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 مقدمة
ََ قور    )آخرر آةرة نزلر :  :، كما قال البخاري : عن الرباء قال  هذه السورة الكرمية من أواخر ما نزل على رسول هللا  ُووَن ْْ َةْسرَُر
ُ يكوْم ِف  اْلَكالَلة  ( وآخر سورة نزل  براءة . ْْ  اَّللهو ةرو

  سقوط البسملة ِف أوهلا على أقوال :واخُلف العلماء ِف سبب 
َها : َأنه اْلَبْسَمَلَة َرمْحٌَة َوأََماٌن َو  نرْ  نَرَزَلْ  ب السهْيف  ، فَرَلْيَس ف يَها أََماٌن .« بَررَاَءةٌ »م 

ي ٍّ  
َنَة . َوَهَذا اْلَقْولو َمْرو يٌّ َعْن َعل  َياَن ْبن  عويَريرْ ْْ  ، َوسو
ََ َعَلى عَ  َها : َأنه َذل  نرْ ْنهو اْلَبْسَمَلَة .َوم   اَدة  اْلَعَرب  إ َذا َكَُبووا ك َُابًا ف يه  نَرْقضو َعْهدٍّ َأْسَقطووا م 

رروا : َهررْ   ْو ررا اْخَُرَل ابََة َلمه ََ َهررا : َأنه الحهرر نرْ ررالو »َو « بَررررَاَءةٌ »َوم  َْ ررًة ل َقررْول  « اْْلَنْر َْ نَرهوَمررا فَرْر رروا بَريرْ ررورَ،َان  ، ،َررَكو ررَدٌة أَْو سو ررورٌَة َواح  َمررْن قَرراَل : سو
َْر ةَقان  َوثَربَ  َي اْل َدٌة ، فَرَرض  َا سوورٌَة َواح  ََف  .إ نرههوَما سوورَ،َان  ، َو،َررَكووا اْلَبْسَمَلَة ل َقْول  َمْن قَاَل : ُهو َا ِف  اْلموْح  َُْ  حوَّهَُاُهو

َها : َأنه سوورََة  نرْ َا َفَسَقَطْ  َمَعهو اْلَبسْ « بَررَاَءةٌ »وم  َخ أَوههلو  َمَلةو .نوس 
رْب ةَ  َلَْ ةَرْنز    ْ َنه  يحو َأنه اْلَبْسَمَلَة َلَْ ،وْكَُْب ِف  َهذ ه  السُّورَة  ; ْل   َ ُّ : َوالحه َا ف يَها . قَاَلهو اْلقوَشْْي يُّ . اهر .َوقَاَل اْلقوْرطوِب   ْل ِب 

َْا اَّللهو َعْنهو قَاَل مو   ، هوَو َما قَالَرهو عوَْْمرانو ْسَمَلة  ِف  َهذ ه  السُّورَة  : َأنه َسَبَب سوقووط  اْلبَ َهذ ه  اْلَمْسأََلة   ْند ي ِف  : َأْظَهرو اْْلَقْرَوال  ع  َقي  دوهو َع
ْبن  َعبهاسٍّ .  ِل 

بهرراَن ، ِف   َمررا و َأمْحَرردو ، َوابْررنو ح  ررذ يُّ ، َوأَبوررو َداووَد ، َواَْ  ْم  ه  »فَرَقررْد َأْخرررََل النهَسررا  يُّ ، َوالذ    َ ي  َ َوقَرراَل : « اْلموْسررَُْدَر   »َواْْلَرراك مو ِف   «َصرر
هوَمررا ، قَراَل : قروْلرر و ل عوَْْمراَن : َمررا محََ  رَي اَّللهو َعنرْ راهو : َعررن  ابْرن  َعبهرراسٍّ َرض  َْ ْسررَناد  ، وَلَْ روْر  يحو اَْ   َ ررال  َصر َْ ََ اْْلَنْر َوْ إ  رْم َعلَررى َأْن َعَمرْد َلكو

ََ بَررررَ  ررَيم َن اْلَمَْرراَ  َوإ  نَرهوَمررا َسررْطَر ب ْسررم  اَّلله  الرررهمْحَن  الررره َوه  نَرهوَمررا ، وَلَْ َ،ْكُوبورروا بَريرْ ررا  َق فَرَقررَرنْرُوْم بَريرْ ررَن اْلم  ررَي م  َا ِف  اَءٌة َوه  يم  ، َوَوَضررْعُومووُهو ح 
ََ ؟  السهْبع  الطَُّول  َفَما مَحََلكوْم َعَلى َذل 

َضرعووا َهرَذا ِف  السُّرورَة  »، َكاَن إ َذا أوْنز َل َعَلْيه  َشْيٌء ةَرْدعوو بَرْعرَض َمرْن َةْكُوربو ع ْنرَدهو ، فَريَرقورولو :  : إ نه َرسووَل اَّلله   فَرَقاَل عوَْْمانو 
َْالو »، وََكاَن   « ا َكَذا وََكَذاَضعووا َهذ ه  اْْلةَات  ِف  السُّورَة  الهِت  ةوْذَكرو ف يهَ »، َو،َرْنز لو َعَلْيه  اْْلةَاتو فَريَرقوولو : « الهِت  ف يَها َكَذا وََكَذا « اْْلَنْر

ر  َما أوْنز َل م َن اْلقوْرآن  ، وََكاَنْ  ق حهُروَها َشب يَهًة ب ق حهُ َها ، َوقورب َض َرسورولو اَّلله  « بَررَاَءةٌ »م ْن أََوا     َما أوْنز َل ب اْلَمد ةَنة  ، َو  ، وَلَْ  م ْن آخ 
نرْ  ْ لَنَررا أَنرهَهررا م  نَرهوَمررا َسررْطَر ب ْسررم  اَّلله  الرررهمحَْ ةروبَرررق   نَرهوَمررا وَلَْ َأْكُوررْب بَريرْ َْه قَرَرنْرر و بَريرْ ررْن  َهررا ، َفم  نرْ يم  ، َوَوَضررْعُروَها ِف  َهررا َفنَنَرْنرر و أَنرهَهررا م  ن  الرررهح 
 السهْبع  الطَُّول  ( .

َه احملققون من العلماء.  وقول القرطِب وقد ْر
ه ِف سبب إسقاط الُسمية من أوهلا وقد  -فقد قال الْخر الرازي   :  -ذكر سُة أْو

 أمر بوضع هذه السورة بعد سورة اْلنْال وحيا ، وأنه حذف بسم اَّلل  الرمحن الرحيم من أول هذه السورة وحياً . الحَيح أنه 
 َل ةأمر بذلَ ، كما ةؤكد من حدةث رواه اْلاكم. وقال اجلالل : وَل ،كُب فيها البسملة ْلنه 

ِل مدخ  لررأ  أحرد ِف اَثبرات والرذ  ، وإملرا ايفُبرع ِف ذلرَ هرو الروحى والُوقيرف وحيرث َل ةبرق  -كما ةقول اجلم    -نه أ يأ
 ذلَ ،عق ،ر  الُسمية ، ْلن عد  البيان من الشارع ِف موضع البيان بيان للعد  . النِب 
 ومن أشهر أمسا ها : الُوبة ، وبراءة . 

 لُكرار اْلدةث فيها عن الُوبة والُا بق . الُوبة : ومسي  ِبذا اِلسم
ٌر َلكوْم ... ( .  ومن ذلَ قوله ،عاَ ) فَإ ْن ،روْبُوْم فَرهوَو َخيرْ

 وقوله  ،عاَ ) فَإ ْن ،ابووا َوأَقامووا الحهالَة َوآ،َرووا الزهكاَة فَإ ْخوانوكوْم ِف  الد  ةن  ( .
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ْوه ةَرُووبو اَّللهو م ْن بَرْعد   يم ( . وقوله ،عاَ )  ْووٌر َرح  ََ َعلى َمْن َةشاءو َواَّللهو َغ  ذل 
اً َوآَخَر َسي  ئاً َعَسى اَّللهو َأْن ةَرُووَب َعَليْ   ه ْم ( .وقوله ،عاَ ) َوآَخرووَن اْعَُرَرفووا ب ذونووِب  ْم َخَلطووا َعَماًل صاْل 

 ُا بق .إَ غْي ذلَ من اْلةات الكْْية الِت ،كررت ِف هذه السورة عن الُوبة وال
َوْ م َن اْلموْشر ك َق .... -سبَانه  -براءة : ومسي  بذلَ ِلفُُاحها بقوله  ََ الهذ ةَن عاَهْد  : بَراَءٌة م َن اَّلله  َوَرسوول ه  إ 

 ُها أشهر أمساء هذه السورة الكرمية. -الُوبة وبراءة  -وهذان اِلمسان 
 ومن أمسا ها :

 ةْها ايفسُْيض عن ايفنافقق وصْاهتم وأحواهلم .. وفضيَُهم على رءوس اْلشهاد.الْاضَة : ومسي  ِبذا اِلسم ْلد-ل
أخرررل البخرراري عررن سررعيد بررن ْبررْي قررال : قلرر  ِلبررن عبرراس : سررورة الُوبررة قررال : الُوبررة هرري الْاضررَة. مررا زالرر  ،نررزل : ومررنهم 

 .ومنهم ، حىت ظنوا أهنا لن ،بقى أحدا منهم إِل ذكر فيها 
   بذلَ ، ْلهنا نقرت عما ِف قلوب ايفنافقق وايفشركق فكشْ  عنه ، وأظهر،ه للناس.)د( ايفنقرة : ومسي

ُها من اخلْاء إَ النهور. ي)ه( ايفْْية : ومسي  ِبذا اِلسم ، ْلهنا أثارت مْالبهم وعوراهتم. أ  : أخْر
 بينُها وعرفُها للمؤمنق. ي:)و( ايفبعْرة : ْلهنا بعْرت أسرارهم. أ

 ايفهلكة هلم. ي:أ)ز( ايفدمرة : 
 .إَ غْي ذلَ من اْلمساء الِت اشُهرت ِبا هذه السورة الكرمية 

  : زمان ومكان نزوهلا 
 كما قال البخاري ...   قال ابن كْْي : هذه السورة الكرمية من أواخر ما نزل على رسول اَّلل  

 وقال صاحب ايفنار : هي مدنية باِل،ْاق.
ُر ُمْعِجِزي اَّللِه 1ِلِه ِإََل الهِذيَن َعاَهْدُُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي )) بـََراَءٌة ِمَن اَّللِه َوَرُسو  ( َفِسيُحوا ِف األْرِض َأْربـََعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموا أَنهُكْم َغيـْ

 ( ( .2َوَأنه اَّللهَ ُُمِْزي اْلَكاِفرِيَن )
 [ . 2 – 1] الُوبة : 

------------ 
ررع مررن غررزوة ،بررو  وهررم برراْلمل، ْ ذوكررر أن ايفشررركق  الكرميررة نررزل علررى رسررول هللا  وأول هررذه السررورةقــال ابــن ك ــ  :  ، يفررا ْر

، أمرْيًا حيضرون عامهم هذا ايفوسم على عادهتم ِف ذلَ، وأهنم ةطوفون بالبي  عراة فكره خمالطُهم، فبعث أبا بكر الحردة،، 
حيَّوا بعد عرامهم هرذا، وأن ةنرادي ِف النراس بررباءة، فلمرا قْر   على اْلمل هذه السنة، ليقيم للناس مناسكهم، وةعلم ايفشركق أِل

 ، لكونه َعَحَبة له، كما سيأيت بيانه.أ،بعه بعلي بن أيب طالب ليكون مبلًغا عن رسول هللا 
 أي: هذه براءة، أي: ،ربؤ من هللا ورسوله .) بـََراَءٌة ِمَن اَّللِه َوَرُسوِلِه ( 

 ء ، إذا أزلُره عرن يوالُخلص منه. ،قول : بر   من هذا الشيء أبررأ برراءة فأنرا منره برر  وأص  الرباءة : الُباعد عن الشيء
 ختلح  منه. ي:نْسَ ، وقطع  الحلة بينَ وبينه. ومنه قوهلم : بر   من الدةن أ

 سرون ها هنا اخُالفا كْْياً .اخُلف ايفْ) ِإََل الهِذيَن َعاَهْدُُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َفِسيُحوا ِف األْرِض َأْربـََعَة َأْشُهٍر ( 
فقال قا لون: هذه اْلةة لذوي العهود ايفطلقة غْي ايفؤقُة، أو من له عهد دون أربعرة أشرهر، فيكمر  لره أربعرة أشرهر، فأمرا مرن كران 

ََ مودههت  ْم إ نه  ُّوا إ لَْيه ْم َعْهَدهوْم إ   اَّللَه حيو بُّ اْلموُهق َق ( . له عهد مؤقه  فأْله إَ مد،ه، مهما كان; لقوله ،عاَ ) فََأِت 
 عهد فعهده إَ مد،ه ( . ويفا سيأيت ِف اْلدةث ) ومن كان بينه وبق رسول هللا  
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 وهذا أحسن اْلقوال وأقواها، وقد اخُاره ابن ْرةر، رمحه هللا، ورووي عن الكلِب وحممد بن كعب القوَرظ ي ، وغْي واحد. 
  ذلررَ بالحررواب قررول مررن قررال : اْلْرر  الررذي ْعلرره اَّلل  إملررا هررو ْلهرر  العهررد الررذةن : وأَو اْلقرروال ِفقــال ابــن  ريــر 

ونقضوا عهدهم قب  انقضاء مد،ه ، فأما الذةن َل ةنقضوا عهدهم ، وَل ةناهروا عليره ، فرإن اَّلل  ،عراَ  ظاهروا على رسول اَّلل  
ْوه َلَْ ةَرنرْقوحورروكوْم َشرْيئاً وَلَْ ةونرراه رووا َعلَررْيكوْم بإِترا  العهررد بينره وبيررنهم إَ مد،ره بقولرره : إ ِله الهرر أمرر نبيرره  ررَن اْلموْشرر ك َق  َوْ م  ذ ةَن عاَهرْد

ُّوا إ لَررْيه ْم َعْهررَدهوْم إ َ مورردههت  ْم إ نه اَّللَه حيو رربُّ اْلموُهق ررَق ، ْ قررال : وبعررد فْرري اْلخبررار ايف  أنرره حررق ُنرراهرة عررن رسررول اَّلل  َأَحررداً فَررَأِت 
ومرن كران بينره وبرق رسرول اَّلل  عهرد فعهرده إَ » بعث عليا برباءة إَ أهر  العهرود بينره وبيرنهم أمرره فيمرا أمرره أن ةنراد  بره فريهم 

 وهو أوضح دلي  على صَة ما قلنا.«. مد،ه 
ه إملرا أْر  أربعرة ، وأنربنقض عهد قو  كان عاهردهم إَ أْر ، فاسرُقاموا علرى عهردهم برذ  نقضره وذلَ أن اَّلل  َل ةأمر نبيه 
، وَل جيعر  أو كران لره عهرد إَ أْر  غرْي حمردود، فأمرا مرن كران أْر  عهرده حمردودا، هرده قبر  الُأْير أشهر من كان قرد نقرض ع
، وبررذلَ بعررث منادةرره ِف أهرر  ايفوسررم مررن إِتررا  عهررده إَ غاةررة أْلرره مررأموراكرران ب  ، فررإن رسررول اَّلل  بنقضرره علررى نْسرره سرربيالً 

 .العرب
 أَْربَرَعَة َأْشهورٍّ  ي :وقال الشنقيط : ََ ََ قَرْول ه  ،َرَعا َوْ إ  ََ الهذ ةَن َعاَهْد ََ ) بَررَاَءٌة م َن اَّلله  َوَرسوول ه  إ   ( .قوله ،َرَعا

ررار  اْلموَعاَهررد ةَن ، َوأَنهررهو بَرْعررَد اْنق َضرراء  َأْشررهو  ْه يررع  اْلكو ررو و ِف  كَ  ْمَهررال  اْْلَْربَرَعررة  اْلَمررْذكوورَة  ِف  قَرْول رره  ) ِف  ظَرراه رو َهررذ ه  اْْلةَررة  اْلَكر ميَررة  اْلعومو ر  اَْ 
 اْْلَْرض  أَْربَرَعَة َأْشهورٍّ ( ، َِل َعْهَد ل َكاف رٍّ .

ََ اْْلَقْرروَ  رْن ، ْلر ََاب   ال  ، هوروَ َوِف  َهَذا اْخُ اَلٌف َكْ ٌْي بَرْقَ اْلعوَلَماء  ، َوالهذ ي ةروبَري  نورهو اْلقورْرآنو ، َوَةْشرَهدو لَرهو م  َرا هورَو ِف  َأْصر ََ إ مله َأنه حَمَر ه َذل ر
ر ٍّ ، أَْو َمْن َكاَنْ  مودهةو َعْهرد ه  اْلموَوقهر   أَقَر ه م  ْن أَْربَرَعرة  َأْشرهورٍّ ، فَرَُْكمور و لَرهو أَْربَرَعرةو َأْشرهورٍّ ، أَمهرا اْلعوهوود  اْلموْطَلَقة  َغْْي  اْلموَوقرهَُة  ب َوْق ٍّ موَعقه

ََابو  َا َأْكَْررو م ْن أَْربَرَعة  َأْشرهورٍّ ، فَإ نهرهو جيَ ربو هَلورْم إ ِْتَرا و مورده  َأْص رَو اْلعوهوود  اْلموَوقرهَُة  اْلَباق ي م ْن مودههت  رَن اْلقورْرآن  ، هو و لَرهو م  هت  ْم ، َوَدل يلورهو اْلموبَررق  
َوْ م َن اْلموْشر ك قَ  ََ : إ ِله الهذ ةَن َعاَهْد ََ موردههت  مْ قَرْولوهو ،َرَعا ُّوا إ لَرْيه ْم َعْهرَدهوْم إ  ْوه َلَْ ةَرنرْقوحووكوْم َشْيًئا وَلَْ ةونَاه رووا َعَلْيكوْم َأَحًدا فَرَأِت  إ نه اَّللَه   

َْر ةرٍّ ، َوروو َي َعن  اْلَكْلِب    ، َوحموَمهد  ْبن  َكْعبٍّ اْلقو  َق ، َوهوَو اْخُ َيارو اْبن  
دٍّ ، قَاَلهو اْبنو َكْ ْيٍّ َوةروَؤة  ردوهو َحرد ةثو حيو بُّ اْلموُهق  َرظ ي   ، َوَغْْي  َواح 

رري ٍّ 
ه  َعل  ررَق أوْنز لَررْ   َأنه النهررِب  َد اْْلَرررَاَ  موْشررر ٌ  بَرْعررَد « بَررررَاَءةٌ »، بَرَعَْررهو ح  ب ررَأْربَعٍّ : َأِله َةطورروَف ب اْلبَرْيرر   عوْرةَرراٌن . َوَِل ةَرْقررَرَب اْلَمْسررَّ 

 َهَذا . َعام ه مْ 
َنهو َوبَرْقَ َرسوول  اَّلله   ََ موده، ه  . َوَمْن َكاَن بَريرْ  َعْهٌد فَرهوَو إ 

َنٌة . ٌس موْؤم  ْْ  َوَِل ةَْدخوَ  اجْلَنهَة إ ِله نَر
 َووا ِف  اْْلَْرض  أَْربَرَعررَة َأْشررهورٍّ  ( قَرراَل بَرْعررضو اْلعوَلَمرراء  :  رمحــه هللا  وقــال رري ََ ) َفس  يرر   ب اْْلَْشررهور  : قَرْولوررهو ،َرَعررا  ْ َكرراَن ابُْ ررَداءو الُهْأ

َرهو اَّللهو ،َرَعرا رره   ، َوب ره  قَراَل الزُّْهرر يُّ َرمح  ََ روهو َسرْلَخ اْلمو رْن ةَررْو   اْْلَْربَرَعة  اْلَمْذكوورَة  م ْن َشوهالٍّ ، َوآخ  ََ َوَلك رنه اْلقورْرآَن ةَردولُّ َعلَرى َأنه ابُْ رَداَءَها م 
ر  َعَلى  َْ رَو ةَررْو و اْْلَرمل   اْْلَ النه ََ : َوأََذاٌن اْْلََصح   م ْن أَنههو ةَرْو و اْلَْمل   اْْلَْكررَب  ، أَْو ةَررْو و َعَرفَرَة َعلَرى اْلَقرْول  ب أَنهرهو هو ََ ِف  قَرْول ره  ،َرَعرا ْكررَب  ، َوَذل ر

رَو  ََ النهاس  ةَرْوَ  اْلَْمل   اْْلَْكرَب  . َوهو رر  ، م َن اَّلله  َوَرسوول ه  إ  َْ رَو ةَررْو و النه رْن ةَررْو   اْْلَرمل   اْْلَْكررَب  ، َوهو ْعراَل   اْلَمرْذكوور  م  َصرر ةٌح ِف  َأنه ابُْ رَداَء اَْ 
 َوَِل َرَْْى انُْ َهاؤوَها ِف  اْلَعْشر  م ْن رَب يعٍّ الْهاَ  .

ْي  َهذ ه  اْْلةَرة  َوقَراَل الزُّْهرر يُّ  ْْس  رره   ، َوَهرَذا اْلَقرْولو َغر ةرٌب ، قَاَل اْبنو َكْ ْيٍّ : ِف  ،َر ََ رروهو َسرْلَخ اْلمو رْن َشروهالٍّ ، َوآخ  ير   م   ْ : َكراَن ابُْ رَداءو الُهْأ
َق نَا ر  ، ح  َْ َا َظَهَر هَلوْم أَْمروَها ةَرْوَ  النه لوْغهوْم حوْكموَها ، َوإ مله ََابو َرسوول  اوََكْيَف حيوَاَسبووَن ِب ودهةٍّ َلَْ ةَربرْ ََذا قَاَل  َّلله  َد  َأْص ََ ، َوهل  ب َذل 

ََ النهاس  ةَرْوَ  اْلَْمل   اْْلَْكرَب  . ََ : َوأََذاٌن م َن اَّلله  َوَرسوول ه  إ   ،َرَعا
ــُر ُمْعِجــِزي اَّللِه َوَأنه اَّللهَ ُُمْــِزي اْلَكــاِفرِيَن (  حُكم ِف اْلرض أنكررم بسرريا -أةهررا ايفشررركون  -: واعلمرروا  يأ) َواْعَلُمــوا أَنهُكــْم َغيـْ
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خرالل ،لررَ ايفهلرة لررن ،عَّرزوا اَّلل  ،عرراَ ِف طلربكم ، فررأنُم حيْمرا كنررُم هر  سررلطانه وقدر،ره ، واعلمرروا كرذلَ أنرره سربَانه مررذل 
 للكافرةن ، ِف الدنيا بالقُ  واْلسر ، وِف اْلخرة بالعذاب ايفهق.
، وهي أن ذلَ اَمهال هلم ، و،لَ السياحة ِف اْلرض مرنهم ،  فاْلةة الكرمية قد ذةل  ِبا ةزلزل قلوب ايفشركق باْلقيقة الواقعة 

 ك  هذا لن جيعلهم ِف مأمن من عقاب اَّلل  ، ومن إنزال اهلزمية ِبم ، ْلهنم ِف قبضُه.
قرد اقُضر  أن  -سربَانه  -ومهما أعدوا خالل ،لرَ ايفهلرة مرن عردد وعردد لقُرال ايفرؤمنق ، فرإن ذلرَ لرن ةرنْعهم ، ْلن سرنُه 

 والْوز للمؤمنق واخلزي والسوء على الكافرةن. جيع  النحر
 الفوائد :

وب الُربؤ من الكْر وأهله . -1  ْو
 الوِلء والرباء من أعنم عقا د ايفسلمق .-2
 جيب حب ك  مؤمن .-3
 عند قوة ايفسلمق ِل جيوز اخلضوع للمشركق وطلب الحلح منهم .-4
 حرص اَسال  على العهود وايفواثي، وحْنها .-5
 هتدةد الكْار بأن هللا هلم بايفرصاد . -6
 اخلزي والعذاب للكْار . -7

ـَولهْيُتْم ) َوَأَذاٌن ِمَن اَّللِه َوَرُسوِلِه ِإََل النهاِس يـَْوَم اْْلَجِ  اأْلَْكََبِ َأنه اَّللهَ بَِريٌء ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َورَ  ٌر َلُكـْم َوِإْن ُـَ يـْ ََ ْن ُـُْبُتْم فـَُهَو  ُسولُُه فَِِ
ِر الهِذيَن َكَفُروا ِبَعَذاٍب أَلِـيٍم )فَ  ُر ُمْعِجِزي اَّللِه َوَبشِ  ُُـوُكْم َشـْي  ا 3اْعَلُموا أَنهُكْم َغيـْ ُق ( ) ِإاله الـهِذيَن َعاَهـْدُُتْ ِمـَن اْلُمْشـرِِكنَي َلُه َيْ يـَنـْ

ا فََأِتُّوا ِإلَْيِهْم َعْهَدُهْم ِإََل  ُُِ ُُّّ اْلُمتهِقنَي )َوَيْ يُظَاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحد  ِِِْم ِإنه اَّللهَ   ( ( .4 ُمده
 [ . 4 – 3] الُوبة :  

------------ 
ــْوَم اْْلَــجِ  اأْلَْكــََبِ َأنه اَّللهَ بَــِريٌء ِمــَن اْلُمْشــرِِكنَي َورَ   ذنُرره اْلذان : اَعررال  ،قررول : آُســولُُه ( ) َوَأَذاٌن ِمــَن اَّللِه َوَرُســوِلِه ِإََل النهــاِس يـَ

 اَعال  حبلول وقُها. وهو ِبعىن اَةذان كما أن العطاء ِبعىن اَعطاء. يبالشيء إذا أعلمُه به. ومنه اْلذان للحالة أ
 وايفعىن : وهذه اْلةات إةذان وإعالن من اَّلل  ورسوله إَ الناس عامة ةو  اْلمل اْلكرب بأن اَّلل  ورسوله قد بر ا من عهود ايفشركق ،

 د قد نبذت إليهم ، بسبب إصرارهم على شركهم ونقضهم يفواثيقهم.وأن هذه العهو 
  : وأسند سبَانه اْلذان إَ اَّلل  ورسوله ، كما أسندت الرباءة إليهما ، إعالء لشأنه و،أكيدا ْلمره 

ذه إخبرار فررق برق معرىن اجلملرة اْلَو والْانيرة؟ قلر  : ،لرَ إخبرار بْبروت الررباءة ، وهر يقال صراحب الكشراف : فرإن قلر  : أ
وب اَعال  ِبا ثب .  بْو

  واخُْي ةو  اْلمل اْلكرب هلذا اَعال  ، ْلنره اليرو  الرذي ةضرم أكررب عردد مرن النراس ميكرن أن ةرذاع اخلررب عرن طررةقهم ِف
 كيع أحناء البالد.

 وأصح ما قي  ِف ةو  اْلمل اْلكرب أنه ةو  النَر. وقي  : هو ةو  عرفة ، وقي  : هو كيع أةا  اْلمل.
ح ابن ْرةر وقد   أن ايفراد بيو  اْلمل اْلكرب : ةو  النَر . -بعد أن بسط اْلقوال ِف ذلَ  -ْر

فقررال. وأَو اْلقرروال ِف ذلررَ بالحررَة عنرردنا : قررول مررن قررال : ةررو  اْلررمل اْلكرررب ، ةررو  النَررر ، لُنرراهر اْلخبررار عررن كاعررة مررن 
أنره  ةو  النَرر ، هرذا مرع اْلخبرار الرِت ذكرناهرا عرن رسرول اَّلل   إَ ايفشركق الحَابة أن علياً ناد  ِبا أرسله به رسول اَّلل  
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 ةو  هذا؟ هذا ةو  اْلمل اْلكرب ( . يقال ةو  النَر :  أ،درون أ
  والحررواب أن ايفررراد بيررو  اْلررمل اْلكرررب ةررو  النَررر ، ْلنرره ثبرر  ِف الحررَيَق أن أبررا بكررر وعليررا أذنررا وقــال ابــن القــيم :

قرال ) ةرو  اْلرمل اْلكررب ةرو  النَرر ( ، وكرذا قرال  وِف سنن أىب داود بأصح إسناد أن رسرول اَّلل  بذلَ ةو  النَر ِل ةو  عرفة. 
 أبو هرةرة وكاعة من الحَابة.

ورؤذ  نق، بعرْهم ةرو  النَرر، ةوؤذ  نرون ِبرىن: أِل حيرمل بعرد العرا  مشرر ،   عن أن أيب هرةرة قال: بعْين أبو بكر
ِف ،لَ اَْلَّهرة ِف ايف

بعلري برن أيب طالرب، فرأمره أن ةرورَؤذ  ن بررباءة. قرال أبرو هرةررة: فرأذهَن معنرا  لبي  عرةران. قرال محيرد: ْ أردف النرِبُّ وِل ةطوف  با
 عليٌّ ِف أه  مىن ةو  النَر برباءة وأِل حيمل بعد العا  مشر ، وِل ةطوف بالبي  عرةان .

ٌر َلُكْم َوِإْن ُـََولهْيُتْم فَ  يـْ ََ ْن ُـُْبُتْم فـَُهَو  ُر ُمْعِجِزي اَّللِه ( ) فَِِ عرُم إَ اْعَلُموا أَنهُكْم َغيـْ أي : فإن ،بُم أةها ايفشركون من كْركم ، وْر
ٌر َلكوْم من الُمادي ِف الكْر والضالل : ي:فهو أ اَميان باَّلل  وحده وا،بعُم ما ْاءكم به حممد  وع إَ اْل، َخيرْ  ايفُاب والْر

 م عن اَميان ، وأبيُم إِل اَقامة على باطلكم .( أي : أعرضَُوِإْن ُـََولهْيُتْم ) 
ـُر ُمْعِجــِزي اَّللِه ) فَاْعر َ  : فرأةقنوا أنكررم ِل مهررب لكررم مرن عقراب اَّلل  ، وِل إفررالت لكرم مررن أخرذه وبطشرره ،  ي(  أُمـوا أَنهُكــْم َغيـْ

 ْلنكم أةنما كنُم فأنُم ِف قبضُه وه  قدر،ه.
ِر الهِذيَن َكَفُروا ِبَعذَ  هؤِلء الذةن كْروا باْل، يفا ْاءهم بالعذاب اْلليم ِف اْلخرة بعد  -ةا حممد  -: وبشر  يأاٍب أَلِيٍم ( ) َوَبشِ 

 إنزال اخلزي وايفذلة ِبم ِف الدنيا.
  الُبشررْي : اَخبررار ِبررا ةسررر ، ومسرري بررذلَ ْلنرره ةنهررر أثررره علررى البشرررة وهررو ظرراهر اجللررد ، والغالررب أنرره ةسررُعم  ِف الُبشررْي

   ِف الشر هتكماً كقوله ،عاَ )فبشرهم بعذاب أليم(.مةسُع باخلْي، وقد
 ولْظ البشارة ورد هنا على سبي  اِلسُهزاء ِبم ، كما ةقال : هيُهم الضرب ، وإكرامهم الشُم.

ــْيُكمْ  ــاِهُروا َعَل ــوُكْم َشــْي  ا َوَيْ يَُظ ُُ ُق ــَن اْلُمْشــرِِكنَي َلُه َيْ يـَنـْ ــْدُُتْ ِم ِِِم (  ) ِإاله الهــِذيَن َعاَه ــده ــَدُهْم ِإََل ُم ــْيِهْم َعْه ــَأِتُّوا ِإَل ا َف أي : َأَحــد 
وايفعررىن : اعلمرروا أةهررا ايفؤمنررون أن اَّلل  ورسرروله برةئرران مررن عهررود ايفشررركق بسرربب نقضررهم هلررا ، لكررن الررذةن عاهرردِتوهم مررنهم وَل 

اً مررن اْلعررداء ، فهررؤِلء أِترروا إلرريهم عهرردهم إَ ةنقضرروا عهررودهم ، وَل ةنقحرروكم شرريئاً مررن شررروط العهررد ، وَل ةعرراونوا علرريكم أحررد
 مدهتم وِل ،عاملوهم معاملة الناكْق.

فاْلةررة الكرميررة ،رردل علررى أن ايفررراد بايفشررركق الررذةن ،ررربأ اَّلل  ورسرروله مررنهم وأعطرروا مهلررة اْلربعررة اْلشررهر ، هررم أولئررَ الررذةن عرفرروا 
 بنقض العهود .

 ِلء جيب إِتا  عهدهم إَ مدهتم وفاء بوفاء ، وكرامة بكرامة.أما الذةن عاهدوا ووفوا بعهودهم ، فإن هؤ 
ْوه َلَْ ةَرنرْقوحووكوْم َشْيئاً ( للدِللة على ثباهتم على عهدهم مع ِتاد  ايفدة و،طاوهلا. -سبَانه  -وعرب   بْم ِف قوله ) 
  :   ِبؤق  ، فأْله، أربعة أشهر، هذا اسُْناء من ضرب مدة الُأْي  بأربعة أشهر، يفن له عهد مطل، ليس قال ابن ك

ةسيح ِف اْلرض، ةذهب فيها لينَّو بنْسه حيث شاء، إِل من له عهد مؤق  ، فأْله إَ مد،ه ايفضروبة الِت عوهد عليها، وقد 
فعهررده إَ مد،ره ( وذلررَ بشررط أِل ةررنقض ايفعاهرد عهررده، وَل ةنرراهر  ،قردم  اْلحادةررث ) ومرن كرران لره عهررد مرع رسررول هللا 

 ق أحداً ،  أي: ميالئ عليهم من سواهم، فهذا الذي ةوىف له بذمُه وعهده  إَ مد،ه .على ايفسلم
ُُِــ ُُّّ اْلُمتهِقـــنَي (  ،نبيررره  علرررى أن الوفرراء بالعهرررد إَ هناةُررره مررع ايفررروفق بعهررردهم مررن ،قرررو  اَّلل  الرررِت حيبهررا لعبررراده وحيررربهم ) ِإنه اَّللهَ 

 بسببها.
أن الوفاء بالعهد من فرا ض اَسال  مرادا  العهرد معقروداً ، وعلرى أن العهرد ايفؤقر  ِل جيروز  قال صاحب ايفنار : واْلةة ،دل على
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وب الوفاء به علينا حمافنة العدو ايفعاهد لنا عليه حبذافْيه.  نقضه إِل بانُهاء وقُه وأن شرط ْو
 . وفيه فض  الُقو  وعلو منزلُها 

 الفوائد :
وب إعالن اْل، والُربؤ من ايفشركق -1  .ْو

 والرباءة من الكْر وأهله أقسا  :
 أوال  : الَباءة القلبية :

 وهي أن ،بغض ايفشركق والشر  بقلبَ و،كرههم و،ُمىن زواهلم كبغض النحار  واليهود واهلندوس . 
 وحكم هذا القسم فرض ِلز  وِل ميكن أن ةسقط عن ايفسلم .

ه إِل هللا وكْر ِبا ةعبد من دون هللا حر  ماله ودمه ، وحسابه والدلي  على ذلَ حدةث أيب مالَ اْلشَّعي : ) من قال ِل إل
 على هللا ،عاَ ( . رواه مسلم 

 ثانيا  : براءة اللسان :
 وذلَ بالُحرةح بأنَ ،بغض الكْار والُحرةح أن دةنهم باط  وأهنم كْار . 

 لسانَ .ق  : أي ب (ق  ةا أةها الكافرون . ِل أعبد ما ،عبدون  )والدلي  قوله ،عاَ : 
 . (وإذ قال إبراهيم ْلبيه وقومه إنين براء مما ،عبدون  )وقوله ،عاَ : 

 وجيب عليه اهلَّرة إن اسُطاع . (فا،قوا هللا ما اسُطعُم  )وهذا القسم واْب مع القدرة لقوله ،عاَ : 
 ثال ا  : براءة اجلوارح .

 م .وذلَ ِبَّاهدهتم باجلوارح ، و،كسْي معبوداهتم ومساْدهم وقُله 
 . (ةا أةها النِب ْاهد الكْار وايفنافقق واغلظ عليهم  )والدلي  قوله ،عاَ : 

 : ) من رأ  منكم منكراً فليغْيه بيده ... ( . رواه مسلم  وقوله 
 وهذا القسم جيب مع القدرة وةسقط مع العَّز .

 عنم ةو  اْلمل اْلكرب وهو ةو  النَر .-2
 اْلماكن ايفشهورة .إظهار اْل، وإعالنه ِف اْلةا  و  -3
 من ،اب من الكْر ،اب هللا عليه .-4
 ،بشْي ك  كافر باهلل بالعذاب اْلليم بالدنيا واْلخرة . -5
وب الْبات على العهود وايفواثي، وهرمي نقضها .-6  ْو
 فض  الُقو  ، وحمبة هللا ْلهلها . ) وسيأيت إن شاء هللا فضا   الُقو  قرةباً ( .-7
 و  وفع  اْلسباب الِت ،ؤدي إليها و،قوةها .اْلرص على الُق -8

ــُروُهْم َواقْـُعــ ُُ ــُذوُهْم َواْح َُ ُُ َوَ ــْدُِتُوُهْم َو َذا اْنَســَلَْل اأْلَْشــُهُر اْْلُــُرُم فَــاقْـتُـُلوا اْلُمْشــرِِكنَي َحْيــ ْن َُــابُوا ) فَــِِ ـُـْم ُكــله َمْرَفــٍد فَــِِ ََ ُدوا 
ُهََلَة َوآُـَُوا الزهَكاَة َفخَ   ( ( .5لُّوا َسِبيَلُهْم ِإنه اَّللهَ َغُفوٌر رَِحيٌم )َوَأقَاُموا ال

 [ . 5] الُوبة : 
---------- 

َذا اْنَسَلَْل اأْلَْشُهُر اْْلُُرُم (   أي : مض  وخْر  اْلشهر اْلربعة الِت حر  فيها قُاهلم .) فَِِ
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 اخُلف ايفْسرون ِف ايفراد باْلشهر اْلر  هاهنا ما هي ؟
 : ْلشهر اْلر  قوِلن :: ِف ا قال املفسرون 

ب وذو العقدة وذو اْلَّة واحملر  ، ثالثة سرد وواحد فرد .  أحدُها : أهنا ْر
 واخُاره ابن ْرةر .

 وهذا رأي اجلمهور. قال املاوردي : 
ربيرع والْاَ : أهنا اْلربعة اْلشرهر الرِت ْعلهرا هللا ،عراَ أن ةسريَوا فيهرا آمنرق وهري عشررون مرن ذي اْلَّرة واحملرر  وصرْر وشرهر 

 عشر من شهر ربيع اْلخر ، قاله اْلسن.
 واخُار هذا ابن كْْي .

    الذي ةنهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس ِف رواةة العوِف عنه، وبه قال جماهرد، وعمررو برن قال ابن ك :
سريْي اْلربعرة ايفنحروص عليهرا شعيب، وحممد بن إسَاق، وقُادة، والسدي، وعبد الرمحن بن زةد بن أسلم: أن ايفرراد ِبرا أشرهر الُ

ْوه قَرراَل ) فَررإ َذا اْنَسررَلَخ اْلْشررهورو اْلْورررو و ( أي: إذا انقضرر  اْل َووا ِف  اْلْرض  أَْربَرَعررَة َأْشررهورٍّ (  رري شررهر اْلربعررة الررِت حرمنررا ِف قولرره: ) َفس 
رردِتوهم فرراقُلوهم; ْلن عررود العهررد علررى مررذ  كور أَو مررن مقرردر; ْ إن اْلشررهر علرريكم فيهررا قُرراهلم، وأْلنرراهم فيهررا، فَيْمررا ْو

 اْلربعة احملرمة سيأيت بيان حكمها ِف آةة أخر  بعد ِف هذه السورة الكرمية.
 القررول الْرراَ ِف هررذه اْلةررة الكرميررة: أن ايفررراد بقولرره ) فَررإ َذا انَسررَلَخ اَْلْشررهورو اْلْورررو و ( أهنررا  : .... فقــال واَتــارا الشــنقيطي

قدمنا أن الَُقي، أن أوهلا من ةو  النَر من ذي اْلَّة عا  ،سع، وأهنا ،نقضي بالعشر من ربيع الْاَ أشهر اَمهال اْلربعة الِت 
ْلن هللا حر   فيها قُال ايفشركق، وقال هلرم فيهرا: سريَوا ِف اْلرض أربعرة أشرهر، أي: آم ن رَق « حورو »من ذلَ العا ، وإملا قي  هلا 
 ضو َلكوْم َحرَاٌ . وهذا أظهر الَقْوَلْق  هنا .موْدب ر ةَن ومقبلق، قُالكم والُرهَعرُّ 

 فعلى هذا ، مسي  حوروماً ْلن دماء ايفشركق حر  م  فيها . قال ابن اجلوزي : 
ُُ َوَ ــْدُِتُوُهْم (   ــ أي: مررن اْلرض. وهررذا عررا ، وايفشررهور ختحيحرره بَُرررمي القُررال ِف اْلررر  بقولرره ) َوِل ) َفــاقْـتُـُلوا اْلُمْشــرِِكنَي َحْي
د  اْلَْرَا   َحىته ةروَقا، لووكوْم ف يه  فَإ ْن قَا،َرلووكوْم فَاقْرُرولووهوْم ( .،رو   َقا، لووهوْم ع ْنَد اْلَمْسَّ 
  رردِتُّووهوْم ( )حيررث(: كلمررة ،رردل علررى ايفكرران ، وايفعررىن : ِف أي مكرران مررن أمكنررة اْلرض قــال الشــنقيطي َْ : ) َحْيررثو َو

دِتوهم فاقُلوهم.  ْو
 ذا ما َل ةكونوا ِف اْلر  .وقال بعض العلماء: ه 

د  اْْلَررَا   َحرىته ةروَقرا، لووكوْم ف يره  فَر إ ن قَرا،َرلووكوْم فَراقْرُرولووهوْم  وقال : عمو  هذه اْلةة رححره عمرو  قولره ،عراَ ) َوَِل ،روَقرا، لووهوْم ع نرَد اْلَمْسرَّ 
زَاء اْلَكاف ر ةَن ( . َْ  ََ  َكَذل 

 اْلر  إِل إذا بدؤوا بالقُال. ِبذا قال كاعة من العلماء . وعلى هذا القول ةكون القُال ِل جيوز ِف
َوَِل ) وقال كاهْي من أه  العلم: إهنم ةروْقَُرلوون ِف ك  مكان، كما َدله عليه عمو  )حيث( هنا، وإن كانوا ِف اَْلَر . قالوا: أمها آةَة 

د  اْلَْرَا   َحىته ةروَقا، لووكومْ   ف يه ( فإهنا كان  من مراح  ،شرةع القُال . ،روَقا، لووهوْم ع نَد اْلَمْسَّ 
 . َه الطربي  وقد ذهب بعض العلماء إَ أهنا منسوخة ، وْر

ْدِتوووهوْم ( . َْ  نسخها قوله ،عاَ ) فَإ َذا اْنَسَلَخ اْْلَْشهورو اْلْورو و فَاقْرُرولووا اْلموْشر ك َق َحْيثو َو
 ل بالنسخ .وحكى ابن عطية ِف احملرر على أن اجلمهور على القو 
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 ومما احَُّوا به أن ) براءة ( نزل  بعد سورة البقرة بسنُق ، وأن النِب  قال القرطيب :  ، دخ  مكة وعليه ايفغْر
 فقي  : ابن خط  مُعل، بأسُار الكعبة ، فقال : ) اقُلوه ( .

ْلن قُال ايفشركق فرض ِلز  ِف ك   وقال مكي ِف اَةضاح : والبق الناهر ِف اْلةة أهنا منسوخة ، وهو قول أكْر العلماء ،
 موضع كانوا فيه .

 ( َقوله ،عا ) َوَ ْدُِتُوُهْم ُُ  ةسُْىن الحبيان والنساء .فَاقْـتُـُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْي
رنهَة َخحهر ْ  ََ ) فَاقْرُرولووا اْلموْشر ك َق (  َعا ٌّ ِف  كو    موْشر  ٍّ َلك رنه السُّ رْن اْمرَرأَةٍّ  قال ابن العريب : قَرْوله ،َرَعا ْنرهو َمرْن ،َرَقردهَ  ذ ْكرروهو قَرْبرَ  َهرَذا م  م 
َ َأنه اْلموررَاَد َوَصِب  ٍّ ، َورَاه بٍّ ، َوحوْشَوةٍّ ، َحْسَبَما ،َرَقدهَ  بَرَيانوهو ، َوبَق َي َهَْ  اللهْْظ  َمْن َكاَن حموَار بًا أَْو موسْ  َذاةَرة  ، َو،َربَررقه رَابَة  َواَْ   َ َُع داا ل ْل

 ب اْْلةَة  : اوقْرُرولووا اْلموْشر ك َق الهذ ةَن حيوَار بووَنكوْم.
 : جيوز قُ  النساء وغْيهن ممن ِل جيوز قُلهم ِف حالق 

 : إذا قا،لوا ومحلوا السالح أو قاموا بأعمال ،عُرب من اْلعمال القُالية . أوال  
[ فإن مْهومه أهنا ما كانت هذا لتقاُل  بعض ايفغازي قال : ] يفا رأ  ايفرأة مقُولة ِف ، فإنه  وهذا واضح من ،علي  النِب 

 لو قا،ل  لقُل  .
قال النووي : أكع العلماء على العم  ِبذا اْلدةث ، وهرمي قُ  النساء والحبيان إذا َل ةقا،لوا ، فإن قا،لوا ةقُلون وبذلَ قال 

 كاهْي العلماء .
هق : وقال القرطِب : والحَيح : أهنا إذا قا،ل  با الح ، أو باْلَّارة ، فإنه جيوز قُلها لْو  لس  

ب للقُ  ، فيَّب طرده إِل أن مينع منه مانع .  قوله  أحدمها :  ) ما كان  هذه ،قا،  ( فهذا ،نبيه على ايفعىن ايفْو
، وكال اْلدةْق  نِب لليهودةة الِت طرح  الرهحى على ْر  من ايفسلمق فقُلُه ، وذلَ بعدما أسرها ال قُ  النِب  وال اين :

 مشهور .   ) ايفْهم ( .
 : حق شن الغارات على اْلعداء . اْلالة ال انية

ْ امة الساب، قال )ْلدة َْ ون ، فيحيبون من نسا هم وذرارةهم، فقال: عن الذراري من ايفشركق ةوربَريهُ سئ  النِب ث الحعب بن 
 ( .هم منهم

اْلالة ، وليس ايفراد إباحرة قُلهم بطرة، القحد إليهم ، ب  ايفراد إذا َل ميكن الوصول أي ِف اْلكم ِف ،لَ  قوله ) هم منهم (
 إَ اْلباء إِل بوطء الذرةة ، فإذا أصيبوا ِلخُالطهم ِبم ْاز قُلهم .

 جر [ .] قاله اْلافظ ابن ح: أن ةغار على الكْار باللي  حبيث ِل مييز بق أفرادهم .    ومعىن البيات املراد ِف اْلديُ
: ومعىن البيات وةبيُون : أن ةغار عليهم باللي  حبيث ِل ةعرف الْر  من ايفرأة والحِب ، وأما الذراري فبُشدةد  وقال النووي

 الياء وايفراد بالذراري هنا النساء والحبيان  .
َُُذوُهمْ   ( أي : باْلسر . ) َو

 ةة على ثالثة أقوال.: واخُلف علماء الناسخ وايفنسوخ ِف هذه اْل قال ابن اجلوزي 
وَب قُلهم ، ْ نسخ بقوله ) ف أحدها :  م ا من اً بَرْعدو وإم ا فداًء ( قاله اْلسن ، وعطاء ِف آخرةن.إأن حكم اْلسار  كان ْو
بعردو وإمرا  مرا َمنهراً إبالعكس ، وأنه كان اْلكم ِف اْلسار  ، أنه ِل جيوز قُلهم صررباً ، وإملرا جيروز ايفرن أو الْرداء بقولره ) ف وال اين :

 فداًء ( ْ نوسخ بقوله ) فاقُلوا ايفشركق ( قاله جماهد ، وقُادة.
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أن اْلةُق حمكمُان ، واْلسْي إذا حح  ِف ةد اَما  ، فهو خمْيه ، إن شاَء َمنه عليه ، وإن شاء فاداه ، وإن شاء قُله  وال الُ :
 .  ل ْابر بن زةد ، وعليه عامة الْقهاء ، وهو قول اَما  أمحدصرباً ، أيه ذلَ رأ  فيه ايفحلَة للمسلمق فعَ  ، هذا قو 

ُُُروُهْم (  ِف القالع واْلحون حىت ةضطروا إَ القُ  أو اَسال  . ي:قال ابن عباس : إن هحنوا فاححروهم أ ) َواْح
ُْم ُكله َمْرَفٍد ( ََ كر  ممرر جيُرازون منره ِف أسرْارهم ، وهرذا ،نبيره أي : اقعدوا هلم ِف ك  طرة، ةسلكونه ، وارقبروهم ِف   ) َواقْـُعُدوا 

 على أن ايفقحود إةحال اْلذ  إليهم بك  وسيلة بطرة، القُال أو بطرة، اِلغُيال .
 قال القرطِب : يفرصد : ايفوضع الذي ةورقب فيه العدو  ; ةقال : رصدت فالناً أْرصوده ، أي َرقَرْبُه.

ْن َُابُوا ( من  الشر  . ) فَِِ
ُهََلَة ( ) َوَأقَاُمو  هها اْلكم  .ا ال  أ،وا ِبا مسُقيمة على ْو

نرْهوْم َمْن َعاَهَد اَّللَه لَئ ْن آ،َانَا م ْن َفْضل ه  لََنحهدهَقنه ( . ) َوآُـَُوا الزهَكاَة (  اَةُاء : هو اَعطاء قال ،عاَ ) َوم 
 . الزكاة : هي :  قدر واْب ِف مال خمحوص ، لطا ْة أو ْهة خمحوصة 

َرر ومسيرر  ررروهوْم َو،روررزَك  يه ْم ِب  ررْن أَْمررَواهل  ْم َصررَدَقًة ،وَطه   ررْذ م  ا َوَصرر    بررذلَ : ْلهنررا ،زكرري ايفررال ، و،زكرري صرراحب ايفررال ، كمررا قررال ،عرراَ )خو
ََ َسَكٌن ( ، ب  و،زكي اجملُمع كله ، فُنُشر احملبة والو ا  واَخاء .  َعَلْيه ْم إ نه َصالَ،

 الزكاة [ كقوله ،عاَ ) وأقيموا الحالة وآ،وا الزكاة ( .،عاَ بق الحالة واَنْاق ار  و كْْياً ما ةقرن هللا ،ب [ 
إن الحررالة حرر، هللا وعباد،رره وهرري مشررُملة علررى ،وحيررده والْنرراء عليرره وِتَّيررده ، واَنْرراق هررو مررن اَحسرران إَ ايفخلرروقق  قيــل :

 صه يفعبوده ، وسعيه ِف نْع اخلل، .بالنْع ايفُعدي إليهم ، وسعادة العبد دا رة بق اْلمرةن : إخال
 الحالة رأس العبادات البدنية ، والزكاة رأس العبادات ايفالية . وقيل :
 الحالة طهارة للنْس والبدن ، والزكاة طهرارة للمال . وقيل :

 أي : ا،ركوهرررم .) َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ( 
 كْرت .ةغْر السيئات مهما عنم  و ِإنه اَّللهَ َغُفوٌر ( )  

 والغْور : اسم من أمساء هللا.
 الغْور: الذي َل ةزل ةغْر الذنوب وةُوب على ك  من ةُوب. قال السعدي : 

 قال ابن القيم:
 وهو الغْور فلو أ،ى بقراِبا ... من غْي شر  ب  من العحيان

 ْل،اه بالغْران م ء قراِبا ... سبَانه هو واسع الغْران.
ررورو ذوو الرهمْحَررة ( وهررو مُضررمن للمغْرررة الواسررعة كمرر ْو ََ اْلَغ ررَعةٍّ( ، وقررال ،عرراَ )َورَبُّرر ررْم ذوو َرمْحَررةٍّ َواس  ا قررال ،عرراَ )فَررإ ْن َكررذهبووَ  فَرقوررْ  رَبُّكو

َعْ  كو ه َشْيءٍّ(.  وقال ،عاَ )ورمَحِت  َوس 
قرال )ةردَ  أن رسرول هللا وايفغْرة: هي سرذ الرذنب عرن اخللر، ، والَُّراوز عرن عقوبُره ، كمرا ِف حردةث ابرن عمرر ِف ايفناْراة 

فيقرره بذنوبه ، فيقرول: أ،عررف ذنرب كرذا؟ أ،عررف  -أي سذه ورمحُه  -حىت ةضع كنْه  -عز ْو   -ايفؤمن ةو  القيامة من ربه 
ا ذنب كذا؟ فيقول: نعم ، أي ريب ، حىت إذا قرره بذنوبه ، ورأ  ِف نْسه أنه هلَ ، قال هللا: سذهتا عليَ ِف الردنيا وأنرا أغْرهر

 لَ اليو ( رواه البخاري ومسلم.
 ومنه مسي ايفغْر ، وهو البيضة الِت ،وضع على الرأس ،سذه و،قيه السها .
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 :اْلثار ايفذ،بة على معرفُنا ِبذا اِلسم 
 أوًِل: حمبة هللا ومحده وشكره على رمحُه لعباده وغْرانه لذنوِبم.

اء وايفغْرة للشاردةن عن هللا ،عا َ وايفسرفق على أنْسهم ، فهمرا عنمر  ذنروب العبرد فرإن مغْررة هللا ورمحُره ثانياً: فُح باب الْر
ررَ  َصرر رراٌر ل َمررْن ،َرراَب َوآَمررَن َوَعم  ْه َ   َلَغ ْوه أعنررم كمررا قررال ،عرراَ )إن ربررَ وسررع يفغْرررة( ، وقررد ،كْرر  هللا بررايفغْرة يفررن ،رراب )َوإ  اً  اْل 

ود وكرمه أن ،عهد بأن ةبد ل سيئات ايفرذنبق إَ حسرنات قرال ،عراَ عرن الُرا بق )إ ِله َمرْن ،َراَب َوآَمرَن اْهََُد ( ، ب  من فضله ْو
يماً(. ْووراً َرح  ََ ةروَبد  لو اَّللهو َسي  َئاهت  ْم َحَسَناتٍّ وََكاَن اَّللهو َغ اً فَأوولَئ   َوَعم َ  َعَماًل َصاْل 

َ   ثالْرراً: اَكْررار مررن اْلعمررال الحرراْلة واْلسررنات ْلهنررا مررن أسررباب اْلحرر ول علررى مغْرررة هللا للسرريئات السررالْة قررال سرربَانه )َوإ 
ْوه اْهََُد (. اً  ْهاٌر ل َمْن ،َاَب َوآَمَن َوَعم َ  َصاْل   َلَغ

رابعاً: إن كونه سبَانه غْوراً وغْراراً للرذنوب ِل ةعرين أن ةسررف ايفسرلم ِف اخلطاةرا والرذنوب وةَُّررأ علرى معحرية هللا ،عراَ حبَّرة 
ْو أن هللا غْور ر   وراً(.حيم، ْلن ايفغْرة ِل ،كون إِل بشروطها وانُْاء موانعها قال سبَانه )إْن َ،كوونووا َصاْل  َق فَإ نههو َكاَن ل ْْلَوهاب َق َغ
 فإنه ةُوب عليه وةغْر له . –مهما كان ذنبه  –ومن رمحُه أن من ،اب ) رَِحيٌم ( 

لرمحة الواسعة هلل ،عاَ ، كما قال ،عاَ )فَإ ْن َكذهبووَ  فَرقوْ  رَبُّكوْم ذوو َرمْحَةٍّ والرحيم : اسم من أمساء هللا دال على إثبات صْة ا
َعْ  كو ه َشْيءٍّ(. َعةٍّ( وقال ،عاَ )َوَرمْحَِت  َوس   َواس 

 :ورمحة هللا ،عاَ لعباده نوعان 
 : رمحة عامة.األوَل

بالنعم والعطاةا ، و،حَيح أبداهنم ، و،سخْي ايفخلوقات من وهي جلميع اخلال ، بإجيادهم ، و،ربيُهم ، ورزقهم ، وإمدادهم 
 نبات وحيوان وكاد ِف طعامهم وشراِبم ، ومساكنهم ، ولباسهم ، وحركاهتم ، وغْي ذلَ من النعم الِت ِل ،عد وِل هحى.

 : رمحة خاصة.ال انية
داةة والحراط ايفسُقيم ، وةْبُهم عليه ، وةدافع عنهم وهذه الرمحة ِل ،كون إِل للمؤمنق فْيمحهم هللا ِف الدنيا بُوفيقهم إَ اهل

وةنحرهم على الكافرةن وةرزقهم اْلياة الطيبة وةبار  هلم فيها ، وميدهم بالحرب واليقق عند ايفحا ب ، وةغْر هلم ذنوِبم ، 
اجلنة ، كما قال ،عاَ )وََكاَن وةكْرها بايفحا ب ، وةرمحهم ِف اْلخرة بالعْو عن سيئاهتم والرضا عنهم واَنعا  عليهم بدخول 

يماً(.  ب اْلموْؤم ن َق َرح 
 قال الشيخ ابن عْيمق: فهي رمحة إميانية دةنية دنيوةة.

  َومن أعنم آثار رمحة هللا ،عاَ إرسال الرس  وإنزال الكُب هداةة للناس وإخراًْا هلم من النلمات إَ النور، كما قال ،عا
َياناً ل كو    َشْيءٍّ َوهودً  َوَرمْحًَة َوبوْشَر  ل  )َوَما أَْرَسْلَناَ  إ ِله  ََ اْلك َُاَب ، برْ  ْلموْسل م َق(.َرمْحًَة ل ْلَعاَلم َق( وقال ،عاَ )ونَرزهْلَنا َعَلْي

  ومن رمحُه: سبَانه مغْر،ه لذنوب عباده بالحْح عنهم ، و،كْْي سيئاهتم ، وفُح باب الُوب هلم ، كما قال ،عاَ )قوْ  ةَا
يعاً ع   ْ رو الذُّنووَب كَ  ه ْم ِل ،َرْقَنطووا م ْن َرمْحَة  اَّلله  إ نه اَّللَه ةَرْغ ْوس  يمو(.َباد َي الهذ ةَن َأْسَرفووا َعَلى أَنْر ْوورو الرهح    إ نههو هوَو اْلَغ
  اءَكوْم َرسووٌل َْ كوْم َعز ةٌز َعَلْيه  َما ةنبغي على العبد أن ةُحف بحْة الرمحة ، فقد مدح ِبا أشرف رسله فقال )َلَقْد  ْوس  م ْن أَنْر

يٌم( ، ومن أمسا ه  نَرهوْم( ، وخص أبو  َعن ُّْم َحر ةٌص َعَلْيكوْم ب اْلموْؤم ن َق َرؤووٌف َرح  )نِب الرمحة( ومدح الحَابة بقوله )رومَحَاءو بَريرْ
 بكر من بينهم بقوله )أرحم أمِت بأمِت أبو بكر(.

  ِبذا اِلسم:اْلثار ايفذ،بة على معرفُنا 
حمبة هللا احملبة العنيمة ، وذلَ حينما ةْكر العبد وةننر ِف آثار رمحة هللا ِف اْلفاق وِف النْس والِت ِل ،عد وِل هحى ،  أوال :
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 وهذا ةْمر جترةد احملبة هلل والعبودةة الحادقة له سبَانه و،قدمي حمبُه على النْس واْله  وايفال والناس كيعاً.
اء والُعل، برمحة هللا وعد  اليأس من رمحة هللا ،عاَ ، فإن هللا قد وسع  رمحُه ك  شيء ، وحسن النن باهلل عبودة ثانيا : ة الْر

 وانُنار الْرل بعد الشدة من أْ  العبادات.
رسله فقال  ا،حاف العبد بالرمحة وبذهلا لعباد هللا ،بار  و،عاَ، وقد حض هللا عباده على الُخل، ِبا، ومدح ِبا أشرف ثال ا :

يمٌ  كوْم َعز ةٌز َعَلْيه  َما َعن ُّْم َحر ةٌص َعَلْيكوْم ب اْلموْؤم ن َق َرؤووٌف َرح  ْوس  اءَكوْم َرسووٌل م ْن أَنْر َْ أنه نِب الرمحة، ومدح  ( ومن أمسا ه )َلَقْد 
فيه )أرحم أمِت أبو  يث قال الحَابة بقوله )رمحاء بينهم( وخوص أبو بكر بينهم بالكمال البشري ِف الرمحة بعد الرس  ح

 بكر( رواه أمحد.
 الُعرض لرمحة هللا بْع  أسباِبا. رابعا :
 :وإذا كان هللا رحيماً فينبغي أن ةعم  باْلسباب الِت ،نال ِبا الرمحة 

 أوًِل: رمحة الناس.
 ) ارمحوا من ِف اْلرض ةرمحكم من ِف السماء( رواه أبو داود. قال 
 من عباده الرمحاء ( مُْ، عليه. ) إملا ةرحم هللا وقال 
 ) والشاة إن رمحُها رمحَ هللا ( رواه أمحد. وقال 

 ثانياً: اَحسان.
ن َق(. س  َْ  قال ،عاَ )إ نه َرمْحََ  اَّلله  َقر ةٌب م َن اْلمو

 . ثالْاً: طاعة الرسول 
 .قال ،عاَ )َوَأط يعووا الرهسووَل َلَعلهكوْم ،روْرمَحووَن(

 ماحة ِف البيع والشراء.رابعاً: الس
اًل مسَاً إذا باع وإذا اشذ  وإذا اقُضى ( رواه البخاري. قال رسول هللا   ) رحم هللا ْر

 خامساً: عيادة ايفرةض.
 ) من عاد مرةضاً خاض ِف الرمحة ( رواه مسلم. قال رسول هللا 

 سادساً: قيا  اللي  وإةقاظ اْله .
ال قا  قال رسول هللا  هها ايفاء( رواه أبو داود. )رحم هللا ْر  من اللي  فحلى وأةقظ امرأ،ه ، فإن أب  نضح ِف ْو

 سابعاً: اْلل، ِف النسَ.
 )اللهم ارحم احمللقق ثالثاً( مُْ، عليه. قال رسول هللا 

 ثامناً: جمالس الذكر.
 مسلم.) ِل ةقعد قو  ةذكرون هللا إِل حُْهم ايفال كة وغشيُهم الرمحة( رواه  قال رسول هللا 

 ،اسعاً: اجللوس ِف ايفسَّد.
 ) إن ايفال كة ،سُغْر للمحلي مادا  ِف محاله ،قول: اللهم اغْر له اللهم ارمحه( مُْ، عليه. قال رسول هللا 

 عاشراً: مساع حدةث الرسول و،بليغه.
 اه ابن حبان.) رحم هللا من مسع مين حدةْاً فبلغه كما مسعه ، فرب مبلغ أوعى من سامع( رو  قال رسول هللا 

 اْلادي عشر: اَنحات للقرآن.
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ُووا َلَعلهكوْم ،روْرمَحووَن(.  قال ،عاَ )َوإ َذا قور َئ اْلقوْرآنو فَاْسَُم عووا َلهو َوأَْنح 
 الْاَ عشر: إقامة الحالة وإةُاء الزكاة.

 كوْم ،روْرمَحووَن(.قال ،عاَ )وأَق يمووا الحهالَة َوآ،ووا الزهَكاَة َوَأط يعووا الرهسووَل َلَعله 
 الْالث عشر: اِلسُغْار.

ْ رووَن اَّللَه لََعلهكوْم ،روْرمَحووَن(.  قال ،عاَ )َلْوِل َ،ْسَُرْغ
 الفوائد :

وب قُال ايفشركق . -1  ْو
 مشروعية اجلهاد ، وأنه باق لقُال الكْار . -2
وب إعالء كلمة هللا ِف ك  مكان . -3  ْو
 فُنة . جيب قُال الكْار حىت ِل ،كون -4
 أن من ،اب وأقا  الحالة وآ،ى الزكاة فإنه ةكف عنه . -5
 سعة رمحة هللا بقبول ،وبة من ،اب . -6
 فض  الحالة وعنيم مكانُها . -7
 فض  الزكاة ، وأهنا أعنم ركن بعد الحالة . -8
 إثبات امسق من أمساء هللا وُها : الغْور والرحيم . -9

 ( ( .6َن )نَي اْسَتَجاَرَك فََأِ ْرُا َحَّته َيْسَمَع َكَلَم اَّللِه َلُه أَْبِلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك بِأَنـهُهْم قـَْوٌم ال يـَْعَلُمو ) َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِكِ 
 [ . 6] الُوبة : 

---------- 
رررَن اْلموْشرررر ك قَ  ( ةقرررول ،عررراَ لنبيررره  ) َوِإْن َأَحـــٌد ِمـــَن اْلُمْشـــرِِكنيَ  ( الرررذةن أمر،رررَ بقُررراهلم، وأحللررر  لرررَ اسرررُباحة  ) َوإ ْن َأَحرررٌد م 

 نْوسهم وأمواهلم .
 ( أي: اسُأمنَ، فأْبه إَ طلبُه .اْسَتَجاَرَك )  
 ( أي: القرآن ،قرؤه عليه و،ذكر له شيًئا من أمر  الدةن ،قيم عليه به حَّة هللا . َحَّته َيْسَمَع َكَلَم اَّللهِ ) 
ع إَ بالده وداره ومأمنه .( أي:  َلُه أَْبِلْغُه َمْأَمَنهُ )   وهو آمن مسُمر اْلمان حىت ةْر
 ( أي: إملا شرعنا أمان مْ  هؤِلء ليعلموا دةن هللا، و،نُشر دعوة هللا ِف عباده. َذِلَك بِأَنـهُهْم قـَْوٌم ال يـَْعَلُمونَ ) 
 من أماهنم حىت ةسمعوا وةُدبرواذلَ اْلمر باَْارة للمشركق ، بسبب أهنم ِل ةعلمون حقيقة دةن اَسال  ، فال بد  ي:أ

ةعطي اْلمان يفن ْاءه، مسذشًدا أو ِف رسالة، كما ْاءه ةو  اْلدةبية كاعة من الرس  مرن قررة ،  ومن هذا كان رسول هللا 
، منهم: عروة بن مسعود، وم ْكَرز بن حْص، وسهي  بن عمرو، وغْيهم واحًدا بعد واحد، ةذددون ِف القضرية بينره وبرق ايفشرركق

عوا إَ قومهم فأخربوهم بذلَ، وكان  فرأوا من إعنا  ايفسلمق رسول هللا  ما ِبرهم وما َل ةشاهدوه عند ملَ وِل قيحر، فْر
 ذلَ وأمْاله من أكرب أسباب هداةة أكْرهم.

 ْرهو َحىته َةْسَمَع َكالَ  اَّلله  (  قال السعدي  ْ قرو  ِل ةعلمرون، فرِبرا كران والسربب ِف ذلرَ أن الكْرار  ...: قوله ،عاَ ) فََأ
اسُمرارهم على كْرهم جله  منهم، إذا زال اخُاروا عليه اَسال ، فلذلَ أمر اَّلل  رسوله، وأمُه أسو،ه ِف اْلحكا ، أن جيْيوا مرن 

.  طلب أن ةسمع كال  اَّلل 
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ْلنره ،عراَ هرو ايفرُكلم بره، وأضرافه وِف هذا حَّة صرحية يفذهب أه  السرنة واجلماعرة، القرا لق برأن القررآن كرال  اَّلل  غرْي خملروق، 
 إَ نْسه إضافة الحْة إَ موصوفها، وبطالن مذهب ايفعُزلة ومن أخذ بقوهلم: أن القرآن خملوق.

 وكم من اْلدلة الدالة على بطالن هذا القول، ليس هذا حم  ذكرها.
 الفوائد :

 حرص اَسال  على نشر اخلْي ومساع الدعوة لك  أحد . -1
وب إقام -2  ة اْلَّة على أحد .ْو
 عنمة ،عاليم اَسال  .-3
 أن القرآن كال  هللا ،عاَ منه بدأ وإليه ةعود . -4
ِقيُموْا اِم َفَما اْستَـَقاُموْا َلُكْم فَاْستَ ) َكْيَف َيُكوُن ِلْلُمْشرِِكنَي َعْهٌد ِعنَد اَّللِه َوِعنَد َرُسوِلِه ِإاله الهِذيَن َعاَهدُتُّْ ِعنَد اْلَمْسِجِد اْْلَرَ  

ُُِ ُُّّ اْلُمتهِقنَي ) ُْم ِإنه اَّللهَ  ََ7. ) ) 
 [ . 7] الُوبة : 

---------- 
 ( اِلسُْها  هنا للُعَّب ايفُضمن لإلنكار . ) َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْشرِِكنَي َعْهٌد ِعنَد اَّللِه َوِعنَد َرُسوِلهِ 

هللا ةأمنون به من عذابه ، وقي  : معىن اْلةة : حمال أن ةْب  هلؤِلء وِف اْلةة إضمار . وايفعىن : كيف ةكون للمشركق عهد عند 
 عهد ، وهم أضداد لكم مضمرون للغدر ، فال ةطمعوا ِف ذلَ وِل حيد ثوا به أنْسهم ،

  َةبق ،عاَ حكمُه ِف الرباءة من ايفشركق وننر،ه إةاهم أربعة أشهر، ْ بعد ذلَ السيف ايفرهف أةن ثقْوا، فقال ،عا
 ْيَف َةكوونو ل ْلموْشر ك َق َعْهٌد( أي: أمان وةذكون فيما هم فيه وهم مشركون باهلل كافرون به وبرسوله .)كَ 
 وِف اْلةة إضمار ، أي كيف ةكون للمشركق عهد مع إضمار الغدر والنكث . قال القرطيب : 
 عهد معهم.: فْي وصْهم بايفشركق إمياء إَ عل ة اَنكار على دوا  ال وقال ابن عاشور 

 ( ةعين ةو  اْلدةبية . ) ِإال الهِذيَن َعاَهْدُُتْ ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْْلََرامِ 
لوَغ حمَ له    د  اْلَْرَا   َواهْلَْدَي َمْعكووفًا َأْن ةَربرْ  هو ( .كما قال ،عاَ ) هومو الهذ ةَن َكَْرووا َوَصدُّوكوْم َعن  اْلَمْسَّ 
  د بإسالمهم عا  الُْح.قال قو  منهم جماهد : هم خزاعة ور 

 وقال ابن زةد : هم قرة  نزل  فلم ةسُقيموا ، فنزل ،أْيلهم أربعة أشهر بعد ذلَ.
وضعف هذا القول بأن  قرةشًا بعد اْلذان بأربعة أشهر َل ةكن فيهم إِل مسلم، وذلَ بعد فُح مكة بسنة، وكذلَ خزاعة. قاله 

 الطربي.
ُمْ َفَما اْستَـَقاُموا َلُكْم فَاْسَتقِ )  ََ ( أي: مهما ِتسكوا ِبا عاقدِتوهم عليه وعاهدِتوهم من ،ر  اْلرب بينكم وبينهم عشر  يُموا 

 سنق فاسُقيموا هلم .
 قي  : هم بعض قبا   بين بكر ممن أقا  على العهد وَل ةنقض ، وهذا اخُيار ابن ْرةر .

 و خزمية وبنو مدجل وبنو ضمرة وبنو الدة  ; قال السدي والكلِب وابن اسَاق : هم من قبا   بكر : بن قال البغوي
وهم الذةن كانوا قد دخلوا ِف عهد قرة  ةو  اْلدةبية ، فلم ةكن نقض العهد إِل قرة  وبنو الدة  من بين بكر فأمر بإِتا  العهد 

 يفن َل ةنقض .
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ُُِ ُُّّ اْلُمتهِقنيَ    ( الذةن ةُقون رِبم وميُنعون عن نقض العهد . ) ِإنه اَّللهَ 
 هذا فض  عنيم للُقو  وأهلها .وِف  

 ْلمُه . فالُقو  هي وصية هللا جلميع خلقه ، ووصية رسوله 
 إذا بعث أمْياً على سرةة أوصاه ِف خاصة نْسه بُقو  هللا ، وِبن معه من ايفسلمق خْياً . كان 

 اعة ْل مُهم .ِف حَّة الوداع ةو  النَر وصى الناس بُقو  هللا وبالسمع والط ويفا خطب رسول هللا 
 ويفا وعظ الناس كأهنا موعنة مودع قال : أوصيكم بُقو  هللا .

 وقال يفعاذ : ا،، هللا حيْما كن  .
 . الُقو  مأخوذة من الوقاةة ، وهي : أن جيع  اَنسان لنْسه وقاةة من عذاب هللا بْع  أوامره واُْناب نواهيه 

 عدة عن السلف كلها داخلة ه  هذا ايفعىن .وهذا من أكع الُعارةف ، وقد ْاء ِف معناها آثار 
 قال علي : الُقو : اخلوف من اجللي  ، والعم  بالُنزة  ، والرضا بالقلي  ، واِلسُعداد ليو  الرحي  .
 وقال ابن مسعود : حقيقة ،قو  هللا : أن ةطاع فال ةعحى ، وةذكر فال ةنسى ، وةشكر فال ةكْر .

و ثواب هللا ، وأن ،ذ  معحية هللا على نور من هللا ، وقال طل، بن حبيب : الُقو  أن ،ع م  بطاعة هللا على نور من هللا ، ،ْر
 ختاف عقاب هللا .

 قال ابن القيم : وهذا من أحسن ما قي  ِف حد الُقو  .
عمل  ؟ وروي أن عمر بن اخلطاب سأل أيب بن كعب عن الُقو  ؟ فقال: ه  أخرذت طرةقاً ذا شو  ؟ قال: نعم ، قال : فما 

 قال: ،شمرت وحذرت ، قال : فذا  الُقو  .
 قال ابن ايفعُز :

 وكبيررررررررهرررررررررررا فهررررررررو الُرررقى  خ  الذنوب صغْيها
 أرض الشو  حيذر ما ةر  كن مْ  ماش فرررررررررروق 

 رررررىِل هقرررررررررن صررررررررررررررغرْية         إن اجلبررررررررررررررررال من اْلحر
 : فضائل التقوى 

 : أهنا سبب لُيسْي اْلمور . أوال  
 قال ،عاَ ) َوَمن ةَرُه،  اَّللَه جَيَْع  لههو م ْن أَْمر ه  ةوْسراً ( .

 : أهنا سبب َكرا  هللا . ثانيا  
 قال ،عاَ ) إ نه َأْكَرَمكوْم ع نَد اَّلله  أَ،ْرَقاكوْم (. 

 : العاقبة ْله  الُقو  . ثال ا  
 ،عاَ ) َواْلَعاق َبةو ل ْلموُهق َق ( . قال
 : أهنا سبب ِف دخول اجلنة . رابعا  

 قال ،عاَ ) َوأوْزل َْ   اجْلَنهةو ل ْلموُهق َق ( .
نهةٍّ َعْرضوَها السهَماَواتو َواْْلَْرضو أوع دهْت ل ْلموُهق قَ  َْ ْ َرةٍّ م ْن رَب  كوْم َو ََ َمْغ   ( .وقال ،عاَ )َوَسار عووا إ 

 : أهنا سبب لُكْْي السيئات . َامسا  
راً( . ْْ ْ  ْر َعْنهو َسي  َئا، ه  َوةروْعن ْم َلهو َأ  قال ،عاَ )َوَمن ةَرُه،  اَّللَه ةوَك
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 : أهنا سبب ْلحول البشر  هلم . سادسا  
نْرَيا( .قال ،عاَ  )الهذ ةَن آَمنووْا وََكانووْا ةَرُرهقووَن هَلومو اْلبوْشَر  ِف  اْْلَياة  ال  دُّ

 : أهنا سبب للْوز واهلداةة . سابعا  
َْا  زووَن( .  ََ هومو اْل  قال ،عاَ  )َوَمن ةوط ع  اَّللَه َوَرسوولَهو َوَرَْ  اَّللَه َوةَرُرهْقه  فَأوْولَئ 

 : أهنا سبب للنَّاة ةو  القيامة . ثامنا  
ي الهذ ةَن ا،رهَقوا وهنََذرو النه  ْوه نروَنَّ   ْ ي اً( .قال ،عاَ )  ْ  ال م َق ف يَها 

 : أهنا سبب لُُْيح الربكات من السماء واْلرض . ُاسعا  
. ) َنا َعَلْيه م بَررََكاتٍّ م  َن السهَماء  َواَْلْرض  َْ َُ َْ  قال ،عاَ )َوَلْو أَنه أَْهَ  اْلقوَر  آَمنووْا َوا،رهَقوْا َل

 : أهنا سبب للخرول من ايفأزق . عاشرا  
( .قال ،عاَ )َومَ  بو اً َوةَرْرزوْقهو م ْن َحْيثو َِل حَيَُْس   ن ةَرُه،  اَّللَه جَيَْع  لههو خَمْرَْ
 : أهنا سبب حملبة هللا . اْلادي عشر

 قال ،عاَ )إ نه اَّللَ  حيو بُّ اْلموُهق َق ( .
 : أهنا سبب لالهُداء بالقرآن . ال اين عشر 

ََ اْلك َُابو ِل رَْةَب ف يه    هودً  ل ْلموُهق َق ( . قال ،عاَ )َذل 
 : بالُقو  ،نال معية هللا . ال الُ عشر

 قال ،عاَ )َوا،رهقووا اَّللَه َواْعَلمووا َأنه اَّللَه َمَع اْلموُهق َق ( .
 : أهنا خْي زاد . الرابع عشر

َر الزهاد  الُرهْقَو ( .  قال ،عاَ )َو،َرَزوهدووا فَإ نه َخيرْ
 سباب ني  اْلْر العنيم .: أهنا من أ اخلامس عشر

ٌر َعن يٌم( . ْْ نرْهوْم َوا،رهَقْوا َأ  قال ،عاَ )ل لهذ ةَن َأْحَسنووا م 
 : أن اْلخرة خْي من الدنيا للمُقق . السادس عشر

ٌر ل َمن  ا،رهَقى َوِل ،وْنَلمووَن فَُ ياًل ( . رَةو َخيرْ  قال ،عاَ ) واْْلخ 
 : أهنا سبب لقبول اْلعمال . السابع عشر

َا ةَرَُرَقبه و اَّللهو م َن اْلموُهق َق( .  قال ،عاَ )قَاَل إ مله
 أن لباس الُقو  خْي لباس . ال امن عشر :

ٌر( . ََ َخيرْ  قال ،عاَ )َول َباسو الُرهْقَو  َذل 
 : أهنا من أسباب الرمحة . التاسع عشر

َعْ  كو ه َشْيءٍّ َفَسَأْكُوبروَها ل    لهذ ةَن ةَرُرهقووَن َوةروْؤ،ووَن الزهَكاَة َوالهذ ةَن هوْم ب آةا، َنا ةروْؤم نووَن( .قال ،عاَ )َوَرمْحَِت  َوس 
 : أهنا من أسباب وِلةة هللا .العشرون 

 ( .قال ،عاَ )َأِل إ نه أَْول َياَء اَّلله  ِل َخْوٌف َعَلْيه ْم َوِل هوْم حَيَْزنووَن . الهذ ةَن آَمنووا وََكانووا ةَرُرهقوونَ 
ُّ اْلموُهق َق ( . وقال  ،عاَ )َواَّللهو َوِل 
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 .  قال اْلسن : ما زال  الُقو  بايفُقق حىت ،ركوا كْْياً من اْلالل خمافة اْلرا 
قى .  وقال الْوري : إملا مسوا مُقق ، ْلهنم ا،قوا ما ِل ةُو

 مرا،ب الُقو  :  قال ابن القيم : 
 الُقو  ثالث مرا،ب :

اْلمية عن الْضول وما ِل  ، وال ال ة :محي ُها عن ايفكروهات  وال انية :جلوارح عن اْلثا  واحملرمات ، محي ة القلب وا إحداها : 
 ةعين .

 فاْلَو ،عطي العبد حيا،ه ، والْانية ،ْيده صَُه وقو،ه ، والْالْة ،كسبه سروره وفرحه وِبَُّه .           
 الفوائد :

 ِل عهد لكافر ةنقض العهد . -1
 دة على الكْار الغادرةن .جيب الش -2
وب الوفاء بالعهود . -3  ْو
 فض  وعلو منزلة الُقو  وايفُقق . -4
 على ايفسلم أن حيرص على ك  سبب ةؤدي إَ الُقو  . -5
 إثبات احملبة هلل ،عاَ . -6

( اْشتَـَرْوا 8ُكْم بَِأفْـَواِهِهْم َوَُْأََب قـُُلوبـُُهْم َوَأْك ـَُرُهْم فَاِسُقوَن )) َكْيَف َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم اَل يـَْرقـُُبوا ِفيُكْم ِإالا َواَل ِذمهة  يـُْرُضونَ 
َُدُّوا َعْن َسِبيِلِه ِإنـهُهْم َساَء َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن ) ( اَل يـَْرقـُُبوَن ِف ُمْؤِمٍن ِإالا َواَل ِذمهة  َوُأولَِ َك ُهُم 9بِآيَاِت اَّللِه ََثَن ا قَِليَل  َف

ُِ ُل اْْليَاِت لَِقْوٍم يـَْعلَ 10ُمْعَتُدوَن )الْ  يِن َونـَُف َواُنُكْم ِف الدِ  َْ ُهََلَة َوآُـَُوا الزهَكاَة فَِِ ْن َُابُوا َوَأقَاُموا ال  ( ( .11ُموَن )( فَِِ
 [ . 11 – 8] الُوبة : 

------------- 
( أعاد اِلسُْها  الُعَِّب للُأكيد والُقرةر ، والُقدةر : كيف ةكون هلم الا َواَل ِذمهة  ) َكْيَف َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم اَل يـَْرقـُُبوا ِفيُكْم إِ 

ً ( : أي عهد ًا ) عهد عند هللا وعند رسوله؟ واْلال أهنم إن ةنهروا عليكم بالغلبة لكم ) َِل ةَرْرقروبووْا ( أي : ِل ةراعوا فيكم )  إ ِل 
 َوَِل ذ مهًة (  القرابة .

 ةقول ،عاَ حمرضا للمؤمنق على معاداة ايفشركق والُربي منهم، ومبينا أهنم ِل ةسَُقون أن ةكون هلم  قال ابن كْْي :
 عهد لشركهم باهلل وكْرهم برسول هللا ولو أهنم إذ ظهروا  على ايفسلمق وأد ةلوا عليهم، َل ةبقوا وَل ةذروا، وِل راقبوا فيهم إِل وِل

 ذمة.
 ة ( العهد .) اَل ( القرابة ، ) والذم
( أي : ةقولون بألسنُهم ما فيه جماملة وحماسنة لكم ، طلبًا يفرضاهتم و،طييب قلوبكم ، وقلوِبم ،أىب ) يـُْرُضوَنُكْم بَِأفْـَواِهِهْم 

هق  ذلَ وختالْه ، و،ود  ما فيه مساء،كم ومضر،كم ، كما ةْعله أه  النْاق وذو الْو
 لكم ، ب  هم اْلعداء حقاً ، ايفبغضون لكم صدقاً . ايفي  واحملبة ) َوَُْأََب قـُُلوبـُُهْم (

ون عن طاعة هللا ،عاَ . ) َوَأْك ـَُرُهْم فَاِسُقونَ    ( أي : أكْرهم خاْر
  ها لإلفساد ، وةطل، وةراد به الكْر كقوله ،عاَ )َوأَمها والْس، هو اخلرول عن طاعة هللا ، ومنه مسي  الْأرة فوةسقة خلرْو
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ق َق ( .الهذ ةَن َفَسقووا  َْاس   َفَمْأَواهومو النهارو ( وقال ،عاَ ) وَما ةوض  ُّ ب ه  إ ِله اْل
ٌ، ب َنَبأٍّ ( . اءَكوْم فَاس  َْ  وةطل، وةراد به ما دونه من ايفعاصي كقوله ،عاَ ) ةَا أَةرَُّها الهذ ةَن آَمنووا إ ْن 

،ركوها و،َرَعوهضووا منها مثناً  -الِت هي هذا القرآن العنيم-لوا بآةات هللا الشرعية أي : اسُبداْشتَـَرْوا بِآيَاِت اَّللِه ََثَن ا َقِليَل  ( )  
 قلياًل ، من أمور الدنيا اخلسيسة .

 : اِلشذاء ِف لغة العرب الِت نزل ِبا القرآن معناه: اِلسُبدال، فك  أحد اسُبدل شيئًا من شيء ،قول  قال الشنقيطي
 ا ةُناول ك  اسُبدال كا ناً ما كان .العرب: اشذاه، فاِلشذاء ِف لساهن

 ،ركوها و،َرَعوهضووا منها مثناً قليالً. -الِت هي هذا القرآن العنيم-فمعىن ) اْشَُرَرْوْا ب آةَات  اَّلله  ( اسُبدلوا بآةات هللا الشرعية 
 واخُلف العلماء بايفراد ِبذا الْهَمن  الَقل ي  : 
فدعاهم أبو سْيان بن حرب، وأطعمهم  قو  من اْلعراب الذةن كانوا عاهدوا النِب هي نزل  ِف  فقال مجاعة من العلماء: 

 أوْكَلة، ونقضوا العهود بسبب ذلَ. وهذا قاله َكَاَعٌة َكْ ْيٌَة م َن ايفْسرةن ِف هذه اْلةة. وهو مسُبعد ْد اً .
َيانَ   ْْ . ْلن هذه اْلةة من براءة نزل  بعد إسال  أيب سْيان; ْلنه أَبَا سو ، َوَهذ ه  نَرَزَلْ  َعاَ  ، ْسعٍّ ُْح  َعاَ  مَثَانٍّ َْ  َأْسَلَم َعاَ  ال

 : هي ِف اليهود; ْلهنم هم الذةن ،َرَبدهلووا الرَُّشا من بيان اْل،، وهو ضعيف أةضاً.وقال بعض العلماء
مثنًا قلياًل من مُاع اْلياة الدنيا، وهو  أن ايفعىن: أن الكْار ،بدلوا من آةات هللا والعم  ِبا ْاء عن هللا -إن شاء هللا-والَُقي، 

 عد  الُقيد بالشرع، وبقاؤهم على ما كانوا عليه، وا،باعهم أهواءهم .   ) العذب النمْي ( . -مْالً -
 : وقد ،قد  أن اليهود قد اشذوا بآةات هللا مثناً قلياًل 

َ الهِت   ْعَمِت 
َا أَنْرَزْل و كما قال ،عاَ ) ةَا َبين  إ ْسرا يَ  اذْكورووا ن  أَنْرَعْم و َعَلْيكوْم َوأَْوفووا ب َعْهد ي أووف  ب َعْهد كوْم َوإ ةهاَي فَاْرَهبوون  َوآم نووا ِب 

 ن  (موَحد  قاً ل َما َمَعكوْم َوِل َ،كوونووا أَوهَل َكاف رٍّ ب ه  َوِل َ،ْشَُررووا ب آةَايت  مَثَناً قَل ياًل َوإ ةهاَي فَا،رهقوو 
ْوه ةَرقوولووَن َهَذا م ْن ع ْند  اَّلله  ل َيْشَُررووا ب ه  مَثَناً وقال ،عاَ )  قَل ياًل فَرَوْةٌ  هَلوْم مم ها َكََُبْ  أَْةد ةه ْم  فَرَوْةٌ  ل لهذ ةَن َةْكُوبووَن اْلك َُاَب ب أَْةد ةه ْم 

بووَن ( .  َوَوْةٌ  هَلوْم مم ها َةْكس 
 اً قَل يالً ( قال : الْمن القلي  الدنيا حبذافْيها .سئ  اْلسن البحري عن قوله ،عاَ ) مَثَن

  فالْمن القلي  : ةشم  ايفال وايفنحب واجلاه والشهرة والرفعة ، فإن أحبار اليهود لو آمنوا ِبَمد  لذهب  عنهم
 بعض ما هم فيه من ايفكانة وايفنزلة والرفعة .

َُدُّوا َعْن َسِبيِلهِ )    اع اْل، .( أي: منعوا ايفؤمنق من ا،ب َف
 ( أي : بئس هذا العم  القبيح الذي عملوه وساء صنيعهم . ) ِإنـهُهْم َساَء َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

 ( ،قد  ،ْسْيه ال يـَْرقـُُبوَن ِف ُمْؤِمٍن ِإال َوال ِذمهة  ) 
 ون اْلد ِف النلم والبغي والعدوان .أي : وأولئَ اجلامعون ،لَ اْلوصاف الذميمة ، هم اجملاوز َوُأولَِ َك ُهُم اْلُمْعَتُدوَن (  )

يِن (  َواُنُكْم ِف الدِ  َْ ُهََلَة َوآُـَُوا الزهَكاَة فَِِ ْن َُابُوا َوَأقَاُموا ال أي : فإن ،ابوا عن الكْر ، وأقلعوا عن عبادة غْي هللا ، ونطقوا فَِِ
 الدةن ، هلم ما لكم ، وعليكم ما عليهم .بكلمة الُوحيد ، وأقاموا الحالة ، وأعطوا الزكاة ْلهلها ، فهم إخوانكم ِف 

ُِ ُل اْْليَاِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن (   أي : ونبق  اْلَّمل واْلدلة ْله  العلم والْهم ، ْلهنم هم الذةن ةنُْعون ِبا .) َونـَُف
 الفوائد :

 الُهييمل واِلغراء ببغض الكْار . -1
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 شدة عداوة الكْار للمسلمق . -2
 لشر  ، ْلن قلوِبم كلها حقد وبغض للمسلمق .جيب اْلذر من أه  ا-3
 ذ  وخطر من ةشذي بآةات هللا مثناً قليالً . -4
 خطر الدنيا وشهواهتا من منزلة ومال ومنحب وحممدة . -5
 أن من ةشذي بآةات هللا مثناً قلياًل فيه شبه من أه  الشر  . -6
 ذ  الدنيا . -7
 فهو أخ للمسلمق . أن من أسلم وأقا  الحالة وآ،ى الزكاة -8
 رمحة هللا بعباده حيث ةْح  هلم اْلةات وةبينها لعلهم ةعلمون اْل، فيُبعونه . -9

ُْم لََعلهُهْم يـَْنتَـ ) َوِإْن َنَكُ وا َأْْيَانـَُهْم ِمْن بـَْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوا ِف ِديِنُكْم فـََقاُُِلوا أَئِمهَة اْلُكْفِر ِإنـهُهْم ال  ََ  ( ( .12ُهوَن )َأْْيَاَن 
 [ . 12] الُوبة : 

--------- 
( ةقول ،عاَ: وإن نكث هؤِلء ايفشركون الذةن عاهدِتوهم على مدة معينة أمياهنم، أي:  ) َوِإْن َنَكُ وا َأْْيَانـَُهْم ِمْن بـَْعِد َعْهِدِهمْ 

 عهودهم ومواثيقهم .
 ( أي: عابوه وانُقحوه. َوَطَعُنوا ِف ِديِنُكمْ ) 
 والطعن أن ةنسب إليه ما ِل ةلي، به ، أو ةعذض باِلسُخْاف على ما هو من الدةن ; يفا ثب  من  قال القرطيب :

 الدلي  القطعي على صَة أوصوله واسُقامة فروعه.
 . ومن هاهنا أخذ قُ  من سب الرسول، صلوات هللا وسالمه عليه، أو من طعن ِف دةن اَسال  أو ذكره بُنقص 

ُْم َلَعلهُهْم يـَْنتَـُهوَن ( ) فـََقاُُِلوا أَئِمهةَ  ََ عون عما هم فيه من الكْر والعناد والضالل. اْلُكْفِر ِإنـهُهْم ال َأْْيَاَن   أي: ةْر
  د من العنا م أن ،كون ايفقا،لة سببًا ِف انُها هم قال الرازي د منهم ما ْو : أي ليكن غرضكم ِف مقا،لُهم بعدما ْو

 ةة كر  هللا وفضله على اَحسان. عما هم عليه من الكْر ، وهذا من غا
 قوله ،عاَ )إهنم ِل أمَْيان هلم( أي: ِل عهود هلم صادقة; هذا على قراءة من فُح اْللف، وهم قال ابن اجلوزي :

 اْلكْرون.
ال. هان ذكرُها الْز  وقرأ ابن عامر : "ِل إ ميان هلم" بالكسر ; وفيها ْو

والْاَ : ِل أمان هلم ، ،قول : آمنُه إميانًا ، وايفعىن : فقد بط  أمانكم هلم  أحدُها : أنه وصف هلم بالكْر ونْي اَميان ،
 بنقضهم. ) زاد ايفسْي ( .

 . ًاِل  قال قُادة وغْيه: أ مة الكْر كأيب ْه ، وعُبة، وشيبة، وأمية بن خلف، وعدد ْر
 وهللا أعلم. والحَيح أن اْلةة عامة، وإن كان سبب نزوهلا مشركي قرة  فهي عامة هلم ولغْيهم،

 قوله ،عاَ ) فقا،لوا أَ  مهَة الكْر ( "أ م ة" كع إما  ، وايفراد صنادةد قرة  ِف قول بعض العلماء كأيب  قال القرطيب :
 ْه  وعُبة وشيبة وأومية بن خلف.

فلم ةب، إِله مسلم أو وهذا بعيد ; فإن اْلةة ِف سورة "براءة" وحق نزل  وقور   على الناس كان هللا قد اسُأص  َشْأفة قرة  
مساَل ; فيَُم  أن ةكون ايفراد ) فقا،لوا أَ  مهَة الكْر ( أي : من أقد  على نكث العهد والطعن  ِف الدةن ةكون أصاًل ورأساً ِف 
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 الكْر ; فهو من أ مة الكْر على هذا.
 ِل حوْرمة هلم. وحيُم  أن ةعين به ايفُقد مون والرؤساء منهم ، وأن قُاهلم قُاٌل ْل،باعهم وأهنم

 وقال قُادة : ايفراد أبو ْه  بن هشا  وعُبة بن ربيعة ، وغْيهم ، وهذا ضعيف إن َل ةؤخذ على  وقال أبو حيان :
 ْهة ايفْال ، ْلن اْلةة نزل  بعد بدر بكْْي.

 اكْق العهود من : أصوب ما ِف هذا أن ةقال : إنه ِل ةعين ِبا معق ، وإملا دفع اْلمر بقُال أ مة الن وقال ابن عطية
 الكْرة إَ ةو  القيامة دون ،عيق .

 يفا كان هذا الْع  ِل ةسُق  به ِف اْلغلب إِل الرؤساء ، أشار إَ ذلَ بقوله : )فقا،لوا( . قال البقاعي : 
  ة والسادة منهم : قوله ،عاَ ) فقا،لوا أَ  مهَة الكْر ( معناه قا،لوا الكْار بأسرهم ، إِل أنه ،عاَ خص اْل موقال الرازي

 الذكر ، ْلهنم هم الذةن حيرضون اْل،باع على هذه اْلعمال الباطلة.
  : وايفعىن : فقا،لوا الكْار ، وخص اْل مة بالذكر ْلهنم هم الذةن حيرضون اْل،باع على البقاء على وقال أبو حيان

 الكْر.
  م ، وقي  : للمنع من مراقبُهم لكوهنم مننة : وختحيحهم بالذكر ْلن قُلهم أهم ِل ْلنه ِل ةقُ  غْيهوقال اْللوسي

 هلا أو للدِللة على اسُئحاهلم فإن قُلهم غالباً ةكون بعد قُ  من دوهنم ، وعن جماهد أهنم فارس والرو  وفيه بعد.
 الفوائد :

ْووا َشْيًئا مم ها عووه دووا َعَلْيه   -1  ، َوَطَعنووا ِف  د ةن َنا فَرَقْد نَرَقضووا اْلَعْهَد .ف يه  َدَِللٌَة َعَلى َأنه أَْهَ  اْلَعْهد  َمىَت َخاَل
م ْن َأْكَْر   م ْن أَْه   اْلَعْهد  فَرَقْد نَرَقَض َعْهَدهو ، إْذ َسبُّ َرسوول  اَّلله   َوظَاه رو اْْلةَة  ةَدولُّ َعَلى َأنه َمْن َأْظَهَر َسبه النهِب     -2

 الطهْعن  ِف  الد  ةن  .
َراِج الرهُسوِل َوُهْم َبَدُءوُكْم َأوهَل َمرهٍة َأََتَْشْونـَُهْم فَ ) َأال ُـَُقا  َْ اَّللهُ َأَح ُُّّ َأْن ََتَْشْوُا ِإْن ُكْنُتْم ُُِلوَن قـَْوم ا َنَكُ وا َأْْيَانـَُهْم َومَهُّوا بِِِ

بـُْهُم اَّللهُ بِأَْيِديُكْم َوُُيْزِِهْم َويـَنْ 13ُمْؤِمِننَي ) ( َويُْذِه ُّْ َغْيَظ 14ُُرُْكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُفُدوَر قـَْوٍم ُمْؤِمِننَي )( قَاُُِلوُهْم يـَُعذِ 
 ( ( .15قـُُلوِِبِْم َويـَُتوُب اَّللهُ َعَلى َمْن َيَشاُء َواَّللهُ َعِليٌم َحِكيٌم )

 [ . 15 -13] الُوبة : 
------------- 

َراِج الرهُسوِل ( ) َأال ُـَُقاُُِلوَن قـَْوم ا َنَكُ وا َأْْيَانـَُهْم َومَهُّ  َْ هذا أةضًا هتييمل وهضيض وإغراء على قُال ايفشركق الناكْق وا بِِِ
 ْلمياهنم، الذةن ُهوا بإخرال الرسول من مكة .

ْووَ  َومَيْكورووَن َومَيْكو  ََ الهذ ةَن َكَْرووا ل يوْْب ُووَ  أَْو ةَرْقُرولووَ  أَْو روْر   رو اَّللهو َواَّللهو َخيرْرو اْلَماك ر ةَن ( .كما قال ،عاَ ) َوإ ْذ مَيْكورو ب 
َهاًدا ِف  سَ   ْ ُوْم  ْْ ْووَن الرهسووَل َوإ ةهاكوْم َأْن ،روْؤم نووا ب اَّلله  رَب  كوْم ]إ ْن كوْنُوْم َخَر  ب يل ي َوابُْ َغاَء َمْرَضايت  ( .وقال ،عاَ ) روْر 

ََ م   ْ زُّوَن ََ إ ِل قَل ياًل ( .وقال ،عاَ )َوإ ْن َكادووا لََيْسَُ الَف َها َوإ ًذا ِل ةَرْلَبْووَن خ  نرْ ْووَ  م   َن اْلْرض  ل يوْخر 
 ب مقا،لُهم لو انْرد ، فكيف ِبا حال اِلُْماع : قال الرازي  : واعلم أنه ،عاَ ذكر ثالثة أسباب ك  واحد منها ةْو

 أحدها : نكْهم العهد ، وك  ايفْسرةن محله على نقض العهد.
 وله ) َوَُهُّوْا ب إ ْخرَال  الرسول ( فإن هذا من أوكد ما جيب القُال ْلْله.وثانيها : ق

حممداً وثالْها : قوله ) َوهوْم بََدءووكوْم أَوهَل َمرهةٍّ ( ةعين بالقُال ةو  بدر ، ْلهنم حق سلم العْي قالوا : ِل ننحرف حىت نسُأص  
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 ومن معه.
خرل للع ْي ويفا أحرزوا ع ْيهم كان ميكنهم اِلنحراف ،  ي  : بدءوكم بالقُال ةو  بدر ; ْلن النِب  ق) َوُهْم َبَدُءوُكْم َأوهَل َمرهٍة ( 

 فأبَرْوا إِله الوصول إَ بدر وشورَب اخلمر ِبا .
عا   ، حىت  سار إليهم رسول هللا  وقي : ايفراد نقضهم العهد وقُاهلم  مع حلْا هم بين بكر خلزاعة أحالف رسول هللا 

 ُْح، وكان ما كان، وهلل اْلمد.ال
  والقول الْاَ : أراد أهنم قا،لوا حلْاء خزاعة فبدؤا بنقض العهد ، وهذا قول اْلكْرةن .قال الرازي... : 
 . وإملا قال ) بدؤكم ( ،نبيهاً على أن البادئ أظلم 
  ين ةو  بدر ، وقال أكْر ايفْسرةن : أراد بدؤوكم : قوله ،عاَ ) َوهوم بََدءووكوم ( بالقُال ) أَوهَل َمرهةٍّ ( ةعوقال ال عليب

 . بقُال خزاعة حلْاء رسول هللا 
 ال : بدأوا بقُال خزاعة حلْاء النِب قال اْللوسي و وإليه ذهب اْلكْرون ، واخُار كع اْلول لسالمُه  : وقال الْز

 من الُكرار .
سُْها  للُوبيخ والُقرةع ، أي : أختافوهنم فُذكون قُاهلم خوفاً على أنْسكم منهم ؟ فاهلل اِل) َأََتَْشْونـَُهْم فَاَّللهُ َأَح ُُّّ َأْن ََتَْشْوُا ( 
 . أح، أن ختافوا عقوبُه إن ،ركُم أمره

 فكلما قوي إميان الشخص قوة  شَّاعُه وقو،ه ِف اْل، ، فايفؤمن ِل رشى إِل ربه ، وِل ةباِل ِبن سواه .) ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي ( 
 ن من أعنم عالمات اَميان عد  خشية الناس ِف هللاوفيه أ . 
  وه :قال الرازي  : وهذا الكال  ةقوي داعية القُال من ْو
بات القوةة و،ْحيلها مما ةقوي هذه الداعية . األول :   أن ،عدةد ايفْو
 نه خا ْاً من خحمه .أنَ إذا قل  للْر  : أختشى خحمَ كان ذلَ هرةكاً منه ْلن ةسُنكف أن ةنسب إَ كو  وال اين : 
أن قوله : )فاهلل َأَح،ُّ َأن خَتَْشْوهو( ةْيد ذلَ كأنه قي  : إن كن  ختشى أحدًا فاهلل أح، أن ختشاه لكونه ِف غاةة  وال الُ : 

 القدرة والكربةاء واجلاللة ، والضرر ايفُوقع منهم غاةُه القُ .
  شرع هلم من اجلهاد مع قدر،ه على إهال  اْلعداء بأمر من عنده.ْ قال ،عاَ عزمية على ايفؤمنق، وبيانا ْلكمُه فيما 

ب إقدامهم ) قَاُُِلوُهْم (  اعلم أنه ،عاَ يفا قال ِف اْلةة اْلَو : )َأَِل ،قا،لون قَرْوماً( ذكر عقيبه سبعة أشياء ك  واحد منها ةْو
 على القُال.

القُال مخسة أنواع من الْوا د ، ك  واحد منها ةعنم موقعه إذا انْرد  ْ إنه ،عاَ ِف هذه اْلةة أعاد اْلمر بالقُال وذكر ِف ذلَ
 فكيف ِبا إذا اُْمع  ؟ فأوهلا :

بـُْهُم اَّللهُ بِأَْيِديُكْم (   مرة بالقُ  ، ومرة باْلسر ، ومرة بأخذ أمواهلم .) يـَُعذِ 
  ِف الدنيا وإن شاء أخره إَ اْلخرة.وهللا ،عاَ مسى ذلَ عذاباً وهو ح، فإنه ،عاَ ةعذب الكافرةن فإن شاء عَّله 

 أي : ةنزل ِبم من الذل واهلوان حيث شاهدوا أنْسهم مقهورةن ِف أةدي ايفؤمنق ذليلق مهينق. ) َوُُيْزِِهْم (
ُُرُْكْم َعَلْيِهْم (  اهرةن.وايفعىن أنه يفا حح  اخلزي هلم ، بسبب كوهنم مقهورةن فقد حح  النحر للمسلمق بسبب كوهنم ق ) َويـَْن

 أي : ةذهب الغيظ الذي كان ِبا على ايفشركق النايفق .) َوَيْشِف ُفُدوَر قـَْوٍم ُمْؤِمِننَي ( 
  : وِف اْلةة دِللة نبوة حممد قال السمرقندي  ْلن هللا ،عاَ قد وعد ايفؤمنق على لسان النِب ،  أن ةعذب
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 ف ما وعد هلم.الكْار بأةدةهم ورزهم وةنحركم ، فأجنز وعده وَل ةنهر خال
أي : أنه سبَانه ةذهب بالقُال غيظ قلوب ايفؤمنق الذي ناهلم بسبب ما وقع من الكْار من اْلمور ) َويُْذِه ُّْ َغْيَظ قـُُلوِِبِْم ( 
 اجلالبة للغيظ وحرل الحدر .

 ؤمنق من الغم واهلم : فإن ِف قلوِبم من اْلن، والغيظ عليهم ما ةكون قُاهلم وقُلهم شْاء يفا ِف قلوب ايف قال السعدي
ه إذ ةرون هؤِلء اْلعداء حماربق َّلل  ولرسوله ساعق ِف إطْاء نور اَّلل  وزواِل للغيظ الذي ِف قلوِبم وهذا ةدل على حمبة اَّلل  لعباد

 شْاء ما ِف صدورهم وذهاب غينهم . -من كلة ايفقاصد الشرعية-ايفؤمنق واعُنا ه بأحواهلم حىت إنه ْع  
 فإن قي  : شْاء الحدور وإذهاب غيظ القلوب كالُها ِبعىن فيكون ،كرارًا . قي  ِف اجلواب : إن   :قال الشوكاين

القلب أخص من الحدر . وقي  : إن شْاء الحدر إشارة إَ الوعد بالُْح ، وِل رةب أن اِلنُنار لنَّاز الوعد مع الْقة به 
 ع الُْح ، وقد وقع  للمؤمنق وهلل اْلمد هذه اْلمور كلها ،فيهما شْاء للحدر ، وأن إذهاب غيظ القلوب إشارة إَ وقو 

 أي: من عباده . ) َويـَُتوُب اَّللهُ َعَلى َمْن َيَشاُء ( 
 أي: ِبا ةحلح عباده . ) َواَّللهُ َعِليٌم (

 والعليم : اسم من أمساء هللا ،عاَ .
 عالن، وبالواْبات وايفسَُيالت، وايفمكنات، : هو الذي أحاط علمه بالنواهر والبواطن، واَسرار واَ قال السعدي

 وبالعاَل العلوي والسْلي، وبايفاضي واْلاضر وايفسُقب ، فال رْى عليه شيء من اْلشياء .
 : مباحُ علم هللا ُعاَل 

 هللا ،عاَ ةعلم ك   شيء ، ةشم  اجلز يات والكليات . أوال  :
 َشْيءٍّ ع ْلماً ( .قال ،عاَ )َوَأنه اَّللَه َقْد َأَحَاَط ب كو    

ْْرَقالو َذرهةٍّ ِف  السهَماَوات  َوِل ِف  اْْلَْرض  َوِل َأْصَغرو م ْن ذَ  ََ َوِل َأْكبَررو إ ِله ِف  ك َُابٍّ موب قٍّ(.وقال ،عاَ )َعاَل   اْلَغْيب  ِل ةَرْعزوبو َعْنهو م   ل 
 ةعلم  سبَانه ايفاضي وايفسُقب  . ثانيا  :

َْهوْم ( . قال ،عاَ )ةَرْعَلمو َما  بَرْقَ أَْةد ةه ْم َوَما َخْل
 ) ما بق أةدةهم ( اْلاضر وايفسُقب  ) وما خلْهم ( ايفاضي .

 هللا ةعلم اخلْاةا وما ِف الحدور : ثال ا  :
 كما قال ،عاَ ) إ نه اَّللَه َعل يٌم ب َذات  الحُّدوور  ( .

 وقال ،عاَ )إ نههو َعل يٌم ب َذات  الحُّدوور  ( .
ْْسوهو َوحَنْنو أَقْرَربو إ لَْيه  م ْن َحْب   اْلوَ وق ْنَساَن َونَرْعَلمو َما ،روَوْسو سو ب ه  نَر ر ةد  ( . وقال ،عاَ )قوْ  إ ْن ختوْْووا َما ِف  ال ،عاَ )َوَلَقْد َخَلْقَنا اَْ 

 صودوور كوْم أَْو ،روْبدووهو ةَرْعَلْمهو اَّللهو ( .
 أو ةحعد من اْلرض إَ السماء إِل قد أحاط هللا به علماً . وليس شيء ةح  إَ اْلرض رابعا  :

َها َوَما ةَرْنز لو م َن السهَماء  َوَما ةَرْعرولو ف يَها وَ  نرْ ْوورو ( .قال ،عاَ ) ةَرْعلَرمو َما ةَل ملو ِف  اْْلَْرض  َوَما َرْرولو م  يمو اْلَغ  هوَو الرهح 
 لو كان  . وةعلم اْلمور الِت لن ،كون كيف ،كون َامسا  :

 كما قال ،عاَ عن الكْار حق ةكونون ِف النار ) َوَلْو رودُّوا َلَعادووا ل َما نروهووا َعْنهو َوإ نرههوْم َلَكاذ بووَن ( .
ْووَن ( . اَن اَّلله  َرب   اْلَعْرش  َعمها َةح  ََ ََْسَد،َا َفسوْب ٌَة إ ِله اَّللهو َل  وقال ،عاَ ) َلْو َكاَن ف يه َما آهل 
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لَهو عودهًة  وايفُخلْون عن غزوة ،بو  ِل حيضروهنا أبدًا ، ْلن هللا هو الذي ثبطهم عنها حبكمُه بقوله )َوَلْو أَرَادووا اخْلورووَل َْلََعدُّوا
قد علم ْ  وعال أن لو كان كيف َوَلك ْن َكر َه اَّللهو انْب َعاثَرهوْم فَرَْبهَطهوْم َوق يَ  اقْرعودووا َمَع اْلَقاع د ةَن ( وهذا اخلرول الذي ِل ةكون 

  ْ الَلكوْم ةَربرْغووَنكومو اْل ْووا ف يكوْم َما زَادووكوْم إ ِله َخَباًِل َوَْلَْوَضعووا خ  َنَة ( .ةكون ، كما صرح به ِف قوله )َلْو َخَر  ُرْ
 وةسُوي ِف علم هللا السر والعالنية ، والحغْي والكبْي والغيب والشهادة . سادسا  :

ََ َوِل َأْكبَرَر قال ،عاَ )  ْْرَقال  َذرهةٍّ ِف  اْْلَْرض  َوِل ِف  السهَماء  َوِل َأْصَغَر م ْن َذل  ََ م ْن م   إ ِله ِف  ك َُابٍّ موب قٍّ ( .َوَما ةَرْعزوبو َعْن رَب  
ره َوَأْخَْى ( .  وقال ،عاَ )َوإ ْن جَتَْهْر ب اْلَقْول  فَإ نههو ةَرْعَلمو الس  

يماً ( .وقال ،عاَ ) قوْ   ْووراً َرح  ره ِف  السهَماَوات  َواْْلَْرض  إ نههو َكاَن َغ  أَنْرَزَلهو الهذ ي ةَرْعَلمو الس  
َدة  اْلَكب ْيو اْلموَُرَعال  . َسَواٌء َعاَل و اْلَغْيب  َوالشهَهااَّللهو ةَرْعَلمو َما َهْم  و كو ُّ أونْرَْى َوَما َ،غ يضو اْْلَْرَحا و َوَما ،َرْزَدادو وَكو ُّ َشْيءٍّ ع ْنَدهو ِب  ْقَدارٍّ . 

َهَر ب ه  َوَمْن هوَو موْسَُْخفٍّ ب اللهْي   َوَسار ٌب ب النرهَهار  ( . َْ  م ْنكوْم َمْن َأَسره اْلَقْوَل َوَمْن 
 وعلم هللا َل ةسبقه ْه  وِل ةلَقه نسيان . سابعا  :

 ابٍّ ِل َةض  ُّ َريب   َوِل ةَرْنَسى ( .قال ،عاَ )... قَاَل ع ْلموَها ع ْنَد َريب   ِف  ك َُ  
ي اً ( .  ََ َنس   وقال ،عاَ ) ... َوَما َكاَن رَبُّ
َْكوْم م ْن بوطوون  أومهَها، كوْم ِل ،َرْعَلمووَن َشيْ    ئاً ( .أما علم ابن آد  فمسبوق جبه  وةلَقه نسيان كما قال ،عاَ )َواَّللهو َأْخَر

 م هللا .علمنا قلي  بالنسبة لعل ثامنا  :
 قال ،عاَ )َوَما أوو، يُوْم م َن اْلع ْلم  إ ِله قَل يالً ( . 
 : اْلثار ايفذ،بة من علمنا ِبذه الحْة 

: اخلوف من هللا وخشيُه ، ومراقبُه ِف السر والعلن ، ْلن العبد إذا أةقن أن هللا ،عاَ عاَل حباله مطلع على باطنه وظاهره ،  أوال  
 سُقامة على أمر هللا ظاهراً وباطناً .فإن ذلَ ةدفعه إَ اِل

اليقق بشمول علم هللا ،عاَ لك  شيء ِف السماوات واْلرض ، وللبواطن والنواهر ، ةْمر ِف قلب العبد ،عنيم هللا ،عاَ ثانيا  : 
ى هللا كآفة الرةاء وإْالله واْلياء منه ، كما ةعق على الُخلص من اْلفات القلبية الِت ختْى على الناس ولكنها ِل ختْى عل

 واْلسد والغ  والعَّب والكرب .
فإن قل  : فما السبي  إَ حْظ اخلواطر ، قل  : أسباب عدة ، أحدها : العلم اجلاز  باطالع الرب سبَانه  قال ابن القيم :

اخلواطر ِف بيُه  وننره إَ قلبَ ، وعلمه بُْحي  خواطر  ، والْاَ : حياؤ  منه ، والْالث : إْاللَ له أن ةر  مْ  ،لَ
 الذي خل، يفعرفُه وحمبُه .

إن ةقق العبد بعلم هللا ،عاَ الشام  لك  شيء ، ومن ذلَ علمه سبَانه حبال عبده ايفحاب وما ةقاسيه من اْلِل  ، ثال ا  : 
اء واْلنس باهلل وةدفع اليأس والقنوط من القلب .  إن ذلَ ةْمر ِف القلب الْر

وب مراقبة هللا ، ْلن العاق  إذا علم أن هللا سبَانه و،عاَ ةعلم ك  ونسُْيد من معرفُرابعا  :  نا أن هللا عليم بك  شيء : ْو
نانه وأركانه ، فبلسانه : ِل ةنط، ِبا حر  هللا ، وجبنانه : ِل ةعُقد بقلبه خالف اْل، ،  شيء ، فسوف ةراقب ربه ، بلسانه ْو

العق ِف الننر إَ اْلرا  ، وةسُعم  اليد ِف البط  اْلرا  ، وةسُعم  اْلذان ِف وجبوارحه : ِل ةسُعملها ِف احملرمات ، فيسُعم  
 السماع اْلرا  .

اء، ْلن اَنسان ةعلم أن هللا ةعلم بك  أعماله الحاْلة،  وأةضاً نسُْيد من معرفُنا أن هللا عليم بك  شيء: الرغبة والنشاط والْر
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 وأنه لن ةضيع منها شيء
له وأقواله الكونية والشرعية، فيْع  ما ةشاء، وحيكم ما ةرةد، وهو العادل اْلاكم الذي ِل جيور أبدا، وِل ِف أفعا ) َحِكيٌم ( 

 ةضيع مْقال ذرة من خْي وشر، ب  جيازي عليه ِف الدنيا واْلخرة.
 واْلكيم اسم من أمساء هللا مُضمن لحْة اْلكمة البالغة.

 زل .: هو الذي ِل ةدخ  ،دبْيه خل  وِلقال ابن  رير  
   اْلكيم ِف أفعاله وأقواله فيضع اْلشياء ِف حماهلا حبكمُه وعدله.وقال ابن ك : 
 :وقد دل  العقول الحَيَة والْطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة: أنه سبَانه )حكيم( ِل ةْع   قال ابن القيم

  ، ب  أفعاله سبَانه صادرة عن حكمة بالغة ، ْلْلها فع   شيئاً عبْاً وِل لغْي معىن ومحلَة وحكمة هي الغاةة ايفقحودة بالْع
 كما فع  كما هي ناشئة عن أسباب ِبا فع .

 فال رل، شيئاً عبًْا ، وِل ةشرع سد  ، الذي له اْلكم ِف اْلَو واْلخرة ، وله اْلحكا  الْالثة ِل ةشاركه وقال السعدي :
زا ه.فيها مشار  ، فيَكم بق عباده ِف شرعه ، وِف قدره   ، ْو

 َوهوَو اْلَْك يمو( فيما أمر به وهنى ، وأثاب ، وعاقب ، وفيما خل، وقدر.وقال رمحه هللا( : 
فهو سبَانه حكيم ِف صنعه ، وحكيم ِف شرعه ، فَّميع محنوعا،ه كلها حمكمة ، قال ،عاَ )الهذ ي َخَلَ، َسْبَع مَسَاَواتٍّ ط َباقاً  

ََ اْلَبَحرو خَ َما ،َرَر  ِف  َخْل،  الرهمْحَن  م   َقل ْب إ لَْي ع  اْلَبَحَر َكره،َرْق  ةَرنرْ ْوه اْرْ  ع  اْلَبَحَر َهْ  ،َرَر  م ْن فوطوورٍّ  َْاووتٍّ فَاْرْ  ئًا َوهوَو ْن ،َر اس 
َْدو  ٌْي( وأما ِف الشرع فيقول سبَانه )أََفال ةَرََُدبرهرووَن اْلقوْرآَن َوَلْو َكاَن م ْن ع ْند  َغْْي  اَّلله  َلَو وا ف يه  اْخُ الفًا َكْ ْياً( فال ميكن أن َحس 

د ،ناقض ِف القرآن أبداً.  ةْو
قال بعض العلماء: اْلكمة ،كون ِف صورة الشيء: أي أن خل، اَنسان على هذه الحورة ْلكمة ، وكذلَ خل، اْليوان على 

 هذه الحورة ْلكمة.
ْليوانات ، وكذلَ كيع ايفخلوقات ، كما قال ،عاَ )َوَما و،كون ِف غاةُه: أي: أن الغاةة من خل، اَنسان ْلكمة ، وكذلَ ا

نَرهوَما بَاط اًل(.  َخَلْقَنا السهَماَء َواْْلَْرَض َوَما بَريرْ
 :اْلثار ايفذ،بة على معرفُنا ِبذا اِلسم 

ْنَس إ ِله ل يَرْعبوردوون  ( أن هللا خل، اخلل، ْلكمة عنيمة ، وغاةة ْليلة وهي عباد،ه سبَانه حيث قال )َوَما َخَلْق و اجلْ   أوال  : نه َواَْ 
نَرهوَما بَا ََ َظنُّ الهذ ةَن  . وَل رلقهم عبًْا وباطاًل كما ةنن الكْار وايفالحدة ، قال ،عاَ )َوَما َخَلْقَنا السهَماَء َواْْلَْرَض َوَما بَريرْ ط اًل َذل 

َْعووَن ( .َكَْرووا فَرَوْةٌ  ل لهذ ةَن َكَْرووا م َن النهار  ( . وقال ، َنا ِل ،روْر َا َخَلْقَناكوْم َعَبْاً َوأَنهكوْم إ لَيرْ ْبُوْم أمله ََس   عاَ )أََف
ََاب  صو  ثانيا  : ام َدًة َوه َي َِتورُّ َمره السه َْ ْنَع اَّلله  الهذ ي أن خل، هللا حمكم ِل خل  فيه وِل قحور ، قال ،عاَ )َو،َرَر  اجلْ َباَل َهَْسبروَها 
َعلووَن ( .  أَ،ْرَقنَ  ْْ َا ،َر  كو ه َشْيءٍّ إ نههو َخب ٌْي ِب 
به هللا عليه، ْلن ما جيرةه هللا عز  ثال ا  : ونسُْيد من معرفُنا أن هللا حكيم ِف ك  أفعاله: اقُناع اَنسان ِبا جيري عليه وما ةْو

حكا  الكونية أو اْلحكا  الشرعية ، ْو  من اْلحكا  مقرون باْلكمة ، فإذا علم  هذا ةقينيًا اقُنع  سواء كان هذا من اْل
 حىت ايفحا ب  الِت ،نال العباد ِلشَ أن هلا حكمة .

