ( توكيد ِكَتاباً ُم
 : أي كتب لكل نفس أجال  ال يـَق در أحد على تغيريه وتأخريه . قال البغوي

 يتأخر .: املؤجل املؤقت الذي ال يتقدم على أجله وال  وقال الشوكاين
 ر .وكم من سقيم عاش حينا من الده -----فكم من صحيح مات من غري علة 
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 ن .لله سبحانه وتعاىل قدار آجال اخلالئق حبيث إذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمو ف
َنا ِمن  قـَر يٍَة ِإالا َوهَلَا ِكَتاٌب َمع ُلومٌ كما قال تعاىل )  َلك  ِبقُ  . َوَما أَه  َتأ ِخُرونَ  َما َتس   ( . ِمن  أُماٍة َأَجَلَها َوَما َيس 

َتأ ِخُرونَ .  مُثا أَن َشأ نَا ِمن  بـَع ِدِهم  قـُُرونا  آَخرِينوقال تعاىل )  ِبُق ِمن  أُماٍة َأَجَلَها َوَما َيس   ( . َما َتس 
تَـق  وقال تعاىل )  َتأ ِخُروَن َساَعة  َوال َيس   ( . ِدُمونَ فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهم  ال َيس 

ِتع ىِن ِبَزو جِ  أهنا قالت )   َحِبيَبة َزو ُج الناِب ِ  مأُ وعن  َياَن َوبَِأخِ  َوبَِأيب  َرُسوِل اَّللا  ياللاُهما أَم  ُمَعاِويََة . قَاَل فـََقاَل  يَأىِب ُسف 
َر َشي ئا  َعن  ِحلِ ِه  َقد  َسأَل ِت اَّللَا آلَجاٍل َمض ُروبٍَة َوأَيااٍم َمع ُدوَدةٍ »   الناِبُّ  َوأَر زَاٍق َمق ُسوَمٍة َلن  يـَُعجِ َل َشي ئا  قـَب َل ِحلِ ِه أَو  يـَُؤخِ 

ا  َوأَف َضَل  النااِر أَو  َعَذاٍب يف  َوَلو  ُكن ِت َسأَل ِت اَّللَا َأن  يُِعيَذِك ِمن  َعَذاٍب يف   ( رواه مسلم .ال َقرب ِ َكاَن َخري 
ثـََنا َرُسوُل اَّللِا ) قَاَل  َعن  َعب ِد اَّللاِ و  َبط ِن أُمِ ِه أَر بَِعنَي يـَو ما  مُثا  ِإنا َأَحدَُكم  جُي َمُع َخل ُقُه يف  :َوُهَو الصااِدُق ال َمص ُدوُق  َحدا

َغة  ِمث َل َذِلَك مُثا يـُر َسلُ  َذِلَك َعَلَقة  ِمث َل َذِلَك مُثا َيُكوُن يف  َيُكوُن يف  ُفُخ ِفيِه الرُّوَح َويـُؤ َمُر بَِأر بَِع َكِلَماٍت  َذِلَك ُمض  ال َمَلُك فـَيَـنـ 
َنُه  يِبَكت ِب رِز ِقِه َوَأَجِلِه َوَعَمِلِه َوَشِقى  أَو  َسِعيٌد فـََوالاذِ  َناِة َحَّتا َما َيُكوَن بـَيـ  ِل اجل  رُُه ِإنا َأَحدَُكم  لَيَـع َمُل ِبَعَمِل أَه  اَل ِإَلَه َغيـ 

نَـهَ  ُخُلَها َوِإنا َأَحدَُكم  لَيَـع مَ َوبـَيـ  ِل النااِر فـََيد  ِبُق َعَلي ِه ال ِكَتاُب فـَيَـع َمُل ِبَعَمِل أَه  ِل النااِر َحَّتا َما َيُكوَن ا ِإالا ِذرَاٌع فـََيس  ُل ِبَعَمِل أَه 
ِبُق َعَلي ِه ال ِكَتاُب فـَيَـع َمُل ِبَعمَ  نَـَها ِإالا ِذرَاٌع فـََيس  َنُه َوبـَيـ  ُخُلهَ بـَيـ  َناِة فـََيد  ِل اجل   ا ( متفق عليه .ِل أَه 

  ال يَنقص من العمر : وهذه اآلية فيها تشجيع للجبناء وترغيب هلم يف القتال ، فإن اإلقدام واإلحجام قال ابن كثري
 وال يزيد فيه .

 : ع القدر ، وأن أحدا  ال أن يكون املراد حتريض املسلمني على اجلهاد بإعالمهم أن احلذر ال يدف .... وقال الرازي
 ميوت قبل األجل وإذا جاء األجل ال يندفع املوت بشيء ، فال فائدة يف اجلَب واخلوف.

  ِلَيُة َعما  قال اجلصاص :و َهاِد ِمن  َحي ُث اَل مَيُوُت َأَحٌد ِفيِه إالا بِِإذ ِن اَّللِا تـََعاىَل ، َوِفيِه التاس  ا يـَل َحُق ِفيِه َحض  َعَلى اجلِ 
ُر َمو ِت الناِِبِ   نـاف َس مبَو ِت الناِِبِ  ال َوَما حُمَماٌد إالا َرُسوٌل َقد  : )يِف قـَو لِِه  ; أِلَناُه بِِإذ ِن اَّللِا تـََعاىَل ; أِلَناُه َقد  تـََقداَم ذِك 

 ( . َخَلت  ِمن  قـَب ِلِه الرُُّسلُ 
 جلهاد واإلعالم بأن املوت البد منه .: هذا كالم مستأنف يتضمن احلث على ا وقال الشوكاين 

َياُهم  ِإنا اَّللَا َلُذو َأملَ  تـََر ِإىَل الاِذيَن َخَرُجوا ِمن  ِديَارِِهم  َوُهم  أُُلوٌف َحَذَر ال َمو ِت فـََقاَل هَلُُم اَّللُا ُموُتوا مُثا أَ كما قال تعاىل )  ح 
ثـََر النااسِ  ُكُرونَ  َفض ٍل َعَلى النااِس َوَلِكنا َأك   ( . ال َيش 

َها  )  تِِه ِمن ح َح ن حَيا نُ  أي : من أراد بعمله الدنيا وأعراضها ومتاعها أعطاه هللا عز وجل ما قسم له من ( َوَمنح يُرِدح ثَ َواَب الدُّ
 ذلك ، وال يكون له نصيب يف اآلخرة .

 : وقد جاءت آيات يف هذا املعىن 
ََياَة قال تعاىل )  نـ َيا َوزِيَنتَـَها نـَُوفِ  ِإلَي ِهم  أَع َماهَلُم  ِفيَها َوُهم  ِفيَها ال يـُب َخُسونَ َمن  َكاَن يُرِيُد احل  أُولَِئَك الاِذيَن لَي َس هَلُم  يف  . الدُّ

ِخَرِة ِإالا النااُر َوَحِبَط َما َصنَـُعوا ِفيَها َوبَاِطٌل َما َكانُوا يـَع َمُلونَ   ( . اآل 
نـ َيا نـُؤ تِ َمن  َكاَن يُرِيوقال تعاىل )  ِخَرِة نَزِد  َلُه يِف َحر ثِِه َوَمن  َكاَن يُرِيُد َحر َث الدُّ ِخَرِة ِمن  ـُد َحر َث اآل  َها َوَما لَُه يِف اآل  ِه ِمنـ 

 ب ( .َنِصي
ِخَرِة ِمن  َخالقٍ وقال تعاىل ) ف نـ َيا َوَما لَُه يِف اآل   .. ( .. ِمَن النااِس َمن  يـَُقوُل رَبـاَنا آتَِنا يف الدُّ

) ... فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة  وقال 
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 ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه ( .
  ( ا َنَشاُء ِلَمن  نُرِيُد مُثا َمن  َكاَن يُرِيُد ال َعاِجَلَة َعجال َنا َلُه ِفيَها مَ وهذه اآلية مقيدة عند كثري من العلماء بقوله تعاىل

ُحورا   ُموما  َمد   ( . َجَعل َنا َلُه َجَهناَم َيص الَها َمذ 
 ( فقيد املعجل واملعج ل له . ِلَمن  نُرِيدُ  ( ال ما يشاء هو ) َعجال َنا لَُه ِفيَها َما َنَشاءُ ( يعِن الدنيا ) َمن  َكاَن يُرِيُد ال َعاِجَلَة ) 
 مان َكاَن يُرِيُد كثر العلماء على أن هذا الكالم حمكم ، وذهبت طائفة إىل نسخه بقوله تعاىل ): أ قال ابن اجلوزي

 ( والصحيح أنه حمكم ، ألنه ال يؤتى أحد شيئا  إال بقدرة هللا ومشيئته .ال َعاِجَلَة َعجال َنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء لَِمن نُّرِيدُ 
 ما نشاء ، وما قدرنا له ، ومل يقل : ما يشاء هو . ومعىن قوله تعاىل ) نؤته منها ( أي :

َها )  تِِه ِمن ح َح ِخَرِة نُ   أي : ومن قصد بعمله الدار اآلخرة أعطاه هللا منها مع ما قسم له يف الدنيا .( َوَمنح يُرِدح ثَ َواَب اْلح
ِزي الشهاِكرِينَ )  لم أن اجلزاء على قدر الشكر ، قلة ومل يذكر جزاءهم ، ليدل ذلك على كثرته وعظمته ، وليع ( َوَسَنجح

 وكثرة وحسنا  .
  أي سنعطيهم من فضلنا ورمحتنا يف الدنيا واآلخرة حبسب ُشكرهم وعملهم .قال ابن كثري : 
  ،ومعىن شكر هللا لعبده: هو أن يثيبه الثواب اجلزيل من عمله القليل ، فإنه يعطي العبد ويوفقه ملا يشكره عليه

والعطاء فال يستقله أن يشكره، ويشكر احلسنة بعشر أمثاهلا إىل أضعاف مضاعفة، وإذا ويشكر القليل من العمل 
 ترك له شيئا  أعطاه أفضل منه ، وإذا بذل له شيئا  رد ه عليه أضعافا  مضاعفة .

 ملا عقر سليمان اخليل غضبا  له إذ شغلته عن ذكره ، فأراد أال تشغله مرة أخرى ، أعاضه عنها منت الريح .
 ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها يف مرضاته ، أعاضهم عنها أن مل كهم الدنيا وفتحها عليهم . وملا

 وملا احتمل يوسـف الصـديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مك ـن له يف األرض يتبـوأ منها حيث يشاء .  
 الفوائد :

 أن آجال األنفس حمدودة . -1
 حممدا  قد قتل .حني قيل هلم إن  تسلية أصحاب النِب  -2
 أنه ال ميكن أن يتقدم اإلنسان أو يتأخر عن األجل . -3
 أن بعض الناس قد يريد بعمله أن ميدح أمام الناس . -4
 فضل إيثار اآلخرة على الدنيا . -5
 احلث على الشكر . -6
َتَكانُواح َواَّللهُ حيُِبُّ  نهيبٍ  قَاَتَل َمَعُه رِب ِيُّوَن َكِثرٌي َفَما َوَهُنواح ِلَما وََكأَيِ ن مِ ن)   َأَصابَ ُهمح ِف َسِبيِل اَّللِه َوَما َضُعُفواح َوَما اسح

 ( . (146الصهاِبرِيَن )
 [ . 146] آل عمران :  

------------- 
كم ، وتأويلها التكثري   ( كأين )قال الواحدي رمحه هللا : أمجعوا على أن معىن (  وََكأَيِ نح ِمنح َنيبٍ  قَاَتَل َمَعُه رِب ِيُّوَن َكِثريٌ )  

َلي ُت هَلَا( )َفَكأَي ن م ن قـَر يٍَة أهلكناها)لعدد األنبياء الذين هذه صفتهم ، ونظريه قوله    ) تفسري الرازي (.  (وََكأَي ن م ن قـَر يٍَة أَم 
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 من نِب قُِتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثري ، وهذا اختيار ابن جرير .قيل : معناه كم 
) قُِتَل َمَعُه رِب ُِيوَن َكِثرٌي ( ، ألن هللا عز  القاف وأوىل القراءتني يف ذلك عندنا بالصواب ، قراءة من قرأ بضم:  الطربي قال

َناَة َوَلماا يـَع َلِم اَّللُا  ُخُلوا اجل  َجاَهُدوا ِمن ُكم   الاِذينَ وجل إمنا عاتب هبذه اآلية واآليات اليت قبلها من قوله : ) أَم  َحِسب ُتم  َأن  َتد 
ا قد قتل) ( الذين اهنزموا يوم أُحد، وتركوا القتال، أو مسعوا الصائح يصيح  فعذهلم هللا عز وجل على فرارهم (  إن حممد 

فقال : أفائن مات حممد أو قتل ، أيها املؤمنون ، ارتددمت عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم   مث أخربهم  ،وتركهم القتال
فعل كثري من أتباع األنبياء قبلهم ، وقال هلم : هال فعلتم كما كان أهل الفضل والعلم من أتباع األنبياء  عما كان من

قبلكم يفعلونه إذا قتل نبيهم من املضي على منهاج نبيهم ، والقتال على دينه أعداَء دين هللا ، على حنو ما كانوا يقاتلون 
عف الذين كانوا قبلكم من أهل العلم والبصائر من أتباع األنبياء إذا قتل نبيهم مع نبيهم ومل هتنوا ومل تضعفوا ، كما مل يض

 ني .، ولكنهم َصربوا ألعدائهم حَّت حكم هللا بينهم وبينهم   وبذلك من التأويل جاء تأويل املتأوِ ل
وهم قرح فما وهنوا ، ألن فاملعىن : وكم من نِب قاتل معه العدد الكثري من أصحابه فأصاهبم من عد(  قاتل معه) ومن قرأ 

الذي أصاهبم إمنا هو يف سبيل هللا وطاعته وإقامة دينه ونصرة رسوله ، فكذلك كان ينبغي أن تفعلوا مثل ذلك يا أمة 
 حممد.

يف القتال ، فوجب أن يكون املذكور هو  وحجة هذه القراءة أن املراد من هذه اآلية ترغيب الذين كانوا مع النِب 
 القتال.
ِ . َوقـَو لُهُ  (قُِتَل ) قـَو لُُه :  ن تيميةقال اب رَبِ ِصَفٌة ( َمَعُه رِب ِيُّوَن َكِثرٌي  ) َأي  الناِبُّ قُِتَل . َهَذا َأَصحُّ ال َقو َلني  مُج َلٌة يف َمو ِضِع اخلَ 
تَـُلوا َمَعُه . فَِإناُه َكاَن َيُكوُن ال َمع ىَن : أَناُه قُِتَل َوُهم  َمَعُه َأي  َكم  ِمن  َنِِبٍ  َمَعُه رِب ِيُّوَن َكِثرٌي قُتِ  -ِصَفٌة بـَع َد ِصَفٍة  -لِلناِبِ   َل وملَ  يـُق 

َلِة . َوأُولَِئَك الر ِب ِيُّوَن  م  َّللِا َوَما َضُعُفوا َما َوَهُنوا ِلَما َأَصابـَُهم  يف َسِبيِل ا). َوال َمق ُصوُد : أَناُه َكاَن َمَعُه رِب ِيُّوَن َكِثرٌي َوقُِتَل يف اجلُ 
َتَكانُوا ُموُع ال َكِثريَُة ( الر ِب ِيُّونَ ( و)َوَما اس  ُُلوُف ال َكِثريَُة . َوَهَذا ال َمع ىَن : ُهَو الاِذي يـَُناِسُب َسَبَب النـُُّزوِل َوُهَو َما ، اجلُ  َوُهم  األ 

ا َقد  قُتِ )َأَصابـَُهم  يـَو َم ُأُحٍد َلماا ِقيَل  َوَما حُمَماٌد إالا َرُسوٌل َقد  َخَلت  ِمن  قـَب ِلِه الرُُّسُل أَفَِإن  )َوَقد  قَاَل قـَب َل َذِلَك ( لَ إنا حُمَماد 
َقِلب  َعَلى َعِقبَـي ِه فـََلن  َيُضرا اَّللَا َشي ئ ا َوَسَيج   َوِهَي الايِت َتاَلَها  (ينَ زِي اَّللُا الشااِكرِ َماَت أَو  قُِتَل انـ َقَلب ُتم  َعَلى أَع َقاِبُكم  َوَمن  يـَنـ 

يُق  ٍر الصِ دِ  َ : َوقَالَ  ،يـَو َم َماَت الناِبُّ  أَبُو َبك  ا َقد  َماَت . َوَمن  َكاَن يـَع ُبُد اَّللَا فَِإنا اَّللا ا فَِإنا حُمَماد  َمن  َكاَن يـَع ُبُد حُمَماد 
َنٌة َعِظيَمٌة لِلنااِس فَِإناُه ِعن َد قـَت ِل الناِبِ   ،َحي  اَل مَيُوُت  َوحَت ُصُل رِداٌة َونَِفاٌق ِلَضع ِف  -ال ُمؤ ِمِننَي َوال َكاِفرِينَ -َوَمو تِِه : حَت ُصُل ِفتـ 

َوأَناُه َلو  َكاَن  ،َي يـَُقوُم ِديُنهُ َوِلَما يـُل ِقيِه الشاي طَاُن يِف قـُُلوِب ال َكاِفرِيَن: إنا َهَذا َقد  انـ َقَضى أَم رُُه َوَما بَقِ ، قـُُلوِب أَتـ َباِعِه ِلَمو تِهِ 
َن ِبَيا، نَِبيًّا َلَما قُِتَل َوُغِلَب َوحَن ِو َذِلكَ  رَائِيَل قـَتَـُلوا َكِثري ا ِمن  األ  بَـَر اَّللُا تـََعاىَل: أَناُه َكم  ِمن  َنِبٍ  قُِتَل . فَِإنا َبِِن إس  ِء . َوالناِِبُّ فََأخ 

ُلُه يف َغري ِ َحر ٍب َواَل ِقَتالٍ َمَعُه رِب ِيُّوَن َكِثريٌ  َتُل َوَقد  اتـابَـَعُه رِب ِيُّوَن َكِثريٌ ،  أَتـ َباٌع لَُه . َوَقد  َيُكوُن قـَتـ  َفَما َوَهَن ال ُمؤ ِمُنوَن ِلَما  ،َبل  يـُق 
َتَكانُوا ،َأَصابـَُهم  ِبَقت ِلِه َوَما َضُعُفوا ُ حيُِبُّ الصااِبرِيَن ، َوَما اس  تَـغ ِفُروا ِلُذنُوهِبِم  الايِت هِبَاَوَاَّللا  حتصل املصائب . . َوَلِكن  اس 

 أي : ما ضعفت قلوهبم .( َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصابَ ُهمح ِف َسِبيِل اَّللِه  )
 . قوله تعاىل ) ربيون ( قيل معناه : مجوع كثرية ، واختاره الطربي ، وقيل : األلوف ، وقيل : األتباع 
 أي : وال ضعفت أبداهنم .( وا َوَما َضُعفُ ) 
َتَكانُوا )   هم ، بل صربوا وثبتوا .أي : ما ذلوا لعدو ( َوَما اسح
  قال صاحب "الكشاف" : ما وهنوا عند قتل النِب وما ضعفوا عن اجلهاد بعده وما استكانوا للعدو ، وهذا تعريض
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 .م عند ذلك عن جماهدة املشركني همبا أصاهبم من الوهن واالنكسار ، عند اإلرجاف بقتل رسوهلم ، وبضعف
 ومعىن اآلية تشجيع املؤمنني ، واألمر باالقتداء مبن تقد م من ِخيار أتباع األنبياء ; أي كثري من  : قال القرطيب

 األنبياء قُِتل معه رِب ِيُّون كثري ، أو كثري من األنبياء قِتلوا فما ارتد أممهم ; قوالن : األو ل للحسن وسعيد بن جبري.
 قال احلسن : ما قُِتل نِب يف حرب قط.

 وقال ابن جبري : ما مسعنا أن نبيا  قتل يف القتال.
  فالقدوة املقصودة هنا ،  ;إذ من املعلوم أن  األنبياء ال يهنون ;أي الربـ ي ون( فما وهنوا تعاىل ) : قوله قال ابن عاشور

 . من مضى من األنبياء ، أجدر بالعزم من أتباع حممد هي االقتداء بأتباع األنبياء ، أي ال ينبغي أن يكون أتباع 
ومجع بني الوهن والض عف، ومها متقاربان تقاربا  قريبا  من الرتادف; فالوهن قلاة القدرة على العمل، وعلى النُّهوض يف 

العزمية، ودبيب اليأس والض عف بضم الض اد وفتحها ضد  القو ة يف البدن، ومها هنا جمازان، فاألو ل أقرب إىل خور ، األمر
 يف النُّفوس والفكر، والثااين أقرب إىل االستسالم والفشل يف املقاومة.

.  وأم ا االستكانة فهي اخلضوع واملذل ة للعدو 
ومن اللطائف ترتيبها يف الذ كر على حسب ترتيبها يف احلصول : فإناه إذا خارت العزمية َفِشلت األعضاء ، وجاء 

. االستسالم ، فتبعته  املذل ة واخلضوع للعدو 
واعلموا أناه إذا كان هذا شأن أتباع األنبياء، وكانت النُّبوءة هديا  وتعليما ، فال بدع أن يكون هذا شأن أهل العلم، وأتباع 
، أن ال يوهنهم، وال يضعفهم، وال خيضعهم، مقاومة مقاوم، وال أذى حاسد، أو جاهل، ويف احلديث الص حيح، يف  احلق 

لقد لقينا من املشركني شد ة أاَل تدُعو هللا " فقعد وهو حمم ر وجهه فقال : " لقد كان :  ي أن َخباابا  قال للناِب البخار 
َمن قبلكم لَُيمَشط مبِشاط احلديد ما دون عظامه من حلم أو عصب ، ما يصرفه ذلك عن دينه ، ويوَضع املنشار على 

 ) تفسري ابن عاشور (.   لك عن دينه َمف رِق رأسه فُيَشق  باثنني ما يصرفه ذ
 هو ُحبُّ الدنيا، وكراهيُة  ;اعلم ) رمحك اَّللا ( أنا أص َل الَوَهِن والضاع ِف عن اجِلَهاِد، ومكافحِة الَعُدو ِ  : قال الثعاليب

; أال ترى إىل حال الصاحاب ِل ُمَهِجَها لِلَقت ِل يف َسبيِل اَّللِا ، وبَذ  ِل النُفوِس َّللا ِر اإلسالِم، ة بَذ  ، وقلاِتِهم  يف َصد 
ل وكيف فتح اَّللا هبم البالد، ودان لِديِنِهُم العباد، ملا بََذُلوا َّللا أنفَسُهم  يف اجلهاد، وحالِنا اليَـو َم، كما ترى; عدُد أ ه 

: ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِا اإلسالم كثرٌي، ونكايتهم يف الُكفاار نـَز ٌر يسرٌي، وقد روى أبو داود يف "سننه" عن ثـَو بَانَ 
َعِتَها، فـََقاَل قَاِئٌل: وِمن  ِقلاٍة حَن ُن يَـ  َمِئٍذ  قَاَل: َبل  أَنـ ُتم   "يُوِشُك األَُمُم َأن  تتداعى َعَلي ُكم ; َكَما َتَداَعى اأَلَكَلُة إىل َقص  و 

ََهابََة ِمن ُكم  َولَيَـق ِذَفنا يف قـُُلوِبُكُم الَوَهَن، فـََقاَل  َكِثرٌي، وَلِكناُكم  ُغثَاٌء َكُغثَاِء الساي ِل، َولَيَـن زَِعنا 
اَّللُا ِمن  ُصُدوِر َعُدو ُِكُم امل

َو ِت" اه، فانظر
نـ َيا، وََكرَاِهَيُة امل ، َوَما الَوَهُن  قَاَل: ُحبُّ الدُّ ، فهل هذا الزماُن إال زماننا  قَاِئٌل: يَا َرُسوَل اَّللِا رمحك اَّللا

ه، وتأمال حال ملوكنا، إمنا مِهاتهم مج ُع املاِل ِمن  حراٍم وحالٍل، وإعراُضهم َعن  أم ر اجلهاد، فإنا َّللا وإنا إليه بَعي ن
 م .راجُعوَن على ُمَصاب اإلسال

 م .اره يف سبيله فينصرهم ويعظم قدرهعلى مقاساة الشدائد ومعاناة املك (  َواَّللهُ حيُِبُّ الصهاِبرِينَ ) 
 حيب الصابرين على طاعة هللا ، وعن معصية هللا ، وعلى أقداره املؤملة . فاهلل

 وهذا من أعظم فضائل الصرب .
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 الفوائد :
 أن هللا يسلي هذه األمة مبا حصل لألمم املاضية .-1
 أن اجلهاد مشروع يف غري هذه األمة . -2
 الثناء على من يستحق الثناء . -3
 ء ، أن يُذكر لإلنسان سلف يقتدى به ويتشجع للحاق به .أن من طريق التشجيع على الشي -4
 احنطاط مرتبة من يذل ألعداء هللا . -5
 فضل الصرب على ما ينال يف سبيل هللا من أذى . -6
 اإلشارة إىل اإلخالص . -7
 الغلظة للكفار . -8
 احلث على الصرب ، ألنه هللا حيبه . -9
ََلُمح ِإاله َأن قَا ) ِم الحَكافِ َوَما َكاَن قَ وح َرافَ َنا ِف َأمحرِنَا َوثَ بِ تح َأقحَداَمَنا وانُصرحنَا َعَلى الحَقوح رِيَن ُلواح رب هَنا اغحِفرح لََنا ُذنُوبَ َنا َوِإسح
ِسِننَي )147) َن ثَ َواِب اْلِخَرِة َواَّللهُ حيُِبُّ الحُمحح ن حَيا َوُحسح  ( . (148( فَآتَاُهُم اَّللهُ ثَ َواَب الدُّ
 [ . 148 -147ن : ] آل عمرا 

------------------ 
ََلُمح )   أي : يف تلك املواطن الصعبة .( َوَما َكاَن قَ وح
  بني تعاىل أهنم كانوا مستعدين عند ذلك التصرب والتجلد بالدعاء والتضرع بطلب األمداد واإلعانة من : الرازي قال

فإن من عول يف حتصيل مهماته على نفسه ذل ،  ، هللا ، والغرض منه أن يقتدي هبم يف هذه الطريقة أمة حممد 
 .ومن اعتصم باهلل فاز باملطلوب

 أي : اسرتها وجتاوزها عنا .( ِإاله َأنح قَاُلوا رَب هَنا اغحِفرح لََنا ُذنُوبَ َنا )  
َرافَ َنا ِف َأمحرِنَا )   اإلسراف : جماوزة احلد إىل ما حرم .( َوِإسح
  : م .هألنفس قالوا ذلك هضما  قال الشوكاين 
  : ه مل ا وصفهم برباطة اجلأش ، وثبات القلب ، وصفهم بعد ذلك مبا يدل  على الثبات من . ..قال ابن عاشور

ألنا
أقوال اللِ سان الايت جتري عليه عند االضطراب واجلزع ، أي أن  ما أصاهبم مل خياجلهم بسببه ترد د يف صدق وعد هللا ، 

وا أن  ذلك حلكمة يعلمها سبحانه ، أو لعلاه كان جزاء على تقصري منهم يف القيام وال بََدر منهم تذم ر ، بل علم
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ) بواجب نصر دينه ، أو يف الوفاء بأمانة التكليف ، فلذلك ابتهلوا إليه عند نزول املصيبة بقوهلم 

 ه .مُث  سألوه النصر وأسبابمنهم ،  خشية أن يكون ما أصاهبم جزاء على ما فرط (وإسرافنا يف أمرنا 
  علموا أن الذنوب واإلسراف من أعظم أسباب اخلذالن ، وأن التخلي منها من أسباب النصر ، وقال السعدي :

 فسألوا رهبم مغفرهتا .
 . قال علي : ال يرجون عبد إال ربه ، وال خيافن إال ذنبه 
  ( رِنَاقوله تعاىل رَافـََنا يف أَم   الكبائر .قيل : املراد (  َوِإس 
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 : راف يف األمر التقصري يف شأهنم ونظامهم فيما يرجع إىل أهبة  قال ابن عاشور وجيوز عندي أن يكون املراد باإلس 
القتال ، واالستعداد له ، أو احلذر من العدو  ، وهذا الظاهر من كلمة أم ر ، بأن يكونوا شكُّوا أن يكون ما أصاهبم 

شئا  عن سببني : باطنٍن وظاهر ، فالباطن هو غضب هللا عليهم من جهة من هزميتهم يف احلرب مع عدو هم نا
 الذنوب ، والظاهُر هو تقصريهم يف االستعداد واحلذر ، وهذا أوىل من الوجه األول. 

بإزالة  وذلك، ن اليت حيتاج اإلنسان إىل تثبيت عند مالقاة األعداء ، فإن هذا املوطن من أصعب املواط( َوثَ بِ تح َأقحَداَمَنا ) 
 م .وإزالة اخلواطر الفاسدة عن صدورهاخلوف عن قلوهبم ، 

 فجمعوا بني الصرب واالستغفار ، وهذا هو املأمور به يف املصائب ، الصرب عليها ، واالستغفار من  قال ابن تيمية :
 الذنوب اليت كانت سببها .

ِم الحَكاِفرِينَ )    لنا على من كفر بك . أي : اجعل الغلبة(  َوانحُصرحنَا َعَلى الحَقوح
  : ِفيِه ِحَكايَُة ُدَعاِء الر ِب ِيِ نَي ِمن  أَتـ َباِع ( َوَما َكاَن قـَو هُلُم  إالا أَن  قَاُلوا رَبـاَنا اغ ِفر  لََنا ُذنُوبـََنا ) قـَو له تـََعاىَل قال اجلصاص

ِمنَي َوتـَع ِليٌم لََنا أَلَن  نـَُقوَل ِمث لَ  َن ِبَياِء ال ُمتَـَقدِ  ُعوا مبِث ِلِه ِعن َد  األ  ِلِمنَي َأن  يَد  قـَو هلِِم  ِعن َد ُحُضوِر ال ِقَتاِل ، فـَيَـن َبِغي لِل ُمس 
ِه ال َمد ِح هَلُم  َوالر َِضا ِبَقو هلِِم   ُهم  َعَلى َوج  َعَل ِمث َل ِفع ِلِهم  وَ  ُمَعايـََنِة ال َعُدوِ  ; أِلَنا اَّللَا تـََعاىَل َحَكى َذِلَك َعنـ  َتِحقا مِ لِنَـف  ن  َنس 

َقاِقهِ  ِتح   م .ال َمد ِح َكاس 
 ك .بسبب قوهلم ذل: أي  (فَآتَاُهُم اَّللهُ ) 
ن حَيا )  النصرة والغنيمة وقهر العدو والثناء اجلميل ، وانشراح الصدر بنور اإلميان وزوال ظلمات الشبهات  من (ثَ َواَب الدُّ

 . وكفارة املعاصي والسيئات
َن ثَ َواِب ا)  ِخَرِة َوُحسح اجلنة وما فيها من املنافع واللذات وأنواع السرور والتعظيم ، وذلك غري حاصل يف احلال ،  من (ْلح

 ة .تعاىل حكم هلم حبصوهلا يف اآلخر  فيكون املراد أنه
 . وما ذاك ، إال ألهنم أحسنوا له األعمال ، فجازاهم بأحسن اجلزاء 
 بيها على جاللة ثواهبم ، وذلك ألن ثواب اآلخرة كله يف غاية خص تعاىل ثواب اآلخرة باحلسن تن رازي :قال ال

احلسن ، فما خصه هللا بأنه حسن من هذا اجلنس فانظر كيف يكون حسنه ، ومل يصف ثواب الدنيا بذلك لقلتها 
 .وامتزاجها باملضار وكوهنا ، منقطعة زائلة 

 ألن ثواب اآلخرة احلسنة بعشر أمثاهلا إىل  : ومل يقل : ثواب اآلخرة ، بل قال : حسن وقال الشيخ ابن عثيمني ،
 سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية ، وليس ثواب مكافأة فقط ، بل ثواب ُحسن وفضل ، هذا وجه . 

والوجه الثاين : أنه مل يعرب عن ثواب الدنيا باحلسن ، ألن الدنيا مهما كانت فهي دار شقاء وعناء وكدر ، فال ميكن أن 
 خيلو صفوها كدر .

ِسِننيَ  )  الذين حيسنون يف عبادة هللا ، وحيسنون إىل عباد هللا .(  َواَّللهُ حيُِبُّ الحُمحح
 وهذا فضل عظيم للمحسنني .

 إهنم ملا أرادوا اإلقدام على اجلهاد طلبوا تثبيت أقدامهم يف دينه ونصرهتم على العدو من هللا تعاىل  : ... قال الرازي
هذا يدل على أن العبد ال ميكنه اإلتيان بالفعل احلسن ، إال إذا أعطاه هللا ذلك ، فعند ذلك مساهم باحملسنني ، و 
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َسُنوا  احلسىن ) وقال  ( َهل  َجزَاء اإلحسان ِإالا اإلحسان) الفعل احلسن وأعانه عليه ، مث إنه تعاىل قال  ل لاِذيَن َأح 
حلسن للعبد ، مث أنه يثيبه عليه ليعلم العبد أن وكل ذلك يدل على أنه سبحانه هو الذي يعطي الفعل ا ( َوزِيَاَدةٌ 

 الكل من هللا وبإعانة هللا. 
 الفوائد :

 أنه ينبغي على اإلنسان أن يلتجئ إىل هللا بدعائه وتضرعه . -1
 ينبغي على اإلنسان أن يدعو هبذا الدعاء عند مالقاة العدو . -2
 تواضع هؤالء وتذللهم هلل واعرتافهم بذنوهبم . -3
 اإلنسان مفتقر إىل مغفرة ربه .أن  -4
 الدعاء بالثبات وخاصة عند حلول الفنت . -5
 فضل من أحسن يف عمله بأن هللا يثيبه يف الدنيا واآلخرة . -6
 اإلشارة إىل خفة مرتبة الدنيا بالنسبة لآلخرة . -7
 إثبات البعث واجلزاء . -8
 اجلزاء من جنس العمل . -9

 احلث على اإلحسان . -10
 ثبات حمبة هللا تعاىل .إ -11

( َبِل اَّللهُ َموحالَُكمح 149 )يَا أَي َُّها الهِذيَن آَمنُ َواح ِإن ُتِطيُعواح الهِذيَن َكَفُرواح يَ ُردُّوُكمح َعَلى َأعحَقاِبُكمح فَ َتنَقِلُبواح َخاِسرِينَ  )   
ُر النهاِصرِيَن )  ( . (150َوُهَو َخي ح

 [ . 150 – 149] آل عمران : 
------------------ 

َقِلُبوا خَ )  حيذر تعاىل عباده املؤمنني عن (  اِسرِينَ  يَا أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ِإنح ُتِطيُعوا الهِذيَن َكَفُروا يَ ُردُّوُكمح َعَلى َأعحَقاِبُكمح فَ تَ ن ح
 طاعة الكافرين واملنافقني ، فإن طاعتهم تورث الردى يف الدنيا واآلخرة .

 .يردوكم إىل الكفر بعد اإلميان أي : ( َعَلى أَع َقاِبُكم  يـَُردُّوُكم  ) 
َقِلُبوا خَ )   يف الدنيا واآلخرة .(  اِسرِينَ  فَ تَ ن ح
 : وما زال الكفار مثابرين على رجوع املؤمنني عن دينهم ، م ، اخلطاب عام  يتناول أهل أحد وغريه قال أبو حيان

 .ود وا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء
 جاءت النصوص الكثرية بالنهي عن طاعة الكفار .وقد 

 .ِفرِيَن( يَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا ِإن  ُتِطيُعوا َفرِيقا  ِمَن الاِذيَن أُوُتوا ال ِكَتاَب يـَُردُّوُكم  بـَع َد ِإميَاِنُكم  َكاقال تعاىل ) 
 ( . ال َكاِفرِيَن َوال ُمَناِفِقنَي ِإنا اَّللَا َكاَن َعِليما  َحِكيما  يَا أَيُـَّها الناِبُّ اتاِق اَّللَا َوال ُتِطِع وقال تعاىل ) 

 وتقدم ذكر اآليات اليت تدل على أهنم يتمون أن يرتد أهل اإلسالم عن دينهم .
ِل ال ِكَتاِب َلو  يـَُردُّوَنُكم  ِمن  بـَع ِد ِإميَاِنُكم  ُكفاارا  َحسَ كما قال تعاىل ) َ  دا  ِمن  ِعن ِد أَنـ ُفِسِهم  ِمن  بـَع دِ َودا َكِثرٌي ِمن  أَه  َما تـَبَـنيا
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) قُّ  هَلُُم احلَ 
ُفُروَن َكَما َكَفُروا فـََتُكونُوَن َسَواء  قال تعاىل )  ( . َودُّوا َلو  َتك 

بَـرُ َودُّوا َما َعِنتُّم  َقد  بََدِت ال بَـغ َضاُء ِمن  أَفـ َواِهِهم  َوَما خُت ِفي ُصُدوُرُهم  أَ وقال تعاىل )   ( . ك 
َتطَاُعواوقال تعاىل )   ( . َوال يـَزَاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكم  َحَّتا يـَُردُّوُكم  َعن  ِديِنُكم  ِإِن اس 
 ( . نَ ِفرِييَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا ِإن  ُتِطيُعوا َفرِيقا  ِمَن الاِذيَن أُوُتوا ال ِكَتاَب يـَُردُّوُكم  بـَع َد ِإميَاِنُكم  َكاوقال تعاىل )

رِِكنَي َأن  يـُنَـزاَل َعَلي ُكم  ِمن  َخري ٍ ِمن  رَبِ ُكم  وقال تعاىل )  ِل ال ِكَتاِب َوال ال ُمش   ( . َما يـََودُّ الاِذيَن َكَفُروا ِمن  أَه 
 .ناصركم على أعدائكم الذين كفروا ولي كم و أي :  (َبِل اَّللهُ َموحالُكمح ) 

 ألن الوالية تنقسم إىل قسمني :اخلاصة اليت مقتضاها النصرة والتمكني ، واملراد بالوالية هنا ، الوالية 
 هم وأيضا القهر والسلطان وامللك ، وهذه للمؤمنني والكفار .مقتضاها أن يرزقهم ويعطيوالية عامة : 

ق ِ ودليلها قوله تعاىل )  .(  مُثا ُردُّوا ِإىَل اَّللِا َمو الُهُم احلَ 
تَـُرونَ ُردُّوا وقوله تعاىل ) و  ُهم  َما َكانُوا يـَف  قِ  َوَضلا َعنـ   ( . ِإىَل اَّللِا َمو الُهُم احلَ 
 ق واإلخراج من الظلمات إىل النور .النصر والتأييد والتسديد والتوفي وهذه خاصة باملؤمنني مقتضاها  والية خاصة ،

ُ َويلُّ الاِذيَن آَمُنوا خُي رُِجُهم  ِمَن الظُّ كما قال تعاىل )  ( . ُلَماِت ِإىَل النُّورِ اَّللا
 ( . َذِلَك بَِأنا اَّللَا َمو ىَل الاِذيَن آَمُنوا َوَأنا ال َكاِفرِيَن ال َمو ىَل هَلُم  وقال تعاىل )
لَِياء اَّللِ  الَ َخو ٌف َعَلي ِهم  َواَل ُهم  حَي َزنُوَن وقال تعاىل )  ( .َأال ِإنا أَو 

يف احلديث القدسي )من عادى يل وليا  فقد آذنته  بالنصر والثواب اجلزيل، كما قال  فاهلل ويل املؤمنني: ألنه يواليهم
 رواه البخاري باحلرب(. 

لَِياَء اَّللِا ال َخو ٌف َعَلي ِهم  َوال ُهم  حَي َزنُونَ واملؤمنون أولياء هللا كقوله تعاىل ) ( ألهنم يوالونه بالطاعة، قال ابن القيم  َأال ِإنا أَو 
 الية عبارة عن موافقة الويل احلميد يف حمابه ومساخطه ، وليست بكثرة صوم وال صالة .: فالو 

ُر النهاِصرِينَ )   ألنه القوي الذي ال يغلب والناصر يف احلقيقة فينبغي أن خيص بالطاعة واالستعانة ، واجلملة (  َوُهَو َخي ح
 ا .معطوفة على ما قلبه

 ناصرين لوجوه : وإمنا كان تعاىل خري ال:  قال الرازي 
أنه تعاىل هو القادر على نصرتك يف كل ما تريد ، والعامل الذي ال خيفى عليه دعاؤك وتضرعك ، والكرمي الذي  األول :

  .ال يبخل يف جوده ، ونصرة العبيد بعضهم لبعض خبالف ذلك يف كل هذه الوجوه 
  .أنه ينصرك يف الدنيا واآلخرة ، وغريه ليس كذلك  والثاين :

َلؤُُكم باليل والنهار) أنه ينصرك قبل سؤالك ومعرفتك باحلاجة ، كما قال  لثالث :وا  وغريه ليس كذلك.(  ُقل  َمن َيك 
 الفوائد :

 حترمي طاعة الكفار . -1
 أن من عالمات اإلميان عدم طاعة الكفار . -2
 أن طاعة الكفار من عالمات نقص اإلميان . -3
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 وجوب احلذر من الكفار . -4
 ن طاعة الكفار تؤدي إىل الكفر .أ -5
 أن الكفر خسارة . -6
 إثبات الوالية هلل تعاىل . -7
 أن هللا تعاىل ناصر ألوليائه . -8
 أن الناصر هو هللا ، فيجب االعتماد عليه . -9
رَُكواح بِاَّللِه َما ملَح يُ نَ زِ لح )  َوى الظهاِلِمنَي  ِبِه ُسلحطَانًا َوَمأحَواُهُم النهاُر َوبِئحَس َمثح  َسنُ لحِقي ِف قُ ُلوِب الهِذيَن َكَفُرواح الرُّعحَب َبَا َأشح
(151).) 
 [ . 151] آل عمران :  

------------- 
 أي : سنقذف يف قلوهبم اخلوف والفزع .(  َسنُ لحِقي ِف قُ ُلوِب الهِذيَن َكَفُروا الرُّعحبَ ) 
رَُكوا بِاَّللِه َما ملَح يُ نَ زِ لح  )  .بسبب إشراكهم باهلل وعبادهتم معه آهلة أخرى من غري حجة وال برهان أي :( ِبِه ُسلحطَاناً َبَا َأشح

َتُدوَن(فالشرك سبب للخوف والقلق كما قال تعاىل )  ُن َوُهم  ُمه  َم   . الاِذيَن آَمُنوا وملَ  يـَل ِبُسوا ِإميَانـَُهم  ِبظُل ٍم أُولَِئَك هَلُُم األ 
 إميانا  وتوحيدا  كان أكثر استقرارا  وأمنا  .شد أفكلما كان اإلنسان 

 أي : ومستقرهم النار .( َوَمأحَواُهُم النهاُر )  
َناَة َوَمأ َواُه النااُر َوَما لِلظااِلِمنَي ِمن  أَن   كما قال تعاىل ) رِك  بِاَّللِا فـََقد  َحراَم اَّللُا َعَلي ِه اجل   ( . َصارٍ ِإناُه َمن  ُيش 

 رواه البخاري .قال: )من مات وهو يدعو من دون هللا ندا  دخل النار(  أن رسول هللا  سعود وعن ابن م
قال: )من لقي هللا ال يشرك به شيئا  دخل اجلنة، ومن لقيه يشرك به شيئا  دخل  أن رسول هللا  وملسلم عن جابر  

 النار(.
  .ملني نار جهنم مقام الظا سأي : وبئ(  َوبِئحَس َمث حَوى الظهاِلِمنيَ )  

ألن أصل الظلم وضع الشيء يف غري موضعه، واملشرك ظامل، ألنه وضع العبادة اليت هي حق  . واملراد بالظلم هنا الشرك
هلل تعاىل وحده، وضعها يف املخلوق الضعيف الفقري أو وضعها لصنم أو حجر أو شجر، وألجل هذا البيان فإن القرآن 

 ى الشرك .يكثر هللا فيه إطالق الظلم عل
 كما قال تعاىل عن العبد الصاحل ) إن الشرك لظلم عظيم ( .

فسر قوله ) الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم ( قال : بشرك ، مث تال قول  وثبت يف صحيح البخاري أن النِب 
 لقمان ) إن الشرك لظلم عظيم ( .

 إن فعلت فإنك إذا من الظاملني ( أي : من املشركني .وقال تعاىل ) وال تدع من دون هللا ما ال ينفعك وال يضرك ف
 الفوائد :

 عظمة هللا تعاىل . -1
 أن حمل اإلرادة والتدبري للبدن هو القلب . -2
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 أن إلقاء الرعب يف قلب األعداء من أكرب النصر . -3
 إثبات األسباب . -4
 أن الشرك سبب للخوف والقلق . -5
 حترمي الشرك وخطره . -6
 رك أعظم الظلم .أن الش -7
 إثبات أن النار مأوى الكافرين . -8
يحُتم مِ ن بَ عحِد َما َأرَاُكم مها َوَلَقدح َصَدَقُكُم اَّللهُ َوعحَدُه ِإذح َُتُسُّونَ ُهم بِِإذحنِِه َحىته ِإَذا َفِشلحُتمح َوتَ َنازَعحُتمح ِف اأَلمحِر َوَعصَ  ) 

ن حَيا ُهمح لَِيبحَتِلَيُكمح َوَلَقدح َعَفا َعنُكمح َواَّللهُ ُذو َفضحٍل َعَلى ص  َ َرَة مثُه  َوِمنُكم مهن يُرِيُد اْلخِ  ُتُِبُّوَن ِمنُكم مهن يُرِيُد الدُّ َرَفُكمح َعن ح
ِمِننَي ) َح  (.(152الحُم

 [ . 152] آل عمران :  
------------- 

 ياه من النصر .أي : صدقكم هللا ما وعدكم إ( ُم اَّللهُ َوعحَدُه  َوَلَقدح َصَدَقكُ ) 
وهذا عود إىل التاسلية على  (بسنلقى يف قلوب الذين كفروا الرع)عطف على قوله  (ولقد صدقكم):  قال ابن عاشور

ما أصاهبم ، وإظهار الستمرار عناية هللا تعاىل باملؤمنني ، ورمز إىل الثقة بوعدهم بإلقاء الرعب يف قلوب املشركني ، 
ظيما  يف الكالم على حد  : تطمينا  هلم بذكر نظريه ومماثله السابِق ، فإن  لذلك موقعا  عوتبيني لسبب هزمية املسلمني 

( وليتوس ل بذلك إىل إلقاء تَِبعة اهلزمية عليهم ، وأن  هللا مل خُيلفهم وعده ، ولكن سوء صنيعهم قوهلم )التااريخ يعيد نفسه
 . (وما أصابك من سيئة فمن نفسك)أوقعهم يف املصيبة كقوله 

 . أي : تقتلوهنم( ِإذح َُتُسُّونَ ُهمح بِِإذحنِِه ) 
 وقد انتصر املسلمون يف أول األمر وقتل من املشركني سبعة .

قد نصركم إىل أن كان منكم الفشل والتنازع ، ألنه تعاىل كان إمنا وعدهم بالنصرة بشرط : أي  (َحىته ِإَذا َفِشلحُتمح )  
فشلوا وعصوا انتهى النصر ، وعلى هذا القول تكون كلمة "حَّت" غاية مبعىن "إىل"  التقوى والصرب على الطاعة ، فلما

 . ن ، أو إىل حنيأإىل  (حَّت ِإَذا)فيكون معىن قوله : 
ِر َعَلى َعُدوِ ِهم  َما ملَ  يـَتَـَناَزُعوا َوخَي  :  قال اجلصاص َباٌر بِتَـَقدُِّم َوع ِد اَّللِا تـََعاىَل هَلُم  بِالناص  بَـَر بِِه ِفيِه إخ  َتِلُفوا ، َفَكاَن َكَما َأخ 

َرُحوا ،  يـَو َم ُأُحٍد َظَهُروا َعَلى َعُدوِ ِهم  َوَهَزُموُهم  َوقـَتَـُلوا ِمنـ ُهم  ، َوَقد  َكاَن الناِبُّ  أََمَر الرَُّماَة بِال ُمَقاِم يِف َمو ِضٍع َوأَن  اَل يـَبـ 
تَـَلُفوا َوتـََناَزُعوا ، َفَحَمَل َعَلي ِهم  فـََعَصو ا َوَخلاو ا َمَواِضَعُهم  ِحنَي رَأَ  رِِكنَي َوظَنُّوا أَناُه ملَ  يـَب َق هَلُم  بَاِقَيٌة َواخ  َخاِلُد ب ُن  و ا َهزميََة ال ُمش 

َر َرُسوِل اَّللِا  ِلِمنَي َمن  قـَتَـُلوا بِتـَر ِكِهم  أَم   َياهِنِم .َوِعص   ال َولِيِد ِمن  َورَائِِهم  فـََقتَـُلوا ِمن  ال ُمس 
َياِن ، فـََلماا َعَصو ا وُِكُلوا إىَل  َويف َذِلَك َدلِيٌل َعَلى ِصحاِة نـُبُـواِة الناِبِ   ; أِلَنـاُهم  َوَجُدوا َمو ُعوَد اَّللِا َكَما َوَعَد قـَب َل ال ِعص 

 أَنـ ُفِسِهم .
ِتَهاِد يِف طَاَعِتِه ، َوَعَلى َهَذا َجَرت  َعاَدُة اَّللِا َوِفيِه َدلِيٌل َعَلى أَنا الناص َر ِمن  اَّللِا يف ِجَهاِد ال   رِِه َوااِلج  َعُدوِ  َمض ُموٌن بِات َِباِع أَم 

. ِلِمنَي يف َنص رِِهم  َعَلى أَع َدائِِهم   تـََعاىَل لِل ُمس 
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َمحِر )   أي : اختلفتم .( َوتَ َنازَعحُتمح ِف األح
 . املراد عصيان الرماة للرسول ( مح َما ُتُِبُّوَن َوَعَصيحُتمح ِمنح بَ عحِد َما َأرَاكُ ) 

 وقد تقدم أن جواب الشرط : فاتكم النصر ، وفاتكم ما حتبون .
 فاملعصية واالختالف سبب للهزمية .

َها قـُل ُتم  َأَّنا َهَذا ُقل  ُهَو ِمن  ِعن  قال تعاىل )   ( .ِد أَنـ ُفِسُكم  أََوَلماا َأَصابـَت ُكم  ُمِصيَبٌة َقد  َأَصب ُتم  ِمثـ َليـ 
َهَب رحُِيُكم  َواص ربُوا ِإنا اَّللَا َمَع الصااِبرِيوقال تعاىل )  َشُلوا َوَتذ   ( . نَ َوَأِطيُعوا اَّللَا َوَرُسولَُه َوال تـََناَزُعوا فـَتَـف 

َعب َد اَّللِا  -وََكانُوا ََخ ِسنَي َرُجال   -يـَو َم ُأُحٍد  َعَلى الراجااَلةِ   َجَعَل الناِِبُّ ) قَاَل   -رضى هللا عنهما  -ب ن َعاِزب ال بَـرَاء عن
َرُحوا َمَكاَنُكم  َهَذا َحَّتا أُر ِسَل ِإلَي ُكم  ، َوِإن  رَأَيـ ُتمُ » ب َن ُجبَـري ٍ فـََقاَل  ُر ، َفاَل تـَبـ  َنا ال َقو َم ِإن  رَأَيـ ُتُمونَا خَت َطُفَنا الطايـ  ونَا َهَزم 

َرُحوا َحَّتا أُر ِسَل ِإلَي ُكم  َوأَو طَأ نَاُهم  فَ  ُوقـُُهنا « اَل تـَبـ  َتِدد َن َقد  بََدت  َخاَلِخُلُهنا َوَأس  فـََهَزُموُهم  . قَاَل فَأَنَا َواَّللِا رَأَي ُت النِ َساَء َيش 
ال َغِنيَمَة ، َظَهَر َأص َحاُبُكم  َفَما تـَن َتِظُروَن فـََقاَل  -ِم قـَو   ي  أَ  -رَاِفَعاٍت ثَِيابـَُهنا ، فـََقاَل َأص َحاُب َعب ِد اَّللِا ب ِن ُجبَـري ٍ ال َغِنيَمَة 

قَاُلوا َواَّللِا لََنأ ِتنَيا النااَس فـََلُنِصيََبا ِمَن ال َغِنيَمِة . فـََلماا أَتـَو ُهم  ُصرَِفت   َعب ُد اَّللِا ب ُن ُجبَـري ٍ أََنِسيُتم  َما قَاَل َلُكم  َرُسوُل اَّللِا 
ُعوُهُم الراُسوُل يف ُوُجو  َهزِِمنَي ، َفَذاَك ِإذ  يَد  رَاُهم  ، فـََلم  يـَب َق َمَع الناِب ِ  ُهُهم  فَأَقـ بَـُلوا ُمنـ  ُر اثـ ىَن  َعَشَر َرُجال  ، فََأَصابُوا   ُأخ  َغيـ 

رِِكنَي يـَو َم بَ   ِمناا َسب ِعنَي ، وََكاَن الناِبُّ  ٍر أَر بَِعنَي َوِماَئة  َسب ِعنَي َأِسريا  َوَسب ِعنَي قَِتيال  َوَأص َحابُُه َأَصاَب ِمَن ال ُمش  ، ... ( رواه د 
 البخاري .

ن حَيا  كم َمنح  )  قال املفسرون : هم الذين طلبوا الغنيمة وتركوا مكاهنم .( يُرِيُد الدُّ
  ومن تبعيضية ، أي : بعضكم. 