 الرضا بالقضاء والقدر . رابعا  :
   د العلم ار،ْع اجله وبالعلم واْلكمة ،ُم اْلمور ، ْلن ختلف اْلمور سببه أحد أمرةن : إما اجله  وإما السْه ، فإذا ْو
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دت اْلكمة ار،ْع الس  ْه .، وإذا ْو
 الفوائد :

 اسُعمال أسلوب الُهييمل واَثارة للَّهاد . -1
وب قُال أعداء هللا . -2  ْو
 فض  وعنم منزلة قُال أعداء هللا ، حيث أن هللا ةأمر به وةكرره . -3
 أن إخرال الرسول من أعنم الكْر . -4
وب خشية هللا ،عاَ .-2  ْو
 هرمي خشية غْي هللا ،عاَ . -3
 ت اَميان خشية هللا ، وعد  خشية الناس .من أعنم عالما -4
 أن من قوي إميانه َل رشى من الناس . -5
 وعد من هللا بأننا إذا قا،لنا أعداء هللا نحرنا عليهم وعذِبم بأةدةنا . -6
 أن اجلهاد وقُال أعداء هللا فيه شْاء لحدور ايفؤمنق من الغيظ الذي فيه على ايفشركق . -7
 م هلل ،عاَ ، ايفُضمن للعلم الكام  الواسع .إثبات اسم العلي -8
 إثبات اسم اْلكيم هلل ،عاَ ، ايفُضمن للَكمة الكاملة البالغة . -9

رَُكوْا َوَلمها يـَْعَلِم اَّللهُ الهِذيَن َ اَهُدوْا ِمنُكْم َوَيْ يـَتهِخُذوْا ِمن ُدوِن اَّللهِ  ِبٌ    َواَل َرُسولِِه َوالَ ) َأْم َحِسْبُتْم َأن ُـُتـْ ََ اْلُمْؤِمِننَي َولِيَجة  َواَّللهُ 
 ( ( .16ِبَا ُـَْعَمُلوَن )
 [ . 16] الُوبة : 

---------- 
رَُكوْا  ( ا  منقطعة ِبعىن )ب  ( أي ب  اظننُم ةا معشر ايفؤمنق ان ،ذكوا بغْي امَُان وابُالء ، ةعرف الحادق ) َأْم َحِسْبُتْم َأن ُـُتـْ

 فيه ؟منكم ِف دةنه من الكاذب 
 قوله ،عاَ ) أ  حسبُم أن ،وذَكوا ( ِف ايفخاطب ِبذا قوِلن. قال ابن اجلوزي : 

 أحدُها : أهنم ايفؤمنون ، خوطبوا ِبذا حق ش، على بعضهم القُال ، قاله اْلكْرون.
 ،عذةراً والْاَ : أهنم قو  من ايفنافقق كانوا ةسألون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخلرول معه إَ اجلهاد 

 : ُرْرَكووا ( من دون ابُالء وامَُان،  قال السعدي ْبُوْم َأْن ،رو ةقول ،عاَ لعباده ايفؤمنق بعد ما أمرهم باجلهاد ) أَْ  َحس 
اَهدووا م ْنكوْم ( أي: علمًا ةنهر مما ِف القوة إَ اخل َْ ل، ليذ،ب عليه ار وأمر ِبا ةبق به الحادق والكاذب ) َوَلمها ةَرْعَلم  اَّللهو الهذ ةَن 
ذووا م ْن دوون  اَّلله  َوِل َرسوول ه  َوِل اْلموؤْ  م ن َق َول يًََّة ( أي: الْواب والعقاب، فيعلم الذةن جياهدون ِف سبيله: َعالء كلمُه ) وَلَْ ةَرُهخ 

 ولياً من الكافرةن، ب  ةُخذون اَّلل  ورسوله وايفؤمنق أولياء.
، من الكاذبق الذةن فشرع اَّلل  اجلهاد ليَح  به هذا  ايفقحود اْلعنم، وهو أن ةُميز الحادقون الذةن ِل ةَُيزون إِل لدةن اَّلل 

 ةزعمون اَميان وهم ةُخذون الوِل مل واْلولياء من دون اَّلل  وِل رسوله وِل ايفؤمنق.
َب النهاسو َأْن ةروُرْرَكووا أَْن ةَرقوولووا آَمنها َوهوْم ِل َُرنووَن َوَلَقْد فَرَُرنها الهذ ةَن م ْن قَرْبل ه ْم فَرَليَرْعَلَمنه اَّللهو الهذ ةَن َصَدقووا  كما قال ،عاَ ) اَل َأَحس  ْْ ةرو

 َولَيَرْعَلَمنه اْلَكاذ ب َق ( .
اَهدووا م ْنكوْم َوةَرْعَلَم  َْ ْبُوْم َأْن َ،ْدخولووا اجْلَنهَة َوَلمها ةَرْعَلم  اَّللهو الهذ ةَن   الحهاب ر ةَن ( .وقال ،عاَ ) أَْ  َحس 
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 َوَما َكاَن اَّللهو ل يوْطل َعكوْم َعَلى اْلَغْيب  ( .وقال ،عاَ ) َما َكاَن اَّللهو ل َيَذَر اْلموْؤم ن َق َعَلى َما أَنْرُوْم َعَلْيه  َحىته ميَ يَز اخْلَب يَث م َن الطهي  ب  
ة، وهو اخُبار عبيده: من ةطيعه ممن ةعحيه، وهو ،عاَ العاَل ِبا  واْلاص  أنه ،عاَ يفا شرع اجلهاد لعباده، بق أن له فيه حكم

كان وما ةكون، وما َل ةكن لو كان كيف كان ةكون؟ فيعلم الشيء قب  كونه، ومع كونه على ما هو عليه، ِل إله إِل هو، وِل 
 رب سواه، وِل راد يفا قدره وأمضاه.
 ( أي : واْلال أنه َل ةُبق اجملاهد منكم من غْيه . ِمنُكمْ  ) َوَلمها يـَْعَلِم اَّللهُ الهِذيَن َ اَهُدواْ 

 : وايفعىن كيف هسبون أنكم ،ذكوا ، ويفا ةُبق ايفخلص منكم ِف ْهاده من غْي ايفخلص . قال الشوكاين 
اَهدو  َْ ْبُوْم أَن َ،ْدخولووْا اجْلَنهَة َوَلمها ةَرْعَلم  اَّللهو الهذ ةَن   وْا م نكوْم َوةَرْعَلَم الحهاب ر ةَن ( .كما قال ،عاَ ) أَْ  َحس 

 : هذا اسُْها  إنكاري، أي: ِل ،ننوا، وِل رطر ببالكم أن ،دخلوا اجلنة من دون مشقة واحُمال ايفكاره  قال السعدي
وسيلُه، ِف سبي  هللا وابُغاء مرضا،ه، فإن اجلنة أعلى ايفطالب، وأفض  ما به ةُنافس ايفُنافسون، وكلما عنم ايفطلوب عنم  

والعم  ايفوص  إليه، فال ةوص  إَ الراحة إِل بذ  الراحة، وِل ةدر  النعيم إِل بذ  النعيم، ولكن مكاره الدنيا الِت ،حيب العبد 
ِف سبي  هللا عند ،وطق النْس هلا، وِترةنها عليها ومعرفة ما ،ئول إليه، ،نقلب عند أرباب البحا ر منَا ةسرون ِبا، وِل ةبالون 

 ، وذلَ فض  هللا ةؤ،يه من ةشاء.ِبا
 : أنكر هللا ِف هذه اْلةة على من ظن أنه ةدخ  اجلنة دون أن ةبُلى بشدا د الُكاليف الِت حيح  ِبا  قال الشنقيطي

 الْرق بق الحابر ايفخلص ِف دةنه ، وبق غْيه وأوضح هذا ايفعىن ِف آةات مُعددة :
ْبُوْم أَن َ،ْدخولووْا ا جلنة َوَلمها ةَْأ، كوم مهَْ و الذةن َخَلْوْا م ن قَرْبل كوم مهسهُرْهومو البأسآء والضرآء َوزوْلز لووْا حىت ةَرقووَل الرسول كقوله ) أَْ  َحس 

 والذةن آَمنووْا َمَعهو مىت َنْحرو هللا أِل إ نه َنْحَر هللا َقر ةب ( .
ُرْرَكووْا َوَلمها ةَرْعَلم  هللا ْبُوْم َأن ،رو ذووْا م ن دوون  هللا َوَِل َرسوول ه  َوَِل ايفؤمنق َول يًََّة وهللا َخب ٌْي وقوله ) أَْ  َحس  اَهدووْا م نكوْم وَلَْ ةَرُهخ  َْ  الذةن 

َا ،َرْعَملووَن ( .  ِب 
َُرنووَن َوَلَقْد فَرَُرنها الذةن م ن قَرْبل ه    ْْ َب الناس َأن ةذكوا َأن ةقولوا آَمنها َوهوْم َِل ةرو ْم فَرَليَرْعَلَمنه هللا الذةن َصَدقووْا َولَيَرْعَلَمنه وقوله ) اَل َأَحس 

 الكاذبق ( .
 . وايفراد بالعلم هنا : )علم ظهور( ِل علم خْاء ، فانه ،عاَ ةعلم ذلَ غيبا ، فاراد اظهار ما علمه ليَّازي على العلم 
  َْقل بو َعَلى َعق بَرْيه ( . وقد ،قد  ِف قوله ،عاَ ) إ ِله ل نَرْعَلَم َمْن ةَرُهب عو الرهسووَل مم هن  ةَرنرْ

ور فقوله ،عاَ ) إِل لنعلم ... ( ايفراد علماً ةذ،ب عليه الْواب والعقاب، فال ةناِف أنه كان عايفاً به قب  ذلَ، وفا دة اِلخُبار ظه
 اْلمر للناس .

 اهلم ِل بعلمه القدمي عليهم .: هذا العلم هو العلم الذي ةقع عليه به اجلزاء ، ْلنه إملا جيازةهم بأعم قال القرطيب 
 ظاهر هذه اْلةة قد ةُوهم منه اجلاه  أنه ،عاَ ةسُْيد باِلخُبار علمًا َل ةكن ةعلمه ، سبَانه  وقال الشنقيطي :

و،عاَ عن ذلَ علواا كبْيًا ، ب  هو ،عاَ عاَل بك  ما سيكون قب  أن ةكون . وقد بق أنه ِل ةسُْيد باِلخُبار علمًا َل ةكن 
َص َما ِف  قرولووب كوْم وهللا َعل يٌم ب َذات  الحدور ( ةع   َ فقوله ) وهللا َعل يٌم ب َذات  لمه بقوله ْ  وعال ) َول َيْبَُل َي هللا َما ِف  صودوور كوْم َول يوَم

ومعىن ) إ ِله ل نَرْعَلَم( أي علماً  ...، الحرردور ( بعد قوله )َول َيْبَُل َي( دلي  قاطع على أنه َل ةسُْد باِلخُبار شيئًا َل ةكن عايفًا به
ةذ،ب عليه الْواب والعقاب فال ةناِف أنه كان عايفًا به قب  ذلَ ، وفا دة اِلخُبار ظهور اْلمر للناس . أما عاَل السر والنَّو  

 [ . 104/  1فهو عاَل بك  ما سيكون ، كما ِل رْى .  ] أضواء البيان : 
 علم ظهور أو علم ةذ،ب عليه اجلزاء ، ْلن علم هللا الكا ن ِف اْلزل ِل ةذب عليه  : ايفراد وقال الشيْل ابن ع يمني
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َُن العبد وةوننر .  اجلزاء حىت ميو
  لوَو َأْخَبارَكو ْنكوْم َوالحهاب ر ةَن َونَربرْ لوَونهكوْم َحىته نَرْعَلَم اْلموََّاه د ةَن م  َوَلَقْد فَرَُرنها ْم ( وقوله ،عاَ )ومْ  هذه اْلةة قوله ،عاَ )َولََنبرْ

بْ  ُوْم أَْن َ،ْدخولووا اجْلَنهَة َوَلمها ةَرْعَلم  اَّللهو الهذ ةَن الهذ ةَن م ْن قَرْبل ه ْم فَرَليَرْعَلَمنه اَّللهو الهذ ةَن َصَدقووا َولَيَرْعَلَمنه اْلَكاذ ب َق ( وقوله ،عاَ )أَْ  َحس 
اَهدووا م ْنكوْم َوةَرْعَلَم الحهاب ر ةَن ( َْ . 

( أي : ْاهدوا ِف سبي  هللا وَل ةُخذوا بطانة وأولياء من ايفشركق ،  َويَْ يـَتهِخُذوْا ِمن ُدوِن اَّللِه َواَل َرُسوِلِه َواَل اْلُمْؤِمِننَي َولِيَجة  ) 
 ةْشون اليهم أسرارهم وةوالوهنم من دون ايفؤمنق .

 : ( معطوف على ْاهدوا ، غْي مُخذةن وليَّة .قوله ،عاَ ) وَل ةُخذوا من دون هللا . قال أبو حيان .. 
 .وليَّة : ةعين : بطانة من غْي أه  دةنه ، ةْشي إليه سره 

ال : الوليَّة البطانة ، وهي مأخوذة من وجل الشيء إذا دخ  ، ةعين : وَل ةُخذوا بينهم وبق أه  الكْر خولهًة ومودة.  وقال الْز
شون إليهم أسرارهم وةعلموهنم أمورهم.وقال الْر اء : وليَّة بطانة من ايفشركق   ةُخذوهنم وةْو

وقال اخلازن : قال الراغب : الوليَّة ك  ما ةُخذه اَنسان معُمدًا عليه وليس من قوهلم فالن وليَّة ِف القو  إذا دخ  فيهم 
 وليس منهم وايفقحود من هذا هني ايفؤمنق عن مواِلة ايفشركق وإن ةْشوا إليهم أسرارهم

  اْلةة : أن هللا ،عاَ ِل ةذ  الناس دون ِتَيص ، ةنهر فيه الطيب من اخلبيث .والغرض من 
ِبٌ  ِبَا ُـَْعَمُلوَن (  ََ أي: ةعلم ما ةحْي منكم وةحدر، فيبُليكم ِبا ةنهر به حقيقة ما أنُم عليه، وجيازةكم على أعمالكم ) َواَّللهُ 

 خْيها وشرها.
 الفوائد :

 أن اَميان ليس بالُمين . -1
 أن اَميان له عالمات ،دل على صدق صاحبه ، ومن ذلَ بذل النْوس ِف سبي  هللا . -2
 أن هللا ةبُلي عبده ليمَُن صربه . -3
 أن اجلهاد سبب لدخول اجلنة . -4

اِلُدوَن ) َما َكاَن ِلْلُمْشرِِكنَي َأْن يـَْعُمُروا َمَساِ َد اَّللِه َشاِهِديَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم بِاْلُكْفِر ُأولَ ِ  ََ ُْم َوِف النهاِر ُهْم  َُ َك َحِبَطْت َأْعَما
ُهََلَة َوآَُى الزهَكاَة َويَْ 17) ِر َوَأقَاَم ال َِ َا يـَْعُمُر َمَساِ َد اَّللِه َمْن آَمَن بِاَّللِه َواْليَـْوِم اْْل َُيَْش ِإاله اَّللهَ فـََعَسى ُأولَِ َك َأْن َيُكونُوا  ( ِإَّنه

 ( (18ِديَن )ِمَن اْلُمْهتَ 
 [ . 18] الُوبة : 

---------- 
ةقول ،عاَ: ما ةنبغي للمشركق باهلل أن ةعمروا مساْد هللا الِت بني  على امسه ) َما َكاَن ِلْلُمْشرِِكنَي َأْن يـَْعُمُروا َمَساِ َد اَّللِه ( 

ِف اْلرض، الذي بين من أول ةو  على عبادة  وحده ِل شرةَ له. ومن قرأ: "مسَّد هللا" فأراد به ايفسَّد اْلرا ، أشرف ايفساْد
 هللا وحده ِل شرةَ له. وأسسه خلي  الرمحن هذا .

 : عمارة ايفساْد قسمان : إما بلزومها وكْرة إ،ياهنا ةقال : فالن ةعمر جملس فالن إذا كْر غشيانه إةاه ،  قال الرازي
، كان ايفعىن أنه ليس للكافر أن ةقرررررررد  على مرمة ايفساْد وإملا َل جيز  وإما بالعمارة ايفعروفة ِف البناء ، فإن كان ايفراد هو الْاَ

 له ذلَ :
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 ْلن ايفسَّد موضع العبادة فيَّب أن ةكون معنماً والكافر ةهينه وِل ةعنمه .
َا ايفشركون جَنٌَس ( و،طهْي ايفساْد واْب لقوله ،عاَ   َ وأةضًا الكافر جنس ِف اْلكم ، لقوله ،عاَ ) إ مله ررررررررررَا بَرْيىت  ) َأن َطه 

 ل لطها  ْ َق ( .
 وأةضاً الكافر ِل حيذز من النَّاسات ، فدخوله ِف ايفسَّد ،لوةث للمسَّد ، وذلَ قد ةؤدي إَ فساد عبادة ايفسلمق.

 على ايفسلمق .وأةضاً إقدامه على مرمة ايفسَّد جيري جمر  اَنعا  على ايفسلمق ، وِل جيوز أن ةحْي الكافر صاحب ايفنة 
( حال : أي ما كان هلم ذلَ حال كوهنم شاهدةن على أنْسهم بالكْر ، بإظهار ما هو كْر  ) َشاِهِديَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم بِاْلُكْفرِ 

علها آهلة ، فإن هذا شهادة منهم على أنْسهم بالكْر ، وإن أبوا ذلَ بألسنُهم ، فكيف  من نحب اْلوثان والعبادة هلا ، ْو
ن بق أمرةن مُنافيق : عمارة ايفساْد الِت هي من شأن ايفؤمنق ، والشهادة على أنْسهم بالكْر الِت ليس  من شأن من جيمعو 

 ةُقر ب إَ هللا بعمارة مساْده .
 ايفراد ِبذه الشهادة قوهلم ِف طوافهم : لبيَ ِل شرةَ لَ إِل شرةكاً هو لَ : ِتلكه وما ملَ . وقيل : 
لى أنْسهم بالكْر : أن اليهودي ةقول هو ةهودي ، والنحراَ ةقول هو نحراَ ، والحابئ ةقول هو صابئ شهادهتم ع وقيل : 

 ، وايفشر  ةقول هو مشر  .    ) فُح القدةر ( .
ُمْ )  َُ  ( أي: بشركهم . ُأولَِ َك َحِبَطْت َأْعَما

 فالشر  حمبط للعم  .
 َما َكانووا ةَرْعَملووَن ( . قال ،عاَ ) َوَلْو َأْشرَكووا َْلَب َط َعنرْهومْ 

ََ َولََُكووَننه  َبَطنه َعَملو َْ ََ لَئ ْن َأْشرَْكَ  لََي ََ الهذ ةَن م ْن قَرْبل  ََ َوإ  َي إ لَْي ر ةَن( .وقال ،عاَ ) َوَلَقْد أووح    م َن اخْلَاس 
اِلُدونَ )   ََ  ( أبد اْلبدةن . َوِف النهاِر ُهْم 

 ْلبدةة الدا مة ، الِت ِل هول وِل ،زول .ايفراد باخللود هنا اَقامة ا
 . ون منها وِل ،ْىن على الحَيح من أقوال أه  العلم  فأه  النار الذةن هم الكْار خملدون ِف نار ْهنم ِل رْر

 وقد ذكر هللا أبدةُها ِف القرآن ِف ثالثة مواضع :
ْياً( .قال ،عاَ )َوِل ل يَرْهد ةَرهوْم َسب يالً . إ ِله ِف سورة النساء . ََ َعَلى اَّلله  َةس  َهنهَم َخال د ةَن ف يَها أَبَداً وََكاَن َذل  َْ  َطر ةَ، 

 قال ،عاَ )إ نه اَّللَه َلَعَن اْلَكاف ر ةَن َوأََعده هَلوْم َسع ْياً . خالدةن فيها أبداً( .وِف سورة األحزاب .
َهنهَم َخال د ةَن ف يَها أَبَداً( .قال ،عاَ ) َوَمْن ةَرْعص  اَّللَه َوَرسوولَ وِف سورة اجلن . َْ  هو فَإ نه َلهو نَاَر 

َا يـَْعُمُر َمَساِ َد اَّللِه َمْن آَمَن بِاَّللهِ   ( فشهد ،عاَ باَميان لعمار ايفساْد . ) ِإَّنه
َا ةَرْعمورو  أنه قال ) إذا رأةُم الْر  ةعُاد ايفسَّد فاشهدوا له باَميان; قال هللا وقد ْاء ِف اْلدةث عن الرسول  ،عاَ ) إ مله

ر ( . َد اَّلله  َمْن آَمَن ب اَّلله  َواْليَرْو   اْلخ   ْ  َمَسا
ِر (   َِ  أي : ةو  القيامة .) َواْليَـْوِم اْل
  اَميان باليو  اْلخر ةُضمن اَميان بك  ما أخرب به النِب  مما ةكون بعد ايفوت ، فيشم  ما ةكون ِف القرب من سؤال

 اب القرب ونعيمه ، والبعث ، واْلشر ، والحراط ، واجلزاء ، واجلنة والنار ، مسي بذلَ ْلنه ِل ةو  بعده .ايفلكق ، وعذ
 .  كْْياً ما ةقرن هللا بق اَميان باهلل واَميان باليو  اْلخر 
اً ( .كما قال ،عاَ ) إ نه الهذ ةَن آَمنووا َوالهذ ةَن َهادووا َوالنهَحاَر  َوالحهاب ئ َق مَ    ر  َوَعم َ  َصاْل   ْن آَمَن ب اَّلله  َواْليَرْو   اْْلخ 
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نرْهوْم ب اَّلله   َعْ  َهَذا بَرَلداً آم ناً َواْرزوْق أَْهَلهو م َن الْهَمرَات  َمْن آَمَن م  ْْ ر  َوإ ْذ قَاَل إ بْررَاه يمو َرب   ا   َواْليَرْو   اْْلخ 
ه َأْن ،روَولُّوا وو  ر  َواْلَمال  َكة  .. ( وقال ،عاَ ) لَْيَس اْلرب  ه َمْن آَمَن ب اَّلله  َواْليَرْو   اْْلخ   .ْووَهكوْم ق َبَ  اْلَمْشر ق  َواْلَمْغر ب  َوَلك نه اْلرب 

 ) من كان ةؤمن باهلل واليو  واْلخر فليق  خْياً أو ليحم  ( . وقال 
 فوق ثالث ، إِل على زول أربعة أشهر وعشراً () ِل حي  ِلمرأة ،ؤمن باهلل واليو  اْلخر أن هد على مي   وقال 

وذلَ ْلن اَميان باليو  اْلخر من أعنم اْلوافز الِت ،دفع اَنسان للعم  الحاحل ، حيث اجلزاء على اْلعمال ِف ذلَ اليو  ، 
 فهو أعنم دافع إَ العم  الحاحل ، وهو أعنم رادع على الُمادي ِف الباط  يفن وفقه هللا ،عاَ .

 قال عمر : لوِل اَميان باليو  اْلخر لرأة  من الناس غْي ما ،ر  . وهلذا
قال الشيخ السعدي : اْلخرة اسم يفا ةكون بعد ايفوت، وخحه بالذكر بعد العمو ، ْلن اَميان باليو  اْلخر أحد أركان اَميان، 

ب للعم  . وْلنه أعنم باعث على الرغبة والرهبة والعم  ، واليقق : هو العلم الُا  الذي  ليس فيه أدىن شَ ، وايفْو
 ْلن اَميان باهلل هو الذي ةبعث على العم  ، وهلذا ةقرن هللا دا مًا اَميان باهلل  قال الشيْل ابن ع يمني رمحه هللا :

 وباليو  اْلخر .
  : لإلميان باليو  اْلخر مثرات ْليلة 

اء لْواب ذلَ منها  اليو  . : الرغبة ِف فع  الطاعات واْلرص عليها ْر
 : الرهبة من فع  ايفعحية والرضى ِبا خوفاً من عقاب ذلَ اليو  . ومنها
وه من نعيم اْلخرة وثواِبا . ومنها  : ،سلية ايفؤمن عما ةْو،ه من الدنيا ِبا ةْر
  : مثرات اَميان باليو  اْلخر 
 اْلث  على العم  الحاحل وايفبادرة لْع  اخلْيات و،ر  ايفنكرات . أوال  : 
 ما ،كاس  ايفُكاسلون ِف عم  الحاْلات سواء الواْب منها وايفسنون إِل بسبب الغْلة عن اْلخرة واِلنشغال عنها . ب  
اٌل ِله ،روْله يه ْم جت َارٌَة َوِل بَرْيٌع َعن ذ ْكر  اَّلله  َوإقَا   الَحالة  َوإةَُ   َْ  اء  الزهَكاة  ( .ةقول ،عاَ ِف وصف عباده الحاْلق ) ر 

ْوو َرمْحََة رَب  ه  قوْ  َهْ  َةسْ وقال  َرَة َوةَرْر دًا َوقَا  مًا حَيَْذرو اْلخ   ْ َُو ي الهذ ةَن ةَرْعَلمووَن َوالهذ ةَن ِلَ ،عاَ ) أَمهْن هوَو قَان ٌ  آنَاَء اللهْي   َسا
َا ةَرَُذَكهرو أوْولووا اْلَْلَباب  ( .  ةَرْعَلمووَن إ مله

)من خاف أدجل ، ومن أدجل بلغ ايفنزل ، أِل إن سلعة هللا  يب هرةرة قال : قال رسول هللا وِف ْامع الذمذي من حدةث أ  
 غالية ، أِل إن سلعة هللا اجلنة( .

اء   اء ْله  اْلعمال الحاْلة ، فكذلَ ْع  اخلوف ْله  اْلعمال الحاْلة ، فعلم أن الْر وهو )سبَانه( كما ْع  الْر
ةَن ، قال ،عاَ ) إنه اَلذ ةَن هوم م  ْن َخْشَية  َرِب   م مُّْشْ قووَن . َوالهذ ةَن هوم ب آةَات  َرِب   ْم ةروْؤم نووَن َوالهذ   واخلوف النافع ما اقذن به العم 

عوونَ   ْ ََ َرِب   ْم رَا َلٌة أَنرههوْم  إ ََ ةوَسار عووَن ِف  اخلَيرْرَات  َوهوْم هَلَا  هوم ب َرِب   ْم ِل ةوْشر كووَن . َوالهذ ةَن ةروْؤ،ووَن َما آ،َرْوا َوقرولووبروهوْم َوْ  . أوْولَئ 
 َساب قووَن (.

عن هذه اْلةة ، فقل  : أهم الذةن  وقد رو  الذمذي ِف ْامعه عن عا شة رضي هللا عنها . قال  : سأل  رسول هللا   
وةحلون وةُحدقون ورافون أن ِل ةُقب  ةشربون اخلمر وةزنون وةسرقون ؟ قال : ِل ، ةا ابنة الحدة، ، ولكنهم الذةن ةحومون 

 منهم ، أولئَ ةسارعون ِف اخلْيات ( .
 وهللا )سبَانه( وصف أه  السعادة باَحسان مع اخلوف ، ووصف اْلشقياء باَساءة مع اْلمن( .

 ََ اَهدووا ِف  َسب ي   اَّلله  أوْولَئ  َْ َْرووا َو يٌم ( .   وقال ،عاَ ) إنه اَلذ ةَن آَمنووا َوالهذ ةَن َها ْووٌر رهح  ْووَن َرمْحََ  اَّلله  َواَّللهو َغ  ةَرْر
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اءهم إ،ياهنم ِبذه الطاعات ؟ وقال ايفغرورون : إن ايفْرطق ايفضيعق ْلقوق هللا ايفعطلق  قال ابن القيم : فُأم  كيف ْع  ْر
ون رمحة هللا .  ْلوامره الباغق ايفَُّر ق على حمارمه ، أولئَ ةْر

 الص هلل )عز ْو ( وايفُابعة للرسول .اَخ ثانيا  :
إن ايفوقن بلقاء هللا عز ْو  ةو  الْزع اْلكرب ، ِل ،لقاه إِل حرةحًا على أعماله ، خا ًْا من ك  ما حيبطها من أنواع الشر    

 اْلكرب أو الشر  اْلصغر .
َا إ   ْْرلوكوْم ةووَحى إ َِله أمله َا أَنَا َبَشٌر م  ًا َوَِل ةوْشر ْ  ب ع َباَدة  قال ،عاَ ) قوْ  إ مله ْووا ل َقاَء رَب  ه  فَرْليَرْعَمْ  َعَماًل َصاْل  ٌد َفَمْن َكاَن ةَرْر هَلوكوْم إ َلٌه َواح 

 رَب  ه  َأَحًدا  ( .
 اْلذر من الدنيا والزهد فيها والحرب على شدا دها وطمأنينة القلب وسالمُه . ثال ا  : 
ن  منه دا مًا على بال ، فإن الزهد ِف الدنيا واْلذر منها ومن فُنُها سيَالن ِف القلب ، إذا أكْر العبد ذكر اْلخرة ، وكا  

وحينئذ ِل ةكذث بزهرهتا ، وِل حيزن على فواهتا ، وِل ميدن عينيه إَ ما مُع هللا به بعض عباده من نعم ليُْنهم فيها ، وهذه 
: القناعة ، وسالمة القلب من اْلرص واْلسد والغ  والشَناء ; ْلن الذي الْمرة ةُولد عنها بدورها مثار أخر  مباركة طيبة منها 

ةعي  بُْكْيه ِف اْلخرة وأنبا ها العنيمة ِل هتمه الدنيا الضيقة احملدودة ، مع مالحنة أن إميان ايفسلم باليو  اْلخر وزهده ِف 
َرَة  ( .الدنيا ِل ةعين انقطاعه عنها وعد  ابُغاء الرزق ِف أكنافها ; ةقول ،عاَ   )  َوابْرَُغ  ف يَما آ،َاَ  اَّللهو الدهاَر اْلخ 

 اُْناب النلم بشىت صوره . رابعا  :
وع إَ هللا )عز ْو ( وإعطاء ك  ذي ح، حقه،   ِل شيء مينع النْس من ظلم غْيها ِف نْس أو مال أو عرض: كاليقق بالْر

العحيب الرهيب، وأنه ِل ةضيع عند هللا شيء، كما قال ،عاَ )َوَنَضعو وإنحاف ايفنلو  ممن ظلمه، فإذا ،ذكر العبد هذا ايفوقف 
َنا ْْرَقاَل َحبهةٍّ م  ْن َخْرَدلٍّ أَ،َريرْ ٌس َشْيئًا َوإن َكاَن م  ْْ ََواز ةَن الق ْسَط ل يَرْو   الق َياَمة  َفال ،وْنَلمو نَر

ب َق ( وقوله ،عاَ ) َوَقْد  ايف َْى ب َنا َحاس  َا وََك ِب 
مَحََ  ظوْلماً( إذا ،ذكر هذه ايفواقف وا،عظ ِبذه اْلةات ، وأةقن بَُققها فال شَ أن ذلَ سيمنعه من الُهاون ِف  َخاَب َمنْ 

حقوق اخلل، ، واْلذر من ظلمهم ِف د  أو مال أو عرض ، خاصة وأن حقوق العباد مبنية على ايفشاحة واْلرص على اسُيْاء 
عنم الذي ةُمىن العبد فيه أن ةكون له منلمة عند أمه وأبيه وصاحبُه وبنيه ، فضالً اْل، من اخلحم ، وبالذات ِف ةو  اهلول اْل

 عن غْيهم من اْلباعد ، ومعلو  أن الُقاضي هنالَ ليس بالدةنار والدرهم ولكن باْلسنات والسيئات .
 ،قحْي اْلم  وحْظ الوق  : َامسا  : 
د : طول اْلم  ، واْلماَ اخلادعة الِت جتع  صاحبها ِف غْلة شدةدة إن من أخطر اْلبواب الِت ةدخ  منها الشيطان على العب 

عن اْلخرة ، واغذار بزةنة اْلياة الدنيا ، و،ضييع ساعات العمر النْيسة ِف اللهث وراءها حىت ةأيت اْلْ  الذي ةقطع هذه 
 اْلمال ، و،ذهب النْس حسرات على ما فرط  ِف عمرها ، وأضاع  من أوقاهتا .

وع إَ هللا )عز ْو ( والُذكر الدا م لقحر اْلياة وأبدةة اْلخرة وبقا ها ، هو العالل الناْع لطول اْلم  ولكن ال  يقق بالْر
 وضياع اْلوقات .

 اجلهل .، والْاَ :  ح ُّ الدنياةقول ابن قدامة : واعلم أن السبب ِف طول اْلم  شيئان :  أحدُها :   
نس ِبا وبشهواهتا ولذاهتا وعال قها ، ثق  على قلبه مْارقُها ، فامُنع من الْكر ِف ايفوت ، أما حب الدنيا : فإن اَنسان إذا أ  

 الذي هو سبب مْارقُها ، وك  من كره شيئاً دفعه عن نْسه .
السبب الْاَ : اجله  ، وهو أن اَنسان ةعول على شبابه ، وةسُبعد قرب ايفوت مع الشباب ، أو ليس ةُْكر ايفسكق ِف أن  
شاةخ بلده لو عدوا كانوا أق  من العشرة ؟ وإملا قلوا ْلن ايفوت ِف الشباب أكْر ، وإَ أن ميوت شيخ قد ميوت ألف صِب م
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 وشاب ، وقد ةغذ بحَُه ، وِل ةدري أن ايفوت ةأيت فَّأة ، وإن اسُبعد ذلَ( .
نُه ، والنَّاة من سخطه والنار :  سادسا  :   الْوز برضا هللا )سبَانه( ْو

َا ،روَوفرهْوَن  وهذه َْوت  َوإمله
ْْسٍّ َذا  َقةو ايف ْوورَكوْم ةَرْوَ  مثرة الْمار ، وغاةة الغاةات ، ومسَ اخلُا  ِف مبَث الْمار ، قال ،عاَ ) كو ُّ نَر أو

نْرَيا إِله َمَُ  َ  اجلَنهَة فَرَقْد فَاَز َوَما اْلََياةو الدُّ  اعو الغوروور  ( .الق َياَمة  َفَمن زوْحز َح َعن  النهار  َوأوْدخ 
َ  اجلَنهَة فَرَقْد فَاَز (  أي : حح  له الْوز العني   م بالنَّاة من ةقول الشيخ السعدي رمحه هللا ،عاَ ) َفَمن زوْحز َح َعن  النهار  َوأوْدخ 

قلب بشر ; ومْهو  العذاب اْلليم ، والوصول إَ ْنات النعيم ، الِت فيها : ما ِل عق رأت ، وِل أذن مسع  ، وِل خطر على 
اْلةة : أن من َل ةزحزح عن النار ، وةدخ  اجلنة ، فإنه َل ةْز ، ب  قد شقي الشقاء اْلبدي ، وابُلي بالعذاب السرمدي ، وِف 

 . هذه اْلةة إشارة لطيْة إَ نعيم الربزخ وعذابه ، وأن العاملق جيزون فيه بعض اجلزاء مما عملوه ، وةقد  هلم أملوذل مما أسلْوه (
ُهَلَة (   أي: الِت هي أكرب عبادات البدن .) َوَأقَاَم ال
 أي: الِت هي أفض  اْلعمال ايفُعدةة إَ بر اخلال ، .) َوآَُى الزهَكاَة ( 
 . ( أي: وَل رف إِل من هللا ،عاَ، وَل ر  سواه) َوَيْ َُيَْش ِإال اَّللهَ 

  : ُال ايفوبخ عليها ِف قوله سبَانه ) َأخَتَْشْونَرهوْم فاهلل َأَح،ُّ أَن خَتَْشْوهو ... فيندرل فيه عد  اخلشية عند الققال اْللوسي
( وأما اخلوف اجلبلي من اْلمور ايفخوفة فليس من هذا الباب وِل هو مما ةدخ  ه  الُكليف ، واخلطاب والنهي ِف قوله ،عاَ ) 

وهنا فأرةد نْي ،لَ اخلشية عنهم .خوْذَها َوَِل خَتَْف ( ليس على حقيقُه ، وقي  : كانوا رشون   اْلصنا  وةْر
 م ِل رافون شيئًا غْي  وقال ابن عاشور : وقحر خشيُهم على الُعل ، جبانب هللا ،عاَ بحيغة القحر ليس ايفراد منه أهن 

م قد رافون اْلَسد ورافون العدو  ، ولكن معناه إذا ،رد د اْلال بق خشيُهم هللا وخشيُهم غْي  ه قد موا خشية هللا على هللا فإهن 
خشية غْيه كقوله آنًْا ) أختشوهنم فاَّللهو أح، أن ختشوه ( وهذا من خحا ص ايفؤمنق : فأم ا ايفشركون فهم رشون شركاءهم 
 وةنُهكون حرمات هللا َرضاء شركا هم، وأم ا أه  الكُاب فيخشون الناس وةعحون هللا بَُرةف َكلم ه وجماراة أهواء العام ة، وقد

 ذكهرهم هللا بقوله ) فال ختشوا الناس واخشون ( .
 . فضا   خشية هللا ِف اخللوة 

 هلم مغْرة وأْر كبْي . أوال  :
ٌر َكب ٌْي( . ْْ ْ َرٌة َوَأ  قال ،عاَ ) إ نه الهذ ةَن َرَْشْوَن رَبرههوْم ب اْلَغْيب  هَلوْم َمْغ

أحد من الناس كما ْاء ِف اْلدةث عن أيب هرةرة . قال : قال رسول ) بالغيب ( أي : وهم غا بون عن أعق الناس ِل ةراهم 
) سبعة ةنلهم هللا ِف ظله ةو  ِل ظ  إِل ظله : .. وذكر منهم : وْر  ذكر هللا خالياً فْاض  عيناه ، وْر  دعُه امرأة  هللا 

ما ،نْ، ميينه ( مُْ، عليه .وقال  ذات منحب وكال فقال إَ أخاف هللا ، وْر  ،حدق بحدقة فأخْاها حىت ِل ،علم مشاله
اء ب َقْلبٍّ مُّن يبٍّ ( . َْ َي الرهمْحَن ب اْلَغْيب  َو  ،عاَ )َمْن َخش 

ن ،راه وحيُم  )َرَْشْوَن رَبرههوم ب اْلَغْيب  ( أي : أهنم رشون رِبم وهم َل ةروه كما ِف اْلدةث ) أن ،عبد هللا كأنَ ،راه ، فإن َل ،ك
 م .فإنه ةرا  ( رواه مسل

 أن هللا مدح من رافه بالغيب . ثانيا  :
ٌر َكب ٌْي( . ْْ ْ رٌَة َوَأ  قال ،عاَ )إ نه الهذ ةَن َرَْشْوَن رَبرههوْم ب اْلَغْيب  هَلوْم َمْغ

اَء ب َقْلبٍّ مون يبٍّ ( . َْ َي الرهمْحََن ب اْلَغْيب  َو  وقال ،عاَ ) َمْن َخش 
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لوَونهكومو اَّللهو ب َشْيءٍّ م َن الحهْيد  ،َرَنالوهو أَْةد ةكوْم َور َماحوكوْم ل يَرْعَلَم اَّللهو َمْن َرَافوهو وقال ،عاَ ) ةَا أَةرَُّها الهذ ةَن آ   ب اْلَغْيب  ( .َمنووا لََيبرْ
 هم أه  من ةنُْع اَنذار . ثال ا  :

َا ،روْنذ رو الهذ ةَن َرَْشْوَن رَبرههوْم ب اْلَغْيب  َوأَقَ  ه  ( .قال ،عاَ ) إ مله ْْس  َُرزَكهى ل نَر َا ةَر  امووا الحهالَة َوَمْن ،َرزَكهى فَإ مله
 رشونه ِف حال  : أي: هؤِلء الذةن ةقبلون النذارة وةنُْعون ِبا، أه  اخلشية َّلل  بالغيب، أي: الذةن قال السعدي

ْباهتا وخشوعها، ْلن اخلشية َّلل  ،سُدعي وشروطها وأركاهنا ووا السر والعالنية، وايفشهد وايفغيب، وأه  إقامة الحالة، حبدودها
اخلْي، و،نهى عن  رشى من ،ضييعه العقاب، واهلرب مما رشى من ار،كابه العذاب، والحالة ،دعو إَ من العبد العم  ِبا
 الَْشاء وايفنكر .

 من عالمات ايفُقق . رابعا  : 
ْوْرقَانَ  َنا مووَسى َوَهارووَن اْل َياًء َوذ ْكراً ل ْلموُهق َق . الهذ ةَن َرَْشرْوَن رَبرههوْم ب اْلَغْيب  َوهوْم م َن السهاَعة  موْشْ قووَن ( . قال ،عاَ ) َوَلَقْد آ،َريرْ  َوض 

 مشاهدة الناس هلم، فمع ايفشاهدة  ) الهذ ةَن َرَْشْوَن رَبرههوْم ب اْلَغْيب  ( أي: رشونه ِف حال غيبُهم، وعد  قال السعدي
، فيُورعون لون، لكمال معرفُهم برِبم، أَو فَّمعوا  عما حر ، وةقومون ِبا ألز  ) َوهوْم م َن السهاَعة  موْشْ قوون ( أي: خا ْون ْو

 شيء واحد وموصوف واحد . بق اَحسان واخلوف، والعطف هنا من باب عطف الحْات ايفُغاةرات، الواردة على
 من أسباب النَّاة . َامسا  :

 خشية هللا ِف السر والعالنية ، والعدل ِف الرضا والغضب ، والقحد ِف الْقر والغىن ( .) ثالث منَّيات :  قال 
 ،عاَ من رافه بالغيب . ِف الغيب يفدحره : إن خشية اَّلل  رأس ك  خْي، والشرأن ِف اخلشرية وقال املناوي

رر;والسال على خشية العلن ِف اْلدةث ، فقد   عليه الحالة : وقد مها الرسول  وقال ْلن ،قو  اَّلل  فيه أعلى    اخلشية ِف الس  
رة من العلن; يفا راف ة ايفراقبة، وخشيُه فيهما دْر وهْه على فع    ِتنع من ار،كاب ك  منهي من شوب رؤةة الناس، وهذه دْر

 ك  مأمور .
 كان ةدعو ربه بذلَ .  أن النِب  سادسا  :

 لكلمات: ...، اللهم إَ أسألَ خشيَُ ِف الغيب والشهادة( . رواه أمحد كان ةدعو ِبؤِلء ا  فْي حدةث عمار . )أن النِب 
ب : ... فإن أكْر الناس ةر  أنه رشى هللا ِف العالنية وِف الشهادة ، ولكن الشأن ِف خشيُه ِف الغيب إذا غاب  قال ابن ْر

 عن أعق الناس وقد مدح هللا من رافه بالغيب ... ْ ذكر اْلةات ايفُقدمة .
 من الذةن ةنلهم هللا ِف ظله . عا  :ساب
)سبعة ةنلهم هللا ِف ظله ةو  ِل ظ  إِل ظله: ... وْر  دعُه امرأة ذات منحب وكال فقال إَ أخاف هللا(. مُْ،  قال 
 عليه 

 . وخشية هللا ِف السر والعالنية هي الوصية النِب  ثامنا  : 
لسر والعالنية، حيث ةرا  الناس وحيث ِل ةرونَ، ِف اللي  والنهار، ِف يفعاذ )ا،، هللا حيْما كن ( أي : ِف ا فقد قال 

 الغيب والشهادة، ِف ك  وق  وعلى ك  حال .
 أشد الناس خشية هلل . لقد كان النِب  ُاسعا  :

)إَ ْلنقلب إَ أهلي فأْد الُمرة ساقطة على  قال: قال رسول هللا  فقد ْاء ِف الحَيَق من حدةث أيب هرةرة
 راشي، فأرفعها ْلكلها، ْ أخشى أن ،كون صدقة فألقيها( .ف
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وقال عبد هللا بن مسعود : إن ايفؤمن ةر  ذنوبه كأنه قاعد ه  ْب  راف أن ةقع عليه، وإن الْاْر ةر  ذنوبه كذباب مره 
 على أنْه فقال به هكذا .

 . ما ةعق على خشية هللا بالغيب والشهادة 
 هللا ةراه، ومطلع عليه .أن ةعلم العبد أن أوال  : 

ب  مبينًا لذلَ : فإن من علم أن هللا ةراه حيث كان، وأنه مطلع على باطنه وظاهره، وسره وعالنيُه،  -رمحه هللا-قال ابن ْر
ب له ذلَ ،ر  ايفعاصي ِف السر .  واسَُضر ذلَ ِف خلوا،ه; أْو

زهد من قدر عليه ِف اخللوة، فعلم أن هللا ةراه فذكه من  وقد كان بعض السلف ةقول ْلصَابه: "زهدنا هللا وإةاكم ِف اْلرا  
 خشيُه .

ى أو راف .   وقال الشافعي : أعز اْلشياء ثالثة: اجلود من قلة، والورع ِف خلوة، وكلمة اْل، عند من ةْر
 وقال ْر  لوهب بن الورد: عنين؟ فقال له: ا،، هللا أن ةكون أهون الناظرةن إليَ . 
ذات شَّر فقال: لو خلوت هاهنا ِبعحية من كان ةراَ؟ فسمع ها،ْا بحوت مْل الغيضة: َأَِل ةَرْعَلمو َمْن ودخ  بعضهم غيضة  

 َخَلَ، َوهوَو اللهط يفو اخْلَب ْي .
 وراود بعضهم أعرابية، وقال هلا: ما ةرانا إِل الكواكب، قال : أةن مكوكبها؟! 

 لى رقيبإذا ما خلوت الدهر ةوما فال ،ق  ** خلوت ولكن ق  ع
 وِل هسرنب هللا ةغْر  ساعة ** وِل أن ما ررْى عليه ةغيب

 قوة اَميان بوعده ووعيده على ايفعاصي .ثانيا  : 
ب للعبد ،ر  الُعرض يفخالُْه . ثال ا    : الننر ِف شدة بطشه وانُقامه ، وقو،ه وقهره ، وذلَ ةْو
 نه وبينه ، ومن ،ر  احملرمات الِت ةقدر عليها سراً .وقال رمحه هللا : ومن هنا عنم ثواب من أطاع هللا سراً بي 

ع  ةَْدعووَن رَبرههوْم َخْوفاً َوَطَمعاً َومم ها َرَزقرْ   ْ نووبروهوْم َعن  اْلَمَضا ْو ْ قووَن ( .فأما اْلول : فمْ  قوله ،عاَ ) ،َرَََُّاىَف   َناهوْم ةروْن
ه ) وْر  ذكر هللا خاليًا فْاض  عيناه ، وْر  ،حدق بحدقة وِف حدةث السبعة الذةن ةنلهم هللا ِف ظله ةو  ِل ظ  إِل ظل

 فأخْاها حىت ِل ،علم مشاله ما ،نْ، ميينه ( .
ِف السبعة الذةن ةنلهم هللا ِف ظله ةو  ِل ظ  إِل ظله )وْر  دعُه امرأة ذات منحب وكال فقال:  وأما الْاَ : فمْ  قوله 

 إَ أخاف هللا ( .
 الفوائد :

 ليس أهالً لعمارة بيوت هللا .أن الكافر  -1
 ِل جيوز أن ةسمح للكافر أن ةعمر مساْد هللا . -2
 أن الكْر حمبط للعم  . -3
 أن الكافر خملد ِف النار . -4
 أن بيوت هللا أملا ةعمرها حسياً ومعنوةاً أه  اَميان باهلل واليو  اْلخر . -5
 فض  اَميان باهلل . -6
 اْلخر . عنم منزلة اَميان باليو  -7
 مكانة الحالة ِف اَسال  . -8
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 أن أعنم اْلركان بعد الحالة إةُاء الزكاة . -9
 أن إقامة الحالة وإةُاء الزكاة من أعنم عالمات اَميان . -10
وب خشية هللا ِف السر والعلن . -11  ْو

ِر َوَ اَهَد ِف َسِبيِل اَّللِه اَل َيْستَـُووَن ِعنَد اَّللِه َواَّللهُ الَ ) َأَ َعْلُتْم ِسَقايََة اْْلَاجِ  َوِعَمارََة اْلَمْسِجِد اْْلََراِم َكَمْن آ َِ َمَن بِاَّللِه َواْليَـْوِم اْل
َِِْم َوأَنُفِسِهْم َأْعَظُم َدرََ ة  19يـَْهِدي اْلَقْوَم الظهاِلِمنَي ) ِعْنَد اَّللِه َوُأولَِ َك ( الهِذيَن آَمُنوا َوَهاَ ُروا َوَ اَهُدوا ِف َسِبيِل اَّللِه بَِأْمَوا

ُْم ِفيَها نَِعيٌم مُِّقيٌم )20ُهُم اْلَفائُِزوَن ) َه ُرُهْم رَبُـُّهْم ِبَرمْحٍَة مِ ْنُه َوِرْضَواٍن َوَ نهاٍت  ا ِإنه اَّللهَ ِعْنَدُا َأْ ٌر 21( يـَُبشِ  اِلِديَن ِفيَها أََبد  ََ  )
 (22َعِظيٌم )

 [ . 19] الُوبة : 
---------- 

ِر ( ) أَ  َِ هذه اْلةة نزل  ِف افُخار الكْار بسقاةُهم َ َعْلُتْم ِسَقايََة اْْلَاجِ  َوِعَمارََة اْلَمْسِجِد اْْلََراِم َكَمْن آَمَن بِاَّللِه َواْليَـْوِم اْل
علهم ذلَ مْ  إميان ايفؤمنق ، وأن هلم من اْلْر مْ  ما للمؤمنق فأنكر   هللا عليهم .اْلال ، وعمارهتم ايفسَّد اْلرا  ، ْو

 .َعْلُوْم لالسُْها  اَنكاري ايفُضمن معىن النهى َْ  اهلمزة ِف قوله. َأ
والكال  على حذف مضاف ، ْلن العمارة والسقاةة محدران وِل ةُحور ،شبيههما باْلعيان ، فال بد من ،قدةر مضاف ِف أحد 

اهد اجلانبق حىت ةُأ،ى الُشبيه وايفعىن : أْعلُم أه  سقاةة اْلال وأه  ع مارة ايفسَّد اْلرا  كمن آمن باَّلل  واليو  اْلخر ، ْو
؟ ِل ةكونون مْلهم أبداً .  ِف سبي  اَّلل 

  وايفراد بسقاةة اْلال ما كان  قرة  ،سقيه للََّال من الزبيب ايفنبوذ ِف ايفاء ، وكان العباس. رضى اَّلل  عنه. هو الذي
 ةَُو إدارة هذا العم .

  الذي ةُخذ فيه الشراب ِف ايفوسم. كان ةشذ  الزبيب فينبذ ِف ماء زمز  وةسقى للناس ، وكان قال اجلم  : السقاةة هي احمل
 له .. وةنهر أن ايفراد ِبا هنا ايفحدر. أي : إسقاء اْلَّال وإعطاء ايفاء هلم. ةليها العباس ْاهلية وإسالما ، وأقرها النِب 

  ، مضموهنا افُخار الكْار بسقاةُهم للََّال وعمارة اْلرا  وقد ذكر ايفْسرون ِف سبب نزول هذه اْلةات رواةات
 على اَميان باهلل واليو  واْلخر واجلهاد ِف سبي  هللا ، فأنزل هللا هذه اْلةة .

 ) ذكر ابن اجلوزي ِف زاد ايفسْي اْلقوال ِف أسباب النزول يفن أراد مراْعُها ( .
 عمارة على اجلهاد كما ْاء ِف حدةث النعمان. كما ةشم  واخلطاب ةشم  بعض ايفؤمنق الذةن آثروا السقاةة وال

 ايفشركق الذةن كانوا ةُْاخرون بأهنم سقاة اْلَّيمل ، وعمار ايفسَّد اْلرا .
وايفقحود من اجلملة الكرمية إنكار الُسوةة بق العملق وبق الْرةقق. وقد ْاء هذا اَنكار صرحيا ِف قوله ،عاَ ) ِل َةْسَُروووَن 

  ( .ع ْنَد اَّلله  
 يفا اخُلف بعض ايفسلمق، أو بعض ايفسلمق وبعض ايفشركق، ِف ،ْضي  عمارة ايفسَّد اْلرا ،  قال السعدي :

 َْ َعْلُوْم بالبناء والحالة والعبادة فيه وسقاةة اْلال، على اَميان باَّلل  واجلهاد ِف سبيله، أخرب اَّلل  ،عاَ بالُْاوت بينهما، فقال ) َأ
َقاةََة اْلَْ  د  اْلَْرَا   َكَمْن آَمنَ س   ال   ( أي: سقيهم ايفاء من زمز  كما هو ايفعروف إذا أطل، هذا اِلسم، أنه ايفراد ) َوع َمارََة اْلَمْسَّ 

اَهَد ِف  َسب ي   اَّلله  ِل َةْسَُروووَن ع ْنَد اَّلله  ( فاجلهاد واَميان باَّلل  أفض  من س َْ ر  َو ة اْلال وعمارة ايفسَّد اْلرا  قاةب اَّلله  َواْليَرْو   اْلخ 
ات كْْية، ْلن اَميان أص  الدةن، وبه ،قب  اْلعمال، و،زكو اخلحال.  بدْر

 وأما اجلهاد ِف سبي  اَّلل  فهو ذروة سنا  الدةن، الذي به حيْظ الدةن اَسالمي وةُسع، وةنحر اْل، ورذل الباط .
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أعماِل صاْلة، فهي مُوقْة على اَميان، وليس فيها من ايفحاحل ما ِف  وأما عمارة ايفسَّد اْلرا  وسقاةة اْلال، فهي وإن كان 
 اَميان واجلهاد، فلذلَ قال ) ِل َةْسَُروووَن ع ْنَد اَّلله  ( .

حادق. ( أي : ِل ةساو  الْرة، اْلول الْرة، الْاَ ِف حكم اَّلل  ، إذ أن الْرة، الْاَ له بْض  إميانه ال ) اَل َيْستَـُووَن ِعنَد اَّللهِ 
. هاده اخلالص اْلْر اجلزة  عند اَّلل   ْو

 ْلن عم  الكْار باط  ، قال ،عاَ ) َوبَاط ٌ  مها َكانووا ةَرْعَملووَن ( .
ََ َما َعم لووا م ْن َعَم ٍّ َفَََّعْلَناهو َهَباء مهنْوورًا ( .  وقال ْ ه وعال ) َوَقد ْمَنا إ 

 ( هتدةد لك  ظاَل ، وأخطر النلم الشر  باهلل ،عاَ . نيَ ) َواَّللهُ اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظهاِلمِ 
َِِْم َوأَنُفِسِهْم ( ) الهِذيَن آَمُنوْا (   ) باهلل ،عاَ ، وبك  ما جيب اَميان به .) الهِذيَن آَمُنوا َوَهاَ ُروا َوَ اَهُدوا ِف َسِبيِل اَّللِه بَِأْمَوا

َِِْم َوأَنُفِسِهْم ( أوطاهنم ودةارهم وأمواهلم َوَهاَ ُروْا (  أي : وبذلوا ْهدهم ِف إعالء كلمة هللا ، ) َوَ اَهُدوْا ِف َسِبيِل اَّللِه بَِأْمَوا
 ِف حماربة الكْار .

 . هذه الْالثة : اَميان ، واهلَّرة ، واجلهاد ِف سبي  هللا من أعنم خحال اَميان 
يٌم ( .قال ،عاَ ) إ نه الهذ ةَن آَمنووا َوالهذ ةَن َها   ْووٌر َرح  ْووَن َرمْحََ  اَّلله  َواَّللهو َغ ََ ةَرْر اَهدووا ِف  َسب ي   اَّلله  أوولَئ  َْ  َْرووا َو
  : ْووَن َرمْحََة اَّلله  ( إشارة إَ أن العبد ولو أ،ى من اْلعمال ِبا أ،ى به ِل ةنبغي له أن ةعُمد قال السعدي ََ ةَرْر وِف قوله ) أوولَئ 

و قبول أعماله ومغْرة ذنوبه ، وسذ عيوبه.عليها ، وةعول علي و رمحة ربه ، وةْر  ها ، ب  ةْر
 . هذه اْلعمال الْالثة ) اَميان واهلَّرة واجلهاد ( من أفض  اْلعمال 
 : هذه اْلعمال الْالثة، هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودةة، وِبا ةعرف ما مع اَنسان، من الربح  قال السعدي

ميان، فال ،سأل عن فضيلُه، وكيف ،سأل عن شيء هو الْاص  بق أه  السعادة وأه  الشقاوة، وأه  اجلنة واخلسران، فأما اَ
من أه  النار؟ وهو الذي إذا كان مع العبد، قبل  أعمال اخلْي منه ، وإذا عد  منه َل ةقب  له صرف وِل عدل، وِل فرض، وِل 

 نْ  .
 لرضا هللا ،عاَ، فيذ  ايفهاْر وطنه وأمواله وأهله وخالنه، ،قرباً إَ هللا ونحرة لدةنه.وأما اهلَّرة: فهي مْارقة احملبوب ايفألوف، 

وأما اجلهاد: فهو بذل اجلهد ِف مقارعة اْلعداء ، والسعي الُا  ِف نحرة دةن هللا ، وقمع دةن الشيطان ، وهو ذروة اْلعمال 
زاؤه ، أفض  اجلزاء ، وهو السبب اْلكرب ، لُ وسيع دا رة اَسال  وخذِلن عباد اْلصنا  ، وأمن ايفسلمق على الحاْلة ، ْو

 أنْسهم وأمواهلم وأوِلدهم.
 فمن قا  ِبذه اْلعمال الْالثة على ْلوا ها ومشقُها كان لغْيها أشد قياما به و،كميال.

ب للرمحة ، وِف هذا د اء ِل ةكون إِل فَقي، ِبؤِلء أن ةكونوا هم الراْون رمحة هللا ، ْلهنم أ،وا بالسبب ايفْو لي  على أن الْر
اء ايفقارن للكس  ، وعد  القيا  باْلسباب ، فهذا عَّز وِتن وغرور ، وهو دال على  بعد القيا  بأسباب السعادة ، وأما الْر

ود الغلة بال بذر وسقي ، وحنو ذلَ. ود ولد بال نكاح ، وْو و ْو  ضعف ُهة صاحبه ، ونقص عقله ، ِبنزلة من ةْر
 اهلل :فض  اَميان ب 

َها رًا َعن يًما ( . ِمنـْ ْْ رو اْلَعن يمو ) َوَسْوَف ةروْؤت  اَّللهو اْلموْؤم ن َق َأ ْْ  : اْْلَ
َها َرة  . َوِمنـْ نْرَيا َواْْلخ   : الدهْفعو َعنرْهوْم شورووَر الدُّ

 قال ،عاَ ) إ نه اَّللَه ةوَداف عو َعن  الهذ ةَن آَمنووا ( .
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َها َْارو محََ  َوِمنـْ  َلة  اْلَعْرش  هَلومو .: اْسُ ْغ
ْ رو  َْمد  َرِب   ْم َوةروْؤم نووَن ب ه  َوَةْسَُرْغ َووَن حب   وَن ل لهذ ةَن آَمنووا( .قال ،عاَ ) الهذ ةَن حَيْم لووَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلهو ةوَسب  

َها  : موَواَِلةو اَّلله  هَلوْم ، َوَِل ةَذ لُّ َمْن َواَِلهو اَّللهو . َوِمنـْ
ُّ الهذ ةَن آَمنووا ( .قَ   ََ ) اَّللهو َوِل   اَل اَّللهو ،َرَعا

َها  : أَْمروهو َماَل  َكَُهو ب َُْْب يُ ه ْم . َوِمنـْ
َ   َمَعكوْم فَرَْب  ُووا الهذ ةَن آَمنووا ( . ََ اْلَماَل  َكة  َأ ََ إ  ي رَبُّ  قال ،عاَ ) إ ْذ ةووح 

َها  : اْلع زهةو . َوِمنـْ
 َّلل ه  اْلع زهةو َول َرسوول ه  َول ْلموْؤم ن َق َوَلك نه اْلموَناف ق َق َِل ةَرْعَلمووَن ( .قال ،عاَ ) وَ 

َها ميَان  . َوِمنـْ َْه   اَْ   : َمع يهةو اَّلله  ْل 
 ) َوَأنه اَّللَه َمَع اْلموْؤم ن َق ( . 

َها رَة  :. َوِمنـْ نْرَيا َواْْلخ   : الر  فْرَعةو ِف  الدُّ
َْاتٍّ ( .) ةَرْرفَ   ع  اَّللهو الهذ ةَن آَمنووا م ْنكوْم َوالهذ ةَن أوو،ووا اْلع ْلَم َدَر
َها  : أََمانروهوْم م َن اخْلَْوف  ةَرْوَ  َةْشَُدُّ اخْلَْوفو . َوِمنـْ

 قال ،عاَ ) َفَمْن آَمَن َوَأْصَلَح َفاَل َخْوٌف َعَلْيه ْم َوَِل هوْم حَيَْزنووَن ( .
َها َْاء .: أَنه  َوِمنـْ َا هوَو هوًد  هَلوْم َوش   اْلقوْرآَن إ مله

َْاٌء َوالهذ ةَن َِل ةروْؤم نووَن ِف  آَذاهن  ْم َوقْرٌر َوهوَو َعَلْيه ْم عَ  ََ ةروَناَدْوَن مرر ْن َمَكانٍّ بَع يدٍّ(.قال ،عاَ )قوْ  هوَو ل لهذ ةَن آَمنووا هوًد  َوش   ًمى أوولَئ 
ميَا نرْ َواْلَمْقحوودو َأنه اَْ  ميَانو، وَكو ُّ َشر ٍّ ِف  الدُّ َرة  َفَسَببوهو اَْ  نْرَيا َواْْلخ  ال ٌب ل كو    َخْْيٍّ، وَكو ُّ َخْْيٍّ ِف  الدُّ َْ َرة  َفَسَببوهو َعَد و َن َسَبٌب  َيا َواْْلخ 

ميَان  .  اَْ 
 : َفض  اهلَّرة هلل ،عا 

 أنه هللا ةعوضه مراغماً وسعة. أوال :
ََ اَّلله  قال ،عاَ  )َوَمن ةروهَ  رًا إ   ْ ْر ِف  َسب ي   اَّلله  جيَ ْد ِف  اَْلْرض  مورَاَغًما َكْ ْيًا َوَسَعًة َوَمن َرْروْل م ن بَرْيُ ه  موَها  ْ ْوه ةوْدر ْكهو ا  َوَرسوول ه  

يًما (. ْوورًا رهح  روهو َعلى اَّلله  وََكاَن اَّللهو َغ ْْ  اْلَمْوتو فَرَقْد َوَقَع َأ
د عنهم مندوحة وملَّأ قال ابن كْْي: و  هذا هرةض على اهلَّرة، و،رغيب ِف مْارقة ايفشركق، وأن ايفؤمن حيْما ذهب ْو

 ةَُحن فيه.
 :هذا ِف بيان اْلث على اهلَّرة والذغيب، وبيان ما فيها من ايفحاحل، فوعد الحادق ِف وعده أن من هاْر  وقال السعدي

 رض وسعة، فايفراغم مشُم  على محاحل الدةن، والسعة على محاحل الدنيا.ِف سبيله ابُغاء مرضا،ه، أنه جيد مراغًما ِف اْل
 ه آخر، وهو أن ةكون ايفعىن: ومن ةهاْر ِف سبي  هللا إَ بلد آخر جيد ِف أرض ذلَ البلد من وقال الرازي : وعندي فيه ْو

وذلَ ْلن من فارق وذهب إَ بلدة أْنبية فإذا اخلْي والنعمة ما ةكون سبباً لرغم أنف أعدا ه الذةن كانوا معه ِف بلد،ه اْلصلية، 
اسُقا  أمره ِف ،لَ البلدة اْلْنبية، ووص  ذلَ اخلرب إَ أه  بلد،ه خَّلوا من سوء معاملُهم معه، ورغم  أنوفهم بسبب 

 ذلَ، ومح  اللْظ على هذا أقرب من محله على ما قالوه، وهللا أعلم.
 :كن  إملا ،كره اهلَّرة عن وطنَ خوفًا من أن ،قع ِف ايفشقة واحملنة ِف السْر، كأنه قي : ةا أةها اَنسان إن  وقال لرازي َ
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فال ختف فإن هللا ،عاَ ةعطيَ من النعم اجلليلة وايفرا،ب العنيمة ِف مهاْر،َ ما ةحْي سببًا لرغم أنوف أعدا َ، وةكون سبباً 
ْلن ابُهال اَنسان الذي ةهاْر عن أهله وبلده  لسعة عيشَ، وإملا قد  ِف اْلةة ذكر رغم اْلعداء على ذكر سعة العي 

بسبب شدة ظلمهم عليه بدولُه من حيث إهنا ،حْي سببًا لرغم أنوف اْلعداء، أشد من ابُهاْه بُلَ الدولة من حيث إهنا 
 صارت سبباً لسعة العي  عليه .

 : أن هللا رلْه.ثانيا  
َْ  قال ،عاَ )فَرَلمها اْعَُرَزهَلوْم َوَما ةَرْعبودوونَ  َنا هَلوْم م ْن َرمْحَُ َنا َو َعْلَنا نَب ي اً. َوَوَهبرْ َْ  ً اَق َوةَرْعقووَب وَكوال  ََ َنا لَهو إ ْس َعْلَنا هَلوْم م ْن دوون  اَّلله  َوَهبرْ

ْدقٍّ َعل ي اً(.  ل َساَن ص 
 :قوله )لساناً( أي ذكراً حسناً، واللسان ِف القرآن ةطل، ثالث إطالقات 

 هللا.ةنالون رمحة  ثال ا  :
ْووَن َرمْحََة اَّلله   ََ ةَرْر اَهدووا ِف  َسب ي   اَّلله  أوْولئ  َْ َْرووا َو يم(.قال ،عاَ )إ نه الهذ ةَن ءاَمنووا َوالهذ ةَن َها ْووٌر رهح    َواَّللهو َغ

 ،كْْي للسيئات ودخول اجلنان. رابعا :
ْووا م ن د ةَار ه   َْرووا َوأوْخر  نهاتٍّ جَتْر   م ن قال ،عاَ )فَالهذ ةَن َها َْ َلنرههوْم  ْم َوأووذووا ِف  َسب يل ي َوقَا،َرلووا َوقوُ لووا ْلَكْ َرنه َعنرْهوْم َسي َئاهت  ْم َوْلوْدخ 

.)  َهُْ َها اْلنْرَهارو ثَرَواباً م ن ع ند  اَّلله  َواَّللهو ع نَدهو حوْسنو الْرهَواب 
 اَميان وفارقوا اْلحباب واخلالن واَخوان واجلْيان ... وقوله )ثَرَوابًا م ن  قال ابن كْْي: أي ،ركوا دار الشر  وأ،وا إَ دار

 ع ند  اَّلله ( إضافة إليه ونسبة إليه ليدل على أنه عنيم; ْلن العنيم الكرمي ِل ةعطي إِل ْزةالً كْْياً.
 اهدوا ِف وقال السعدي: فَّمعوا بق اَميان واهلَّرة، ومْارقة احملبوبات من اْلوطان واْلموال ط لًبا يفرضاة رِبم، ْو

 سبي  هللا.
رو اْلخ   َامسا : ْْ نْرَيا َحَسَنة َوَْل َْرووا ِف  اَّلله  م ْن بَرْعد  َما ظول مووا لَنوبَرو  َرنرههوْم ِف  الدُّ  َرة  َأْكبَررو َلْو َكانووا ةَرْعَلمووَن(.قال ،عاَ )َوالهذ ةَن َها

َُنق ...فذكر هلم ثوابق، ثوابًا عاْاًل ِف الدنيا من الرزق الواسع والعي  اهلينء : ررب ،عاَ بْض  ايفؤمنق ايفمقال السعدي
نيا الذي رأوه عياناً بعدما هاْروا وانُحروا على أعدا هم، وافَُُوا البلدان، وغنموا منها الغنا م العنيمة فُمولوا، وآ،اهم هللا ِف الد

َرة ( الذي وعدهم هللا على رو اْلخ  ْْ ( من أْر الدنيا ... )َلْو َكانووا ةَرْعَلمووَن( أي: لو كان  حسنة، )َوَْل لسان رسوله خْي، و )َأْكبَررو
اهد ِف سبيله، َل ةُخلف عن ذلَ أحد.  هلم علم وةقق ِبا عند هللا من اْلْر والْواب يفن آمن به ْو

ا كان قبلها؟! وأن اْلمل ةهد  ما كان لعمرو بن العاص )أما عمل  أن اَسال  ةهد  ما كان قبله؟! وأن اهلَّرة هتد  م قال 
 قبله؟(.

 فيه عنيم موقع اَسال  واهلَّرة واْلمل، وأن ك  واحد منها ةهد  ما كان قبله من ايفعاصي.قال النووي : 
يم، حىت  قرهنا النِب  سادسا   ا ،دحر الش يطان الرْ   باَسال  واجلهاد ِف سبي  هللا ،عاَ. : ومن فضلها أهن 

َرَة بن  أيب فَاك هٍّ رو  اَما  أمح ْبن  آَدَ  ب َأْطروق ه :  قال: مسع  رسوَل هللا   د والن سا ي عن َسبرْ ةقول ) إ نه الشهْيطَاَن قَرَعَد ِل 
؟ فَرَعَحاهو، فََأسْ  ََ ََ َوآبَاء  أَب ي ََ َود ةَن آبَا   ، فَرَقاَل: ،وْسل مو َوَ،َذرو د ةَن ْساَل   ْوه قَرَعَد لَهو ب َطر ة،  اهلْ ََّْرة ، فَرَقاَل: َلمَ فَرَقَعَد لَهو ب َطر ة،  اَْ   .
ْوه قَرَعَد َلهو ب َطر ة،  اجلْ َهاد ، فَرَقاَل: جتوَاه دو؟ فرَ  َر.  َْ ََ َومَسَاَءَ ؟! فَرَعَحاهو فَرَها رو َوَ،دَعو أَْرَض  ْ ْْس  َواْلَمال  فَرُروَقا،  و فَرُروْقَُ و ،روَها ْهدو النره َْ هوَو 

؟! فَرَعَحاهو َفََّاَهَد( فَرَقاَل َرسوولو اَّلله   فَرُروْنَكحو اْلَمْرأَةو  َلهو  َوةروْقَسمو اْلَمالو َْ ه َأْن ةوْدخ  ، َكاَن َحقاا َعَلى اَّلله  َعزه َو ََ : َفَمْن فَرَعَ  َذل 
َلهو اجْلَنهَة، َوإ ْن َغر   َْ ه أَْن ةوْدخ  َلهو اجْلَنهَة أَْو َوَقَحُْهو َدابرهُوهو َكاَن اجْلَنهَة، َوَمْن قوُ َ  َكاَن َحقاا َعَلى اَّلله  َعزه َو َق َكاَن َحقاا َعَلى اَّلله  َأْن ةوْدخ 

َلهو اجْلَنهَة(.  َحقاا َعَلى اَّلله  َأْن ةوْدخ 
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 ْليب فاطمة الضمري ) عليَ باهلَّرة فإنه ِل مْ  هلا (. قوله 
 :مقاصد اهلَّرة 

 : ،كْْي ايفسلمق.أوال  
 بينهم ذرةعة إَ موافقُهم. : أن البقاء ثانيا  

 ،يسْي اجلهاد على أه  اَسال . ثال ا  :
 هَّر ايفكان الذي ةكْر فيه. رابعا  :
 . فضائل اجلهاد ِف سبيل هللا 

 : أن الروحة ِف سبي  هللا خْي من الدنيا ِبا فيها . أوال  
ٍَّ . َعن  النهِب    

نْرَيا َوَما ف يَها ( مُْ، عليه . قَال ) لَغَرررررْدَوٌة ِف   َعْن أََنس  ْبن  َمال  ٌر م َن الدُّ  َسب ي   هللا  ، أَْو َرْوَحٌة َخيرْ
نْرَيا َوَما ف يَها ( قوِلن :  فا دة : قوله )َخيرٌْر م َن الدُّ

نْرَيا كول َها َلْو َمَلكهَ  قيل : َنههو َفْض  اْلَغْدَوة َوالرهْوَحة ِف  َسب ي  اَّلله َوثَرَواِبَما َخْْي م ْن نَع يم الدُّ َا كول َها ; ْل  ْنَسان ، َوَ،َحوهَر ،َرنَرعُّمه ِب  ا اَْ 
َرة بَاقٍّ .  زَا    َونَع يم اْْلخ 

وه الرب والطاعة غْي اجلهاد . وقيل :  أن ثواب الغدوة والروحة أفض  من الدنيا وما فيها لو ملكها مالَ ، فأنْقها ِف ْو
ذا القدر من الْواب خْي من الْواب الذي حيح  يفن لو ححل  له الدنيا كلها قال ابن دقي، العيد : والْاَ : أن ايفراد أن ه

 ْلنْقها ِف طاعة هللا ،عاَ .
ْيشاً فيهم  وةؤةد هذا الْاَ ما رواه بن ايفبار  ِف كُاب اجلهاد من مرس  اْلسن قال بعث رسول هللا  -ابن حَّر  –قل  

: والذي نْسي بيده لو أنْق  ما ِف اْلرض ما أدرك   ، فقال له النِب   عبد هللا بن رواحة فُأخر ليشهد الحالة مع النِب
 فض  غدوهتم ، واْلاص  أن ايفراد ،سهي  أمر الدنيا و،عنيم أمر اجلهاد . ) الُْح ( .

 : أنه من أفض  اْلعمال . ثانيا  
ْوه َماَذا ؟ قَاَل : اجلْ َهادو ِف  َسب ي   هللا  ق يَ  سوئ َ  َأيُّ اْلَعَم   أَْفضَ  َعْن َأيب  هوَرةْررََة . ) أَنه َرسووَل هللا    و فَرَقاَل إ ميَاٌن ب اَّلله  َوَرسوول ه  ق يَ  

 ْوه َماَذا ؟ قَاَل : َحملٌّ َمبرْروور ( مُْ، عليه .
ه  وَعْن َأيب  َذر ٍّ  َهاٌد ِف  َسب يل ه ( مُْ، عليه .َأيُّ اْلَعَم   أَْفَض و قَاَل إ ميَاٌن ب اَّلله   قَاَل : ) َسأَْل و النهِب    َوْ 

 قال ابن حَّر : وِف اْلدةث أن اجلهاد أفض  اْلعمال بعد اَميان .
َمبرْرووٌر(. رواه   أَْفَضَ  اجلْ َهاد  َحملٌّ وَعْن َعا  َشَة أَنرهَها قَاَلْ : )ةَا َرسووَل هللا  نَرَر  اجلْ َهاَد أَْفَضَ  اْلَعَم   أََفاَل جنوَاه دو قَاَل: ِلَ، َلك نه 

 البخاري 
ِف هذا اْلدةث أقر عا شة على قوهلا : نر  اجلهاد أفض  العم  ، ْ بق  أن اْلمل بالنسبة إَ النساء هو أفض  من  فالرسول 
 اجلهاد .

 : أن اجملاهد أفض  الناس . ثال ا  
ه  َوَمال ه   اس  أَْفَض و ، فَرَقاَل َرسوولو هللا  عن َأيَب َسع يد اخْلوْدر ي . قَاَل ) ق يَ  ةَا َرسووَل هللا  َأيُّ النه  ْْس  : موْؤم ٌن جيوَاه دو ِف  َسب ي   هللا  ب نَر

َعاب  ةَرُهق ي اَّللَه َوةَدَعو النهاَس م ْن َشر  ه ( مُْ، عليه . ْعبٍّ م َن الش   ْوه َمْن قَاَل موْؤم ٌن ِف  ش   قَالووا 
 : اجلهاد ِل ةعدله شيء . رابعا  
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لنهِب     عنْ 
َْ ه قَاَل  َأىب  هوَرةْررََة قَاَل ) ق يَ  ل  قَاَل فََأَعادووا َعَلْيه  َمره،َرْق  أَْو «. َِل َ،ْسَُط يعوونَهو » َما ةَرْعد لو اجلْ َهاَد ِف  َسب ي   اَّلله  َعزه َو

ََ ةَرقوولو  َْة  : َمَْ و اْلموََّاه د  ِف  َسب ي   اَّلله  َكَمَْ   الحها  م  اْلَقا  م  اْلَقان    ب آةَات  اَّلله  ِلَ َوقَاَل ِف  الْهال  «. َِل َ،ْسَُط يعوونَهو » َثالَثًا كو ُّ َذل 
َع اْلموََّاه دو ِف  َسب ي   اَّلله  ،َرَعاَ ( مُْ، عليه . َيا ٍّ َوَِل َصالَةٍّ َحىته ةَرْرْ  ُرورو م ْن ص  ْْ  ةَر

ََ َرسوو  ولفظ البخاري ْوٌ  إ  اَء َر َْ دوهو قَاَل : َهْ  َ،ْسَُط يعو إ َذا َخرََل  ل  هللا  :   ْ فَرَقاَل دولهين  َعَلى َعَم ٍّ ةَرْعد لو اجلْ َهاَد قَاَل : َِل َأ
 ََ ْْط َر قَاَل ، َوَمْن َةْسَُط يعو َذل  ُروَر َوَ،حووَ  ، َوَِل ،رو ْْ َدَ  فَرَُرقووَ  ، َوَِل ،َر  ( . اْلموََّاه دو َأْن َ،ْدخوَ  َمْسَّ 

ره ( َمْعىَن اْلَقا نووي : قَرْوله قال ال ََ آخ  ن   هوَنا : ) َمَْ  اْلموََّاه د ِف  َسب ي  اَّلله َكَمَْ   الحها  م اْلَقا  م اْلَقان   ب آةَات  اَّلله ... إ 
َيا  َواْلق َيا  ب   َنه الحهاَلة َوالح   َعَ  اْلموََّاه د اْلموط يع . َوِف  َهَذا اْلَْد ةث َعن يم َفْض  اجلْ َهاد ; ْل  َْ آةَات  اَّلله أَْفَض  اْْلَْعَمال ، َوَقْد 

ََذا  ََحدٍّ ، َوهل  ََنَات ، َوَمْعلوو  َأنه َهَذا َِل ةَرَُأَ،هى ْل  ََ ِف  ْلََْنة م ْن الله ذو َعْن َذل  ْْ ْْ  َمْن َِل ةَر : " َِل َ،ْسَُط يعوونَهو " َواَّللهو  قَاَل م 
 أَْعَلم .  ) نووي ( .

ة ِف اجلنة . مسا  َا  : للمَّاهدةن ما ة دْر
َُرْق  َكَما قَاَل : قَاَل َرسوولو هللا   عْن َأيب  هوَرةْررََة  َْ َر َْةٍّ أََعدهَها اَّللهو ل ْلموََّاه د ةَن ِف  َسب ي   هللا  َما بَرْقَ الده َئَة َدَر  ) إ نه ِف  اجْلَنهة  م 

 خاري .بَرْقَ السهَماء  َواَْلْرض  ( رواه الب
 : اجلهاد سبب للنَّاة من النار . سادسا  

 قَاَل ) َما اْغبَررهْت َقَدَما َعْبدٍّ ِف  َسب ي   هللا  فَرََُمسههو النهارو ( رواه البخاري . عن َأيب َعْبس . أن َرسووَل هللا  
 ار  ( .وِف لْظ ) َمن  اْغبَررهْت َقَدَماهو ِف  َسب ي   هللا  َحرهَمهو اَّللهو َعَلى النه 

 ِل من أْ  وطنية أو قبلية أو رةاء .ِف سبيل هللا ( ( ْاء عند أمحد ) ساعة من هنار ( ، )  ) ما اغَبت
قال اْلافظ ابن حَّر : وِف ذلَ إشارة إَ عنم قدر الُحرف ِف سبي  هللا ، فإذا كان جمرد مس  الغبار للقد  حير  عليها النار ، 

 وسعه ؟ .فكيف ِبن سعى وبذل ْهده واسُنْذ 
 : من أسباب دخول اجلنة . سابعا  

ْوَسهوْم َوأَْمَواهَلوْم ب َأنه هَلومو اجْلَنهَة ةروَقا، لووَن ِف     َسب ي   اَّلله  ( .قال ،عاَ  ) إ نه اَّللَه اْشَُرَر  م َن اْلموْؤم ن َق أَنْر
رٍّ  قَاَل ) انْرََُدَب اَّللهو ل َمنْ  عن أيَب هوَرةْررََة َعن  النهِب     ْْ َا نَاَل م ْن َأ َعهو ِب  ْوهو إ ِله إ ميَاٌن يب  َوَ،ْحد ةٌ، ب روسول ي َأْن أوْرْ  َخرََل ِف  َسب يل ه  َِل روْر 

َلهو اجْلَنهَة ، َوَلْوَِل َأْن َأشو،ه َعَلى أومهِت  َما قَرَعْدتو َخْلَف َسر ةهةٍّ ( مُْ، عليه  . أَْو َغن يَمةٍّ ، أَْو أوْدخ 
و  اَّلله  ْبنو َأىب  أَْوىَف . قال : قال َرسووَل اَّلله  وَعْبدو  وا ) ةَا أَةرَُّها النهاسو َِل ،َرََُمنرهْوا ل َقاَء اْلَعدوو   َواْسأَلووا اَّللَه اْلَعاف َيَة فَإ َذا َلق يُومووهوْم فَاْصرب 

 َواْعَلمووا َأنه اجْلَنهَة َهَْ  ظ اَلل  السُّيووف ( مُْ، عليه .
ََ اجْلَنهة ع ْند الضهْرب ب السُّيووف  ِف  َسب ي  اَّلله ، َوَمْشي اْلموََّاه د ةَن ِف  وايف َسب ي  اَّلله ، فَاْحضورووا ف يه   عىن : ... َوالسهَبب اْلموَوص    إ 

ْدق  َواثْربوُووا .  ب ح 
ََ اجْلَنهة َوَسَبب ) إ نه أَبْرَواب اجْلَنهة َهْ  ظ اَلل السُّيووف ( قَاَل اْلعوَلمَ  وقال  اء : َمْعَناهو : إ نه اجلْ َهاد َوحوضوور َمْعرََكة اْلق َُال َطر ة، إ 

َا .  ل دوخووهل 
ْظ قال القرطِب : قوله )... اجْلَنهَة َهَْ  ظ اَلل  السُّيووف (  هذا الكال  من النْيس البدةع الذي كع ضروب البالغة مع ْزالة الل

يزة حبيث ةعَّز الْحَاء اللسن البلغاء عن إةراد مْله ، وعذوبُه وحسن اسُعار  ،ه ، ومشول ايفعاَ الكْْية مع اْللْاظ ايفقبولة الْو
از،ه اْلض على اجلهاد واَخبار بالْواب عليه .  وأن ةأ،وا بننْيه وشكله ، فإنه اسُْيد منه مع ْو

ٌ  بكى من خشي وعن أيب هرةرة، عن النِب  ة هللا، حىته ةعوَد اللهنَبو ِف الض رع، وِل جيُمع غباٌر ِف سبي  قال ) ِل ةلملو الناَر ْر
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 هللا ودخانو ْهنهم ( رواه الذمذي .
 : اجملاهد ةكون هللا ِف عونه . ثامنا  

   اَّلله  َواْلموَكاَ،بو الهذ   ةور ةدو اَْلَداَء َوالنهاك حو ) َثالَثٌَة َح،ٌّ َعَلى اَّلله  َعْونروهومو اْلموََّاه دو ِف  َسب ي عْن َأىب  هوَرةْرَرَة قَاَل : قَاَل َرسوولو اَّلله  
َْاف ( رواه الذمذي .  الهذ   ةور ةدو اْلَع

 : اجلهاد ذروة سنا  اَسال  . ُاسعا  
َب ٍّ قَاَل ) كوْن و َمَع النهِب     َْ وَ  ب َرْأس   َعْن موَعاذ  ْبن   ْوه قَاَل : َأَِل أوْخرب  قروْل و بَرَلى «. اَْلْمر  كول  ه  َوَعموود ه  َوذ ْرَوة  َسَنام ه  ِف  َسَْرٍّ... 

ْساَل و َوَعموودوهو الحهالَةو َوذ ْرَوةو َسَنام ه  اجلْ َهاد ( رواه الذمذي  َ  . ةَا َرسووَل اَّلله . قَاَل : رَْأسو اَْلْمر  ا
 ذروة الشيء : أعاله .

 اجملاهدةن وغْي اجملاهدةن .: نْى سبَانه الُسوةة بق ايفؤمنق  عاشرا  
ه ْم َفضهَ  اَّللهو قال ،عاَ : )ِل َةْسَُو ي اْلَقاع دووَن م َن اْلموْؤم ن َق َغيرْرو أووِل  الضهَرر  َواْلموََّاه دووَن ِف  َسب ي   اَّلله  ب أَ  ْوس  ْمَواهل  ْم َوأَنْر

ه ْم َعَلى اْلَقاع   ْوس  راً َعن يماً( .اْلموََّاه د ةَن ب َأْمَواهل  ْم َوأَنْر ْْ ً َوَعَد اَّللهو اْلْوْسىَن َوَفضهَ  اَّللهو اْلموََّاه د ةَن َعَلى اْلَقاع د ةَن َأ ًة وَكوال  َْ  د ةَن َدَر
 : أن اجلهاد سبب يفغْرة الذنوب . اْلادي عشر

يكوم ( ،روْؤم نووَن ب اَّلله  َوَرسوول ه  َوجتوَاه دووَن ِف  َسب ي   10م  ْن َعَذابٍّ أَل يمٍّ ) قال ،عاَ : ) ةَا أَةرَُّها الهذ ةَن َآَمنووا َهْ  أَدولُّكوْم َعَلى جت َارَةٍّ ،ونَّ 
ٌر لهكوْم إ ن كونُوْم ،َرْعَلمووَن ) كوْم َذل كوْم َخيرْ ْوس  نهاتٍّ جَتْر ي م ن َهُْ َها اْْلَ 11اَّلله  ب َأْمَوال كوْم َوأَن َْ ْلكوْم  ْ ْر َلكوْم ذونووَبكوْم َوةوْدخ  نْرَهارو ( ةَرْغ

َْْوزو اْلَعن يمو ( .  ََ اْل نهات  َعْدنٍّ َذل  َْ  َوَمَساك َن طَي  َبًة ِف  
  ،أما اجملاهدة بايفال فْلهنم يفا فارقوا اْلوطان فقد ضاع  دورهم ومساكنهم وضياعهم ومزارعهم، وبقي  ِف أةدي اْلعداء

ضًا كانوا ةنْقون أمواهلم على ،لَ الغزوات، وأما اجملاهدة بالنْس وأةضًا فقد احُاْوا إَ اَنْاق الكْْي بسبب ،لَ العزمية، وأة
فْلهنم كانوا أقدموا على حماربة بدر من غْي آلة وِل أهبة وِل عدة مع اْلعداء ايفوصوفق بالكْرة والشدة، وذلَ ةدل على أهنم 

 أزالوا أطماعهم عن اْلياة وبذلوا أنْسهم ِف سبي  هللا .
 يات اْلمرة باجلهاد بالنفس واملال ، فيها ُقدمي املال على النفس ؟ما اْلكمة ِف أك ر اْل 

ْ روواكقوله ،عاَ )  َْافًا ان اه دووا َوث َقاِلً  خ  َْ كومْ  ب َأْمَوال كومْ  َو ْوس  رٌ  َذل كومْ  اَّلله   َسب ي    ِف   َوأَن  . ( ،َرْعَلموون كونُومْ   إن لهكومْ  َخيرْ
ه ْم ِف  َسب ي   اَّلله  ... ( . وقوله ،عاَ ) إ نه الهذ ةَن آَمنوواْ  ْوس  اَهدووْا ب َأْمَواهل  ْم َوأَن َْ َْرووْا َو  َوَها

َْرووا آَمنووا الهذ ةنَ وقوله ،عاَ )  اَهدووا َوَها َْ ه مْ  ب َأْمَواهل  مْ  اَّلله   َسب ي    ِف   َو ْوس  ةً  أَْعَنمو  َوأَن َْ ََ  اَّلله   ع ندَ  َدَر َْا  زوون هومو  َوأوْولَئ   . ( اْل
اء ِف موضع واحد ،قدمي النْس على ايفال .  ْو

ْوَسهومْ  اْلموْؤم ن قَ  م نَ  اْشَُرَر  اَّللهَ  إنه كما ِف قوله ،عاَ )   َعَلْيه   َوْعًدا َوةروْقَُرلوونَ  فَريَرْقُرولوونَ  اَّلله   َسب ي    ِف   ةروَقا، لوونَ  اجْلَنهةَ  هَلومو  ب َأنه  َوأَْمَواهَلوم أَن
 . ( َواْلقوْرآن   َواَجن ي    رَاة  الُرهوْ  ِف   َحقاا
: لع  ،قدمي اْلموال على اْلنْس ل َما أن اجملاهدة باْلموال أكْر وقوعاً، وأَ دفعًا للَاْة; حيث ِل  رمحه هللا اْللوسي قال

َحَور اجملاهدة بالنْس بال جماهدة بايفال، وقي : ،ر،يب هذه ايفُعاطْات ِف اْلةة على حسب الوقوع; فاجلها د ب )ايفال( لنَو ةُو
 الُأهب للَرب، ْ اجلهاد بالنْس .

ه الُقدمي أن اجلهاد ةسُدعي ،قدمي إنْاق اْلموال أوًِل; فهو من باب السب، بالسببية . : الَبهان فاح ُّ وقال  ْو
 ِف حكمة ،قدمي ايفال على النْس : رمحه هللا القيم ابن وقال
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وب اجلهاد بايفال كما جي ب على القادر اخلرول بنْسه، فإن كان عاْزاً أوًِل: هذا دلي  على ْو ب بالنْس، فإذا داهم العدو ْو
ب عليه أن ةكذي ِباله  .ْو

وب; وهي أن ايفال حمبوب النْس ومعشوقها الِت ،بذل ذاهَتا ِف هحيله و،ر،كب اْلخطار   وفا دة ثانية: على ،قدةر عد  الْو
ا ومعشوقها ، فندب هللا ،عاَ حمب  يه اجملاهدةن ِف سبيله إَ بذل و،ُعرض للموت ِف طلبه، وهذا ةدل على أنه هو حمبوِب

ود شيء أحبه إليهم منه،  معشوقهم وحمبوِبم ِف مرضا،ه ، فإن ايفقحود أن ةكون هللا هو أحب شيء إليهم، وِل ةكون ِف الْو
ا غاةة اْلب; فإن اَنسان ِل شيء فإذا بذلوا حمبوِبم ِف حبه نقلهم إَ مر،بة أخر  أكم  منها; وهي بذل نْوسهم له; فهذ

أحبه إليه من نْسه، فإذا أحب شيئًا بذل له حمبوبه من نْسه وماله، فإذا آل اْلمر إَ بَْذل  نْسه ضنه بنْسه وآثرها على 
 .حمبوبه

أحس بايفغلوبية هذا هو الغالب وهو مقُضى الطبيعة اْليوانية واَنسانية ، وهلذا ةدافع الْر  عن ماله وأهله وولده ، فإذا 
 والوصول إَ مهَُّه ونْسه فره و،ركهم، فلم ةرَض هللا من حمبيه ِبذا، ب  أمرهم أن ةبذلوا له نْررروسهم بعد أن بذلوا له حمبوباهتم .

ايفال وأةضًا فبذل النْس آخر ايفرا،ب ، فإن العبد ةبذل ماله أوًِل ةقي به نْسه ، فإذا َل ةبَ، له ماله بذل نْسه; فكان ،قدمي  
 .على النْس ِف اجلهاد مطابقاً للواقع

َهمُّ م َن اجلْ َهاد  : َوَحق يَقةو اجلْ َهاد  بَْذلو اجلْوْهد  َوالطهاقَة  ، َواْلَمالو هوَو َعَحبو اْلَْْرب  َوهوَو َمَددو اجْلَْي   ، َوهوَو أَ  وقال الشنقيطي
اَلحو ، وَ  اَلح  ، فَب اْلَمال  ةوْشَُرَر  الس   َنب يهة  ، َوب اْلَمال  جيوَههزو اجلَْ ب الس   ْْ ْ َرق  اْْلَ الو َكَما ِف  اجلْويووش  اْلَْد ةَْة  م َن اْل َْ ْورو الر   ْي و ، َقْد ،وْسَُْأ

ْوَقرَاَء اله  َْاَء ، َوأَْعَذَر َمَعهومو اْل ْذنو ب اجلْ َهاد  أَْعَذَر اَّللهو اْلَمْرَضى َوالضَُّع اَء اَْ  َْ ه ْم ، َوأَْعَذَر َول َذا َلمها  ْوس  ذ ةَن َِل َةْسَُط يعووَن جَتْه يَز أَنْر
َْاء  َوَِل َعَلى اْلَمرْ  َمَعهومو الرهسووَل  ََ ) لَْيَس َعَلى الضَُّع ْد ع ْنَدهو َما جيوَه  زوهوْم ب ه  َكَما ِف  قَرْول ه  ،َرَعا َْ ََ قَرْول ه  : َوَِل إ ْذ َلَْ ةوو َضى ، إ 
ْ يضو م َن الدهْمع  َعَلى الهذ ةَن إ   لوكوْم َعَلْيه  ،َرَولهْوا َوأَْعيرونروهوْم َ، دو َما َأمحْ   ْ م َلهوْم قروْلَ  َِل َأ َْ ْ قوون ( .َذا َما أَ،َرْوَ  ل َُ  َحَزنًا َأِله جيَ دووا َما ةروْن

اَل  ان بٍّ آَخَر، َقْد جيوَاه دو ب اْلَمال  َمْن َِل َةْسَُط يعو ب الس   َْ ََ م ْن  َْاء ، َكَما قَاَل وََكَذل  ههَز َغاز ةًا فَرَقْد َغزا(. ح  َكالن  َساء  َوالضَُّع َْ  )َمْن 
وِف سؤال لْضيلة الشيخ ابن عْيمق رمحه هللا قال فيه السا  : جند أن هللا عزه ْو  ِف كْْي من آةات اجلهاد ةقد    اجلهاد بايفال 

 على اجلهاد بالنْس; فما اْلكمة من ذلَ؟
ال; وْلن اجلهاد بايفال فأْاب فضيل ُه بقوله: ةنهر وهللا أعلم ْلن اجلي  اَسالمي قد حيُال إَ ايفال أكْر من حاُْه إَ الْر

 أةسر من اجلهاد بالنْس .
 أي : أرفع ر،بة ومكانررة .) َأْعَظُم َدرََ ة  ِعنَد اَّللِه (  

: النافروَن باْلظ   اْلكرب  ) َوُأْولَِ َك ُهُم اْلَفائُِزوَن (  ، «. فاز فالن»; ْلن العرَب ،قولو ، وظْر بأكرب  مطلوبٍّ إذا ظْر ِبا كان ةُمىنه
َ  اجْلَنهَة فَرَقْد فَاز ( .«: فاز»ةقولوَن:   نال الْوَز، ومنه ) َفَمْن زوْحز َح َعن  النهار  َوأوْدخ 

ُرُهْم رَبُـُّهم ِبَرمْحٍَة مِ ْنُه (    برمحة عنيمة ، أزال ِبا عنهم الشرور . –كرماً ْوداً و  –أي : ةبشرهم ايفَو ) يـَُبشِ 
، فك ُّ َمْن أخربَ  ِبا ةسرَ  فقد بشهَرَ ، وَبَشَرَ  على اللغة  اْلخر ، وأنه ةوْطَل،و أةًضا  والبشارَة ِف لغة  العرب  هي اَخبارو ِبا َةسورُّ

ْرهوم ب   ، كقول ه ) فَرَبش    َعَذابٍّ أَل يم ( .على البشارة  ِبا ةسوء  ، هو كٌْْي ِف القرآن 
 ِل سخط بعده .) َوِرْضَواٍن (  
ُْم ِفيَها نَِعيٌم مُِّقيٌم (   َه  أي : دا م أبداً ِل ةزول .) َوَ نهاٍت 
  اء إطالق اجلنة على البسُان ِف القرآن ِف قوله اجلنة ِف لغة العرب : البسُان ، ْلن أشَّاره ايفلُْة جتن الداخ  فيه ، ْو

ه  ( . وأما ِف اِل)إ نها بَرَلْونَاهو  ْْس  نهَُهو َوهوَو ظَاَل ٌ ل نَر َْ اَب اجْلَنهة  ( أي البسُان ، وِف قوله )َوَدَخرَ   ََ صطالح : فهي ْم َكَما بَرَلْونَا َأْص
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 الدار الِت أعدها هللا ْلوليا ه ، فيها ماِل عق رأت وِل أذن مسع  وِل خطر على قلب بشر .
 ، نات ( أحيانًا نهةٍّ ( وأحيانًا ،أيت جمموعة ، وقوله ،عاَ ) ْو َْ ْ رَةٍّ م  ن رهب  كوْم َو ََ َمْغ أيت مْردة كقوله ،عاَ )َساب قووا إ 

 َْ نهَُان  ( ْ فإفرادها باعُبار اجلنس ، وكعها باعُبار النوع ، وقد ذكر هللا ِف آخر سورة الرمحن أربعة أنواع )َول َمْن َخاَف َمَقاَ  رَب  ه  
نهَُان  ( واْلوليان أشرف .قال )َوم ن دووهن    َْ  َما 

 ْنات ( باجلمع ، وأحيانًا ةقال باَفراد ) ْنة ( ، فإذا كان  باَفراد فايفراد ِبا مطل،  قال الشيْل ابن ع يمني ( :
 اجلنس ، وإذا قيل  باجلمع فايفراد ِبا أنواع اجلنات .
د و اِلنُقال  عنها; َْلنه أعنَم ما ةوَكد  رو النعَم وايفساره هو أن ةروَْك  َر اَنسانو وهذا كمالو النعمة ; َْلنه كماَل النعمة  اَقامةو فيها وع

،روْقَسمو أموالوه، وةذهبو ِف أنه ةْارقوها. فذ  اَنساَن ِف َلذها، ه  َوِف  ن َعم ه  و،رف ه، إذا َفكهَر ِف أنه غًدا ميوتو عنها، َو،روْنَكحو نساؤوه، وَ 
نَرْيه ، وَل ةَرَُرَلذهْذ ِبا هو فيه .عنه كو ُّ شيءٍّ َفز    َع من ذلَ ، َوأَْظَلَم   الدنيا ِف َعيرْ

اِلِديَن ِفيَها أََبد ا ( ََ َوِلً ( ِل ةَُولوَن عنها إَ غْي ها. )  َها ح   على الدوا   ِل ةَرزوولووَن، كما قال ْ ه وعال ) ِلَ ةَربرْغووَن َعنرْ
 الدون فيها أبد اْلبدةن .وهذا من أعنم ِتا  النعيم ، أن أه  اجلنة خ

وهذا من أعنم النعيم وبه ةُم النعيم  ، ْلن أكرب ما ةنكد اللذا ذ ، وةنغص اللذات ، أن ةعلم صاحبها أنه زا   عنها ، وأهنا 
 زا لة عنه ، فك  نعيم بعده موت فليس بنعيم ، والنعيم إذا ،يقن صاحبه اِلنُقال عنه صار غماً .

ةأمرهم أن ةكْروا من ذكر ايفوت ، وةقال للموت : هاذ  اللذات ،  ذات اْلاضرة ، ولذا كان النِب فالْكرة بالزوال ،كدر الل
ْلن من ،ذكره ضاع  عليه لذ،ه الِت هو فيها ، ْلنه ةقطعها ، وهلذا قال ) خالدةن فيها ( ِل ةزول عنهم ذلَ النعيم فُُكدر 

 غبطُهم .
اءت اْلةات الكْْية خبلود أه  اجلنة باجلن  ة .ْو

نهاتٍّ جَتْر ي م ْن َهُْ َها اْْلَنْرَهارو َخال د ة َْ لوهوْم  َات  َسنوْدخ   َن ف يَها أَبَداً ( فقال ،عاَ )َوالهذ ةَن آَمنووا َوَعم لووا الحهاْل 
نهاٌت جَتْر ي م ْن هَْ  َْ ْدقروهوْم هَلوْم  َْعو الحهاد ق َق ص   ُ َها اْْلَنْرَهارو َخال د ةَن ف يَها أَبَداً ( وقال ،عاَ )قَاَل اَّللهو َهَذا ةَرْو و ةَرنرْ

نهاتٍّ جَتْر ي م ْن هَْ  َْ ْلهو  ْ  ْر َعْنهو َسي  َئا، ه  َوةوْدخ  اً ةوَك  ُ َها اْْلَنْرَهارو َخال د ةَن ف يَها أَبَداً ( .وقال ،عاَ )َوَمْن ةروْؤم ْن ب اَّلله  َوةَرْعمرَْ  َصاْل 
َي اَّللهو َعنرْهوْم َوَرضووا َعْنهو وقال ،عاَ )َوالسهاب قووَن اْْلَ  ر ةَن َواْْلَْنَحار  َوالهذ ةَن ا،رهبَرعووهوْم ب إ ْحَسانٍّ َرض   ْ نهاتٍّ وهلووَن م َن اْلموَها َْ َوأََعده هَلوْم 

َْْوزو اْلَعن يمو ( . ََ اْل  جَتْر ي َهَُْرَها اْْلَنْرَهارو َخال د ةَن ف يَها أَبَداً َذل 
 اجلنة ةنعم وِل ةيأس ، ِل ،بلى ثيابوه ، وِل ةْىن شبابه ( رواه مسلم . ) من ةدخ  وقال 
) ةناد مناد : إن لكم أن ،حَوا فال ،سقموا أبدًا ، وإن لكم أن هيوا فال ِتو،وا أبدًا ، وإن لكم أن ،شبوا فال هترموا  وقال 

 أبداً ، وإن لكم أن ،نعموا فال ،يأسوا أبداً ( رواه مسلم .
ذا دخ  أه  اجلنة اجلنة ، وأه  النار النار ، فيؤ،ى بايفوت على شك  كب  فيذبح ، فيقال : ةا أه  اجلنة خلود فال ) إ وقال 

 موت ... ( مُْ، عليه .
ٌر َعن يٌم( أي: ْزاء عملهم وهو اجلنة،) ِإنه اَّللهَ ِعنَدُا َأْ ٌر َعِظيٌم (  ْْ . ومعىَن )َأ : ْزاءو العم   َوَوَصَْهو  اْلْرو ِف لغة  العرب 

ْ َي هَلوم م  ْن قروره  ٌْْس مها أوْخ ; َْلنه اَّللَه ةقولو فيها: }َفاَل ،َرْعَلمو نَر َا َكانووا ةَرْعَملووَن ( با ْلع َنم  ل َما ِف اجلنة  من عنيم  الشأن  زَاًء ِب  َْ  ٍّ ة  أَْعقو
َْحهاًل ِف القرآ . وقد ْاء مو ْْ   هذا َوَصَف هذا اجلزاَء بالع َنم  ، وَْل ن  كيعو َماَلذ  ه ، كايفناكح  ِف النساء  الِت هونه ِف غاةة  اجلمال 

 وايفالبس  الِت هي ِف غاةة  اجلمال .
 الفوائد :
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 أن اَميان باهلل واليو  اْلخر واجلهاد من أعنم خحال اَميان وأرفعها . -1
كْْيًا : أي العم  أفض  ، أي   ة ةسألون النِب أن اْلعمال الحاْلة ،ُْاض  و،ُْاوت ِف اْلفضلية ، ولذلَ كان الحَاب -2

 اَسال  أفض  .
 عم ار ايفساْد اْلقيقيون هم من وصْوا باَميان الحادق ، واَميان باليو  اْلخر ، وإقا  الحالة ، وإةُاء الزكاة .-3
 الَُذةر لك  ظاَل .-4
 فض  هذه اْلعمال العنيمة : اَميان ، واهلَّرة ، واجلهاد . -5
 وب اجلهاد بايفال كما جيب بالنْس .ْو -6
 أن أه  اجلنة خالدةن فيها . -7
 عنم ثواب هللا ،عاَ . -8

َواَنُكْم َأْولَِياء َإِن اْسَتَحبُّوْا اْلُكْفَر َعَلى الِ  َْ ُم مِ نُكْم فَُأوْ ) يا أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوْا اَل ُـَتهِخُذوْا آبَاءُكْم َوِإ لَِ َك ُهُم ْيَاِن َوَمن يـَتَـَوَه
 ( (23الظهاِلُموَن )
 [ . 23] الُوبة : 

---------- 
 ،حدةر اخلطاب ِبذا النداء فيه ثالثة فوا د :) يا أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوْا ( 

 العناةة واِلهُما  به والُنبيه . األوَل :
ْود .اَغراء ، وأن من ةْع  ذلَ فإنه من اَميان ، كما ،قول ةا ابن اْلْو  ال انية :  د 
 ) ابن عْيمق (.  أن امُْال هذا اْلمر  ةعد من مقُضيات اَميان ، وأن عد  امُْاله ةعد نقحاً ِف اَميان ال ال ة :

 وايفعىن : ةا أةها الذةن آمنوا بقلوِبم وانقادوا وعملوا جبوارحهم .
 دةن من اعُقادات وعمليات ، وأما إذا واَميان إذا أفرد وَل ةذكر معه ) وعملوا الحاْلات ( فإنه ةشم  كيع خحال ال

عوطف العم  الحاحل  على اَميان كقوله ) والذةن آمنوا وعملوا الحاْلات ( فإن اَميان حينئذ ةنحرف إَ ركنه اْلكرب اْلعنم 
وبك  ما جيب اَميان  وهو اِلعُقاد القلِب ، وهو إميان القلب واعُقاده وانقياده بشهادة أن ِل إله إِل هللا وأن حممدًا رسول هللا ،

 به . ) الشنقيطي ( .
 ةقول ،عاَ ) ةَا أَةرَُّها الهذ ةَن آَمنووا ( اعملوا ِبقُضى اَميان، بأن ،والوا من قا  به، و،عادوا من َل ةقم به. قال السعدي : 

َواَنُكْم َأْولَِياء َإِن اْسَتَحبُّوْا اْلُكْفَر َعلَ  َْ  أي : إذا اخُاروا الكْر على اَميان .ى اِلْيَاِن ( ) اَل ُـَتهِخُذوْا آبَاءُكْم َوِإ
 ذووا آبَاءَكوْم َوإ ْخَواَنكوْم( الذةن هم أقرب الناس إليكم، وغْيهم من باب أَو وأحر ، فال  قال السعدي : )ِل ،َرُهخ 

 ،ُخذوهم.
 ِلة بينهم كما نْاها بق الناس بقوله : وخصه هللا سبَانه اْلباء واَخوة إذ ِل قرابة أقرب منها ، فنْى ايفوا قال القرطيب

ذووْا اليهود والنحار  أَْول َيآَء ( ليبق  أن القرب قرب اْلدةان ِل قرب اْلبدان.  ،عاَ : ) ةا أةها الذةن آَمنووْا َِل ،َرُهخ 
ُم مِ نُكْم فَُأْولَِ َك ُهُم الظهاِلُموَن (  ، فقد حكم ،عاَ عليه بأنه ظاَل أشد ا) ومن يـَتَـَوَه لنلم ، ْلهنم جترؤوا على معاصي اَّلل 

، وحمبُهم  ب لُقدمي طاعُهم على طاعة اَّلل  واختذوا أعداء اَّلل  أولياء، وأص  الوِلةة: احملبة والنحرة، وذلَ أن اختاذهم أولياء، مْو
 على حمبة اَّلل  ورسوله.
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  واحملبة .قوله ،عاَ ) أولياء ( كع وِل ، وايفراد به وِل النحرة وايفعونة وايفودة 
  من صور ايفواِلة: محادقُهم، إخبارهم بأسرار ايفسلمق، الدفاع عنهم والذب عنهم، اختاذهم مسُشارةن، ،وليُهم

 مناصب.
  علهم أنحارًا وأعوانًا وأخالء ، وهذا النهي ِف اْلةة للَُرمي ، فيَر  مواِلة الكْار ِف اْلةة هرمي مواِلة الكْار ْو

علهم أنحاراً وأعواناً و   أخالء .ْو
 ََ ذووْا آبَاءكوْم َوإ ْخَواَنكوْم أَْول َياء إَن  اْسَُ ميَان  َوَمن ةَرَُرَوهلهوم قال ،عاَ كما ِف هذه اْلةة )ةا أَةرَُّها الهذ ةَن آَمنووْا َِل ،َرُهخ   َ َر َعَلى ا ْْ بُّوْا اْلكو

ََ هومو النهال مووَن( .  م  نكوْم فَأوْولَئ 
 من ،َو الكْار فهو ظاَل . فذكر ،عاَ ِف هذه اْلةة أن

 وذكر ،عاَ أن مُوِل اليهود والنحار  فهو منهم :
ذووْا اْليَرهووَد َوالنهَحاَر  أَْول َياء بَرْعضوهوْم أَْول َياء بَرْعضٍّ  نرْهوْم إ نه اَّللهَ فقال ،عاَ ) ةَا أَةرَُّها الهذ ةَن آَمنووْا َِل ،َرُهخ   ِلَ  َوَمن ةَرَُرَوهلهوم م  نكوْم فَإ نههو م 

 ةَرْهد ي اْلَقْوَ  النهال م َق ( .
ب لسخط هللا ، واخللود ِف عذابه ، وأن مُوليهم لو كان مؤمناً ما ،وِلهم :  وبق ِف موضع آخر أن ،وليهم مْو

ْوسوهو   َط هللا َعَلْيه ْم َوِف  العذاب هوْم وهو قوله ،عاَ ) ،ر  َكْ ْيًا م  نرْهوْم ةَرَُرَولهْوَن الذةن َكَْرووْا لَب ْئَس َما َقدهَمْ  هَلوْم أَن ْم َأن َسخ 
دووَن َوَلْو َكانووا ةروْؤم نووَن ب اهلل والنهِب    َوَما أوْنز َل إ لَْيه  َما اختهَذووهوْم أَْول َيآَء ولكن َكْ ْياً 

قووَن ( .َخال  نرْهوْم فَاس   م  
ع آخر عن َ،وليهم مبيناً سبب الُنْْي منه:  وهنى ِف موض 

َب هللا َعَلْيه ْم َقْد ةَئ سووْا م َن اْلخرة َكَما ةَئ َس الكْار  وهو  ََاب  القبور ( .قوله ) ةا أةها الذةن آَمنووْا َِل ،َرَُرَولهْوْا قْومًا َغض   م ْن َأْص
  وبق ِف موضع آخر: أن حم  ذلَ، فيما إذا َل ،كن ايفواِلة بسبب خوف، و،قية، وإن كان  بسبب ذلَ فحاحبها معذور:

َعْ  ذلَ فَرَلْيَس م َن هللا ِف  شَ  ْْ ذ  ايفؤمنون الكافرةن أَْول َيآَء م ن دوون  ايفؤمنق َوَمن ةَر ْيءٍّ إ ِله َأن ،َرُرهقووْا م نرْهوْم وهو قوله ،عاَ ) ِله ةَرُهخ 
ن حم  ذلَ ِف حالة اِلخُيار ، ،روَقاة ( فهذه اْلةة الكرمية فيها بيان لك  اْلةات القاضية ِبنع مواِلة الكْار مطلقًا وإةضاح ، ْل

وأما عند اخلوف والُقية ، فْيخص ِف مواِلهتم ، بقدر ايفداراة الِت ةكُْي ِبا شرهم ، وةشذط ِف ذلَ سالمة الباطن من ،لَ 
 ايفواِلة:

ر  ةروَوادُّوَن َمْن َحاده اَّللهَ   َوَرسوولَهو َوَلْو َكانووا آبَاَءهوْم أَْو أَبْرَناَءهوْم أَْو إ ْخَوانَرهوْم أَْو قال ،عاَ ) ِل جتَ دو قَرْومًا ةروْؤم نووَن ب اَّلله  َواْليَرْو   اْْلخ 
نهاتٍّ جَتْر ي م ْن  َْ لوهوْم  ميَاَن َوأَةهَدهوْم ب رووحٍّ م ْنهو َوةوْدخ  ََ َكََُب ِف  قرولووِب  مو اَْ  ْيَ،َرهوْم أوولَئ  يَ َعش  اَّللهو َعنرْهوْم  َهُْ َها اْْلَنْرَهارو َخال د ةَن ف يَها َرض 

َووَن ( . ل  ْْ ْزَب اَّلله  هومو اْلمو ْزبو اَّلله  َأِل إ نه ح  ََ ح   َوَرضووا َعْنهو أوولَئ 
ْيَ،َرهوْم ( أي : ولو كان هؤِلء احملادون هلل  هم ،  ورسوله أقرب الناس إليفقوله ) َوَلْو َكانووا آبَاَءهوْم أَْو أَبْرَناَءهوْم أَْو إ ْخَوانَرهوْم أَْو َعش 

 كاْلباء واْلبناء ، واَخوان ، والعشْية .
ر عن ذلَ ، ومينع منه ، ورعاةُه أقو  من رعاةة اْلبو ة والبنو ة واْلخو ة والعشْية .:  قال الشوكاين  فإن اَميان ةْز

ذووا َعدوو  ي َوَعدووهكوْم أَْول َياَء ،روْلقو  ْووَن قال ،عاَ ) ةَا أَةرَُّها الهذ ةَن آَمنووا ِل ،َرُهخ  اءَكوْم م َن اْلَْ،   روْر  َْ َا  وَن إ لَْيه ْم ب اْلَمَودهة  َوَقْد َكَْرووا ِب 
الرهسووَل َوإ ةهاكوْم .... ( . أي : ةا معشر ايفؤمنق ةا من صدقُم باهلل ورسوله ، ِل ،ُخذوا الكْار الذةن هم أعدا ي وأعداؤكم 

 داء هللا ِل مودهتم وصداقُهمأصدقاء وأحباء ، فإن من عالمة اَميان بغض أع
َْْرنَا ب كوْم وقال ،عاَ )َقْد َكاَنْ  َلكوْم أوْسَوٌة َحَسَنٌة ِف  إ بْررَاه يَم َوالهذ ةَن َمَعهو إ ْذ قَالووا ل َقْوم ه ْم إ نها بروَرآءو   م ْنكوْم َومم ها ،َرْعبودووَن م ْن دوون  اَّلله  َك

َنكومو اْلعَ  نَرَنا َوبَريرْ ْ َرنه لَ َوبََدا بَريرْ َب يه  َْلَْسَُرْغ ََ م َن اَّلله  م ْن َداَوةو َواْلبَرْغَضاءو أَبَدًا َحىته ،روْؤم نووا ب اَّلله  َوْحَدهو إ ِله قَرْوَل إ بْررَاه يَم ْل  َو َل ََ َوَما أَْمل 
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ْيو ( . ََ اْلَمح  َنا َوإ لَْي ََ أَنَربرْ ََ ،َروَكهْلَنا َوإ لَْي  َشْيءٍّ رَبرهَنا َعَلْي
ذووا اْليَرهووَد َوالنهَحاَر  أَْول َياَء بَرْعضوهوْم أَْول َياءو بَرْعضٍّ َوَمنْ  وقال نرْهوْم إ نه اَّللَه ِل ،عاَ )ةَا أَةرَُّها الهذ ةَن آَمنووا ِل ،َرُهخ   ةَرَُرَوهلهوْم م ْنكوْم فَإ نههو م 

 ةَرْهد ي اْلَقْوَ  النهال م َق ( ".
ميَان  َوَمْن ةَرَُرَوهلهو وقال ،عاَ )ةَا أَةرَُّها الهذ ة َر َعَلى اَْ  ْْ بُّوا اْلكو ََ ذووا آبَاءَكوْم َوإ ْخَواَنكوْم أَْول َياَء إ ن  اْسَُ ََ هومو َن آَمنووا ِل ،َرُهخ  ْم م ْنكوْم فَأوولَئ 

 النهال مووَن ( .
ذووا الهذ ةَن اختهَذووا  ْهاَر أَْول َياَء وقال ،عاَ ) ةَا أَةرَُّها الهذ ةَن آَمنووا ِل ،َرُهخ  د ةَنكوْم هوزووًا َوَلع بًا م َن الهذ ةَن أوو،ووا اْلك َُاَب م ْن قَرْبل كوْم َواْلكو

 َوا،رهقووا اَّللَه إ ْن كوْنُوْم موْؤم ن َق ( .
 ْْ ذ  اْلموْؤم نووَن اْلَكاف ر ةَن أَْول َياَء م ْن دوون  اْلموْؤم ن َق َوَمْن ةَر ََ فَرَلْيَس م َن اَّلله  ِف  َشْيءٍّ ( فنهى سبَانه و،عاَ وقال ،عاَ )ِل ةَرُهخ  َعْ  َذل 

ايفؤمنق عن اختاذ الكافرةن أولياء وأصدقاء وأصَاباً من دون ايفؤمنق ، وأخرب أن من فع  ذلَ فليس من هللا ِف شيء ، قال ابن 
 ،داده عن دةنه ودخوله ِف الكْر .ْرةر ) فليس من هللا ِف شيء ( ةعين فقد برئ من هللا ، وبرئ هللا منه ، بار 

 : أي : ليس من حزب هللا وِل من أوليا ه ِف شيء ، وهو إذاً من حزب الشيطان وأنحاره . وقال القرطيب
ذووَن اْلَكاف ر ةَن أَْول َياَء م ْن  ر  اْلموَناف ق َق ب َأنه هَلوْم َعَذاباً أَل يماً . الهذ ةَن ةَرُهخ  ن َق أَةَرْبَُرغووَن ع ْنَدهومو اْلع زهَة فَإ نه اْلع زهَة  دوون  وقال ،عاَ )َبش   اْلموْؤم 

يعاً ( ، ةقول ،عاَ لنبيه حممد  ةا حممد بشر ايفنافقق الذةن ةُخذون أه  الكْر يب واَْلاد ِف دةين أولياء ، ةعين أنحاراً  َّلل ه  كَ 
 عنها ، ةطلبون عند هؤِلء الكْار ايفنعة والقوة والنْوذ ، وما علم أولئَ وأخالء من دون ايفؤمنق ، ،اركق مواِلة ايفؤمنق معرضق

 السْهاء البلهاء أن العزة هلل كيعاً 
َط ا ْوسوهوْم َأْن َسخ  نرْهوْم ةَرَُرَولهْوَن الهذ ةَن َكَْرووا لَب ْئَس َما َقدهَمْ  هَلوْم أَنْر اْلَعَذاب  هوْم َخال دووَن .  َّللهو َعَلْيه ْم َوِف  وقال ،عاَ )،َرَر  َكْ ْيًا م 

 َوالنهِب    َوَما أوْنز َل إ لَْيه  َما اختهَذووهوْم أَْول َياَء َوَلك نه َكْ ْياً م  
قووَن ( .َوَلْو َكانووا ةروْؤم نووَن ب اَّلله   نرْهوْم فَاس 

لكْار و،وليهم ، فْبوت مواِلة الكْار مر،بط بعد  مواِلة ا حممد  فبق سبَانه و،عاَ أن اَميان اْلقيقي باهلل وبنبيه 
ب لعد  اَميان أو نقحه .  مْو

ر عن مواِلة الكافرةن .  فْي هذه اْلةات أشد الُهدةد والوعيد وأعنم الْز
عن أيب موسى اْلشعري أنه قال : قل  لعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه : إن ِل كا،بًا نحرانيًا ، فقال : مالَ قا،لَ هللا ، أِل 

ذووْا اليهود والنحار  أَْول َياء( قل  : له دةنه وِل كُااختذت ح بُه ، نيًْا ، أما مسع  قول هللا ،عاَ : )ةا أةها الذةن ءاَمنووْا َِل ،َرُهخ 
:  فقال : ِل أكرمهم إذ أهاهنم هللا ، وِل أعزهم إذ أذهلم هللا ، وِل أدنيهم إذ أبعدهم هللا ، قل  : ِل ةُم أمر البحرة إِل به ، فقال

 مات النحراَ والسال  ، ةعين هب أنه قد مات فما ،حنع بعده ، فما ،عمله بعد مو،ه فاعمله اْلن واسُغن عنه بغْيه
 الفوائد :

 هرمي مواِلة الكْار . -1
 أن مواِلهتم دلي  على نقص اَميان .-2
 أن من وحد هللا ِل جيوز له مواِلة الكْار ولو كانوا من أقرب الناس . -3
 مواِلهتم من كبا ر الذنوب .أن  -4
 أن من ،وِلهم فهو منهم . -5
 الَُذةر من النلم . -6
َواُنُكـــــــْم َوَأْزَواُ ُكْم َوَعِش َُُُكْم َوَأْمَواٌل اقْـتَـَرفْـُتُمو   َْ َنآؤُُكْم َوِإ َها َوِِتَارٌَة ََتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن ) ُقْل ِإن َكاَن آبَاؤُُكْم َوأَبـْ
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ُُوْا َحَّته يَْأِتَ ُـَرْ  اَّللهُ بَِأْمـــــــرِِا َواَّللهُ اَل يـَْهــــــــِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي َضْونـََها َأَح ُّه ِإلَْيُكم مِ َن اَّللِه َوَرُســـــــــوِلِه َوِ َهـــــــاٍد ِف َسِبيِلِه فـَتَـَربه
(24. ) ) 

 [ . 24] الُوبة : 
---------- 

هاد ِف سبيله .ِف هذه اْلةة   ةهدد ،عاَ من قد   وآثر حمبة أحد على هللا ورسوله ْو
 . اخلطاب للنِب ) ُقْل ( 

 ومْلهم اْلمهات .) ِإْن َكاَن آبَاؤُُكْم ( 
َواُنُكْم (  َْ َناؤُُكْم َوِإ  ِف النسب والعشرة .) َوأَبـْ

 أي: قرابا،كم عموماً .)َوَأْزَواُ ُكْم َوَعِش َُُُكْم (  
 : وقد   اْلباء ْلهنم الذي جيب برهم وإكرامهم وحبهم ، وثىن باْلبناء لكوهنم أعل، بالقلوب.حيان قال أبو 

ويفا ذكر اْلص  والْرع ذكر اْلاشية وهي اَخوان ، ْ ذكر اْلزوال وهن ِف احملبة واَةْار كاْلبناء ، ْ اْلبعد بعد اْلقرب ِف 
 القرابة فقال : وعشْي،كم.

 ةذكر اْلبناء واْلزوال فيما سلف وذكرهم هنا ْلن ما ،قد  ِف اْلولياء وهم أه  الرأي وايفشورة : َل  وقال اْللوسي
 واْلبناء واْلزوال ،بع ليسوا كذلَ وما هنا ِف احملبة وهم أحب إَ ك  أحد

هلها، وصاحبها أشد حرصا أي: اكُسبُموها و،عبُم ِف هحيلها، خحها بالذكر، ْلهنا أرغب عند أ) َوَأْمَواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموَها ( 
 عليها ممن ،أ،يه اْلموال من غْي ،عب وِل َكد .

أي: رخحها ونقحها، وهذا شام  جلميع أنواع الَُّارات وايفكاسب من عروض الَُّارات، من ) َوِِتَارٌَة ََتَْشْوَن َكَساَدَها ( 
 ذلَ. اْلمثان، واْلواَ، واْلسلَة، واْلمُعة، واْلبوب، واْلروث، واْلنعا ، وغْي

 . من حسنها وزخرفُها وموافقُها ْلهوا كم، فإن كان  هذه اْلشياء) َوَمَساِكُن ُـَْرَضْونـََها ( 
 فأنُم فسقة ظلمة.) َأَح ُّه ِإلَْيُكْم ِمَن اَّللِه َوَرُسوِلِه َوِ َهاٍد ِف َسِبيِلِه ( 

ُُوا (   أي: انُنروا ما حي  بكم من العقاب .) فـَتَـَربه
 الذي ِل مرد له.اَّللهُ بَِأْمرِِا (  ) َحَّته يَْأِتَ 

  قال ابن عاشور.  : والذب ص : اِلنُنار ، وهذا أمر هتدةد ْلن  ايفراد انُنار الشر 
 وهو ايفراد بقوله ) حىت ةأيت هللا بأمره ( أي اْلمر الذي ةنهر به سوء عاقبة إةْاركم حمب ة اْلقارب واْلموال وايفساكق ، على حمب ة

 اجلهاد .هللا ورسوله و 
واْلمر : اسم مبهم ِبعىن الشيء والشأن ، وايفقحود من هذا اَِبا  الُهوة  لُذهب نْوس ايفهدهدةن ك   مذهب حمُم  ، فأمر 

 هللا : حيُم  أن ةكون العَذاَب أو القُ  أو حنوُها ، ومن فس ر أمر هللا بُْح مكة فقد ذه  ْلن  هذه السورة نزل  بعد الُْح.
  وِف هذا وعيد شدةد ، وةؤكده إِبا  اْلمر وعد  الُحرةح به ، لُذهب أنْسهم ك  مذهب و،ذد د بق  :قال الشوكاين

 أنواع العقوبات .
 وقد كع  هذه اْلةة أصنافًا من العالقات وذوةها ، من شأهنا أن ،ألْها النْوس و،رغب ِف القرب  قال ابن عاشور :

ميان جير  إَ هَّران بعضها كاْلباء واَخوان الكافرةن الذةن ةهَّر بعضهم بعضاً منها وعد  مْارقُها ، فإذا كان الْبات على اَ
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إذا اخُلْوا ِف الدةن ، وكاْلبناء واْلزوال والعشْية الذةن ةألف ايفرء البقاء بينهم ، فلع   ذلَ ةقعده عن الغزو ، وكاْلموال 
 والَُّارة الِت ،حد  عن الغزو وعن اَنْاق ِف سبي  هللا.

 ايفساكن الِت ةألف ايفرء اَقامة فيها فيحد ه إلْها عن الغزو.وكذلَ 
ب على ايفؤم ن دحضها وإرضاء رب ه.  فإذا حح  الُعارض والُدافع بق ما أراده هللا من ايفؤمنق وبق ما جَتورُّ إليه ،لَ العال ، ْو

ق عن طاعة ا) َواَّللهُ ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي (   ، ايفقدمق على حمبة اَّلل  شيئا من ايفذكورات.أي: اخلاْر  َّلل 
  واهلداةة ايفنْية هنا هي هداةة الُوفي، ، أي : إن هللا ِل ةوف، القو  الْاسقق ، وأما هداةة الدِللة واَرشاد فهي عامة

بُّوا اْلَعَمى هلم ولغْيهم من اخلل، كما قال ،عاَ )إ نها َهَدةْرَناهو السهب يَ  إ مها َشاك راً َوإ مها كَ  ََ ْووراً ( وقال ،عاَ )َوأَمها مَثوودو فَرَهَدةْرَناهوْم فَاْسَُ
 َعَلى اهْلوَد  ( .

  : وب حمبة اَّلل  ورسوله، وعلى ،قدميها على حمبة ك  شيء، وعلى قال السعدي وهذه اْلةة الكرمية أعنم دلي  على ْو
هاد ِف سبيله.الوعيد الشدةد وايفق  اْلكيد، على من كان شيء من هذه ايف  ذكورات أحب إليه من اَّلل  ورسوله، ْو

وعالمة ذلَ، أنه إذا عرض عليه أمران، أحدُها حيبه اَّلل  ورسوله، وليس لنْسه فيه هو ، واْلخر هبه نْسه و،شُهيه، ولكنه 
 ، دل ذلَ على أنه ظاَل، ،ار  يفا جيب ةروَْو  تو عليه حمبوبًا َّلل  ورسوله، أو ةنقحه، فإنه إن قد  ما هتواه نْسه، على ما حيبه اَّلل 

 عليه.
 : وخص  اجلهاد بالذكر من عمو  ما حيب ه هللا منهم : ،نوةهًا بشأنه ، وْلن  ما فيه من اخلطر على  قال ابن عاشور

عله أقو  منن ة للُقاعس عنه ، ِل سيما والسورة نزل  عقب غزوة ،بو  الِت َْ  النْوس ومن إنْاق اْلموال ومْارقة اَلف ، 
 ختل ف عنها كْْي من ايفنافقق وبعضو ايفسلمق.