ُعوٍد : َما ظَنَـن ت َأنا  نـ َيا َحَّتا أَنـ َزَل اَّللُا تـََعاىَل  َأَحد ا ممان  قَاَتَل َمَع الناِبِ   قَاَل َعب ُد اَّللِا ب ُن َمس  ن ُكم  َمن  يُرِيُد مِ )يُرِيُد الدُّ
نـ َيا  (.الدُّ

ِخَرَة )   . وهم الذين ثبتوا( َوِمنحُكمح َمنح يُرِيُد اْلح
ُهمح  مثُه صَ )   نهم باالهنزام.بعد أن استوليتم عليهم رد كم ع: أي   ( َرَفُكمح َعن ح

 داهلم عليكم ليختربكم وميتحنكم .أمث قال ابن كثري : 
ليظهر للرسول وللنااس َمن ثبت على اإلميان من غريه ، وألن  يف االبتالء أسرارا  عظيمة يف احملاسبة بني أي :  (لَِيبحَتِلَيُكمح  )

 العبد وربِ ه سبحانه وقد أمجل هذا االبتالء هنا وسيبي نه.
 ء : االختبار واالمتحان ، ويكون باخلري والشر .واالبتال 

ري ِ قال تعاىل )   ُلوُكم  بِالشارِ  َواخلَ  َنة  ُكلُّ نـَف ٍس َذائَِقُة ال َمو ِت َونـَبـ   ( .ِفتـ 
ُفُر وَ وقال سليمان ملا رأى عرش بلقيس حاضرا  عنده )  ُكُر أَم  َأك  ُلَوين أََأش  ُكُر قَاَل َهَذا ِمن  َفض ِل َريبِ  لَِيبـ  َا َيش  َمن  َشَكَر فَِإمنا

ِسِه َوَمن  َكَفَر فَِإنا َريبِ  َغِِن  َكرميٌ   ( . لِنَـف 
لكثرة عدد العدو وُعَددهم ، وقلة عدد  –وهللا أعلم  –أي : غفر لكم ذلك الصنيع ، وذلك ( ا َعنحُكمح  َ َوَلَقدح َعف) 

 املسلمني وُعَددهم .
 أي :مل يستأصلكم . (ا َعن ُكم  َـ َوَلَقد  َعفوقيل )
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ِل ِمص َر َحجا ال بَـي َت فـََرَأى قـَو ما  ُجُلوسا  ، فـََقاَل َمن  َهُؤاَلِء ال َقو ُم ) قَاَل  -ُهَو اب ُن َمو َهٍب  -ُعث َماُن  نعَ  َجاَء َرُجٌل َمن  أَه 
ث ِِن ي  َسائُِلَك َعن  شَ  ُعَمَر . قَاَل يَا اب َن ُعَمَر ِإين ِ  ي ٌش . قَاَل َفَمِن الشاي ُخ ِفيِهم  قَاُلوا َعب ُد اَّللِا ب نُ ر قَاَل َهُؤاَلِء قُ  َهل   ٍء َفَحدِ 

َهد  قَالَ  ٍر وملَ  َيش  َعِة  نـََعم  . قَاَل تـَع َلُم أَناُه تـََغياَب َعن  بَـ تـَع َلُم َأنا ُعث َماَن فـَرا يـَو َم ُأُحٍد قَاَل نـََعم  . قَاَل تـَع َلُم أَناُه تـََغياَب َعن  بَد  يـ 
بَـُر . قَاَل اب ُن ُعَمَر تـََعاَل أُبـَنيِ   َلَك أَماا ِفرَ  َها قَاَل نـََعم  . قَاَل اَّللُا َأك  َهد  َواِن فـََلم  َيش  َهُد َأنا اَّللَا َعَفا َعن ُه الرُّض  ارُُه يـَو َم ُأُحٍد فََأش 

ٍر ، فَِإناُه َكانَ  ِإنا َلَك »  وََكاَنت  َمرِيَضة  ، فـََقاَل لَُه َرُسوُل اَّللِا  ت  حَت َتُه بِن ُت َرُسوِل اَّللِا َوَغَفَر َلُه ، َوأَماا تـََغيُُّبُه َعن  بَد 
َمُه  را  َوَسه  َر َرُجٍل ممان  َشِهَد بَد  َواِن فـََلو  َكاَن َأَحٌد أََعزا بَِبط ِن َمكاَة ِمن  ُعث  « . َأج  َعِة الرُّض  َماَن لَبَـَعَثُه َمَكانَُه َوأَماا تـََغيُُّبُه َعن  بـَيـ 

َواِن بـَع َد َما َذَهَب ُعث َماُن ِإىَل َمكاَة ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللِا  فـَبَـَعَث َرُسوُل اَّللِا  َعُة الرُّض  ىَن  ُعث َماَن وََكاَنت  بـَيـ  َهِذِه » بَِيِدِه ال ُيم 
 ( رواه البخاري .فـََقاَل َلُه اب ُن ُعَمَر اذ َهب  هِبَا اآلَن َمَعَك « . ِذِه لُِعث َماَن هَ » َفَضَرَب هِبَا َعَلى يَِدِه ، فـََقاَل « . يَُد ُعث َماَن 

ِمِننيَ )  َح  أي : صاحب فضل ومن  ونعمة على املؤمنني يف مجيع األوقات واألحوال .(  َواَّللهُ ُذو َفضحٍل َعَلى الحُم
 الفوائد :

 عركة .صدق وعد هللا ، فانتصر املسلمون يف أول امل -1
 أن الفشل والتنازع واملعصية سبب للهزمية . -2
َراُكمح فَأَثَاَبُكمح ُغمهًا ِبَغمٍ  لِ َكيحالَ  )  ُعوُكمح ِف ُأخح ِعُدوَن َواَل تَ لحُووَن َعَلى أَحٍد َوالرهُسوُل َيدح  َُتحَزنُواح َعَلى َما فَاَتُكمح َوالَ ِإذح ُتصح

 ( . (153ا تَ عحَمُلوَن )َما َأَصاَبُكمح َواَّللهُ َخِبرٌي َبَِ 
 [ . 153] آل عمران :  

------------- 
ِعُدوَن )   أي : يف اجلبل هاربني من أعدائكم .( ِإذح ُتصح

 قال البغوي : اإلصعاد السري يف مستوى األرض ، والصعود : االرتفاع على اجلبال والسطوح .
ِعُدوَن  قوله تعاَل )   فيه قوالن :( ِإذح ُتصح

، وأن يتعلق بأمر اقرتفوه ، ألن عفوه عنهم البدكأنه قال وعفا عنكم إذ تصعدون  (بقوله )ولقد عنكمه متعلق أنأحدمها : 
ِعُدونَ )وذلك األمر هو ما بينه بقوله :  واملراد به ما صدر عنهم من مفارقة ذلك املكان واألخذ يف الوادي   (ِإذ  ُتص 

 ر .، واختار هذا ابن جريدكاملنهزمني ال يلوون على أح
قال ابن جرير : يعِن بذلك جل ثناؤه ، ولقد عفا عنكم أيها املؤمنون إذ مل يستأصلكم ، إهالكا  منه مجعكم بذنوبكم ، 

ِعُدوَن َوال تـَل ُووَن َعَلى َأَحدٍ وهربكم )  ( . ِإذ  ُتص 
 ، وهذا الذي ذكره ابن كثري . التقدير : مث صرفكم عنهم إذ تصعدونوثانيها : 

 أي صرفكم عنهم ) إذ تصعدون ( أي : يف اجلبل هاربني من أعدائكم . قال ابن كثري :
 أي : وال تلتفتون إىل ما وراءكم من الدهشة والرعب واخلوف .( َوال تَ لحُووَن َعَلى َأَحٍد ) 
َراُكمح )  ُعوُكمح ِف ُأخح ن األعداء ، وإىل أي : والرسول قد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إىل ترك الفرار م( َوالرهُسوُل َيدح

 الرجعة والعودة والكرة .
 . قد أفرد يف اثىن عشر رجال من أصحابه وقد كان النِب :  قال ابن كثري
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عبد هللا بن ُجبري قال: -وكانوا َخسني رجال-على الرماة يوم أحد  جعل رسول هللا )  الرباء بن عازب قال عن
َرُحوا َحَّتا أُر ِسَل إلَي ُكم  َوإن  رَأيـ ُتُمونَا َظَهرنَا َعَلى ال َعُدو  وأَوطأناُهم  ووضعهم موضع ا وقال: "إن  رَأَيـ ُتُمونَا خَتَطا  ُر َفال تـَبـ  َفَنا الطايـ 

ُؤُقهن   تددن  على اجلبل، وقد بدت أس  َرُحوا َحَّتا أُرِسَل إلَي ُكم  قال: فهزموهم. قال: فأنا وهللا رأيت النساء َيش  َفال تـَبـ 
ات ثياهبُن، فقال أصحاب عبد هللا: الَغِنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون    قال عبد وَخالخُلُهن رافع

  فقالوا: إنا وهللا لََنأتنَي الناس فَلُنِصبنَيا من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت  هللا بن جبري: أنسيتم  ما قال لكم رسول هللا 
غري اثىن عشر رجال  هم الرسول يف أخراهم، فلم يبق مع رسول هللا وجوههم فأقبلوا منهزمني، فذلك الذي يدعو 

ر أربعني ومائة: سبعني أسري ا وسبعني قتيال   فأصابوا منا سبعني، وكان رسول هللا   وأصحابُه أصابوا من املشركني يوم بَد 
 .. ( رواه أمحد .

فإن ذلك هو موقف األبطال يف أعقاب الناس ، مدح للنِب عليه السالم ( يف أخراكم ) قوله تعاىل بن عطية :وقال ا
أشجع الناس ، ومنه قول  ومنه قول الزبري بن باطا ما فعل مقدمتنا إذ محلنا وحاميتنا إذ فررنا ، وكذلك كان رسول هللا 

 . نا برسول هللا سلمة بن األكوع كنا إذا امحر البأس اتقي
أن ) الباء ( مبعىن ) على ( واملعىن : فجازاكم على معصيتكم وخمالفتكم أمر  ذهب الطربي إىل(  فَأَثَاَبُكمح َغم ًا ِبَغم ٍ ) 

لِ الرسول غما  على غم ، كقوله )  ( أي : على جذوع النخل ، وقد رجح هذا القول ابن  َوأَلَُصلِ بَـناُكم  يف ُجُذوِع الناخ 
 القيم .

 وقيل : غما  متصال  بغم ، وقيل 
 ر ، وغم باهنزامكم ، وغم فراركم ، وغم إشاعة : إن الرسول غم اهلزمية ، وغم بفوات النص . قد مات 
  : ُتُموُه إىَل َعُدو ِه فَال َغم  ال ِذي َحَصَل َلكُ قيل َلم  ُتم  َرُسوَلُه ِبِفرَارُِكم  َعن ُه َوَأس  م  َجزَاء  َعَلى ال َغم  ال ِذي َجازَاُكم  َغم ا مبَا َغَمم 

قـَع ُتُموُه بَِنِبي ِه   ، لكنه قول ضعيف .أَو 
 من النصر والغنيمة . أي : (ِلَكيحال َُتحَزنُوا َعَلى َما فَاَتُكمح  ) 

مل يقتل ، هانت عليكم تلك املصائب ،  أي : من القتل واجلراح ، إذا حتققتم أن الرسول ( َوال َما َأَصاَبُكمح ) 
 ) تفسري السعدي ( .  لباليا واحملن من األسرار واحلكم .واغتبطتم بوجوده املسل ي عن كل مصيبة وحمنـة ، فلله ما يف ضمن ا

 صابتهم غما  بغم ، وهي أن كل غم ينسي الغم الذي قبله .هذه احلكمة من إ 
َر ِض أَو  صَ  قال ابن القيم : ََرِب َوالذ َهاِب يف األ  ِعِديَن َأي  َجاد يَن يف اهل  ََبِل مُث  ذَك َرُهم  حِبَاهِلِم  َوق َت ال ِفرَاِر ُمص  اِعِديَن يف اجل 

رَاُهم  إىَل ِعَباِد اَّللِ  أَ  ُعوُهم  يف ُأخ  ََرِب اَل يـَل ُووَن َعَلى َأَحٍد ِمن  نَِبي ِهم  َواَل َأص َحاهِبِم  َوالر ُسوُل يَد  نَا َرُسوُل اَّللِ  فَأَثَابـَُهم  هِبََذا اهل 
َزميَِة َوال كَ  ا َقد  قُِتَل .َوال ِفرَاِر َغم ا بـَع َد َغم  َغم  اهل  َرِة َوَغم  َصر َخِة الش ي طَاِن ِفيِهم  بَِأن  حُمَم د   س 

ُتُموُه إىَل َعُدو ِه فَال َغم  ال ِذي َحصَ   َلم  ُتم  َرُسوَلُه ِبِفرَارُِكم  َعن ُه َوَأس  َل َلُكم  َجَزاء  َعَلى ال َغم  ال ِذي َوِقيَل َجازَاُكم  َغم ا مبَا َغَمم 
قـَع ُتُموُه   .بَِنِبي ِه أَو 

َو ُل َأظ َهُر ِلُوُجوٍه   :َوال َقو ُل األ 
َمِة َهَذا ال َغم  بـَع َد ال َغم  َوُهَو أَن  يـُن ِسيَـُهم   (ِلَكي اَل حَت َزنُوا َعَلى َما فَاَتُكم  َواَل َما َأَصاَبُكم  ) َأَحُدَها : أَن  قـَو لَُه  تـَن ِبيٌه َعَلى ِحك 

ُز َن َعَلى َما فَاتـَُهم   َا حَي ُصُل بِال َغم  ال ِذي يـَع ُقبُ  احل  ِرَاِح فـََنُسوا ِبَذِلَك الس َبَب َوَهَذا إمن  َزميَِة َواجل   .ُه َغم  آَخُر ِمن   َأَصابـَُهم  ِمن  اهل 
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ُهم  مُث  َغم  ال َقت ِل مُث  الث اين : أَن ُه ُمطَاِبٌق لِل َواِقِع فَِإن ُه َحَصَل هَلُم  َغم  فـََواِت ال َغِنيَمِة مُث  أَع َقَبُه َغم  اهل َ  ِرَاِح ال يِت َأَصابـَتـ  زميَِة مُث  َغم  اجل 
ِ َخاص ة  َبل  غَ  َغم  مَسَاِعِهم  َأن  َرُسوَل اَّللِ   َ اثـ نَـني  ََبِل فـَو قـَُهم  َولَي َس ال ُمرَاُد َغم ني  م ا َقد  قُِتَل مُث  َغم  ُظُهوِر أَع َدائِِهم  َعَلى اجل 

ِتَحاِن .ُمَتَتاِبع    ا لَِتَماِم ااِلب ِتاَلِء َوااِلم 
ا ُمت ِصال  ِبَغم  َجزَاء  َعَلى َما َوقََع الث اِلُث أَن  قـَو لَُه " ِبَغم  " ِمن  مَتَاِم الثـ َواِب اَل أَن ُه َسَبُب َجزَاِء الثـ َواِب َوال َمع ىَن : أَثَاَبُكم  َغم   

اَلِمِهم  نَ  ُُروِب َوِإس  ُهم  َمن  اهل  ُعوُهم  َوخُمَاَلَفِتِهم  َلُه يِف لُُزوِم َمر َكزِِهم   ِبيـ ُهم  ِمنـ  ِتَجابَِتِهم  َلُه َوُهَو يَد  َوَأص َحابَُه َوتـَر ِك اس 
ُُموِر يُوِجُب َغم ا خَيُص ُه فـَتَـرَاَدَفت  َعَلي هِ  ِر َوَفَشِلِهم  وَُكل  َواِحٍد ِمن  َهِذِه األ  َم  ُهم  م  ال  َوتـََناُزِعِهم  يف األ  ُغُموُم َكَما تـَرَاَدَفت  ِمنـ 

َبابـَُها َوُموِجَباتـَُها   .َأس 
 عليه خافيه ، يعلم ما يف القلوب . ىفال ختف(  َواَّللهُ َخِبرٌي َبَا تَ عحَمُلونَ ) 

 الفوائد :
 تذكري املؤمنني مبا جرى منهم من املخالفة . -1
 ون يف أخريات القوم .ألمته يف قيادته العظيمة ، حيث يك حسن رعاية النِب  -2
 . شجاعة النِب  -3
 إن هللا حيب من عباده أال حيزنوا . -4
 إثبات علم هللا الواسع . -5
 وجوب احلذر من املخالفة . -6
ُهمح )   َقِ   مثُه أَنَزَل َعَليحُكم مِ ن بَ عحِد الحَغمِ  َأَمَنًة ن َُّعاًسا يَ غحَشى طَآئَِفًة مِ نُكمح َوطَآئَِفٌة َقدح َأمَههت ح َر احلح أَنُفُسُهمح َيظُنُّوَن بِاَّللِه َغي ح

َاِهِليهِة يَ ُقوُلوَن َهل ٍء ُقلح ِإنه اأَلمحَر ُكلهُه َّلِلِه َُيحُفوَن ِف أَنُفِسِهم مها اَل يُ بحُدوَن َلَك يَ ُقوُلو  َظنه اجلح َن َلوح  لهَنا ِمَن اأَلمحِر ِمن َشيح
ٌء مه  لَِيبحَتِلَي ا قُِتلحَنا َها ُهَنا ُقل لهوح ُكنُتمح ِف بُ ُيوِتُكمح لَبَ َرَز الهِذيَن ُكِتَب َعَليحِهُم الحَقتحُل ِإََل َمَضاِجِعِهمح وَ َكاَن لََنا ِمَن اأَلمحِر َشيح

 ( . (154اَّللهُ َما ِف ُصُدورُِكمح َولُِيَمحهَص َما ِف قُ ُلوِبُكمح َواَّللهُ َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر )
 [ . 154ن : آل عمرا] 

------------- 
 الذي أصابكم .( مثُه أَن حَزَل َعَليحُكمح ِمنح بَ عحِد الحَغمِ  ) 
هذا امتنان منه تعاىل عليهم ، أي : مث أرسل عليكم بعد ذلك الغم الشديد النعاس للسكينة والطمأنينة ، ( َأَمَنًة نُ َعاساً ) 

 . ولتأمنوا على أنفسكم من عدوكم ، فاخلائف ال ينام
  : ويف وجه االمتنان عليهم بالنعاس قوالن :قال ابن اجلوزي 

 : أنه منهم بعد خوفهم حَّت ناموا ، فاملنة بزوال اخلوف ، ألن اخلائف ال ينام .أحدمها 
 : قواهم باالسرتاحة على القتال . والثاين

احد ، وقيل : األمُن يكون مع زوال سبب اخلوف ، ( يعِن : أمنا  ، واألمن  واألَمَنة مبعىن و  أََمَنة  : قوله تعاىل )ل البغوي قا
 واألَمَنة مع بقاء سبب اخلوف ، وكان سبب اخلوف قائما  . 

 أي : يغشى النوم فريقا  منكم وهم املؤمنون املخلصون .( يَ غحَشى طَائَِفًة ِمنحُكمح ) 
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  : ُقُط ِمن  يَدِ  يَفَجَعَل َسي فِ  :قَالَ  ،َمَصافِ َنا يـَو َم ُأُحدٍ  َغِشيَـَنا النـَُّعاُس َوحَن ُن يفقال أبو طلحة ُقُط  يَيس  َوآُخُذُه ، َوَيس 
  . َوآُخُذهُ 

  : وال شك أن هذا رمحة هبم، وإحسان وتثبيت لقلوهبم، وزيادة طمأنينة; ألن اخلائف ال يأتيه النعاس قال السعدي
 ملا يف قلبه من اخلوف، فإذا زال اخلوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس.

ه الطائفة اليت أنعم هللا عليها بالنعاس هم املؤمنون الذين ليس هلم هم إال إقامة دين هللا، ورضا هللا ورسوله، ومصلحة وهذ
 إخواهنم املسلمني.

  غشينا النعاس وحنن يف مصافنا ، فكان السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه. :قال أبو طلحة 
حني اشتد اخلوف ، فأرسل هللا علينا النوم ، وإين ألمسع قول  ِب مث يسقط فيأخذه ، وعن الزبري قال : كنت مع الن

 معتب بن قشري : والنعاس يغشاين يقول : لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ههنا.
 .وقال عبد الرمحن بن عوف : ألقى النوم علينا يوم أحد 

طان ، وذلك ألنه يف القتال ال يكون إال من وعن ابن مسعود : النعاس يف القتال أمنة ، والنعاس يف الصالة من الشي 
 غاية الوثوق باهلل والفراغ عن الدنيا ، وال يكون يف الصالة إال من غاية البعد عن هللا.

  : واعلم أن ذلك النعاس فيه فوائد : قال الرازي 
، وال شك أن املؤمنني مَّت  أنه وقع على كافة املؤمنني ال على احلد املعتاد ، فكان ذلك معجزة ظاهرة للنِب  أحدها :

شاهدوا تلك املعجزة اجلديدة ازدادوا إميانا  مع إمياهنم ، ومَّت صاروا كذلك ازداد جدهم يف حماربة العدو ووثوقهم بأن هللا 
 منجز وعده ، 

  أن األرق والسهر يوجبان الضعف والكالل ، والنوم يفيد عود القوة والنشاط واشتداد القوة والقدرة ، وثانيها :
أن الكفار ملا اشتغلوا بقتل املسلمني ألقى هللا النوم على عني من بقي منهم لئال يشاهدوا قتل أعزهتم ، فيشتد  وثالثها :

 .اخلوف واجلَب يف قلوهبم 
: أن األعداء كانوا يف غاية احلرص على قتلهم ، فبقاؤهم يف النوم مع السالمة يف مثل تلك املعركة من أدل ورابعها 
  .على أن حفظ هللا وعصمته معهم ، وذلك مما يزيل اخلوف عن قلوهبم ويورثهم مزيد الوثوق بوعد هللا تعاىلالدالئل 

َجِج يف ِصحاِة نـُبُـواِة الناِبِ   وقال اجلصاص : بَـُر احلِ   ِمن  ُوُجوٍه : َويِف َذِلَك أَع َظُم الدااَلِئِل َوَأك 
ََمَنِة َمَع  َأَحُدَها :  ُهم  َواَل ِقلاةِ ُوُقوُع األ  ِتع اَلِء ال َعُدوِ  ِمن  َغري ِ َمَدٍد آتَاُهم  َواَل ِنَكايٍَة يف ال َعُدوِ  َواَل ان ِصرَاِفِهم  َعنـ   َعَدِدِهم  ، اس 

ميَاِن َوال َيِقنِي َخاصاة . ِل اإل ِ ََمَنَة ، َوَذِلَك يِف أَه   فـَيُـنَـز ُِل اَّللُا تـََعاىَل َعَلى قـُُلوهِبِم  األ 
َاِل الايِت َيِطرُي يِف ِمث ِلَها النـَُّعاُس َعمان  َشاَهَدَها بـَع َد ااِلن ِصرَ  ُوُقوعُ  َوالثهاين : اِف َوالرُُّجوِع ، النـَُّعاِس َعَلي ِهم  يف ِمث ِل تِل َك احل 

ِتيَصاهلِِم  وَ  .َفَكي َف َيُكوُن َحاُل ال ُمَشاَهَدِة َوَقص ُد ال َعُدوِ  حَن َوُهم  اِلس   قـَت ِلِهم 
ََمَنِة َوالنـَُّعاِس ُدوَن ال ُمَناِفقِ  َوالثهاِلُث : نَي ، َفَكاَن ال ُمؤ ِمُنوَن يِف مَت ِييُز ال ُمؤ ِمِننَي ِمن  ال ُمَناِفِقنَي َحَّتا َخصا ال ُمؤ ِمِننَي بِِتل َك األ 

ِن َوالطَُّمأ نِيَنِة َوال ُمَناِفُقوَن يف َغايَِة اهل َ  َم  َو ِف َوال َقَلِق َوااِلض ِطرَاِب ; َفُسب َحاَن اَّللِا ال َعزِيِز ال َعِليِم الاِذي اَل ُيِضيُع َغايَِة األ  َلِع َواخل 
ِسِننَي.  َر ال ُمح   َأج 

ُهمح أَن حُفُسُهمح )  نافقون ، م إال جناهتا وهم امل: ومجاعة أخرى محلتهم أنفسهم على اهلزمية فال رغبة هل( أي َوطَائَِفٌة َقدح َأمَههت ح
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 أو يف إمياهنم ضعف .
 واعلم أن الذين كانوا مع الرسول :  قال الرازي  يوم أحد فريقان : أحدمها : الذين كانوا جازمني بأن حممدا  عليه

 الصالة والسالم نِب حق من عند هللا وأنه ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى ، وكانوا قد مسعوا من النِب 
نصر هذا الدين ويظهره على سائر األديان، فكانوا قاطعني بأن هذه الواقعة ال تؤدي إىل االستئصال، أن هللا تعاىل ي

فال جرم كانوا آمنني، وبلغ ذلك األمن إىل حيث غشيهم النعاس، فإن النوم ال جييء مع اخلوف، فمجيء النوم يدل 
وقال يف (  أَنَزَل َعَلي ُكم  م ن بـَع ِد الغم أََمَنة  نُـَّعاسا  مُثا ) على زوال اخلوف بالكلية، فقال ههنا يف قصة أحد يف هؤالء 

ففي قصة أحد قدم األمنة على النعاس ، ويف قصة بدر قدم النعاس على  ( ِإذ  يـَُغش يُكُم النعاس أََمَنة  م ن هُ ) قصة بدر 
لصالة والسالم ، وما حضروا إال لطلب األمنة ، وأما الطائفة الثانية وهم املنافقون الذين كانوا شاكني يف نبوته عليه ا

 .الغنيمة ، فهؤالء اشتد جزعهم وعظم خوفهم ، مث إنه تعاىل وصف حال كل واحدة من هاتني الطائفتني 
َاِهِليهِة )  َقِ  َظنه اجلح َر احلح  أي : يظنون باهلل الظنون السيئة مثل ظن أهل اجلاهلية .( َيظُنُّوَن بِاَّللِه َغي ح
وهكذا هؤالء اعتقدوا أن املشركني ملا ظهروا تلك الساعة أهنا الفيصلة ، وأن اإلسالم قد باد أهله ،   :قال ابن كثري -

 وهذا شأن أهل الريب والشك ، إذا حصل أمر من األمر الفظيعة ، حتصل هلم هذه الظنون الشنيعة .
  ا كان هذا الظن  غرَي احلق  ألناه ختليط يف معرف قال ابن عاشور :و ة صفات هللا وصفات رسوله وما جيوز وما وإمنا

يستحيل ، فإن  هلل أمرا  وهديا  وله قَدر وتيسري ، وكذلك لرسوله الدعوة والتشريع وبذل اجلهد يف تأييد الد ين وهو يف 
ذلك معصوم ، وليس معصوما  من جريان األسباب الدنيوية عليه ، ومن أن يكون احلرب بينه وبني عدو ه سجاال  ، 

و سفيان هلرقل وقد سأله : كيف كان قتالكم له   فقال أبو سفيان : ينال من ا وننال منه ، فقال هرقل : قال أب
 وكذلك اإلميان حَّتا يتم .

 فظن هم ذلك ليس حبق .
يف قلوهبم  وقد بني  هللا تعاىل أناه ظن  اجلاهلية الاذين مل يعرفوا اإلميان أصال  فهؤالء املتظاهرون باإلميان مل يدخل اإلميان

 فبقيت معارفهم كما هي من عهد اجلاهلية ،
ٍء )   َمحِر ِمنح َشيح  أي : ليس لنا من األمر شيء ، ولو كان لنا اختيار ما خرجنا لقتال . (يَ ُقوُلوَن َهلح لََنا ِمَن األح
  : ما لنا أمر يطاع  أي : هل لنا من أمر التدبري والرأي من شيء ، استفهام على سبيل اإلنكار . أي :قال القامسي

يف هذه  وذلك أن عبد هللا بن أيب  ملا شاوره النِب  (َلو  َأطَاُعونَا َما قُِتُلوا ) . ونظريه ما حكاه هللا عنهم أهنم قالوا 
يف أن خيرج إليهم ، كما تقدم .  الواقعة ، أشار عليه بأن ال خيرج من املدينة ، مث إن الصحابة أحلوا على النِب 

بد هللا بن أيب  مبن معه ، وأخرب بكثرة القتلى من بِن اخلزرج ، قال : هل لنا من األمر شيء   يعِن أن وملا رجع ع
 .مل يقبل قويل حني أمرته بأن يبقى يف املدينة وال خيرج منها  حممدا  

َمحَر ُكلهُه َّلِلِه )    يصر فه كيف شاء .الء املنافقني األمر كله بيد هللاؤ أي : قل يا حممد هل( ُقلح ِإنه األح
 فجميع األشياء بقضاء هللا وقدره ، وعاقبتها النصر والظفر ألوليائه ، وأهل طاعته ، وإن جرى عليهم ما جرى .

 أي : يبطنون يف أنفسهم ما ال يظهرون لك .(  َُيحُفوَن ِف أَن حُفِسِهمح َما ال يُ بحُدوَن َلكَ ) 
  : يف الذي أخفوه ثالثة أقوالقال ابن اجلوزي : 
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 أحدها : أنه قوهلم ) لو كنا يف بيوتنا ما قتلنا هاهنا ( .
 والثاين : أنه إسرارهم الكفر ، والشك يف أمر هللا .

 والثالث : الندم على حضورهم مع املسلمني بأُحد .
ٌء َما قُِتلحَنا َهاُهَنا  ) َمحِر َشيح م نُقتل ولكن أكرهنا على ا مل َنرج فلأي : لو كان االختيار لن( يَ ُقوُلوَن َلوح َكاَن لََنا ِمَن األح

 اخلروج 
 : يف هذا إنكار منهم ، وتكذيب بقدر هللا ، وتسفيه منهم لرأي رسول هللا  قال السعدي  ، ورأي أصحابه ،

 وتزكية منهم ألنفسهم .
 اليت هي أبعد شيء عن مظان القتل .(  ُقلح َلوح ُكنحُتمح ِف بُ ُيوِتُكمح ) 
 خلرج أولئك إىل مصارعهم ، فقدر هللا ال مناص منه وال مفر .(  ُكِتَب َعَليحِهُم الحَقتحُل ِإََل َمَضاِجِعِهمح لَبَ َرَز الهِذيَن   )

إمنا تنفع إذا مل يعارضها القدر والقضاء ، فإذا عارضها القدر مل تنفع شيئا  ، بل البد أن  –وإن عظمت  –فاألسباب 
 ت واحلياة .ميضي هللا ما كتب يف اللوح احملفوظ من املو 

واملعىن : لو مل تكونوا ههنا وكنتم يف بيوتكم خلرج الاذين كتب هللا عليهم أن ميوتوا مقتولني فقتلوا يف قال ابن عاشور : 
خرج إىل الرباز وهو  (برز)، ومعىن قد ر (كتب)مضاجعهم الايت اضطجعوا فيها يوم ُأُحد أي مصارعهم فاملراد بقوله : 

 األرض. 
 َرأََها  : كما قال تعاىل ) وقال القامسي َر ِض َوال يِف أَنـ ُفِسُكم  ِإالا يِف ِكَتاٍب ِمن  قـَب ِل أَن  نـَبـ  َما َأَصاَب ِمن  ُمِصيَبٍة يِف األ 

. وفيه مبالغة يف رد مقالتهم الباطلة ، حيث مل يقتصر على حتقيق نفس القتل ، بل عني ( ِإنا َذِلَك َعَلى اَّللِا َيِسرٌي 
 م .ا  . ويف التعبري مبضاجعهم من إجالهلم وتكرميهم ما ال خيفى على صاحب الذوق السليمكانه أيض

 أي : ليخترب ما يف قلوبكم من اإلخالص والنفاق . (َولَِيبحَتِلَي اَّللهُ َما ِف ُصُدورُِكمح  )
 ( : َولَِيب َتِليَ قوله تعاىل ) ا ، خبالف الم األمر ، فإهنا الواو حرف عطف ، والالم الم التعليل ، وهلذا جيب كسره

( وقال تعاىل مُثا ل يَـق ُضوا تـََفثـَُهم  َول ُيوفُوا نُُذوَرُهم  تسكن إذا وقعت بعد حرف العطف ] الواو والفاء ومث [ قال تعاىل ) 
َرُحوا)  َِتِه فَِبَذِلَك فـَل يَـف  ا  ولو بعد الواو أو مث أو الفاء .  ) ( ، أما الم التعليل فإهنا مكسورة دائم ُقل  بَِفض ِل اَّللِا َوِبَرمح 

  ابن عثيمني ( .
 أي : لينقي ما يف قلوبكم ويطهره .( َولُِيَمحِ َص َما ِف قُ ُلوِبُكمح )  
  : عند احملن تظهر كمائن النفوس .قال ابن تيمية 
  الناس وقت الرخاء متساوين فإذا وقع البالء تباينوا .قال احلسن : 
 : يص ختليص الشيء مماا خيالطه مماا فيه عيب له فهو كالتزكية.والتمح قال ابن عاشور 

والقلوب هنا مبعىن العقائد ، ومعىن متحيص ما فيه قلوهبم تطهريها مماا خيامرها من الريب حني مساع ُشبه املنافقني ال يت 
 يبثُّوهنا بينهم.

 : رَ ... قال ابن القيم َمٍة ُأخ  بَـَر ُسب َحانَُه َعن  ِحك  ِتَباُر َما مُث  َأخ  ِديِر ِهَي اب ِتاَلُء َما يف ُصُدورِِهم  َوُهَو اخ  ى يف َهَذا التـ ق 
ِليم ا َوال ُمَناِفُق َوَمن  يِف  ميَاِن َوالنـ َفاِق فَال ُمؤ ِمُن اَل يـَز َداُد ِبَذِلَك إال  إميَان ا َوَتس  قـَل ِبِه َمَرٌض اَل بُد  أَن  َيظ َهَر َما يِف  ِفيَها ِمن  اإل ِ
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ِذيُبهُ ، ل ِبِه َعَلى َجَوارِِحِه َوِلَسانِِه قَـ  َرى : َوُهَو مَت ِحيُص َما يِف قـُُلوِب ال ُمؤ ِمِننَي َوُهَو خَت ِليُصُه َوتـَن ِقَيُتُه َوتـَه  َمة  ُأخ   مُث  ذََكَر ِحك 
ِم ال عَ  َلِة َما ُيَضاد  َما أُودَِع فَِإن  ال ُقُلوَب خُيَاِلُطَها ِبَغَلَباِت الط َبائِِع   َوَمي ِل النـ ُفوِس َوُحك  ِتياَلِء ال َغف  اَدِة َوتـَز ِينِي الش ي طَاِن َواس 

َتِمر ٍة ملَ  تـََتخَ  اَلِم َوال رب  َوالتـ ق َوى فـََلو  تُرَِكت  يِف َعاِفَيٍة َدائَِمٍة ُمس  ميَاِن َواإل ِس  ل ص  ِمن  َهِذِه ال ُمَخاَلَطِة وملَ  ِفيَها ِمن  اإل ِ
َواِء ال َكرِيِه ِلمَ تـََتَمح ص   َمُة ال َعزِيِز َأن  قـَي َض هَلَا ِمن  ال ِمَحِن َوال َباَليَا َما َيُكوُن َكالد  ن  َعَرَض َلُه َداٌء إن  ِمن ُه فَاقـ َتَضت  ِحك 

ُه طَِبيُبُه بِِإزَالَِتِه َوتـَن ِقَيِتِه ِمن  َجَسِدِه َوِإال  ِخيَف َعَلي ِه ِمن ُه ال فَ  اََلُك َفَكاَنت  نِع َمُتُه ُسب َحانَُه َعَلي ِهم  هِبَِذِه ملَ  يـََتَدارَك  َساُد َواهل 
َزميَِة َوقـَت ِل َمن  قُِتَل ِمنـ ُهم  تـَُعاِدُل نِع َمُتُه َعَلي ِهم  بَِنص رِِهم  َوتَأ يِيِدِهم  َوَظَفرِ  َرِة َواهل  ِهم  ِبَعُدو ِهم  فـََلُه َعَلي ِهم  النـ ع َمُة الت ام ُة ال َكس 

 يف َهَذا َوَهَذا .
أي مبا يف القلوب اليت يف الصدور من الضمائر اخلفية ووصفت بذلك ألهنا لتمكنها من (  َواَّللهُ َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ ) 

 ه . صاحبة ال مبعىن ذات الشيء ونفسالصدور جعلت كأهنا مالكة هلا فذات مبعىن
خبفياهتا قبل إظهارها ، وفيه وعد ووعيد وتنبيه على أنه غِن عن االبتالء ( ُدور وهللا َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ ) :  يوقال البيضاو 

 وإمنا فعل ذلك لتمرين املؤمنني وإظهار حال املنافقني. 
 الفوائد :

 أن هللا هو الذي جيلب للمرء النوم أو يرفعه . -1
 أن النعاس قد يكون حممودا  وقد يكون مذموما  . -2
 م إمنا أصاب املؤمنني اخلل ص .أن النعاس الذي أصاهب -3
 ذم من ظن باهلل غري احلق . -4
 وجوب حسن الظن باهلل ، وعلى قدر حسن الظن باهلل يكون النصر والتأييد . -5

 ِإن  ذََكَرين  نَي يَذ ُكُرين َوأَنَا َمَعُه حِ  يـَُقوُل اَّللُا َعزا َوَجلا أَنَا ِعن َد َظنِ  َعب ِدى يب )  قَاَل َرُسوُل اَّللِا  وقد جاء يف  احلديث :
ِسِه ذََكر تُُه يِف  يف  ا  تـََقراب ُت ِإلَي ِه ِذرَاعا  َوِإن   َمإٍل ذََكر تُُه يِف  يف نـَف ِسى َوِإن  ذََكَرين  نـَف  ُهم  َوِإن  تـََقراَب ِمىنِ  ِشرب  ٌر ِمنـ  َمإٍل ُهم  َخيـ 

 ( . مَي ِشى أَتـَي ُتُه َهر َوَلة   َوِإن  أَتَاين  تـََقراَب ِإىَلا ِذرَاعا  تـََقراب ُت ِمن ُه بَاعا  
م إال وهو حيسن الظن ال ميوتن أحدكهلل تعاىل ، وقد جاء يف احلديث )ففي هذا احلديث دليل على فضل إحسان الظن با

 ( .باهلل تعاىل
 أحسن ظنه باهلل آتاه هللا إياه.  فمن

 ه ( .ن عبدي يب، إن  ظن يب خريا  فله، وإن ظن شرا  فلإن هللا عز وجل قال: أنا عند ظ)  قال ويف املسند  
 ر .، وأفعل به ما يتوقعه مِن من خري أو ش امُله على حسب ظنه يب : أعواملعىن

والذي ال إله غريُه ما أُعطي عبٌد مؤمن شيئا  خريا  من حسن الظن باهلل عز وجل، والذي ال د ) وقال عبد هللا بن مسعو 
رواه ابن أيب الدنيا يف « باهلل عز وجل الظن إال أعطاه هللا عز وجل ظناه; ذلك بأنا اخلرَي يف يدهإله غريه ال حيسن عبد 

 حسن الظن.
قال سهل القطعي رمحه هللا: رأيت مالك بن دينار رمحه هللا يف منامي، فقلت: يا أبا حيىي ليت شعري، ماذا قدمت به 

 . ا عِن حسن الظن باهلل رواه ابن أيب الدنياعلى هللا عز وجل  قال: قدمت بذنوب كثرية، فمحاه
  عتماد اإلنسان املؤمن على ربِ ه يف أموره كلها ، و يقينه الكامل و ثقتهاَجلا هو  زا وعَ  باهلل الظن معىن ُحسنو 
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طلق على
ُ
تدبري نفسه و ما يقوم به من  التامة بوعد هللا و وعيده ، و إطمئنانه مبا عند هللا ، و عدم اإلتكال امل

 ل .أعما
 ه .التوحيد ألنه مبٌِن على العلم برمحة هللا وعزته وإحسانه وقدرته وحسن التوكل علي من مقتضيات باهلل الظنوحسن 

 علم الغيب .ال ي أن النِب -6
 حترمي االعرتاض على القدر . -7
 إثبات احلكمة يف أفعال هللا . -8
 إثبات علم هللا مبا يف القلوب . -9
تَ َزَلهُُم الشهيحطَاُن بِبَ عحِض َما َكَسُبواح )   َا اسح َعاِن ِإَّنه َمح َم الحتَ َقى اجلح اح ِمنُكمح يَ وح ُهمح ِإنه اَّللهَ َغُفوٌر َوَلَقدح َعَفا اَّللهُ ِإنه الهِذيَن تَ َولهوح  َعن ح

 ( . (155َحِليٌم )
 [ . 155] آل عمران :  

------------- 
  ( َعاِن َمح َم الحتَ َقى اجلح ا ِمنحُكمح يَ وح  .أي : اهنزموا يوم أحد  (ِإنه الهِذيَن تَ َولهوح

  : ؤمنني ومجع املشركني يوم أحدامل : مجعنني، وتوليهم فرارهم من العدو، واجلمعاناخلطاب للمؤمقال ابن اجلوزي. 
تَ َزَلهُُم الشهيحطَاُن بِبَ عحِض َما َكَسُبوا ) إ َا اسح  . أي : بسبب بعض ما كسبوا من الذنوب اليت منها خمالفة رسول هللا ( َّنه
  استزهلم طلب زلتهم ، كما يقال استعجلته أي طلبت عجلته ، واستعملته طلبت عمله. قال ابن قتيبة : 
ُهمح  َوَلَقدح )   أي : عفا عما كان منهم من الفرار .( َعَفا اَّللهُ َعن ح
  قل لو  ):ومناسبُة ذكر هذه اآلية عقب الايت قبلها أناه تعاىل بعد أن بنيا هلم مرتبة حق  اليقني بقوله قال ابن عاشور

سباب تأثري فسبب مصيبتهم هي انتقل هبم إىل مرتبة األسباب الظاهرة ، فبني  هلم أناه إن كان لأل (كنتم يف بيوتكم 
أفعاهلم الايت أمالها الشيطان عليهم وأضل هم ، فلم يتفط نوا إىل السبب ، والتبس عليهم باملقارن ، ومن شأن هذا 

وبني تدارك خطئه وال خيفى ما يف اجلمع بني هذه األغراض من العلم الص حيح ،  ئالضالل أن حيول بني املخط
ِل الذميمة ، اهللا ورسوله للمؤمنني ، وتعظيمه عندهم ، وتنفريهم من الشيطان ، واألفعوتزكية النفوس ، وحتبيب 

 ومعصية الرسول ، وتسفيه أحالم املشركني واملنافقني.
راجع إىل عام ة جيش  (منكم  )وضمري ( مث صرفكم عنهم... )وعلى هذا فاملراد من الذين تول وا نفس املخاطبني بقوله : 

 ثبتوا ومل يفر وا. ُأُحد فشمل الذين
 لكن هللا عفا عنه وعن البقية . وممن فر عثمان 

 .غفور ملن تاب وأناب : أي  (ِإنه اَّللهَ َغُفوٌر ) 
 ال يعاجل بالعقوبة . (  َحِليمٌ ) 

 الفوائد :
 بيان سبب اهنزام من اهنزم من الصحابة . -1
 حترمي الفرار إذا التقى اجلمعان .-2

http://forums.g-gulf.net/showthread.php?t=8796
http://forums.g-gulf.net/showthread.php?t=8796
http://forums.g-gulf.net/showthread.php?t=8796
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 ليم املتضمن لسعة حلمه تعاىل .إثبات اسم هللا احل -3
َواِِنِمح ِإَذا َضَربُواح ِف اأَلرحِض أَ )  وح َكانُواح ُغزًّى لهوح َكانُواح ِعنَدنَا َما يَا أَي َُّها الهِذيَن آَمُنواح اَل َتُكونُواح َكالهِذيَن َكَفُرواح َوقَاُلواح إِلخح

َعَل اَّللهُ َذِلكَ  َرًة ِف قُ ُلوِِبِمح َواَّللهُ حُيحِيي َوَُيِيُت َواَّللهُ َبَا تَ عحَمُلوَن َبِصرٌي ) َماُتواح َوَما قُِتُلواح لَِيجح  ( . (156َحسح
 [ . 156] آل عمران :  

------------- 
 . دهم الفاسدينهى تعاىل عباده املؤمنني عن مشاهبة الكفار يف اعتقا( يَا أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ال َتُكونُوا َكالهِذيَن َكَفُروا ) 

 قيل املراد بالني كفروا : مجيع الكفار .
 .كعبد هللا بن أيب  وقيل : املراد املنافقني  

َواِِنِمح )   أي : عن إخواهنم .( َوقَاُلوا إِلخح
َرحِض )   أي : سافروا للتجارة وحنوها .( ِإَذا َضَربُوا ِف األح
 أي : يف الغزو .( َأوح َكانُوا ُغز ًى ) 
 أي : يف البلد .( وا ِعنحَدنَا َلوح َكانُ ) 
 أي : ما ماتوا يف السفر وال قتلوا يف الغزو . (َما َماُتوا َوَما قُِتُلوا ) 
َرًة ِف قُ ُلوِِبِمح )  َعَل اَّللهُ َذِلَك َحسح  أي : خلق هذا االعتقاد يف نفوسهم ليزدادوا حسرة على موهتم وقتلهم .( لَِيجح
أي : بيده اخللق وإليه يرجع األمر ، وال حييا أحد وال ميوت إال مبشيئته وقدره ، وال يُزاد يف عُمر (  َواَّللهُ حُيحِيي َوَُيِيتُ ) 

 أحد وال يُنقص منه إال بقضائه وقدره .
: يعِن جل ثناؤه بقوله : )وهللا حييي ومييت( وهللا املعجِ ل املوَت ملن يشاء من حيث يشاء ، واملميت من  يقال الطرب 

 اء ، دون غريه من سائر خلقه.يشاء كلما ش
وهذا من هللا عز وجل ترغيٌب لعباده املؤمنني على جهاد عدوه والصرب على قتاهلم ، وإخراج هيبتهم من صدورهم ، وإن 
قل عددهم وكثر عدد أعدائهم وأعداء هللا وإعالٌم منه هلم أن اإلماتة واإلحياء بيده ، وأنه لن ميوت أحٌد وال يقتل إال بعد 

أجله الذي كتب له وهنٌي منه هلم ، إذ كان كذلك ، أن جيزعوا ملوت من مات منهم أو قتل من قتل منهم يف حرب فناء 
 املشركني. أ هـ

 بكل شيء ، يبصر كل صغري وكبري .َواَّللهُ َبَا تَ عحَمُلوَن َبِصرٌي( ) 
 الفوائد :

 تشبه بقوم فهو منهم ( .) من  النهي عن التشبه بالكفار ، وهذا النهي للتحرمي لقوله  -1
 النهي عن الندم عما مضى . -2
 حترمي قول ) لو ( اعرتاضا  على القدر . -3
 احلث على اجلهاد ، ألن اخلروج اجلهاد ال يقدم املوت ، ألن كل شيء مكتوب حمدد . -4
 ذم االعرتاض على القدر . -5
 أن االعرتاض على القدر يسبب احلسرة والندم . -6
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 ء واإلماتة بيد هللا .أن اإلحيا -7
 عموم علم هللا تعاىل . -8
ٌر مِ ها جَيحَمُعوَن ) )   ٌَة َخي ح ( َولَِئن مُّتُّمح َأوح قُِتلحُتمح إِلََل هللا 157َولَِئن قُِتلحُتمح ِف َسِبيِل اَّللِه َأوح ُمتُّمح َلَمغحِفَرٌة مِ َن اَّللِه َوَرمحح

 ( . (158ُُتحَشُروَن )
 [ . 158 – 157] آل عمران :  

------------------ 
 أي : استشهدمت يف سبيل هللا يف احلرب أو القتال .( َولَِئنح قُِتلحُتمح ِف َسِبيِل اَّللِه ) 

 أي : أو جاءكم املوت وأنتم قاصدون قتاهلم .(  َأوح ُمتُّمح 
ٌر ِمها جَيحَمُعونَ  ) ٌَة َخي ح  خري من البقاء يف الدنيا ومجع حطامها الفاين . أي : ذلك(  َلَمغحِفَرٌة ِمَن اَّللِه َوَرمحح
أي : وسواء متم على فراشكم أو قتلتم يف ساحة احلرب فإن مرجعكم إىل هللا (  َولَِئنح ُمتُّمح َأوح قُِتلحُتمح إِلََل اَّللِه ُُتحَشُرونَ )  

 يل هللا والعمل بطاعته .فيجازيكم بأعمالكم ، فآثروا ما يقربكم إىل هللا ويوجب لكم رضاه من اجلهاد يف سب
  الفرق بني املغفرة والرمحة : أن املغفرة هبا زوال املكروه ، والرمحة هبا حصول املطلوب ، أي : أنكم حيصل لكم

 مطلوبكم وتنجون من مرهوبكم .
 ما حيذرون ترتُـَّبه على الغزو  شروٌع يف حتقيق أن (َسِبيِل هللا أَو  ُمتُّم   َولَِئن  قُِتل ُتم  يف  قوله تعاىل ):  وقال أبو السعود

والسفر من القتل واملوِت يف سبيل هللا تعاىل ليس مما ينبغي أن حُيذر ، بل مما جيب أن يتنافَس فيه املتنافسون إثَر 
 إبطاِل ترتُِّبه عليهما.

 وال حميص  اعلم أن هذا هو اجلواب الثاين عن شبهة املنافقني ، وتقريره أن هذا املوت ال بد واقع: قال الرازي
لإلنسان من أن يقتل أو ميوت ، فإذا وقع هذا املوت أو القتل يف سبيل هللا ويف طلب رضوانه ، فهو خري من أن 

 ة .جيعل ذلك يف طلب الدنيا ولذاهتا اليت ال ينتفع اإلنسان هبا بعد املوت ألبتة ، وهذا جواب يف غاية احلسن والقو 
 الكرمية أن املقتول يف اجلهاد وامليت كالمها ينال مغفرة من هللا ورمحة  : ذكر يف هذه اآلية يقال الشيخ الشنقيط

خريا  له مما جيمعه من حطام الدنيا وأوضح وجه ذلك يف آية أخرى بني فيها أن هللا اشرتى منه حياة قصرية فانية 
ماال  قليال  فانيا  مبلك ال منغصة باملصائب واآلالم حبياة أبدية لذيذة ال تنقطع وال يتأذى صاحبها بشيء واشرتى منه 

َواهَلُم  بَِأنا هَلُُم اجلنة يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل هللا  )ينفد وال ينقضي أبدا  وهي قوله  ِإنا هللا اشرتى ِمَن املؤمنني أَنُفَسُهم  َوأَم 
تَـُلوَن َوع دا  َعَلي ِه َحق ا  يِف التوراة واإلجنيل والقرآن َوَمن   تُـُلوَن َويـُق  ِدِه ِمَن هللا فاستبشروا بِبَـي ِعُكُم الذي بَايـَع ُتم   فـَيَـق  أوَف ِبَعه 

 ( .ِبِه َوَذِلَك ُهَو الفوز العظيم 
 ( .َوِإَذا رَأَي َت مَثا رَأَي َت نَِعيما  َوُمل كا  َكِبريا  ) وقال تعاىل 

د فيها األمر بالفرح بفضل هللا ورمحته وبني يف آية أخرى أن فضل هللا ورمحته خري مما جيمعه أهل الدنيا من حطامها وزا 
ٌر ممِ اا جَي َمُعون  )دون حطام الدنيا وهي قوله تعاىل  َرُحوا  ُهَو َخيـ  َِتِه فَِبَذِلَك فـَل يَـف  وتقدمي املعمول يؤذن  (ُقل  بَِفض ِل هللا َوِبَرمح 

 حبطام الدنيا الذي جيمعونه. أي : دون غريه فال يفرحوا (فَِبَذِلَك فـَل يَـف َرُحوا  ) باحلصر أعِن قوله 
نَـُهم  ماِعيَشتَـُهم  يِف احلياة الدنيا َورَفـَع َنا بـَع َضُهم  فـَو َق بـَع ٍض َدَرَجاٍت ل َِيتاِخَذ بـَع   )وقال تعاىل  َنا بـَيـ  ُضُهم بـَع ضا  حَن ُن َقَسم 
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ٌر ممِ اا جَي َمُعون  َُة رَبِ َك َخيـ  رِي ا  َوَرمح   ( .ُسخ 
 رة الدنيا :ومما يدل على حقا 

 ) لغدوة يف سبيل هللا خري من الدنيا وما فيها ( . قوله 
 ) ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها ( . وقوله 
 ) ألن أقول سبحان هللا واحلمد هلل وهللا أكرب وال إله إال هللا أحب إيل  مما طلعت عليه الشمس ( . وقوله 
 من الدنيا وما فيها ( . ) ملوضع سوط أحدكم يف اجلنة خري وقوله 
 ) ما مثلي ومثل الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة وتركها ( . وقوله 

َر ِض أَرَ وقال تعاىل )  ََياِة الدُّنـ  يَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا َما َلُكم  ِإَذا ِقيَل َلُكُم ان ِفُروا يِف َسِبيِل اَّللِا اثااقـَل ُتم  ِإىَل األ  َيا ِمَن ِضيُتم  بِاحل 
ِخَرِة ِإالا قَِليلٌ  نـ َيا يِف اآل  ََياِة الدُّ ِخَرِة َفَما َمَتاُع احل   ( . اآل 

خِ وقال تعاىل )  نـ َيا يف اآل  ََياُة الدُّ نـ َيا َوَما احل  ََياِة الدُّ  ( . َرِة ِإالا َمَتاعٌ اَّللُا يـَب ُسُط الر ِز َق لَِمن  َيَشاُء َويـَق ِدُر َوَفرُِحوا بِاحل 
ٌر أَمَ ل تعاىل ) وقا ٌر ِعن َد رَبِ َك ثـََوابا  َوَخيـ  نـ َيا َوال َباِقَياُت الصااحِلَاُت َخيـ  ََياِة الدُّ  ( . ال  ال َماُل َوال بَـُنوَن زِيَنُة احل 
ذكر تعاىل احلشر إليه ، وأنه غاية لكل أحد قتل أو مات ، ويف اآلية حتقري ألمر الدنيا وحض على  قال ابن عطية :و 

 شهادة ، أي إذا كان احلشر يف كال األمرين فاملضي إليه يف حال الشهادة أوىلطلب ال
 الفوائد :

 أن من قتل يف سبيل هللا أو مات من املؤمنني فقد انتقل إىل خري من الدنيا . -1
 تسلية هللا لعباده املؤمنني . -2
 اجلمع بني املغفرة والرمحة ليكمل لإلنسان سعادته . -3
  تعاىل .إثبات لقاء هللا -4
 حقارة الدنيا وفنائها . -5
 إثبات احلشر . -5
 إثبات لقاء هللا تعاىل . -6
ُهمح وَ ف)  ِلَك فَاعحُف َعن ح تَ غحِفرح ََلُمح َوَشاِورحُهمح ِبَما َرمححٍَة مِ َن اَّللِه لِنَت ََلُمح َوَلوح ُكنَت َفظًّا َغِليَظ الحَقلحِب الَنَفضُّواح ِمنح َحوح اسح

ِلنَي ) ِف اأَلمحرِ   ( . (159فَِإَذا َعَزمحَت فَ تَ وَكهلح َعَلى اَّللِه ِإنه اَّللهَ حيُِبُّ الحُمتَ وَكِ 
 [ . 159آل عمران:]  

------------ 
 أي : فبسبب رمحة هللا أودعها هللا يف قلبك يا حممد كنت لني اجلانب مع أصحابك ( فَِبَما َرمححٍَة ِمَن اَّللِه لِنحَت ََلُمح ) 

  .أي ما لنت هلم إال برمحة من هللان القيم : قال اب
 علم أن لينه :  قال الرازي  مع القوم عبارة عن حسن خلقه مع القوم. 