َشا ٍّ قَاَل ) كونها َمَع النهِب    
ٌذ ب َيد  عوَمَر ْبن  اخلَْطهاب  فَرَقاَل َلهو عوَمرو ةَا َرسووَل هللا  ْلَْنَ  َأَحبُّ إ َِله م ْن كو     عن َعْبَد هللا  ْبَن ه  َوْهَو آخ 

ي فَرقَ  ْْس  ُّ َشْيءٍّ إ ِله م ْن نَر ََ فَرَقاَل لَهو عوَمرو ، فَإ نههو اْلَن َواَّلله   اَل النهِب  ْْس  ََ م ْن نَر ي ب َيد ه  َحىته َأكووَن َأَحبه إ لَْي ْْس   : َِل َوالهذ ي نَر
 ُّ ي فَرَقاَل النهِب  ْْس   اْلَن ةَا عوَمرو ( رواه البخاري . ْلَْنَ  َأَحبُّ إ َِله م ْن نَر

ميَان  َمْن َكاَن اَّللهو َوَرسوولوهو َأَحبه إ لَْيه  مم ها  نهِب    وعَن أََنسٍّ َعن  ال  َ َد ِب  نه َحاَلَوَة ا َْ َا َوَأْن حيو به قَاَل )  َثاَلٌث َمْن كونه ف يه  َو َواُهو س 
ر  بَرْعَد َأْن  ْْ  أَنْرَقَذهو اَّللهو م ْنهو َكَما َةْكَرهو أَْن ةروْقَذَف ِف  النهار  ( مُْ، عليه .اْلَمْرَء َِل حيو بُّهو إ ِله َّلل ه  َوأَْن َةْكَرَه أَْن ةَرعووَد ِف  اْلكو

 ) َِل ةروْؤم نو َعْبٌد َحىته َأكووَن َأَحبه إ لَْيه  م ْن أَْهل ه  َوَمال ه  َوالنهاس  َأْكَع َق ( مُْ، عليه . وعنه . قَاَل : قَاَل َرسوولو اَّلله  
أن حيب ما حيب هللا ، وةكره ما ةكره هللا ، وةؤثر مرضا،ه على ما سواه ، وةسعى فيما ةرضيه ورسوله :  ومن عَلمات حمبة هللا

، وةُمْ  أمره وهنيه ، كما قال : )َمْن ةوط ع  الرهسووَل فَرَقْد  ما اسُطاع ، وةبعد عما حرمه وةكرهه أشد الكراهة ، وةُابع رسوله 
 َأطَاَع اَّللَه ( .

 حمبة أه  طاعُه ، كمَبة أنبيا ه ورسله والحاْلق من عباده .هللا أيضا  :  ومن لوازم حمبة
 الفوائد :

وب ،قدمي حمبة هللا وحمبة رسوله على ك  أحد وأمر .-1  ْو
 هتدةد ووعيد شدةد يفن قد   شيئاً من أمور الدنيا على هللا ورسوله واجلهاد ِف سبيله . -2
 خطر فُنة الدنيا والُعل، ِبا . -3
 خطر ،ر  اجلهاد . -4
 بيان َفْض   اجلْ َهاد  .-5
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َُرَُكُم اَّللهُ ِف َمَواِطَن َكِ  ٍَة َويـَْوَم ُحنَـنْيٍ ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َك ْـَرُُُكْم فـََلْم ُـُْغِن َعْنُكمْ   َشْي  ا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأَلْرُض ِبَا رَُحَبْت  ) َلَقْد َن
َرْوَها َوَعذهَب اله 25َلُه َولهْيُتْم ُمْدِبرِيَن ) ِذيَن َكَفُروا َوَذِلَك ( َلُه أَنـَْزَل اَّللهُ َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِننَي َوأَنـَْزَل ُ ُنود ا يَْ ُـَ
 ( ( .27رَِحيٌم )( َلُه يـَُتوُب اَّللهُ ِمْن بـَْعِد َذِلَك َعَلى َمْن َيَشاُء َواَّللهُ َغُفوٌر  26َ َزاُء اْلَكاِفرِيَن )

 [ . 26 -25] الُوبة : 
------------- 

َُرَُكُم اَّللهُ ِف َمَواِطَن َكِ  ٍَة َويـَْوَم ُحنَـنْيٍ ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َك ْـَرُُُكمْ   ... ( ةذكر ،عاَ للمؤمنق فضله عليهم وإحسانه لدةهم  ) َلَقْد َن
وأن ذلَ من عنده ،عاَ، وبُأةيده و،قدةره، ِل بَعددهم وِل بعوددهم   ِف نحره إةاهم ِف مواطن كْْية من غزواهتم مع رسوله

ونبههم على أن النحر من عنده، سواء ق  اجلمع أو كْر، فإن ةو  حونق أعَّبُهم كْرهتم ، ومع هذا ما أْد  ذلَ عنهم شيئاً 
رسوله وعلى ايفؤمنق الذةن معه ،  ليعلمهم أن  ، ْ أنزل ]هللا  نحره و،أةيده على فولوا مدبرةن إِل القلي  منهم مع رسول هللا 

 النحر من عنده ،عاَ وحده وبإمداده وإن ق  اجلمع . ) هذا ايفعين اَكاِل لآلةة ( .
َُرَُكُم اَّللهُ (  أي: أعاَنكم على أعدا  كم . ) َلَقْد َن
، وةوَ   أي : لقد أعانكم اَّللهو على أعدا كم ِف مواقفَ  ) ِف َمَواِطَن َكِ  ٍَة ( ومشاهَد عدةدةٍّ، كما َنَحرَكوْم ةوَ  بدرٍّ، وةوَ  اخلندق 

ْووَن منها وأنُم ظاهروَن منحورون  .قرةنَة، وةوَ  النضْي ، وةوَ  اْلدةبية ، وةوَ  فُح  مكَة، إَ غْي  ذلَ من ايفواقف  الِت خَتْرو
  معىًن معروٌف ِف كال   العرب  .ايفواطنو: كعو َمْوط نٍّ، وموطنو اْلرب  معناه مشهدوه وموقْوه، وهو 

 أي : وةو  حنق أةًضا، أي: ولقد نحركم ةوَ  حنقٍّ .) َويـَْوَم ُحنَـنْيٍ ( 
  وقد كان  وقعة ) حونق ( بعد فُح مكة ِف شوال سنة مثان من اهلَّرة، وذلَ يفا فرغ  من فُح مكة، وِتهدت

ن هوازن كعوا له ليقا،لوه، وأن أمْيهم مالَ بن عوف النهحري، ، فبلغه أ أمورها، وأسلم عامة أهلها، وأطلقهم رسول هللا 
ْوشم وبنو سعد بن بكر، وأوزاع من بين هالل، وهم قلي ، وناس من بين عمرو بن عامر، وعوف بن  ومعه ثقيف بكماهلا، وبنو 

يضهم فخرل  هم وَقض  اءوا بَقض   ِف ْيشه الذي  إليهم رسول هللا عامر، وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنهعم، ْو
ْاء  معه للُْح، وهو عشرة آِلف من ايفهاْرةن واْلنحار وقبا   العرب، ومعه الذةن أسلموا من أه  مكة، وهم الطلقاء ِف 

 ألْق أةضا، فسار ِبم إَ العدو
 : قاء، ومواضع اْلروب مينت ،عاَ على عباده ايفؤمنق، بنحره إةاهم ِف مواطن كْْية من مواطن الل قال السعدي

واهليَّاء، حىت ِف ةو  "حنق" الذي اشُدت عليهم فيه اْلزمة، ورأوا من الُخاذل والْرار، ما ضاق  عليهم به اْلرض على 
 رحبها وسعُها.
ِف أصَابه الذةن فَُوا مكة، وممن أسلم من  يفا فُح مكة، مسع أن هوازن اُْمعوا ْلربه، فسار إليهم  وذلَ أن النِب 

لقاء أه  مكة، فكانوا اثين عشر ألْا، وايفشركون أربعة آِلف، فأعَّب بعض ايفسلمق بكْرهتم، وقال بعضهم: لن نغلب الط
 اليو  من قلة.

، إِل حنو فلما الُقوا هم وهوازن، محلوا على ايفسلمق محلة واحدة، فاهنزموا ِل ةلوي أحد على أحد، وَل ةب، مع رسول اَّلل  
ع  النِب ما ة ْر ، ثبُوا معه علوا ةقا،لون ايفشركق، ْو ، ةركض بغلُه حنو ايفشركق وةقول: "أنا النِب ِل كذب، أنا ابن ، ْو

 عبد ايفطلب".
ويفا رأ  من ايفسلمق ما رأ ، أمر العباس بن عبد ايفطلب أن ةنادي ِف اْلنحار وبقية ايفسلمق، وكان رفيع الحوت، فناداهم: ةا 
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 البقرة. أصَاب السمرة، ةا أه  سورة
فلما مسعوا صو،ه، عطْوا عطْة ْر  واحد، فاُْلدوا مع ايفشركق، فهز  اَّلل  ايفشركق، هزمية شنيعة، واسُولوا على معسكرهم 

فيه الوقعة ي كان  ونسا هم وأمواهلم ، وذلَ قوله ،عاَ ) َلَقْد َنَحرَكومو اَّللهو ِف  َمَواط َن َكْ ْيَةٍّ َوةَرْوَ  حونَرْقٍّ ( وهو اسم للمكان الذ
 بق مكة والطا ف. .  ) ،ْسْي السعدي ( .

ْبُوْم بكْرة  عدد كم وقلُوم: َلْن نروْغَلَب اليوَ  م ْن ق لهة .أ ) ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َك ْـَرُُُكْم (  ي : أوْعَّ 
ا ( َل ،وْ ْدكوْم وَل جتوْد كوْم قَرْبَ  أن ةرونَرز  َل اَّللهو عليكم أي: الكْرةو الِت أَْعَََّبُْكوْم َل ،روْغن  ) َعْنكوْم َشْيئً ) فـََلْم ُـُْغِن َعْنُكْم َشْي  ا ( 

َْلق ه  أن النحَر بيد ه وحَده َِل بكْرة  العدد  وِل بكْرة  العود د ; ولذا َلمها سكينَُه وةنحرَكم. وهذا امَُاٌن من اَّلله  وابُالٌء وبياٌن خل 
َ هلم مع ذلَ أن الن  حَر به وحَده، قال ) َوَما النهْحرو إ ِله م ْن ع ْند  اَّلله ( .أََمدههوْم بايفال كة  بَرقه
 أي : َضاَقْ  عليكم اْلرضو مع َسَعُ َها وروْحب َها . ) َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأَلْرُض ِبَا رَُحَبْت (

 ،يٌع : َوس  : مكاٌن َرْحٌب، ةعين  : َوْصٌف، ،قولو : هو اِل،ساعو، والرهْحبو :  والرُّْحبو بالضم   يٌع. والرُّْحبو وصدٌر َرْحٌب أي: َوس 
 معناه السعةو .

  واخلا فو ةضي،و عليه فضاءو اْلرض  الواسعو; ْلن َمن  اْشَُده خوفوه َضاَق   اْلرضو ِف عينه وإن كان  طوةلًة عرةضًة
 واسعًة، كما قال الشاعرو :

 َمْطلووب  ك ْهةو َحاب   .َكَأنه ب اَلَد اَّلله  َوْهَي َعر ةَضٌة ... َعَلى اخْلَا  ف  الْ 
 منهزمق .) َلُه َولهْيُتْم ُمْدِبرِيَن ( أي : 

 . وِف هذا خطر العَّب 
 وهو مرض عضال ، وداء خطْي ، وخل  ِف القلب .

 قال القرطِب : وهو مالحنة هلا بعق الكمال واِلسَُسان مع نسيان منة اَّلل  ، فإن وقع على الغْي واحُقره فهو الكرب .
 الغزاِل : العوَّْب: هو اسُعنا  النعمة، والركون إليها، مع نسيان إضافُها إَ ايفنعم . وقال

 العَّب سبب للهزمية .
ا َوَضاَقْ  َعَلْيكومو َقْد َنَحرَكومو اَّلل و ِف  َمَواط َن َكْ ْيَةٍّ َوةَرْوَ  حونَرْقٍّ إ ْذ أَْعَََّبُْكوْم َكْْرَر،وكوْم فَرَلْم ،روْغن  َعنكوْم َشْيئً قال هللا ،بار  و،عاَ ) لَ  

ْوه َولهْيُوم مُّْدب ر ةن ( . َا َرحوَبْ    اَْلْرضو ِب 
 ..قال ْعْر: اسَُّالب النحر ِف شيء واحد، وهو الذلة واِلفُقار والعَّز... وحلول اخلذِلن بشيء واحد وهو العوَّْب

  اْلَْرض  َمَرًحا إ نه اَّللَه ِل حيو بُّ كو ه خموَُْالٍّ َفخوور ( .،وَحع  ْر َخدهَ  ل لنهاس  َوِل َِتْ   ِف   وقال هللا ،بار  و،عاَ ) وِل
هَ عن الناس إذا كلمُهم أو كلمو ، احُقارًا منَ هلم واسُكبارًا عليهم، ولكن ألن ْانبَ  قال ابن كْْي : ِل ،عرض بْو

هَ إليهم... وقوله ،عاَ ًء مُكربًا ْبارًا عنيًدا، ِل ،ْع  ذلَ ةبغضَ هللا، أي: خيال .َوَِل َِتْ   ِف  اَْلْرض  َمَرًحا: وابسط ْو
 أي: على غْيه . .َفخوورٍّ  أي: خمُال معَّب ِف نْسه .إ نه اَّللَه ِل حيو بُّ كو ه خموَُْالٍّ َفخوورٍّ : وهلذا قال

 والعَّب من أسباب اهلال  .
والغضب ، والقحد ِف الْقر والغىن ، وثالث ) ثالث منَّيات:خشية هللا ،عاَ ِف السر والعالنية ، والعدل ِف الرضا  قال 

 مهلكات: هو  مُبع ، وشح مطاع ، وإعَّاب ايفرء بنْسه ( .
 علينا . وقد خافه النِب 

 لو َل ،كونوا ،ذنبون خلْ  عليكم ما هو أكرب من ذلَ العوَّْب العوَّْب ( . ) قال 
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إَ ةو  القيامة(. مُْ،  ه إذ خسف هللا به فهو ةَُّلَّ ْر  ميشي ِف حلة، ،عَّبه نْسه، مْر  كُ عن َأيب هرةرة قال )بينا
 عليه 

قال أبو العباس القرطِب : ةْيد هذا اْلدةث ،ر  اْلمن من ،عَّي  ايفؤاخذة على الذنوب، وأن عَّب ايفرء بنْسه وثوبه وهيئُه 
 حرا  وكبْية .

 : من أقوال السلف 
ى مُْقهة العحر وهي مهلكات وأم هات جلملة من اخلبا ث سواها قال الغزاِل: أحذر  ثالثًا من خبا ث القلب هي الغالبة عل

،اْلسد والرةاء والعَّب ، فاُْهد ِف ،طهْي قلبَ منها فإن عَّزت عنه فأن  عن غْيه أعَّز ،وِل ،نن أنه ةسلم لَ نية 
 صاْلة ِف ،علم العلم وِف قلبَ شيء من اْلسد والرةاء والعَّب .

ْكر ِف عيوبه ، فإن أعَّب بْضا له فليُْ  ما فيه من اْلخالق الدنيئة ، فإن خْي  وقال ابن حز  : من امَُن بالعَّب فلي
عليه عيوبه كلة حىت ةنن أنه ِل عيب فيه ، فليعلم أن محيبُه إَ اْلبد ، وأنه أَ الناس نقحاً وأعنمهم عيوباً وأضعْهم ِتييزاً ، 

اق  هو من ميز عيوب نْسه فغالبها وسعى ِف قمعها وأول ذلَ أنه ضعيف العق  ْاه  وِل عيب أشد من هذةن ْلن الع
واْلمح، هو الذي جيه  عيوب نْسه إما لقلة علمه وِتييزه وضعف فكر،ه وإما ْلنه ةقدر أن عيوبه خحال وهذا أشد عيب ِف 

 اْلرض .
َعلووا الن  َْاَق َعاَدًة وقال ايفاوردي : َول إْل ْعََّاب  َأْسَباٌب : َفم ْن أَقْرَو  َأْسَباب ه  َكْْرَرةو َمد ةح  اْلمو  َْ َُرَقر  ب َق َوإ ْطرَاء  اْلموََُمل  ق َق الهذ ةَن 

َْة  أَْغَرْوا أَْربَ  َْدووهو َمْقبووًِل ِف  اْلعوقوول  الضهع ي ََ َوَمْكَسًبا ، َوالُهَملَُّ، َخد ةَعًة َوَمْلَعًبا ، فَإ َذا َو َعلووا َذل  َْ ََ  ابَرَها ب اْعُ َقاد  َكذ ِب  ْم ، َو َذر ةَعًة إ
ْسُ ْهزَاء  ِب  م .  اِل 

َ ِل ،قرأ من غْي كُاب ؟ قال : أخاف  [ . 21/449العَّب .      ] السْي  سوئ َ  اْلافظ عبد الغين ايفقدسي :َل 
 وقال الزخمشري :اَعَّاب هو فُنة العلماء وأعنم ِبا من فُنة .

 ذا خطب على ايفنرب فخاف على نْسه العَّب قطعه وإذا  ذكر ابن سعد ِف الطبقات عن عمر بن عبد العزةز انه كان إ
 كُب كُابا فخاف فيه العَّب مزقه وةقول اللهم أَ أعوذ بَ من شر نْسي .  ) نقله ابن القيم ِف الْوا د ( .

الَ لكان ْر  سوء .  قال  أ  ايفؤمنق عا شة رضي هللا عنها :لو كان العَّب ْر
قا د ، وحسن اخلل، خْي قرةن ، والعق  خْي صاحب ، واْلدب خْي مْياث ، وِل الُوفي، خْي  وقال علي بن أيب طالب  

 وحشة أشد من العَّب .
وقال أبو الدرداء : لو أن عبداَ من عباد هللا عز ْو  قد  على هللا بعم  أه  السماوات واْلرضيق من أنواع الرب والُقو  َل ةزن 

 يفؤمنق ، والقنوط من رمحة هللا .ذلَ مْقال ذرة مع ثالث خحال ، العَّب ، وإةذاء ا
وكان ذو النون ةقول : أربع خالل هلا مثرة ،العَّلة والعَّب واللَّاْة والشره ، فْمرة العَّلة الندامة ، ومثرة العَّب البغضة ،  

 ومثرة اللَّاْة اْلْية ، ومثرة الشره الْاقة .
  قال السري : إملا أذهب أكْر أعمال القراء العَّب وخْي الرةاء

 ا، ممارةًا، معًَّبا بنْسه، فقد ِت  خسار،ه .وع ًْ  ن خالد بن ةزةد بن معاوةة قال: )إذا رأة  الْر  جلو
قال ابن ،يمية : وكْْيًا ما ةقرن الرةاء بالعوَّْب، فالرةاء من باب اَشرا  باخلل،، والعوَّْب من باب اَشرا  بالنْس، وهذا حال 

ق  ، قوله نَرْعبودو إ ةهاَ   ايفسُكرب، فايفرا ي ِل حيق، قوله خرل عن الر  ةاء، ومن  إ ةهاَ  نَرْعبودو  فمن حقه، قوله وإ ةهاَ  َنْسَُع قو : وايفعَّب ِل حيو
 خرل عن اَعَّاب . وإ ةهاَ  َنْسَُع قو : حقه، قوله
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 وقال ابن القيم : ِل شيء أفسد لْلعمال من العوَّْب ورؤةة النْس .
 : آثار العَّب 

 ِلن العبد، حبيث ةكله هللا إَ نْسه فال ةنحره، وِل ةؤةده.طرة،  إَ خذ أوال  :
َضاَقْ  َعَلْيكومو َنَحرَكومو اَّلل و ِف  َمَواط َن َكْ ْيَةٍّ َوةَرْوَ  حونَرْقٍّ إ ْذ أَْعَََّبُْكوْم َكْْرَر،وكوْم فَرَلْم ،روْغن  َعنكوْم َشْيًئا وَ  وقد قال ْ  وعال ) لقد 

ْوه وَ  َا َرحوَبْ    لهْيُوم مُّْدب ر ةن ( .اَْلْرضو ِب 
 ةدعو إَ الكرب; ْلنهه أحد أسبابه. ثانيا  :

ب ب َشْيءٍّ ،كربه به .   قال ابن اجلوز ي : اعلم َأنه من َأسباب اْلك رْب  العوَّْب، فَإ نه من أوْعَّ 
 َّب أن ةنَّو من الكرب .وقال احملاسِب : إن أوهل بدو   الكرب العوَّْب، فمن العوَّْب ةكون أكْر الكرب، وِل ةكاد ايفع

ْات الردةئة، كالُيه وازدراء اْلخرةن .ثال ا  :   أنه ةُولد عنه الكْْي من اْلخالق السي  ئة والح  
 لذا قي  ِف  ،َرْعر ةف  الُ  يه : هو خل، مُولد بق أمرةن: إعَّابه بنْسه، وإزراؤه بغْيه، فيُولهد من بق هذةن الُيه . 

 .لذنوب ونسياهنا، فال حيدث العبد بعد ذلَ ،وبةةدعو إَ إُهال ا رابعا  :
قال احملاسِب: جيمع العوَّْب خحاًِل شىت: ةعمى عليه كْْي من ذنوبه، وةنسى مما َل ةعم عليه منها أكْرها، وما ذكر منها كان له 

 مسُحغرًا، و،عمى عليه أخطاؤه، وقوله بغْي اْل، .
 .مينُّ على هللا بْعلهاجيع  العبد ةسُعنم أعماله، وطاعا،ه، و  :َامسا  

ةدعو العبد إَ اِلغذار بنْسه، وبرأةه، وةأمن مكر هللا، وعذابه، وةنن أنه عند هللا ِبكان، وِل ةسمع نحح ناصح، وِل سادسا  : 
 .وعظ واعظ

 .مينعه عن سؤال أه  العلم : سابعا  
   .ةْذه عن السعي، لننه أنه قد فاز، واسُغىن، وهو اهلال  الحرةح : ثامنا  
   )رْي احملاسن، وةنهر ايفساوئ، وةحدُّ عن الْضا   : ُاسعا  

بة  ْلكم   الْبات  على رسول ه حممد ) َلُه أَنـَْزَل اَّللهُ َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسوِلِه (  ، وطمأنينَُه ِف القلوب  ايفسُْو أي: أََمَنَُهو من اخلوف 
 حيث كان على بغلُ ه الشهباء  )دوْلدول( ةركضوها إ : أَْقب لووا إ َِله ع َباَد اَّلله ، أَنَا َرسوولو اَّلله ، أَنَا حموَمهدو ْبنو َعْبد  »َ حنور  العدو   وةقولو
 اَّلله  
ُّ ِلَ َكذ ْب ... أَنَا اْبنو َعْبد  اْلموطهل ْب .»  أَنَا النهِب 
 : وايفْنعات، مما ةْبُها، وةسكنها وجيعلها والسكينة ما جيعله اَّلل  ِف القلوب وق  القالق  والزِلزل  قال السعدي

 مطمئنة، وهي من نعم اَّلل  العنيمة على العباد.
. وقال بعضو العلماء : قال بعضو العلماء : ايفرادو بايفؤمنَق الذةن أنزل هللا سكينَُه عليهم: َمْن ثَرَبُووا معه  ) َوَعَلى اْلُمْؤِمِننَي (

عووا بعد الْرا َْ ، الذةن بَرقووا معه وَل ةدخ و فيهم الذةن َر : أن اَّللَه أَنْرَزَل سكينَُه على اجلميع  ر  واهلزمية  َوقَا،َرلووا معه َعدووههو. والَُقي،و
عوا إليه. ْ رُّوا والذةن ْر  َة

 نحر .وهم ايفال كة ، أنزهلم هللا معونة للمسلمق ةو  حنق ، ةْبُوهنم وةبشروهنم بال) َوأَنـَْزَل ُ ُنود ا َيْ ُـََرْوَها ( 
 َواَّللهو )ْ ه وعال( ِف هذا القرآن  العنيم  ذََكَر الُأةيَد جبنود  ايفال كة  ِف أربع  سورٍّ من كُاب ه، ِف ثالثةٍّ  قال الشنقيطي ;:

: )َلْه ،َرَرْوَها( وِف الرابعة  َل ةَرقوْ : )َلْه ،َرَرْوَها(.  منها ةقولو
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 أما الْالثو الِت قال فيها: )َلْه ،َرَرْوَها(.
اْليت  ذ ْكروهوْم ِف قول ه ،عاَ: )ةَا أَةرَُّها الهذ ةَن آَمنووا اذْكورووا ن ْعَمَة اَّلله   -غزوة  اْلحزاب   -منها: ايفال كةو الذةن نَرَزلووا ِف غزوة  اخلندق  ف 

نووًدا َلْه ،َرَرْوَها(. ْو نووٌد فََأْرَسْلَنا َعَلْيه ْم ر حًيا َو ْو اَءْ،كوْم  َْ  َعَلْيكوْم إ ْذ 
ْوه أَنْرَزَل اَّللهو َسك يَنَُهو َعَلى َرسوول   نووًدا َلْه الْانيةو: ايفال كةو اْلمونَرزهلووَن ِف غزوة  حنقٍّ هذه، ايفذكوروَن ِف قول ه: ) ْو ه  َوَعَلى اْلموْؤم ن َق َوأَنْرَزَل 

 ،َرَرْوَها (.
ِف هذه السورة   -إن شاء هللا  -الغار  هو وصاحبوه، وسيأيت  َبْسطو ق حهُ ه ْم  ةوَ  َدَخَ  ِف الْالْةو: ايفال كةو الذةن نَرَزلووا ب َنب ي  َنا 

 َ هو الهذ ةَن َكَْرووا ثَاَ  َْ َا ِف  اْلَغار  إ ْذ ةَرقوولو ل َحاح  الكرمية  سورة  براءةٍّ، وذلَ ِف قول ه: )إ ِله ،َرْنحورووهو فَرَقْد َنَحَرهو اَّللهو إ ْذ َأْخَر ب ه  اثْرنَرْق  إ ْذ ُهو
ْ ي هذه ا ونوودٍّ َلْه ،َرَرْوَها( َف يفواضع  الْالثة  كول  َها ةقيدو بر )َلَْ ،َرَرْوَها(، )َلَْ ،َرَرْوَها( َِل َهَْزْن إ نه اَّللَه َمَعَنا فَأَنْرَزَل اَّللهو َسك يَنَُهو َعَلْيه  َوأَةهَدهو جب 

ه ْم حىت ةَرَرْوهوْم.ْلنه ةروْنز لو مال كًة َِل ةراهم بنو آدَ ; ْلهنم ليسوا م ْنس   ْ  ن َشْكل ه ْم وِل من 
اَن، حيث قال اَّللهو ِف وِف ايفوضع  الرابع  َل ةروَقي  ْد بقول ه: )َلَْ ،َرَرْوهوْم( وهو ايفال كةو النازلوَن ةوَ  بدرٍّ، ايفذكوروَن ِف اْلنْال  وآل  عمر 

َ   مَ  ََ اْلَمال  َكة  َأ ََ إ  ي رَبُّ : )إ ْذ ةووح  (. اْلنْال  َعكوْم فَرَْب  ُووا الهذ ةَن آَمنووا َسأوْلق ي ِف  قرولووب  الهذ ةَن َكَْرووا الرهْعَب فَاْضر بووا فَرْوَق اَْلْعَناق 
ْ َيكوْم َأْن ميو دهكوْم م ن َق أَ َوذََكَرهوْم أةًضا ِف سورة  آل  عمراَن ِف قول ه: )َوَلَقْد َنَحرَكومو اَّللهو ب َبْدرٍّ ...( إَ قول ه: )إ ْذ ،َرقوولو ل ْلموؤْ  َلْن َةْك

َزل َق ( .  رَبُّكوْم ب َْالَثَة  آَِلفٍّ م  َن اْلَمالَ  َكة  مونرْ
ْمَنا ِف سورة  اْلنْال  أن َأْظَهَر اْلقوال  أن ايفال كَة قَا،َرَلْ  ةوَ  بدرٍّ، وأهنا َل ،روَقا، ْ  ِف غْي ها ب  ،أيت    ل ََُّْب ق  الكْار  و،قوةة   وقد َقده

 قلوب  ايفؤمنَق َونوْحَرهت  ْم، هذا هو الناهر .
 باهلزمية والقُ ، واسُيالء ايفسلمق على نسا هم وأوِلدهم وأمواهلم.) َوَعذهَب الهِذيَن َكَفُروا ( 

 .ةعذِبم اَّلل  ِف الدنيا، ْ ةردهم ِف اْلخرة إَ عذاب غليظ) َوَذِلَك َ َزاُء اْلَكاِفرِيَن  ( 
مسلمق ،ا بق،  فُاب اَّلل  على كْْي ممن كان  الوقعة عليهم، وأ،وا إَ النِب اَّللهُ ِمْن بـَْعِد َذِلَك َعَلى َمْن َيَشاُء ( ) َلُه يـَُتوُب 

 فرد عليهم نساءهم، وأوِلدهم.
   انة، : قد ،اب هللا على بقية هوازن، وأسلموا وقدموا عليه مسلمق، وْلقوه وقد قارب مكة عند اجل ع ره  قال ابن ك

هم بق سبيهم وبق أمواهلم، فاخُاروا سبيهم، وكانوا سُة آِلف أسْي  وذلَ بعد الوقعة بقرةب من عشرةن ةوما، فعند ذلَ َخْيه
ما بق صِب وامرأة، فرده عليهم، وقسم أمواهلم بق الغاملق، ونْ  أناسًا من الطلقاء ليُألف قلوِبم على اَسال ، فأعطاهم ما ًة 

 ن من كلة من أعطي ما ة مالَ بن عوف النهْضري، واسُعمله على قومه .من اَب ، وكا
أي: ذو مغْرة واسعة، ورمحة عامة، ةعْو عن الذنوب العنيمة للُا بق، وةرمحهم بُوفيقهم للُوبة والطاعة، ) َواَّللهُ َغُفوٌر رَِحيٌم ( 

 محُه، ولو فع  من الذنوب واَْرا  ما فع .والحْح عن ْرا مهم، وقبول ،وباهتم، فال ةيأسنه أحد من مغْر،ه ور 
 الفوائد :

 من ة هللا على عباده ايفؤمنق بنحرهم ِف مشاهد كْْية . -1
 نحر هللا له على أعدا ه . من دِل   صدق النِب  -2
 خطر العَّب ، وأنه سبب للهزمية . -3
وب الُضرع واِلفُقار هلل عند لقاء العدو . -4  ْو
 عرب والعنات من قحص القرآن الكرمي .اِلسُْادة وأخذ ال -5
 أن النحر من عند هللا ، ِل بكْرة عدد وِل عودد . -6
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َا اْلُمْشرُِكوَن ََنٌَس َفََل يـَْقَربُوْا اْلَمْسِجَد اْْلََراَم بـَْعَد َعاِمِهْم هَ  َلة  َفَسْوَف يـُْغِنيكُ ) يَا أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوْا ِإَّنه ْفُتْم َعيـْ َِ ُم اَّللهُ َذا َوِإْن 
 ( ( .28ِمن َفْضِلِه ِإن َشاء ِإنه اَّللهَ َعِليٌم َحِكيٌم )

 [ . 28] الُوبة : 
---------- 

 ،قد  : أن ،حدةر اخلطاب ِبذا النداء فيه ثالثة فوا د:) يَا أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوْا ( 
: العناةة واِلهُما  به والُنبيه.  اْلَو

ْود.الْانية: اَغراء، وأن من ةْ  ع  ذلَ فإنه من اَميان، كما ،قول ةا ابن اْلْود 
 الْالْة: أن امُْال هذا اْلمر ةعد من مقُضيات اَميان، وأن عد  امُْاله ةعد نقحاً ِف اَميان. )ابن عْيمق(.

 وايفعىن: ةا أةها الذةن آمنوا بقلوِبم وانقادوا وعملوا جبوارحهم.
 وا الحاْلات( فإنه ةشم  كيع خحال الدةن من اعُقادات وعمليات، وأما إذا واَميان إذا أفرد وَل ةذكر معه )وعمل

عوطف العم  الحاحل على اَميان كقوله )والذةن آمنوا وعملوا الحاْلات( فإن اَميان حينئذ ةنحرف إَ ركنه اْلكرب اْلعنم وهو 
إِل هللا وأن حممدًا رسول هللا، وبك  ما جيب اَميان به. اِلعُرقاد القلِب، وهو إميان القلب واعُقاده وانقياده بشهادة أن ِل إله 

 )الشنقيطي(.
َا اْلُمْشرُِكوَن ََنٌَس (   ايفراد النَّاسة ايفعنوةة ، جناسة الشر  وجناسة اخلبث واِلعُقاد .) ِإَّنه

 ة  الكرمية  معنوةٌة، فهو على أن النَّاسَة ِف هذه اْلة -وهو الحوابو إن شاء اَّللهو  -: وكاهْيو العلماء   قال الشنقيطي
رَْكهو ب اَّلله  أننتو شيءٍّ وأقذروه وأجنسوه . ; ْلن ش   جنَ ٌس َمْعىًن، وايفعىَن أعنمو من اْلس  

قوله ،عاَ ) جَنٌَس ( أي: خبْاء ِف عقا دهم وأعماهلم، وأي جناسة أبلغ ممن كان ةعبد مع اَّلل  آهلة ِل ،نْع وِل  قال السعدي :
، وصد عن سبي  اَّلل  ونحر للباط ، ورد للَ،، وعم  بالْساد ِف اْلرض  ،ضر، وِل ،غين عنه شيئا ؟ وأعماهلم ما بق حماربة َّلل 

 ِل ِف الحالح، فعليكم أن ،طهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم.
مباشرهتا، وَل ةأمر بغس  ما وليس ايفراد هنا، جناسة البدن، فإن الكافر كغْيه طاهر البدن، بدلي  أن اَّلل  ،عاَ أباح وطء الكُابية و 

 أصاب  منها.
وايفسلمون ما زالوا ةباشرون أبدان الكْار، وَل ةنق  عنهم أهنم ،قذروا منها، ،َرَقذَُّرْهم من النَّاسات، وإملا ايفراد كما ،قد  

 جناسُهم ايفعنوةة، بالشر ، فكما أن الُوحيد واَميان، طهارة، فالشر  جناسة.
 وعاموهم هذا هو عا و ،سعٍّ على الَُقي، .َمْسِجَد اْْلََراَم بـَْعَد َعاِمِهْم َهَذا ( ) َفَلَ يـَْقَربُوْا الْ  
  :   أمر ،عاَ عباده ايفؤمنق الطاهرةن دةًنا وذا،ًا بنْي ايفشركق، الذةن هم جَنَس دةًنا، عن اْلرا ، وأِل ةقربوه قال ابن ك

علياً صَبة أيب بكر، رضي هللا عنهما، عامئذ، وأمره أن  بعث رسول هللا  بعد نزول هذه اْلةة. وكان نزوهلا ِف سنة ،سع; وهلذا
 ةنادي ِف ايفشركق: أِل حيمل بعد العا  مشر ، وِل ةطوف بالبي  عرةان. فأَ هللا ذلَ، وحكم به شرعاً وقدراً .

 ث  الحَيح ) ايفؤمن ِل ةنَّس ( ودل  هذه اْلةة الكرمية على جناسة ايفشر  كما دل  على طهارة ايفؤمن، ويفا ورد ِف اْلدة
وأما جناسة بدنه فاجلمهور على أنه ليس بنَّس البدن والذات; ْلن هللا ،عاَ أح  طعا  أه  الكُاب، وذهب بعض الناهرةة  

 إَ جناسة أبداهنم.
 وايفرد بايفسَّد اْلرا  هنا : قي  : ايفسَّد فقط 
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 وقي  كيع اْلر  .
 : من ايفسَّد اْلرا  ه  هو نْس ايفسَّد أو ايفراد منه كيع اْلر  ؟ واْلقرب هو هذا  اخُلْوا ِف أن ايفراد قال الرازي

 الْاَ.
 والدلي  عليه :

َلًة َفَسْوَف ةروْغن يكومو هللا م ن َفْضل ه  ( وذلَ ْلن موضع الَُّارات ليس هو عق ايفسَّد ، فلو ُوْم َعيرْ ْْ كان   قوله ،عاَ ) َوإ ْن خ 
من ايفسَّد خاصة يفا خافوا بسبب هذا ايفنع من العيلة ، وإملا رافون العيلة إذا منعوا من حضور  ايفقحود من هذه اْلةة ايفنع

اَن الذ  أسر  ب َعْبد ه  لَْيالً  ََ  اْلسواق وايفواسم ، وهذا اسُدِلل حسن من اْلةة ، وةُأكد هذا القول بقوله سبَانه و،عاَ  ) سوْب
مع أهنم أكعوا على أنه إملا رفع الرسول عليه الحالة والسال  من بي  أ  هانئ وأةضاً م َن ايفسَّد اْلرا  إَ ايفسَّد اْلقحى ( 

 أنه قال : " ِل جيُمع دةنان ِف ْزةرة العرب ( . ةُأكد هذا ِبا روي عن الرسول 
 َد اْلَْرَ  وقال الشنقيطي : : قال عطاٌء )رمحه هللا( وغْيو واحدٍّ من العلماء  ) َفاَل ةَرْقَربووا اْلَمْسَّ  اَ  ( ايفرادو بايفسَّد  اْلرا  

القولو هو اْل،ُّ والحوابو   اْلر و كولُّهو ، أي: َِل ةَرْقَرب  ايفشركوَن َحَرَ  اَّلله  كولههو، ب  جيبو إبعادوهم عن اْلر   وعد و قروْربَاهن  ْم إةاه. وهذا
 إن شاء هللا .

، وهذه اْلةةو من كلة  اْلةات  الِت َأْطَلَ، فيها ْلنه َدله اسُقراءو القرآن  العنيم  على أن اَّللَه ةوْطل   ،و ايفسََّد اْلراَ  على كيع  اْلر  
د  اْلَْرَا    اَن الهذ ي َأْسَر  ب َعْبد ه  لَْياًل م  َن اْلَمْسَّ  ََ ( والحَيحو أن اَسراَء َوَقَع به من ايفسََّد اْلراَ  وأراَد اْلََْرَ  كولههو، كقول ه ) سوْب

ْمَنا ِف اْلةات  ايفاضية  قولَه ) إ ِله الهذ ةَن َعا بي   أو     َهدَُّْ ع ْنَد َهان ئٍّ بن   أيب طالبٍّ ِف مكَة ِف اْلر   َِل ِف نْس  ايفسَّد ، وقد َقده
د  اْلَْرَا   ( وايفعاهدةو ِف طرف  اْلر   من اْلدةبية ، فهذه اْلةاتو َدلهْ  على أن َمْنَع الكْار  وايفش ركَق من القربان  َعا ٌّ جلميع  اْلَمْسَّ 

.  اْلر   َِل خلحوص  ايفسَّد  وحَده، خالفًا يفن قَاَ  َمَع اللْظ 
 : حكم دخول الكافر ايفسَّد 

 اخُلف العلماء ِف حكم دخول الكافر ايفسَّد على أقوال :
 : ِل جيوز دخول الكافر للمسَّد مطلقاً . القول األول

 وهذا روي عن مالَ وأمحد .
َد اْلَْرَاَ  بَرْعَد َعام ه ْم ( .لقوله ،-أ َا اْلموْشر كووَن جَنٌَس َفال ةَرْقَربووا اْلَمْسَّ   عاَ : )إ مله

ََ  -ب َا أوولَئ  َد اَّلله  أَْن ةوْذَكَر ف يَها امْسوهو َوَسَعى ِف  َخرَاِب   ْ لووَها إ ِله  َما َكاَن هَلوْم أَْن ةَْدخو ولقوله ،عاَ : )َوَمْن َأْظَلمو مم هْن َمَنَع َمَسا
َرة  َعَذاٌب َعن يٌم ( .  ْزٌي َوهَلوْم ِف  اْْلخ  نْرَيا خ   َخا  ْ َق هَلوْم ِف  الدُّ

: )َما َكاَن هَلوْم أَْن ةَْدخولووَها إ ِله َخا  ْ َق ( فْي هذه اْلةة أن ايفشر  ِل ةدخ  ايفسَّد إِل وهو خا ف من ايفسلم أن  و ه الداللة
 ي أن ةدخلها على حق غْلة من ايفؤمنق ْلنه ةسعى ِف خراب ايفساْد .ةطرده ، وْلنه ِل ةنبغ

 قال ِف ايفغين :  أو ْلن حدث اجلنابة واْليض والنْاس مينع ايفقا  ِف ايفسَّد ، فَدث ايفشر  أَو  .-ل
 : أنه جيوز للمشر  دخول كيع ايفساْد ما عدا ايفسَّد اْلرا  . القول ال اين

َ  ه ابن حز  .وهذا مذهب الشافعي وْر
َد اْلَْرَاَ  ( وايفراد-أ َا اْلموْشر كووَن جَنٌَس َفال ةَرْقَربووا اْلَمْسَّ   :  واستدلوااْلر  كله .   لقوله ،عاَ : )ةَا أَةرَُّها الهذ ةَن آَمنووا إ مله

 أمر بربط مثامة بن أثال بسارةة من سواري ايفسَّد . وْلدةث الباب ، فإن النِب  -ب
ةسأله عن اَسال  ، وقد ربط بعْيه ْ قال : أةكم حممد  الذي ْاء إَ النِب  -وهو ضما  بن ثعلبة  -رايب وْلدةث اْلع-ل
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 ... وسأل عن اَسال  ، وكان هذا اْلعرايب وق  دخوله ايفسَّد مشركاً .
 يفساْد بال اسُْناء(.  )مذهب أيب حنيْة نْس هذا ايفذهب لكنه ِل ةسُْين ايفسَّد اْلرا ، فعنده جيوز للمشر  دخول كيع ا

 أنه جيوز للمحلَة واْلاْة كعاً بق اْلدلة .والرا ح : 
  : أما ْلب اخلادمات الكافرات وغْيهن من الكْار إَ اْلر  : فال جيوز سرررررررواء للعمرة أو للَمل أو لغْيُها لقوله فائدة

َا اْلموْشر كوو  َد اْلَْرَاَ  بَرْعَد َعام ه ْم َهذا ( .،عاَ : ) ةَا أَةرَُّها الهذ ةَن آَمنووْا إ مله  َن جَنٌَس َفاَل ةَرْقَربووْا اْلَمْسَّ 
 وايفسَّد اْلرا  هنا هو : اْلر  كله .

: وايفراد بايفسَّد اْلرا  ها هنا : اْلر  كله ، فال ميكهن مشر  من دخول اْلر  حبال ، حىت لو ْاء ِف  قال النووي رمحه هللا
رل إليه من ةقضى اْلمر ايفُعل، به ، ولو دخ  خْية ومرض ومات : نب  وأخرل رسالة أو أمر مهم ِل ميكه  ن من الدخول ، ب  رو

 ( . 116/  9من اْلر  .            ) شرح مسلم " ) 
َلة  )  ْفُتْم َعيـْ َِ  ( العْيلة ِف لغة العرب الْقر .َوِإْن 
  : لَ قال السعدي ُوْم ( أةها ايفسلمون ) َعيرْ ْْ ًة ( أي: فقرًا وحاْة، من منع ايفشركق من قربان ايفسَّد أي : ) َوإ ْن خ 

 اْلرا ، بأن ،نقطع اْلسباب الِت بينكم وبينهم من اْلمور الدنيوةة،
 ورِبا َأْطَلَق   العربو أحَدُها ِف .  واخلوَف ِف لغة  العرب  هو الَغمُّ من أمٌر موْسَُرْقَبٌ . وأن اْلزَن هو الغمُّ من أمرٍّ فا  ٍّ

 ر  كما هو َمْعرووٌف.موضع  اْلخَ 
َه أن اَّللَه أَْغَناهوْم من فضل ه. ) َفَسْوَف يـُْغِنيُكُم اَّللهُ ِمن َفْضِلِه ِإن َشاء (   وِل ش

سلموَن فََأَخَذ ايفقال بعضو العلماء : أَْغَناهوْم من فضل ه ِبا فَرََُح من باب  اجلزةة . قالوا: والدلي و عليه أن اْلةَة الِت بعَدها آةةو اجلزةة ، 
، فََأْخَحَبْ   بالدو اليمن ، اجلزةَة من الكْار  واسُغىَن ِبا ايفسلموَن. وقال بعضو العلماء : أَْغَناهوْم بإنزال  ايفطر ، َوَأْخَحَب   اْلرضو

، وأسلَم قبا  و العرب  ِف اليمن  وِف جَنْدٍّ وِف  غْي ه، فكا لبوا هلم من الطعا   والود   ْورش، ْو نوا حَيوَُّّوَن كو ه سنةٍّ وأخحب  ،بالةو و
 وةأ،وهَنم ِبْ   ما كانوا ةأ،وهَنم به من الطعا   واْلموال  فََأْغَناهومو اَّللهو بذلَ .

 فليس الرزق مقحوراً على باب واحد ، وحم  واحد ، ب  ِل ةنغل، باب إِل وفُح غْيه أبواب كْْية، فإن  قال السعدي :
وده عنيم، خحوصاو يف هه الكرمي، فإن اَّلل  أكر  اْلكرمق.فض  اَّلل  واسع، ْو  ن ،ر  شيئا لْو

 وقد أجنز اَّلل  وعده، فإن اَّلل  قد أغىن ايفسلمق من فضله، وبسط هلم من اْلرزاق ما كانوا به من أكرب اْلغنياء وايفلو .
 يٌء إِل ِبشيئُ ه )ْ ه وعال(; ْلن قوله ،عاَ ) إ ْن َشاَء ( أي : إن شاء أن ةغنَيكم. فَرَعلهَ، الغ ىَن ِبشيئُ ه، َفاَل ةكونو ش

ه وَلَْ َةك ْلهو إَ َأَحدٍّ .  اْلرزاَق مقسومٌة ِبشيئُ ه )ْ ه وعال(، فهو الذي ،َرَوَه قسَمها بنْس 
 قوله ) إ ْن َشاَء ( ،علي، لإلغناء بايفشيئة، ْلن الغىن ِف الدنيا، ليس من لواز  اَميان، وِل ةدل على حمبة  قال السعدي :
 ، فلهذا علقه اَّلل  بايفشيئة.اَّلل  

 فإن اَّلل  ةعطي الدنيا، من حيب، ومن ِل حيب، وِل ةعطي اَميان والدةن، إِل من حيب.
     ولذلَ ْاء ِف صَيح مسلم : َعْن َعْبد  اَّلله  قَاَل قَاَلْ  أو ُّ َحب يَبَة َزْولو النهِب  «  ي َرسوول  اَّلله  اللههومه أَْمُ ْعىن  ب َزْوْ 

 ُّ ي موَعاو ةََة. قَاَل فَرَقاَل النهِب  َياَن َوب َأخ  ْْ َ  »  َوب َأيب  َأىب  سو الٍّ َمْضرووبَةٍّ َوأَةها ٍّ َمْعدووَدةٍّ َوأَْرزَاقٍّ َمْقسووَمةٍّ َلْن ةروَعَّ   َْ َقْد َسأَْل   اَّللَه ْل
ل  ه  َوَلْو كوْن    َر َشْيًئا َعْن ح  ل  ه  أَْو ةروَؤخ   رًا َوأَْفَضَ  َشْيًئا قَرْبَ  ح  «. َسأَْل   اَّللَه َأْن ةوع يَذ   م ْن َعَذابٍّ ِف  النهار  أَْو َعَذابٍّ ِف  اْلَقرْب  َكاَن َخيرْ

َنْساًل َوَِل َعق ًبا َوَقْد َكاَن   اْلق َرَدةو  إ نه اَّللَه َلَْ جَيَْعْ  ل َمْسخٍّ » قَاَل َوذوك َرْت ع ْنَدهو اْلق َرَدةو قَاَل م ْسَعٌر َوأورَاهو قَاَل َواخْلََناز ةرو م ْن َمْسخٍّ فَرَقاَل 
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 ََ  «.َواخْلََناز ةرو قَرْبَ  َذل 
 أي: ِبا ةحلَكم .) ِإنه اَّللهَ َعِليٌم ( 

أي: فيما ةأمر به وةنهى عنه; ْلنه الكام  ِف أفعاله وأقواله، العادل ِف خلقه وأمره، ،بار  و،عاَ; وهلذا عوضهم عن )  َحِكيم ( 
 اسب بأموال اجلزةة الِت ةأخذوهنا من أه  الذمة .،لَ ايفك
 الفوائد :

 إثبات جنس ايفشر  ، فهو جنس خبيث اِلعُقاد بكْره وعحيانه . -1
 أن ايفؤمن طاهر . -2
 هرمي قربان ايفشر  للمسَّد اْلرا  . -3
 عن دخول ايفشركق . –وخاصة اْلر   –،نزةه بيوت هللا  -4
 بغض ايفشركق . -5
 اْلقيقي ِل راف الْقر . ايفسلم -6
 أن فض  هللا واسع . -7
د إِل باب واحد . -8  أن أبواب الرزق كْْية ، فال ةنن أحد أنه ِل ةْو
 إثبات امسق من أمساء هللا وُها : العليم اْلكيم . -9

 أن ك  أحكا  هللا ناجتة عن علم وحكمة . -10
َُُر ُِموَن َما َحرهَم اَّللهُ َوَرُسولُُه َواَل َيِديُنوَن ِديَن اْْل ُِّ  ِمَن الهِذيَن أُ ) قَاُُِلوْا الهِذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن بِاَّللِه   ِر َواَل  َِ وُُوْا َواَل بِاْليَـْوِم اْل

 ( ( .29اْلِكَتاَب َحَّته يـُْعُطوْا اجلِْْزيََة َعن َيٍد َوُهْم َفاِغُروَن )
 [ . 29] الُوبة : 

---------- 
 قال ابن اجلوزي : قال ايفْسرون : نزل  ِف اليهود والنحار .يَن اَل يـُْؤِمُنوَن بِاَّللِه ( ) قَاُُِلوْا الهذِ 

دةن ، ْلهنم أقرُّوا بأنه خالقوهم ، وأنهه له ولد ، وكذلَ إمياهنم بالبعث ْل ال : ومعناها : ِل ةؤمنون باهلل إميان ايفوح   هنم ِل قال الْز
 شربون.ةقرُّون بأنه أه  اجلنة ةأكلون وة

 ب اَقرار حبقوقه ، وهم ِل ةقرُّون ِبا ، فكانوا كمن ِل ةوق رُّ به. قال املاوردي  : إقرارهم باليو  اْلخر ةْو
 وقي  : من اعُقد أن عزةزاً ابن هللا وأن ايفسيح ابن هللا فليس ِبؤمن باهلل ب  هو مشر  باهلل.

 هود والنحار  ةكذبون أكْر اْلنبياء فليسوا ِبؤمنق باهلل.وقي  : من كذب رسوِلً من رس  هللا فليس ِبؤمن باهلل والي
وأما إمياهنم باليو  اْلخر ، فليس كإميان ايفؤمنق ، وذلَ أهنم ةعُقدون بعْة اْلرواح دون اْلْساد وةعُقدون أن أه  اجلنة ِل 

 عم أنه مؤمن.ةأكلون فيها وِل ةشربون وِل ةنكَون ومن اعُقد ذلَ فليس إميانه كإميان ايفؤمنق وإن ز 
ِر (  َِ  وهو ةو  القيامة .) َواَل بِاْليَـْوِم اْل
 وقد ،قدم  مباحْه .

َُُر ُِموَن َما َحرهَم اَّللهُ َوَرُسولُُه (  حيو لُّوَن ما َحرهَ  اَّللهو وحيرموَن ما أح ه هللا . بل ) َواَل 
هان  من الُْسْي  :) َواَل َيِديُنوَن ِديَن اْْل ُِّ  (   فيه ْو
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، وأن دةَن اْل،   من إضافة  ايفوصوف  إَ صُْ ه. أي: الدةنو الذي هو اْل،ُّ الذي هو دةنو  ُدمها:أح دُّ الباط   أن )اْل،ه( هو ض 
ْساَل   د ةًنا فَرَلْن ةروْقَبَ  م ْنهو ( .  َ َر ا  اَسال   ، قال ،عاَ ) َوَمْن ةَرْبَُغ  َغيرْ

ْساَل و ( . وقال ،عاَ ) إ نه الد  ةَن ع ْنَد اَّلله    َ  ا
( أي: دةن هللا الذي َشَرَعهو على لسان  نَب ي   الو ُه ال اين:   ه  حممدٍّ أن اْل،ه هو اَّللهو، فاْل،ُّ من أمساء  اَّلله . )َوِل ةَد ةنووَن د ةَن اْلَْ،  

. 
م ايفوصوفوَن بأهن) ِمَن الهِذيَن ُأوُُوْا اْلِكَتاَب (  ر  ما ذكر )م َن الهذ ةَن أوو،ووا اْلك َُاَب(  بياٌن للذةن أوم رووا بقُاهل  م َِل ةؤمنوَن باهلل إَ آخ 

 م ْن ةَرهوودٍّ َوَنَحاَر .
 لقُال  النحار  ِف غزوة  ،بو  . وعندما نَرَزَلْ  جَتَههَز 
 إن َل ةسلموا .) َحَّته يـُْعُطوْا ( 

 أي : عن قهر وذل وغلبة .) اجلِْْزيََة َعن يٍَد ( 
ذو ْالٌس.وقال بعضو الع  لماء : ةروْعط يه  عن ةدٍّ معناه: ةوَسل  موهو بيد ه وِلَ ةروْرس  و به غْيَه، فالدافعو واقٌف واْلخ 

 وقال بعضو العلماء   ) َعْن ةَدٍّ ( َأْي: نَرْقًدا موُسلًما باليد  ِل نسيئًة.
 قَب لووا منهم العوَض وَل ةقُلوهم. وقال بعضو العلماء  ) َعْن ةَدٍّ ( أي: عن اعذاف هم بنعمة  ايفسلمَق عليهم حيث 

ال سٌ  َْ ذو   َأْن ةروْعط يَرَها َوهوَو قَا  ٌم َواْْلخ 
 أي : ذليلون حقْيون .) َوُهْم َفاِغُروَن ( 

 .واجلزةة  : هي ما ةوضع على أفراد أه  الذمة من ةهود ونحار ، وغْيهم على القول الراْح 
ن الكافر َقامُه بدار اَسال  ِف ك  عا  . ) وسُأيت أن شاء هللا مباحث اجلزةة ( قال ابن قدامة : اجلزةة هي الوظيْة ايفأخوذة م

. 
 الفوائد :

وب قُال الكْار حىت ةكون الدةن هلل ،عاَ . -1  ْو
وب اَميان باهلل واليو  اْلخر . -2  ْو
 أن عد  اَميان باهلل واليو  اْلخر كْر . -3
 أُهية اَميان باليو  اْلخر . -4
وب -5  وق  القُال ضد أه  اْلرب إذا دفعوا اجلزةررة . ْو
ر  َوَِل حيوَر  مووَن َما َحرهَ  اَّللهو وَ  -أ َرسوولوهو َوَِل ةَد ةنووَن د ةَن اْلَْ،   م َن الهذ ةَن أوو،وواْ قال ،عاَ ) قَا، لووْا الهذ ةَن َِل ةروْؤم نووَن ب اَّلله  َوَِل ب اْليَرْو   اْلخ 

  ةروْعطووْا اجلْ ْزةََة َعن ةَدٍّ َوهوْم َصاغ رووَن ( .اْلك َُاَب َحىته 
 فهذه اْلةة ،نص على أن الغاةة الِت ةنبغي عندها وقف القُال ضد الكْار هي إعطاؤهم اجلزةة .

َع  للقُال غاةة ، وهي إعطاء اجلزةة بدًِل عن القُ  . َْ  قال القرطِب : 
 م ، فمىت بذلوها َل جيوز قُاهلم .وقال ابن قدامة : ْع  إعطاء اجلزةة غاةة لقُاهل

ابووَ  فَاقْرَبْ  م نرْهوْم وَكوفه َعنرْهوْم ( رواه مسلم . وِف اْلدةث قال  -ب َْ  ) ... فَإ ْن هوْم أَبَرْوا َفَسْلهومو اجلْ ْزةََة فَإ ْن هوْم َأ
وب الكف عن قُال أه  اْلرب إذا اسَُّابوا إَ اِللُزا  بأداء اجل  زةة .فهذا اْلدةث نص ِف ْو

اء ِف صَيح البخاري . أن ايفغْية بن شعبة قال لعام  كسر  بق ةدي معركة هناوند ِف بالد فارس ) ... فََأَمَرنَا نَب يرَُّنا  -ل ْو
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ََ اجْلَنهة   َأْن نَرَقا، َلكوْم َحىته ،َرْعبودووا اَّللَه َوْحَدهو ، أَْو ،روَؤدُّوا اجلْ ْزةََة َوَأْخبَرَرنَا نَب يرَُّنا  َرسوولو رَب  َنا  َعْن ر َسالَة  رَب  َنا أَنههو َمْن قوُ َ  م نها َصاَر إ 
ََ ر قَاَبكوم ( . ْْرَلَها َقطُّ ، َوَمْن بَق َي م نها َمَل  ِف  نَع يمٍّ َلَْ ةَرَر م 

ول ِف اَسال ، وإما فهذا اْلدةث ةنص على اْلمر بقُال الكْار إَ أن ةحْيوا إَ أحد أمرةن: إما عبادة هللا وحده، أي: الدخ
 أن ةؤدوا اجلزةة .

 قال ابن قدامة : إذا بذلوا اجلزةة لز  قبوهلا ، وحر  قُاهلم .
 الحغار والذل للكْار .-6
 أن دافع اجلزةة ةأيت ِبا بنْسه ، ليكون ذلَ أذل وأحقر له . -7

 مباحُ اجلزية :
ذ منهم اجلزية على أقوال :  أوال  : اَتلف العلماء فيمن َُؤ

 أن اجلزةة ،ؤخذ من أه  الكُاب واجملوس فقط .ول األول : الق
 وِبذا قال الشافعية ، واْلنابلة ، وهو قول ابن حز  .

َا ،  نرْهوْم اجلْ ْزةَةو ، َوَِل ةروَقرُّوَن ِب  َو  اْليَرهوود  َوالنهَحاَر  َواْلَمَّووس َِل ،روْقَب و م  نرْهوْم إِله قال ابن قدامة : َمْن س   اَْ ْساَل و ، فَإ ْن َوَِل ةروْقَب و م 
 َلَْ ةوْسل مووا قوُ لووا ، َهَذا ظَاه رو َمْذَهب  َأمْحََد .

 وقال النووي : 
ر  َوَِل حيوَر  مووَن َما َحرهَ  اَّللهو -أ َن د ةَن اْلَْ،   م َن الهذ ةَن أوو،ووْا َوَرسوولوهو َوَِل ةَد ةنوو  لقوله ،عاَ ) قَا، لووْا الهذ ةَن َِل ةروْؤم نووَن ب اَّلله  َوَِل ب اْليَرْو   اْلخ 

 اْلك َُاَب َحىته ةروْعطووْا اجلْ ْزةََة َعن ةَدٍّ َوهوْم َصاغ رووَن ( .
ه الدِللة : أنه ْع  الكُاب شرطاً ِف قبوهلا ، فلم جيز   قبوهلا من غْيهم. –لعد  الشرط  –ْو

 َأَخَذَها م ْن جَمووس  َهََّر ( رواه البخاري .  عن َعْبد الرهمْحَن ْبنو َعْوف  ) َأنه َرسووَل هللا   -ب
 أن اجلزةة ،ؤخذ من أه  الكُاب واجملوس ومشركي العَّم خاصة دون مشركي العرب . القول ال اين :

 وهذا قول اْلنْية .
 : أن اجلزةة ،ؤخذ من كيع الكْار دون اسُْناء . القول ال الُ

 ابن القيم .وهذا قول ايفالكية ، واخُيار ابن ،يمية ، و 
 قال القرطِب : وقال اْلوزاعي : ،ؤخذ اجلزةة من ك  عابد وثن ، أو نار ، أو ْاحد ، أو مكذب ، كذلَ مذهب مالَ .

 ْلدةث الباب ) َوإ َذا َلق يَ  َعدووهَ  م ْن اَْلموْشر ك َق فَاْدعوهوْم ... ( . -أ
ه الدِللة : أن لْظ ايفشركق ةعم الكْار كيعاً ، من ال  يهود ، والنحار  ، واجملوس ، وعباد اْلوثان من العرب وغْيهم .ْو

 أخذ اجلزةة من جموس هَّر كما ،قد  . وْلن الرسول  -ب
 وهللا أعلم .

ذ إال من بالغ  ، فَل  زية على فيب وال امرأة .  ثانيا  : أن اجلزية ال َُؤ
ْزةََة َعَلى َصِب  ٍّ ، َوَِل 

 ْ  زَا     اْلَعْق   ، َوَِل اْمَرأَةٍّ ( .قال ابن قدامة : َقوله ) َوَِل 
اَلفًا ِف  َهَذا .  َِل نَرْعَلمو بَرْقَ أَْه   اْلع ْلم  خ 

ابوهو َوالشهاف ع يُّ َوأَبوو ثَرْورٍّ َوقَاَل اْبنو اْلموْنذ ر  : َوَِل أَْعَلمو  ََ َة َأْص َْ ٌَ َوأَبوو َحن ي اَلفَرهوْم .َوب ه  قَاَل َمال   َعْن َغْْي ه ْم خ 
َهة  َهَذا :َوقَ   ْد َدله َعَلى ص 
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َيان  ، َوَِل   أَنه عوَمَر  -أ برْ َناد  ، أَْن اْضر بووا اجلْ ْزةََة ، َوَِل َ،ْضر بووَها َعَلى الن  َساء  َوالح   ْْ ََ أوَمرَاء  اْْلَ َرْت َكََُب إ َْ َ،ْضر بووَها إِله َعَلى َمْن 
ي َرَواهو َسع يٌد َوأَبوو  عوبَرْيدٍّ َواْْلَثْرَر و . َعَلْيه  اْلَمَواس 

 ل موَعاذٍّ ) خوْذ م ْن كو    َحاَل ٍّ د ةَنارًا ( َدل يٌ  َعَلى أَنرهَها َِل جتَ بو َعَلى َغْْي  بَال غٍّ . َوقَرْولو النهِب     -ب
َا .  -ل ْقن  الده   ، َوَهؤوَِلء  د َماؤوهوْم حَمْقوونٌَة ب دووهن   ) ايفغين ( .    َوْل َنه الد  ةََة ،روْؤَخذو ْلَ 

ال ايفقا،لق، ْلنه ،عاَ قال ) قَا، لووا  قال القرطِب : قال علماؤنا رمحة هللا عليهم: والذي دل عليه القرآن أن اجلزةة ،ؤخذ من الْر
وِبا على من ةقا، . وةدل على أنه ليس على العبد  وإن كان مقا،اًل ، الهذ ةَن ( إَ قوله ) َحىته ةروْعطووا اجلْ ْزةََة ( فيقُضي ذلَ ْو

 ْلنه ِل مال له ، وْلنه ،عاَ قال ) َحىته ةروْعطووا (  وِل ةقال يفن ِل ميلَ حىت ةعطي. وهذا إكاع من العلماء على أن اجلزةة إملا
ال اْلحرار البالغق ، وهم الذةن ةقا،لون دون النساء والذرةة والعبيد واجملانق ايفغلوبق على عق وهلم ،وضع على كاْم الْر

 والشيخ الْاَ .  ) ،ْسْي القرطِب ( .
ذ منهم اجلزية :  ثال ا  : وممن ال َُؤ

o . َز َعْن أََدا  َها  ْ  الْقْي اْلَعا
ع ي   .

 َوَهَذا َأَحدو أَقْرَوال  الشهاف 
 قال ابن قدامة :
َعَ  أَْدنَاهَ  َولََنا ، َأنه عوَمَر  َْ  ، َعَ  اجلْ ْزةََة َعَلى َثاَلث  طَبَرَقاتٍّ ، فَرَيدولُّ َعَلى َأنه اْلموْعَُم َ  َِل َشْيَء َعَلْيه .َْ َْق ْي  اْلموْعَُم     ا َعَلى اْل

ًسا إِله ووْسَعَها ( .  ْْ ََ قَاَل ) َِل ةوَكل  فو اَّللهو نَر  َوْل َنه اَّللَه ،َرَعا
َْق َْي الْ  ولوول  اْلَْْول  ، َفاَل ةَرْلَز و اْل َز ، َكالزهَكاة  َواْلَعْق   .َوْل َنه َهَذا َماٌل جيَ بو حب   ْ  َعا

 َوقَاَل ِف  اْْلَخر  : جيَ بو َعَلْيه  .
 ل َقْول ه  َعَلْيه  السهاَل  ) خوْذ م ْن كو    َحاَل ٍّ د ةَنارًا ( .

 َوْل َنه َدَمهو َغيرْرو حَمْقوونٍّ ، َفاَل َ،ْسقوطو َعْنهو اجلْ ْزةَةو ، َكاْلَقاد ر  َعَلْيه  .
o . والعبد 
 نه ِل مال له ، فال ميلَ .ْل

ََ إجَياب  اجلْ   َا ةروَؤد  ةه َسي  دوهو ، فَريروَؤد  ي إجَيابوهو َعَلى َعْبد  اْلموْسل م  إ  ْزةَة  َعَلى موْسل مٍّ .َوْل َنه َما َلز َ  اْلَعْبَد إمله
ْزةََة َعَلْيه  أَْةًضا . ، فَاْلَمْنحووصو َعْن َأمْحََد أَنههو َِل  فََأمها إْن َكاَن اْلَعْبُد ِلَكاِفرٍ   ْ 

 َوهوَو قَرْولو َعامهة  أَْه   اْلع ْلم  .
ْزةََة َعَلى اْلَعبْ   ْ َْظو َعْنهو م ْن أَْه   اْلع ْلم  ، َعَلى أَنههو َِل   د  .قَاَل اْبنو اْلموْنذ ر  : َأْكََع كو ُّ َمْن حَنْ

َنههو حمَْ  ََ ل َما ذوك َر م ْن اْلَْد ةث  ، َوْل  َز .َوَذل   ْ َْق َْي اْلَعا َياَن ، أَْو َِل َماَل لَهو ، فََأْشَبَه اْل برْ  قوونو الده   ، فََأْشَبَه الن  َساَء َوالح  
 فائدة :

 من صار أهالً هلا من هؤِلء أخذت منه ِف آخر اْلول ، كحِب بلغ ، وعبد عُ، ، وفقْي اغُىن .
 رابعا  : كم مقدار اجلزية ؟
 ن أقلها دةنار .ذهب بعض العلماء إَ أ

ع فيها إَ رأي اَما  .  وذهب بعض العلماء إَ أن اجلزةة غْي مقدرة ، ب  ةْر
 ْاء ِف ) ايفوسوعة الْقهية الكوةُية (
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ََْما   َأمْحََد  ، فَرَلهو -نَرَقَلَها َعْنهو اْْلثْرَر و  -َوِف  ر َواةَةٍّ َعن  ا ََْما   ََ ا َع ِف  اجلْ ْزةَة  إ  أَْن ةوز ةَد َوةروْنق َص َعَلى َقْدر  طَاقَة  أَْه   : أَنه اْلَمْرْ 
 الذ  مهة ، َوَعَلى َما ةَررَاهو. 

، َوقَال اخلَْالهل: اْلَعَم  ِف  قَرْول َأيب  َعْبد  اَّلله   َْْنَحاف   بَْأَس  َعَلى َما َرَواهو اجلََْماَعةو ب أَنههو ِلَ َوَهَذا هوَو اْلَمْذَهبو َكَما قَال اْلم ْرَداو يُّ ِف  ا
َع، فَاْسَُرَقره قَرْولو  ابوهو َعْنهو ِف  َعَشَرة  َمَواض  ََ ََ َوةروْنق َص َعَلى َما َرَواهو َأْص .ل إْلَما   أَْن ةَز ةَد ِف  َذل  ََ  هو َعَلى َذل 

 َوَهَذا قَرْول الْرهْور ي   َوَأيب  عوبَرْيدٍّ. 
ََ ) َحىته ةروعْ  ََ ب َقْول ه  ،َرَعا ْْظو اجلْ ْزةَة  ِف  اْْلةَة  موْطَلٌ، َغيرْرو موَقيهدٍّ ب َقل ي ٍّ أَْو َكْ  َواْسََُدلُّوا ل َذل  ْيٍّ، طووا اجلْ ْزةََة َعْن ةَدٍّ َوهوْم َصاغ رووَن ( فَرَل

اَز َلهو َأنْ  َْ ه أَْمر  اْلموْسل م َق  ََْماَ  َلمها َكاَن َوِل  َر َأنه ا َقى َعَلى إ ْطالَق ه ، َغيرْ َا  فَريَرْنَبغ ي َأْن ةَربرْ ةَرْعق َد َمَع أَْه  الذ  مهة  َعْقًدا َعَلى اجلْ ْزةَة  ِب 
ة . ََ ََْما   َعَلى الرهع يهة  َمنووٌط ب اْلَمْحَل َة اْلموْسل م َق; ْل نه َ،َحرَُّف ا ََ  حيوَق  ،و َمْحَل

ه  .أََمَر موَعاًذا َأْن ةَْأخوَذ م ْن كو  َحاَل ٍّ د ةَنارًا َوَصا َوْل نه النهِب  َْبٍّ َْْي حولهةٍّ، الن  ْحفو ِف  َصَْرٍّ َواْلَباق ي ِف  َر  حلََ أَْه  جَنْرَاَن َعَلى أَْل
َع  عوَمرو ْبنو اخلَْطهاب  اجلْ ْزةََة َعَلى َثاَلث  طَبَرَقاتٍّ َعَلى اْلَغين    مَثَان َيًة َوأَْربَع َق د ْرَُهًا، َوعَ  َْ ط  أَْربَرَعًة َوع ْشر ةنَ َو د ْرَُهًا، َوَعَلى  َلى اْلموَُرَوس  

ْعف  َما َعَلى اْلموْسل م َق م َن الزهَكاة . َْق ْي  اثْريَنْ َعَشَر د ْرَُهًا، َوَصاحَلَ َبين  ،َرْغل َب َعَلى ض   اْل
دٍّ ِف   ََ َلَكاَنْ  َعَلى َقْدرٍّ َواح  ، َلْوَِل َذل  َما    ِ َْ ََ رَْأي  ا ع  وَلَْ جَيوْز أَْن خَتَُْل َف. فَرَهَذا اِل ْخُ اَلفو ةَدول َعَلى أَنرهَها إ  يع  َهذ ه  اْلَمَواض  كَ 

َنَة َعْن َأيب  جنَ يحٍّ قروْل و ل موََّاه دٍّ: َما َشْأنو أَْه  الشه  ََ َما َرَو  اْلبوَخار يُّ َعْن اْبن  عويَريرْ ا   َعَلْيه ْم أَْربَرَعةو َدنَان َْي، َوأَْه  اْلَيَمن  َوةروَؤة  دو َذل 
َْ  اْلَيَسار .َعَلْيه ْم د ةنَ  ََ م ْن َأ ْوع   َذل   اٌر؟ قَال: 

  ُ ْْ ََ ا ْزةٌَة، فَرَلمها َكاَن اْلَمْأخووذو هوْدنًَة إ  : هوْدنٌَة َوْ  ْزةًَة.َوْل نه اْلَمال اْلَمْأخووَذ َعَلى اْْلَمان  َضْربَان   ْ ََ اْلَمْأخووذو  ، َفَكَذل   َهاد  اْْلَاك م 
 زية ؟َامسا  : مَّت وقت و وب أداء اجل

ْووب  اْْلَداء  آخ   ََ َأنه َوْقَ  وو ْوَقَهاء  م َن اْلَمال ك يهة  َوالشهاف ع يهة  َواْْلََناب َلة  إ   رو اْلَْْول .َذَهَب كوْهوورو اْل
َا َوَقَع م َن النهِب      ََ ِب 

ة  َواْلَمَّووس  بَرْعَد نروزوول آةَة  اجلْ ْزةَة ، وَلَْ ةوطَال برْهوْم ب َأَدا  َها ِف  اجلْ ْزةَة ، فَرَقْد َضَربَرَها َعَلى أَْه  الذ  مه  َواْسََُدلُّوا ل َذل 
ر  اْلَْْول جل  َباةَُ َها.  ِف  اْْلَال، َب  َكاَن ةَربرَْعثو روسوَلهو َوسوَعاَ،هو ِف  آخ 
َرْةن  ةَْأيت  جب  ْزةَُ َها، وََكاَن َرسوول برَ  َرَو  اْلبوَخار يُّ َعْن َعْمر و ْبن  َعْوفٍّ اْْلْنَحار ي   َأنه َرسوول اَّلله   َْ ََ اْلَب َعَث أَبَا عوبَرْيَدَة ْبَن اجلَْرهاح  إ 

َرْةن  َوأَمهَر َعَلْيه مو اْلَعاَلَء ْبَن اْلَْْضَرم ي   . اَّلله   َْ  هوَو َصاحلََ أَْه  اْلَب
 بَرْعَد النهِب    

َْاء  َواْْلَمرَاء  ْيَةو اخْلوَل باةة اجلْ ْزةَة . فَربَرَعَث عوَمرو ْبنو اخلَْطهاب   َوَ،دول س  ر  اْلَعا   جل  َعْووَن اجلْوَباَة ِف  آخ   َعَلى أَنرههوْم َكانووا ةَربرْ
َالٍّ َكْ ْيٍّ . َرْةن ، فَرَقد َ  ِب  َْ ََ اْلَب  أَبَا هوَرةْرَرَة إ 
ٌّ ةَرََُكرهرو ب ََُكرُّر  اْلَْْول ر ه  َكالزهَكاة .َوْل نه اجلْ ْزةََة َح،ٌّ َماِل  ََْب ب آخ   ، فَرَو

َا زَاًء َعَلى ،َْأم ين ه ْم َوإ قْررَار ه ْم َعَلى د ةن ه ْم، َفاَل جَتووزو اْلموطَالََبةو ِب  َْ ََ ِف  طوول السهَنة . َوْل نه اجلْ ْزةََة ،روْؤَخذو  ََقهَ، هَلوْم َذل   إ ِله بَرْعَد َأْن ةَرَُ
ََْعة  َواْنق َضاء  اْلمودهة  .  ) ايفوسوعة الْقهية ( .َوْل نه اجلْ ْزةََة ع َوٌض عَ  َْاء  اْلَمنرْ ََْب َأْن ،روْؤَخَذ بَرْعَد اْسُ ي  ْن سوْكىَن الدهار  فَرَو

 
ُم بِأَفْـَواِهِهمْ  َُاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اَّللِه َذِلَك قـَْوَُ اِهُؤوَن قـَْوَل الهِذيَن َكَفُروْا ِمن قـَْبُل ُيضَ  ) َوقَاَلِت اْليَـُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن اَّللِه َوقَاَلْت النه

َلُهُم اَّللهُ َأَّنه يـُْؤَفُكوَن )  ( ( .30قَاُـَ
 [ . 30] الُوبة : 

---------- 
 أي : بعضهم .) َوقَاَلِت اْليَـُهوُد ( 
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  : هذا لْظ خرل على العمو  ومعناه اخلحوص ; ْلن ليس ك  اليهود قالوا ذلَ.قال القرطيب 
 وله ،عاَ ) الذةن قَاَل هَلومو الناس (  وَل ةق  ذلَ ك  الناس.وهذا مْ و ق

  ، مسوا بذلَ ، قي  : من الُوبة كقول موسى )إنا هدنا إليَ( أي ،بنا إليَ، وقي  : نسبة إَ ةهود أكرب أوِلد ةعقوب
 وقي  : ْلهنم ةُهودون ، أي ةَُركون عند القراءة.

  د مع أن القا   بعضهم ، ْلن الذةن َل ةقولوا ذلَ َل ةنكروا على غْيهم القول إَ كيع اليهو  -سبَانه  -وقد نسب
 قوهلم ، فكانوا مشاركق هلم ِف اَْ والضالل ، وفيما ةذ،ب على ذلَ من عقاب.

َل وقي  : نسب ذلَ القول إَ اليهود بناء على عادة العرب ِف إةقاع اسم اجلماعة على الواحد ، ةقال فالن ةركب اخليول ولعله 
 ةركب إِل واحداً منها ، وفالن جيالس السالطق ولعله ِل جيالس إِل واحداً.

وقي  : لع  هذا ايفذهب كان فاشيًا فيهم ْ انقطع ، فَكى هللا ذلَ عنهم ، وِل عربة بإنكار اليهود ذلَ ، فإن حكاةة هللا 
 عنهم أصدق.

 لد ، فقالوا : ان عزةرا ابن هللا ! ! وهو واحد احد فرد صمد .أي : نسب اللعناء اَ هللا الو ) ُعَزيـٌْر اْبُن اَّللِه (  
  واملا قالوا ذلَ ْلنه َل ةب، فيهم بعد خبُنحر من حيْظ الُوراة ، فلما احياه هللا بعد ما ة عا  ، أملى قال البيضاوي :

 عليهم الُوراة حْنا فُعَّبوا من ذلَ وقالوا : ما هذا إِل ْلنه ابن هللا .
  أما قول اليهود ذلَ فسببه أن خبُنحر يفا أخرب بي  ايفقدس أحرق الُوراة حىت َل ةب، بأةدةهم شيء  :وقال املاوردي

منها ، وَل ةكونوا حيْنوهنا بقلوِبم ، فَزنوا لْقدها وسألوا هللا ،عاَ ردها عليهم ، فقذفها هللا ِف قلب عزةر ، فَْنها وقرأها 
 .عليهم فعرفوها فْلْ  ذلَ قالوا إنه ابن هللا

 عزةر » : وقد ذكر ايفْسرون هنا أقواِل مُعددة ِف اْلسباب الِت محل  اليهود على أن ةقولوا   اء ِف التفس  الوسيط
 وأغلب هذه اْلقوال ِل ةؤةدها عق  أو نق  ، ولذا فقد ضربنا عنها صَْاً .« ابن اَّلل  

َُاَرى (   ما بينهم ، وقي  : مسوا بذلَ ْلهنم نزلوا أرضاً ةقال هلا ناصرة .هم أ،باع عيسى ، مسوا بذلَ لُناصرهم في ) َوقَاَلْت النه
 عيسى ابن مرمي .) اْلَمِسيُح (  

ان ايفسيح ابن هللا ، قالوا : ِلن عيسى ولد بدون اب ، وِل ةُحور ان ةكون ولد -اعداء هللا -أي : وزعم النحار ) اْبُن اَّللِه ( 
 بدون اب ، فال بد ان ةكون ابن هللا .

 واخُلف ِف سبب قوهلم لذلَ على قولق : املاوردي قال : 
 أنه يفا خل، من غْي ذكر من البشر قالوا إنه ابن هللا ، ،عاَ هللا عن ذلَ. أحدمها :
 أهنم قالوا ذلَ ْلْ  من أحياه من ايفو،ى وأبرأه من ايفرضى. ال اين :

  . هذا غلو عنيم 
يحو ع يَسى اْبنو َمْرمَيَ َرسوولو اَّلله  كما قال ،عاَ ) ةَا أَْهَ  اْلك َُاب  َِل ،رَ  َا اْلَمس   .ْغلووْا ِف  د ةن كوْم َوِلَ ،َرقوولووْا َعَلى اَّلله  إ ِله اْلَْ،ه إ مله

ه ْم : إ نه ع يَسى اْبنو  قال الشنقيطي ه ْم : هوَو اَّللهو ، : َهَذا اْلغولووُّ الهذ ي نروهووا َعْنهو هوَو َوقَرْولو َغْْي  اْلَْ،   هوَو قَرْولو بَرْعض  اَّلله  ، َوقَرْولو بَرْعض 
ََ كول  ه  عولوواا َكب ْيًا، َكَما بَريرهَنهو  ََ َعْن َذل  انَهو َو،َرَعا ََ ه ْم : هوَو إ لٌَه َمَع اَّلله  سوْب يحو اْبنو اَّلله ( َوقَرْولو بَرْعض  ََ )َوقَاَل   النهَحاَر  اْلَمس  قَرْولوهو ،َرَعا

ََْر الهذ ةَن قَالووا إ نه َوقَرْولوهو ) َلقَ  يحو اْبنو َمْرمَيَ ( ، َوقَرْولوهو ) َلَقْد َك ََْر الهذ ةَن قَالووا إ نه اَّللَه هوَو اْلَمس    اَّللَه ثَال ثو َثاَلثَةٍّ ( .ْد َك
ُْم بَِأفْـَواِهِهْم (    أي: ِل مسُند هلم فيما ادعوه سو  افذا هم واخُالقهم .) َذِلَك قـَْوَُ
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 ةُضمن معنيق :التسهيل  قال ِف : 
 الزامهم هذه ايفقالة والُأكيد ِف ذلَ . أحدمها :

 أهنم ِل حَّة هلم ِف ذلَ ، واملا هو جمرد دعو  ، كقولَ يفن ،كذبه : هذا قولَ بلسانَ . وال اين : 
 . ك  قول نسب إَ الْم ِف القرآن فهو كذب 

َنُ كوْم وَ   ،َرقوولووَن ب أَفْرَواه كوم مها لَْيَس َلكوم ب ه  ع ْلٌم َوَهَْسبوونَهو َهي  ًنا َوهوَو ع نَد اَّلله  َعن يٌم ( .قال ،عاَ ) إ ْذ ،َرَلقهْونَهو ب أَْلس 
 قال أه  ايفعاَ : إن هللا عز ْو  ِل ةذكر قوًِل مقرونًا بذكر اْلفواه واْللسن إِل وكان ذلَ القول زوراً   قال ال عليب :

َنُ ه ْم مها لَْيَس ِف  قرولووِب  ْم ( ، وقوله )  َكبروَرتْ كقوله ،عاَ ) ةَرقوولووَن ب   َكل َمًة خَتْرولو م ْن   أَفْرَواه ه م مها لَْيَس ِف  قرولووِب  ْم  ( و ) ةَرقوولووَن ب أَْلس 
 أَفْرَواه ه ْم إ ن ةَرقوولووَن إ ِله َكذ باً ( .

 أي: ةشاِبون .) يضاه ون ( 
أي : ةشاِبون ِبذا القول الشنيع ، قول ايفشركق قبلهم حيث قالوا : ايفال كة بنات هللا ]،شاِب  قـَْبُل ( ) قـَْوَل الهِذيَن َكَفُروا ِمْن 

 قلوِبم[ ِف الكْر والضالل .
  ،  وايفراد بالذةن كْروا من قب  : قي  ، أه  مكة وأمْاهلم من ايفشركق السابقق الذةن قالوا ، ايفال كة بنات اَّلل  وقي

اء أه  الكُاب ، أي ، أن اليهود والنحار  ايفعاصرةن للنِب صلى اَّلل  عليه وسلم ةشابه قوهلم ِف العزةر وعيسى قول ايفراد ِبم قدم
 قد ورثوا الكْر كابرا عن كابر. -أي ايفعاصرةن للعهد النبوي  -آبا هم اْلقدمق ، 

هق أن ةكون ايفراد بالذةن كْروا من قب . كيع اْلمم الِت ضل  واحنرف  عن اْل، ، وأشرك  مع اَّلل  ِف  واْلَو من هذةن الْو
 العبادة آهلة أخر .
َلُهُم اَّللهُ  (   قال ابن عباس: لعنهم هللا .) قَاُـَ
 أي: كيف ةضلون عن اْل،، وهو ظاهر، وةعدلون إَ الباط ؟) َأَّنه يـُْؤَفُكوَن  ( 

 . ادعاء هلل الولد أمر خطْي وكبْي 
 قوولووَن قَرْوًِل َعن يماً ( .كما قال ،عاَ )إ نهكوْم لَُرَ 

َْطهْرَن م نْ  ْئُوْم َشْيئاً إ د اً . َ،َكادو السهَمَواتو ةَرَُر  ْ هو َو،َنَش،ُّ اَْلْرضو َوختَ رُّ اجلْ َبالو َهد اً . َأْن َدَعْوا وقال ،عاَ )َوقَالووا اختهََذ الرهمْحَنو َوَلداً . َلَقْد 
َذ َوَلداً . إ ْن كو ُّ َمْن ِف  السهَمَوات  ل لرهمْحَن  َوَلداً . َوَما ةَرْنبَ   َواَْلْرض  إ ِله آيت  الرهمْحَن  َعْبداً ( . غ ي ل لرهمْحَن  َأْن ةَرُهخ 

. َعن  النهِب     ، َوَشََُمين  وَلَْ َةكو  َعن  اْبن  َعبهاسٍّ ََ ، فََأمها َ،ْكذ ةبوهو إ ةهاي فَرَزَعَم قَاَل ) قَاَل اَّللهو َكذهَبين  اْبنو آَدَ  وَلَْ َةكوْن َلهو َذل  ََ ْن لَهو َذل 
اَ  َأْن َأخته ذَ  ََ َ   َِل أَْقد رو َأْن أوع يَدهو َكَما َكاَن ، َوأَمها َشُْموهو إ ةهاي فَرَقْولوهو ِل  َوَلٌد ، َفسوْب َبًة أَْو َوَلداً ( رواه البخاري .َأ   َصاح 

 من هللا ، إهنم جيعلون له ولداً ، وهو ةرزقهم وةعافيهم ( مُْ، عليه ) ِل أحد أصرب على اذ  مسعه  وقال 
 : وهللا منزه عن الولد ْلمور مُعددة 

 ْلنه مالَ ك  شيء ، وايفالَ ِل بد أن ةكون ايفملو  مباةناً له ِف ك  اْلحوال . أوال  :
ة كما ذكر  ثانيا  : ة ، واِلبن إملا ةكون غالبًا ممن له زْو هللا ذلَ ِف سورة اْلنعا  )َأىنه َةكوونو لَهو َوَلٌد وَلَْ َ،كوْن لَهو أنه ليس له زْو

َبٌة ( .  َصاح 
أن الولد إملا ةكون يفن حيُال للبقاء ، أي : بقاء النوع باسُمرار النس  ، والرب عز ْو  ليس حباْة إَ ذلَ ، ْلنه اْلي  ثال ا  :

 الذي ِل ميوت .
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ه والده ليساعده وةعينه على شؤونه وأموره، وهللا سبَانه و،عاَ غين، وقد أشار إَ ذلَ بقوله أن اِلبن إملا حيُال إلي رابعا  :
 )سبَانه هو الغين( .          ] قاله الشيخ ابن عْيمق [

اء اِلنُْاع ِبعونُه حال عَّز اْلب عن أمور نْسه، فعلى هذا قال الرازي  إجياد : إن الولد إملا ةُخذ للَاْة إليه ِف الكرب وْر
الولد إملا ةحح على من ةحح عليه الْقر والعَّز واْلاْة، فإذا كان ك  ذلَ حمال كان إجياد الولد عليه سبَانه و،عاَ حماِلً 
واعلم أنه ،عاَ حكى ِف مواضع كْْية عن هؤِلء الذةن ةضيْون إليه اْلوِلد قوهلم، واحُمل عليهم ِبذه اْلَّة وهي أن ك  من ِف 

له ، وبأنه إذا قضى أمراً فإملا ةقول له كن فيكون، وقال ِف مرمي  ) ذلَ ع يَسى ابن َمْرمَيَ قَرْوَل اْل، الذي  السموات واْلرض عبد
َا ةَرقوولو لَهو كون فَرَيكوون (وقا َذ م ن َوَلدٍّ سبَانه إ َذا قضى أَْمرًا فَإ مله ة )َوقَالوواْ ل أةضًا ِف آخر هذه السور ف يه  مَيُْروروون َما َكاَن َّلله  أَن ةَرُهخ 

َْطهْرَن م ْنهو َو،َنَش،ُّ اْلرض َوختَ رُّ اجلبال هَ  ْئُوْم َشْيئًا إ د ًا َ،َكادو السموات ةَرَُر  ْ د ًا * أَن َدَعْوا للرمحن َوَلداً * َوَما اختذ الرمحن َوَلدًا * َلَقْد 
َذ َوَلداً * إ ن كو ُّ َمن ِف  السموات واْلرض إ    ِله آيت  الرمحن َعْبداً( .ةَنَبغ ي للرمحن َأن ةَرُهخ 

 . عقيدُنا ِف عيسى عليه السَلم 
 أوال  : أن يؤمن ويعتقد أنه عبد هللا ] ليس بِله [ ورسوله ] فليس بكذاب أو أنه ولد بغي [ .

 كما ِف اْلدةث .
يحو ع يَسى اْبنو َمْرمَيَ َرسوولو اَّلله  وََكل َمُوهو أَْلَقاَها قال ،عاَ ) ةَا أَْهَ  اْلك َُاب  َِل ،َرْغلووْا ِف  د ةن كوْم َوَِل ،َرقوولووْا َعَلى اَّلله   َا اْلَمس  إ ِله اْلَْ،ه إ مله

َا  رًا لهكوْم إ مله ََ َمْرمَيَ َورووٌح م  ْنهو َفآم نووْا ب اَّلله  َوروسول ه  َوَِل ،َرقوولووْا َثالَثٌَة انَُرهووْا َخيرْ انَهو إ  ََ ْب ٌد سو َأن َةكووَن َلهو َوَلٌد لههو َما ِف   اَّللهو إ َلٌه َواح 
 السهَماَوات َوَما ِف  اَْلْرض  وََكَْى ب اَّلله  وَك يالً ( .

د  ةَقٌة َكانَا ةَ  يحو اْبنو َمْرمَيَ إ ِله َرسووٌل َقْد َخَلْ  م ن قَرْبل ه  الرُّسو و َوأومُّهو ص  و هَلومو ْأكواَلن  الطهَعاَ  اننوْر  وقال ،عاَ  ) مها اْلَمس  َكْيَف نروبَرق  
ْوه اننوْر َأىنه ةروْؤَفكووَن ( .  اْلةَات  

َلْت ِمن قـَْبِلِه الرُُّسُل ( ََ أخرب ،عاَ عن حقيقة أمر ايفسيح وأنه رسول بشر كالرس   ) مها اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ ِإاله َرُسوٌل َقْد 
يَقٌة ( َوُأمُُّه فِ ايفُقدمة قبله ، و ) خل  ( معناه مض  )   أي: مؤمنة به محدقة له. وهذا أعلى مقاماهتا .دِ 

 : ا صد ةقة نْيو أن ةكون هلا وصف أعلى من ذلَ ، وهو وصف اَهلي ة ،  قال ابن عاشور والقحد من وصْها بأهن 
 ْلن  ايفقا  َبطال قول ال ذةن قالوا إن  هللا ثالث ثالثة .

 : أي: حيُاْان إَ  ) َكانَا يَْأُكََلِن الطهَعاَم (ما ْع  غاةة ايفسيح الرسالة فَّع  غاةة مرمي الحدةقية ، ك قال ابن ُيمية
ه منهما، فهما عبدان كسا ر الناس وليسا بإهلق كما زعم   فرق النحار  اجلهلة، عليهم لعا ن هللا  الُغذةة به، وإَ خرْو

 ايفُُابعة  إَ ةو  القيامة.
 على أهنما خملوقان مربوبان ، إذ اخلال، أحد صمد ِل ةأك  وِل ةشرب . ْلن ذلَ من أظهر اْلدلة قال ابن ُيمية :

يحو ةَا َبين  إ ْسرا يَ  اْعبودووا اَّللَه َريب   َورَبهكوْم ( .  و قال ،عاَ ) َوقَاَل اْلَمس 
َراٌط موْسَُق يٌم( .  وقال ،عاَ )إ نه اَّللَه َريب   َورَبُّكوْم فَاْعبودووهو َهَذا ص 

 َ عنه )َما قروْل و هَلوْم إ ِله َما أََمْرَ،ين  ب ه  َأن  اْعبودووا اَّللَه َريب   َورَبهكوْم ( .وقال ،عا
يحو َأن َةكووَن َعْبداً َّلل     َوِلَ اْلَمآل  َكةو اْلموَقرهبووَن ( .  وقال ،عاَ )لهن َةْسَُنك َف اْلَمس 

َعْلَناهو َمَْالً ل  َبين  إ ْسرَا  يَ  ( .وقال ،عاَ )إ ْن هوَو إ ِله َعْبٌد أَنْرَعْمَنا  َْ  َعَلْيه  َو
ََ لَهو َوأَنه حموَمهًدا َعْبدوهو َوَرسوولوهو َوأَنه  وعوَباَدةو ْبنو الحهام    قَاَل : قَاَل َرسوولو اَّلله    ) َمْن قَاَل َأْشَهدو أَْن َِل إ لََه إ ِله اَّللهو َوْحَدهو َِل َشر ة
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ْنهو َوأَنه اجْلَنهَة َح،ٌّ َوَأنه النهاَر َح،ٌّ  ع يَسى َعْبدو  ََ َمْرمَيَ َورووٌح م   أَْدَخَلهو اَّللهو م ْن َأي   أَبْرَواب  اجْلَنهة  الْهَمان َية  اَّلله  َواْبنو أََمُ ه  وََكل َمُوهو أَْلَقاَها إ 
 َشاء ( مُْ، عليه .

 ثانيا  : أنه من أم بَل أب .
ه قَاَل لَهو كون فَرَيكوونو ( .كما قال ،عاَ )  إ نه َمََْ  ع يَسى ع نَد اَّلل   َكَمَْ   آَدَ  َخَلَقهو م ن ،رورَابٍّ ْ 

َها رووَحَنا فَرََُمْهَ  هَلَا َبَشراً َسو ة ًا قَاَلْ   ََّابًا فََأْرَسْلَنا إ لَيرْ َ   أَعووذو ب الرهمْحَنوقال ،عاَ ) فَاختهََذْت م ن دووهن  ْم ح  ََ إ ن كونَ  َ،ق ي ًا قَاَل  إ  م ن
َ  غواَلماً زَك ي اً  قَاَلْ  َأىنه َةكوونو ِل  غواَلٌ  وَلَْ مَيَْسْسين  َبَشٌر  ََهَب َل َ  ْل  َا أَنَا َرسوولو رَب    وَلَْ َأ و بَغ ي اً ( .إ مله

 : أنه ليس له شيء من حقوق الربوبية ، فليس إهلاً . ثال ا  
َو م َن اَّلل   َشْيئًا إ ْن أَرَاَد أَ   قال ،عاَ )لهَقدْ  يحو اْبنو َمْرمَيَ قوْ  َفَمن مَيْل  ََْر الهذ ةَن قَالوْوا إ نه اَّللَ  هوَو اْلَمس  يَح اْبَن َمْرمَيَ َوأومههو َك ََ اْلَمس  ن ةروْهل 

يعاً  ( .  َوَمن ِف  اَْلْرض  كَ 
يحو اْبنو َمْرمَيَ إ ِله  د  ةَقٌة َكانَا ةَْأكواَلن  الطهَعاَ  ( .وقال ،عاَ )مها اْلَمس   َرسووٌل َقْد َخَلْ  م ن قَرْبل ه  الرُّسو و َوأومُّهو ص 

 رابعا  : أنه ي يقتل وي يُل ُّ بل رفعه هللا إليه وسينزل ِف آَر الزمان .
يَح ع يَسى اْبَن َمْرمَيَ َرسووَل اَّلل     َوَما قَرَُرلووهو َوَما َصَلبووهو َولَرك ن شوب  َه هَلوْم ... ب  رفعه إليه( . قال ،عاَ )َوقَرْوهل  ْم إ نها قَرَُرْلَنا اْلَمس 

ََ إ َِله َوموَطه  روَ  م َن الهذ ةَن َكَْرووْا ( . ََ َورَاف عو َ   موَُرَوف  ي  وقال ،عاَ )إ ْذ قَاَل اَّلل و ةَا ع يَسى إ 
 ( .) ةوشَ أن ةنزل فيكم ابن مرمي حكماً مقسطاً ....  وقال 

 َامسا  : أنه أحد أويل العزم من الرسل ] وقد ذكرهم هللا ِف موضعني [ .
 / ِف سورة اْلحزاب . املوضع األول

ََ َوم ن نُّوحٍّ َوإ بْررَاه يَم َومووَسى َوع يَسى اْبن  مَ  رن نرْهو قال ،عاَ )  َوإ ْذ َأَخْذنَا م َن النهب ي  َق م يَْاقَرهوْم َوم   رم م  يَْاقاً َغل يناً ( .ْرمَيَ َوَأَخرْذنَا م 
 / ِف سورة الشور  . املوضع ال اين

َنا ب ه  إ بْررَاه ي ََ َوَما َوصهيرْ َنا إ لَْي َم َومووَسى َوع يَسى أَْن أَق يموروا الد  ةَن َوَِل قال ،عاَ )َشرََع َلكوم م  َن الد  ةن  َما َوصهى ب ه  نووحاً َوالهذ ي أَْوَحيرْ
َْرهقووا ف يه    ( . ،َرَُر

 سادسا  : أنه من قال أنه قتل فهو كافر ألنه مكذب للقرآن .
 سابعا  : اْلكمة من نزوله ِف آَر الزمان دون غ ا من األنبياء :

 : الرد على اليهود ِف زعمهم أهنم قُلوه . قيل
د ِف اَجني  فض  أمة حممد  وقيل  . فدعا هللا أن جيعله فيهم ، فاسَُّاب هللا دعاءه : أن عيسى ْو

 أن نزول عيسى عليه السال  من السماء لدنو أْله ، ليدفن ِف اْلرض ، إذ ليس يفخلوق من الذاب أن ميوت ِف غْيها . وقيل :
ح اْلافظ ابن حَّر القول اْلول .  وْر

 هي : ثامنا  : واملعجزات املذكورة ِف القرآن الكرمي عن املسيح 
 إبراء اْلكمة . -1
 إبراء اْلبرص . -2
 ء ايفو،ى .إحيا -3
 نزول ايفا دة من السماء . -4
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 ،حوةر الطق ، والنْخ فيه ، فيحبح حياً بإذن هللا سبَانه و،عاَ . -5
 اَخبار ببعض ايفغيبات . الِت أطلعه هللا عليها . -6
 الكال  ِف ايفهد . -7

َْ ٍّ  وك  هذه ايفعَّزات هي بأمر هللا ،عاَ وإذنه ، ةقول هللا سبَانه و،عاَ ) َوَما كَ  َ ب آةَةٍّ إ ِله ب إ ْذن  اَّلله  ل كو    َأ اَن ل َرسوولٍّ أَْن ةَْأيت 
 ك َُاٌب ( .
 الفوائد :

 شر  اليهود والنحار  ِف ادعاء هلل الولد . -1
 أن ادعاء الولد هلل ،نقص خطْي هلل رب العايفق ، الغين سبَانه .-2
 ضالل اليهود والنحار  .-3
وب ،نزةه هللا عن ك  ن -4  قص وعيب ، ومن ذلَ ادعاء الوله له سبَانه .ْو
 أن قوهلم هذا ِل مسُند له وِل دلي  ، ب  هو افذاء وكذب .-5
 الُعَّب كيف ةحرف اَنسان عن اْل، مع وضوحه وبيانه . -6
 خبث القلب له دور كبْي ِف عد  وضوح اْل، والُوفي، له . -7
رطوا ِف حب عيسى عليه السال  ،غالوا ، وقالوا فيه ما قالوا حىت كْروا إن  اَفراط ِف ك  شيء مذمو  ، ْلن النحار  أف -8

بسبب ذلَ ; واليهود أفرطوا حبب عزةر ، وقالوا فيه ما قالوا حىت كْروا ; كما أفرط  الروافض ِف حب علي  حىت أبغضوا غْيه 
ون بغيضَ ةومًا ما ، وأبغض بغيضَ وروي عن علي  بن أيب طالب رضي هللا عنه أنه قال أحبب حبيبَ هونًا ما عسى أن ةك

 هوناً ما عسى أن ةكون حبيبَ ةوماً ما.
ا اَل ِإَلَه ِإاله ُهَو ُسْبَحانَهُ ) اَتهَُذوا َأْحَبارَُهْم َورُْهَبانـَُهْم َأْربَاب ا ِمْن ُدوِن اَّللِه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َوَما ُأِمُروا ِإاله لِ  ََ ا َواِحد  َعمها  يَـْعُبُدوا ِإ

 ( ( .31ُيْشرُِكوَن )
 [ .31] الُوبة : 

---------- 
هذا بيان للون آخر من ألوان احنراف اليهود والنحار  عن اْل، إَ الباط  ، ) اَتهَُذوْا َأْحَبارَُهْم َورُْهَبانـَُهْم َأْربَاب ا مِ ن ُدوِن اَّللِه ( 

 ذميمة.و،قرةر يفا سبق  حكاةُه عنهم من أقوال فاسدة ، وأفعال 
أي : أطاع اليهود أحبارهم ، والنحار  رهباهنم ِف الَُلي  والَُرمي ، و،ركوا أمر هللا ، فكأهنم عبدوهم من دون هللا وايفعىن : 

 أطاعوهم كما ةطاع الرب وإن كانوا َل ةعبدوهم .
 . وهذا هو الُْسْي ايفأثور عن رسول هللا  

نقي صليب من ذهب فقال : ةا عدي ، اطرح عنَ هذا الوثن ، قال ومسعُه قال عدي بن حاَ : ا،ي  رسول هللا )ص( وِف ع
: أليس ةقرأ سورة براءة ]اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون هللا[ فقل  ةا رسول هللا: َل ةكونوا ةعبدوهنم !! فقال 

 ى ، قال : فذلَ عبادهتم .حيرمون ما اح  هللا ،عاَ فيَرمونه ، وحيلون ما حر  هللا فيسَُلون ؟ ! فقل  : بل
 وقي  اختاذهم أربابا بالسَّود هلم وحنوه مما ِل ةحلح إِل َّلل  ، ،عاَ ، وحينئذ فال جماز ، إِل أنه ِل مقال  قال اْللوسي :

 ْلحد بعد صَة اخلرب عن رسول اَّلل  صلى اَّلل  عليه وسلم.
  ذي حيسن القول وةُقنه ، مأخوذ من الَُبْي ِبعىن وهو ال -واْلحبار : علماء اليهود كع حرب ، بكسر اْلاء وفَُها
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الَُسق والُزةق ، ومنه ثوب حمرب أي كع الزةنة واْلسن ، والرهبان : علماء النحار  كع راهب وهو الزاهد ِف مُع الدنيا ، 
 ايفنعزل عن الناس مأخوذ من الرهبة ِبعىن اخلشية واخلوف من اَّلل  ،عاَ.

 . أي : اختذه النحار  رباً معبوداً  مَيَ () َواْلَمِسيَح اْبَن َمرْ 
 اخُلف يفاذا مسي عيسى بايفسيح ؟ 

 فقي  : لكونه ممسوح أسْ  القدمق ِل أمخص له ، وقي  : يفسح زكرةا إةاه ، وقي  : يفسَه اْلرض أي قطعها .
 أنه َل ميسح ذا عاهة إِل برئ .: وقي  
 وذلك ْلكمتنيا ماً قوله ،عاَ ) ابن مرمي ( أن عيسى ةنسب إَ أمه د : 

 : بيان أنه مولود وهللا َل ةولد . اْلكمة األوَل
 : نسبُه إَ مرمي ، بأنه ابنها ليس هو ابن هللا . اْلكمة ال انية

 ِف معىن قوله ) اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون هللا ( هؤِلء الذةن اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً ،  قال شيْل السَلم
هق : حي  ث أطاعوهم ِف هلي  ما حر  هللا وهرمي ما أح  هللا ، ةكون على ْو

أن ةعلموا أهنم بدلوا دةن هللا ، فيُبعوهنم على الُبدة  ، فيعُقدون هلي  ما حر  هللا وهرمي ما أح  هللا ا،باعًا لرؤسا هم  األول :
 رسوله شركاً ، وإن َل ةكونوا ةحلون هلم وةسَّدون هلم .مع علمهم أهنم خالْوا دةن الرس  ، فهذا كْر ، وقد ْعله هللا و 

أن ةكون اعُقادهم وإمياهنم بَُرمي اْلرا  وهلي  اْلالل ثابُاً ، لكنهم أطاعوهم ِف معحية هللا كما ةْع  ايفسلم ما ةْعله  ال اين :
 من ايفعاصي الِت ةعُقد أهنا معاصي ، فهؤِلء هلم حكم أمْاهلم من أه  الذنوب .

ا () َومَ  ََ ا َواِحد  أي : واْلال أن أولئَ الكْرة ما أمروا على لسان اْلنبياء ، إِل بعبادة اله واحد هو هللا رب  ا ُأِمُروْا ِإاله لِيَـْعُبُدوْا ِإ
 العايفق .

ٌد ( .  كما قال ،عاَ ) َوَما م ْن إ لَهٍّ إ ِله إ َلٌه َواح 
ٌد ِله  يمو ( . قال ،عاَ ) َوإ هَلوكوْم إ لٌَه َواح   إ َلَه إ ِله هوَو الرهمْحَنو الرهح 

َا اَّللهو إ َلٌه َوا رًا لهكوْم إ مله انَهو َأن َةكووَن َلهو َوَلٌد لههو َما ِف  السهَماَوات وقال ،عاَ ) َفآم نووْا ب اَّلله  َوروسول ه  َوَِل ،َرقوولووْا َثالَثٌَة انَُرهووْا َخيرْ ََ ٌد سوْب ح 
 ض  وََكَْى ب اَّلله  وَك يالً ( .َوَما ِف  اَْلرْ 

ٌد َوإ نهين  بَر يٌء مم  ها ،وْشر كووَن ( . َا هوَو إ َلٌه َواح   وقال ،عاَ ) قوْ  إ مله
ٌد َول َيذهكهَر أوْولوو  َا هوَو إ َلٌه َواح   ْلَباب  ( .ْا اْلَ وقال ،عاَ ) َهَذا َباَلٌغ ل  لنهاس  َول يونَذرووْا ب ه  َول يَرْعَلمووْا أمله

ٌد ( .  وقال ،عاَ ) إ هَلوكوْم إ لٌَه َواح 
ٌد فَإةهاَي فَاْرَهبوون  ( . َا هوَو إ لٌه َواح  ذووْا إ هلَْق  اثْرنَرْق  إ مله  وقال ،عاَ ) َوقَاَل اَّللهو ِلَ ،َرُهخ 

َا إ هَلو  ْْرلوكوْم ةووَحى إ َِله أمله َا أَنَا َبَشٌر م   ًا َوِل ةوْشر ْ  ب ع َباَدة  وقال ،عاَ ) قوْ  إ مله ْوو ل َقاء رَب  ه  فَرْليَرْعَمْ  َعَماًل َصاْل  ٌد َفَمن َكاَن ةَرْر كوْم إ لٌَه َواح 
 رَب  ه  َأَحًدا ( .

ر  اْلموْخب ُ َق ( . ٌد فَرَلهو َأْسل مووا َوَبش    وقال ،عاَ ) فَإ هَلوكوْم إ لٌَه َواح 
 ود حب، إِل هللا .ِل معب) اله ِإَلَه ِإاله ُهَو (  

 أي : ،نزه هللا عما ةقول ايفشركون و،عاَ علوا كبْياً . ) ُسْبَحانَُه َعمها ُيْشرُِكوَن (
   أي: ،عاَ و،قدس و،نزه عن الشركاء والننراء واْلعوان واْلضداد واْلوِلد، ِل إله إِل هو، وِل رب سواه. قال ابن ك : 
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 ه يفا ذكر وصف الكْار له ِبا ِل ةلي، به ، نزه نْسه عن ذلَ ، معلمًا خلقه ِف  وما ،ضمنُه هذه اْلةة الكرمية : من أن
 كُابه أن ةنزهوه عن ك  ما ِل ةلي، به ، ْاء موضَاً ِف آةات كْْية :

انَهو ( . ََ  كقوله ،عاَ )َوقَالووا اختهََذ اَّللهو َوَلداً سوْب
َعلووا َّلل ه  شورََكاَء اجلْ نه وَ  َْ ْووَن ( .وقوله ،عاَ )َو ََ َعمها َةح  انَهو َو،َرَعا ََ  َخَلَقهوْم َوَخرَرقووا لَهو بَن َق َوبَرَناتٍّ ب َغْْي  ع ْلمٍّ سوْب

. ) ُّ انَهو هوَو اْلَغين  ََ  وقوله ،عاَ )قَالووا اختهََذ اَّللهو َوَلداً سوْب
انَهو َوهَلوْم َما ةَ  ََ  ْشَُرهووَن ( .وقوله ،عاَ )َوجَيَْعلووَن َّلل ه  اْلبَرَنات  سوْب

انَهو َبْ  ع َباٌد موْكَرمووَن ( . ََ  وقوله ،عاَ )َوقَالووا اختهََذ الرهمْحَنو َوَلداً سوْب
انَهو وَ  ََ ََ ذ ي اْلَعْرش  َسب ياًل . سوْب ٌَة َكَما ةَرقوولووَن إ ذاً َِلبْرَُرَغْوا إ  ََ َعمها ةَرقوولو وقوله ،عاَ )قوْ  َلْو َكاَن َمَعهو آهل   وَن عولوو اً َكب ْياً ( .،َرَعا
ْووَن ( . اَن اَّلله  َرب   اْلَعْرش  َعمها َةح  ََ ََْسَد،َا َفسوْب ٌَة إ ِله اَّللهو َل  وقوله ،عاَ )َلْو َكاَن ف يه َما آهل 

انَهو َأْن َةكووَن لَهو َوَلٌد ( . ََ  وقوله ،عاَ )سوْب
 

 الفوائد :
ن ِل إله إِل هللا إفراد هللا بالطاعة ِف هلي  ما أح  وهرمي ما حر  ، وأن من اختذ دل  اْلةة على أن معىن الُوحيد وشهادة أ-1

 شخحاً من دون هللا حيل  ما أح  وحير  ما حر  فهو مشر  .
 أن طاعة غْي هللا ِف خمالْة أمر أحكا  هللا من الشر  باهلل . -2
 ه شرةكاً هلل .أن من أطاع خملوقاً ِف هلي  اْلرا  وهرمي اْلالل فقد اختذ-3
 . أنه ِل ةعُرب العم  صاْلاً إِل بشرطق : اَخالص هلل ، وايفُابعة للرسول -4
 بيان احنراف اليهود والنحار  عن دةنهم الحَيح .-5
 خطر العلماء الضالق على اْلمة .-6

َُدى 32َأن يُِتمه نُورَُا َوَلْو َكرَِا اْلَكاِفُروَن ) ) يُرِيُدوَن َأن ُيْطِفُؤوْا نُوَر اَّللِه بَِأفْـَواِهِهْم َويَْأََب اَّللهُ ِإاله  َْ ( ُهَو الهِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِا
يِن ُكلِ ِه َوَلْو َكرَِا اْلُمْشرُِكوَن )  ( ( .33َوِديِن اْْل ُِّ  لُِيْظِهَرُا َعَلى الدِ 

 [ . 33 -32] الُوبة : 
------------- 
ْ ئووا نووَر اَّلله ( أي: َر اَّللِه بِأَفْـَواِهِهْم ( ) يُرِيُدوَن َأن يُْطِفُؤوْا نُو  ةقول ،عاَ: ةرةد هؤِلء الكْار من ايفشركق وأه  الكُاب .)َأْن ةوْط

ما بعث به رسوله من اهلد  ودةن اْل،، ِبَّرد ْداهلم وافذا هم، فمْلهم ِف ذلَ كمْ  من ةرةد أن ةطْئ شعاع الشمس، أو 
بي  إليه، فكذلَ ما أرس  هللا به رسوله ِل بد أن ةُم وةنهر; وهلذا قال ،عاَ مقابال هلم فيما راموه نور القمر بنْخه، وهذا ِل س

 وأرادوه .
  لعباده دةنا وبعث به رسوله ،  -وايفراد بنور اَّلل  : دةن اَسال  الذي ار،ضاه. سبَانه  وأعطاه من ايفعَّزات ،

به مما ةهد  القلوب ، وةشْى النْوس ، وجيعلها ِل ،دةن بالعبادة والطاعة إِل  والرباهق الدالة على صدقه ، وعلى صَُه ما ْاء
 َّلل  الواحد القهار.

وكلها  وقي  ايفراد به ، القرآن ، وقي  ايفراد به : نبوة النِب  -سبَانه  -وقي  ايفراد بنور اَّلل  : حََّّه الدالة على وحدانيُه 
 معان مُقاربة.
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   حماولة طمسه وإبطاله والقضاء عليه ، بك  وسيلة ةسُطيعها أعداؤه ، كإثارهتم للشبهات من وايفراد بإطْاء نور اَّلل :
هه ، وعلى حماربُه.  حول ،عاليمه ، وكَُرةضهم ْل،باعهم وأشياعهم على الوقوف ِف ْو

لمؤمنق ، و،قرةر لسنُه الِت ِل ،ُغْي وِل ،ُبدل ِف ْع  بشارة منه سبَانه ل ( ) َويَْأََب اَّللهُ ِإال َأْن يُِتمه نُورَُا َوَلْو َكرَِا اْلَكاِفُرونَ 
 العاقبة للَ، وأ،باعه.

والكافر: هو الذي ةسذ الشيء وةغطيه، ومنه مسي اللي  "كافرا"; ْلنه ةسذ اْلشياء، والزارع كافرا; ْلنه ةغطي اْلب ِف اْلرض  
ْهاَر نَرَبا،وهو ( .  كما قال ) أَْعَََّب اْلكو

( ايفراد بالرسول هنا اجلنس، فإن كيع الرس  أرسلوا باهلد  ودةن اْل،، ولكن الذي أكم  هللا به ْرَسَل َرُسولَُه ُهَو الهِذي أَ ) 
نْسه بالنسبة للرس ، كْر   الرسالة حممد صلى هللا عليه وسلم، فإنه قد خُم هللا به اْلنبياء، َو به البناء، كما وصف حممد 

، فكان الناس ةأ،ون إَ هذا القحر وةُعَّبون منه، إِل موضع هذه اللبنة، ةقول: "فأنا الَلب َنة، وأنا بىن قحرًا وأِته، إِل موضع لبنة
 خاَ النبيق .

َُدى َوِديِن اْْل ُّ ِ  َْ ( اهلد  : هو العلم النافع و ) ودةن اْل، ( هو العم  الحاحل، ْلن الدةن هو العم  أو اجلزاء على العم ،  ) بِا
لعم : قوله ،عاَ ) إ نه الد  ةَن ع ْنَد اَّلله  اَْسال و ( ، ومن إطالقه على اجلزاء قوله ،عاَ ) َوَما أَْدرَاَ  َما ةَرْو و فمن إطالقه على ا

 الد  ةن  ( . واْل، ضد الباط ، وهو ر أي اْل، ر ايفُضمن جللب ايفحاحل ودرء ايفْاسد ِف اْلحكا  واْلخبار.
   ْاء به من اَخبارات الحادقة، واَميان الحَيح، والعلم النافع .:  فاهلد : هو ما  قال ابن ك 

 ودةن اْل،: هي اْلعمال الحاْلة الحَيَة النافعة ِف الدنيا واْلخرة.
يِن ُكلِ هِ )   ( أي: على سا ر اْلدةان . لُِيْظِهَرُا َعَلى الدِ 
 ََّّه ساطعة ، وكُابه حمْوظ .وهذا اَعالء ةدخ  فيه إظهاره باْلَّة والربهان ، فرباهينه قاطعة ، وح 
  (  َالضمْي على الدةن ، فك  من قا،  لدةن اْل، سيكون هو العاِل. ْلن هللا ةقول: "لينهره"،  لُِيْظِهَراُ قوه ،عا )

، ْلن من ِل ةدةن أخبث ممن ةدةن بباط ،  ةنهر هذا الدةن على الدةن كله، وعلى ماِل دةن له فينهره عليهم من باب أَو
.فإذا: ك    اْلدةان الِت ةزعم أهلها أهنم على ح، سيكون دةن اَسال  عليه ظاهراً، ومن سواهم من باب أَو

فإن من ِتسَ ِبذا الدةن اْل،، فهو الناهر العاِل، ومن ابُغى العزة ِف غْيه، فقد ابُغى الذل، ْلنه ِل ظهور وِل عزة وِل كرامة 
 إِل بالدةن اْل، .

أنه قال)إن هللا َزَو  ِل اْلرض مشارقها ومغارِبا، وسيبلغ ملَ أمِت ما زووي ِل  هللا كما ثب  ِف الحَيح، عن رسول   
 منها(.

ةقول ) ليبلغن هذا اْلمرو ما بلغ اللي و والنهار، وِل ةذ  هللا بي  َمَدر وِل َوبَر إِل  قال: مسع  رسول هللا  عن ِتيم الداري 
ذلي ، عزا ةعز هللا به اَسال ، وذِل ةذل هللا به الكْر"، فكان ِتيم الداري ةقول: قد عرف  أدخله هذا الدةن، بع ز   عزةز، أو ب ذول   

، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والحغار واجلزةة (.  ذلَ ِف أه  بيِت، لقد أصاب من أسلم منهم اخلَْي والشرَف والعزه
 الفوائد :

 اء نور هللا .أن أه  الكْر بأنواعهم ةسعون بك  وسيلة َطْ-1
 البشارة ْله  اَميان ، بأن هللا سوف ةُم دةنه . -2
 . إثبات الرسالة للنِب -3
 ، وقد ْاءت اْلدلة الِت ،دل على ذلَ : عمو  رسالُه  -4
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يعاً ( . َ   َرسوولو اَّلله  إ لَْيكوْم كَ   قال ،عاَ )قوْ  ةَا أَةرَُّها النهاسو إ 
 افة ( رواه مسلم .) وأرسل  إَ اخلل، ك وقال 

 فْيه الرد على اليهود والنحار  الذةن ةقولون أن حممداً رسول للعرب فقط ، ورد على من ةدعي الُقرةب بق اْلدةان بزعمه .
 أن العزة والرفعة هلذا الدةن . -5
 أن ك  من ِتسَ ِبذا الدةن وقا،  لدةن اْل، فإن هللا سينهره وةعليه . -6
 الرفعة بغْي هذا الدةن فقد ض  .أن من ابُغى العزة و  -7
 أن اَسال  هو دةن اْل، وغْيه باط  . -8

ُُدُّوَن َعن َسِبيِل اَّللِه َوالهِذيَن َيْكِنُزوَن ) يا أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوْا ِإنه َكِ   ا مِ َن اأَلْحَباِر َوالرُّْهَباِن لََيْأُكُلوَن َأْمَواَل النهاِس بِاْلَباِطلِ   َوَي
ْرُهم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم )ال َها ِف نَاِر َ َهنهَم فـَُتْكَوى ِِبَا ِ َباُهُهْم 34ذهَه َُّ َواْلِفضهَة َواَل يُنِفُقونـََها ِف َسِبيِل اَّللِه فـََبشِ  َُُْمى َعَليـْ ( يـَْوَم 

 ( ( .35ْكِنُزوَن )َوُ نوبـُُهْم َوُظُهورُُهْم َهَذا َما َكنَـْزُُتْ ألَنُفِسُكْم َفُذوُقوْا َما ُكنُتْم َُ 
 [ . 35 -34] الُوبة : 

------------- 
 ( ،قد  فا دة ،حدةر اخلطاب ِبذا النداء . يا أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنواْ ) 
 ( قال السدي: اْلحبار من اليهود، والرهبان من النحار . ِإنه َكِ   ا مِ َن اأَلْحَباِر َوالرُّْهَبانِ ) 

َْ  ( .فإن اْلحبار هم علماء اليه َ َوَأْكل ه مو السُّ َهاهومو الرهبهان يُّوَن َواْلْحَبارو َعْن قَرْوهل  مو اَْْ  ود، كما قال ،عاَ ) َلْوِل ةَرنرْ
َق َوروْهَبانًا َوأَنرههوْم ِل ةَ  يس  نرْهوْم ق س   ََ ب َأنه م  و والرهبان: عباد النحار ، والقسيسون: علماؤهم، كما قال ،عاَ ) َذل   وَن ( .ْسَُْكرب 

اموال الناس لََيْأكولووَن أَْمَواَل النهاس  ب اْلَباط    ( أي : إن كْْيًا من علماء اليهود )اِلحبار( وعلماء النحار  )الرهبان ( ) ليأكلون  
 بالباط  ( أي : ليأخذون اموال الناس باْلرا  ، ومينعوهنم عن الدخول ِف دةن اِلسال  .

( وذلَ أهنم ةأكلون الدنيا بالدةن ومناصبهم ورةاسُهم ِف الناس، ةأكلون أمواهلم بذلَ، كما   نهاِس بِاْلَباِطلِ لََيْأُكُلوَن َأْمَواَل ال) 
كان ْلحبار اليهود على أه  اجلاهلية شرف، وهلم عندهم َخْرل وهداةا وضرا ب جتيء إليهم، فلما بعث هللا رسوله، صلوات هللا 

رهم وعنادهم، طمعا منهم أن ،بقى هلم ،لَ الرةاسات، فأطْأها هللا بنور النبوة، وسلبهم وسالمه عليه  اسُمروا على ضالهلم وكْ
 إةاها، وعوضهم بالذلة وايفسكنة، وباءوا بغضب من هللا.

 : وها كْْية ، منها ،غيْي اْلحكا  الدةنية يفوافقة أهواء الناس ، ومنها القضاء بق  قال ابن عاشور والباط  ةشم  ْو
طاء صاحب  اْل،  حق ه ايفعق له ِف الشرةعة ، ومنها َْد اْلمانات عن أرباِبا أو عن ورثُهم ، ومنها أك  أموال الناس بغْي إع

 اليُامى ، وأموال اْلوقاف والحدقات.
  ِل : ةأخذوَن الرَُّشا. وقال بعضو العلماء : ةأخذوَن من أ،باع هم أمواًِل باسم  الد  ةن  ْ ةأكلوهَنا، قاقال بعُض العلماء

َي  لووَن ْل،باع هم أن أخَذه م َن الد  ةن  ومرادوهم الغرضو ا  لدنيويُّ .بعضوهم: ةأخذوَن أمواًِل باسم  الكنيسة  والبيعة  وحنو  ذلَ مما رو
 : ْوه ةَرقوولووَن : َهذ ه  م ْن ع ْند  ةَْأخوذووَن الرَُّشى ِف  َأْحَكام ه ْم ، َوحيوَر  فووَن ك َُاَب اَّلله  ، َوَةْكُوبووَن ب أَْةد ةه ْم كو  وقال الطَبي ُوًبا 

َلُ ه ْم . َْ َا مَثًَنا قَل ياًل م ْن َس  اَّلله  ، َوةَْأخوذووَن ِب 
 أهنم كانوا ةأخذون الرشا ِف ختْيف اْلحكا  وايفساحمة ِف الشرا ع. وقال الرازي : 
   ابن عيينة : من فسد من علما نا كان فيه : وايفقحود الَُذةر من علماء السوء ، وعباد الضالل ، قال  قال ابن ك
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 شبه من اليهود ، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النحار 
 : اعلم أنه ،عاَ يفا وصف رؤساء اليهود والنحار  بالُكرب والَُّرب وادعاء الربوبية والذفع على اخلل، ،  قال الرازي

س ، ،نبيها على أن ايفقحود من إظهار ،لَ الربوبية والَُّرب والْخر ، وصْهم ِف هذه اْلةة بالطمع واْلرص على أخذ أموال النا
 أخذ أموال الناس بالباط .

  وقوله ) لََيْأكولووَن ( وايفراد باْلك  ِف قوله لََيْأكولووَن مطل، اْلخذ واِلنُْاع ، وعرب عن ذلَ باْلك  ، ْلنه ايفقحود
 نم مقاصده .اْلعنم من كع اْلموال ، فسمى الشيء باسم ما هو أع

  إَ كْْي من اْلحبار والرهبان وَل ةسندها إَ كيعهم ،  -وهي أك  أموال الناس بالباط   -وأسند سبَانه هذه اجلرمية
ود أفراد من بينها ةُعْْون عن اْلرا  ،  إنحافا للعدد القلي  منهم الذي َل ةْع  ذلَ ، فإن ك  طا ْة أو كاعة ِل ختلو من ْو

 ْلالل.وةقيدون أنْسهم با
قال صاحب ايفنار : وإسناد هذه اجلرمية ايفزرةة إَ الكْْيةن منهم دون كيعهم من دقا ، هر  اْل، ِف عبارات الكُاب العزةز ، 
فهو ِل حيكم على اْلمة الكبْية بْساد كيع أفرادها أو فسقهم أو ظلمهم ، ب  ةسند ذلَ إَ الكْْي أو اْلكْر ، أو ةطل، 

 ْىن منه.اللْظ العا  ْ ةسُ
ُُدُّوَن َعن َسِبيِل اَّللهِ )   ( هذه ْرمية من ْرا مهم الكْْية. َوَي

 والحد : ايفنع والحرف عن الشيء .. وسبي  اَّلل  : دةنه وشرةعُه.
أي: أن هؤِلء الكْْيةن من اْلحبار والرهبان ِل ةكُْون بأك  أموال الناس بالباط  ، ب  إهنم ةضيْون إَ ذلَ ْرمية ثانية من 

ا مهم ايفُعددة وهي أهنم ةنحرفون عن الدةن اْل، وهو دةن اَسال  انقيادًا ْلحقادهم وشهواهتم ، وةحرفون أ،باعهم عنه ْر 
ليس هو الرسول الذي بشرت به الكُب السماوةة السابقة  بشىت الوسا   ، كأن ةحْوه هلم بأنه دةن باط  ، أو بأن رسوله 

 ِف صرف الناس عن اْل،. ... إَ غْي ذلَ من وسا لهم ايفُنوعة
 ( أي : جيمعون اْلموال وةدخرون الْروات . َوالهِذيَن َيْكِنُزوَن الذهَه َُّ َواْلِفضهةَ ) 
 .وخص الذهب والْضة بالذكر ، ْلهنما اْلص  الغالب ِف اْلموال وْلهنما اللذان ةقحدان بالكنز أكْر من غْيُها 

وه اخلْي . ( ) َواَل يُنِفُقونـََها ِف َسِبيِل اَّللهِ   أي : ِل ةؤدون زكاهتا وِل ةبذلون منها ِف ْو
 قال ابن عمر : الكنز ما َل ،ؤد زكا،ه ، وما أدة  زكا،ه فليس بكنز . 
  : موَراَد ب َكْنز ه مو الذهَهَب َأْظَهرو اْْلَقْرَوال  َوأَقْرَربروَها ل لحهَواب  ِف  َمْعىَن ) َةْكن زووَن ( ِف  َهذ ه  اْْلةَة  اْلَكر ميَة  ، َأنه الْ قال الشنقيطي

َْاق ه ْم هَلَا ِف  َسب ي   اَّلله  ، أَنرههوْم َِل ةروَؤدُّوَن زََكا،َرهوَما . ْ ضهَة َوَعَد   إ نْر  َواْل
ٌَ  َعْن َعْبد  اَّلله  ْبن  د ةَنا ْي  َهذ ه  اْْلةَة  : َوأَمها اْلَكنرْزو ؟ فَرَقاَل َمال  ْْس  رٍّ ، َعن  اْبن  عوَمَر : هوَو اْلَمالو الهذ ي َِل ،روَؤده  قَاَل اْبنو َكْ ْيٍّ ِف  ،َر

 زََكا،وهو .
َا َمالٍّ أود  َةْ  زََكا،وهو فَرَلْيَس ب َكْنزٍّ َوإ ْن َكاَن َمْدفوونًا ِف  ا َا َمالٍّ َلَْ ،روَؤده زََكا،وهو فَرهوَو كَ َوقَاَل عوَمرو ْبنو اخلَْطهاب  حَنَْوهو : أميُّ نرٌْز ْْلَْرض  ، َوأميُّ

. اهر . ه  اْْلَْرض  ْْ بوهو ، َوإ ْن َكاَن َعَلى َو  ةوْكَو  ب ه  َصاح 
َه َأنه َهَذا اْلَقْوَل َأْصَوبو اْْلَقْرَوال   َب ِف  اْلَمال  َومم هْن روو َي َعْنهو َهَذا اْلَقْولو ع ْكر َمةو ، َوالسُّد  يُّ ، َوَِل َش  ْ َنه َمْن أَده  اْلَْ،ه اْلَوا ; ْل 

ََ ) خوْذ م نْ اله  َنه الزهَكاَة ،وَطه  روهو َكَما قَاَل ،َرَعا َا ( ، ذ ي هوَو الزهَكاةو َِل ةوْكَو  ب اْلَباق ي إ َذا أَْمَسَكهو ; ْل   أَْمَواهل  ْم َصَدَقًة ،وَطه  روهوْم َو،روزَك  يه ْم ِب 
َقى ْوع َلْ  إ ِله ِف  أَْمَوالٍّ ،َربرْ  بَرْعَد َمال ك يَها . َوْل َنه اْلَمَوار ةَث َما 

ي َة ْبن  عوبَرْيد  اَّلله  َوَغْْي ه  ِف  ق حهة  اْْلَْعرَايب    َأخ  ََ ََ ، َحد ةثو طَْل َما و ْبنو  َوم ْن َأْصرَح  اْْلَد لهة  ِف  َذل  َبين  َسْعدٍّ ، م ْن َهَواز َن ، َوهوَو ض 
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 ُّ ه قَاَل لَهو :  ب َأنه اَّللهَ  ثَرْعَلَبَة َلمها َأْخبَرَرهو النهِب   َِل ، إ ِله أَْن َ،َطوهَع ( .»فَرَرَض َعَلْيه  الزهَكاَة ، َوقَاَل : َهْ  َعَليه َغيرْروَها ، فَإ نه النهِب 
ْمَنا ِف   َو ( َوَقْد َقده ْْ ْ قووَن قو   اْلَع ََ َماَذا ةروْن ََ ) َوَةْسأَلووَن َها .َهْق يًقا أَنه « اْلبَرَقَرة  »َوقَرْولوهو ،َرَعا نرْ ة  الهِت  َِل بوده م  َْ  هو َما زَاَد َعَلى اْْلَا

َها : أَنرهَها َمْنسووَخٌة ب آةَات  الزهَكاة  َكَقْول ه  : خوْذ م ْن أَْمَواهل  ْم َصدَ  نرْ  َقًة ،وَطه  روهوْم اْْلةََة .َوِف  اْْلةَة  أَقْرَواٌل أوَخرو :م 
ٍَّ . اهر .َوذََكَر اْلبوَخار يُّ َهَذا اْلَقْوَل ب ا  لنهْسخ  َعن  اْبن  عوَمَر أَْةًضا ، َوب ه  قَاَل عوَمرو ْبنو َعْبد  اْلَعز ةز  ، َوع رَا و ْبنو َمال 

ٌز . ََ فَرهوَو َكنرْ ََْقٌة ، َوَما َكاَن َأْكَْرَر م ْن َذل  ي ٍّ أَنههو قَاَل : أَْربَرَعةو آَِلفٍّ َفَما دوونَرَها نَر
 َوَعْن َعل 

ََْقة  ع يَ  ر ٍّ َوَمْذَهبو َأيب  ذَ   اًل َعْن نَر َر َشْيًئا فَاض  ْنَسان  أَْن ةَدهخ  ال ه  . اهر . َوَِل َرَْْى ِف  َهذ ه  اْْلةَة  َمْعرووٌف ، َوهوَو أَنههو حَيْرو و َعَلى اَْ 
َبةو َِل بَْأَس ب ه  ، َوهوَو َكالضهروور ي   ع    ْ  ْنَد َعامهة  اْلموْسل م َق .َأنه اد  َخاَر َما أود  َةَ  حوقووقوهو اْلَوا

ْْ و أَنَا  َعْن زَْةد  ْبن  َوْهبٍّ قَاَل ) َمَرْرتو ب الرهبََذة  فَإ َذا أَنَا ب َأيب  َذر ٍّ  ََ َهَذا قَاَل : كوْن و ب الشها   فَاْخَُرَل ََ َمْنز َل فَرقوْل و َلهو َما أَنْرَزَل
: نَرَزَلْ   َوموَعاو ةَةو ِف  الهذ ةَن َةْكن زووَن الذهَهبَ  ، فَرقوْل و ْ قوونَرَها ِف  َسب ي   هللا ، قَاَل موَعاو ةَةو: نَرَزَلْ  ِف  أَْه   اْلك َُاب  ْ ضهَة ، َوَِل ةروْن ف يَنا َواْل

ََ عوَْْماَن  َنهو ِف  َذاَ  وََكََُب إ     اْلَمد ةَنَة فَرَقد ْمُروَها َفَكْروَر َعَليه النهاسو َةْشكووَ  َفَكََُب إ َِله عوَْْمانو َأن  اْقدَ  َوف يه ْم َفَكاَن، بَرْيين  َوبَريرْ
ْيَ  َفكوْنَ  قَ  َه ْئَ  ،َرَن : إ ْن ش  ََ َفذََكْرتو َذاَ  ل عوَْْماَن فَرَقاَل ِل  ر ةًبا َفَذاَ  الهذ ي أَنْرَزَلين  َهَذا اْلَمْنز َل َوَلْو َحىته َكأَنرههوْم َلَْ ةَرَرْوَ  قَرْبَ  َذل 

ياا َلَسم ْع و َوَأطَْع و ( .أَمهرووا َعلَ   يه َحَبش 
   رمحه هللا ِف ،ْسْي آةة الُوبة : وأما الكنز ، فقال مالَ عن عبد هللا بن دةنار عن ابن عمر : هو ايفال  وقال ابن ك

كان ه    الذي ِل ةؤد  زكا،ه . ورو  الْوري وغْيه عن عبيد هللا عن نافع عن ابن عمر قال : ما أدي زكا،ه فليس بكنز وإن
ابر وأيب هرةرة موقوفاً ومرفوعاً .  سبع أرضق ، وما كان ظاهراً ِل ،ؤد  زكا،ه فهو كنز ، وقد روي هذا عن ابن عباس ْو

وقال عمر بن اخلطاب حنوه : أميا مال أدة  زكا،ه فليس بكنز ، وإن كان مدفونًا ِف اْلرض ، وأميا مال َل ،ؤد زكا،ه فهو كنز 
ه اْلرض .ةكو  به صاحبه وإن كا  ن على ْو

وب الُحدق ِبا زاد على النْقة الالزمة، الِت حيُال إليها ايفسلم، وكان ةِْت بذلَ، وحيث الناس عليه،  وكان أبو ذر  ةر  ْو
ْ قوونَرَها ِف  َسب ي    ْ ضهَة َوِل ةروْن (.وةغلظ ِف كالمه، وحيُمل على ذلَ بقوله ،عاَ )َوالهذ ةَن َةْكن زووَن الذهَهَب َواْل ْرهوْم ب َعَذابٍّ أَل يمٍّ  اَّلله  فَرَبش  
 وخالْه ِف ذلَ باقي الحَابة، وذهبوا إَ أن ايفقحود بالكنز: ايفال الذي َل ،ؤد زكا،ه ، كما ،قد  .

ْرُهم ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ )    أسلوب هتكم ، أي : أخربهم بالعذاب اْلليم ِف دار اجلَيم . ( فـََبشِ 
 يع.:  وهو من باب  قال الشوكاين  الُهكم ِبم كما ِف قوله : هية بينهم ضرب ْو

 وقي  : إن البشارة هي اخلرب الذي ةُغْي له لون البشرة لُأثْيه ِف القلب ، سواء كان من الْرح أو من الغم .
  وإملا قرن بق الكانزةن وبق اليهود والنحار  ،غلينا عليهم ، ودِللة على ان من ةأخذ منهم السَ  ، ومن ِل ةعطي
 ايفسلمق من طيب ماله ، سواء ِف اسَُقاق البشارة بالعذاب اِلليم . من
 .والُعبْي بالبشارة من باب الُهكم ِبم ، والسخرةة منهم ، فهو كقوهلم : هيُهم الضرب وإكرامهم الشُم 
  هلم على ةر  بعضهم أن ايفراد به أولئَ اْلحبار والرهبان ، ْلن الكال  مسوق ِف ذمهم ، و،كون هذه اجلملة ذما

.  رذةلة ثالْة هي اْلرص والبخ  ، بعد ذمهم على رذةلِت أك  أموال الناس بالباط  والحد عن سبي  اَّلل 
ْ قووهَنا ِف  َسب ي    اَّلله  وةر  آخرون أن ايفراد ِبم البخالء من ايفسلمق ، وأن اجلملة مسُأنْة لذ  مانعي الزكاة بقرةنة قوله : َوِل ةروْن

  السوء من اْلحبار والرهبان من باب الَُذةر والوعيد واَشارة إَ أن اْلشَاء ايفانعق ْلقوق اَّلل  ، وةكون ننمهم مع أه
 محْيهم كمحْي اْلحبار والرهبان ِف اسَُقاق البشارة بالعذاب.

ايفسلمق أ  من غْيهم، و،ر  طا ْة ثالْة من العلماء أن ايفراد به ك  من كنز ايفال، وَل ررل اْلقوق الواْبة فيه، سواء أكان من 
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 ْلن اللْظ مطل،، فيَّب إْراؤه على إطالقه وعمومه .
 وإملا خص الذهب والْضة بالذكر دون سا ر اْلموال لكوهنما أمثان اْلشياء ، وغالب ما ةكنز وإن   قال الشوكاين :

 كان غْيُها له حكمهما ِف هرمي الكنز
َها ِف نَاِر َ َهنهَم  َُُْمى َعَليـْ  أي : ةو  حيمى عليها بالنار ايفسُعرة حىت ،حبح حامية كاوةة . () يـَْوَم 

ع ،  ) فـَُتْكَوى ِِبَا ِ َباُهُهْم َوُ نوبـُُهْم َوُظُهورُُهمْ  ه أشهر وأشنع ، وِف النهر واجلنب آَل وأْو ( قال القرطِب : الكى ِف الْو
 فلذلَ خحها بالذكر من بق سا ر اِلعضاء .

ْوه صوبُّوا  نُفِسُكْم َفُذوُقوْا َما ُكنُتْم َُْكِنُزوَن () َهَذا َما َكنَـْزُُتْ ألَ  أي: ةقال هلم هذا الكال  ،بكيُا و،قرةعا وهتكما، كما ِف قوله ) 
ََ أَْنَ  اْلَعز ةزو اْلَكر ميو ( أي: هذا بذا ، وهو  الذي كنُم ،كنزون ْلنْس ه  م ْن َعَذاب  اْلَْم يم  ذوْق إ نه ةقال: من  كم; وهلذافَرْوَق رَْأس 

أحب شيئًا وقدمه على طاعة هللا، عذب به. وهؤِلء يفا كان كع هذه اْلموال آثر عندهم من رضا هللا عنهم، عذبوا ِبا، كما  
، وامرأ،ه ،عينه ِف ذلَ، كان  ةو  القيامة عونًا على عذابه أةضًا ) ِف   كان أبو هلب، لعنه هللا، ْاهًدا ِف عداوة الرسول 

يد َها ( أي:  ِف عنقها ) َحْبٌ  م ْن َمَسدٍّ ( أي: جتمع من اْلطب ِف النار و،لقي عليه، ليكون ذلَ أبلغ ِف عذابه ممن هو ْ 
 أشْ، عليه كان ِف الدنيا .

 الفوائد :
 الَُذةر من علماء السوء والعباد اجلهال . -1
 أخبث الناس من اشذ  الدنيا بالدةن . -2
 اْلشد من ذلَ أن ةكون عن طرة، الدةن .هرمي أك  أموال الناس بالباط  ، و  -3
 الَُذةر الشدةد من الُشبه باليهود والنحار  ، ومن ذلَ أك  اْلموال بالباط  عن طرة، الدةن . -4
د القلي  من ِل ةْع  هذا الْع  اخلبيث . -5  عدل هللا ، حيث ذكر أن الكْْي من هؤِلء ةْعلون ذلَ ، لكن ةْو
   أغراض دنيوةة ، وهو من أشد الذنوب .هرمي كُمان العلم ، من أْ -6

ََ ةَرْلَعنروهومو اَّللهو َوةَرْلَعنروهومو قال ،عاَ ) إ نه الهذ ةَن َةْكُومووَن َما أَنْرَزْلَنا م َن اْلبَري  َنات  َواهْلوَد  م ْن بَرْعد  َما بَريرهنهاهو ل لنهاس  ِف    اْلك َُاب  أوولَئ 
إِله الهذ ةَن ،َ  ع نووَن .  يمو ( .الاله ََ أَ،ووبو َعَلْيه ْم َوأَنَا الُرهوهابو الرهح  َووا َوبَريرهنووا فَأوولَئ   ابووا َوَأْصَل

ََ مَ   النهاَر َوِل ةوَكل  موهومو ا ةَْأكولووَن ِف  بوطووهن  ْم إ ِله وقال ،عاَ ) إ نه الهذ ةَن َةْكُومووَن َما أَنْرَزَل اَّللهو م َن اْلك َُاب  َوَةْشَُررووَن ب ه  مَثَنًا قَل ياًل أوولَئ 
 اَّللهو ةَرْوَ  اْلق َياَمة  َوِل ةروزَك  يه ْم َوهَلوْم َعَذاٌب أَل يٌم ( .

َواْشَُرَرْوا ب ه  مَثَناً قَل ياًل فَب ْئَس َما  ذووهو َورَاَء ظوهوور ه مْ وقال ،عاَ ) َوإ ْذ َأَخَذ اَّللهو م يَْاَق الهذ ةَن أوو،ووا اْلك َُاَب لَُوبَري  نرونههو ل لنهاس  َوِل َ،ْكُوموونَهو فَرَنبَ 
 َةْشَُررووَن ( .

  قال ابن ،يمية: معلم اخلْي ةسُغْر له ك  شيء حىت اْليُان ِف البَر، وهللا ومال كُه ةحلون على معلم الناس اخلْي، يفا
قال  42/  4لالعنرون. جمموع الُْاو  :  ِف ذلَ من عمو  النْع لك  شيء، وعكسه كاِتوا العلم، فإهنم ةلعنهم هللا وةلعنهرم ا

 رمحه هللا  : -ابن ايفبار  
 وه  أَْفَسَد الدةَن إِل ايفلو و ... وأْحَبارو سووءٍّ وروْهَبانروَها
 وباعووا النْوَس وَل ةَرْرحَبووا ... وَل ،ْغ و ِف البَرْيع أمْثَانروَها

َْةٍّ ... ةَب قو لذ ي الَعْق   إنرْ  ي  ْ  َُانروَهالقْد ر،َع القو و ِف 
ةقول لعلماء وقُه  ) ةا مْعشَر العلماء ، دةاروكم َهاَمانيهة ، ومالب سوكوم قَاروونية ، وَمرَاك بوكوم فرعونية  وكان حيىي بن معاذ الرازي 
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 ووِل موكوْم ْالو،ية ، فأةن السن ةو احملمدةة ؟ ( .
 هرمي اكُناز اْلموال وعد  دفع زكاهتا .-7
 كاة .شدة عذاب من منع الز -8
ْرهوم ب َعَذابٍّ أَل   -أ ْ قوونَرَها ِف  َسب ي   اَّلل   فَرَبش   ْ ضهَة َوَِل ةون َهنهَم قال ،عاَ ) َوالهذ ةَن َةْكن زووَن الذهَهَب َواْل َْ َها ِف  نَار   يمٍّ . ةَرْوَ  حيوَْمى َعَليرْ

ْونوبروهوْم َوظوهووروهوْم َهرَذا َما َكنَرزْ  َباهوهوْم َو  ْ َا  كوْم َفذووقووْا َما كونُوْم َ،ْكن زووَن ( .فَرُوْكَو  ِب  ْوس   َوْ ْلَن
ب َها َعَلى َخْْي  َما َكاَنْ  إ َذا هوَو َلَْ ةروْعط  ف يَها َحقهَها َ،طَ  -ب ب  و َعَلى َصاح   َ ؤوهو ب َأْخَْاف َها َو،َْأيت  ْ ذكر حدةث أيب هرةرة ) ،َْأيت  ا

ب َها َعَلى َخْْي   َا ( . اْلَغَنمو َعَلى َصاح  َوهو ب قورووهن   َما َكاَنْ  إ َذا َلَْ ةروْعط  ف يَها َحقهَها َ،َطؤوهو ب َأْظالَف َها َو،َرْنَط
ْ  َ  لَهو ةَرْوَ  اْلق َياَمة  شوََّاًعا أَقْررََع لَهو زَب   -ل  يَبَُان  .... ( .ْ ذكر حدةث ) َمْن آ،َاهو اَّللهو َماِلً فَرَلْم ةروَؤد   زََكا،َهو مو
َها َحقهَها إ ِله إ َذا َكاَن ةَرْو و اْلق َياَمة   يَب هوَرةْررََة قال : قَاَل َرسوولو اَّلله  عن أَ  -د نرْ ب  َذَهبٍّ َوَِل ف ضهةٍّ َِل ةروَؤد    م  ) َما م ْن َصاح 

ْنبوهو  َْ َا  َهنهَم فَريوْكَو  ِب  َْ َها ِف  نَار   َى َعَليرْ ْ  َلهو َصَْا  َح م ْن نَارٍّ فَأومحْ  ََ   ْ ب ينوهو َوَظْهروهو كولهَما بَرَرَدْت أوع يَدْت َلهو ِف  ةَرْو ٍّ َكاَن م ْقَداروهو صو َْ َو
ََ النهار   ََ اجْلَنهة  َوإ مها إ  َق أَْلَف َسَنةٍّ َحىته ةروْقَضى بَرْقَ اْلع َباد  فَريروَر  َسب يلوهو إ مها إ  ب  و قَاَل «. مَخْس   َ بو » ق يَ  ةَا َرسووَل اَّلله  فَا َوَِل َصاح 
َها َحقهَها َوم ْن َحق  َها َحَلبروَها ةَرْوَ  و ْرد َها إ ِله إ َذا َكاَن ةَرْو و اْلق َياَمة  بوط حَ  نرْ  هَلَا ب َقاعٍّ قَرْرقَرٍّ أَْوفَرَر َما َكاَنْ  ... ( رواه مسلم إ ب  ٍّ َِل ةروَؤد    م 

 أن من أحب شيئاً لغْي هللا عوذب به . -9
ََ َسَبًبا ل  : وَ  قال ابن ُيمية ََذا َكاَن الهذ ةَن اْعَلْم َأنه كو ه َمْن َأَحبه َشْيًئا ل َغْْي  اَّلله  َفاَل بوده َأْن َةضورههو حَمْبووبوهو ; َوَةكووَن َذل  َعَذاب ه  ; َوهل 

َْه و ْل َ  ْ قوونَرَها ِف  َسب ي   اَّلله  ; ميو ْ ضهَة َوَِل ةروْن ْم َكنرْزوهو ةَرْوَ  اْلق َياَمة  شوََّاًعا أَقْررََع ةَْأخوذو ب ل ْهز َمُ ه  . ةَرقوولو : أَنَا َكنرْزوَ  َةْكن زووَن الذهَهَب َواْل َحد ه 
 . أَنَا َمالَو .   ) الُْاو  ( .

كما أن هذه اْلموال يفا كان  أعز اْلشياء على أرباِبا، كان  أضر اْلشياء عليهم ِف الدار اْلخرة، فيَمى عليها ِف نار ف
نوِبم وظهورهم.ْه  نم، وناهيَ حبرها، فُكو  ِبا ْباههم ْو

ْ  لَهو صَ  ِف صَيح مسلم ، قال  ََ   ْ َها َحقهَها إ ِله إ َذا َكاَن ةَرْو و اْلق َياَمة  صو نرْ ب  َذَهبٍّ َوَِل ف ضهةٍّ َِل ةروَؤد    م  َْا  َح ) َما م ْن َصاح 
َهنه  َْ َها ِف  نَار   َى َعَليرْ َق أَ م ْن نَارٍّ فَأومحْ  ب ينوهو َوَظْهروهو كولهَما بَرَرَدْت أوع يَدْت لَهو ِف  ةَرْو ٍّ َكاَن م ْقَداروهو مَخْس  َْ ْنبوهو َو َْ َا  ْلَف َسَنةٍّ َم فَريوْكَو  ِب 

ََ النهار  ( . ََ اجْلَنهة  َوإ مها إ   َحىته ةروْقَضى بَرْقَ اْلع َباد  فَريروَر  َسب يلوهو إ مها إ 
 وذكر اَّلل  ِف ها،ق اْلةُق، احنراف اَنسان ِف ماله، وذلَ بأحد أمرةن: قال السعدي : -10

إما أن ةنْقه ِف الباط  الذي ِل جيدي عليه نْعا، ب  ِل ةناله منه إِل الضرر احملض، وذلَ كإخرال اْلموال ِف ايفعاصي 
. ، وإخراْها للحد عن سبي  اَّلل   والشهوات الِت ِل ،عق على طاعة اَّلل 

 ميسَ ماله عن إخراْه ِف الواْبات، و "النهي عن الشيء، أمر بضده" وإما أن
 الَُذةر من الُشبه باليهود والنحار  ، حيث اختذوا الدةن سلماً ْلغراضهم الدنيوةة اْلقْية .-11
َل َُّ السه   ََ َنا َعَشَر َشْهر ا ِف ِكَتاِب اَّللِه يـَْوَم  يُن اْلَقيِ ُم ) ِإنه ِعدهَة الشُُّهوِر ِعْنَد اَّللِه اثـْ َها َأْربـََعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِ  َماَواِت َواألْرَض ِمنـْ

 ( ( .36َّللهَ َمَع اْلُمتهِقنَي )َفَل َُْظِلُموا ِفيِهنه أَنـُْفَسُكْم َوقَاُُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافهة  َكَما يـَُقاُُِلوَنُكْم َكافهة  َواْعَلُموا َأنه ا
 [ . 36] الُوبة : 
---------- 

َل َُّ السهَماَواِت َواألْرضَ )  ََ َنا َعَشَر َشْهر ا ِف ِكَتاِب اَّللِه يـَْوَم  أي : عدد شهور السنة عند هللا ِف  ( ِإنه ِعدهَة الشُُّهوِر ِعْنَد اَّللِه اثـْ
 حكمه وقضا ه وحكمُه : اثنا عشر شهراً.
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 ُ، ألف منها السنة القمرةة وهي شهور. احملر . وصْر. وربيع قوله ) لشهور ( كع شهر. وايفراد ِبا هنا : الشهور الِت
 اْلول .. إخل.

 وهذه الشهور عليها مدار اْلحكا  الشرعية ، وِبا ةعُد ايفسلمون ِف عبادهتم وأعيادهم وسا ر أمورهم.
ْاء ِف كْْي من اْلةات ، ومن ذلَ وايفراد بقوله )ةَرْوَ  َخَلَ، السهماوات  َواْْلَْرَض( الوق  الذي خلقهما فيه ، وهو سُة أةا  كما 
ْوه اْسَُو  َعَلى اْلَعْرش   ُهة  أَةها ٍّ    ( .قوله ،عاَ ) إ نه رَبهكومو اَّللهو الهذ ي َخَلَ، السهماوات  َواْْلَْرَض ِف  س 

الِت عليها ةدور فلَ اْلحكا   أي: ِف حكمه وقضا ه اثْنا َعَشَر َشْهرًا هي الشهور القمرةة« عند اَّلل  »وايفعىن : إن عدد الشهور 
 الشرعية.
 (  أي : ِف اللوح احملْوظ. ِف ِكتاِب اَّللهِ وقوله ) 

وايفعىن : أن هذا أمر ثاب  ِف نْس اْلمر منذ خل، اَّلل  اْلْرا  واْلزمنة ، أي : أن ايفقحود من هذه اْلةة الكرمية ، بيان أن كون 
د هذا العاَل ، وبينه ْلنبيا ه على هذا الوضع .. فمن الواْب ا،باع الشهور كذلَ حكم أثبُه سبَانه ِف اللوح احمل ْوظ منذ أْو

،ر،يب اَّلل  هلذه الشهور ، والُزا  أحكامها ونبذ ما كان ةْعله أه  اجلاهلية من ،قدمي بعض الشهور أو ،أخْيها أو الزةادة عليها ، 
 أو انُها  حرمة احملر  منها.

َها َأْربـََعٌة ُحُرٌم ( ب ، وبذلَ ،ناهرت اْلخبار  ) ِمنـْ وقد أكع العلماء على أن ايفراد ِبا ذو القعدة ، وذو اْلَّة ، واحملر  ، وْر
 . عن رسول اَّلل  

َها أَْربَرَعٌة قَاَل ) إن الزهَمان َقد  اْسََُداَر َكَهْيَئة  ةَرْوَ  َخَلَ، السهَماَوات  َواَْلْرَض السهَنةو اثْرنَ  َعْن َأيب  َبْكَرَة ، َعن  النهِب     نرْ ا َعَشَر َشْهرًا م 
َاَد  َوَشعْ  َْبو موَضَر الهذ ي بَرْقَ كو ََره و َوَر َباَن َأيُّ َشْهرٍّ َهَذا قروْلَنا اَّللهو َوَرسوولوهو أَْعَلمو حوروٌ  َثالَثٌَة موَُرَوال َياٌت ذوو اْلَقْعَدة  َوذوو اْلْ َّهة  َواْلمو

هو أَْعَلمو َفَسَكَ  َحىته َسيوَسم  يه  ب َغْْي  امسْ ه  قَاَل أَلَْيَس ذوو اْلْ َّهة  قروْلَنا بَرَلى قَاَل فََأيُّ بَرَلدٍّ َهَذا قروْلَنا اَّللهو َوَرسوولو  َفَسَكَ  َحىته ظَنَرنها أَنههو 
ةَرْو ٍّ َهَذا قروْلَنا اَّللهو َوَرسوولوهو أَْعَلمو َفَسَكَ  َحىته ظَنَرنها أَنههو َسيوَسم  يه   ظَنَرنها أَنههو َسيوَسم  يه  ب َغْْي  امسْ ه  قَاَل أَلَْيَس اْلبَرْلَدَة قروْلَنا بَرَلى قَاَل فََأيُّ 

ر  قروْلَنا بَرَلى قَاَل فَإ نه د َماءَكوْم َوأَْمَواَلكومْ  َْ بوهو قَاَل َوأَْعرَاَضكوْم  -ب َغْْي  امسْ ه  قَاَل أَلَْيَس ةَرْوَ  النه ْرَمة   -قَاَل حموَمهٌد َوَأْحس  َو َعَلْيكوْم َحرَاٌ  َك
عووا بَرْعد ي ضوالهًِل َةْضر بو بَرْعضوكوْم  ةَرْوم كوْم َهَذا ِف  بَرَلد كوْم َهَذا ِف  َشْهر كوْم َهَذا َوَسَُرْلَقْوَن رَبهكوْم َفَسَيْسأَلوكوْم َعْن أَْعَمال كوْم َأِلَ  َفاَل ،َرْرْ 

َعهو ر قَاَب بَرْعضٍّ َأَِل ل يوبَرل  غ  الشهاه دو  َفَكاَن حموَمهٌد إ َذا ذََكَرهو ةَرقوولو  -اْلَغا  َب فَرَلَع ه بَرْعَض َمْن ةروبَرلهغوهو َأْن َةكووَن أَْوَعى َلهو م ْن بَرْعض  َمْن مسَ 
 ْوه قَاَل: َأِلَ َهْ  بَرلهْغ و َمره،َرْق  ( مُْ، عليه . َصَدَق حموَمهٌد 

فَر  قب   -اْلمل والعمرة  -رمة أربعة : ثالثة سرد ، وواحد فرد ، ْلْ  أداء ايفناسَ إملا كان  اْلشهر احمل قال ابن ك   : -
أشهر اْلمل ، شهر وهو ذو القعدة ْلهنم ةقعدون فيه عن القُال ، وحر  شهر ذي اْلَّة ْلهنم ةوقعون فيه اْلمل وةشُغلون بأداء 

عوا فيه إَ أقحى ب ب ِف وسط اْلول ، ْلْ  زةارة ايفناسَ ، وحر  بعده شهر آخر وهو احملر  لْْي الدهم آمنق ، وحر  ْر
 البي  واِلعُمار به ، يفن ةقد  إليه من أقحى ْزةرة العرب ، فيزوره ْ ةعود إَ وطنه فيه آمناً .

 :  من خحا ص اْلشهر اْلر 
 حترمي القتال فيهن . 
 قال ،عاَ ) ةسألونَ عن الشهر اْلرا  قُال فيه ق  قُال فيه كبْي ( . 
واز القُال، وهلم ِف ذلَ أدلة ِل ،سلم من مقال .و    لكن ذهب كاهْي أه  العلم إَ نسخ هذا اْلكم ْو

ًْا ِف غزوة  الطا ف  بَرْعًضا من ذ ي القعدة ، وهذا ثابٌ   َوم ْن أصرح  ما اسُدلوا به ، ما ثب  ِف الحَيَق  أن النِبه  حاصَر ثَق ي
ًْا ِف ذي القعدة  وهو شهٌر َحرَاٌ . فيه. قالوا: َل ،نسخ يفا َحاَصَر النِبُّ ِف الحَيَق  ثروبوو،ًا َِل َمْطَعَن   ثقي
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 إَ أن اْلةة حمكمة، وأن هرمي القُال باق  غْي منسوخ . -رمحه هللا-وذهب بعض أه  العلم ومنهم عطاء  
 حترمي الظلم فيهن .

 اْليت ) فال ،نلموا فيهن أنْسكم ( . –وإليه ةشْي قوله ،عاَ 
يُن اْلَقيِ ُم (  أي: هذا هو الشرع ايفسُقيم، من امُْال أمر هللا فيما ْع  من اْلشهر اْلر ، واَْلْذو ِبا على ما سب، ِف   ) َذِلَك الدِ 

 كُاب هللا اْلول.
: أي : ذلَ الذي شرعناه لكم من كون عدة الشهور كذلَ ، ومن كون منها أربعة حر  : هو الدةن قال ِف التفس  الوسيط 

القومي ، والشرع الْاب  اْلكيم ، الذي ِل ةقب  الُغيْي أو الُبدة  .. ِل ما شرعه أه  اجلاهلية ْلنْسهم من ،قدمي بعض الشهور 
 و،أخْي بعضها اسَُّابة ْلهوا هم وشهواهتم ، وإرضاء لزعما هم وسادهتم.

ع الضمْي ِف قوله ) َفَل َُْظِلُموا ِفيِهنه أَنـُْفَسُكْم (   ) فيهن ( : اخُلف ِف مْر
 أي ِف هذه اْلشهر اْلر  بإةقاع القُال فيها واهلَُ ْلرمُها . فقيل :

 وهذا قول اجلمهور .
ع إَ الشهور كلها اْلر  وغْيها ، وإن هللا هنى عن النلم فيها . وقيل :   إن الضمْي ةْر

.  واْلو ل أَو
 :   ْوَسكو  قال ابن ك ْم (  أي: ِف هذه اْلشهر احملرمة; ْلنه آكد وأبلغ ِف اَْ من قوله ،عاَ ) َفال َ،ْنل مووا ف يه نه أَنْر

يمٍّ ( وكذلَ الشهر غْيها، كما أن ايفعاصي ِف البلد اْلرا  ،ضاعف، لقوله ،عاَ ) َوَمْن ةور ْد ف يه  ب إ ْْلَادٍّ ب نوْلمٍّ نوذ ْقهو م ْن َعَذابٍّ أَل  
 اْلرا  ،غلظ فيه اْلثا  .

 ح ابن ْرةر ما ذهب إل يه اجلمهور فقال ما ملخحه : وأَو اْلقوال ِف ذلَ عندي بالحواب قول من قال : وقد ْر
 فال ،نلموا ِف اْلشهر اْلربعة أنْسكم باسَُالل حرامها ، فإن اَّلل  عنمها وعنم حرمُها.

 احدة ِل ،نلموا فيهن أنْسكم بار،كاب الذنوب، ْلن هللا سبَانه إذا عنم شيئًا من ْهة و  :رمحه هللا القرطيب قال
صارت له حرمة واحدة، وإذا عنمه من ْهُق أو ْهات صارت حرمُه مُعددة فيضاعف فيه العقاب بالعم  السيء، كما 
ةضاعف الْواب بالعم  الحاحل، فإن من أطاع هللا ِف الشهر اْلرا  ِف البلد اْلرا  ليس ثوابه ثواب من أطاعه ِف الشهر اْلالل ِف 

هر اْلالل ِف البلد اْلرا  ليس ثوابه ثواب من أطاعه ِف شهر حالل ِف بلد حالل، وقد أشار هللا البلد اْلرا ، ومن أطاعه ِف الش
َْْق  وَكَ  ْع َشةٍّ موبَري  َنةٍّ ةوَضاَعْف هَلَا اْلَعَذابو ض  ْياً ( .إَ هذا بقوله ) ةا ن َساَء النهِب    َمْن ةَْأت  م ْنكونه ب َْاح  ََ َعَلى اَّلله  َةس   اَن َذل 

 ُدل باْلةة العلماء على مضاعْة اْلسنات والسيئات ِف اْلشهر اْلر  .اس 
ي عن ظلم النْس خبحوص هذه اْلشهر ، دل ذلَ على أن العم  الحاحل فيهن أفض    قال ابن عْيمق : فإذا كان قد هنو

 ومن العبارات ايفشهورة عند العلماء قوهلم : ،ضاعف اْلسنة ِف ك  زمان ومكان فاض  .
 ، ضاعف بالكم وبالكيف . وأما السيئة فبالكيف ِل بالكم ، ْلن هللا ،عاَ قال ِف سورة اْلنعا  وهي مكية : ) فاْلسنة

ْْرَلَها َوهوْم ِل ةوْنَلمو  اَء ب السهي  َئة  َفال جيوَْز  إ ِل م  َْ َا َوَمْن  اَء ب اْلََْسَنة  فَرَلهو َعْشرو أَْمَْاهل  َْ ف يه  ب إ ْْلَادٍّ ب نوْلمٍّ وَن (. وقال : ) َوَمْن ةور ْد َمْن 
كة أو ِف نوذ ْقهو م ْن َعَذابٍّ أَل يمٍّ (. وَل ةق  : نضاعف له ذلَ . ب  قال : ) نوذ ْقهو م ْن َعَذابٍّ أَل يمٍّ ( فُكون مضاعْة السيئة ِف م

عاً لقوله ،عاَ : وقال : ) َوَمْن ةور ْد ف   يه  ب إ ْْلَادٍّ ب نوْلمٍّ نوذ ْقهو م ْن َعَذابٍّ أَل يمٍّ (. ايفدةنة مضاعْة كيْية .) ِبعىن أهنا ،كون أشد أيفاً وْو
 أ.هر
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  فإن كان اْلمر على ما وصْ  ، فقد ةكون مباحا لنا ظلم أنْسنا ِف غْيهن من سا ر شهور السنة.فِن قال قائل : 
سا ر شهور السنة:  قي : ليس ذلَ كذلَ، ب  ذلَ حرا  علينا ِف ك  وق  ولكن اَّلل  عنم حرمة هؤِلء اْلشهر وشرفهن على

فخص الذنب فيهن ، بالُعنيم كما خحهن بالُشرةف ، وذلَ ننْي قوله ،عاَ حاف نووا َعَلى الحهَلوات  َوالحهالة  اْلووْسطى ، 
ََ الد  ةنو زادها ،عنيما ، وعلى احملافنة عليها ،وكيدا ، وِف ،ضييعها ،شدةدا ، فكذلَ ِف قوله م ْنها أَْربَرَعٌة حوروٌ  ذل   -ولكنه ،عاَ 

ْوَسكوْم.  اْلَقي  مو َفال َ،ْنل مووا ف يه نه أَنْر
 وقد كان  اجلاهلية ،عنم هذه اْلشهر اْلر  وهر  القُال فيهن ، حىت لو لقى الْر  منهم فيهن قا،  أبيه َل ةهَّه .

 ِل ةقال كيف ْعل  بعض اْلزمنة أعنم حرمة من بعض فإنا نقول :  وقال القرطيب :
أن ةْع  ما شاء ، ورص بالْضيلة ما ةشاء ليس لعمله علة ، وِل عليه حَّر ، ب  ةْع  ما ةرةد حبكمُه ، وقد  للباري ،عاَ

 ،نهر فيه اْلكمة وقد ختْى .
 ادقة.(  هرةض للمؤمنق على قُال ايفشركق بقلوب جمُمعة ، وعزمية ص ) َوقَاُُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافهة  َكَما يـَُقاُُِلوَنُكْم َكافهة  

ايفشركق كيعاً، كما ةقا،لونكم هم كيعا، بأن ،كونوا ِف قُالكم هلم جمُمعق مُعاونق مُناصرةن،  -أةها ايفؤمنون  -أي: قا،لوا 
 ِل خمُلْق وِل مُخاذلق.

أةها ايفؤمنون من عباد اَّلل  ايفُقق  -وا ( بالنحر والُأةيد ، ومن كان اَّلل  معه فلن ةغلبه شيء فكون َواْعَلُموا َأنه اَّللهَ َمَع اْلُمتهِقنيَ ) 
 الذةن صانوا أنْسهم عن ك  ما هنى عنه لُنالوا عونه و،أةيده.

 وقد ،قد  فضا   الُقو  ِف أول السورة .
 الفوائد :

 أن السنة اثنا عشر شهراً ، وأن شهور السنة القمرةة هي ايفعول عليها ِف اْلحكا  ِل شهور السنة الشمسية. -1
: وِف هذه اْلةة بيان أن هللا سبَانه وضع هذه الشهور ومساها بأمسا ها على هذا الذ،يب ايفعروف ةو  خل،  وكاينقال الش

 السموات واْلرض ، وأن هذا هو الذي ْاءت به اْلنبياء ونزل  به الكُب.
عضها ثالثق ةوماً، وبعضها أكْر، وأنه ِل اعُبار ِبا عند العَّم ، والرو ، والقبط، من الشهور الِت ةحطلَون عليها وجيعلون ب

 وبعضها أق  .
وب الُقيد ِبا شرعه اَّلل  من أحكا  بدون زةادة أو نقحان عليها. -2  ْو
 إثبات اْلشهر اْلرو  ، وأهنا أربعررة . -3
ََ َرْلو،و َما َةَشاءو َوَرَُْارو حكمة هللا الكاملة ِف ،ْضي  بعض الشهور على بعض ، قال ،عاَ ) و  -4 اَن  رَبُّ ََ َما َكاَن هَلومو اخلْ يَرَرةو سوْب

ََ َعمها ةوْشر كوون ( .  اَّلله  َو،َرَعا
فليسوا ِبؤمنق ) َوَما َكاَن ل موْؤم نٍّ َوَِل موْؤم َنةٍّ باخُياره، وإِل  الرضا فإذا اخُار شيًئا من اخلل، أو اْلمر الشرعي; فليس للمؤمنق إِل 

 ْد َض ه َضاَلًِل موب يناً ( .إ َذا َقَضى اَّللهو َوَرسوولوهو أَْمرًا َأْن َةكووَن هَلومو اخلْ يَرَرةو م ْن أَْمر ه ْم َوَمْن ةَرْعص  اَّللَه َوَرسووَلهو فَرقَ 
وب ،عنيم شعا ر هللا ، ومن ذلَ ،عنيم ا -5  ْلشهر اْلر  .ْو
 الَُذةر من انُها  حرمات هذه اْلشهر اْلر  بار،كاب ايفنكرات ، و،ر  ايفأمورات . -6
ْوَسكوْم ( أن هرمي القُال ِف اْلشهر اْلر  ثاب  َل ةنسخ ، وأنه ِل ةحح  -7 أخذ بعضهم من قوله ،عاَ ) َفال َ،ْنل مووا ف يه نه أَنْر

 القُال فيها إِل أن ةكون دفاعاً .
 ال ابن ْرةمل : حلف باَّلل  عطاء بن أىب رباح أنه ما حي  للناس أن ةغزوا ِف اْلر  وِل ِف اْلشهر اْلر  إِل أن ةقا،لوا فيها.ق

https://ar.beta.islamway.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://ar.beta.islamway.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
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 وذهب كهور العلماء إَ أن هرمي القُال ِف اْلشهر اْلر  قد نسخ .
فيها أمرهم بقُال ايفشركق من غْي ،قيد بزمن فقال بعد أن هنى ايفؤمنق عن أن ةنلموا أنْسهم بالقُال  -،عاَ  -بدلي  أن اَّلل   

 ) َوقا، لووا اْلموْشر ك َق َكافهًة َكما ةوقا، لووَنكوْم َكافهًة ( فدل ذلَ على أن القُال ِف اْلشهر اْلر  مباح.
 حاصر أه  الطا ف ِف شهر حرا  وهو شهر ذي القعدة ، وهللا أعلم . وبدلي  أن النِب 

 ر هللا من ،قو  القلوب .أن ،عنيم شعا  -8
 أن ار،كاب ايفعاصي ظلم للنْس . -9

وب قُال ايفشركق ، وأنه فرض على اْلعيان إن َل ةقم به البعض . -10  ْو
 ةنبغي الَُرةض على قُال الكْار ِف ك  مناسبة . -11
 فض  اجلهاد ِف سبي  هللا ، حيث أن هللا كْْياً ما ةأمر به وحيث عليه . -12
 قو  .فض  الُ -13
 أن من كان هللا معه فال خوف عليه . -14

ُُِلِ ونَُه َعام ا َوَُُر ُِمونَُه َعام ا ل ِ  َا النهِسيُء زِيَاَدٌة ِف اْلُكْفِر ُيَضلُّ ِبِه الهِذيَن َكَفُروْا  ُ ) إَّنه يُـَواِطُؤوْا ِعدهَة َما َحرهَم اَّللهُ فـَُيِحلُّوْا َما َحرهَم اَّلله
ُمْ  ََ َِِْم َواَّللهُ اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن ) زُيِ َن   ( ( .37ُسوُء َأْعَما

 [ . 37] الُوبة : 
----------- 

َا النهِسيُء زِيَاَدٌة ِف اْلُكْفر )   ( ْلنه هلي  ما حرمه هللا ، وهرمي ما حلله ، فهو كْر آخر مضمو  إَ كْرهمإَّنه
 نسأ الشيء إذا أخره. ومنه نسأت اَب  عن اْلوض إذا أخرهتا عنه. ومنه :  النسيء : محدر بزنة فعي  مأخوذ من

 أنسأ اَّلل  ِف أْ  فالن ، أي : أخره ، وايفراد به : ،أخْي حرمة شهر إَ شهر آخر.
ر  أي : زةادة ِف ْْ  كْرهم ْلهنم قد وايفعىن : إملا النسيء الذي ةْعله ايفشركون ، من ،أخْيهم حرمة شهر إَ آخر ، ز ةاَدٌة ِف  اْلكو

ضموا إَ كْرهم باَّلل  كْرا آخر ، هو هليلهم يفا حرمه اَّلل  وهرميهم يفا أحله وبذلَ ةكونون قد كعوا بق الكْر ِف العقيدة 
 والكْر ِف الُشرةع.

 : وا فيها وحر موا وكان  العرب هر   القُال ِف اْلشهر اْلر  ايفذكورة ، فإذا احُاْوا إَ القُال فيها قا،ل قال الشوكاين
 غْيها.

 فإذا قا،لوا ِف احملر   ، حر موا بدله شهر صْر ، وهكذا ِف غْيه.
وكان الذي حيملهم على هذا : أن كْْياً منهم إملا كانوا ةعيشون بالغارة على بعضم البعض ، وهنب ما ميكنهم هنبه من أموال من 

 ر الْالثة ايفسرودة ةضر  ِبم ،واليها و،شُد  حاُْهم و،عنم فاقُهم.ةغْيون عليه ، وةقع بينهم بسبب ذلَ القُال ، وكان  اْلشه
 فيَللون بعضها وحير مون مكانه بقدره من غْي اْلشهر اْلر  ، فهذا هو معىن النسيء الذي كانوا ةْعلونه.

  : وسبب ذلَ أن العرب كان  أصَاَب حروب وغارات ، فكان ةش، عليهم أن ميكْوا ثالثة أشهر وقال القرطيب
مُوالية ِل ةغْيون فيها ; وقالوا : لئن ،وال  علينا ثالثة أشهر ِل نوحيب فيها شيئًا لنهلكن  ، فكانوا إذا صدروا عن م ىًن ةقو  من 
بين كنانة ، ْ من بين فروَقيم منهم ْر  ةقال له الَقَلم س ; فيقول أنا الذي ِل ةورد  ِل قضاء ، فيقولون : أنسئنا شهرًا ، أي أخ ر 

رمة احملر   واْعلها ِف صْر ; فيَ   هلم احملر   ، فكانوا كذلَ شهرًا فشهرًا حىت اسُدار الَُرمي على السهنة كلها ، فقا  عنا حو 
ع احملر   إَ موضعه الذي وضعه هللا فيه.  اَسال  وقد ْر
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 بدعهم الباطلة، أهنم يفا : النسيء: هو ما كان أه  اجلاهلية ةسُعملونه ِف اْلشهر اْلر ، وكان من كلة  وقال السعدي
أن حيافنوا على عدة اْلشهر اْلر ، الِت حر  اَّلل   -بآرا هم الْاسدة-رأوا احُياْهم للقُال ِف بعض أوقات اْلشهر اْلر ، رأوا 

القُال  القُال فيها، وأن ةؤخروا بعض اْلشهر اْلر ، أو ةقدموه، وجيعلوا مكانه من أشهر اْل  ما أرادوا، فإذا ْعلوه مكانه أحلوا
علوا الشهر اْلالل حراما، فهذا   أنه زةادة ِف كْرهم وضالهلم، يفا فيه من احملاذةر. -كما أخرب اَّلل  عنهم-فيه، ْو

علوه ِبنزلة شرع اَّلل  ودةنه، واَّلل  ورسوله برةئان منه. منها:  أهنم ابُدعوه من ،لقاء أنْسهم، ْو
 اْلرا  حالِل.أهنم قلبوا الدةن، فَّعلوا اْلالل حراما، و  ومنها:
.ومنها:   أهنم َموههوا على اَّلل  بزعمهم وعلى عباده، ولبسوا عليهم دةنهم، واسُعملوا اخلداع واْليلة ِف دةن اَّلل 
: أن العوا د ايفخالْة للشرع مع اِلسُمرار عليها، ةزول قبَها عن النْوس، ورِبا ظن أهنا عوا د حسنة، فَح  من الغلط ومنها

 ( أي: ليوافقوها ِف ذا قال ) ةوَض ُّ ب ه  الهذ ةَن َكَْرووا حيو لُّونَهو َعاًما َوحيوَر  موونَهو َعاًما ل يروَواط ئووا ع دهَة َما َحرهَ  اَّللهو والضالل ما حح ، وهل
.  العدد، فيَلوا ما حر  اَّلل 

ِف الضالل وايفوقع هلم ِف هذا الضالل كرباؤهم أي : ةوقع الذةن كْروا بسبب ار،كاِبم للنسيء ) ُيَضلُّ ِبِه الهِذيَن َكَفُروْا (  
 وشياطينهم.

ُُِلِ ونَُه َعام ا َوَُُر ُِمونَُه َعام ا ( أي : أن هؤِلء الكافرةن من مناهر ضالهلم، أهنم حيلون الشهر ايفؤخر عن وقُه عاماً من اْلعوا ،  ) 
: حيافنون على حرمة الشهر اْلرا  عاما آخر ، إذا كان  وحيرمون مكانه شهرًا آخر ليس من اْلشهر اْلر  ، وأهنم حيرمونه أي 

 محلَُهم ِف ذلَ.
 حيلون الُأخْي عامًا وهو العا  الذي ةرةدون أن ةقا،لوا ِف احملر  ، وحيرمون الُأخْي عامًا آخر وهو العا   قال الواحدي :

 الذي ةدعون احملر  على هرميه .
( وايفعىن : فع  ايفشركون ما فعلوه من الَُلي  والَُرمي لْلشهر على حسب أهوا هم ، ليوافقوا ِبا  ) ل ِيُـَواِطُؤوْا ِعدهَة َما َحرهَم اَّللهُ 

.  فعلوه عدة اْلشهر اْلر  ، حبيث ،كون أربعة ِف العدد وإن َل ،كن عق اْلشهر احملرمة ِف شرةعة اَّلل 
 . قال أه  اللغة ةقال : واطأت فالناً على كذا إذا وافقُه 
 باس رضي هللا عنهما : إهنم ما أحلوا شهراً من اْلرا  إِل حرموا مكانه شهراً من اْلالل ، وَل حيرموا شهراً من قال ابن ع

اْلالل إِل أحلوا مكانه شهراً من اْلرا  ، ْلْ  أن ةكون عدد اْلشهر اْلر  أربعة ، مطابقة يفا ذكره هللا ،عاَ ، هذا هو ايفراد من 
 ايفواطأة.

 ل وا شهرًا إِل حرموا شهرًا لُبقى اْلشهر اْلر  أربعة ، وهذا هو الحَيح ، ِل ما ةذكر أهنم  : أي قال القرطيب َل حيو
 ْعلوا اْلشهر مخسة.

أي : فيَلوا بُغيْيهم الشهور احملرمة ، ما حرمه اَّلل  ِف شرعه ، فهم وإن كانوا وافقوا شرةعة اَّلل  ِف عدد  ) فـَُيِحلُّوْا َما َحرهَم اَّللهُ (
 ةسَُلون شهر احملر  وحيرمون بدله شهر صْر. -مْالً  -ور احملرمة ، إِل أهنم خالْوه ِف ختحيحها فقد كانوا الشه

َِِْم (  ُْم ُسوُء َأْعَما ََ  أي : زةن هلم الشيطان سوء أعماهلم ، فَّعلهم ةرون العم  القبيح عماًل حسناً .) زُيِ َن 
 اهلداةة ايفنْية هنا هداةة الُوفي، ، أما هداةة البيان واَرشاد فهي حاصلة لك  أحد . رِيَن () َواَّللهُ اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكافِ  
 : وأما اهلداةة ِبعىن الدِللة على اْل، واَرشاد اليه فقد نحبها هللا سبَانه جلميع عباده. قال الشوكاين 
 ةة )إ نه هللَا َِل ةَرْهد ي اْلَقْوَ  النهال م ق ( ، وهنا سؤال معروف ، وهو أن هللا قد  هد  كْْي من الكْار ، ومْ  هذه اْل
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هق :  فَكْم م ْن كافرٍّ ظاَلٍّ ةهدةه هللا؟ فكيف قال )َواَّللهو َِل ةَرْهد ي اْلَقْوَ  اْلَكاف ر ةَن ( واجلواب من ْو
، أي: ِل ةهد ي ا أحدمها : لقوَ  الكافرةَن الذةن َسَبَ، ِف ع ْلم ه  عد و أن هذه اْلةَة الكرميَة وأمْاهَلا ِف القرآن  من العا    ايفخحوص 

 هداةُ هم وشقاؤهم شقاًء أزلياا .
ََ َِل ةروْؤم نووَن ) اء،ْرهوْم كو ُّ آةَةٍّ ( .96كقول ه ) إ نه الهذ ةَن َحقهْ  َعَلْيه ْم َكل َم و رَب   َْ  ( َوَلْو 

. وعلى أن هذه اْلةَة الكرميَة من العا    ايفخحوص   وقولوه ) َلَقْد َح،ه اْلَقْولو َعَلى َأْكَْر ه ْم فَرهوْم ِلَ   ةروْؤم نووَن ( . وحنو ذلَ من اْلةات 
 بآةاتٍّ أوَخَر فاَل إشكاَل.

ِل ةهدي النايفق ما داموا محر ةن على ظلمهم، فإن رزقهم هللا الُوبة واَنابة زال اسم النلم عنهم، وَل ةدخلوا ِف  القول ال اين:
 ِل إشكال ِف هداةُهم .   ) الشنقيطي ( . عداد النايفق، فحار

واَّلل  ،عاَ اقُض  حكمُه أن ِل ةهد  القو  الكافرةن إَ طرةقه القومي ، ْلهنم بسبب سوء اخُيارهم اسَُبوا العمى على 
 اهلد  ، وآثروا طرة، الغي على طرة، الرشاد .

 الفوائد :
 ي : ْاءت مع كْرهم باهلل ، ْلن الكافر إذا أحدث معحية ازداد كْراً.وأخرب أن  النسيء زةادة ِف الكْر أ قال أبو حيان : -1

سهم ( كما أن  ايفؤمن إذا أحدث طاعة ازداد إمياناً. ساً إَ ْر  قال ،عاَ ) فزادهتم ْر
لقهى عن الوحي اَهلي ْلن  هللا الذي خل، هذا العاَل قال ابن عاشور-2 ا ،ُو هو الذي ةسون   : واعلم أن  حرمة اْلزمان والبقاع إمل 

له نناَمه فبذلَ ،سُقر  حرمة ك   ذي حرمة ِف نْوس كيع الناس إذ ليس ِف ذلَ عم  لبعضهم دون بعض ، فإذا أدخ  على 
ما ْعله هللا من ذلَ ،غيٌْي ،قش ع  اْلرمة من النْوس فال ةرضى فرة، ِبا وضعه غْيه من الْرق ، فلذلَ كان النسيء زةادة ِف 

.الكْر ْلن ه من اْل  وضاع الِت اصطلح عليها الناس ، كما اصطلَوا على عبادة اْلصنا  بُلقق عمرو ابن َْلي 
 خبث الكْار بالُالعب ِف دةن هللا . -3
 هرمي ،غيْي معاَل الشرةعة . -4
 أن ،غيْي معاَل الشرةعة قد ةؤدي مع مرور اْلزمان واْلوقات إَ نسيان الشرةعة و،ركها . -5
 أن ةوزةن لإلنسان اْلعمال القبيَة فْياها حسنة .من أقبح اْلمور  -6

ْلُتْم ِإََل اأْلَْرِض أَ  َرِة َفَما َمتَاُع ) يَا أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِف َسِبيِل اَّللِه اثهاقـَ َِ َيا ِمَن اْْل نـْ َرِضيُتْم بِاْْلََياِة الدُّ
يَ  نـْ َرِة ِإاله قَِليٌل )اْْلََياِة الدُّ َِ رَُكْم َواَل َُُضرُّوُا َشْي  ا َواَّللهُ َعلَ 38ا ِف اْْل ْبُكْم َعَذاب ا أَلِيم ا َوَيْسَتْبِدْل قـَْوم ا َغيـْ ْنِفُروا يـَُعذِ  ى ُكلِ  ( ِإاله ُـَ
 ( ( .39َشْيٍء َقِديٌر )
 [ . 39 -38] الُوبة : 

------------ 
 ِف غزوة ،بو ، حق طاب  الْمار والنالل ِف شدة اْلر ومَحَارهة القيظ . رسول هللا  هذا شروع ِف عُاب من ختلهف عن

 : هذه اْلةة هي بال اخُالف نازلة عُابًا على ختلف من ختلف عن رسول هللا  قال ابن عطية  ،  ِف غزوة ،بو
ال وكان  سنة ،سع من اهلَّرة بعد الُْح بعا  غزا فيها الرو  ِف عشرةن ألْاً بق را  كب وراْ  ، وختلف عنه قبا   من الناس وْر

 من ايفؤمنق كْْي ومنافقون .
 عود إَ ،رغيب ايفؤمنق وحْهم على ايفقا،لة بعد ذكر طرف من فضا ح أعدا هم . ) يَا أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا (



79 

 

  ةقة العُاب على الُباطئ : هذا ابُداء خطاب للمؤمنق للَُرةض على اجلهاد ِف سبي  هللا ، بطر قال ابن عاشور
 بإْابة دعوة النْْي إَ اجلهاد ، وايفقحود بذلَ غزوة ،بو .

 اسُْها  فيه معىن اَنكار والُوبيخ . ) َما َلُكْم (
 أي: إذا دعيُم إَ اجلهاد ِف سبي  هللا ، وقي  لكم : انْروا ِف سبي  هللا .) ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِف َسِبيِل اَّللِه ( 

 ر : اخلرول السرةع من موضع إَ غْيه ْلمرٍّ حيدث ، وأكْر ما ةطل، على اخلرول إَ اْلرب ،  قال ابن عاشور ْْ : والنره
 ومحدره حينئذٍّ النْْي.

 وسبي  هللا : اجلهاد ، مس ي بذلَ ْلن ه كالطرة، ايفوص   إَ هللا ، أي إَ رضاه.
ْلُتْم ِإََل األْرِض ( أي  ْم و،باطأَو و،قاعسُوم عن اخلرول  ِف سبي   اَّلله  لغزو  الكْار .: َ،َكاَسْلُو ) اثهاقـَ

  : أي أثاقلُم ما لق إَ الدنيا وشهواهتا الْانية عما قلي  وكرهُم مشاق اجلهاد ومُاعبه ايفسُُبعة للراحة قال اْللوسي
ح الْاَ بأنه أبعد عن ،وهم شا بة اخلالدة واْلياة الباقية ، أو إَ اَقامة بأرضكم ودةاركم واْلول أبلغ ِف اَنك ار والُوبيخ وْر
ب سنة ،سع .  الُكرار ِف اْلةة ، وكان هذا الُْاق  ِف غزوة ،بو  وكان  ِف ْر

  : اَْلْرض  ( .قال املاوردي ََ  قوله ،عاَ ) اثهاقَرْلُوْم إ 
 قي  : إَ اَقامة بأرضكم ووطنكم.

 ْلهنا فيها ، وهذا قول الضَا .وقي  : اطمأننُم إَ الدنيا ، فسماها أرضاً 
 : ه بدةع : ْلن  ،باطؤهم عن الغزو ، و،طل بهم العذر ، كان أعنم  قال ابن عاشور قوله ،عاَ ) إَ اْلرض ( كال  مْو

 بواعْه رغبُهم البقاء ِف حوا طهم ومثارهم ، حىت  ْع  بعض ايفْس رةن معىن اثاقلُم إَ اْلرض : ملُم إَ أرضكم ودةاركم.
  اَلَف بَرْقَ اْلعوَلَماء  أَنه اْلمورَاَد ب ه  َغْزَوةو ،َربووَ ، َدَعا َرسوولو اَّلله  ابن العريب : قال َها ِف  مَحهارَة   ِف  حَمَ    النهْ ْي : َِل خ  إلَيرْ

; فَاْسَُرْوََ َعَلى النهاس  اْلَكَس و، َوَغلَ  ، َوطَي  ب  الْ  َمار ، َوبَرْرد  الن  اَلل  َها اْْلََم و، فَرَُرَقاَعدووا َعْنهو، َو،َرَْاقَرلووا َعَلْيه ، اْلَقْيظ  بَرهوْم َعَلى اْلَمْي   إلَيرْ
َرة . نْرَيا َعَلى ثَرَواب  اْْلخ  ةَْاَر ل لدُّ ََ ب َقْول ه  َهَذا ، َوَعاَب َعَلْيه ْم اَْ   فَرَوخبهَهوْم اَّللهو َعَلى َذل 

  : ع من الطا ف  ايفروي عن ابن عباس أن هذه اْلةةقال الرازي نزل  ِف غزوة ،بو  ، وذلَ ْلنه عليه السال  يفا ْر
أقا  بايفدةنة وأمر جبهاد الرو  ، وكان ذلَ الوق  زمان شدة اْلر وطاب  مثار ايفدةنة وأةنع  ، واسُعنموا غزو الرو  وهابوه ، 

 فنزل  هذه اْلةة.
وه :  قال احملققون : وإملا اسُْق  الناس ذلَ لْو

 الزمان ِف الحيف والقَط.شدة أحدها :  
 بعد ايفسافة واْلاْة إَ اِلسُعداد الكْْي الزا د على ما ْرت به العادة ِف سا ر الغزوات. وثانيها :
 إدرا  الْمار بايفدةنة ِف ذلَ الوق . وثال ها :
 شدة اْلر ِف ذلَ الوق .ورابعها : 
امسها :  ُض  ،ْاق  الناس عن ذلَ الغزو ، وهللا أعلم.مهابة عسكر الرو  فهذه اجلهات الكْْية اُْمع  فاق َو

َرِة (  َِ نـَْيا ِمَن اْل  أي: ما لكم فعلُم  هكذا أرضا منكم بالدنيا بدًِل من اْلخرة .) َأَرِضيُتْم بِاْْلََياِة الدُّ
  : ََْه الناس  وأقلههم عقاًل هو َمْن ةرضى بالدنيا بدًِل من اْلخرة ; ْلنه ةعقال الشنقيطي ُاضو القليَ  الُافَه من َْلنه َأْس

ٌّ للعقد  الذي َعَقَدهو معهم; ْلن اَّللهَ  ْمين   )ْ ه وعال( عقد عوْقَدًة الكْْي  الذي ِل ةروَقد  رو قدرَه إِل اَّللهو، وِف هذا َوخبهَهوْم; ْلنه نَرْقٌض ض 
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م باجلهاد ، ةشذي من ايفؤمن  حياَ،ه الدنيوةَة وهي حياٌة بيَنه وبَق عباد ه ايفؤمنَق َوأَبْرَرَمَها، وهو أنه اْشَُرَر  منهم أنَْسهم وأمواهلَ 
، ةشذةها منه حبياةٍّ أبدةةٍّ سرمدةةٍّ، ِل شيَب فيها وِل هرَ  وِل مرَض  قحْيٌة مونغهَحٌة مشوشٌة باْلمراض  وايفحا ب  والبالةا وايفشاق  

ا اًل من الدنيا ب اْلْوور  اْلع ق  والو ْلدان  وغوَرف  اجلنة  وأهنار ها ومثار ها، وِل غضَب وِل َأََلَ وِل ،شوةَ ، وةشذي منه ماًِل قلياًل َوَعَرًضا ز 
. فهذا هو البيعو الرابحو، َواَّللهو ةقولو ِف هذه السورة  الكرمية : )إ نه اَّللَه اْشَُرَر   ه  اَّلله  الكرمي  ْْ ْوَسهوْم والننر  إَ َو م َن اْلموْؤم ن َق أَنْر

جن ي   َواْلقوْرآن  َوَمْن أَْوىَف ب َعْهد ه  م َن اَّلله  ب َأنه هَلومو اجْلَنهَة ةروَقا، لووَن ِف  َسب ي   اَّلله  فَريَرْقُرولووَن َوةروْقَُرلووَن َوْعًدا َعَلْيه  َحقاا ِف  الُرهْورَاَوأَْمَواهَلوم   َ ة  َوا
ََ هو  رووا ب بَرْيع كومو الهذ ي بَاةَرْعُوم ب ه  َوَذل  َْْوزو اْلَعن يمو( هذا هو البيعو الرابحو وايفعاملةو الراَْةو، أما الذي ةَرنرْقوضوَها وةنكْوها فَاْسَُْبش  َو اْل

ْ يٌه ةسَُ،ُّ أشده اَنكار  .  وةقد و للدنيا على اْلخرة  فهذا َس
 ْ زهد ،بار  و،عاَ ِف الدنيا، ورغب ِف اْلخرة، فقال: 

َيا ِف  نـْ َرِة ِإال قَِليٌل ) َفَما َمَتاُع اْْلََياِة الدُّ َِ داا . اْل  ْ  ( أي: ِف ْنب ها وبالنسبة  واَضافة  إليها ) إ ِله قَل يٌ  ( 
 والدنيا هي هذه اْلياة الِت نعيشها الِت قب  اْلخرة ، ومسي  الدنيا لسببق :

 : ْلهنا قب  اْلخرة ِف الزمن . السب ُّ األول
 خرة .لدناءهتا وحقارهتا بالنسبة لآل السب ُّ ال اين :

 وِف هذه اْلةة حقارة الدنيا وخسُها بالنسبة لآلخرة .
َرة  إ ِله قَل يٌ  (   نْرَيا ِف  اْْلخ   . كما قال ،عاَ ) َفَما َمَُاعو اْْلََياة  الدُّ

َرة  إ ِله َمَُاٌع ( . نْرَيا ِف  اْْلخ   وقال ،عاَ ) َوَما اْْلََياةو الدُّ
ٌر َوأَبْرَقى ( .قال ،عاَ ) َبْ  ،روْؤث رووَن اْْلََيا َرةو َخيرْ نْرَيا . َواْلخ   َة الدُّ

َْدو َوَما ع ْنَد اَّلله  بَاقٍّ ( .  وقال ،عاَ) َما ع ْندَكوْم ةَرنرْ
ٌر َوأَبْرَقى  نْرَيا َوز ةَنُروَها َوَما ع ْنَد اَّلله  َخيرْ  ( .وقال ،عاَ ) َوَما أوو، يُوْم م ْن َشْيءٍّ َفَمَُاعو اْْلََياة  الدُّ

ع ( رواه مسلم . قال النِب   ) ما الدنيا ِف اْلخرة إِل كما جيع  أحدكم إصبعه ِف اليم فليننر ِبا ةْر
 ما للدنيا بالنسبة لآلخرة ِف قحر مدهتا وفناء لذاهتا ودوا  اْلخرة ودوا  لذاهتا ونعيمها إِل   قال النووي رمحه هللا :

 كنسبة ايفاء الذي ةعل، باَصبع إَ باقي البَر .
 كان  الدنيا ،عدل عند هللا ْناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء ( رواه الذمذي .  ) لو وقال 

 ) يفوضع سوط أحدكم ِف اجلنة خْي من الدنيا وما فيها ( رواه البخاري . وقال  
 فمُاع الدنيا ةزول ، أو أن  ،زول عنه ، وكذلَ نعيمه فهو قلي  بالنسبة لنعيم اْلخرة .

 نوا ةُمُعوَن ِبا إذا بوع ْووا حيلْوَن أهنم ما َمَكْووا فيها إِل ساعًة .وأهلوها الذةن كا 
َر َساَعةٍّ ( .   مو اْلموَّْر مووَن َما لَب ْووا َغيرْ  كما قال ،عاَ ) َوةَرْوَ  ،َرقوو و السهاَعةو ةروْقس 

، وهو قو  لوه ِف )طه( ) إ ْذ ةَرقوولو أَْمَْرلوهوْم َطر ةَقًة إ ن لهب ُْْوْم إ ِله ب  إن أقواهم عقاًل وأثبَُهم ننرًا ةَدهع ي أهنم َمَكْووا ةوًما أو بعَض ةو ٍّ
 ةَرْوًما ( .

اَها ( . ََ يهًة أَْو ضو  وقال ،عاَ )َكأَنرههوْم ةَرْوَ  ةَرَرْونَرَها َلَْ ةَرْلَبْووا إ ِله َعش 
اَءهوْم َما كَ  َْ ْوه  ن َق .  َُرهعووَن ( .وقال ،عاَ )أَفَرَرأَْةَ  إ ْن َمُرهْعَناهوْم س   انووا ةووَعدووَن . َما أَْغىَن َعنرْهوْم َما َكانووا ميو

 ُّ  وقال هللا ،عاَ عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه ) ةا قو  إملا هذه اْلياة الدنيا مُاع وإن اْلخرة هي  قال ابن ر :
 دار القرار ( وايفُاع : هو ما ةُمُع به صاحبه برهة ْ ةنقطع وةْىن .
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الدنيا بأكْر من ذكر فنا ها و،قلب أحواهلا ، وهو أدل دلي  على انقضا ها وزواهلا ، فُُبدل صَُها بالسقم ، فما عيب  
ودها بالعد  ، وشبيبُها باهلر  ، ونعيمها بالبؤس ، وحياهتا بايفوت ، فُْارق اْلْسا  النْوس، وعمارهتا باخلراب واُْماعها  وْو

، قال بعض السلف ِف ةو  عيد وقد ننر إَ كْرة الناس وزةنة لباسهم : ه  ،رون إِل بْرقة اْلحباب وك  ما فوق الذاب ،راب
 ةقول : ةا دار ختربق وميوت سكانَ . خرقاً ،بلى أو ْلماً ةأكله الدود غداً ، وكان اَما  أمحد 

  :وعد ،عاَ على ،ر  اجلهاد فقال، ْ 
ْبُكْم َعَذاب ا أَلِيم ا)  ْنِفُروا يـَُعذِ   ( َهَذا ،َرْهد ةٌد َشد ةٌد ، َوَوع يٌد موؤَكهٌد ، ِف  ،َرْر   النهْ ْي  . ِإال ُـَ
  الناهرو أن هذا العذاَب شامٌ  لعذاب  الدنيا وعذاب  اْلخرة ، ْلن الُكاسَ  عن مقاومة  اْلعداء  ِف دار  الدنيا من

م كما هو واقٌع اْلَن; ْلن ايفسلمَق، أو من أسباب  عذاب  الدنيا; ْلنه ةوْضع فو ايفسلمَق وةقوي أعداَءهم فيوهينوهنم ِف  قعر  بيوهت 
ةُسموَن باسم  ايفسلمَق معذبوَن ِف أقطار  الدنيا من ْهة  الكْرة ، ةضطهدوهَنم، وةنلموهَنم، وةقُلوهَنم، وةَُكموَن ِف خْيات  

  )ْ ه وعال(.بالد هم، وهذا كولُّهو من أنواع  عذاب  الدنيا لذك هم اجلهاَد وإعالَء كلمة  اَّلله  
   نْرَيا ب اْسُ ياَلء  اْلَعدوو   َعَلى َمْن َلَْ َةْسَُرْول  َعَلْيه  ، َوب النهار ََ واْلَعَذابو اْْلَل يمو هوَو الهذ ي ِف  الدُّ َرة  ، َوز ةَاَدًة َعَلى َذل   ِف  اْْلخ 

انَهو ) َوإ ْن ،رَ  ََ  َُرَولهْوا َةْسَُْبد ْل قَرْوًما َغيرْرَكوْم ( .اْسُ ْبَدالو َغْْي كوْم ، َكَما قَاَل اَّللهو سوْب
 هذا سخط على ايفُْاقلق عنيم ، حيث أوعدهم بعذاب أليم مطل، ةُناول عذاب الدارةن ، وأنه  قال أبو حيان :

 ةهلكهم وةسُبدل قوماً آخرةن خْياً منهم وأطوع ، وأنه غين عنهم ِف نحرة دةنه ، ِل ةقدح ،ْاقلهم فيها شيئاً.
 قوله ،عاَ )ةروَعذ  ْبكوْم َعَذابًا أَل يًما ( ِف الدنيا واْلخرة، فإن عد  النْْي ِف حال اِلسُنْار من كبا ر  عدي :قال الس

بة ْلشد العقاب، يفا فيها من ايفضار الشدةدة، فإن ايفُخلف، قد عحى اَّلل  ،عاَ وار،كب لنهيه، وَل ةساعد على  الذنوب ايفْو
، وِل ذب عن كُا ب اَّلل  وشرعه، وِل أعان إخوانه ايفسلمق على عدوهم الذي ةرةد أن ةسُأصلهم وميَ، دةنهم، نحر دةن اَّلل 

، فَقي، ِبن هذا حاله أن ةُوعده اَّلل   ورِبا اقُد  به غْيه من ضعْاء اَميان، ب  رِبا َف ه ِف أعضاد من قاموا جبهاد أعداء اَّلل 
 بالوعيد الشدةد .

 ذبكم ( لْظ عا  ةدخ  هُه أنواع عذاب الدنيا واْلخرة ، والُهدةد بعمومه أشد : قوله ،عاَ ) ةع قال ابن عطية
 ختوةْاً .

رَُكْم (  ْوه ِل َةكوونووا أَْمَْاَلكومْ  ) َوَيْسَتْبِدْل قـَْوم ا َغيـْ   ( أي: لنحرة نبيه وإقامة دةنه، كما قال ،عاَ ) إ ْن ،َرَُرَولهْوا َةْسَُْبد ْل قَرْوًما َغيرْرَكوْم 
  أي قوماً مطيعق مؤثرةن لآلخرة على الدنيا . اْللوسي :قال 
  : ودةَن إذا َل ةوط يعووهو َومَيَُْْ لووا أمرَه فهو َغين ٌّ عنهم ققال الشنقيطي ادٌر َأْكَْرَر اَّللهو )ْ ه وعال( ِف القرآن  م ْن ذ ْكر ه  أن ايفْو

َْن َرْلوْوهو  م وإزالُ هم بالكلية  واَ،يان  ِب  رًا منهمعلى إذهاِب   . ْم، ب  َمْن ةكونو َخيرْ
ََ َقد ةرًا ( .  كما قال ،عاَ ) إ ن َةَشْأ ةوْذه ْبكوْم أَةرَُّها النهاسو َوةَْأت  ب آَخر ةَن وََكاَن اَّللهو َعَلى َذل 

 ذور  ةهة  قَرْو ٍّ آَخر ةَن ( . إ ن َةَشْأ ةوْذه ْبكوْم َوَةْسَُْخل ْف م ن بَرْعد كوْم مها َةَشآءو َكَمآ أَنَشَأكوْم م  نوقال ،عاَ ) 
َْد ةدٍّ َوَما ذلَ َعَلى هللا ب   َْل،ٍّ  َعز ةزٍّ ( أي: وذكر ،عاَ: أن ذلَ هق عليه غْي صعب وهو قوله ،عاَ ) إ ن َةَشْأ ةوْذه ْبكوْم َوةَْأت  خب 

 ليس ِبمُنع وِل صعب.
اجلهاد، ونوكوولكم و،ْاقلكم عنه ) َواَّللهو َعَلى كو    َشْيءٍّ َقد ةٌر ( أي:  أي: وِل ،ضروا هللا شيًئا بُوليكم عن ) َوال َُُضرُّوُا َشْي  ا ( 

 قادر على اِلنُحار من اْلعداء بدونكم.
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 : قوله ،عاَ ) َوِل َ،ضورُّوهو َشْيًئا ( . قال اخلازن 
ضرون أنْسكم بذككم اجلهاد مع رسول الضمْي راْع إَ هللا ،عاَ ةعين وِل ،ضروا هللا شيئًا ْلنه غين عن العايفق وإملا ، قيل : 

 . هللا 
 وةشهد هلذا القول آةات :

َ هَلومو   اهْلوَد  َلْن َةضورُّوا اَّللَه َشْيًئا ( .كقوله ،عاَ ) إ نه الهذ ةَن َكَْرووا َوَصدُّوا َعْن َسب ي   اَّلله  َوَشاقُّوا الرهسووَل م ْن بَرْعد  َما ،َربَرقه
عوهو هلم،  ،دلُّ على هذا اْلةاتو  ْْ القرآنيةو الكْْيةو أن اَّللَه َغين ٌّ عن َخْلق ه  الذةن ةدعوهم لطاعُ ه، فإملا ةَْدعووهوْم لنْع هم، فامُْاهلوم نَر
 وِتردوهم ضرروه عليهم .

يٌد ( .    كما قال ،عاَ ) َفَكَْرووا َو،َرَولهوا وهاْسَُرْغىَن اَّللهو َواَّللهو َغين ٌّ محَ 
يٌد ( .وقال ،عاَ ) إ   يًعا فَإ نه اَّللَه َلَغين ٌّ محَ   ْن َ،ْكْورووا أَنْرُوْم َوَمْن ِف  اَْلْرض  كَ 

َر ( . ْْ ٌّ َعْنكوْم َوَِل ةَرْرَضى ل ع َباد ه  اْلكو  وقال ،عاَ ) إ ْن َ،ْكْورووا فَإ نه اَّللَه َغين 
 اً فإن هلل ناصره على أعدا ه وِل رذله .شيئ ةعين : وِل ،ضروا حممداً  الضمْي راْع إَ رسول هللا  وقيل :

 وِف هاء ) ،ضرُّوه ( قوِلن : قال ابن اجلوزي : 
ع إَ هللا ، وايفعىن : ِل ،ضروا هللا بذ  النْْي ، قاله اْلسن.  أحدُها : أهنا ،ْر

ع إَ رسول هللا  ال. والْاَ : أهنا ،ْر  ، فايفعىن : ِل ،ضروه بذ  نحره ، قاله الْز
 ( أي: قادر على اِلنُحار من اْلعداء بدونكم.  َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديرٌ ) َواَّللهُ 
  قال اْلسن وعكرمة هذا اْلةة منسوخة بقوله وما كان ايفؤمنون لينْروا كافة وقال اجلمهور هذه اْلةة حمكمة ْلهنا خطاب

 فال نسخ. فلم ةنْروا كما نق  عن ابن عباس وعلى هذا الُقدةر لقو  اسُنْرهم رسول هللا 
 الفوائد :

 أن اجلهاد ةكون واْباً إذا اسُنْر اَما  .-1
 من أعنم عالمات اَميان النْْي لنحرة دةن هللا .-2
 أن مُاع الدنيا قلي  .-3
 خطر فُنة الدنيا ، وأن الُعل، ِبا من أعنم ما ةحد عن اِلسَُّابة ْلمر هللا .  -4

كوْم َوأَْوِلد كوْم َعدوواا لهكوْم فَاْحَذرووهوْم ( .كما قال ،عاَ ) ةَا أَةرَُّها الهذ ةَن آمَ   ْ  نووا إ نه م ْن أَْزَوا
ٌر َعن يٌم ( . ْْ َنٌة َواَّللهو ع نَدهو َأ َا أَْمَوالوكوْم َوأَْوِلدوكوْم ف ُرْ  وقال ،عاَ ) إ مله

ب للعذاب اْلليم الشدةد ِف الدن -5  يا واْلخرة .أن ،ر  اجلهاد ِف سبي  هللا ونحرة دةن هللا مْو
وب نحرة دةن هللا . -6  ْو
 أنه كلما قوي إميان العبد قوة  اسَُّابُه هلل ولرسوله .-7
 ذ  من ،كاس  و،قاعس عن اجلهاد ِف سبي  هللا .-8
 أن هللا ةبُلي عباده باجلهاد ليعلم الحادق من الكاذب .-9

 أن هللا ِل ةعَّزه شيء . -10
ََُرُا   ُُُروُا فـََقْد َن َُاِحِبِه ال حَتَْزْن ِإنه ) ِإال ُـَْن نَـنْيِ ِإْذ مُهَا ِف اْلَغاِر ِإْذ يـَُقوُل ِل َرَ ُه الهِذيَن َكَفُروا ثَاينَ اثـْ َْ  اَّللهَ َمَعَنا فَأَنزَل اَّللهُ ِإْذ َأ
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 ( ( .40السُّْفَلى وََكِلَمُة اَّللِه ِهَي اْلُعْلَيا َواَّللهُ َعزِيٌز َحِكيٌم )اَّللهُ َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوأَيهَدُا ِبُُنوٍد َيْ ُـََرْوَها َوَ َعَل َكِلَمَة الهِذيَن َكَفُروا 
 [ . 40] الُوبة : 

--------- 
  : اعلم أن هذا ذكر طرة، آخر ِف ،رغيبهم ِف اجلهاد ، وذلَ ْلنه ،عاَ ذكر ِف اْلةة اْلَو أهنم إن َل قال الرازي

 إن هللا ةنحره بدلي  أن هللا نحره وقواه ، حال ما َل ةكن معه إِل ْر  واحد .ةنْروا باسُنْاره ، وَل ةشُغلوا بنحر،ه ف
ُُُرواُ )  ْن ََُرُا اَّللهُ  ِإال ُـَ وا معه إَ غزوة ،بو  ، فاهلل ةنحره كما نحره. فـََقْد َن  ( ةعين : إن َل ،نحروه وختْر
نَـنْيِ ِإْذ مُهَا )   َرَ ُه الهِذيَن َكَفُروا ثَاينَ اثـْ َْ ( أي: عا  اهلَّرة، يفا هم ايفشركون بقُله أو حبسه أو نْيه، فخرل منهم  ِف اْلغَارِ ِإْذ َأ

وا ِف آثارهم، ْ  ع الطهَلبو الذةن خْر هاربًا صَبة صد  ةقه وصاحبه أيب بكر بن أيب قَافة، فلَّأ إَ غار ثور ثالثة أةا  لْْي
ةوَسك  نه  منهم أذ ، فَّع  النِب  حد، فيخلص إَ الرسول جيزع أن َةطهلع عليهم أ ةسْيا حنو ايفدةنة، فَّع  أبو بكر 

 وةَْب  ُه وةقول: " ةا أبا بكر، ما ظنَ باثنق هللا ثالْهما .
  وايفراد بالغار ثقب ِف أعلى ثور وهو ْب  ِف اجلهة اليمىن يفكة على مسْي ساعة ، مكْا فيه كما روي عن ابن عباس

 لف إليهما بالطعا  عامر بن فهْية .رضي هللا ،عاَ عنهما ثالثة أةا  رُ
  : ومعىن إخرال الذةن كْروا إةاه : فعلهم به ما ةؤدي إَ اخلرول ، واَشارة إَ خرول رسول هللا قال أبو حيان  من

 مكة إَ ايفدةنة.
 : م فيه عليهم وهو خرل بنْسه فار اً ، لكن بإجلا هم إَ ذلَ حىت فعله ، فنسب الْع  إليهم ور، ب اْلك قال القرطيب

 ; فلهذا ةقُ  ايفكر ه على القُ  وةضمن ايفال ايفَُلف باَكراه ; َجلا ه القا،  وايفُل ف إَ القُ  واَ،الف.
َُاِحِبِه ال حَتَْزْن ِإنه اَّللهَ َمَعَنا هق ( ةرةد أن النِب  ) ِإْذ يـَُقوُل ِل  : قال لحاحبة أيب بكر " ِل َهَْزْن " فاحُم  قوله ذلَ له ْو

 أحدُها : أن ةكون ،بشْياً ْليب بكر بالنحر من غْي أن ةنهر منه حزن.
والْاَ : أن ةكون قد ظهر منه حزن فقال له ذلَ ختْيًْا و،سلية. وليس اْلزن خوفًا وإملا هو ،أَل القلب ِبا ختيله من ضعف 

 ناصرنا على أعدا نا. "ِلَ َهَْزْن إ نه اَّللَه َمَعَنا " أي الدةن بعد الرسول فقال له النِب 
  ،إذا ةقول لحاحبه ، منقبة عنيمة ْليب بكر الحدة . 

 ( أي : بالنحر والرعاةة واْلْظ والكالءة. ) ِإنه اَّللهَ َمَعَنا
 ( أي: ،أةيده ونحره عليه، أي: على الرسول ِف أشهر القولق .) فَأَنزَل اَّللهُ َسِكيَنَتُه َعَلْيِه 

 ي عن ابن عباس وغْيه، قالوا: ْلن الرسول َل ،زل معه سكينة .وقي : على أيب بكر، ورو  
 وهذا ِل ةناِف جتدد سكينة خاصة بُلَ اْلال . 
 قوله ،عاَ ) فأَنَزَل اَّللهو َسك يَنَُهو َعَلْيه  ( فيها قوِلن : قال املاوردي : 

ال. على النِب  أحدمها :  ، قاله الْز
 م نبيه بالنحر.على أيب بكر ْلن هللا قد أعل وال اين :

 ( أي: ايفال كة . َوأَيهَدُا ِبُُنوٍد َيْ ُـََرْوَها) 
 أي : الساقطة ايفخذولة . َوَ َعَل َكِلَمَة الهِذيَن َكَفُروا السُّْفَلى () 
سَلنا والذةن آمنوا ِف اْلياة كما قال ،عاَ ) وكان حقًا علينا نحر ايفؤمنق ( وقال ،عاَ ) إنا لننحر ر   وََكِلَمُة اَّللِه ِهَي اْلُعْلَيا ( 
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ْنَدنَا هَلومو اْلَغال بووَن ( فدةن اَّلل  هو الناهر العاِل على سا ر اْلدةان ْو ، باْلَّمل الدنيا وةو  ةقو  اْلشهاد ( وقال ،عاَ ) َوإ نه 
 الواضَة، واْلةات الباهرة والسلطان الناصر.

 ارب .( ِل ةغالبه مغالب ، وِل ةْو،ه ه َواَّللهُ َعزِيزٌ ) 
 ِف انُقامه وانُحاره، منيع اجلناب، ِل ةوضا  من ِلذ ببابه، واحُمى بالُمسَ خبطابه .

  ، وهي ثالثة أنواع : سم من أمساء هللا وهو : العزةز ، وهو مُضمن لحْة العزة الكاملة هللا
o : ِبعىن أن هللا ذو قْدر شرةف عنيم ، كما قال النِب  عزة القْدر . ) السيد هللا ( 
o ِبعىن أن هللا القاهر لك  شيء ، ِل ةوغلب ، كما قال ،عاَ )َوهوَو اْلَقاه رو فَرْوَق ع َباد ه  ( . زة القهر :وع 
o : ِبعىن أنه ميُنع أن ةناله أحد بسوء أو نقص . وعزة االمتناع 
 : ُنع أن ةناله أحد من ) العزةز ( الذي له العزة كلها : عزة القوة ، وعزة الغلبة ، وعزة اِلمُناع ، فام قال السعدي

ودات ، ودان  له اخلليقة وخضع  لعنمُه .  ايفخلوقات ، وقهر كيع ايفْو
 : بة على معرفة هذا االسم  اْلثار املرُت

 أن امسه سبَانه ) العزةز ( ةسُلز  ،وحيده وعباد،ه وحده ِل شرةَ له ، إذ الشركة ،ناِف كمرال العزة . أوال  :
ُه سبَانه من ك  سوء و،نزةهه من ك  شر ونقص ، قال ابن القيم : ومن ِتا  عز،ه : براء،ه عن ك  ومن كمال العزة ،رب  ثانيا  :

 سوء وشر وعيب ، فإن ذلَ ةناِف العزة الُامة .
من كمال عز،ه سبَانه نْاذ حكمه وأمره ِف عباده و،حرةف قلوِبم على ما ةشاء ، وهذا ما ِل ةقدر عليه إِل هللا ، وهذا  ثال ا  :
 العبد خا ْاً من ربه سبَانه ، ِل ذاً جبنابه معُحماً به مُرب اً من اْلول والقوة ذليالً حقْياً بق ةدي ربه سبَانه . جيع 
أن اَميان ِبذا اِلسم الكرمي ةْمر العزة ِف قلب ايفؤمن ، ومهما ابُغى العبد العزة عند غْي هللا وِف غْي دةنه فلن جيدها  رابعا  :

يعًا ( . والشعور ِبذه العزة ،ْمر الُعاِلولن جيد إِل الذل   على والضعف واهلوان كما قال ،عاَ )مرَْن َكاَن ةور ةدو اْلع زهَة فَل لهه  اْلع زهةو كَ 
 الباط  وأهله وعد  اِلسُكانة هلم مهما ،سلطوا على العبد .

عرلها محدر العزة والقوة ، فكم رأةنا ومسعنا أن اَميان ِبذا اِلسم ةْمر عد  الركون إَ شيء من هذه الدنيا  َامسا  : الْانية ْو
 من كْْي من الناس اغذ بعضهم ِباله أو ْاهه أو ولده أو سلطانه ومنحبه فكان  كلها سبباً ِف إذِلله وشقا ه .

ه )ةَا أَةرَُّها الهذ ةَن من أسباب العزة : العْو والُواضع والذلة للمؤمنق ، قال ،عاَ ِف وصف عباده الذةن حيبهم وحيبون سادسا  :
) ... وما  موْؤم ن َق أَع زهةٍّ َعَلى اْلَكاف ر ةَن ( وقال آَمنووا َمْن ةَرْرَ،ده م ْنكوْم َعْن د ةن ه  َفَسْوَف ةَْأيت  اَّللهو ب َقْو ٍّ حيو برُّهوْم َوحيو بُّونَهو أَذ لهةٍّ َعَلى الْ 

 زاد هللا عبداً بعْو إِل عزاً ( رواه مسلم .
 ( ِف أقواله وأفعاله .َحِكيٌم  )

 اْلكيم : الذي ةضع اْلشياء مواضعها، وقد ةؤخر نحر حزبه إَ وق  آخر، اقُضُه اْلكمة اَهلية.
 الفوائد :

 . أن هللا ناصر عبده ورسوله  -1
 أن هللا غين العايفق . -2
 اةُه ، وما ذلَ على هللا بعزةز .أن من ،َو عن نحرة دةن هللا ، ْاء هللا بقو  ةنحرون دةنه وةرفعون ر  -3
 من أذ  ايفشركق . بيان ما ِلقى النِب  -4
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وِف هذه اْلةة الكرمية فضيلة أيب بكر الحدة، خبحيحة َل ،كن لغْيه من هذه اْلمة، وهي الْوز ِبذه ايفنقبة اجلليلة، والحَبة -5
كافراً، ْلنه منكر   ، وهلذا عدوا من أنكر صَبة أيب بكر للنِب اجلميلة، وقد أكع ايفسلمون على أنه هو ايفراد ِبذه اْلةة الكرمية

 للقرآن الذي صرح ِبا.
 ومن فضائله :

ََ أَْقَدا   اْلموْشر ك َق َعَلى رؤوسنا َوحنَْ  د  ةَ، َحدهثَهو قَاَل َنَنْرتو إ  اَّلله  َلْو  نو ِف  اْلَغار  فَرقوْل و ةَا َرسوولَ عن أَنس ْبن َمالَ  ) أَنه أَبَا َبْكرٍّ الح  
ََ َقَدَمْيه  أَْبَحَرنَا َهَْ  َقَدَمْيه  فَرَقاَل  روهوَما ( مُْ، عليه .» َأنه َأَحَدهوْم َنَنَر إ  ََ ب اثْرنَرْق  اَّللهو ثَالْ   ةَا أَبَا َبْكرٍّ َما ظَنُّ

ْنرَب  فَرَقاَل  وَعْن َأىب  َسع يدٍّ ) َأنه َرسووَل اَّلله   َلَس َعَلى اْلم  نْرَيا َوبَرْقَ َما ع ْنَدهو فَاْخَُاَر َما َعبْ » َْ ٌد َخيرهَرهو اَّللهو بَرْقَ َأْن ةروْؤ، َيهو َزْهَرَة الدُّ
َبْكرٍّ أَْعَلَمَنا ب ه . هوَو اْلموَخيرهرو وََكاَن أَبوو  فَرَبَكى أَبوو َبْكرٍّ َوَبَكى فَرَقاَل َفَدةْرَناَ  ب آبَا  َنا َوأومهَها، َنا. قَاَل َفَكاَن َرسوولو اَّلله  «. ع ْنَدهو 

ًذا َخل ياًل َِلختهَْذتو أَبَا َبكْ »  َوقَاَل َرسوولو اَّلله   َبُ ه  أَبوو َبْكرٍّ َوَلْو كوْن و موُهخ  َْ رٍّ َخل ياًل َوَلك ْن أوخووهةو إ نه أََمنه النهاس  َعَلىه ِف  َمال ه  َوصو
د  خَ  َقَقه ِف  اْلَمْسَّ  ْساَل   َِل ،روبرْ  َ  ْوَخٌة إ ِله َخْوَخَة َأىب  َبْكر ( مُْ، عليه .ا

 ْبن َمْسعوود . َعن  النهِب    
ِب  َوَقد  اختهَ  وعن عْبَد اَّلله  ي َوَصاح  ًذا َخل ياًل َِلختهَْذتو أَبَا َبْكرٍّ َخل ياًل َوَلك نههو َأخ  َذ أَنههو قَاَل ) َلْو كوْن و موُهخ 

بَ  َْ ه َصاح   كوْم َخل ياًل ( مُْ، عليه .اَّللهو َعزه َو
ََ قَاَل  وعن َعْمروو ْبن اْلَعاص ) َأنه َرسووَل اَّلله   َْْي   َذات  السهاَلس    فَأَ،َرْيُوهو فَرقوْل و َأيُّ النهاس  َأَحبُّ إ لَْي «. َعا  َشةو » بَرَعَْهو َعَلى 

ال  قَاَل  َْ ْوه َمْن «. أَبووَها » قروْل و م َن الر   اِلً ( مُْ، عليه .«. عوَمرو » قَاَل قروْل و  َْ  فَرَعده ر 
بَرْْي ْبن موْطع م ) َأنه اْمَرأًَة َسأََلْ  َرسووَل اَّلله   ْو ْدَ   وعن   ْ ْئ و فَرَلْم َأ  ْ َع إ لَْيه  فَرَقاَلْ  ةَا َرسووَل اَّلله  أَرَأَْةَ  إ ْن  َشْيًئا فََأَمَرَها أَْن ،َرْرْ 

 فَإ ْن َلَْ جتَ د ةين  فَْأيت  أَبَا َبْكرٍّ ( مُْ، عليه .» ىن  اْلَمْوَت. قَاَل قَاَل َأىب  َكأَنرهَها ،َرعْ 
وفيها فضيلة السكينة، وأهنا من ِتا  نعمة اَّلل  على العبد ِف أوقات الشدا د وايفخاوف الِت ،طي  ِبا اْلفئدة، وأهنا ،كون  -6

 انه وشَّاعُه.على حسب معرفة العبد بربه، وثقُه بوعده الحادق، وحبسب إمي
 ،أةيد هللا لرسوله بايفال كة .-7
 إثبات امسق من أمساء هللا وُها : العزةز واْلكيم .-8
ٌر َلُكْم ِإْن كُ   يـْ ََ َفاف ا َوثَِقاال  َوَ اِهُدوا بَِأْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم ِف َسِبيِل اَّللِه َذِلُكْم  َِ  ( ( . 41ْنُتْم ُـَْعَلُموَن )) اْنِفُروا 

 [ . 41ُوبة : ] ال
---------- 

َفاف ا َوثَِقاال  (  َِ  أمٌر بالنْر ، والنْرو ايفرادو به هنا: الُهيؤو واْلركةو للَّهاد  ِف سبي   اَّلله ،) اْنِفُروا 
 أي : َهرهكووا مسرعَق إَ ْهاد  الرو   إَ ،بوَ  ِف حال  كون كم خْافًا أو ثقاِلً.

 فاً وثقاًِل .: أي  حال كونكم خْا قال الشوكاين
 قي  ايفراد : منْردةن أو جمُمعق .

 وقي  : نشاطاً وغْي نشاط .
 وقي  : فقراء وأغنياء . 
 وقي  : شباباً وشيوخاً . 
اِلً وفرساناً .  وقي  : ْر

 وقي  : من ِل عيال له ومن له عيال .
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 وقي  : من ةسب، إَ اْلرب كالطال ع ، ومن ةُأخر كاجلي  .
 وقي  : غْي ذلَ . 

 وِل مانع من مح  اْلةة على كيع هذه ايفعاَ ، ْلن معىن اْلةة : انْروا خْ  عليكم اْلركة أو ثقل  . ) فُح القدةر ( .
 : افًا َوث َقاِل ( أي: ِف العسر -ةقول ،عاَ لعباده ايفؤمنق  وقال السعدي َْ ْ رووا خ  مهيَّا هلم على النْْي ِف سبيله فقال: ) اْن

 كره، واْلر والربد، وِف كيع اْلحوال.واليسر، وايفنشط وايف
 قي  : وهذه اْلةة منسوخة بقوله ،عاَ ) لهْيَس َعَلى الضعْاء َوِلَ على ايفرضى ( .

ََْر م ن كو   ف ْرقَةٍّ م نرْهوْم طَا  ٌَْة ( .  وقي  : الناسخ هلا قوله ) فَرَلْوَِل نَر
عرل بقوله ) لهْيَس َعَلى اْلعمى َحرٌَل َوَِل َعَلى اْلعرل َحرٌَل ( . وقي  : هي حمكمة وليس  ِبنسوخة ، وةكون إخرال اْلعمى واْل

وإخرال الضعيف وايفرةض بقوله ) لهْيَس َعَلى الضعْاء َوَِل على ايفرضى ( من باب الُخحيص ، ِل من باب النسخ على فرض 
َْافًا َوث َقاِلً ( والناهر : عد  دخوهلم ه  الع  مو  .دخول هؤِلء ه  قوله )  خ 

أي: ابذلوا ْهدكم ِف ذلَ، واسُْرغوا وسعكم ِف ايفال والنْس، وِف هذا دلي  ) َوَ اِهُدوا بَِأْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم ِف َسِبيِل اَّللِه ( 
 جيب اجلهاد ِف ايفال، حيث اقُض  اْلاْة ودع  لذلَ. -كما جيب اجلهاد ِف النْس-على أنه 

 ق بايفال والنْس واللسان .نسُْيد اْلث على جماهدة ايفشرك 
ه ْم ِف  َسب ي   اَّلله  َوالهذ ة ْوس  اَهدووْا ب َأْمَواهل  ْم َوأَن َْ َْرووْا َو (كما قال ،عاَ )إ نه الهذ ةَن آَمنووْا َوَها ََ بَرْعضوهوْم أَْول َياء بَرْعضٍّ  َن آَووْا وهَنَحرووْا أوْولَئ 

َْرو  َْا   وقال ،عاَ ) الهذ ةَن آَمنووْا َوَها ََ هومو اْل ًة ع نَد اَّلله  َوأوْولَئ  َْ ه ْم أَْعَنمو َدَر ْوس  اَهدووْا ِف  َسب ي   اَّلله  ب َأْمَواهل  ْم َوأَن َْ  زووَن ( .وْا َو
ََ هَلومو  ه ْم َوأوْولَئ  ْوس  اَهدووْا ب َأْمَواهل  ْم َوأَن َْ َووَن ( .وقال ،عاَ ) َلك ن  الرهسوولو َوالهذ ةَن آَمنووْا َمَعهو  ل  ْْ ََ هومو اْلمو  اخْلَيرْرَاتو َوأوْولَئ 

اَهدووا ب َأْمَواهل    َْ ْوه َلَْ ةَرْر،َابووا َو َا اْلموْؤم نووَن الهذ ةَن آَمنووا ب اَّلله  َوَرسوول ه   ََ هومو الحهاد قووَن ( وقال ،عاَ ) إ مله ه ْم ِف  َسب ي   اَّلله  أوْولَئ  ْوس   ْم َوأَن
ْهار  ، َوب اْلَمال  َوهووَ  قال الُنعاين ْْس  ، َوهوَو ب اخْلوروول  َواْلموَباَشَرة ل ْلكو ْووب اجلْ َهاد ب النره  بَْذله ل َما ةَرقوو  ب ه  م ْن : اْلَْد ةث َدل ي  َعَلى وو

اَلح َوحَنْوه ، َوب الل  َسان  ب إ قَاَمة  اْلْوَّهة َعَلْيه ْم وَ  ََْقة ِف  اجلْ َهاد َوالس   ر َوحَنْوه النره ْْ ََ ، وباْلصوات عند اللقاء َوالزه ََ اَّلله ،َرَعا دوَعا هوْم إ 
 م ْن كو   َما ف يه  ن َكاةَة ل ْلَعدوو .

وب اجملاهدة للكْار باْلموال واْلةدي واْللسن. وقد ثب  اْلمر القرآَ باجلهاد باْلنْس  وقال الشوكاَ : فيه دلي  على ْو
وب .واْلموال ِف مواضع ، وظاه  ر اْلمر الْو

 ب عليه اجلهاد ِباله ، فيَّب على  وقال شيْل السَلم ابن ُيمية : ومن عَّز عن اجلهاد ببدنه وقدر على اجلهاد ِباله ْو
 . ايفوسرةن النْقة ِف سبي  هللا

كما جتب وعلى هذا : فيَّب على النساء اجلهاد ِف أمواهلن إن كان فيها فض  ، وكذلَ ِف أموال الحغار إن احُيمل إليها  
ه ، فإن دفع ضررهم عن الدةن والنْس واْلرمة واْب إكاعاً .  النْقات والزكاة ، فأما إذا هَّم العدو فال ةبقى للخالف ْو

 ما اْلكمة ِف أك ر اْليات اْلمرة باجلهاد بالنفس واملال ، فيها ُقدمي املال على النفس ؟ 
ْ روواكقوله ،عاَ )  َْافًا ان اه دو  َوث َقاِلً  خ  َْ كومْ  ب َأْمَوال كومْ  واَو ْوس  رٌ  َذل كومْ  اَّلله   َسب ي    ِف   َوأَن  . ( ،َرْعَلموون كونُومْ   إن لهكومْ  َخيرْ

ه ْم ِف  َسب ي   اَّلله  ... ( . ْوس  اَهدووْا ب َأْمَواهل  ْم َوأَن َْ َْرووْا َو  وقوله ،عاَ ) إ نه الهذ ةَن آَمنووْا َوَها
َْرووا واآَمنو  الهذ ةنَ وقوله ،عاَ )  اَهدووا َوَها َْ ه مْ  ب َأْمَواهل  مْ  اَّلله   َسب ي    ِف   َو ْوس  ةً  أَْعَنمو  َوأَن َْ ََ  اَّلله   ع ندَ  َدَر َْا  زوون هومو  َوأوْولَئ   . ( اْل

اء ِف موضع واحد ،قدمي النْس على ايفال .  ْو
ْوَسهو  اْلموْؤم ن قَ  م نَ  اْشَُرَر  اَّللهَ  إنه كما ِف قوله ،عاَ )   َعَلْيه   َوْعًدا َوةروْقَُرلوونَ  فَريَرْقُرولوونَ  اَّلله   َسب ي    ِف   ةروَقا، لوونَ  اجْلَنهةَ  هَلومو  ب َأنه  َوأَْمَواهَلوم مْ أَن



87 

 

 . ( َواْلقوْرآن   َواَجن ي    الُرهْورَاة   ِف   َحقاا
 أكْر وقوعاً، وأَ دفعًا للَاْة; : لع  ،قدمي اْلموال على اْلنْس ل َما أن اجملاهدة باْلموال رمحه هللا  اْللوسي قال

َحَور اجملاهدة بالنْس بال جماهدة بايفال، وقي : ،ر،يب هذه ايفُعاطْات ِف اْلةة على حسب الوقوع; فاجلهاد ب  حيث ِل ةُو
 )ايفال( لنَو الُأهب للَرب، ْ اجلهاد بالنْس .

 ة  ، َواْلَمالو هوَو َعَحبو اْلَْْرب  َوهوَو َمَددو اجْلَْي   ، َوهوَو أََهمُّ م َن : َوَحق يَقةو اجلْ َهاد  بَْذلو اجلْوْهد  َوالطهاقَ  وقال الشنقيطي
الو َكَما ِف  اجلْويووش  اْلَْد ةَْة   َْ ْورو الر   اَلحو ، َوَقْد ،وْسَُْأ اَلح  ، فَب اْلَمال  ةوْشَُرَر  الس   َنب يهة  ، َوب اْلَمااجلْ َهاد  ب الس   ْْ ْ َرق  اْْلَ ل  جيوَههزو  م َن اْل

ْو  َْاَء ، َوأَْعَذَر َمَعهومو اْل ْذنو ب اجلْ َهاد  أَْعَذَر اَّللهو اْلَمْرَضى َوالضَُّع اَء اَْ  َْ ه ْم ، اجْلَْي و ، َول َذا َلمها  ْوس  َقرَاَء الهذ ةَن َِل َةْسَُط يعووَن جَتْه يَز أَنْر
ْد ع نْ  َوأَْعَذَر َمَعهومو الرهسووَل  َْ ََ قَرْول ه  :إ ْذ َلَْ ةوو َْاء  َوَِل َعَلى اْلَمْرَضى ، إ  ََ ) لَْيَس َعَلى الضَُّع  َدهو َما جيوَه  زوهوْم ب ه  َكَما ِف  قَرْول ه  ،َرَعا

لوكوْم َعَلْيه  ،َرَولهْوا َوأَْعيرونروهومْ  دو َما َأمحْ   ْ م َلهوْم قروْلَ  َِل َأ َْ ْ   َوَِل َعَلى الهذ ةَن إ َذا َما أَ،َرْوَ  ل َُ ْ قوون ( .َ،  يضو م َن الدهْمع  َحَزنًا َأِله جيَ دووا َما ةروْن
َْاء ، َكَما اَلح  َكالن  َساء  َوالضَُّع ان بٍّ آَخَر، َقْد جيوَاه دو ب اْلَمال  َمْن َِل َةْسَُط يعو ب الس   َْ ََ م ْن  ههَز َغاز ةًا فَرَقْد َغزا(. قَاَل  وََكَذل  َْ  )َمْن 

ٌر َلُكمْ  يـْ ََ أي: هذا خْي لكم ِف الدنيا واْلخرة، وْلنكم ،غرمون ِف النْقة قليال فيغنيكم هللا أموال ِإْن ُكْنُتْم ُـَْعَلُموَن (  ) َذِلُكْم 
) َ،كْه  هللا للمَّاهد ِف سبيله إن ،وفاه أن ةدخله  عدوكم ِف الدنيا، مع ما ةدخر لكم من الكرامة ِف اْلخرة، كما قال النِب 

 له نا ال ما نال من أْر أو غنيمة ( .اجلنة، أو ةرده إَ منز 
ٌر َلكوْم َوعَ  َسى أَْن هو بُّوا َشْيًئا َوهوَو َشرٌّ َلكوْم وهلذا قال ،عاَ ) كوُ َب َعَلْيكومو اْلق َُالو َوهوَو كوْرٌه َلكوْم َوَعَسى أَْن َ،ْكَرهووا َشْيًئا َوهوَو َخيرْ

 َواَّللهو ةَرْعَلمو َوأَنْرُوْم ِل ،َرْعَلمووَن ( .
 : أي: اجلهاد ِف النْس وايفال، خْي لكم من الُقاعد عن ذلَ، ْلن فيه رضا اَّلل  ،عاَ، والْوز  قال السعدي

، والدخول ِف كلة ْنده وحزبه.  ) ،ْسْي السعدي ( . ات العاليات عنده، والنحر لدةن اَّلل   بالدْر
 لشهادة وايفغنم والذبية اَميانية الِت ِل هح  وِف ،ر  اجلهاد ةْوت محاحل عنيمة للمسلمق ، منها اْلْر والْواب وا

 بدون اجلهاد ودفع شر الكْار وإذِلهلم .
 نَرهوْم اْلَعَداَوَة َحىته ،رَ  قال ابن ُيمية ْم ب َأْن ةووق َع بَريرْ َنةو َكمَ : فَإ َذا ،َرَرَ  النهاسو اجلْ َهاَد ِف  َسب ي   اَّلله  فَرَقْد ةَرْبَُل يه  ْ ُرْ نَرهوْم اْل ا َقَع بَريرْ

َعَ  بَْأَسهوْم َعَلى َعدوو   اَّلله  َوَعدوو  ه م .هوَو اْلَواق عو ; فَإ نه النهاَس إَذا اْشَُرَغلووا ب اجلْ َهاد  ِف  َسب ي   اَّلله  َكََع اَّللهو قرولووبَرهوْم َوأَلهَف بَريرْ  َْ  نَرهوْم َو
، ومشُم  على كيع أنواع العبادات الباطنة والناهرة ، فإنه  وقال رمحه هللا : نْع اجلهاد عاٌ  لْاعله ولغْيه ِف الدةن والدنيا

مشُمٌ  من حمبة هللا ،عاَ ، واَخالص له ، والُوك  عليه ، و،سليم النْس وايفال له ، والحرب والزهد ، وذكر هللا ، وسا ر أنواع 
 العم  : على ما ِل ةشُم  عليه عمٌ  آخر .

 الفوائد :
وب -1  . وطرةقة يلةوس بك  ارالكْ ْهاد ْو
 نسُْيد اْلث على جماهدة ايفشركق بايفال والنْس واللسان .-2
 . اَما  اسُنْر إذا عق فرض ةكون اجلهاد أن -3
 . هللا سبي  ِف اجلهاد فض  -4
 . واْلخرة الدنيا خْي فيه هللا سبي  ِف اجلهاد أن -5
 . هللا سبي  ِف اجلهاد عن والُكاس  الُقاعس ذ  -6

َطْعَنا خَلََرْ َنا َمَعُكْم يـُْهِلُكوَن َعَرض ا َقرِيب ا َوَسَفر ا قَاِفد ا الهُـهبَـُعوَك َوَلِكن بـَُعَدْت َعَلْيِهُم الشُّقهُة َوَسَيْحِلُفوَن بِاَّللِه َلِو اْستَ  ) َلْو َكانَ 
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 ( ( .42أَنُفَسُهْم َواَّللهُ يـَْعَلُم ِإنـهُهْم َلَكاِذبُوَن )
 [ . 42] الُوبة : 
---------- 

ًا للذةن ختلْوا عن النِب  بعد ما اسُأذنوه ِف ذلَ، منهرةن أهنم ذوو  ِف غزوة ،بو ، وقعدوا عن النِب  ةول ،عاَ موخب 
 أعذار، وَل ةكونوا كذلَ، فقال:

 ( قال ابن عباس: غنيمة قرةبة . َلْو َكاَن َعَرض ا َقرِيب ا)  
 هم إليه عرضًا ةعين غنيمة سهلة قرةبة الُناول ، والعرض ما عرض : فيه إضمار ،قدةره : لو كان ما ،دعو  قال اخلازن

 لَ من منافع الدنيا ومُاعها.
 ةقال : الدنيا عرض حاضر ةأك  منها الرب والْاْر .

 الَعَرض : ما ةعرض من منافع الدنيا. قال القرطيب : 
ا)   ( أي: قرةباً أةضاً . َوَسَفر ا قَاِفد 
 ال : أي  قال الرازي  سهاًل قرةباً.: قال الْز

 وإملا قي  يفْ  هذا قاصداً ، ْلن ايفُوسط ، بق اَفراط ، والُْرةط ، ةقال له : مقُحد.
 ( أي: لكانوا ْاءوا معَ لذلَ . الُـهبَـُعوكَ )  

اء العرض مع سهولة السْر ْلن ُهمهم قاصرة ومنوطة باْلاضر . قال البقاعي  : أي ْلْ  ْر
ْوه  َأنه َرسووَل هللا   َأيب  هوَرةْرَرَة  ننْي هذه اْلةة من السُّنة : َعنْ  ََطبٍّ حيوََُْطبو  ي ب َيد ه  َلَقْد َُهَْم و َأْن آموَر حب  ْْس  قَاَل : َوالهذ ي نَر

الٍّ فَأوَحر  َق َعَلْيه   َْ ََ ر  ْوه أوَخال َف إ  اًل فَريَرؤو ه النهاَس  ْو ْوه آموَر َر ي ب َيد ه  َلْو ةَرْعَلمو َأَحدوهم آموَر ب الحهالَة  فَريروَؤذهَن هَلَا  ْْس  ْم برويوو،َرهوْم َوالهذ ي نَر
يًنا ، أَْو َمْرَما،َرْق  َحَسَنَُرْق  َلَشه َد اْلع َشاَء ( مُْ، عليه .  أَنههو جيَ دو َعْرقًا مسَ 

 ةقول : لو علم أحدهم أنه جيد شيئاً حاضراً معَّ اًل ةأخذه ْل،ى ايفسَّد من أْله.
 ( أي: ايفسافة إَ الشا  .َدْت َعَلْيِهُم الشُّقهُة َوَلِكْن بـَعُ ) 

ا ،ش،  على اَنسان .  والشقة : هي السْر البعيد مس ي  شقة ْلهن 
 ومعىن اْلةة : لو كان العرض قرةباً والغنيمة سهلة والسْر قاصداً ِل،بعو  طمعاً ِف ،لَ ايفنافع الِت هح   قال اخلازن :

 اً وكانوا ةسُعنمون غزو الرو  ِل ْر  أهنم ختلْوا هلذا السبب .هلم ولكن يفا كان السْر بعيد
 وايفعىن : بعدت عليهم الشاقة البعيدة ، والسبب ِف هذا اِلسم أنه ش، على اَنسان سلوكها. قال الرازي : 
  السْر قرةباً ِل،بعو  وهذه اْلةة نزل  ِف ايفنافقق الذةن ختلْوا عن غزوة ،بو  ، ومعىن الكال  أنه لو كان  ايفنافع قرةبة و

طمعًا منهم ِف الْوز بُلَ ايفنافع ، ولكن طال السْر فكانوا كاْلةسق من الْوز بالغنيمة ، بسبب أهنم كانوا ةسُعنمون غزو 
 الرو  ، فلهذا السبب ختلْوا.

عُم إليهم  . َوَسَيْحِلُفوَن بِاَّللهِ )    ( أي: لكم إذا ْر
نا معكم .َعُكْم َلِو اْسَتَطْعَنا خَلََرْ َنا مَ )   ( أي: لو َل ،كن لنا أعذار خلْر

 أي : ِبذا اْللف الذي ةرةدون به حياهتا ْلهنم كذبوا فيه فانُهكوا حرمة اسم هللا . ) يـُْهِلُكوَن أَنـُْفَسُهْم (
 .  ب اهلال  وهذا ةدل على أن اْلميان الكاذبة ،ْو
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 ما كنا نسُطيع اخلرول ، فإهنم كانوا مسُطيعق اخلرول. ِف قوهلم ) َواَّللهُ يـَْعَلُم ِإنـهُهْم َلَكاِذبُوَن ( 
 الفوائد :

 أن ايفناف، قلي  اَميان بالغيب . -1
 أن ايفناف، ِل ةرةد من عمله الحاحل إِل غرضاً دنيوةاً . -2
 أن ايفناف، ِل ةنحر الدةن . -3
 خطر فُنة الدنيا ونسيان اْلخرة والعم  هلا . -4
 لف باهلل كذباً .من صْات ايفنافقق اْل -5
 أن ايفناف، ةعُذر عن ك  أمر فيه نحرة للدةن . -6
 أن اْلميان الكاذبة هتلَ صاحبها . -7
 وِف هذه اْلةة دِللة على أن  ،عمد اليمق الْاْرة ةْضي إَ اهلال  ، وةؤة ده ما رواه البخاري ِف   قال ابن عاشور :

لقسامة ِف زمن عومر ، و،عم دوا الكذب ، فأصاِبم مطر فدخلوا غاراً ِف ْب  كُاب الدةات من خرب اهلذليق الذةن حلْوا أميان ا
 فاهنَّم َعليهم الغار فما،وا كيعاً.

ُْم َحَّته يـََتبَـنيهَ َلَك الهِذيَن َفَدُقوْا َوُـَْعَلَم اْلَكاِذِبنَي ) ََ ُنوَن بِاَّللِه َواْليَـْوِم ( اَل َيْسَتْأِذُنَك الهِذيَن يـُْؤمِ 43) َعَفا اَّللهُ َعنَك ِيَ َأِذنَت 
َِِْم َوأَنُفِسِهْم َواَّللهُ َعِليٌم بِاْلُمتهِقنَي ) ِر َأن ُُيَاِهُدوْا بَِأْمَوا َِ َاَبْت 44اْل ِر َوارُْ َِ َا َيْسَتْأِذُنَك الهِذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن بِاَّللِه َواْليَـْوِم اْل ( ِإَّنه

 ( ( .45ُدوَن )قـُُلوبـُُهْم فـَُهْم ِف رَْيِبِهْم يـَتَـَرده 
 [ . 45 -43] الُوبة : 

------------- 
ُْم (  ََ بالُخلف عن اخلرول إَ غزوة ،بو  ، وَل ةكن  وذلَ أن بعض ايفنافقق اسُأذنوا رسول هللا ) َعَفا اَّللهُ َعنَك ِيَ َأِذنَت 
 . هلم عذر ، فأذن هلم رسول هللا 

 : النْاق واسُأذنوا دون اعُذار ، منهم عبد هللا بن أيب  واجلد بن قيس هذه اْلةة ِف صنف مبالغ ِف  قال ابن عطية
اسُيْاء  ورفاعة بن الُابوت ومن ا،بعهم فقال بعضهم إةذن ِل وِل ،ُْين وقال بعضهم إةذن لنا ِف اَقامة فأذن هلم رسول هللا 

 ، وأخذاً باْلسه  من اْلمور و،وكالً على هللا . منه 
 ال نسُأذنه فإن أذن ِف القعود قعدنا وإِل قعدنا فنزل  اْلةة ِف ذلَ.وقال جماهد إن بعضهم ق
، أذن هلم دون أن ةؤمر بذلَ فعْي عنه ما ةلَ، من هذا ، وقد  له ذكر العْو قب  العُاب إكراماً  وقال  فرقة : إن رسول 

 . له 
  وهذا عُاب لطيف من اللطيف اخلبْي سبَانه ْلبيبه ُوقف عن اِلذن إَ اجنالء اْلمر على ،ر  اْلَو وهو ال

 وانكشاف اْلال .
 وافُُاح العُاب باَعال  بالعْو إكرا  عنيم ، ولطافة شرةْة ، فأخربه بالعْو قب  أن ةباشره بالع ُاب. قال ابن عاشور : 

ب العُاب ْلن ه ِبنزلة أن ةقال : ما كان ةنبغي ، و،سمية الحْح عن وًا ناظر إَ  وِف هذا اِلفُُاح كناةة عن خْ ة موْ  ْْ ذلَ َع
 مغز  قول أه  اْلقيقة : حسنات اْلبرار سي ئاتو ايفقرهبق.

 أي: ِف إبداء اْلعذار .) َحَّته يـََتبَـنيهَ َلَك الهِذيَن َفَدُقوا (  
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دق منهم ِف إظهار ةقول ،عاَ: هال ،ركُهم يفا اسُأذنو ، فلم ،أذن ْلحد منهم ِف القعود، لُعلم الحا) َوُـَْعَلَم اْلَكاِذِبنَي ( 
طاعَُ من الكاذب، فإهنم قد كانوا محرةن على القعود عن الغزو ]وإن َل ،أذن هلم فيه. وهلذا أخرب ،عاَ أنه ِل ةسُأذنه ِف 

 القعود عن الغزو[ أحد ةؤمن باهلل ورسوله، فقال:
 أي: ِف القعود عن الغزو .) ال َيْسَتْأِذُنَك (  

َِِْم َوأَنـُْفِسِهْم ( ) الهِذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاَّللهِ  ِر َأْن ُُيَاِهُدوا بَِأْمَوا َِ ، ِف الُخلف نْي عن ايفؤمنق أن ةسُأذنوا رسول هللا  َواْليَـْوِم اْل
 دون عذر كما فع  الحنف ايفذكور من ايفنافقق .

 . ْلن أولئَ ةرون اجلهاد قربة، ويفا ندِبم إليه بادروا وامُْلوا.
 أبداً ، وةقولون : لنَّاهدن معه بأموالنا وأنْسنا. واْلنحار ِل ةسُأذنون النِب  وكان اخللص من ايفهاْرةن

  : قال ابن عباس : هذا ،عيْي للمنافقق حق اسُأذنوا ِف القعود.قال ابن اجلوزي 
ال : أعلم هللا عز ْو  نبيهه   أنه عالمة النْاق ِف ذلَ الوق  اِلسُئذان. قال الْز

 . الذةن ةُقون هللا سراً وعالنيةاْلُمتهِقنَي ( ) َواَّللهُ َعِليٌم بِ 
َا َيْسَتْأِذُنَك (   أي: ِف القعود ممن ِل عذر له .) ِإَّنه

ِر (  َِ ون ثواب هللا ِف الدار اْلخرة على أعماهلم) الهِذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاَّللِه َواْليَـْوِم اْل  . أي: ِل ةْر
  : ِف ايفوضعق لإلةذان بأن الباعَث على اجلهاد ببذل النْس  وايفال  إملا هو ختحيصو اَميان ِبما قال أبو السعود

 اَميانو ِبما إذ به ةُسىن للمؤمنق اسُبدالو اْلياة  اْلبدةة والنعيم  ايفقيم  اخلالد  باْلياة الْانية وايفُاع  الكاسد .
  : على اجلهاد وايفانع عنه اَميان ِبما وعد  وختحيص اَميان ِبما ِف ايفوضعق لالةذان بأن الباعث وقال اْللوسي

وه ِف اليو  اْلخر من النعيم ايفقيم ومن َل  اَميان ِبما فمن آمن ِبما قا،  ِف سبي  دةنه و،وحيده وهان عليه القُ  فيه يفا ةْر
 ةؤمن ِبعزل عن ذلَ ، على أن اَميان ِبما مسُلز  لإلميان بسا ر ما جيب اَميان به .