 ( . واخفض َجَناَحَك ِلَمِن اتبعك ِمَن املؤمنني) قال تعاىل : 
 ( . ُخِذ العفو َوأ ُمر  بالعرف َوأَع ِرض َعِن اجلاهلني) وقال 
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 ( . ُلٍق َعِظيمٍ َوِإناَك لعلى خُ ) وقال  
 ( . َلَقد  َجاءُكم  َرُسوٌل م ن  أَنُفِسُكم  َعزِيٌز َعَلي ِه َما َعِنتُّم  َحرِيٌص َعَلي ُكم  باملؤمننيَ َرؤوٌف راِحيمٌ ) وقال  

 الفظ هنا الغليظ واملراد به هاهنا غليظ الكالم ، لقوله بعد ذلك ) غليظ القلب ( .( َوَلوح ُكنحَت َفظ اً ) 
 ي القلب عليهم .أي : قاس( يَظ الحَقلحِب َغلِ ) 
ِلَك )   النفضوا من حولك وتركوك .( اَلن حَفضُّوا ِمنح َحوح
ُهمح )   أي : اعف عمن أساء إليك .( فَاعحُف َعن ح
تَ غحِفرح ََلُمح )   أي اطلب املغفرة هلم من هللا .( َواسح
َمحِر )    األمر إذا حدث ، تطييبا  لقلوهبم .يشاور أصحابه يف وهلذا كان ( َوَشاِورحُهمح ِف األح

 تطييبا  لقلوهبم . هصحابأمبشاورة  قيل : أمر النِب 
 وقيل : ليسن ألمته املشاورة يف األمور .

 إىل أوفق اآلراء . –بإذن هللا مث باستشارهتم  –وقيل : ليصل 
 أصحابه يف عدة مواضع : وقد استشار النِب 

 استشارهم يف غزوة بدر .
 م يف أسارى بدر .واستشاره

 واستشارهم يف قصة اإلفك ، فاستشار عليا  وأسامة وبريرة .
 لعائشة ) ... ال تعجلي حَّت تستشريي أبويك ( . وقال 

أي: األمور اليت حتتاج إىل استشارة ونظر وفكر، فإن يف االستشارة من  (وشاورهم يف األمر قال السعدي : قوله تعاىل ) 
 ة والدنيوية ما ال ميكن حصره:الفوائد واملصاحل الديني

  .أن املشاورة من العبادات املتقرب هبا إىل هللا : منها
إذا مجع -خلواطرهم، وإزالة ملا يصري يف القلوب عند احلوادث، فإن من له األمر على الناس  ا  : أن فيها تسميح ومنها

وه، وعلموا أنه ليس مبستبد عليهم، وإمنا اطمأنت نفوسهم وأحب -والفضل وشاورهم يف حادثة من احلوادث ،أهل الرأي
ينظر إىل املصلحة الكلية العامة للجميع، فبذلوا جهدهم ومقدورهم يف طاعته، لعلمهم بسعيه يف مصاحل العموم، خبالف 

 من ليس كذلك، فإهنم ال يكادون حيبونه حمبة صادقة، وال يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غري تامة.
 تنور األفكار، بسبب إعماهلا فيما وضعت له، فصار يف ذلك زيادة للعقول. : أن يف االستشارة ومنها
ما تنتجه االستشارة من الرأي: املصيب، فإن املشاور ال يكاد خيطئ يف فعله، وإن أخطأ أو مل يتم له مطلوب،  : ومنها

 (وشاورهم يف األمر): لهم رأيا  ، وأفضوأغزرهم علما   وهو أكمل الناس عقال   فليس مبلوم، فإذا كان هللا يقول لرسوله 
 فكيف بغريه !

  امتناع النجاح حمٌض قدر فلم يُلم نفَسه املشاور إذا مل ينجح أمره علم أن :إن  يابن اجلوز  وقال.  

 .قول غريه فيعلم عجز نفسه عن اإلحاطة بفنون املصاحل قد يعزم على أمر يتبني له الصواب يف إنه

 ن األمور بعد االستشارة فيه ، إن كان حيتاج إىل استشارة .على أمر م(  فَِإَذا َعَزمحتَ ) 
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 أي : اعتمد على حول هللا وقوته ، متربئا  من حولك وقوتك .(  فَ تَ وَكهلح َعَلى اَّللهِ  )
ِلنَي( )   عليه ، الالجئني إليه .ِإنه اَّللهَ حيُِبُّ الحُمتَ وَكِ 

 فضل عظيم للمتوكلني .وِف هذا 
 وعلو منزلته . وقد تقدم فضل التوكل

 الفوائد :
 أنه ينبغي للقائد أن يكون لينا  ليتعرض لرمحة هللا . -1
 أن اللني أوىل بكثري من الغلظة . -2
 فضل العفو .-3
 األمر بالشورى .-4
 وجوب االعتماد على هللا . -5
ِمُنوَن ِإن يَنُصرحُكُم اَّللهُ َفاَل َغاِلَب َلُكمح َوِإن ََيحُذلحُكمح َفَمن َذا الهذِ  ) َح ي يَنُصرُُكم مِ ن بَ عحِدِه َوَعَلى اَّللِه فَ لحَيتَ وَكِ ِل الحُم
(160) . ) 

 [ . 160آل عمران:] 
----------- 

 . بنصره( ِإنح يَ نحُصرحُكُم اَّللهُ ) 
له ، وقد قهر فلو اجتمع عليكم من يف أقطارها ، وما عندهم من العدد والُعدد ، ألن هللا ال مغالب ( َفال َغاِلَب َلُكمح ) 

 العباد ، وأخذ بنواصيهم .
 فيكلكم إىل أنفسكم .( َوِإنح ََيحُذلحُكمح ) 
 فال بد أن تنخذلوا ولو أعانكم مجيع اخللق .( َفَمنح َذا الهِذي يَ نحُصرُُكمح ِمنح بَ عحِدِه ) 
ِمُنوَن()  َح  أي : ال على غريه . َوَعَلى اَّللِه فَ لحَيتَ وَكهِل الحُم

 . األمر بالتوكل على هللا ، وأنه حبسب إميان العبد يكون توكله ويف هذه اآلية
 الفوائد :

 بيان كمال قدرة هللا .-1
 وجوب تعلق القلب باهلل تعاىل وحده يف طلب االنتصار .-2
 أن هللا إذا قد ر خذالن أحد فال ناصر له .-3
 وجوب التوكل على هللا .-4
 أن التوكل من مقتضيان اإلميان .-5
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َم الحِقَياَمِة مثُه تُ َوَفه ُكلُّ نَ فحٍس مها َكَسَبتح َوُهمح اَل يُظحَلُموَن ) َما َكاَن لَِنيبٍ  َأن يَ ُغله َوَمن يَ غحُللح يَأحِت َبَاوَ  )  .((161َغله يَ وح
 [ . 161آل عمران:] 

----------- 
 وال عقال  لنِب من األنبياء أن خيون يف الغنيمة . أي : ما صح  وال استقام شرعا  ( َوَما َكاَن لَِنيبٍ  َأنح يَ ُغله ) 
  : بل هو وهو حمرم إمجاعا   ( واخليانة يف كل مال يتواله اإلنسان) الغلول هو: الكتمان من الغنيمة، قال السعدي ،

بنِب أن من الكبائر، كما تدل عليه هذه اآلية الكرمية وغريها من النصوص، فأخرب هللا تعاىل أنه ما ينبغي وال يليق 
من أعظم الذنوب وأشر العيوب. وقد صان هللا تعاىل أنبياءه عن كل ما يدنسهم  -كما علمت-يغل، ألن الغلول 

، وأزكاهم وأطيبهم، ونزههم عن كل عيب، وجعلهم ، وأطهرهم نفوسا  ويقدح فيهم، وجعلهم أفضل العاملني أخالقا  
 ( .ه هللا أعلم حيث جيعل رسالت )حمل رسالته، ومعدن حكمته 

فبمجرد علم العبد بالواحد منهم، جيزم بسالمتهم من كل أمر يقدح فيهم، وال حيتاج إىل دليل على ما قيل فيهم من 
وما كان لنِب )  أعدائهم، ألن معرفته بنبوهتم، مستلزم لدفع ذلك، ولذلك أتى بصيغة ميتنع معها وجود الفعل منهم، فقال

 ن اختارهم هللا لنبوته.أي: ميتنع ذلك ويستحيل على م( أن يغل 
َم الحِقَياَمةِ )  أي : ومن خين من غنائم املسلمني شيئا  يأت حامال  له على عنقه يوم القيامة (  َوَمنح يَ غحُللح يَأحِت َبَا َغله يَ وح

 فضيحة له على رؤوس األشهاد .
 . يف اآلية حترمي الغلول وأنه من الكبائر ، وقد جاءت النصوص يف حترميه 

َبُل َصالٌَة ِبَغري ِ ُطُهوٍر َوالَ َصَدَقٌة ِمن  ُغُلولٍ  )يـَُقوُل  مسَِع ُت َرُسوَل اَّللِا . ُعَمر . قَاَل  ناب  عن   ( رواه مسلم . اَل تـُق 
ُء ياَل أُل ِفنَيا َأَحدَُكم  جيَِ » َرُه مُثا قَاَل َذاَت يـَو ٍم َفذََكَر ال غُُلوَل فـََعظاَمُه َوَعظاَم أَم   قَاَم ِفيَنا َرُسوُل اَّللِا ) َعن  َأىِب ُهَريـ َرَة قَاَل و 

ِلُك َلَك َشي ئا  َقد  أَبـ َلغ ُتَك . اَل أُل ِفنَيا َأَحدَُكم   يـَو َم ال ِقَياَمِة َعَلى َرقـََبِتِه بَِعرٌي لَُه ُرَغاٌء يـَُقوُل يَا َرُسوَل اَّللِا أَِغث ِِن  . فَأَُقوُل اَل أَم 
ِلُك َلَك َشي ئا  َقد  أَبـ َلغ ُتَك . اَل أُل ِفنَيا  اَمِة َعَلى َرقـََبِتِه فـََرٌس َلُه مَح َحَمٌة فـَيَـُقوُل يَا َرُسوَل اَّللِا أَِغث ِِن ُء يـَو َم ال ِقيَ يجيَِ  . فَأَُقوُل اَل أَم 

ِلُك َلَك َشي ئا  َقد  أَبـ َلغ ُتَك . الَ  اَّللِا أَِغث ِِن  ُء يـَو َم ال ِقَياَمِة َعَلى رَقـََبِتِه َشاٌة هَلَا ثـَُغاٌء يـَُقوُل يَا َرُسولَ يَأَحدَُكم  جيَِ  . فَأَُقوُل اَل أَم 
ِلُك َلَك َشي ئا  َقد   ُء يـَو َم ال ِقَياَمِة َعَلى رَقـََبِتِه نـَف ٌس هَلَا ِصَياٌح فـَيَـُقوُل يَا َرُسوَل اَّللِا أَِغث ِِن يأُل ِفنَيا َأَحدَُكم  جيَِ  . فَأَُقوُل اَل أَم 

ِلُك َلَك َشي ئا   ُء يـَو َم ال ِقَياَمِة َعَلى رَقـََبِتِه رِقَاٌع خَت ِفُق فـَيَـُقوُل يَا َرُسوَل اَّللِا أَِغث ِِن يَلغ ُتَك . اَل أُل ِفنَيا َأَحدَُكم  جيَِ أَبـ   . فَأَُقوُل اَل أَم 
ِلُك َلَك َشي ئا  َقد   َلى َرقـََبِتِه َصاِمٌت فـَيَـُقوُل يَا َرُسوَل اَّللِا أَِغث ِِن ُء يـَو َم ال ِقَياَمِة عَ يَقد  أَبـ َلغ ُتَك . اَل أُل ِفنَيا َأَحدَُكم  جيَِ  فَأَقُوُل اَل أَم 

 ( متفق عليه . أَبـ َلغ ُتكَ 
رٍو قَاَل  « النااِر  ُهَو يِف »  وُل اَّللِا َرُجٌل يـَُقاُل لَُه ِكر ِكَرُة َفَماَت ، فـََقاَل َرسُ   َكاَن َعَلى ثـََقِل الناِب ِ ) َعن  َعب ِد اَّللِا ب ِن َعم 

 ( رواه البخاري .. َفَذَهُبوا يـَن ظُُروَن ِإلَي ِه فـََوَجُدوا َعَباَءة  َقد  َغلاَها 
َنا َمَع الناِب ِ )َعن  َأىِب ُهَريـ َرَة قَاَل و  َنا فـََلم  نـَغ َنم  َذَهبا  َواَل َورِ   َخَرج  َنا ال َمَتاَع َوالطاَعاَم َوالثِ َياَب ِإىَل َخي بَـَر فـََفَتَح اَّللُا َعَليـ  قا  َغِنم 

َنا ِإىَل ال َوادِ  َعى رِفَاَعَة ب َن زَي ٍد ِمن  َبىِن الضُّبَـي ِب فـََلماا نـََزل َنا  َوَمَع َرُسوِل اَّللا  يمُثا ان طََلق  َعب ٌد لَُه َوَهَبُه لَُه َرُجٌل ِمن  ُجَذاٍم يُد 
ُفُه فـَُقل َنا َهِنيئا  َلُه الشاَهاَدُة يَا َرُسوَل اَّللِا . قَاَل رَ  وِل اَّللِا قَاَم َعب ُد َرسُ  يَ ال َوادِ  ٍم َفَكاَن ِفيِه َحتـ  َلُه فـَُرِمَى ِبَسه  ُسوُل حَيُلُّ َرح 
َلَة لَتَـل َتِهُب َعَلي ِه نَارا  َأَخَذهَ »  اَّللِا  َها ال َمَقاِسُم َكالا َوالاِذى نـَف ُس حُمَماٍد بَِيِدِه ِإنا الشام  « . ا ِمَن ال َغَنائِِم يـَو َم َخي بَـَر ملَ  ُتِصبـ 

ِ . فـََقاَل يَا َرُسوَل اَّللِا َأَصب ُت يـَو َم َخي بَـَر .  ِشرَاٌك ِمن  » فـََقاَل َرُسوُل اَّللِا قَاَل فـََفزَِع النااُس . َفَجاَء َرُجٌل ِبِشرَاٍك أَو  ِشرَاَكني 
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 ( رواه مسلم .ن  نَارٍ نَاٍر أَو  ِشرَاَكاِن مِ 
طااِب قَاَل َلماا َكاَن يـَو ُم َخي بَـَر أَقـ َبَل نـََفٌر ِمن  َصَحابَِة الناِب ِ و  فـََقاُلوا ُفاَلٌن َشِهيٌد ُفاَلٌن َشِهيٌد َحَّتا َمرُّوا َعَلى   ُعَمُر ب ُن اخلَ 

 مُثا قَاَل َرُسوُل اَّللِا « . بـُر َدٍة َغلاَها أَو  َعَباَءٍة  النااِر يِف  رَأَيـ ُتُه يف   ِإين ِ َكالا »  َرُجٍل فـََقاُلوا ُفاَلٌن َشِهيٌد . فـََقاَل َرُسوُل اَّللِا 
طااِب اذ َهب  فـََناِد يف »  َناَة ِإالا ال ُمؤ ِمُنوَن  يَا اب َن اخلَ  ُخُل اجل  ُت فـََناَدي ُت « . النااِس ِإناُه اَل يَد  ُخُل َأاَل إِ » قَاَل َفَخَرج  ناُه اَل يَد 

َناَة ِإالا ال ُمؤ ِمُنوَن   رواه مسلم .( اجل 

 فيه وجهان : (  َوَمن  يـَغ ُلل  يَأ ِت مبَا َغلا يـَو َم ال ِقَياَمةِ : قوله تعاىل )  قال الرازي 
َها )ة وهو قول أكثر املفسرين إجراء هذه اآلية على ظاهرها ، قالوا : وهي نظري قوله يف مانع الزكا األول : يـَو َم حيمى َعَليـ 

ويدل عليه قوله : " ال ألفني  (  نُفِسُكم  َفُذوُقوا  نَاِر َجَهناَم فتكوى هِبَا ِجَباُهُهم  َوُجنوبـُُهم  َوُظُهوُرُهم  هذا َما َكنَـز مُت  أل يف 
ا حممد يا حممد فأقول ال ء يوم القيامة على رقبته بعري له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة هلا ثغاء فينادي ييأحدكم جي

أملك لك من هللا شيئا  قد بلغتك " وعن ابن عباس أنه قال : ميثل له ذلك الشيء يف قعر جهنم ، مث يقال له : انزل اليه 
 فخذه فينزل إليه ، فإذا انتهى اليه محله على ظهره فال يقبل منه.

 بته ذلك الغلول ازدادت فضيحته.قال احملققون : والفائدة فيه أنه إذا جاء يوم القيامة وعلى رق
 .: أن يقال : ليس املقصود منه ظاهره ، بل املقصود تشديد الوعيد على سبيل التمثيل والتصوير  الوجه الثاين

 با  يأيت به حامال  له على ظهره ورقبته ، ُمعذ  : أي  (َوَمن يـَغ ُلل  يَأ ِت مبَا َغلا يـَو َم القيامة  : قوله تعاىل ) وقال القرطيب
ا  بإظهار خيانته على رؤوس األشهاد   .حبمله وثَِقله ، وَمرُعوبا  بصوته ، وُمَوخبا

وهذه الفضيحة اليت يُوقعها هللا تعاىل بالغال  نظرُي الفضيحة اليت توقع بالغادر ، يف أن يُنصب له ِلواء عند استه بقدر 
رَته.  َغد 

َبما يـَع َهدَ  َهُمونهوجعل هللا تعاىل هذه املعاقَبات َحس   ُه الَبشَر ويـَف 
 أي : تعطى كل نفس جزاء ما عملت وافيا  غري منقوص .( مثُه تُ َوَفه ُكلُّ نَ فحٍس َما َكَسَبتح ) 
 فال يزاد يف عقاب العاصي ، وال ينقص من ثواب املطيع . ( َوُهمح ال يُظحَلُمونَ ) 

 ( . َوال َيظ ِلُم رَبَُّك َأَحدا   كما قال تعاىل )
ٍم لِل َعِبيدِ ) وقال تعاىل َها َوَما رَبَُّك ِبَظالا ِسِه َوَمن  َأَساَء فـََعَليـ  لم لكمال عدله ال لعجزه عن فاهلل ال يظ( َمن  َعِمَل َصاحِلا  فَِلنَـف 

 .الظلم
  ملا ذكر عقوبة الغال، وأنه يأيت يوم القيامة مبا غله، وملا: وتأمل حسن االحرتاز يف هذه اآلية الكرمية ، قال السعدي 

-أن غريه من أنواع العاملني قد ال يوفون  -باملفهوم-أراد أن يذكر توفيته وجزاءه، وكان االقتصار على الغال يوهم 
 أتى بلفظ عام جامع له ولغريه.

  ذكر أن ذلك اجلزاء ليس خمتصا  مبن غل  ، بل كل نفس توَف جزاء ما كسبت من غري ظلم ،  قال أبو حيانو :
 : مر ة خبصوصه ، ومر ة باندراجه يف هذا العام ليعلم أنه غري متخلص من تبعة ما غل ، فصار الغال مذكورا  مرتني

 ومن تبعة ما كسبت من غري الغلول. 
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 الفوائد :
 حترمي الغلول وأنه من الكبائر . -1
 أنه ال ميكن لنِب أن يغل . -2
 أن اجلزاء من جنس العمل . -3
 إثبات البعث . -4
 ىل .إثبات قدرة هللا تعا -5
 جزاء كل نفس مبا كسبت . -6
 نفي الظلم عن هللا تعاىل . -7
ٍط مِ َن اَّللِه َوَمأحَواُه َجَهنهُم َوبِئحَس الحَمِصرُي ))    َواَن اَّللِه َكَمن بَاء ِبَسخح ُ 162َأَفَمِن ات هَبَع ِرضح ( ُهمح َدرََجاٌت ِعنَد اَّللِه واَّلله

 ( . (163َبِصرٌي َبَا يَ عحَمُلوَن )
 [ . 163 – 162ن : آل عمرا]  

------------------ 
َواَن اَّللِه َكَمنح بَاَء ِبَسَخٍط ِمَن اَّللهِ )  خيرب تعاىل أنه ال يستوي من كان قصده رضوان ربه، والعمل على  ( َأَفَمِن ات هَبَع ِرضح

 حكم هللا، وحكمة هللا، ما يرضيه، كمن ليس كذلك، ممن هو مكب على املعاصي، مسخط لربه، هذان ال يستويان يف
 ويف فطر عباد هللا.
 ن ( .أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوو كما قال تعاىل ) 

َل َباوقال تعاىل )  َا يـََتذَكاُر أُولُو األ  قُّ َكَمن  ُهَو أَع َمى ِإمنا َا أُن زَِل ِإلَي َك ِمن  رَبِ َك احلَ   ( . بِ أََفَمن  يـَع َلُم أمنا
نـ َيا مُثا ُهَو يـَو َم ال قِ  ) وقال تعاىل ََياِة الدُّ نَاُه َوع دا  َحَسنا  فـَُهَو الِقيِه َكَمن  َمتـاع َناُه َمَتاَع احل  َضرِينَ أََفَمن  َوَعد   ( . َياَمِة ِمَن ال ُمح 

 : َواَن اَّللِا لَي َس َكَمن  بَ  قال الشنقيطي يَِة َأنا َمِن اتـاَبَع رِض  ن َكاِر مبَع ىَن ذََكَر يف َهِذِه اآل  اَء ِبَسَخٍط ِمن ُه ; أِلَنا مَه َزَة اإل ِ
َواَن اَّللِا ، َوَلِكن  َأَشاَر ِإىَل بـَع ِضَها يف َمو ِضٍع آَخَر  ِي وملَ  يَذ ُكر  ُهَنا ِصَفَة َمِن اتـاَبَع رِض  الاِذيَن قَاَل هَلُُم  )َوُهَو قـَو لُُه النـاف 

بُـَنا اَّللُا َونِع َم ال وَِكيُل فَانـ َقَلُبوا بِِنع َمٍة  النااُس ِإنا النااَس َقد   َشو ُهم  فـَزَاَدُهم  ِإميَان ا َوقَالُوا َحس  ِمَن اَّللِا َوَفض ٍل ملَ  مَجَُعوا َلُكم  فَاخ 
ُهم  ُسوٌء َواتـابَـُعوا رِض َواَن اَّللِا َواَّللُا ُذو َفض ٍل َعِظيمٍ   ( . مَي َسس 

لِِه َوَأَشاَر ِإىَل بـَع   ُهم  يـَتَـَولاو َن الاِذيَن َكَفُروا لَِبئ َس َما َقداَمت  هَلُم  أَنـ ُفُسُهم  ) ِض ِصَفاِت َمن  بَاَء ِبَسَخٍط ِمَن اَّللِا ِبَقو  تـََرى َكِثري ا ِمنـ 
 ( .ُلل  يَأ ِت مبَا َغلا َوِبَقو لِِه ُهَنا : َوَمن  يـَغ   ( َأن  َسِخَط اَّللُا َعَلي ِهم  َويف ال َعَذاِب ُهم  َخاِلُدوَن 

 أي : مصريه جهنم ، وهي النار ، مسيت بذلك لغلظتها وبعد قعرها .( َوَمأحَواُه َجَهنهُم ) 
 أي : بئس ذلك املصري مصريهم .َوبِئحَس الحَمِصرُي( ) 

 الفوائد :
 بيان أنه ال يستوي من يتبع رضوان هللا ومن يبوء بسخطه . -1
 اىل .إثبات الرضا هلل تع -2
 إثبات السخط هلل تعاىل . -3
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 التحذير من التعرض لسخط هللا . -4
 ذم النار . -5
 أن الناس عند هللا منازل خمتلفة . -6
 أن اإلميان يزيد وينقص . -7
 إثبات العلو هلل تعاىل . -8
 هـ ( .1433/  11/  13) السبت :          إثبات البصر هلل تعاىل . -9

يِهمح َويُ َعلِ ُمهُ َقدح َمنه اَّللهُ ل )  ُلو َعَليحِهمح آيَاتِِه َويُ زَكِ  َِمِننَي ِإذح بَ َعَث ِفيِهمح َرُسواًل مِ نح أَنُفِسِهمح يَ ت ح ُم الحِكَتاَب  َعَلى الحُم
َمَة َوِإن َكانُواح ِمن قَ بحُل لَِفي َضالٍل مُِّبنٍي ) كح  ( . (164َواحلِح

 [ . 164] آل عمران :  
------------- 

ِمِننَي ِإذح بَ َعَث ِفيِهمح َرُسواًل  َلَقدح )  َح إذ بعث فيهم رسوال لقد أنعم هللا على املؤمنني من العرب; : أي  (َمنه اَّللهُ َعَلى الحُم
 م .من أنفسه

 أي : من جنسهم ليتمكنوا من خماطبته وسؤاله وجمالسته واالنتفاع به .( ِمنح أَن حُفِسِهمح ) 
َها  َوِمن  آيَاتِهِ كما قال تعاىل )  ُكُنوا ِإلَيـ   ( أي : من جنسكم .َأن  َخَلَق َلُكم  ِمن  أَنـ ُفِسُكم  أَز َواجا  لَِتس 

َا أَنَا َبَشٌر ِمثـ ُلُكم  يُوَحى ِإيَلا وقال تعاىل )   ( . ُقل  ِإمنا
َلَك ِمَن ال ُمر َسِلنَي ِإالا ِإنـاُهم  لََيأ ُكُلوَن الطا وقال تعاىل )  َواقِ َوَما أَر َسل َنا قـَبـ  َس   ( . َعاَم َومَي ُشوَن يِف األ 
ِل ال ُقَرىوقال تعاىل )   ( . َوَما أَر َسل َنا ِمن  قـَب ِلَك ِإالا رَِجاال  نُوِحي ِإلَي ِهم  ِمن  أَه 

 هلم إىل ما  إن بعثة الرسول إحسان إىل كل العاملني، وذلك ألن وجه اإلحسان يف بعثته كونه داعيا  :  قال الرازي
من عقاب هللا ويوصلهم إىل ثواب هللا، وهذا عام يف حق العاملني، ألنه مبعوث إىل كل العاملني، كما قال خيلصهم 

إال أنه ملا مل ينتفع هبذا اإلنعام إال أهل اإلسالم، فلهذا التأويل خص تعاىل هذه ( َوَما أرسلناك ِإالا َكافاة  ل لنااسِ )تعاىل 
َا أَنَت ُمنِذُر )وقوله ( ُهد ى ل لنااسِ )مع أنه هدى للكل، كما قال  (ُهد ى ل ل ُمتاِقنيَ ) املنة باملؤمنني، ونظريه قوله تعاىل ِإمنا

 ا(.َمن خيشاه
ُلو َعَليحِهمح آيَاتِِه ) ي َ   يعِن : القرآن .( ت ح

 التالوة هنا تشمل التالوة لفظا  ، والتالوة معىن ، والتالوة حكما  .
 بينهم . فالتالوة لفظا  : أن يقرأ الكتاب

 والتالوة معىن : أن يعلمهم معانيه .
 والتالوة حكما  : أن يعمل بأحكامه .

َ لِلنااِس َما نـُز َِل ِإلَي ِهم  َولََعلاُهم  يـَتَـَفكاُرونَ كما قال تعاىل ) و  َر لُِتبَـنيِ   ( . أَنـ َزل َنا ِإلَي َك الذ ِك 
وده : سبحانك اللهم ربنا وحبمدك ، يتأول القرآن ( يعِن يكثر أن يقول يف ركوعه وسج وقالت عائشة ) كان النِب 

 يعمل به واملراد باآليات هنا اآليات الشرعية وهي القرآن .
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يِهمح )  أي : يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس واخلََبث الذي كانوا متلبسني به ( َويُ زَكِ 
 يف حال شركهم وجاهليتهم .

، فطهارة النفوس بطاعة هللا وترك الشرك قهم، ويهذب أخالم من الشرك والنفاق وسوء األخالقيطهر قلوهبأي : 
  .والذنوب

 : ويطهرهم من الشرك باهلل وعبادة األوثان وينميهم ويكثرهم بطاعة هللا . قال ابن جرير 

 ( ِس َوُضَحاَهاوقد أقسم هللا بفالح من زكى نفسه فقال  ( . َقد  أَفـ َلَح َمن  زَكااَها.. . . َمِر ِإَذا َتالَهاَوال قَ  . َوالشام 
يِهم  هِبَا َوَصلِ  َعَلي ِهم  ِإنا َصالَتَك ومن أسباب تزكية النفس الصدقة كما قال تعاىل ) ُرُهم  َوتـُزَكِ  َواهِلِم  َصَدَقة  ُتَطهِ  ُخذ  ِمن  أَم 

يٌع َعِليمٌ   ( .  َسَكٌن هَلُم  َواَّللُا مسَِ
 (  ُقل  لِل ُمؤ ِمِننَي يـَُغضُّوا ِمن  أَب َصارِِهم  َوحَي َفُظوا فـُُروَجُهم  َذِلَك أَز َكى هَلُم  غض البصر وحفظ الفرج كما قال تعاىل )   ومنها :

ُر َمن  زَكااَها أَن َت َولِ يقول ) ومنها : الدعاء بذلك : كان   يـَُّها َوَمو اَلَها اللاُهما ِإين ِ اللاُهما آِت نـَف ِسى تـَق َواَها َوزَكِ َها أَن َت َخيـ 
َتَجاُب هلََ  َبُع َوِمن  َدع َوٍة اَل ُيس  َفُع َوِمن  قـَل ٍب الَ خَي َشُع َوِمن  نـَف ٍس الَ َتش   ا ( رواه مسلم .أَُعوُذ ِبَك ِمن  ِعل ٍم اَل يـَنـ 

 له حكم :إرسال الرسل و  ني التبشري واإلنذار ، فيه أن مهمة الرسل والنبي 
 كافر .ل: التبشري للمؤمن واإلنذار ل أوالً 

 ( . َوَما نـُر ِسُل ال ُمر َسِلنَي ِإالا ُمَبشِ رِيَن َوُمنِذرِينَ قال تعاىل )
 ( .رُُّسال  مَُّبشِ رِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالا َيُكوَن لِلنااِس َعَلى اَّللِ  ُحجاٌة بـَع َد الرُُّسِل وقال تعاىل )
 ( . َلَح َفاَل َخو ٌف َعَلي ِهم  َواَل ُهم  حَي َزنُونَ ـُل ال ُمر َسِلنَي ِإالا ُمَبشِ رِيَن َوُمنِذرِيَن َفَمن  آَمَن َوَأص  َوَما نـُر سِ وقال تعاىل )
 ( .ِإناا أَر َسل َناَك َشاِهدا  َوُمَبشِ را  َونَِذيرا  وقال تعاىل )

 : رمحة للناس . ثانياً 
َة  ل ِل َعاَلِمنَي  َوَما أَر َسل َناَك ِإالا قال تعاىل )  ( .َرمح 

 : البالغ املبني . ثالثاً 
َا َعَلي َك ال َباَلُغ َواَّللُ  َبِصرٌي بِال ِعَبادِ قال تعاىل )و   ( . ِإن تـََولاو ا  فَِإمنا

ُتُموَن وقال تعاىل )   ( .ماا َعَلى الراُسوِل ِإالا ال َباَلُغ َواَّللُ  يـَع َلُم َما تـُب ُدوَن َوَما َتك 
َا َعَلي َك ال َباَلُغ ال ُمِبنُي قال تعاىل )و   ( .فَِإن تـََولاو ا  فَِإمنا

 : الدعوة إىل هللا . رابعاً 
َتِنُبوا  الطااُغوَت قال تعاىل )   ( .َوَلَقد  بـََعثـ َنا يِف ُكلِ  أُماٍة راُسوال  أَِن اع ُبُدوا  اَّللَ  َواج 
 ( .ِمن راُسوٍل ِإالا نُوِحي ِإلَي ِه أَناُه اَل ِإلََه ِإالا أَنَا فَاع ُبُدوِن  َوَما أَر َسل َنا ِمن قـَب ِلكَ وقال تعاىل )

 : إقامة احلجة . خامساً 
 ( .رُُّسال  مَُّبشِ رِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالا َيُكوَن لِلنااِس َعَلى اَّللِ  ُحجاٌة بـَع َد الرُُّسِل قال تعاىل )

َنا َرسُ َوَلو  أَناا أَه  وقال تعاىل ) َناُهم بَِعَذاٍب مِ ن قـَب ِلِه َلَقاُلوا رَبـاَنا َلو اَل أَر َسل َت ِإلَيـ   .(وال  فـََنتاِبَع آيَاِتَك ِمن قـَب ِل َأن ناِذلا َوََن َزى ـَلك 
الثاين تعليم ، وهو القرآن ، وليس هذا تكرار مع قوله ) يتلو عليهم آياته ( ألن األول تالوة و  (َويُ َعلِ ُمُهُم الحِكَتاَب ) 
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 والتعليم أخص من التالوة ، والتعليم هنا شامل لتعليم اللفظ وتعليم املعىن وتعليم احلكم .
( هو الكتابة ، ويدل عليه أن هللا ذكر القرآن قبله ، فلو قلنا إن املراد  َعلِ ُمُهُم ال ِكَتابَ وذهب بعضهم إىل أن معىن ) وي
 بالكتاب هو القرآن لصار تكرارا  .

َمَة )  كح ميعِن السـنة ، قاله احلسن وقتادة ومقاتل كما قال تعاىل ) (َواحلِح ك  : الفهم  وقيل (.ةَ َـ َوأَنـ َزَل اَّللُا َعَلي َك ال ِكَتاَب َواحلِ 
 يف الدين وال منافاة .

 أي : من قبل هذا الرسول .( َوِإنح َكانُوا ِمنح قَ بحُل ) 
 ل ظاهر جلي بني  لكل أحد .أي : لفي غي وجهَلِفي َضالٍل ُمِبنٍي( ) 

 الفوائد :
 نعمة هللا تعاىل على العرب ، حيث جعل النِب منهم وبلساهنم . -1

 هللا وتعليمه ، وتزكية النفوس بطاعة رهبا واخلضوع له . كتاب  أن مهمة الرسل : تالوة -2

 خراج الناس من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد .من أعظم النعم نعمة ارسال الرسل إل -3

 يف ختصيصه هبذه الرسالة ، وعلى العرب يف اختياره منهم . اإلشارة إىل عظم فضل هللا على نبيه  -4

َها قُ لحُتمح َأَّنه َهَذا ُقلح ُهَو ِمنح ِعنِد أَن حُفِسُكمح ِإنه )  َلي ح ٍء َقِديٌر َأَوَلمها َأَصابَ تحُكم مُِّصيَبٌة َقدح َأَصبحُتم مِ ث ح اَّللهَ َعَلى ُكلِ  َشيح
(165) . ) 

 [ . 165آل عمران:] 
----------- 

 صيب منهم يوم أحد من قتل السبعني منهم .وهي ما أ( َأَوَلمها َأَصابَ تحُكمح ُمِصيَبٌة ) 
َها )  َلي ح  يعِن : يوم بدر ، فإهنم قتلوا من املشركني سبعني قتيال  وأسروا سبعني أسريا  .( َقدح َأَصبحُتمح ِمث ح
 أي : من أين جرى علينا هذا   ( قُ لحُتمح َأَّنه َهَذا) 
 حني أمركم أن ال تربحوا مكانكم فعصيتم . أي : بسبب عصيانكم رسول هللا ( ُقلح ُهَو ِمنح ِعنحِد أَن حُفِسُكمح  )

 فاملعاصي سبب للهزمية واخلسران .
 ( . َكِثريٍ   َوَما َأَصاَبُكم  ِمن  ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبت  أَي ِديُكم  َويـَع ُفو َعن  قال تعاىل ) 
ُهم   وقال تعاىل ) ُهم  َمن  َأَخَذت ُه الصاي َحُة َوِمنـ  ُهم  َمن  أَر َسل َنا َعَلي ِه َحاِصبا  َوِمنـ  نَا ِبَذن ِبِه َفِمنـ  َر َض فُكال   َأَخذ  َنا بِِه األ  َمن  َخَسف 

ُ لَِيظ ِلَمُهم  َوَلِكن  كَ  ُهم  َمن  أَغ َرقـ َنا َوَما َكاَن اَّللا  ( . انُوا أَنـ ُفَسُهم  َيظ ِلُمونَ َوِمنـ 
ِر َوعَ وقال تعاىل )  َم  َصي ُتم  ِمن  بـَع ِد َما أَرَاُكم  َما َوَلَقد  َصَدَقُكُم اَّللُا َوع َدُه ِإذ  حَتُسُّونـَُهم  بِِإذ نِِه َحَّتا ِإَذا َفِشل ُتم  َوتـََناَزع ُتم  يِف األ 

نـ َيا ُهم  لَِيب َتِلَيُكم  َوَلَقد  َعَفا َعن ُكم  َواَّللُا ُذو َفض ٍل عَ  حتُِبُّوَن ِمن ُكم  َمن  يُرِيُد الدُّ ِخَرَة مُثا َصَرَفُكم  َعنـ  َلى َوِمن ُكم  َمن  يُرِيُد اآل 
 ( . ال ُمؤ ِمِننيَ 

ا إىل ينزعه عنكم حَّت ترجعو ، وتركتم اجلهاد سلط هللا عليكم ذال  ال تم بالعينة ، وأخذمت أذناب البقرإذا تبايع) وقال 
 .دينكم(

 َوَما ) أن يشهد ذنوبه، وأن هللا إمنا سلطهم عليه بذنبه، كما قال تعاىل: عني على الصرب قال ابن تيمية فيما ي
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فإذا شهد العبد أن مجيع ما يناله من املكروه فسببه ذنوبه،  (َأَصاَبُكم  ِمن  ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبت  أَي ِديُكم  َويـَع ُفو َعن  َكِثريٍ 
، عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم، وإذا رأيت العبد يقع يف اليت سلطهم عليه تغل بالتوبة واالستغفار من الذنوباش

الناس إذا آذوه وال يرجع إىل نفسه باللوم واالستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية، وإذا تاب واستغفر، وقال: 
 هذا بذنويب، صارت يف حقه نعمة.

ٍء َقِديٌر(ِإنه اَّللهَ عَ )   أي : يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد ، ال معقب حلكمه . َلى ُكلِ  َشيح
  : أي قادر على النصر ، وعلى منعه ، وعلى أن يصيب بكم تارة ،  (إن هللا على كل شيء قدير  )قال أبو حيان

 ويصيب منكم أخرى.
 ، ألن من هو قادر على كل شيء هو قادر ونبه بذلك على أن ما أصاهبم كان لوهن يف دينهم ، ال لضعف يف قدرة هللا

 ه  [ .1433/  11/  14] األحد :                ل .فاعهم على كل حاعلى د
 الفوائد :

 حكمة هللا يف ابتالء أهل اإلميان .-1
 يستحب أن يذكر اإلنسان مبا يهون مصيبته . -2
 خطر الذنوب واملعاصي ، وأهنا سبب للهزمية واخلذالن . -3
 ثبات اسم القدير من أمساء هللا تعاىل .إ -4
ِمِننَي ))  َح َعاِن فَِبِإذحِن اَّللِه َولِيَ عحَلَم الحُم َمح َم الحتَ َقى اجلح اح قَاتُِلواح 166َوَما َأَصاَبُكمح يَ وح ( َولحيَ عحَلَم الهِذيَن نَافَ ُقواح َوِقيَل ََلُمح تَ َعاَلوح

َواِهِهم  ِف َسِبيِل اَّللِه َأِو ادحفَ ُعواح قَاُلواح  ُهمح ِلإِلَيَاِن يَ ُقوُلوَن بَِأف ح َمِئٍذ َأق حَرُب ِمن ح ِر يَ وح مها َلوح نَ عحَلُم ِقَتااًل الهت هبَ عحَناُكمح ُهمح لِلحُكفح
ُتُموَن ) َواِِنِمح َوقَ َعُدواح َلوح َأطَاُعو 167لَيحَس ِف قُ ُلوِِبِمح َواَّللهُ َأعحَلُم َبَا َيكح نَا َما قُِتُلوا ُقلح فَادحَرُؤوا َعنح ( الهِذيَن قَاُلواح إِلخح

َت ِإن ُكنُتمح َصاِدِقنَي )  ( . (168أَنُفِسُكُم الحَموح
 [ . 168 – 166] آل عمران :  

------------------ 
َعاِن )   َمح َم الحتَ َقى اجلح  .صابكم يوم أحد ، يوم التقى مجع املسلمني ومجع املشركني أأي : وما ( َوَما َأَصاَبُكمح يَ وح

 أي : بقضاء هللا وقدره .( فَِبِإذحِن اَّللِه ) 
ِمِننيَ )  َح  وا .زلزلميان الذين صربوا وثبتوا ومل يتأي : ليعلم أهل اإل(  َولِيَ عحَلَم الحُم
 .  والالم الم التعليل ، وهي مكسورة دائما 
بن سلول وأصحابه الذين اَنذلوا يوم أحد عن رسول أي : وليعلم أهل النفاق كعبد هللا بن أيب ( َولِيَ عحَلَم الهِذيَن نَافَ ُقوا ) 

 . ورجعوا وكانوا حنوا  من ثالَثائة رجل هللا 
ا قَاتُِلوا ِف َسِبيِل اَّللِه )   أي : قال هلم بعض أهل اإلميان : تعالوا قاتلوا املشركني معنا .( َوِقيَل ََلُمح تَ َعاَلوح

 وقيل : بالدعاء ، وقيل : رابطوا . قيل : كثروا سواد املسلمني ،( َأِو ادحفَ ُعوا 
 وقيل : عن حمارمكم وبلدكم .

 متعللني .( قَاُلوا ) 
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 يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا  جلئناكم ، ولكن ال تلقون قتاال  .( َلوح نَ عحَلُم ِقَتااًل اَلت هبَ عحَناُكمح ) 
ُهمح ِلإلحَِيَاِن )  َمِئٍذ َأق حَرُب ِمن ح ِر يَ وح  منهم إىل اإلميان . : بإظهارهم هذا القول صاروا أقرب إىل الكفر أي( ُهمح ِللحُكفح
َواِهِهمح َما لَيحَس ِف قُ ُلوِِبِمح )   . هرون خالف ما يضمرونأي : يظ( يَ ُقوُلوَن بَِأف ح
 . ويف هذا ذم الكذب 
ُتُمونَ )   من النفاق والشرك .(  َواَّللهُ َأعحَلُم َبَا َيكح
َوا)  د وعدم اخلروج ما قتلوا أي: لو مسعوا من مشورتنا عليهم يف القعو  (ِِنِمح َوقَ َعُدوا َلوح َأطَاُعونَا َما قُِتُلوا الهِذيَن قَاُلوا إِلخح

 ل .مع من قت
 قال ابن عباس : نزلت يف عبد هللا بن ُأيب . ويف إخواهنم  (الذين قالوا إلخواهنم ) قوله تعاىل :  قال ابن اجلوزي

 قوالن .
 هنم يف النفاق ، قاله ابن عباس .أهنم إخوا أحدمها :
 إخواهنم يف النسب ، قاله مقاتل . والثاين :

فعلى األول يكون املعىن : قالوا إلخواهنم املنافقني : لو أطاعنا الذين قتلوا مع حممد ما قتلوا ، وعلى الثاين يكون املعىن :  
 قالوا عن إخواهنم الذين استشهدوا بأحد : لو أطاعونا ما قتلوا .

 أي: مجعوا بني التخلف عن اجلهاد، وبني االعرتاض والتكذيب   (َلو  َأطَاُعونَا َما قُِتُلوا قوله تعاىل ) ال السعدي :ق
 ه .بقضاء هللا وقدر 

َت ِإنح ُكنحُتمح َصاِدِقنَي( )  َلم به الشخص من القتل واملوت،ُقلح فَادحرَُأوا َعنح أَن حُفِسُكُم الحَموح فينبغي،  أي: إن كان الُقعود َيس 
  .فادفعوا عن أنفسكم املوت إن كنتم صادقنيبروج مشيدة ،  أنكم ال متوتون، واملوت ال بد آت إليكم ولو كنتم يف

  أي إن كنتم صادقني إنكم ( ُقل  فَاد َرءوا َعن  أَنُفِسُكُم ال َمو َت ِإن ُكنُتم  صادقني قوله تعاىل ) :  يوقال البيضاو
ب عليه فادفعوا عن أنفسكم املوت وأسبابه ، فإنه أحرى بكم ، واملعىن أن القعود تقدرون على دفع القتل عمن كت

غري مغن عن املوت ، فإن أسباب املوت كثرية كما أن القتال يكون سببا  للهالك والقعود سببا  للنجاة قد يكون 
 س .األمر بالعك

 الفوائد :
 تسلية املؤمن بقضاء هللا وقدره . -1
 على عبده املؤمن ما يكرهه حلكم عظيمة .أن هللا قد يقد ر -2
 إثبات النفاق يف هذه األمة . -3
 التحذير من النفاق .-4
 أن املنافق حيرص كل احلرص على كتم نفاقه . -5
 التنديد هبؤالء الذين مجعوا بني قبح الفعل وقبح القول . -6
 حترمي االعرتاض على قدر هللا . -7
 أنه ال ميكن درء املوت . -8



الشيخ/ سليمان بن حممد اللهيميد  تفسري سورة آل عمران

 261 

َياء ِعنَد َرِبِ ِمح يُ رحزَُقوَن )وَ )   ِلِه 169اَل َُتحَسنَبه الهِذيَن قُِتُلواح ِف َسِبيِل اَّللِه َأمحَواتًا َبلح َأحح ( َفرِِحنَي َبَا آتَاُهُم اَّللهُ ِمن َفضح
ٌف َعَليحِهمح  َتبحِشُروَن بِالهِذيَن ملَح يَ لحَحُقواح ِِبِم مِ نح َخلحِفِهمح َأاله َخوح َتبحِشُروَن بِِنعحَمٍة مِ َن اَّللِه 170َواَل ُهمح حَيحَزنُوَن ) َوَيسح ( َيسح

ِمِننَي ) َوَفضحٍل َوَأنه اَّللهَ الَ  َح َر الحُم  ( . (171ُيِضيُع َأجح
 [ . 171 – 169] آل عمران : 
------------------ 

 اد أعداء الدين ، قاصدين بذلك إعالء كلمة هللا .أي : يف جه( َوال َُتحَسنَبه الهِذيَن قُِتُلوا ِف َسِبيِل اَّللِه ) 
َسِبيِل اَّللِا فَِإنا َأَحَدنَا يـَُقاِتُل َغَضبا  ،  فـََقاَل يَا َرُسوَل اَّللِا ، َما ال ِقَتاُل يِف   َجاَء َرُجٌل ِإىَل الناِب ِ ) َعن  َأىِب ُموَسى قَاَل 

ياة  . فـََرَفَع إِلَي ِه رَأ سَ  ال ُعل َيا  يَ َمن  قَاَتَل لَِتُكوَن َكِلَمُة اَّللِا هِ » فـََقاَل  -قَاَل َوَما َرَفَع ِإلَي ِه رَأ َسُه ِإالا أَناُه َكاَن قَائِما   -ُه َويـَُقاِتُل محَِ
 ( متفق عليه .َسِبيِل اَّللِا َعزا َوَجلا  فـَُهَو يِف 

َياٌء ِعنحَد َرِبِ ِمح يُ رحزَُقونَ )  رب تعاىل عن الشهداء بأهنم وإن قتلوا يف هذه الدار ، فإن أرواحهم حية مرزوقة ( خي َأمحَواتًا َبلح َأحح
 يف دار القرار .

 : ملا بني هللا سبحانه أن ما جرى على املؤمنني يوم أحد كان امتحانا  ليتميز املؤمن من املنافق ،  قال الشوكاين
لكرامة ، والنعمة ، وأن مثل هذا مما يتنافس فيه والكاذب من الصادق ، بني ههنا أن من مل ينهزم ، وقتل فله هذه ا
َلو   )وقالوا  (لاو  َكانُوا  ِعن َدنَا َما َماُتوا  َوَما قُِتُلوا   )املتنافسون ، ال مما خياف ، وحيذر ، كما قالوا من حكى هللا عنهم 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم ، أو لكل أحد فهذه اجلملة مستأنفة لبيان هذا املعىن ، واخلطاب لر  (َأطَاُعونَا َما قُِتُلوا 
 بالياء التحتية ، أي : ال حيسَب حاسب . ئ، وقر 

وقد اختلف أهل العلم يف الشهداء املذكورين يف هذه اآلية من هم  فقيل : يف شهداء أحد ، وقيل : يف شهداء بدر ، 
 .تبار بعموم اللفظ وقيل : يف شهداء بئر معونة . وعلى فرض أهنا نزلت يف سبب خاص ، فاالع

 يقتضي علو درجتهم ، وقرهبم من رهبم . ( ِعن َد َرهبِ ِم  : قوله تعاىل ) قال السعدي 
ِلِه )  أي : الشهداء الذين قتلوا يف سبيل هللا أحياء عند هللا ، وهم فرحون مما هم فيه من ( َفرِِحنَي َبَا آتَاُهُم اَّللهُ ِمنح َفضح

 النعمة والغبطة .
 أي مغتبطون بذلك ، وقد قرت به عيوهنم ، وفرحت به نفوسهم ،  وذلك حلسنه ، وكثرته ،  قال السعدي :

 وعظمته ، وكمال اللذة يف الوصول إليه ، وعدم املنغص .
يَ  ) عن مسروق قال: سألنا عبد هللا عن هذه اآلية َوات ا َبل  َأح   (اٌء ِعن َد َرهبِ ِم  يـُر َزُقوَن َوال حَت َسََبا الاِذيَن قُِتُلوا يِف َسِبيِل اَّللِا أَم 

رَ  ٍر هَلَا قـََناِديُل ُمَعلاَقٌة بِال َعر ِش، َتس  َناةِ فقال: أما إناا قد سألنا عن ذلك فقال: "أَر َواُحُهم  يف َجو ِف َطري ٍ ُخض  َحي ُث  ُح ِمَن اجل 
، مُثا تَأ ِوي ِإىَل تِل َك ال َقَناِديِل، فَاطاَلَع ِإلَي هِ  َتِهي َوحَن ُن َشاَءت  ٍء َنش  تَـُهوَن َشي ئ ا  فـََقاُلوا: َأيا َشي  م  رَبُـُّهم  اطِ الَعة  فـََقاَل: َهل  َتش 

َنا  فـََفَعَل َذِلَك هِبِم  َثالَث َمرااٍت، فـََلماا رَأَو ا أَنـاُهم  َلن   يـُتـ رَُكوا  َناِة َحي ُث ِشئـ  رَُح ِمَن اجل  أَلُوا قَالُواَنس  ، نُرِيُد أَن  ِمن  أَن  ُيس  : يَا َربِ 
َرى، فـََلماا رََأى َأن  لَي َس هَلُم  َحاَجةٌ  َساِدنَا َحَّتا نـُق َتَل يف َسِبيِلَك َمراة  ُأخ   ( رواه مسلم .  تُرُِكواتـَُردا أَر َواَحَنا يف َأج 

نـ َيا ِإال الشاِهيُد فَِإناُه َيُسرُُّه َما ِمن  نـَف ٍس مَتُوُت، هَلَا ِعن َد اَّللِا َخيـ رٌ )  قال عن أنس أن رسول هللا و  ، َيُسرَُّها َأن  تـَر ِجَع ِإىَل الدُّ
َرى ِلَما يـََرى ِمن  َفض ِل الشاَهادَ  َتَل َمراة  ُأخ  نـ َيا فـَيُـق   ة ( رواه مسلم .َأن  يـَر ِجَع ِإىَل الدُّ
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َتبحِشُروَن بِالهِذيَن ملَح يَ لحَحُقوا ِِبِمح ِمنح َخلحِفهِ )  أي : يستبشرون بإخواهنم اجملاهدين الذين مل ميوتوا يف اجلهاد مبا  ( مح َوَيسح
 سيكونون عليه بعد املوت إن استشهدوا ، فهم لذلك فرحون مستبشرون .

ٌف َعَليحِهمح َوال ُهمح حَيحَزنُونَ  ) أي : بأن ال خوف عليهم يف اآلخرة وال هم حيزنون على مفارقة الدنيا ألهنم يف (  َأاله َخوح
 جنات النعيم .

َتبحِشُروَن بِِنعحَمٍة ِمَن اَّللِه َوَفضحٍل )   بعضهم بعضا  ، بأعظم مهنأ به ، وهو : نعمة رهبم وفضله وإحسانه . ئأي : يهن( َيسح
ِمِننيَ  َوَأنه اَّللهَ ال)  َح َر الحُم  بل ينميه ويشكره ، ويزيده من فضله ، ما ال يصل إليه سعيهم .(  ُيِضيُع َأجح
 ية فيها داللة واضحة على فضل الشهادة ، وللشهادة فضائل كثرية :هذه اآل 

 أواًل : من أسباب دخول اجلنة .
 كما يف حديث الباب .

َناَة يـَُقاتُِلوَن يِف َسِبيِل اوقال تعاىل  َواهَلُم  بَِأنا هَلُُم اجل  تَـَرى ِمَن ال ُمؤ ِمِننَي أَنـ ُفَسُهم  َوأَم  تَـُلوَن َوع دا  َعَلي ِه َّللِا فَـ )ِإنا اَّللَا اش  تُـُلوَن َويـُق  يَـق 
َتب ِشُروا بِبَـي ِعُكُم الاذِ  ِدِه ِمَن اَّللِا فَاس  يِل َوال ُقر آِن َوَمن  أَو ََف ِبَعه   . ي بَايـَع ُتم  ِبِه َوَذِلَك ُهَو ال َفو ُز ال َعِظيُم(َحق ا  يف التـاو رَاِة َواإل ِجنِ 

يوم أحد : أرأيت إن قتلت فأين أنا   قال : يف اجلنة ، فألقى مترات يف يده مث   وعن جابر . قال ) قال رجل للنِب
 قاتل حَّت قتل ( متفق عليه .

 ثانياً : احلياة بعد االستشهاد مباشرة .
ُعرُ قال تعاىل  َياٌء َوَلِكن  ال َتش  َواٌت َبل  َأح  َتُل يف َسِبيِل اَّللِا أَم   .ون ( )َوال تـَُقوُلوا ِلَمن  يـُق 

; مبعىن الذين تلفت نفوسهم وعدموا احلياة ، وتصرمت عنهم  ينهى تعاىل عباده املؤمنني عن أن يقولوا للشهداء أمواتا  
اللذات ، وأضحوا كاجلمادات ، كما يتبادر من معىن امليت ، ويأمرهم سبحانه بأن يقولوا هلم : األحياء ; ألهنم أحياء 

َياء ِعنَد َرهبِ ِم  يـُر َزُقوَن . عند رهبم يرزقون ، كما قال تعاىل يف آ َواتا  َبل  َأح  رَان )َواَل حَت َسََبا الاِذيَن قُِتُلوا  يف َسِبيِل اَّللِ  أَم  ل ِعم 
َتب ِشُروَن بِالاِذيَن ملَ  يـَل َحُقوا  هِبِم مِ ن  َخل ِفِهم  َأالا َخو   ِلِه َوَيس  ي ِهم  َواَل ُهم  حَي َزنُوَن * ٌف َعلَ َفرِِحنَي مبَا آتَاُهُم اَّللُ  ِمن َفض 

َر ال ُمؤ ِمِننَي ( . َتب ِشُروَن بِِنع َمٍة مِ َن اَّللِ  َوَفض ٍل َوَأنا اَّللَ  الَ ُيِضيُع َأج   َيس 
 َياءٌ ) : قال الشيخ ابن عثيمني َواٌت َبل  َأح  َتُل يِف َسِبيِل اَّللِا أَم   -ات موتا  مطلقا  ( املراد ال تقولوا أمو َوال تـَُقوُلوا ِلَمن  يـُق 

فهذا موجود ، ولوال أن أرواحهم فارقت أجسادهم ملا دفناهم ، ولكن  -دون املوت الذي هو مفارقة الروح للجسد 
املوت املطلق مل يقع منهم بدليل اإلضراب اإلبطايل يف قوله تعاىل ) بل أحياء ( يعِن : بل هم أحياء ، واملراد أهنم 

 آل عمران ، وهي حياة برزخية ال نعلم كيفيتها وهلذا قال :أحياء عند رهبم ، كما يف آية 
ُعُرونَ )   أي : ال تشعرون حبياهتم ، ألهنا حياة برزخية ، ولوال أن هللا عز وجل أخربنا هبا ما كنا نعلم هبا .(  َوَلِكنح ال َتشح

َواتا  وقال تعاىل  َياٌء ِعن َد َرهبِ ِم  يـُر َزُقوَن( )َوال حَت َسََبا الاِذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللِا أَم   . َبل  َأح 
 ثالثاً : مغفرة الذنوب وتكفري السيئات .

ُهم  سَ قال تعاىل  رُِجوا ِمن  ِديَارِِهم  َوأُوُذوا يِف َسِبيِلي َوقَاتـَُلوا َوقُِتُلوا أَلَُكفِ َرنا َعنـ  نااٍت يِ َئاهِتِم  َوأَلُد ِخَلنـاُهم  جَ )فَالاِذيَن َهاَجُروا َوُأخ 
ُن الثـاَواِب(  َنـ َهاُر ثـََوابا  ِمن  ِعن ِد اَّللِا َواَّللُا ِعن َدُه ُحس   .جَت رِي ِمن  حَت ِتَها األ 

 ) يغفر للشهيد كل شيء إال الدين ( رواه مسلم . وقال 
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 ... ( رواه الرتمذي .ال يغفر له عند أول دفعة من دمه ) إن للشهيد عند هللا ست خص وقال 
 : َتِن الرجوع إَل الدنيا فيقتل مرة أخرى بل عشر مرات . رابعاً 

) ما من عبد ميوت له عند هللا خري يسره أن يرجع إىل الدنيا ، وأن له الدنيا وما فيها ، إال  عن أنس . قال : قال 
يرى من الكرامة (  الشهيد ملا يرى من فضل الشهادة ، فإنه يسرُه أن يرجع إىل الدنيا فيقتل مرة أخرى ويف رواية : ملا

 متفق عليه .
 خامساً : الشهيد ِف الفردوس األعلى .

فقالت : يا رسول هللا أال حتدثِن عن حارثة ، وكان قتل يوم بدر ، أصابه سهم ،  وعن أنس ) أن أم حارثة أتت النِب 
أم حارثة ، إهنا جنان يف فإن كان يف اجلنة صربت ، وإن كان غري ذلك اجتهدت عليه بالبكاء ، فقال رسول هللا : يا 

 اجلنة وإن ابنك أصاب الفردوس األعلى ( متفق عليه .
 سادساً : املالئكة تظل الشهيد بأجنحتها .

وقد مث ل به ووضع بني يديه ، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاين قومي ، فسمع  عن جابر قال )جيء بأيب إىل النِب 
فقال: مل تبكي أو ال تبكي، ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها(  –أو أخت عمرو  –صوت نائحة، فقيل: ابنة عمرو 

 متفق عليه 
 سابعاً : الشهداء ال يفتنون ِف قبورهم :

) للشهيد عند هللا ست خصال : يغفر له يف أول دفعة ، ويرى  عن املقداد بن معد يكرب . قال : قال رسول هللا 
 لرتمذي .مقعده من اجلنة ، وجيار من عذاب القرب ( رواه ا

 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 السيـوف تلمع وتقطع ، واألسنة تربق وخترق ، والسهام ترشق  قال ابن النحاس

واألعضاء تتطاير ، وجاد بنفسه هلل تعاىل إميانا  به وتصديقا  بوعده ووعيده ،  ومترق ، والرؤوس تندر ، والدماء تثعب ،
فيكفيه هذا امتحانا  إلميانه واختبارا  له وفتنة ، إذ لو كان عنده شك أو ارتياب لوىل الدبر ، وذهل عما هو واجب عليه 

 .من الثبات ، وداخله الشك واالرتياب 
 ل .ثامناً : الشهيد ال يشعر بأمل القت

) ما جيد الشهيد من مس القتل إال كما جيد أحدكم من مس القرصة ( رواه  عن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 
 الرتمذي .

 قال علي : إن مل تقتلوا متوتـوا ، والذي نفسي بيده أللف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش 
 تاسعاً : دم الشهيد أحب شيء إَل هللا .

) ليس شيء أحب إىل هللا من قطرتني وأثرين : قطرة من دموع يف خشية هللا ،  . قال : قال رسول هللا عن أيب أمامة 
 وقطرة دم هترق يف سبيل هللا ، وأما األثـران : فأثر يف سبيل هللا ، وأثر يف فريضة من فرائض هللا ( رواه الرتمذي .

 عاشرًا : الشهيد يشفع ِف أهل بيته .
 يقول : ) يشفع الشهيد يف سبعني من أهل بيته ( رواه الرتمذي . : مسعت رسول هللا  عن أم الدرداء قال
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 احلادي عشر : ال يشرتط للشهيد أعمال صاحلة قبل الشهادة .
رجل مقنع باحلديد ، فقال : يا رسول هللا أقاتل أو أسلم   قال : أسلم مث قاتل  عن الرباء بن عازب قال ) أتى النِب 

 : عمل قليل وأجر كثري ( رواه البخاري . اتل فقتل ، فقال رسول هللا ، فأسلم مث ق
 فائدة : مسي الشهيد بذلك :

قال النضر بن ِشيل : ألنه حي ، فإن أرواحهم شهدت وحضرت دار اإلسالم وأرواح غريهم إمنا ” :  قال النووي
 .“ تشهدها يوم القيامة 

 .“ ه عليهم الصالة والسالم يشهدون له باجلنة إن هللا تعاىل ومالئكت” : قال ابن األنباري و
 : ألنه شهد عند خروج روحه ما أعده هللا تعاىل له من الثواب والكرامة .وقيل 
 : ألن مالئكة الرمحة يشهدونه فيأخذون روحه . وقيل
 : ألنه شهد له باإلميان وخامتة اخلري بظاهر حاله . وقيل

 هو الدم .     : ألن عليه شاهدا  بكونه شهيدا  و وقيل 
 الفوائد :

 فضيلة من قتل يف سبيل هللا .-1
 الرتغيب يف اجلهاد يف سبيل هللا .-2
 فضيلة الشهداء لكوهنم عند هللا .-3
 أن الشهداء يرزقون وهم أموات .-4
ُح لِلهِذيَن َأحح  )   َتَجابُواح َّلِلِ  َوالرهُسوِل ِمن بَ عحِد َمآ َأَصابَ ُهُم الحَقرح ٌر َعِظيٌم )الهِذيَن اسح ُهمح َوات هَقواح َأجح  ( . (172َسُنواح ِمن ح
 [ . 172] آل عمران :  

------------- 
َتَجابُوا َّلِلِه َوالرهُسوِل ِمنح بَ عحِد َما َأَصابَ ُهُم الحَقرححُ )   هذا كان يوم "محراء األسد"، وذلك أن املشركني ملا  ( الهِذيَن اسح

يف سريهم تـََند ُموا مل ال مَتاموا على أهل املدينة  ني إىل بالدهم، فلما استمروا وا راجعأصابوا ما أصابوا من املسلمني كرُّ 
 وجعلوها الفيصلة. 

، ومل يأذن  ألحد ندب املسلمني إىل الذهاب وراءهم ليُـر ِعَبهم ويريهم أن هبم قـُو ة  وجلدا   فلما بلغ ذلك رسول هللا 
فانتدب املسلمون على ما هبم من اجلراح  -ملا سنذكره- ن عبد هللا سوى من حضر الوقعة يوم أحد، سوى جابر ب

 ) تفسري ابن كثري ( .  . واإلثخان طاعة هلل  ولرسوله 
  : فوا من أحد : وهو األصح أن أبا سفيان وأصحابه ملا انصر األول :يف سبب نزول هذه اآلية قوالنقال الرازي

، يبق منهم إال القليل فلم تركناهم  بل الواجب أن نرجع ونستأصلهمثرهم ومل ، وقالوا إنا قتلنا أكوبلغوا الروحاء ندموا
، فندب أصحابه من أصحابه قوة، فأراد أن يرهب الكفار ويريهم من نفسه و فهموا بالرجوع فبلغ ذلك رسول هللا 

مع  فخرج الرسول ، ن معي إال من كان معي يف القتال: ال أريد أن خيرج اآلىل اخلروج يف طلب أيب سفيان وقالإ
، قيل كانوا سبعني رجال حَّت بلغوا محراء األسد وهو من املدينة على ثالثة أميال ، فألقى هللا الرعب قوم من أصحابه
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يف قلوب املشركني فاهنزموا ، وروي أنه كان فيهم من حيمل صاحبه على عنقه ساعة ، مث كان احملمول حيمل احلامل 
ان اجلراحات فيهم ، وكان فيهم من يتوكأ على صاحبه ساعة ، ويتوكأ عليه ساعة أخرى ، وكان كل ذلك إلثخ

 صاحبه ساعة.
ُهم  َواتـاَقو ا  قالت )َعن  َعاِئَشَة  َسُنوا ِمنـ  َتَجابُوا َّلِلِا َوالراُسوِل ِمن  بـَع ِد َما َأَصابـَُهُم ال َقر ُح لِلاِذيَن َأح  ٌر َعِظيٌم ( قَاَلت  الاِذيَن اس  َأج 

يِت لُِعر   ٍر ، َلماا َأَصاَب َرُسوَل اَّللِا   َوَة يَا اب َن ُأخ  ُر َوأَبُو َبك  ُهُم الزُّبـَيـ  َما َأَصاَب يـَو َم ُأُحٍد ، َوان َصَرَف َعن ُه  َكاَن أَبُوَك ِمنـ 
رُِكوَن َخاَف َأن  يـَر ِجُعوا قَاَل  َهُب يف » ال ُمش  ُهم  سَ « . ِإث رِِهم   َمن  يَذ  ٍر َوالزُّبـَري  فَانـ َتَدَب ِمنـ  ُعوَن َرُجال  ، قَاَل َكاَن ِفيِهم  أَبُو َبك   بـ 

 ( رواه البخاري .
ُهمح  ) َسُنوا ِمن ح  . باالستجابة ألمر الرسول ( ِللهِذيَن َأحح

ا )   املخالفة ألمره .( َوات هَقوح
ٌر َعِظيمٌ )   ثواب عظيم .(  َأجح

 الفوائد :
 ول من بعد ما أصاهبم القرح .فضيلة الصحابة حيث استجابوا هلل والرس-1
 أن أمر الرسول أمر هلل . -2
 أن هذا الذي عملوه من اإلحسان . -3
 فضل اإلحسان يف العمل . -4
بُ َنا)  ُهمح فَ َزاَدُهمح ِإَيَانًا َوقَاُلواح َحسح َشوح ( 173َم الحوَِكيُل )اَّللهُ َونِعح  الهِذيَن قَاَل ََلُُم النهاُس ِإنه النهاَس َقدح مَجَُعواح َلُكمح فَاخح

َواَن اَّللِه َواَّللهُ ُذو َفضحلٍ  ُهمح ُسوٌء َوات هبَ ُعواح ِرضح  ( . (174َعِظيٍم ) فَانَقَلُبواح بِِنعحَمٍة مِ َن اَّللِه َوَفضحٍل ملهح ََيحَسسح
 [ . 174 – 173] آل عمران :  

------------------ 
 الناس هنا رجل يقال له : نعيم بن مسعود .املراد ب( الهِذيَن قَاَل ََلُُم النهاُس ) 

 وأصحابه . ركب لقيهم أبو سفيان ، فضمن هلم ضمانا  لتخويف النِب وقيل : 
 .املراد بالناس هو أبو سفيان وأصحابه ورؤساء عسكره  (  ِإنه النهاسَ ) 
  : لى االنصراف إىل مكة يف ملا عزم عنزلت هذه اآلية يف غزوة بدر الصغرى ، وذلك أن أبا سفيان قال الرازي

لعمر : قل له  أعقاب غزوة أحد نادى : يا حممد موعدنا موسم بدر الصغرى فنقتتل هبا إن شئت. فقال النِب 
.  بيننا وبينك ذلك إن شاء اَّلل 

لقى فلما حضر األجل خرج أبو سفيان مع قومه حَّت نزل مبر الظهران ، فألقى اَّلل  الرعب يف قلبه ، فبدا له أن يرجع. ف
وعدت حممدا أن نلتقي مبوسم بدر. وإن هذا عام جدب وال  نعيم بن مسعود وقد قدم معتمرا فقال له : يا نعيم ، إين

يصلحنا إال عام نرعى فيه الشجر ، ونشرب فيه اللَب. وقد بدا يل أن أرجع. ولكن إن خرج حممد ومل أخرج زاد بذلك 
 ندي عشرة من اإلبل.جراءة علينا ، فاذهب إىل املدينة فثبطهم ولك ع

فإن ذهبتم . أتوكم يف دياركم وقتلوا أكثركم يفخرج نعيم إىل املدينة فوجد املسلمني يتجهزون فقال هلم : ما هذا بالرأ
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والذي نفسي بيده » ذلك قال :  فوقع هذا الكالم يف قلوب قوم منهم. فلما رأى النِب د ، إليهم مل يرجع منكم أح
وهي ماء  -يف مجع من أصحابه ، وذهبوا إىل أن وصلوا إىل بدر الصغرى  مث خرج ،  (ألخرجن إليهم ولو وحدي 

 من املشركني وأصحابه أحدا   ومل يلق رسول اَّلل   -لبىن كنانة وكانت موضع سوق هلم جيتمعون فيها كل عام َثانية أيام 
، ورحبوا وأصابوا بالدرهم درمهني ، وانصرفوا إىل  وزبيبا   ووافقوا السوق وكانت معهم نفقات وجتارات فباعوا واشرتوا أدما  ، 

 ن .أما أبو سفيان ومن معه فقد عادوا إىل مكة بعد أن وصلوا إىل مر الظهرا،  املدينة ساملني
 .مجعوا لكم اجلموع : أي  (َقدح مَجَُعوا َلُكمح ) 
ُهمح )  َشوح  . أي : خافوهم( فَاخح
 على يقينهم ، وثباتا   على إمياهنم ، ويقينا   قول الذي قاله املثبطون ، زاد املؤمنني إميانا  أن هذا ال : يأ( فَ َزاَدُهمح ِإَيَانًا ) 

بُـَنا اَّللاُ )على ثباهتم ، وجعلهم يقولون للمرجفني بثقة واطمئنان :  نعم  يأ (َونِع َم ال وَِكيلُ )كافينا اَّلل  أمر أعدائنا   يأ (َحس 
 أمرنا ومصرينا.فهو املوكول إليه  عز وجل النصري خالقنا

وقوهلم هذا يدل داللة واضحة على قوة إمياهنم ، وشدة ثقتهم يف نصر اَّلل  تعاىل هلم ، مهما كثر عدد أعدائهم ، ومهما 
 تعددت مظاهر قوهتم.

 فاملؤمن عند احملن يزداد إلميانا  .
زَاَب قَاُلوا َهَذا َما َوَعدَ قال تعاىل )  َح  ِليما  َوَلماا رَأى ال ُمؤ ِمُنوَن األ  ( نَا اَّللُا َوَرُسولُُه َوَصَدَق اَّللُا َوَرُسولُُه َوَما زَاَدُهم  ِإالا ِإميَانا  َوَتس 

. 
  قلت : ملا مل يسمعوا قوله وأخلصوا عنده النية قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف زادهم نعيم أو مقوله إميانا  

لك أثبت ليقينهم ، وأقوى العتقادهم ، كما يزداد اإليقان بتناصر والعزم على اجلهاد ، وأظهروا محية اإلسالم ، كان ذ
، ألن اإلميان اعتقاد احلجج. وألن خروجهم على أثر تثبيطه إىل جهة العدو طاعة عظيمة ، والطاعات من مجلة اإلميان 

 ل .وإقرار وعم
 . ويف اآلية دليل على أن اإلميان يزيد وينقص 

 ( . آيَاتُُه زَاَدتـ ُهم  ِإميَانا   ي ِهم  َذا تُِلَيت  َعلَ قال تعاىل ) وإ
 ( . َويـَز َداَد الاِذيَن آَمُنوا ِإميَانا  وقال تعاىل ) 
بُـَنا اَّللُا َونِع َم ال وَِكيلُ وقال تعاىل ) ف  ( . زَاَدُهم  ِإميَانا  َوقَاُلوا َحس 
 ( . نَي لِيَـز َداُدوا ِإميَانا  َمَع ِإميَاهِنِم  ُهَو الاِذي أَنـ َزَل الساِكيَنَة يف قـُُلوِب ال ُمؤ ِمنِ وقال تعاىل ) 

 ) ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن ... ( متفق عليه . وقال 
 ) أكمل املؤمنني إميانا  أحسنهم خلقا  ( رواه أبو داود . وقال 
 .. ( متفق عليه .من إحداكن .هب للب الرجل احلازم ) ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذ وقال 
 ) أكمل املؤمنني إميانا  أحسنهم خلقا  ( رواه أبو داود . وقال 

 وعن ابن مسعود أنه قال ) اللهم زدنا إميانا  ويقينا  وفقها  ( .رواه ابن بطة بإسناد صحيح .
 وعن أيب الدرداء أنه كان يقول ) اإلميان يزداد وينقص ( رواه ابن ماجه .

 يقول ألصحابه : هلموا نزدد إميانا  ، فيذكرون هللا .وكان عمر 
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 وكان معاذ بن جبل يقول لرجل : اجلس بنا نؤمن ساعة .
 ( ُ بُ َنا اَّلله  أي : كافينا هللا وحده .( َوقَاُلوا َحسح

ُبَك اَّللُا َوَمِن اتـابَـ كما قال تعاىل )  ُبك َوَحس ُب َمن  اتـابَـَعك ِمن  ال ُمؤ ِمِننَي ُهَو أَ  (َعَك ِمَن ال ُمؤ ِمِننَي يَا أَيُـَّها الناِِبُّ َحس  ي  َحس 
َدُه َكاٍف نَِبياُه  اَّللُا فـَُهَو َكاِفيُكم  ُكلُُّكم ُبك َكَما َيظُنُُّه بـَع ُض الغالطني إذ  ُهَو َوح  َوُهَو َولَي َس ال ُمرَاُد َأنا اَّللَا َوال ُمؤ ِمِننَي َحس 
ُبُه لَي َس َمَعُه َمن  يَ   .ُكوُن ُهَو َوإِيااُه حسبا لِلراُسوِل َحس 

 وقال ) وقالوا حسبنا هللا ( ومل يقل ) ورسوله ( فإن احلسب هو الكايف ، وهللا وحده كاف عباده املؤمنني .
 املدافع عن غريه .(  َونِعحَم الحوَِكيلُ ) 

ِحنَي أُلِقَي يف النااِر ، َوقَاهَلا  قَاهَلَا ِإبرَاهيُم  (ِكيلُ بُـَنا هللُا َونِع َم الَو َحس  )عن ابن عباس رضي هللا عنهما أيضا  ، قَاَل : 
َشـو ُهم  فَـ )ِحنَي قَاُلوا :  حُمَماٌد  انا  َوقَاُلوا إنا النااَس َقد  مَجَعوا َلُكم  فَاخ  بُـَنا هللا ونع َم الوَكيلُ زَاَدُهم  إمي   . رواه البخاري . (َحس 

ِِب هللا ونِع َم  رضي هللا عنهما ، قَاَل : َكاَن آخر َقول إبـ رَاِهيَم  ويف رواية لَُه عن ابن َعبااسٍ  ِحنَي أُل ِقَي يف النااِر : َحس 
 .الوَِكيُل 

َشو ِن  )فَال ِعَباُد اَل يـَن َبِغي هَلُم  َأن  خَيَاُفوا إالا اَّللَا َكَما قَاَل تـََعاىَل : قال ابن تيمية   ( .َفاَل خَت َشُوا النااَس َواخ 
بُـَنا اَّللاُ  )َوقَاَل تـََعاىَل  َشو ُهم  فـَزَاَدُهم  إميَان ا َوقَاُلوا َحس   َونِع َم ال وَِكيُل فَانـ َقَلُبوا الاِذيَن قَاَل هَلُُم النااُس إنا النااَس َقد  مَجَُعوا َلُكم  فَاخ 

ُهم  ُسوٌء  َا َذِلُكُم الشاي طَاُن خيَُ  )ِه : إىَل قـَو لِ  (بِِنع َمٍة ِمَن اَّللِا َوَفض ٍل ملَ  مَي َسس  لَِياَءُه َفاَل خَتَاُفوُهم  َوَخاُفوِن ــإمنا  ( .وِ ُف أَو 
َتِح اَّللُا لِلنااِس ِمن  َرمح ٍَة َفاَل ممُ ِسَك هَلَا َوَما مُي ِسك  ) وََكَذِلَك اَل يـَن َبِغي َأن  يـُر َجى إالا اَّللُا قَاَل اَّللُا تـََعاىَل   َفاَل ُمر ِسَل لَُه  َما يـَف 

ِكيُم   ( .ِمن  بـَع ِدِه َوُهَو ال َعزِيُز احلَ 
ُعوَن ِمن  ُدوِن اَّللِا إن  أَرَاَدينَ اَّللُا ِبُضرٍ  َهل  ُهنا َكاِشَفاُت ُضر ِِه أَو  أَرَا) َوقَاَل تـََعاىَل   ٍَة َهل  ُهنا ُقل  أَفـََرأَيـ ُتم  َما َتد  َدين ِبَرمح 

ُلوَن ممُ ِسَكاُت َرمح َ   ( .ِتِه ُقل  َحس ِبَ اَّللُا َعَلي ِه يـَتَـوَكاُل ال ُمتَـوَكِ 
ُلوَن ) َواَل يـَن َبِغي هَلُم  أَن  يـَتَـوَكاُلوا إالا َعَلى اَّللِا َكَما قَاَل تـََعاىَل    ( .َوَعَلى اَّللِا فـَل َيتَـوَكاِل ال ُمتَـوَكِ 
يَن ُحنَـَفاَء َويُِقيُموا الصااَلَة َويـُؤ ُتوا  ) اَّللَا َكَما قَاَل تـََعاىَل َواَل يـَن َبِغي هَلُم  َأن  يـَع ُبُدوا إالا   َوَما أُِمُروا إالا لِيَـع ُبُدوا اَّللَا خُم ِلِصنَي َلُه الدِ 

 ( .الزاَكاَة َوَذِلَك ِديُن ال َقيِ َمِة 
ُعوا إالا اَّللَا َكَما قَاَل تـََعاىَل   ا َوَأنا ال َمسَ ) َواَل يَد  ُعوا َمَع اَّللِا َأَحد   (اِجَد َّلِلِا َفاَل َتد 
أََلةٍ  (َفاَل َتد ُع َمَع اَّللِا إهَل ا آَخَر فـََتُكوَن ِمَن ال ُمَعذاِبنَي  ) َوقَاَل تـََعاىَل    . َسَواٌء َكاَن ُدَعاَء ِعَباَدٍة أَو  ُدَعاَء َمس 

ُ  َوأَماا َكي َف حَي ُصُل ال َيِقنيُ وقال رمحه هللا :  يَاِت الايِت حُي ِدثـَُها اَّللا َياَء : َأَحُدَها : َتَدبُـُّر ال ُقر آِن . َوالثااين : َتَدبُـُّر اآل  فَِبَثاَلثَِة َأش 
ُ أَناُه َحق   فَاِق الايِت تـُبَـنيِ  َنـ ُفِس َواآل  فَاِق َويف َسُنرِي ) َوالثااِلُث : ال َعَمُل مبُوِجِب ال ِعل ِم قَاَل تـََعاىَل ، يف األ  ِهم  آيَاتَِنا يف اآل 

ٍء َشِهيٌد  ِف ِبَربِ َك أَناُه َعَلى ُكلِ  َشي  قُّ أَوملَ  َيك  َ هَلُم  أَناُه احلَ   َوالضاِمرُي َعائٌِد َعَلى ال ُقر آِن .( أَنـ ُفِسِهم  َحَّتا يـََتبَـنيا
 هنا : السالمة من مالقاة العدو ، وقيل : هي ما أخذوه من األموال . قيل : املراد بالنعمة( فَان حَقَلُبوا بِِنعحَمٍة ِمَن اَّللِه ) 
 أي : فضل وثواب اجلهاد .( َوَفضحٍل ) 
ُهمح ُسوٌء )   أي : مل يصبهم قتل وال جراح .( ملَح ََيحَسسح
َواَن اَّللِه )   يف طلب القوم .( َوات هبَ ُعوا ِرضح
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 دين املخلصني أهنم قد صحبهم يف عودهتم أمور أربعة : فأنت ترى أن اَّلل  تعاىل قد أخرب عن هؤالء اجملاه 
 أوهلا : النعمة العظيمة.

 وثانيها : الفضل اجلزيل.
 وثالثها : السالمة من السوء.

.  ورابعها : اتباع رضوان اَّلل 
 وهذا كله قد منحه اَّلل  هلم جزاء إخالصهم وثباهتم على احلق الذي آمنوا به.

 أي : صاحب الفضل العظيم .(  مٍ َواَّللهُ ُذو َفضحٍل َعِظي) 
 تفضل عليهم  (بنعمة من هللا وفضل  )مناسب لقوله (  وهللا ذو فضل عظيم) : وختمها بقوله  قال أبو حيان

بالتيسري والتوفيق يف ما فعلوه ، ويف ذلك حتسري ملن ختلف عن اخلروج حيث حرموا أنفسهم ما فاز به هؤالء من 
 يل يف الدنيا.الثواب يف اآلخرة والثناء اجلم

 الفوائد :
 أن املؤمن احلقيقي كلما ضاقت عليه املصائب فإنه يلجأ إىل ربه ويزداد إميانا  . -1
 أن املؤمن احلقيقي ال خياف إال من هللا .-2
 أن احلسب هو هللا وحده وال أحد معه .-3
 فضل هذه الكلمة : حسبنا هللا ونعم الوكيل . -4
 إثبات الرضا هلل . -5
ِمِننَي )ِإَّنهَ )  َح  ( . (175ا َذِلُكُم الشهيحطَاُن َُيَوِ ُف َأوحلَِياءُه َفاَل َُتَاُفوُهمح َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتم مُّ
 [ . 175] آل عمران :  

------------- 
َا َذِلُكُم الشهيحطَاُن َُيَوِ ُف َأوحلَِياَءهُ )   . ةأي: خيوفكم أولياءه، ويومهكم أهنم ذوو بأس وذوو شد ( ِإَّنه

 ( . َفال خَتَاُفوُهم  َوَخاُفوِن ِإن  ُكن ُتم  ُمؤ ِمِننيَ ، بدليل قوله تعاىل )اج : معناه : خيوفكم من أوليائه قال الزج
فال جياهدوهنم وال يأمروهنم باملعروف ،  من كيد عدو هللا تعاىل : أنه خيوف املؤمنني من جنده وأوليائهقال ابن القيم : و 

إمنا ذلكم )ر وهذا من أعظم كيده بأهل اإلميان وقد أخربنا هللا تعاىل سبحانه عنه هبذا قال : وال ينهوهنم عن املنك
 ( .الشيطان خيوف أولياءه فال ختافوفم وخافون إن كنتم مؤمنني 

م املعىن عند مجيع املفسرين : خيوفكم بأوليائه قال قتادة : يعظمهم يف صدوركم وهلذا قال فال ختافوهم وخافوين إن كنت 
 . مؤمنني فكلما قوي إميان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان وكلما ضعف إميانه قوي خوفه منهم

ِمِننيَ )  َح إذا سول لكم وأومهكم فتوكلوا علي واجلؤوا إيل، فأنا كافيكم وناصركم :  أي(  َفال َُتَاُفوُهمح َوَخاُفوِن ِإنح ُكنحُتمح ُم
ُقل  َحس ِبَ اَّللُا َعَلي ِه يـَتَـوَكاُل )  إىل قوله (اَّللُا ِبَكاٍف َعب َدُه َوخُيَوِ ُفوَنَك بِالاِذيَن ِمن  ُدونِِه أَلَي َس  ) عليهم، كما قال تعاىل

ُلوَن   ( .ال ُمتَـوَكِ 
لَِياَء الشاي طَاِن ِإنا َكي َد الشاي طَاِن َكاَن َضِعيف ا )  وقال تعاىل   ( .فـََقاتُِلوا أَو 
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َاِسُروَن أُ )  وقال تعاىل   ( .ولَِئَك ِحز ُب الشاي طَاِن َأال ِإنا ِحز َب الشاي طَاِن ُهُم اخل 
ُ ألغ ِلََبا أَنَا َوُرُسِلي ِإنا اَّللَا َقِوي  َعزِيٌز )  وقال تعاىل   ( .َكَتَب اَّللا
 ( .َولَيَـن ُصَرنا اَّللُا َمن  يـَن ُصرُُه  تعاىل ) وقال 
 من هللا وحده ، وأنه من لوازم اإلميان ، فعلى قدر إميان العبد يكون خوفه من هللا ،  ويف هذه اآلية وجوب اخلوف

 واخلوف احملمود : ما حجزك عن حمارم هللا . ) السعدي ( .
 : يف اآلية فضل اخلوف من هللا ، وللخوف من هللا فضائل 

 أنه من عالمات اإلميان . أواًل :
 ( . ِن ِإن  ُكن ُتم  ُمؤ ِمِننيَ َفال خَتَافُوُهم  َوَخاُفو قال تعاىل )

 مدح هللا أنبياءه باخلوف منه . ثانياً :
ُعونـََنا َرَغبا  َوَرَهبا  وََكانُوا لََنا َخاِشِعنيَ كما قال تعاىل ) رَاِت َويَد  َيـ   ( . إِنـاُهم  َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخل 

 ة .ماخلوف من هللا جيعل اإلنسان يف ظل العرش يوم القيا:  ثالثاً 
رجل ذكر هللا خاليا  و ، ت منصب ومجال فقال إين أخاف هللاورجل طلبته امرأة ذا يف حديث السبعة ) ذكر النِب 

 اخلشية املوجبة لدمع العني تؤدي إىل أن النار ال متس العني يوم القيامة. ففاضت عيناه(
 . اخلوف سبب للنجاة من كل سوء:  خامساً 

( فهذه اخلشية هي اليت حتفظ العبد وتنجيه من كل سر والعالنيةة هللا تعاىل يف الثالث منجيات:منها خشي ) قال 
 سوء ألنه قال ووعد هللا ال خيلف وهذا رسوله )منجيات( وعم م تشمل الدنيا واآلخرة.

 أثىن هللا على مالئكته بشدة خوفهم منه . ثالثاً :
ِفُقونَ كما قال تعاىل ) َيِتِه ُمش   ( . َوُهم  ِمن  َخش 

 من صفات الرجال العظماء . رابعاً :
ِر اَّللِا َوِإقَاِم الصاالِة َوِإيَتاِء الزاَكاِة خَيَافُ قال تعاىل ) وَن يـَو ما  تـَتَـَقلاُب ِفيِه ال ُقُلوُب ـرَِجاٌل ال تـُل ِهيِهم  جِتَارٌَة َوال بـَي ٌع َعن  ذِك 

َب َصارُ   ( . َواأل 
 م القبول .من صفات األبرار خوفهم من عد خامساً :

( أي : والذين يعطون ويعملون وخيافون أن ال  َوالاِذيَن يـُؤ ُتوَن َما آتـَو ا َوقـُُلوبـُُهم  َوِجَلٌة أَنـاُهم  ِإىَل َرهبِ ِم  رَاِجُعونَ قال تعاىل )
 يتقبل منهم 

 وعد هللا اخلائفني اجلنة . سادساً :
 ( . ناَتانِ َوِلَمن  َخاَف َمَقاَم رَبِ ِه جَ كما يف هذه اآلية ) 

 وأصحابه . : أنه من صفات نبينا حممد  سابعاً 
 ) إين أخشاكم هلل وأتقاكم له ( رواه مسلم . قال 

وعن أنس قال ) خطبنا رسول هللا خطبة ما مسعت مثلها قط قال : لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال  ولبكيتم كثريا  ، 
 عليه . فغطى أصحاب رسول هللا وجوههم وهلم خنني ( متفق
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 :  من أسباب النجاة من النار . ثامناً 
 ) عينان ال متسهما النار : عني باتت حترس يف سبيل هللا ، وعني بكت من خشية هللا ( رواه الرتمذي . كما 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: :  تاسعاً 
َمِئٍذ فـََقد  َرمِحَُه َوَذِلَك ال َفو ُز ال ُمِبنُي(.  ُقل  ِإين ِ َأَخاُف ِإن  َعَصي ُت َريبِ  َعَذاَب يـَو ٍم َعِظيمٍ قال تعاىل )   . َمن  ُيص َرف  َعن ُه يـَو 

 قال بعض السلف: إذا سكن اخلوف يف القلب أحرق موضع الشهوات منه.
 سبب يف إخالص العمل هلل . :عاشرًا 

ِه اَّللِا ال نُرِيُد ِمن ُكم  َجزَاء  َوال ُشُكورا  قال تعاىل )  َا نُط ِعُمُكم  ِلَوج  َطرِيرا  .  ِإمنا  ( . ِإناا ََنَاُف ِمن  رَب َِنا يـَو ما  َعُبوسا  َقم 
 سبب لعلو اهلمة يف العبادة . احلادي عشر :

ُعوَن رَبـاُهم  َخو فا  َوَطَمعا  َومماا َرزَقـ َناُهم  يـُن ِفُقونَ تـََتَجاََف ُجُنوبُـ قال تعاىل )   ( . ُهم  َعِن ال َمَضاِجِع يَد 
 اخلوف جيعل العبد سائرا  على طريق اهلداية . الثاين 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: الث عشرالث

 قال عمر بن عبدالعزيز رمحه هللا : من خاف هللا أخاف هللا منه كل شيء، ومن مل خيف هللا خاف من كل شيء .
 وقال حيىي بن معاذ الرازي : على قدر حبك هلل حيبك اخللق، وعلى قدر خوفك من هللا يهابك اخللق .

 ب قبول الدعاء:: اخلوف من أسبا الرابع عشر
 قال تعاىل: )وادعوه خوفا  وطمعا  إن رمحت هللا قريب من احملسنني ( .

 : اخلوف من أسباب االنتفاع بكالم هللا تعاىل . اخلامس عشر
 قال تعاىل ) فذكر بالقرآن من خياف وعيد ( .

 : من أقوال السلف 
 قال أبو سليمان الداراين : ما فارق اخلوف قلبا  إال خرب .

 حامت األصم : لكل شيء زينة ، وزينة العبادة اخلوف من هللا . وقال
 وقال عامر بن قيس : من خاف هللا أخاف هللا منه كل شيء ، ومن مل خيف هللا أخافه هللا من كل شيء .

 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 .

 الطريق.قال ذو النون: الناس على الطريق ما مل يزل عنهم اخلوف، فإذا زال عنهم اخلوف ضلوا و 
 . رأيته قط وقال السبكي رمحه هللا : ما خفت هللا يوما ، إال رأيت له بابا من احلكمة والعربة ما

 ل .على الطاعة ، وذكر املوت يزهد يف الفضو  وقال حكيم : احلزن مينع الطعام ، واخلوف مينع الذنوب ، والرجاء يقوي
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 وقال احلسن : الرجا واخلوف مطيتا املؤمن .
اهيم التيمي: ينبغي ملن مل حيزن أن خياف أن يكون من أهل النار ألن أهل اجلنة قالوا: )احلمد هلل الذي أذهب عنا وقال إبر 
 احلزن(.

 وينبغي ملن مل يشفق أن خياف أن ال يكون من أهل اجلنة ألهنم قالوا: )إنا كنا قبل يف أهلنا مشفقني( .
 اخللق وعلى قدر خوفك من هللا يهابك اخللق. وقال حيىي بن معاذ الرازي: على قدر حبك هلل حيبك

 قال اإلمام أبو الليث السمرقندي رمحه هللا:
عالمة خوف هللا تعاىل تظهر يف سبعة أشياء: أوهلا: لسانه: فيمنعه من الكذب، والغيبة، والنميمة، والبهتان، وكالم 

لم. والثاين: قلبه: فيخرج منه العداوة والبهتان وحسد الفضول، وجيعله مشغوال  بذكر هللا تعاىل، وتالوة القرآن ومذاكرة الع
اإلخوان ألن احلسد ميحو احلسنات. واعلم أن احلسد من األمراض العظيمة يف القلوب وال تداوي إال بالعلم والعمل. 

ه على وجه والثالث: نظره: فال ينظر إىل احلرام من األكل والشرب والكسوة وغريها وال إىل الدنيا بالرغبة بل يكون نظر 
االعتبار وال ينظر إىل ما ال حيل له. والرابع: بطنه: فال يدخل بطنه حراما  فإنه إمث كبري. واخلامس: يده: فال ميد يده إىل 
احلرام بل ميدها إىل ما فيه طاعة هلل تعاىل. والسادس: قدمه: فال ميشي يف معصية هلل، بل ميشي يف طاعته ورضاه وإىل 

ء. والسابع: طاعته: فيجعل طاعته خالصة لوجه هللا تعاىل وخياف من الرياء والنفاق فإذا فعل صحبة العلماء والصلحا
 ذلك فهو من الذين قال هللا تعاىل يف حقهم: )واآلخرة عند ربك للمتقني( .

 الفوائد :
 بيان عدواة الشيطان لإلنسان .-1
 أن الشيطان يدافع عن أوليائه .-2
 باهلل قوي خوفه منه . أنه كلما قوي إميان اإلنسان-3
ِر ِإن هُهمح َلن َيُضرُّواح اَّللهَ َشيحئًا يُرِيُد اَّللهُ َأاله جَيحَعلَ )  ََلُمح َحظًّا ِف اْلِخَرِة َوََلُمح َعَذاٌب  َواَل حَيحُزنَك الهِذيَن ُيَسارُِعوَن ِف الحُكفح

 ( . (176َعِظيٌم )
 [ . 176آل عمران:]  

------------ 
ِر َوال حَيح )  ِر )  يقول تعاىل لنبيه  (ُزنحَك الهِذيَن ُيَسارُِعوَن ِف الحُكفح وذلك من شدة  (َوال حَي زُن َك الاِذيَن ُيَسارُِعوَن يف ال ُكف 

 .حرصه على الناس كان حيزنه ُمَباَدرَة الكفار إىل املخالفة والعناد والشقاق، فقال تعاىل: وال حيزنك ذلك 
ِديِث َأَسفا  فـَلَ كما قال تعاىل )  َسَك َعَلى آثَارِِهم  ِإن  ملَ  يـُؤ ِمُنوا هِبََذا احلَ   ( . َعلاَك بَاِخٌع نـَف 

  ( . َلَعلاَك بَاِخٌع نـَف َسَك َأالا َيُكونُوا ُمؤ ِمِننيَ وقال تعاىل ) 
َهب  نـَف ُسَك َعَلي ِهم  َحَسرَاٍت وقال تعاىل )   ( .َفال َتذ 

  رِ يُ واملراد بقوله )... الذين لذلك ، فساله هللا سبحانه ،  قيل : هم قوم ارتد وا ، فاغتم النِب (  َسارُِعوَن يِف ال ُكف 
وهناه عن احلزن ، وعلل ذلك بأهنم لن يضروا هللا شيئا  ، وإمنا ضروا أنفسهم بأن ال حظ هلم يف اآلخرة ، وهلم عذاب 

 .عظيم 
 .وقيل : هم كفار قريش 
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 .وقيل : هم املنافقون  
 ) فتح القدير ( .   : هو عام يف مجيع الكفار .  وقيل 
 يف اآلية سؤال : وهو أن احلزن على كفر الكافر ومعصية العاصي طاعة ، فكيف هنى هللا عن الطاعة :  قال الرازي

   
 واجلواب من وجهني : 

، فنهاه هللا تعاىل عن أنه كان يفرط ويسرف يف احلزن على كفر قومه حَّت كاد يؤدي ذلك إىل حلوق الضرر به  األول :
ُسَك َعَلي ِهم  حسرات) اإلسراف فيه أال ترى إىل قوله تعاىل  َهب  نـَف   ( . َفالَ َتذ 

يعِن أهنم ال  ( ِإنـاُهم  َلن َيُضرُّوا  هللا َشي ئا  ) الثاين : أن املعىن ال حيزنوك خبوف أن يضروك ويعينوا عليك ، أال ترى إىل قوله 
 ة .فر غري أنفسهم ، وال يعود وبال ذلك على غريهم ألبتيضرون مبسارعتهم يف الك

  واحلزن على كفر الكافر طاعة ، ولكن النِب :  قال القشرييو   كان يفرط يف احلزن ، فنهى عن ذلك ، كما قال
َهب  نـَف ُسَك َعَلي ِهم  حسرات ) هللا تعاىل  يـُؤ ِمُنوا  هبذا احلديث  فـََلَعلاَك باخع نـاف َسَك على ءاثارهم ِإن ملا  )  (َفاَل َتذ 

 ( .َأَسفا  
 يقعون فيه سريعا  لغاية حرصهم عليه وشدة رغبتهم فيه ، ولتضمن  (الكفر يسارعون يف )ومعىن  : يقال اْللوس

ه ، وغري ( َسارُِعوا  إىل َمغ ِفَرٍة م ن راب ُكم  َوَجناةٍ )املسارعة معىن الوقوع تعدت بفي دون إىل الشائع تعديتها هبا كما يف 
ة ومنتهاها كما يف قوله سبحانه ـم له يف مبدأ املسارعـوأوثر ذلك قيل : لإلشعار باستقرارهم يف الكفر ودوام مالبسته

 ( .اخلريات يسارعون يف )
 ( للداللة على أهنم مستقرون فيه مدميون ملالبسته ، ومثله : وعدي السارعون )بفي( دون )إىل وقال الشوكاين

 .يسارعون يف اخلريات 
 يتوغ لون فيه ويَعَجلون إىل إظهاره وتأييده والعمل به عند سنوح  (يسارعون يف الكفر ) : ومعىن  وقال ابن عاشور

، فقيل : ذلك من  (يسارعون ) الفرص ، وحيرصون على إلقائه يف نفوس الناس ، فعرب  عن هذا املعىن بقوله 
استعارة متثيلية : شب ه حال حرصهم وجد هم يف تفكري وعندي أن  هذا .. ، .التضمني ضم ن يسارعون معىن يقعون 

الناس وإدخال الشك  على املؤمنني وترب صهم الدوائر وانتهازهم الفرص حبال الطالب املسارع اىل حتصيل شيء خيشى 
عد ي بفي الدالة على سرعتهم سرعة طالب التمكني ، ال طالب  أن يَفوته وهو متوغ ل فيه متلبس به ، فلذلك

م مل يكفروا عند املسارع احلصول  ة .، إذ هو حاصل عندهم ولو عد ي بإىل لفهم منه أهن 
واملعىن : أن كفرهم ال ينقص من ملك هللا سبحانه شيئا  ، وقيل املراد : لن تعليل للنهي ، ( ِإن هُهمح َلنح َيُضرُّوا اَّللهَ َشيحئًا  )

 عه لعباده ،يضروا أولياءه ، وحيتمل أن يراد لن يضروا دينه الذي شر 
  : فاهلل ناصر دينه ، ومؤيد رسوله ، ومنفذ أمره من دوهنم ، فال تباهلم وال حتفل هبم ، إمنا يضرون قال السعدي

 ، وحصول العذاب األليم يف األخرى . ويسعون يف ضرر أنفسهم ، بفوات اإلميان يف الدنيا
َفُعوينيا عبادي إنكم لن تَبلغوا َضر ِي كما يف احلديث القدسي ) ...  يا عبادي لو أن ،  فـَُتضرُّوين ولن تَبل ُغوا نفعي فـَتَـنـ 

يا عبادي لو أن ،  أو َلكم وآخرَكم وإن َسكم وِجناكم كانوا على أَتـ َقى قلِب رُجٍل واحٍد منكم ما زاد ذلك يف ُمل كي شيئا  
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 ا  ( .َقَص ذلك من ُمل ِكي شيئأو َلُكم  وآخرُكم وإن َسُكم وِجناُكم كانوا على أف َجر قلِب رُجٍل واحٍد ما نَـ 
 . ويف اآلية نفي الضرر عن هللا تعاىل ، كما يف احلديث القدسي ) إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ( رواه مسلم 

ِخَرِة وأما قوله تعاىل )  نـ َيا َواآل  األذية الضرر ، فقد يتأذى فال يلزم من  (ِإنا الاِذيَن يـُؤ ُذوَن اَّللَا َوَرُسوَلُه َلَعنَـُهُم اَّللُا يف الدُّ
 اإلنسان بالشيء وال يتضرر به .

ِخَرةِ )   .أي: حكمته فيهم أنه يريد مبشيئته وقدرته أال جيعل هلم نصيبا يف اآلخرة  ( يُرِيُد اَّللهُ َأاله جَيحَعَل ََلُمح َحظ اً ِف اْلح
   يُقال : فالن أحظ  من فالن ، وهو حمظوظ.،  واحلظ  النصيب واجَلد 
 أي : عقوبة شديدة .( ََلُمح َعَذاٌب َعِظيٌم وَ ) 

 الفوائد :
 على هداية اخللق . حرص النِب -1
 هتديد هؤالء الذين يسارعون يف الكفر .-2
 انتفاء الضرر عن هللا تعاىل .-3
 بيان غىن هللا .-4
 أنه ال حظ للكافر يف اآلخرة .-5
َر بِاإِلَيَ )   تَ َرُواح الحُكفح  ( . (177اِن َلن َيُضرُّواح اَّللهَ َشيحًئا َوَلُمح َعَذاٌب أَلِيٌم )ِإنه الهِذيَن اشح

 [ . 177] آل عمران : 
------------ 

َر بِاألحَِيَاِن )   تَ َرُوا الحُكفح خيرب تعاىل أن الذين اختاروا الكفر على اإلميان ، ورغبوا فيه ، رغبة من بذل ما ( ِإنه الهِذيَن اشح
 ما حيب من السلع .حيب من املال يف شراء 

 بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم ، وهو تأكيد لألول .( َلنح َيُضرُّوا اَّللهَ َشيحئاً ) 
 : قصد به ، مع التأكيد ، إفادُة هذا اخلرب استقالال   (إهنم لن يضروا هللا شيئا   )تكرير جلملة  قال ابن عاشور

 رسول.لالهتمام به بعد أن ذكر على وجه التعليل لتسلية ال
وُصوهلا ، وتأكيد لقوله ويف اختالف الصلتني إمياء إىل أن  مضمون كل صلة منهما هو سبب اخلرب الثا

َ
إهنم لن  )بت مل

 .املتقد م  (يضروا هللا شيئا  
 ( أي : عذاب مؤمل . َوََلُمح َعَذاٌب أَلِيمٌ ) 

 الفوائد :
 بيان شدة رغبة الكفار يف الكفر . -1
 يث أخذوا الكفر بدال  عن اإلميان .بيان خسران هؤالء ح -2
 بيان كمال هللا تعاىل . -3
 كمال سلطان هللا تعاىل .  -4
 هـ ( .1433/  11/  27السبت : عذاب هؤالء الذين اختاروا الكفر على اإلميان عذاب مؤمل .    ) -5
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َنفُ )  ٌر ألِ  َا َُّنحِلي ََلُمح َخي ح ًا َوََلحُم َعَذاٌب مُِّهنٌي )َواَل حَيحَسنَبه الهِذيَن َكَفُرواح َأَّنه َا َُّنحِلي ََلُمح لِيَ زحَداُدواح ِإَثح  ( . (178ِسِهمح ِإَّنه
 [ . 178آل عمران:]  

------------ 
ٌر أِلَن حُفِسِهمح )  َا َُّنحِلي ََلُمح َخي ح وال عذاب ، بدون جزاء  أي : ال يظن الكافرون أن إمهالنا هلم( َوال حَيحَسنَبه الهِذيَن َكَفُروا َأَّنه

 وإطالتنا ألعمارهم خري هلم .
اً )  َا َُّنحِلي ََلُمح لِيَ زحَداُدوا ِإَثح  . أي : إمنا منهلهم ونؤخر آجاهلم ليكتسبوا املعاصي فتزداد آثامهم( ِإَّنه
 يهينهم ويذهلم .(  َوََلُمح َعَذاٌب ُمِهنيٌ ) 

َا منُِدُُّهم  ِبِه ِمن  كما قال تعاىل )  ُعُرونَ .  َماٍل َوبَِننيَ  َأحَي َسُبوَن أمنا رَاِت َبل  ال َيش  َيـ   ( . ُنَسارُِع هَلُم  يف اخل 
رُِجُهم  ِمن  َحي ُث ال يـَع َلُمونَ وقال تعاىل )  َتد  ِديِث َسَنس   ( . َفَذر ين َوَمن  ُيَكذِ ُب هِبََذا احلَ 
َاوقال تعاىل )  َواهُلُم  َوال أَو الُدُهم  ِإمنا نـ َيا َوتـَز َهَق أَنـ ُفُسُهم  َوُهم  َكاِفُروَن( َفال تـُع ِجب َك أَم  ََياِة الدُّ بـَُهم  هِبَا يِف احل   . يُرِيُد اَّللُا لِيُـَعذِ 

 رَاَج ِمن  َكي ِدِه ال َمِتنِي ، َوُهَو قـَو لُُه : ...  قال الشنقيطي ِتد  َ يِف َمو ِضٍع آَخَر : َأنا َذِلَك ااِلس  رُِجُهم  ِمن  ) َوبـَنيا َتد   َسَنس 
ِلي هَلُم  ِإنا َكي ِدي َمِتنيٌ   ( . َحي ُث اَل يـَع َلُموَن َوأُم 

رَاِج فـََيظُنُّوَن أَناُه ِمَن ال ُمَساَرعَ  ِتد  َ يف َمو ِضٍع آَخَر : َأنا ال ُكفااَر يـَغ تَـرُّوَن ِبَذِلَك ااِلس  َيـ رَاِت ، َوأَنـاُهم  يـَو َم ال ِقَياَمِة َوبـَنيا ِة هَلُم  يف اخل 
نـ َيا يُـ   .ؤ تـَو َن َخيـ ر ا ِمن  َذِلَك الاِذي أُوُتوُه يف الدُّ
لِِه تـََعاىَل    ُعُروَن ) َكَقو  رَاِت َبل اَل َيش  َيـ  َا منُِدُُّهم  ِبِه ِمن  َماٍل َوبَِننَي ُنَسارُِع هَلُم  يف اخل   ( .َأحَي َسُبوَن أمنا
ا أَفـََرأَي َت الاِذي َكَفَر بِآيَاتِنَ  )َوقـَو لِِه    ( .ا َوقَاَل أَلُوتـَنَيا َماال  َوَوَلد 
َقَلب ا )َوقـَو لِِه   َها ُمنـ  ر ا ِمنـ   ( . َولَِئن  ُرِدد ُت ِإىَل َريبِ  أَلَِجَدنا َخيـ 

ىَن  )َوقـَو لِِه   ( . َولَِئن  ُرِجع ُت ِإىَل َريبِ  ِإنا يل ِعن َدُه لَل ُحس 
ثـَُر أَم  ) َوقـَو لِِه  يََة َوقَاُلوا حَن ُن َأك   ( .َواال  َوأَو اَلد ا اآل 

 : واإلمالء : اإلمهال يف احلياة ، واملراد به هنا تأخري حياهتم ، وعدُم استئصاهلم يف احلرب ، حيث  قال ابن عاشور
 فرحوا بالنصر يوم ُأُحد ، وبأن  قتلى املسلمني بوم أُحد كانوا أكثر من قتالهم.