َابَ    أي: شك  ِف صَة ما ْئُهم به .ْت قـُُلوبـُُهْم ( ) َوارُْ
  : م لكْرهم ما كانوا ةقد رون أن  ايفسلمق ةغلبون الرو  ، قال اْللوسي ولع   أعنم ار،ياِبم كان ِف عاقبة غزوة ،بو  ْلهن 

ه ِف ،ْسْي قوله ) وار،اب  قلوِبم ( .  هذا هو الْو
ال وةؤخرون أخر ، وليس  هلم قد  ثابُة ِف شيء، فهم قو  حيار  أي: ة) فـَُهْم ِف رَْيِبِهْم يـَتَـَردهُدوَن (  َُْيون، ةروَقد  موون ْر

 َهْلكى، ِل إَ هؤِلء وِل إَ هؤِلء، ومن ةضل  هللا فلن جتد له سبيال.
 الفوائد :

،عهده حبسن ، و  اعلم أن ِف ،حدةره ،عاَ فاهة اخلطاب ببشارة العْو ، دون ما ةوهم العُاب ، من مراعاة ْانبه  -1
 ايفْاوضة ، ولطف ايفراْعة ما ِل رْى على أوِل اْللباب .

 قال سْيان بن عيينة : اننروا إَ هذا اللطف : بدأ بالعْو قب  ذلَ ايفعْو  .
 الرفيعة عند ربه . مكانة النِب  -2
 أن من حكم شرعية اجلهاد أن ةُبق الحادق من الكاذب . -3
 لحادق من الكاذب .عند احملن والشدا د ةنهر ا -4
 أن اَميان باليو  اْلخر من أعنم اْلوافز للعم  الحاحل . -5
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 أنه كلما ضعف إميان العبد باليو  اْلخر ضعف عمله و،قواه . -6
 أن اجلهاد ِف سبي  هللا من أعلى عالمات اَميان الحادق . -7
وب ال-8 وب اِلحذاز عن العَّلة ، وْو ُْب  والُأَ ، و،ر  اِلغذار بنواهر اْلمور ، وايفبالغة قال الرازي : دل  اْلةة على ْو

 ِف الَُْص ، حىت ميكنه أن ةعام  ك  فرة، ِبا ةسَُ، من الُقرةب أو اَبعاد .
َرُ وْا ِفيُكم مها 46َع اْلَقاِعِديَن )مَ  ) َوَلْو َأرَاُدوْا اخْلُُروَج أَلَعدُّوْا َلُه ُعدهة  َوَلِكن َكرَِا اَّللهُ انِبَعاثـَُهْم فـَ َبهَطُهْم َوِقيَل اقْـُعُدواْ   ََ ( َلْو 

ُْم َواَّللهُ َعِليمٌ  ََ َنَة َوِفيُكْم ََسهاُعوَن  ُغوَنُكُم اْلِفتـْ َلََلُكْم يـَبـْ َِ َباال  وأَلْوَضُعوْا  ََ  ( ( .47بِالظهاِلِمنَي ) زَاُدوُكْم ِإاله 
 [ . 47 -46] الُوبة : 

------------ 
 .أي: معَ إَ الغزو خْلُُروَج  ( ) َوَلْو َأرَاُدوا ا

 . أي: لكانوا ،أهبوا له) ألَعدُّوا َلُه ُعدهة  ( 
  َإَ ،بو  ْلعدوا هلذا اخلرول عد،ه الالزمة له من الزاد  -ةا حممد  -ايفعىن : ولو أراد هؤِلء ايفنافقون اخلرول مع

 ْره الطوة  ، والِت كان  ِف مقدورهم وطاقُهم.والراحلة ، وغْي ذلَ من اْلشياء الِت ِل ةسُغىن عنها اجملاهد ِف س
وا معَ َقدرًا .) َوَلِكْن َكرَِا اَّللهُ اْنِبَعاثـَُهْم  (   أي: أبغض أن رْر

  هم معَ ، فَبسهم عنه ، يفا ةعلمه سبَانه من نْاقهم وقبح نواةاهم ، وإشاعُهم للسوء ِف ْلن اَّلل  ،عاَ كره خرْو
 صْوف ايفؤمنق.

 أي: أخرهم ، من الُْبيط : وهو رد اَنسان عن الْع  الذي هم به عن طرة، ،عوةقه عنه ومنعه منه.(  ) فـَ َبهَطُهمْ 
،ذةي  ايفقحود منه ذمهم ووصْهم باجلنب اخلالع ، واهلمة الساقطة ، ْلهنم بقعودهم هذا ) َوِقيَل اقْـُعُدوا َمَع اْلَقاِعِديَن ( 

 ضعْق الذةن ِل قدرة هلم على خوض ايفعار  واْلروب.سيكونون مع النساء والحبيان وايفرضى وايفسُ
 القعود : مسُعم  ِف ،ر  الغزو ،شبيهاً للذ  باجللوس. قال ابن عاشور : 

 والقول : الذي ِف ) وقي  اقعدوا ( قول أمر الُكوةن : أي كوو ن فيهم القعود عن الغزو.
الذةن شأهنم القعود عن الغزو ، وهم الضعْاء من صبيان ونساء  وزةادة قوله ) مع القاعدةن ( مذم ة هلم : ْلن  القاعدةن هم 

 كالعومي والزمىن. أ هر
  ، ود هؤِلء بينهم هم مع ايفؤمنق ، وهي إرادة هللا سالمة ايفسلمق من أضرار ْو ه كراهيُه خلرْو ْ بق هللا ،عاَ  ْو

ون مرغمق ، وِل فا دة ِف ْ م كانوا ةضمرون ايفكر للمسلمق فيخْر  ي  ةغزو بدون اعُقاد أن ه على اْل،  .ْلهن 
َباال (  ََ َرُ وا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإال  ََ  . أي: ْلهنم ْبناء خمذولون) َلْو 

  : هو ،سلية للمؤمنق ِف ختلف ايفنافقق عنهم ، واخلبال : الْساد والنميمة وإةقاع اِلخُالف واْلراْيف.قال القرطيب 
 دوكم قوة ولكن طلبوا اخلبال .وهذا اسُْناء منقطع ; أي ما زا

وايفعىن : أي : لو خرل هؤِلء ايفنافقون معكم أةها ايفؤمنون إَ ،بو  ما زادوكم شيئًا من اْلشياء إِل اضطرابا ِف الرأي وفساداً ِف 
 العم  ، وضعْاً ِف القُال ، ْلن هذا هو شأن النْوس ايفرةضة الِت ،كره لكم اخلْي ، وهب لكم الشر.

 وا فيهم ما زادوهم إِل خباًِل ، واخلبال هو اَفساد الذي  زيقال الرا : واعلم أن حاص  الكال  هو أهنم لو خْر
ب اخُالف الرأي وهو من أعنم اْلمور الِت جيب اِلحذاز عنها ِف اْلروب ْلن عند ححول اِلخُالف ِف الرأي حيح   ةْو



92 

 

وه.  اِلهنزا  واِلنكسار على أسه  الْو
َل َِ َنَة  ( ) َوألْوَضُعوا  ُغوَنُكُم اْلِفتـْ  أي: وْلسرعوا السْي وايفشي بينكم بالنميمة والبغضاء والُْنة .َلُكْم يـَبـْ

وا فيكم ما زادوكم إِل شرا وفسادا ، وْلسرعوا بينكم باَشاعات الكاذبة ، واْلقوال اخلبيْة ، حال كوهنم  ايفعىن : أي لو خْر
كيَ ِف صَة عقا دكم ، والُْبيط عن القُال ، والُخوةف من قوة أعدا كم ، باغق وطالبق لكم اِلفُُان ِف دةنكم ، والُش

 ونشر الْرقة ِف صْوفكم.
 ال اجلي  ،  قال ابن عاشور : وهو هنا ِتْي  ْلالة ايفنافقق حق ةبذلون ْهدهم َةقاع الُخاذل واخلوف بق ْر

هد بعْيه بال سْي َبالغ خرب مهم  أو إةحال جتارة لسوق ، وقرةب من هذا وإلقاء اْلخبار الكاذبة عن قو ة العدو  ، حبال من جيو
 الُمْي  قوله ،عاَ ) فَّاسوا خالل الدةار ( وقوله ) و،ر  كْْياً منهم ةسارعون ِف اَْ والعدوان ( .

 .قوله ،عاَ ) َوْلْوَضعووا ( اَةضاع كما ةقول القرطِب. سرعة السْي قال الراْز 
 وأضع .ةا ليُين فيها ْذع أخب فيها 

 ةقال : وضع البعْي. إذا أسرع ِف السْي ، وأوضعُه. محلُه على العدو .
ة بق الشيئق.  واخلل  الْْر

 فايفراد بالُْنة هنا : ك  ما ةؤد  إَ ضعف ايفسلمق ِف دةنهم أو ِف دنياهم.
ُْم (  ََ م وإن كانوا ِل ةعلمون حاهلم، فيؤدي أي: مطيعون هلم ومسَُسنون ْلدةْهم وكالمهم، ةسُنحَوهن) َوِفيُكْم ََسهاُعوَن 

 هذا إَ وقوع شر بق ايفؤمنق وفساد كبْي.
 وقال جماهد، وزةد بن أسلم، وابن ْرةر ) َوف يكوْم مَسهاعووَن هَلوْم ( أي: عيون ةسمعون هلم اْلخبار وةنقلوهنا إليهم.

هم معهم، ب  هذا عا  ِف كيع اْلحوال،  وايفعىن اْلول أظهر ِف ايفناسبة بالسياق، وإليه ذهب وهذا ِل ةبقى له اخُحاص خبرْو
 قُادة وغْيه من ايفْسرةن.

 قوله ،عاَ ) َوف يكوْم مساعون هَلوْم (  فيه قوِلن : قال الرازي : 
 : ايفراد : فيكم عيون هلم ةنقلون إليهم ما ةسمعون منكم . األول 
 وهذا قول جماهد وابن زةد. 

بة لضعف القلب قبلوها : قال قُادة : فيكم موال اين  ن ةسمع كالمهم وةقب  قوهلم ، فإذا ألقوا إليهم أنواعًا من الكلمات ايفْو
 وفذوا بسببها عن القيا  بأمر اجلهاد كما ةنبغي.

 هور ايفْس رةن : معناه وفيكم من ةقب  منهم قوهلم وةطيعهم قال ابن عاشور  : وقال قُادة ْو
 : للُنبيه على أن  بغيهم الُْنَة أشد  خطرًا على ايفسلمق ْلن  ِف ايفسلمق فرةقاً وهذه اجلملة اعذاض  قال ابن عاشور

،نطلي عليهم حيلهم ، وهؤِلء هم سذل ايفسلمق الذةن ةعَّبون من أخبارهم وةُأث رون وِل ةبلوغون إَ ِتييز الُموةهات وايفكا د 
.  عن الحدق واْل، 

   ثالث مْاسد كان  سُذ،ب على خرول هؤِلء ايفنافقق مع ايفؤمنق وبذلَ نر  أن اْلةة الكرمية قد وضَ  أن هنا
 إَ ،بو .

 أما ايفْسدة اْلَو : فهي زةادة اِلضطراب والْوضى ِف صْوف اجملاهدةن.
 وأما ايفْسدة الْانية : فهي اَسراع بينهم بالوشاةات والنما م واَشاعات الكاذبة.
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 ة، كلمُهم ، و،شكيكهم ِف عقيدهتم.وأما ايفْسدة الْالْة : فهي اْلرص على ،ْر 
دت ِف ْي  إِل وأدت إَ اهنزامه وفشله.      ) الُْسْي الوسيط ( .  وهذه ايفْاسد الْالث ما ْو

 هتدةد لك  ظاَل ، وأعنم النلم الشر  باهلل ، ْلنه وضع للعبادة ِف غْي موضعها .) َواَّللهُ َعِليٌم بِالظهاِلِمنَي ( 
 شيء ِف غْي موضعه ، وايفشر  ظاَل ، ْلنه وضع العبادة الِت هي ح، هلل ،عاَ وحده ، وضعها ْلن أص  النلم وضع ال

 ِف ايفخلوق الضعيف الْقْي أو وضعها لحنم أو حَّر أو شَّر .
 كما قال ،عاَ عن العبد الحاحل ) إن الشر  لنلم ... ( .

ََ هَلومو ٱَْلمنو َوهوم مُّهَُدووَن ( قال :  فسر قوله ) ٱلهذ ةَن َءاَمنوواْ  وثب  ِف صَيح البخاري أن النِب  وَََل ةَلب سووْا إ ميََٰنَرهوم ب نولمٍّ أوْولََٰئ 
رَ  َلنولٌم َعن يم ( .  بشر  ، ْ ،ال قول لقمان )إ نه ٱلش  

ََ إ ذا  ََ َوَِل َةضورَُّ  فَإ ن فَرَعلَ  فَإ نه َْعو  م  َن ٱلنهَٰل م َق ( .وقال ،عاَ )َوَِل َ،دعو م ن دوون  ٱَّلله  َما َِل ةَن
 :  النلم ةنقسم إَ ثالثة أقسا 

 الشر  . األول :
 وهو أعنم النلم وأشده .

ْرَ  َلنوْلٌم َعن يٌم ( .  كما قال ،عاَ ) إ نه الش  
ََ إ ذاً م   ََ َوِل َةضورَُّ  فَإ ْن فَرَعْلَ  فَإ نه َْعو  َن النهال م َق(  أي : من ايفشركق .وقال ،عاَ ) َوِل َ،دْعو م ْن دوون  اَّلله  َما ِل ةَرنرْ

ب : فإن ايفشر  ْع  ايفخلوق ِف منزلة اخلال، ، فعبده و،أهله ، فوضع اْلشياء ِف غْي موضعها ، وأكْر ما ذكر ِف  قال ابن ْر
 ( . القرآن من وعيد النايفق ، إملا أرةد به ايفشركون كما قال هللا ،عاَ ) َواْلَكاف رووَن هومو النهال موونَ 

 ظلم العبد نْسه بايفعاصي . وال اين :
نرْهومْ  ه  َوم  ْْس  نرْهوْم ظَاَل ٌ ل نَر َنا م ْن ع َباد نَا َفم  يرْ َْ ْوه أَْورَثْرَنا اْلك َُاَب الهذ ةَن اْصَط نرْهوْم َساب ٌ، ب اخْلَيرْرَات  ب إ ْذن   كما قال ،عاَ : ) ٌد َوم  موْقَُح 

 اَّلله (.
 ه .ظلم العبد لغْي  وال الُ :

علُه بينكم حمرماً فال ،نايفوا ( رواه مسلم .    كما ِف اْلدةث ) قال هللا ،عاَ : إَ حرم  النلم ْو
ِف خطبُه ِف حَّة الوداع ) إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرا ، كَرمة ةومكم هذا، ِف شهركم هذا، ِف  وقال 

 بلدكم هذا( مُْ، عليه .
 النلم ظلمات ةو  القيامة ( مُْ، عليه .)  وعن ابن عمر . قال : قال 

 الفوائد :
 أن لإلما  أن مينع من ةُهم ِبضرة ايفسلمق من اخلرول للَّهاد محاةة هلم من شروره ومْاسده.-1
 ِف آةة أخر  ) َوأَع دُّوا هَلوْم َما اْسَُطَْعُوْم م ْن قرووهة ( . -،عاَ  -أن إعداد العدة للَّهاد أمر واْب ، وقد قال -2
 أن عدة اْلرب ، من الكوراع والسالح وكيع ما ةسُعان به على العدو  ، من كلة اجلهاد .--3
 أن خبث النية سبب لعد  الُوفي، وخذِلن هللا للعبد . -4
 أن الُكاس  عن الطاعات عقوبة من هللا . -5
 أن الُوفي، للطاعات و،يسْيها من ،وفي، هللا لعبده .-6
 ذ  القعود عن اجلهاد .-7
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 ذ  ايفنافقق و،كاسلهم عن ك  أمر فيه نحرة للدةن . -8
 خطر ايفنافقق ، وأنه ةسعون ِف ،دمْي اجملُمع ايفسلم و،ْكيكه . -9

وب اْلذر وأخذ اْليطة من ايفنافقق . -10  ْو
 أن بعض ايفسلمق قد ةسمع لكال  ايفنافقق وةنخدع به وةعَّب به . -11
 الذي لن ةقع لو وقع كيف ةقع .علم هللا الواسع ، وأنه ةعلم  -12 

وا، كما  وا ومع هذا ما خْر ْووا ف يكوْم َما زَادووكوْم إ ِل َخَباِل ( فأخرب عن حاهلم كيف ةكون لو خْر قال وهلذا قال ،عاَ ) َلْو َخَر
 ،عاَ ) َوَلْو رودُّوا َلَعادووا ل َما نروهووا َعْنهو َوإ نرههوْم َلَكاذ بووَن ( .

رًا ْلمْسََعهوْم َوَلْو َأمْسََعهوْم لََُرَولهْوا َوهوْم موْعر ضووَن ( .وقال ،عاَ ) وَ    َلْو َعل َم اَّللهو ف يه ْم َخيرْ
ْووا م ْن د ةَار كوْم َما فَرَعلووهو إ ِل ْوَسكوْم أَو  اْخرو َنا َعَلْيه ْم َأن  اقْرُرولووا أَنْر نرْهوْم َوَلْو وقال ،عاَ ) َوَلْو أَنها َكَُبرْ أَنرههوْم فَرَعلووا َما ةووَعنووَن ب ه   قَل يٌ  م 

رَاطًا مو  رًا َعن يًما َوهَلََدةْرَناهوْم ص  ْْ َناهوْم م ْن َلدونها َأ ْْب يًُا َوإ ًذا ْل،َريرْ رًا هَلوْم َوَأَشده ،َر  ْسَُق يًما ( .َلَكاَن َخيرْ
َنَة ِمن قـَْبُل َوقـَلهُبوْا َلَك األُُموَر َحَّته  تَـَغُوْا اْلِفتـْ  ( ( .48 َ اء اْْل ُُّّ َوَظَهَر َأْمُر اَّللِه َوُهْم َكارُِهوَن )) َلَقِد ابـْ

 [ . 48 -46] الُوبة : 
------------ 

ْووا فيهم ما  َ اَّللهو )ْ ه وعال( للنِب   وايفسلمَق أنه ثَربهَط عنهم عنماَء ايفنافقَق للمحلَة ، وأهنم لو َخَر زادوهم إِل خباِلً، َلمها بَرقه
وًدا فيهم قبَ  أي: فسادً  َ أن هذا الذي ةنطوي عليه ايفنافقوَن من الشر   كان مْو ، بَرقه ا ومشًيا بالنميمة  و،ْبيطًا وإلقاًء لْلراْيف 

م وأن َ،طهل عووا عليهم; ْلن عنماَء ايفنافقَق بايفدةنة  كعبد  اَّلله  بن  أويَب   بن  س د   بن  قيسٍّ لوَل، واجلذلَ، قب  أن ةروْنز َل القرآَن ِف شأهن 
ايفدةنَة َوآَمَن اْلنحارو َش،ه ذلَ عليهم َوَعنوَم، َوأَبَرْوا أن ةؤمنوا، وصاروا ةْكروَن ِف  أخي بين سلمَة، عندما ْاء رسولو اَّلله  

وا النِبه  ، فلما ْاءت غزوةو بدرٍّ  اْلالة  الِت ةبطلوَن ِبا دعوَة دةن  اَسال   ورْر عرفوا قوَة ايفسلمَق.  ومينعوَن الناَس من اَميان 
: هذا أَْمٌر موسَُقب ٌ  َفآم نووا ظاهرًا . َوهوْم ِف الباطن  ةذبحوَن ِبم الدوا َر، جيو يلووَن أفكاَرهم ِف  اْلالة  الِت َةضورُّونَرهوْم قال هلم ابنو أويَب ٍّ

 ِبا.
َنَة ِمْن قـَْبُل (   تَـَغُوا اْلِفتـْ ، َ  هذا من َرد   الناس  عن الدةن ، وإبطال  الدةن ، وعد   ا،باع  النِب   أي : طلبوا لكم الُْنَة قب) َلَقِد ابـْ

 واَفساد  بَق ايفسلمَق.
 ومعىن قوله ) من قب  ( ما كان من حاهلم من وق  هَّرة رسول هللا  قال ابن عطية :  وعهم عنه ِف أحد وْر

 وغْيها .
: قَرلهبَ  ) َوقـَلهُبوا َلَك األُمورَ  ًها إَ َظْهرٍّ،  ( العربو ،قولو ْْ اْلموَر، َوقَرلهَب اْلمَر. معناه: أن ةُْكَر بدقةٍّ وةدب  ر ِف اْلمور وةقلَبها َو

الووا اْلفكاَر وننروا ِف الدهر  ْنبً  َْ هٍّ ليُأمَ  ِف اْلالة  الِت حيح    ِبا مقحوَده. فمعىَن قَرلهبووا اْلموَر: َأ ا إَ ْنبٍّ من وظهرًا إَ ْو
لووا بذلَ إَ َرد   الناس عن النِب    هذا اْلمر إَ هذا، ه  الدعوة  إَ اَّلله )ْ ه وعال(،واحُمال هذا وهذا ل َيح   ، والقعود  ِف ْو

   أي: لقد أعملوا فكرهم وأْالوا آراءهم ِف كيد  وكيد أصَابَ وخذِلن دةنَ وإمخاده  مدة طوةلة ،  قال ابن ك :
ب عن قوس واحدة، وحاربُه ةهود ايفدةنة ومنافقوها، فلما نحره هللا ةو  بدر وأعلى  ايفدةنة رمُه العر  وذلَ أول مقد  النِب 

ْهه. فدخلوا ِف اَسال  ظاهرًا .  كلمُه، قال عبد هللا بن أيب وأصَابه: هذا أمر قد ،َرَو
، وقُ   صنادةد  قرة ٍّ ةوَ  بَدْ ) َحَّته َ اَء اْْل ُُّّ (   رٍّ.وهو نحرو اَّلله  لنبي  ه بدةن  اَسال  
، وهم ةذبحوَن الدوا َر ) َوَظَهَر َأْمُر اَّللِه (  أي : َغَلَب دةنو اَّلله  وظهَر انُحاروه واسُقبالوه، فعند ذلَ َأْسَلمووا إسالًما غَْي حقيقي ٍّ
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 بايفؤمنَق ِف باطن هم.
يفسلموَن من نحرٍّ وفُحٍّ وخْيٍّ ةكرهونَه وةسوؤهم، ْلن كو ه ما ةنالوه ا -قبَهم اَّللهو  -أي : اْلالو هم كارهوَن ) َوُهْم َكارُِهوَن ( 

 من ذلَ، كما وك   ما ْاءهم من َشر ٍّ ةْرحوَن به، وهذه عادةو الكْار ، َِل ةزالوَن حياولوَن َرده ايفؤمنَق عن الدةن  حىت ةروَقن َطهومو اَّللهو 
لووَنكوْم َحىتهَ ةَررو 

َ أهنم َل ةسُطيعوا ِف قول ه: )اْليَرْوَ  ةَئ َس قال اَّللهو ِف الكْار  ) َوَِل ةَرزَالووَن ةروَقا،  دُّوكوْم َعْن د ةن كوْم إ ن  اْسَُطَاعووا ( َوبَرقه
ةضمَ و أمروه حىت ْاء اْل،ُّ َوَظَهَر أَْمرو  الهذ ةَن َكَْرووا م ْن د ةن كوْم ( كذلَ ايفنافقوَن كانوا ةطمعوَن ِف ضياع  الدعوة ، وأن النِبه 

، َوم ْن أمساء  هذه السورة  العنيمة : وهذه من خسا س  ايفنافقَق ةوْنه روَها اَّللهو لنبيه  -قبَهم هللا  -كارهوَن ذلَ   اَّلله  َوهومْ 
ََْ  أسراَر ايفنافقَق كما ،َرَقدهَ ، وسيأيت  فيها كْْيًا.   )الْاضَةو( ْلهنا َفَض

 الفوائد :
 خطر ايفنافقق الشدةد . -1
ذ ر من ايفنافقق .على ك  مسلم أن حي -2  ذر وحيو
يه الناس ِف عد  ختدثه وكالمه عن ايفنافقق ِف اجملُمع وخطرهم . -3  ْه  البعض ممن ةعم  بالدعوة و،ْو
 خطر ايفنافقق موْنحب ِف حرب اَسال  وأهله ، وبث الشبه واِلفذاءات على اَسال  . -4
 ِف دةن هللا .خطر مشاهدة القنوات ايفنافقة الِت ،بث ك  ما ةشكَ  -5

َنِة َسَقُطوا َوِإنه َ َهنهَم َلُمِحيَطٌة بِاْلَكاِفرِ  ُهْم َمْن يـَُقوُل اْئَذْن يل َوال ُـَْفِتّنِ  َأال ِف اْلِفتـْ  ( ( .49يَن )) َوِمنـْ
 [ . 49] الُوبة : 

---------- 
ُهْم َمْن يـَُقوُل (   ةقول ،عاَ: ومن ايفنافقق من ةقول لَ ةا حممد: ) َوِمنـْ

 ( ِف القعود  اْئَذْن يل )  
 ( باخلرول معَ، بسبب اجلواري من نساء الرو  . ) َوال ُـَْفِتّنِ  

 أي: اْ َذْن ِل ِف القعود  وِل ،وَكل  ْْين  بالشخوص  إَ غزوة  ،بوَ . وهذه اْلةةو نَرَزَلْ  ِف اجلد   بن  قيسٍّ  قال الشنقيطي :
ي َبين  سلمَة، كان ْر قال ل َبين  سلمَة: َمْن َسي  دوكوْم ةَا َبين  سلمَة؟ قالوا: اجلدُّ  اًل َسي  ًدا فيهم، َوَلمها َقد َ  النِبُّ اخلبيث  ايفناف،  أخ 

؟ إملا سيدوكم هذا الشابُّ ا . فقال: َوَأيُّ داءٍّ أدوأو من البخ   لوهو; ْلنه خبيٌ  ِل جيودو بايفال   ْلبيضو اجلعدو ، ةعينبنو قَرْيسٍّ على أَنها نروَبخ  
 بشَر بَن الرباء  بن  معرورٍّ.

َه فيه، وهو َِل عذَر له، وإملا ةُلمسو اْلعذاَر الكاذبةَ  ، وهو عذرو نْاقٍّ ِل َش  وكهورو العلماء  ةقولون: هي ِف اجَلدُّ بنو قيسٍّ
هو اَّللهو. ََ  ليَّلَس، قَربه

َنِة َسَقُطوا   ( أي: قد سقطوا ِف الُْنة بقوهلم هذا . ) َأال ِف اْلِفتـْ
 ب  َونوكوول ه  عَ  ال ابن ُيميةق  ْ ه  َعْن اجلْ َهاد  اْلَوا ْْسو إْعرَاض  َنة  َسَقطووا( ةَرقوولو نَر ْ ُرْ ََ )َأَِل ِف  اْل ْنهو َوَضْعف  : قَاَل اَّللهو ،َرَعا

َنٌة َعن يَمٌة َقْد َسَقَط ف يهَ  ْبهو ب ووقووع ه  إميَان ه  َوَمَرض  قَرْلب ه  الهذ ي زَةهَن لَهو ،َرْرَ  اجلْ َهاد : ف ُرْ َنةٍّ َصغ ْيَةٍّ َلَْ ،وح  ا ، َفَكْيَف َةْطلوبو الُهَخلَُّص م ْن ف ُرْ
َنٌة َوَةكووَن الد  ةنو كو  َنةٍّ َعن يَمةٍّ َقْد َأَصابَرُْهو؟ َوَاَّللهو ةَرقوولو )َوقَا، لووهوْم َحىته َِل َ،كووَن ف ُرْ ي أََمَر اَّللهو ب ه  ل َئاله لُّهو َّلل ه ( َفَمْن ،َرَرَ  اْلق َُاَل الهذ  ِف  ف ُرْ
َا َوَقَع ف يه  م ْن رَْةب  قَرْلب ه  َوَمَرض  فروَؤاد ه  َو،َررْك ه  َما أَ  َنة  َساق ٌط ِب  ْ ُرْ َنٌة: فَرهوَو ِف  اْل  َمَر اَّللهو ب ه  م ْن اجلْ َهاد . فَرََُدبرهْر َهَذا .َ،كووَن ف ُرْ

   اْلصْر وليس ذلَ به، فما سقط فيه من الُْنة بُخلْه عن رسول : إن كان إملا رشى من نساء بين  وقال ابن ك
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 والرغبة بنْسه عن نْسه، أعنم . هللا 
 إنه على ،قدةر صدق هذا القا   ِف قحده، فإن ِف الُخلف مْسدة كرب  وفُنة عنمى حمققة، وهي  وقال السعدي :

يم، وأما اخلرول فمْسدة قليلة بالنسبة للُخلف، وهي مُوُهة، معحية اَّلل  ومعحية رسوله، والَُّرؤ على اَْ الكبْي، والوزر العن
يَطٌة ب اْلَكاف ر ةَن ( ليس هلم عنها   َ َهنهَم َلمو َْ مْر وِل مع أن هذا القا   قحده الُخلف ِل غْي، وهلذا ،وعدهم اَّلل  بقوله ) َوإ نه 

 مناص، وِل فكا ، وِل خالص.
   َمة ، وِف الحَيح: أن رسول هللا وقد كان اجلد بن قيس هذا من أشراف بين سل  قال هلم: من سيدكم ةا بين سلمة

له فقال رسول هللا  : وأي داء أدوأ من البخ ، ولكن َسي  دكم الْىت اْلبيض اجَلْعد ب ْشر بن  ؟ قالوا: اجلد بنو قيس، على أنا نروَبخ  
 الرباء بن َمْعروور .

ا عليهم، ووةَضيه، َن ( ) َوِإنه َ َهنهَم َلُمِحيَطٌة بِاْلَكاِفرِي ، و،روَغله،و أبواِبو ْلهنا ،روْهل كوهوْم و،غشاهم فَُُوي عليهم من كيع  اجلهات 
َ ،عاَ ذلَ ِف آةاتٍّ كْْيةٍّ، .  عليهم فيها كما بَرقه

يَطٌة ب اْلَكاف ر ةَن . ةَرْوَ  ةَرْغشَ   َ َهنهَم َلمو َْ ََ ب اْلَعَذاب  َوإ نه  لووَن ْول ه ْم َوةَرقوولو قال ،عاَ ) َةْسَُرْعَّ  اهومو اْلَعَذابو م ْن فَرْوق ه ْم َوم ْن َهْ   أَْر
 ذووقووا َما كوْنُوْم ،َرْعَملووَن ( .

َاءٍّ َكاْلموْه   َةشْ وقولوه ،عاَ ِف الكهف  ) إ نها أَْعَُْدنَا ل لنهال م َق نَارًا َأَحاَط ِب  ْم سورَاد قروَها َوإ ْن َةْسَُغ يْووا ةروَغاثووا   ْووَه ( .ِب   و ي اْلوو
ْووه ه مو النهاَر َوَِل َعْن ظوهوور ه ْم ( . ُّْوَن َعْن وو َق َِل َةكو  وقال ،عاَ ) َلْو ةَرْعَلمو الهذ ةَن َكَْرووا ح 
َهنهَم م َهاٌد َوم ْن فَرْوق ه ْم َغَواشٍّ ( إَ غْي  ذلَ من اْلةات  الدالة  . َْ  وقال ،عاَ ) هَلوم م  ْن 

 الفوائد
 فضح هللا للمنافقق وكذِبم . -1
 من صْات ايفنافقق الُقاعس عن اجلهاد ونحرة دةن هللا . -2
 ذ  اجلنب ، وأنه من صْات ايفنافقق . -3
 أن أه  النْاق ةعُذرون عن نحرة دةن هللا وعن اجلهاد بأعذار كاذبة . -4
 أن ايفناف، ةعُذر بأعذار ةوهم غْيه أنه صادق وةرةد اْل، . -5
 ايفنافقق دا ماً وأبداً ِف مقدمة من رذل دةن هللا .أن  -6
 ِف هذه اْلةة  الكرمية  وعيٌد شدةٌد للمنافقق .-7
ْذنَا َأْمَرنَا ِمْن قـَْبُل َويـَتَـَولهْوا وَ   ََ يَبٌة يـَُقوُلوا َقْد َأ ُِ ْبَك ُم ُِ ْبَك َحَسَنٌة َُُسْؤُهْم َوِإْن ُُ ُِ يبَـَنا  ( ُقْل َلنْ 50ُهْم َفرُِحوَن )) ِإْن ُُ ُِ ُي

ْلَيتَـوَكهِل اْلُمْؤِمُنوَن )  ( ( .51ِإال َما َكَت َُّ اَّللهُ لََنا ُهَو َمْوالنَا َوَعَلى اَّللِه فـَ
 [ . 51-50] الُوبة : 

------------ 
 . ةعلم ،بار  و،عاَ نبيه بعداوة هؤِلء له ، واسُمرار ِف فضح أسرار ايفنافقق لنبيه 

ْبَك َحَسَنةٌ  )  ُِ  ( أي: فُح ونحر وظْر على اْلعداء، مما ةسره وةسر أصَابه . ِإْن ُُ
 ( ساءهم ذلَ . ) َُُسْؤُهمْ 

  ذلَ ْلن العدوه الشدةَد العداوة  ةسوؤه ما ةنال عدوهه من اخلْي ، معناه: إن َغَزْوَوْ َوَنَحرَكومو اَّللهو وغلبُوم وظْرَو ساءهم
 وحزنوا من أْل ه



97 

 

يَبةٌ  ُِ ْبَك ُم ُِ  ( كأن ةروْقََُ  قوموَ، أو ِل ةروْنَحرووا، أو ةأ،َيَ شيٌء ةؤذةَ وةؤذي قوَمَ ) َوِإْن ُُ
ْذنَا َأْمَرنَا ِمْن قـَْبُل { ََ  أي: قد احذزنا من مُابعُه من قب  هذا . يـَُقوُلوا َقْد َأ

 : َلْسنَ  قال الشنقيطي َْ نا باِلحُياط  فَاْسَُْأَذنها حىت  َنا من هذا َوَأَخْذنَا ْلنْس  ْْ ا َوَسل ْمَنا من ،لَ البالةا الِت حنن خ 
 نالُهم من القُ   واجلراح  .
 ( مسرورون من ْهُق :) َويـَتَـَولهْوا َوُهْم َفرُِحوَن 

 َسل مووا منه . -أنكم أصابكم ذلَ السوءو، وأهنم هم ما كانوا معكم 
 لُامة، فقال: فأرشد هللا ،عاَ رسوله، صلوات هللا وسالمه عليه، إَ ْواِبم ِف عداوهتم هذه ا 
 ( أي: هلم . ُقلْ  )

يبَـَنا ِإال َما َكَت َُّ اَّللهُ لََنا ُِ ( أي : لن ةحيَبنا أًَذ  من اَْلَذ  ِل قُ  وِل ْراح وِل محيبة كا نة ما كان  إِل ما َكََُبهو لنا  ) َلْن ُي
 ربُّنا ِف أَزَل ه .

 كيَع ايفحا ب  وكيَع اْلمور  َِل ةحيبو اَنساَن منها إِل شيٌء  : وقد أَْوَضَح اَّللهو لنا ِف سورة  اْلدةد  أن  قال الشنقيطي
َد ايفحيبةو، وربُّنا ةقولو لنا ِف آةة  اْلدةد  اْل،ية  ما معناه: بَريرهْن و  لكم أن كيَع اْلمور    كان موَقدهرًا قب  أن َرْلوَ، اخللَ،، وقبَ  أن ،ْو

ََحهلووا على أَمْ   َرْةن :كُبُوها وحسمُوها عندي ل ََُُ
َرحووا بشيءٍّ أَ،َاكوْم فإنه آ، يكوْم َِل حمالَة، وِل َهْزَنووا على شيءٍّ فَاَ،كوْم ْلنه فا ٌ  ِل حمالَة، و  ْْ هذا َنصه عليه ،عاَ أحدوُها: أن ِل ،َر

كوْم إ ِله ِف  ك َُابٍّ م  ْن قَربْ  ْوس  يَبةٍّ ِف  اْْلَْرض  َوَِل ِف  أَنْر ََ َعَلى اَّلله  بقول ه ) َما َأَصاَب م ن مُّح  َرأََها( أي: أن ََنْلوَقَها ) إ نه َذل     َأن نرهبرْ
ه ) ل َكْياَل ،َْأَسْوا َعَلى َما فَاَ،كوْم ( ِلَ َهَْزنووا على  ٌْي ( إملا بَريرهنها لكم هذا الَقَدَر السابَ، اَْلَزِل  شيءٍّ فا،كم فهو فا ٌ  ِل حمالَة; ْلن َةس 

َا آ،َاكوْم ( فهو آتٍّ َِل حمالَة.اَّللَه َكََُب ذلَ َوَقده  َرحووا ِب  ْْ  رَهو ) َوَِل ،َر
 ( أي: سيدنا وملَّؤنا . ُهَو َمْوالنَا)  
 وحده .َوَعَلى اَّللِه ( ) 

( أي: ةعُمدوا عليه ِف ْلب محاْلهم ودفع ايفضار عنهم، وةْقوا به ِف هحي  مطلوِبم، فال خاب من  ) فـَْلَيتَـوَكهِل اْلُمْؤِمُنونَ 
 عليه، وأما من ،وك  على غْيه، فإنه خمذول غْي مدر  يفا أم . ،وك 
 :   والُوك  على هللا له فضا 

 أوال  : أنه سب ُّ لدَول اجلنة .
َلْ  قرولووبروهوْم َوإ َذا ،ول َيْ  َعَلْيه ْم آةَا،وهو  َا اْلموْؤم نووَن الهذ ةَن إ َذا ذوك َر اَّللهو َوْ  ميَانًا َوَعَلى َرِب   ْم ةَرَُروَكهلووَن . الهذ ةَن زَاَد،ْرهوْم إ  قال ،عاَ ) إ مله
اٌت ع ْنَد َرِب     َْ ََ هومو اْلموْؤم نووَن َحقاا هَلوْم َدَر ْ قووَن . أوولَئ  ْ َرٌة َور ْزٌق َكر مٌي ( .ةوق يمووَن الحهاَلَة َومم ها َرزَقْرَناهوْم ةروْن  ْم َوَمْغ

َات  لَنوبَرو   َرنرههوْم م َن اجْلَنهة  غوَرفًا جَتْر ي م ْن َهُْ َها اْْلَنْرَهارو َخال د ةَن ف يَها ن ْعَم أَ وقال ،عاَ ) َوالهذ ةَن آَمنووا َوَعم   رو اْلَعام ل َق . لووا الحهاْل  ْْ
 الهذ ةَن َصبَررووا َوَعَلى َرِب   ْم ةَرَُروَكهلووَن ( .

ٌر َوأَبْرَقى ل لهذ ةَن آمَ  نْرَيا َوَما ع ْنَد اَّلله  َخيرْ  نووا َوَعَلى َرِب   ْم ةَرَُروَكهلووَن ( .وقال ،عاَ ) َفَما أوو، يُوْم م ْن َشْيءٍّ َفَمَُاعو اْْلََياة  الدُّ
 . ) ... ةدخ  من أمِت سبعون ألْاً اجلنة بغْي حساب وِل عذاب ، ... وعلى رِبم ةُوكلون ( وقال 
 ) ةدخ  اجلنة أقوا  أفئدهتم مْ  أفئدة الطْي ( .  وقال 

 حكى النووي ِف هذا اْلدةث : أن ايفراد ِبؤِلء القو  هم ايفُوكلون .
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 ثانيا  : أهل التوكل هم أهل حمبة هللا عز و ل .
 ل ق ( .فَإ َذا َعَزْمَ  فَرَُروَكهْ  َعَلى اَّلل   إ نه اَّللَ  حيو بُّ اْلموَُروَك    قال ،عاَ )

 ثال ا  : التوكل من شيم أنبياء هللا ورسله وأوليائه .
(.قال ،عاَ ِف نوح )َواْ، و َعَلْيه ْم نَرَبَأ نووحٍّ إ ْذ قَاَل ل َقْوم ه  ةَا قَرْو   إ ن َكاَن َكبروَر َعَلْيكوم مهَقام ي َوَ،ذْ   ك ْي ي ب آةَات  اَّلل   فَرَعَلى اَّلل   ،َروَكهْل و

رَ   وقال ،عاَ عن هود َيُ َها إ نه َريب   َعَلى ص  ٌذ ب َناص  َ   ،َروَكهْل و َعَلى اَّلل   َريب   َورَب  كوم مها م ن َدآبهةٍّ إ ِله هوَو آخ  ( .)إ   اطٍّ مُّْسَُق يمٍّ
 رابعا  : أهل التوكل هم أهل الْيان .

لَ  َا اْلموْؤم نووَن الهذ ةَن إ َذا ذوك َر اَّلل و َوْ   ْ  قرولووبروهوْم َوإ َذا ،ول َيْ  َعَلْيه ْم آةَا،وهو زَاَد،ْرهوْم إ ميَاناً َوَعَلى َرِب   ْم ةَرَُروَكهلووَن ( .قال ،عاَ ) إ مله
 وقال ،عاَ ) َوَعَلى اَّلله  فَرْلَيَُروَكه   اْلموْؤم نووَن ( أي : وعلى هللا وحده فليعُمد وْليْ، ايفؤمنون .

اَميان ، فدل على انُْاء اَميان عند انُْا ه ، وكلما قوي ،وك  العبد كان إميانه أقو  ،  فَّع  الُوك  شرطاً ِفقال ابن القيم :  
 وإذا ضعف اَميان ضعف الُوك  ، وإذا كان الُوك  ضعيْاً كان دلياًل على ضعف اَميان وِل بد .

 َامسا  : التوكل على هللا جملبة للرزق .
 ُوكلون على هللا ح، ،روكله لرزقكم كما ةرزق الطْي ،غدو مخاصاً و،روح بطاناً( )لو أنكم ، قال : قال رسول هللا  عن عمر 

 سادسا  : املتوكلون ليس عليهم للشيطان سبيل .
 قال ،عاَ ) إ نههو لَْيَس لَهو سوْلطَاٌن َعَلى الهذ ةَن آَمنووْا َوَعَلى َرِب   ْم ةَرَُروَكهلووَن ( .

 فيهم .سابعا  : املتوكلون هللا حسبهم وكا
 قال ،عاَ )َوَمن ةَرَُروَكهْ  َعَلى اَّلله  فَرهوَو َحْسبوهو ( .

ع  ْزاء الُوك  عليه نْس كْاةُه لعبده،: قال بعض السلف فقال )ومن ةُوك  على هللا  ْع  هللا لك  عم  ْزاء من ْنسه، ْو
وحسبه  سبَانه كاِف عبده ايفُوك  عليه،من اْلْر، كما قال ِف اْلعمال، ب  ْع  نْسه  فهو حسبه( وَل ةق : نؤ،ه كذا وكذا

اً، وكْاه ونحره . )بدا ع الْوا د(  وواقيه، فلو ،وك  العبد على هللا ح، ،وكله وكاد،ه السموات واْلرض ومن فيهن  جلع  له خمْر
 ثامنا   : أهل التوكل على هللا هم أهل العزة واالستعَلء .

 إ نه اَّللَ  َعز ةٌز َحك يٌم ( .قال ،عاَ ) َوَمن ةَرَُروَكهْ  َعَلى اَّلل   فَ 
 . والُوك  ِل ةناِف فع  اْلسباب 

ن ياا ( مع أنه ،عاَ لو أراد أسقطه هلا بدون  َْ َ  روطًَبا  َ  جب  ذْع  النهْخَلة  ،وَساق ْط َعَلْي  هز منها .قال ،عاَ ) َوهوز  ي إ لَْي
ه َِل َ،دْ  َْر  َقةٍّ َوَما أوْغين  َعنكوم م  َن اَّلله  م ن ومن أوضح اْلدلة قول ةعقوب ) َوقَاَل ةَا َبين  دٍّ َواْدخولووْا م ْن أَبْرَوابٍّ مَُُّر خولووْا م ن بَابٍّ َواح 

 َشْيءٍّ إ ن  اْلْوْكمو إ ِله َّلل    َعَلْيه  ،َروَكهْل و َوَعَلْيه  فَرْلَيَُروَكه   اْلموَُروَك  لووَن ( .
ه َِل َ،ْدخولووْا م ن بَابٍّ وَ  دٍّ ( حمافنة عليهم من العق ْ قال ) َوَما أوْغين  َعنكوم م  َن اَّلله  م ن َشْيءٍّ إ ن  اْلْوْكمو إ ِله َّلل    َعَلْيه  ) ةَا َبين  اح 

 ،َروَكهْل و َوَعَلْيه  فَرْلَيَُروَكه   اْلموَُروَك  لووَن ( .
 فقد أخذ بالسبب واْليطة ، وصرح بان اِلعُماد على هللا وحده .

ا َ له ، ةكون ،وكلَ عليه ، ولذلَ فسر بعضهم الُوك  حبسن النن باهلل .  قال ابن القيم  أةضاً : فعلى حسن ظنَ بربَ وْر
وه.  الَُقي،: أن حسن النن به ةدعوه إَ الُوك  عليه إذ ِل ةُحور الُوك  على من ساء ظنه به، وِل الُوك  على من ِل ةْر

ا أحٌد خملوقاً أو ،وك َا َخره قال شيخ اَسال  : وما ْر   عليه إِل خاب ظنه فيه ، فإنه مشر  ، قال ،عاَ ) َوَمْن ةوْشر ْ  ب اَّلله  َفَكَأمله
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ي،ٍّ ( .  َ ْوهو الطهيرْرو أَْو ،َرْهو ي ب ه  الر  ةحو ِف  َمَكانٍّ َس  م َن السهَماء  فَرَُْخَط
 . من سره أن ةكون أقو  الناس فليُوك  على هللاوقال : 

 ايفُوك  كالطْ  ِل ةعرف شيئاً ةأوي إليه إِل ثدي أمه ، كذلَ ايفُوك  ِل ةأوي إِل إَ ربه سبَانه .وقال بعض العارفق : 
 وكان مأموراً بإزالُه ْلزاله . ولو ،وك  العبد على هللا ح، ،وكله ِف إزالة ْب  عن مكانه ،-رمحه هللا  –وقال ابن القيم 

 قال : على خحال أربعة : ؟قي  ْلاَ اْلصم :  على ما بني  أمر  ِف الُوك  
 أن عملي ِل ةعمله غْيي ... فأنا مشغول به . علم  أن رزقي ِل ةأكله غْيي ... فاطمأن  به نْسي .      وعلم 

 أبادره .                   وعلم  أَ ِل أخلو من عق هللا ... فأنا مسَُيٍّ منه . وعلم  أن ايفوت ةأيت بغُة ... فأنا
 ِل ،ُكلن على غْي هللا فيكلَ هللا إَ من ا،كل  عليه .قال بعض العلماء 

 قال منحور بن عمار : قلوب ايفُوكلق أوعية الرضا .
 وقال بعضهم : عالمة الُوك  انقطاع ايفطامع : أي ِف اخلل، واْلسباب .

 وقال آخر : الُوك  إسقاط رؤةة الوسا ط والُعل، بأعلى العال ، . 
ي ةأمرهم وةنهاهم من ِتا  قبول الناس له: أنه إذا أمرهم بشيء أن ةكون أول الْاعلق له، وإذا ومنها: أن الناصح للخل، الذ

ََ َما أَنْرَهاكوْم َعْنهو ( .  هناهم عن شيء كان أول الُاركق; لقول شعيب: )َوَما أور ةدو أَْن أوَخال َْكوْم إ 
 الفوائد :

 .بيان شيء من حقد وبغض ايفنافقق لإلسال  وأهله  -1
 خطر ايفنافقق على اجملُمعات ايفسلمة . -2
 جيب بغض ايفنافقق والغلنة عليهم .-3
 أنه ِل ةقع شيء بالكون إِل وهو مكُوب عند هللا . -4
 أن من أعنم عالمات اطمئنان القلب وسكونه ةقينه بأن ك  شيء ةقع مكُوب . -5
 ن عليه ، وِل ،عنم بقلبه .من ،يقن أن ك  شيء حيدث بالكون مكُوب ، فإنه الدنيا هتو  -6
وب الُوك  على هللا .-7  ْو
 أن من أعنم عالمات اَميان الُوك  على هللا . -8
 أنه كلما قوي إميان العبد قوي ،وكله على ربه ، وكلما ضعف إميانه ضعف ،وكله بربه . -9

ُُوَن بَِنا ِإاله ِإْحَدى اْْلُْسنَـيَـنْيِ َوََنُْن نـَتَـرَ  ُُوْا ِإنها ) ُقْل َهْل ُـََربه يَبُكُم اَّللهُ ِبَعَذاٍب مِ ْن ِعنِدِا َأْو بِأَْيِديَنا فـَتَـَربه ُِ بهُص ِبُكْم َأن ُي
ُُوَن )  ( (52َمَعُكم مُّتَـَربِ 

 [ . 52] الُوبة : 
---------- 

قول اْل، سبَانه ليوضح : ةرد هللا ،عاَ ِبذه اْلةة على من حيزن إن أصاب  اْلسنة ايفؤمنق، وةْرح إن أصابُهم محيبة، فيأيت 
 إن ك  ما ةحيب ايفؤمنق هو لحاْلهم . ولذلَ قال :

 ( هلم ةا حممد . ُقلْ ) 
ُُوَن بَِنا)    ( أي: ،نُنرون بنا . َهْل ُـََربه
 الذبُّصو الُمك ثو مع انُنار جميء  شيءٍّ خْياً كان أو شراً . قال أبو السعود : 
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ٌَْر بكم ، وغنيمة .( شهادَ  ِإال ِإْحَدى اْْلُْسنَـيَـنْيِ )   ة ، أو َظ
 أي ما ةنُنرون بنا إِل إحد  العاقبُق ، ك  واحدة منهما هي اْلسىن من العواقب : إما النحرة ،  قال أبو حيان :

 وإما الشهادة.
 أي : إما النحر والُْح مع اْلْر الكبْي ، وإم ا القُ  والشهادة وفيه الْوز الكبْي.

  َالغزو واجلهاد ِف سبي  هللا إما أن ةغلب عدوه فيْوز بالنحر والغنيمة واْلْر العنيم ِف وذلَ أن ايفسلم إذا ذهب إ
 اْلخرة وإما أن ةقُ  ِف سبي  هللا فَُح  له الشهادة وهي الغاةة القحو  وةدل على ذلَ ما روي عن أيب هرةرة أن النِب 

ه  إِل ْهاد ِف سبيلي وإميان يب و،حدة، برسلي فهو علي  ضامن قال )،كْ  هللا وِف رواةة ،ضمن هللا يفن خرل ِف سبيله ِل رْر
عه إَ مسكنه الذي خرل منه نا الً ما نال من أْر أو غنيمة ( .  أن أدخله اجلنة أو أْر

 سنة ْلن ِف : قوله ،عاَ ) قوْ  َهْ  َ،ربهحووَن ب َنآ إ ِله إ ْحَد  اْلْوْسنَريَرْق  ( ةعين النحر أو الشهادة وكالُها ح قال املاوردي
 النحر ظهور الدةن ، وِف الشهادة اجلنة.

 فايفعىن ِف هذه اْلةة الرد على ايفنافقق ِف معُقدهم ِف ايفؤمنق، وإزالة ظنهم أن ايفؤمنق ،نزل ِبم  قال ابن عطية :
 محا ب، واَعال  بأهنا حسىن كيف ،حرف  .

 ق ِبحا ب ايفؤمنق ، وذلَ ْلن ايفسلم إذا ذهب إَ الغزو : اعلم أن هذا هو اجلواب الْاَ عن فرح ايفنافق قال الرازي
، فإن صار مغلوباً مقُوِلً فاز باِلسم اْلسن ِف الدنيا والْواب العنيم الذي أعده هللا للشهداء ِف اْلخرة ، وإن صار غالباً فاز ِف 

ولية والشوكة والقوة ، وِف اْلخر   ة بالْواب العنيم.الدنيا بايفال اْلالل واِلسم اجلمي  ، وهي الْر
يَبُكُم اَّللهُ ِبَعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِا َأْو بِأَْيِديَنا)  ُِ {(أي: ننُنر بكم هذا أو هذا، إما أن ةحيبكم هللا بقارعة  َوََنُْن نـَتَـَربهُص ِبُكْم َأْن ُي

 من عنده أو بأةدةنا، بسِب أو بقُ  .
 يَبكومو اَّللهو ب   قال القرطيب َعَذابٍّ م ْن ع ْند ه  ( أي : عقوبة هتلككم ; كما أصاب اْلمم اخلالية من : قوله ،عاَ )َأْن ةوح 

 قبلكم
 ) أَْو ب أَْةد ةَنا ( أي ةؤذن لنا ِف قُالكم.

 وايفعىن ِل ،نُنرون من حالنا إِل  حسنة عاْلة أو حسنة آْلة ، فأم ا حنن فننُنر من حالكم أن  قال ابن عاشور :
نار ، أو ِف الدنيا بعذاب على غْي أةدةنا من عذاب هللا ِف الدنيا : كاجلوع واخلوف ، أو بعذابٍّ ةعذبكم هللا ِف اْلخرة بعذاب ال

ْون ِف  بأةدةنا ، وهو عذاب القُ  ، إذا أذن هللا حبربكم ، كما ِف قوله ) لئن َل ةنُه ايفنافقون والذةن ِف قلوِبم مرض وايفْر
 ايفدةنة لنغرةنَ ِبم ( .

ُُوا ِإنها ُُونَ  ) فـَتَـَربه  ( وعيد وهتدةد. َمَعُكْم ُمتَـَربِ 
 قال اْلسن : فذبحوا مواعيد الشيطان إنا مذبحون مواعيد هللا من إظهار دةنه واسُئحال من خالْه.

 الفوائد :
 فض  اجلهاد ِف سبي  هللا ، ْلنه إما نحر وإما شهادة .-1
 فض  اَسال  وأحكامرره .-2
 اْلةة من أعنم فضا   الشهادة ِف سبي  هللا . فض  الشهادة ِف سبي  هللا ، فهذه -3
 اْلث اْلكيد الدا م على ْهاد اْلعررررررررررداء . -4
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 ،شَّيع وهْيز ايفسلمق على قُال اْلعداء .-5
 هتدةد لك  كافر حمارب هلل ،عاَ ، إما ةعذبه هللا بعقاب من عنده ، أو ةسلط ايفسلم عليه .-6

ُهْم نـََفَقاُـُُهْم ِإاله أَنـهُهْم َكَفُروْا 53ْره ا لهن يـُتَـَقبهَل ِمنُكْم ِإنهُكْم ُكنُتْم قـَْوم ا فَاِسِقنَي )ُقْل أَنِفُقوْا َطْوع ا َأْو كَ  ( َوَما َمنَـَعُهْم َأن ُـُْقَبَل ِمنـْ
ُهََلَة ِإاله َوُهْم ُكَساََل َواَل يُنِفُقوَن ِإاله َوهُ   ( ( .54ْم َكارُِهوَن )بِاَّللِه َوِبَرُسوِلِه َواَل يَْأُُوَن ال

 [ . 54-53] الُوبة : 
------------ 

  أي: مهما أنْقُم من نْقة طا عق أو مكرهق) ُقْل أَْنِفُقوا َطْوع ا َأْو َكْره ا ( 
 ( النْقة . َلْن يـُتَـَقبهَل ِمْنُكمْ ) 
 عينَ ِبال فنزل  هذه اْلةة فيه : سببها : أن اجلد بن قيس حق قال ) ا ذن ِل وِل ،ُْين ( قال إَ أ قال ابن عطية

 وهي عامة بعده ، والطوع والكره ةعمان ك  إنْاق .
 م ظن وا أن  ذلَ ةرضي النِب  قال ابن عاشور هم ْلهن    َ م قالوا ذلَ مع شد ة شو  عن قعودهم عن اجلهاد. : وكأهن 
يه قوله سبَانه و،عاَ ) وما منعهم أن ،قب  منهم نْقاهتم إِل ( وايفراد بالْس، هنا الكْر وةدل عل ِإنهُكْم ُكْنُتْم قـَْوم ا فَاِسِقنيَ ) 

 أهنم كْروا باهلل وبرسوله ( .
 : م   قال ابن عاشور وايفراد بالْاسقق : الكافرون ، ولذلَ أعقب بقوله ) وما منعهم أن ،وقب  منهم نْقاهتم إِل  أهن 

 كْروا باهلل وبرسوله ( .
ا اخُْي وصف الْاسقق دون الكاف م ةنهرون اَسال  وةبطنون الكْر ، فكانوا كايفا  لق عن اَسال  إَ الكْر.وإمل   رةن ْلهن 

وايفقحود من هذا ،أةيسهم من اِلنُْاع ِبا بذلوه من أمواهلم ، فلعل هم كانوا حيسبون أن  اَنْاق ِف الغزو ةنْعهم على ،قدةر 
وا  صدق دعوة الرسول  م ةعملون أعماًِل ،نْع ايفسلمق جيدوهنا عند اْلشر على وهذا من شك هم ِف أمر الدةن ، فُوُه  أهن 

 فرض ظهور صدق الرسول.
ُهْم نـََفَقاُـُُهمْ   ( الِت ةنْقوهنا . ) َوَما َمنَـَعُهْم َأن ُـُْقَبَل ِمنـْ

 ( أي: قد كْروا  واْلعمال إملا ،حح باَميان . ) ِإال أَنـهُهْم َكَفُروا بِاَّللِه َوِبَرُسوِلهِ 
رط جلميع اْلعمال، ِل ،كون صاْلة وِل ،قب  وِل ةذ،ب عليها الْواب وِل ةندفع ِبا العقاب إِل باَميان، فاْلعمال ش فاَميان

بدون اَميان كأغحان شَّرة قطع أصلها وكبناء بين على مول ايفاء، فاَميان هو اْلص  واْلساس والقاعدة الِت ةبىن عليه ك  
 ك  عم  أطل،، فإنه مقيد به.  شيء، وهذا القيد ةنبغي الُْطن له ِف

 . فاَميان شرط لقبول اْلعمال وصَُها 
 كما ِف هذه اْلةة .

ي يَرنههو َحَياًة طَرررررري  بَ  َْ ررررررررٌن فَرَلنو ًا م ْن ذََكرٍّ أَْو أونْرَْى َوهوَو موْؤم  َرهوْم ب َأْحَسن  مَ وكما قال ،عاَ ) َمْن َعم َ  َصاْل  ْْ ا َكانووا ًة َولََنَّْز ةَرنرههوْم َأ
 ةَرْعَملووَن ( .

َات  َوهوَو موْؤم ٌن َفال َرَافو ظوْلماً َوِل َهْضماً ( .  وقال ،عاَ ) َوَمْن ةَرْعَمْ  م َن الحهاْل 
ََ ةَْدخولووَن اجْلَنهَة ةروْرَزقووَن ف   اً م ْن ذََكرٍّ أَْو أونْرَْى َوهوَو موْؤم ٌن فَأوولَئ  َساب ( .يهَ وقال ،عاَ ) َوَمْن َعم َ  َصاْل   ا ب َغْْي  ح 

 . فأعمال الكافر مردودة غْي مقبولة 
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ََ َما َعم لووا م ْن َعَم ٍّ َفَََّعْلَناهو َهَباًء َمْنْووراً ( .  قال ،عاَ )َوَقد ْمَنا إ 
ََ هوَو  وقال ،عاَ )َمَْ و الهذ ةَن َكَْرووا ب َرِب   ْم أَْعَماهلووْم َكَرَمادٍّ اْشَُدهْت ب ه  الر  ةحو ِف  ةَرْو ٍّ  َعاص فٍّ ِل ةَرْقد رووَن مم ها َكَسبووا َعَلى َشْيءٍّ َذل 

 الضهاللو اْلَبع يدو ( .
 فاخُحار القول ِف ذلَ أن ِف صَيح مسلم عن النِب  قال ابن عطية :  أنه قال ) إن ثواب الكافر على أفعاله الربة

 ننر .هو ِف الطعمة ةطعمها ( وحنو ذلَ ، فهذا مقنع ِل حيُال معه إَ 
ةا رسول هللا : أرأة  عبد هللا بن ْدعان أةنْعه  وأما ةنُْع ِبا ِف اْلخرة فال ، دلي  ذلَ أن عا شة أ  ايفؤمنق قال  للنِب  

 ما كان ةطعم وةحنع من خْي فقال : " ِل إنه َل ةق  ةوماً ، رب اغْر ِل خطيئِت ةو  الدةن .
ُهَلَة ِإال َوُهْم ُكسَ )  ون على فعلها ثواباً  اََل َوال يَْأُُوَن ال ( كع كسالن ، ةعين مُْاقلق ِف اَ،يان إَ الحالة وذلَ ْلهنم ِل ةْر

 وِل رافون على ،ركها عقاباً فلذلَ ذمهم مع فعلها .
ََ الحهالة  قَامو  َاد عووَن اَّللَه َوهوَو َخاد عوهوْم َوإ َذا قَامووا إ  ََ ةرورَاؤووَن النهاَس َوِل ةَْذكورووَن اَّللَه إ ِله كما قال سبَانه )إ نه اْلموَناف ق َق رو وا كوَسا

 قَل ياًل( .
  وهذه صْة ايفنافقق ِف أشرف اْلعمال وأفضلها وخْيها، وهي الحالة، إذا قاموا إليها قاموا وهم كساَ عنها، ْلهنم ِل

ْ قووَن إ ِله َوهوْم َكار هووَن(.نية هلم فيها، وِل إميان هلم ِبا وِل خشية، كما قال ،عاَ )َوِل ةَْأ،وو  ََ َوِل ةروْن  َن الحهالَة إ ِله َوهوْم كوَسا
 ) أثق  الحالة على ايفنافقق صالة العشاء وصالة الَّْر ، ولو ةعلمون ما فيهما ْل،وُها ولو حبواً ( . وقال 
 : لق مُباطئق وهو معىن الكس  ِف اللغة، ةعين وإذا قاموا إَ الحالة مع ايفسلمق قاموا كساَ، أي مُْاق قال الرازي

وه،  ون ِبا ثواباً وِل من ،ركها عقاباً، فكان الداعي للذ  قوةاً من هذه الْو وسبب ذلَ الكس : أهنم ةسُْقلوهنا ِف اْلال وِل ةْر
ه الكس  والْ  ُور.والداعي إَ الْع  ليس إِل خوف الناس، والداعي إَ الْع  مىت كان كذلَ وقع الْع  على ْو

  قال  ذام ًا يفن أخ ر الحالة ) ،لَ صالة ايفنافقق ثالثًا جيلس أحدهم ةرقب الشمس حىت إذا كان  بق قَر الشيطان أو
 على قَر الشيطان قا  فنقر أربعاً ِل ةذكر هللا فيها إِل قليالً ( .

 : علها .والكس  ِف الحالة مؤذن بقل ة اكذاث ايفحل ي ِبا وزهده ِف ف قال ابن عاشور 
  فالكس  ِف الطاعة من صْات ايفنافقق، ْلهنم ِل ةؤمنون ِبا عند هللا، ولذلَ قال  ولو ةعلمون ما فيهما ْل،وُها ولو ..(

 كان ةقول )اللهم إَ أعوذ بَ من الكس  والعَّز(.  منه كما ِف حدةث أنس أنه  حبواً ..( ولذلَ اسُعاذ النِب 
  : هذةن العملق اجلليلق وُها الحالة والنْقة ، واكُْى ِبما وإن كانوا أفسد حاِلً وذكر من أعمال الربقال أبو حيان 

ِف سا ر أعمال الرب ، ْلن  الحالة أشرف اْلعمال البدنية ، والنْقة ِف سبي  هللا أشرف اْلعمال ايفالية ، وُها وصْان ايفطلوب 
 .با ح ةزةد ايفوصوف ِبا ذماً و،قبيَاً إظهارُها ِف اَسال  ، وةسُدل ِبما على اَميان ، و،عداد الق

 ( نْقة . َوال يـُْنِفُقونَ ) 
ون ثواباً . ِإال َوُهْم َكارُِهون)   ( ْلهنم ِل ةْر
 . فاَمسا  وعد  اَنْاق من أعنم ايفنافقق 

يَرهوْم قال ،عاَ ) واْلموَناف قووَن َواْلموَناف َقاتو بَرْعضوهوْم م ْن بَرْعضٍّ ةَْأمورووَن ب اْلموْنَكر  َوةرَ  َهْوَن َعن  اْلَمْعرووف  َوةَرْقب ضووَن أَْةد ةَرهوْم َنسووا اَّللَه فَرَنس  نرْ
قووَن( . َْاس   إ نه اْلموَناف ق َق هومو اْل

 الفوائد :
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 أن من شروط قبول العم  الحاحل اَميان .-1
 أن الكافر ِل ةقب  منه عم  . -2
 ، ْلن ذلَ من صْات ايفنافقق . اْلذر من الُكاس  ِف أداء الطاعات وخاصة الحالة-3
 ةكون نشيطاً ِف طاعا،ه وعبادا،ه . -َميانه باهلل وبوعده  -ايفسلم  -4
 أنه كلما قوي إميان العبد بلقاء هللا وِبا عند هللا كان أنشط ِف أمور طاعا،ه . -5
 على ايفسلم أن ةدعو هللا دا ماً وأبداً أن ةعيذه من العَّز والكس  . -6
 ات ايفناف، اَمسا  وعد  اَنْاق لشَه وقلة ةقينه بوعد هللا .من عالم -7
 ايفسلم اْل، ةكون حرةحاً على اَنْاق ِف سبي  هللا ، ْلنه ةؤمن بوعد هللا وةْ، ِبا عند هللا . -8
راهُهم اَنْاق ، على ايفسلم أن ،كون نْسه طيبة عند أداء الزكاة واَنْاق ِف سبي  هللا ، ْلن هللا ،عاَ ذ  ايفنافقق بك -9

 ) أدوا زكاة أموالكم طيبة ِبا نْوسكم ( فإن أداها وهو كاره لذلَ كان من عالمات النْاق . وهذا معىن قوله 
َيا   نـْ بـَُهم ِِبَا ِف اْْلََياِة الدُّ َا يُرِيُد اَّللهُ لِيُـَعذِ  ُْم َواَل َأْواَلُدُهْم ِإَّنه َُ  ( ( .55أَنُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُروَن )َوُـَْزَه َُّ ) َفَلَ ُـُْعِجْبَك َأْمَوا

 [ . 55] الُوبة : 
---------- 

 ةقول ،عاَ لرسوله، صلوات هللا وسالمه عليه : 
ُْم َوال َأْوالُدُهمْ )   َُ إِل أن ايفرد به كيع ايفؤمنق وايفعىن فال ،عَّبوا  ( هذا اخلطاب وإن كان خمُحًا بالنِب  َفَل ُـُْعِجْبَك َأْمَوا

ايفنافقق وأوِلدهم واَعَّاب السرور بالشيء مع نوع من اِلفُخار به مع اِلعُقاد أنه ليس لغْيه مْله وهذا ةدل على  بأموال
اسُغراق النْس بذلَ الشيء وةكون سبب انقطاعه عن هللا فينبغي لإلنسان أن ِل ةعَّب بشيء من أمور الدنيا ولذاهتا فإن 

 اله وولده فيكْر إعَّابه ِباله وولده فيبطر وةكْر نعم هللا عليهالعبد إذا كان من هللا ِف اسُدرال كْر م
 ْْ نْرَيا ل نَر نرْهوْم َزْهَرَة اْْلََياة  الدُّ ا م  ًْ ََ َما َمُرهْعَنا ب ه  أَْزَوا ََ إ  نَرْي ٌر َوأَبْرَقى ( .كما قال ،عاَ ) َوِل َِتودهنه َعيرْ ََ َخيرْ  ُ نَرهوْم ف يه  َور ْزقو رَب  

َا ملو دُّهوْم ب ه  م ْن َمالٍّ َوبَن َق نوَسار عو هَلوْم ِف  اخْلَيرْرَات  َب  ِل َةْشعورووَن ( .وقال ) َأحَيَْسبو   وَن أمله
 وقد  اْلموال على اْلوِلد ْلهنا كان  أعل، بقلوِبم ، ونْوسهم أمي  إليها ، فإهنم كانوا ةقُلون  قال أبو حيان :

 أوِلدهم خشية ذهاب أمواهلم.
َا يُرِ  نـَْيا)ِإَّنه بـَُهْم ِِبَا ِف اْْلََياِة الدُّ ه الُعذةب :  يُد اَّللهُ لِيُـَعذِ   ( اخُلف ِف ْو

 بزكاهتا، والنْقة منها ِف سبي  هللا. فقيل : 
 وهذا قول اْلسن ، واخُاره ابن ْرةر .

 ا ةرةد هللا ليعذِبم ِبا ]ِف اْلخرة .هذا من ايفقد  وايفؤخر، ،قدةره: فال ،عَّبَ أمواهلم وِل أوِلدهم، ِف اْلياة الدنيا ، إمل وقيل :
 وقي  : بايفحا ب فيها .

 وقي  الُعب ِف كعه ، والْو  ِف حْنه وحبه .
 والحواب ، وهللا أعلم ، أن ةقال: ،عذةبهم ِبا هو اْلمر ايفشاهد من ،عذةب طالب الدنيا وحمبيها  قال ابن القيم :

عب العنيم ِف كعها ومقاساة أنواع ايفشاق ِف ذلَ ، فال جتد أ،عب ممن ومؤثرةها على اْلخرة: باْلرص على هحيلها ، والُ
َْرو ق ْطَعٌة م َن الدنيا أكرب ُهه ، وهو حرةص جبهده على هحيلها. والعذاب هنا هو اْلَل وايفشقة والُعب ، كقوله  : "السه

َي  َ  لَيروَعذهبو ب بوَكاء  أَْهل ه  َعَليْ 
" وقوله: "إ نه ايف  ه ".اْلَعَذاب 
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ع ، ِل أنه ةعاقب بأعماهلم ، وهكذا من كان  الدنيا ك  ُهه أو أكرب ُهه كما قال  ِف اْلدةث الذ  رواه  أي ةُأَل وةُْو
نرْ  الذمذي وغْيه من حدةث أنس  َعَ  هللاو غ َناهو ِف قَرْلب ه  ، َوَكََع َلهو مَشَْلهو ، َوأَ،َرُْهو الدُّ َْ َرةو َُهههو   َيا َوه َى رَاغ َمٌة. ) َمْن كاَن   اْلخ 

نَرْيه  ، َوفَررهَق َعَلْيه  مَشَْلهو ، وَلَْ ةْأ، ه  م َن  َعَ  هللاو فَرْقَرهو بَرْقَ َعيرْ َْ نْرَيا َُهههو  الدُّنْيا إ ِل َما قود  َر لَه ( ، ومن أبلغ العذاب ِف َوَمْن كاَن   الدُّ
العبد ِل ةْارقه ، ولوِل سكرة عشاق الدنيا حببها ِلسُغاثوا من  الدنيا: ،شُي  الشم  و،ْرق القلوب ، وكون الْقر نحب عيين

 هذا العذاب . 
  اً وحرصاً وقال ابن عاشور َ : ومعىن هذه اْلةة : أن  هللا كشف سر اً من أسرار نْوس ايفنافقق بأن ه خل، ِف نْوسهم ش

 ذاب من ْر اء أمواهلم ، فهم ِف َكَبد من كعها.على ايفال وفُنة بُوفْيه واَشْاق من ضياعه ، فَّعلهم بسبب ذلَ ِف عناء وع
وِف خوف عليها من النقحان ، وِف أَل من إنْاق ما ةلَّئهم اْلال إَ إنْاقه منها ، فقد أراد هللا ،عذةبهم ِف الدنيا ِبا الشأن أن 

َ  مراده.  ةكون سبب نعيم وراحة ، و
ون وهذا من أشد  العقوبات الدنيوةة وهذا شأن البخالء وأه   الشح  مطلقًا ، إِل  أن  ايفؤمنق منهم هلم مسالة عن الرزاةا ِبا ةْر

 من الْواب على اَنْاق أو على الحرب.
 وايفراد بالعذاب هنا، ما ةناهلم من ايفشقة ِف هحيلها، والسعي الشدةد ِف ذلَ، وهم القلب فيها،  وقال السعدي:

صارت وباِل عليهم  -يفا أهلُهم عن اَّلل  وذكره-ةكن هلا نسبة إليها، فهي  و،عب البدن ، فلو قابل  لذاهتم فيها ِبشقاهتم، َل
حىت ِف الدنيا ، ومن وباهلا العنيم اخلطر، أن قلوِبم ،ُعل، ِبا، وإرادهتم ِل ،ُعداها، فُكون منُهى مطلوِبم وغاةة مرغوِبم وِل 

ب ذلَ أن ةنُقلوا من الدنيا ) َو،رَ  ْوسوهوْم َوهوْم َكاف رووَن ( فأي عقوبة أعنم من هذه ةبقى ِف قلوِبم لآلخرة نحيب، فيْو ْزَهَ، أَنْر
بة للشقاء الدا م واْلسرة ايفالزمة.  العقوبة ايفْو

أي: وةرةد أن مييُهم حق مييُهم على الكْر، ليكون ذلَ أنكى هلم وأشد لعذاِبم، عياذا باهلل ) َوُـَْزَه َُّ أَنُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُروَن ( 
 كون من باب اِلسُدرال هلم فيما هم فيه.من ذلَ، وهذا ة

 الفوائد :
 هني ايفسلم أن ةعَّب ِبا عند الكْار من زةنة الدنيا .-1
 أن اْلموال واْلوِلد جيعلها هللا عذاباً على الكْار . -2
 أن كْرة ايفال واْلوِلد ليس عالمة لرضا هللا .-3

َا َعم لووا وَ قال ،عاَ ) َوَما أَْمَوالوكوْم َوِل أَْوِلدوكوم ب اله  ْعف  ِب  زَاء الض   َْ ََ هَلوْم  ًا فَأوْولَئ  َْى إ ِله َمْن آَمَن َوَعم َ  َصاْل  هوْم ِت  ،روَقر  بوكوْم ع نَدنَا زوْل
 ِف  اْلغوروفَات  آم نووَن ( .

 أن اْلموال واْلوِلد فُنة .-4
 
 
َََل  لهَولهْوْا ِإلَْيِه 56ْم َوَلِكنـهُهْم قـَْوٌم يـَْفَرُقوَن )) َوَُِْلُفوَن بِاَّللِه ِإنـهُهْم َلِمنُكْم َوَما ُهم مِ نكُ   ( َلْو ُيَُِدوَن َمْلَجأ  َأْو َمَغارَاٍت َأْو ُمده

 ( (57َوُهْم َُيَْمُحوَن )
 [ . 57- 56] الُوبة : 

------------- 
 أهنم  ررب هللا ،عاَ نبيه، صلوات هللا وسالمه عليه، عن ْزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم
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 ( مييًنا مؤكدة ، أهنم من كلة ايفسلمق . وَُِْلُفوَن بِاَّللِه ِإنـهُهْم َلِمْنُكمْ ) 
 ( فأكذِبم هللا بقوله : وما هم منكم. َوَما ُهْم ِمْنُكمْ ) 
َذا َلقووْا الذةن ءاَمنووْا قَالووا ءاَمنها َوإ َذا ( رافون القُ  ، فأظهروا اَميان وأسروا النْاق ، وهو كقوله ،عاَ ) َوإ  َوَلِكنـهُهْم قـَْوٌم يـَْفَرُقوَن )

َا حَنْنو مسُهزؤون ( والْرق اخلوف ، ومنه ةقال : ْر  فروق ، وهو الشدةد اخل  وف .َخَلْوْا إَ شياطينهم قَالوواْ إ نها َمَعكوْم إ مله
 ََْرق : اخلوف الشدةد. قال ابن عاشور  : وال
 : ححنا ةَُحنون به، وحرزا حيذزون به .( أي َلْو ُيَُِدوَن َمْلَجأ  ) 
 ( وهي الِت ِف اجلبال . َأْو َمغَارَاتٍ )  
 مغارات : كع مغارة ، وهو ايفوضع الذي ةغور فيه اَنسان ، أي : ةسُذ فيه. قال ابن اجلوزي : 
َََل)    ، وقُادة:( وهو السهَرب ِف اْلرض والنَْ،. قال ذلَ ِف الْالثة ابنو عباس، وجماهد َأْو ُمده
 .عوا إليه وه الْالثة ، مع أهنا شر اْلمكنة )لهَولهْوْا إ لَْيه ( أي ْر  وايفعىن : أهنم لو ْدوا مكاناً على أحد هذه الْو
ولكن  ( أي: ةسرعون ِف ذهاِبم عنكم، ْلهنم إملا رالطونكم كرها ِل حمبة، وودوا أهنم ِل رالطونكم، َلَولهْوا ِإلَْيِه َوُهْم َُيَْمُحونَ ) 

; ْلن اَسال  وأهله ِل ةزال ِف عز  ونحر ورفعة; فلهذا كلما سور  ايفؤمنون  للضرورة أحكا ; وهلذا ِل ةزالون ِف هم وحزن وَغم ٍّ
 ساءهم ذلَ، فهم ةودون أِل رالطوا ايفؤمنق .

 دوا شيئاً من هذه اْلشياء ايفذكورة لول ْوا إليه مسرعق هرب قال القرطيب  اً من ايفسلمق .: وايفعىن : لو ْو
 دوا مكانًا مم ا رُْي فيه ايفخُْي فال ةشعر به  وقال ابن عاشور : وايفعىن : أهنم خلوفهم من اخلرول إَ الغزو لو ْو

 الناس لقحدوه مسرعق خشية أن ةعز  عليهم اخلرول إَ الغزو .
 الفوائد :

 أن أه  النْاق أه  أمْيان كاذبة . -1
 سال  وةبطنون الكْر لُسلم هلم دنياهم .أن ايفنافقق ةنهرون اَ -2
 أن ايفناف، ِل ةباِل بكْرة اْللف ، لعد  ،عنيمه لربه . -3
 أن كْرة اْللف من صْات ايفنافقق . -4
 بغض ايفنافقق لإلسال  وأهله ، وأهنم لو جيدون مكاناً رُْون فيه هلربوا إليه وِل ةلقون ايفسلمق .-5
ُهم مهن يـَْلِمزُ   َها َرُضوْا َوِإن يْه يـُْعَطْوْا ِمنَها ِإَذا ُهْم َيْسَخُطوَن )) َوِمنـْ ُهَدقَاِت فَِِْن ُأْعُطوْا ِمنـْ ( َوَلْو أَنـهُهْم َرُضْوْا َما 58َك ِف ال

 ( ( .59 اَّللِه رَاِغُبوَن )آَُاُهُم اَّللهُ َوَرُسولُُه َوقَاُلوْا َحْسبـَُنا اَّللهُ َسيُـْؤُِيَنا اَّللهُ ِمن َفْضِلِه َوَرُسولُُه ِإنها ِإََل 
 [ . 59 – 58] الُوبة : 

------------- 
 أي ومن ايفنافقق .)  َوِمْنهْم ( 

 اعلم أن ايفقحود من هذا ، شرح نوع آخر من قبا َهم وفضا َهم ، وهو طعنهم ِف الرسول  قال الرازي :  بسبب
 ن أقاربه وأه  مود،ه ، وةنسبونه إَ أنه ِل ةراعى العدل .أخذ الحدقات من اْلغنياء ، وةقولون إنه ةؤثر ِبا من ةشاء م

  ََْد النِبه  ذََكَر كٌْْي من أه   العلم  أن هذه اْلةَة نَرَزَلْ  ِف حرقوَص بن  زهْيٍّ ذ ي اخلوةحرة  الُميمي   رأس  ايفنافقَق. قالوا: َو
  ْه اَّلله  اْعد ْل; فإنَ َلَْ ،َرع مو ماِلً فقال: ةا َنِب  ََهو اَّللهو  -د ْل ةروَقس    َوق حهةو ذ ي اخلوةحرة  معروفٌة ثابٌُة ِف الحَيح   -قَربه
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ا إن ولكن الذي ةنهرو أن هذه اْلةَة ليس  نازلًة فيه، وإن َزَعَم كٌْْي من كرباء  ايفْسرةَن أهنا نازلٌة ِف ذ ي اخلوةحرة ، وإملا قروْلنَ 
 -سمَة الِت قال فيها حرقوصو بنو زهْيٍّ الُميميُّ ايفعروفو بذي اخلوةحرة  أص و اخلوارل  اْلظهَر أهنا نازلٌة ِف غْي ه أن ايفعروَف أن الق

ََهومو اَّللهو  هو َوقَربه ََ أن ذلَ ِف َقْسم  النِب   لغنا م  حنقٍّ، قال ذلَ فيه، وهذه اْلةةو ةوَحر  حو اَّللهو فيها بأهنم َلَمزووهو ِف قسم   -قَربه
حدقاتو غْي الغنا م ، فاْلظهرو أن اْلصوَب فيها هو ما قاله ابنو ْرةملٍّ )رمحه هللا( وغْيوه أهنا نَرَزَلْ  ِف الحدقات  وهي الزكواتو وال

ه اَّلله ، اْعد ْل فإنَ َل ،َرْعد ْل  ْر ٍّ من اْلنحار  من ايفنافقَق َحَضَر النِبه  مو ماًِل من الحدقات  فقال: ةا َنِب  ََهو اَّللهو  -ةروَقس    -قَربه
 َزَلْ  هذه اْلةةو فيه .فَرنرَ 

أي: ةعيبَ وةطعن عليَ ِف قسمة الحدقات وغْيها من اْلموال ، مأخوذ من اللمز وهو العيب ، ةقول هذه ) َمْن يـَْلِمُزَك ( 
هو اَّلله ، وَل ةرورَاَع فيها العدلو كما ةنبغي  .قسمٌة ما أور ةَد ِبا ْو

 . َقْسم) ِف ( 
ُهَدقَاِت (    زاعمق أنَ لس  عادِل ِف قسمَُ.إذا فرقُها ،  ) ال

َها َرُضوْا َوِإن يْه يـُْعَطْوْا ِمنَها ِإَذا ُهْم َيْسَخُطونَ  ْن ُأْعُطوْا ِمنـْ ( بيان لْساد يفزهم وطعنهم ، وأن الدافع إليه إملا هو الطمع  ) فَِِ
  الناس.والشره ِف حطا  الدنيا ، وليس الغضب من أْ  إحقاق اْل، : أو من أْ  نشر العدالة بق

أي : أن هؤِلء ايفنافقق إن أعطيُهم ةا حممد من ،لَ الحدقات ، رضوا عنَ ، وحكموا على هذا العطاء بأنه عدل حىت ولو  
كان ظلمًا ، وإن َل ،عطهم منها سخطوا عليَ ، واهتمو  بأنَ غْي عادل ، حىت ولو كان عد  عطا هم هو اْل، بعينه ، فهم 

بًا للعدل ، وِل محاسة للَ، ، وِل غْية على الدةن ، وإملا ةقولون ما ةقولون من أْ  مطامعهم ِل ةقولون ما ةقولونه فيَ غض
 الشخحية ، ومنافعهم الذا،ية.

  هم َ قال ابن عاشور : عرف ايفنافقون بالشح  كما قال هللا ،عاَ ) أشَة عليكم ( وقال ) أشَة على اخلْي ( ومن ش
م ةود ون أن  الحدقات ،وزع عليهم م  أهن  فإذا رأوها ،ووز ع على غْيهم طعنوا ِف إعطا ها ِبطاعن ةولقوهنا ِف أحادةْهم ، وةنهرون أهن 

ا ةرومون بذلَ أن ،قحر عليهم .  ةغارون على مسَُق يها ، وةشمئز ون من صرفها ِف غْي أهلها ، وإمل 
 ْ بق ،عاَ ايفنهمل الحَيح للمسلم اْل، :

أي : ولو أن هؤِلء ايفنافقق الذةن ةلمزونَ ةا حممد ِف الحدقات ، رضوا ما أعطاهم  َُاُهُم اَّللهُ َوَرُسولُُه (َوَلْو أَنـهُهْم َرُضْوْا َما آ) 
 اَّلل  ورسوله من عطاء .
) ُ  ) حسبنا اَّلل  ( أي : ةكْينا هللا . –على سبي  الشكر والقناعة  -وقالوا  ) َوقَاُلوْا َحْسبُـَنا اَّلله

أي : سيعطينا اَّلل  ِف ايفسُقب  الكْْي من فضله وإحسانه ، وسيعطينا رسوله من الحدقات ِمن َفْضِلِه َوَرُسولُُه (  ) َسيُـْؤُِيَنا اَّللهُ  
 وغْيها .

أي : إنا إَ اَّلل  راغبون ِف أن ةوسع علينا من فضله ، فيغنينا عن الحدقات وغْيها من أموال الناس ومن  ) ِإنها ِإََل اَّللِه رَاِغُبوَن ( 
َوةَرْرَغبو الهتم ، ْلنه سبَانه له خزا ن السموات واْلرض ، ْلن ايفؤمَن ِبعناه الحَيح  رغبُوه إَ اَّلله ; ْلنه ةطيعو اَّللَه َوةَرُهق يه  ص

َوةَْدعوونَرَنا َرَغًبا َوَرَهًبا( وقال فيما عند هللا )ْ ه وعال( من اخلْي ، كما قال ،عاَ َماد ًحا لْلنبياء : )إ نرههوْم َكانووا ةوَسار عووَن ِف  اخْلَيرْرَات  
ََ فَاْرَغْب ( ْلن الرغبات  كولهَها إَ اَّلله  )ْ ه وعال(; ْلنه هو الذي بيد ه  لنبينا  ََ رَب   اخلْيو، وَكو ُّ ) فَإ َذا فَرَرْغَ  فَاْنَحْب . َوإ 

و من اَّلله  بطاعة  اَّلله  )ْ ه وعال( َو،َرْقَواهو.شيءٍّ بيد ه، فرغبةو ايفؤمن  إليه )ْ ه وعال( ةسُنزلو رمحات  اَّلله    َوَما ةْر
  واب  حمذوف. والُقدةر : ولو أهنم فعلوا ذلَ لكان خْيا هلم.« لو » ْو
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 الفوائد :
 . خبث ايفنافقق ِف طعنهم ِف الدةن وِف الرسول  -1
 خطر ايفنافقق على اجملُمرررع ايفسلم . -2
 . أمر ةشكَ ِف دةن هللا ، وِف أمر رسوله  أن ايفنافقق ةبَْون عن ك  -3
وب الرضا بأوامر هللا -4  ْو
آل أمره ِف الدةن إَ النْاق ، وأما من طلب الدنيا  -بطمع وشراهة  -قال الرازي : واْلةة ،دل على أن من طلب الدنيا  -5

.بُوسط وبغرض الُوس  إَ محاحل الدةن ، فهذا هو الطرة، اْل، ، واْلص  ِف هذا ال  باب أن ةكون راضيا بقضاء اَّلل 
ه  زَا ٍّ قَاَل َسأَْل و النهِب  ْوه قَاَل  َعْن َحك يم  ْبن  ح  ْوه َسأَْلُوهو فََأْعطَاَ   ْوه َسأَْلُوهو فََأْعطَاَ   َرٌة حوْلَوٌة َفَمْن » فََأْعطَاَ   إ نه َهَذا اْلَماَل َخض 

ْْسٍّ بوور َ  َلهو ف   ْْسٍّ َلَْ ةروَباَرْ  َلهو ف يه  وََكاَن َكالهذ ي ةَْأكو و َوَِل َةْشَبعو َواْلَيدو اْلعوْليَ َأَخَذهو ب ط يب  نَر ٌر م َن اْلَيد  يه  َوَمْن َأَخَذهو ب إ ْشَراف  نَر ا َخيرْ
َلى ( مُْ، عليه . ْْ  السُّ

بوهو َكل َمةو -6 يه  َكل َمةو اْلَْ،   َلهو َوَعَلْيه  ، َو،روْغض  ْدَق َواْلَعْدَل َوةروْبغ ضو اْلموْؤم نو ،روْرض  ََ حيو بُّ اْلَْ،ه َوالح   َنه اَّللَه ،َرَعا اْلَباط    َلهو َوَعَلْيه  ; ْل 
 اْلَكذ َب َوالنُّْلمَ 

قال السعدي : ... وهذه حالة ِل ،نبغي للعبد أن ةكون رضاه وغضبه، ،ابعا هلو  نْسه الدنيوي وغرضه الْاسد، ب  الذي  -7
 ) ِل ةؤمن أحدكم حىت ةكون هواه ،بعا يفا ْئ  به ( . ه ،بعا يفرضاة ربه، كما قال النِب ةنبغي أن ةكون هوا

هذه اْلةة ،دل على ركاكة أخالق أولئَ ايفنافقق ودناءة طباعهم ، وذلَ ْلنه لشدة شرههم إَ أخذ الحدقات عابوا  -8
 اَ عن ايفي  إَ الدنيا.الرسول فنسبوه إَ اجلور ِف القسمة ، مع أنه كان أبعد خل، هللا ،ع

 خطر الشح .-9
 اْلذر من اِل،حاف بحْات ايفنافقق .-10

ْوٌ   ) َثاَلٌث َِل ةوَكل  موهومو اَّللهو ةَرْوَ  اْلق َياَمة  َوَِل ةَرْننورو إ لَْيه ْم َوَِل ةروزَك  يه ْم َوهَلوْم َعَذاٌب أَل يمٌ  َعْن َأىب  هوَرةْرَرَة . قَاَل: قَاَل َرسوولو اَّلله   َر
َََلفَ  ْلَعةٍّ بَرْعَد اْلَعْحر  َف ْواًل ب س  ْوٌ  بَاةََع َر َْالَة  مَيْنَرعوهو م ن  اْبن  السهب ي   َوَر َقهو َوهوَو َعَلى َفْض   َماءٍّ ب اْل  َلهو ب اَّلله  َْلَخَذَها ب َكَذا وََكَذا َفَحده

ْوٌ  بَاةََع إ َماًما َِل ةروَباة عوهو  ََ َوَر َها َلَْ َةف  ( رواه مسلم . َعَلى َغْْي  َذل  نرْ َها َوىَف َوإ ْن َلَْ ةروْعط ه  م  نرْ نْرَيا فَإ ْن أَْعطَاهو م   إ ِله ل دو
 أن اْلسب والرغبة هلل وحده ،عاَ .-11

ََ ) َوَما آ،َاكومو الرهسوولو َفخوذووهو وَ  ةَُاَء َّلل ه  َوالرهسوول  ل َقْول ه  ،َرَعا َما نَرَهاكوْم َعْنهو فَانْرَُرهووا ( فََأَمَرهوْم ب إ ْرَضاء  اَّلله  قال ابن ،يمية : فَََّعَ  اَْ 
ََ اَّلله  رَاغ بووَن ( ََلْ َوَرسوول ه  . َوأَمها ِف  اْلسب فََأَمَرهوْم َأْن ةَرقوولووا ) َحْسبروَنا اَّللهو ( َِل ةَرقوولووا : َحْسبروَنا اَّللهو َوَرسوولو  هو . َوةَرقوولووا ) إنها إ

ََ ِف  اْْل ةَْأمو  ََ اَّلله  َوْحَدهو َكَما قَاَل ،َرَعا ةَة  اْْلوْخَر  ) َوَمْن ةوط ع  اَّللَه َوَرسووَلهو َوَرَْ  اَّللَه ْرهوْم َأْن ةَرقوولووا : إنها َّلل ه  َوَرسوول ه  رَاغ بووَن فَالرهْغَبةو إ
َْا  زووَن ( َفَََّعَ  الطها ََ هومو اْل َعَ  اخلَْْشَيَة َوالُرهْقَو  َّلل ه  َوْحَدهو .َوةَرُرهْقه  فَأوولَئ  َْ  َعَة َّلل ه  َوالرهسوول  َو

ََ   وقال رمحه هللا ) َوقَالووا َحْسبروَنا اَّللهو ( وَلَْ ةَرقوْ  ) َوَرسوولوهو ( فَإ نه اْلسب هوَو اْلَكاِف  َوَاَّللهو َوْحَدهو   َكافٍّ ع َباَدهو اْلموْؤم ن َق َكَما قَاَل ،َرَعا
ََ م َن اْلموْؤم ن َق ( َأْي : هوَو َوْحَدهو َحْسبَو َوَحْسبو َمنْ  ََ اَّللهو َوَمن  ا،رهبَرَع ُّ َحْسبو ا،رهبَرَعَ م ْن اْلموْؤم ن َق . َهَذا هوَو  ) ةَا أَةرَُّها النهِب 

َ ِف   عٍّ آَخَر . اْلَقْولو الحهَوابو الهذ ي قَاَلهو كوْهوورو السهَلف  َواخْلَْلف  َكَما بروق    َمْوض 
ََ ) فَإ َذا فَرَرْغَ   ََ فَاْرَغْب ( ْ أمرهم أن ةقولوا ) ... إنا إَ هللا غبون ( جَيَْعلووا الرهْغَبَة َّلل ه  َوْحَدهو َكَما قَاَل ،َرَعا ََ رَب   فَاْنَحْب ( ) َوإ 

ًعا َوَِل ضَ  ْْ َو ل ْلَمْخلووق  نَر َنه اْلَمْخلووَق َِل مَيْل  ََ ) قو   اْدعووا الهذ ةَن َوَهَذا ْل  راا . َوَهَذا َعا ٌّ ِف  أَْه   السهَمَوات  َوأَْه   اْْلَْرض  قَاَل ،َرَعا
ََ الهذ ةَن َةْدعووَن ةَرْبَُرغو  ََ َرِب   مو اْلوَ َزَعْمُوْم م ْن دوون ه  َفاَل مَيْل كووَن َكْشَف الضُّر   َعْنكوْم َوَِل َهْو ةاًل ( ) أوولَئ  ْووَن وَن إ يَلَة أَةرُّهوْم أَقْرَربو َوةَرْر س 
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ََ َكاَن حَمْذوورًا ( .  َرمْحََُهو َوَرَافووَن َعَذابَهو إنه َعَذاَب رَب  
َها َواْلُمَؤلهَفِة قـُُلوبـُُهْم َوِف الر ِقَاِب  ُهَدقَاُت ِلْلُفَقَراء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَليـْ َا ال َوِف َسِبيِل اَّللِه َواْبِن السهِبيِل َواْلَغارِِمنَي ) ِإَّنه

 ( ( .60َفرِيَضة  مِ َن اَّللِه َواَّللهُ َعِليٌم َحِكيٌم )
 [ . 60] الُوبة : 

---------- 
ويفزهم إةاه ِف قسم الحدقات; بق سبَانه أنه هو  قال اَما  ابن كْْي: يفا ذكر اَّلل  ،عاَ اعذاض ايفنافقق اجلهلة على النِب 

قسمها، وبق حكمها، و،َو أمرها بنْسه ، وَل ةك  قسمها إَ أحد غْيه فَّزأها هلؤِلء ايفذكورةن، كما رواه أبو داود ِف  الذي
إن اَّلل  َل ةرض » فباةعُه، فأ،ى ْر  فقال. أعطين من الحدقة فقال له.  سنُه عن زةاد بن اْلارث الحدا ي قال. أ،ي  النِب 

 « .ات حىت حكم فيها هو، فَّزأها مثانية أصناف، فإن كن  من ،لَ اْلْزاء أعطيَُ حبكم نِب وِل غْيه. ِف الحدق
ُهَدقَاتُ  َا ال  الزكاة ايفْروضة. -عند كْْي من العلماء  -( وايفراد بالحدقات هنا  ) ِإَّنه

 ( وهم من َل جيدوا شيئاً أو جيدون نحف الكْاةة )هم أشد حاْة من ايفساكق( . ) ِلْلُفَقَراء
 ( وهم الذةن جيدون نحف الكْاةة أو أكْرها، مسوا بذلَ ْلن الْقر أسكنهم . ْلَمَساِكنيِ ) َوا

َها   ( وهم ْباهتا وحْاظها، وهم السعاة الذةن ةبعْهم اَما  ْلخذ الحدقات من اْلغنياء.) َواْلَعاِمِلنَي َعَليـْ
ن يفحلَُها، فهم ةعملون للَاْة إليهم، وِف اْلدةث: ِل )ِل ةشذط أن ةكونوا فقراء، ب  ةعطون ولو كانوا أغنياء، ْلهنم ةعملو  

 ه  الحدقة لغين إِل خلمسة: للعام  عليها..( .
  :العامل يشرتط فيه شروط 
o .أن ةكون مسلماً، ْلهنا ضرب من الوِلةة 
o . )ًأن ةكون مكلْاً )بالغاً عاقال 
o  ( َأن ةكون أميناً، قال ،عا. ) إن خْي من اسُأْرت القوي اْلمق 
o ن ةكون أهاًل للعم .أ 

كما ذهب إليه بعض  ( كع موؤهلف ، من الُأليف ، وهو كع القلوب ، وايفراد به : السيد ايفطاع ِف عشْي،ه ) َواْلُمَؤلهَفِة قـُُلوبـُُهمْ 
 العلماء .

يفطاع مَُققة ِف )ِل ةشذط أن ةكون سيدًا مطاعًا ِف قومه كما ذهب إليه بعض العلماء، ْلن اْلكمة ايفَُققة ِف السيد ا 
 غْيه( .

  :أقسامهم 
o . ) ى إسالمه فيعطى )ِل بد من قرا ن ،دل على رغبُه ِف اَسال  أن ةكون كافراً ةْر
o .أن ةكون كافراً رشى شره فهذا ةعطى إذا كان له سلطة ونْوذ 
o .  ى بعطيُه قوة إميانه، كأن ةكون حدةث عهد بإسال  أن ةْر
  من ةعطى للَاْة إليه ، كمن ةعطى لكف شره ، ومنهم من ةعطى ْلاْة نْسه ،  منهم  –ايفؤلْة قلوِبم  –هذا الحنف

اء إسالمه .  كمن ةعطى لقوة إميانه وْر
  وسهم ايفؤلْة قلوِبم باقٍّ بعد وفاة النِب -  ود العلة . –على القول الراْح  وهذا مذهب أكْر العلماء ، لْو
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 وةشم  صور: ) َوِف الر ِقَاِب ( 
  هو الرقي، الذي اشذ  نْسه من سيده ، فهذا ةعطى من الزكاة ليكون حراً .إعطاء ايفكا،ب : و 
 . أن ةشذ  من أموال الزكاة أرقاء ةعُقون 
  فكا  اْلسْي ايفسلم ، فيعطى اْلسْي من الزكاة لْكاكه من اْلسر ، ْلن ِف ذلَ فَ رقبةٍّ من اْلسر ، فهو كَْ رقبة

 من الرق ، وْلن ِف ذلَ إعزازاً للدةن .
 ( وهو من عليه دةن. اْلَغارِِمنيَ ) وَ 

 وهو ةنقسم إَ قسمق: 
o .ًمن ،دةن يفحلَة نْسه كأن ةسُدةن لزوال أو غْيه، فهذا ةعطى إذا كان فقْيا 
o   من ،دةن َصالح ذات البق، فهذا ةعطى من الزكاة ولو كان غنيًا ، مْاله : كان  هنا  عداوة وفُنة بق كاعُق ، فدخ

، لكن ِل ةُمكن من الحلح بينهم إِل ببذل مال ، فيقول : أنا ألُز  لك  واحد منكما ِببلغ وقدره كذا من  زةد لإلصالح بينهم
أْ  الحلح ، فيوافقون على ذلَ ، فهذا الْر  ةعطى من الزكاة ما ةدفعه ِف هذا اَصالح ، فيعطى هذا ايفبلغ الذي اشذطه 

 على نْسه .
 وعة وةشم  أةضاً ما ةُعل، باجلهاد كآِلت اْلرب، وك  ما ةُعل، باجلهاد.وهم الغزاة ايفُط) َوِف سبيل هللا ( 

 والطرق وغْيها، هذا القول ضعيف والحَيح  قول بعض العلماء: إن )ِف سبي  هللا( ةشم  أةضاً كيع القرب كعمارة ايفساْد
 من ايفسَُقق(. كْْياً   ْلن كْْياً من الناس لو علموا لبنوا ايفساْد و،ركوا أنه مقحور باجملاهدةن الغزاة،

 وهو ايفسافر الذي انقطع به الطرة، )ةعطى ما ةوصله إَ حاُْه وةرده إَ بلده( .) وابن السبيل ( 
 . )َْةشذط أن ةكون السْر مباحاً، ْلننا لو قلنا جيوز ِف سْر ايفعحية لكان ذلَ من باب الُعاون على ا( 
  ًِف بلده( . )ِل ةشذط أن ةكون فقْياً، حىت لو كان غنيا 

 أي : حكماً مقدراً بُقدةر هللا وفرضه وَقسم ه .) َفرِيَضة  مِ َن اَّللِه ( 
 أي : عليم بنواهر اْلمور وبواطنها وِبحاحل عباده .) َواَّللهُ َعِليٌم ( 

 فيما ةْعله وةقوله وةشرعه وحيكم به .) َحِكيٌم ( 
 الفوائد :

 أن الزكاة ِل ،دفع إِل إَ هؤِلء . -1
 حكمة الشرع ِف ختحيص الزكاة ِبؤِلء دون غْيهم . -2
حكمة الشرع ِف فرض الزكاة ، حيث فيها من الْوا د واْلكم الشيء الكْْي : ،طهْي أصَاب اْلموال من الشح والبخ ،  -3

ب للنْس ، والنْس ،بخ  ،قوةة روابط اجملُمع ، ،زةد احملبة وايفودة بق أفراد اجملُمع، وأةضًا فيها امَُان للنْس ، ْلن ايفال حمبو 
 به ، إعانة الضعْاء وكْاةة أصَاب اْلاْة ، و،كْر اخلطاةا و،دفع البالء ، وجملبة للمَبة . 

 ِل جيوز إعطاء الغين من الزكاة . -4
 قال ابن قدامة : وِل خالف ِف هذا .

 رواه مسلم .(  ) إن الحدقة ِل ه  لغين وِل لذي مرةٍّ سوي لقوله -أ
لق أخرباه أهنما أ،يا النِب  وعن عبيد بن-ب ةسأِلنه من الحدقة ، فقلب فيهما البحر ورآُها ْْلَدْةن فقال :  عدي ) أن ْر
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 إن شئُما أعطيُكما وِل حظ فيها لغين وِل لقوي مكُسب ( رواه أمحد .
 وأةضاً ْلةة الحدقة ) إملا الحدقات للْقراء .. ( فمْهومه أهنا ِل ه  لغين .-ل
وِبا وهو إغناء الْقراء ِبا .وْلن أخذ الغ-د  ين منها مينع وصوهلا إَ أهلها، ور  حبكمة ْو

 فا دة : ضابط الغىن : هو من ةكون له كْاةة على الدوا  ، إما بحناعة أو بكسب أو أْرة من عقار .
 من أقوال أه  العلم.جيوز أن ةدفع الزكاة لحنف واحد من هؤِلء الْمانية وِل جيب أن ةعممهم، وهذا القول هو الحَيح   -5

 ْلدةث ) ... صدقة ،ؤخذ من أغنيا هم فذد على فقرا هم ( والْقراء صنف واحد من اْلصناف الْمانية .
 ) أمر بين زورَْة، بدفع صدقُهم إَ سلمة بن صخر ( رواه ابن خزمية . وْلن النِب 

 رواه مسلم . لَقب يحة ) أقم ةا قبيحة حىت ،أ،ينا الحدقة ، فنأمر لَ ِبا ( وقال 
 أن دفع الزكاة دلي  على صدق إميان صاحبها .-6
 بالكُاب والسنة واَكاع .أن الزكاة فرض -7

 قال ،عاَ ) وأقيموا الحالة وآ،وا الزكاة ( .
 وقال ،عاَ ) وقوولووا ل لنهاس  حوْسناً َوأَق يمووا الحهالَة َوآ،ووا الزهَكاَة ( .

ْيو ( .وقال ،عاَ ) فَأَق يمووا الحه  مووا ب اَّلله  هوَو َمْوِلكوْم فَن ْعَم اْلَمْوََ َون ْعَم النهح   الَة َوآ،ووا الزهَكاَة َواْعَُح 
شهادة أن ِل إله إِل هللا وأن حممداً رسول هللا، وإقا  الحالة، بين اَسال  على مخس: )  وْلدةث ابن عمر قال: قال رسول هللا 

 يه .مُْ، عل(  وإةُاء الزكاة...
 وأعلمهم أن هللا افذض عليهرم صدقة، ،ؤخرذ من أغنيا هرم فذد إَ فقرا هم (  مُْ، عليه.)  وْلدةث الباب

كاع  وِبا وهو ممن عاش بق ايفسلمق فإنه كافر، ْلنه مكذب هلل ولرسوله َو وِبا، فمن َْد ْو وأكع ايفسلمون على ْو
 ايفسلمق.

 ختحيص هؤِلء بالزكاة دون غْيهم .عمو  علم هللا ،عاَ وحكمُه ِف  -8
 حكمة هللا ِف شرعية الزكاة . -9

 أن أحكا  هللا ْلكمة . -10
ْ ٍ لهُكْم يـُْؤِمُن بِاَّللِه َويـُْؤِمنُ   ََ ُهُم الهِذيَن يـُْؤُذوَن النهيبه َوِيُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن  َمُنوْا ِمنُكْم ِلْلُمْؤِمِننَي َوَرمْحٌَة لِ لهِذيَن آ ) َوِمنـْ

ُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ) ََ  ( ( .61َوالهِذيَن يـُْؤُذوَن َرُسوَل اَّللِه 
 [ . 61] الُوبة : 

---------- 
ُهُم الهِذيَن يـُْؤُذوَن النهيبه (   بالكال  فيه . ةقول ،عاَ: ومن ايفنافقق قو  ةوؤذون رسوَل هللا ) َوِمنـْ

 : من قال له شيئاً صدقه، ومن حدثه فينا صدقه، فإذا ْئنا وحلْنا له صدقنا. أي) َوِيُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ( 
  كما مسي اجلاسوس عيناً .  -ومرادهم أنه ةحدق ك  ما ةسمع وةقب  قول ك  أحد 

 . -إذا كان ةسمع مقال ك  أحد ، ةسُوي فيه الواحد واجلمع  -ْر  أذن 
  : ومرادهم أنه قال البقاعي  به وخداع من رادعه وكذبوا ، هو أعرف الناس بذلَ ، ولكنه ِل ةعرف مكر من ميكر

 ةعرض عند ايفحاحل ، ِل ةلي، ِبَاسن الدةن غْيها .
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  وهذا منهم ،نقيص للرسول .إذ وصْوه بقلة اْلزامة واِلَنداع ، 
ْ ٍ َلُكْم (   ََ  أي: هو أذن خْي، ةعرف الحادق من الكاذب .) ُقْل ُأُذُن 

ى سبي  الُوبيخ والُبكي  : سلمنا كما ،زعمون أىن كْْي السماع والُحدة، يفا ةقال ، لكن هذه الكْرة أي : ق  هلم ةا حممد عل
 ليس  للشر واخلْي بدون ِتييز وإملا هي للخْي ويفا واف، الشرع فَسب.

 أذن خْي هلم ِل أذن شر عليهم. ،ْسْي و،وضيح لكونه ) يـُْؤِمُن بِاَّللِه ( 
إميانا حقًا ِل حيو  حوله شيء من الرةاء، أو اخلداع أو غْيُها من « ةؤمن باَّلل  » أذن خْي، أنه  أي : أن من مناهر كونه 

 ألوان السوء .
أي : ةحدقهم فيما ةقولونه من أقوال ،واف، الشرع ْلهنم أصَابه الذةن أطاعوه ، وا،بعوا النور الذي أنزل ) َويـُْؤِمُن لِْلُمْؤِمِننَي ( 

 والقبول دون غْيهم من ايفنافقق والْاسقق. معه ، فهم أه  للُحدة،
 أي: وهو أةضاً رمحة للمؤمنق ، قد أرسله هللا رمحة للعايفق ، وهو حَّة على الكافرةن .) َوَرمْحٌَة لِلهِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم (  
  وقد ثب  ِف صَيح مسلم أنه قال . إملا بعْ  رمحة ( . ومن أمسا ه نِب الرمحة ( 
  َوَما  اٌل معروٌف ، أن هللا قال هنا ) َوَرمْحٌَة ل  لهذ ةَن آَمنووا ( فَرَقيهَد كونَه رمحًة للذةن آمنوا، وِف سورة  اْلنبياء  قال: )واْلةة  سؤ

، ب  قال جلميع  العايفَق .  أَْرَسْلَناَ  إ ِله َرمْحًَة ل  ْلَعاَلم َق ( فلم ةروَقي  ْد كونَه رمحًة باَميان 
: ابن القيم ِف ،ْسْي اْلةة )َوَما أَْرَسْلَناَ  إ ِله َرمْحًَة ل  ْلَعاَلم َق( قال: أصح القولق ِف هذه اْلةة: أهنا على عمومهاواجلواب: قال 

هان :  وفيها على هذا الُقدةر ْو
 أن عمو  العايفق حح  هلم النْع برسالُه . أحدمها :

 أما أ،باعه فنالوا ِبا كرامة الدنيا واْلخرة .
أعداؤه احملاربون له : فالذةن عوَّ    قُلهم وموهتم خْي هلم ، ْلن حياهتم زةادة هلم ِف غليظ العذاب عليهم ِف الدار اْلخرة ،  وأما

وهم قد كُب عليهم الشقاء ، فُعَّي  موهتم خْي هلم من طول أعمارهم ِف الكْر وأما ايفعاهدون له : فعاشوا ِف الدنيا ه  
   شراً بذلَ العهد من احملاربق له .ظله وعهده وذمُه ، وهم أق

رةان أحكا  ايفسلمق عليهم ِف الُوارث وغْيها.  وأما ايفنافقون: فَح  هلم بإظهار اَميان به حقن دما هم وأمواهلم وأهليهم، ْو
ها ، فلم ررل بذلَ عن أنه رمحة لك  أحد ، لكن ايفؤمنون قبلوا هذه الرمحة فانُْعوا ِبا دنيا وآخرة ، والكْار ردو  الو ه ال اين :

أن ةكون رمحة هلم ، لكن َل ةقبلوها ، كما ةقال : هذا دواء هلذا ايفرض ، فإذا َل ةسُعمله َل ررل عن أن ةكون دواء لذلَ 
 ايفرض .

ُْم َعَذاٌب أَلِيم (    ََ اْلذ  ، هلم عذاب أليم ِف أي : والذةن ةؤذون رسول اَّلل  بأي لون من ألوان ) َوالهِذيَن يـُْؤُذوَن َرُسوَل اَّللِه 
 دنياهم وآخرهتم ْلهنم بإةذا هم له ةكونون قد اسُهانوا ِبن أرسله اَّلل  رمحة للعايفق.

  ِف اْلحزاب  أن ذلَ العذاَب محَوٌب باللعنة  أةًضا ِف قول  ) إ نه الهذ ةَن ةروْؤذووَن اَّللَه َوَرسووَلهو َلَعنَرهو َ مو اَّللهو ِف  وقد بَرقه
نْريَ  َرة  َوأََعده هَلوْم َعَذابًا مُّه يًنا ( .الدُّ  ا َواْلخ 

 الفوائد :
 خبث ايفنافقق . -1
 . أن ايفنافقق ةطعنون ِف النِب  -2
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 بقول أو فع  نْاق وخبث . إن إةذاء النِب  -3
 على العبد أن ةكون أذن خْي ِل أذن شر . -4
 أن الرسول رمحة للناس .-5
 . النِب الُهدةد الشدةد يفن آذ   -6
 
َُِْلُفوَن بِاَّللِه َلُكْم لِيُـْرُضوُكْم َواَّللهُ َوَرُسولُُه َأَح ُُّّ َأن يـُْرُضوُا ِإن َكانُوْا ُمْؤِمِننَي )  َُُاِدِد اَّللهَ َوَرُسوَلُه فََأنه 62)  ( َأيَْ يـَْعَلُموْا أَنهُه َمن 

ا ِفيَها َذِلَك اخلِْْزُي الْ  اِلد  ََ  ( ( .63َعِظيُم )َلُه نَاَر َ َهنهَم 
 [ . 63-62] الُوبة : 

------------ 
َُِْلُفوَن بِاَّللِه َلُكْم لِيُـْرُضوُكْم (   خطاب للمؤمنق الذةن كان ايفنافقون ةذكروهنم بالسوء ، ْ ةأ،ون إليهم بعد ذلَ معُذرةن.) 

 : م فيعُذرون إليهم وةؤكدون معاذةرهم اخلطاب للمؤمنق وكان ايفنافقون ةُكلمون ِبا ِل ةلي، ْ ةأ،وهن قال اْللوسي
 باْلميان ليعذروهم وةرضوا عنهم.

  : الناهر أن  الضمْي ِف حيلْون عا د على الذةن ةقولون : هو أذن أنكره وحلْوا أهنم ما قالوه.قال أبو حيان 
 لَ.وقي  : عا د على الذةن قالوا : إن كان ما ةقول حممد حقاً ، فنَن شر من اْلمْي ، و،قد  ذكر ذ

ع الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( وايفؤمنون اعُذروا وحلْوا واعُلوا ،  وقي  : عا د على الذةن ختلْوا عن غزوة ،بو  ، فلما ْر
 قاله : ابن السا ب ، واخُاره البيهقي.

 رب ، وهم قال ابن عطية ايفراد كيع ايفنافقق الذةن حيلْون للرسول وايفؤمنق أهنم معهم ِف الدةن وِف ك  أمر وح
 ةبطنون النْاق ، وةذبحون بايفؤمنق الدوا ر ، وهذا قول كاعة من أه  الُأوة .

  : ع النِب قال ابن اجلوزي ، أ،وا  قال ابن السا ب : نزل  ِف كاعة من ايفنافقق ختلْوا عن غزوة ،بو  ، فلما ْر
 ايفؤمنق ةعُذرون إليهم ، وحيلْون وةعُل ون.

 ، ولَيكوَننه معه على عدو  ه. هللا بن أويب  ، حلف ِل ةُخلهف عن رسول هللا  وقال مقا،  : منهم عبد
 وقد ذكرنا ِف اْلةة الِت قبلها أهنم حلْوا أهنم ما نطقوا بالعيب.

  قال اخلازن : وايفعىن : حيلف لكم أةها ايفؤمنون هؤِلء ايفنافقون لْيضوكم ةعين فيما بلغكم عنهم من أذ  رسول هللا 
. 
  وايفراد : اْللف الكاذب ، بقرةنة قوله ) وهللا ورسوله أح، أن ةرضوه ( أي بذكهم اْلمور الِت حلْوا  ابن عاشور :قال

نا معكم ةهلكون أنْسهم وهللا  ْلْلها ، على أن ه قد عول م أن  أمياهنم كاذبة مم ا ،قد   ِف قوله ) وسيَلْون باهلل لو اسُطعنا خلْر
 ةعلم إهنم لكاذبون ( .

أي : هم حيلْون لكم. واْلال أن اَّلل  ورسوله أح، باَرضاء منكم ْلن اَّلل  اَّللهُ َوَرُسولُُه َأَح ُُّّ َأن يـُْرُضوُا ِإن َكانُوْا ُمْؤِمِننَي ( ) وَ 
ْو   عز -هو ايفبلغ لوحيه  ،عاَ هو خالقهم ورازقهم ومالَ أمرررررررررهم ، وهو العليم ِبا ظهر وبطن من أحواهلم. وْلن رسوله 

. 
 .فإرضاء هللا باَميان به وبرسوله و،عنيم  رسوله ، وإرضاءو الرسول بُحدةقه وحمب ُه وإكرامه 



113 

 

قال أبو السعود : أي أح،ُّ باَرضاء وِل ةُسىن ذلَ إِل بالطاعة وايفُابعة  وإةْاء  حقوق ه عليه الحالة والسال  ِف باب اَْالل  
 واَعنا   َمشهداً وَمغيباً .

 ََْى بالضمْي  الواحد  َْلنه إرضاَء اَّلله  إرضاٌء لرسول ه، وإرضاءو الرسول   َأن يـُْرُضواُ  )قوله ،عا ( قال بعضو العلماء : إملا اْكَُر
 إرضاءو اَّلله  ) مهْن ةوط ع  الرهسووَل فَرَقْد َأطَاَع اَّللَه ( فلما َ،اَلَزَما صارا كأهنما شيٌء واحٌد.

 اكُْاًء عنه باْلَخر  كْْيٌة ِف كال   العرب  وِف القرآن  العنيم . وأمْلةو حذف  أحد  الضمْيةن  
ْ قوونَرَها (   ْ ضهَة َوِلَ ةروْن  .َفم ْن أمْلُ ها ِف القرآن  ِف ايفُعاطْات  بالواو  كما هنا: قولوه ) َةْكن زووَن الذهَهَب َواْل

 )َواْسَُع ينووا ب الحهرْب  َوالحهالَة  َوإنرهَها ( .
 يعووا اَّللَه َوَرسووَلهو َوِلَ ،َرَولهْوا َعْنهو ( وأمْالو ذلَ كْْيٌة ِف القرآن  .) وَأط  

ال : َل ةق  أح، أن ةرضوُها ، ْلن ِف الكال  دلياًل عليه ، ْلن ِف رضى هللا ،عاَ رضى الرسول   ، فَذف ختْيْاً. قال الْز
 ومعناه وهللا أح، أن ةرضوه ورسوله أح، أن ةرضوه .

 يس ِف الكال  حمذوف ، والُقدةر ، وهللا أح، أن ةرضوه ورسوله ، على الُقدمي والُأخْي.وقي  : ل
 أي : أولئَ ايفنافقون ، واِلسُْها  للُوبيخ على ما أقدموا عليه من العنيمة مع علمهم ِبا مسعوا من الرسول ) َأيَْ يـَْعَلُموا ( 

 بو خامة عاقبُها.
 : م كافرون  اِلسُْها  مسُعم  قال ابن عاشور ِف اَنكار والُشنيع ، ْلن  عد  علمهم بذلَ حمق ، ب ضرورة أهن 

ود الدِل   ايفقُضية أن ه مم ا حي،  أن ةعلموه ، كان  بالرسول ، وبأن  رضى هللا عند رضاه ولكن يف ا كان عد  علمهم بذلَ غرةباً لْو
 حال عد  العلم به حاًِل منكراً.

عال  بأمر مهم  ، كقوله ِف هذه السورة ) أَل ةعلموا أن هللا هو ةقب  الُوبة عن عباده ( وقوله ) وقد كْر اسُعمال هذا وحنوه ِف اَ
 أَل ةعلموا أن هللا ةعلم سرهم وجنواهم ( .

َُُاِدِد اَّللهَ َوَرُسولَُه (   ده ةكونو ِف اْلد   الذي ليس فيه أي: ةوَشاق   اَّللَه ورالْه وةعحيه. وأص و احملادهة : من اْلد  ; ْلن احملا) أَنهُه َمن 
من حاده، ،قول: زةد حموَادٌّ لعمرو. أي: مشاقٌّ له ومعادٍّ له ومعانٌد; ْلنه ِف اْلد   الذي ليس فيه، فهذا ِف اْلد   الذي ليس فيه 

، وأعنمو حمادةٍّ هلل هي إةذاءو نَب ي  ه   والَُّرؤو على ذلَ  هذا وذلَ بعكس ذلَ أةًضا. وهذا معىًن معروٌف ِف كال   العرب 
 باْلميان  الباطلة  الكاذبة .

 ، ال : هو أن ةكون هذا ِف حد وهذا ِف حد  قال الْز
ا. ) فََأنه َلُه نَاَر َ َهنهَم (  أضاَف الناَر إَ ْهنَم ْلن ْهنَم طبقٌة من طبقاهت 

ا ِفيَها (  اِلد  ََ  خلود ِل انقطاع فيه البُة .) 
   وخلودو أه   النار  أنه خلوٌد أبديٌّ َِل انقطاَع له أبًدا ِل ةزولو وِل حيولو فهو باقٍّ بقاًء سرمدةاا الَُقيَ، ِف خلودو أه  اجلنة

 ِل انقطاَع له .
 أما خلودو أه   اجلنة  فقد َصرهَح هللا به ِف آةاتٍّ من كُاب ه .
َر جَمْذووذٍّ ( . ) إ نه َهَذا َلر ْزقروَنا َما لَهو م ن  َْدو َوَما ع ْنَد اَّلله  بَاقٍّ (  إَ غْي  ذلَ كقول ه ) َعطَاًء َغيرْ نرهَْادٍّ (  وقولوه ،عاَ ) َما ع ْندَكوْم ةَرنرْ

 من اْلةات  .
 وأما خلودو أه   النار  فَّاءت فيه آةاٌت كْْيٌة . 
َا ( .    كقول ه ،عاَ ) َِل ةروْقَضى َعَلْيه ْم فَرَيموو،ووا َوِلَ روَْهفو َعنرْهوم م  ْن َعَذاِب 
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َا ( ) كولهَما خَ وقول َهنهَم ِلَ مَيووتو ف يَها َوَِل حَيْىَي ( ) َوِلَ روَْهفو َعنرْهوم م  ْن َعَذاِب  َْ  َبْ  ز ْدنَاهوْم َسع ْياً ( .ه ،عاَ ) فَإ نه َلهو 
َق م َن النهار ( . َار ْ   وقال ،عاَ )َوَما هوْم خب 

َهنهَم َِل مَيووتو ف يَها َوَِل حَيْىي ( . وقال ،عاَ )إ نههو َمن ةَْأت  رَبههو جموْر ماً  َْ  فَإ نه لَهو 
ْوه َِل مَيووتو   ف يَها َوَِل حَيْىَي ( .وقال ،عاَ )َسَيذهكهرو َمن َرَْشى . َوةَرَََُّنهبروَها اْْلَْشَقى . الهذ ي َةْحَلى النهاَر اْلكوبرَْر  . 

اة ،نْعه ، ب  هي مضرة عليه ، ْلن بسببها ةشعر ما ةعاقب به من أليم العذاب قال ابن كْْي : أي ِل ميوت فيسذةح وِل حييا حي
 وأنواع النكال .

 :وقد ذكر هللا أبدةة النار ِف ثالثة مواضع 
 ِف سورة النساء:

ََ َعلَ  َهنهَم َخال د ةَن ف يَها أَبَداً وََكاَن َذل  َْ ْياً(.قال ،عاَ )َوِل ل يَرْهد ةَرهوْم َسب يالً. إ ِله َطر ةَ،   ى اَّلله  َةس 
 وِف سورة اْلحزاب:

 قال ،عاَ )إ نه اَّللَه َلَعَن اْلَكاف ر ةَن َوأََعده هَلوْم َسع ْياً(.
 وِف سورة اجلن:

َهنهَم َخال د ةَن ف يَها أَبَداً(. َْ  قال ،عاَ )َوَمْن ةَرْعص  اَّللَه َوَرسوولَهو فَإ نه لَهو نَاَر 
: واْلاص و أن َمْن قال من ال ىَن وةبقى حملُّها ِل أحَد فيه»سلف  ْْ جيبو محلوها كما َصرهَح به البغويُّ ِف ،ْسْي ه على « إن النار ،َر

ْوهم بعد أن ،طهرهم النارو فيؤولون إَ اجلنة  فُبقى طبقُوهم الِت كانوا ف يها الطبقة  الِت كان فيها عحاةو ايفسلمَق; ْلن اَّللَه رر
 اقوَن معذبوَن ِل ميو،وَن وِل رْفو عنهم العذابو وِل ،ْىن النارو عنهم .خاوةًة، أما الكْارو فهم ب
بسبب  حموَادهة  اَّلله  ومشاقُ ه، واخلزيو العنيمو أي: الذلُّ اْلكربو واهلوانو  -عياذاً باهلل  -أي : اخللودو ِف النار) َذِلَك اخلِْْزُي اْلَعِظيُم ( 

: غاة . وقد َصرهَح اَّللهو )ْ ه وعال( بأن َمْن َحاده اَّللَه ِف غاةة  الذل   وايفهانة  اْلعنمو. فاخلزيو ِف لغة  العرب  ةو الذل   واهلوان  واِلنسْال 
 والسْالة  .