 ود أنه قال : ما من بر وفاجر إال واملوت خري له ، ألنه إن كان برا  : روي عن عبد هللا بن مسع يقال السمرقند
َلِكِن الذين اتقوا رَبـاُهم  هَلُم  جنات جَت رِى ِمن حَت ِتَها األهنار خالدين ِفيَها نـُُزاٍل مِ ن  ِعنِد هللا َوَما ِعنَد )فقد قال هللا تعاىل 

ٌر لِ ألَبـ رَارِ  َا  )هللا تعاىل  وإن كان فاجرا  فقد قال (هللا َخيـ  َا مُن ِلى هَلُم  لِيَـز َداُدوا  ِإَث   ( .ِإمنا
 الفوائد :

 ال جيوز لإلنسان أن يغرت بإمهال هللا له .-1
 حكمة هللا باستدراج بعض اخللق . -2
 إثبات زيادة اآلثام .-3
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ِمِننَي َعَلى َمآ أَنُتمح َعَليحِه َحىتهَ )   َح َِبيَث ِمَن الطهيِ ِب َوَما َكاَن اَّللهُ لُِيطحِلَعُكمح َعَلى الحَغيحِب  مها َكاَن اَّللهُ لَِيَذَر الحُم ََيِيَز اخلح
ِمُنواح َوتَ ت هُقواح فَ َلُكمح  َح ٌر َعِظيٌم )َوَلِكنه اَّللهَ جَيحَتيب ِمن رُُّسِلِه َمن َيَشاء فَآِمُنواح بِاَّللِه َوُرُسِلِه َوِإن تُ   ( . (179َأجح

  . [ 179] آل عمران :  
------------- 

َِبيَث ِمَن الطهيِ ِب )  ِمِننَي َعَلى َما أَن حُتمح َعَليحِه َحىته ََيِيَز اخلح َح هذا وعد من هللا لرسوله بأنه سيميز له ( َما َكاَن اَّللهُ لَِيَذَر الحُم
فصل بني هؤالء وهؤالء ، كما فعل يف املؤمن من املنافق ، واملعىن : لن يرتك هللا املؤمنني خمتلطني باملنافقني حَّت يبتليهم في

 غزوة أحد حيث ظهر أهل اإلميان وأهل النفاق .
 أي البد أن يعقد شيئا  من احملنة يظهر فيها وليه ويُفضح هبا عدوه ، يُعرف به املؤمن الصابر من  قال ابن كثري :

 املنافق الفاجر ، كما مي ز بينهم يوم أحد .
أي : أنتم ال تعلمون غيب هللا يف خلقه حَّت مُييز لكم املؤمن من املنافق ، لوال ( ُكمح َعَلى الحَغيحِب َوَما َكاَن اَّللهُ لُِيطحِلعَ ) 

 ما يعقده من األسباب الكاشفة عن ذلك .
قال ابن جرير : وأوىل األقوال بتأويله : أي وما كان هللا ليطلعكم على قلوب عباده فتعرفوا املؤمن من املنافق والكافر ، 

 مييز بينهم باحملن واالبتالء كما ميز بينهم يوم أحد بالبأساء وجهاد عدوه . ولكنه
غري أن هللا تعاىل يصطفي من رسله َمن يشاء; ليطلعه على بعض علم أي :  (َوَلِكنه اَّللهَ جَيحَتيب ِمنح ُرُسِلِه َمنح َيَشاُء ) 

 . الغيب بوحي منه
 ، وبربوبيته ، والوهيته ، وأمسائه وصفاته . من اإلميان بوجوده( فَآِمُنوا بِاَّللِه ) 
قوال   اإلميان بالرسل يتضمن : تصديقهم فيما جاءوا به ، وأهنم بلغوا الرسالة ، وأدوا األمانة ، واتباع النِب ( َوُرُسِلِه ) 

 وفعال  .
ِمُنوا )  َح  بقلوبكم .( َوِإنح تُ 
 جبوارحكم .( َوتَ ت هُقوا ) 
ٌر َعِظيمٌ )   أي : ثواب عظيم .(  فَ َلُكمح َأجح

 الفوائد :
 أن هللا البد أن ميي ز اخلبيث من الطيب .-1
 بيان رمحة هللا على عباده ، حيث ال يرتكهم هكذا يشتبه بعضهم ببعض .-2
 حكمة هللا يف أفعاله .-3
 انقسام الناس إىل خبيث وطيب .-4
 وجوب اإلميان باهلل وبرسله .-5
 فضيلة اإلميان والتقوى .-6
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َم الح  يَ بحَخُلونَ اَل حَيحَسنَبه الهِذيَن وَ )  ًرا َلهُمح َبلح ُهَو َشرٌّ َلهُمح َسُيَطوهُقوَن َما ِبَُِلواح ِبِه يَ وح ِلِه ُهَو َخي ح ِقَياَمِة َبَا آتَاُهُم اَّللهُ ِمن َفضح
 ( . (180تَ عحَمُلوَن َخِبرٌي ) َوَّلِلِ  ِمريَاُث السهَماَواِت َواأَلرحِض َواَّللهُ َبَا

 [ . 180] آل عمران :  
------------- 

مَ َوال حَيحَسنَبه الهِذيَن يَ بحَخُلوَن َبَا آتَاُهُم اَّللهُ )  ًرا َلهُمح َبلح ُهَو َشرٌّ َلهُمح َسُيَطوهُقوَن َما ِبَُِلواح ِبِه يَ وح ِلِه ُهَو َخي ح (  الحِقَياَمة ِمن َفضح
 يف دنياه.-ورمبا كان-نفعه، بل هو َمض رة عليه يف دينه البخيل أن مجعه املال ي أي: ال حيسَب 

 ة .و َم ال ِقَيامَ َسُيَطواُقوَن َما خبَُِلوا بِِه يَـ  ل :مث أخرب مبآل أمر ماله يوم القيامة فقا
يَُطو قُه يوم القيامة،  َع له زبيبتان،َمن  آتَاُه هللُا َماال فـََلم  يـَُؤدِ  زََكاَتُه ُمثِ َل له ُشَجاع ا أقر )  عن أيب ُهريرة قال: قال رسول هللا

زَِمتَـي ه  يأخذ  َوال حَي َسََبا الاِذيَن يـَب َخُلوَن مبَا آتَاُهُم اَّللُا  )يقول: أنا َماُلَك، أنا َكنزَك" مث تال هذه اآلية: -يعِن بشدقـَي ه-بِله 
ِلِه ُهَو َخيـ ر ا هَلُم  َبل  ُهَو َشر  هَلُم    ية.إىل آخر اآل (ِمن  َفض 

 أي: فأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه، فإن األمور ُكلاها مرجعها إىل هللا عز وجل ( َوَّلِلِه ِمريَاُث السهَماَواِت َواألرحضِ  )
 .فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم ، 
 : لعباد من الدنيا ما معهم أي : هو تعاىل مالك امللك ، وترد مجيع االمالك إىل مالكها ، وينقلب ا قال السعدي

 درهم وال دينار وال غري ذلك من املال ) إنا حنن نرث األرض ومن عليها وإلينا يرجعون ( .
 ي: بِنياِتكم وضمائركم.( أ َواَّللهُ َبَا تَ عحَمُلوَن َخِبريٌ  )
 يبخل العبد مبا  وتأمل كيف ذكر السبب االبتدائي والسبب الغائي، املوجب كل واحد منهما أن ال:  قال السعدي

 أعطاه هللا.
للعبد، بل لوال فضل هللا عليه وإحسانه، مل يصل إليه  ا  أن الذي عنده ويف يده فضل من هللا ونعمة، ليس ملك أخرب أوال  

وأحسن   ) منه شيء، فمنعه لذلك منع لفضل هللا وإحسانه; وألن إحسانه موجب لإلحسان إىل عبيده كما قال تعاىل
 ( .ك كما أحسن هللا إلي

فمن حتقق أن ما بيده، فضل من هللا، مل مينع الفضل الذي ال يضره، بل ينفعه يف قلبه وماله، وزيادة إميانه، وحفظه من 
 اآلفات.

أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إىل هللا، ويرثها تعاىل، وهو خري الوارثني، فال معىن للبخل بشيء هو  يا  :مث ذكر ثان
 غريك. زائل عنك منتقل إىل

ويستلزم ذلك اجلزاء - ا  بأعمالكم مجيعه ا  فإذا كان خبري  (وهللا مبا تعملون خبري  ) السبب اجلزائي، فقال ا  :مث ذكر ثالث
مل يتخلف من يف قلبه مثقال ذرة من إميان عن اإلنفاق الذي جيزى به  -احلسن على اخلريات، والعقوبات على الشر

 ه العقاب.الثواب، وال يرضى باإلمساك الذي ب
  والبخل صفة ذميمة وقبيحة. 

تَـغ ىَن قال تعاىل ) ىَن  َوأَماا َمن  خبََِل َواس  س  َرى وََكذاَب بِاحلُ   ( . َفَسنُـَيسِ رُُه لِل ُعس 
 وهو من صفات املنافقني .
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َهو َن َعِن ال َمع رُ ال ُمَناِفُقوَن َوال ُمَناِفَقاُت بـَع ُضُهم  ِمن  بـَع ٍض يَأ ُمُروَن بِال ُمن َكِر وَ قال تعاىل ) ِبُضوَن أَي ِديـَُهم  يـَنـ   ( .وِف َويـَق 
 وهللا ال حيب من يبخل  .

َرُحوا مبَا آتَاُكم  َواَّللُا ال حيُِبُّ ُكلا خُم َتاٍل َفُخورٍ قال تعاىل ) الاِذيَن يـَب َخُلوَن َويَأ ُمُروَن النااَس  ِلَكي ال تَأ َسو ا َعَلى َما فَاَتُكم  َوال تـَف 
ِميدُ بِ  ِل َوَمن  يـَتَـَولا فَِإنا اَّللَا ُهَو ال َغِِنُّ احلَ   ( . ال ُبخ 

 وأخرب تعاىل أن من وقي شح نفسه فقد أفلح .
ِلُحونَ فقال تعاىل ) ِسِه فَُأولَِئَك ُهُم ال ُمف   ( . َوَمن  يُوَق ُشحا نـَف 

 وهو من صفات أهل النار .
  مجاع مناع ( رواه أمحد .) إن أهل النار كل جعظري جواظ مستكرب قال 

 وهو شر ما يف الرجل .
 ) شر ما رجل شح هالع وجَب خالع ( رواه أمحد . كما قال 

 منه . واستعاذ النِب 
يتعوذ يقول : اللهم إين أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من اجلَب وأعوذ بك من  عن أنس قال ) كان رسول هللا 

 ه .اهلرم وأعوذ بك من البخل ( متفق علي
يقول : اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل واجلَب والبخل واهلرم وعذاب  وعن زيد بن أرقم قال ) كان رسول هللا 

القرب ، اللهم آت نفسي تقواها ، وزكها أنت خري من زكاها أنت وليها وموالها ، اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ، 
 من دعوة ال يستجاب هلا ( رواه مسلم .ومن قلب ال خيشع ، ومن نفس ال تشبع ، و 

 داء . ومساه النِب 
: من سيدكم يا بِن سلمة   قلنا : جدُّ بن قيس إال أنا نُبخِ له ، قال : وأي داٍء أد وأ من البخل   بل  قال رسول هللا 

 سيدكم عمرو بن اجلموح ( رواه البخاري يف األدب املفرد .
 واملالئكة تدعو على املمسك .

) ما من يوم يصبح فيه العباد إال ملكان ينزالن فيقول أحدمها : اللهم أعط منفقا  خلفا  ، ويقول اآلخر : اللهم  قال 
 أعط ممسكا  تلفا  ( متفق عليه .

 وهو من تصديق الشيطان .
َشاِء َواَّللُا يَِعدُُكم  قال تعاىل )  ( .ض ال  َمغ ِفَرة  ِمن ُه َوفَ  الشاي طَاُن يَِعدُُكُم ال َفق َر َويَأ ُمرُُكم  بِال َفح 

 وهو سبب للظلم .
) اتقوا الظلم ... واتقوا الشح ، فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، محلهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا  قال 

 حمارمهم ( متفق عليه .
 الفوائد :

 هتديد من خبل مبا آتاه هللا من فضله . -1
 ن املال .شدة عقوبة من منع ما جيب عليه م -2
 توبيخ من خبل مبا أعطاه هللا ، كيف يبخلون بشيء ليس من كسبهم وال من كدهم . -3
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 أن ما أوتيه اإلنسان من مال أو ولد فإنه من هللا . -4
 أن البخل ليس بنافع لصاحبه ، كما يظنه من يبخل .-5
 إثبات علم هللا تعاىل . -6
َل الهِذيَن قَ ل )  َع اَّللهُ قَ وح َلُهُم األَنِبَياء ِبَغريحِ َحقٍ  َونَ ُقوُل ذُ َقدح مسَِ ُتُب َما قَاُلواح َوقَ ت ح وُقواح اُلواح ِإنه اَّللهَ َفِقرٌي َوََنحُن َأغحِنَياء َسَنكح

َرِيِق )  ( . (182( َذِلَك َبَا َقدهَمتح أَيحِديُكمح َوَأنه اَّللهَ لَيحَس ِبَظالهٍم لِ لحَعِبيِد )181َعَذاَب احلح
 [ . 182 -181مران:آل ع]  

---------------- 
َل الهِذيَن قَاُلوا ِإنه اَّللهَ َفِقرٌي َوََنحُن َأغحِنَياُء )  َع اَّللهُ قَ وح عليهم لعائن  –هذه املقالة الشنيعة مقالة أعداء هللا اليهود ( َلَقدح مسَِ
 .( قالوا : إن هللا فقري يقرتض مناقرضا  حسنا  ن ذا الذي يقرض هللا مقري ، وذلك حني نزل قوله تعاىل )زعموا أن هللا ف –
  : َمن  َذا الاِذي يـُق ِرُض )  ذكر تعاىل قبيح قول الكفار ال سيما اليهود. وقال أهل التفسري: ملا أنزل هللا قال القرطيب

هو فنحاص بن  منهم حيي بن أخطب، يف قول احلسن. وقال عكرمة وغريه: -قال قوم من اليهود ا  (اَّللَا قـَر ضا  َحَسن
إن هللا فقري وحنن أغنياء يقرتض منا. وإمنا قالوا هذا متويها على ضعفائهم، ال أهنم يعتقدون هذا، ألهنم  -عازوراء

. أي  أهل كتاب. ولكنهم كفروا هبذا القول، ألهنم أرادوا تشكيك الضعفاء منهم ومن املؤمنني، وتكذيب النِب 
 ا ض من، ألنه اقرت  إنه فقري على قول حممد 

 ( قـَو َل الاِذينَ قوله تعاىل ُ  .. ( املراد من هذا السمع التهديد . َلَقد  مسََِع اَّللا
 هتديد ، وهو يؤذن بأن  هذا القول جراءة عظيمة ، وإن كان القصد منها ( لقد مسع هللا ) : وقوله :  قال ابن عاشور

ون حماشاة، وألن  االستخفاف بالرسول وقرآنه إمث عظيم ه العبارة بدذالتعريض ببطالن كالم القرآن ، ألهنم أتوا هبا
املستعمل يف الزم معناه ، وهو التهديد على كالم فاحش ، إذ قد ( لقد مسع  )وكفر على كفر، ولذلك قال تعاىل 

م بأن  هللا علم ذلك بل ـعلم أهل األديان أن  هللا يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور ، فليس املقصود إعالمه
 ( . سنكتب ما قالوا )ه وهو مقتضى قوله ـالزم

 . اليهود هم الذين قالوا ) يد هللا مغلولة ( وقالوا : إن هللا ملا خلق السماوات واألرض اسرتاح يوم السبت 
 : ومسع هللا ينقسم إىل قسمني 

 : أي أن هللا يسمع كل صوت خفي أو ظاهر . أواًل : مسع إدراك
َتِكيَقد  مسََِع اَّللاُ قال تعاىل : )  ... ( . قـَو َل الايِت جُتَاِدُلَك يف َزو ِجَها َوَتش 

 هذا السمع قد يراد به اإلحاطة ، كاآلية السابقة .
ُ قـَو َل الاِذيَن قَالُوا  ِإنا اَّللَ  َفِقرٌي َوحَن ُن أَغ ِنَياءوقد يراد به التهديد ، كقوله تعاىل : )   ( .َقد  مسََِع اَّلل 

 ( أي أمسعك وأؤيدك .قَاَل اَل خَتَافَا ِإناِِن َمَعُكَما َأمس َُع َوأََرىأييد ، ومنه قوله تعاىل ملوسى : )وقد يراد به الت
 : أي أن هللا يستجيب ملن دعاه . ثانياً : مسع إجابة

 ( أي جميب الدعاء .ِإنا َريبِ  َلَسِميُع الدَُّعاءومنه قول إبراهيم )
 محده ( يعِن استجاب ملن محده . ومنه قول املصلي  ) مسع هللا ملن
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 . ) اللهم إين أعوذ بك من قول ال يسمع ( أي : من دعاء ال يستجاب ومنه كقوله 
 وحنن لكنهم قالوا ) –مع كونه من أعظم املناكر  –( قوهلم ) حنن األغنياء( وليتهم اقتصروا على قوهلم )إن هللا فقري

 ) ابن عثيمني ( . غاية ما يكون من الوقاحة .( فجعلوا أنفسهم أكمل من هللا ، وهذا غنياءأ
ُتُب َما قَاُلوا )   أي : سنأمر احلفظة بكتابة ما قالوه يف صحائف أعماهلم .( َسَنكح

 ( . ِكرَاما  َكاتِِبنيَ .  َوِإنا َعَلي ُكم  حَلَاِفِظنيَ كما قال تعاىل ) 
َمُع ِسراُهم  وَ وقال تعاىل ) أ ُتُبونَ م  حَي َسُبوَن أَناا ال َنس   ( . جَن َواُهم  بـََلى َوُرُسُلَنا َلَدي ِهم  َيك 

  : هللا ، بل هو معد هلم ليوم اجلزاء .املراد الوعيد هلم ، وأن ذلك ال يفوت على قال الشوكاين 
َنحِبَياَء ِبَغريحِ َحقٍ  )  َلُهُم األح تلهم األنبياء رضاهم أي : ونكتب جرميتهم الشنيعة بقتل األنبياء بغري حق ، واملراد بق( َوقَ ت ح

 بفعل أسالفهم .
 أي ونكتب قتلهم األنبياء ، أي : قتل أسالفهم لألنبياء ، وإمنا نسب ذلك إليهم لكوهنم رضوا به  قال الشوكاين :

 ، وجعل ذلك القول قرينا  لقتل األنبياء تنبيها  على أنه من العظم والشناعة مبكان يعدل قتل األنبياء .
 ن قيل : هذا القائل مل يقتل نبيا  قط ، فاجلواب : أنه رضي بفعل متقدميه لذلك .: فإ قال ابن اجلوزي 
َرِيقِ )   احملرق النافذ من البدن إىل األفئدة .(  َونَ ُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب احلح
 أي : ذلك العذاب مبا اقرتفته أيديكم من اجلرائم .( َذِلَك َبَا َقدهَمتح أَيحِديُكمح  )
 ضيف العمل أو املقد م باأليدي ، ألن الغالب أن األيدي هي حمل البطش هنا أنفسهم ، لكن أ يواملراد باأليد

 والعمل .
ٍم ِللحَعِبيدِ )   بل هو مبا كسبت أيديهم .( َوَأنه اَّللهَ لَيحَس ِبَظاله

 الفوائد :
 إثبات السمع هلل تعاىل ، واملراد به هنا التهديد . -1
 وقاحة والعدوان .بيان ما عليه اليهود من ال -2
 إثبات الكتابة هلل . -3
 أن اليهود كما اعتدوا على هللا ، اعتدوا على رسل هللا . -4
 إثبات القول هلل تعاىل . -5
 إثبات األسباب . -6
 نفي الظلم عن هللا لكمال عدله . -7
ِمَن ِلَرُسوٍل  )  َح َنا َأاله نُ  َحىتهَ يَأحتِيَ َنا ِبُقرحبَاٍن تَأحُكُلُه النهاُر ُقلح َقدح َجاءُكمح ُرُسٌل مِ ن قَ بحِلي الهِذيَن قَاُلواح ِإنه اَّللهَ َعِهَد ِإلَي ح

 ( . (183بِالحبَ يِ َناِت َوبِالهِذي قُ لحُتمح َفِلَم قَ تَ لحُتُموُهمح ِإن ُكنُتمح َصاِدِقنَي )
 [ . 183] آل عمران : 

------------ 
ِمَن ِلَرُسوٍل َحىته يَأحتِيَ َنا بُِقرحبَاٍن تَأحُكُلُه النهاُر الهِذيَن قَاُلوا ِإنه اَّللهَ َعهِ )  َح َنا َأاله نُ  ب ا أيض ا هلؤالء الذين يقول تعاىل تكذي( َد ِإلَي ح
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أن هللا َعِهَد إليهم يف كتبهم أال يؤمنوا برسول حَّت يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبَلت  منه  زعموا 
 ا .قاله ابن عباس واحلسن وغريمهالسماء تأكلها. أن تنزل نار من 

 هذا من كذب اليهود .قيل : 
 كان هذا يف التوراة، ولكن كان متام الكالم: حَّت يأتيكم املسيح وحممد فإذا أتياكم فآمنوا هبما من غري قربان.  قيل:و 

 منهم يذبح ويدعو فتنزل نار بيضاء إىل أن نسخت على لسان عيسى بن مرمي. وكان النِب ا  كان أمر القرابني ثابتوقيل: 
هلا دوي وحفيف ال دخان هلا، فتأكل القربان. فكان هذا القول دعوى من اليهود، إذ كان مث استثناء فأخفوه، أو نسخ، 

 م . ) تفسري القرطِب ( .دليل قاطع يف إبطال دعواه فكانوا يف متسكهم بذلك متعنتني، ومعجزات النِب 
  القول الذي حكاه القرآن عنهم ، أن يظهروا أمام الناس مبظهر احملافظني على عهود اَّلل  ومقصدهم من وراء هذا  ،

له ، وإمنا تركوا اإلميان به ، ألنه مل يأت باملعجزات اليت أتى هبا األنبياء  ا  حسد وأهنم ما تركوا اإلميان بالنِب 
 . -يف زعمهم  -ا  صادق ا  معذورون إذا مل يؤمنوا به ألنه ليس نبي السابقون ، فهم

وال شك أن قوهلم هذا ظاهر البطالن ، ألن اإلتيان بالقربان إذا كان معجزة لرسول ال يستلزم أن يكون معجزة لكل 
رسول ، إذ أن آيات اَّلل  يف إثبات رساالت رسله متعددة النواحي ، خمتلفة املناهج ، وكون هذا اإلتيان بالقربان الذي 

 م .  ) التفسري الوسيط ( .سل ال يستدعى أن يكون معجزة جلميعهتأكله النار معجزة لبعض الر 
 هلم يا حممد .( ُقلح ) 
 أي : باحلجج والرباهني .( َقدح َجاءَُكمح ُرُسٌل ِمنح قَ بحِلي بِالحبَ يِ َناِت ) 
 أي : وبنار تأكل القرابني املتقبلة .( َوبِالهِذي قُ لحُتمح ) 
 م قابلتموهم بالتكذيب واملخالفة واملعاندة وقتلتموهم .أي : فل( َفِلَم قَ تَ لحُتُموُهمح ) 
 أنكم تتبعون احلق وتتقادون للرسل .(  ِإنح ُكنحُتمح َصاِدِقنيَ ) 

 الفوائد :
 بيان تعنت اليهود .-1
 أنه ينبغي عند املخاصمة إفحام اخلصم مبا يدعيه ، ليكون ذلك أبلغ يف دحض حجته . -2
 الة على رسالتهم .أن الرسل جاءوا بالبينات الد -3
 ( . (184فَِإن َكذهبُوَك فَ َقدح ُكذِ َب ُرُسٌل مِ ن قَ بحِلَك َجآُؤوا بِالحبَ يِ َناِت َوالزُّبُِر َوالحِكَتاِب الحُمِنرِي )) 
 [ . 184] آل عمران :  

------------ 
 تعاىل لنبيه .هذا تسلية من هللا (  فَِإنح َكذهبُوَك فَ َقدح ُكذِ َب ُرُسٌل ِمنح قَ بحِلَك )  

 أي : فإن كذبك قومك يا حممد ، فقد كذبت رسل من قبلك .
 وجوه :( فيه  فَِإن َكذابُوكَ ) قوله  :  قال الرازي 

ا إىل هؤالء اليهود بالقربان الذي تأكله النار فكذبوهم وقتلوهم و : فإن كذبوك يف قولك أن األنبياء املتقدمني جاؤ أحدها 
 ح وهود وصاحل وابراهيم وشعيب وغريهم.، فقد كذب رسل من قبلك : نو 
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أن املراد : فإن كذبوك يف أصل النبوة والشريعة فقد كذب رسل من قبلك ، ولعل هذا الوجه أوجه ، ألنه تعاىل  والثاين :
 مل خيصص ، وألن تكذيبهم يف أصل النبوة أعظم ، وألنه يدخل حتته التكذيب يف ذلك احلجاج.

به من بني سائر األنبياء،  ا  ، وبيان أن هذا التكذيب ليس أمرا خمتصم تسلية رسول هللا املقصود من هذا الكال وقال :
بل شأن مجيع الكفار تكذيب مجيع األنبياء والطعن فيهم، مع أن حاهلم يف ظهور املعجزات عليهم ويف نزول الكتب 

يذاءهم يف جنب تأدية الرسالة، فكن إليهم كحالك، ومع هذا فإهنم صربوا على ما ناهلم من أولئك األمم واحتملوا إ
 .متأسيا هبم سالكا مثل طريقتهم يف هذا املعىن، وإمنا صار ذلك تسلية ألن املصيبة إذا عمت طابت وخفت 

ُُمورُ كما قال تعاىل )  بُوَك فـََقد  ُكذِ َبت  ُرُسٌل ِمن  قـَب ِلَك َوِإىَل اَّللِا تـُر َجُع األ   ( . َوِإن  ُيَكذِ 
َل لِ وقال تعاىل )  بُوا َوأُوُذوا َحَّتا أَتَاُهم  َنص رُنَا َوال ُمَبدِ  َكِلَماِت اَّللِا َوَلَقد  َوَلَقد  ُكذِ َبت  ُرُسٌل ِمن  قـَب ِلَك َفَصبَـُروا َعَلى َما ُكذِ 

 ( . َجاَءَك ِمن  نـََبِأ ال ُمر َسِلنيَ 
َلُهم  قـَو  وقال تعاىل )  بُوَك فـََقد  َكذاَبت  قـَبـ   ( . ُم نُوٍح َوَعاٌد َوََثُودُ َوِإن  ُيَكذِ 
بُوَك فـََقد  َكذاَب الاِذيَن ِمن  قـَب ِلِهم  َجاَءتـ ُهم  ُرُسُلُهم  بِال بَـيِ َناِت َوبِالزُّبُِر َوبِال ِكتَ وقال تعاىل )   ( . اِب ال ُمِنريِ َوِإن  ُيَكذِ 
 ( .نـُثَبِ ُت ِبِه فـَُؤاَدَك وَُكالًّ نـَُقصُّ َعَلي َك ِمن  أَنـ َباِء الرُُّسِل َما وقال تعاىل ) 

 ( .َما يـَُقاُل َلَك ِإالا َما َقد  ِقيَل لِلرُُّسِل ِمن  قـَب ِلَك  )تـََعاىَل  الَوقَ  
َلُهم  قـَو ُم نُوٍح َوَعاٌد َوََثُوُد وقال تعاىل )  بُوَك فـََقد  َكذاَبت  قـَبـ  َب َوَأص حَ  .َوقـَو ُم ِإبـ رَاِهيَم َوقـَو ُم ُلوٍط  .َوِإن  ُيَكذِ  َيَن وَُكذِ  اُب َمد 

تـُُهم  َفَكي َف َكاَن َنِكرِي  َلي ُت لِل َكاِفرِيَن مُثا َأَخذ   ( .ُموَسى فََأم 
ُهم  َكذاَبت  َرُسوهَلَا . يَاِت َسب َع أَُمٍم ُكلُّ َواِحَدٍة ِمنـ   ذََكَر تـََعاىَل يِف َهِذِه اآل 

ُوََل   .: قـَو ُم نُوٍح األح
يَاُت الداالاُة   ِثَلِة ِلَكثـ َرةِ َواآل  َم  َتِصر  َعَلى األ  ِذيِب قـَو ِم نُوٍح اَل َتَكاُد حُت َصى يف ال ُقر آِن ، ِلَكثـ َرهِتَا َول نَـق  يَاِت الداالاِة َعَلى  َعَلى َتك  اآل 

َُمِم ُرُسَلَها َكَقو لِِه  ِذيِب َهِذِه األ  َلُهم  قـَو ُم نُوٍح َفَكذابُوا َعب َدنَا َوقَاُلوا  )َوقـَو لِِه ( َكذاَبت  قـَو ُم نُوٍح ال ُمر َسِلنَي ) َتك  َكذاَبت  قـَبـ 
يَاِت .( جَم ُنوٌن َواز ُدِجَر   ِإىَل َغري ِ َذِلَك ِمَن اآل 

 .َعاٌد  الثهانَِيُة :
َ تـََعاىَل يِف َغري ِ َهَذا ال َمو ِضِع يف آيَاٍت َكِثريٍَة أَنـاُهم  َكذابُوا َرُسوهَلُم    لِِه تـََعاىَل  َوَقد  بـَنيا  (َكذاَبت  َعاٌد ال ُمر َسِلنَي   )ُهود ا ، َكَقو 

 ( . قَالُوا يَاُهوُد َما ِجئ تَـَنا بِبَـيِ َنٍة َوَما حَن ُن بَِتارِِكي آهِلَِتَنا َعن  قـَو ِلَك َوَما حَن ُن َلَك مبُؤ ِمِننيَ تعاىل ) َوقـَو لِِه 
 .ََثُوُد  الثهالَِثُة :

َ تـَعَ  لِِه تـََعاىَل َوَقد  بـَنيا ِذيبَـُهم  لَِنِبيِ ِهم  َصاِلٍح يف آيَاٍت َكِثريٍَة ; َكَقو   ( ،َكذاَبت  ََثُوُد ال ُمر َسِلنَي   )اىَل يف َغري ِ َهَذا ال َمو ِضِع َتك 
 ( . َفَكذابُوُه فـََعَقُروَها تعاىل )َوقـَو لِِه 

 .قـَو ُم ِإبـ رَاِهيَم  اِبَعُة :الر 
َ تـَعَ  لِِه تـََعاىَل َوَقد  بـَنيا َفَما َكاَن َجَواَب قـَو ِمِه ِإالا َأن  قَاُلوا اقـ تُـُلوُه أَو   )اىَل يف َغري ِ َهَذا ال َمو ِضِع أَنـاُهم  َكذابُوُه يف آيَاٍت َكِثريٍَة َكَقو 

ِإبـ رَاِهيُم لَِئن  ملَ   أَرَاِغٌب أَن َت َعن  آهِليَِت يَا )، وََكَقو لِِه  ( آهِلََتُكم  قَاُلوا َحر ُِقوُه َوان ُصُروا  )َوقـَو لِِه ( ،  َحر ُِقوُه فََأجن َاُه اَّللُا ِمَن الناارِ 
ُجر ين َمِليًّا  يَاِت . (تـَن َتِه أَلَر مُجَناَك َواه   ِإىَل َغري ِ َذِلَك ِمَن اآل 
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َاِمَسُة :  .قـَو ُم ُلوٍط  اخلح
َ تـََعاىَل يف َغري ِ َهَذا ال َمو   لِِه َوَقد  بـَنيا َفَما َكاَن ) َوقـَو لِِه  (َكذاَبت  قـَو ُم ُلوٍط ال ُمر َسِلنَي   )ِضِع أَنـاُهم  َكذابُوُه يف آيَاٍت َكِثريٍَة ; َكَقو 

رُِجوا آَل ُلوٍط ِمن  قـَر يَِتُكم   يَاِت . (َجَواَب قـَو ِمِه ِإالا َأن  قَاُلوا َأخ   ِإىَل َغري ِ َذِلَك ِمَن اآل 
َيَن  السهاِدَسُة :  .َأص َحاُب َمد 

لِهِ   َ تـََعاىَل أَنـاُهم  َكذابُوا نَِبيـاُهم  ُشَعي ب ا يف َغري ِ َهَذا ال َمو ِضِع يف آيَاٍت َكِثريٍَة َكَقو  َيَن َكَما بَِعَدت  ََثُودُ ) َوَقد  بـَنيا ا ِلَمد  ( َأاَل بـُع د 
َيَن َأَخاُهم  ُشَعي ب ا قَاَل يَ )َوقـَو لِِه  لِِه  اَوِإىَل َمد  رُُه ِإىَل قـَو  ُشَعي ُب َأَصاَلُتَك تَأ ُمُرَك َأن   قَالُوا يَا)قـَو ِم اع ُبُدوا اَّللَا َما َلُكم  ِمن  ِإَلٍه َغيـ 

َِليُم الراِشيدُ  َوالَِنا َما َنَشاُء ِإناَك أَلَن َت احل  َعَل يف أَم  ُرَك َما يـَع ُبُد آبَاُؤنَا أَو  َأن  نـَف  َقُه َكِثري ا مماا  قَاُلوا يَا)َوقـَو لِِه  (نـَتـ  ُشَعي ُب َما نـَف 
ُطَك َلَرمَج َناكَ  يَاِت . (تـَُقوُل َوِإناا لَنَـرَاَك ِفيَنا َضِعيف ا َوَلو اَل َره   ِإىَل َغري ِ َذِلَك ِمَن اآل 

َ تـََعاىَل  السهاِبَعُة : يف َغري ِ َهَذا ال َمو ِضِع َأنا ِفر َعو َن َوقـَو َمُه َكذابُوا ُموَسى يِف َمن  َكذابُوا ُموَسى َوُهم  ِفر َعو ُن َوقـَو ُمُه، َوَقد  بـَنيا
ُجوِننيَ )آيَاٍت َكِثريٍَة; َكَقو لِِه  َعَلناَك ِمَن ال َمس  َت ِإهَل ا َغري ِي أَلَج  ا َولَِبث َت ِفيَنا ِمن  ُعُمرِكَ )َوقـَو لِِه  (لَِئِن اختاَذ   َأملَ  نـَُربِ َك ِفيَنا َولِيد 

َحَرنَا هِبَا َفَما حَن ُن َلَك ) َوقـَو لِِه ( ِسِننَي َوفـََعل َت فـَع َلَتَك الايِت فـََعل َت َوأَن َت ِمَن ال َكاِفرِينَ  َما تَأ تَِنا بِِه ِمن  آيٍَة لَِتس  َوقَاُلوا َمه 
يَاتِ  (مبُؤ ِمِننيَ   ِإىَل َغري ِ َذِلَك ِمَن اآل 

 الرباهني واحلجج القاطعة .أي : ب( َجاُءوا بِالحبَ يِ َناِت ) 
 . أي : الكتب املوحاة منه تعاىل، مجع زبور  (َوالزُّبُِر ) 
أي : الواضح اجللي . والزبور والكتاب : واحد يف األصل، وإمنا ذكرا الختالف الوصفني . فالزبور (  َوالحِكَتاِب الحُمِنريِ ) 

 يعة .فيه حكم زاجرة، والكتاب املنري هو املشتمل على مجيع الشر 
 الفوائد :

 . تسلية الرسول  -1
 تسلية لكل داعية إىل هللا كذبه قومه . -2
 أن الرسل يؤذون بالتكذيب . -3
 أن الرسل البد أن يأتوا بالبينات . -4
ِزَح َعِن النه )  َم الحِقَياَمِة َفَمن زُحح َن ُأُجورَُكمح يَ وح َا تُ َوف هوح ِت َوِإَّنه ََياُة ُكلُّ نَ فحٍس َذآئَِقُة الحَموح َنهَة فَ َقدح فَاَز َوما احلح اِر َوُأدحِخَل اجلح

ن حَيا ِإاله َمَتاُع الحُغُروِر )  ( . (185الدُّ
 [ . 185] آل عمران :  

------------ 
ِت )   . اخلليقة بأن كل نفس ذائقة املوت رب تعاىل إخبار ا عام ا يعم مجيعخي (ُكلُّ نَ فحٍس َذائَِقُة الحَموح
  : ذه اآلية الكرمية ، فيها التزهيد يف الدنيا بفنائها ، وعدم بقائها ، وأهنا متاع الغرور ، تفنت بغرورها هقال السعدي

، وتغر مبحاسنها ، مث هي منتقلة ، ومنتقل عنها إىل دار القرار ، اليت توَف فيها النفوس ما عملت يف هذه الدار من 
 خري وشر .

َها فَاٍن   قال تعاىل ) رَاِم ُكلُّ َمن  َعَليـ  الِل َواإلك  ُه رَبِ َك ُذو اجلَ  َقى َوج   ( .. َويـَبـ 
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َنا تـُر َجُعونَ وقال تعاىل ) َنة  َوِإلَيـ  ري ِ ِفتـ  ُلوُكم  بِالشارِ  َواخلَ   .(  ُكلُّ نـَف ٍس َذائَِقُة ال َمو ِت َونـَبـ 
َنا تـُر َجُعونَ وقال تعاىل )  .(  ُكلُّ نـَف ٍس َذائَِقُة ال َمو ِت مُثا ِإلَيـ 

ُكُم ال َمو ُت َوَلو  ُكن ُتم  يف بـُُروٍج ُمَشياَدةٍ ال تعاىل )وق رِك   .(  أَيـ َنَما َتُكونُوا يُد 
َفَعُكُم ال ِفرَاُر ِإن  فـََرر مُت  ِمَن ال َمو ِت أَِو ال َقت ِل َوِإذا  ال مُتَتـاُعوَن ِإالا قَِليال  وقال تعاىل )  ( . ُقل  َلن  يـَنـ 
 ( . ال َمو َت الاِذي َتِفرُّوَن ِمن ُه فَِإناُه ُمالِقيُكم  ُقل  ِإنا وقال تعاىل )

فهو تعاىل وحده هو احلي الذي ال ميوت واإلنس واجلن ميوتون، وكذلك  املالئكة ومحلة العرش، وينفرد الواحد األحد 
  .البقاء، فيكون آخر ا كما كان أوال  القهار بالدميومة و 

 ( املراد هبا احلصون اليت يف األرض املبنية ، ألهنا غاية البشر يف التحصن واملنعة ، وهذا  يِف بـُُروٍج ُمَشياَدةٍ قوله تعاىل )
، لكن هذا القول ضعيف ، ألن هللا قال : املراد بالربوج بروج مبنية يف السماء وقيل قول األكثر ] قاله القرطِب [ ، 

ا يكون للقصور العالية . ] قاله الشيخ ابن عثيمني [ ) مشي دة ( وهذا الوصف ال يكون أبدا  للربوج السماويـة ، وإمن
. 
  يوما على آلة حدباء حممولُ  ....كل ابن أنثى وإن طالت سالمته 

 املوت : ال يرحم صغريا  ، وال يوقر كبريا  ، وال خياف عظيما  ، ال يستأذن على امللوك ، وال يلج من األبواب .
 ليل هل تبقى إىل الفجرإذا جن  ....تزود من الدنيا فإنك ال تدري 

 اآلخرة ، وميوت مريدوا اجملاهدون وميوت القاعدون ، ميوت مريدوا الصاحلون وميوت الطاحلون ، وميوت املوت : ميوت
 الدنيا .

 .... مَّت حط عن نعشه ذاك يركبهو املوت ما منه مالذ ومهرب 
ن األرض ر ونكري جليسه ، والقرب مقره ، وبطمضجعه ، والدود أنيسه ، ومنك بإنه جدير مبن املوت مصرُعه ، والرتا

، أن  ال يكون له فكر إال يف املوت ، وال ذكر إال له ، وال استعداد إال  رده، واجلنة أو النار مو مستقره ، والقيامة موعده
 له . ألجله ، وال تدبري إال فيه ، وال تطلع إال إليه ، وال تأهب إال

 . يرتك لذي عقل عقالفضح املوت الدنيا فلم  قال احلسن :
 .  قال بعض العلماء ألحد إخوانه :احذر املوت يف هذه الدنيا قبل أن تصري إىل دار تتمىن فيها املوت فال جتده

 . إذا ذكرت املوت فعد نفسك أحدهم قال أبو الدرداء :
ب ، ونشاط العبادة ، ومن نسي قال الد قاق : من أكثر من ذكر املوت ُأكرَم بثالثة أشياء : تعجيل التوبة ، وقناعة القل

 املوت عوقب بثالثة أشياء : تسويف التوبة ، وترك الرضا بالكفاف ، والتكاسل يف العبادة ( .
 ك .أكثري ذكر املوت يرق قلب مرأة :قالت عائشة ال

 وقال األوزاعي : من أكثر ذكر املوت كفاه اليسري ، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كالمه .
 لبناين : ما أكثر أحد ذكر املوت إال رؤي ذلك يف عمله .وقال ثابت ا

 وقال ابن عجالن : من جعل املوت نصب عينيه مل يبال بضيق الدنيا

 . وقال إبراهيم التيمي : شيئان قطعا عِن لذة الدنيا : ذكر املوت ، والوقوف بني يدي هللا
 . من عرف املوت هانت عليه مصائب الدنيا وقال احلسن :
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 .  صغرت الدنيا عندهما ألزم عبد ذكر املوت إال  سن :وقال احل
 .وقال أبو الدرداء : من أكثر ذكر املوت قل فرحه وقل حسده 

 . وقال سعيد بن جبري : لو فارق ذكر املوت قلِب خلشيت أن يفسد علي  قلِب
 .ه اليسري ألوزاعي : من أكثر ذكر املوت كفاوقال ا

 . ل من املوت ما تعقلون ما أكلتم منها مسيناوقال الثوري : لو أن البهائم تعق
 . وقال احلسن بن عبد العزيز : من مل يردعه القرآن واملوت ، فلو تناطحت اجلبال بني يديه مل يرتدع

 . ، ويف احلديث : أكثروا ذكرذكر املوت مل يُنتفع به أياما   وقال أبو نعيم : كان الثوري إذا
 قط ، فحدثُت نفسي أين ِ أستيقظ منه . وقال بعُض السالف : ما منُت نوما  

وكان حبيٌب أبو حممد يُوصي ُكلا يوٍم مبا يوصي به احملتِضُر عند موته من تغسيله وحنوه ، وكان يبكي كلاما أصبح أو 
 إذا أمسى أن  ال ُيصبح ، وإذا أصبح أن  ال مُيسي  . -وهللا  -أمسى ، فُسِئَلت امرأته عن بكائه ، فقالت : خياف 

وكان حممد بن واسع إذا أراد أن  ينام قال ألهله : أستودعكم هللا ، فلعلاها أن  تكون منييت اليت ال أقوم منها فكان هذا 
 دأبه إذا أراد النوم .

وقال بكر املزين : إِن استطاع أحدُكم أن ال يبيت إال وعهُده عند رأسه مكتوٌب ، فليفعل ، فإناه ال يدري لعله أن  يبيَت 
 هِل الدُّنيا ، وُيصبح يف أهِل اآلخرة .يف أ

وكان أويٌس إذا قيل له : كيف الزماُن عليك   قال : كيف الزماُن على رجل إن  أمسى ظنا أناه ال ُيصبُح ، وإن  أصبح 
 ظنا أناه ال ميسي فيبشر باجلنة أو النار  

  إذا جن ليل هل تعيش إىل الفجر ------تزود من الدنيا فإنك ال تدري 
  الدهر وكم من سقيم عاش حينا من ------فكم من صحيح مات من غري علة 
  وهو ال يدري وأكفانه يف الغيب تنسج ----وكم من فَّت أمسى وأصبح ضاحكا 
 أجسامهم ظلمة القرب وقد أدخلت -------وكم من صغار يرجتى طول عمرهم 

 لة القدرقبضت أرواحهم لي وقد ----------وكم من عروس زينوها لزوجها 
 فال بد من يوم يسري إىل القرب------------- فمن عاش ألفا وألفـيـــــن

 . قال العلماء : تذكر املوت يردع عن املعاصي ، ويلني القلب القاسي ، ويذهب الفرح بالدنيا ، ويهون املصائب فيها
 ي هللا تعاىل .وقال التيمي : شيئان قطعا عِن لذة الدنيا : ذكر املوت ، وذكر املوقف بني يد

 ونظر ابن مطيع ذات يوم إىل داره فأعجبه حسنها ، فبكى وقال : وهللا لوال املوت لكنت بِك مسرورا  .
 يا ليت شعري بعد الباِب ما الداُر  ....املوت باٌب وكُل الناس داخُله 

 
 قال الشاعر :

 هو املوُت ما منه مالذ ومهرب      مَّت حط ذا عن نعشه ذاك يركُب .
 ال اآلخر :وق

 ليت شعري بعد املوت ما الداُر . املوت باٌب وكل الناس داخله       يا
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 كفى باملوت مقرحا  للقلوب ، ومبكيا  للعيون ، ومفرقا  للجماعات ، وهادما  للذات ، وقاطعا  لألمنيات .
القرب مقره ، وبطن األرض مستقره إنه جدير مبن املوت مصرُعه ، والرتاب مضجعه ، والدود أنيسه ، ومنكر ونكري جليسه ، و 

 ،والقيامة موعده، واجلنة أو النار موعده ، أن  ال يكون له فكر إال يف املوت ، وال ذكر إال له ، وال استعداد إال ألجله ، وال تدبري
 إال فيه ، وال تطلع إال إليه ، وال تأهب إال له . 

 . ينبغي االستعداد للموت بالعمل الصاحل 
ُت َكالا ِإنـاَها كَ قال تعاىل )  ِلَمٌة ُهَو قَائُِلَها َحَّتا ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم ال َمو ُت قَاَل َربِ  ار ِجُعوِن . َلَعلِ ي أَع َمُل َصاحِلا  ِفيَما تـَرَك 

َعُثوَن ( .  َوِمن  َورَائِِهم  بـَر زٌَخ ِإىَل يـَو ِم يـُبـ 
ن قـَب ِل َأن يَأ يتَ َأَحدَُكُم ال َمو ُت فـَيَـُقوَل َربِ  َلو ال َأخار َتِِن ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب فََأصاداَق َوأَنِفُقوا ِمن ماا َرزَقـ َناُكم م ِ وقال تعاىل ) 

َر اَّللُا نـَف س ا ِإَذا َجاء َأَجُلَها َواَّللاُ 10الصااحِلِنَي ) َوَأُكن مِ نَ   ( .  َخِبرٌي مبَا تـَع َمُلونَ ( َوَلن يـَُؤخِ 
ا  قبل َخس : شبابك قبل هرمك ، وحياتك قبل موتك ، وصحتك قبل مرضك ، وحياتك قبل ) اغتنم َخس قال 

 موتك ، وفراغك قبل شغلك ( رواه احلاكم .
وقال ابن عمر : إذا أصبحت فال تنتظر املساء ، وإذا أمسيت فال تنتظر الصباح ، وخذ من صحتك ملرضك ، ومن 

 حياتك ملوتك ( رواه البخاري .
ِس ِمن  َمغ رهِِبَا أَِو الدَُّخاَن أَِو الداجااَل أَِو الدااباَة أَو  َخاصاَة أَ بَاِدرُ ) وقال  َحدُِكم  أَو  أَم َر وا بِاأَلع َماِل ِستًّا طُُلوَع الشام 
 رواه مسلم .ة( ال َعاما 

مل حَّت يتمىن املرء أن يرجع وقد نقل النووي تفسري مجلة ) أو خاصة أحدكم ( بأهنا املوت يأيت فيحول بني املرء وبني الع
 إىل الدنيا ليتمكن من عمل صاحل طاملا أعرض عنه يف دار الدنيا.

وقال عوُن بُن عبد هللا : ما أنزل املوَت ُكن َه من زلته َمن  عدا غدا  من أجله . كم من مستقبل يوما  ال يستكِمُله ، وكم من 
ومسريَه ، ألبـ َغضُتم األمل وُغرورَه  ، وكان يقوُل : إنا من أنفع أيام املؤمن له  مؤمِ ل لغٍد ال يُدرُِكه ، إناكم لو رأيتم األجلَ 

 يف الدنيا ما ظن أناه ال يدرك آخره .
وكانت امرأٌة متعبدة مبكة إذا أمست قالت : يا نفُس ، الليلُة ليلُتك ، ال ليلَة لِك غريها ، فاجتهدت ، فإذا أصبحت ، 

 ، ال يوَم لك غريه فاجتهدت .قالت : يا نفس اليوُم يومك 
أناه قال  وقال بكٌر املزينُّ : إذا أردت أن  تنفَعك صالُتك فقل : لعلِ ي ال ُأصلِ ي غريها ، وهذا مأخوٌذ مما ُروي عن الناِبِ  

 ) صلِ  صالة مود ِع ( .
ين ِ إن  صليُت بكم هذه الصالة ، مل وأقام معروٌف الكرخي  الص الَة ، مث قال لرجل : تقدام فصلِ  بنا ، فقال الرجل : إ

ُأصلِ  بكم غريَها ، فقال معروف : وأنَت حتدِ ث نفسك أن ك ُتصلِ ي صالة  أخرى   نعوُذ باهلل من طوِل األمل ، فإناه مينع 
 .خرَي العمل 

من البيت: من   وطرق بعُضهم باَب أٍخ له، فسأل عنه، فقيل له: ليس هو يف البيت، فقال: مَّت يرجع  فقالت له جارية
 .، من يعلم مَّت يرِجُع كانت نفُسه يف يد غريه

َم الحِقَياَمِة )  َن ُأُجورَُكمح يَ وح َا تُ َوف هوح  . أي : تعطون أجوركم جزاء أعمالكم وافيا  يوم القيامة( َوِإَّنه
َنهَة فَ َقدح فَاَز )  ِزَح َعِن النهاِر َوُأدحِخَل اجلح ، وأدخل اجلنة فقد فاز كل الفوز ، وجنا منها أي : من جنب النار ( َفَمنح زُحح
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بنجاته من العذاب األليم ، ووصوله إىل جنات النعيم ، اليت فيها ما ال عني رأت ، وال أذن مسعت ، وال خطر على قلب 
 بشر .