ََ ِف  اَْلَذل  َق ( .  كما قال ،عاَ ) إ نه الهذ ةَن حيوَادُّوَن اَّللَه َوَرسوولَهو أوولَئ 
ََ ِف  اَْلَذل  قَ   و أن اخلزَي هنا  فقولوه ) أوولَئ   ةُضمنو أعلى الذل   واْلقار  والحغار  . -عياًذا باهلل  -( ةروبَرق  
ََ ) إ نه الهذ ةَن حيوَادُّوَن اَّللَه َوَرسوولَهو كوب ُووا َكَما كوب َ  الهذ ةَن م ْن قَرْبل ه ْم ( .   وقال ،عا
 وذلَ الكب و ملُزٌ  ْلصناف  الذل   وايفهانة  . 

ََ َمْن ،وْدخ    النهاَر فَرَقْد َأْخَزةْرَُه (  أي: أَْذلَْلَُهو وأهنَُه .َواَّللهو ) : ) رَبرهَنا إ نه  ْ  وعال( ةقولو
 الفوائد :

 أن أه  النْاق أه  حلف وأمْيان كاذبة . -1
 قلة ،عنيم هللا عند هؤِلء .-2
 أن ايفناف، غاةُه أن ةرضى الناس عنه .-3
 ورضا رسوله ، ولو غضب من غضب . أن ايفؤمن غاةة ُهه رضا هللا -4
 بطاعُه . أن رضا هللا باَميان باهلل ، ورضا الرسول -5
 الَُذةر الشدةد يفن حيادد هللا ورسوله .-6
 أن الكافر محْيه إَ النار . -7
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 أن أه  النار وأصَاِبا الكْار خملدون فيها . -8
 أن دخول النار هو اخلزي الكبْي . -9

ََُْذُر اْلُمنَ   ( ( .64حَتَْذُروَن )اِفُقوَن َأْن ُـُنَـزهَل َعَلْيِهْم ُسورٌَة ُـَُنبِ  ُـُهْم ِبَا ِف قـُُلوِِبِْم ُقِل اْستَـْهزُِئوا ِإنه اَّللهَ ُُمِْرٌج َما ) 
 [ . 64] الُوبة : 

--------- 
ََُْذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن ُـُنَـزهَل َعَلْيِهْم ُسورٌَة ُـَُنبِ  ُـُهْم ِبَا ِف  ةعين رشى ايفنافقون ) أن ،نزل عليهم سورة ( ةعين على  قـُُلوِِبِْم ( ) 

ايفؤمنق ) ،نبئهم ( ةعين خترب ايفؤمنق ) ِبا ِف قلوِبم ( ةعين ِبا ِف قلوب ايفنافقق من اْلسد والعداوة للمؤمنق ، وذلَ أن 
 لْضيَة ونزول القرآن ِف شأهنم.ايفنافقق كانوا فيما بينهم ةذكرون ايفؤمنق بسوء وةسذونه ورافون ا

 قال جماهد: ةقولون القول بينهم، ْ ةقولون: عسى هللا أِل ةْشي علينا سرنا هذا.
 .فهذا إخبار من هللا ،عاَ عن حذرهم ، قاله اْلسن وقُادة 

ال.  وقد قال بعض العلماء : إنه أمر من هللا ،عاَ هلم باْلذر ، و،قدةره ليَذر ايفنافقون ، قاله الْز
 أمر هتدةد ، كقوله ،عاَ ) اعملوا ما شئُم ( .) ُقِل اْستَـْهزُِئوا ( 

 أي: إن هللا سينزل على رسوله ما ةْضَكم به، وةبق له أمركم .) ِإنه اَّللهَ ُُمِْرٌج َما حَتَْذُروَن ( 
َب الهذ ةَن ِف  قرولووِب  ْم َمَرٌض َأْن َلْن روْر َل اَّللهو َأضْ   َغانَرهوْم( إَ قوله )َولََُرْعر فَرنرههوْم ِف  ْلَْن  اْلَقْول  َواَّللهو ةَرْعَلمو أَْعَماَلكوْم(.كما قال )أَْ  َحس 

 وهلذا قال قُادة: كان  ،سمى هذه السورة "الْاضَة"، فاضَة ايفنافقق. 
 وعن اْلسن : كان ايفسلمون ةسمون هذه السورة اْلْارة ، حْرت ما ِف قلوب ايفنافقق وأظهر،ه

 د :الفوائ
 قل، وخوف ايفنافقق من نزول سورة خترب بعداوهتم وبغضهم للمسلمق . -1
 علم هللا بالسرا ر والنواهر .-2
 أن هللا مطلع على ما ِف القلوب . -3
 اْلذر من إضمار الشر والنْاق . -4
 علو هللا ،عاَ .-5
 هتدةد لك  مناف، وكافر . -6
 أن هللا سيْضح ك  مناف، . -7

َا ُكنها ََنُوُض َونـَْلَع ُُّ ُقْل أَبِاَّللِه َوآيَاُِِه َوَرُسولِِه ُكْنُتْم َُْستَـْهزُِئوَن )) َولَِ ْن سَ  ( اَل ُـَْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُُتْ بـَْعَد 65أَْلتَـُهْم لَيَـُقوُلنه ِإَّنه
 ( ( .66وا جُمْرِِمنَي )ِإْيَاِنُكْم ِإْن نـَْعُف َعْن طَائَِفٍة ِمْنُكْم نـَُعذِ ْب طَائَِفة  بِأَنـهُهْم َكانُ 

 [ . 66-65] الُوبة : 
------------- 

 ( أي : ايفنافقق ايفسُهز ق .) َولَِ ْن َسأَْلتَـُهْم 
َا ُكنها ََنُوُض  (   ِف اْلدةث .) لَيَـُقوُلنه ِإَّنه

د ٍّ َوَقْحدٍّ  ) َونـَْلَع ُُّ (  ْ َو فيما بيَننا ِل نقولو ذلَ عن   أي : هنزأو ونضَ
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 ةو ِف غزوة  ،بوَ  بإطباق  ايفْسرةَن ِف قو ٍّ اسُهزؤوا باهلل وآةا، ه ورسول ه.نزل  هذه اْلة 
:  قال بعضو العلماء : كان النِبُّ   َةنونُّ هذا أنه ةُْحو »ةسْيو ِف غزوة  ،بوَ  وأماموه ركٌب من ايفنافقَق، فكان بعضوهم ةقولو لبعضٍّ

« َل َ قروْلُوْم َهَذا؟»هيهاَت" فََأْطَلَع اَّللهو نبيهه على ذلَ فاسُوقْهم فسأهَلم:  قحوَر الشا   وةقدرو على بالد  بين  اْلصْر ، هيهاتَ 
. فأْاِبم اَّللهو ) أَب اَّلله  َوآةَ  ، َل نق  هذا عن طرة،  اجلد  ، وإملا قلناه عن طرة،  اهلزل  واللعب  ا، ه  َوَرسوول ه  كوْنُوْم قالوا: كنا َنوضو ونلعبو

َْْرَو ( . َ،ْسَُرْهز  ووَن ِلَ   ،َرْعَُذ رووا َقْد َك
َضلهْ  راحلُوه ِف غزوة  ،بوَ  فقال كاعٌة من ايفنافقَق: اْننورووا إَ هذا الْر   ةَدهع ي أنه ةعلمو علَم  وذكر بعضو العلماء  أن النِبه 

، وأنه ةنزلو عليه الوحيو وهو ِل ةدر ي أةَن َذَهَبْ  ناقُوه!! وأن ْربةَ  أ،اه  َها شَّرةو كذا ب ز َمام َها، الغيب  فأخربَه ِبوضع ها، أَْمَسَكُرْ
َ قروْلُوْم َما قروْلُوْم؟»فناداهم وقال:   قالوا: كنا َنوضو ونلعبو .« َل 

: أنه قال ْر  ِف  -دخ  حدةث بعضهم ِف بعض  –سبب ثالث : عن ابن عمر، وحممد بن كعب، وزةد بن أسلم، وقُادة 
وأصَابه القر اء ر  ناً هؤِلء، أرغبو بطوناً، وِل أكذب ألسناً، وِل أْنب عند اللقاء ر ةعين رسول هللا غزوة ،بو : ما رأةنا مَْ  قرا 

د القرآن  . فذهب عوف إَ رسول هللا فقال له عوف بن مالَ: كذب ، ولكنَ مناف،، ْلخربن رسول هللا  ليخربه فْو
ب ناقُه، فقال: ةا رسول هللا! إملا كنا َنوض ونَُدث حدةث وقد اره  ورك قد سبقه. فَّاء ذلَ الْر  إَ رسول هللا 

ليه الركب، نقطع به عنا الطرة،. فقال ابن عمر: كأَ أننر إليه مُعلقاً بنسرعة ناقة رسررول هللا  وهو  –، وإن اْلَّارة ،نكب ْر
 َ،ْسَُرْهز ؤوَن( ما ةُلْ  إليه وما ةزةده عليه. كونُومْ  ه  َوَرسوول   َوآةَا، ه   : )أَب اَّلل   فيقول له رسول هللا  –ةقول: إملا كنا َنوض ونلعب 

    اسُهزؤوا بالنِب 
 وعلى كو    حالٍّ فال خالَف بق العلماء  أن هذه اْلةَة من سورة  براءة نَرَزَلْ  ِف غزوة  ،بوَ  ِف قو ٍّ

( هنزأو  فأْابوا معُذرةَن اعُررررررذارًا كاذبًا واسََُخُّْوا به، فسأهلم رسولو اَّلله   َا كونها ََنووضو ( ِف اْلرررررردةث  ) َونَرْلَعبو قالوا ) إ مله
د ٍّ َوَقْص .  ْ َو فيما بيَننا ِل نقولو ذلَ عن   ونضَ

ه اَّلله  . ُقلْ  )  ( هلم ةا َنِب 
؟! فاِلسُهزاءو باهلل وبآةا، ه وبرسول ه كٌْر بواٌح ِلَ عذَر ( ةعين ،سُهز وَن باهلل وبرسوله وبآةا،ه ) أَبِاَّللِه َوآيَاُِِه َوَرُسولِِه ُكْنُتْم َُْستَـْهزُِئونَ 

 لحاحب ه البُهة.
فرًا; ْلنه ِل قال بعضو العلماء : ةؤخذو من هذه اْلةة  الكرمية  أن َمن  اسُهزأَ ب اَّلله  وبرسول ه وبآةا، ه ولو كان هازًِل مازًحا أنه ةكون كا 

 َهْزَل ِف الكْر .
 ُلَ اْلمْيان الكاذبة فإهنا ِل ،نْعكم .ب) اَل ُـَْعَتِذُروا ( 

 أي: بعَد إظهار كم اَمياَن وإعالن كم إةاه.) َقْد َكَفْرُُتْ بـَْعَد ِإْيَاِنُكْم ( 
ع  عن النْاق  إَ اَميان  اخلالص  والُوبة  النحوح  ) ِإن نـهْعُف َعْن طَائَِفٍة مِ ْنُكْم (   . ،َاَبْ  إَ اَّلله  َوأَنَاَبْ  إليه وْر

ر  ةَن على النْاق  واِلسُهزاء  باَّلله  وآةا، ه ورسول ه بسبب أهنم ) نـَُعذِ ْب طَائَِفة  (   أخر  َل ةُوبوا ب  كانوا موح 
، واجملر و وهي اَصرارو على الكْر  والنْاق  من غْي  إقالعٍّ وِل ،وبةٍّ عنه، واجملرمون  َكْعو اجملر   ،  موْرَ،ك ب َق اجلرميةَ ) َكانُوا جُمْرِِمنَي ( 

 . مر،كبو اجلرمية ، واجلرميةو هي الذنبو العنيمو الذي ةسَُ،ُّ صاحبوه النكاَل العنيمَ 
 الفوائد :

 أن اِلسُهزاء بالدةن وأهله كْر .-1
 أن اِلسُهزاء صْة من صْات الكافرةن .-2
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 فوقهم ةو  القيامة .. ( .قال ،عاَ ) زةن للذةن كْروا اْلياة الدنيا وةسخرون من الذةن آمنوا والذةن ا،قوا  
 وصْة صْة من صْات ايفنافقق .

ََكووَن )  َرمووا َكانووْا م َن الهذ ةَن آَمنووا َةْض ْْ ََ أَْهل ه مو انَقَلبووْا 30( َوإ َذا َمرُّوْا ِب  ْم ةَرَُرَغاَمزووَن )29قال ،عاَ ) إ نه الهذ ةَن َأ ( َوإ َذا انَقَلبووْا إ 
 َفك ه َق ( .

عاَ ) وإذا لقوا الذةن آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إَ شياطينهم قالوا إنا معكم إملا حنن مسُهز ون . هللا ةسُهزئ ِبم وميدهم وقال ،
 ِف طغياهنم ةعمهون ( .

ر وقد ذكر هللا عز ْو  أن اِلسُهزاء والسخرةة بايفؤمنق سبب ِف دخول نار ْهنم وعد  اخلرول منها ، فعندما ةنادي أه  النا
َها فَإ ْن عوْدنَا فَإ نها ظَال موون ( ةقول ،عاَ ْواباً عنهم ) قَاَل اْخَسؤووا ف يَها َوِل نرْ َنا م  ْْ ( إ نههو َكاَن َفر ةٌ، 108 ،وَكل  موون  )قا لق ) رَبرهَنا َأْخر 

ْ ْر لََنا َواْرمَحَْنا َوأَنَ  َخيرْرو  نرْهوْم 109الرهامح  َق ) م  ْن ع َباد ي ةَرقوولووَن رَبرهَنا آَمنها فَاْغ ْخر ةاا َحىته أَنَسوْكوْم ذ ْكر ي وَكونُوم م   ( فَاختهَْذِتوووهوْم س 
ََكوون ( .  َ،ْض

أنه جيب على ك  مسلم أن ِل جيالس ايفسُهز ق بدةن هللا لئال ةكون منهم ، قال ،عاَ ) وقد نزل عليكم ِف الكُاب أن إذا -3
ُهزأ ِبا فال ،قعدوا معهم حىت روضوا ِف حدةث غْيه إنكم إذاً  مْلهم إن هللا ْامع ايفنافقق مسعُم آةات هللا ةكْر ِبا وةس
 والكافرةن ِف ْهنم كيعاً ( .

 أن أعنم الكْر اِلسُهزاء باهلل وآةا،ه ورسله .-4
  هذه اْلشياء و،عنم ورشع قوله ) أباهلل ... ِل ،عُذروا ( أي فليس لكم عذر ، ْلن هذا ِل ةدخله اخلوض واللعب وإملا هذ -5

 عندها إمياناً باهلل ورسوله و،عنيماً ْلةا،ه و،حدةقاً و،وقْياً ، واخلا ض والالعب منُقض هلا .
 أن اَنسان قد ةكْر بكلمة ةُكلم ِبا .-6
 ايفبادرة باَنكار والشدة على ايفنافقق .-7
 أن ايفنافقق أكذب الناس .-8

 كاذبون ( .قال ،عاَ ) وهللا ةشهد إهنم ل
 : ) آةة ايفناف، ثالث : إذا حدث كذب ، ... ( . مُْ، عليه  وقال رسول هللا 

 عد  قبول عذر ايفبطلق .-9
وب الُشدد ِف ردع ايفسُهز ق بالدةن .-10  ْو

َهْوَن َعِن ا ْلَمْعُروِف َويـَْقِبُضوَن أَْيِديـَُهْم َنُسوا اَّللهَ فـََنِسيَـُهْم ِإنه ) اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بـَْعُضُهْم ِمْن بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلُمْنَكِر َويـَنـْ
 ( ( .67اْلُمَناِفِقنَي ُهُم اْلَفاِسُقوَن )

 [ . 67] الُوبة : 
---------- 

رهم ِف ،لَ هذا شرح نوع آخر من أنواع فضا َهم وقبا َهم ، وايفقحود بيان أن إناثهم كذكو ) اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت ( 
 اْلعمال ايفنكرة واْلفعال اخلبيْة .

 أي : شك  بعض وعلى دةن بعض ، ةعين إهنم صنف واحد وعلى أمر واحد . ) بـَْعُضُهْم ِمْن بـَْعٍض (
  : ةعين أهنم على أمر واحد ودةن واحد جمُمعون على النْاق واْلعمال اخلبيْة كما ةقول اَنسان لغْيه أنا قال اخلازن

  أي أمرنا واحد ِل مباةنة فيه .منَ وأن  مين
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  : ومعىن ) بَرْعضوهوْم م  ن بَرْعضٍّ ( أي هم كالشيء الواحد ِف اخلرول عن الد  ةن.قال القرطيب 
هوم م  ْنكوْم ( كأن اَّللَه ) َوَما  هذه اْلةةو َ،َضمهَنْ  ،كذةَب ايفنافقَق ايفذكوَر ِف قول ه ) َوحَيْل ْووَن ب اَّلله  إ نرههوْم َلم ْنكوْم ( َوَصدهَقْ  قوَله 

، وليسوا منكم ولسُوم  ةقول: ايفنافقوَن حيلْون باهلل إهنم َلم ْنكوْم وما هم منكم. اْلقيقةو هم ليسوا م ْنكوْم ولكن بعَضهم من بعضٍّ
، أخالقوهم واحدٌة وغرٌضهم واحٌد،  ; ْلهنم هم ايفُشاِبون ِف اْلخالق  واْلهداف  فبعضوهم م ْن منهم، ب  هم بعضوهم من بعضٍّ

، وليسوا منكم ولسُوم منهم .  بعضٍّ وبعضوهم أولياءو بعضٍّ
َهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف ( أي : ةأمرون غْيهم بك  ما ،سُنكره الشرا ع ، و،سُقبَه العقول ، وةنهونه عن ك   ) يَْأُمُروَن بِاْلُمْنَكِر َويـَنـْ

 أمر دع  إليه اْلدةان ، وأحبُه القلوب السليمة.
  ْاسمو مْعول  )َعَرَفهو( وهو كو ُّ َواْلمون : : اسمو مْعول  أَْنَكَرهو، وايفرادو به كو ُّ ما أنكره الشرعو وَل ةَْأَذْن فيه. وايفعروفو ما َعَرفَهو  َكرو

 الشرعو ودعا إليه َوأََمَر به.
دي ِبا أَْلَزَ  اَّللهو بإعطا  ه، فَرهوْم َِل ةروزَكُّوَن وَِل ةنْقوَن، ايفرادو بقبض  اليد  هنا كناةة عن البخ   وعد   َمد   اْلة) َويـَْقِبُضوَن أَْيِديـَُهْم ( 

. ةعنوَن: ِل جيودو. فَرَبْسطو  : فالٌن ةَرَُرَعوهدو قبَض اليد ، وةدوه مقبوضٌة، وةقبضو ةَده ةوَكنُّوَن بذلَ عن البخ   اليد  معناه  فالعربو ،قولو
.اجلودو، وقبضو اليد  معناه البخ و، قال بعضو العلم  اء : قَرْبضوهوْم أةدةَهم: خبلوهم ِبا ةلزمهم من الزكوات  وسا ر  اَنْاق 

 أنه سبب لُعسْي أموره . أوال  :
روهو ل ْلعوْسَر  ( .  قال ،عاَ )َوأَمها َمْن خبَ َ  َواْسَُرْغىَن وََكذهَب ب اْلْوْسىَن َفَسنروَيس  

 أنه من صْات ايفنافقق . ثانيا  :
َهرْوَن َعن  اْلَمْعرووف  َوةَرْقب ضووَن أَةْ قال ،عاَ ) اْلموَنا  د ةَرهوْم ( .ف قووَن َواْلموَناف َقاتو بَرْعضوهوْم م ْن بَرْعضٍّ ةَْأمورووَن ب اْلموْنَكر  َوةَرنرْ

 أن هللا ِل حيب هللا من ةبخ  . ثال ا  :
َا آ،َاكو  َرحووا ِب  ْْ ْم َواَّللهو ِل حيو بُّ كو ه خموَُْالٍّ َفخوورٍّ الهذ ةَن ةَرْبَخلووَن َوةَْأمورووَن النهاَس ب اْلبوْخ   قال ،عاَ  )ل َكْيال ،َْأَسْوا َعَلى َما فَاَ،كوْم َوِل ،َر

ُّ اْلَْم يدو ( .  َوَمْن ةَرَُرَوله فَإ نه اَّللَه هوَو اْلَغين 
 أن من وقي شح نْسه فقد أفلح . رابعا  :

ه  فَأوولَئ   ْْس  َووَن ( .فقال ،عاَ ) َوَمْن ةووَق شوحه نَر ل  ْْ  ََ هومو اْلمو
 أن من خب  فقد على نْسه . َامسا  :

ه  ( . ْْس  َا ةَرْبَخ و َعْن نَر  قال ،عاَ ) فم ْنكوْم َمْن ةَرْبَخ و َوَمْن ةَرْبَخْ  فَإ مله
 وهو من صْات أه  النار . سادسا  :

 ) إن أه  النار ك  ْعنري ْواظ مسُكرب كاع مناع ( رواه أمحد . قال 
 وهو شر ما ِف الْر  . : سابعا  
نب خالع ( رواه أمحد . قال   ) شر ما ِف ْر  شح هالع ْو

 منه . اسُعاذ النِب  ثامنا  :
ٍَّ قَاَل َكاَن َرسوولو اَّلله   ََ م َن اْلَعَّْز  َواْلَكَس   َواجلْونْب  َواهْلََر   َوالْ  عن أََنس ْبن َمال  َ   أَعووذو ب  ََ م ْن ةَرقوولو ) اللههومه إ  بوْخ   َوأَعووذو ب 

َيا َواْلَمَمات ( رواه مسلم . َْ َنة  اْلَم  َعَذاب  اْلَقرْب  َوم ْن ف ُرْ
ََ م َن اْلَعَّْز  َواْلَكَس   َواجلْونْب  َواْلبوْخ   َواهْلََر    وَعْن زَْةد ْبن أَْرَقم قَاَل ) َكاَن َرسوولو اَّلله   َ   أَعووذو ب  َوَعَذاب  اْلَقرْب   ةَرقوولو : اللههومه إ 
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َ   أَ  ى ،َرْقَواَها َوزَك  َها أَْنَ  َخيرْرو َمْن زَكهاَها أَْنَ  َول يرَُّها َوَمْوَِلَها اللههومه إ  ْْس  َْعو َوم ْن قَرْلبٍّ َِل َرَْشعو اللههومه آت  نَر ََ م ْن ع ْلمٍّ َِل ةَرنرْ عووذو ب 
ْْسٍّ َِل َ،ْشَبعو َوم ْن َدْعَوةٍّ ِلَ   ةوْسَََُّابو هَلَا ( رواه مسلم . َوم ْن نَر

 داء . مساه النِب  ُاسعا  :
له ، قال : وأي داءٍّ أْدوأ من البخ  ؟ ب   قال رسول هللا  : ) من سيدكم ةا بين سلمة ؟ قلنا : ْدُّ بن قيس إِل أنا نوبخ  

 سيدكم عمرو بن اجلموح ( رواه البخاري ِف اْلدب ايفْرد .
 ى ايفمسَ .ايفال كة ،دعو عل عاشرا  :

) ما من ةو  ةحبح فيه العباد إِل ملكان ةنزِلن فيقول أحدُها : اللهم أعط منْقًا خلًْا ، وةقول اْلخر : اللهم أعط  قال 
 ممسكاً ،لْاً ( مُْ، عليه .

 هو من ،حدة، الشيطان . اْلادي عشر :
 َْ ْقَر َوةَْأموروكوْم ب اْل َْ ْ َرًة م ْنهو َوَفْضاًل ( .قال ،عاَ ) الشهْيطَانو ةَع دوكومو اْل َشاء  َواَّللهو ةَع دوكوْم َمْغ َْ 

 هو سبب للنلم . ال اين عشر :
) ا،قوا النلم ... وا،قوا الشح ، فإن الشح أهلَ من كان قبلكم ، محلهم على أن سْكوا دماءهم واسَُلوا حمارمهم (  قال 

 مُْ، عليه .
 عن البخ  . : بروْعد النِب  ثال ا  
 ... ْ ِل جتدَو خبياًل وِل كذوباً وِل ْباناً ( . رواه البخاري  : ) قال 

 ويفسلم : ) ... فلس  ببخي  ( .
 حمرو  ، واْلسود مغمو  ، والبخي  مذمو  . من كال  اْلكماء : الرزق مقسو  ، واْلرةص 

 ْلباب ايفسكنة ، ورِبا دخ  السخي بسخا ه اجلنة . : البخ   علي وقال
ةطي،، وِل ،عم  عماًل ليس لَ فيه منْعة،  وقال ابن عبد الرب : أكع  اْلكماء على أربع كلمات; وهي: ِل هم  قلبَ ما ِل

 وِل ،ْقن بامرأة، وِل ،غذ ِبال وإن كْر .
أربعة أخالق ناهيَ ِبا ذما، وهي:  -وإن كان ذرةعة إَ ك  مذمة -ذمومةوقال ايفاوردي : قد حيدث عن البخ  من اْلخالق ايف

اْلرص، والشره، وسوء النن، ومنع اْلقوق، وإذ آل البخي  إَ ما وصْنا من هذه اْلخالق ايفذمومة و الشيم اللئيمة َل ةب، معه 
ود وِل صالح مأمول . ) أدب الدنيا والدةن ( .  خْي مْو

ع  أرزاقهم بأةدي خبال هم .  وقال حممد بن ايفنكدر :  كان ةقال : إذا أراد هللا بقو ٍّ شراً أمهر عليهم شرارهم ْو
 وقال بعض اْلكماء : البخي  ليس له خلي  .

 وقال آخر : البخي  حارس نعمُه وخازن ورثُه .
 . أبراراً  انواك  ولو بغض إِل وللبخالء ، فَّاراً  كانوا  ولو حب إِل لْلسخياء القلب ِف ما معاذ: بن حيىي وقال

اًل   قال حبي  بن مبشر الْقْي الْقيه: )قعدت مع أمحد بن حنب  وحيىي بن معق، والناس مُوافرون فأكعوا أهنم ِل ةعرفون ْر
 صاْلًا خبيالً .
علوها وراَء ظهورهم.) َنُسوا اَّللهَ (   ايفرادو بالنسيان  هنا: الذ و عمًدا، معناها: ،َررَكووا أوامَر اَّلله  ْو
 هللا : أي ،ركهم هللا من ك  خْي ومن ك  ثواب .) فـََنِسيَـُهْم ( 

 : النسيان ِف القرآن ةطل، على معنيق 
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يَرهوْم ( نسوا هللا : أي : ،ركوه فلم ةقوموا حبقه ، فنسيهم : ،ركهم  املعىن األوَل : ِبعىن الذ  : ومنه قوله ،عاَ )َنسووا اَّللَه فَرَنس 
ْوَسهوْم( أي : ْعلهم ةنسوهنا وةغْرلون سبَانه فلم جيبهم ، ومنه ق وله ،عاَ )َوِل َ،كوونووا َكالهذ ةَن َنسووا اَّللَه ( أي ،ركوه )فَأَْنَساهوْم أَنْر

 عنها وةذكوهنا إذا َل ةعطروا هللا حقه ، ومنه قوله ،عاَ )َوق يَ  اْليَرْوَ  نَرْنَساكوْم ( أي : نذككم ِف النار .
عن الشيء ايفعلو  ، ومنه قوله ،عاَ )َأْحَحاهو اَّللهو َوَنسووهو ( ايفراد بالنسيان : الذهول عن شيء معلو  ، فاهلل : الذهول  املعىن ال اين

 ،عاَ أححاه ، لكن هؤِلء نسوه ، وهذا ايفعىن ِل ةوصف به هللا ،عاَ .
وَن عن طاعة  اَّلله  ) ِإنه اْلُمَناِفِقنَي ُهُم اْلَفاِسُقوَن (   ْووا للنِب   وأصَاب ه أي : خلاْر ا عنيًما وإن زعموا أهنم مؤمنون، َوَحَل ًْ خرو

 .على أهنم مؤمنون مطيعون هلل ولرسول ه
 الفوائد :

 أن أه  النْاق على شك  واحد ِف نْاقهم وخبْهم . -1
 الَُذةر من النْاق وأهله . -2
 من صْات ايفنافقق : -3

 . أوال  : الكذب والتكذي ُّ هلل ولرسوله 
َا َكانووا َةْكذ بو قال   وَن ( .،عاَ ) َواَّللهو َةْشَهدو إ نه اْلموَناف ق َق َلَكاذ بووَن ( ، وقال ،عاَ ) َوهَلوْم َعَذاٌب أَل يٌم ِب 

 أو عيبه أو ملزا . ثانيا  : أذى الرسول 
َها رَ  نرْ نرْهوْم َمْن ةَرْلم زوَ  ِف  الحهَدقَات  فَإ ْن أوْعطووا م  َها إ َذا هوْم َةْسَخطووَن ( .قال ،عاَ ) َوم  نرْ  ضووا َوإ ْن َلَْ ةروْعَطْوا م 

 ثال ا  : التويل والعراض عن حكم هللا ورسوله .
ََ وَ  نرْهوْم م ْن بَرْعد  َذل  ْوه ةَرَُرَوَه َفر ةٌ، م  ََ ب اْلموؤْ قال ،عاَ ) َوةَرقوولووَن آَمنها ب اَّلله  َوب الرهسوول  َوَأَطْعَنا   م ن َق ( . َما أوولَئ 

 رابعا  : مظاهرة الكافرين ومعاونتهم على املؤمنني .
ذووَن اْلَكاف ر ةَن أَْول َياَء م ْن دو  ر  اْلموَناف ق َق ب َأنه هَلوْم َعَذابًا أَل يمًا . الهذ ةَن ةَرُهخ  زهَة ون  اْلموْؤم ن َق أَةَرْبَُرغووَن ع ْنَدهومو اْلع زهَة فَإ نه اْلع  قال ،عاَ )َبش  

يعاً ( .  َّلل ه  كَ 
 َامسا  : املسرة باَنفاض دين الرسول أو الكراهية النتُار دينه .

يَبٌة ةَرقوولووا َقْد َأَخْذنَا أَْمَرنَا م ْن قَرْب و َوةَرُرَ  ََ موح  ْب ََ َحَسَنٌة َ،سوْؤهوْم َوإ ْن ،وح  ْب  َولهْوا َوهوْم َفر حووَن ( .قال ،عاَ ) إ ْن ،وح 
 رياء .سادسا  : ال

ََ ةرورَاؤووَن النهاَس َوِل ةَْذكورووَن اَّللَه إ ِله قَل ياًل ( . ََ الحهالة  قَامووا كوَسا  قال ،عاَ ) َوإ َذا قَامووا إ 
 خبث ايفنافقق ِف أمرهم بك  منكر وهنيهم عن ك  معروف . -4
 أن ايفناف، من أخب  الناس ، ْلنه ِل إميان له بوعد هللا ولقا ه . -5
وه اخلْي . -6  أن من صْات ايفؤمن اَنْاق ِف ْو
 أن من ،ر  أوامر هللا وأعرض عنها ،ركه هللا وأعرض عنه وعاقبه .-7
 اجلزاء من ْنس العم  ، وهذه قاعدة عنيمة ، وهلذه القاعدة أمْلة كْْية :-8

 قال ،عاَ ) فَرَلمها زَاغووا أَزَاَغ اَّللهو قرولووبَرهوْم ( .
 ذ ةَن اْهََُدْوا زَاَدهوْم هودً  َوآ،َاهوْم ،َرْقَواهوْم ( .وقال ،عاَ ) َواله 
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 وقال ،عاَ ) إ ْن ،َرْنحورووا اَّللَه ةَرْنحورْكوْم ( .
 وقال ،عاَ ) فَاذْكورووَ  أَذْكورْكوْم ( .

 وقال ،عاَ )َ أَْوفووا ب َعْهد ي أووف  ب َعْهد كوْم ( .
 امة( رواه مسلم . )من سذ مسلماً سذه هللا ةو  القي وقال 
 )الرامحون ةرمحهم هللا(. رواه أبو داود   وقال 
 من كان ِف حاْة أخيه كان هللا ِف حاُْه ( رواه مسلم . وقال 
 ) من أخذ أموال الناس ةرةد أداءها أد  هللا عنه ( رواه البخاري . وقال 
 ) من وص  صْاً وصله هللا ( رواه أبو داود . وقال 
هان ِف الدنيا ، كان له لسانان من نار ةو  القيامة ( رواه أبو داود .) من    وقال   كان له ْو
 ) من بىن هلل مسَّداً بىن هللا له بيُاً ِف اجلنة ( رواه مسلم . وقال 
 ) احْظ هللا حيْنَ ( .  وقال 

الِ  ََ ُْم َعَذاٌب مُِّقيٌم )) َوَعَد هللا اْلُمَناِفِقنَي َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفهاَر نَاَر َ َهنهَم   ( ( .68ِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبُـُهْم َوَلَعنَـُهُم اَّللهُ َوََ
 [ . 68] الُوبة : 

---------- 
ْهاَر{ أعلنوا  ايفرادو بر ) اْلموَناف ق َق ( َمْن ةونهرون اَسالَ  وةوبطنون الكَْر. }وَ ) َوَعَد اَّللهُ اْلُمَناِفِقنَي َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفهاَر (   اْلكو

ر ه  وبعضوهم روْْ ي كَْره، فهؤِلء الكْارو كيًعا اْلموَُ  ْْ عال نووَن بكْرهم كَْرهم فهم كولُّهوْم كْاٌر، والْرقو بيَنهم: أن بعَضهم ةُناهرو ب كو
 واجلاحدوَن له َوَعَدهومو اَّللهو كيًعا ناَر ْهنَم،

اِلِديَن ِفيَها ( ََ  ماكْق فيها على الدوا  . أي : ) نَاَر َ َهنهَم 
يًعا ( . َهنهَم كَ  َْ ام عو اْلموَناف ق َق َواْلَكاف ر ةَن ِف   َْ  كما قال ،عاَ ) إ نه اَّللَه 

  َف َقات  اْلموَناوِف اْلةة أن ايفنافقق أشد من الكْار ، ْلن هللا بدأ ِبم ، وكذلَ بدأ ِبم ِف قوله ،عاَ )ل يروَعذ  َب اَّللهو اْلموَناف ق َق و
ة واحدة وهي َواْلموْشر ك َق َواْلموْشر َكات  ( ، فَّميع اْلةات الِت فيها اجلمع بق ايفنافقق والكْار ةقد  هللا فيها ايفنافقق ، إِل ِف آة

ْهاَر َواْلموَناف ق َق َواْغلوْظ َعَلْيه ْم ( وذلَ ْلن ْهاد الكْار اه د  اْلكو َْ  ُّ هاد ايفنافقق  قوله )ةَا أَةرَُّها النهِب  ةكون بالسالح علنًا ، ْو
 ةكون بالعلم والبيان وليس بالقُال .

. ) ِهَي َحْسبُـُهْم (    أي : كْاةُوهم من العقاب 
  ْووزووا بالنار  فْي النار  كْاةٌة ،امٌة جلزاء  ذلَ السوء  الذي اْرَ،َكبووهو; قال الشنقيطي : معناه: أن اجلرا َم الِت ار،كبوها إذا 

ْووز َي ْزاًء بالًغا وافًيا وهو َحْسبوهو: أي ةكْيه; ْلنه َِل ْزاءَ ْلهنا  زَاًء و فَاقًا ( َفَمْن عوذ  َب بالنار  فقد  َْ أعنم منه وِل  ْزاٌء فنيٌع )
 أشد .

 . : طردهم وأبعدهم من رمحُررره) َوَلَعنَـُهُم اَّللهُ ( أي 
ُْم َعَذاٌب ُمِقيم (   وِل حيول وِل ةنقطع . أي : دا م أبداً ، ِل ةزول) َوََ

 الفوائد :
 هتدةد ايفنافقق والكْار بنار ْهنم . -1
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ون منها أبداً . –من الكْار وايفنافقق  –أن أه  النار -2  خالدةن فيها ِل رْر
 أن عذاب النار كافٍّ ِف عذاب هؤِلء الكْار ، ْلهنا ْزاء فنيع وشدةد .-3
 أن أه  النار عذاِبم مسُمر دا م . -4
اْسَتْمتَـْعُتْم ِبَََلِقُكْم َكَما اْسَتْمَتَع الهِذيَن لهِذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َكانُوا َأَشده ِمْنُكْم قـُوهة  َوَأْك ـََر َأْمَواال  َوَأْواَلد ا فَاْسَتْمتَـُعوا ِبَََلِقِهْم فَ ) َكا 

اُضـوا ُأولَِ َك َحبِ  ََ َُْضُتْم َكالهِذي  ـَرِة َوُأولَِ َك ُهُم اخْلَاِسُروَن )ِمْن قـَْبِلُكْم ِبَََلِقِهْم َو َِ َيا َواْْل نـْ ُـْم ِف الدُّ َُ  ( ( .69َطْت َأْعَما
 [ . 69] الُوبة : 

---------- 
 أي: حالكم ةا معشر ايفنافقق، كَال من سبقكم من ايفكذبق، وفيه الُْات من الغيبة اَ اخلطاب.) َكالهِذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم (  

 أي : كانوا أقو  منكم أْساماً وأشد بطشاً . ده ِمْنُكْم قـُوهة  () َكانُوا َأشَ 
 أي : وكانوا أوفر أمواًِل ، وأكْر أوِلداً ، ومع ذلَ أهلكهم هللا ، فاحذروا أن حي  بكم ما ح  ِبم . ) َوَأْك ـََر َأْمَواال  َوَأْواَلد ا (

 اً وِل ةنْعكم أموالكم وِل أوِلدكم أةضاً .وايفعىن : َل ةنْعهم أمواهلم وِل أوِلدهم من عذاب هللا شيئ 
 وكْرة اْلموال هلا أسباب كْْية : منها طيب اْلرض للزرع والغرس وَرع ي اْلنعا  والنَ   ، ومنها وفرة  قال ابن عاشور :

ها اشُمال الَُّارة حبسن موقع ايفوطن بق مواطن اْلمم ، ومنها اِلقذاب من البَار للسْر إَ اْلقطار وصيد البَر ، ومن
اْلرض على ايفعادن من الذهب والْض ة واْلدةد وايفواد الحناعية والغذا ية من النبات ، كأشَّار الُواب  وْلاء الدبغ والحبغ 

 واْلدوةة والزرارةع والزةوت.
بة للمو،ان ، ومن وكْرة اْلوِلد ،أيت من اْلمن بسبب بقاء اْلنْس ، ومن اخلحب ايفؤثر قوة اْلبدان والسالمة من اجملاعات ايفعق

ناخ بالسالمة من اْلوبئة ايفهلكة ، ومن الْروة بكْرة اْلزوال والسراري وايفراضع.
و
 حسن ايف

 واِلسُمُاع : الُمُ ع ، وهو نوال أحدٍّ ايفُاَع الذي به الُذاذ اَنسان ومال مه
 ذبوا الرس ، وآثروا اْلياة الدنيا على اْلخرة فأهلكناهم.أي: ِتُعوا بنحيبهم وحنهم من مالذ الدنيا، وك ) فَاْسَتْمتَـُعوا ِبَََلِقِهْم (

  اْسَُْمَُرعووا بنحيب هم ِف الدنيا موْؤث ر ةَن الدنيا على اْلخرة ، موْغَُرر  ةَن بزخار : : النحيبو ، ةعين  ف  الدنيا، واخلالقو ِف لغة  العرب 
َق عن اَّلله ، مكذبَق رسَله صلواتو اَّلله  وسالموه عليه  م.موْعر ض 

أي : اسُمُعُم ِبالذ الدنيا وشهواهتا كما اسُمُع اولئَ  ) فَاْسَتْمتَـْعُتْم ِبَََلِقُكْم َكَما اْسَتْمَتَع الهِذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم ِبَََلِقِهــــــْم (
 الذةن سبقوكم بنحيبهم منها .

 ي: بنحيب كم الدنيوي   موْؤث ر ةَن الدنيا على اْلخرة ، : ) فَاْسَُْمَُعُمو ( أةها الكْارو وايفنافقوَن )خبالق كم( أ قال الشنقيطي
ْدنَا َعَلْيه   َْ َق ِبا ع ْندَكوْم م َن الدةن  زَاع م َق أن ما كان عليه آباؤوكم َح،ٌّ، كما قالوا ) َحْسبروَنا َما َو  آبَاَءنَا ( . أو َفر ح 

اُضــــــوا (  ََ َُْضُتْم َكالهِذي   لضالل ، كما خاضوا هم فيه .أي : وخضُم ِف الباط  وا) َو
 َالق كوْم ( إشارة إَ ا،باع الشهوات وهو داء العحاة وقوله ) َوخوْضُوْم   قال ابن القيم : فقوله ،عاَ ) فَاْسَُْمَُرْعُوْم خب 

جتده فاسد  َكالهذ ي َخاضووا ( إشارة إَ الشبهات وهو داء ايفبُدعة وأه  اْلهواء واخلحومات ، وكْْيًا ما جيُمعان ، فق   من
 اِلعُقاد إِل وفساد اعُقاده ةنهر ِف عمله.

 أي  وخضُم ِف الكْر واِلسُهزاء بآةات هللا ورسوله كاخلوض الذي خاضوه ِف ذلَ ، فأنُم وهم  قال ابن عاشور :
 سواء ، فيوشَ أن حَيي، بكم ما حاق ِبم ، وكالمنا ِف هذةن الُشبيهق أدق  ما كُب فيهما.
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 سلكُم اةها ايفنافقون سبيلهم ِف اِلسُمُاع بالدنيا كما اسُمُع اِلمم الذةن كانوا من قبلكم،  ايفعىن قال الطَبي:و
 وخضُم ِف الكذب والباط  على هللا، كخوض ،لَ اِلمم قبلكم، فاحذروا ان حي  بكم من عقوبة هللا مْ  الذي ح  ِبم.

    وأصلوه اخلوضو ِف ايفاء ; ْلن اخلا َض ِف ايفاء  ةُخبطو فيه  واخلوضو ِل ،كادو العربو ،وْطل قوهو إِله على اخلوض  ِف الباط ،
. ي على اْلرض  ، ليس كايفاش   بغْي  انُنا ٍّ

 : وايفقحود أنه سبَانه كع بق اِلسُمُاع باخلالق وبق اخلوض بالباط  ْلن فساد الدةن إما أن ةقع  قال ابن القيم
العم  خبالف اْل، والحواب وهو اِلسُمُاع باخلالق فاْلول البدع والْاَ باِلعُقاد الباط  والُكلم به وهو اخلوض أو ةقع ِف 

ا،باع اهلو  وهذان ُها أص  ك  شر وفُنة وبالء وِبما كذب  الرس  وعحي الرب ودخل  النار وحل  العقوبات فاْلول من 
صاحب هو  فُنه هواه  ْهة الشبهات والْاَ من ْهة الشهوات وهلذا كان السلف ةقولون: "احذروا من الناس صنْق

 وصاحب دنيا أعَّبُه دنياه".
وكانوا ةقولون: احذروا فُنة العاَل الْاْر والعابد اجلاه  فإن فُنُهما فُنة لك  مُْون فهذا ةشبه ايفغضوب عليهم الذةن ةعلمون 

 اْل، وةعملون خبالفه وهذا ةشبه الضالق الذةن ةعملون بغْي علم.
 : عن الدنيا ما كان أصربه وبايفاضق ما كان أشبهه أ،ُه البدع فنْاها والدنيا فأباها .وِف صْة اَما  أمحد رمحه هللا

نرْهوْم أَ  مهًة ةَرْهدووَن ب َأْمر نَا َلمها َصبَررووا  َعْلَنا م  َْ وََكانووا ب آةا، َنا ةووق نووَن( وهذه حال أ مة ايفُقق الذةن وصْهم هللا ِف كُابه بقوله: )َو
بْررَاه يَم شهوات وباليقق ،دفع الشبهات قال ،عاَ )َو،َرَواَصْوا ب اْلَْ،   َو،َرَواَصْوا ب الحهرْب ( وقوله ،عاَ )َواذْكوْر ع َباَدنَا إ  فبالحرب ،ذ  ال

اَق َوةَرْعقووَب أووِل  اْلَْةد ي َواْلَْبَحار  ( . ََ  َوإ ْس
َيا َواْْل  نـْ ُـــــْم ِف الدُّ َُ ـــــــَرِة () ُأولَِ َك َحِبَطْت َأْعَما أي : أولئَ ايفوصوفون ِبا ذكر من قبيح الْعال ، ذهب  أعماهلم باطالً ، فال  َِ

 ثواب هلا إِل النار .
 اخلسارة اْلبدةة ِف نار ْهنم .) َوُأولَِ َك ُهــــُم اخْلَاِسُروَن (  

 الفوائد :
 هتدةد لك  كافر ومناف، ، أن هللا أهلَ من هم أقو  منهم ِف ك  شيء .-1
 أن هللا ِل ةعَّزه شيء مهما كان . -2
 اْلذر من الدنيا وشهواهتا وفُنُها الِت ،حد عن دةن هللا . -3
 اْلذر من اخلوض من الباط  . -4
 خطر إةْار الدنيا على اْلخرة . -5
 اْلذر من الُشبه بالكْار وايفنافقق من إةْار الدنيا على اْلخرة . -6
 أن الكْر حمبط للعم  . -7
َراِهيَم وَِأْفَحاِب َمْدَيَن َوالْ ) َأيَْ   ِِِْم نـََبُأ الهِذيَن ِمن قـَْبِلِهْم قـَْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوََثُوَد َوقـَْوِم ِإبـْ ُهْم ُرُسُلُهم بِاْلبَـيِ َناِت  يَْأ تـْ ُمْؤَُِفَكاِت َأُـَ

 ( . (70َفَما َكاَن اَّللهُ لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكن َكانُوْا أَنُفَسُهْم َيْظِلُموَن )
 [ . 70] الُوبة : 

----------- 
 ةقول ،عاَ واعنا هلؤِلء ايفنافقق ايفكذبق للرس : 
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ِِِْم نـََبأُ الهِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم  (   أي: أَل ختربوا خرب من كان قبلكم من اْلمم ايفكذبة للرس  ، كيف أهلكناهم ودمرناهم ؟) َأَيْ يَْأ
 رب، فك  نبأ خرب وليس ك  خرب نبأ، ْلن النبأ ِل ةطل، إِل على اخلرب اخلاص، وهو النبأ هو اخلرب، والنبأ أخص من اخل

 اخلرب الذي له خطب وشأن، وهالكهم وهتدةد ووعيدهم نبأ عنيم له شأن وخطب ْسيم .
رب أنبيا ه، وعلى شدة وإملا كان  هذه اْلنباء عن هذه القر  أخبار هلا خطب وشأن; ْلهنا َدلهْ  َعَلى َكَمال  قوْدرَة  هللا، وعلى ص

ودةن من عذاب هللا وسخطه ما ةنهاهم أن ةقع منهم  بطشه وعدالُه وإنحافه، وإهالكه للنايفق، وأن فيها من الُخوةف للمْو
ََ م ْن أَنَبآ  َها ( .  مْ  ما وقع من اْلوهل ق، ولذا كان هلا شأن وخطب; ولذا قال ) نَرقوصُّ َعَلْي

 م من الغرق العا  جلميع أه  اْلرض، إِل من آمن بعبده ورسوله نوح، عليه السال  .وما أصاِب) قـَْوِم نُوٍح ( 
   م لنِب   اَّلله

َ اَّللهو قحَة قو   نوحٍّ َوَشَرَحَها ِف آةاتٍّ كْْيةٍّ من كُاب ه، ذََكَر طغياهَنم وِترَدهم، وشدَة عحياهن  ، وطوَل وقد بَرقه
اًل، وهذا ذََكرَهو اَّللهو ِف آةاتٍّ كْْيةٍّ مشهورةٍّ .مكْ ه فيهم َوهوْم ِلَ ةزدادوَن إِل عوُرووا   ا، فأهلكهم اَّللهو هالًكا مسُأص 

َعْلَناهوْم ل لنهاس  آةًَة ( .   َْ  كقول ه ) َوقَرْوَ  نووحٍّ لهمها َكذهبووا الرُّسوَ  أَْغَرقْرَناهوْم َو
ََ قَرْوم ه  فَرَلب َث ف ي  َق َعاًما فََأَخَذهومو الطُّوفَانو َوهوْم ظَال مووَن ( .وكقول ه ) َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نووًحا إ   ه ْم أَْلَف َسَنةٍّ إ ِله مَخْس 

 كيف أهلكوا بالرةح العقيم، يفا كذبوا هودا، عليه السال  .) َوَعاٍد ( 
َعَلُْهو َكالرهم يم  ( .كما قال ،عاَ ) َوِف  َعادٍّ إ ْذ أَْرَسْلَنا َعَلْيه مو الر  ةَح اْلَعق يَم . َما َ،َذرو م ْن َشيْ  َْ  ءٍّ أََ،ْ  َعَلْيه  إ ِله 

سٍّ موْسَُم ر ٍّ . ،َرْنز عو النهاَس َكأَنرههوْم وقال ،عاَ ) َكذهَبْ  َعاٌد َفَكْيَف َكاَن َعَذايب  َونوذور  . إ نها أَْرَسْلَنا َعَلْيه ْم ر حيًا َصْرَصرًا ِف  ةَرْو   حنَْ 
َقرعر رٍّ   ( . أَْعََّازو ََنْ ٍّ مونرْ

ْم َسْبَع لََيالٍّ َومَثَان َيَة أَةه  ا ٍّ حوسوومًا فَرَُرَر  اْلَقْوَ  ف يَها َصْرَعى َكأَنرههوْم وقال ،عاَ )َوأَمها َعاٌد فَأوْهل كووا ب ر ةحٍّ َصْرَصرٍّ َعا، َيةٍّ . َسخهَرَها َعَلْيه 
 أَْعََّازو ََنْ ٍّ َخاو ةَةٍّ ( .

 كذبوا صاْلاً  عليه السال ، وعقروا الناقة .  كيف أخذهتم الحيَة يفا)  َوََثُوَد (  
  وكان  مثود بعد عاد، ومساكنهم مشهورة فيما بق اْلَّاز والشا  إَ وادي القر  وما حوله، وقد مر رسول هللا 

 على قراهم ومساكنهم، وهو ذاهب إَ ،بو  سنة ،سع.
 . قال ،عاَ ) وأخذ الذةن ظلموا الحيَة فأصبَوا ِف دةارهم ْامثق (

امث  َق ( َْ َووْا ِف  َدار ه ْم  َْةو فََأْصَب ْْ  . وقال ،عاَ ) فََأَخَذ،ْرهومو الره
 .ال : هي الزلزلة الشدةدة ْة ( قال الْراء والْز  قوله ،عاَ ) فأخذهتم الْر
 ِبم اْلرض واضطرب  اضطراباً شدةداً . قال الشنقيطي  ْ ْة هي اِلضطراب الشدةد ، أي : ْر  : الْر

 : فالناهر أن ايفلَ يفا صاح ِبم اضطرب  اْلرض من هُهم فأهلكهم هللا ِبما كيعاً . وِل منافاة
 وجنى هللا صاْلاً ومن معه :

ًا َوالهذ ةَن آَمنووْا َمَعهو ب َرمْحَةٍّ م  نها ( . َنا َصاْل  اء أَْمرونَا جَنهيرْ َْ  قال ،عاَ ) فَرَلمها 
َراِهيَم ( يهم وأةده بايفعَّزات الناهرة عليهم، وأهلَ ملكهم النمروذ بن كنعان بن كوش الكنعاَ كيف نحره هللا عل) َوقـَْوِم ِإبـْ

 لعنه هللا .
 أنه ْاء إَ قو ٍّ ةدعوهم إَ الُوحيد  ِف سورة  العنكبوت  ِف َ قول ه  َوذََكَر اَّللهو ،ْاصيَ  قحُ ه مع قوم ه ِف آةاتٍّ كْْيةٍّ، َوبَرقه

َعْلَناَها آةًَة ل  ْلَعاَلم َق( )َوإ بْررَاه يمَ محَوبًا بقحة  نوح )فََأَخَذهومو  َْ ْ يَنة  َو اَب السه ََ َناهو َوَأْص ( أي: الطُّوفَانو َوهوْم ظَال مووَن ( فََأجَنيرْ
ٌر لهكوْم إ ْن كوْنُوْم ،َرْعَلموونَ  َا ،َرْعبودووَن م ْن دوون  اَّلله  أَْوثَانًا َوخَتْلوقووَن إ ْفًكا َوأَْرَسْلَنا إبراهيَم ) إ ْذ قَاَل ل َقْوم ه  اْعبودووا اَّللَه َوا،رهقووهو َذل كوْم َخيرْ  . إ مله
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َواَب قَرْوم ه  إ ِله أَْن قَالووا اقْرُرولووهو أَْو َحر  قووهو فََأجَناهو اَّللهو م َن النهار  (  َْ  .( إَ قول ه ) َفَما َكاَن 
( إ ْذ قَاَل 69قحَة إبراهيَم مع قوم ه ِف سورة  الشعراء  ِف قول ه ) َواْ، و َعَلْيه ْم نَرَبَأ إ بْررَاه يَم ) وقد أََمَر اَّللهو نَب يههو أن ةُلَو على هذه اْلمة   

َب يه  َوقَرْوم ه  َما ،َرْعبودووَن ) َْعووَنكوْم أَْو 72( قَاَل َهْ  َةْسَمعووَنكوْم إ ْذ َ،ْدعووَن )71( قَالووا نَرْعبودو َأْصَناًما فَرَنَن ُّ هَلَا َعاك ْ َق )70ْل  ( أَْو ةَرنرْ
َعلووَن )73َةضورُّوَن ) ْْ ََ ةَر ْدنَا آبَاَءنَا َكَذل  َْ ( 76( أَنْرُوْم َوآبَاؤوكومو اْْلَْقَدمووَن )75( قَاَل أَفَرَرأَةْرُوم مها كوْنُوْم ،َرْعبودووَن )74( قَالووا َبْ  َو

 فَإ نرههوْم َعدووٌّ ِل   إ ِله َربه اْلَعاَلم َق ( .
ْة والحيَة وعذاب ةو   النلةَأْفَحاِب َمْدَيَن ( ) وَ   . وهم قو  شعيب، عليه السال ، وكيف أصابُهم  الْر

ََ َمْدَةَن َأَخاهوْم شوَعْيًبا قَاَل ةَا قَرْو   اْعبودووْا اَّللَه َما َلكوم م  ْن إ َلهٍّ َغيرْروهو َقدْ  اءْ،كوم بَري  َنٌة م  ن رهب  كومْ  كما قال ،عاَ ) َوإ  فََأْوفووْا اْلَكْيَ   َْ
ٌر لهكو  َها َذل كوْم َخيرْ دووْا ِف  اَْلْرض  بَرْعَد إ ْصاَلح  ْْس   ْم إ ن كونُوم مُّْؤم ن َق ( .َواْلم يزَاَن َوَِل ،َرْبَخسووْا النهاَس َأْشَياءهوْم َوَِل ،رو

 ، َه أنه َغَلٌط; ْلن شوَعْيًبا قَرْبَ   َوَغل َط بعضو العلماء  وبعضو ايفؤرخق ، فَرَزَعَم أن شعيًبا كان بعد مووَسى وهذا ِل َش
قحَة موسى، وقد َدلهْ  عليه آةاتو القرآن  ِف سورة  اْلعراف  هذه وغْي ها; ْلن اَّللَه ِف سورة  اْلعراف  هذه َلمها ذكَر قحَة نوحٍّ و 

ْوه بَرعَ  ْْرَنا م ْن بَرْعد ه م مُّوَسى ب آةَا، َنا ( َفَدله على أن بعَث هودٍّ وصاحلٍّ ولوطٍّ وشعيبٍّ مع قوم هم قال بعَد ذلَ ِف اْلةات  اْل،ية  ) 
 موسى بآةات  هللا  بعَد هؤِلء  الرس   َوأوممَ ه ْم، كما هو َنصُّ القرآن  العنيم .

  ٍّوغْي  « ص»، وِف سورة  «الشعراء»، وِف سورة  «اْلَّرات  »كما سيأيت ِف سورة    -وذكر هللاو ِف آةاتٍّ أوْخَر  مُعددة
ََابو اْْلَْةَكة  اْلموْرَسل َق ( والعلماءو خمُل -لَ ذ ْوَن: أن شعيًبا أرسَ  أةًضا إَ أصَاب  اْلةكة ، كما سيأيت  ِف قول ه ) َكذهَب َأْص

َ  إَ أومهةٍّ واحدةٍّ، أو مدةنو أمٌة وأصَابو اْلةكة  أمٌة أخر ،  فيكون ه  أصَابو اْلةكة  هم َمْدَةنو أنْسوهم فيكون شعيٌب أوْرس 
َ  إَ أومهَُرْق ؟ هذا خالٌف معروٌف بَرْقَ العلماء ، وأكْرو أه   العلم  على أهنم أمٌة واحدٌة كانوا ةعبدوَن أة كًة، أي: شعيٌب قد أوْرس 

زَ  بحَة  هذا ابنو  ْاا، وأن اَّللَه مساهم مرًة بنسبهم )مدةن( ومرًة أضافهم إَ اْلةكة  الِت ةعبدوهَنا. ْو كْْيٍّ ِف ،ارر ه   شَّرًا موْلَُر
 و،ْسْي ه  َومم هن  اشُهر عنه أهنم أومهَُان  قُادةو  وكاعٌة، وهو خالٌف معروٌف.

  :   وكان أه  مدةن كْارًا ةقطعون السبي  وريْون ايفارة، وةعبدون اْلةكة، وهى شَّرة من اْلةَ حوهلا قال ابن ك
 سون ايفكيال وايفيزان، وةطْْون فيهما، ةأخذون بالزا د وةدفعون بالناقس.غيضة ملُْة ِبا ، وكانوا من أسوأٍّ الناس معاملة ; ةبخ

ال منهم وهو رسول هللا شعيب عليه السال  فدعاهم إَ عبادة هللا وحده ِل شرةَ له، وهناهم عن ،عاطى هذه  فبعث هللا فيهم ْر
من به بعضهم وكْر اكْرهم، حىت أح  هللا ِبم اْلفاعي  القبيَة من خبس الناس أشياءهم وإخافُهم هلم ِف سبلهم وطرقاهتم، فآ

 البأس الشدةد ، وهو الوِل اْلميد.
ْ َكَة أَْهَو  ( أي: اْلمة ايفؤ،ْكة .) َواْلُمْؤَُِفَكاِت (   هي قر  قو  لوط، وقال ِف اْلةة اْلخر  ) َواْلموْؤَ،

ال ، وإ،ياهنم الْاحشة الِت َل ةسبقهم ِبا أحد من والغرض: أن هللا ،عاَ أهلكهم عن آخرهم بُكذةبهم نِب هللا لوطا، عليه الس
 العايفق ، فقد رفع هللا قراهم فَّع  عاليها سافلها ، ْ أمطر عليهم حَّارة من سَّي  منضود .

ي ٍّ ( .   َّ ََّارًَة م  ن س   كما قال ،عاَ )َفَََّعْلَنا َعال يَرَها َساف َلَها َوأَْمَطْرنَا َعَلْيه ْم ح 
ي ٍّ مهنضوودٍّ . مَُّسوهَمًة ع نوقال ،عاَ )فَرَلمه    َّ ََّارًَة م  ن س  َها ح  َعْلَنا َعال يَرَها َساف َلَها َوأَْمَطْرنَا َعَليرْ َْ اء أَْمرونَا  َْ ََ َوَما ه َي م َن ا  َد رَب  
 . النهال م َق ب َبع يدٍّ (

ََّارًَة م  ن ط قٍّ . موَسوهَمًة ع نَد رَ  َ  َعَلْيه ْم ح  ََ ل ْلموْسر ف َق ( .وقال ،عاَ )ل نروْرس   ب  
  َْعَلي  َ : أن السَّيَ : أنه الطقو; َْلنه اَّللَه قال ) ل نروْرس  ي ٍّ ( والَُقي،و   َّ ََّارًَة م  ْن س  َها ح  ََّارًَة م  ْن ط قٍّ ) َوأَْمَطْرنَا َعَليرْ ه ْم ح 

رو القرآَن القرآنو ، إِل أنه طٌق مشويٌّ بالنار ، شدةدو اْل  رارة ، ِل ةأيت على شيءٍّ إِل َخَرَقهو.( وخْيو ما ةروَْس  
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 ) مهنضوودٍّ ( أي : جمعول بعضه فوق بعض .
 ) مسومة ( أي : جمعوِلً فيها عالمة ِتيزها ، قي  : على ك  حَّر اسم من ةرمي به .

 رض  َوَرفَرَعَها إَ السماء  وقي  لقر  قوم ه: )ايفؤ،ْكات( ْلن ْربةَ  عليه السال  أََفَكَها أي: قَرَلبَرَها ِبم فَاقْرَُرَلَعَها من اْل
ْع و العاِل  هو السافَ  هو معىَن القلب   َْ َعَ  َعال يَرَها َساف َلَها ، كما قال ،عاَ ) َفَََّعْلَنا َعال يَرَها َساف َلَها ( و ; ْلن العرَب  َْ  َ واْلَْف

ََ الشيَء ةأفكه إذا قَرَلَبهو، ومنه مسو  َي أسوأو الكذب  )إ ْفًكا( ْل : أََف نه قلٌب للَقيقة  عن ظاهر ها الحَيح  إَ شيءٍّ آَخَر ،قولو
.  بَاط  ٍّ
 : اخُلف العلماء ِف ايفراد بقوله ) َوَما ه َي م َن النهال م َق ب َبع يدٍّ ( على قولق 

 ون . : أي وما هذه القر  ايفهلكة ببعيدة عن قومَ ) كْار قرة  ( ، فإهنم ميرون عليها ِف أسْارهم أفال ةعُرب  القول  األول
َه ابن عطية . وال اين :  الضمْي ةعود على اْلَّارة ، أي : وما ،لَ اْلَّارة بشيء بعيد عن ك  ظاَل ، وْر

ُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَـيِ َناِت (  تـْ ةعين بايفعَّزات الباهرات واْلَّمل الواضَات الدالة على صدقهم فكذبوهم وخالْوا أمرنا كما فعلُم ) َأُـَ
 فاحذروا أن ةحيبكم مْ  ما أصاِبم فُعَّ  لكم النقمة كما عَّل  هلم . أةها ايفنافقون والكْار

  ، عرب بعض العلماء بايفعَّزات : كع معَّزة وهي اْلمر اخلارق للعادة ، والُعبْي باْلةة  أَو من الُعبْي بايفعَّزات
 ألمرين :
َنا مو  أوال  : يرْ ْ  َةَدَ  أن هذا هو اللْظ ايفواف، للقرآن كما قال ،عاَ )َوَلَقْد آ،َر وَسى ، ْسَع آةَاتٍّ بَري  َناتٍّ ( وقال ،عاَ )َوأَْدخ 

ه  إ نرههوْم َكانووا قَرْومًا َفا ََ ف ْرَعْوَن َوقَرْوم  ََ خَتْروْل بَرْيَضاَء م ْن َغْْي  سووءٍّ ِف  ، ْسع  آةَاتٍّ إ  ْيب  َْ ق َق ( وقال صاحل لقومه )َهذ ه  ِف   س 
 نَاَقةو اَّلله  َلكوْم آةًَة ( .

 أن ايفعَّزة هي اْلمر اخلارق للعادة ، فُكون من النِب وغْي النِب . انيا  :ث
 أي: بإهالكه إةاهم; ْلنه أقا  عليهم اْلَّة بإرسال الرس  وإزاحة العل  .) َفَما َكاَن اَّللهُ لَِيْظِلَمُهْم (  

 اْل،، فحاروا إَ ما صاروا إليه من العذاب والدمار.أي: بُكذةبهم الرس  وخمالُْهم ) َوَلِكْن َكانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُموَن ( 
 الفوائد :

 العربة واِل،عاظ ِبا حح  لْلمم ايفاضية ايفكذبة . -1
 أن اِلعُبار ِبا حح  لْلمم السابقة ةكون : ِبال  ايفكذبق ، وبنَّاة ايفؤمنق . -2
 أن هللا أهلَ كْْياً من اْلمم . -3
  .شدة عقوبة هللا وبطشه بايفكذبق -4
 أن هللا ِل ةعَّزه شيء . -5
 أن هللا أرس  لك  أمة رسوِلً ةدعوهم إَ الُوحيد وحيذرهم الشر  .-6
 كْرة الرس  .  -7
 أن الرس  ْاءت بالبينات الواضَات على صدقهم . -8
 أن هللا ِل ةعذب أحداً إِل بعد قيا  اْلَّة عليه . -9

 أن النلم والُكذةب سبب هلال  اْلمم .-10
 النلم عن هللا لكمال عدله .نْي  -11
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َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر وَ   ُهَلَة َويـُْؤُُوَن الزهَكاَة ) َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ يُِقيُموَن ال
 ( ( .71َّللهُ ِإنه اَّللهَ َعزِيٌز َحِكيٌم )َويُِطيُعوَن اَّللهَ َوَرُسوَلُه ُأولَِ َك َسيَـْرمَحُُهُم ا

 [ . 71] الُوبة : 
---------- 

 أي: ةُناصرون وةُعاضدون . ) َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض (
 كما ْاء ِف الحَيح ) ايفؤمن للمؤمن كالبنان ةشد بعضه  بعضاً ، وشبَ بق أصابعه .

ح أةضًا ) مْ  ايفؤمنق ِف ،وادهم و،رامحهم، كمْ  اجلسد الواحد، إذا اشُكى منه عضو ،داعى له سا ر اجلسد وِف الحَي 
 باْلمى والسهر ( .
 ْ ذكر صْاهتم :

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر (  ََ ا) يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ َهْوَن َعن  كما قال ،عاَ ) َوْلَُكوْن م ْنكوْم أومهٌة ةَْدعووَن إ  خلَْْْي  َوةَْأمورووَن ب اْلَمْعرووف  َوةَرنرْ
َووَن ( . ل  ْْ ََ هومو اْلمو  اْلموْنَكر  َوأوولَئ 

وِف اْلةة فضيلة ظاهره لآلمرةن بايفعروف والناهق عن ايفنكر ، ْلن خْيةة هذه اْلمة منوطة بأمرها بايفعروف وهنيها عن ايفنكر 
 اهنا باهلل وأمرها بايفعروف وهنيها عن ايفنكر سولبْ  منها ،لَ اخلْيةة .وإمياهنا باهلل ، فإذا ختل  عن إمي

 فقد نع  ايفؤمنق بأهنم ةأمرون بايفعروف وةنهون عن ايفنكر ، فالذي هَّر اْلمر بايفعروف والنهي عن  قال الغزايل :
 ايفنكر خارل عن هؤِلء ايفؤمنق ايفنعو،ق ِف هذه اْلةة .

 : من فضائل هذا الشع ة 
 مهمة الرس  . وال  :أ

َُن بووا الطهاغووَت ( . ْْ  قال ،عاَ ) َوَلَقْد بَرَعْْرَنا ِف  كو    أومهةٍّ َرسووًِل أَن  اْعبودووا اَّللَه َوا
ه اْْلوم  يه الهذ ي جيَ دوونَهو َمْكُووبًا ع ْنَدهوْم ِف  الُرهْورَ  َهاهوْم َعن  وقال ،عاَ ) الهذ ةَن ةَرُهب عووَن الرهسووَل النهِب  جنْ ي   ةَْأموروهوْم ب اْلَمْعرووف  َوةَرنرْ اة  َواَْ

 اْلموْنَكر  ... ( .
 من صْات ايفؤمنق . ثانيا  :

َهْوَن َعن  اْلمو  َن الحهالَة َوةروْؤ،ووَن الزهَكاَة ْنَكر  َوةوق يموو قال ،عاَ ) َواْلموْؤم نووَن َواْلموْؤم َناتو بَرْعضوهوْم أَْول َياءو بَرْعضٍّ ةَْأمورووَن ب اْلَمْعرووف  َوةَرنرْ
 َوةوط يعووَن اَّللَه َوَرسووَلهو ( .

دووَن اْْلم رووَن ب اْلَمْعرووف  وَ   ْ َووَن الرهاك عووَن السها النهاهووَن َعن  اْلموْنَكر  َواْْلَاف نووَن وقال ،عاَ ) الُها  بووَن اْلَعاب دووَن اْْلَام دووَن السها  
ر  اْلموْؤم ن َق ( .ْل ودوود  اَّلله    َبَو _ َوَبش  
 أن خْيةة اْلمة مناطة ِبذه الشعْية . ثال ا  :

َهْوَن َعن  اْلموْنَكر  َو،روْؤم نوونَ  ْ  ل لنهاس  ،َْأمورووَن ب اْلَمْعرووف  َو،َرنرْ َْ َر أومهةٍّ أوْخر    ب اَّلله  ( .قال ،عاَ )كوْنُوْم َخيرْ
 من أوصاف سيد ايفرسلق . رابعا  :

ه اْْلوم  يه الهذ ي جيَ دوونَهو َمْكُووبًا ع ْنَدهوْم ِف  الُرهْورَاة  ق َهاهوْم َعن  ال ،عاَ ) الهذ ةَن ةَرُهب عووَن الرهسووَل النهِب   َواَْ جنْ ي   ةَْأموروهوْم ب اْلَمْعرووف  َوةَرنرْ
 خْلََبا  َث ( .اْلموْنَكر  َوحيو  ُّ هَلومو الطهي  َبات  َوحيوَر   و َعَلْيه مو ا

 من خحال الحاْلق . َامسا  :
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لووَن آةَات  اَّلله  آنَاَء اللهْي   َوهوْم َةْسَّو  ر  قال ،عاَ ) لَْيسووا َسَواًء م ْن أَْه   اْلك َُاب  أومهٌة قَا  َمٌة ةَرُرْ دووَن . ةروْؤم نووَن ب اَّلله  َواْليَرْو   اْْلخ 
ََ م َن الحهاْل  َق ( .َوةَْأمورووَن ب اْلَمْعرووف  َوةَرنرْهَ   ْوَن َعن  اْلموْنَكر  َوةوَسار عووَن ِف  اخْلَيرْرَات  َوأوولَئ 

 : من أسباب النحر والُمكق .سادسا  
قَامووا الحهالَة َوآ،َرووا الزهَكاَة َوأََمرووا ب اْلَمْعرووف  ض  أَ قال ،عاَ ) َولَيَرْنحوَرنه اَّللهو َمْن ةَرْنحوروهو إ نه اَّللَه لََقو يٌّ َعز ةٌز . الهذ ةَن إ ْن َمكهنهاهوْم ِف  اْْلَرْ 

 َونَرَهْوا َعن  اْلموْنَكر  َوَّلل ه  َعاق َبةو اْْلوموور  ( .
 من أسباب النَّاة . سابعا  :

َهْوَن َعن  السُّوء  ( . َنا الهذ ةَن ةَرنرْ  قال ،عاَ ) فَرَلمها َنسووا َما ذوك  رووا ب ه  َأجْنَيرْ
ْ يَنةٍّ  لنعمان بن بشْي رضي هللا عنهما، عن النهِب  وعن ا قَاَل )َمَْ و الَقا  م  ِف حودوود  هللا  َوالَواقع  ف يَها، َكَمَْ   َقو ٍّ اْسَُرَهمووا َعَلى َس

ََْلَها، وََكاَن الهذ ةَن ِف َأْسَْل َها إ َذا اْسَُرَقوا م َن ا َاء  َمرُّوا َعَلى َمْن فَرْوقهوْم، فَرَقالووا: َلْو أنها َخَرقْرَنا ِف َفَحاَر بَرْعضوهوْم أْعالها َوبَرْعضوهوْم َأْس
يف

يب َنا َخْرقاً وَلَْ نوؤذ  َمْن َفوقَرَنا، فَإ ْن ،َررَكووهوْم َوَما أرَادووا َهَلكووا َكيعاً، َوإْن أَخذووا َعَلى أةد ةه    ْم جَنَوا َوجَنَْوا َكيعاً( . رواه البخاري َنح 
 فمن أنكر فقد سلم (.وِف اْلدةث ) 

 : عنم فض  القيا  به . ثامنا  
َر ِف  َكْ ْيٍّ م ْن جَنَْواهوْم إ ِله َمْن أََمَر ب َحَدَقةٍّ أَْو َمْعرووفٍّ أَْو إ ْصالحٍّ بَرْقَ النهاس   ََ ابُْ َغاَء َمْرَضات  اَّلله   قال ،عاَ ) ِل َخيرْ َعْ  َذل  ْْ َوَمْن ةَر

راً عَ  ْْ  ن يماً ( .َفَسْوَف نروْؤ، يه  َأ
 : اْلكمة من األمر باملعرف والنهي 

أن ةقيم اَنسان عذره أما  ربه ، وررل بذلَ من عهدة الُقحْي ِف اْلمر بايفعروف لئال ةدخ  ِف قوله )َكانووا ِل ةَرَُرَناَهْوَن  أوال  :
َعلووَن ( . ْْ  َعْن موْنَكرٍّ فَرَعلووهو لَب ْئَس َما َكانووا ةَر

نرْهوْم َل َ َ،ع نووَن قَرْومًا اَّللهو موْهل كوهوْم أَْو موَعذ  بروهوْم َعَذابًا َشد ةداً وهذه اْلكمة أشار هلا ، ََ  عاَ بقوله ) َوإ ْذ قَاَلْ  أومهٌة م  قَالووا َمْعذ رًَة إ 
 رَب  كوْم َوَلَعلههوْم ةَرُرهقووَن ( .

اء انُْاع ايفذَكهر . ثانيا  :  هي ْر
َْعو اْلموْؤم ن َق (   كما قال ،عاَ ِف اْلةة السابقة  )َوَلَعلههوْم ةَرُرهقووَن ( ، وذكر هللا هذه اْلكمة ِف قوله )َوذَك  ْر فَإ نه الذ  ْكَر  ،َرنرْ

 هي إقامة اْلَّة هلل على خلقه ِف أرضه نيابة عن رسله . ثال ا  :
ر ةَن َوموْنذ ر ةَن ل َئاله َةكووَن ل لنهاس   َعَلى اَّلله  حوَّهٌة بَرْعَد الرُّسو   ( فأه  العلم ةقيمون حَّة هللا على خلقه ْلن هللا ةقول ) رسواًل موَبش  

 بإقامة اْلَّة واْلمر بايفعروف والنهي عن ايفنكر .
ُهَلَة (   ه مسُقيم بشروطها وأركاهنا ومسَُباهتا كما ْاء ) َويُِقيُموَن ال أي ومن صْات ايفؤمنق أهنم ةقيمون الحالة على ْو

 .  عن رسول هللا
 : أو ةأ،ون الحالة ، ْلنه ِل ةكْي فيها جمرد اَ،يان بحورهتا الناهرة ، فإقا  ،  َل ةق  : ةْعلون الحالة قال الشيخ السعدي

الحالة ، إقامُها ظراهرًا بإِتا  أركاهنا وواْباهتا وشروطها ، وإقامُها باطنًا بإقامة روحها ، وهو حضور القلب فيها ، و،دبر ما 
 منها . ةقوله وةْعله

 . ) َل ةأمر هللا بالحالة إِل بلْظ اَقامة ، كقروله ،عاَ ) وأقيمروا الحالة ( وقوله ،عاَ ) وايفقيمق الحالة 
  إقامة الحالة ليس جمرد أداؤها ، وإملا ايفراد إقامُها بإدا ها بُدبر وحضور قلب وخشوع ، وهذه هي الحالة الِت قال هللا عنها



129 

 

 ة ،نهى عن الَْشاء وايفنكر ( .) وأقم الحالة إن الحال
فإن هللا ِف هذه اْلةة عل، حكم هني الحالة عن الَْشاء وايفنكر بشرط إقامُها وليس فقط أداؤها ، ) واْلكم ايفعل، بوصف 
ةزةد بزةاد،ه وةنقص بنقحه ( فعلى قدر إقامة العبد لحال،ه على قدر ما ،ؤثر فيه فُنهاه عن الَْشاء وايفنكر ، وِبذا ةزول 

 اَشكال الذي ةورده البعض : وهو أن كْْي من ايفحلق ِل ،نهاهم صالهتم عن الَْشاء وايفنكر .
 .  ْقوله ،عاَ ) وةقيمون الحالة ( ةشم  صالة الْرض والن 
  ، ومما يدل على قوله ،عاَ ) وةقيمون الحالة ( فيه دلي  على أُهية الحالة وعنيم منزلُها وأهنا من أعنم صْات ايفُقق
 ظيم منزلتها :ع

 أهنا فرض  ِف أعلى مكان ) ِف السماء ليلة اَسراء وايفعرال ( .
وفرض  مخس صلوات ِف اليو  والليلة ، وأول ما فرض  مخسق ْ خرْْ  إَ مخس ِف العدد ، وهذا ةدل على حمبة هللا هلا ، 

 وعناةُه ِبا سبَانه . 
 ، وأعنم العبادات بعد الشهاد،ق ، وهي عمود الدةن .أن ،اركها كافر حيشر مع فرعون وقارون وأيب بن خلف 

 أي : وةعطون الزكاة ايفْروضة ْلهلها .) َويـُْؤُُوَن الزهَكاَة ( 
 . ) نرْهوْم َمْن َعاَهَد اَّللَه لَئ ْن آ،َانَا م ْن َفْضل ه  لََنحهدهَقنه  اَةُاء : هو اَعطاء قال ،عاَ ) َوم 
 ال خمحوص ، لطا ْة أو ْهة خمحوصة .الزكاة : هي :  قدر واْب ِف م 

َا َوَص    ومسي  بذلَ : ْلهنا ،زكي ايفال ، و،زكي صاحب ايفال ، كما قال ،عاَ )خوْذ م ْن أَْمَواهل  ْم َصَدَقًة ،وَطه  روهوْم َو،روزَك  يه   ْم ِب 
ََ َسَكٌن ( ، ب  و،زكي اجملُمع كله ، فُنُشر احملبة والو ا    واَخاء .َعَلْيه ْم إ نه َصالَ،

 . ) كْْياً ما ةقرن هللا ،بار  و،عاَ بق الحالة واَنْاق ] الزكاة [ كقوله ،عاَ ) وأقيموا الحالة وآ،وا الزكاة 
إن الحالة ح، هللا وعباد،ه وهي مشُملة على ،وحيده والْناء عليه وِتَّيده ، واَنْاق هو من اَحسان إَ ايفخلوقق  قيل :

 ، وسعادة العبد دا رة بق اْلمرةن : إخالصه يفعبوده ، وسعيه ِف نْع اخلل، . بالنْع ايفُعدي إليهم
 الحالة رأس العبادات البدنية ، والزكاة رأس العبادات ايفالية . وقيل :
 الحالة طهارة للنْس والبدن ، والزكاة طهرارة للمال . وقيل :

  أولياء بعض ، ذكر بعده ما جيري جمر  الُْسْي والشرح  : واعلم أنه ،عاَ يفا وصف ايفؤمنق بكون بعضهمقال الرازي
َهْوَن َعن  ايفنكر َوةوق يمووَن الحالة ووةؤ،ون الزهكاَة وةوط يعووَن هللَا ورسولهو ( فذك ر هذه اْلمور اخلمسة له فقال ) ةَْأمورووَن بايفعروف َوةَرنرْ

،عاَ ِف اْلةة ايفُقدمة ةأمر بايفنكر ، وةنهى عن ايفعروف ، وايفؤمن  الِت ِبا ةُميز ايفؤمن من ايفناف، ، فايفناف، على ما وصْه هللا
 بالضد منه.

 وايفناف، ِل ةقو  إَ الحالة إِل مع نوع من الكس  وايفؤمن بالضد منه.
ذا أمره هللا ورسوله وايفناف، ةبخ  بالزكاة وسا ر الواْبات كما قال ) َوةَرْقب ضووَن أَْةد ةَرهوْم ( وايفؤمنون ةؤ،ون الزكاة ، وايفناف، إ

 بايفسارعة إَ اجلهاد فإنه ةُخلف بنْسه وةْبط غْيه كما وصْه هللا بذلَ ، وايفؤمنون بالضد منهم.
 وهو ايفراد ِف هذه اْلةة بقوله ) َوةوط يعووَن هللا َوَرسوولَهو ( .

ر . ) َويُِطيُعوَن اَّللهَ َوَرُسولَُه (   أي: فيما أمر، و،ر  ما عنه ْز
 فع  اْلمر واُْناب النهي .والطاعة 

 وِف اْلدةث ) ك  أمِت ةدخلون اجلنة إِل من أىب ...
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 ) ما هنيُكم عنه فاُْنبوه ، وما أمر،كم به فأ،وا منه ما اسُطعُم ( . وقال 
 : ، وما أمرنا به ينقسم إَل قسمنيعلى قدر اِلسُطاعررة  فينبغي فع  ما أمرنا به النِب  -

 فهذا ةْاب فاعله وةعاقب ،اركه . : واْبات ، القسم األول
 كالحالة ، والزكاة ، والحيا  .

 : مسَُبات ، فهذه ةْاب فاعلها وِل ةعاقب ،اركها . القسم ال اين
 كالسنن الروا،ب ، والسوا  .

 .ِل ةكلف هللا نْساً إِل وسعها: جيب على ايفسلم أن ةؤدةها كما أمر، فإن َل ةسُطع فعلى قدر اسُطاعُه فالوا بات
 : القيا  ِف الحالة الْرةضة ركن ، فإذا عَّز عنه اَنسان فإنه ةحلي ْالساً . م ال

 : فاْلفض  للمسلم أن حيرص عليها وأن جيُهد ِف اَكْار منها على حسب اسُطاعُه . وأما املستحبات
 : قيا  اللي  : فاْلفض  أن ةحلي من اللي  ولو شيئاً قليالً . م ال
 ه :فضائل طاعة هللا ورسول 

 سبب للرمحة .أوال  : 
 قال ،عاَ : )َوَأط يعووْا اَّللَ  َوالرهسووَل َلَعلهكوْم ،روْرمَحووَن( . 

َهْوَن َعن  الْ  َوةروْؤ،ووَن الزهَكاَة موْنَكر  َوةوق يمووَن الحهالَة وقال ،عاَ ) َواْلموْؤم نووَن َواْلموْؤم َناتو بَرْعضوهوْم أَْول َياءو بَرْعضٍّ ةَْأمورووَن ب اْلَمْعرووف  َوةَرنرْ
ََ َسيَرْرمَحوهومو اَّللهو إ نه اَّللَه َعز ةٌز َحك يٌم( )الُوبة:  ( 71َوةوط يعووَن اَّللَه َوَرسووَلهو أوولَئ 

 مع الذةن أنعم هللا عليهم .ثانيا  : 
ََ َمَع الهذ ةَن أَنْرَعَم اَّلل و  د  ةق َق َوالشَُّهَداء َوالحهاْل  َق( .قال ،عاَ : )َوَمن ةوط ع  اَّللَ  َوالرهسووَل فَأوْولَرئ    َعَلْيه م م  َن النهب ي  َق َوالح  

 سبب للَياة اْلقيقية .ثال ا  : 
يبووْا َّلل    َول لرهسوول  إ َذا َدَعاكوم ل َما حيوْي يكوْم( .  قال ،عاَ : )اْسََُّ 

 سبب للهداةة .رابعا  : 
 َُدووا( .قال ،عاَ : )َوإ ن ،وط يعووهو ،َرهْ 

 من عالمات اَميان . َامسا  :
َووا َذاَت بَرْين   َْالو َّلل ه  َوالرهسوول  فَا،رهقووا اَّللَه َوَأْصل  َْال  قو   اْْلَنْر ََ َعن  اْْلَنْر  كوْم َوَأط يعووا اَّللَه َوَرسوولَهو إ ْن كوْنُوْم موْؤم ن َق(.قال ،عاَ )َةْسأَلوَن

 سبب لدخول اجلنة . سادسا  :
نهاتٍّ جَتْر ي م ْن َهُْ َها اْْلَنْرَهارو َوَمْن ةَرَُرَوله ةروَعذ    َْ ْلهو   ْبهو َعَذاباً أَل يماً ( .وقال ،عاَ ) َوَمْن ةوط ع  اَّللَه َوَرسووَلهو ةوْدخ 

ه ايفؤمنق وايفؤمنات من الرمحة يفا ذكر هللا ما وعد به ايفنافقق من العذاب ِف نار ْهنم ذكر ما وعد بُأولَِ َك َسيَـْرمَحُُهُم اَّللهُ ( 
 والرضوان وما أعد هلم ِف اجلنان والسق ِف قوله سْيمحهم هللا للمبالغة والُوكيد .

 ِل ةغالب ، له العزة الكاملة .) ِإنه اَّللهَ َعزِيٌز ( 
 ةْع  وةحنع سبَانه .) َحِكيٌم ( فيما 

 الفوائد :
 أن ايفؤمنق أولياء بعض بالنحرة واحملبة . -1
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 ِل وِلةة بق مؤمن وكافر . -2
 فض  اْلمر بايفعروف والنهي عن ايفنكر ، وأنه من أعنم صْات أه  اَميان . -3
ه ايفشروع . -4  فض  إقامة الحالة واَ،يان ِبا على ْو
 أن ايفؤمن حرةص على أداء الحالة واِلُْهاد ِبا والنشاط ، خبالف ايفناف، فال ةقو  هلا إِل بُْاق  وكس  . -5
 عنم منزلة الزكاة . -6
 فض  الكر  وذ  البخ  . -7
 أن من أعلى عالمات اَميان طاعة هللا ورسوله ِف ك  شيء . -8
 أن من قا  ِبذه الحْات نال رمحة هللا . -9

 إثبات اسم العزةز هلل ، ايفُضمن للعزة الكاملة . -10
 املة .إثبات اسم اْلكيم هلل ، ايفُضمن لحْة اْلكمة البالغة الك -11

اِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَي ِ  ََ َهاُر  َبة  ِف َ نهاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن مِ َن اَّللِه ) َوَعَد اَّللهُ اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َ نهاٍت َِتِْري ِمن حَتِْتَها األَنـْ
 ( (72َأْكبَـُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )

 [ . 72] الُوبة : 
---------- 

 باهلل ،عاَ ، وبك  ما جيب اَميان به .) َوَعَد اَّللهُ اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ( 
اء إطالق اجلنة على البسُان ِف  كع ْنة ،) َ نهاٍت (  اجلنة ِف لغة العرب: البسُان، ْلن أشَّاره ايفلُْة جتن الداخ  فيه، ْو

ه (.القرآن ِف قوله )إ نها بَرَلْونَاهوْم َكمَ  ْْس  ٌ ل نَر نهَُهو َوهوَو ظَاَل  َْ اَب اجْلَنهة ( أي البسُان، وِف قوله )َوَدَخَ   ََ  ا بَرَلْونَا َأْص
 وأما ِف اِلصطالح: فهي الدار الِت أعدها هللا ْلوليا ه، فيها ماِل عق رأت وِل أذن مسع  وِل خطر على قلب بشر.

 قال ،عاَ )ويفن خاف مقا  ربه ْنُان( ْ قال ،عاَ )ومن دوهنما  قوله ،عاَ )ْنات( دلي  على أن اجلنات أنوع، كما
نُان من ذهب آنيُهما وما فيهما(. ْنُان( وقال   )ْنُان من فضة آنيُهما وما فيهما، ْو

  ،قال الشيخ ابن عْيمق: )ْنات( باجلمع، وأحيانًا ةقال باَفراد )ْنة(، فإذا كان  باَفراد فايفراد ِبا مطل، اجلنس
 ا قيل  باجلمع فايفراد ِبا أنواع اجلنات .وإذ

 أي : من ه  أشَّارها. ) َِتِْري ِمن حَتِْتَها األَنـَْهاُر (
 :أي من ه  شَّرها ِل من ه  أرضها. قال ابن اجلوزي 
 :وأكم  حماسن اجلنات ْرةان ايفياه ِف خالهلا وذلَ شيء اُْمع البشر كلهم على أنه من أنْس  قال ابن عاشور

 ْلن ِف ايفاء طبيعة اْلياة، وْلن الناظر ةر  مننراً بدةعاً وشيئاً لذةذاً. ايفناظر،
 وهذا ةدل على أمور:قال ابن القيم : 

ود اْلهنار فيها. الْاَ: أهنا ْارةة ِل واقْة. الْالْة: أهنا ه  غرفهم وقحورهم وبسا،ينهم كما هو ايفعهود ِف أهنار  أحدها: ْو
 الدنيا.
 نٍّ َوأَنْرَهاٌر م ْن وهذه اْلهنار ْاء ،سم َلنَبٍّ َلَْ يُها ِف قوله ،عاَ )َمَْ و اجْلَنهة  الهِت  ووع َد اْلموُرهقووَن ف يَها أَنْرَهاٌر م ْن َماءٍّ َغْْي  آس 

 ةَرَُرَغيرهْر َطْعموهو َوأَنْرَهاٌر م ْن مَخْرٍّ َلذهةٍّ ل لشهار ب َق َوأَنْرَهاٌر م ْن َعَس ٍّ موَحْ ًى(.
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  نضب وِل ،نقص، وجتري من غْي أخدود.وهذه اْلهنار ِل، 
 :قال ابن القيم ِف النونية 

 أهنارها ِف غْي أخدود ْرت ... سبَان ممسكها عن الْيضان  
اِلِديَن ِفيَها (   ََ ون منها. )   –أي: مقيمق فيها إقامة أبدةة ِل هول وِل ،زول، فال ميو،ون وِل ةْنون وِل رْر
  : اء الدا م الذي ِل ةنقطع.اخللد واخللود البق قال النسفي 
 : واخللود: البقاء الدا م الذي ِل انقطاع له. وقال ابن اجلوزي 
 :اءت اْلةات الكْْية خبلود أه  اجلنة باجلنة  ْو

نهاتٍّ جَتْر ي م ْن َهُْ َها اْْلَنْرَهارو َخال د ة َْ لوهوْم  َات  َسنوْدخ   ف يَها أَبَداً(. نَ فقال ،عاَ )َوالهذ ةَن آَمنووا َوَعم لووا الحهاْل 
نهاٌت جَتْر ي م ْن َهُْ َها اْْلَنْرَهارو  َْ ْدقروهوْم هَلوْم  َْعو الحهاد ق َق ص   َخال د ةَن ف يَها أَبَداً(.وقال ،عاَ )قَاَل اَّللهو َهَذا ةَرْو و ةَرنرْ

ْ  ْر َعْنهو َسي  َئا،   اً ةوَك نهاتٍّ جَتْر ي م ْن َهُْ َها اْْلَنْرَهارو َخال د ةَن ف يَها أَبَداً(.وقال ،عاَ )َوَمْن ةروْؤم ْن ب اَّلله  َوةَرْعَمْ  َصاْل  َْ ْلهو   ه  َوةوْدخ 
َي اَّللهو  ر ةَن َواْْلَْنَحار  َوالهذ ةَن ا،رهبَرعووهوْم ب إ ْحَسانٍّ َرض   ْ نهاتٍّ  َعنرْهوْم َوَرضووا َعْنهو َوأََعده وقال ،عاَ )َوالسهاب قووَن اْْلَوهلووَن م َن اْلموَها َْ هَلوْم 

َْْوزو اْلَعن يمو(. ََ اْل  جَتْر ي َهَُْرَها اْْلَنْرَهارو َخال د ةَن ف يَها أَبَداً َذل 
 )من ةدخ  اجلنة ةنعم وِل ةيأس، ِل ،بلى ثيابوه، وِل ةْىن شبابه( رواه مسلم. وقال 
ِتو،وا أبداو، وإن لكم أن ،شبوا فال هترموا أبداً،  )ةناد مناد: إن لكم أن ،حَوا فال ،سقموا أبداً، وإن لكم أن هيوا فال وقال 

 وإن لكم أن ،نعموا فال ،يأسوا أبداً( رواه مسلم.
)إذا دخ  أه  اجلنة اجلنة، وأه  النار النار، فيؤ،ى بايفوت على شك  كب  فيذبح، فيقال: ةا أه  اجلنة خلود فال  وقال 

 موت ... ( مُْ، عليه.
 :فيها خالدون( احذاس م ن ،َرَوهُّم اِلنقطاع ِبا ،عودوا من انقطاع اللذات ِف الدنيا ْلن وقوله )وهم  قال ابن عاشور

 كيع اللذات ِف الدنيا معرضة للزوال وذلَ ةنغحها عند ايفنعم عليه.
   وذكر من نعيم اجلنة اخللود، ْلنه أعنم النعيم، ْلن أكرب ما ةنكد اللذا ذ، وةنغص اللذات، أن ةعلم صاحبها أنه زا 

عنها، وأهنا زا لة عنه، فك  نعيم بعده موت فليس بنعيم، والنعيم إذا ،يقن صاحبه اِلنُقال عنه صار غماً، كما قال بعض 
 الشعراء:

 أحب لياِل اهلَّر ِل فرحاً ِبا ... عسى الدهر ةأيت بعدها بوصال  
 وأبغضو أةا  الوصال ْلنين ... أر  ك  وص ٍّ معقباً بزوال  

ةأمرهم أن ةكْروا من ذكر ايفوت، وةقال للموت: هاذ  اللذات، ْلن  ر اللذات اْلاضرة، ولذا كان النِب فالْكرة بالزوال ،كد
 من ،ذكره ضاع  عليه لذ،ه الِت هو فيها، ْلنه ةقطعها، وهلذا قال )خالدةن فيها( ِل ةزول عنهم ذلَ النعيم فُُكدر غبطُهم.

بة القرار، قد زخرف  وحسن  وأعدت لعباد اَّلل  ايفُقق، قد طاب مرآها، وطاب منزهلا أي: حسنة البناء، طي) َوَمَساِكَن طَيِ َبة  (  
ومقيلها، وكع  من آِلت ايفساكن العالية ما ِل ةُمىن فوقه ايفُمنون، حىت إن اَّلل  ،عاَ قد أعد هلم غرفا ِف غاةة الحْاء 

 واْلسن، ةر  ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها.
 اْلنيقة، الِت حقي، بأن ،سكن إليها النْوس، و،نزع إليها القلوب، و،شُاق هلا اْلرواح . فهذه ايفساكن

  فايفساكن الِت ذكرت ِف القران و اْلحادةث النبوةة ثالثة أنواع القحور ،و الغرف ،واخليا.  
َا َعم لووا َوهوْم َوَما أَْمَوالوكوْم َوِل أَْوِلدوكوم ب الهِت  ،روَقر  بوكوْم ع نَدنَا زولْ  قال ،عاَ ) ْعف  ِب  زَاء الض   َْ ََ هَلوْم  ًا فَأوْولَئ  َْى إ ِل َمْن آَمَن َوَعم َ  َصاْل 
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 ِف  اْلغوروفَات  آم نوون ( .
َا َصبَررووا َوةروَلقهْوَن ف يَها هَ يهًة َوَسالماً ( . وقال ِف ْزاء عباد الرمحن )  ََ جيوَْزْوَن اْلغوْرَفَة ِب   أوْولَئ 
 ِل الهذ ةَن ا،رهَقْوا رَبرههوْم هَلوْم غوَرٌف م  ن فَرْوق َها غوَرٌف مهْبن يهٌة جَتْر ي م ن َهُْ َها اْْلَنْرَهارو َوْعَد اَّلله   عاَ واصًْا هذه الغرفات ) لكن  وقال ، 

 روْل فو اَّللهو اْلم يَعاد ( .
 :  م  ن فَرْوق َها غوَرٌف  نة وهي القحور أي الشاهقة )أخرب عز ْو  عن عباده السعداء أن هلم غرفًا ِف اجل قال ابن ك

 .طباق فوق طباق مبنيات حمكمات مزخرفات عاليات مهْبن يهة (
 وقد أخربنا اْل، ،بار  و،عاَ أن ِف اجلنة خياماً .- ( 

 حووٌر مهْقحوورَاٌت ِف  اخلْ َيا  ( .قال ،عاَ ) 
ن لؤلؤة واحدة جموفة، طوهلا ِف السماء سُون مياًل، وِف بعض الرواةات هذه اخليا  خيا  عَّيبة، فهي من لؤلؤ، ب  هي مو 

 عرضها سُون ميالً .
درة جموفة طوهلا ِف السماء ثالثون ميالً، ِف ك  زاوةة اخليمة  فْي )صَيح البخاري( عن عبدهللا بن قيس قال: قال رسول هللا 

 منها للمؤمن أه  ِل ةراهم اْلخرون .
  اجلنة قحور أعدها هللا لعباده ايفؤمنق .أما القحور ، فإن ِف 

)دخل  اجلنة فإذا أنا بقحر من ذهب فقل : يفن هذا؟ فقال: لْر  من قرة ،  فعن ْابر بن عبدهللا قال: قال رسول هللا 
 فما منعين أن أدخله ةا أبن اخلطاب إِل ما أعلم من غْي،َ، قال: وعليَ أغار ةا رسول هللا؟( مُْ، عليه .

 ) لبنة من ذهب ولبنة من فضة ( . هذه القحور ِف اجلنة من الذهب و الْضة وليس  من اْلَّارة لقوله وبناء  
  ٌإ ْذ قَاَلْ  َرب   اْبن  ِل  ع ْنَدَ  بَرْيًُا ِف  اجْلَنهة ( . سألُها ايفرأة الحاْلة الُقية امرأة فرعون ) بيٌ  ِف اجلنة... دعوة 
 حطْى صلى هللا عليه وسلم ْل    ايفؤمنق خدجية رضى هللا عنها بأن هلا ِف اجلنة بيًُا من بيٌ  ِف اجلنة... بشارٌة زفهها ايف

 َقَحب، ِل َصَخَب فيه، وِل َنَحب فيه.
 أعمال من قا  ِبا بين له بي  ِف اجلنة ؟ 

 بناء املسا د .
 ) َمْن بىن هلل مسًَّدا; بىن هللا له بيًُا ِف اجلنة ( مُْ، عليه . قال 

 افل القبلية والبعدية .فَلة النو 
َ لَهو ِب  نه بَرْيٌ  ِف  اجْلَنهة (. رواه مسلم  عن أ  حبيبة قال : مسع  رسول هللا   بوىن 

َلةٍّ  ةقول )َمْن َصلهى اثْرَنَِتْ َعْشَرَة رَْكَعًة ِف  ةَرْو ٍّ َولَيرْ
 إطعام الطعام .

 ُّ ي ٍّ قَاَل: قَاَل النهِب 
َا َوبوطوونروَها م ْن ظوهوور َها  ) إ نه ِف  اجْلَنهة   َعْن َعل  ٌّ فَرَقاَل ل َمْن ه َي ةَا «. غوَرفًا ،روَر  ظوهووروَها م ْن بوطووهن  فَرَقاَ  أَْعرَايب 

َياَ  َوَصلهى َّلل ه  ب اللهْي   َوالنهاسو ن يَ » َرسووَل اَّلله  قَاَل   ا  ( رواه الذمذي .ل َمْن َأطَاَب اْلَكاَلَ  َوَأْطَعَم الطهَعاَ  َوأََداَ  الح  
 أي ْنات إقامة ، ةقال َعَدَن بايفكان أي أقا  به.ِف َ نهاِت َعْدٍن (  ) 

نهات  َعْدنٍّ الهِت  َوَعَد الرهمْحَنو ع َباَدهو ب اْلَغْيب  إ نههو َكاَن َوْعدوهو َمْأ، ي اً(. َْ  قال ،عاَ )
َْنهات  َعدْ  َْْوزو اْلَعن يمو(.وقال ،عاَ )َوَمَساك َن طَي  َبًة ِف   ََ اْل  نٍّ َذل 

 :وللجنة أَساء 
 أوال : اجلنة.
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 وهو اِلسم العا  ايفُناول لُلَ الدار ، وما اشُمل  عليه من أنواع النعيم واللذة والبهَّة والسرور.
 ثانيا : دار السَلم.

 فهي السايفة من ك  بلية وآفة ومكروه.
َا َكانووا ةَرْعَملوون(.قال ،عاَ )هَلوْم َدارو السهاَل   ع نَد َرِب      ْم َوهوَو َول يرُّهوْم ِب 

.) رَاطٍّ مُّْسَُق يمٍّ ََ ص  ََ َدار  السهاَل   َوةَرْهد ي َمن َةَشاءو إ   وقال ،عاَ )َواَّلل و ةَْدعوو إ 
 ثال ا : دار اخللد.

 ومسي  بذلَ ْلن أهلها ِل ةنعنون عنها أبداً كما قال ،عاَ )عطاء غْي جمذوذ(.
زَاء ومحْياً(.قال ،عا َْ نهةو اخْلوْلد  الهِت  ووع َد اْلموُرهقووَن َكاَنْ  هَلوْم  َْ ٌر أَْ   ََ َخيرْ  َ )قوْ  أََذل 

 رابعا : دار املقامة.
 ْلهنم مقيمون ِبا أبداً ، ِل ميو،ون وِل ةَُولون منها أبداً.
 َفْضل ه  َِل مَيَسَُّنا ف يَها َنَحٌب َوَِل مَيَسَُّنا ف يَها لوغووٌب(. قال ،عاَ حكاةة عن أهلها )الهذ ي َأَحلهَنا َداَر اْلموَقاَمة  م ن

 َامسا :  نة املأوى.
َا َكانووا ةَرْعَملووَن(. نهاتو اْلَمْأَو  نروزوًِل ِب  َْ َات  فَرَلهوْم   قال ،عاَ )أَمها الهذ ةَن آَمنووا َوَعم لووا الحهاْل 

 ْلَمْأَو (.وقال ،عاَ )فَإ نه اجْلَنهَة ه َي ا
 سادسا :  نات عدن.

 أي ْنات إقامة ، ةقال َعَدَن بايفكان أي أقا  به.
نهات  َعْدنٍّ الهِت  َوَعَد الرهمْحَنو ع َباَدهو ب اْلَغْيب  إ نههو َكاَن َوْعدوهو َمْأ، ي اً(. َْ  قال ،عاَ )

 َْ ََ اْل َْنهات  َعْدنٍّ َذل   ْوزو اْلَعن يمو(.وقال ،عاَ )َوَمَساك َن طَي  َبًة ِف  
 سابعا : دار اْليوان.

 أي هي الدار الِت ِل ،نغيص فيها وِل نْاد ، وِل ،ْىن وِل ،نقطع.
َرَة هلَ َي اْْلَيَرَوانو َلْو َكا نْرَيا إ ِله هَلٌْو َوَلع ٌب َوإ نه الدهاَر اْْلخ   نووا ةَرْعَلمووَن(.قال ،عاَ )َوَما َهذ ه  اْْلََياةو الدُّ

 ردوس.ثامنا : الف
 والْردوس: اسم من أمساء اجلنة ومعناه: البسُان الذي جيمع ك  ما فيه البسا،ق.
ْ ْرَدْوس  نروزوًِل(. نهاتو اْل َْ َات  َكاَنْ  هَلوْم   قال ،عاَ )إ نه الهذ ةَن آَمنووا َوَعم لووا الحهاْل 

ْ ْرَدْوَس هوْم ف يَها َخال دوونَ   (.وقال ،عاَ )الهذ ةَن ةَر ثووَن اْل
أي: رضا هللا عنهم أكرب وأْ  وأعنم مما هم فيه من النعيم ، فإن نعيمهم َل ةطب إِل برؤةة رِبم ) َوِرْضَواٌن مِ َن اَّللِه َأْكبَـُر ( 

ورضوانه عليهم، وْلنه الغاةة الِت أمهها العابدون، والنهاةة الِت سعى حنوها احملبون، فرضا رب اْلرض والسماوات، أكرب من نعيم 
 نات.اجل

قال: )إن هللا، عز ْو ، ةقول ْله  اجلنة: ةا أه  اجلنة، فيقولون: لبيَ ةا ربنا  أن رسول هللا  عن أيب سعيد اخلوْدري 
وسعدةَ، واخلْي ِف ةد . فيقول: ه  رضيُم؟ فيقولون: وما لنا ِل نرضى ةا رب، وقد أعطيُنا ما َل ،وعط أحدا من خلقَ. 

لَ؟ فيقولون: ةا رب، وأي شيء أفض  من ذلَ؟ فيقول: أح  عليكم رضواَ فال أسخط فيقول: أِل أعطيكم أفض  من ذ
 عليكم بعده أبداً ( .
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 :بعض أسباب رضا هللا عن العبد ِف الدنيا واْلَرة 
 الْيان باهلل والعمل الُاحل . أوال  :

ََ هومْ   َات  أوولَئ  نهاتو َعْدنٍّ جَتْر ي م ْن َهُْ َها اْْلَنْرَهارو  قال ،عاَ ) إ نه الهذ ةَن َآَمنووا َوَعم لووا الحهاْل  َْ زَاؤوهوْم ع ْنَد َرِب   ْم  َْ َخيرْرو اْلرَب ةهة  * 
َي رَبهه ( . ََ ل َمْن َخش  َي اَّللهو َعنرْهوْم َوَرضووا َعْنهو َذل   َخال د ةَن ف يَها أَبًَدا َرض 

 اجلهاد ِف سبيله .بذل النفس هلل ُعاَل ولرسوله، والذب عن دينه، و  :ثانيا  
ََ َهَْ  الشهََّرَة  فَرَعل َم َما ِف  قرولووِب  ْم فَأَ   َي اَّللهو َعن  اْلموْؤم ن َق إ ْذ ةروَباة عووَن  نْرَزَل السهك يَنَة َعَلْيه ْم َوأَثَاَِبْم فَرَُْاً َقر ةباً(.قال ،عاَ )َلَقْد َرض 

 . الَباءة من الشرك واملشركني وإظهار عداوِم ثال ا :
ر  ةروَوادُّوَن َمْن َحاده اَّللَه َوَرسوولَهو َوَلْو كَ   انووا آبَاَءهوْم أَْو أَبْرَناَءهوْم أَْو إ ْخَوانَرهوْم أَْو قال ،عاَ ) ِل جتَ دو قَرْومًا ةروْؤم نووَن ب اَّلله  َواْليَرْو   اْْلخ 

ََ َكََُب ِف  قرولووِب  مو اْْل ميَاَن َوأَةه  ْيَ،َرهوْم أوولَئ  َي اَّللهو َعنرْهوْم َعش  نهاتٍّ جَتْر ي م ْن َهُْ َها اْْلَنْرَهارو َخال د ةَن ف يَها َرض  َْ لوهوْم  َدهوْم ب رووحٍّ م ْنهو َوةوْدخ 
َوون ( . ل  ْْ ْزَب اَّلله  هومو اْلمو ْزبو اَّلله  َأِل إ نه ح  ََ ح   َوَرضووا َعْنهو أوولَئ 

  هلم أكرب النعيم وأفضله وهو أن -حْوا بالحْات السابقة ِف اْلةة عن الذةن ا، –قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي :
زة  اهلبات،  هللا حي  عليهم رضوانه فال ةسخط عليهم أبداً، وةرضون عن رِبم ِبا ةعطيهم من أنواع الكرامات، ووافر ايفْوبات، ْو

ات، حبيث ِل ةرون فوق ما أعطاهم موِلهم غاةة، وِل فوقه هناةة .  ورفيع الدْر
 الكلمة الطيبة . بعا  :را

، ما ةنن أن ،بلغ ما بلغ ، -عز ْو  -قال ) إن الْر  ليُكلم بالكلمة من رضوان هللا  أن النِب  عن بالل بن اْلارث 
 ةكُب هللا عز ْو  له ِبا رضوانه إَ ةو  القيامة ( رواه الذمذي .

 الحسان والُدقة . َامسا :
َي اَّللهو َعنرْهوْم َوَرضووا َعْنهو وَ قال ،عاَ ) َوالسهاب قووَن اْْلَ   ر ةَن َواْْلَْنَحار  َوالهذ ةَن ا،رهبَرعووهوْم ب إ ْحَسانٍّ َرض   ْ نهاتٍّ وهلووَن م َن اْلموَها َْ أََعده هَلوْم 

َْْوزو اْلَعن يم ( . ََ اْل  جَتْر ي َهَُْرَها اْْلَنْرَهارو َخال د ةَن ف يَها أَبَداً َذل 
قال )إن ثالثة ِف بين إسرا ي : أبرص، وأقرع، وأعمى، فأراد هللا أن ةبُليهم، فبعث إليهم  أن النِب   وِف حدةث أيب هرةرة

أمسَ مالَ، فإملا ابُليُم، فقد رضي عنَ، وسخط على صاحبيَ(. مُْ، »اْلدةث، وِف آخره: قال ايفلَ لْلعمى:« ملكاً 
 عليه 

 محد هللا وشكرا على النعم . سادسا :
 الباب .كما ِف حدةث 

 رضا الوالدين . سابعا :
قال )رضى الرب ِف رضى الوالد وسخط الرب ِف سخط الوالد( رواه  عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما عن النِب 

 الذمذي 
 الرضا بقضاء هللا وقدرا . ثامنا :

بُالهم، فمن رضي فله الرضا، ومن قال ) إن عنم اجلزاء مع عنم البالء، وإن هللا إذا أحب قومًا ا أن النِب  عن أنس 
 سخط فله السخط ( رواه الذمذي .

 استعمال السواك . ُاسعا :
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 قال ) السوا  مطهرة للْم، مرضاة للرب ( رواه أمحد . عا شة رضي هللا عنها أن النِب 
  حدةث عا شة ةنبغي للعبد أن ةسعى إَ رضا هللا، ولو كان ذلَ بسخط الناس; رو  اَما  الذمذي ِف سننه من

قال ) من الُمس رضا هللا بسخط الناس كْاه هللا مؤنة الناس، ومن الُمس رضا الناس بسخط هللا  رضي هللا عنها: أن النِب 
 وكله هللا إَ الناس ( .

 . ًإن من أعنم نعيم أه  اجلنة أن حي  هللا عليهم رضوانه ، فال ةسخط عليهم أبدا 
نه قال ،عاَ ) َوَعَد اَّللهو اكما  َْ نهاتٍّ جَتْر ي م ْن َهُْ َها اْْلَنْرَهارو َخال د ةَن ف يَها َوَمَساك َن طَي  َبًة ِف   َْ ات  َعْدنٍّ ْلموْؤم ن َق َواْلموْؤم َنات  

َْْوزو اْلَعن يم ( . ََ هوَو اْل  َور ْضَواٌن م َن اَّلله  َأْكبَررو َذل 
: رضوان هللا عليهم أكرب مما هم فيه من النعيم، فإن نعيمهم َل ةطب إِل برؤةة رِبم قوله ،عاَ ) َور ْضَواٌن م َن اَّلله  َأْكرَب ( أي

 ورضاه عنهم، فرضا هللا رب السماوات أكرب من نعيم اجلنات .
 أي : رضا هللا عنهم أكرب وأْ  وأعنم مما هم فيه من النعيم ، ك ) ما قال ابن كْْي : قوله ،عاَ )َور ْضَواٌن م َن اَّلله  َأْكبَررو

قال ) إن  أن رسول هللا  قال اَما  مالَ ، رمحه هللا ، عن زةد بن أسلم ، عن عطاء بن ةسار ، عن أيب سعيد اخلوْدري 
هللا ، عز ْو  ، ةقول ْله  اجلنة : ةا أه  اجلنة ، فيقولون : لبيَ ةا ربنا وسعدةَ ، واخلْي ِف ةد . فيقول : ه  رضيُم؟ 

ا رب ، وقد أعطيُنا ما َل ،وعط أحدا من خلقَ. فيقول : أِل أعطيكم أفض  من ذلَ ؟ فيقولون : فيقولون : وما لنا ِل نرضى ة
 ةا رب ، وأي شيء أفض  من ذلَ ؟ فيقول : أح  عليكم رضواَ فال أسخط عليكم بعده أبداً ( .

ْو  : ه  ،شُهون شيئا فأزةدكم ؟  ) إذا دخ  أه  اجلنة اجلنة قال هللا ، عز وعن ْابر بن عبد هللا ، قال : قال رسول هللا 
  ( .        ) ،ْسْي ابن كْْي ( .قالوا : ةا ربنا ، ما خْي مما أعطيُنا ؟ قال : رضواَ أكرب

حيث ححلوا على ك  مطلوب، وانُْى عنهم ك  حمذور، وحسن  وطاب  منهم كيع اْلمور، َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ( ) 
 معهم جبوده.فنسأل اَّلل  أن جيعلنا 

 الفوائد :
 وعد هللا للمؤمنق وايفؤمنات باجلنات والنعيم .-1
 فض  اَميان وأنه سبب لدخول اجلنة . -2
ود اْلهنار ِف اجلنة .-3  ْو
 أن من أعنم نعيم اجلنة اخللود فيها .-4
 من نعيم اجلنة ايفساكن والغرف .-5
 أن أعنم نعيم هو حلول رضوان هللا ،عاَ .-6

ُ  )) يَا أَيُـّ  ُِ  ( (73َها النهيبُّ َ اِهِد اْلُكفهاَر َواْلُمَناِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َ َهنهُم َوبِْ َس اْلَم
 [ . 73] الُوبة : 

---------- 
ُ  ( ) يَا أَيُـَّها النهيبُّ َ اِهِد اْلُكفهاَر َواْلُمَناِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم  َ  ُِ جبهاد الكْار  أمر ،عاَ رسوله َهنهُم َوبِْ َس اْلَم

وايفنافقق والغلنة عليهم، كما أمره بأن رْض ْناحه يفن ا،بعه من ايفؤمنق، وأخربه أن محْي الكْار وايفنافقق إَ النار ِف الدار 
 اْلخرة .
 دفع ما ِل ةرضى ، سواء أكان ذلَ بالقُال أ  بغْيه. ) ْاه د  ( من اجملاهدة ، ِبعىن بذل اجلهد ِف –سبَانه  -وقوله 
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 وقوله ) َواْغلوْظ َعَلْيه ْم ( من الغلنة الِت هي نقيض الرقة والرأفة. ةقال أغلظ فالن ِف اْلمر إذا اشُد فيه وَل ةذف،.
الذةن  -جتاهد ايفنافقق أن جتاهد الكْار بالسيف إذا كان ِل ةحلَهم سواه ، وأن  -أةها النِب الكرمي  -وايفعىن : عليَ 

رهم وإرهاِبم ، سواء أكان ذلَ باليد أ  باللسان أ  بغْيُها ، حىت  -ةنهرون اَسال  ورْون الكْر  ِبا ،راه مناسبًا لردهم وْز
 ،أمن شرهم.

 ان والسيف وهذا اجلهاد ةدخ  فيه اجلهاد باليد، واجلهاد باْلَّة واللسان، فمن بارز منهم باحملاربة فيَّاهد باليد، واللس
 والبيان.

ومن كان مذعنا لإلسال  بذمة أو عهد، فإنه جياهد باْلَّة والربهان وةبق له حماسن اَسال ، ومساوئ الشر  والكْر، فهذا ما 
 هلم ِف الدنيا.

 ، سُطيع والضمْي اجملرور ِف قوله ) َواْغلوْظ َعَلْيه ْم ( ةعود على الْرةقق : الكْار وايفنافقق أي : ْاهدهم بك  ما
جماهدهتم به ، مما ةقُضيه اْلال ، واشدد عليهم ِف هذه اجملاهدة حبيث ِل ،دع جماِل معهم للذف، واللق ، فإهنم ليسوا أهال لذلَ 

 ، بعد أن عموا وصموا عن النحيَة ، وبعد أن جلوا ِف طغياهنم.
 ْيو ( ،ذةي  قحد به بيان َهنهمو َوب ْئَس اْلَمح  َْ سوء محْيهم ِف اْلخرة بعد بيان ما جيب على ايفؤمنق  قوله ) َوَمْأَواهوْم 

 حنوهم ِف الدنيا.
 أن جتاهدهم وأن ،غلظ عليهم ِف الدنيا ، أما ِف اْلخرة فإن ْهنم هي دارهم وقرارهم. -أةها النِب  -أي : عليَ 

 ْهنم.وايفخحوص بالذ  حمذوف والُقدةر : وبئس ايفحْي محْيهم ، فانه ِل محْي أسوأ من اخللود ِف 
 الفوائد :

 اْلمر جبهاد الكْار وايفنافقق . -1
 فض  اجلهاد ِف سبي  هللا . -2
 اجلهاد أحياناً ةكون بالسالح وأحياناً باليد وأحياناً باللسان على حسب اْلال . -3
 اْلمر بالغلنة على الكْار . -4
ْهار  رومَحَاء من عالمات اَميان الرمحة وخْض اجلناح للمؤمنق ، قال ،عاَ ) حمَُّ  -5 دهاء َعَلى اْلكو مهٌد رهسوولو اَّلله  َوالهذ ةَن َمَعهو َأش 

نَرهوم ( .  بَريرْ
 أن محْي الكْار وايفنافقق ْهنم . -6

َُِْلُفوَن بِاَّللِه َما قَاُلوْا َوَلَقْد قَاُلوْا َكِلَمَة اْلُكْفِر وََكَفُروْا بـَْعَد ِإْسََلِمِهْم َومَهُّوْا ِبَا يَْ   يـََناُلوْا َوَما نـََقُموْا ِإاله َأْن َأْغَناُهُم اَّللهُ َوَرُسولُُه ) 
َيا  نـْ بـُْهُم اَّللهُ َعَذاب ا أَلِيم ا ِف الدُّ ُْم َوِإن يـَتَـَولهْوا يـَُعذِ  َه ر ا  يـْ ََ ُْم ِف اأَلْرِض ِمن َويلٍ  َوالَ ِمن َفْضِلِه فَِِن يـَُتوبُوْا َيُك  ََ َرِة َوَما  َِ َواْل

ٍ  )نَ  ُِ74) ) 
 [ . 74] الُوبة : 

---------- 
َُِْلُفوَن بِاَّللِه َما قَاُلوْا (  أي : حيلف هؤِلء ايفنافقون باَّلل  كذبا وزورا أهنم ما قالوا هذا القول القبيح الذي بلغَ عنهم ةا حممد. ) 

 : ت فاسدة ، ْ يفا قي  هلم إنكم ذكَر اعلم أن هذه اْلةة ،دل على أن أقوامًا من ايفنافقق ، قالوا كلما قال الرازي
وهاً :  هذه الكلمات خافوا ، وحلْوا أهنم ما قالوا ، وايفْسرون ذكروا ِف أسباب النزول ْو

ْوه إ قيل : نو َشرٌّ م ْن اْلْوْمر  ،  َْ اَء ب ه  حموَمهٌد َحقاا فَرَلَن َْ َحَلَف َما قَاَل ; قَاَلهو عوْرَوةو  نههو أن ايفراد قَرْول اجلْواَلس  ْبن  سوَوْةد : إْن َكاَن َما 
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اَق. ََ  َوجموَاه ٌد َواْبنو إ ْس
نرْ وقيل  َْنه اْْلََعزُّ م  ََ اْلَمد ةَنة  لَيوْخر  ْعَنا إ َْ َق قَاَل ) لَئ ْن َر  َها اْْلََذل ( .: إنه َعْبدو اَّلله  ْبنو أويَب ٍّ اْبنو َسلووَل ح 
ْالسًا ِف ظ  شَّرة فقال : إنه سيأ،يكم إنسان ةننر اليكم بعيين  شيطان ، إذا  قال ابن عباس : " كان رسول هللا  وقيل :

فقال : عال  ،شُمين أن  وأصَابَ؟ فانطل، الْر   ْاء فال ،كل موه ، فلم ةلبْوا أن طلع ْر  أزرق فدعاه رسول هللا 
 فَّاء بأصَابه ، فَلْوا باهلل ما قالوا ، فأنزل هللا ،عاَ هذه اْلةة . "

وهي ،شم  ك  ما نطقوا به من أقوال ةقحدون ِبا إةذاءه « كلمة الكْر » واْل، أهنم قد قالوا َقْد قَاُلوْا َكِلَمَة اْلُكْفِر ( ) َولَ 
 : وغْي ذلَ من الكلمات القبيَة « لئن كان ما ْاء به حقا فنَن أشر من محرنا ... » وقوهلم. « هو أذن » ، كقوهلم

 الِت نطقوا ِبا.
 أي : أظهروا الكْر بعد إظهارهم اَسال . ْا بـَْعَد ِإْسََلِمِهْم () وََكَفُرو 

  : أي : كْروا ِبذه الكلمة بعد إظهارهم لإلسال  ، وإن كانوا كْاراً ِف الباطن.قال الشوكاين 
ب كْرهم على ،قدةر صَة إسالمهم.  وايفعىن : أهنم فعلوا ما ةْو

 ولكنهم َل ةسُطيعوا ذلَ ، ْلن اَّلل  ،عاَ عحمه من شرورهم. لوا إْلاق اْلذ  برسول اَّلل  أي : حاو  ) َومَهُّوْا ِبَا َيْ يـََناُلوْا (
ُ َوَرُسولُُه ِمن َفْضِلِه (   ،وبيخ هلم على َْودهم وكنودهم ومقابلُهم اْلسنة بالسيئة.) َوَما نـََقُموْا ِإاله َأْن َأْغَناُهُم اَّلله

 ، ةقال نقم منه الشيء إذا أنكره ، وكرهه وعابه ، وكذا إذا عاقبه عليه.ومعىن : نقموا : كرهوا وعابوا وأنكروا 
وايفعىن : أي وما أنكر هؤِلء ايفنافقون من أمر اَسال  شيئًا ، إِل أهنم بسببه أغناهم اَّلل  ورسوله من فضله بالغنا م وغْيها من 

وه اخلْيات الِت كانوا ِل جيدوهنا قب  حلول الرسول   م.وأصَابه بينه ْو
 وهذه اجلملة الكرمية ْاءت على اْلسلوب الذي ةسميه علماء البالغة : ،أكيد ايفدح ِبا ةشبه الذ .

  :   أي: وما للرسول عندهم ذنب إِل أن هللا أغناهم بربكُه ومين سْار،ه، ولو ِت  عليهم السعادة هلداهم قال ابن ك
دكم ضوالِل فهداكم هللا يب؟ وكنُم مُْرقق فألْكم هللا يب؟ وعالة هللا يفا ْاء به، كما قال، عليه السال  لْلنحار: "أَل أْ

 فأغناكم هللا يب؟" كلما قال شيئا قالوا: هللا ورسوله أمن.
السال   ما  ما قال، عليهوهذه الحيغة ،قال حيث ِل ذنب كما قال ،عاَ ) َوَما نَرَقمووا م نرْهوْم إ ِل َأْن ةروْؤم نووا ب اَّلله  اْلَعز ةز  اْلَْم يد  ( وك

 ةنقم ابن كي  إِل أن كان فقْيا فأغناه هللا".
ُْم (  ََ ر ا  يـْ ََ ْن يـَُتوبُوا َيُك   ِف الدنيا واْلخرة ، فإن ِف الُوبة سعادة الدنيا واْلخرة .) فَِِ

 أي: وإن ةسُمروا على طرةقهم .) َوِإْن يـَتَـَولهْوا ( 
بـُْهُم اَّللهُ َعَذاب ا أَلِيم ا ِف ال َيا () يـَُعذِ  نـْ  أي: بالقُ  واهلم والغم . دُّ

  : أما عذاب الدنيا فمن مناهره : حذرهم وخوفهم من أن ةطلع ايفؤمنون على أسرارهم قال ِف التفس  الوسيط
بنهم عن جماِبة اْلقا ، ، وشعورهم بالضعف أما  قوة ايفسلمق ، وإحساسهم بالعزلة وايفقاطعة من ْانب ايفؤمنق ومعاقبة  ْو

 إةاهم بالعقوبة ايفناسبة جلرمهم .. الرسول 
 أي: بالعذاب والنكال واهلوان والحغار .) واْلَرة ( 

 )  ٍ ُِ ُْم ِف األْرِض ِمْن َويلٍ  َوال َن ََ  أي: وليس هلم أحد ةسعدهم وِل ةنَّدهم، وِل حيح  هلم خْيا، وِل ةدفع عنهم شراً ) َوَما 
 حْي إذا اُْمعا صرار الوِل فيما ةنْع ، والنحْي ِف دفع ما ةضر ، وأما إذا : اعلم أن الوِل والن قال الشيْل ابن ع يمني
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 أفرد أحدُها مش  اْلخر .
 الفوائد :

 ان ايفنافقق أه  أمَْيان كاذبة . -1
 ،كذةب هللا للمنافقق .-2
 أن ايفنافقق كْار .-3
 أن ايفنافقق أه  طعن ويفز ِف اَسال  وأهله .-4
 . ول بغض ايفنافقق للرس -5
 سعة رمحة هللا ،عاَ ، حيث ةعرض على هؤِلء الُوبة .-6
 أن من ،اب ،اب هللا عليه . -7
 فض  الُوبة . -8
 اسُغناء هللا عن ك  أحد . -9

ُهاِْلِنَي ) ُهدهَقنه َولََنُكوَننه ِمَن ال ُهم مهْن َعاَهَد اَّللهَ لَِ ْن آَُانَا ِمن َفْضِلِه لََن ا آَُاُهم مِ ن َفْضِلِه ِبَُِلوْا ِبِه َوُـََولهوْا ( فـََلمه 75) َوِمنـْ
َلُفوْا اَّللهَ َما َوَعُدوُا َوِبَا َكانُوْا 76وهُهم مُّْعِرُضوَن ) َْ (  َأَيْ يـَْعَلُموْا 77َيْكِذبُوَن )( فََأْعَقبَـُهْم نَِفاق ا ِف قـُُلوِِبِْم ِإََل يـَْوِم يـَْلَقْونَُه ِبَا َأ

 ( ( .78ُم ِسرهُهْم َوََنَْواُهْم َوَأنه اَّللهَ َعَلهُم اْلُغُيوِب )َأنه اَّللهَ يـَْعلَ 
 [ . 78-75] الُوبة :  

------------ 
ُهدهَقنه ... (  ُهم مهْن َعاَهَد اَّللهَ لَِ ْن آَُانَا ِمن َفْضِلِه لََن ةقول ،عاَ: ومن ايفنافقق من أعطى هللا عهده وميْاقه: لئن أغناه ) َوِمنـْ

ن فضله ليحدقن من ماله، وليكونن من الحاْلق. فما وىف ِبا قال، وِل صدق فيما ادعى، فأعقبهم هذا الحنيع نْاقا سكن ِف م
 قلوِبم إَ ةو  ةلقون هللا، عز ْو ، ةو  القيامة، عياذاً باهلل من ذلَ.

أن ةدعو له أن ةرزقه ماِلً، فرزقه  ِب وقد ذكر بعض العلماء أن سبب نزول هذه اْلةة قحة ثعلبة بن حاطب، أنه طلب من الن
،ا بًا فلم ةقب   هللا، فلما كقر ماله هتاون ِف الحالة ِف حضورها، ْ منع الزكاة ... اخل ، فلما نزل  هذه اْلةة ْاء إَ النِب 

 حة، هذه القحة ِل ،ْب .ْاء إَ أيب بكر فلم ةقبله منه، ْ بع مو،ه ْاء إَ عمر فلم ةقب  منه ...اخل الق منه، ْ بع مو،ه 
والذي نراه أن هذه اْلةات الكرمية هكى صورة حقيقية وواقعية لبعض ايفنافقق ايفعاصرةن للعهد النبوي. والذةن عاهدوا اَّلل  

 فنقضوا عهودهم معه ، وقابلوا ما أعطاهم من نعم بالبخ  واجلَود ..
  : ومعىن اْليات الكرْية 

ُهم (   قق قو  .أي : ومن ايفناف) َوِمنـْ
 وأكدوا عهودهم باْلميان ايفغلنة فقالوا :) مهْن َعاَهَد اَّلله ( 

 أي : لئن أعطانا اَّلل  ،عاَ من فضله ماًِل وفْياً . ) لَِ ْن آَُانَا ِمن َفْضِله (
ُهدهَقنه (   منه على احملُاْق ، ولنعطق ك  ذي ح، حقه .) لََن

ُهاِْلِنَي  أي : ولنكونن من عباده الحاْلق ، الذةن ةؤدون واْبهم حنو اَّلل  والناس ، والذةن ةحلَون ِف ( ) َولََنُكوَننه ِمَن ال
 اْلرض وِل ةْسدون.
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 أي : فلما أعطى اَّلل  ،عاَ من فضله هؤِلء ايفنافقق ما ِتنوه من مال وفْي .) فـََلمها آُاُهْم ِمْن َفْضِلِه ( 
وهه ايفشروعة ، وَل ةعذفوا فيه حبقوق اَّلل  أو حقوق الناس ، وَل  أي : خبلوا ِبذا ايفال) ِبَُِلوا ِبِه (  ، فلم ةنْقوا منه شيئا ِف ْو

 ةكُْوا بذلَ ب  .
أي : أدبروا عن طاعة اَّلل  وعن فع  اخلْي ، وهم قو  دأِبم الُوِل عن مساع اْل، ، وشأهنم اِلنقياد ) َوُـََولهوْا وهُهم مُّْعِرُضون ( 

 للهو  والشيطان.
 ،حوةر لآلثار الذميمة الِت ،ر،ب  على خبلهم وإعراضهم عن اْل، واخلْي.فََأْعَقبَـُهْم نِفاقا  ِف قـُُلوِِبِْم ِإَل يـَْوِم يـَْلَقْونَُه (   ) 

أي : فَّع  اَّلل  ،عاَ عاقبة فعلهم نْاقًا وسوء اعُقاد ِف قلوِبم إَ ةو  ةلقونه للَساب ، فيَّازةهم ِبا ةسَُقون على خبلهم 
 راضهم عن اْل، .وإع

َلُفوْا اَّللهَ َما َوَعُدوُا َوِبَا َكانُوْا َيْكِذبُونَ  َْ ( بسبب إخالفهم لوعودهم مع خالقهم ، وبسبب اسُمرارهم على الكذب ،  ) ِبَا َأ
 ومداومُهم عليه.

 .ا كانووا َةْكذ بووَن ( للسببية ْووا اَّللَه ما َوَعدووهو َوِب  ا َأْخَل  والباء ِف قوله ) ِب 
  عليم  -عز ْو   -ْ خُم سبَانه هذه اْلةات الكرمية ، بُوبيخهم على إصرارهم على ايفعاصي ، مع علمهم بأنه

رههوْم َوجَنْواهوْم ، َوَأنه اَّللَه َعاله  .رقيب عليهم ، ومطلع على أحواهلم فقال : َأَلَْ ةَرْعَلمووا َأنه اَّللَه ةَرْعَلمو س    و اْلغويووب 
: أَل ةعلم هؤِلء ايفنافقون أن اَّلل  ،عاَ ةعلم ما ةسرونه  أيَلُموْا َأنه اَّللهَ يـَْعَلُم ِسرهُهْم َوََنَْواُهْم َوَأنه اَّللهَ َعَلهُم اْلُغُيوِب ( ) َأيَْ يـَعْ  

 ِف السماء؟ ِف أنْسهم من نْاق ، وما ةُناْون به فيما بينهم من أقوال فاسدة ، وأنه سبَانه ِل رْى عليه شيء ِف اْلرض وِل
 بلى إهنم ليعلمون ذلَ علم اليقق ، ولكنهم ِلسُيالء اهلو  والشيطان عليهم ، َل ةنُْعوا بعلمهم.

 ها.فاِلسُْها  ِف قوله : ) َأَلَْ ةَرْعَلمووا ... ( للُوبيخ والُهدةد والُقرةر ، و،نبيهم إَ أن اَّلل  عليم بأحواهلم ، وسيَّازةهم علي
 الفوائد :

 ق أه  غدر وخيانة .أن ايفنافق-1
 خطر عد  الوفاء بالعهد والنذر .-2
 الَُذةر من النذر ، وِف اْلدةث ) النذر ِل ةأيت خبْي ( . -3
ةقول )اللهم  أن ابن آد  قد ةعقد العز  على أمر من اْلمور قب  وقوعه، لكن بعد وقوعه ةعَّز وةُكاس ، وهلذا كان النِب  -4

 إَ أسألَ الرضا بعد القضاء( .
. -أن النْس البشرةة ضعيْة شَيَة  -5   إِل من عحم اَّلل 
 خب  ايفنافقق . -6
 أن من صْات ايفنافقق الكذب .-7

ُهَدقَاِت َوالهِذيَن اَل ُيَُِدوَن ِإاله ُ ْهَدُهْم فـَيَ  ُهْم َسِخَر ا) الهِذيَن يـَْلِمُزوَن اْلُمطهوِ ِعنَي ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ِف ال ُْم ْسَخُروَن ِمنـْ ُهْم َوََ َّللهُ ِمنـْ
 ( ( .79َعَذاٌب أَلِيٌم )

---------- 
 ... ( . ) الهِذيَن يـَْلِمُزوَن اْلُمطهوِ ِعنَي ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ 

 سبَانه : -موقف هؤِلء ايفنافقق من ايفؤمنق الحادقق الذةن كانوا ةبذلون أمواهلم ِف سبي  اَّلل  ، فقال  -سبَانه  -ْ حكى 
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 وهذه أةضاً من صْات ايفنافقق: ِل ةسلم أحد من عيبهم ويفزهم ِف كيع اْلحوال، حىت وِل ايفُحدقون  ك   :  قال ابن
 ةسلمون منهم، إن ْاء أحد منهم ِبال ْزة  قالوا: هذا مراء، وإن ْاء بشيء ةسْي قالوا: إن هللا لغين عن صدقة هذا. 

ْوٌ  ،  عن أيب مسعود عقبة بن عمرو اْلنحاري البدري   قَاَل : َلمها نَرَزَلْ  آةةو الحهَدقَة  كونها حنوَام  و َعَلى ظوهوور نَا ، َفََّاَء َر
ْوٌ  آَخرو فَرََُحدهَق ب َحاعٍّ ، فقالووا : إنه هللَا َلَغينٌّ َعْن  اَء َر َْ َصاع  َهَذا ! فَرنَرَزَل  ) الهذ ةَن فَرََُحدهَق ب َشيءٍّ َكْْيٍّ ، فقالوا : موراءٍّ ، َو

ٌَْ، َعَليه ،ةَرلْ  ْهَدهوم (. موُره ْو ن َق ِف  الحهَدقَات  َوالهذ ةَن ِل جيَ دووَن إ ِله   هذا لْظ البخاري. م زووَن اْلموطهو  ع َق م َن اْلموْؤم 
 ) َلمها نَرزََلْ  آةةو الحهَدَقة  ( وهي قوله ،عاَ ) خذ من أمواهلم صدقة ... ( .

 نَا ( أي : حنم  على ظهورنا باْلْرة ، ونُحدق من ،لَ اْلْرة ، أو نُحدق ِبا كلها .) كونها حنوَام  و َعَلى ظوهوور  
 ) فقالوا : موراءٍّ ( أي : ما فع  هذا إِل إظهاراً لحدقُه للناس لْيوه .

 ) فَرنَرَزَل  ) الهذ ةَن ةَرْلم زووَن ( أي : ةعيبون .
  : ا عابه و،نقحه.من اللمز ، ةقال : يفز فالن فالنا إذ« ةلمزون » وقوله 

.  وايفراد بايفطوعق : أغنياء ايفؤمنق الذةن قدموا أمواهلم عن طواعية واخُيار ، من أْ  إعالء كلمة اَّلل 
 وايفراد بالحدقات : صدقات الُطوع الِت ةقدمها ايفسلم زةادة على الْرةضة.
أقحى ما ةسُطيعونه من مال مع قلُه ، إذ اجلهد :  وايفراد بالذةن ِل جيدون إِل ْهدهم : فقراء ايفسلمق. الذةن كانوا ةقدمون

 الطاقة ، وهي أقحى ما ةسُطيعه اَنسان.
للمنافقق ، أهنم كانوا ةعيبون على ايفؤمنق ، إذا ما بذلوا أمواهلم َّلل  ورسوله عن  -أةضاً  -وايفعىن : إن من الحْات القبيَة 

 طواعية نْس ، ورضا قلب ، ومساحة ضمْي .
 كانوا ِل ةدركون الدوافع السامية، وايفقاصرد العالية من وراء هذا البذل ..  -خللو قلوِبم من اَميان  -ء ايفنافقق وذلَ ْلن هؤِل

لسوء نواةاهم  -ومن أْ  هذا كانوا ةقولون عن ايفكْر : إنه ةبذل رةاء ، وكانوا ةقولون عن ايفق  : إن اَّلل  غىن عن صدقُه ، فهم 
 ِل ةرضيهم أن ةروا ايفؤمنق ةُنافسون ِف إرضاء اَّلل  ورسوله . -م وخب  نْوسهم ، وخبث قلوِب

 ( معطوف على قوله : اْلموطهو  ع َق. ) َوالهِذيَن اَل ُيَُِدوَن ِإاله ُ ْهَدُهمْ 
هو مبلغ ْهدهم ، أي : أن هؤِلء ايفنافقق ةلمزون اْلغنياء ايفطوعق بايفال الكْْي ، وةلمزون الْقراء الباذلق للمال القلي  ْلنه 

 وآخر طاقُهم.
ُهمْ )  . ( أي : إن هؤِلء ايفنافقق ةسُهز ون بايفؤمنق عند ما ةلبون دعوة رسول اَّلل   فـََيْسَخُروَن ِمنـْ  إَ اَنْاق ِف سبي  اَّلل 
ُهمْ )  ْنس العم ، فعاملهم معاملة  ( وهذا من باب ايفقابلة على سوء صنيعهم واسُهزا هم بايفؤمنق; ْلن اجلزاء من َسِخَر اَّللهُ ِمنـْ

 من سخر ِبم، انُحارا للمؤمنق ِف الدنيا، وأعد للمنافقق ِف اْلخرة عذابا أليماً .
ُْم َعذاٌب أَلِيمٌ )    ( بيان جلزا هم وسوء عاقبُهم ِف اْلخرة . َوََ

علهم حم  اِلحُقار أي : إن هؤِلء الساخرةن من ايفؤمنق ْازاهم اَّلل  على سخرةُهم ِف الدنيا ، بأن فضَهم  وأخزاهم ، ْو
 واِلزدراء ، أما ْزاؤهم ِف اْلخرة فهو العذاب اْلليم الذي ِل رف وِل ةنقطع.

 : نرْهوْم َوهَلومْ  قال السعدي َر اَّللهو م  نرْهوْم َوهَلوْم َعَذاٌب أَل يٌم ( فقابلهم هللا على صنيعهم بأن ) َسخ  َر اَّللهو م   قوله ،عاَ )َسخ 
 ٌم ( فإهنم كعوا ِف كالمهم هذا بق عدة حماذةر :َعَذاٌب أَل ي

َْ  منها يَع اْل َشةو ِف  : ،ُبعهم ْلحوال ايفؤمنق، وحرصهم على أن جيدوا مقاًِل ةقولونه فيهم، واَّلل  ةقول ) إ نه الهذ ةَن حيو بُّوَن َأْن َ،ش  اح 
 الهذ ةَن آَمنووا هَلوْم َعَذاٌب أَل يم ( .
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  ْلْ  إمياهنم، كْر باَّلل  ،عاَ وبغض للدةن.طعنهم بايفؤمنق ومنها:
 ومنها: أن اللمز حمر ، ب  هو من كبا ر الذنوب ِف أمور الدنيا، وأما اللمز ِف أمر الطاعة، فأقبح وأقبح.

أن من أطاع اَّلل  و،طوع خبحلة من خحال اخلْي، فإن الذي ةنبغي هو إعانُه، و،نشيطه على عمله، وهؤِلء قحدوا  ومنها:
 طهم ِبا قالوا فيهم، وعابوهم عليه.،ْبي

م بالنن، وأي شر أكرب من  ومنها: أن حكمهم على من أنْ، ماِل كْْيا بأنه مراء، غلط فاح ، وحكم على الغيب، وْر
 هذا؟!!
أن قوهلم لحاحب الحدقة القليلة: "اَّلل  غين عن صدقة هذا" كال  مقحوده باط ، فإن اَّلل  غين عن صدقة ايفُحدق  ومنها:

 -وإن كان غنيا عنهم-لقلي  والكْْي، ب  وغين عن أه  السماوات واْلرض، ولكنه ،عاَ أمر العباد ِبا هم مُْقرون إليه، فاَّلل  با
فهم فقراء إليه ) فمن ةعم  مْقال ذرة خْيا ةره ( وِف هذا القول من الُْبيط عن اخلْي ما هو ظاهر بق، وهلذا كان ْزاؤهم أن 

 عذاب أليم.سخر اَّلل  منهم، وهلم 
 الفوائد :

 بيان شيء من خبث ايفنافقق على ايفسلمق وهي الطعن واللمز . -1
 خطر ايفنافقق على اَسال  وأهله .-2
 أن السخرةة من صْات ايفنافقق .-3
 فض  بذل اْلموال ِف طاعة هللا ونحرة لدةنه .-4
 فض  الحَابة ِف ،قدمي ما ميلكون نحرة هلذا الدةن . -5
 نسان ِل ةكلف إِل ما ةطي، .أن اَ-6
 على ايفسلم أن ِل ةسَُقر من اْلعمال شيئاً مهما صغر .-7
ُْم ذَ   ََ ُْم َسْبِعنَي َمرهة  فـََلْن يـَْغِفَر اَّللهُ  ََ ُْم ِإْن َُْستَـْغِفْر  ََ ُْم َأْو اَل َُْستَـْغِفْر  ََ َواَّللهُ اَل يـَْهِدي ِلَك بِأَنـهُهْم َكَفُروا بِاَّللِه َوَرُسوِلِه ) اْستَـْغِفْر 

 ( ( .80اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي )
 [ . 80] الُوبة : 

---------- 
ُْم ( ََ ُْم َسْبِعنَي َمرهة  فـََلْن يـَْغِفَر اَّللهُ  ََ ُْم ِإْن َُْستَـْغِفْر  ََ ُْم َأْو اَل َُْستَـْغِفْر  ََ بأن هؤِلء ايفنافقق ليسوا  ررب ،عاَ نبيه  ) اْستَـْغِفْر 

 ال لالسُغْار، وأنه لو اسُغْر هلم، ولو سبعق مرة فإن هللا ِل ةغْر هلم.أه
وقد قي : إن السبعق إملا ذكرت حسما يفادة اِلسُغْار هلم; ْلن العرب ِف أساليب كالمها ،ذكر السبعق ِف مبالغة كالمها، وِل 

 ،رةد الَُدةد ِبا، وِل أن ةكون ما زاد عليها خبالفها.
 فقال :انع من ذلَ، ْ ذكر السبب ايف

 والكافر ِل ةنْعه اِلسُغْار وِل العم  ما دا  كافراً .) َذِلَك بِأَنـهُهْم َكَفُروا بِاَّللِه َوَرُسولِِه ( 
أي: الذةن صار الْس، هلم وصْا، حبيث ِل رُارون عليه سواه وِل ةبغون به بدِل ةأ،يهم ) َواَّللهُ ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي ( 

 اْل، الواضح فْيدونه، فيعاقبهم اَّلل  ،عاَ بأن ِل ةوفقهم له بعد ذلَ.
  ق َق( وقوله )َِل َْاس  ْْ و هذه اْلةات  فيه سؤاٌل معروٌف للعلماء ، كقول ه )َواَّللهو َِل ةَرْهد ي اْلَقْوَ  اْل ةَرْهد ي وهنا اشكال : م 
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َْى هد َْى هداةَُه للنايفق، مع أَنها نوَشاه دو بعَض الْاسقَق النايفَق ةَرْهد ةه  اْلَقْوَ  النهال م َق( فَاَّللهو )ْ ه وعال( نَر اةَُه للْاسقق، َونَر
. هو اَشكال   اَّللهو، وََكْم م ْن كافرٍّ شدةدٍّ ِف الكْر ، ظاَلٍّ فاس،ٍّ ةهدةه اَّللهو. هذا ْو

ََوابَرْق  :  وأْاَب العلماءو عن هذا جب 
، وأن ايفراَد ِبا الذةن َسَبَ، ِف علم   : أن قوَله )َِل ةَرْهد يأحُدمها ق َق( من العا    ايفخحوص  َْاس  اْلَقْوَ  النهال م َق( )َِل ةَرْهد ي اْلَقْوَ  اْل

 ََ اَء،ْرهوْم كو ُّ  َِل ةروؤْ اَّلله  أهنم ِل ةهُدوَن من الَْسَقة  َوالنهَلَمة  الذةن قال اَّللهو فيهم )إ نه الهذ ةَن َحقهْ  َعَلْيه ْم َكل َم و رَب   َْ م نووَن َوَلْو 
 آةَةٍّ(.

، فإذا نَرَزعووا عن ذلَ برمحة  اَّلله  وهداةُ ه زَاَل عنهم اسمو الْس،  وقال بعُض العلماءِ  ْ َق بالنلم  والْس،  : ِل ةهدةهم ما زالوا موُهح 
، فال مانَع إًذا من هوَداهوْم. هكذا قَالَهو بعضو العلماء  َواَّللهو ،ع ق َق ( .والنلم  َْاس   اَ أعلمو. وهذا معىَن قول ه )َِل ةَرْهد ي اْلَقْوَ  اْل

 الفوائد :
 هرمي اِلسُغْار للكافر أو ايفناف، . -1
 أن هللا ِل ةغْر للكافر أو ايفناف، إذا مات على ذلَ . -2
 -ع إةذاء ايفنافقق له كان ةسُغْر هلم بأمُه ، وحرصه على هداةُها ، وكْرة دعا ه هلا بالرمحة وايفغْرة ، وأنه م شدة شْقُه -3

 إَ أن هناه اَّلل  عن ذلَ. -أمال ِف ،وبُهم 
َِِْم َوأَنـُْفِسِهْم ِف  ََلَف َرُسوِل اَّللِه وََكرُِهوا َأْن ُُيَاِهُدوا بَِأْمَوا َِ ْنِفُروا ِف اْلَْ ) َفِرَح اْلُمَخلهُفوَن ِبَْقَعِدِهْم  رِ  ُقْل  َسِبيِل اَّللِه َوقَاُلوا اَل ُـَ

 ( ( .82( فـَْلَيْضَحُكوا َقِليَل  َوْلَيْبُكوا َكِ   ا َ َزاء  ِبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن )81نَاُر َ َهنهَم َأَشدُّ َحراا َلْو َكانُوا يـَْفَقُهوَن )
 [ . 82-81] الُوبة : 

----------- 
ََلَف َرُسوِل اَّللهِ  َِ ِف غزوة ،بو ،  ( ةقول ،عاَ َذام ا للمنافقق ايفُخلْق عن صَابة رسول هللا  ) َفِرَح اْلُمَخلهُفوَن ِبَْقَعِدِهْم 

ه .  وفرحوا ِبقعدهم  بعد خرْو
  وايفراد ِبم : أولئَ ايفنافقون الذةن ختلْوا عن اخلرول إَ غزوة ،بو  بسبب ضعف إمياهنم ، وسقوط ُهُهم ، وسوء

 نيُهم ..
 لُخلف، فإن هذا ختلف حمر ، وزةادة رضا بْع  ايفعحية، و،بَّح به.: وهذا قدر زا د على جمرد ا قال السعدي

 : هان اَلَف َرسوول  اَّلله  ( فيه ْو َْقَعد ْهم خ   قال ايفاوردي :قوله عز ْو  ) فَررََح اْلموَخلهْووَن ( أي ايفذوكون ) ِب 
 وهذا قول اْلكْرةن. أحدُها : ةعين خمالْة رسول هللا 

 قاله أبو عبيدة وأنشد. ل هللا والْاَ : معناه بعد رسو 
َِِْم َوأَنـُْفِسِهْم ِف َسِبيِل اَّللهِ }  حزنوا على ختلْهم  -ولو لعذر-( وهذا خبالف ايفؤمنق الذةن إذا ختلْوا  وََكرُِهوا َأْن ُُيَاِهُدوا بَِأْمَوا

، يفا ِف  ون من فض  اَّلل  و،أسْوا غاةة اْلسف، وحيبون أن جياهدوا بأمواهلم وأنْسهم ِف سبي  اَّلل  قلوِبم من اَميان، ويفا ةْر
 وإحسانه وبره وامُنانه.

  وإملا فرحوا ِبذا القعود ، وكرهوا اجلهاد ْلهنم قو  خل  قلوِبم من اَميان باَّلل  واليو  اْلخر ، وهبط  نْوسهم عن
 باقي.اِلر،ْاع إَ معاَ اْلمور ، وآثروا الدنيا وشهواهتا الزا لة على اْلخرة ونعيمها ال

   وِف الُعبْي بقوله ) اْلموَخلهْووَن ( هقْي هلم ، وإُهال لشأهنم ، حىت لكأهنم شيء من سقط ايفُاع الذي رلف وةذ
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 وةهم  ْلنه ِل قيمة له ، أو ْلن ضرره أكرب من نْعه.
 : وا مع رسول اَّلل   قال اْللوسي ذان بأن اجلهاد ِف إة وإةْار ما ِف الننم الكرمي على أن ةقال ، وكرهوا أن رْر

سبي  اَّلل  مع كونه من أْ  الرغا ب الِت ةنبغي أن ةُنافس فيها ايفُنافسون ، قد كرهوه ، كما فرحوا بأقبح القبا ح وهو القعود 
 ، وِف الكال  ،عرةض بايفؤمنق الذةن آثروا ذلَ وأحبوه . خالف رسول اَّلل  

 ( أي: بعضهم لبعض: ) َوقَاُلوا
ْ رووا ِف    اْْلَر ِ ) ال ُـَْنِفُروا ِف  ( وذلَ أن اخلرول ِف  غزوة ،بو  كان ِف شدة اْلر، عند طيب النالل والْمار، فلهذا قالوا ) ِل ،َرْن

 اْلَْر   ( .
 : أي: قالوا إن النْْي مشقة علينا بسبب اْلر، فقدموا راحة قحْية منقضية على الراحة اْلبدةة الُامة. قال السعدي 

 ةقي منه النالل، وةذهبه البكر  واْلصال، على اْلر الشدةد الذي ِل ةقادر قدره، وهو النار اْلامية.وحذروا من اْلر الذي 
 بنهم ، وعلى أهنم قو  ِل ةحلَون لْلعمال  قال ِف التفس  الوسيط : هذا حكاةة ْلقواهلم الِت ،دل على ضعْهم ْو

ال.  الِت ةحلح هلا الْر
وا للَّهاد مع ايفؤمنق ، فإن اْلر شدةد ، والسْر أي: وقال هؤِلء ايفنافقون ايفخلْون لغْي  هم ، اقعدوا معنا ِف ايفدةنة ، وِل ختْر

طوة  ، وقعودكم ةرحيكم من هذه ايفُاعب ، وحيم  غْينا وغْيكم على القعود معنا ومعكم ، وبذلَ ننال بغيُنا من ،ْبيط ُهة 
.  اجملاهدةن عن اجلهاد ِف سبي  اَّلل 

 قال هللا ،عاَ لرسوله:
 ( هلم . قل ) 
 ( الِت ،حْيون إليها بسبب خمالُْكم . نَاُر َ َهنهمَ )  
 ( مما فرَر منه من اْلر، ب  أشد حراً من النار . َأَشدُّ َحراا)  

ه  ْوزْ  َعْن َأىب  هوَرةْرَرَة أَنه النهِب  ْوْزٌء م ْن َسْبع َق  َهنهَم قَاَل ) نَاروكوْم َهذ ه  الهِت  ةووق دو اْبنو آَدَ   َْ قَالووا َواَّلله  إ ْن َكاَنْ  َلَكاف َيًة «. ًءا م ْن َحر   
ْْ و َحر  َها ( مُْ، عليه .» ةَا َرسووَل اَّلله . قَاَل  ْزًءا كولَُّها م  ْو ُ  َق  َها ب ُ ْسَعةٍّ َوس  َلْ  َعَليرْ  فَإ نرهَها فوض  

ْيٍّ . قال : مسَ ْع و َرسووَل اَّلله   ْوٌ  ،ووَضعو ِف  َأمْخَص  َقَدَمْيه    وعن النرُّْعَمان ْبن َبش  ةَرقوولو ) إ نه أَْهَوَن أَْه   النهار  َعَذابًا ةَرْوَ  اْلق َياَمة  َلَر
نرْهوَما د َماغوهو ( .  َكَْر،َان  ةَرْغل ى م 
 ) أن أدىن أه  النار عذابا ْر  جيع  له نعالن ةغلي منهما دماعه ( . وعن أيب هرةرة . قال : قال 

 اْلحادةث ِف هذا كْْية .و 
 وقال ،عاَ ) َكال إ نرهَها َلَنى نزاَعًة ل لشهَو  ( .

ه مو اْلَْم يمو ةوْحَهرو ب ه  َما ِف  بوطووهن  ْم َواجلْولوودو َوهَلوْم َمَقام عو م نْ  َهاوقال ،عاَ ) ةوَحبُّ م ْن فَرْوق  روءووس  نرْ ْووا م    َحد ةدٍّ كولهَما أَرَادووا أَْن َرْرو
 م ْن َغم ٍّ أوع يدووا ف يَها َوذووقووا َعَذاَب اْلَْر ة،  (

ْولو  ْلَناهوْم  ْولوودوهوْم بَده   ََّْ َرَها ل َيذووقووا اْلَعَذاَب ( .وقال ،عاَ: ) إ نه الهذ ةَن َكَْرووا ب آةَا، َنا َسْوَف نوْحل يه ْم نَارًا كولهَما َنض   وًدا َغيرْ
 قال الشنقيطي  ََ َ َذل  : ذَكَر ،َرَعا َها ، َوبَرقه نرْ َهنهَم أََعاَذنَا اَّللهو َواْلموْسل م َق م  َْ دهَة َحر   نَار   ََ ِف   ِف  َهذ ه  اْْلةَة  اْلَكر ميَة  ش 

َع أوَخَر َكَقْول ه  ) نَارًا َوقوودوَها النهاسو َواْلْ ََّارَةو ( َوقَرْول ه  ) َكاله إ نرهَها َلَنى نَرزهاَعًة ل لشه   َو  ( .َمَواض 
َرَها ( . ْولووًدا َغيرْ ْلَناهوْم  ْولوودوهوْم بَده   ََّْ  َوقَرْول ه  ) كولهَما َنض 
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ه مو اْلَْم يمو ةوْحَهرو ب ه  َما ِف  بوطووهن  ْم َواجلْولوودو َوهَلوْم َمَقام عو م نْ    َحد ةدٍّ ( .َوقَرْول ه  ) ةوَحبُّ م ْن فَرْوق  روءووس 
ْووَه ( .َوقَرْول ه  ) َوإ ْن َةْسَُ  َاءٍّ َكاْلموْه   َةْشو ي اْلوو  غ يْووا ةروَغاثووا ِب 

ََ م َن اْْلةَات  . ََ َغْْي  َذل  يًما فَرَقطهَع أَْمَعاَءهوْم ( إ   َوقَرْول ه  ) َوسوقووا َماًء محَ 
روا مع الرسول ِف سبي  هللا ِف اْلر، ليُقوا به ( أي: لو أهنم ةْقهون وةْهمون لنْ) ُقْل نَاُر َ َهنهَم َأَشدُّ َحراا َلْو َكانُوا يـَْفَقُهوَن 

 َحره ْهنم، الذي هو أضعاف أضعاف هذا، ولكنهم كما قال اْلخر :كايفسَُّْي من الرمضاء بالنار .
أي : لو كانوا ةْقهون أن نار ْهنم أشد حرا وةعُربون بذلَ ، يفا فرحوا ِبقعدهم خالف رسول اَّلل  ، ويفا كرهوا اجلهاد ، ويفا 

وا ما قالوا ، ب  ْلزنوا واكُأبوا على ما صدر منهم ، ولبادروا بالُوبة واِلسُغْار ، كما فع  أصَاب القلوب والنْوس النقية قال
 من النْاق والشقاق.

 ْ قال هللا  ،عاَ ْ  ْالله، مُوعدا هلؤِلء ايفنافقق على صنيعهم هذا:
( وعيد هلم بسوء محْيهم ، وإخبار عن عاْ  أمرهم وآْله ، من  اء  ِبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ فـَْلَيْضَحُكوا قَِليَل َوْلَيْبُكوا َكِ   ا َ زَ ) 

 الضََ القلي  ِف الدنيا والبكاء الكْْي ِف اْلخرة.
ة وايفعىن : إهنم وإن فرحوا وضَكوا طوال أعمارهم ِف الدنيا ، فهو قلي  بالنسبة إَ بكا هم ِف اْلخرة ، ْلن الدنيا فانية واْلخر 

 باقية ، وايفنقطع الْاَ قلي  بالنسبة إَ الدا م الباقي.
قال ابن أيب طلَة، عن ابن عباس: الدنيا قلي ، فليضَكوا فيها ما شاءوا، فإذا انقطع  الدنيا وصاروا إَ هللا، عز ْو ، 

 اسُأنْوا بكاء ِل ةنقطع أبداً .
 الفوائد :

 ه بايفعحية .أن من أعنم عالمات قبح وخبث القلب ومو،ه فرح -1
 أن ايفؤمن اْلقيقي ةند  وةبكي إذا حح  منه معحية أو ،قحْي ِف طاعة .-2
 أن الُخلف عن اجلهاد من صْات ايفنافقق .-3
 أن من أعنم عالمات اَميان إنْاق اْلموال واْلنْس ِف سبي  هللا .-4
 حر الدنيا ليس بشيء عند حر اْلخرة . -5
 شدة حر ْهنم .-6
 ا لة قحْية ، فال ةلي، بايفسلم أن ةقد   الراحة هنا على الراحة اْلبدةة ِف اْلخرة .أن الدنيا ز  -7
ا َوَلن   ُهْم فَاْسَتْأَذنُوَك ِلْلُخُروِج فـَُقل لهن ََتُْرُ وْا َمِعَي أََبد  ُـَُقاُُِلوْا َمِعَي َعُدواا ِإنهُكْم َرِضيُتم ) فَِِن رهَ َعَك اَّللهُ ِإََل طَآئَِفٍة مِ نـْ
 ( (83اْلُقُعوِد َأوهَل َمرهٍة فَاقْـُعُدوْا َمَع اخْلَاِلِفنَي )بِ 

 [ . 83] الُوبة : 
---------- 
ََ اَّللهو ( أي: رد  هللا من َغْزَو،َ هذه ) فَِِن رهَ َعَك اَّللهُ ( َع َْ  . ةقول ،عاَ آمرا لرسوله عليه الحالة والسال  ) فَإ ْن َر

ُهْم (   أي : ايفنافقق . ) ِإََل طَآئَِفٍة مِ نـْ
 : هللا إَ َطآ  َْةٍّ م  نرْهوْم ( أي ايفنافقق. قال القرطيب ََ َع َْ  قوله ،عاَ ) فَإ ن ره

وإملا قال ) إَ طَا  َْةٍّ ( ْلن كيع من أقا  بايفدةنة ما كانوا منافقق ، ب  كان فيهم معذورون ومن ِل عذر له ، ْ عْا عنهم 
 ل  ْوا.و،اب عليهم ; كالْالثة الذةن خو 
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 ي: معَ إَ غزوة أخر  .أ ) فَاْسَتْأَذنُوَك لِْلُخُروِج (
ا َوَلن ُـَُقاُُِلوْا َمِعَي َعُدواا (   أي: ،عزةراً هلم وعقوبة. ) فـَُقل لهن ََتُْرُ وْا َمِعَي أََبد 
 ْووْا َمع َي أَبًَدا ( هو عقوبة هلم وإظهار لدناءة  قال ابن عطية منزلُهم وسوء حاهلم ، وِل خزي : قوله ،عاَ )لهن خَتْرو

 أعنم من أن ةكون إنسان قد رفضه الشرع ورده كاجلم  اْلْرب .
 ْووْا ف يكوم  قال الشوكاين : أي : ق  هلم ذلَ عقوبة هلم ، ويفا ِف اسُحَاِبم من ايفْاسد ، كما ،قد  ِف قوله ) َلْو َخَر

 مها زَادووكوْم إ ِله َخَباِلً ( .
 ْ عل  ذلَ بقوله : 

وهذا كقوله ،عاَ ) َونروَقل  بو أَْفئ َد،َرهوْم َوأَْبَحاَرهوْم َكَما َلَْ ةروْؤم نووا ب ه  أَوهَل َمرهةٍّ ( فإن من ْزاء ) ِإنهُكْم َرِضيُتم بِاْلُقُعوِد َأوهَل َمرهٍة ( 
ََ السيئة السيئة بعدها كما أن من ثواب اْلسنة اْلسنة بعدها، كما قال ِف عومرة اْلدةبية )  َسيَرقوولو اْلموَخلهْووَن إ َذا اْنطََلْقُوْم إ 

 قَاَل اَّللهو م ْن قَرْب و ( . َمَغاِن َ ل َُْأخوذووَها َذروونَا نَرُهب ْعكوْم ةور ةدووَن َأْن ةروَبد  لووا َكالَ  اَّلله  قوْ  َلْن ،َرُهب عوونَا َكَذل كومْ 
ال الذةن ختلْوا عن الغزاة .قال ابن عباس) فَاقْـُعُدوْا َمَع اخْلَاِلِفنَي (   : أي الْر

 : فإن ايفُْاق  ايفُخلف عن ايفأمور به عند انُهاز الْرصة، ِل ةوف، له بعد ذلَ، وحيال بينه وبينه. قال السعدي 
خًا هلم، وفيه أةضًا ،عزةر هلم، فإنه إذا ،قرر عند ايفسلمق أن هؤِلء من ايفمنوعق من اخلرول إَ اجلهاد يفعحيُهم، كان ذلَ ،وبي

 وعاراً عليهم ونكاِل أن ةْع  أحد كْعلهم .
 الفوائد :

 ذ  ايفنافقق . -1
 منع من صَبُه ،كون سبباً ِف ضعف اجلي  أو ،كاسله . -2
 ذ  الُخلف والُْاق  عن الطاعة ، وأن ذلَ من صْات ايفنافقق .-3
 على اَما  أن ةعزر من هو أه  لذلَ ، لْي،دع غْيه . -4
  َُ ا َواَل ُـَُقْم َعَلَى قـََْبِِا ِإنـهُهْم َكَفُروْا بِاَّللِه َوَرُسوِلِه َوَماُُوْا وَ ) َوالَ ُُ ُهم مهاَت أََبد   ( (84ُهْم فَاِسُقوَن )لِ  َعَلى َأَحٍد مِ نـْ

 [ . 84] الُوبة : 
---------- 

ا َواَل ُـَُقْم َعَلَى قـََبِْ  ُهم مهاَت أََبد  َُلِ  َعَلى َأَحٍد مِ نـْ َرأ من ايفنافقق، وأِل ةحلي  على  أمر هللا ،عاَ رسوله  ِا ... () َواَل ُُ أن ةَربرْ
أحد منهم إذا مات، وأِل ةقو  على قربه ليسُغْر له أو ةدعو له; ْلهنم كْروا باهلل ورسوله، وما،وا عليه ، وهذا حكم عا  ِف ك  

 ول رأس ايفنافقق .من عرف نْاقه، وإن كان سبب نزول اْلةة ِف عبد هللا بن أويَب  بن سل
( ومن كان كافرًا ومات على ذلَ، فما ،نْعه شْاعة الشافعق، وِف ذلَ عربة  ) ِإنـهُهْم َكَفُروْا بِاَّللِه َوَرُسولِِه َوَماُُوْا َوُهْم فَاِسُقونَ 

ر ونكال هلم، وهكذا ك  من علم منه الكْر والنْاق، فإنه ِل ةحلى عليه.  لغْيهم، وْز
، ةْع  ذلَ ِف ي  على مشروعية الحالة على ايفؤمنق، والوقوف عند قبورهم للدعاء هلم، كما كان النِب وِف هذه اْلةة دل

 ايفؤمنق، فإن ،قييد النهي بايفنافقق ةدل على أنه قد كان مُقرراً ِف ايفؤمنق.
   َعْبدو هللا َ َي اَّللهو َعنرْهوَما ، قَاَل ) َلمها ،روووِف   ََ َرسوول  هللا   َعن  اْبن  عوَمَر ، َرض  اَء ابْرنوهو َعْبدو هللا  ْبنو َعْبد  هللا  إ  َْ  َفَسأََلهو أَْن

ْوه َسأَلَهو َأْن ةوَحل  َي َعَلْيه  فَرَقاَ  َرسوولو هللا   َرْوب  َرسوول   ةروْعط َيهو َقم يَحهو ةوَكْ  نو ف يه  أَبَاهو فََأْعطَاهو   هللا   ل يوَحل  َي فَرَقاَ  عوَمرو فََأَخَذ بْ 
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ََ َأْن ،وَحل  َي َعَلْيه  ، فَرَقاَل َرسوولو هللا   ْ ْر هَلوْم ، أَْو ِلَ  فَرَقاَل ةَا َرسووَل هللا  ،وَحل  ي َعَلْيه  َوَقْد نَرَهاَ  رَبُّ َا َخيرهرََ  اَّللهو فَرَقاَل : )اْسَُرْغ إ مله
ْ ْر هَلوْم َسْبع َق َمره  ْ ْر هَلوْم إ ْن َ،ْسَُرْغ فَأَنْرَزَل اَّللهو ) َوِلَ  ًة( َوَسَأز ةدوهو َعَلى السهْبع َق قَاَل إ نههو موَناف ٌ، قَاَل َفَحلهى َعَلْيه  َرسوولو هللا  َ،ْسَُرْغ

نرْهوْم َماَت أَبًَدا ، َوِلَ ،َرقوْم َعَلى قَررْب ه  ( .  ،وَح    َعَلى َأَحدٍّ م 
  ما سبب إعطاء النِب قميحه ليكْن به هذا ايفناف، ؟ 

 قي  : لُطييب قلب ابنه . قال النووي : وهو أظهر . 
ثوباً بدله لئال ةبقى لكافر عنده  ثوباً حق أسر ةو  بدر ، فأعطاه الرسول  وقي  : ْلنه كان قد كسا العباس عم رسول هللا 

 فض  . 
 إْابة لسؤال ابنه حق سأله ذلَ .     ) اجملموع ( . وقي  : فع  ذلَ النِب 

 ه ما سبب صال، على أيب  بن سلول مع نْاقه وكْره ؟ 
 اخُلف العلماء ِف ذلَ :

 –اسُغْر له وصلى عليه بناء على الناهر ، حيث إن ظاهره هو أنه من ايفسلمق ، وَل ةعلم بباطنه  أن النِب  القول األول :
 إِل بعد أن نزل النهي عن الحالة عليه . –وأنه مات على الكْر والنْاق 

 َاس ، واخلطايب ، وابن حز  ، والقاضي عياض ، وابن اجلوزي ، والرازي ، وابن ْزي ، واْلافظ ابن حَّر .وهذا رأي الن
: وظاهر صال،ه عليه أن كْره َل ةكن ةقيناً عنده ، وحمال أن ةحلي على كافر ، ولكنه راعى ظواهره من اَقرار ،  قال ابن عطية

 سذ ايفنافقق من أْ  عد  الُعيق بالكْر .ووك  سرةر،ه إَ هللا عز ْو  ، وعلى هذا كان 
بقوله  : أما ْز  عمر بأنه مناف، فَّر  على ما كان ةطلع عليه من أحواله ، وإملا َل ةأخذ النِب  وقال اْلافظ ابن حجر

الذي هقق   وصلى عليه إْراء له على ظاهر حكم اَسال  كما ،قد  ،قرةره واسُحَاباً لناهر اْلكم ، ويفا فيه من إكرا  ولده
ِف أول اْلمر ةحرب على أذ  ايفشركق وةعْو وةحْح  صالحيُه ، ومحلَة اِلسُئالف لقومه ، ودفع ايفْسدة ، وكان النِب 

ْ أمر بقُال ايفشركق فاسُمر صَْه وعْوه عمن ةنهر اَسال  ولو كان باطنه على خالف ذلَ يفحلَة اِلسُئالف وعد  
َُدث الناس أن حممدًا ةقُ  أصَابه ، فلما حح  الُْح ودخ  ايفشركون ِف اَسال  وق   أه  الُنْْي عنه ، ولذلَ قال ِل ة

الكْر وذلوا ، أمر ِبَّاهرة ايفنافقق ومحلهم على حكم مر اْل، ، وِل سيما وقد كان ذلَ قب  نزول النهي الحرةح عن الحالة 
 ةر ةندفع اَشكال عما وقع ِف هذه القحة حبمد هللا ،عاَ .على ايفنافقق وغْي ذلَ مما أمر فيه ِبَّاهرهتم ، وِبذا الُقر 

صلى عليه ، وذه  عن الوارد من  وقد مال بعض أه  اْلدةث إَ ،حَيح إسال  عبد هللا بن أيب  لكون النِب  فائدة :
ايفذكورة وهو  اْلةات واْلحادةث ايفحرحة ِف حقه ِبا ةناِف ذلَ ، وَل ةقف على ْواب شاف ِف ذلَ ، فأقد  على الدعو 

حمَّول بإكاع من قبله على نقيض ما قال ، وإطباقهم على ،ر  ذكره ِف كُب الحَابة مع شهر،ه ، وذكر من هو دونه ِف 
الشرف والشهرة بأضعاف مضاعْة ، وقد أخرل الطربي من طرة، سعيد عن قُادة ِف هذه القحة قال فأنزل هللا ،عاَ ) وِل ،ح  

و أن  ِل ،قم على قربه ( .قال فذكر لنا أن نِب هللا على أحد منهم مات أبداً و  قال : وما ةغىن عنه قميحي من هللا ، وإَ ْلْر
 ةسلم بذلَ ألف من قومه .

َْر له ، كما فع  النِب  القول ال اين ى إْابُه ، حىت ةكون مقحوده هحي  ايفغْرة للمسُْغ :أن ايفنهي عنه هو اِلسُغْار الذي ،وْر
 نه إملا اسُغْر له كما اسُغْر إبراهيم ْلبيه ، على ْهة أن جييبهما هللا ،عاَ ، فيغْر للمدعو له ، وهذا النوع بأيب طالب ، فإ

أنه ِل ةقع  هو الذي ةُناوله منع هللا وهنيه ، وأما اِلسُغْار ْلولئَ ايفنافقق الذي خْي  فيهم فهو اسُغْار لساَ ، علم النِب 
 ييب قلوب بعض اْلحياء من قرابات ايفسُغْر هلم  .وِل ةنْع ، وغاةُه لو وقع ،ط
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 قاله أبو العباس القرطِب ) ِف ايفْهم ( ، واخُاره أبو عبد هللا القرطِب ِف الُْسْي .
قد علم بأن  وةدل هلذا القول رواةة ) لو أعلم أَ إن زدتو على السبعق ةوغْر له لزدت عليها ( ، وهي صرحية بأن النِب 

 ْعه بشيء .اسُغْاره لن ةن
 َل ةح  على عبد هللا بن أيب  وَل ةشهد ْناز،ه . : أن النِب  القول ال الُ

 وهذا اخُيار أيب ْعْر الطَاوي .
 صلى عليه . واجلواب عن هذا : بأنه قد ْاء ِف حدةث ابن عمر وابن عباس الُحرةح بأن النِب 

 الفوائد :
 هرمي الحالة على ايفناف، الذي علم نْاقه . -1
 هرمي الدعاء له ، ْلنه كافر . -2
 أن ايفؤمن هو الذي ةحلى عليه . -3
 حكمة هللا ، حيث أن اْلب مناف، ، واِلبن ْر  صاحل . -4

َيا َوُـَْزَه َُّ أَ  نـْ بـَُهم ِِبَا ِف الدُّ َا يُرِيُد اَّللهُ َأن يـَُعذِ  ُْم َوَأْواَلُدُهْم ِإَّنه َُ  ( (85ْم َكاِفُروَن )نُفُسُهْم َوهُ ) َواَل ُـُْعِجْبَك َأْمَوا
 [ . 85] الُوبة : 

---------- 
َيا نـْ بـَُهم ِِبَا ِف الدُّ َا يُرِيُد اَّللهُ َأن يـَُعذِ  ُْم َوَأْواَلُدُهْم ِإَّنه َُ  .... ( ،قد  شرحها . ) َواَل ُـُْعِجْبَك َأْمَوا

َا  وايفعىن : أي ِل ،غذ ِبا أعطاهم اَّلل  ِف الدنيا من اْلموال واْلوِلد، فليس ذلَ لكرامُهم عليه، وإملا ذلَ إهانة منه هلم ) إ مله
نْرَيا ( فيُعبون ِف هحيلها، ورافون من زواهلا، وِل ةُهنئون ِبا ، ب  ِل ةزال َا ِف  الدُّ ون ةعانون الشدا د ةور ةدو اَّللهو َأْن ةروَعذ  بَرهوْم ِب 

ْوسوهوْم َوهوْم َكاف رووَن ( قد سلبهم حبها عن ك  وايفشاق فيها، و،لهيهم عن اَّلل  والدار اْلخرة، حىت ةنُقلوا  من الدنيا ) َو،َرْزَهَ، أَنْر
 شيء، فما،وا وقلوِبم ِبا مُعلقة، وأفئدهتم عليها مَُرقة.    ) السعدي ( .

  : قد  ،ْسْي مْ  هذه اْلةة ، واخلطاب للنِب قال ابن عطية،  وايفراد أمُه ، إذ هو بإكاع ممن ِل ،ُْنه زخارف
 يا.الدن

ه ،كرةرها ،أكيد هذا ايفعىن وإةضاحه ، ْلن الناس   وحيُم  أن ةكون معىن اْلةة وِل ،عَّبَ أةها اَنسان ، وايفراد اجلنس ، وْو
 كانوا ةُْنون بحالح حال ايفنافقق ِف دنياهم.

 الفوائد :
 اْلذر من اِلغذار بالكْار وما هم فيه من اْلموال واْلوِلد . -1
 م أن كْرة ايفال واْلوِلد ليس دليالً على رضا هللا وحمبُه .على ايفسلم أن ةعل-2
 اْلذر من أن ميد اَنسان ننره إَ الكْار وما فيه من مُع الدنيا حىت ِل ةْنت .-3
 ْ بق سبَانه موقف ايفنافقق وموقف ايفؤمنق بالنسبة للَّهاد ، كما بق عاقبة ك  فرة، فقال ،عاَ : -

ُهْم َوقَاُلوْا َذْرنَا َنُكن) َوِإَذآ أُنزَِلْت سُ  ( 86مهَع اْلَقاِعِديَن ) ورٌَة َأْن آِمُنوْا بِاَّللِه َوَ اِهُدوْا َمَع َرُسوِلِه اْسَتْأَذَنَك ُأْوُلوْا الطهْوِل ِمنـْ
 ( ( .87َرُضوْا بَِأن َيُكونُوْا َمَع اخْلََواِلِف َوطُِبَع َعَلى قـُُلوِِبِْم فـَُهْم الَ يـَْفَقُهوَن )

 [ . 87 -86لُوبة : ] ا
--------- 
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) َوإ ذا أوْنز َلْ  سوورٌَة ( ك  سورة  –سبَانه  -( ايفراد بالسورة ِف قوله ) َوِإَذآ أُنزَِلْت ُسورٌَة َأْن آِمُنوْا بِاَّللِه َوَ اِهُدوْا َمَع َرُسوِلِه 
وب اَميان به واجلهاد ِف سبيله.  ذكر اَّلل  ،عاَ فيها ْو

الذميمة هلؤِلء ايفنافقق ، أهنم كلما نزل  سورة قرآنية ، ،دعو ِف بعض آةاهتا الناس إَ اَميان باَّلل  أي : أن من الحْات 
 واجلهاد ِف سبيله ، ما كان منهم عند ذلَ إِل اجلنب واِلسُخذاء والُهرب من ،كاليف اجلهاد .

ُهْم َوقَاُلوْا َذْرنَا َنُكن)   ( بيان ْلال هؤِلء ايفنافقق عند نزول هذه السورة. مهَع اْلَقاِعِدينَ  اْسَتْأَذَنَك ُأْوُلوْا الطهْوِل ِمنـْ
 ةطل، على الغىن والْروة ، مأخوذ من مادة الطول بالضم الِت هي ضد القحر. -بُْح الطاء  -والطول 

 وايفراد بأَو الطول : رؤساء ايفنافقق وأغنياؤهم والقادرون على ،كاليف اجلهاد.
ليسُأذنوا ِف القعود  ورة الداعية إَ اجلهاد ، جييء هؤِلء ايفنافقون أصَاب الغىن والْروة ، إَ الرسول أي  : عند نزول الس

 وعد  اخلرول ... وليقولوا له جبنب واسُخذاء َذْرنا َنكوْن َمَع اْلقاع د ةَن.
   وأصَابَ إَ القُال.أي : ا،ركنا ةا حممد مع القاعدةن ِف ايفدةنة من العَّزة والنساء والحبيان ، واذهب أن

  وإملا خص ذو  الطول بالذكر ، ختليدا يفذمُهم واحُقارهم ْلنه كان ايفُوقع منهم أن ةُقدموا صْوف اجملاهدةن ، ْلهنم
 ميلكون وسا   اجلهاد والبذل ، ِل ليُخاذلوا وةعُذروا ، وةقولوا ما قالوا مما ةدل على ْبنهم والُوا هم.

 زةادة ِف هقْيهم وذمهم.َمَع اخْلََواِلِف (  ) َرُضوْا بَِأن َيُكونُواْ 
ال لضعْها ، كما ةطل، لْظ اخلالْة  على ك  من  -أةضاً  -واخلوالف : كع خالْة ، وةطل، على ايفرأة ايفُخلْة عن أعمال الْر

 ِل خْي فيه.
خْي فيه من الناس ، وِل ةرضى بذلَ  وايفعىن : رضى هؤِلء ايفنافقون ْلنْسهم ، أن ةبقوا ِف ايفدةنة مع النساء ، ومع ك  من ِل

 إِل من هان  كرامُه ، وسقط  مروء،ه ، وألف الذل والحغار.
أي : أنه ،ر،ب على رسوخهم ِف النْاق ، وإصرارهم على الْسوق والعحيان أن خُم  ) َوطُِبَع َعَلى قـُُلوِِبِْم فـَُهْم اَل يـَْفَقُهون (

 ميان واجلهاد من اخلْي والسعادة ، وما ِف النْاق والشقاق من الشقاء واهلال .اَّلل  على قلوِبم ، فحارت ِل ،ْقه ما ِف اَ
 الفوائد :

 اْلث الدا م على اَميان واجلهاد ِف سبي  هللا .-1
 أن أعنم اْلعمال اَميان باهلل . -2
 أن اجلهاد ِف سبي  هللا من اْلعمال العنيمة . -3
 ُأذنون وةُخلْون هروباً من اجلهاد .أن ايفناف، وق  القوة والعم  واجلهاد ةس-4
 أن من ختلف عن اجلهاد فْيه شعبة من نْاق . -5
 أن ايفناف، دا ماً ةُْاق  ِف أي أمر فيه نحرة لإلسال  وايفسلمق . -6
 على ايفسلم أن حيرص أن ةكون دا ماً نشيطاً قوةاً ِف الطاعة والسْي إَ هللا . -7

َراُت َوُأولَِ َك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ) )  َلِكِن الرهُسوُل َوالهِذينَ  ُُم اخْلَيـْ ََ َِِْم َوأَنـُْفِسِهْم َوُأولَِ َك  ُ 88آَمُنوا َمَعُه َ اَهُدوا بَِأْمَوا ( َأَعده اَّلله
اِلِديَن ِفيَها َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ) ََ ُْم َ نهاٍت َِتِْري ِمْن حَتِْتَها األنـَْهاُر  ََ89. ) ) 

 [ . 89: ] الُوبة 
---------- 

يفا شرح ،عاَ حال ايفنافقق ِف الْرار عن اجلهاد بق أن حال الرسول والذةن آمنوا معه بالضد منه ، حيث بذلوا ايفال والنْس ِف 
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 طلب رضوان هللا والُقرب إليه.
خلقه اخُحهم بْضله ةقومون ِبذا  ةقول ،عاَ: إذا ختلف هؤِلء ايفنافقون عن اجلهاد، فاَّلل  سيغين عنهم، وَّلل  عباد وخواص من

ه ْم ( غْي مُْاقلق وِل كسلق، ب  هم فرحون اْلمر، وهم ) الرهسوولو ( حممد  ْوس  اَهدووا ب َأْمَواهل  ْم َوأَنْر َْ ، ) َوالهذ ةَن آَمنووا َمَعهو 
ََ هَلومو اخْلَيرْرَاتو ( الكْْية ِف الدنيا واْلخرة، ) َوأوولَئ   َووَن ( الذةن ظْروا بأعلى ايفطالب وأكم  مسُبشرون، ) َوأوولَئ  ل  ْْ ََ هومو اْلمو

 الرغا ب.    ) السعدي ( .
 : أي إن ختلف هؤِلء وَل جياهدوا فقد ْاهد من هو خْي منهم ةعين الرسول وايفؤمنق ) وأولئَ هلم  قال اخلازن

رة وقي  اْلور لقوله فيهن خْيات حسان وهي كع خْية اخلْيات ( منافع الدارةن النحر والغنيمة ِف الدنيا واجلنة والكرامة ِف اْلخ
 ختْيف خْية ) وأولئَ هم ايفْلَون ( أي الْا زون بايفطالب.

 واخلْيات : كع خْية وهو ايفسَُسن من ك  شيء ، فيُناول حماسن الدنيا واْلخرة لعمو  اللْظ ،  قال أبو حيان :
 وكْرة اسُعماله ِف النساء ومنه فيهن خْيات حسان.

 قي  : ايفراد باخلْيات هنا اْلور العق.و 
 وقي  : ايفراد ِبا الغنا م من اْلموال والذراري.

 وقي  : أعد  هللا هلم ْنات ، ،ْسْي للخْيات إذ هو لْظ مبهم .
 الفوائد :

 من أعنم عالمات اَميان اجلهاد بالنْس وايفال . -1
 من عالمة ايفناف، كره اجلهاد وضعف اَميان .-2
 يفنافقق .خب  ا-3
 ،بشْي أه  اَميان باخلْيات والْالح .-4

ي ُُّ الهذِ  ُِ ُْم َوقـََعَد الهِذيَن َكَذبُـوا اَّللهَ َوَرُسـوَلُه َسُي ََ ُروَن ِمَن األْعَراِب لِيُـْؤَذَن  ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم )) َوَ اَء اْلُمَعذِ   ( (.90يَن َكـَفُروا ِمنـْ
 [ . 90] الُوبة : 

---------- 
ُْم َوقـََعَد الهِذيَن َكَذبُــوا اَّللهَ َوَرُسوَلُه ( ) وَ  ََ ُروَن ِمَن األْعـَراِب لِيُـْؤَذَن  أي: ْاء الذةن هتاونوا، وقحروا منهم ِف اخلرول َ اَء اْلُمَعذِ 

َميان ْلْ  أن ةؤذن هلم ِف ،ر  اجلهاد، غْي مبالق ِف اِلعُذار جلْا هم وعد  حيا هم، وإ،ياهنم بسبب ما معهم من ا
 الضعيف.

 وأما الذةن كذبوا اَّلل  ورسوله منهم، فقعدوا و،ركوا اِلعُذار بالكلية .
 ليعذرهم، ومن عاد،ه أن ةعذر من له عذر. وحيُم  أن معىن قوله: ) اْلموَعذ  رووَن ( أي: الذةن هلم عذر، أ،وا إَ رسول هللا  

 . ِف دعواهم اَميان، ايفقُضي للخرول، وعد  عملهم بذلَ، ْ ،وعدهم) َوقَرَعَد الهذ ةَن َكَذبووا اَّللَه َوَرسووَلهو ( 
  ومن هذه اْلقوال الِت نقلناها عن القرطِب ةُبق لنا أن من ايفْسرةن من ةر  أن ايفقحود من ايفعذرةن : أصَاب

 اْلعذار ايفقبولة.
ح اَما  ابن كْْي هذا الرأي فقال : بق اَّلل  ،عاَ حال ذو  اْلعذا  ر ِف ،ر  اجلهاد ، وهم الذةن ْاءوا رسول اَّلل  وقد ْر

ةعُذرون إليه، وةبينون له ما هم فيه من الضعف وعد  القدرة على اخلرول وهم من أحياء العرب ممن حول ايفدةنة ... وهذا القول 
 ( .أي : َل ةأ،وا فيعُذروا .أظهر ِف معىن اْلةة ْلنه سبَانه قال بعد هذا : )َوقَرَعَد الهذ ةَن َكَذبووا اَّللَه َوَرسووَلهو 
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وقسمًا َل جييء وَل ةعُذر ،  وعلى هذا الرأي ،كون اْلةة قد ذكرت قسمق من اْلعراب : قسمًا ْاء معُذرًا إَ رسول اَّلل  
 وهذا القسم هو الذي ،وعده اَّلل  بسوء ايفحْي.

« ايفعذرون»ى هذا الرأي صاحب الكشاف فقال: ومنهم من ةر  أن ايفقحود بايفعذرةن: أصَاب اْلعذار الباطلة، وقد سار عل
 من عذر ِف اْلمر، إذا قحر فيه و،واىن وَل جيد فيه، وحقيقُه أنه ةوهم أن له عذرا فيما ةْع  وِل عذر له.

عُم إليهم ...  أو ايفعُذرون بإدغا  الُاء ِف الذال ، وهم الذةن ةعُذرون بالباط  ، كقوله ، ةعُذرون إليكم إذا ْر
الرأي ،كون اْلةة الكرمية قد ذكرت قسمق أةضاً من اْلعراب ، إِل أن أوهلما قد اعُذر بأعذار غْي مقبولة ، وثانيهما وعلى هذا 

َل ةعُذر ، ب  قعد ِف داره محرا على كْره ، ولذا قال أبو عمرو بن العالء : كال الْرةقق كان سيئا : قو  ،كلْوا عذراً بالباط  
َ بقوله )َوْاَء اْلموَعذ  رووَن( ، وقو  ختلْوا من غْي عذر فقعدوا ْرأة على اَّلل  وهم ايفنافقون ، فُوعدهم وهم الذةن عناهم اَّلل  ،عا

نرْهوْم َعذاٌب أَل يٌم( . يبو الهذ ةَن َكَْرووا م   اَّلل  بقوله : )َسيوح 
ن اْلةة الكرمية ذكرت نوعق من اْلعراب، والذي ةبدو لنا أن الرأي اْلول أقرب إَ الحواب لُناسقه مع ما ةْيده ظاهر اْلةة، ْل

 أحدُها : ايفعذرون، أي أصَاب اْلعذار ، وثانيهما : الذةن قعدوا ِف بيوهتم مكذبق َّلل  ولرسوله .
ُهـــْم َعَذاٌب أَلِيٌم (  ي ُُّ الهِذيَن َكـــــــَفُروا ِمنـْ ُِ  ِف الدنيا واْلخرة .) َسُي

 الفوائد :
 ُخلف عن أمر مهم من اْلمور ، ليبعد اَنسان عن نْسه الُهمة .اسَُباب اِلعُذار عند ال -1
 أن اْلكم ِف الدنيا على الناهر . -2
 أن الرسول ِل ةعلم الغيب . -3
 طغيان بعض ايفنافقق ، واسُمراره و،عنُه ، حيث َل ةعُذر عن ختلْه ولو ظاهراً . -4
َُُحوْا َّلِلِ  َوَرُسوِلِه َما َعَلى ) لهْيَس َعَلى الضَُّعَفاء َواَل َعَلى اْلَمْرَضى وَ   اَل َعَلى الهِذيَن اَل ُيَُِدوَن َما يُنِفُقوَن َحَرٌج ِإَذا َن

ُلُكْم َعَليْ 91اْلُمْحِسِننَي ِمن َسِبيٍل َواَّللهُ َغُفوٌر رهِحيٌم ) ِه ُـََولهوْا ( َواَل َعَلى الهِذيَن ِإَذا َما َأُـَْوَك لَِتْحِمَلُهْم قـُْلَت اَل َأِ ُد َما َأمحِْ
َا السهِبيُل َعَلى الهِذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك َوُهْم َأْغِنَياء َرُضوْا بَِأن َيُكونُوْا 92وهَأْعيُـنُـُهْم َُِفيُض ِمَن الدهْمِع َحَزن ا َأاله ُيَُِدوْا َما يُنِفُقوَن ) ( ِإَّنه

 ( (93الَ يـَْعَلُموَن )َمَع اخْلََواِلِف َوطََبَع اَّللهُ َعَلى قـُُلوِِبِْم فـَُهْم 
 [ . 93 – 91] الُوبة : 

------------- 
 ِف أبداهنم وأبحارهم، الذةن ِل قوة هلم على اخلرول والقُال . ) لهْيَس َعَلى الضَُّعَفاء (
وعمى، وهذا شام  جلميع أنواع ايفرض الذي  ِل ةقدر صاحبه معه على اخلرول واجلهاد، من عرل،  ) َواَل َعَلى اْلَمْرَضى (

 ومحى، وذات اجلنب، والْاجل، وغْي ذلَ.
 أي: ِل جيدون زاداً، وِل راحلة ةُبلغون ِبا ِف سْرهم . ) َواَل َعَلى الهِذيَن اَل ُيَُِدوَن َما يُنِفُقوَن (

هم مع النِب  ) َحَرٌج (  إَ ،بو  لقُال الكافرةن . أي : إْ أو ذنب بسبب عد  خرْو
َُُحوْا َّلِلِ   بشرط أن ةنحَوا َّلل  ورسوله، بأن ةكونوا صادقي اَميان، وأن ةكون من نيُهم وعزمهم أهنم لو َوَرُسولِِه ( ) ِإَذا َن

 قدروا جلاهدوا، وأن ةْعلوا ما ةقدرون عليه من اْلث والذغيب والُشَّيع على اجلهاد.
 ْوا بالناس وَل ةْبطو  قال الُابوين هم ، وَل ةْْيوا الْنت ، فليس على : أي أخلحوا اِلميان والعم  الحاحل ، فلم ةْر
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 هؤِلء حرل ، اذا ،ركوا الغزو ْلهنم أصَاب أعذار .
 أن ةقيموا ِف البلد ، وحيذزوا عن إنشاء اْلراْيف ، وإثارة الْنت ، وةسعوا ِف  -هنا  -: ومعىن النحح  قال اجلمل

وا إَ الغزو ، وةقوموا ِبحاحل ،  بيوهتم ، ورلحوا اَميان والعم  َّلل  وةُابعوا الرسول  إةحال اخلْي إَ أه  اجملاهدةن الذةن خْر
 فَّملة هذه اْلمور جتر  جمر  النحح َّلل  ورسوله .

أي ليس عليهم ْناح ، وِل اَ معا،بُهم سبي  ، وصْهم باحملسنق ْلهنم نحَوا هلل ورسوله ،  ) َما َعَلى اْلُمْحِسِننَي ِمن َسِبيٍل (
 ف واللو  ، وهذا من بليغ الكال  ِلن معناه : ِل سبي  لعا،ب عليهم ، وهو ْار جمر  ايفْ  .ورفع عنهم العقوبة والُعني

 : وإذا أحسن العبد فيما ةقدر عليه، سقط عنه ما ِل ةقدر عليه. قال السعدي 
نه نقص أو وةسُدل ِبذه اْلةة على قاعدة وهي: أن من أحسن على غْيه، ِف نْسه أو ِف ماله، وحنو ذلَ، ْ ،ر،ب على إحسا

كايفْرط، أن عليه   -وهو ايفسيء-،لف، أنه غْي ضامن ْلنه حمسن، وِل سبي  على احملسنق، كما أنه ةدل على أن غْي احملسن 
 الضمان.

 ةغْر الزِلت وةسذها ، والغْور : اسم من أمساء هللا.) َواَّللهُ َغُفوٌر (  
 لى ك  من ةُوب.: الغْور: الذي َل ةزل ةغْر الذنوب وةُوب ع قال السعدي 
 اسرم مرن أمسراء هللا دال علرى إثبرات صرْة الرمحرة الواسرعة هلل ،عراَ ، كمرا قرال ،عراَ )فَرإ ْن َكرذهبووَ  فَرقورْ  رَبُّكورْم ذوو َرمْحَرةٍّ ) رهِحيٌم (  

َعْ  كو ه َشْيءٍّ ( . َعةٍّ ( وقال ،عاَ )َوَرمْحَِت  َوس   َواس 
نزل  ِف البكا ق الذةن ارادوا الغزو مع رسول هللا ، وَل جيد الرسول )ص( ما حيملهم ْوَك لَِتْحِمَلُهْم ( ) َواَل َعَلى الهِذيَن ِإَذا َما َأَُـ  

 عليه .
وقالوا : قد نذرنا اخلرول فامحلنا نغزو معَ ، فقال عليه  قال البيضاوي : هم " البكاءون ، سبعة من اِلنحار أ،وا رسول هللا  

 محلكم عليه ، فُولوا وهم ةبكون .الحالة والسال  : ِل اْد ما ا
 هلم معُذراً .) قـُْلَت ( 

ُلُكْم َعَلْيِه (  أي : ليس عندي ما أمحلكم عليه من الدواب . ) اَل َأِ ُد َما َأمحِْ
 . أي : انحرفوا وأعينهم ،سي  دمعاً من شدة اْلزن ) ُـََولهوْا وهَأْعيُـنُـُهْم َُِفيُض ِمَن الدهْمِع حزنا  (

 أي : ْلهنم َل جيدوا ما ةنْقونه لغزوهم ، وَل ةكن عند الرسول ما حيملهم عليه .ُدوْا َما يُنِفُقوَن ( ) َأاله ُيَِ 
َي هللا عنرْهوَما قَاَل )كونها َمع النهِب      اْلَْنَحار ي   رض 

اًِل ِف َغزَاة فَرَقاَل: إ نه ب اْلَمد ةَنة   وقد ْاء ِف اْلدةث عن ْاب ر  ْبن  َعْبد  اَّلله  َْ َلر 
ْياً ، َوِلَ َقَطْعُوْم َواد ةاً إ ِله كانووا َمعكوم َحَبَسهومو اْلَمَرضو  ْرَوْ َمس  ر  ( َرواهو موْسل م .»َوِف  رواةَة  : « َما س  ْْ  إ ِله َشركووكوْم ِف اَْل

ْعَنا م ْن َغْزَوة  ،َربووَ  َمَع النهِب     َعْن أََنسٍّ  ورواهو البوَخار يُّ  َْ ْعباً َوَِل َواد ةاً »فَرَقاَل:   قَاَل ) َر َنا بايفد ةنة  َما َسَلْكَنا ش  َْ إ نه أَقْرَواَماً خْل
 إ ِله َوهوْم َمَعَنا ، َحَبَسهوْم اْلعوْذرو ( رواه البخاري .

 عزمه عليها  معالعم ، وأنه من فض  هللا عز ْو  إثابة العبد إذا عَّز عن القربة والطاعة  أنه النية الحاْلة ،بلغ ما ةبلغ
. 

 قال ابن ايفبار  : رب عم  قلي  ،كربه النية .
 وقال بعض السلف : أخلص النية ةكَْ القلي  من العم  .
 وقال داود الطا ي : رأة  اخلْي كله إملا جيمعه حسن النية .
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 وقال حييي بن أيب كْْي : ،علموا النية فإهنا أبلغ من العم  .
 وقال : إنَ ما ،زال خبْي ما نوة  اخلْي . وأوصى اَما  أمحد ابنه باخلْي

 : حتسر السلف على فوات الطاعة 
 يفا بلغ ابن عمر حدةث فض  شهود اجلنازة قال : لقد فرطنا قرارةط كْْية .

ليه وةبكي. فقلنا: ما لَ ،بكي؟ فقال: ما اغربت ِف سبي  هللا.  قال إبراهيم بن أدهم: دخلنا على عابد مرةض وهو ةننر إَ ْر
ر ةَن أَ،َرْوا َرسووَل اَّلله   عن  ْ . فَرَقاَل  أيب َأنه فروَقرَاَء اْلموَها َْات  اْلعوَلى َوالنهع يم  اْلموق يم  َر «. َوَما َذاَ  » فَرَقالووا َذَهَب أَْه و الدُّثوور  ب الده

. فَرَقاَل َرسوولو اَّلله  قَالووا ةوَحلُّوَن َكَما نوَحل  ى َوَةحوومووَن َكَما َنحوو و َوةَرََُحدهقووَن َوَِل  أََفاَل أوَعل  موكوْم »  نَرََُحدهقو َوةروْعُ قووَن َوَِل نروْعُ ،و
َْْ  َما َصنَرْعُوْم َشْيًئا ،وْدر كووَن ب ه  َمْن َسبَرَقكوْم َوَ،ْسب قووَن ب ه  َمْن بَرْعدَكوْم َوَِل َةكوونو َأَحٌد أَْفَضَ  م ْنكوْم إ ِله َمنْ  وا بَرَلى ةَا قَالو «.  َصَنَع م 

ووَن َوَهَْمدووَن دوبروَر كو    َصالَةٍّ َثالَثًا َوَثالَث َق َمرهًة » َرسووَل اَّلله . قَاَل  َووَن َو،وَكرب   ََ «. ،وَسب   ر ةَن إ   ْ َع فروَقرَاءو اْلموَها َْ قَاَل أَبوو َصال حٍّ فَرَر
ََْعلووا م ْْرَلهو. فَرَقاَل َرسوولو اَّلله  فَرَقالووا مسَ َع إ ْخَوانروَنا أَْه و اَْلمْ  َرسوول  اَّلله   َا فَرَعْلَنا فَر ََ َفْض و اَّلله  ةروْؤ، يه  َمْن َةَشاءو »  َوال  ِب   «َذل 

 بكى أحد السلف فقي  له : ما ةبكيَ ؟ قال : على ةو  مضى ما صمُه ، وعلى ليلة ما قمُها .
 .ة بأن ،حد ق بأرض قيمُها ما ِت ألف درهمنْسه حق فا،ُه صالة العحر ِف كاع عاقب عمر بن اخلطاب 

 .كان إذا فا،ُه صالة ِف كاعة أحيا ،لَ الليلة  -رضي هللا عنهما  -ابن عمر 
 فا،  ابن أيب ربيعة ركعُا سنة الَّْر فأعُ، رقبة.

َا السهِبيُل َعَلى الهِذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك َوُهْم َأْغِنَياء ( )  َا السهب ي و ةِإَّنه ه واللو  ةُناول الذةن  ةسُأذنو  وهم أغنياء قادرون على إ مله ُْو
 اخلرول ِل عذر هلم، فهؤِلء .

 ْلنْسهم ومن دةنهم .) َرُضوْا (  
 كالنساء واْلطْال وحنوهم.) بَِأن َيُكونُوْا َمَع اخْلََواِلِف ( 
 أي : خُم عليها فال ةدخلها خْي .) َوطََبَع اَّللهُ َعَلى قـُُلوِِبِْم ( 

 ما ةنْعهم .ُهْم الَ يـَْعَلُموَن ( ) فَـ 
  : وإملا رضوا ِبذه اْلال ْلن اَّلل  طبع على قلوِبم أي: خُم عليها، فال ةدخلها خْي، وِل حيسون قال السعدي

 ِبحاْلهم الدةنية والدنيوةة ) فَرهوْم ِل ةَرْعَلمووَن ( عقوبة هلم، على ما اقذفوا.
 الفوائد :

 على اليسر ورفع اْلرل . أن الُكاليف اَسالمية ،قو  -1
،  قال اَما  القرطِب : قوله ،عاَ ) لَْيَس َعَلى الضَُّعْاء  َوِل َعَلى اْلَمْرضى ... ( هذه اْلةة أص  ِف سقوط الُكليف عن العاْز

،عاَ  فك  من عَّز عن شيء مسقط عنه ، وِل فرق بق العَّز من ْهة القوة أو العَّز من ْهة ايفال. وننْي هذه اْلةة قوله.
ْْساً إ ِله ووْسَعها ( .  ) ِل ةوَكل  فو اَّللهو نَر

 أن اجلهاد ِل جيب على ايفرةض والعاْز .-2
 فض  النية الحاْلة .– 3
وا  -4 دت النية الحادقة ِف فع  اخلْي. حح  الْواب وإن َل ةكن هنا  عم  ، بدلي  أن ايفؤمنق الذةن َل رْر أنه مىت ْو

 بأهنم مشاركون يفن خرل ِف اْلْر. النِب  للَّهاد لعذر شرعي ، بشرهم
وب النحح هلل ولرسوله . -5  ْو
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 . فض  هؤِلء الحَابة حيث حزنوا على فوات اجلهاد ِف سبي  هللا مع رسوله  – 6
 من عالمة اَميان الَُسر على فوات الطاعة . -7
 ذ  الُخلف عن اجلهاد يفن قادراً .-8
 خطر الطبع على القلب . -9
بَ ) يـَْعتَ   َْ ارُِكْم َوَسيَـَرى اَّللهُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َلُه ِذُروَن ِإلَْيُكْم ِإَذا رََ ْعُتْم ِإلَْيِهْم ُقْل اَل ُـَْعَتِذُروا َلْن نـُْؤِمَن َلُكْم َقْد نـَبهأَنَا اَّللهُ ِمْن َأ

َنبِ ُ ُكْم ِبَا ُكنْ   ( (94ُتْم ُـَْعَمُلوَن )ُـَُردُّوَن ِإََل َعايِِ اْلَغْي ُِّ َوالشهَهاَدِة فـَيـُ
 [ . 94] الُوبة : 

--------- 
هادكم . ) يـَْعَتِذُروَن ِإلَْيُكْم ِإَذا رََ ْعُتْم ِإلَْيِهْم ( عُم إليهم من سْركم ْو  أي: ةعُذر إليكم هؤِلء ايفُخلْون عن غزوة ،بو  إذا ْر

 هلم .) ُقْل ( 
 عُذروا فلن نحدقكم فيما ،قولون .أي : ِل ، ) اَل ُـَْعَتِذُروا َلْن نـُْؤِمَن َلُكْم (
َبارُِكْم (  َْ  أي : قد أعلمنا هللا أحوالكم .) َقْد نـَبهأَنَا اَّللهُ ِمْن َأ

 أي : سينهر أعمالكم للناس ِف الدنيا .) َوَسيَـَرى اَّللهُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه ( 
عون بعد مما،كم اَ هللا ،عاَ ، الذي ةعلم السر والعالنية ، وِل ختْى عليه  أي : َْلُه ُـَُردُّوَن ِإََل َعايِِ اْلَغْي ُِّ َوالشهَهاَدة (   ،ْر

 خافية .
َنبِ ُ ُكْم ِبَا ُكْنُتْم ُـَْعَمُلوَن (   أي : فيخربكم بأعمالكم ، خْيها وشرها ، وجيزةكم عليها .) فـَيـُ

 الفوائد :
 حضور ك  أمر ِف عز لإلسال  .أن أه  النْاق ةعُذرون لُخلْهم عن اجلهاد ، وهم ةعُذرون عن  -1
 لن ةنْع اعُذار الكاذب . -2
 أن هللا سيْضح ايفنافقق . -3
 أن هللا ةعلم السر وأخْى . -4
 هتدةد لك  مناف، بيو  القيامة ، حيث سينهر للناس ما ِف قلوِبم من اخلبث . -5
 إثبات ةو  القيامة . -6

ُهْم ِإنـهُهْم رِْ ٌس َوَمْأَواُهْم َ َهنهُم َ َزاء  ِبَا َكانُوا ) َسَيْحِلُفوَن بِاَّللِه َلُكْم ِإَذا انـَْقلَ  ُهْم فََأْعِرُضوا َعنـْ َيْكِسُبوَن ْبُتْم ِإلَْيِهْم لِتُـْعِرُضوا َعنـْ
ُهْم فَِِنه اَّللهَ اَل يـَْرَضى َعِن اْلَقْوِم اْلفَ 95) ْن ُـَْرَضْوا َعنـْ ُهْم فَِِ َُِْلُفوَن َلُكْم لِتَـْرَضْوا َعنـْ  ( ( .96اِسِقنَي )( 

 [ . 96 – 95] الُوبة : 
------------- 

ُهْم ( َقَلْبُتْم ِإلَْيِهْم لِتُـْعِرُضوا َعنـْ ررب ،عاَ رسوله وايفؤمنق فيقول سيَلف لكم هؤِلء ايفخلهْون إذا  ) َسَيْحِلُفوَن بِاَّللِه َلُكْم ِإَذا انـْ
عُم إليهم أي إَ ايفدةنة من أْ  أن ،عرضوا عنهم   .ْر

ُهْم (   احُقاراً هلم .) فََأْعِرُضوا َعنـْ
 أي : خبْاء جنس بواطنهم واعُقاداهتم .) ِإنـهُهْم رِْ ٌس ( 



155 

 

 ِف آخرهتم .) َوَمْأَواُهْم ( 
اسم من أمساء النار، مسي  بذلَ إما لبعد قعرها، من قوهلم: بئر ْهنا ، إذا كان  عميقة القعر، وقي : مشُقة من ) َ َهنهُم ( 

 وهي الغلنة، مسي  بذلَ لغلظ أمرها ِف العذاب، فُكون ممنوعة من الحرف للعلمية والُأنيث ايفعنوي. اجلهومة
 أي : من اْلثا  واخلطاةا .) َ َزاء  ِبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن ( 

ُهْم ( َُِْلُفوَن َلُكْم لِتَـْرَضْوا َعنـْ ، أي : حيلْون لكم بأعنم اْلميان  كرره لبيان كذِبم وللَُذةر من اِلغذار ِبعاذةرهم الكاذبة  ) 
 لينالوا رضاكم .

ُهْم فَِِنه اَّللهَ اَل يـَْرَضى َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقني (  ْن ُـَْرَضْوا َعنـْ أي : فإن رضيُم عنهم فإن رضاكم ِل ةنْعهم ، ْلن هللا ساخط ) فَِِ
وا عن طاعة هللا وعن طاعة رسوله .  عليهم ، ْلهنم فسقة ، خْر

  : ،ها من َْرها لإلفساد .الْس  اخلرول ، ومنه مسي  الْأرة الْوةسقة خلرْو
 الفوائد :

 أن ايفنافقق أه  أميان كاذبة . -1
 قلة ،عنيم هللا عند ايفنافقق . -2
 ذ  كْرة اْللف . -3
 اَعراض عن هؤِلء ايفنافقق احُقاراً هلم . -4
س جنس خبْاء الناهر والباطن . -5  أن هؤِلء ايفنافقق ْر
 أن ْزاء هؤِلء النار بسبب كْرهم وذنوِبم . -6
ب؟ -7  هرمي الرضا على الْاس، اجملاهر بْسقه ، إذ جيب بروْغضه فكيف ةورضى عنه وحيو
( َوِمَن اأْلَْعَراِب َمْن 97َحِكيٌم ) َعِليمٌ  ) اأْلَْعَراُب َأَشدُّ ُكْفر ا َونَِفاق ا َوَأْ َدُر َأاله يـَْعَلُموا ُحُدوَد َما أَنـَْزَل اَّللهُ َعَلى َرُسولِِه َواَّللهُ  

يٌع َعِليٌم ) ( َوِمَن اأْلَْعَراِب َمْن يـُْؤِمُن بِاَّللِه َواْليَـْوِم 98يـَتهِخُذ َما يـُْنِف ُُّ َمْغَرم ا َويـَتَـَربهُص ِبُكُم الدهَوائَِر َعَلْيِهْم َدائَِرُة السهْوِء َواَّللهُ َسَِ
ِر َويـَتهِخُذ َما يـُْنفِ  َِ ُلُهُم اَّللهُ ِف َرمْحَِتِه ِإنه اْْل َِ ُْم َسُيْد ََ  اَّللهَ َغُفوٌر   ُُّ قـُُربَاٍت ِعْنَد اَّللِه َوَفَلَواِت الرهُسوِل َأاَل ِإنـهَها قـُْربٌَة 

 (( .99رَِحيٌم )
 [ . 99 – 97] الُوبة : 

------------- 
 وهم سكان البادةة .) اأْلَْعَراُب ( 
 أي : أشد كْراً وأعنم نْاقاً من كْار ومنافقي اْلاضرة .اق ا( ) َأَشدُّ ُكْفر ا َونِفَ 

 أي: وهم أَو بأِل ةعلموا ما أنزل هللا على رسوله من اْلحكا  والشرا ع.) َوَأْ َدُر َأاله يـَْعَلُموا ُحُدوَد َما أَنـَْزَل اَّللهُ َعَلى َرُسولِِه ( 
 : َل ةذكر معهما ما ةدل على مْض  عليه ، فيَّوز أن ةكونا و ) أشد ( و ) أْدر ( امسا ،ْضي  و  قال ابن عاشور

 على ظاهرُها فيكون ايفْض  عليه أه  اْلضر ، أي كْار ومنافقي ايفدةنة ، وهذا هو الذي ،واطأ عليه كيع ايفْسرةن.
 كما شاءوا ،   : وإملا كانوا أشد كْراً ونْاقاً لْخرهم وطيشهم و،ربيُهم بال سا س وِل مؤدب ، فقد نشأوا قال أبو حيان

 ولبعدهم عن مشاهدة العلماء ، ومعرفة كُاب هللا وسنة رسوله ، فكانوا أطل، لساناً بالكْر من منافقي ايفدةنة .
 : وه : وقال الرازي  ... والسبب فيه ْو
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 أن أه  البدو ةشبهون الوحوش. األول : 
ب مزةد الُيه وال اين :  والُكرب والنخوة والْخر والطي  عليهم . اسُيالء اهلواء اْلار اليابس عليهم ، وذلَ ةْو

أهنم ما كانوا ه  سياسة سا س ، وِل ،أدةب مؤدب ، وِل ضبط ضابط فنشؤا كما شاؤوا ، ومن كان كذلَ خرل  وال الُ : 
 على أشد اجلهات فساداً.

ملة ، كيف ةكون مساوةًا يفن َل ، وبيانا،ه الشافية ، و،أدةبا،ه الكا أن من أصبح وأمسى مشاهدًا لوعظ رسول هللا  والرابع :
 ةؤاثر هذا اخلْي ، وَل ةسمع خربه.

 والسبب ِف كون اْلعراب أشد كْراً ونْاقاً بوعدهم عن جمالسة العلماء ومساع القرآن والسنن وايفواعظ . وقال اخلازن : 
 رً  وقال السعدي ْْ ا َون َْاقًا ( من اْلاضرة الذةن فيهم  : ةقول ،عاَ )  اْلْعرَاب  ( وهم سكان البادةة والرباري ) َأَشدُّ كو

َدرو َأِل  ْْ كْر ونْاق، وذلَ ْلسباب كْْية: منها: أهنم بعيدون عن معرفة الشرا ع الدةنية واْلعمال واْلحكا ، فهم أحر  ) َوَأ
ف اْلاضرة، فإهنم أقرب ْلن ةعلموا ةَرْعَلمووا حودووَد َما أَنزَل اَّللهو َعَلى َرسوول ه  ( من أصول اَميان وأحكا  اْلوامر والنواهي، خبال

،حورات حسنة، وإرادات للخْي، الذي ةعلمون، ما ِل ةكون  -بسبب هذا العلم-حدود ما أنزل اَّلل  على رسوله، فيَدث هلم 
 ِف البادةة.

البادةة، فلذلَ   وفيهم من لطافة الطبع واِلنقياد للداعي ما ليس ِف البادةة، وجيالسون أه  اَميان، ورالطوهنم أكْر من أه 
كانوا أحر  للخْي من أه  البادةة، وإن كان ِف البادةة واْلاضرة، كْار ومنافقون، فْي البادةة أشد وأغلظ مما ِف اْلاضرة. ومن 

 ذلَ أن اْلعراب أحرص على اْلموال، وأشح فيها.
 :   وًِل ، وإملا كان  البعْة من أه  القر  ويفا كان  الغلنة واجلْاء ِف أه  البوادي ، َل ةبعث هللا منهم رس قال ابن ك

ي إ لَْيه ْم م ْن أَْه   اْلقوَر  ( ، ويفا أهد  ذلَ اْل اًِل نووح  َْ ََ إ ِله ر  عرايب ،لَ اهلدةة لرسول ، كما قال ،عاَ ) َوَما أَْرَسْلَنا م ْن قَرْبل 
من قرشي أو ثقْي أو أنحاري أو دوسي ( ْلن ، فرد  عليه َأضعافها حىت رضي قال ) لقد ُهم  أِل أقب  هدةة إِل  هللا 

 هؤِلء كانوا ةسكنون ايفدن : مكة والطا ف وايفدةنة واليمن ، فهم ألطف أخالقاً من اْلعراب ، يفا ِف طباع اْلعراب من اجلْاء .
 ِبن ةسَُ، أن ةعلمه اَميان واْلكمة .) َواَّللهُ َعِليٌم (  
 علم واجله  واَميان والكْر والنْاق ، ِل ةسأل عما ةْع  لعلمه وحكمُه .فيما قسم بق عباده من ال) َحِكيٌم (  

أي : ومن هؤِلء اْلعراب اجلهالء ، من ةعد ما ةحرفه ِف سبي  هللا وةُحدق به ،  ) َوِمَن اأْلَْعَراِب َمْن يـَتهِخُذ َما يـُْنِف ُُّ َمْغَرم ا (
و له  ثواباً ، وِل ةكاد ةؤدةها إِل كرهاً . غرامة وخسراناً ، ْلنه ِل ةنْقه احُساباً فال ةْر

 هذا نص من ايفنافقق منهم ، ومعىن ) ةُخذ ( ِف هذه اْلةات أي جيع  مقحده وِل ةنوي فيه غْي  قال ابن عطية :
ا ِل من ايفغر  وايفأْ ، ولكن كْر اسُعمال ايفغر  فيما ةؤدةه اَنسان مم ذلَ ، وأص  " ايفغر  " الدةن ، ومنه ،عوذ رسول هللا 

 ةلزمه حب، ، وِف اللْظ معىن اللزو  ، ومنه قوله ،عاَ ) إن عذاِبا كان غراماً ( أي مكروهاً ِلزماً .
 أي : ةنُنر بكم اْلوادث واْلفات .) َويـَتَـَربهُص ِبُكُم الدهَوائَِر ( 

  : ُنر أن ،نقلب اْلمور عليكم ِبوت قوله ،عاَ ) َوةَرَُرَربهصو ب كومو الدوا ر ( ةعين ايفوت والقُ  ، أي ةنقال الرازي
 الرسول ، وةنهر عليكم ايفشركون.

  : و ) الدوا ر ( ايفحا ب الِت ِل خملص لإلنسان منها فهي هيط به كما هيط الدا رة ، وقد حيُم  أن قال ابن عطية
 ،شُ، من دور الزمان ، وايفعىن ةنُنر بكم ما ،أيت به اْلةا  و،دور به .
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 : عاَ ) َوةَرَُرَربهصو ب كومو الدوا ر ( الذبص اِلنُنار ; وقد ،قد   ، والدوا ر كع دا رة ، وهي اْلالة  قوله وقال القرطيب،
 ايفنقلبة عن النعمة إَ البلية ، أي جيمعون إَ اجله  باَنْاق سوء الدخلة وخبث القلب.

 : يهم دوا ر الدهر، وفَّا ع الزمان، أي: من عداوهتم للمؤمنق وبغضهم هلم، أهنم ةودون وةنُنرون ف قال السعدي
 وهذا سينعكس عليهم فعليهم دا رة السوء ، وأما ايفؤمنون فلهم الدا رة اْلسنة على أعدا هم، وهلم العقىب اْلسنة،

 كلة اعذاضية للدعاء عليهم أي عليهم ةدور العذاب واهلال  . ) َعَلْيِهْم َدائَِرُة السهْوِء (
يٌع (   أحد . لك ) َواَّللهُ َسَِ

 ) بك  شيء ، ِل ختْي عليه خافية ، ةعلم السر وأخْى . ) َعِليٌم 
 : َوليس اْلعراب كلهم مذمومق، ب  منهم قسم ممدوح ، وهلذا قال ،عا 
وده ، وبربوبيُه ، وبألوهيُه ، وبأمسا ه وصْا،ه .) َوِمَن اأْلَْعَراِب َمْن يـُْؤِمُن بِاَّللِه (    أي : ةؤمن بْو

ِر (  ) َواْليَـْومِ  َِ  وهو ةو  القيامة ، مسي بذلَ ْلنه ِل ةو  بعده .اْْل
  : هؤِلء هم ايفؤمنون من اْلعراب وفهاهم هللا حقهم من الْناء عليهم ، وهم أضداد الْرةقق اْلَخرةن قال ابن عاشور

 اً ( .ايفذكورةن ِف قوله ) اْلعراب أشد كْراً ونْاقاً ( وقوله ) ومن اْلعراب من ةُخذ ما ةنْ، َمغرم
ه اَّلل  ،عاَ والقرب منه . ) َويـَتهِخُذ َما يـُْنِف ُُّ قـُُربَاٍت ِعْنَد اَّللِه (  أي: حيُسب نْقُه، وةقحد ِبا ْو

  : أي ةُخذون ما ةنْقون ،قرباً عند هللا.قال ابن عاشور 
  ه هلم، و،ربةكه عليهم،أي : ) و ( جيعلها وسيلة لر ) َصَلَوات  الرهسوول  ( أي: دعا ) َوَفَلَواِت الرهُسوِل (
ُْم ( ََ )أِل( اداة اسُُْاح للُنبيه على اِلعُناء باْلمر; أي: أِل إن هذا اَنْاق قربة عنيمة ، ،قرِبم لرضا رِبم ،  ) َأاَل ِإنـهَها قـُْربٌَة 

 حيث انْقوها خملحق .
ُلُهُم اَّللهُ ِف َرمْحَِتِه (  َِ  أعدها للمُقق .أي : سيدخلهم هللا ِف ْنُه الِت  ) َسُيْد
 . فايفراد بالرمحة هنا الرمحة ايفخلوقة وهي اجلنة ، ْلن الرمحة الحْة ِل ميكن أن ةدخ  الناس فيها 

 ) قال ،عاَ للَّنة : أنِت رمحِت أرحم بَ من أشاء ( . قال 
رَاطًا مُّْسَُق يماً ( .وكما ِف قوله ،عاَ ) فََأمها الهذ ةَن آَمنووْا ب اَّلله  َواْعََُحمووْا ب ه  َفَسيوْدخ    لوهوْم ِف  َرمْحَةٍّ م  ْنهو َوَفْض ٍّ َوةَرْهد ةه ْم إ لَْيه  ص 

فيغْر السيئات العنيمة يفن ،اب إليه، وةعم عباده برمحُه، الِت وسع  ك  شيء، ورص عباده ايفؤمنق ) ِإنه اَّللهَ َغُفوٌر رَِحيٌم ( 
 ا من ايفخالْات، وجيزل هلم فيها أنواع ايفْوبات.برمحة ةوفقهم فيها إَ اخلْيات، وحيميهم فيه

 الفوائد :
 ذ  الغلنة واجلْاء . -1
ة واحدة ِف عداوهتم وبغضهم لإلسال  . -2  أن ايفنافقق ليسوا على دْر
 ذ  البعد عن العلم وأهله ومكانه .-3
 اْلرص على القرب من مواطن العلم واخلْي . -4
 ْي والعلم .أن اَنسان ةذ  حبسب بعده من اخل -5
أن اْلعراب كأه  اْلاضرة، منهم ايفمدوح ومنهم ايفذمو ، فلم ةذمهم اَّلل  على جمرد ،عرِبم وبادةُهم، إملا ذمهم على ،ر   -6

، وأهنم ِف مننة ذلَ.  أوامر اَّلل 
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 أن الكْر والنْاق ةزةد وةنقص وةغلظ ورف حبسب اْلحوال. -7
ب  فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إَ الشر -8 ممن ةعرفه، ْلن اَّلل  ذ  اْلعراب، وأخرب أهنم أشد كْراً ونْاقاً ، وذكر السبب ايفْو

 لذلَ، وأهنم أْدر أن ِل ةعلموا حدود ما أنزل اَّلل  على رسوله.
ميان، أن العلم النافع الذي هو أنْع العلو ، معرفة حدود ما أنزل اَّلل  على رسوله، من أصول الدةن وفروعه، كمعرفة حدود اَ -9

 واَسال ، واَحسان، والُقو ، والْالح، والطاعة، والرب، والحلة، واَحسان، والكْر، والنْاق، والْسوق، والعحيان، والزنا، 
أنه ةنبغي للمؤمن أن ةؤدي ما عليه من اْلقوق، منشرح الحدر، مطمئن النْس، وحيرص أن ،كون مغنماً، وِل ،كون  -10

 مغرماً.
 ْالفة الطبع ،زةد النْوس السيئة وحشة ونْوراً.أن غلظ القلوب و   -11

ْحَساٍن َرِضَي اَّللهُ َعنْـ  َُاِر َوالهِذيَن اُـهبَـُعوُهْم بِِِ ُْم َ نهاٍت َِتِْري ) َوالسهاِبُقوَن اأْلَوهُلوَن ِمَن اْلُمَهاِ رِيَن َواأْلَْن ََ ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعده 
اِلِدي ََ َهاُر   ( ( .100َن ِفيَها أََبد ا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )حَتْتَـَها اأْلَنـْ

 [ . 100] الُوبة : 
---------- 

 الذةن سبقوا هذه اْلمة باَميان واهلَّرة واجلهاد وإقامة دةن هللا .) َوالسهاِبُقوَن اأْلَوهُلوَن ( 
 َسال  .الذةن هَّروا قومهم وعشْيهتم وانُقلوا إَ دار ا) ِمَن اْلُمَهاِ رِيَن (  

َُاِر (   على أعدا ه الكْار . الذةن نحروا رسول هللا ) َواأْلَْن
 : اخُلف ِف السابقق اْلولق من ايفهاْرةن واْلنحار من هم على أقوال 

 . هم الذةن صلوا إَ القبلُق وشهدوا بدراً فقيل : 
 هم الذةن باةعوا بيعة الرضوان.وقيل : 
 فيمن أسلم قب  اهلَّرة .وقيل : 

ْحَساٍن ( )  باِلعُقادات واْلقوال واْلعمال، فهؤِلء، هم الذةن سلموا من الذ ، وحح  هلم هناةة ايفدح،  َوالهِذيَن اُـهبَـُعوُهْم بِِِ
.  وأفض  الكرامات من اَّلل 

 واَحسان : هو العم  الحاحل. قال ابن عاشور :
 والباء للمالبسة.

ق ما بعْهم على اَميان إِل اَخالص ، فهم حمسنون ، وأما الذةن ا،بعوهم فمن وإملا قيد هذا الْرة، خاصة ْلن السابقق اْلول
بينهم من آمن اعُزازًا بايفسلمق حق صاروا أكْر أه  ايفدةنة ، فمنهم من آمن وِف إميانه ضعف و،ردد ، مْ  ايفؤلْة قلوِبم ، 

 م ايفذكورون مع ايفنافقق ِف قوله ،عاَ:فرِبا نزل ِبم إَ النْاق ورِبا ار،قى ِبم إَ اَميان الكام  ، وه
 ) لئن َل ةنُه ايفنافقون والذةن ِف قلوِبم مرض (  فإذا بلغوا ر،بة اَحسان دخلوا ِف وعد الرضى من هللا وإعداد اجلنات.

ُهْم ( اهتم وجت ) َرِضَي اَّللهُ َعنـْ  اوز عن زِلهتم .أي : رضى اَّلل  عنهم ِف إمياهنم وإخالصهم ، فُقب  أعماهلم ، ورفع دْر
 ورضاه ،عاَ أكرب من نعيم اجلنة .

 . َوفيه إثبات رضا هللا ،عا 
 ِبا أسبغه عليهم من نعم ْليلة ، وِبا نالوه منه. سبَانه. من هداةة وثواب. ) َوَرُضوا َعْنُه (
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 على الطاعة واِلميان . : رضي هللا عنهم لطاعُهم اةاه وإْابُهم نبيه ، ورضوا عنه يفا اْزل هلم من الْواب قال الطَبي 
ُْم َ نهاٍت َِتِْري حَتْتَـَها اأْلَنـَْهاُر (  ََ أي : أنه سبَانه جبانب رضاه عنهم ورضاهم عنه ِف الدنيا ، قد أعد هلم سبَانه ِف ) َوَأَعده 

 اْلخرة ْنات جتري من ه  أشَّارها اْلهنار .
اِلِديَن ِفيَها أََبد ا ( ََ دوه.ِل ةبغون عنها حوِل وِل ة )   طلبون منها بدِل ْلهنم مهما ِتنوه، أدركوه، ومهما أرادوه، ْو

الذي حح  هلم فيه، ك  حمبوب للنْوس، ولذة لْلرواح، ونعيم للقلوب، وشهوة لْلبدان، واندفع عنهم  ) َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ( 
 ك  حمذور.
 الفوائد :

 الْناء على الحَابة ، و،زكيُهم من هللا . -1
 مؤمناً ومات على اَميان ، ولو ختل  إسالمه ردة .   ) السْارةين ( . : من اُْمع بالنِب  والحَايب

 وقد ْاءت النحوص الكْْية بُزكيُهم والْناء عليهم .
ر ةَن َواْْلَْنَحار  َوالهذ ةَن ا،رهبَرعووهوْم ب إ ْحَسانٍّ َرض  قال ،عاَ )   ْ  ( . َي اَّللهو َعنرْهوْم َوَرضووا َعْنهو َوالسهاب قووَن اْْلَوهلووَن م َن اْلموَها

 قال ابن ،يمية : فرضي هللا عن السابقق من غْي اشذاط إحسان وَل ةرضى عن الُابعق إِل أن ةُبعوهم بإحسان .
نَرهوْم ،َررَاهو  قال ،عاَ ) ْهار  رومَحَاء بَريرْ دهاء َعَلى اْلكو ْم روكهعًا سوَّهدًا ةَرْبَُرغووَن َفْضاًل م  َن اَّلله  َور ْضَواناً حمَُّمهٌد رهسوولو اَّلله  َوالهذ ةَن َمَعهو َأش 

ََ َمَْرلوهوْم ِف  الُرهْورَاة  َوَمَْرلوهوْم ِف  اَْ جن ي   َكَزرْعٍّ أَ  ْووه ه م م  ْن أَثَر  السَُّّوود  َذل  يَماهوْم ِف  وو ْخرََل َشْطأَهو َفآَزرَهو فَاْسَُرْغَلَظ فَاْسَُرَو  َعَلى س 
ْ  سووق   َات  م نرْهوم مهْغ ْهاَر َوَعَد اَّللهو الهذ ةَن آَمنووا َوَعم لووا الحهاْل  بو الزُّرهاَع ل َيغ يَظ ِب  مو اْلكو راً َعن يماً ( .ه  ةروْعَّ  ْْ  َرًة َوَأ

ََ َهَْ  الشهَََّرة  فَرَعل مَ  َي اَّللهو َعن  اْلموْؤم ن َق إ ْذ ةروَباة عووَن ررررْم فَرَُْاً  وقال ،عاَ ) َلَقْد َرض  ررررررْم َوأَثَابَرهو َما ِف  قرولووِب  ْم فَأَنَزَل السهك يَنَة َعَلْيه 
 َقر ةباً ( .

 قال ابن كْْي : فعلم ما ِف قلوِبم : أي : من الحدق والوفاء والسمع والطاعة .
ُْح  َوقَاَ،َ  أووْ  َْ ََْ، م ن قَرْب   اْل َْقووا م ن بَرْعدو َوقَا،َرلووا وَكوالا َوَعَد اَّللهو وقال ،عاَ ) ِل َةْسَُو ي م نكوم مهْن أَن ًة م  َن الهذ ةَن أَن َْ ََ أَْعَنمو َدَر لَئ 

َا ،َرْعَملووَن َخب ْي ( .  اْلْوْسىَن َواَّللهو ِب 
 وقد اسُدل ابن حز  ِبذه اْلةة على ان كيع الحَابة باجلنة .

نرْ وقال ،عاَ ) َلَقد ،هاَب هللا َعَلى النهِب    وَ  ر ةَن َواْلَنَحار  الهذ ةَن ا،رهبَرعووهو ِف  َساَعة  اْلعوْسَرة  م ن بَرْعد  َما َكاَد ةَز ةغو قرولووبو َفر ة،ٍّ م    ْ هوْم اْلموَها
يم ( .  ْوه ،َاَب َعَلْيه ْم إ نههو ِب  ْم َرؤووٌف رهح 

 الْالثة الذةن خلْوا وقد نزل  ،وبُهم .وقد حضر غزوة ،بو  كيع من كان حاضراً من الحَابة ، إِل من عذره هللا و 
 َعن  النهِب    

ْوه الهذ ةَن ةَرلوونَرهوْم  وعْن َعْبد  اَّلله  ْوه الهذ ةَن ةَرلوونَرهوْم  ْوه » َفاَل أَْدر ي ِف  الْهال َْة  أَْو ِف  الرهاب َعة  قَاَل «. قَاَل ) َخيرْرو النهاس  قَرْرَ  
 ه ْم َخْلٌف َ،ْسب ،و َشَهاَدةو َأَحد ه ْم ميَ يَنهو َوميَ ينوهو َشَهاَدَ،هو ( مُْ، عليه .ةَرََُخلهفو م ْن بَرْعد  

 وايفراد أصَابه . قال النووي : ا،ْ، العلماء على أن خْي القرون قرنه 
 ِف هذا اْلدةث اصَابه . وقال ابن حَّر : وايفراد بقرن النِب 

ُّ قَا وَعْن َأيب  َسع يدٍّ اخْلوْدر ي    َْْ  أوحودٍّ َذَهًبا َما بَرَلَغ موده َأَحد ه ْم ،  َل : قَاَل النهِب  ََْ، م  ايب  فَرَلْو أَنه َأَحدَكوْم أَنْر ََ ) َِل َ،سوبُّوا َأْص
َْه ( مُْ، عليه . ي  َوَِل َنح 

 أن ايفهاْرةن أفض  من اْلنحار .-2
َي اَّللهو أوًِل : ْلن هللا قدمهم ِف الُنزة  فقال ،عاَ )َوالسهاب قو  ر ةَن َواْْلَْنَحار  َوالهذ ةَن ا،رهبَرعووهوْم ب إ ْحَسانٍّ َرض   ْ وَن اْْلَوهلووَن م َن اْلموَها
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َْْوزو  ََ اْل نهاتٍّ جَتْر ي َهَُْرَها اْْلَنْرَهارو َخال د ةَن ف يَها أَبَداً َذل  َْ  اْلَعن يمو( .َعنرْهوْم َوَرضووا َعْنهو َوأََعده هَلوْم 
 ْلهنم كعوا بق اهلَّرة والنحرة .ثانياً : و 

َنههو َداعٍّ إلَْيه  َةْسب قوهو  -3 ََ اخلَْْْي  َعَلى الُهاِل  ; ْل  ي   السهاب ،  إ ْْض   َوالُهاِل  ،َاب ٌع لَهو فَرهوَو إَماٌ  لَهو َوَلهو قال اجلحاص : ف يه  الدهَِللَةو َعَلى ،َر
ُّ صَ  ر ه  ، َكَما قَاَل النهِب  ْْ ْْ و َأ ََ ةَرْو   اْلق  م  َا إ رو َمْن َعم َ  ِب  ْْ روَها َوَأ ْْ َياَمة  ، َوَمْن َسنه لهى اَّللهو َعَلْيه  َوَسلهَم : ) َمْن َسنه سونهًة َحَسَنًة فَرَلهو َأ

ََ السه  ََ ةَرْو   اْلق َياَمة  ( وََكَذل  َا إ َنههو ِف  َمْعىَن َمْن سونهًة َسي  َئًة فَرَعَلْيه  و ْزروَها َوو ْزرو َمْن َعم َ  ِب  ََ الشهر   َأْسَوأو َحاًِل م ْن الُهاب ع  َلهو ; ْل  اب ،و إ
م لونه أَثْرَقاهَلوْم َوأَثْرَقاًِل َمَع أَثْرَقاهل  م ( . َْ ََ : ) َولََي  َسنههو ، َوقَاَل اَّللهو ،َرَعا

 فضيلة ْليب بكر ْلنه أول من أسلم . -4
 .فض  اهلَّرة ِف سبي  هللا  -5
 فض  نحرة دةن هللا . -6
 ِلبد من اَحسان ِف العم  حىت ةكون صاْلاً .-7
 إثبات الرضا هلل ،عاَ . -8
 حب الحَابة ، ْلن هللا أثىن عليهم وزكاهم . -9

بـُُهْم َمرهُـَنْيِ َلُه ) َومِمهْن َحْوَلُكْم ِمَن اأْلَْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى النِ َفاِق اَل ُـَعْ  َلُمُهْم ََنُْن نـَْعَلُمُهْم َسنُـَعذِ 
 ( ( 101يـَُردُّوَن ِإََل َعَذاٍب َعِظيٍم )

 [ . 101] الُوبة :  
---------- 

 قون .أن ِف أحياء العرب ممن حول ايفدةنة مناف ررب هللا ،عاَ رسوله ) َومِمهْن َحْوَلُكْم ِمَن اأْلَْعَراِب ُمَناِفُقوَن (  
 أةضاً منافقون .) َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة ( 
 أي : ِترنوا عليه ، واسُمروا وازدادوا فيه طغياناً .) َمَرُدوا َعَلى النِ َفاِق ( 

 . بأعياهنم فُعاقبهم ، أو ،عاملهم ِبقُضى نْاقهم ، يفا هلل ِف ذلَ من اْلكمة الباهرررررررة) اَل ُـَْعَلُمُهْم ( 
 ْلَ عاَل السر والعالنية ونعلم نْاقهم ونعرفَ حاهلم. َلُمُهْم () ََنُْن نـَعْ 

بـُُهْم َمرهُـَنْيِ (   قي  : ِف الدنيا بالقُ  والسِب ، وبعد ذلَ بعذاب القرب.) َسنُـَعذِ 
  وِل خالف بق ايفُأولق أن " العذاب العنيم " الذي ةردون إليه هو عذاب اْلخرة ، وأكْر الناس أن قال ابن عطية :

 العذاب ايفُوسط هو عذاب القرب .
 واخُلف ِف عذاب ايفرة اْلَو :

 فقال جماهد وغْيه : هو عذاِبم بالقُ  واجلوع ، وهذا بعيد ْلن منهم من َل ةحبه هذا .
 وقال ابن عباس أةضاً : عذاِبم هو بإقامة حدود الشرع عليهم مع كراهيُهم فيه .

 سال  وعلو كلمُه .وقال ابن إسَاق : عذاِبم هو ُههم بنهور اَ
 وقال ابن عباس وهو اْلشهر عنه : عذاِبم هو فضيَُهم ووصمهم بالنْاق .

عون إَ خالقهم ) َلُه يـَُردُّوَن ِإََل َعَذاٍب َعِظيٍم (   ةو  القيامة فيعذِبم عذابا عنيما بسبب  -سبَانه  -أي : ْ ةعودون وةْر
 .إصرارهم على النْاق ، ورسوخهم ِف ايفكر واخلداع
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 الفوائد :
ود ِف ك  مكان . -1  أن النْاق مْو
 فضح هللا للمنافقق . -2
ررة واحدة . -3  أن ايفنافقق ليسوا على دْر
 أنه ِل ةعلم ما ِف القلوب إِل هللا . -4
 أن اَنسان ِف الدنيا حيكم بالناهر دون الباطن . -5
 هتدةد شدةد للمنافقق بالعذاب بالدنيا والقرب واْلخرة . -6
َر َسيِ   ا َعَسى اَّللهُ َأْن يـَُتوَب َعَلْيِهْم ِإنه ا ) ََ َلُطوا َعَمَل  َفاِْل ا َوآ ََ ُروَن اْعتَـَرُفوا ِبُذنُوِِبِْم  ََ  ( ( .102َّللهَ َغُفوٌر رَِحيٌم )َوآ

 [ . 102] الُوبة : 
---------- 

ًبا وشكًا ، شرع ِف بيان حال ايفذنبق الذةن ،أخروا عن اجلهاد يفا بَرقه ،عاَ حال ايفنافقق ايفُخلْق عن الَغزاة رغبة عنها و،كذة
 كساًل وميالً إَ الراحة، مع إمياهنم و،حدةقهم باْل، فقال : 

ُروَن اْعتَـَرُفوا ِبُذنُوِِبِْم (   ََ  أي: أقروا ِبا، وندموا عليها، وسعوا ِف الُوبة منها، والُطهر من أدراهنا. ) َوآ
 وِف ايفراد ِبم قوِلن :

 أهنم قو  من ايفنافقق ،ابوا من نْاقهم وأخلحوا . أحدمها :
 وحَّة هذا القول أن قوله ،عاَ ) وآخرون ... (  عطف على قوله ) وممن حولكم من اْلعراب منافقون ... ( .

ِف غزوة   : وهو قول كهور ايفْسرةن إهنا نزل  ِف كاعة من ايفسلمق من أه  ايفدةنة ختلْوا عن رسول هللا والقول ال اين
 ،بو  ْ ندموا على ذلَ

 قوله ) وآخرون اعذفوا بذنوِبم ...( بيان ْلال طا ْة من ايفسلمق ضعيْة اهلمم ِف أمر الدةن ، وَل  قال اْللوسي :
 ةكونوا منافقق على الحَيح ، وقي  هم طا ْة ايفنافقق إِل أهنم وفقوا للُوبة فُاب اَّلل  عليهم .

د معك  م أةها ايفؤمنون قو  آخرون من صْاهتم أهنم اعذفوا بذنوِبم ، أي : أقروا ِبا وَل ةنكروها.وايفعىن : وةْو
 قال أه  ايفعاَ : اِلعذاف عبارة عن اَقرار بالشيء ومعناه أهنم أقروا بذنبهم وفيه دقيقة وهي أهنم َل  قال اخلازن :

 عذفوا على أنْسهم بذنوِبم وندموا على ما فعلوا.ةعُذروا عن ختلْهم بأعذار باطلة كغْيهم من ايفنافقق ولكن ا
َر َسيِ  ا  (  ََ َلُطوا َعَمَل  فاِْلا  َوآ ََ أي : خلطوا عملهم الحاحل وهو ْهادهم ِف سبي  اَّلل  قب  غزوة ،بو  ، بعم  سيئ وهو ) 

 ختلْهم عن اخلرول إَ هذه الغزوة.
  وه : قال الرازي  : ِف هذا العم  الحاحل ْو

 م  الحاحل هو اِلعذاف بالذنب والندامة عليه والُوبة منه ، والسيء هو الُخلف عن الغزو.الع األول :
هم مع الرسول وال اين   إَ سا ر الغزوات ، والسيء هو ختلْهم عن غزوة ،بو . : العم  الحاحل خرْو

 : خرل عن الكْر والشر ، الذي وِل ةكون العم  صاْلًا إِل إذا كان مع العبد أص  الُوحيد واَميان، ايف قال السعدي
هو شرط لك  عم  صاحل، فهؤِلء خلطوا اْلعمال الحاْلة، باْلعمال السيئة، من الَُّرؤ على بعض احملرمات، والُقحْي ِف 

اء، بأن ةغْر اَّلل  هلم .  بعض الواْبات، مع اِلعذاف بذلَ والْر
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 اَ : أن ةقب  ،وبُهم ، وةغس  ، حوبُهم ، وةَُّاوز عن خطاةاهم.(  أي : عسى اَّلل  ،ع ) َعَسى اَّللهُ َأْن يـَُتوَب َعَلْيِهمْ 
وعرب سبَانه بعسى لإلشعار بأن ما ةْعله ،عاَ ليس إِل على سبي  الُْض  منه ، حىت ِل ةُك  الشخص ، ب  ةكون على 

 خوف وحذر.
كرمي ، واَّلل  ،عاَ أكر  من أن ةطمع   وقد قالوا إن كلمة عسى مىت صدرت عن اَّلل  ،عاَ فهي مَُققة الوقوع ، ْلهنا صادرة من

 أحداً ِف شيء ِل ةعطيه إةاه.
 : و،وبُه على عبده نوعان: قال السعدي 

 الُوفي، للُوبة. األول:
 قبوهلا بعد وقوعها منهم. وال اين: 
اء قبول ،وبُهم ، إذ معناه ، إن اَّلل  ،عاَ كْْي ايفغْرة ) ِإنه اَّللهَ َغُفوٌر رَِحيم (   للُا بق ، واسع الرمحة للمَسنق. ،علي  لْر
 : واجلمهور أن اْلةة نزل  ِف شأن ايفُخل ْق عن غزوة ،بو  ، وكانوا ربطوا أنْسهم كما فع  أبو لوبابة ،  قال القرطيب

ِل : وأنا أقسم باهلل  هو الذي ةطلقهم وةرضى عنهم ، فقال النِب  وعاهدوا هللا أِل ةطلقوا أنْسهم حىت ةكون رسول هللا 
أطلقهم وِل أعذرهم حىت أومر بإطالقهم َرغبوا عين  وختل ْوا عن الغزو مع ايفسلمق ، فأنزل هللا هذه اْلةة ; فلما نزل  أرس  إليهم 

 فأطلقهم وعذرهم. النِب  
 ايفُلوثق.إِل أهنا عامة ِف ك  ايفذنبق اخلاطئق ايفخلحق -وإن كان  نزل  ِف أناس معينق -: وهذه اْلةة  قال ابن ك  

 الفوائد :
 أنه ِل ةسلم أحد من الذنب . -1
 أن وقوع اَنسان ِف الذنب ْ ،وبُه ِل ةعُرب نقحاً . -2
 أن هللا ةُوب على الُا بق وةْرح بذلَ . -3
 إثبات امسق من أمساء هللا وُها : الُواب الرحيم . -4
َِِْم َفَدَقة  َُُطهِ ُرُهْم َوُـُزَك ِ   َُْذ ِمْن َأْمَوا يٌع َعِليٌم ))  ُْم َواَّللهُ َسَِ ََ  ( .( 103يِهْم ِِبَا َوَفلِ  َعَلْيِهْم ِإنه َفََلََُك َسَكٌن 

 [ . 103] الُوبة : 
---------- 

َِِْم َفَدَقة  ( ْذ ِمْن َأْمَوا َُ بأن ةأخوَذ من أمواهلم صدَقة ةطهرهم وةزكيهم ِبا، وهذا عا  وإن أعاد  أمر هللا ،عاَ رسوله  ) 
 عضهم الضمْي ِف "أمواهلم" إَ الذةن اعذفوا بذنوِبم وخلطوا عماًل صاْلًا وآخر سيئاً .ب
 قوله ،عاَ ) خذ من أمواهلم صدقة ( . قال ابن اجلوزي : 

ا قال ايفْسرون : " يفا ،اب هللا عز ْو  على أيب لبابة وأصَابه قالوا : ةا رسول هللا ، هذه أموالنا فُحدق ِبا عنا ، فقال : "م
 أومرت أن آخذ من أموالكم شيئاً" " فنزل  هذه اْلةة.

 وِف هذه الحدقة قوِلن.
 أهنا الحدقة الِت بذلوها ،طوعاً ، قاله ابن زةد ، واجلمهور. أحدمها :
 الزكاة ، قاله عكرمة. وال اين :
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 ودفعها إَ الْقراء  وقال بعضهم إن اْلةة كال  مبُدأ وايفقحود منها إجياب أخذها من اْلغنياء: …  وقال اخلازن
 وهذا قول أكْر الْقهاء واسُدلوا ِبا على إجياب أخذ الزكاة.

ُرُهْم (   من الذنوب واْلخالق .) َُُطهِ 
يِهْم ِِبَا (  أي: ،نميهم، و،زةد ِف أخالقهم اْلسنة، وأعماهلم الحاْلة ، و،زةد ِف ثواِبم الدنيوي واْلخروي ، و،نمي ) َوُـُزَكِ 

 أمواهلم.
 دقة :فضا   الح 

اءت النحوص الكْْية ِف فضلها :  الحدقة فضلها عنيم ، وأْرِبا كبْي ، ْو
 أهنا برهان على صدق إميان صاحبها .أوال  : 

 رواه مسلم . (  ) والحدقة برهان ْلدةث أيب مالَ اْلشعري . قال : قال 
 ان.: وأما الحدقة فهي برهان ، ... فكذلَ الحدقة برهان على صَة اَمي قال ابن ر  ُّ

 أهنا ،طهْي للنْس.ثانيا  : 
ََ َسَكٌن    َا َوَص    َعَلْيه ْم إ نه َصالَ،  هَلوْم ( .كما قال ،عاَ ) خوْذ م ْن أَْمَواهل  ْم َصَدَقًة ،وَطه  روهوْم َو،روزَك  يه ْم ِب 

 أهنا ،زةد ايفال . ثال ا  :
 ) ما نقح  صدقة من مال ( رواه مسلم . قال 

 صاحبها ةو  القيامة . أهنا ،نل  رابعا  :
 كما ِف حدةث ) العبد ِف ظ  صدقُه ةو  القيامة ( رواه ابن حبان .

  مغْرة الذنوب: َامسا  :
 رواه الذمذي.(  وِف اْلدةث ) والحدقة ،طْئ اخلطيئة كما ةطْئ ايفاء النار

 ةكون ِف ظ  هللا ةو  ِل ظ  إِل ظله . سادسا  :
ْوٌ  َ،َحدهقَ  ْ ،و ميَ ينوهو ( . كما ِف حدةث ) َوَر َالوهو َما ،روْن  ب َحَدَقةٍّ فََأْخَْاَها َحىته َِل ،َرْعَلَم مش 

 : سبب للنَّاة من النار . سابعا  
 للنساء ) ،حدقن ، فإَ رأةُكن أكْر أه  النار ( مُْ، عليه . كما قال 

 ) ا،قوا النار ولو بش، ِترة ( مُْ، عليه . وقال 
 و كان  قليلة .أن هللا ةضاعْها ول ثامنا  :

ََ،و اَّللهو الر  با َوةروْريب  الحهَدقَات  ( .  كما قال ،عاَ )مَيْ
 ) إن هللا ةريب الحدقة كما ةريب أحدكم فلوه ( مُْ، عليه . وقال 

إ ِله َأَخَذَها الرهمْحَنو ب َيم ين ه   -اَّللهو إ ِله الطهي  َب  َوِلَ ةَرْقَب و  -) َما َ،َحدهَق َأَحٌد ب َحَدَقةٍّ م ْن طَي  بٍّ  عن أيب هوَرةْرَرَة قال . قَاَل َرسوولو اَّلله  
يَلهو ( مُْ، عليه .َوإ ْن َكاَنْ  َِتْرًَة فَرَُرْربوو ِف  َكف   الرهمْحَن  َحىته َ،كووَن أَْعَنَم م َن اجْلََب   َكَما ةروَرىب   َأَحدوكوْم فَرلو   وههو أَْو َفح 

ة الرب )اجلنة(ُاسعا  :    ،نال باَنْاق: دْر
ْ قووا مم ها هو بُّوَن ( . ه َحىته ،روْن  كما قال ،عاَ )َلْن ،َرَنالووا اْلرب 
 وكان ابن عمر إذا أعَّبه شيء من ماله ،حدق به .
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 صاحب الحدقة موعود باخللف .عاشرا  : 
ْقُوْم م ْن َشْيءٍّ فَرهوَو روْل ْوهو َوهوَو َخيرْرو  َْ الرهاز ق َق (  أي رلْه عليكم ِف الدنيا بالبذل ، وِف اْلخرة باجلزاء كما قال ،عاَ ) َوَما أَنْر

 والْواب .
 سبب لدعاء ايفال كة .اْلادي عشر : 

) ما من ةو  ةحبح العباد فيه إِل ملكان ةنزِلن فيقول أحدُها : اللهم أعط منْقًا خلًْا ، وةقول اْلخر : اللهم أعط  قال 
 ممسكاً ،لْاً ( مُْ، عليه .