 . ومفهوم اآلية أن من مل بزحزح عن النار ويدخل اجلنة فقد شقي شقاء ال سعادة بعده 
ََياُة ال)  ن حَيا ِإاله َمَتاُع الحُغُرورِ َوَما احلح  تصغري لشأن الدنيا وحتقري ألمرها ، وأهنا دنيئة فانية قليلة زائلة .(  دُّ
 ( نـ َياقوله تعاىل ََياُة الدُّ  ة اليت نعيشها اليت قبل اآلخرة ، ومسيت لدنيا لسببني :ا( هي هذه احلي احل 

 قبل اآلخرة يف الزمن . ألهنا:  السبب األول
ِخَرِة ِإالا قَِليلٌ لدناءهتا وحقارهتا بالنسبة لآلخرة . كما قال تعاىل ) ين :السبب الثا نـ َيا يف اآل  ََياِة الدُّ وقال  ( َفَما َمَتاُع احل 

ِخرَِة ِإالا َمَتاعٌ تعاىل ) نـ َيا يف اآل  ََياُة الدُّ كافرا  ) لو كانت الدنيا تعدل عند هللا جناح بعوضة ما سقى منها   ( وقال  َوَما احل 
 ) ملوضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها ( رواه البخاري . شربة ماء ( رواه الرتمذي ، وقال 

 فمتاع الدنيا يزول ، أو أنت تزول عنه ، وكذلك نعيمه فهو قليل بالنسبة لنعيم اآلخرة .
نـ َيا . َواآلِخَرُة خَ  ) قال تعاىل ََياَة الدُّ ٌر َوأَبـ َقى َبل  تـُؤ ثُِروَن احل   ( .يـ 

نـ َيا يِف اآلِخَرِة ِإال َمَتاٌع )  وقال تعاىل ََياُة الدُّ  ( .َوَما احل 
َفُد َوَما ِعن َد اَّللِا بَاٍق  )وقال تعاىل  ( .َما ِعن دَُكم  يـَنـ 

نـ َيا َوزِيَنتُـَها َوَما ِعن دَ  وقال تعاىل ) ََياِة الدُّ ٍء َفَمَتاُع احل  ٌر َوأَبـ َقى  َوَما أُوتِيُتم  ِمن  َشي   ( .اَّللِا َخيـ 
 إليه ( .وهللِا ما الدنيا يف اآلخرة إال كما يـَغ ِمُس أحدُُكم إصبعه يف الَيمِ ، فلينظر ِِبَ تـَر ِجع )  ويف احلديث

 ) ملوضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها ( . قال 
نـََها ملَ  يـَل  وقال تعاىل )    ( . َبُثوا ِإالا َعِشياة  أَو  ُضَحاَهاَكأَنـاُهم  يـَو َم يـََرو 
ُهم  َما َكانُوا مُيَتـاُعونَ .  مُثا َجاَءُهم  َما َكانُوا يُوَعُدونَ .  أَفـََرأَي َت ِإن  َمتـاع َناُهم  ِسِننيَ وقال تعاىل )   ( . َما أَغ ىَن َعنـ 

 . ففي هذه اآلية حقارة الدنيا وخستها ، وأهنا متاع زائل 
َواِل َواأل َ ) كما قال تعاىل َم  َنُكم  َوَتَكاثـٌُر يف األ  نـ َيا َلِعٌب َوهَل ٌو َوزِيَنٌة َوتـََفاُخٌر بـَيـ  ََياُة الدُّ َا احل  و الِد َكَمَثِل َغي ٍث أَع َجَب اع َلُموا أمنا

ِخَرةِ  نـ َيا ِإالا  ال ُكفااَر نـََباتُُه مُثا يَِهيُج فـَتَـرَاُه ُمص َفر ا  مُثا َيُكوُن ُحطَاما  َويف اآل  ََياُة الدُّ َواٌن َوَما احل  َعَذاٌب َشِديٌد َوَمغ ِفَرٌة ِمَن اَّللِا َورِض 
 ( . َمَتاُع ال ُغُرورِ 

َر ِض فََأص  وقال تعاىل ) تَـَلَط ِبِه نـََباُت األ  نـ َيا َكَماٍء أَنـ َزل َناُه ِمَن الساَماِء فَاخ  ََياِة الدُّ ُروُه الر ِيَاُح َبَح هَ َواض ِرب  هَلُم  َمَثَل احل  ِشيما  َتذ 
َتِدرا   ٍء ُمق   ( . وََكاَن اَّللُا َعَلى ُكلِ  َشي 
َا َهِذِه احل َ )فرعون أنه قال لقومه  وقال سبحانه وتعاىل عن مؤمن ِخرََة ِهَي َداُر ال َقرَاِر ـيَا قـَو ِم ِإمنا نـ َيا َمَتاٌع َوِإنا اآل   ( .َياُة الدُّ

 .  دار اآلخرة هي دار االستقرار واخللود. و يتمتع هبا قليل مث تنقطع وتزول أي  :متاع وقال القرطِب : 
يا قوم إمنا هذه احلياة الدنيا متاع وإن اآلخرة هي دار )لقومه  وقال هللا تعاىل عن مؤمن آل فرعون أنه قالقال ابن رجب: 

 .واملتاع : هو ما يتمتع به صاحبه برهة مث ينقطع ويفىن  (القرار
، فتتبدل صحتها بالسقم ، وهو أدل دليل على انقضائها وزواهلا ، الدنيا بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحواهلا فما عيبت 

فتفارق األجسام النفوس وعمارهتا باخلراب ، وحياهتا باملوت ، ونعيمها بالبؤس ، وشبيبتها باهلرم ، ووجودها بالعدم 
قال بعض السلف يف يوم عيد وقد نظر إىل كثرة الناس وزينة لباسهم واجتماعها بفرقة األحباب وكل ما فوق الرتاب تراب 
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 .يقول : يا دار ختربني وميوت سكانك  : هل ترون إال خرقا تبلى أو حلما يأكله الدود غدا كان اإلمام أمحد 
 ) لو كانت الدنيا تزن عند هللا جناح بعوضة ما سقى كافرا  منها شربة ماء ( رواه الرتمذي . وقال 

 ) الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر هللا وما وااله ... ( رواه الرتمذي . قال و 
 ) الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر ( رواه مسلم . وقال 
 ) ما مثلي ومثل الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة مث راح وتركها ( رواه الرتمذي . وقال 

 رواه مسلم يف اليم فلينظر مبا يرجع(  كما جيعل أحدكم إصبعهما الدنيا يف اآلخرة إال  ) قال النِب و 

لدنيا بالنسبة لآلخرة يف قصر مدهتا وفناء لذاهتا ودوام اآلخرة ودوام لذاهتا ونعيمها إال كنسبة ل اقال النووي رمحه هللا : م
 .املاء الذي يعلق باإلصبع إىل باقي البحر 

وعد نفسك من  ( رواه البخاري ويف رواية )ا كأنك غريب  أو عابر سبيل يا ابن عمر كن يف الدني) البن عمر   وقال
 ( .أهل القبور 

بر سبيل كن يف الدنيا كأنك غريب أو عا  ، وهي يف الواقع وصية له ولألمة من بعده ، البن عمر  هذه وصية النِب 
وال ،  تركن  إىل الدنيا وال تتخذها وطنا الوعد نفسك من أهل القبور ، قال اإلمام النووي رمحه هللا يف معىن احلديث ) 

 ا يتعلق به الغريب يف غري وطنه ( .إال مب، وال تتعلق منها ث نفسك بطول البقاء فيها وال باالعتناء هبا حتد  
 من أقوال السلف :

 يا قنطره فاعربوها وال تعمروها .الدن :   قال موسى عليه الصالة والسالم
 لكم الدنيا فال تتخذوها قرارا  .تا  دار : من ذا الذي يبِن على موج البحار ابه وقال عيسى عليه السالم ألصح

 .حَّت يقتله  ما ازداد شربا  ازداد عطشا  كلكمثل شارب ماء البحر ،  مثل طالب الدنيا  وقال : 
نون ما ال وتب، مايل أراكم جتمعون ما ال تأخذون : ورآهم يف ترف فقال هلم خرج أبو الدرداء على أهل الشام  وقد

هو إال قليل حَّت أصبح مجعهم بورا  ،  فما وام اليت قبلكم وأم نت  ،لقد مجعت األق، وتؤم لون ما ال تأخذون ، تسكنون 
 .فجعل الناس يبكون حَّت مسع نشيجهم من خارج املسجد وبيوهتم قبورا  ،  وأملهم غرورا  ،

 .رأيت اإلمام أمحد بن حنبل  ذكر الدنيا ما من تالميذ اإلمام أمحد بن حنبل : وقال أبو داود  وهو 
 ال تدخل حمبة هللا يف قلب فيه حب الدنيا إال كما يدخل اجلمل يف سم اإلبرة .وقال ابن القيم : 

السباحة  –أي كثرية السباع  –سري يف طلبها كالسري يف أرض مسبعة وال، الدنيا كامرأة بغي ال تثبت مع زوج وقال : 
 ر التمساح .فيها كالسباحة يف  غدي

 الفوائد :
 إثبات املوت لكل حي . -1
 وجوب االستعداد للموت قبل وقوعه . -2
 احلساب واجلزاء كامال  يوم القيامة . -3
 إثبات اجلزاء واحلساب . -4
 أن من جنا من النار ودخل اجلنة فقد فاز . -5
 الشقاء ملن كان من أهل النار . -6
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َلُونه ِف َأمحَواِلُكمح )   رَُكواح َأًذى َكِثريًا وَ  لَُتب ح َمُعنه ِمَن الهِذيَن ُأوُتواح الحِكَتاَب ِمن قَ بحِلُكمح َوِمَن الهِذيَن َأشح ِإن َوأَنُفِسُكمح َولََتسح
رِبُواح َوتَ ت هُقواح فَِإنه َذِلَك ِمنح َعزحِم األُُموِر )  ( . (186َتصح

 [ . 186] آل عمران :  
-------------   

َلُونه )   َواِل َواألنـ ُفِس َوالثاَمَراِت ) كقوله   (ِف َأمحَواِلُكمح َوأَن حُفِسُكمح  لَُتب ح وِع َونـَق ٍص ِمَن األم  َو ِف َواجلُ  ٍء ِمَن اخل  ُلَوناُكم  ِبَشي  َولََنبـ 
ُهم  ُمِصيَبٌة قَالُوا ِإناا َّلِلِا َوِإناا ِإلَي هِ  ِر الصااِبرِيَن الاِذيَن ِإَذا َأَصابـَتـ  أي: ال بد أن يبتلى املؤمن يف شيء من ماله أو  ( رَاِجُعونَ  َوَبشِ 

 . نفسه أو ولده أو أهله، ويبتلى املؤمن  على قدر دينه، إن كان يف دينه صالبة زيد يف البالء
ِمَنِة يف نفِسِه وَولَ  ، قَاَل : قَاَل َرُسول هللا  عن أيب هريرة  ُؤ 

ؤِمِن َوامل
ُ
ِدِه َوَمالِِه َحَّتا يـَل َقى هللا تـََعاىَل ) َما يـَزَاُل الَباَلُء بامل

 .رواه الرتمذي َوَما َعَليِه َخِطيَئة ( 
ا  ُيِصب  ِمن ه ( رواه البخاري . وعنه . قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللا   ) َمن  يُرِِد هللاُ ِبِه َخري 

 يف فوائد البالء:  قال ابن رجب : 

 ع .تذكري العبد بذنوبه فرمبا تاب ورج

 ا .ل قسوة القلوب وحدوث رقتهزوا 
 . وذلِه وذلك أحب إىل هللا من كثري من طاعات الطائعني انكسـاره هلل 

 . والوقوف ببابـه والتضرع له واالستكانة توجب للعبد الرجوع بقلبه إىل هللا أهنا
 . املخلوق ن االلتفات إىلعأن البالء يقطع قلب املؤمن 

 . عليه أو الرضا به البالء يوصل إىل قلبه لذة الصرب أن
 ه .هللا فيغفر ل ذباب من خشيةلإن العبد لُيمَرض فيذكر ذنوبـه فيخرج منه مثل رأس ا:  قال بعض السلف

 ه . وهو حيبه ليسمع تضرع يف بعض الكتب السابقة إن هللا ليبتلي العبد : وقال بعض العلماء
  ه هللا تعاىل، كالم على فوائد احملن والرزايا حيسن إيراده ولإلمام عز الدين حممد بن عبد السالم ، رمح قال القامسي :و

 هنا. قال عليه الرمحة : للمصائب والباليا واحملن والرزايا فوائد ختتلف باختالف رتب الناس :
 معرفة عز الربوبية وقهرها . أحدها :

ُهم  ُمِصيَبٌة قَالُوا ِإناا َّلِلِا َوِإناا ِإلَي ِه رَاِجُعوَن الاِذيَن ها ، وإليه اإلشارة بقوله تعاىل ) معرفة ذلة العبودية وكسر  : ةوالثاني ِإَذا َأَصابـَتـ 
 ( ، اعرتفوا بأهنم ملكه وعبيده ، وأهنم راجعون إىل حكمه وتدبريه وقضائه وتقديره ال مفر هلم منه وال حميد هلم عنه .

ُ : اإلخالص هلل تعاىل ; إذ ال مرجع يف رفع الشدائد إال إل والثالثة َك اَّللا يه ، وال معتمد يف كشفها إال عليه ) َوِإن  مَي َسس 
يَن ( .   ِبُضرٍ  َفال َكاِشَف لَُه ِإالا ُهَو ( ) فَِإَذا رَِكُبوا يِف ال ُفل ِك َدَعُوا اَّللَا خُم ِلِصنَي لَُه الدِ 

نَساَن  الرابعة :  ُضر  َدَعا رَباُه ُمِنيبا  ِإلَي ِه ( .اإلنابة إىل هللا تعاىل واإلقبال عليه ) َوِإَذا َمسا اإل ِ
ُعونَ  اخلامسة : ِر َضلا َمن  َتد  ِإالا إِيااُه ( )  التضرع والدعاء ) َوِإَذا َمسا اإِلنَساَن الضُّرُّ َدَعانَا ( ) َوِإَذا َمساُكُم الضُّرُّ يِف ال َبح 

ُعوَن ِإلَي ِه  ِشُف َما َتد  ُعوَن فـََيك  رُِكوَن ( .َبل  ِإيااُه َتد   ِإن  َشاَء َوتـَن َسو َن َما ُتش 
 الصرب عليها ، وهو موجب حملبة هللا تعاىل وكثرة ثوابه . السادسة :
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َرُهم  ِبَغري ِ ِحَساٍب ( . َا يـَُوَفا الصااِبُروَن َأج  ُ حيُِبُّ الصااِبرِيَن ( وقال ) ِإمنا  قال تعاىل ) َواَّللا
 ايا .: متحيصها للذنوب واخلط السابعة 

  ( .قال تعاىل ) َوَما َأَصاَبُكم  ِمن  ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبت  أَي ِديُكم  َويـَع ُفو َعن  َكِثري 
 معرفة نعمة العافية والشكر عليها . الثامنة :

 فإن النعم ال تعرف أقدارها إال بعد فقدها . 
 لى اختالف مراتبها .: ما أعده هللا تعاىل على هذه الفوائد من ثواب اآلخرة عالتاسعة  
 ما يف طي ها من الفوائد اخلفية . العاشرة :

ا  َكِثريا  ( . َرُهوا َشي ئا  َوجَي َعَل اَّللُا ِفيِه َخري   قال تعاىل ) فـََعَسى َأن  َتك 
ٌر َلُكم  ( . َرُهوا َشي ئا  َوُهَو َخيـ   وقال تعاىل ) َوَعَسى َأن  َتك 

ٌر َلُكم  ( .وقال تعاىل )  ِإنا الاِذيَن َجاؤُ  َبٌة ِمن ُكم  ال حَت َسُبوُه َشر ا  َلُكم  َبل  ُهَو َخيـ  ف ِك ُعص   وا بِاإل ِ
إلبراهيم عليهما الصالة  . فولدت إمساعيلدمها هاجروملا أخذ اجلبار سارة من إبراهيم كان يف طي  تلك البلية أن أخ

 خرب كان يف طي تلك البلية . ، فكان من ذرية إمساعيل خامت النبيني ، فأعظم بذلك منوالسالم
 إن املصائب والشدائد متنع من األشر والبطر والفخر واخليالء والتكرب والتجرب . احلادية عشرة :

فإن منرود ، لو كان فقريا  سقيما  ، فاقد السمع والبصر ، ملا حاج  إبراهيم يف ربه ، لكن محله بطُر امللك على ذلك ، وقد  
َع َلى ( وقال تعاىل ) َوَما  علل هللا سبحانه وتعاىل حُماج ته بإتيانه امللك ، ولو ابتلى فرعون مبثل ذلك ملا قال ) أَنَا رَبُُّكُم األ 

ن َسا ن لََيط َغى * أَن راآُه اس   ِلِه ( وقال تعاىل ) ِإنا اإل ِ ) َوَلو  َبَسَط تَـغ ىَن ( وقال تعاىل نـََقُموا ِإال  َأن  أَغ َناُهُم اَّللُا َوَرُسولُُه ِمن  َفض 
َر ِض ( .  اَّللُا الر ِز َق لِِعَباِدِه لَبَـَغو ا يِف األ 

َرفُوَها ِإناا مبَا أُر ِسل ُتم  ِبِه َكاِفُروَن   ( .وقال تعاىل ) َوَما أَر َسل َنا يف قـَر يٍَة ِمن  نَِذيٍر ِإالا قَاَل ُمتـ 
ملصائب تنزل بالبَـرِ  والفاجر ، فمن سخطها فله السخط وخسران : الرضا املوجب لرضوان هللا تعاىل ، فإن ا الثانية عشرة

بَـُر ( أي : م َواٌن ِمَن اَّللِا َأك  ن الدنيا واآلخرة ، ومن رضيها فله الرضا والرضا أفضل من اجلنة وما فيها ; لقوله تعاىل ) َورِض 
 جنات عدن ومساكنها الطيبة. 

 اخللق أفضل من االنتقام منهم . ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية : أن الصرب على أذى
رَُكوا َأذًى َكِثريًا )  َمُعنه ِمَن الهِذيَن ُأوُتوا الحِكَتاَب ِمنح قَ بحِلُكمح َوِمَن الهِذيَن َأشح من الطعن فيكم ، ويف دينكم ، ( َولََتسح

 وكتابكم ورسولكم .
 : فمن صور األذى اليت يسمعها املؤمنون منهم 

حنن أبناء هللا  –مع النصارى  – ، وقوهلم : يد هللا مغلولة ، وقوهلم : إن هللا فقري ، وقوهلم قول اليهود : عزير ابن هللا
 ،احباؤه ، وكذلك يسمعون من النصارى : املسيح ابن هللا ، وقوهلم : إن هللا ثالث ثالثة .

 اب .: ساحر ، جمنون ، كذ ومن صور األذى اليت تسمع من الذين أشركوا قوهلم يف رسول هللا 
  ويف إخباره لعباده املؤمنني بذلك عدة فوائد :قال السعدي : 

 أن حكمته تعاىل تقتضي ذلك ، ليتميز املؤمن الصادق من غريه .منها : 
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ريده هبم من اخلري ليعلي درجاهتم، ويكفر من سيئاهتم، وليزداد بذلك أنه تعاىل ، يقدر عليهم هذه األمور ، ملا ي ومنها :
اَّللُا َوَرُسولُُه َوَما  ا اَّللُا َوَرُسولُُه َوَصَدقَ قَاُلوا َهَذا َما َوَعَدنَ إذا أخربهم بذلك ووقع كما أخرب )، فإنه إيقاهنم إمياهنم، ويتم به

ِليما    ( .زَاَدُهم  ِإالا ِإميَانا  َوَتس 
استعدوا لوقوعه ، فيهون أنه أخربهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك ، والصرب عليه إذا وقع ، ألهنم قد  ومنها :

 عليهم محله ، وختف عليهم مؤنته ، ويلجأون إىل الصرب والتقوى .
 على ما نالكم يف أموالكم وأنفسكم ، من االبتالء واالمتحان ، وعلى أذية الظاملني .( َوِإنح َتصحرِبُوا ) 
 ، ومل تتعدوا يف صربكم . هللا يف ذلك الصرب ، بأن تنووا به وجه هللا ، والتقرب إليه( َوتَ ت هُقوا ) 
ُُمورِ )  أي : من األمور اليت يعزم عليها ، وينافس فيها ، وال يوفق هلا إال أهل العزائم واهلمم (  فَِإنه َذِلَك ِمنح َعزحِم األح

 ( . يمٍ َوَما يـَُلقااَها ِإالا الاِذيَن َصبَـُروا َوَما يـَُلقااَها ِإالا ُذو َحظٍ  َعظِ العالية كما قال تعاىل ) 
رِنَا َلماا َصبَـُروا وََكانُوا بِآياتَِنا يُوِقُنونَ بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين كما قال تعاىل )  ُدوَن بَِأم   . (َوَجَعل َنا ِمنـ ُهم  أَئِماة  يـَه 

 الفوائد :
 سنة هللا يف ابتالء أوليائه . -1
 عداوة الكفار الدائمة للمؤمنني . -2
 قوى سبب لالنتصار .الصرب والت -3
ُتُمونَُه فَ َنَبُذوُه َورَا ) تَ َروحاح ِبِه ََثَنًا َقِليالً َوِإَذ َأَخَذ اَّللهُ ِميثَاَق الهِذيَن ُأوُتواح الحِكَتاَب لَُتبَ يِ نُ نهُه ِللنهاِس َواَل َتكح ء ُظُهورِِهمح َواشح

تَ ُروَن )  ( . (187فَِبئحَس َما َيشح
 [ . 187:  آل عمران]  

------------- 
ُتُمونَُه )  هذا توبيخ من هللا وهتديد ألهل الكتاب،  ... (َوِإذح َأَخَذ اَّللهُ ِميثَاَق الهِذيَن ُأوُتوا الحِكَتاَب لَُتبَ يِ نُ نهُه ِللنهاِس َوال َتكح

َبة من وأن ينوهوا بذكره يف الناس ليكون،  الذين أَخذ عليهم العهد على ألسنة األنبياء أن يؤمنوا مبحمد  وا  على أه 
فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من اخلري يف الدنيا واآلخرة بالدون الطفيف، واحلظ ،  أمره، فإذا أرسله هللا تابعوه

 .الدنيوي السخيف، فبئست الصفقة صفقتهم، وبئست البيعة بيعتهم
لكَ  لكهم، فعلى العلماء أن يبذلوا ما  ويف هذا حَت ذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصاهبم، وُيس  هبم َمس 

فقد ورد يف احلديث املروي من طرق متعددة  ا  ،منه شيئبأيديهم من العلم النافع، الدال على العمل الصاحل، وال يكتموا  
م يوم القيامة بِلَجاٍم من نار:  أنه قال عن النِب   . ) تفسري ابن كثري (.  من ُسِئل عن ِعل م فَكَتمه أجلِ 

 : ُتُمونَُه قوله تعاىل )  قال ابن اجلوزي  :قوالن (  تكتمونه) و ( لتبيننه) يف هاء الكناية يف  ( ...لَُتبَـيِ نُـناُه لِلنااِس َوال َتك 
 ، وهذا قول من قال : هم اليهود . أحدمها : أهنا ترجع إىل النِب حممد 

، وهو أصح ، ألن الكتاب أقرب املذكورين ، وألن من ضرورة  : أهنا ترجع إىل الكتاب ، قاله احلسن ، وقتادةوالثاين 
، وهذا قول من ذهب إىل أنه عام يف كل كتاب . وقال علي  بن أيب طالب رضي  تبيينهم ما فيه إظهار صفة حممد 

 هللا عنه : ما أخذ هللا على أهل اجلهل أن يتعلموا حَّت أخذ على أهل العلم أن يعلِ موا .
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 العلم ووجوب تبيينه : أدلة حترمي كتمان 
َُدى ِمن  بـَع ِد َما بـَيـانااُه لِلنااِس يف ال ِكَتابِ قال تعاىل )  ُتُموَن َما أَنـ َزل َنا ِمَن ال بَـيِ َناِت َواهل  ُ ِإنا الاِذيَن َيك   أُولَِئَك يـَل َعنُـُهُم اَّللا

ِعُنونَ   ( . وا َوبـَيـاُنوا فَُأولَِئَك أَُتوُب َعَلي ِهم  َوأَنَا التـاوااُب الراِحيمُ الا الاِذيَن تَابُوا َوَأص َلحُ إ.ِ  َويـَل َعنُـُهُم الالا
تَـُروَن ِبِه ََثَنا  قَِليال  أُولَِئَك َما يَأ ُكُلونَ وقال تعاىل )  ُتُموَن َما أَنـ َزَل اَّللُا ِمَن ال ِكَتاِب َوَيش  ال  يف بُُطوهِنِم  ِإالا النااَر وَ ِإنا الاِذيَن َيك 

يِهم  َوهَلُم  َعَذاٌب أَلِيمٌ   ( . ُيَكلِ ُمُهُم اَّللُا يـَو َم ال ِقَياَمِة َوال يـُزَكِ 
 معلم اخلري يستغفر له كل شيء حَّت احليتان يف البحر ، وهللا ومالئكته يصلون على معلم الناس  قال ابن تيمية :

 ، فإهنم يلعنهم هللا ويلعنهـم الالعنـون .          اخلري ، ملا يف ذلك من عموم النفع لكل شيء ، وعكسه كامتوا العلم
 رمحه هللا  : -ابن املبارك  قال

َبانـَُها َباُر ُسوٍء وُره   وهل أَف َسَد الديَن إال امللوُك ... وأح 
َانـَُها  وباُعوا النفوَس ومل يـَر حَبُوا ... ومل تغ ُل يف البَـي ع أَث 

 لِذي الَعق ِل إنـ َتانـَُهالقد  رتَع القوُم يف ِجيَفٍة ... يَِبنُي 
وكان حيىي بن معاذ الرازي رضي هللا عنه يقول لعلماء وقته  ) يا مع شَر العلماء ، ديارُكم َهاَمانياة ، ومالِبُسُكم قَاُرونية ، 

 وَمرَاِكُبُكم فرعونية ووالئُمُكم  جالوتية ، فأين السن ُة احملمدية   ( .
  الدين وعن نشر العلم ينحرف ألحد سببني :قال الشيخ ابن عثيمني : املنحرف عن 

 : خشية الناس . السبب األول
 الطمع يف الدنيا . السبب الثاين :

تَـُروا ِبآيَايت ََثَنا   قال تعاىل يف سورة املائدة ) َشو ِن َوال َتش   ( . َفال خَت َشُوا النااَس َواخ 
 هذا مت صل بذكر اليهود ; فإهنم أِمروا باإلميان  (الذين أُوُتوا  الكتاب َوِإَذ َأَخَذ هللا ِميثَاَق  ): قوله تعاىل  قال القرطيب

 مبحمد عليه السالم وبياِن أمره ، فكتموا نعته.
 فاآلية توبيخ هلم ، مث مع ذلك هو خرب عام هلم ولغريهم.

 قال احلسن وقتادة : هي يف كل من أُويت ِعلم شيء من الكتاب.
 اكم وكتماَن العلم فإنه َهلكة.فمن َعلم شيئا  فلُيعلِ مه ، وإي  

َوِإَذ  )وقال حممد بن كعب : ال حيل  لعامل أن يسكت على علمه ، وال للجاهل أن يسكت على جهله ; قال هللا تعاىل 
 ... ( .َأَخَذ هللا ِميثَاَق الذين أُوُتوا  الكتاب 

َل الذكر ِإن ُكنُتم  اَل تـَع َلُموَن  )وقال   ( .فاسئلوا أَه 
َوِإَذ َأَخَذ هللا ِميثَاَق الذين )هريرة : لوال ما أخذ هللا على أهل الكتاب ما حد ثتكم بشيء ; مث تال هذه اآلية  وقال أبو

 ب( .  ) تفسري القرطِب ( .أُوُتوا  الكتا
وترك االعتداد ، ونقيضه :  املراد أهنم مل يراعوه ومل يلتفتوا إليه ، والنبذ وراء الظهر مثل الطرح ( فَ َنَبُذوُه َورَاَء ظُُهورِِهمح )  

 .جعله نصب عينه وإلقاؤه بني عينيه 
معناه أهنم أخفوا احلق ليتوسلوا به إىل وجدان شيء من الدنيا ، فكل من مل يبني احلق للناس (  واشرتوا ِبِه ََثَنًا َقِليالً ) 
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، أو لتقية وخوف ، أو لبخل  وكتم شيئا  منه لغرض فاسد ، من تسهيل على الظلمة وتطييب لقلوهبم ، أو جلر منفعة
 بالعلم دخل حتت هذا الوعيد. 

 ووجه املشاهبة بني إعراضهم وبني  يف قوله تعاىل يف سورة البقرة ) وال تشرتوا بآيايت َثنا  قليال  ( قال ابن عاشور
شرِتي يف أنه االشرتاء ، أن إعراضهم عن آيات القرآن ألجل استبقاء السيادة ، والنفع يف الدنيا يشبه استبدال امل

 يعطي ما ال حاجة له به ويأخذ ما إليه احتياجه وله فيه منفعته .
 : َثنا  قليال  ( وقد أمجل العوض الذي استبدلوا به اآليات فلم يبني أهو الرئاسة أو الرشى اليت  وقال رمحه هللا (

اتباع اإلسالم على حسب  يأخذوهنا ليشمل ذلك اختالف أحواهلم فإهنم متفاوتون يف املقاصد اليت تصدهم عن
 اختالف مههم.

 وهذه اآلية وإن كانت خاصة ببِن إسرائيل فهي تتناول َمن فعل فعلهم. قال القرطيب : 
 .الثمن القليل الدنيا حبذافريها  : قال(  ََثَناً قَِليالً )  سئل احلسن البصري عن قوله تعاىل 
  ( ٌر ِلَمِن اوصفه هللا بأنه قليل ، ألن مجيع ما يف الدنيا قليل ِخَرُة َخيـ  نـ َيا قَِليٌل َواآل   ( .تـاَقى َمَتاُع الدُّ
  فالثمن القليل : يشمل املال واملنصب واجلاه والشهرة والرفعة ، فإن أحبار اليهود لو آمنوا مبحمد  لذهبت عنهم

 بعض ما هم فيه من املكانة واملنزلة والرفعة .
 ذهب دينه .وقد صدق من قال من السلف : من أحب أن يعرف 

 ، قيل له: وما موت القلب  قال: طلب الدنيا بعمل اآلخرة ) جامع موت القلب عقوبة العامل رمحه هللا :-قال احلسن 

 بيان العلم وفضله ( .
فيقول أحدمها لصاحبه: ألنت  لقد كان الرجالن يتقاوالن باملدينة يف أول الزمان، رمحه هللا:لمي قال حممد بن عمر األس

 )الطبقات الكربى( ب غالت وضياع وجتارات وأموال! وأصحا القاضي، فصار القضاة اليوم والة وجبابرة وملوكا  أفلس من 

حممد بن يوسف، ال يشرتي من خباز واحد، وال من بقال واحد، وقال: لعلهم  رمحه هللا :كان-قال يوسف بن زكريا 
 ( . فأكون ممن أعيش بديِن   ) حلية األولياء فيحابوين، يعرفوين

هللا خالق ،  فُأهِدَي له فرداه، وقال: إن من جلس هذا اجمللس مث قَِبل ، فليس له عند حُيَد ث –رمحه هللا -جلس احلسن 
 أو قال: فليس له خالق ) الزهد ألمحد ( .

م، فكانوا غريه رمحه هللا : كان العلماء من قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا-هـ( 114تويف سنة ) -قال وهب بن منبه 
فأصبح أهل العلم يبذلون ألهل الدنيا ِعلَمُهم رغبة يف  علمهم، ال يلتفتون إليها ،وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم يف

 أهل الدنيا قد زهدوا يف علمهم، ملا رأوا من سوء موضعه عندهم . )حلية األولياء( . دنياهم، وأصبح
وال تأخذ  تكون فيك خصال: ال تبغ على من فوقك وال حتقر من دونك ال تكون عاملا  حَّت -رمحه هللا –قال أبو حازم 

 على علمك دنيا . ) املداراة ( .

 إن أقبَح ما طُلبت به الدنيا عمُل اآلخرة . ) حلية األولياء ( . -رمحه هللا -قال مطرف بن عبد هللا 
حَّت إذا علمه أخذ الدنيا فضمها إىل العلم،  يعمد أحدهم فيقرأ القرآن ويطلب -رمحه هللا –قال ِشيط بن عجالن 

  ضعفاء: امرأة ضعيفة، وأعرايب جاهل، وأعجمي، صدره، ومحلها على رأسه، فنظر إليه ثالثة
فرغبوا يف الدنيا ومجعوها. وكان أيب يقول: فمثله كمثل  فقالوا: هذا أعلم باهلل منا، لو مل ير يف الدنيا ذخرية ما فعل هذا،
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 ومن أوزار الذين يضلوهنم بغري علم ( ) حلية األولياء ( .الذي قال هللا عز وجل ) 

 وعنده رجل يعرفه : خرج ابن حمرييز إىل بزاز يشرتي منه ثوبا  والبزاز ال يعرفه قال: -رمحه هللا -قال خالد بن ُدرَيك 

ل ابن حمرييز: إمنا الرجل الذي يعرفه: أحسن إىل ابن حمرييز ، فقا فقال: بكم هذا الثوب قال الرجل: بكذا وكذا فقال
 أشرتي بديِن فقام ومل يشرت . ) حلية األولياء ( . يءمبايل ومل أج جئت أشرتي

بدينهم أموال الناس بالباطل مث قرأ  الذين يأكلون ، والسفلة الناس العلماء وامللوك والزهاد إمنا -رمحه هللا -قال ابن املبارك 
 والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ( .من األحبار  يا أيها الذين آمنوا إن كثريا   )

-يأكل بدينه أنا  : كذب من قال: إنه اليل بن عياض بكاءا  شديدا  مث قال، قال: فبكى فضقال )يأكلون الدنيا بالدين
 آكل بديِن . ) شعب اإلميان ( . -وهللا
 بعد أن ذكر الوجه األول :وقد ذكر العالمة املعلمي أن املنزلة واجلاه من موانع اهلداية فقال رمحه هللا  

أن يكون قد صار يف الباطل جاه وشهرة و معيشة ، فيشق عليه أن يعرتف بأنه باطل فتذهب تلك الفوائد  الوجه الثاين :
. 

 الفوائد :
 حترمي كتمان العلم . -1
 جيب على أهل العلم تبليغ العلم ونشره وبثه . -2
 أن من صفات اليهود كتم العلم . -3
 ل من كتم علما  ففيه شبه من اليهود .أن ك -4
 خطر طلب الرئاسة واملكانة عند الناس . -5
 خطر فتنة الدنيا . -6
َعُلواح َفاَل َُتحَسبَ ن هُهمح ) َرُحوَن َبَا أََتواح وهحيُِبُّوَن َأن حُيحَمُدواح َبَا ملَح يَ فح ََلُمح َعَذاٌب أَلِيٌم  َبََفازٍَة مِ َن الحَعَذاِب وَ اَل َُتحَسنَبه الهِذيَن يَ فح
(188).) 
 [ . 188] آل عمران :  

------------- 
ا ) و  َرُحوَن َبَا أَتَ وح  أي : ال تظنن يا حممد الذين يفرحون مبا أتوا .( ال َُتحَسنَبه الهِذيَن يَ فح
َعُلوا )   سكهم باحلق وهم على ضالل .أي : وحيبون أن حيمدهم الناس على مت( َوحيُِبُّوَن َأنح حُيحَمُدوا َبَا ملَح يَ فح
 أي : فال تظننهم مبنجاة من عذاب هللا .( َفال َُتحَسبَ ن هُهمح َبََفازٍَة ِمَن الحَعَذاِب ) 
 أي : عذاب مؤمل .  َوََلُمح َعَذاٌب أَلِيٌم() 

 وقد ورد يف سبب نزوهلا عدة روايات :
نا َمر َواَن قَاَل لِبَـوااِبِه اذ َهب  يَا رَاِفُع ِإىَل اب ِن َعبااٍس فـَُقل  لَِئن  َكاَن  أَ  )َعل َقَمَة ب ن َوقااٍص أخرج البخاري يف صحيحه : عن  -أ

َعل  ُمَعذاب ا لَنُـَعذابَنا َأمج َُعوَن فـََقاَل  َا َدَعا الناِِبُّ َوَما َلُكم  َوهِلَذِ  :اب ُن َعبااسٍ ُكلُّ ام رٍِئ َفرَِح مبَا أُويتَ َوَأَحبا أَن  حُي َمَد مبَا ملَ  يـَف  ِه ِإمنا
  ََِمُدوا ِإلَي ِه مب َتح  ِِه فََأَرو ُه َأن  َقِد اس  بَـُروُه ِبَغري  ٍء َفَكَتُموُه ِإيااُه َوَأخ  بَـُروُه َعن ُه ِفيَما َسَأهَلُم  َوَفرُِحوا مبَا يـَُهوَد َفَسَأهَلُم  َعن  َشي  ا َأخ 
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َرُحوَن مبَا أَتـَو ا َوحيُِبُّوَن َأن  )َكَذِلَك َحَّتا قـَو لِِه   (َوِإذ  َأَخَذ اَّللُا ِميثَاَق الاِذيَن أُوُتوا ال ِكَتابَ )ب ُن َعبااٍس أُوُتوا ِمن  ِكت َماهِنِم  مُثا قـََرأَ ا يـَف 
َعُلوا  ( . حُي َمُدوا مبَا ملَ  يـَف 

رِيِ  و  -ب ُد  ِد َرُسوِل هللِا َأنا رَِجاال  ِمَن ال ُمَناِفِقنيَ  ) َعن  َأيب َسِعيٍد اخل  ِإىَل  َكاَن ِإَذا َخرََج َرُسوُل هللِا   َعَلى َعه 
َعِدِهم  ِخاَلَف َرُسوِل هللِا  اع َتَذُروا ِإلَي ِه َوَحَلُفوا َوَأَحبُّوا َأن  حُي َمُدوا مبَا  فَِإَذا َقِدَم َرُسوُل هللِا  ال َغز ِو خَتَلاُفوا َعن ُه َوَفرُِحوا مبَق 

َعُلوا فـَنَـَزَلت  ملَ  يَـ  َرُحونَ )ف   ((. متفق عليه . الَ حَي ِسََبا الاِذيَن يـَف 
 : يعِن بذلك املرائني املتكثرين مبا مل يعطوا ، كما جاء يف الصحيح ) املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب  زور ( . وقيل -ج
لمسلمني على سبيل النفاق من حيث أهنم كانوا يف املنافقني فإهنم يفرحون مبا أتوا من إظهار اإلميان ل تنزل وقيل : -د

أن حيمدهم على اإلميان الذي ما كان  يتوصلون بذلك إىل حتصيل مصاحلهم يف الدنيا ، مث كانوا يتوقعون من النِب 
 موجودا يف قلوهبم.

 ورجح الطربي أهنا يف أهل الكتاب ، ألن السياق فيهم .
ى الكل ، ألن مجيع هذه األمور مشرتكة يف قدر واحد ، وهو أن اإلنسان واعلم أن األوىل أن حيمل عل:  قال الرازيو 

يأيت بالفعل الذي ال ينبغي ويفرح به ، مث يتوقع من الناس أن يصفوه بسداد السرية واستقامة الطريقة والزهد واالقبال على 
 طاعة هللا.

منه ما تضمنته عمال  بعموم اللفظ ، فمن  وقد اختلف يف سبب اآلية ، والظاهر ِشوهلا لكل من حصل وقال الشوكاين :
 فرح مبا  فعل وأحب أن حيمده الناس مبا مل يفعل فال حتسبنه مبفازة من العذاب .

 : ويدخل يف هذه اآلية الكرمية أهل الكتاب الذين فرحوا مبا عندهم من العلم، ومل ينقادوا للرسول،  قال السعدي
، وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية، وفرح هبا، ودعا إليها، وزعم  وزعموا أهنم هم احملقون يف حاهلم ومقاهلم

 أنه حمق وغريه مبطل، كما هو الواقع من أهل البدع.
على أن من أحب أن حيمد ويثىن عليه مبا فعله من اخلري واتباع احلق، إذا مل يكن قصده بذلك  ودلت اْلية َبفهومها

هذا من األمور املطلوبة، اليت أخرب هللا أنه جيزي هبا احملسنني له األعمال واألقوال، الرياء والسمعة، أنه غري مذموم، بل 
 . وأنه جازى هبا خواص خلقه، وسألوها منه

 ( .واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين )  كما قال إبراهيم عليه السالم  
 ( .سالم على نوح يف العاملني، إنا كذلك جنزي احملسنني )  وقال 
) تفسري ر . وهي من نعم الباري على عبده، ومننه اليت حتتاج إىل الشكا  ( واجعلنا للمتقني إمام ) باد الرمحنوقد قال ع 

 السعدي ( .

قال املروذي: قلت أليب عبد هللا: قال يل رجل: من هنا إىل بالد الرتك يدعون لك، فكيف تؤدي شكر ما أنعم فائدة : 
 أسأل هللا أن ال جيعلنا مرائني .هللا عليك، وما بث لك يف الناس  فقال 

 الفوائد :
 حتذير من يفرح مبا أتى فرح منٍة أو فرح غدر وخيانة كاملنافقني . -1
 التحذير من حمبة اإلنسان أن حيمد مبا مل يفعل .-2
 أن من كان على هذه احلال فلن ينجو من العذاب . -3
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 لك .احلذر من الرياء ومن التظاهر بالصالح وهو على خالف ذ -4
 حب اإلنسان للمدح . -5
ٍء َقِديٌر( )  َرحِض َواَّللهُ َعَلى ُكلِ  َشيح  .َوَّلِلِه ُملحُك السهَماَواِت َواألح
 [ . 189:  آل عمران] 

------------ 
َرحِض )   لتصرف فيها .أي : خلقا  وملكا  وتدبريا  ، فهـو سبحانه مالك األعيان ، ومالك ا (َوَّلِلِه ُملحُك السهَماَواِت َواألح
  فوائدوالفائدة من إمياننا بأن هلل ملك السموات واألرض يفيد : 

: الرضا بقضاء هللا ، وأن هللا لو قضى عليك مرضا  فال تعرتض ، ولو قضى عليك فقرا  فال تعرتض ،  الفائدة األوَل
 ألنك ملكه يتصرف فيك كما يشاء ..

 ( . الاِذيَن ِإَذا َأَصابـَتـ ُهم  ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإناا َّلِلِا َوِإناا ِإلَي ِه رَاِجُعونَ )  يدل لذلك ما أمرنا هللا به أن نقول عند املصيبة
البنته اليت أشرف ابنها على املوت ، حينما أرسلت إليه ليأيت ، فأرسل يقرأ السالم  ويدل لذلك أيضا  ما بين ه النِب 

 ده بأجل مسمى ، فلتصرب ولتحتسب ( .ويقول : إن هلل ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عن
 الرضا بشرعه وقبوله والقيام به ، ألنك ملكه . الفائدة الثانية :
أن كل ما يف الكون ملك هلل األحد سبحانه وتعاىل من غري شريك ، فما لدينا من مال ومتاع وجاه  الفائدة الثالثة :

آِمُنوا بِاَّللِا َوَرُسولِِه َوأَن ِفُقوا البتالء واالختبار ، كما قال تعاىل )ليس ملكا  لنا بل هو ملك هلل ، وإمنا حنن مستخلفون فيه ل
ٌر َكِبريٌ  َلِفنَي ِفيِه فَالاِذيَن آَمُنوا ِمن ُكم  َوأَنـ َفُقوا هَلُم  َأج  َتخ   ( .مماا َجَعَلُكم  ُمس 

 . ( رواه مسلم ...) إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن هللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون  وقال 
  فإن قال قائل : ابن آدم ميلك   فاجلواب : أن ملكنا ليس ملكا  عاما  ، فملكي ليس ملك لك ، وملكك ليس

ملكا  يل ، مث حنن ال منلك التصرف فيها ، فتصرفنا حمدود حسب الشريعة ، فلو أراد اإلنسان أن حيرق ماله فإنه هذا 
 وغري شامل . ممنوع وال جيوز ، فملك غري هللا قاصر

 يشمل ملك الذوات ، أي : ملك ذات السماوات واألرض ، وملك التصرف فيهما ،  قال الشيخ ابن عثيمني :
يتصرف فيهما كما يشاء ، فهو الذي أوجدمها وهو الذي ميسكهما أن تزوال ، وهو الذي يدبر ما فيهما ، وهو 

 الذي يتلفهما ، ويُفنيهما عند قيام الساعة .
 لك :نستفيد من ذ 

الرضا بقضاء هللا ، وأن هللا لو قضى عليك مرضا  فال تعرتض ، ولو قضى عليك فقرا  فال تعرتض ، ألنك ملكه  أواًل :
 يتصرف فيك كما يشاء .

 : الرضا بشرعه وقبوله والقيام به ، ألنك ملكه ، إذا قال لك : افعل كذا فافعل ، وإذا قال : ال تفعل : فال تفعل .ثانياً 
 ُهَو الاِذي َخَلَق َلُكم  ) ( هذا مجع ، وقد صرح هللا يف القرآن بأن السموات سبع كما قال تعاىلالساَماَواِت ىل )قوله تعا

تَـَوى ِإىَل الساَماِء َفَسوااُهنا َسب َع مَسَاَواتٍ  يعا  مُثا اس  َر ِض مجَِ  ( . قا  الاِذي َخَلَق َسب َع مَسَاَواٍت ِطَبا( وقال تعاىل )   َما يف األ 
 ( جاء يف القرآن التلميح بأهنا سبع يف قوله تعاىل ) َر ِض  اَّللُا الاِذي َخَلَق َسب َع مَسَاَواتٍ قوله تعاىل ) واألرض َوِمَن األ 
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) من ظلم قيد شرب طوقه من سبع أراضني  ( أي يف العدد ، وجاءت يف السنة التصريح بأهنا سبع يف قوله ِمثـ َلُهنا 
 ( متفق عليه .

ٍء َقِديٌر( )    فال يعجزه شيء ، صغريا  أو كبريا  ، قليال  أو كثريا  ، فما شاء كان وما مل يشأ مل يكن .َواَّللهُ َعَلى ُكلِ  َشيح
 كما ذكر ذلك عند نصره لعباده د األمور اليت ال يستطيعها البشرجرت العادة بذكر قدرته عن:  قال الشنقيطي ،

ُ تعاىل يف األحزاب ) الضعفاء املتمسكني بدينه كقوله َواهَلُم  َوأَر ضا  ملَ  َتطَُأوَها وََكاَن اَّللا َوأَو رََثُكم  أَر َضُهم  َوِديَاَرُهم  َوأَم 
ٍء َقِديرا   َها َقد  َأَحاَط اَّللُا هِبَا وََكاَن اَّللُا َعَلى ُكلِ  شَ ( وقال يف احلديبية )َعَلى ُكلِ  َشي  َرى ملَ  تـَق ِدُروا َعَليـ  ٍء َقِديرا  َوُأخ   ( .ي 

ُقِل اللاُهما من يشاء ويذل من يشاء ويؤيت امللك من يشاء وينزعه ممن يشاء كما قال تعاىل )ومن قدرته أنه سبحانه يعز 
ُر ِإناَك َعَلى ُكلِ  َماِلَك ال ُمل ِك تـُؤ يت ال ُمل َك َمن  َتَشاُء َوتـَن زُِع ال ُمل َك ممان  َتَشاُء َوتُِعزُّ َمن  َتَشاُء َوُتِذلُّ َمن  تَ  َيـ  َشاُء بَِيِدَك اخل 

ٍء َقِديرٌ   ( . َشي 
 رمحه هللا : اآلية عامة ، فهو قدير على كل شيء ، على ما شاءه وما مل يشأه ، وهبذا  قال الشيخ ابن عثيمني

قوله تعاىل  نعرف أن تقييد بعض الناس القدرة باملشيئة خطأ ، ألن هللا قادر على ما يشاء وعلى ما يشاء ، وأما
( فاملشيئة هنا ليست عائدة على القدرة ، ولكنها عائدة على اجلمع ، يعِن : إذا  َوُهَو َعَلى مَج ِعِهم  ِإَذا َيَشاُء َقِديرٌ )

 أراد مجعهم وشاء مجعهم فهو قدير عليه ال يعجزه شيء .
 الفوائد :

 أن ملك السماوات واألرض خاص باهلل تعاىل . -1
 هلل وحده . أن امللك املطلق-2
س : عموم قدرة هللا .                             -3 مي 

الخ 
 هـ( 1433/  12/  16)

ُوحِل األلحَباِب ))  ِتاَلِف اللهيحِل َوالن هَهاِر ْليَاٍت ألِ  ( الهِذيَن َيذحُكُروَن اَّللهَ ِقَياًما 190ِإنه ِف َخلحِق السهَماَواِت َواأَلرحِض َواخح
ا َعَذاَب النهاِر َعَلَى ُجُنوِِبِمح َويَ تَ َفكهُروَن ِف َخلحِق السهَماَواِت َواأَلرحِض رَب هَنا َما َخَلقحَت َهذا بَاِطاًل ُسبحَحاَنَك َفِقنَ َوقُ ُعوًدا وَ 

(191) . ) 
 [ . 194 – 190] آل عمران :  

----------------- 
َرحِض )   لك يف ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران أي : ت  (ِإنه ِف َخلحِق السهَماَواِت َواألح

 فلكها ، وهذه األرض يف كثافتها واَنفاضها وجباهلا وحبارها وقفارها ووهادها وعمراهنا وما فيها من املنافع .
 ت كثرية :ياوقد أمرنا هللا بالنظر والتفكر يف السماوات واألرض الدالة على توحيده وعظمته وجالله يف آ

َناَها َوَزيـانااَها َوَما هَلَا ِمن  فـُُروجٍ  فقال تعاىل ) قـَُهم  َكي َف بـَنَـيـ   ( . أَفـََلم  يـَن ظُُروا ِإىَل الساَماِء فـَو 
ُُبكِ وقال تعاىل )  ( . َوالساَماِء َذاِت احل 

 ( . َوِإىَل الساَماِء َكي َف رُِفَعت  وقال تعاىل ) 
َر ِض آَلياٍت لِل ُمؤ ِمِننيَ ِإنا يف الوقال تعاىل )  ( . ساَماَواِت َواأل 
َر ضِ وقال تعاىل ) َ أَي ِديِهم  َوَما َخل َفُهم  ِمَن الساَماِء َواأل   ( . أَفـََلم  يـََرو ا ِإىَل َما بـَني 
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ياُت َوالنُُّذرُ وقال تعاىل ) َر ِض َوَما تـُغ ِِن اآل   ( . َعن  قـَو ٍم ال يـُؤ ِمُنونَ  ُقِل ان ظُُروا َماَذا يف الساَماَواِت َواأل 
َر ضِ وقال تعاىل )  ( . أَوملَ  يـَن ظُُروا يف َمَلُكوِت الساَماَواِت َواأل 
َر ضِ وقال تعاىل )  ( . َوِمن  آيَاتِِه َخل ُق الساَماَواِت َواأل 

  ، غريه من باب  من أدلة البعث ، حيث أن من قدر على خلق األعظم فهو على ومهاومها من أعظم املخلوقات
 أحرى .
ثـََر النااِس ال يـَع َلُمونَ قال تعاىل ) بَـُر ِمن  َخل ِق النااِس َوَلِكنا َأك  َر ِض َأك   ( . خَلَل ُق الساَماَواِت َواأل 

َر َض ِبَقاِدٍر َعَلى أَن  خَي ُلَق ِمثـ َلُهم  بـََلى وَ وقال تعاىل ) ُق ال َعِليمُ أََولَي َس الاِذي َخَلَق الساَماَواِت َواأل  الا  ( . ُهَو اخلَ 
َر َض وملَ  يـَع َي خِبَل ِقِهنا ِبَقاِدٍر َعَلى َأن  حُي  وقال تعاىل ) ِيَي ال َمو َتى بـََلى ِإناُه َعَلى ُكلِ  أَوملَ  يـََرو ا َأنا اَّللَا الاِذي َخَلَق الساَماَواِت َواأل 

ٍء َقِديرٌ   ( . َشي 
 ( .  رََفَع مَس َكَها َفَسوااَها .دُّ َخل قا  أَِم الساَماُء بـََناَهاأَأَنـ ُتم  َأشَ وقال تعاىل )

 ( نَـُهَما بَاِطال   وخلقهما سبحانه باحلق كما قال تعاىل َر َض َوَما بـَيـ  َنا الساَماَء َواأل   ( . َوَما َخَلق 
َنا السا وقال تعاىل )  نَـُهَما الِعبِ ـَوَما َخَلق  َر َض َوَما بـَيـ   ( . نيَ َماَء َواأل 

 فمن احلق الذي كان خلقهما من أجله : إقامة الربهان على أنه الواحد املعبود وحده جال وعال .
َر ضَ .  يَا أَيُـَّها النااُس اع ُبُدوا رَباُكُم الاِذي َخَلَقُكم  َوالاِذيَن ِمن  قـَب ِلُكم  َلَعلاُكم  تـَتـاُقونَ كما قال تعاىل )  الاِذي َجَعَل َلُكُم األ 

رََج ِبِه ِمَن الثاَمرَاِت رِز قا  َلُكم  َفال جَت َعلُ   ( . وا َّلِلِا أَن َدادا  َوأَنـ ُتم  تـَع َلُمونَ ِفرَاشا  َوالساَماَء بَِناء  َوأَنـ َزَل ِمَن الساَماِء َماء  فََأخ 
رِكُ وقال تعاىل ) قِ  تـََعاىَل َعماا ُيش  َر َض بِاحلَ   ( . ونَ َخَلَق الساَماَواِت َواأل 

وملا بني تعاىل يف أول سورة الفرقان ، صفات من يستحق أن يعبد ومن ال يستحق ، قال يف صفات من يستحق العبادة 
َر ِض وملَ  يـَتاِخذ  َوَلدا  وملَ  َيُكن  لَُه َشرِيٌك يف ال ُمل ِك َوَخَلَق ُكلا ) ٍء فـََقدارَهُ الاِذي َلُه ُمل ُك الساَماَواِت َواأل   ( . تـَق ِديرا    َشي 

واآليات يف مثل ذلك كثرية تدل داللة واضحة على أنه تعاىل ما خلق السماوات واألرض وما بينهما إال خلقا  متلبسا  
باحلق ومن احلق الذي من أجله خلق السموات واألرض ، تعليمه خللقه أنه تعاىل على كل شيء قدير ، وأنه قد أحاط 

نَـُهنا لِتَـع َلُموا َأنا اَّللاَ ) بكل شيء علما  ، كما قال تعاىل ُر بـَيـ  َم  َر ِض ِمثـ َلُهنا يـَتَـنَـزاُل األ   اَّللُا الاِذي َخَلَق َسب َع مَسَاَواٍت َوِمَن األ 
ٍء ِعل ما   ٍء َقِديٌر َوَأنا اَّللَا َقد  َأَحَاَط ِبُكلِ  َشي   ( . َعَلى ُكلِ  َشي 

حسن عمال  مث جزاؤهم على ، وابتالؤهم أيهم أينهما: هو تكليف اخللقب ومن احلق الذي خلق السماوات واألرض وما
ُلوَُكم  أَيُُّكم  ، كما قال تعاىل )أعماهلم َر َض يف ِستاِة أَيااٍم وََكاَن َعر ُشُه َعَلى ال َماِء لَِيبـ  َسُن  َوُهَو الاِذي َخَلَق الساَماَواِت َواأل  َأح 

 ( .َعَمال  
ِتالِف اللهيحلِ )  ُس يـَن َبِغي هَلَا أَن  ء مث يذهب وخيلفه اآلخر ويعقبه ، ال يتأخر عنه حلظة )يهذا جي (َوالن هَهاِر  َواخح ال الشام 

َبُحونَ  رَِك ال َقَمَر َوال اللاي ُل َساِبُق النـاَهاِر وَُكل  يِف فـََلٍك َيس  ( وتارة يطـول هـذا ويقصر هذا وتارة يأخـذ هـذا من هـذا مث  ُتد 
 ( .   اَر يِف اللاي لِ ـوِلُج النـاهَ ـاِر َويُ ـوِلُج اللاي َل يف النـاهَ ـيُ ان كما قال تعاىل )يتعاوضـ

 : وهذا الربهان ذكره هللا تعاىل يف عدة مواضع 
َل َباقال تعاىل ) ِتالِف اللاي ِل َوالنـاَهاِر آَلياٍت أِلُويل األ  َر ِض َواخ   ( . بِ ِإنا يِف َخل ِق الساَماَواِت َواأل 

ِتالِف اللاي ِل َوالنـاَهاِر وقال تعاىل )   ( .َواخ 
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َمُعوَن ُقل  ُقل  أَرَأَيـ ُتم  ِإن َجَعَل هللا َعَلي ُكُم الليل َسر َمدا  إىل يـَو ِم القيامة َمن  إله َغيـ ُر هللا يَأ تِيُكم  ِبِضَيآٍء أَ  وقال تعاىل ) َفاَل َتس 
ُكُنوَن ِفيِه أَفاَل تـُب ِصُروَن َوِمن را أَرَأَيـ ُتم  ِإن َجَعَل هللا َعَلي كُ  ُر هللا يَأ تِيُكم  بَِلي ٍل َتس  َِتِه ُم النهار َسر َمدا  إىل يـَو ِم القيامة َمن  إله َغيـ  مح 

ُكُرون ِلِه َوَلَعلاُكم  َتش  ُكُنوا  ِفيِه َولَِتبتَـُغوا  ِمن َفض   ( . َجَعَل َلُكُم الليل والنهار لَِتس 
 : لعالمات ودالالت وبراهني . أي (َْلياٍت ) 
 عظيمة كثرية ، فالتنكري للتفخيم َكم ا  وكيفا  . قال القامسي : 
َلحَبابِ )  درك األشياء حبقائقها على جلياهتا ، وليسوا كالصم البكم الذين ال ـأي : العقول التامة الذكية اليت ت(  أِلُوِل األح

 يعقلون .
َها ُمع رُِضوَن( وََكأَيِ ن  ِمن  آقال هللا تعاىل )  َها َوُهم  َعنـ  َر ِض مَيُرُّوَن َعَليـ   .يٍَة يِف الساَماَواِت َواأل 

 ( . َوَجَعل َنا الساَماَء َسق فا  حَم ُفوظا  َوُهم  َعن  آيَاهِتَا ُمع رُِضونَ وقال تعاىل ) 
َر ِض َوَما تـُغ ِِن وقال تعاىل )  ياُت َوالنُُّذُر َعن  قـَو ٍم ال يـُؤ ِمُنونَ ُقِل ان ظُُروا َماَذا يف الساَماَواِت َواأل   ( .  اآل 

 . وسبب تكثري األدلة أن  عقول الناس متفاوتة 
 الرب تبارك وتعاىل يدعو عباده يف القرآن إىل معرفته من طريقني : قال ابن القيم : 

 ودة ، وهذه آياته املسموعة .: التفكر يف آياته وتدبرها ، فتلك آياته املشهوالثاين النظر يف مفعوالته ،  أحدمها :
ِر مبَافالنوع األول كقوله ) ِتالِف اللاي ِل َوالنـاَهاِر َوال ُفل ِك الايِت جَت رِي يف ال َبح  َر ِض َواخ  َفُع النااسَ  ِإنا يِف َخل ِق الساَماَواِت َواأل   يـَنـ 

ِتال...(. وقوله ) َر ِض َواخ  َل َبابِ ِإنا يِف َخل ِق الساَماَواِت َواأل   ( وهو كثري يف القرآن . ِف اللاي ِل َوالنـاَهاِر آَلياٍت أِلُويل األ 
 ( .     َرٌك لَِيدابـاُروا آيَاتِهِ ِكَتاٌب أَنـ َزل َناُه ِإلَي َك ُمَبا( وقوله ) ل َقو لَ أَفـََلم  يَدابـاُروا ا( وقوله )َفال يـََتَدبـاُروَن ال ُقر آَن والثاين كقوله ) أ

 هللا تنقسم إىل قسمني : وآيات 
o  فهي مما نشاهده مما ال يستطيع البشر أن خيلقوا مثلها ( .اآليات الكونية القدرية ( 

وهي ما نصبه هللا ) جل وعال ( ليدل به خلقه على أنه الواحد األحد املستحق للعبادة ، كالشمس والسماء واألرض  
 مال هللا وقدرته وعزته وأنه املستحق للعبادة .وحنوها ، وكل ما يف الكون من خملوقات هللا شاهد بك

ِر مبَا يَـ قال تعاىل ) إ ِتالِف اللاي ِل َوالنـاَهاِر َوال ُفل ِك الايِت جَت رِي يِف ال َبح  َر ِض َواخ  َفُع النااَس َوَما أَنـ َزَل نا يِف َخل ِق الساَماَواِت َواأل  نـ 
َ اَّللُا ِمَن الساَماِء ِمن  َماٍء فََأح   َر َض بـَع َد َمو هِتَا َوَبثا ِفيَها ِمن  ُكلِ  َداباٍة َوَتص رِيِف الر ِيَاِح َوالساَحاِب ال ُمَسخاِر بـَني   َيا ِبِه األ 

َر ِض آَلياٍت لَِقو ٍم يـَع ِقُلونَ  ( أي : لعالمات واضحة جازمة قاطعة بأن من خلقها هو رب هذا الكون ، وهو  الساَماِء َواأل 
 حده .املعبود و 
o . ) اآليات الشرعية الدينية ، كآيات هذا القرآن العظيم . ) ال يستطيع البشر أن يأتوا مبثله 

ُلو َعَلي ُكم  آيَاِت اَّللاِ ومنه قوله تعاىل ) ُلو َعَلي ِهم  آيَاتِهِ ( وقوله تعاىل ) َرُسوال  يـَتـ  ُهم  يـَتـ  ُمِ يِ نَي َرُسوال  ِمنـ   ( ُهَو الاِذي بـََعَث يِف األ 
. 

 ومسيت آيات ، مجع آية ، ألهنا عالمة على صدق من جاء هبا .
الكفر باآليات الكونية يكون بأمور: أن جيحد أن اخلالق سبحانه خلقها فيدعي أن الذي خلقها غري هللا، أو أن يعتقد 

 أن له شريكا  يف خلقه ، أو أن له معينا  يف خلقه .
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 . تكذيبها ، أو باالستكبار والعنادوالكفر باآليات الشرعية إما جبحودها ، أو ب 
 : مث وصف تعاىل أويل األلباب بقوله 
وضمائرهم أي : ال يقطعون ذكره يف مجيع أحواهلم ، بسرائرهم ( الهِذيَن َيذحُكُروَن اَّللهَ ِقَيامًا َوقُ ُعودًا َوَعَلى ُجُنوِِبِمح ) 

 وألسنتهم .
 آدم منها يف غالب أمره ، فكأهنا حتُصر َزمانه. ذكر تعاىل ثالث هيئات ال خيلوا ابن : قال القرطيب 

 يذكر هللا على كل أحيانه. ومن هذا املعىن قوُل عائشة رضي هللا عنها : كان رسول هللا 
 للمفسرين يف هذه اآلية قوالن : :  رازيقال ال 

لثالثة ، مث ملا وصفهم بكوهنم أن يكون املراد منه كون اإلنسان دائم الذكر لربه ، فإن األحوال ليست إال هذه ا األول :
 على كوهنم مواظبني على الذكر غري فاترين عنه ألبتة. ذاكرين فيها كان ذلك دليال  

: أن املراد من الذكر الصالة ، واملعىن أهنم يصلون يف حال القيام ، فإن عجزوا ففي حال القعود ، فإن  والقول الثاين
 .يرتكون الصالة يف شيء من األحوال  عجزوا ففي حال االضطجاع ، واملعىن أهنم ال

 . واحلمل على األول أوىل
 . ألن اآليات الكثرية ناطقة بفضيلة الذكر  
  وسياق اآلية بعيد عن هذا ،  : وقيل : أراد أحوال املصل ني : من قادر ، وعاجز ، وشديد العجز قال ابن عاشورو

 . املعىن
 وقد أمر هللا باإلكثار من ذكره :

ِلُحونَ فقال تعاىل )  ( .يَا أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتم  ِفَئة  فَاثـ ُبُتوا َواذ ُكُروا اَّللَا َكِثريا  َلَعلاُكم  تـُف 
ِخَر َوذََكَر اَّللاَ وقال تعاىل) َوٌة َحَسَنٌة ِلَمن  َكاَن يـَر ُجو اَّللَا َوال يَـو َم اآل   .( َكِثريا    َلَقد  َكاَن َلُكم  يف َرُسوِل اَّللِا ُأس 

ِمَناِت َوال َقانِِتنَي َوال َقانَِتاِت وقال تعاىل ) ِلَماِت َوال ُمؤ ِمِننَي َوال ُمؤ  ِلِمنَي َوال ُمس  َوالذااِكرِيَن اَّللَا َكِثريا  َوالذااِكرَاِت َأَعدا ... ِإنا ال ُمس 
را  َعِظيما    .( اَّللُا هَلُم  َمغ ِفَرة  َوَأج 

را  َكِثريا  يَا أَ وقال تعاىل )  .( يُـَّها الاِذيَن آَمُنوا اذ ُكُروا اَّللَا ذِك 
َر ِض َوابـ تَـُغوا ِمن  َفض ِل اَّللِا َواذ ُكُروا اَّللَا َكِثريا  َلَعلاكُ وقال تعاىل ) ِلُحونَ فَِإَذا ُقِضَيِت الصاالُة فَانـ َتِشُروا يف األ   .( م  تـُف 

 : وللذكر فضائل عظيمة 
 العبد ذكر هللا له .: أنه يورث منها 

 ( .فَاذ ُكُروين أَذ ُكر ُكم  ) كما قال تعاىل
 قال ابن القيم : ولو مل يكن يف الذكر إال هذه وحدها لكفى هبا فضال  وشرفا  .

 ) 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 

) ال يقعد قوم يف جملس يذكرون هللا فيه إال حفتهم املالئكة ، وغشيتهم الرمحة ،  كما يف حديث أيب هريرة يف قوله 
 ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم هللا فيمن عنده ( رواه مسلم .
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 أنه غرس اجلنة . ومنها :
أمتك مِن السالم ، وأخربهم أن اجلنة طيبة  ئاسري يب إبراهيم اخلليل فقال : يا حممد ، أقر ) لقيت ليلة  كما يف قوله 

 الرتبة ، عذبة املاء ، وأهنا قيعان ، وأن غراسها : سبحان هللا ، واحلمد هلل ، وال إله إال هللا ، وهللا أكرب ( رواه الرتمذي .
 و سبب شقاء العبد .أن دوام ذكر الرب يوجب األمان من نسيانه وه ومنها :

َوال َتُكونُوا َكالاِذيَن َنُسوا اَّللَا فَأَن َساُهم  أَنـ ُفَسُهم  فإن نسيان الرب سبحانه يوجب نسيان نفسه ومصاحلها ، قال تعاىل )
 ( . أُولَِئَك ُهُم ال َفاِسُقونَ 

 : أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة األموال .ومنها 
،  ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير: ائة مرة)من قال يف يوم م كما قال 

ا  من الشيطان يومه ذلك حَّت ، وكانت له حرز ل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، وحميت عنه مائة سيئةكانت له عد
 متفق عليه .( ميسي..

  .أن العبد ال حيرز نفسه من الشيطان إال بذكر هللا ومنها :
ك رجل خرج العدو يف أثرِه سراعا ، حَّت أتى إىل حصن . وآمركم أن تذكروا هللا تعاىل ، فإن مثل ذلكما يف احلديث )..

 .. ( رواه الرتمذي .ـه من الشيطان إال بذكـر هللا .، كذلك العبد ال حيرز نفسحصني، فأحـرز نفسه منهم
 .ال يفرت لسانه من ذكر هللا تعاىلصلة الواحدة ، لكان حقيقا  بالعبد أن قال ابن القيم : فلو مل يكن يف الذكر إال هذه اخل
 .له حرزا  من الشيطان يومه ذلك ( ، وكانت: ال إله إال هللا وحده ... وكما يف احلديث السابق )من قال يف يوم مائة مرة

 أن سيد املرسلني كان كثري الذكر . ومنها :
 يذكر هللا على كل أحيانه ( رواه مسلم . هللا  كما يف حديث عائشة قالت ) كان رسول

 ن جمالس الذكر جمالس املالئكة ، فليس من جمالس الدنيا هلم جملس إال جملس يذكر هللا فيه .أ ومنها :
كما سبق يف حديث )ال يقعد قوم يف جملس يذكرون هللا فيه إال حفتهم املالئكة ، وغشيتهم الرمحة ، ونزلت عليهم 

 كرهم هللا فيمن عنده ( رواه مسلم .السكينة ، وذ 
) إن هلل مالئكة ُفُضال  سيارة يطوفون يف الطرق يلتمسون أهل الذكر ، فإذا  وكما يف حديث أيب هريرة . قال : قال 

وجدوا قوما  يذكرون هللا تناد وا : هلموا إىل حاجتكم ، قال : فيحفوهنم بأجنحتهم إىل السماء الدنيا ..... ( رواه مسلم 
. 

 أن هللا يباهي بالذاكرين مالئكته . ومنها :
خرج على حلقة من أصحابه ، فقال : ما أجلسكم   قالوا : جلسنا نذكر هللا  كما يف حديث معاوية ) أن رسول هللا 

مل وحنمده على ما هدانا لإلسالم ، قال : آهلل ما أجلسكم إال ذاك   قالوا : وهللا ما أجلسنا إال ذاك ، قال : أما إين 
 استحلفكم هُتمة لكم ، ولكنه أتاين جربيل فأخربين : أن هللا تبارك وتعاىل يباهي بكم املالئكة ( رواه مسلم .

 أن الذكر يعطي الذاكر قوة حَّت إنه ليفعل مع الذكر ما ال يطيق فعله بدونه . ومنها :
أخذا مضاجعهما ثالثا  وثالثني ، وحيمدا  علم ابنته فاطمة وعليا  أن يسبحا كل ليلة إذا كما يف احلديث ) أن النِب 

 ذلك وقال : إنه خري لك من خادم ( متفق عليه . ثالثا  وثالثني ، ويكربا أربعا  وثالثني ، ملا سألته اخلادم ، فعلمها 
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 قال ابن القيم : قيل : إن من داوم على ذلك وجد قوة يف بدنه مغنية عن خادم .
 ن النفاق .أن كثرة ذكر هللا أمان م ومنها :

 ( . َوِإَذا قَاُموا ِإىَل الصاالِة قَاُموا ُكَساىَل يـُرَاُؤوَن النااَس َوال يَذ ُكُروَن اَّللَا ِإالا قَِليال  قال تعاىل يف املنافقني 
 من النفاق . ئوقال كعب : من أكثر ذكر هللا بر 

 أن العبادات إمنا شرعت لذكر هللا . ومنها :
 عمال إىل هللا .ومنها : أنه من أحب األ

 رجال  بقوله ) ال يزال لسانك رطبا  من ذكر هللا ( رواه الرتمذي . كما أوصى 
 أنه سبب الشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل . ومنها :

 بعضها . فإن العبد البد أن يتكلم ، فإن مل يتكلم بذكر هللا تعاىل ، وذكر أوامره ، تكلم هبذه احملرمات أو
 : من أقوال السلف يف ذكر هللا تعاىل 

 يء جالء ، وإن جالء القلوب ذكر هللا .ش قال أبو الدراء : لكل
 وقال معاذ : ما عمل العبد عمال  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 .

 وقال ابن تيمية : الذكر للقلب مثل املاء للسمك ، فكيف يكون حال السمك إذا فارق املاء .
 وقال ابن القيم : الذكر باب احملبة وشارعها األعظم وصراطها األقوم .

 وقال : من أراد أن ينال حمبة هللا فليلهج بذكره .
 شيء له صدأ ، وصدأ القلب الغفلة واهلوى ، وجالؤه الذكر والتوبة . وقال : وكل

 وعن عكرمة : أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم اثِن عشر ألف تسبيحة ويقول : أسبح بقدر ذنويب .
 وقال ابن السماك : رأيت مسعرا  يف النوم ، فقلت : أي العمل وجدت أنفع   قال : ذكر هللا .

صحبت هشي ما  أربع سنني أو َخس ، ما سألته عن شيء إال مرتني هيبة له ، وكان كثري التسبيح  وقال أمحد بن حنبل :
 بني احلديث ، يقول بني ذلك : ال إله إال هللا ، ميد هبا صوته .

 ئة ألف مرة .اوقال رياح القيسي : يل نيف وأربعون ذنبا  ، قد استغفرت لكل ذنب م
 : يا صاحل ، من أحب شيئا  أكثر من ذكره .وقالت رابعة العدوية لصاحل املري 

 وعن ابن عون قال : ذكر الناس داء ، وذكر هللا دواء .
 وعن ميمون بن سياه قال : إذا أراد هللا بعبده خريا  : حبب إليه ذكره .

 ته .وعن ذي النون املصري : ما طابت الدنيا بذكره ، وال طابت اآلخرة إال بعفوه ، وال طابت اجلنان إال برؤي
َرحِض )  أي : يفهمون ما فيهما من احلكم الدالة على عظمة اخلالق وقدرته ، ( َويَ تَ َفكهُروَن ِف َخلحِق السهَماَواِت َواألح

 وعلمه وحكمته ، واختياره ورمحته .
 . التفكر هو : تكرار تأمل القلب يف الشيء مر ات ومرات ، حَّت يتعرف العبد على خباياه وأسراره قدر طاقته 
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  الفكرة هي حتديق القلب إىل جهة املطلوب التماسا  له .قال ابن القيم : 
 : وقد أمر هللا بالتفكر يف آياته يف مواضع كثرية 

ياُت َوالنُُّذُر َعن  قـَو ٍم ال يـُؤ ِمُنونَ وقال تعاىل ) قال تعاىل ) َر ِض َوَما تـُغ ِِن اآل   .(  ُقِل ان ظُُروا َماَذا يف الساَماَواِت َواأل 
 وذك املتغافلني املعرضني عن التفكر .

َها ُمع رُِضوَن(  قال تعاىل ) َها َوُهم  َعنـ  َر ِض مَيُرُّوَن َعَليـ   .وََكأَيِ ن  ِمن  آيٍَة يِف الساَماَواِت َواأل 
 ( . َوَجَعل َنا الساَماَء َسق فا  حَم ُفوظا  َوُهم  َعن  آيَاهِتَا ُمع رُِضونَ وقال تعاىل ) 

 إذا غذي القلب بالتذكر ، وسقَي بالتفكر ، ونُقي من الدغل ، رأى العجائب وأهلم احلكمة . لقيمقال ابن ا : 
 معرفة هللا سبحانه نوعان : األول : معرفة إقرار وهي اليت اشرتك فيها الناس الرب والفاجر واملطيع  وقال رمحه هللا :

علق القلب به والشوق إىل لقائه وخشيته واإلنابة إليه واألنس والعاصي . والثاين : معرفة توجب احلياء منه واحملبة له وت
 به والفرار من اخللق إليه ، وهذه هي املعرفة اخلاصة اجلارية على لسان القوم .

 وهلذه املعرفة بابان واسعان :
 الباب األول : التفكر والتأمل يف آيات القرآن كلها ، والفهم اخلاص عن هللا ورسوله .

 . : التفكر يف آياته املشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط والباب الثاين
التذكر والتفكر منزالن يثمران أنواع املعارف ، وحقائق اإلميان واإلحسان ، والعارف ال يزال يعود بتفكره وقال رمحه هللا : و 

    بإذن الفتاح العليم .  على التذكرة ، وبتذكره على تفكره ، حَّت يفتح قفل قلبه
 سئلت أم ذر عن عبادة أيب ذر فقالت : التفكر واالعتبار .

 وقال احلسن : تفكر ساعة خري من قيام ليلة .
 . اعتبارا  فهو هلو ه حكمة فهو لغو ، ومن مل يكن سكوته فكرا  فهو سهو ، ومن مل يكن نظرهموقال : من مل يكن كال

 ريك حسناِتك وسيئاِتك .وقال الفضيل : الفكرة مرآُة ت
 قال ابُن َبطاال : إن اإلنسان إذا َكُمل إميانه ، وَكثُر تفكُّره ، كان الغاِلُب عَلي ه اإلشفاَق واخلَو ف.و 

 وقال وهب بن منبه : ما طالت فكرة امرٍئ قط إال عِلم ، وما عِلم امرؤ قط إال عِمل .
 والفكرُة يف نِعم هللا أفضل العبادة . وقال عمر بن عبد العزيز : الكالم بذكر هللا حسن ،

 وقال بشر : لو تفكر الناس يف عظمة هللا تعاىل ما عصوه قط .
 وقال ابن عباس : ركعتان مقتصدتان يف تفكر خري من قيام ليلة والقلُب ساٍه .

يف ذهاب عمري ، بينما أبو شريح ميشي يوما  إذ جلس ، مث بكى بكاء شديدا  ، فقيل له : ما يبكيك   قال : تفكرت 
 وقلة عملي ، واقرتاب أجلي .

 وقال الشافعي : استعينوا على الكالم بالصمت ، وعلى االستنباط بالفكرة .
قال ابن القيم معلقا  : وهذا ألن الفكرة عمل القلب ، والعبادة عمل اجلوارح ، والقلُب أشرف من اجلوارح ، فكان عمله 

 ر يوقع صاحبه من اإلميان على ما ال يوقعه العمل اجملرد .أشرف من عمل اجلوارح ، وأيضا  فالتفك
: مهة املؤمن متعلقٌة باآلخرة ، فكل ما يف الدنيا حير كه إىل ذكر اآلخرة ، وكل من شغله شيء فهمته  وقال ابن اجلوزي
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 شغله .
ته، والنجار إىل السقف، والبناء أال ترى أنه لو دخل أرباب الصنائع إىل دار معمورة رأيت البزاز ينظر إىل الفرش وحيزر قيم

 إىل احليطان، واحلائك إىل النسيج املخيط.
واملؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القرب، وإن رأى مؤملا  ذكر العقاب، وإن مسع صوتا  فظيعا  ذكر نفخة الصور، وإن رأى 

 ، وذلك يشغله عن كل ما مت.الناس نياما  ذكر املوتى يف القبور، وإن رأى لذة ذكر اجلنة، فهمته متعلقة مبا مث
ي قلبك باملواعظ ، ونو ره بالفكر ، ومو ِته بالزهد ، وقو ِه باليقني ، وذهلل باملوت ، وقر ره بالفناء ،  قال بعض احلكماء : أح 

 وبصِ ره فجائع الدنيا .
، وحباٌر ذاُت أمواج ، أال  سئل أعرايب عن دليل على وجود هللا فقال : سبحان هللا ! مساٌء ذات أبراج ، وأرٌض ذات فجاج

 يدل ذلك على وجود اللطيف اخلبري !!
 : أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما ال يعنيك  قال ابن القيم

أي : ما خلقت هذا اخللق عبثا  ، بل لتجزي الذين أساؤوا مبا عملوا ، وجتزي الذين ( رَب هَنا َما َخَلقحَت َهَذا بَاِطاًل )  
 أحسنوا باحلسىن .

 تنزيها  لك يا رب أن ختلق شيئا  باطال  .( ُسبحَحاَنَك ) 
نَـُهَما الِعِبنيَ قال تعاىل )  َر َض َوَما بـَيـ  َنا الساَماَء َواأل   . َوَما َخَلق 

نَـُهَما الِعِبنيَ وقال تعاىل )  َر َض َوَما بـَيـ  َنا الساَماَواِت َواأل   ( . َوَما َخَلق 
نَـُهَما بَاِطال  َذِلَك َظنُّ الاِذيَن َكَفُروا فـََوي ٌل لِلاِذيَن َكَفُروا وَ وقال تعاىل )  َر َض َوَما بـَيـ  َنا الساَماَء َواأل   .ِمَن النااِر(َما َخَلق 
َنا ال تـُر َجُعونَ وقال تعاىل )  َناُكم  َعَبثا  َوأَناُكم  ِإلَيـ  َا َخَلق  َو َربُّ ال َعر ِش ـهُ  قُّ ال ِإَلَه ِإالا ـال َمِلُك احل َ  فـَتَـَعاىَل اَّللاُ .  أََفَحِسب ُتم  أمنا

  ( .ال َكرمي
َرَك ُسدى  وقال تعاىل )   ( . َأحَي َسُب األ ِن َساُن أَن  يـُتـ 

: يا من َخَلق اخللق باحلق والعدل يا من هو ُمنزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا من   أي ( َفِقَنا َعَذاَب النهارِ ) 
َنا ألعمال ترضى هبا عنا، ووفقنا لعمل صاحل هتدينا به إىل جنات النعيم، وجترينا به من عذاب ا لنار حبولك وقوتك َوقيض 

 عذابك األليم.
 .(  َوالاِذيَن يـَُقوُلوَن رَبـاَنا اص ِرف  َعناا َعَذاَب َجَهناَم ِإنا َعَذابـََها َكاَن َغرَاما  كما قال تعاىل عن عبد هللا الصاحلني ) 

 الفوائد :
 احلث على التأمل يف خلق السماوات واألرض . -1
 آية اختالف الليل والنهار .-2
 الثناء على أصحاب العقول . -3
 تنوع اآليات ليزداد املؤمن إميانا  . -4
 أنه كلما كان اإلنسان أعقل كان باهلل وآياته أعلم . -5
 فضل ذكر هللا على كل حال . -6
 السماوات واألرض . فضيلة التفكر يف خلق-7
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 التوسل إىل هللا تعاىل بالربوبية حال الدعاء .-8
 تنزيه هللا عن أن خيلق لغري حكمة . -9

 أن من أمساء هللا احلكيم املتضمن احلكمة الكاملة . -10
 تنزيه هللا عن العبث . -11
معة  :                     وجوب االستعاذة من النار . -12  هـ ( .1433/  12/  17) الخ 

َزي حَتُه َوَما ِللظهاِلِمنَي ِمنح أَنَصاٍر ))  ِخِل النهاَر فَ َقدح َأخح عحَنا ُمَناِديًا يُ َناِدي ِلإِلَيَاِن َأنح 192رَب هَنا ِإنهَك َمن ُتدح ( رهب هَنا ِإن هَنا مسَِ
( رَب هَنا َوآتَِنا َما َوَعدت هَنا َعَلى 193ا َسيِ َئاتَِنا َوتَ َوف هَنا َمَع األب حَراِر )آِمُنواح ِبَربِ ُكمح فَآَمنها رَب هَنا فَاغحِفرح لََنا ُذنُوبَ َنا وََكفِ رح َعنه 

َم الحِقَياَمِة ِإنهَك اَل ُُتحِلُف الحِميَعاَد )  ( . (194ُرُسِلَك َوالَ ُُتحزِنَا يَ وح
 [ . 194 -192] آل عمران :  

---------------- 
ِخلِ )  َزي حَتُه  رَب هَنا ِإنهَك َمنح ُتدح  أي : أهنته وأظهرت خزيه ألهل اجلمع .( النهاَر فَ َقدح َأخح
  مسوق مساق التعليل لسؤال الوقاية من النار ،   (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) : قوهلم قال ابن عاشور

 كما توذن به ) إن  ( املستعملة إلرادة االهتمام إذ ال مقام للتأكيد هنا.
  بيان للسبب الذي ألجله دعاه عباده بأن يقيهم عذاب النار ، وهو أن من أدخله النار فقد أخزاه : قال الشوكاين

 ، أي : أذله وأهانه .
 عظم ذلك العقاب وشدته  اعلم أهنم ملا سألوا رهبم أن يقيهم عذاب النار أتبعوا ذلك مبا يدل علىرازي : قال ال

ل ربه أن يفعل شيئا  أو أن ال يفعله ، إذا شرح عظم ذلك ، ليكون موقع السؤال أعظم ، ألن من سأوهو اخلزي
املطلوب وقوته كانت داعيته يف ذلك الدعاء أكمل وإخالصه يف طلبه أشد ، والدعاء ال يتصل باإلجابة إال إذا كان 

 مقرونا  باإلخالص ، فهذا تعليم من هللا عباده يف كيفية إيراد الدعاء.
  أخزيته ( فيما يتعلق به هذا اخلزي قوالن :قال ابن اجلوزي قوله تعاىل ) فقد 

 أحدمها : أنه يتعلق مبن يدخلها خملدا  .
 والثاين : أنه يتعلق بكل داخل إليها ، وهذا املعىن مروي عن جابر بن عبد هللا ، واختاره ابن جرير .

 يد هلم عما أردت هبم .أي : يوم القيامة ال جُمري هلم منك ، وال حم(  َوَما ِللظهاِلِمنَي ِمنح أَنحَصارٍ ) 
فإن الشرك ظلم، ألن أصل الظلم وضع الشيء يف غري موضعه، واملشرك ظامل، ألنه وضع ، واملراد بالظلم هنا الشرك 

العبادة اليت هي حق هلل تعاىل وحده، وضعها يف املخلوق الضعيف الفقري أو وضعها لصنم أو حجر أو شجر، وألجل 
  فيه إطالق الظلم على الشرك .هذا البيان فإن القرآن يكثر هللا

 كما قال تعاىل عن العبد الصاحل ) إن الشرك لظلم عظيم ( .
فسر قوله ) الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم ( قال : بشرك ، مث تال قول  وثبت يف صحيح البخاري أن النِب 

 لقمان ) إن الشرك لظلم عظيم ( .
 ا ال ينفعك وال يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظاملني ( أي : من املشركني .وقال تعاىل ) وال تدع من دون هللا م



الشيخ/ سليمان بن حممد اللهيميد  تفسري سورة آل عمران

 305 

)ِكل َتا ومل يأت الظلم يف القرآن إال هبذا املعىن ، إال يف موضع واحد يف سورة الكهف ، مبعىن النقص ، كما قال تعاىل 
ِ آَتت  ُأُكَلَها وملَ  َتظ ِلم  ِمن ُه َشي ئا  (  َناتَـني   قص .أي ومل تناجل 

 ( مُثا أَو رَثـ َنا ال ِكَتاَب وقد يطلق الظلم على ظلم اإلنسان نفسه ببعض املعاصي اليت ال تبلغ الكفر ، ومنه قوله تعاىل
رَاِت  َيـ  ُهم  َساِبٌق بِاخل  َتِصٌد َوِمنـ  ُهم  ُمق  ِسِه َوِمنـ  ُهم  ظَامِلٌ لِنَـف  َنا ِمن  ِعَباِدنَا َفِمنـ  َطَفيـ  ( بدليل قوله يف اجلميع  َّللاِ بِِإذ ِن االاِذيَن اص 

ُخُلونـََها ) ٍن يَد   ( ، ألن هذا أطاع الشيطان وعصى ربه فقد وضع الطاعة يف غري موضعها .َجنااُت َعد 
عحَنا ُمَناِدياً يُ َناِدي ِلإلحَِيَاِن )   . أي : داعيا  يدعو إىل اإلميان ، وهو الرسول  (رَب هَنا ِإن هَنا مسَِ

 .حممد عليه الصالة والسالم  هو فاألكثر أن الداعي 
 ( . أَد ُعو إىل هللا( )  َوَداِعيا  ِإىَل هللا بِِإذ نِهِ )  ( ادع إىل َسِبيِل رَب كَ ) والدليل عليه قوله تعاىل  
 : يعِن حممدا  ، قاله ابن مسعود وابن عباس وأكثر املفسرين . قال البغوي 
 النِب : املنادي عند أكثر املفسرين هو  قال الشوكاين . وقيل : هو القرآن ، 
 ( يُ َناِدي ِلإلحَِيَاِن قوله تعاىل)  أي: )إىل( اإلميان كقوله تعاىل )بأن ربك أوحى هلا( أي: أوحى إليها، وكقول املؤمنني

 )احلمد هلل الذي هدانا هلذا( أي: إىل هذا، وقيل: الالم للعلة، أي: ألجل اإلميان.
 يقول : آمنوا . أي :(  َأنح آِمُنوا ِبَربِ ُكمح ) 
 أي : فاستجبنا له واتبعناه .( فَآَمنها ) 
 تكرير النداء ب ) ربنا ( إلظهار التضرع واخلضوع .( رَب هَنا ) 
 أي : بإمياننا واتباعنا نبيك فاغفر لنا ذنوبنا ، أي : اسرتها واحمها .( فَاغحِفرح لََنا ُذنُوبَ َنا ) 
سيئة ،ألهنا تسوء صاحبها يف الدنيا ويف اآلخرة ، يف الدنيا بظهور آثارها عليه سيئة ، ومسيت  مجع (وََكفِ رح َعنها َسيِ َئاتَِنا ) 

َفَمن  يُرِِد من اهلم  والضيق يف الصدر واخللق والرزق ، فيفقد من السعادة يف احلياة بقدر ما عمل من السوء ، قال تعاىل )
ال رَُه ِلإِلس  رَح  َصد  ِديَُه َيش  َا َيصاعاُد يف الساَماءِ اَّللُا َأن  يـَه  رَُه َضيِ قا  َحَرجا  َكَأمنا ( وقال تعاىل  ِم َوَمن  يُرِد  َأن  ُيِضلاُه جَي َعل  َصد 

ِر ) الِم فـَُهَو َعَلى نُوٍر ِمن  رَبِ ِه فـََوي ٌل لِل َقاِسَيِة قـُُلوبـُُهم  ِمن  ذِك  رَُه ِلإل ِس  تسوؤه آجال  بعد موته ( . و اَّللِا أََفَمن  َشرََح اَّللُا َصد 
ملعاقبته عليها إن مل يتب منها أو يتداركه هللا بعفوه  ، ورمبا تسوء غريه بأن يتعدى ضررها إىل الغري مباشرة ، أو بأن يكون 

ِر مبَا  َظَهَر ال َفَساُد يف ال بَـرِ  َواهلا أثرها السيء على البالد والعباد عامة مبحق الربكات وقلة اخلريات ، كما قال تعاىل ) ل َبح 
) ما منع قوم زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من  ( وقال  َكَسَبت  أَي ِدي النااِس لُِيِذيَقُهم  بـَع َض الاِذي َعِمُلوا َلَعلاُهم  يـَر ِجُعونَ 

  السماء ( رواه ابن ماجه

  هنا على أقوال : بالذنوب والسيئاتاختلف يف املراد 
َهو َن َعن ُه ُنَكفِ ر  َعن ُكم  لكبائر وبالسيئات الصغائر ، كما قال تعاىل )املراد بالذنوب هنا ا قيل : ِإن  جَت َتِنُبوا َكَبائَِر َما تـُنـ 

َخال  َكرميا   ِخل ُكم  ُمد   ( . فطلبوا تكفري الصغائر ، ألن الصغائر تكفرها الطاعات .َسيِ َئاِتُكم  َونُد 
 .يف الدعاء واملبالغة فيه مندوب ذلك للتأكيد ألن االحلاح  أن املراد هبما شيء واحد وإمنا أعيد وقيل :

: والظاهر عدم اختصاص أحد اللفظني بأحد األمرين ، واآلخر باآلخر ، بل يكون املعىن يف الذنوب  قال الشوكاين
 والسيئات واحدا  ، والتكرير للمبالغة والتأكيد .
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 .املستأنف من الذنوب ، وبالثاين املراد باألول ما تقدم  وقيل :
  .أن يريد بالغفران ما يزول بالتوبة ، وبالكفران ما تكفره الطاعة العظيمة  وقيل :
إلنسان مع جهله ، وبالثاين : ما أتى به ا ا  نسان مع العلم بكونه معصية وذنبول ما أتى به اإلأن يكون املراد باأل : وقيل 

 ا  .بكونه معصية وذنب
َب حَرا)   أي : أحلقنا بالصاحلني املكثرين من الطاعات واألعمال الصاحلات .(  رِ َوتَ َوف هَنا َمَع األح

 صله من االتساع ، فكأن البار متسع يف طاعة هللا ومتسعة له رمجته .واألبرار : مجع بار أو بر ، وأ
  ) وليس يف هذا دعاء باملوت ، وإمنا هو نظري قول يوسف عليه السالم ) توفِن مسلما  وأحلقِن بالصاحلني. 
 : يف هذا جواز التوسل بالعمل الصاحل ، فالتوسل املشروع أنواع 

 التوسل إىل هللا باسم من أمسائه احلسىن ، أو صفة من صفاته العليا .  األول :
ودليل مشروعية عافيِن ( ) اللهم إين أسألك بأنك أنت الرمحن الرحيم ، اللطيف اخلبري ، أن ت كأن يقول املسلم يف دعائه

 من التوسل :هذا النوع 
 ا ( .وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبقوله تعاىل ) 

 واملعىن : ادعوا هللا تعاىل متوسلني إليه بأمسائه احلسىن .
: ) اللهم بعلمك الغيب ، وقدرتك على  يف أحد أدعيته الثابتة عنه قبل السالم من صالته  ومن األدلة قول النِب 

 رواه النسائي .يل ، وتوفِن إذا كانت الوفاة خريا  يل ... (  اخللق ، أحيِن ما علمت احلياة خريا  

مسع رجال  يقول يف تشهده : اللهم إين أسألك يا هللا الواحد األحد الصمد ، الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن  ومنها أنه 
 رواه أبو داود ر له ( . : ) قد غفر له قد غف له كفوا  أحد ، أن تغفر يل ذنويب ، إنك أنت الغفور الرحيم ، فقال 

 رواه الرتمذي . قيوم برمحتك أستغيث (كان إذا حزبه أمر قال : ) يا حي يا   أن النِب  ومنها ما رواه أنس 

 هبذه األحاديث وما شاهبها تبني مشروعية التوسل إىل هللا باسم من أمسائه أو صفة من صفاته .
 داعي . التوسل إىل هللا بعمل صاحل قام به ال الثاين :

 ي لرسولك اغفر يل ( . وأدلة هذا النوع :) اللهم بإمياين بك ، وحمبيت لك ، واتباعكأن يقول املسلم 
 ر ( .اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الناالذين يقولون ربنا إننا آمنا فقوله تعاىل ) 
 ن ( .بعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهديوات تربنا آمنا مبا أنزلوقال تعاىل ) 

ذلك حديث أصحاب الغار الثالثة ، حيث انطبقت عليهم الصخرة فسد ت عليهم باب الغار ، فلم يستطيعوا ومن 
 متفق عليهاخلروج ، فتوسلوا إىل هللا بصاحل األعمال ففرج هللا عنهم فخرجوا ميشون . 

 التوسل إىل هللا تعاىل بدعاء الرجل الصاحل .  الثالث :

ل به مصيبة كبرية ، ويعلم من نفسه التفريط يف جنب هللا ، فيحب أن يأخذ كأن يقع املسلم يف ضيق شديد أو حت
 بسبب قوي إىل هللا فيذهب إىل رجل يعتقد فيه الصالح والتقوى ، فيطلب منه أن يدعو له ربه . 

 فهذا مشروع وقد دلت عليه الشريعة املطهرة .
خيطب على املنرب قائما  يوم  ، فبينما النِب  ) أصاب الناس سنة على عهد النِب قال  فمن ذلك ما رواه أنس 
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قطعت السبل فادع هللا لنا فقال : يا رسول هللا ، هلك املال وجاع العيال وان اجلمعة ، دخل أعرايب فاستقبل رسول هللا 
 .متفق عليه  ... (

طلب ، فقال : اللهم كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد امل  ومن ذلك ما رواه أنس : ) أن عمر بن اخلطاب 
 رواه البخاري .فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، فيسقون (  إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 

وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ، أي : كنا نقصد نبينا ونطلب منه أن يدعو  ومعىن قول عمر : إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
إىل الرفيق األعلى ، ومل يعد من املمكن أن يدعو لنا ، فإننا نتوجه إىل  ، واآلن وقد انتقل لنا ، ونتقرب إىل هللا بدعائه 

 عم نبينا العباس ، ونطلب منه أن يدعو لنا .
: اللهم جباه  وليس معناه أهنم كانوا يقولون يف دعائهم : اللهم جباه نبيك أسقنا ، مث أصبحوا يقولون بعد وفاته 

 .العباس أسقنا 
 مثل هذا الدعاء مبتدع ليس له أصل يف الكتاب وال يف السنة .ألن 

( بسند صحيح عن التابعي اجلليل سليم بن عامر : ) أن  18/151/1ومن ذلك ما رواه احلافظ بن عساكر يف تارخيه ) 
يد بن السماء قحطت فخرج معاوية بن أيب سفيان وأهل دمشق يستسقون ، فلما قعد معاوية على املنرب قال : أين يز 

األسود اجلرشي   فناداه الناس ، فأقبل يتخطى ، فأمره معاوية فصعد على املنرب ، فقعد عند رجليه ، فقال معاوية : 
اللهم إنا نستشفع إليك اليـوم خبيـرنا وأفضلنا ، اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن األسـود اجلرشي ، يا يزيد ارفع 

رفع الناس أيديهم ، فما كان أوشك أن ثاوت سحابة يف الغرب كأهنا ترس ، وهبت هلا يديك إىل هللا ، فرفع يديه ، و 
 .ريح ، فسقتنا حَّت كاد الناس أن ال يبلغوا منازهلم ( 

 ، وإمنا يتوسل هبذا الرجل الصاحل . ال يتوسل بالنِب  فهذا معاوية 
تَ َنا َعَلى ُرُسِلَك  رَب هَنا َوآتَِنا َما َوعَ )  وهذا ناه : على اإلميان برسلك ، وقيل : معناه : على ألسنة رسلك ، قيل : مع( دح

 .أظهر 
 : املعىن : وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من دخول اجلنة . قال ابن القيم 

 وقالت طائفة : معناه : وآتنا ما وعدتنا على اإلميان برسلك .
( وهذا صريح يف اإلميان  ع َنا ُمَناِديا  يـَُناِدي ِلإل ِميَاِن َأن  آِمُنوا ِبَربِ ُكم  فَآَمناارَبـاَنا ِإنـاَنا مسَِ  )ويرتجح األول بأنه قد تقدم قوهلم 

 بالرسول واملرسل .
 وقد علموا أنه ال خيلف امليعاد ;  (رَبـاَنا َوآتَِنا َما َوَعدتـاَنا على ُرُسِلَك ) إن قيل : ما وجه قوهلم  :  قال القرطيب

 : فاجلواب من ثالثة أوجه
زِي والِعقاب.  األو ل : أن هللا سبحانه وعد من آمن باجلنة ، فسألوا أن يكونوا ممن ُوِعد بذلك دون اخل 

 الثاين : أهنم دعوا هبذا الدعاء على جهة العبادة واخلضوع ; والدعاء ُمخ  العبادة.
 وإن كان هو ال يقِضي إالا باحلق. (قَاَل َربِ  احكم باحلق  )وهذا كقوله 

، فسألوه  ث : سألوا أن يُعطوا ما وِعدوا به من النصر على عدو هم معجاال ; ألهنا حكاية عن أصحاب النِب  الثال
 ذلك إعزازا  للد ين. وهللا أعلم.

َم الحِقَياَمِة )   أي : على رؤوس اخلالئق .( َوال ُُتحزِنَا يَ وح
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كمال صدقه وكمال قدرته ، ألن الذي خيلف امليعاد إما أن يكون فاهلل ال خيلف امليعاد ل(  ِإنهَك ال ُُتحِلُف الحِميَعادَ ) 
 لكذب الواعد ، أو لعجزه .

 الفوائد :
 أن النار دار اخلزي . -1
 على املسلم أن يدعو هللا أن يقيهم عذاب النار . -2
 إثبات النار . -3
 عظمه الشرك .وأحترمي الظلم بكل أنواعه  -4
 أن الظلم سبب لدخول النار . -5
 وجوب اإلميان باهلل . -6
 جواز التوسل بالعمل الصاحل . -7
 أن اإلميان من أفضل األعمال . -8
 كل أحد حيتاج ملغفرة الذنوب .  -9

 أن الذنوب تنقسم إىل صغائر وكبائر . -10
 متِن املوت على اإلسالم والسنة . -11
 ينبغي للداعي أن يكثر من الثناء على هللا . -12
 واسطة بني هللا وبني خلقه .أن الرسل هم ال -13
 إثبات يوم القيامة . -14
 فضيلة اخلوف من هللا . -15
 . أن هللا ال خيلف امليعاد -16

َتَجاَب ََلُمح رَب ُُّهمح َأين ِ اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِ نُكم مِ ن ذََكٍر َأوح أُنَثى بَ عحُضُكم مِ ن بَ عحٍض فَالهِذي) ف رِ اسح ُجواح َن َهاَجُرواح َوُأخح
ُهمح َسيِ َئاَِتِمح َوأُلدحِخَلن هُهمح َجنه  اٍت ََتحِري ِمن َُتحِتَها األَن حَهاُر ثَ َوابًا ِمن ِديَارِِهمح َوُأوُذواح ِف َسِبيِلي َوقَاتَ ُلواح َوقُِتُلواح أُلَكفِ َرنه َعن ح

ُن الث هَواِب )  ( . (195مِ ن ِعنِد اَّللِه َواَّللهُ ِعنَدُه ُحسح
 [ . 195:  نآل عمرا] 

------------ 
َتَجاَب ََلُمح رَب ُُّهمح )   أي : فأجاهبم رهبم .( فَاسح
عامل  ال هلم جميبا  هلم : أنه ال يضيعهذا تفسري لإلجابة ، أي : ق(  َأين ِ ال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمنحُكمح ِمنح ذََكٍر َأوح أُن حَثى) 

 و أنثى .لديه ، بل يوَف  كل عامل بقسط عمله ، من ذكر أ
 أي : مجيعكم يف ثوايب سواء .( بَ عحُضُكمح ِمنح بَ عحٍض  )

 أي : تركوا دار الشرك وأتوا إىل دار اإلميان ، وفارقوا األحباب واخلالن واجلريان .( فَالهِذيَن َهاَجُروا ) 
رُِجوا ِمنح ِديَارِِهمح )   ن بني أظهرهم .أي : ضايقهم املشركون باألذى حَّت أجلؤوهم إىل اخلروج م (َوُأخح
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 أي : إمنا كان ذنبهم إىل الناس أهنم آمنوا باهلل وحده .( َوُأوُذوا ِف َسِبيِلي ) 
ِميدِ كما قال تعاىل )   ( . َوَما نـََقُموا ِمنـ ُهم  ِإالا َأن  يـُؤ ِمُنوا بِاَّللِا ال َعزِيِز احلَ 

 ( . وا بِاَّللِا رَبِ ُكمخُي رُِجوَن الراُسوَل َوِإيااُكم  َأن  تـُؤ ِمنُ  وقال تعاىل )
 وهذا أعلى املقامات أن يقاتل يف سبيل هللا ، فـَُيعقر جواده ، ويعف ر وجهه بدمه وترابه .( َوقَاتَ ُلوا َوقُِتُلوا ) 
ُهمح َسيِ َئاَِتِمح )   أي : يسرتها وميحوها ويتجاوز عنها .( أَلَُكفِ َرنه َعن ح
 ، ف ر ( بفتح الكاف وسكون الفاء ، وهو السرت ، ومنه مسيت الكفارة ، ألهنا مأخوذة من ) الكَ  فالتكفري مبعىن السرت

تسرت الذنب ، ومسي الزارع كافرا  ألنه يسرت احلب يف األرض ، ومسي الليل كافرا  ألنه يسرت الكون بظالمه ، ومسي 
 الشخص الكافر ألنه سرت نعمة هللا عليه .

 ( مجه سيئة ، مس َسيِ َئاَِتِمح  قوله تعاىل )أيضا  تسوء مرتكبها حاال  ومآال .وألهنا لك ألهنا سيئة بنفسها وقبيحة ، يت بذ  
  والسيئات يف األصل تطلق على الكبائر والصغائر كما هنا ، قد يراد هبا الصغائر إذا قرنت مع الكبائر كما يف قوله

َهو َن َعن ُه ُنَكفِ ر  َعن كُ تعاىل ) َخال  َكرميا  ِإن  جَت َتِنُبوا َكَبائَِر َما تـُنـ  ِخل ُكم  ُمد   ( . م  َسيِ َئاِتُكم  َونُد 
 ي: يكون جزاؤه دخول اجلنان.أ(  َوأَلُدحِخَلن هُهمح َجنهاتٍ )  
  واجلنات مجع جنة، واجلنة يف لغة العرب: البستان، ألن أشجاره امللتفة جتن الداخل فيه، وجاء إطالق اجلنة على

َناِة( أي البستان، ويف قوله )َوَدَخَل َجناَتُه َوُهَو ظَامِلٌ البستان يف القرآن يف قوله )ِإناا بَـ  َلو نَاُهم  َكَما بـََلو نَا َأص َحاَب اجل 
ِسِه(.  لِنَـف 

 وأما يف االصطالح: فهي الدار اليت أعدها هللا ألوليائه، فيها ماال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر.
  اجلنات أنوع، كما قال تعاىل )وملن خاف مقام ربه جنتان( مث قال تعاىل )ومن قوله تعاىل )جنات( دليل على أن

 )جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما(. دوهنما جنتان( وقال 
 مطلق اجلنس،  قال الشيخ ابن عثيمني: )جنات( باجلمع، وأحيانا  يقال باإلفراد )جنة(، فإذا كانت باإلفراد فاملراد هبا

 وإذا قيلت باجلمع فاملراد هبا أنواع اجلنات.
َن حَهارُ  )  ي من حتت أشجارها.أ(  ََتحِري ِمنح َُتحِتَها األح
 أي من حتت شجرها ال من حتت أرضها.قال ابن اجلوزي : 
 :ن أنفس وأكمل حماسن اجلنات جريان املياه يف خالهلا وذلك شيء اجتمع البشر كلهم على أنه م قال ابن عاشور

 املناظر، ألن يف املاء طبيعة احلياة، وألن الناظر يرى منظرا  بديعا  وشيئا  لذيذا .
 وهذا يدل على أمور:قال ابن القيم : 

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

  َناِة الايِت ُوِعَد ال ُمتـاُقوَن ِفيَها أَنـ َهاٌر ِمن  َماٍء َغري ِ آِسٍن وَ وهذه أَنـ َهاٌر ِمن  َلََبٍ األهنار جاء تسميتها يف قوله تعاىل )َمَثُل اجل 
.)  ملَ  يـَتَـَغيـار  َطع ُمُه َوأَنـ َهاٌر ِمن  ََخ ٍر َلذاٍة لِلشاارِِبنَي َوأَنـ َهاٌر ِمن  َعَسٍل ُمَصف ى 

 من هللا . أي : عطاء( ثَ َواباً ِمنح ِعنحِد اَّللِه  ) 
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 أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم ، ألن العظيم الكرمي ال يعطي إال جزيال  كثريا  . قال ابن كثري : 
ُن الث هَوابِ )   .ي : عنده حسن اجلزاء إن عمل صاحلا  أ(  َواَّللهُ ِعنحَدُه ُحسح

 الفوائد :
 إجابة دعاء هؤالء .فضل هللا ب -1
 أن تكرار الدعاء من أسباب اإلجابة .-2
 إثبات ربوبية هللا تعاىل .-3
 أن هللا يثيب على األعمال كامال  ، وال يضيع عنده عمل . -4
 احلث على العمل الصاحل واإلخالص فيه . -5
 استواء الذكر واألنثى يف اجلزاء على احلسنات . -6
 فضيلة اهلجرة . -7
 لو منزلة من أخرج من دياره يف سبيل هللا .فضل وع -8
 الصرب على اإليذاء يف سبيل هللا ملا له من األجر العظيم . -9

 فضل القتال يف سبيل هللا . -10
 عظم نعيم اجلنة ، ومن هذا النعيم : األهنار جتري من حتتها .-11
 ( . (197( َمَتاٌع قَِليٌل مثُه َمأحَواُهمح َجَهنهُم َوبِئحَس الحِمَهاُد )196اَل يَ ُغرهنهَك تَ َقلُُّب الهِذيَن َكَفُرواح ِف الحِباَلِد )) 
 [ . 197 -196] آل عمران :  

----------------- 
 ال حيزنك يا حممد ذهاهبم وجميئهم يف جتاراهتم ومكاسبهم يف األرض.أي : د ( الهِذيَن َكَفُروا ِف الحِبالال يَ ُغرهنهَك تَ َقلُُّب ) 
 اخلطاب للرسول ل :قي  .ملراد به  املراد أمته كما خياطب سيد القوم ومقدمهم واوقيل :  ولكن املراد هو األمة

 م .كلهم كأنه قيل ال يغرنك
  : والتقل ب : تصر ف على حسب املشيئة يف احلروب والتجارات والغرس وحنو ذلك ، قال تعاىل قال ابن عاشور( 

 د ( .يـَغ ُرر ك تـََقلُُّبهم يف البالن كفروا فال ما جيادل يف آيات هللا إال  الذي
  وهذه اآلية املقصود منها التسلية عما حيصل للذين كفروا من متاع الدنيا، وتنعمهم فيها، وتقلبهم :  قال السعديو

 متاع . يف البالد بأنواع التجارات واملكاسب واللذات، وأنواع العز، والغلبة يف بعض األوقات، فإن هذا كله
 وجه الغرور من وجهني : الشيخ ابن عثيمني : قال 

 األول : ظن أن ما هم عليه حق ، ألنه يقول : لو كان باطال  ما مكنهم هللا من هذا التقلب .
والثاين : أن يفعل مثل فعلهم ، كما اَندع كثري من الناس اليوم حيث ظنوا أن الكفار وصلوا إىل ما وصلوا إليه من أجل 

 حتللهم من دينهم .
 أي : تقلبهم متاع قليل .(  َمَتاٌع قَِليلٌ )  

 قليل يف زمنه ، قليل يف كميته ، قليل يف كيفيته .
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 فالزمن قليل حمدود وهو عمر اإلنسان ، قليل يف الكيفية : حيث أن اإلنسان يعرتضه أمراض وأوجاع ومصائب .
 ت ، مث إنه بالعاقبة ينقطع آلفات واحلسراوإمنا وصفه هللا تعاىل بالقلة ألن نعيم الدنيا مشوب با:  قال الرازي

 ي .وينقض
 : ( . َما جُيَاِدُل يف آيَاِت اَّللِا ِإال الاِذيَن َكَفُروا َفال يـَغ ُرر َك تـََقلُّبُـُهم  يف ال ِبالِد )  وهذه اآلية كقوله تعاىل قال ابن كثري 

تَـُروَن َعَلى اَّللِا ال َكذِ  ) وقال تعاىل َنا َمر ِجُعُهم  مُثا نُِذيُقُهُم ال َعَذاَب الشاِديَد ِإنا الاِذيَن يـَف  نـ َيا مُثا ِإلَيـ  ِلُحوَن. َمَتاٌع يِف الدُّ َب ال يـُف 
ُفُروَن   ( .مبَا َكانُوا َيك 

 ( .مُنَتِ ُعُهم  قَِليال مُثا َنض َطرُُّهم  ِإىَل َعَذاٍب َغِليٍظ  ) وقال تعاىل
ا  َفَمهِ ِل ال َكاِفرِينَ ) وقال تعاىل ِهل ُهم  ُرَوي د    .أي: قليال   (أَم 
نـ َيا مُثا ُهَو يـَو َم ال قِ  ) وقال تعاىل ََياِة الدُّ ا َحَسن ا فـَُهَو الِقيِه َكَمن  َمتـاع َناُه َمَتاَع احل  نَاُه َوع د  َضرِيأََفَمن  َوَعد   ن ( .َياَمِة ِمَن ال ُمح 

 .(  َمَتاٌع قَِليلٌ قوله تعاىل ) 
 انت فهي متاع قليل .فالدنيا مهما ك 

 ) ملوضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها ( . قال 
 ) ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها ( . قال 

عِن أنه مع قلته يسبب الوقوع يف نار جهنم أبد اآلباد والنعمة القليلة إذا كانت سببا للمضرة ي( مثُه َمأحَواُهمح َجَهنهُم  )
َا  ) مل يعد ذلك نعمة ، وهو كقوله العظيمة  َا مُن ِلى هَلُم  لِيَـز َداُدوا  ِإَث  ِلى هَلُم  ِإنا َكي دِ ) وقوله  ( ِإمنا  ( . َمِتنيٌ  يَوأُم 

 ِتِهم  ظَُللٌ هَلُم  م ن فـَو ِقِهم  ظَُلٌل م َن النار َوِمن حَت  ) ي الفراش ، والدليل على أنه بئس املهاد قوله تعاىل أ(  َوبِئحَس الحِمَهادُ )  
 .فهم بني أطباق النريان ، ومن فوقهم غواش يأكلون النار ويشربون النار (

 الفوائد :
 على رضا هللا عنه . ما يعطاه اإلنسان من صحة وسعة رزق ومال ليس دليال   -1

ٌر أِلَنـ ُفِسهِ قال تعاىل )  َا مُن ِلي هَلُم  َخيـ  ا  َوهَلُم  َعَذاٌب ُمِهنيٌ َوال حَي َسََبا الاِذيَن َكَفُروا أمنا َا مُن ِلي هَلُم  لِيَـز َداُدوا ِإَث   . (م  ِإمنا
َرَمنِ وقال تعاىل )  َرَمُه َونـَعاَمُه فـَيَـُقوُل َريبِ  َأك  ن َساُن ِإَذا َما ابـ َتالُه رَبُُّه فََأك  ُقوُل َوأَماا ِإَذا َما ابـ َتالُه فـََقَدَر َعَلي ِه رِز قَُه فـَيَـ .  فََأماا األ ِ

 . (َريبِ  أََهاَننِ 
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مث تال  ج ( هو استدرا  إذا رأيَت هللا يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما حيب، فإمنا)  وجـــــــاء يف احلديث قال 
ٍء َحَّتا ِإَذا َفرُِحوا مبَِ  )  رسول هللا َنا َعَلي ِهم  أَبـ َواَب ُكلِ  َشي  نَاُهم  فـََلماا َنُسوا َما ذُكِ ُروا ِبِه فـََتح  فَِإَذا ُهم   بـَغ َتة  ا أُوتُوا َأَخذ 

 ن ( .ُمب ِلُسو 
ي تاع زائل يعقبه عذاب أبدي سرمدأال يغرتا املؤمُن حبال هؤالء الكفار وما هم فيه من النِ عمة والغبطة والسرور، فهو م-2
. 
ا َحَسن ا فـَُهَو اَلِقيِه َكَمن  َمتـا  ل تعاىل )قا نَاُه َوع د  َضرِينَ أََفَمن  َوَعد  نـ َيا مُثا ُهَو يـَو َم ال ِقَياَمِة ِمَن ال ُمح  ََياِة الدُّ  ( . ع َناُه َمَتاَع احل 

َنا َمر ِجُعُهم   ل تعاىل )وقا نـ َيا مُثا ِإلَيـ  ِلُحوَن * َمَتاٌع يِف الدُّ تَـُروَن َعَلى اَّللِا ال َكِذَب اَل يـُف  َذاَب  مُثا نُِذيُقُهُم ال عَ ُقل  ِإنا الاِذيَن يـَف 
ُفُرو الشاِديَد مبَا َكانُ   ن ( .وا َيك 

 احلذر من الوقوع يف هذه الفتنة ، والفنت من أراد أن يسلم منها فعليه أن يهرب منها . - 3
َران ب ن ُحَصني  عن  َع ِبالداجااِل فـَل يَـن َأ َعن ُه ، فـََواَّللِا ِإنا الرا )  قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا .  ِعم  ُجَل لََيأ تِيِه َوُهَو حَي ِسُب َمن  مسَِ

َعُث ِبهِ  َعُث ِبِه ِمَن الشُّبـَُهاِت ، َأو  ِلَما يـَبـ  ِمٌن فـََيتاِبُعُه ، مماا يـَبـ   ( رواه أبو داود .ِمَن الشُّبـَُهاِت  أَناُه ُمؤ 
َرةوعن أيب بَ  ٌر ِمَن ال َماشِ  ِإنـاَها َسَتُكوُن ِفنَتٌ َأاَل مُثا  ) قَاَل َرُسوُل اَّللِا  : قَالَ  ك  َنٌة ال َقاِعُد ِفيَها َخيـ   يِفيَها َوال َماشِ  يَتُكوُن ِفتـ 

ٌر ِمَن السااعِ  َها َأاَل فَِإَذا نـََزَلت  أَو  َوقـََعت  َفَمن  َكاَن َلُه ِإِبٌل فـَل يَـل َحق  بِِإبِِلِه َوَمن  َكاَنت  َلُه َغَنٌم فَـ  يِفيَها َخيـ  ل يَـل َحق  ِبَغَنِمِه ِإلَيـ 
 ( رواه مسلم .َمن  َكاَنت  َلُه أَر ٌض فـَل يَـل َحق  بَِأر ِضِه وَ 

ٌر ِمَن ال َماشِ قال النووي : قوله )  ََرب ... ( ِفيَها  يال َقاِعُد ِفيَها َخيـ  ث  َعَلى جَتَنُّبَها َواهل  َفَمع َناُه بـََيان َعِظيم َخَطرَها . َواحلَ 
ء ، َوأَ  َها ، َوِمن  التاَشبُّث يف َشي  َنتَها َيُكون َعَلى َحَسب التـاَعلُّق هِبَا .ِمنـ   نا َشر َها َوِفتـ 

)من مسع بالدجال فلينأ عنه( فما استعني على التخـلص من الشر مبثل البعد عن أسبابه  قال النِب قال ابن القيم : 
شيء من اخلري ومظانه، وههنا لطيفة للشيطان ال يتخلص منها إال حاذق، وهي أن يظهر له يف مظان الشر بعض 

 ويدعوه إىل حتصيله، فإذا قرب منه ألقاه يف الشبكة .     
 وقال ابن اجلوزي : من قارب الفتنة بعدت عنه السالمة ، ومن اد عى الصرب وُِكل إىل نفسه .

 . منا هو زيادة هلم يف عذاب اآلخرةأن إمهال هللا هلؤالء الكفار وتتابُع النعم واخلريات هلم، إ -4
َا مُن ِلي هَلُم  لِيَـز َداُدوا إِ  ) ل تعاىلقا  ٌر أِلَنـ ُفِسِهم  ِإمنا َا مُن ِلي هَلُم  َخيـ    ( .َث  ا َوهَلُم  َعَذاٌب ُمِهنيَواَل حَي َسََبا الاِذيَن َكَفُروا أمنا

َا يُرِيُد اَّللُا لِيُـعَ وقال تعاىل )  َواهُلُم  َواَل أَو اَلُدُهم  ِإمنا نـ َيا َوتـَز َهَق أَنـ ُفُسُهم  َفاَل تـُع ِجب َك أَم  ََياِة الدُّ بـَُهم  هِبَا يِف احل   ن ( .َوُهم  َكاِفُرو ذِ 
 . نده وحقارهتا، وابتالء هلم وفتنةأنا ما يعطيه هللا للكفاار ِمن نَعم الدنيا، إمنا ذلك هلوان الدُّنيا ع -5
تَـع ُتم  هِبَا فَال يَـو َم جُت َزو َن َويـَو َم يـُع َرُض الاِذيَن َكَفُروا َعَلى الل تعاىل ) كما قا   َتم  نـ َيا َواس  نااِر أَذ َهب ُتم  طَيِ َباِتُكم  يف َحَياِتُكُم الدُّ

قِ  َومبَا ُكن تُ  َر ِض ِبَغري ِ احلَ  ربُوَن يف األ  َتك  ُوِن مبَا ُكن ُتم  َتس   ن ( .م  تـَف ُسُقو َعَذاَب اهل 
 هـ [ .1433/  12/ 19] األحد :  ا .                              يغيب يف اآلخرة والزهد يف الدنالرت  -6
اح رَب هُهمح ََلُمح َجنهاٌت ََتحِري ِمن َُتحِتَها األَن حَهاُر خَ )  ٌر       ُزاًل مِ نح ِعنِد اَّللِه َوَما ِعن        اِلِديَن ِفيَها نُ         َلِكِن الهِذيَن ات هَقوح َد اَّللِه َخي ح
 ( ( .198ب حَراِر )لِ لَ 

 [ . 198] آل عمران :  
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------------ 
ا رَب هُهمح )   بفعل أوامره واجتناب نواهيه .( َلِكِن الهِذيَن ات هَقوح

م فيها على التقوى ، : ومل يقل ) اتقوا هللا ( إشارة إىل أن ربوبية هللا هلم ربوبية خاصة ، أعاهنقال الشيخ ابن عثيمني 
 ووفقهم هلا 

  لقليل، واالستعداد ليوم ، والقناعــة باوف من اجلليل، والعمل بالتنزيلهي اخلي: وقد سئل عن التقوى فقال: علوقال
 الرحيل.

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 .

فتقوى العبد لربه أن  ،وقاية تقيه منه هللا : وأصل التقوى أن جيعل العبد بينه وبني ما خيافه وحيذرهقال بن رجب رمحه و 
 .وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه جيعل بينه وبني ما خيشاه من ربه من غضبه وسخطه

 م ( متفق عليه .أَتـ َقاهُ  ) النااس   قَاَل : ، قَاَل : ِقيَل: يَا رسوَل هللا ، َمن  أكرُم  عن أيب هريرَة 
 ألمته . فالتقوى هي وصية هللا جلميع خلقه ، ووصية رسوله 

 وقد تقدمت فضائل التقوى .
 فيها ما ال عني رأت ، وال أذن مسعت ، وال خطر على قلب بشر .( ََلُمح َجنهاٌت )  

 فيها ( متفق عليه . ) ملوضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما قال 
 ) إن يف اجلنة شجرة  يسري الراكب مئة سنة ما يقطعها ( متفق عليه . وقال 

 ويف رواية ) يسري الراكب يف ظلها مئة سنة ما يقطعها ( .
 ) لقاب قوٍس يف اجلنة خري مما تطلع عليه الشمس أو تغرب ( متفق عليه . وقال 

رِ  ُد  َقُموا أَبَدا  َوِإنا َلُكم  َأن  حَت يَـو ا ) قَاَل    ُهَريـ َرَة َعِن الناِب ِ َوَأىِب  ي ِ َعن  َأىِب َسِعيٍد اخل  يـَُناِدى ُمَناٍد ِإنا َلُكم  َأن  َتِصحُّوا َفاَل َتس 
َعُموا َفاَل  َرُموا أَبَدا  َوِإنا َلُكم  َأن  تـَنـ  َفَذِلَك قـَو لُُه َعزا َوَجلا ) َونُوُدوا « . تـَب َتِئُسوا أَبَدا  َفاَل مَتُوُتوا أَبَدا  َوِإنا َلُكم  َأن  َتِشبُّوا َفاَل تـَه 

َناُة أُورِثـ ُتُموَها مبَا ُكن ُتم  تـَع َمُلوَن (  متفق عليه . َأن  تِل ُكُم اجل 
رِ و  ُد  َناِة يَا أَ )قَاَل   َأنا الناِبا  ي ِ َعن  َأىِب َسِعيٍد اخل  ِل اجل  ُر يِف ِإنا اَّللَا يـَُقوُل أَله  َيـ  َناِة. فـَيَـُقوُلوَن لَبـاي َك رَبـاَنا َوَسع َدي َك َواخل  َل اجل   ه 

 ِمن  َخل ِقَك فـَيَـُقوُل َأاَل أُع ِطيُكم  يََدي َك. فـَيَـُقوُل َهل  َرِضيُتم  فـَيَـُقولُوَن َوَما لََنا اَل نـَر َضى يَا َربِ  َوَقد  أَع طَي تَـَنا َما ملَ  تـُع ِط َأَحدا  
َخُط َعَلي ُكم  بـَع َدُه أَبَد ٍء أَف َضُل ِمن  َذِلَك فـَيَـُقوُل ُأِحلُّ َعَلي ُكم  رِض َواين ي  شَ  يُّ ِمن  َذِلَك فـَيَـُقوُلوَن يَا َربِ  َوأَ  أَف َضلَ  ا  ( َفاَل َأس 

 متفق عليه .
َن حَهارُ )  َماٍء َغري ِ آِسٍن َوأَنـ َهاٌر ِمن  َلََبٍ ملَ  يـَتَـَغيـار  َطع ُمُه  أَنـ َهاٌر ِمن  أي : من حتت قصورها األهنار ) ... (  ََتحِري ِمنح َُتحِتَها األح

ِفَرٌة ِمن  َرهبِ ِم  َكَمن  ُهَو َخاِلٌد يِف النااِر َوأَنـ َهاٌر ِمن  ََخ ٍر َلذاٍة لِلشاارِِبنَي َوأَنـ َهاٌر ِمن  َعَسٍل ُمَصف ى  َوهَلُم  ِفيَها ِمن  ُكلِ  الثاَمرَاِت َوَمغ  
َعاَءُهم  َوُسقُ  يما  فـََقطاَع أَم   ( . وا َماء  محَِ

 .أبد اآلبدين ودهر الداهرين ( َخاِلِديَن ِفيَها  )
 . وهذا من أعظم متام النعيم ، أن أهل اجلنة خالدون فيها أبد اآلبدين 



الشيخ/ سليمان بن حممد اللهيميد  تفسري سورة آل عمران

 314 

ا أنه زائل عنها ، وهذا من أعظم النعيم وبه يتم النعيم  ، ألن أكرب ما ينكد اللذائذ ، وينغص اللذات ، أن يعلم صاحبه
 وأهنا زائلة عنه ، فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم ، والنعيم إذا تيقن صاحبه االنتقال عنه صار غما  .

يأمرهم أن يكثروا من ذكر املوت، ويقال للموت: هاذم  ، ولذا كان النِب كرة بالزوال تكدر اللذات احلاضرةفالف
ل عنهم ذلك ( ال يزو  هو فيها، ألنه يقطعها، وهلذا قال )خالدين فيهاكره ضاعت عليه لذته اليت، ألن من تذ اللذات

 .النعيم فتتكدر غبطتهم
 . وجاءت اآليات الكثرية خبلود أهل اجلنة باجلنة 

َنـ َهاُر َخاِلدِ فقال تعاىل ) ِخُلُهم  َجنااٍت جَت رِي ِمن  حَت ِتَها األ   (  يَن ِفيَها أَبَدا  َوالاِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصااحِلَاِت َسُند 
َنـ َهاُر َخاِلِديَن فِ وقال تعاىل ) قـُُهم  هَلُم  َجنااٌت جَت رِي ِمن  حَت ِتَها األ  َفُع الصااِدِقنَي ِصد   ( يَها أَبَدا  قَاَل اَّللُا َهَذا يـَو ُم يـَنـ 
َنـ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدا  ل  َصاحِلا  ُيَكفِ ر  َعن ُه َسي ِ َـ َوَمن  يـُؤ ِمن  بِاَّللِا َويـَع موقال تعاىل ) ِخل ُه َجنااٍت جَت رِي ِمن  حَت ِتَها األ  ( َئاتِِه َويُد 

. 
َساٍن َرِضَي اَّللُا َعنـ هُ وقال تعاىل ) َن َصاِر َوالاِذيَن اتـابَـُعوُهم  بِِإح  َواُلوَن ِمَن ال ُمَهاِجرِيَن َواأل  أََعدا هَلُم  م  َوَرُضوا َعن ُه وَ َوالسااِبُقوَن األ 

َنـ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدا  َذِلَك ال َفو ُز ال َعِظيمُ   ( . َجنااٍت جَت رِي حَت تَـَها األ 
 ) من يدخل اجلنة ينعم وال ييأس ، ال تبلى ثيابُه ، وال يفىن شبابه ( رواه مسلم . وقال 
ن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبدا  ، وإن لكم أن تشبوا فال ) يناد مناد : إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدا  ، وإ وقال 

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

 .خلود فال موت ... ( متفق عليه 
 . يف هذه اآلية فضل للمتقني ، وأن التقوى سبب لدخول اجلنة 

َر ُض أُِعدات  لِل ُمتاِقنيَ كما قال تعاىل )   ( . َوَسارُِعوا ِإىَل َمغ ِفَرٍة ِمن  رَبِ ُكم  َوَجناٍة َعر ُضَها الساَماَواُت َواأل 
 ( . ِعيمِ ِإنا لِل ُمتاِقنَي ِعن َد َرهبِ ِم  َجنااِت النا وقال تعاىل ) 
َر بَِعيٍد(وقال تعاىل )  َناُة لِل ُمتاِقنَي َغيـ   . َوأُز لَِفِت اجل 
َناُة لِل ُمتاِقنيَ وقال تعاىل )    ( . َوأُز لَِفِت اجل 
َناِة ُزَمرا  وقال تعاىل )   ( .َوِسيَق الاِذيَن اتـاَقو ا رَبـاُهم  ِإىَل اجل 

 نة   فقال ) تقوى هللا وحسن اخللق ( رواه الرتمذي .عن أكثر ما يدخل الناس اجل وسئل النِب 
 : ومن أسباب دخول اجلنة 

 صالة الفجر والعصر .
 ) من صلى الربدين دخل اجلنة ( متفق عليه . قال 

 التلفظ بالشهادتني مع العمل مبقتضاها .
َهُد َأن  اَل إِلََه ِإالا اَّللُا َوَأَّنِ  َرُسوُل اَّللِا ...  ) قال  َناَة َأش  َر َشاكٍ  ِفيِهَما ِإالا َدَخَل اجل  ( متفق عليه اَل يـَل َقى اَّللَا هِبَِما َعب ٌد َغيـ 

. 
ِ  يا اذ َهب  بِنَـع لَ : نـَع َلي ِه قَاَل  َوأَع طَاين  !يَا أَبَا ُهَريـ َرَة  : فـََقاَل ويف حديث أيب هريرة الطويل وفيه ) قال أبو هريرة ،  َهاتـَني 
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َنا  َفَمن  َلِقيتَ  تَـي ِقنا  هِبَا قـَل ُبُه فـََبشِ ر ُه بِاجل  َهُد َأن  الَ ِإَلَه ِإالا اَّللُا ُمس  َاِئِط َيش   ة ( متفق عليه .ِمن  َورَاِء َهَذا احل 
 إحصاء أمساء هللا .

َصاَها َدَخَل ا)  قال  ا  ِمائَة  ِإالا َواِحدا  َمن  َأح  ِعنَي امس  َعة  َوِتس  َناةَ ِإنا َّلِلِا ِتس   ( متفق عليه . جل 
 قراءة آية الكرسي بعد الفريضة .

 ) من قرأ آية الكرسي يف دبر كل صالة مكتوبة مل مينعه من دخول اجلنة إال املوت ( رواه النسائي . قال 
 الذكر بعد الوضوء .

ِبُغ  -َما ِمن ُكم  ِمن  َأَحٍد يـَتَـَوضاُأ فـَُيب ِلُغ )  قال  َهُد أَن  اَل ِإلََه ِإالا اَّللُا َوَأنا حُمَمادا  َعب ُد اَّللِا ال ُوُضو  -أَو  فـَُيس  َء مُثا يـَُقوُل َأش 
ُخُل ِمن  أَيِ َها َشا َناِة الثاَمانَِيُة يَد   ء ( رواه مسلم .َوَرُسولُُه ِإالا فُِتَحت  َلُه أَبـ َواُب اجل 

 قول ال حول وال قوة إال باهلل .
 إال باهلل كنز من كنوز اجلنـة ( متفق عليه .) ال حول وال قوة  قال 

َال هللا اجلنة .  س
 ) من سأل هللا اجلنة ثالث مرات ، قالت اجلنة : اللهم أدخله اجلنة ( رواه الرتمذي . قال 

 طلب العلم ابتغاء مرضات هللا .
 لم .) من سلط طريقا  يلتمس فيه علما  سهل هللا له به طريقا  إىل اجلنة ( رواه مس قال 

 السنن الرواتب .
ِلٍم ُيَصلِ ى َّلِلِا ُكلا يـَو ٍم ثِن يَت  )  قال  َر َفرِيَضٍة ِإالا بـَىَن اَّللُا َلُه بـَي تا  يِف  َما ِمن  َعب ٍد ُمس  َعة  َتَطوُّعا  َغيـ  َرَة رَك  َناِة أَو  ِإالا ُبىِنَ  َعش  اجل 

َنا  َلُه بـَي ٌت يف   ة ( رواه مسلم .اجل 
 ور .احلج املرب 

 ) واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة ( متفق عليه . قال 
  ملا تضمن ما  (لكن الذين اتقوا رهبم هلم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها : قوله تعاىل ) قال أبو حيان

قل ة ما متعوا به ،  تقدم أن ذلك التقلب والتصرف يف البالد هو متاع قليل ، وإهنم يأوون بعد إىل جهنم ، فدل على
خبار عن املتقني مبقابل ما درك بلكن اإلــــــاست رارهم يف النارـــقـــــألن  ذلك منقض بانقضاء حياهتم ، ودل  على است

 ن ، وذلك شيئان : ــــأخرب به عن الكافري
 .مكان استقرار وهي اجلنات : أحدمها 

فقابل جهنم باجلنات ، وقابل قلة متاعهم باخللود ،  لتمتع بنعيمها سرمدا  ذكر اخللود فيها وهو اإلقامة دائما  وا:  والثاين
م الذي هو الدميومة يف النعيم ، فوقعت لكن هنا أحسن موقع ، ألنه آل معىن اجلملتني إىل تكذيب الكفار وإىل تنعي

  ن .املتقني ، فهي واقعة بني الضدي
 ند هللا .أي : ضيافة من ع( نُ ُزالً ِمنح ِعنحِد اَّللِه )  

َب حَرارِ ) وما  ٌر ِللح َبـ رَاَر َلِفي نَِعيٍم( من النعيم العظيم ، قال تعاىل ) (  ِعنحَد اَّللِه َخي ح ِإنا ، ومن هذا النعيم قوله تعاىل ) ِإنا األ 
َربُوَن ِمن  كَ  َبـ رَاَر َيش    افورا  ( .أ ٍس َكاَن ِمزَاُجَها كاأل 
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  -ار يف الدنيا .أي مما ينقلب به الكف: قال القرطيب 
 الفوائد :

 فضل تقوى هللا تعاىل . -1
 إثبات ربوبية هللا تعاىل . -2
 احلث على تقوى هللا . -3
 أن من أسباب دخول اجلنة تقوى هللا . -4
 أن ما يعطاه املؤمن يف اجلنة خري من متع الدنيا الزائل . -5
 أن يف اجلنات أهنار كثرية . -6

ِل الح  ) ِمُن بِاَّللِه َوَما أُنِزَل ِإلَيحُكمح َوَمآ أُنِزَل ِإلَيحِهمح َخاِشِعنَي َّلِلِ  الَ َوِإنه ِمنح َأهح َح تَ ُروَن بِآيَاِت اَّللِه ََثًَنا قَِليالً  ِكَتاِب َلَمن يُ  َيشح
َساِب ) ُرُهمح ِعنَد َرِبِ ِمح ِإنه اَّللهَ َسرِيُع احلِح لَِئَك ََلُمح َأجح  ( ( . 199ُأوح

 [ . 199آل عمران:]  
----------- 

ِل الحِكَتاِب )   ، من اليهود والنصارى .أي : طائفة من أهل الكتاب ( َوِإنه ِمنح َأهح
 اختلفوا يف نزوهلا ، فقال ابن عباس وجابر وقتادة : نزلت يف النجاشي حني مات وصلى عليه النِب  . 

 .ت يف عبد هللا بن سالم وأصحابه وقال ابن جريج وابن زيد : نزل
على دين عيسى عليه السالم : نزلت يف أربعني من أهل جنران ، واثنني وثالثني من احلبشة ، وَثانية من الروم كانوا  وقيل

 ا فأسلمو 

وقال جماهد : نزلت يف مؤمِن أهل الكتاب كلهم ، وهذا هو األوىل ألنه ملا ذكر الكفار بأن مصريهم إىل العقاب ، بني 
 ) تفسري الرازي ( .ب . ثوان آمن منهم بأن مصريهم إىل الفيم
 . األكثر من أهل الكتاب مل يؤمنوا 
  ( ثـَُرُهُم ال َفاِسُقونَ كما قال تعاىل ُهُم ال ُمؤ ِمُنوَن َوَأك  ا  هَلُم  ِمنـ  ُل ال ِكَتاِب َلَكاَن َخري   َوَلو  آَمَن أَه 

يَل َوَما أُ أَقَاُموا التـاو رَاَة َواإل   َوَلو  أَنـاُهم  وقال تعاىل )  ُهم  أُماٌة جنِ  ن زَِل ِإلَي ِهم  ِمن  َرهبِ ِم  أَلََكُلوا ِمن  فـَو ِقِهم  َوِمن  حَت ِت أَر ُجِلِهم  ِمنـ 
َتِصَدٌة وََكِثريٌ  ُهم  َساَء َما يـَع َمُلو  ُمق     ن ( .ِمنـ 

ِمُن بِاَّللِه )  َح  ، منزه عن اإلشراك بكل مظاهره .حق اإلميان ( َلَمنح يُ 
 من القرآن .( يحُكمح َوَما أُنحِزَل ِإلَ ) 
 جنيل .من التوراة أو اإل( َوَما أُنحِزَل ِإلَيحِهمح ) 
 أي : خاشعون هلل ، أي : مطيعون له خاضعون متذللون بني يديه .( َخاِشِعنَي َّلِلِه ) 
 : ا  واخلشوع هو: خضوع القلب وطمأنينته، وسكونه هلل تعاىل، وانكساره بني يديه، ذال وافتقار  قال السعدي ،

 ه .به وبلقائ وإميانا  
 فضائل اخلشوع .
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 يسهل فعل الطاعة . أواًل :
َاِشِعنيَ قال تعاىل )  َتِعيُنوا بِالصارب ِ َوالصاالِة َوإِنـاَها َلَكِبريٌَة ِإالا َعَلى اخل   ( . َواس 

 لها منشرح ا هبا أي فإهنا سهلة عليهم خفيفة; ألن اخلشوع وخشية هللا ورجاء ما عنده يوجب له فع : قال السعدي
 صدره ، لرتقُبه للثواب وخشيته من العقاب. كما أن اخلشوع هو العلم احلقيقي.

  ( : َاِشِعنيَ قال الشوكاين ألهنم ملا يعلمونه من تضاعف األجر ، وتوفر اجلزاء ، والظفر مبا وعد هللا به (  ِإالا َعَلى اخل 
هلم ما يرتكبونه من املصاعب ، بل يصري ذلك لذة هلم خالصة من عظيم الثواب ، تسهل عليهم تلك املتاعب ، ويتذلل 

 .، وراحة عندهم حمضة 
 . ولذلك قيل : من عرف ما يطلب ، هان عليه ما يبذل ، ومن أيقن باخللف ، جاد بالعطية

 من عالمات الفالح . ثانياً :
 ( . َخاِشُعونَ  الاِذيَن ُهم  يف َصالهِتِم   . َقد  أَفـ َلَح ال ُمؤ ِمُنونَ قال تعاىل ) 

 : وقد مدح هللا اخلاشعني . ثالثاً 
َاِشِعنيَ قال تعاىل )  َتِعيُنوا بِالصارب ِ َوالصاالِة َوإِنـاَها َلَكِبريٌَة ِإالا َعَلى اخل   ( . َواس 

 ثالثا  : وأمر هللا باخلشوع .
قِ  َأملَ  يَأ ِن لِلاِذيَن آَمُنوا أَن  خَت َشَع قـُُلوبـُُهم  لِ قال تعاىل )  ِر اَّللِا َوَما نـََزَل ِمَن احلَ   ( .ذِك 

 : حث النِب على اخلشوع . رابعاً 
 ) هل ترون قبليت ههنا ، فوهللا ما خيفى علي ركوعكم وال خشوكم ( متفق عليه . قال 

 : اخلشوع من أسباب دخول اجلنة . خامساً 
 ر هللا خاليا  ففاضت عيناه ( متفق عليه .) سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله : ... ورجل ذك قال 

 : اخلشوع من صفات األنبياء . سادساً 
ُعونـََنا َرَغبا  َوَرَهبا  وََكانُوا لََنا َخاِشِعنيَ قال تعاىل ) إِ  رَاِت َويَد  َيـ   ( . نـاُهم  َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخل 

 : وأثىن هللا على من آمن من أهل الكتاب خبشوعه . سابعاً 
ِل ال ِكَتاِب َلَمن  يـُؤ ِمُن بِاَّللِا َوَما أُن زَِل ِإلَي ُكم  َوَما أُن زَِل ِإلَي ِهم  َخاِشِعنَي َّلِلاِ تعاىل )  قال تَـُروَن ِبآيَاِت اَّللِا ََثَنا  َوِإنا ِمن  أَه   ال َيش 

 (  قَِليال  
 : اخلشوع من أسباب قبول العمل . ثامناً 
، ثن صلى ركعتني ال حيدث فيهما نفسه بشيء إال غفر له ما تقدم من ذنبه (  ) من توضأ حنو وضوئي هذا قال 

 متفق عليه 
 هلم مغفرة وأجرا  عظيما  . تاسعاً :

ِمَناِت َوال َقانِِتنَي َوال َقانَِتاِت َوالصااِدِقنَي َوالصا قال تعاىل ) إ ِلَماِت َوال ُمؤ ِمِننَي َوال ُمؤ  ِلِمنَي َوال ُمس  قَاِت َوالصااِبرِيَن ادِ نا ال ُمس 
قَاِت َوالصاائِِمنَي َوالصاائَِماِت َواحل َ  ِقنَي َوال ُمَتَصدِ  َاِشَعاِت َوال ُمَتَصدِ  َاِشِعنَي َواخل  َاِفظَاِت َوالصااِبرَاِت َواخل  اِفِظنَي فـُُروَجُهم  َواحل 

را  َعِظيما  َوالذااِكرِيَن اَّللَا َكِثريا  َوالذااِكَراِت أََعدا اَّللُا هلَُ   ( . م  َمغ ِفَرة  َوَأج 
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 هو أول ما يرفع . : عاشراً 
 ) يوشك أن تدخل مسجد مجاعة فال ترى خاشعا  ( . قال 

 عاتب هللا الصحابة به . : احلادي عشر
ِر اَّللِا َوَما نـََزَل ِمَن اقال تعاىل ) ق ِ َأملَ  يَأ ِن لِلاِذيَن آَمُنوا َأن  خَت َشَع قـُُلوبـُُهم  ِلذِك   ( . حلَ 

فإذا خشع القلب تبعه  القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته ، ب : لنيأصل اخلشوع كما قال ابن رجو 
 ه .خشوع مجيع اجلوارح واألعضاء ألهنا تابعة ل

 قال سهل : من خشع قلبه مل يقرب منه الشيطان .
 .وقال أبو يزيد املدين : إن أول ما يرفع من هذه األمة اخلشوع 

 وقال الفضيل بن عياض : كان يكره أن يُرَي الرجل من اخلشوع أكثر مما يف قلبه .
تَ ُروَن بِآيَاِت اَّللِه ََثَنًا قَِلياًل )   ، وذكر صفته ونعته ومبعثه  أي : ال يكتمون ما بأيديهم من البشارات مبحمد ( ال َيشح

 اسة أو مكانة أو مال ، كما فعل كثري منهم .نيا ، من رئوصفة أمته ، من أجل َثنا  قليال  من حطام الد
 فمعىن ) ال يشرتون ( أي : ال يأخذون ويطلبون بآيات هللا َثنا  قليال  .

  َثنا  قليال  ( وقد أمجل العوض الذي استبدلوا به اآليات فلم يبني أهو الرئاسة أو الرشى اليت ابن عاشور : قال (
م متفاوتون يف املقاصد اليت تصدهم عن اتباع اإلسالم على حسب يأخذوهنا ليشمل ذلك اختالف أحواهلم فإهن

 اختالف مههم.
 وهذه اآلية وإن كانت خاصة ببِن إسرائيل فهي تتناول َمن فعل فعلهم. قال القرطيب : 
 .الثمن القليل الدنيا حبذافريها  : قال(  ََثَنا  قَِليال  )  سئل احلسن البصري عن قوله تعاىل 

 ن السلف : من أحب أن يعرف ذهب دينه .وقد صدق من قال م
 ، قيل له: وما موت القلب  قال: طلب الدنيا بعمل اآلخرة ) جامع موت القلب عقوبة العامل رمحه هللا :-قال احلسن 

 بيان العلم وفضله ( .
فيقول  أول الزمان،:لقد كان الرجالن يتقاوالن باملدينة يف   رمحه هللا-هـ( 207تويف سنة ) -قال حممد بن عمر األسلمي 

ب غالت وضياع وجتارات وأصحا أحدمها لصاحبه: ألنت أفلس من القاضي، فصار القضاة اليوم والة وجبابرة وملوكا  
 ( .وأموال ! )الطبقات الكربى

حممد بن يوسف، ال يشرتي من خباز واحد، وال من بقال واحد، وقال: لعلهم  رمحه هللا :كان-قال يوسف بن زكريا 
 فأكون ممن أعيش بديِن   ) حلية األولياء ( . فيحابوين، يعرفوين

هللا خالق ،  فُأهِدَي له فرداه، وقال: إن من جلس هذا اجمللس مث قَِبل ، فليس له عند حُيَد ث –رمحه هللا -جلس احلسن 
 أو قال: فليس له خالق ) الزهد ألمحد ( .

 ى صفاء نفوسهم وطهارة قلوهبم ، ويف هذا إنصاف فأنت ترى أنه سبحانه قد وصفهم خبمس صفات كرمية تدل عل
 من القرآن الكرمي للمهتدين من أهل الكتاب.

ِل ال ِكتاِب أُماٌة قائَِمٌة  تعاىل )وقد ذكر القرآن ما يشبه هذه اآلية يف كثري من سوره ومن ذلك قوله  لَي ُسوا َسواء  ِمن  أَه 
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ُلوَن آياِت اَّللِا آناَء اللاي ِل َوُهم   ُجُدونَ  يـَتـ   ( . َيس 
َتِصَدٌة وََكِثرٌي ِمنـ ُهم  ساَء ما يـَع َمُلونَ تعاىل ) وقوله  ُهم  أُماٌة ُمق   ( . ِمنـ 

وقدم سبحانه إمياهنم بالقرآن على إمياهنم مبا أنزل عليهم ألن القرآن هو املهيمن على الكتب السماوية واألمني عليها ، 
) التفسري الوسيط ( وقوله خاِشِعنَي َّلِلِا حال من فاعل يـُؤ ِمُن ومجع محال على املعىن  فما وافقه منها فهو حق وما خالفه فهو باطل

. 

ُرُهمح ِعنحَد َرِبِ ِمح )  مبقابل أعماهلم اجلليلة ، وهذا الثواب عظيم ، ألن الشيء من : هلم ثواهبم عند هللا أي ( ُأولَِئَك ََلُمح َأجح
 العظيم عظيم .

 هل الكتاب بنبيه مث آمن بالنِب وجزاء وثواب من آمن من أ . له أجرين 
َناُهُم ال ِكَتاَب ِمن  قـَب ِلِه ُهم  بِِه يـُؤ ِمُنونَ قال تعاىل )  قُّ ِمن  رَب َِنا إِناا ُكناا ِمن  .  الاِذيَن آتـَيـ  َلى َعَلي ِهم  قَاُلوا آَمناا بِِه ِإناُه احلَ  َوِإَذا يـُتـ 
ِلِمنيَ  َسَنِة السايِ َئَة َومماا َرزَقـ َناُهم  يـُن ِفُقونَ  أُولَِئكَ  . قـَب ِلِه ُمس  رَأُوَن بِاحلَ  ِ مبَا َصبَـُروا َويَد  َرُهم  َمراتـَني   ( . يـُؤ تـَو َن َأج 

ِل ال ِكَتاِب آَمَن بَِنِبيِ ِه ، وَ ) قَاَل َرُسوُل اَّللِا  : قَالَ وعن أيب موسى  رَاِن َرُجٌل ِمن  أَه  َوال َعب ُد  آَمَن مبَُحماٍد َثالَثٌَة هَلُم  َأج 
ُلوُك ِإَذا أَداى َحقا اَّللِا َوَحقا َمَوالِيِه ، َوَرُجٌل َكاَنت  ِعن َدُه أََمٌة  َسَن  (َيَطُؤَها)ال َمم  َسَن تَأ ِديبَـَها ، َوَعلاَمَها فََأح  فََأدابـََها ، فََأح 

رَاِن تـَع ِليَمَها ، مُثا أَع تَـَقَها فـَتَـَزواَجَها ، فـَلَ   ( متفق عليه .ُه َأج 
َسابِ )   فاهلل سريع احلساب من وجهني :(  ِإنه اَّللهَ َسرِيُع احلِح

قريب أن جميئه قريب وسريع ، وكل ما هو آت قريب وهللا  أخرب  –الذي يقع فيه احلساب  –خر أن اليوم اآل األول :
 عن أمر الساعة أنه كلمح البصر أو هو أقرب .

َلٍة ُمع رُِضونَ  كما قال تعاىل )  ( . اقـ تَـَرَب لِلنااِس ِحَسابـُُهم  َوُهم  يِف َغف 
 ( . اقـ تَـَرَبِت السااَعُة َوان َشقا ال َقَمرُ  وقال تعاىل )

أن ذلك احلساب ال يطول لكثرة اخللق الذين حياسبهم ، خبالف حال املخلوقني فإهنم إذا كثر ذلك عليهم فإن  والثاين :
 الذي تستغرقه تلك احملاسبة . ذلك يقتضي طول الوقت

َاِسِبنيَ كما قال تعاىل ) رَُع احل  ُم َوُهَو َأس  ك  قِ  َأال لَُه احلُ   ( . مُثا ُردُّوا ِإىَل اَّللِا َمو الُهُم احلَ 
 . ووصف نفسه بسرعة حساب اخلالئق على كثرة عددهم وكثرة أعماهلم ليدل  على كمال قدرته ووجوب احلذر منه 
 لم ما لكل واحد من الثواب ، فيعجبميع املعلومات ا  ة يف كونه سريع احلساب كونه عاملوالفائد:  قال الرازي

 .بوالعقا

  وهؤالء هم خرية أهل الكتاب وصفوهتم، سواء كانوا هود ا أو نصارى.... : قال ابن كثري 
َناُهُم ال ِكَتاَب ِمن  قـَب ِلِه هُ ص ) وقد قال تعاىل يف سورة القص  م  ِبِه يـُؤ ِمُنوَن. َوِإَذا يـُتـ َلى  َعَلي ِهم  قَاُلوا آَمناا ِبِه إِناُه الاِذيَن آتـَيـ 

ِ مبَا َصبَـُرو  َرُهم  َمراتـَني  ِلِمنَي. أُولَِئَك يـُؤ تـَو َن َأج  قُّ ِمن  رَب َِنا ِإناا ُكناا ِمن  قـَب ِلِه ُمس   ا ( .احلَ 
ُدونَ وقال تعاىل )  قِ  َوبِِه يـَع ِدُلونَ  َوِمن  قـَو ِم ُموَسى أُماٌة يـَه   ( . بِاحلَ 
ُجُدونَ وقال تعاىل )  ُلوَن آيَاِت اَّللِا آنَاَء اللاي ِل َوُهم  َيس  ِل ال ِكَتاِب أُماٌة قَائَِمٌة يـَتـ   ( . لَي ُسوا َسَواء  ِمن  أَه 

سالم وأمثاله ممن آمن من وهذه الصفات توجد يف اليهود، ولكن قليال كما وجد يف عبد هللا بن . : ..مث قال ابن كثري 
َرَة أنُفس، وأما النصارى فكثري منهم مهتدون وينقادون للحق، كما قال تعاىل لََتِجَدنا َأَشدا  ) أحبار اليهود ومل يبلغوا َعش 
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رَُكوا َولََتِجَدنا أَقـ َربـَُهم  َمَوداة  لِ  ُهم   قَاُلوا ِإناا َنَصارَ لاِذيَن آَمُنوا الاِذيَن النااِس َعَداَوة  لِلاِذيَن آَمُنوا ال يَـُهوَد َوالاِذيَن َأش  ]َذِلَك بَِأنا ِمنـ 
ربُوَن . َوِإَذا مسَُِعوا َما أُنزَل ِإىَل الراُسوِل تـََرى أَع يُـنَـُهم  َتفِ  َتك  َبان ا َوأَنـاُهم  ال َيس  قِ  ِقسِ يِسنَي َوُره  ِع مماا َعَرُفوا ِمَن احلَ  يُض ِمَن الدام 

قِ  َوَنط َمُع َأن  يُد  ُلوَن رَبـاَنا يـَُقو  َنا َمَع الشااِهِديَن . َوَما لََنا ال نـُؤ ِمُن بِاَّللِا َوَما َجاَءنَا ِمَن احلَ  ُتبـ  ِخَلَنا رَبُـَّنا َمَع ال َقو ِم آَمناا فَاك 
ُرُهم  ِعن َد وكذا قال ههنا ) ا ( األنـ َهاُر َخاِلِديَن ِفيهَ فَأَثَابـَُهُم اَّللُا مبَا قَاُلوا َجنااٍت جَت رِي ِمن  حَت ِتَها  .الصااحِلِنَي  أُولَِئَك هَلُم  َأج 

 ( . َرهبِ ِم  

 الفوائد :
 الثناء على بعض أهل الكتاب . -1
 كمال عدل هللا بإسناد الفضل إىل أهله .  -2
 فضل اخلشوع هلل ، وأنه سبب للتوفيق . -3
 حلق .خطر الدنيا وفتنها يف الصد عن اتباع ا -4
 أن الدنيا متاع قليل . -5
 بيان قدرة هللا يف سرعة حسابه . -6
س :               إثبات احلساب . -7 مي 

الخ 
  هـ (1433/  12/  23) 

ِلُحوَن ))  رِبُواح َوَصاِبُرواح َورَاِبُطواح َوات هُقواح اَّللهَ َلَعلهُكمح تُ فح  ( ( . 200يَا أَي َُّها الهِذيَن آَمُنواح اصح
  (200ل عمران:)آ 

---------- 
 :صدير اخلطاب هبذا النداء فيه ثالثة فوائدت ( ) يَا أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا

 .العناية واالهتمام به والتنبيه األوَل:
 .اإلغراء، وأن من يفعل ذلك فإنه من اإلميان، كما تقول يا ابن األجود ُجد الثانية:

 ني ( .ابن عثيممقتضيات اإلميان، وأن عدم امتثاله يعد نقصا  يف اإلميان. ): أن امتثال هذا األمر يعد من لثالثةا
 .يا أيها الذين آمنوا بقلوهبم وانقادوا وعملوا جبوارحهم واملعىن:

  واإلميان إذا أفرد ومل يذكر معه )وعملوا الصاحلات( فإنه يشمل مجيع خصال الدين من اعتقادات وعمليات، وأما إذا
على اإلميان كقوله )والذين آمنوا وعملوا الصاحلات( فإن اإلميان حينئذ ينصرف إىل ركنه األكرب  ُعطف العمل الصاحل

األعظم وهو االعتقاد القلِب، وهو إميان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا  رسول هللا، 
 ي ( .)الشنقيطوبكل ما جيب اإلميان به. 

  : مت السورة بوصاية جامعة للمؤمنني جتد د عزميتهم وتبعث اهلمم إىل دوام االستعداد للعدو  كي تخقال ابن عاشور
 .ال يثب طهم ما حصل من اهلزمية ، فأَمَرهم بالصرب الذي هو مجاع الفضائل وخصال الكمال 

 ت .ويدها على أداء الطاعاوتع، وترويضها على حتمل املكاره ، بس النفس عن أهوائها وشهواهتا حالصرب :  (اصحرِبُوا )  
 وقد تقدمت فضائل الصرب .

 وهي املغالبة بالصرب ، بأن يكون املؤمن أشد صربا  من عدوه .( َوَصاِبُروا ) 
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  حلرب ، وال تكونوا أقل غالبوهم يف الصرب على شدائد ا ي: َوصاِبُروا أعداء اَّلل  يف اجلهاد ، أقال صاحب الكشاف
 ه .لشدته وصعوبت ا  برة باب من الصرب ذكر بعد الصرب على ما جيب الصرب عليه ختصيصفاملصاا  ، وثباتا  منهم صرب 

  وإمنا قلنا ذلك أوىل بالصواب ، ،  يعِن : وصابروا أعداءكم من املشركني وا ( صابر : قوله تعاىل ) و قال ابن جرير و
ا ، وال تكون من واحد إال قليال  ألن املعروف من كالم العرب يف"املفاعلة" أن تكون من فريقني ، أو اثنني فصاع يف  د 

فرهم هللا هبم ، ـأحرف معدودة. فإذ  كان ذلك كذلك ، فإمنا أمر املؤمنون أن يصابروا غريهم من أعدائهم ، حَّت يظ
 ويعلي كلمته ، وخيزي أعداءهم ، وأن ال يكون عدوُّهم أصرب منهم

  تا  يف النفس وأقربه إىل التزلزل، وهذا أشد  الصرب ثباابرملصابرة وهي الصرب يف وجه الصمث با: ... وقال ابن عاشور ،
له يف الصرب قد يساويه أو  ملا يالقيه من مقاومة ِقرن، ه صابٍر آخر شديد على نفس الصابرذلك أن  الصرب يف وج

نتيجة الصرب تكون ، ألن  نه فإن ه ال جيتِن من صربه شيئا  ، مث إن  هذا املصابر إن مل يثبت على صربه حَّت  ميل  قر يفوقه
 . ألطول الصابرين صربا  

  أما املصابرة فهي عبارة عن حتمل املكاره الواقعة بينه وبني الغري ، ويدخل فيه حتمل االخالق الردية من : قال الرازي
) ال وق(  َوأَع ِرض َعِن اجلاهلني) أهل البيت واجلريان واألقارب ، ويدخل فيه ترك االنتقام ممن أساء إليك كما قال 

 ( َويـُؤ ثُِروَن على أَنُفِسِهم  َوَلو  َكاَن هِبِم  َخَصاَصةٌ ) ويدخل فيه االيثار على الغري كما قال (  َوِإَذا َمرُّوا  بِاللاغ ِو َمرُّوا  ِكراما  
 ى ( .َوأَن تـَع ُفوا  أَقـ َرُب للتقو ) ويدخل فيه العفو عمن ظلمك كما قال 

القيام على الثغور اإلسالمية حلمايتها من األعداء ، فهي استعداد ودفاع ومحاية لديار من املرابطة وهي  (َورَاِبُطوا ) 
 ء .اإلسالم من مهامجة األعدا

 قال اخلليل بن أمحد : املرابطة مالزمة الثغور .
 ا .ابن األثري: الرباط يف األصل اإلقامة على جهاد العدو يف احلرب، وارتباط اخليل وإعدادهوقال 

 ح الباري يف معىن الرباط : مالزمة املكان الذي بني املسلمني والكفار وحراسة املسلمني منهم .وقال يف فت
ِل ب ِن َسع ٍد السااِعدِ  َها ، َوَمو ِضُع  رِبَاُط يـَو ٍم يِف )قَاَل  أَنا َرُسوَل اَّللِا   ي ِ َعن  َسه  نـ َيا َوَما َعَليـ  َسِبيِل اَّللِا َخيـ ٌر ِمن الدُّ

ٌر َسو ِط َأحَ  َناِة َخيـ  َهادُِكم  ِمَن اجل  نـ َيا َوَما َعَليـ  نـ َيا َوَما  ، َوالراو َحُة يـَُروُحَها ال َعب ُد يف ِمَن الدُّ ٌر ِمَن الدُّ َوُة َخيـ  َسِبيِل اَّللِا أَِو ال َغد 
هَ    متفق عليها(. َعَليـ 

ٍر َوِقَياِمِه رِبَاُط يَـ )  يـَُقولُ  َعن  َسل َماَن قَاَل مسَِع ُت َرُسوَل اَّللِا و  ٌر ِمن  ِصَياِم َشه  َلٍة َخيـ  َوِإن  َماَت َجَرى َعَلي ِه َعَمُلُه ، و ٍم َولَيـ 
رَِى َعَلي ِه رِز قُُه َوأَِمَن ال َفتا   ن ( رواه مسلم .َ االاِذى َكاَن يـَع َمُلُه َوُأج 

ته فضيلة خمتصة به ال يشاركه فيها أحد ، هذه فضيلة ظاهرة للمرابط ، وجريان عمله عليه بعد مو رمحه هللا :  قال النووي
 وقد جاء صرحيا يف غري مسلم : ) كل ميت خيتم على عمله اال املرابط فإنه ينمى له عمله إىل يوم القيامة ( . 

َقى ثـََوا قال القرطيب: ِ َدلِيٌل َعَلى َأنا الر ِبَاَط أَف َضُل األع َماِل الايِت يـَبـ  ِديثـَني  بـَُها بـَع َد ال َمو ِت، َكَما َجاَء يف َويف َهَذي َن احلَ 
ِإَذا َماَت اإِلن َساُن انـ َقَطَع َعن ُه َعَمُلُه إال ِمن  ) أَناُه قَاَل:  َحِديِث ال َعالِء ب ِن َعب ِد الرامح َِن َعن  أَبِيِه َعن  َأيب ُهَريـ َرَة َعِن الناِبِ  

ُعو َلهُ ل ٍم يـُن تَـَفُع ِبِه أَ َثالثٍَة ِإال ِمن  َصَدَقٍة َجارِيٍَة أَو  عِ  ِلٌم، فَِإنا  ( و  َوَلٍد َصاِلٍح يَد  رَاِجِه ُمس  َوُهَو َحِديٌث َصِحيٌح انـ َفَرَد بِِإخ 
َقِطُع َذِلَك بِنَـ  ُعو ألبـََوي ِه يـَنـ  َارِيََة َوال ِعل َم ال ُمن تَـَفَع ِبِه َوال َوَلَد الصااِلَح الذي يَد  َدقَاِت َوَذَهاِب ال ِعل ِم َوَمو ِت َفاِد الصا الصاَدَقَة اجل 
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رُُه ِإىَل يـَو ِم ال ِقَياَمِة، ألَناُه ال َمع ىَن لِلناَماِء ِإال ال ُمَضاَعَفُة، وَ  َقِطُع ال َوَلِد. َوالر ِبَاُط ُيَضاَعُف َأج  ُر َمو قُوَفٍة َعَلى َسَبٍب فـَتَـنـ  ِهَي َغيـ 
َها ِإال بِالساالبِان ِقطَاِعِه، َبل  ِهَي َفض ٌل َدائٌِم مِ  َمِة ِمَن َن اَّللِا تـََعاىَل ِإىَل يـَو ِم ال ِقَياَمِة. َوَهَذا ألنا أَع َماَل ال ربِ  ُكلاَها ال يـَُتَمكاُن ِمنـ 

الِم.  يِن َوِإقَاَمِة َشَعائِِر اإلس   ال َعُدوِ  َوالتاَحرُِّز ِمن ُه حِبِرَاَسِة بـَي َضِة الدِ 
 فائدة :

ِجِد ا بن تيمية :ا سئل ِجِد الناِبِ  َصلاى اَّللُا َعَلي ِه َوَسلاَم   أَو  ال َمس  َف َضُل ال ُمَجاَورَُة مبَكاَة   أَو  مبَس  َق َصى   أَو  بِثـَغ ِر َهل  األ  أل 
ِل ال َغز   ِمن    و  الثُـُّغوِر أِلَج 

ُد َّلِلِا َربِ  ال َعاَلِمنَي . ال ُمرَاَبَطُة بِ  م  ُة فََأَجاَب : احلَ  الثُـُّغوِر أَف َضُل ِمن  ال ُمَجاَورَِة يف ال َمَساِجِد الثااَلثَِة َكَما َنصا َعَلى َذِلَك أَئِما
َتَحبـاَها َماِلٌك َوَأمح َ  تَـَلُفوا يف ال ُمَجاَورَِة : َفَكرَِهَها أَبُو َحِنيَفَة َواس  اَلِم َعاماة  ; َبل  َقد  اخ  ُرمُهَا ; َوَلكِ اإل ِس  نا ال ُمرَاَبَطَة ِعن َدُهم  د َوَغيـ 
َلة  يف َسِبيِل اَّللِا َأَحبُّ إيَلا أَف َضُل ِمن  ال ُمَجاَورَِة َوَهَذا ُمتـاَفٌق َعَلي ِه بـَني  الساَلف َحَّتا قَاَل أَبُو ُهَريـ َرَة َرِضَي اَّللُا َعن ُه أَلَ  ن  أُرَاِبَط لَيـ 

ِر ِعن   َلَة ال َقد  ج ِ ِمن  َأن  أَُقوَم لَيـ  َهاِد ُمَقداٌم َعَلى ِجن ِس احلَ  َهاِد َوِجن ُس اجلِ  َوِد . َوَذِلَك َأنا الر ِبَاَط ِمن  ِجن ِس اجلِ  َس  َجِر األ    َد احلَ 
 ِ ميَاُن بَِاَّللِا َوَرسُ   َعن  الناِِب ِ  )َكَما يِف الصاِحيَحني  ولِِه ِقيَل : مُثا َماَذا   قَاَل : أَناُه ِقيَل لَُه َأيُّ ال َعَمِل أَف َضُل   قَاَل : اإل ِ

ُروٌر  رَاِم  ) َوَقد  قَاَل تـََعاىَل ( ِجَهاٌد يف َسِبيِل اَّللِا . ِقيَل : مُثا َماَذا   قَاَل َحج  َمبـ  ِجِد احلَ  َاجِ  َوِعَمارََة ال َمس  َأَجَعل ُتم  ِسَقايََة احل 
ِخِر َوَجاهَ  ِدي ال َقو َم الظااِلِمنَي َكَمن  آَمَن بِاَّللِا َوال يَـو ِم اآل  تَـُووَن ِعن َد اَّللِا َواَّللُا اَل يـَه  الاِذيَن آَمُنوا )  (َد يف َسِبيِل اَّللِا اَل َيس 

َواهلِِم  َوأَنـ ُفِسِهم  أَع َظُم َدَرَجة  ِعن َد اَّللِا  ٌر َعِظياَّللاَ  إنا  )إىَل قـَو لِِه  (َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف َسِبيِل اَّللِا بَِأم    م ( . ِعن َدُه َأج 

وما زال خيار املسلمني من الصحابة والتابعني وتابعيهم من بعدهم من األمراء واملشايخ يتناوبون الثغور وقال رمحه هللا : 
 ألجل الرباط .

فإن احلق غور. وكان ابن املبارك وأمحد ابن حنبل وغريهم يقولون : إذا اختلف الناس يف شيء فانظروا ما عليه أهل الث
ِديـَنـاُهم  ُسبُـَلَنا َوِإنا اَّللَا لَ معهم; ألن هللا يقول )  ِسِننَي ( .َوالاِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـه   َمَع ال ُمح 

كانت الثغور معمورة والرباط واالعتناء به أمر عظيم ، و  وباجلملة، السكن بالثغور: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا 
وكان  ، ملسلمني علم ا وعمال  وأعظم البالد إقامة شعائر اإلسالم وحقائق اإلميان واألمر باملعروف والنهي عن املنكر خبيار ا

 كل من أحب التبتل للعبادة واالنقطاع إىل هللا وكمال الزهد والعبادة واملعرفة يدلونه على الثغور.

 بفعل أوامره واجتناب نواهيه .( َوات هُقوا اَّللهَ ) 
ِلُحوَن( )   أي : من أجل أن تفلحوا .َلَعلهُكمح تُ فح

 والفالح : كلمة جامعة للفوز باملطلوب والنجاة من املرهوب .
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