 ن فيها انشراح الحدر، وراحة القلب وطمأنينُه .ال اين عشر : أ
ََ  َعْن َأىب  هوَرةْرَرَة قَاَل َضَرَب َرسوولو اَّلله   نهَُان  م ْن َحد ةدٍّ َقد  اْضطورهْت أَْةد ةه َما إ  ْو َلْق  َعَلْيه َما  ْو ي   َواْلموََُحد  ق  َكَمَْ   َر  ) َمََْ  اْلَبخ 

ْوَو ثوَدة  ه َما َو،رَ  َى أَنَام َلهو َو،َرْع ي و كولهَما َهمه رَاق يه َما َفَََّعَ  اْلموََُحد  قو كولهَما َ،َحدهَق ب َحَدقَةٍّ انْرَبَسَطْ  َعْنهو َحىته ،روَغش   َعَ  اْلَبخ  َْ أَثَررَهو َو
عوَها َوِلَ ،َرَوسهع (  سووَل اَّلله  قَاَل فَأَنَا رَأَْة و رَ « . ب َحَدَقةٍّ قَرَلَحْ  َوَأَخَذْت كو ُّ َحْلَقةٍّ َمَكانَرَها  ْيب ه  فَرَلْو رَأَةْرَُهو ةروَوس   َْ ةَرقوولو ب إ ْصَبع ه  ِف  

 مُْ، عليه .
 الْض  الكبْي . ال الُ عشر :

ابَةٍّ ا َعْن َأىب  هوَرةْررََة َعن  النهِب     ََ ْوٌ  ب َْالَةٍّ م َن اَْلْرض  َفَسم َع َصْو،اً ِف  َس َنا َر ََابو قَال ) بَريرْ ََ السه َهى َذل  ْس،  َحد ةَقَة فواَلنٍّ . فَرَُرَن
ََ اْلَماَء كولههو فَرََُُبهعَ  رَال  َقد  اْسَُرْوَعَبْ  َذل  ََ الش   ٌة م ْن ، ْل َْ ْوٌ  قَا  ٌم ِف  َحد ةَقُ ه  حيوَو  لو اْلَماَء  فَأَفْررََغ َماَءهو ِف  َحرهةٍّ فَإ َذا َشْر اْلَماَء فَإ َذا َر

ا ََ ابَة  فَرَقاَل لَهو ةَا عَ ِب  ْس ََ ََ قَاَل فواَلٌن . ل ال ْسم  الهذ ي مسَ َع ِف  السه ْبَد اَّلله  َل َ َ،ْسأَلوين  َعن  امسْ ي فَرَقاَل ، ه  فَرَقاَل َلهو ةَا َعْبَد اَّلله  َما امْسو
ََاب  الهذ ي َهَذا َماؤوهو ةَرقوولو اْس،  َحد ة َ   مسَ ْع و َصْو،اً ِف  السه ََ إ  َ   أَْننورو إ  ََ َفَما َ،ْحَنعو ف يَها قَاَل أَمها إ َذا قروْلَ  َهَذا فَإ   َقَة فواَلنٍّ ِل مسْ 

رولوْ ه  َوآكو و أَنَا َوع َياِل ثرولوْاً َوأَرودُّ ف يَها ثرولوَْه ( رواه مسلم . َها فَأََ،َحدهقو بْ  نرْ  َما َرْرولو م 
 سُغْر هلم ، أي: للمؤمنق عموماً وخحوصاً عندما ةدفعون إليَ زكاة أمواهلم.أي: ادع هلم وا ) َوَفلِ  َعَلْيِهْم ( 
َ بحدقة قو  َصلهى عليهم، فأ،اه أيب  كما رواه مسلم ِف صَيَه، عن عبد هللا بن أيب أوىف قال ) كان رسول هللا    إذا أويت 

 بحدقُه فقال: "اللهم َص  على آل أيب أوىف ( .
َ .وِف اْلدةث اْلخر: أن امر  ي. فقال: "صلى هللا عليَ، وعلى زْو  أة قال : ةا رسول هللا، ص   عليه وعلى زْو
ُْم ( ََ  أي: طمأنينة لقلوِبم، واسُبشار هلم . ) ِإنه َفََلََُك َسَكٌن 

يٌع (  لدعا َ، مسع إْابة وقبول. ) َواَّللهُ َسَِ
، وةأمرهم بالحدقة،  قدر نيُه، فكان النِب أحوال العباد ونياهتم، فيَّازي ك  عام  بعمله، وعلى ) َعِليٌم (  ميُْ  ْلمر اَّلل 

 وةبعث عماله جلباةُها، فإذا أ،اه أحد بحدقُه دعا له وبره .
 الفوائد :

ِف اْلةة :أن العبد ِل ميكنه أن ةُطهر وةُزكى حىت ررل زكاة ماله، وأنه ِل ةكْرها شيء سو  أدا ها، ْلن الزكاة والُطهْي  -1
 راْها.مُوقف على إخ

وفيها: اسَُباب الدعاء من اَما  أو نا به يفن أد  زكا،ه بالربكة، وأن ذلَ ةنبغي، أن ةكون ْهراً ، حبيث ةسمعه ايفُحدق -2
 فيسكن إليه.
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وةؤخذ من ايفعىن، أنه ةنبغي إدخال السرور على ايفؤمن بالكال  اللق، والدعاء له، وحنو ذلَ مما ةكون فيه طمأنينة، وسكون  -3
 به. وأنه ةنبغي ،نشيط من أنْ، نْقة وعم  عمال صاْلا بالدعاء له والْناء، وحنو ذلَ.  ) ،ْسْي السعدي ( .لقل
 فض  الحدقة . -4
 إثبات امسق من أمساء هللا وُها : السميع ، والعليم . -5

َُذُ  ُهَدقَاِت َوَأنه اَّللهَ ُهَو التـهوهاُب الرهِحيُم ) ) َأَيْ يـَْعَلُموا َأنه اَّللهَ ُهَو يـَْقَبُل التـهْوبََة َعْن ِعَباِدِا َويَْأ  ( ( .104ال
 [ . 104] الُوبة : 

---------- 
 أي: أما علموا سعة رمحة اَّلل  وعمو  كرمه . ) َأَيْ يـَْعَلُموا  (

 اَ بُوبة عبده، إذا ،اب أعنم فرح ةقدر.لُا بق من أي ذنب كان، ب  ةْرح ،ع) َأنه اَّللهَ ُهَو يـَْقَبُل التـهْوبََة َعْن ِعَباِدِا ( ا
ُهَدقَاِت (  ُذ ال َُ منهم أي: ةقبلها، وةأخذها بيمينه، فْيبيها ْلحدهم كما ةريب الْر  فلوه، حىت ،كون الُمرة الواحدة  ) َويَْأ

 كاجلب  العنيم، فكيف ِبا هو أكرب وأكْر من ذلَ.
كوْم َِل ةَرََُحدهقو َأَحٌد ب َُْمرَةٍّ م ْن َكْسبٍّ طَي  بٍّ إ ِله َأَخَذَها اَّللهو ب َيم ين ه  فَريروَرب  يَها َكَما ةروَرىب   َأَحدو »  قَالَ  َعْن َأىب  هوَرةْررََة َأنه َرسووَل اَّلله  

َْْ  اجْلََب   أَْو أَْعَنم ( مُْ، عليه .  فَرلووههو أَْو قَرلووَصهو َحىته َ،كووَن م 
 أي: كْْي الُوبة على الُا بق، فمن ،اب إليه ،اب عليه، ولو ،كررت منه ايفعحية  مراراً .) َوَأنه اَّللهَ ُهَو التـهوهاُب ( 

 الذي وسع  رمحُه ك  شيء، وكُبها للذةن ةُقون، وةؤ،ون الزكاة، وةؤمنون بآةا،ه، وةُبعون رسوله.) الرهِحيُم (  
 : فضل التوبة 

 أوال  : أهنا سب ُّ حملبة هللا .
  حيو بُّ الُرهوهاب َق َوحيو بُّ اْلموََُطه  ر ةَن ( .قال ،عاَ ) إ نه اَّللهَ 

 ثانيا  : أهنا طاعة ومرادة هلل ُعاَل .
 قال ،عاَ ) َواَّللهو ةور ةدو َأْن ةَرُووَب َعَلْيكوْم ( .

 ثال ا  : أن التوبة سب ُّ الفَلح، والفوز بسعادة الدارين:
  ََ يعاً  قرال ،عاَ ) َو،ووبووا إ  َووَن ( .اَّلله  كَ  ل  ْْ  أَةرَُّها اْلموْؤم نووَن َلَعلهكوْم ،رو

وِل ةسرر، وِل ةطريب، وِل ةسكن، وِل ةطمئن إِل  قال شيخ اَسال  ابن ،يمية رمحه هللا: فالقلب ِل ةحلح، وِل ةْلح، وِل ةُلذذ،
 بعبادة ربه وحبه، واَنابة إليه .

طاياا.  ُوحا  كفهر هللا ِبا مجيع ذنوبهرابعا  : بالتوبة ُكفر السي ات: فِذا ُاب العبد ُوبة ن  َو
ََ اَّلله   ْ  َر َعْنكوْم َسي  َئا، كومْ  قال ،عاَ ) ةَا أَةرَُّها الهذ ةَن آَمنووا ،ووبووا إ  َلكوْمَ ْنهاتٍّ جَتْر ي م ْن َهُْ َها  ،َرْوبًَة َنحووحًا َعَسى رَبُّكوْم َأْن ةوَك َوةوْدخ 

 اْلَنْرَهارو ( .
 وبة ُبدل السي ات حسنات: فِذا حُسنت التوبة بدهل هللا سي ات فاحبها حسنات .َامسا  : بالت

 ََ اً فَأوْولَئ  ْووراً  قال ،عاَ ) إ ِله َمْن ،َاَب َوآَمَن َوَعم َ  َعَماًل َصاْل  يماً ( . ةروَبد  لو اَّللهو َسي  َئاهت  ْم َحَسَناتٍّ وََكاَن اَّللهو َغ  َرح 
 وعم  صاحل . ُا بق إذا اقذن بُوبُهم إميانوهذا من أعنم البشارة لل 

ََ فَرَُْاً  َفر َح بشيء فَرَرَحهو  قال ابن عباس ر رضي هللا عنهما ما رأة  النِب  َنا َل َْ ِبذه اْلةة يفا أنزل ، وفرحه بنزول ) إ نها فَرَُ
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ََ َوَما ،ََأخهَر (  موب يناً. ََ اَّللهو َما ،َرَقدهَ  م ْن َذنْب  ْ َر َل  .ل يَرْغ
 والبنني . سادسا  : التوبة سب ُّ للمتاع اْلسن، ونزول األمطار، وزيادة القوة، والمداد باألموال

ْوه ،ووبووا إ لَْيه    ْ رووا رَبهكوْم  َْ ٍّ موَسماى َوةروْؤت  كو ه ذ ي َفْض ٍّ  قال ،عاَ ) َوَأْن اْسَُرْغ ََ َأ َُ  ْعكوْم َمَُاعاً َحَسناً إ   َفْضَلهو ( . ميو
ْ  السهَماَء َعَلْيكومْ  ) َوةَا قَرْو    ،عاَ على لسان هود  وقال ْوه ،ووبووا إ لَْيه  ةروْرس  ْ رووا رَبهكوْم  ََ قرووه، كوْم َوِل  اْسَُرْغ م ْدرَارًا َوةَز دْكوْم قرووهًة إ 

 ،َرَُرَولهْوا جموْر م ق ( .
ْ رووا رَبهكومْ  وقال على لسان نوح  ْ  السهَماَء َعَلْيكوْم م ْدرَاراً إ نه  ) فَرقوْل و اْسَُرْغ ْهارًا . ةروْرس  ْد دْكوْم ب َأْمَوالٍّ َوبَن َق َوجَيَْعْ   هو َكاَن َغ َوميو

نهاتٍّ َوجَيَْع ْ  َْ  َلكوْم أَنْرَهاراً ( . َلكوْم 
 سابعا  : سب ُّ لفرح هللا ُعاَل .

َرْوبَة  َعْبد ه  م ْن َأَحد كوْم كما ِف حدةث )  ٌَْ، عليه .هللو أفْررَحو بُ   َسَقَط َعَلى بَع ْيه  وقد أضلههو ِف أرضٍّ َفالةٍّ ( موُره
 الفوائد :

 سعة رمحة هللا بُوبُه على الُا بق . -1
 أن من ،اب وند  واسُغْر ،اب هللا عليه مهما عنم ذنبه . -2
 فض  الحدقة .-3
َنبِ ُ ُكْم ِبَا ُكْنُتْم ) َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اَّللهُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلمُ    ْؤِمُنوَن َوَستُـَردُّوَن ِإََل َعايِِ اْلَغْي ُِّ َوالشهَهاَدِة فـَيـُ

 ( ( .105ُـَْعَمُلوَن )
 [ . 105] الُوبة : 

---------- 
: هذا َوعيد، ةعين من هللا ،عاَ للمخالْق ... ( قال جماهد ) َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اَّللهُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستُـَردُّونَ  

 أوامره بأن أعماهلم سُعَرضو عليه ،بار  و،عاَ، وعلى الرسول، وعلى ايفؤمنق.
 وهذا كا ن ِل حمالة ةو  القيامة، كما قال ) ةَرْوَمئ ذٍّ ،روْعَرضووَن ِل خَتَْْى م ْنكوْم َخاف َيٌة ( . 

َلى السهرَا  رو   ( .  وقال ،عاَ ) ةَرْوَ  ،روبرْ
َ  َما ِف  الحُّدوور   ( .   وقال ،عاَ ) َوحوح  
 وقد ةنهر ذلَ للناس ِف الدنيا . 

أنه قال ) لو أن أحدكم ةعم  ِف صخرة َصماء ليس هلا باب وِل كووهة ، ْلخرل هللا عمله للناس  عن أيب سعيد، عن رسول هللا 
 كا ًنا ما كان ( .

 اْلموات من اْلقرباء والعشا ر ِف الربزخ . وقد ورد: أن أعمال اْلحياء ،وعَرض على
 ةقول ،عاَ ) َوقوْ   ( هلؤِلء ايفنافقق ) اْعَملووا  ( ما ،رون من اْلعمال، واسُمروا على باطلكم، فال  قال السعدي :

ََ َعاَل   هسبوا أن ذلَ، سيخْى . ) َفَسيَرَر  اَّللهو َعَمَلكوْم َوَرسوولوهو َواْلموْؤم نووَن ( أي: ِل بد أن ةُب ق عملكم وةُضح، ) َوَسُروَردُّوَن إ 
َا كوْنُوْم ،َرْعَملووَن ( من خْي وشر، فْي هذا الُهدةد والوعيد الشدةد على من اسُمر على باطله وطغيانه  اْلَغْيب  َوالشهَهاَدة  فَريروَنب  ئوكوْم ِب 

 وغيه وعحيانه.
 :الفوائد 

 هتدةد لك  مناف، وخمالف ْلوامر هللا . -1
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وب اخلوف من عذاب هللا . -2  ْو
 إثبات البعث واْلساب .-3
 أن ةو  القيامة ةنهر ك  على حقيقُه . -4
 أن هللا ِل رْى عليه شيء . -5

بـُُهْم َوِإمها يـَُتوُب َعَلْيِهْم َواَّللهُ َعِليٌم َحِكيٌم ) ُروَن ُمْرَ ْوَن أِلَْمِر اَّللِه ِإمها يـَُعذِ  ََ  ( ( .106) َوآ
 [ . 106: ] الُوبة 

--------- 
ُروَن ُمْرَ ْوَن أِلَْمِر اَّللهِ  ََ ( أي : وآخرون من ايفُخلْق ، مؤخرون اَ ان ةنهر امر هللا فيهم ، قال ابن عباس : هم " كعب  ) َوآ

لنِب )ص( عن  بن مالَ ، ومرارة بن الربيع ، وهالل بن امية ، َل ةسارعوا اَ الُوبة واِلعُذار ، وكانوا من اصَاب بدر ، فنهى ا
ئق ْلمره ،عاَ اَ ان ةَُّاوز عن سيئاهتم ، فهو ،عاَ وحده الذي ةقب  الُوبة ، وةُوب  كالمهم والسال  عليهم ، فحاروا مْر

 على العبد دون غْيه .
   م: : قال ابن عباس وجماهدو وع ْكر مة، والضَا  وغْي واحد: هم الْالثة الذةن خلْوا، أي: عن الُوبة، وه قال ابن ك

مرارة بن الربيع، وكعب بن مالَ، وهالل بن أمية، قعدوا عن غزوة ،بو  ِف كلة من قعد، كسال وميال إَ الدهَعة واْلْظ وطيب 
الْمار والنالل، ِل شكا ونْاقا، فكان  منهم طا ْة رََبطوا أنْسهم بالسواري، كما فع  أبو لوبابة وأصَابه، وطا ْة َل ةْعلوا 

ى هؤِلء عن الُوبة حىت نزل  اْلةة اْل،ية، وهي قوله ) ذلَ وهم هؤِلء الْال ثة ايفذكورون، فنزل  ،وبة أولئَ قب  هؤِلء، وأْر
ر ةَن َواْلْنَحار  ( ) َوَعَلى الْهالثَة  الهذ ةَن خول  ْووا َحىته إ َذا  ْ ا َرحوَبْ  ]َوَضاَقْ  َضاَقْ  َعَلْيه مو اْلْرضو ِب َ  َلَقْد ،َاَب اَّللهو َعَلى النهِب    َواْلموَها

ْوسوهوْم ( .كما سيأيت بيانه ِف حدةث كعب بن مالَ.  َعَلْيه ْم أَنْر
بـُُهْم َوِإمها يـَُتوُب َعَلْيِهْم (  أي: هم ه  عْو هللا، إن شاء فع  ِبم هذا، وإن شاء فع  ِبم ذا ، ولكن رمحُه ،غلب ) ِإمها يـَُعذِ 

 غضبه .
 عباد ونياهتم ، عليم ِبن ةسَُ، العقوبة ممن ةسَُ، العْو .بأحوال ال) َواَّللهُ َعِليٌم (  

ِف أفعاله وأقواله ةضع اْلشياء مواضعها، وةنزهلا منازهلا، فإن اقُض  حكمُه أن ةغْر هلم وةُوب عليهم غْر هلم ) َحِكيٌم ( 
 و،اب عليهم، وإن اقُض  حكمُه أن رذهلم وِل ةوفقهم للُوبة، فع  ذلَ.

 الفوائد :
 ن ختلف عن غزوة ،بو  بعض الحَابة كسالً ِل نْاقاً .أن مم -1
 قد ةكس  وقد ةقع ِف بعض ايفخالْات . -مهما عنم قدره  –أن اَنسان  -2
 رمحة هللا بعباده ولطْه ِبم . -3
 سعة رمحة هللا بُوبُه على هؤِلء الْالثة . -4
 أن رمحة هللا ،غلب غضبه . -5
 إثبات علم هللا الكام  . -6
 اْلكمة الكاملة هلل ،عاَ . إثبات -7
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َوَرُسولَُه ِمْن قـَْبُل َولََيْحِلُفنه ِإْن َأَرْدنَا ِإاله ) َوالهِذيَن اَتهَُذوا َمْسِجد ا ِضَرار ا وَُكْفر ا َوُـَْفرِيق ا بـَنْيَ اْلُمْؤِمِننَي َوِإْرَفاد ا ِلَمْن َحاَرَب اَّللهَ 
ا َلَمْسِجٌد ُأسِ َس َعَلى التـهْقَوى ِمْن َأوهِل يـَْوٍم َأَح ُُّّ َأْن ُـَُقوَم ِفيِه ِفيِه 107َكاِذبُوَن )اْْلُْسىَن َواَّللهُ َيْشَهُد ِإنـهُهْم لَ  ( اَل ُـَُقْم ِفيِه أََبد 

ُُِ ُُّّ اْلُمطههِ رِيَن ) ُُِبُّوَن َأْن يـََتَطههُروا َواَّللهُ  َيانَُه َعَلى ُـَْقَوى مِ 108رَِ اٌل  ٌر َأْم َمْن َأسهَس (  أَفَمْن َأسهَس بـُنـْ يـْ ََ َن اَّللِه َوِرْضَواٍن 
َيانَُه َعَلى َشَفا ُ ُرٍف َهاٍر فَانـَْهاَر بِِه ِف نَاِر َ َهنهَم َواَّللهُ اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظهاِلِمنَي ) َيانـُُهُم الهِذي بـَنَـْوا رِيَبة  109بـُنـْ ( اَل يـََزاُل بـُنـْ

 (110َع قـُُلوبـُُهْم َواَّللهُ َعِليٌم َحِكيٌم )ِف قـُُلوِِبِْم ِإاله َأْن ُـََقطه 
 [ . 108 – 107] الُوبة : 

---------------- 
( أي : ومن ايفنافقق كاعة بالغوا ِف اَْرا  ، حىت ابُنوا جممعًا ةدبرون فيه الشر ، ومسوه " ) َوالهِذيَن اَتهَُذوا َمْسِجد ا ِضَرار ا 
 شُهر باسم " مسَّد الضرار .مسَّدا " مضارة للمؤمنق ، وقد ا

 قال ابن عباس وجماهد وقُادة وعامة أه  الُْسْي  قال الواحدي :  الذةن اختذوا مسَّدًا ضرارًا كانوا اثين عشر :
اًل من ايفنافقق بنوا مسَّداً ةضارون به مسَّد قباء  ْر

 ( أي : نحرة للكْر الذي رْونه . وَُكْفر ا) 
 أي : ةْرقون بواسطُه كاعة ايفؤمنق ، وةحرفوهنم عن مسَّد قباء .ِنني ( ) َوُـَْفرِيق ا بـَنْيَ اْلُمْؤمِ 

( أي : ،رقبًا وانُنارًا لقدو  ) أيب عامر الْاس، ( الذي قال لرسول هللا : ِل أْد قوماً  ) َوِإْرَفاد ا ِلَمْن َحاَرَب اَّللهَ َوَرُسوَلهُ 
سَّد ، ليكون معقاًل له ، قال الطربي ِف رواةة الضَا  : هم ناس من ةقا،لونَ إِل قا،لَُ معهم ، وهو الذي أمرهم ببناء ايف

ع أبو عامر صلى فيه ، واذا قد  ظهر على "  ايفنافقق بنوا مسَّدا بقباء ، ةضارون به نِب هللا وايفسلمق ، وكانوا ةقولون : إذا ْر
 حممد " و،غلب عليه .

  َسووَلهو ( علة رابعة ِلختاذ هذا ايفسَّد.قوله ،عاَ )َوإ ْرَصاًدا ل َمْن َحاَرَب اَّللَه َور 
وهو أبو عامر الراهب ، الذي أعلن عداو،ه لدعوة « من حارب اَّلل  ورسوله » أي : واختذوه ليكون مكانًا ةرقبون فيه قدو  

 بناء مسَّد الضرار.« من قب  » اَسال  
هم ، وةطلب منهم أن ةُخذوا له معقاًل ةقد  عليهم فإن أبا عامر هذا ، كُب إَ كاعة من قومه. وهو عند هرق . ةعدهم وميني

 فيه فشرعوا ِف بناء هذا ايفسَّد .
 فقد أخرب هللا سبَانه أن الباعث هلم على بناء هذا ايفسَّد أمور أربعة : قال الشوكاين : 
 اْلو ل : الضرار لغْيهم ، وهو ايفضارة . 
 رادوا ببنا ه ،قوةة أه  النْاق .الْاَ : الكْر باهلل وايفباهاة ْله  اَسال  ، ْلهنم أ 
الْالث : الُْرة، بق ايفؤمنق; ْلهنم أرادوا أن ِل حيضروا مسَّد قباء ، فُق   كاعة ايفسلمق ، وِف ذلَ من اخُالف الكلمة  

 وبطالن اْللْة ما ِل رْى .
 الرابع : اَرصاد يفن حارب هللا ورسوله ، أي اَعداد ْلْ  من حارب هللا ورسوله 
( أي : وليقسمن ما أردنا ببنا ه إِل اخلْي واَحسان ، من الرف، بايفسكق ، والُوسعة على َولََيْحِلُفنه ِإْن َأَرْدنَا ِإاله اْْلُْسىَن ) 

 ايفحلق .
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رارًا يفسَّد قوباء، وكْراً  ) َواَّللهُ َيْشَهُد ِإنـهُهْم َلَكاِذبُونَ  باهلل، و،ْرةًقا بق ايفؤمنق،  ( أي: فيما قحدوا وفيما نَووا، وإملا بنوه ض 
 وإرصاًدا يفن حارب هللا ورسوله، وهو أبو عامر الْاس،، الذي ةقال له: "الراهب" لعنه هللا .

 أي : ِل ،ح  فيه ةا حممد أبداً ، ْلنه َل ةنب إِل ليكون معقاًل ْله  النْاق .) اَل ُـَُقْم ِفيِه أََبد ا ( 
  : ف يه  أَبَداً ةعىن مسَّد الضرار. ِل ،قم فيه للحالة ، وقد ةعرب عن الحالة بالقيا . ةقال  قوله ،عاَ ِل ،َرقومْ قال القرطيب

 «.من قا  رمضان إميانا واحُسابا غْر له ما ،قد  من ذنبه » : فالن ةقو  اللي  أي : ةحلى ، ومنه اْلدةث الحَيح : 
الِت فيها هذا ايفسَّد ، وأمر ِبوضعه أن ةُخذ كناسة ،لقى يفا نزل  هذه اْلةة كان ِل مير بالطرة،  وقد رو  أن رسول اَّلل  
 فيها اجليف واْلقذار .

 الال  ِل  القسم أي : يفسَّد قباء الذي بين على ،قو  هللا وطاعُه .) َلَمْسِجٌد ُأسِ َس َعَلى التـهْقَوى ( 
  : قوبة .ومعىن ،أسيسه على الُقو  : ،أسيسه على اخلحال الِت ،ُقى ِبا العقال الشوكاين 

واخُلف العلماء ِف ايفسَّد الذي أسس على الُقو  ، فقال  طا ْة : هو مسَّد قباء ، كما روي عن ابن عباس والضَا  ، 
 . واْلسن ، والشعِب ، وغْيهم . وذهب آخرون إَ أنه مسَّد النِب 

  :   عباس. ورواه عبد  قد صرح بأنه مسَّد قباء كاعة من السلف، رواه علي بن أيب طلَة، عن ابنقال ابن ك
الرزاق، عن َمْعَمر، عن الزهري، عن عوْرَوة بن الزبْي. وقاله عطية العوِف، وعبد الرمحن بن زةد بن أسلم، والشعِب، واْلسن 

ْوَبْي، وقُادة.  البحري، ونقله البغوي عن سعيد بن 
سَّد الذي أسس على الُقو  ، وهذا الذي هو ِف ْوف ايفدةنة، هو ايف وقد ورد ِف اْلدةث الحَيح: أن مسَّد رسول هللا 

 صَيح ، وِل منافاة بق اْلةة وبق هذا ، ْلنه إذا كان مسَّد قباء قد أسس على الُقو  من أول ةو ، فمسَّد رسول هللا 
 بطرة، اْلَو واْلحر  .

 .قال ) ايفسَّد الذي أسس على الُقو  مسَّدي هذا (  وقد ْاء عند أمحد : عن أيب  بن كعب: أن النِب 
 مُعل، بأسس : أي أسس على الُقو  من أول ةو  من أةا  ،أسيسه . ) ِمْن َأوهِل يـَْوٍم ( 
 أي : أَو وأْدر بأن ،حلي فيه من مسَّد الضرار . ) َأَح ُُّّ َأْن ُـَُقوَم ِفيِه ( 

ُُِبُّوَن َأْن يـََتَطههُروا (  ال ا،قياء ) ِفيِه رَِ اٌل   حيبون أن ةُطهروا من الذنوب وايفعاصي. -وهم اْلنحار-أي: ِف هذا ايفسَّد ْر
 أي : من الذنوب، وةُطهروا من اْلوساخ، والنَّاسات واْلحداث. قال السعدي : 
  ،وقد ْاء عند أيب داود: عن أيب هرةرة عن النِب ،  اٌل حيو بُّوَن َأْن َْ قال )نزل  هذه اْلةة ِف أه  قباء: ف يه  ر 

 يفاء، فنزل  فيهم اْلةة( .ةَرََُطههرووا، قال: كانوا ةسُنَّون با
ُُِ ُُّّ اْلُمطههِ رِيَن (  الطهارة ايفعنوةة، كالُنزه من الشر  واْلخالق الرذةلة، والطهارة اْلسية كإزالة اْلجناس ورفع اْلحداث. ) َواَّللهُ 

َيانَُه َعَلى ُـَْقَوى ِمَن اَّللِه (   أي : على نية صاْلة وإخالص .) أَفَمْن َأسهَس بـُنـْ
 بأن كان موافقا ْلمره، فَّمع ِف عمله بق اَخالص وايفُابعة . ْضَواٍن () َورِ 

َهاَر ِبِه ِف نَاِر َ َهنهَم (  َيانَُه َعَلى َشَفا ُ ُرٍف َهاٍر فَانـْ ٌر َأْم َمْن َأسهَس بـُنـْ يـْ ََ الشْا : اْلرف والشْْي ، وحرف الوادي : ْانبه ) 
بقى واهيًا ، واهلار وهو ايفُحدع الذي أوشَ على الُهد  ; وهار صْة جلرف ، أي الذي ةَُْر أصله بايفاء وجترفه السيول ، في
 ْرف موصوف بأنه ها ر أي : مُساقط.
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أسسه على « خْي أ  من » وايفعىن : أفمن أسس بنيان دةنه على قاعدة قوةة حمكمة ، وهي اْل، الذي هو ،قو  اَّلل  ورضوانه 
ِف قلة الْبات « شْا ْرف هار » بقاء ، وهو الباط  والنْاق الذي مْله مْ  قاعدة هي أضعف القواعد وأرخاها وأقلها 

 واِلسُمسا . 
 ما داموا محرةن على ظلمهم وطغياهنم .) َواَّللهُ اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظهاِلِمنَي ( 

َيانـُُهُم الهِذي بـَنَـْوا رِيَبة  ِف قـُُلوِِبِْم (  بسبب إقدامهم على هذا الحنيع الشنيع، أورثهم نْاقًا ِف أي: شكًا ونْاقًا ) اَل يـََزاُل بـُنـْ
 قلوِبم، كما أشرب عابدو العَّ  حبه.

بأن ةندموا غاةة الند  وةُوبوا إَ رِبم، ورافوه غاةة اخلوف، فبذلَ ةعْو اَّلل  عنهم، وإِل فبنياهنم ِل  ) ِإاله َأْن ُـََقطهَع قـُُلوبـُُهْم (
 قا إَ نْاقهم.ةزةدهم إِل رةبا إَ رةبهم، ونْا

 قوله ،عاَ )إ ِله َأن ،َرَقطهَع قرولووبروهوْم( أي: ِل ةزال هذا إِل أن ،ُقطع قلوِبم قطعًا ، و،ُْر ق أْزاء: إما  قال الشوكاين :
 .بايفوت أو بالسيف، وايفقحود أن هذه الرةبة دا مة هلم ما داموا أحياء، وجيوز أن ةكون ذكر الُقطع ،حوةراً ْلال زوال الرةبة 

 وقي  : معناه  إِل أن ةُوبوا ،وبة ،ُقطع ِبا قلوِبم ندماً وأسْاً على ،ْرةطهم . 
ليها، وِبا أسره العباد، وأعلنوه. ) َواَّللهُ َعِليٌم (  جبميع اْلشياء، ظاهرها، وباطنها، خْيها ْو

 اْلمد . ِل ةْع  وِل رل، وِل ةأمر وِل ةنهى إِل ما اقُضُه اْلكمة وأمر به فلل ه ) َحِكيٌم (
 الفوائد :

 وِف هذه اْلةات فوا د عدة: قال السعدي :
: أن اختاذ ايفسَّد الذي ةقحد به الضرار يفسَّد آخر بقربه، أنه حمر ، وأنه جيب هد  مسَّد الضرار، الذي اطلع على منها 

 مقحود أصَابه.
 ية أصَاب مسَّد الضرار عملهم إَ ما ،ر .أن العم  وإن كان فاضاًل ،غْيه النية ، فينقلب منهياً عنه، كما قلب  ن ومنها:
 أن ك  حالة حيح  ِبا الُْرة، بق ايفؤمنق، فإهنا من ايفعاصي الِت ةُعق ،ركها وإزالُها. ومنها:

كما أن ك  حالة حيح  ِبا كع ايفؤمنق وا ُالفهم، ةُعق ا،باعها واْلمر ِبا واْلث عليها، ْلن اَّلل  عل  اختاذهم يفسَّد الضرار 
ب ذلَ الكْر واحملاربة َّلل  ورسوله.ِبذ ب للنهي عنه، كما ةْو  ا ايفقحد ايفْو

 النهي عن الحالة ِف أماكن ايفعحية، والبعد عنها، وعن قرِبا. ومنها:
أن ايفعحية ،ؤثر ِف البقاع، كما أثرت معحية ايفنافقق ِف مسَّد الضرار، وهني عن القيا  فيه، وكذلَ الطاعة ،ؤثر ِف  ومنها:
َس َعَلى الُرهْقَو  م ْن أَوهل  ةَرْو ٍّ َأَح،ُّ َأْن ،َرقووَ  ف  اْلماك ٌد أوس    يه  ( .ن كما أثرت ِف مسَّد " قباء" حىت قال اَّلل  فيه ) َلَمْسَّ 

 ةزور قباء ك  سب  ةحلي فيه، وحث على الحالة فيه. وهلذا كان يفسَّد قباء من الْض  ما ليس لغْيه، حىت كان 
 هذه الُعالي  ايفذكورة ِف اْلةة، أربع قواعد مهمة، وهي:أنه ةسُْاد من  ومنها:

، فإن ايفعاصي من فروع الكْر، أو فيه ،ْرة، بق ايفؤمنق، أو فيه معاونة يفن عاد   ك  عم  فيه مضارة يفسلم، أو فيه معحية َّلل 
 اَّلل  ورسوله، فإنه حمر  ممنوع منه، وعكسه بعكسه.

ن معحية هللا ِل ،زال مبعدة لْاعلها عن هللا ِبنزلة اَصرار على ايفعحية حىت ةزةلها وةُوب أن اْلعمال اْلسية الناشئة عومنها: 
 منها ،وبة ،امة حبيث ةُقطع قلبه من الند  واْلسرات.
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الذي أسسه بيده ايفباركة وعم  فيه واخُاره اَّلل  له  أنه إذا كان مسَّد قباء مسَّدا أسس على الُقو ، فمسَّد النِب  ومنها:
 اب أَو وأحر .من ب

 أن العم  ايفبين على اَخالص وايفُابعة، هو العم  ايفؤسس على الُقو ، ايفوص  لعامله إَ ْنات النعيم. ومنها:
والعم  ايفبين على سوء القحد وعلى البدع والضالل، هو العم  ايفؤسس على شْا ْرف هار، فاهنار به ِف نار ْهنم، واَّلل  ِل 

 ) ،ْسْي السعدي ( . ةهدي القو  النايفق.  
 :   فيه دلي  على اسَُباب الحالة ِف ايفساْد القدمية ايفؤسسة من أول بنا ها على عبادة هللا وحده ِل  وقال ابن ك

شرةَ له، وعلى اسَُباب الحالة مع كاعة الحاْلق، والعباد العاملق احملافنق على إسباغ الوضوء، والُنزه عن مالبسة 
 القاذورات. 

ُُم اجلَنهَة يـَُقاُُِلوَن ِف َسِبيِل اَّللِه فـَيَـ  ) إنه   ََ ُم بَِأنه  ََ ا َعَلْيِه َحقاا ِف اَّللهَ اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنُفَسُهْم َوَأْمَوا ْقتـُُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعد 
 ( ( .111 فَاْسَتْبِشُروْا بِبَـْيِعُكُم الهِذي بَايـَْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )التـهْورَاِة َواِلَِنيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوََف ِبَعْهِدِا ِمَن اَّللهِ 

 [ . 111] الُوبة : 
---------- 

 ر اجملاهدةن.أي: اشذ  أموال ايفؤمنق وأنْسهم باجلنة، وهو ِتْي  ِف ذروة البالغة والبيان ْلْ) إنه اَّللهَ اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ( 
  : وايفراد بايفؤمنق ِف اْلظهر أن ةكون مؤمين هذه اْلمة.قال ابن عاشور 

 وهو ايفناسب لقوله بعد ) فاسُبشروا ببيعكم الذي باةعُم به ( .
وةكون معىن قوله ) وعدًا عليه حقًا ِف الُوراة واَجني  ( ما ْاء ِف الُوراة واَجني  من وصف أصَاب الرسول الذي رُ م 

 الرسالة.
وهو ما أشار إليه قوله ،عاَ ) والذةن معه أشداء على الكْار رمحاء بينهم إَ قوله ذلَ مْلهم ِف الُوراة ومْلهم ِف اَجني  إَ 

 قوله ) ليغيظ ِبم الكْار ( .
وحينئذٍّ فايفراد الذةن أمروا وجيوز أن ةكون كيع ايفؤمنق بالرس  عليهم الحالة والسال  وهو أنسب لقوله ) ِف الُوراة واَجني  ( ، 

هها اْل، فإهنم صربوا على القُ  والُعذةب.  منهم باجلهاد ومن أمروا بالحرب على ا،باع الدةن من أ،باع دةن ايفسيَية على ْو
ُم ( ََ  فهي السلعة ايفبيعة . )  أَنُفَسُهْم َوَأْمَوا
ُُم اجلَنهَة ( ََ ذ اْلعق من أنواع اللذات واْلفراح، وايفسرات، واْلور اْلسان، وايفنازل الِت فيها ما ،شُهيه اْلنْس، و،ل ) بَِأنه 

 اْلنيقات.
 أي : َعالء كلمة هللا ، ِل لغرض دنيوي أو عحبية .) يـَُقاُُِلوَن ِف َسِبيِل اَّللِه ( 

ب  هل ) فـَيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـُلوَن ( لوا، أو اُْمع هلم هذا وهذا، فقد ْو  م اجلنة .أي: سواء قُلوا أو قُو
أي : أهنم ةقا،لون ِف سبي  اَّلل  ، فمنهم من ةقُ  أعداء اَّلل  ، ومنهم من ةقُ  على أةد  هؤِلء اْلعداء ، وكال الْرةقق القا،  

 وايفقُول ْزاؤه اجلنة.
  : دةنه . صْة العقد وايفباةعة، بأن ةبذلوا َّلل  نْوسهم وأمواهلم ِف ْهاد أعدا ه، َعالء كلمُه وإظهارقال السعدي 

ه إِل ْهاد ِف سبيلي، و،حدة، برسلي، بأن ،وفاه أن ةدخله  وهلذا ْاء ِف الحَيَق: "و،كْ  هللا يفن خرل ِف سبيله، ِل رْر
عه إَ مسكنه الذي خرل منه، نا ال ما نال من أْر أو غنيمة".  اجلنة، أو ةْر
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 . فاجلهاد من اسباب دخول اجلنة 
ْوَسهوْم َوأَْمَواهَلوْم ب َأنه هَلومو اجْلَنهَة ةروَقا، لووَن ِف  َسب ي   اَّلله  ( .قال ،عاَ ) إ نه اَّللَه اْشَُررَ     م َن اْلموْؤم ن َق أَنْر
ْوهو إ ِله إ ميَاٌن يب  َوَ،ْحد ةٌ، ب رو  عن أيَب هوَرةْررََة َعن  النهِب     رٍّ قَاَل ) انْرََُدَب اَّللهو ل َمْن َخرََل ِف  َسب يل ه  َِل روْر  ْْ َا نَاَل م ْن َأ َعهو ِب  سول ي َأْن أوْرْ 

َلهو اجْلَنهَة ، َوَلْوَِل َأْن َأشو،ه َعَلى أومهِت  َما قَرَعْدتو َخْلَف َسر ةهةٍّ ( مُْ، عليه  . أَْو َغن يَمةٍّ ، أَْو أوْدخ 
ووا ) ةَا أَةرَُّها ال وَعْبدو اَّلله  ْبنو َأىب  أَْوىَف . قال : قال َرسووَل اَّلله   نهاسو َِل ،َرََُمنرهْوا ل َقاَء اْلَعدوو   َواْسأَلووا اَّللَه اْلَعاف َيَة فَإ َذا َلق يُومووهوْم فَاْصرب 

 َواْعَلمووا َأنه اجْلَنهَة َهَْ  ظ اَلل  السُّيووف ( مُْ، عليه .
ََ اجْلَنهة ع ْند الضهْرب ب السُّيو  وف  ِف  َسب ي  اَّلله ، َوَمْشي اْلموََّاه د ةَن ِف  َسب ي  اَّلله ، فَاْحضورووا ف يه  وايفعىن : ... َوالسهَبب اْلموَوص    إ 

ْدق  َواثْربوُووا .  ب ح 
ََ ) إ نه أَبْرَواب اجْلَنهة َهْ  ظ اَلل السُّيووف ( قَاَل اْلعوَلَماء : َمْعَناهو : إ نه اجلْ َهاد َوحوضوور َمْعرََكة اْلق َُ  وقال   اجْلَنهة َوَسَبب ال َطر ة، إ 

َا .  ل دوخووهل 
ْظ قال القرطِب : قوله )... اجْلَنهَة َهَْ  ظ اَلل  السُّيووف (  هذا الكال  من النْيس البدةع الذي كع ضروب البالغة مع ْزالة الل

يزة حبيث ةعَّز الْحَاء ا للسن البلغاء عن إةراد مْله ، وعذوبُه وحسن اسُعار،ه ، ومشول ايفعاَ الكْْية مع اْللْاظ ايفقبولة الْو
از،ه اْلض على اجلهاد واَخبار بالْواب عليه .  وأن ةأ،وا بننْيه وشكله ، فإنه اسُْيد منه مع ْو

ٌ  بكى من خشية هللا، حىته ةعوَد اللهنَبو ِف الض رع، وِل جيُمع غباٌر ِف سبي   وعن أيب هرةرة، عن النِب  قال ) ِل ةلملو الناَر ْر
 نو ْهنهم ( رواه الذمذي .هللا ودخا

ا َعَلْيِه َحقاا ِف التـهْورَاِة َواِلَِنيِل َواْلُقْرآِن (   ،أكيد هلذا الوعد، وإخبار بأنه قد كُبه على نْسه الكرمية، وأنزله على رسله ) َوْعد 
زل على حممد، صلوات هللا وسالمه ِف كُبه الكبار، وهي  الُوراة ايفنزلة على موسى، واَجني  ايفنزل على عيسى، والقرآن ايفن

 عليهم أكعق.
 اء ِبا أكم  الرس  أولو العز ، وكلها  قال السعدي : الِت هي أشرف الكُب الِت طرق  العاَل، وأعالها، وأكملها، ْو

 ا،ْق  على هذا الوعد الحادق.
ليه من هللا ،  فإنه ِل رلف ايفيعاد، وهذا كقوله ،عاَ ) َوَمْن أي: وِل واحد أعنم وفاًء ِبا عاهد ع) َوَمْن َأْوََف ِبَعْهِدِا ِمَن اَّللِه ( 

 َأْصَدقو م َن هللا  َحد ةًْا ( ) َوَمْن َأْصَدقو م َن اَّلله  ق يال ( .
 أي: فليسُبشر من قا  ِبقُضى هذا العقد ووىف ِبذا العهد .) فَاْسَتْبِشُروْا بِبَـْيِعُكُم الهِذي بَايـَْعُتم ِبِه ( 

 أي لُْرحوا بذلَ، وليبشر بعضكم بعضا، وحيث بعضكم بعضاً.دي : قال السع
الذي ِل فوز أكرب منه، وِل أْ ، ْلنه ةُضمن السعادة اْلبدةة، والنعيم ايفقيم، والرضا من اَّلل  الذي ) َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ( 

إَ ايفشذي من هو؟ وهو اَّلل  ْ  ْالله، وإَ العوض، هو أكرب من نعيم اجلنات، وإذا أردت أن ،عرف مقدار الحْقة، فاننر 
 وهو أكرب اْلعواض وأْلها، ْنات النعيم، وإَ الْمن ايفبذول فيها، وهو النْس، وايفال، الذي هو أحب اْلشياء لإلنسان.

 زلة على أفض  اخلل،.وإَ من ْر  على ةدةه عقد هذا الُباةع، وهو أشرف الرس ، وبأي كُاب رقم، وهي كُب اَّلل  الكبار ايفن
 قال بعض العلماء : : فيه هرةض على القُال ، وإعال  هلم بأهنم راحبون ِف هذه الحْقة.

ه.  واِلسُبشار : الشعور بْرح البشر  ، شعورا ،نبسط له أسارةر الْو
فإن ذلَ البيع هو الْوز العنيم أي : إذا كان اْلمر كذلَ فافرحوا ببيعكم الذي باةعُم به غاةة الْرح ، وارضوا به هناةة الرضى ، 

 الذي ِل فوز أعنم منه.
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قال بعض العلماء : وِل ،ر  ،رغيبًا ِف اجلهاد أحسن وِل أبلغ من هذه اْلةة ْلنه أبرزه ِف صورة عقد عقده رب العزة ، ومثنه ماِل 
فقط ب  إذا كانوا قا،لق أةضاً عق رأت ، وِل أذن مسع  ، وِل خطر على قلب بشر ، وَل جيع  ايفعقود عليه كوهنم مقُولق 

ع  وعده حقًا ، وِل أحد أوىف من  عله مسَّاًل ِف الكُب السماوةة ، وناهيَ به من صَ. ْو َعالء كلمُه ، ونحر دةنه ، ْو
 وعده فنسيئُه أقو  من نقد غْيه ، وأشار إَ ما فيه من الربح والْوز العنيم.

 الفوائد :
 فض  اجلهاد ِف سبي  هللا . -1
 ن اجلهاد من أسباب دخول اجلنة .أ -2
 الذغيب ِف اجلهاد . -3
 فض  الشهادة ِف سبي  هللا ،عاَ . -3

وةرو  عن اْلسن البحري أنه قرأ هذه اْلةة فقال : اننروا إَ كر  اَّلل  ،عاَ أنْس هو خالقها ، وأموال هو رازقها ، ْ ةكافئنا 
 عليها مىت بذلناها ِف سبيله باجلنة.

ُمْنَكِر َواْْلَاِفُظوَن ِْلُُدوِد ُبوَن اْلَعاِبُدوَن اْْلَاِمُدوَن السهاِئُحوَن الرهاِكُعوَن السهاِ ُدوَن اْْلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالنهاُهوَن َعِن الْ ) التهائِ 
ِر اْلُمْؤِمِننَي )  ( ( .112اَّللِه َوَبشِ 

 [ . 112] الُوبة : 
---------- 

 اشذ  هللا منهم أنْسهم وأمواهلم ِبذه الحْات اجلميلة واخلالل اجلليلة:  هذا نع و ايفؤمنق الذةن
 وهذه أوصاف الكملة من ايفؤمنق ذكرها هللا ،عاَ ليسُب، إَ الَُلي ِبا عباده ، وليكونوا على أوىف  قال أبو حيان :

ات الكمال ، وآةة أن  هللا اشذ  مسُقلة بنْسها ، َل ةشذط فيها شيء سو  اَ ميان ، فيندرل فيها ك  مؤمن قا،  لُكون  دْر
 كلمة هللا هي العليا ، وإن َل ،كن فيه هذه الحْات.

 ( أي: ايفالزمون للُوبة ِف كيع اْلوقات عن كيع السيئات. التهائُِبونَ  ) 
ََ اَّلله  ،َرْوبًَة َنحووحاً ( . : ) ةَا أَةرَُّها الهذ ةَن آَمنووا ،ووبووا إ  ََ  قاَل ،َرَعا

َووَن (  .وقَ  ل  ْْ يعاً أَةَُّه اْلموْؤم نووَن َلَعلهكوْم ،رو ََ اَّلله  كَ  ََ : ) َو،ووبووا إ   اَل هللا ،َرَعا
 : وحىت ،كون الُوبة صَيَة ةشذط لذلَ شروط 

َيِة . ُِ  أَحُدها : أْن يُقِلَع َعِن املَع
 فُسَُي  الُوبة مع مباشرة الذنب . قال ابن القيم :
 يـَْنَدَم َعَلى ِفْعِلَها .وال هاين : َأْن 

فأما الند ، فإنه ِل ،َُق، الُوبة إِل به، إذ من َل ةند  على القبيح فذلَ دلي  على رضاه به، وإصراره عليه،  قال ابن القيم :
 وِف ايفسند ) الند  ،وبة ( .

ْن فُِقَد َأَحُد  َها أََبدا  . فَِِ ُُ : أْن يـَْعزَِم َأْن ال يُعوَد ِإلَيـْ حه َُوبـَُتُه.وال هال ُِ  ال هَلثَِة َيْ َُ
، واِلسُمرار على طاعُه من أداء الواْبات وايفسَُبات ِف ك  وق ، فبذلَ ةكون  اْلَعاِبُدونَ  ) ( أي: ايفُحْون بالعبودةة َّلل 

 العبد من العابدةن.
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 : ةكون العبد حمققاً للعبودةة بأمرةن 
 . : مُابعرة الرسول  األول
 ،بار  و،عاَ . : اَخالص هلل ال اين
  كلما كان العبد أذل هلل وأعنم افُقاراً إليه وخضوعاً له : كان أقرب إليه ، وأعز له ، وأعنم لقدره ، فأسعد اخلل، : أعنمهم

 عبودةة هلل .
 : وه. قال ابن ُيمية ه من الْو ن : احُمل إَ مكما قيلأعنم ما ةكون العبد قدرًا وحرمة عند اخلل،: إذا َل حيُمل إليهم بْو

ولو ِف شربة ماء  -شئ  ،كن أسْيه، واسُغن عمن شئ  ،كن ننْيه، وأحسن إَ من شئ  ،كن أمْيه، ومىت احَُّ  إليهم 
 نقص قدر  عندهم بقدر حاَُْ إليهم، وهذا من حكمة هللا ورمحُه، ليكرون الدةن كله هلل، وِل ةشر  به شيئاً.    -

  ِف وصف العبودةة ِف أعلى ايفنازل :قال ) إملا أنا عبد ( ، وقد وصْه هللا والرسول 
اَن الهذ ي َأْسَر  ب َعْبد ه  لَْياًل  ... ( .        ََ  فقال ،عاَ ِف اَسراء ) سوْب

ْْل ه  (   .وقال ،عاَ ِف مقا  الَُدي ) َوإ ْن كوْنُوْم ِف  رَْةبٍّ مم ها نَرزهْلَنا َعَلى َعْبد نَا فَْأ،ووا ب سوورَةٍّ م  ْن م 
 َ ِف مقا  الدعوة ) َوأَنههو َلمها قَاَ  َعْبدو اَّلله  ةَْدعووهو َكادووا َةكوونووَن َعَلْيه  ل َبداً ( .   وقال ،عا
 أعبد الناس لربه وأخشاهم له .             وكان 

 ووصف هللا بذلَ أكم  خلقه وأحبهم إليه وهم رسله وأنبياؤه عليهم الحالة والسال  .
اَق َوةَرْعقووَب ( .   قال ،عاَ ) َواذْكو  ََ  ْر ع َباَدنَا إ بْررَاه يَم َوإ ْس

 وقال ،عاَ ) َواذْكوْر َعْبَدنَا َداووَد َذا اْْلَْةد  إ نههو أَوهاٌب ( .
 وقال ،عاَ عن ايفسيح ) إ ْن هوَو إ ِله َعْبٌد أَنْرَعْمَنا َعَلْيه  ( .

ي  حو َأْن َةكووَن َعْبداً َّلل ه  َوِل اْلَمال  َكةو اْلموَقرهبووَن ( .وقال عنه وعن ايفال كة ) َلْن َةْسَُرْنك َف اْلَمس 
َووَن اللهْيَ  وَ  رووَن . ةوَسب   س  َْ ووَن َعْن ع َباَد، ه  َوِل َةْسَُ ُرورووَن ( .وقال أةضاً عن ايفال كة ) َوَمْن ع ْنَدهو ِل َةْسَُْكرب  ْْ  النرهَهاَر ِل ةَر

ْنَس إ ِله ل يَرْعبودوون  ( ، والعبادة هي الغاةة احملبوبة هلل  ،عاَ وايفرضية له الِت خل، اخلل، هلا ، كما قال ،عاَ )َوَما َخَلْق و اجلْ نه َواَْ 
َُن بووا الطه  ْْ  اغووَت ( .وِبا أرس  كيع الرس  كما قال ،عاَ ) َوَلَقْد بَرَعْْرَنا ِف  كو    أومهةٍّ َرسووًِل َأن  اْعبودووا اَّللَه َوا

( َّلل  ِف السراء والضراء، واليسر والعسر، ايفعذفون ِبا َّلل  عليهم من النعم الناهرة والباطنة، ايفْنون على اَّلل  بذكرها  ْْلَاِمُدونَ ا) 
 وبذكره ِف آناء اللي  وآناء النهار.

بذلَ ِف قوله ،عاَ  ال النِب ( أي : الحا مون ، وهو ،ر  ايفالذ   من الطعا  والشراب واجلماع ، كما وصف أزو  ) السهاِئُحونَ 
ََاتٍّ ( أي: صا مات .  ) َسا  

  : قال عامة ايفْسرةن هم الحا مون.قال الرازي 
 قي  : هم الحا مون ، وإليه ذهب كهور ايفْسرةن ، ومنه قوله ،عاَ ) عابدات سا َات ( وإملا قي   وقال الشوكاين :

  ح ِف اْلرض .للحا م سا ح; ْلنه ةذ  اللذات ، كما ةذكها السا
 .  وفسرت السياحة ، الرحلة ِف طلب العلم، وفسرت بسياحة القلب ِف معرفة اَّلل  وحمبُه، واَنابة إليه على الدوا 
 . ه اْلرض كما ةسيح ايفاء  والسياحة ِف اللغة أصلها : الذهاب على ْو
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   حة ِف اْلرض، والُْرد ِف شواه، : ليس ايفراد من السياحة ما قد ةْهمه بعض من ةُعبد ِبَّرد السياقال ابن ك
اجلبال والكهوف والرباري، فإن هذا ليس ِبشروع إِل ِف أةا  الْنَت والزِلزل ِف الدةن، كما ثب  ِف صَيح البخاري، عن أيب 

بدةنه  قال )ةوشَ أن ةكون خْي مال الْر   َغَنم ةَرَُْبع ِبا َشعَف اجلبال، ومواقع الَقْطر، ةْر سعيد اخلدري  أن رسول هللا 
 من الْنت( .

 ( أي: ايفكْرون من الحالة، ايفشُملة على الركوع والسَّود. ) الرهاِكُعوَن السهاِ ُدونَ 
 وةدخ  فيه كيع الواْبات وايفسَُبات. ) اْْلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف (

 وهي كيع ما هنى اَّلل  ورسوله عنه.) َوالنهاُهوَن َعِن اْلُمْنَكر ( 
 أي :القا مون ِبا أمر به وايفنُهون عما هنى عنه.ِْلُُدوِد اَّللِه (  َواْْلَاِفُظونَ ) 
 : وحدود هللا ،نقسم إَ قسمق 
ََ حودوودو اَّلله  َفال ،َرْعَُدووَها ( .   حدود أوامر وواْبات جيب فعلها ، وعد  ،ركها و،عدةها كما قال ،عاَ )، ْل

ََ حودوودو اَّلله  َفال ،َرْقَربووَها ( .وحدود نواه وحمرمات وممنوعات جيب ،ركها والبعد عنه  ا وعد  قرِبا كما قال ،عاَ )، ْل
ِر اْلُمْؤِمِننَي(  َل ةذكر ما ةبشرهم به، ليعم كيع ما ر،ب على اَميان من ثواب الدنيا والدةن واْلخرة، فالبشارة مُناولة لك  )َوَبشِ 

 مؤمن.
 مياهنم، قوة، وضعْاً ، وعمالً  ِبقُضاه.وأما مقدارها وصُْها فإهنا حبسب حال ايفؤمنق، وإ

 الفوائد :
 فض  الُوبة . -1
 على ايفسلم أن جيدد الُوبة دا ماً وأبداً . -2
 فض  العبودةة هلل . -3
 كلما كان اَنسان أكْر عبودةة هلل كان أعنم منزلة عند هللا .  -4
 فض  محد هلل ِف السراء والضراء .-5
 عن اْلسباب الِت ،ؤدي إَ محد هللا وشكره . على اَنسان أن ةبَث دا ماً  -6
 فض  عبادة الحيا  .-7
 فض  الحالة وعلو منزلُها . -8
 فض  اْلمر بايفعروف والنهي عن ايفنكر ، وقد ،قد  فضلهما وما فيهما . -9

 فض  حْظ حدود هللا .-10
 هرمي ،عدي حدود هللا . -11
 اسَُباب ،بشْي ايفؤمنق . -12
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ََُ ) َما َكاَن  ْم أَنـهُهْم َأْفَحاُب اجْلَِحيِم ِللنهيبِ  َوالهِذيَن آَمُنوا َأْن َيْستَـْغِفُروا لِْلُمْشرِِكنَي َوَلْو َكانُوا ُأويل قـُْرََب ِمْن بـَْعِد َما ُـَبَـنيهَ 
َراِهيَم أِلَبِيِه ِإاله َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإيهااُ 113) َراِهيَم أَلَوهاٌا  ( َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبـْ  فـََلمها ُـَبَـنيهَ َلُه أَنهُه َعُدوٌّ َّلِلِه ُـَبَـرهَأ ِمْنُه ِإنه ِإبـْ

 ( ( .114َحِليٌم )
 [ . 114 -113] الُوبة : 

--------------- 
ما ةزةد ذلَ ،أكيدًا ،  يفا بق  هللا سبَانه ِف أول السورة وما بعده أن الرباءة من ايفشركق وايفنافقق واْبة ، بق سبَانه هنا

 وصر ح بأن ذلَ مَُُم ، ولو كانوا أوِل قرىب ، وأن القرابة ِف مْ  هذا اْلكم ِل ،أثْي هلا .
 ( ةعين: ما ةلي، وِل حيسن للنِب وللمؤمنق به . ) َما َكاَن ِللنهيبِ  َوالهِذيَن آَمُنوا 

 ، وعبد معه غْيه . أي: يفن كْر به) َأْن َيْستَـْغِفُروا ِلْلُمْشرِِكنَي ( 
 ( أي : ولو كان هؤِلء ايفشركون من أقرب أقربا هم .) َوَلْو َكانُوا ُأويل قـُْرََب 

ُْم أَنـهُهْم َأْفَحاُب اجْلَِحيِم (  ََ هذه اجلملة ،ُضمن الُعلي  للنهي عن اِلسُغْار ، وايفعىن : أن هذا الُبق ) ِمْن بـَْعِد َما ُـَبَـنيهَ 
ب لقطع ايفواِلة ْ رو أَن  مْو يفن كان هكذا ، وعد  اِلعُداد بالقرابة ، ْلهنم ما،وا على الشر  . وقد قال سبَانه ) إ نه هللا َِل ةَرْغ

 ةوْشَرَ  ب ه  ( . فطلب ايفغْرة هلم ِف حكم ايفخالْة لوعد هللا ووعيده .
  ٍّاَءهو َرسوولو اَّلله  عن سع يد ْبن اْلموَسيهب َعْن أَب يه  قَاَل ) َلمها َحَضَرْت أَبَا طَال ب َْ ْه ٍّ َوَعْبَد اَّلله   اْلَوفَاةو  َْ َد ع ْنَدهو أَبَا  َْ فَرَو

َا ع ْنَد اَّلله  »  ْبَن َأىب  أوَميهَة ْبن  اْلموغ ْيَة  فَرَقاَل َرسوولو اَّلله   ََ ِب  َْ «. ةَا َعم   قوْ  َِل إ َلَه إ ِله اَّللهو. َكل َمًة َأْشَهدو َل ْه ٍّ َوَعْبدو اَّلله  فَرَقاَل أَبوو 
. فَرَلْم ةَرَزْل َرسوولو اَّلله   ََ اْلَمَقاَلَة َحىته قَاَل أَبوو  ْبنو َأىب  أوَميهَة ةَا أَبَا طَال بٍّ أَ،َرْرَغبو َعْن م لهة  َعْبد  اْلموطهل ب  ةَرْعر ضوَها َعَلْيه  َوةوع يدو َلهو ، ْل

َر َما َكلهَمهوْم هوَو َعَلى م   . َوَأىَب َأْن ةَرقووَل َِل إ لََه إ ِله اَّللهو. فَرَقاَل َرسوولو اَّلله  طَال بٍّ آخ  ََ َما » لهة  َعْبد  اْلموطهل ب  ْ َرنه َل أََما َواَّلله  َْلْسَُرْغ
 ََ ْ  «. َلَْ أوْنَه َعْن لنهِب    َوالهذ ةَن آَمنووا َأْن َةْسَُرْغ

َْ ه )َما َكاَن ل  َ هَلوْم فَأَنْرَزَل اَّللهو َعزه َو رووا ل ْلموْشر ك َق َوَلْو َكانووا أووِل  قروْرىَب م ْن بَرْعد  َما ،َربَرقه
ََ ِف  َأىب  طَال بٍّ فَرَقاَل ل َرسوول  اَّلله   يم  (. َوأَنْرَزَل اَّللهو ،َرَعا  َ ََابو اجلَْ ََ َِل ،َرْهد   َمْن َأْحَبْبَ  َوَلك نه اَّللَه ةَرْهد    أَنرههوْم َأْص َمْن )إ نه

 َةَشاءو َوهوَو أَْعَلمو ب اْلموْهَُد ةَن (.
َراِهيَم أِلَبِيِه ِإاله َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها ( )  ْ َرنه َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبـْ ْ ياا( وقوله ،عاَ )َْلَْسَُرْغ ََ َريب   إ نههو َكاَن يب  َح ْ رو َل ِف قوله )َسَأْسَُرْغ

ََ م نَ  َو َل ََ َوما أَْمل   اَّلله  م ْن َشْيءٍّ( وذلَ قب  أن ةعلم عاقبة أبيه. َل
 : ذكر هللا سبَانه السبب ِف اسُغْار إبراهيم ْلبيه ، أنه كان ْلْ  وعد ،قد   من إبراهيم ْلبيه  قال الشوكاين

دل  على أنه إملا وعده باِلسُغْار له ، ولكنه ،ر  ذلَ و،ربأ منه يفا ،بق له أنه عدو  هلل ، وأنه غْي مسَُ، لالسُغْار ، وهذا ة
 قب  أن ةُبق له أنه من أه  النار ، ومن أعداء هللا .

، سيموت على الكْر، وَل ةنْع فيه الوعظ  فـََلمها ُـَبَـنيهَ لَُه أَنهُه َعُدوٌّ َّلِلِه ُـَبَـرهَأ ِمْنهُ )  ( أي : فلما ،بق َبراهيم أن أباه عدو َّلل 
 ة لربه و،أدباً معه.والُذكْي ) ،َربَررهأَ م ْنهو ( موافق

َراِهيَم ألوهااٌ )  ْهاع إَ اَّلل  ِف كيع اْلمور، كْْي الذكر والدعاء، واِلسُغْار واَنابة إَ ربه. ِإنه ِإبـْ  ( أي: ر
( الكْْي اْللم ، كما ،ْيده صيغة ايفبالغة ، وهو الذي ةحْح عن الذنوب ، وةحرب على اْلذ  . وقي  : الذي ِل  َحِليمٌ ) 

 أحداً قط إِل هلل .ةعاقب 
 : ففات إبراهيم عليه السَلم 
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 : أمة . الُفة األوَل
 قال ،عاَ ) إنه إبْررَاه يَم َكاَن أومهًة ... (

قي  معناها هنا : الْر  اجلامع خلحال اخلْي حىت ةقو  مقا  أمة من الناس ، وهذا هو ايفقحود ِف ح، إبراهيم ، وهذه ،دلنا على 
 راهيم من عبادة ودعوة وخل، .عنيم ما كان ةُحف به إب

 وقي  أن ايفقحود باْلمة هنا : أي اَما  ، أي قدوة ةقُد  به ِف اخلْي ، وممن قال به ابن ْرةر الطربي وابن كْْي .
 : قان  . الُفة ال انية

اً َّلل  ه  َحن يْاً ( .   قال ،عاَ ) إنه إبْررَاه يَم َكاَن أومهًة قَانُ 
 ة مع اخلضوع .والقنوت : لزو  الطاع 
 : حنيْاً . الُفة ال ال ة 
 واْلََنف : ايفي  عن الضالل إَ اِلسُقامة ، واْلنيفو : ايفا   واجلنف : ضده . 
له مي  مسي بذلَ ،ْاؤِلً ، وقي  جملرد ايفي  .   واْلحنف : َمْن ِف ْر
 قال ابن كْْي : اْلنيف : ايفنَرف قحداً عن الشر  إَ الُوحيد .  
ْشر ك َق [، وقال : ] وَما َكاَن م َن وقد كان ذ 

و
َو م َن ايف لَ من إبراهيم حىت عوده إما  اْلنْاء ايفوحدةن ، قال ،عاَ : ] وَلَْ َة

ْشر ك َق [، وهكذا فليكن أولياء هللا .
و
 ايف
 : شاكر . الُفة الرابعة 
ُعِمهِ قال ،عاَ )    ( أي قا ماً بشكر نعم هللا عليه . َشاِكرا  ألَنـْ
 مة هللا على لسان عبده : ثناء واعذافاً ، وعلى قلبه : شهوداً وحمبة ، وعلى ْوارحه : انقياداً وطاعة .نع

 بالقلب ، قال ،عاَ )َوَما ب كوْم م ْن ن ْعَمةٍّ َفم َن اَّلله  ( .
ََد  ْث ( . ََ َف  وباللسان ، قال ،عاَ ) َوأَمها ب ن ْعَمة  رَب  

 َملووا آَل َداووَد شوْكراً َوقَل يٌ  م ْن ع َباد َي الشهكوورو ( .وباجلوارح ، قال ،عاَ ) اعْ 
 : اْللم . الُفة اخلامسة 
 قال ،عاَ ) إنه إبْررَاه يَم َْلَل يٌم أَوهاٌه مُّن يٌب  ( . 
 واْللم : ضبط النْس والطبع عن اهليَّان عند اِلسُْارة .  
ََ ( .واْلليم : الكْْي اْللم وموقف إبراهيم من مقال  َنه  ة أبيه ) َْلْركو

اَءْ،هو البو  َْ ْشَر  جيوَاد لوَنا ِف  ومن العُاة قو  لوط حينما مرت به ايفال كة وأخرب،ه ِبا أمرت ِبا قال ) فَلمها َذَهَب َعْن إبْررَاه يَم الرهْوعو و
 قَرْو   لووطٍّ * إنه إبْررَاه يَم َْلَل يٌم أَوهاٌه مُّن يٌب ( .

اهيم ذرةعة ةُذرع للسكوت عن ايفنكر ب  كان ةعلن اْل، وةنكر الباط  ) و،َاَّلله  َْلك يَدنه َأْصَناَمكوم بَرْعَد َأن ،روَولُّوا وَل ةكن حلم إبر  
 موْدب ر ةَن ( .

 : أو اه . الُفة السادسة 
 قال ،عاَ ) إنه إبْررَاه يَم َْلَل يٌم أَوهاٌه مُّن يٌب ( .

اخلاشع الدع اء ايفُضرع ، وكْرة ،أو ه إبراهيم و،ضرعه بق ةدي ربه قد ذكرت ِف آةات كْْية ،دل  والذي ةَُق، من معىن اْلو اه أنه
دةر ِبن سلَ طرة، الدعوة أن جيع  ْيو ( ْو َح 

ََ ايف َنا وإلَْي ََ أَنَربرْ ََ ،َروَكهْلَنا وإلَْي ،عَّي  اَنابة من  على هقي، إبراهيم ) رهبرهَنا َعَلْي
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 به و،سدةده وحمبُه .أبرز مسا،ه ليكسب عون ر 
 : السخاء . الُفة السابعة 
وْكَرم َق * إْذ َدَخلووا َعَلْيه  فَرَقالووا َسالًمًا قَاَل َسالٌ  قَروْ  

يَم ايف ََ أَْهل ه  قال ،عاَ ) َهْ  أَ،َاَ  َحد ةثو َضْيف  إبْررَاه  ٌ  مُّنَكرووَن * فَررَاَغ إ
 ه ْم قَاَل َأِل ،َْأكولووَن ( .َفََّاَء ب ع َّْ ٍّ مسَ قٍّ * فَرَقرهبَهو إلَيْ 

فذكر أن الضيف مكرمون َكرا  إبراهيم هلم ، وَل ةذكر اسُئذاهنم ليدل على أنه قد عرف بإكرا  الضيْان ، مع أهنم قو  
ة منكرون ِل ةعرفهم فقد ذبح هلم عَّاًل واسُسمنه ، وَل ةعلمهم بذلَ ب  راح : أي ذهب خْية حىت ِل ةوشعر به ، جتاوباً لضياف

، فدل على أن ذلَ كان معدًا عندهم مهيئًا للضيْان ، وخدمهم بنْسه، فَّاء به ومر  به إليهم وَل ةقرِبم إليه، و،لطف مبالغة 
 ِف اَكرا  فقال )َأِل ،َْأكولووَن( .

 الحرب . الُفة ال امنة :
ْ َكَما  ولنا كان إبراهيم مْاًل حيُذ  ِف الحرب حىت اسَُ، أن ةكون من أوِل العز  الذةن أمر رس أن ةحرب كحربهم ) فَاْصرب 

 َصبَرَر أوْولووا الَعْز   م َن الرُّسو   ( .
 وكان صرب إبراهيم شامالً ِلبُالءات كْْية ، سيأيت بيان كلة منها بإذن هللا . 
 : شَّاعُه . الُفة التاسعة  

َأْصَناَمكوم بَرْعَد أَن ،روَولُّوا موْدب ر ةَن (  وقوله هلم ) أوفٍّ  لهكوْم ول َما واْه إبراهيم قومه وَل ر  كيدهم وقال مقسمًا ) و،َاَّلله  َْلك يَدنه 
 ،َرْعبودووَن م ن دوون  اَّلله  ... ( .

 هقيقه الكام  لعقيدة الوِلء والرباء .  الُفة العاشرة :
 بودووَن . إِله اَلذ ي َفَطرََ  فَإنههو َسيَرْهد ةن  ( .قال ،عاَ ) وإْذ قَاَل إبْررَاه يمو ْلَب يه  وقَرْوم ه  إنهين  بَررَاٌء مم ها ،َرعْ  

فك  عدو هلل وإن قربه النسب جتب الرباءة منه ، وك  وِل هلل وإن باعدت به اْلوطان واْلزمان جتب مواِل،ه وحمبُه وقد أمرنا أن 
والهذ ةَن َمَعهو إْذ قَالووا ل َقْوم ه ْم إنها بروَرآءو م نكوْم ومم ها ،َرْعبودووَن م ن دوون  نُأسى بإبراهيم ِف ذلَ ) َقْد َكاَنْ  َلكوْم أوْسَوٌة َحَسَنٌة ِف  إبْررَاه يَم 

َنكومو الَعَداَوةو واْلبَرْغَضاءو أَبَداً َحىته ،روْؤم نووا ب اَّلله  وْحَدهو . نَرَنا وبَريرْ َْْرنَا ب كوْم وبََدا بَريرْ  .. ( .اَّلله  َك
 لقلب .: سالمة ا الُفة اْلادية عشرة 
اَء رَبههو ب َقْلبٍّ َسل يمٍّ ( .  َْ يَعُ ه  َبْررَاه يَم * إْذ   قال ،عاَ ) وإنه م ن ش 

: ِف ح، هللا وهو سالمة قلبه من الشر  ، وإخالصه العبودةة  أحدمهاوسالمة القلب نوعان : كالُها داخ  ِف مضمون اْلةة ، 
 هلل ، وصدق الُوك  عليه .

 ق بالنحح هلم وإةحال اخلْي إليهم ، وسالمة القلب من اْلقد واْلسد وسوء النن والكرب وغْي ذلَ .: ِف ح، ايفخلوق وال اين 
 الفوائد :

ة قرابُه له.-1  أنه ِل جيوز يفسلم أن ةسُغْر يفشر  بعد مو،ه على الشر  مهما بلغ  دْر
 ِبا ِل جيوز يفن كان كافراً .هذه اْلةة مُضمنة لقطع ايفواِلة للكْار ، وهرمي اِلسُغْار هلم ، والدعاء -2
 أُهية عقيدة الوِلء والرباء . -3
 خطر الشر  .-4
 أن من مات على الشر  فهو من أه  النار . -5
 أنه ِل جيوز مواِلة أعداء هللا ولو كانوا من أقرب الناس . -6
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 هقي، إبراهيم لعقيدة الوِلء والرباء . -7
 اِلقُداء بإبراهيم ِف ذلَ . -8
 على إبراهيم . الْناء -9

ُم مها يـَتـهُقوَن ِإنه اَّللهَ ِبُكلِ  شَ  ََ  َ  ( (115ْيٍء َعِليٌم )) َوَما َكاَن اَّللهُ لُِيِضله قـَْوم ا بـَْعَد ِإْذ َهَداُهْم َحَّته يـُبَـنيِ 
 [ . 115] الُوبة : 

---------- 
سلمق اسُغْروا للمشركق ، فخافوا على أنْسهم من ذلَ ، فنزل  اْلةة نزل  اْلةة ِف قو  من ايف) َوَما َكاَن اَّللهُ لُِيِضله قـَْوم ا ( 

 ،انيساً هلم، أي: ما كان هللا ليقضي على قو  بالضالل .
 أي : بعد أن وفقهم لإلميان .) بعد إذ هداهم ( 

 بة .أي : حىت ةبق هلم ما جيُنبونه ، فان خالْوا بعد النهي اسَُقوا العقو ) حَّت يبني َم ما يتقون ( 
« بعد إذ هداهم » ِف لطْه وعدله .. أن ةحف قومًا بالضالل عن طرة، اْل،  -،عاَ  -وايفعىن : أي: وما كان من شأن اَّلل  

 إَ اَسال  ، جملرد قول أو عم  صدر عنهم عن طرة، اخلطأ ِف اِلُْهاد.
 يهه وإملا ةحْهم بذلَ بعد أن ةبق هلم ما جيب ا،قاؤه من اْلقوال واْلفعال ، فال  ةطيعون أمره ، وِل ةسَُّيبون لُْو

 سبَانه .
قال صاحب الكشاف : ةعىن سبَانه أن ما أمر با،قا ه واُْنابه كاِلسُغْار للمشركق وغْيها مما هنى عنه وبق أنه حمنور ، ِل 

م ، وعلمهم أنه واْب ةؤاخذ به عباده الذةن هداهم لإلسال  ، وِل ةسميهم ضالِل ، إِل إذا أقدموا عليه بعد بيان حنره عليه
اِل،قاء واِلُْناب. وأما قب  العلم والبيان فال سبي  عليهم ، كما ِل ةؤاخذون بشرب اخلمر ، وِل ببيع الحاع بحاعق قب  

 الَُرمي.
 أي : عليم جبميع اِلشياء ومنها انه ةعلم من ةسَُ، اهلداةة ، ومن ةسَُ، اِلضالل .) إن هللا بكل شيء عليم ( 

 الفوائد :
 رمحة هللا بعباده . -1
 عدل هللا ،عاَ . -2
 أن هللا ِل ةعاقب أحد على فع  أو قول إِل بعد إقامة اْلَّة عليه . -3

فْي هذا أدل  دلي  على أن ايفعاصي إذا ار،كب  وانُهَ حَّاِبا كان  سببًا إَ الضاللة والرد  ، وسولهما إَ ،ر  الرشاد 
 واهلد .

 عمو  علم هللا ،عاَ . -4
 ( ٍ ُِ ُُِْيي َوُْيِيُت َوَما َلُكم مِ ن ُدوِن اَّللِه ِمن َويلٍ  َوالَ َن  ( ( .116) ِإنه اَّللهَ َلُه ُمْلُك السهَماَواِت َواأَلْرِض 

 [ . 116] الُوبة : 
---------- 

 َانه و،عاَ خلقاً وملكاً و،دبْياً.أي : ك  ما ِف السماوات واْلرض له سب) ِإنه اَّللهَ َلُه ُمْلُك السهَماَواِت َواأَلْرِض ( 
 : والْا دة من إمياننا بأن هلل ملَ السموات واْلرض ةْيد 
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الرضا بقضاء هللا ، وأن هللا لو قضى عليَ مرضًا فال ،عذض ، ولو قضى عليَ فقرًا فال ،عذض ، ْلنَ ملكه ةُحرف  أوال  :
 فيَ كما ةشاء ..

عووَن ( .ةدل لذلَ ما أمرنا هللا به أن نقول عند   ْ يَبٌة قَالووا إ نها َّلل ه  َوإ نها إ لَْيه  رَا  ايفحيبة ) الهذ ةَن إ َذا َأَصابَرُرْهوْم موح 
ِلبنُه الِت أشرف ابنها على ايفوت ، حينما أرسل  إليه ليأيت ، فأرس  ةقرأ السال  وةقول :  وةدل لذلَ أةضًا ما بين ه النِب 

 شيء عنده بأْ  مسمى ، فلُحرب ولَُُسب ( . إن هلل ما أخذ وله ما أعطى ، وك 
 الرضا بشرعه وقبوله والقيا  به ، ْلنَ ملكه . ثانيا  :
اه ليس ملكاً لنا ب  هو  ثال ا  : أن ك  ما ِف الكون ملَ هلل اْلحد سبَانه و،عاَ من غْي شرةَ ، فما لدةنا من مال ومُاع ْو

ْ َق ف يه  ملَ هلل ، وإملا حنن مسُخلْون فيه لالبُالء واِل َعَلكوْم موْسَُْخَل َْ ْ قووا مم ها  خُبار ، كما قال ،عاَ )آم نووا ب اَّلله  َوَرسوول ه  َوأَْن
ٌر َكب ٌْي ( . ْْ َْقووا هَلوْم َأ  فَالهذ ةَن آَمنووا م ْنكوْم َوأَنْر

 مسلم .) إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن هللا مسُخلْكم فيها فيننر كيف ،عملون .. ( رواه  وقال 
ُُِْيي َوُْيِيُت (   ع اْلمر ، وِل حييا أحد وِل ميوت إِل ِبشيئُه وقدره ، وِل ةوزاد ِف عمور أحد وِل ةونقص )  أي : بيده اخلل، وإليه ةْر

 منه إِل بقضا ه وقدره .
اء ، وايفمي  من ةشاء كلما قال الطربي : ةعين ْ  ثناؤه بقوله : )وهللا حييي وميي ( وهللا ايفعَّ    ايفوَت يفن ةشاء من حيث ةش

 شاء ، دون غْيه من سا ر خلقه.
وهذا من هللا عز ْو  ،رغيٌب لعباده ايفؤمنق على ْهاد عدوه والحرب على قُاهلم ، وإخرال هيبُهم من صدورهم ، وإن ق  

أحٌد وِل ةقُ  إِل بعد فناء أْله عددهم وكْر عدد أعدا هم وأعداء هللا وإعالٌ  منه هلم أن اَما،ة واَحياء بيده ، وأنه لن ميوت 
 الذي كُب له وهنٌي منه هلم ، إذ كان كذلَ ، أن جيزعوا يفوت من مات منهم أو قُ  من قُ  منهم ِف حرب ايفشركق. أ هر

 )   ٍ ُِ اصر ةنحركم ، فاهلل أي : وما لكم من غْي هللا من وِل : ةرعى شؤونكم ، أو ن) َوَما َلُكم مِ ن ُدوِن اَّللِه ِمن َويلٍ  َواَل َن
 نعم الوِل ونعم النحْي .

 ئ
 :اعلم أن الوِل والنحْي إذا اُْمعا صار الوِل فيما ةنْع، والنحْي من ةدافع عنَ ممن ةعُدي  قال الشيْل ابن ع يمني

 ر .عليَ، وأما إذا أفرد أحدُها مش  اْلخر، فإذا قي : وِل بدون نحْي، فايفراد به من جيلب لَ اخلْي وةدفع عنَ الش
 الفوائد :

1- .) َو السهَماَوات  َواْْلَْرض   ،قرةر ملَ هللا عز ْو  للسماوات واْلرض ، لقوله : )أَلَْ ،َرْعَلْم َأنه اَّللَه َلهو موْل
كووَن اخُحاص ملَ السماوات واْلرض هلل عز ْو  ِل ميلكهما أحد سواه ، قال ،عاَ : ) َوالهذ ةَن َ،ْدعووَن م ْن دوون ه  َما مَيْل  -2

ْْ و َخب ْيٍّ( .م ْن ق ْطم ْيٍّ . إ ْن َ،ْدعووهوْم ِل َةْسَمعووا دوَعاءَكوْم َوَلْو مسَ عووا َما اْسَََُّابووا َلكوْم َوةَرْوَ  اْلق َياَمة  َةكْ  ََ م  رْك كوْم َوِل ةروَنب  ئو  ْورووَن ب ش 
 عمو  ملَ هللا لك  شيء . -3
 الذي بيده اْلياة وايفوت هو هللا . -4
 الشَّاعة واَقدا  وعد  اخلوف ، ْلن أمر اْلياة وايفوت بيد هللا ِل بيد ايفخلوق . -5
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َُاِر الهِذيَن اُـهبَـُعوُا ِف َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمن بـَْعِد   ُهْم َلُه ) َلَقد ُهاَب هللا َعَلى النهيبِ  َواْلُمَهاِ رِيَن َواألَن َما َكاَد يَزِيُغ قـُُلوُب َفرِي ٍُّ مِ نـْ
 ( ( .117اَب َعَلْيِهْم ِإنهُه ِِبِْم َرُؤوٌف رهِحيٌم )َُ 

 [ . 117] الُوبة : 
---------- 

 . ررب ،عاَ أنه من لطْه وإحسانه ،َاَب َعَلى النهِب    حممد  ) َلَقد ُهاَب هللا َعَلى النهيبِ  (
َُاِر (  ات، وذلَ بسبب قيامهم باْلعمال فغْر هلم الزِلت، ووفر هلم اْلسن) َواْلُمَهاِ رِيَن َواألْن ات، ورقاهم إَ أعلى الدْر

 الحعبة الشاقات .
 : وللعلماء أقوال ِف ايفراد بالُوبة الِت ،اِبا اَّلل  على النِب صلى اَّلل  عليه وسلم وعلى ايفهاْرةن واْلنحار 
لِت حدث  منهم ِف ،لَ الغزوة أو ِف غْيها ، من ةر  أن ايفراد ِبا قبول ،وبُهم ، وغْران ذنوِبم ، والَُّاوز عن زِلهتم ا فمنهم 

 وإَ هذا ايفعىن أشار القرطِب بقوله : 
َ  قال ابن عباس: كان  الُوبة على النِب  ََ َل  َْا اَّللهو َعْن ْلْ  أنه أذن للمنافقق ِف القعود، بدلي  قوله سبَانه قب  ذلَ )َع

 وب بعضهم إَ الُخلف عنه; أي: إَ الُخلف عن اخلرول معه إَ غزوة ،بو .أَذ ْنَ  هَلوْم( وكان  ،وبُه على ايفؤمنق من مي  قل
من ةر  أن ايفقحود بذكر الُوبة هنا الُنوةه بْضلها، واْلض على جتدةدها، وإَ هذا ايفعىن اجته صاحب الكشاف فقال:  ومنهم
وهو بعث «. واسُغْر لذنبَ » وكقوله : «  ليغْر لَ اَّلل  ما ،قد  من ذنبَ وما ،أخر» كقوله : « ،اب اَّلل  على النِب » 

للمؤمنق على الُوبة ، وأنه ما من مؤمن إِل وهو حمُال إَ الُوبة واِلسُغْار ، حىت النِب وايفهاْرةن واْلنحار ، وإبانة لْض  
 ة الحالح .الُوبة ومقدارها عند اَّلل  ، وأن صْة الُوابق اْلوابق صْة اْلنبياء كما وصْهم بالحاْلق لينهر فضيل

أي : « من ةر  أن ايفراد بالُوبة هنا : دوامها ِل أصلها ، وإَ هذا ايفعىن أشار بعضهم بقوله : لقد ،اب اَّلل  على النِب ..  ومنهم
أدا  ،وبُه على النِب وايفهاْرةن واْلنحار. وهذا ْواب عما ةقال : من أن النِب معحو  من الذنب ، وأن ايفهاْرةن واْلنحار َل 

 لوا ذنبا ِف هذه القضية ، ب  ا،بعوه من غْي ،لعْم ، قلنا : ايفراد بالُوبة ِف ح، اجلميع دوامها ِل أصلها .ةْع
من ةر  أن ذكر النِب هنا إملا هو من باب الُشرةف ، وايفراد قبول ،وبة ايفهاْرةن واْلنحار فيما صدر عن بعضهم من ومنهم 

فقال : قال أصَاب ايفعاَ : ايفراد ذكر الُوبة على ايفهاْرةن واْلنحار ، إِل أنه  زِلت ، وقد وضح هذا ايفعىن اَما  اْللوسي
َسهو ْيء ِف ذلَ بالنِب صلى اَّلل  عليه وسلم ،شرةْا هلم ، و،عنيما لقدرهم ، وهذا كما قالوا ِف ذكره ،عاَ ِف قوله ) فََأنه َّلل ه  مخوو 

 ِلت صدرت منهم ةو  أحد وةو  حنق .َول لرهسوول  ..(  اْلةة أي : عْا سبَانه عن ز 
وةبدو لنا أن الرأي اْلول أقرب اْلراء إَ الحواب ، ْلن اْلةة الكرمية مسوقة لبيان فض  اَّلل  ،عاَ على رسوله وعلى ايفؤمنق ، 

وِبقُضى حيث غْر هلم ما فرط منهم من هْوات وقع  ِف هذه الغزوة وهذه اهلْوات صدرت منهم ِبقُضى الطبيعة البشرةة ، 
وِل من منزلة أصَابه الحادقق ِف إمياهنم.    اِلُْهاد ِف أمور َل ةبق اَّلل  ،عاَ حكمه فيها ، فهي ِل ،نقص من منزلة الرسول 

 ) الُْسْي الوسيط ( .
وا معه لقُال اْلعداء ِف وقعة "،بو "  وكان  ِف ح) الهِذيَن اُـهبَـُعوُا ِف َساَعِة اْلُعْسَرِة (   ر شدةد، وضي، من الزاد أي: خْر

 . والركوب، وكْرة عدو، مما ةدعو إَ الُخلف فاسُعانوا اَّلل  ،عاَ، وقاموا بذلَ
 ( أي : ِف وق  الشدة والضي، ، وهو وق  غزوة ،بو  ، فايفراد بالساعة هنا مطل، الوق . ِف َساَعِة اْلُعْسَرةِ ) 
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وا وقد كان  غزوة ،بو  ،سمى غزوة العسرة ، كما كان اجلي   الذي اشذ  فيها ةسمى جبي  العسرة ، وذلَ ْلن ايفؤمنق خْر
 إليها ِف سنة جمدبة ، وحر شدةد ، وفقر ِف الزاد وايفاء والراحلة.

ُهْم (   بيان لُناهى الشدة ، وبلوغها الغاةة القحو .) ِمْن بـَْعِد َما َكاَد يَزِيُغ قـُُلوُب َفرِي ٍُّ ِمنـْ
وا رسوله من ايفهاْرةن واْلنحار ، من بعد أن أشرف فرة، منهم على ايفي  عن الُخلف عن أي : ،اب سبَانه على الذةن ا،بع

 اخلرول إَ غزوة ،بو  ، يفا ِلبسها وصاحبها من عسر وشدة و،عب.
  إشارة إَ أن معنم ايفهاْرةن واْلنحار ، مضوا معه « فرة، منهم » وِف ذكر  إَ ،بو  دون أن ،ؤثر هذه الشدا د

 اهنم وصدق ةقينهم ، ومضاء عزميُهم ، وشدة إخالصهم.ِف قوة إمي
أي : ْ ،اب عليهم سبَانه بعد أن كابدوا ما كابدوا من العسر وايفشقة وجماهدة النْس. إنه ِبم رءوف )َلُه َُاَب َعَلْيِهْم (  

 رحيم.
 قال بعضهم : فإن قل  : قد ذكر الُوبة أوِل ْ ذكرها ثانياً فما فا دة الُكرار؟

: إنه سبَانه ذكر الُوبة أوِل قب  ذكر الذنب ،ْضاًل منه و،طييبًا لقلوِبم ، ْ ذكر الذنب بعد ذلَ وأردفه بذكر الُوبة مرة قل  
يٌم  -سبَانه  -قد قب  ،وبُهم ، وعْا عنهم ، ْ أ،بعه بقوله  -،عاَ  -أخر  ، ،عنيما لشأهنم ، وليعلموا أنه  إ نههو ِب  ْم َرؤوٌف َرح 

 ،أكيداً .
 قي  : ،وبُه عليهم أن ،دار  قلوِبم حىت َل ،زغ و،لَ سنة اْل، سبَانه مع « ْ ،اب عليهم » : قوله  وقال القرطيب

 أوليا ه إذا أشرفوا على العطب ووطنوا أنْسهم على اهلال  ، أمطر عليهم سَا ب اجلود فأحيا قلوِبم.
 َمنه عليهم بالُوبة، وقبلها منهم وثبُهم عليها.ومن رأفُه ورمحُه أن ) ِإنهُه ِِبِْم رَُءوٌف رَِحيٌم (  

 . َوالرؤوف : اسم من أمساء هللا ،عا 
 والرأفة أعلى معاَ الرمحة .

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

 : من رأفُه ِبم حذرهم نْسه.  قال اْلسن البُري
من رأفُه سبَانه و،عاَ بنا ، أنه خوفنا من عقوبُه وعذابه ، وهنانا عن معحيُه ، قب  أن ةلقاه العبد ةو  القيامة ليسُعد للقا ه ، ف

ْْسٍّ َما َعم َلْ  م ْن َخْْيٍّ حموَْضرًا َوَما َعم َلْ  م ْن سووءٍّ ،َرَودُّ َلْو َأنه  نرَ  وةَُّنب سخطه وغضبه )ةَرْوَ  جتَ دو كو ُّ نَر َنهو أََمدًا بَع يداً بَريرْ َها َوبَريرْ
َسهو َواَّللهو َرؤووٌف ب اْلع َباد ( . ْْ  َوحيوَذ  روكومو اَّللهو نَر

ومن رأفُه أنه أرس  رسله وأنزل كُبه الِت ،بق شرعه ، لينقذ الناس من ظلمات الشر  واجلاهلية إَ نور الُوحيد واهلداةة )هوَو 
يٌم ( .الهذ ي ةرونَرز  لو َعَلى َعْبد ه  آةَا ََ النُّور  َوإ نه اَّللَه ب كوْم َلَرؤووٌف َرح  َْكوْم م َن النُّلوَمات  إ   تٍّ بَري  َناتٍّ ل يوْخر 

ْوه ،َاَب َعلَ  ْيه ْم ومن رأفُه أنه ةقب  ،وبة الُا بق ، وِل ةورد عن بابه العاصق ايفنيبق ، مهما كْرت سيئاهتم ، و،عاظم  خطيئاهتم ) 
يٌم ( .إ نههو ِب  ْم رَ   ؤووٌف َرح 

ومن رأفُه : ،سخْيه يفا ِف السماوات وما ِف اْلرض يفحلَة اَنسان ومنْعُه ، وخلقه اْلنعا  لْيكب على ظهرها فَُمله 
ْو  ،   اْْلَنْر ََ بَرَلدٍّ َلَْ َ،كوونووا بَال غ يه  إ ِله ب ش  يٌم ( . س  ايفسافات الشاسعة ، هو ومُاعه وزاده ) َوَهْم  و أَثْرَقاَلكوْم إ   إ نه رَبهكوْم َلَرؤووٌف َرح 

 الفوائد :
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 سعة رمحة هللا . -1
 فض  الُوبة وعلو منزلُها . -2
 الْناء والُزكية للمهاْرةن واْلنحار . -3
 فض  ايفهاْرةن واْلنحار ِف نحرهتم لدةن هللا . -4
 شدة ما صاحب غزوة ،بو  من حر وعسر وعدو وبعد .-5
 َ ةقلبها حيث ةشاء .أن القلوب بيد هللا ،عا-6
 على ايفسلم أن ةدعو هللا بْبات قلبه دوماً وأبداً وخاصة عند نزول الْنت . -7
 رمحة هللا ورأفُه بعباده . -8

لِ ُفوْا َحَّته ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اأَلْرُض ِبَا رَُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم أَنفُ  َُ َوظَنُّوْا َأن اله َمْلَجَأ ِمَن اَّللِه  ُسُهمْ ) َوَعَلى ال هَلَثَِة الهِذيَن 
 ( ( .118ِإاله ِإلَْيِه َلُه َُاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُوْا ِإنه اَّللهَ ُهَو التـهوهاُب الرهِحيُم )

 [ . 118] التوبة : 
----------- 

َُلِ ُفوْا  (  الْهالثَة  الهذ ةَن خول  ْووا ( وهم: "كعب بن مالَ" وصاحباه، أي : كذلَ لقد ،اب هللا ) َعَلى ) َوَعَلى ال هَلَثَِة الهِذيَن 
 وقحُهم مشهورة معروفة، ِف الحَاح والسنن.

  أي و،اب على الْالثة الذةن خلْوا : أي أخروا ، وَل ،قب  ،وبُهم ِف اْلال كما قبل  ،وبة أولئَ قال الشوكاين :
 وا : ،ركوا ، ةقال : خلْ  فالناً فارقُه .ايفُخلْق ايفُقد  ذكرهم . قال ابن ْرةر : معىن خلْ

 وِف معىن ) خول ْوا ( قوِلن : قال ابن اجلوزي : 
خول  ْوا عن الُوبة ، قاله ابن عباس ، وجماهد ، فيكون ايفعىن : خول  ْوا عن ،وبة هللا على أيب لبابة وأصَابه إذ َل رضعوا  أحدمها :

 كما خضع أولئَ.
 ،بو  ، قاله قُادة.خول  ْوا عن غزوة  وال اين :

  : وذلَ أن ايفنافقق َل ،قب  ،وبُهم، واعُذر أقوا  فقب  عذرهم، وأخر النِب  قال القرطيب  هؤِلء الْالثة حىت نزل
 فيهم القرآن.

 وهذا هو الحَيح يفا رواه مسلم والبخار ي  وغْيُها.
حق حلْوا له فباةعهم واسُغْر  قَب  منهم رسول هللا واللْظ يفسلم قال كعب : كنا خلْنا أةها الْالثة عن أمر أوولئَ الذةن 

أ رسول هللا   أمرنا حىت قضى اَّللهو فيه ; فبذلَ قال هللا عز ْو  . هلم ، وأْر
 َوَعَلى الْالثة الذةن خول  ْووْا ( . 
 : نحار الذةن ا،بعوه ِف هذا معطوف على اْلةة اْلَو ، والُقدةر : لقد ،اب هللا على النِب وايفهاْرةن واْل وقال الرازي

، كان ذلَ  ساعة العسرة وعلى الْالثة الذةن خلْوا ، والْا دة ِف هذا العطف أنا بينا أن من ضم ذكر ،وبُه إَ ،وبة النِب 
ب أن ةكون قبول ،وبة النِب  و،وبة ايفهاْرةن واْلنحار ِف حكم واحد ،  دلياًل على ،عنيمه وإْالله ، وهذا العطف ةْو

ب  إعالء شأهنم وكوهنم مسَُقق لذلَ. وذلَ ةْو
 . ) ْوَن َْلْمر  هللا َْ  إن هؤِلء الْالثة هم ايفذكورون ِف قوله ،عاَ ) وآَخرووَن موْر
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 ومعىن ) خلْوا ( أخروا و،ر  أمرهم وَل ،قب  منهم معذرة وِل ردت عليهم ، فكأهنم خلْوا عن  قال ابن عطية :
غزوة ،بو  ، قاله قُادة وهذا ضعيف وقد رده كعب بن مالَ بنْسه وقال : معىن ) ايفعُذرةن ، وقي  معىن ) خلْوا ( أي عن 

 خلْوا ( ،ركوا عن قبول العذر وليس بُخلْنا عن الغزو .
 حزنوا حزنا عنيماً .) َحَّته ِإَذا (

 أي: على سعُها ورحبها .) وَضاَقْت َعَلْيِهُم األْرُض ِبَا رَُحَبْت ( 
 م أخروا عن قبول الُوبة إَ هذه الغاةة ، وهي وق  أن ضاق  عليهم اْلرض ِبا رحب  ، : معناه : أهن قال الشوكاين

 هنى الناس أن ةكايفوهم .  َعراض الناس عنهم وعد  مكايفُهم من ك  أحد ، ْلن النِب 
روا عن ايفعاصي .  وِف هذه اْلةة دلي  على ْواز هَّران أه  ايفعاصي ،أدةباً هلم; لينْز

 لُوبة النحوح ، فقال : أن ،ضي، على الُا ب اِلرضو ، و،ضي، عليه نْسه ، كُوبة كعب وصاحبيهسئ  بعضهم عن ا 
الِت هي أحب إليهم من ك  شيء، فضاق عليهم الْضاء الواسع، واحملبوب الذي َل جتر العادة )  َوَضاَقْت َعَلْيِهْم أَنـُْفُسُهْم ( 

الشدة وايفشقة ما ِل ميكن الُعبْي عنه، وذلَ ْلهنم قدموا رضا اَّلل  ورضا  بالضي، منه، وذلَ ِل ةكون إِل من أمر مزعمل، بلغ من
 رسوله على ك  شيء.

أي: ،يقنوا وعرفوا حباهلم، أنه ِل ةنَّي من الشدا د، وةلَّأ إليه، إِل اَّلل  وحده ِل شرةَ ) َوظَنُّوا َأْن ال َمْلَجَأ ِمَن اَّللِه ِإال ِإلَْيِه ( 
 وقق، و،علقوا باَّلل  رِبم، وفروا منه إليه، فمكْوا ِبذه الشدة حنو مخسق ليلة.له، فانقطع ،علقهم بايفخل

 وإملا عنم ذنبهم واسَُقوا عليه ذلَ ْلن الشرع ةطلبهم من اجلد فيه حبسب منازهلم منه و،قدمهم  قال ابن عطية :
 ن أه  بدر.فيه إذ هم أسوة وحَّة للمنافقق والطاعنق ، إذ كان كعب من أه  العقبة وصاحباه م

وِف هذا ةقُضي أن الْر  العاَل وايفقُدي به أق  عذراً ِف السقوط من سواه ، وكُب اْلوزاعي رمحه هللا إَ ايفنحور أيب ْعْر ِف 
وبًا وِل الناس فيما خالف  آخر رسالة : واعلم أن قرابَُ من رسول هللا  لن ،زةد ح، هللا عليَ إِل عنمًا وِل طاعُه إِل ْو

  إنكاراً والسال  .ذلَ منَ إِل
 أي: أذن ِف ،وبُهم ووفقهم هلا .) َلُه َُاَب َعَلْيِهْم ( 

رها، فإنه ،اب عليهم أوًِل بُوفيقهم للُوبة، ) لَِيُتوبُوا ( قال ابن القيم :  و،أم  ،كرةَره سبَانه ،وبَُه عليهم مر،ق ِف أول اْلةة وآخ 
علها، و،ْضه  عليهم بقبوهلا، فاخلْي كله منه وبه، وله وىف ةدةه، فلما ،ابوا، ،اب عليهم ثانيًا بقبوهلا منهم ، وه و الذ  وفقهم لْ 

 ةعطيه َمن ةشاءو إحساناً وفضالً، وحيرمه َمن ةشاء حكمًة وعدِلً.
يمو ( وصْه ) ِإنه اَّللهَ ُهَو التـهوهاُب الرحيم (  الرمحة العنيمة الِت ِل أي: كْْي الُوبة والعْو، والغْران عن الزِلت والعحيان، ) الرهح 

 ،زال ،نزل على العباد ِف ك  وق  وحق، ِف كيع اللَنات، ما ،قو  به أمورهم الدةنية والدنيوةة.
 

 الفوائد :
وِف هذه اْلةات دلي  على أن ،وبة اَّلل  على العبد أْ  الغاةات، وأعلى النهاةات، فإن اَّلل  ْعلها هناةة خواص عباده، وامنت -1

 ق عملوا اْلعمال الِت حيبها وةرضاها.عليهم ِبا، ح
 ومنها: لطف هللا ِبم و،ْبيُهم ِف إمياهنم عند الشدا د والنوازل ايفزعَّة.-2
 ومنها: أن العبادة الشاقة على النْس، هلا فض  ومزةة ليس  لغْيها، وكلما عنم  ايفشقة عنم اْلْر.-3
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د، وأن من ِل ةباِل بالذنب وِل حيرل إذا فعله، فإن ،وبُه مدخولة، ومنها: أن ،وبة اَّلل  على عبده حبسب ندمه وأسْه الشدة-4
 وإن زعم أهنا مقبولة.

 ومنها: أن عالمة اخلْي وزوال الشدة، إذا ،عل، القلب باهلل ،عاَ ،علقا ،اما، وانقطع عن ايفخلوقق.-5
ل  ْووا ( إشارة إَ أن ايفؤمنق خلْوهم، أو ومنها: أن من لطف اَّلل  بالْالثة، أن ومسهم بوسم، ليس بعار عليهم فقال: ) خو -6

 خلْوا عن من بو   ِف قبول عذرهم، أو ِف رده ، وأهنم َل ةكن ختلْهم رغبة عن اخلْي، وهلذا َل ةق : ) ختلْوا ( .
 ومنها: أن اَّلل  ،عاَ من  عليهم بالحدق، وهلذا أمر باِلقُداء ِبم ِف اْلةة الِت ،ليها .-7
 لَ :خمُحر قحة كعب بن ما 

َ  َقْد خَتَلهْْ و ِف َغْزَوة  بَْدرٍّ ، وَلَْ  عن  كعب قال  ) َلَْ أخَتَلهْف َعْن رسول  هللا  َر أ ِف َغْزَوةٍّ غزاها قط إِل ِف غزوة ،َربووَ  ، َغيرْ
َا َخرََل رسولو هللا  وْسل مووَن ةورةدووَن ع َْي قروَرْة ٍّ  ةروَعاَ،ْب َأَحٌد خَتَلهَف َعْنهو ; إ مله

نَرهوْم وبَرْقَ َعدوو  هْم َعَلى َغْْي  وايف ََ بَريرْ َحىته َكََع هللا ،َرَعا
َا َمْشَهَد بَْدرٍّ ، وإْن َكاَنْ  بدٌر  ميعادٍّ . وَلَقْد َشه ْدتو َمَع رسول  هللا  بُّ أنه ِل ِب  ْسال   ، وما أوح   َ لَيَلَة الَعَقَبة  حَق ،َرَواثَرْقَنا َعَلى ا

َها . وكاَن م ْن َخرَبي حَق خَتَلهْْ و َعْن رسول  هللا  أذَْكَر ِف النهاس  م   َق  نرْ َ   َل أكوْن َقطُّ أَْقو  وِل أَْةَسَر م ين   ح  ِف َغْزَوة  ،َربووَ  أ
 ََ َلَُرْق  َقطُّ َحىته َكَْعُروهوَما ِف ، ْل َلَها رَاح  ََ الَغْزَوة  ، َوهللا ما َكَْع و قَربرْ ةورةدو َغْزَوًة إِله  الَغْزَوة  وَلَْ َةكوْن رسولو هللا خَتَلهْْ و عْنهو ِف ، ل

ََ الَغْزَوةو، فَرَغزَاها رسولو هللا  َوره  َْازاً، َواسَُرْقَبَ  َعَدداً َكْ ْياً، َفََّلهى  ب َغْي ها َحىته َكاَنْ  ،ْل ِف َحر ٍّ َشدةدٍّ، واْسَُرْقَبَ  َسَْراً بَع يداً َوَم
وسل موَن َمَع رسول  هللا كٌْْي َوَِل جَيَْمعوهومْ لْلموْسل مَق أْمَرهوْم 

ه ه مو الهذ ي ةورةدو، وايف ْْ  ك َُاٌب َحاف ٌظ )ةورةدو ليَُأههبووا أوْهَبَة َغْزو هْم فَأْخربَهوْم بَو
ََ سيْخَْى ب   ْوٌ  ةورةدو أْن ةَرَُرَغيهَب إِله َظنه أنه ذل  ََ الد ةَواَن( قَاَل َكْعٌب : فَرَق ه َر ه  ما َلَْ ةَرْنز ْل ف يه  َوْحٌي م َن هللا ، َوَغزا َرسوول هللا بذل 

  َها أْصَعرو َق طَاَب  الْ  َمارو َوالن  اللو ، فَأنَا إلَيرْ ََ الَغزَوَة ح  ْ ْق و أْغدوو لَكْي أجَتَههَز  ، فَرَََُّههَز رسولو هللا  ، ْل وْسل مووَن َمَعهو وَط
َوايف

عو وَلَْ أقْ  ََ إ َذا أََرْدتو ، فَرَلْم ةَرَزْل ةَرَُماد  يب َحىته اْسََُمره بالنهاس  َمَعهو ، فأْرْ  اجلْ دُّ ،  ض  َشْيئًا ، وأقوولو ِف نْسي : أنَا قَادٌر َعَلى ذل 
َْْع و وَلَْ  فأْصَبَح رسولو هللا  ْوه َغَدْوتو فَرَر َهازي َشْيئاً ،   ْ وْسل مووَن َمَعهو وَلَْ أْقض  م ْن 

 أْقض  َشيئاً ، فَرَلْم ةَرَزْل ةَرََُماَد  يب َغادةاً وايف
ْوه َل ةروَقدهرْ  َْاَرَط الَغْزوو ، فَرَهَمْم و أْن أْرهَ َ  فَأوْدر َكهوْم ، فَرَيا لَْيَُين فَرَعْل و ،  ْْ و ِف النهاس   َحىته أْسَرعووا و،َر ْ ْق و إَذا َخَر ََ ِل ، َفَط ذل 

ْواًل َمْغمووَصاً حَيْزو  بَرْعَد خوروول  َرسوول  هللا   َ   ِل أَر  ِل أوْسَوًة ، إِل  َر ََ م َن  نوين  أ ْواًل مم هْن َعَذَر هللاو ،َرَعا َعَلْيه  ِف الن  َْاق  ، أْو َر
َْاء  ، وَلَْ ةَْذكوْرَ  َرسوولو هللا   ْهَه قَاف اًل م ْن ،َربووَ  َحَضرََ  بَرْ  ي ، َقْد ،َروَ  فَرَلمها بَرَلَغين  أنه َرسووَل هللا  ...  َحىته بَرَلَغ ،َربوو َ  الضَُّع

ََ ب كو    ذ ي رْأيٍّ م ْن  ْ ْق و أَ،ذَكهرو الَكذ َب وأقوولو : ِب َ أْخرولو م ْن َسَخط ه  َغَداً ؟ وأْسَُع ْقو َعلى َذل  أْهل ي ، فَرَلمها ق ْيَ  : إنه َرسووَل َفَط
َ   َلْن َأجْنوَو م ْنهو ب َشيءٍّ أَبَدًا ، فَأْكَْع و صْدَقهو وَأْصَبَح َرسوولو هللا  ق ْد أَظ ه قَاد َمًا ، زَاَح َعين   هللا   قَاد مًا ،  الَباط  و َحىته َعَرْف و َأ

َلَس ل لنهاس  ، فَرَلمها فَرَعَ  ذل   َْ ْوه  د  فَررََكَع ف يه  رَْكَعَُرْق   َْسَّ 
وَخلهْووَن ةَرْعَُذ روَن إ لَْيه وحَيْل ْووَن لَهو ،  ََ وََكاَن إ َذا َقد َ  م ْن َسَْرٍّ بََدأَ ب ايف

اءهو ايف َْ
ََْر هَلوْم َووََكَ  َسرَا  َرهو  نرْهوْم َعالن َيَُرهوْم َوبَاةَرَعهوْم واْسَُرْغ ْواًل ، فَرَقب َ  م  ، فَرَلمها َسلهْم و وََكانووا ب ْضعًا َومَثانَق َر ْئ و  ْ ََ ، َحىته  ْم إ َ هللا ،َرَعا

ََ  ،َرَبسهمَ  َلْس و بَرْقَ ةََدْةه  ، فقاَل ِل : ) َما َخلهَْ َْ ْئ و أْمشي َحىته  ْوه قَاَل : ) ،َرَعاَل ( ، َفَّ   . ْغَضب 
و
؟ أَلَْ َ،كوْن َقد  ابْرَُرْعَ   ،َرَبسَُّم ايف

َلْس و ع ْنَد َغْْي َ  م ْن أْه    َْ َ  وهللا َلْو  َ   َسأْخرولو م ْن َسَخط ه  ب عوْذرٍّ ; لَقْد  َظْهَرَ  ؟ ( قَاَل : قروْل و : ةَا رسوَل هللا ، إ نْرَيا َلَرأة و أ الدُّ
َكنه هللا ََ اليو  َحد ةَث َكذبٍّ ،َرْرَضى به عين   لَيووش  ثْرُو َدًِل ، وَلك ين   وهللا لََقْد َعل ْم و لَئ ْن َحده َْ ََ َعَليه ، وإْن  أوْعط ي و  َط أن ةوْسخ 

ََ َحد ةَث ص دقٍّ جتَ دو  ثْرُو ْوو ف يه  عوْقىَب هللا َحده َ  َْلْر ، وهللا ما َكاَن ِل م ْن عوْذرٍّ، وهللا  َما كوْن و َقطُّ أَقْرَو  َوَِل أَْةَسَر  َعَليه ف يه  إ
ََ . قَاَل: فقاَل رسولو هللا  َق خَتَلهْْ و َعْن ََ (  م ين   ح  َي هللاو في  : ) أمها َهَذا فَقْد َصَدَق، فَرقوْم َحىته ةَرْقض 

ََ َعْشَر لََيالٍّ َفَكمو َ  َلًة َعَلى فَرَلب ْْ و ب َذل  َق لَيرْ ََّْْر  َصَباَح مَخْس  ْوه َصلهْي و َصالََة اْل َق هنو َي َعْن َكاَلم نا ،  َلًة م ْن ح  َظْهر   لَنا مَخْسووَن لَيرْ
ال ٌس َعَلى اْْلال  الهِت ذََكَر هللا َْ َنا أَنَا  َا َرحوَبْ  ، بَرْي ٍّ م ْن برويوو، َنا ، فَربَريرْ ْْسي َوَضاَقْ  َعَليه اْلْرضو ِب  ََ م نها ، َقْد َضاَقْ  َعَليه نَر  ،َرَعا
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اَء فَررٌَل .  مسَ ْع و َصْوَت َصار خٍّ أوىَف َعَلى َسْلعٍّ  َْ دا ، َوَعَرْف و أنههو َقْد   ْ ْر ، َفَخَرْرتو َسا ٍَّ أْبش  ةَرقوولو ب أْعَلى َصو، ه  : ةَا َكْعَب ْبَن َمال 
َرْوبَة  هللا  آَذَن رسولو هللا ف روَن  النهاَس بُ  َِبه موَبش   روونَرَنا ، َفَذَهَب ق َبَ  َصاح  ََّْْر َفَذَهَب النهاسو ةروَبش   َق َصلهى َصالَة ال َنا ح  َعَليرْ

ْوٌ  إ َِله فَرَرسًا َوَسَعى َساعٍّ م ْن أْسَلَم ق َبل ي ، َوأَْوىَف َعَلى اجْلََب   ،  اءَ الهذ ي َورََكَض َر َْ ََْرس  ، فَرَلمها  َفكاَن الحهْوتو أْسرََع م َن ال
َا ةَرْومَ  َرُهو َو َغيرْ رَو نَرَزْع و لَهو ثَرْويَبه َفَكَسْو،روهوَما إةهاهو ب بشار،ه، َوهللا  َما أْمل  ئ ذٍّ ، َواْسَُرَعْرتو ثَرْوبَرْق  فَرَلبْسُروهوما ، مسَ ْع و َصْو،َهو ةروَبش  

ََ . َحىته  أمهمو رسوَل هللا َواْنطََلْق و أ،َ  ََ ،َرْوبَةو هللا َعَلْي َرْهن  َدَخْل و  ةَرَُرَلقهاَ النهاسو فَرْوًْا فَرْوًْا ةوهن  ئوَنين بالُرهْوبَة  َوةَرقوولووَن ِل  : لُ 
َد فَإ َذا رسولو هللا  ال ٌس َحْولَه النهاسو ، فَرَقا َ  اْلَمْسَّ  َْ

ةو ْبنو عوبَرْيد  هللا    ََ ْوٌ  ةرو  طَْل ََين َوَهنهأََ  ، وهللا َما قَاَ  َر َهْرو لو َحىته َصاَف
رةَن َغْيوهو   ْ وَها

َة ... ( . -م َن ايف ََ  َفَكاَن َكْعٌب َِل ةَرْنَساَها ل طَْل
 : ِف قُة كع ُّ بن مالك فوائد 

) ِل ةزال قو  ةُأخرون  ال منها : أن اَنسان ِل ةنبغي له أن ةُأخر عن فع  اخلْي ، ب  ةُقد  وِل ةُأخر ، وِف اْلدةث ق
 حىت ةؤخرهم هللا ( .
 ِف  انُْ َهاز َها َواْلموَباَدرَ   قال ابن القيم :

َ  إَذا َحَضَرْت َلهو فروْرَصةو اْلقوْربَة  َوالط اَعة  فَاْلَْْز و كو   اْلَْْز   ْْ ْي َها إ ن  الر  َها َواْلَعَّْز  ِف  ،َْأخ  ة  إلَيرْ
َا، َوَِل  يل َها، فَإ ن  اْلَعزَا  َم َواهلْ َمَم َسر ةَعةو اِل   َوالُ ْسو ةف  ِب  ي َما إَذا َلَْ ةَْ ْ، ب قوْدرَ، ه  َوَِتَك ن ه  م ْن َأْسَباب  َهْح  نُْ َقاض  قَرل َما ثَرَبَُْ  َوَاَّلل و س 

انَهو ةروَعاق بو َمْن فَرََُح َلهو بَابًا م ْن اخلَْْْي  فَرَلْم ةَرْنَُه ْزهو ب َأْن حَيو  ََ ََ . سوْب ْسُ ََّابَةو بَرْعَد َذل  َنهو َوبَرْقَ قَرْلب ه  َوإ رَاَد، ه  َفاَل ميوْك نوهو اِل  وَل َدَعاهو َحاَل بَريرْ
يبووا َّلل    َول لر سوول  إ َذا َدَعاكوْم ل َما حيوْي يكوْم َواْعَلمووا  ََ ) ةَا أَةر َها ال ذ ةَن آَمنووا اْسََُّ   اْلَمْرء  َوقَرْلب ه  ( َوَقْد َصر َح اَّلل و َأن  اَّللَ  حَيوولو بَرْقَ قَاَل ،َرَعا
ََذا ِف  قَرْول ه  ) َونروَقل بو أَْفئ َد،َرهوْم َوأَْبَحاَرهوْم َكَما َلَْ ةروْؤم نووا ب ه  أَو َل َمر ةٍّ ( َوقَا انَهو ِب  ََ ََ ) فَرَلم ا زَاغووا أَزَاَغ اَّلل و قرولووبَرهوْم ( . َوقَاَل سوْب َل ،َرَعا

َ هَلوْم َما ةَرُر قووَن إ ن  اَّللَ  ب كو   َشْيءٍّ َعل يٌم ( َوهوَو  ) َوَما َكاَن   َكْ ٌْي ِف  اْلقوْرآن  . ) زاد ايفعاد ( .اَّلل و ل يوض    قَرْوًما بَرْعَد إ ْذ َهَداهوْم َحىت  ةروبَرق 
 حذار حذار من أمرةن هلما عواقب سوء : وقال رمحه هللا :

 : رد اْل، يفخالُْه هوا  . أحدمها 
 نَ ،عاقب بُقليب القلب ورد ما ةرد عليَ من اْل، رأساً وِل ،قبله إِل إذا برز ِف قالب هوا  .فإ

( فعاقبهم على رد اْل، أول مرة بأن قلب أفئدهتم وأبحارهم َونروَقل بو أَْفئ َد،َرهوْم َوأَْبَحاَرهوْم َكَما َلَْ ةروْؤم نووا ب ه  أَو َل َمر ةٍّ قال ،عاَ ) 
 بعد ذلَ .

 الُهاون باْلمر إذا حضر وقُه .  :وال اين 
 فإنَ إن هتاون  به ثبطَ هللا وأقعد  عن مراضيه وأوامره عقوبة لَ .

ْووا َمع َي أَبَد نرْهوْم فَاْسَُْأَذنووَ  ل ْلخوروول  فَرقوْ  َلْن خَتْرو ََ طَا  َْةٍّ م  ََ اَّللهو إ  َع َْ يُوْم ًا َوَلْن ،روَقا، لووا َمع َي َعدو قال ،عاَ ) فَإ ْن َر و ًا إ نهكوْم َرض 
 ب اْلقوعوود  أَوهَل َمرهةٍّ فَاقْرعودووا َمَع اخْلَال ْ َق ( .

 فمن سلم من ها،ق اْلفُق والبليُق العنيمُق فليهنه السالمة .   ) بدا ع الْوا د ( .
 ومنها : خطورة الُسوةف ، وأنه ةْسد على العبد أمر دةنه ودنياه .

 أحد ْنود إبليس . قال بعض العلماء : سوف
 وقال ابن اجلوزي : إةا  والُسوةف فإنه أعنم ْنود إبليس .

وقال الغزاِل : إن الُسوةف ةسبب أربعة أشياء : ،ر  الطاعة والكس  فيها ، و،ر  الُوبة و،أخْيها ، واْلرص على الدنيا 
 واِلشُغال ِبا ، وقسوة القلب ونسيان اْلخرة .

فإنَ بيومَ ولس  بغد  ، فإن ةكن غداً لَ فكن ِف غد كما كن  ِف اليو  ، وإن َل ةكن  وقال اْلسن : إةا  والُسوةف ،
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 لَ غد َل ،ند  على ما فرط  ِف اليو  .
 . اْلدةث دلي  على اسَُباب ،بشْي ايفسلم ِبا ةسره 

اَق نَب ي اً م َن الحهاْل  َق ( . ََ  قال ،عاَ ) َوَبشهْرنَاهو ب إ ْس
 رووهو ب غوال ٍّ َعل يمٍّ ( .وقال ،عاَ ) َوَبشه 

 وقال معاذ للرسول ) أفال أبشر الناس ؟ ( مُْ، عليه .
 . ) ًاْلدةث دلي  على اسَُباب سَّود الشكر لقوله ) فخررتو ساْدا 

 فيه دلي  للشافعي وموافقيه ِف اسَُباب سَّود الشكر بك  نعمة ظاهرة ححل  أو نعمة ظاهرة اندفع  . قال النووي :
 اِلسَُباب :ومما ةدل على 

ه  حدةث َأيب  َبْكَرَة -أ داً َّلل ه  ( رواه أبو داود .  ) َأنه اَلنهِب   ْ اَءهو أَْمٌر َةسورُّهو َخره َسا َْ  َكاَن إ َذا 
ُّ  َوَعْن َعْبد  اَلرهمْحَن  ْبن  َعْوفٍّ  -ب ْوه رََفَع رَْأَسهو وَ  قَاَل ) َسَََّد اَلنهِب  رْب ةَ  آ،َاَ  ، فَرَبشهرََ  ، فََأطَاَل اَلسَُّّووَد ،   ْ قَاَل : إ نه 

 َفَسََّْدت َّلل ه  شوْكرًا (  َرَواهو َأمْحَد .
َي َاَّللهو َعنرْهوَما-َوَعْن اَْلبَررَاء  ْبن  َعاز بٍّ  -ل ه  -َرض  ََ اَْلَيَمن   ) أَنه اَلنهِب   َعل يٌّ  قَاَل : َفَكَُبَ  -َفذََكَر َاْلَْد ةَث  -بَرَعَث َعل ياا إ 

َهق يُّ . ب إ ْساَلم ه ْم ، فَرَلمها قَرَرأَ َرسوولو َاَّلله   ًدا ( َرَواهو اَْلبَريرْ  ْ  اَْلك َُاَب َخره َسا
 وقد روي عن أيب بكر أنه سَّد يفا ْاءه خرب فُح اليمامة وقُ  مسيلمة الكذاب . رواه عبد الرزاق 

 ض الُْوحات ِف عهده .وروي أن أمْي ايفؤمنق عمر ، سَّد يفا ْاءه خرب بع
د ذا الْدةة مع قُلى اخلوارل بعد وقع  النهروان بينه وبينهم ، ْلنه عرف أنه  وسَّد أمْي ايفؤمنق علي بن أيب طالب حق ْو

اًل ليس له ذراع ، وعلى رأس عضده  على اْل، ، ْلن النِب  أخرب عن اخلوارل أهنم شر  الناس ، وأن سيماهم : أن منهم ْر
 لْدي .مْ  ملَة ا

ُهاِدِقنَي )   ( ( .119) يَا أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوْا اُـهُقوْا اَّللهَ وَُكونُوْا َمَع ال
 [ . 119] الُوبة : 

---------- 
 بْع  أوامره واُْناب نواهيرررره .) يَا أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوْا اُـهُقوْا اَّللهَ (  

ُهاِدِقنَي (   نُهم وقلوِبم وأحواهلم .بألس) وَُكونُوْا َمَع ال
  : قوله ،عاَ ) وَكوونووْا َمَع الحادقق ( هذا اْلمر بالكون مع أه  الحدق حسن بعد قحة الْالثة حق قال القرطيب

 نْعهم الحدق وذوهب ِبم عن منازل ايفنافقق.
وَل ةحبه ما ةحيب غْيه من اهلر  قال موطر  ف : مسع  مالَ بن أنس ةقول : قلما كان ْر  صادقًا ِل ةكذب إِل موُ ع بعقله 

 واخلرف.
 : هذا خطاب للمؤمنق ، أمروا بكوهنم مع أه  الحدق بعد ذكر قحة الْالثة الذةن نْعهم صدقهم  قال أبو حيان

 وأزاحهم عن ربقة النْاق.
 : الحدق ةكون 

 : ومعناه : اسُواء اللسان على اْلقوال كاسُواء السنبلة على ساقها .ِف األقوال 
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 : ومعناه : اسُواء اْلفعال على اْلمر وايفُابعة كاسُواء الرأس على اجلسد . األعمالوِف  
 ومعناه : اسُواء أعمال القلب واجلوارح على اَخالص . وِف األحوال :
ََ اجلَنه  ، عن النهِب   عن ابن مسعود  ََ الرب   ، وإنه الرب ةَهد ي إ  دَق ةَرْهد ي إ  ْوَ  لََيحدوقو َحىته ، قَاَل : ) إنه الح   ة  ، وإنه الره

د  ةقاً   . ةوْكََُب ع ْنَد هللا  ص 
 : فضائل الُدق ، وللُدق فضائل 

 أنه سبب للطمأنينة . أوال  :
 كما ِف اْلدةث اْليت ) فإن الحدق طمأنينة ( .

 هو ايفميز بق ايفؤمن وايفناف، . ثانيا  :
 ... ( . ) آةة ايفناف، ثالث : . وإذا حدث كذب  قال 
 ِل ةنْع ةو  القيامة إِل الحدق : ثال ا  :

ْدقروهوْم ( . َْعو الحهاد ق َق ص   قال ،عاَ ) قَاَل اَّللهو َهَذا ةَرْو و ةَرنرْ
 الحدق أص  ك  بر . رابعا  :
 ) إن الحدق ةهدي إَ الرب ( مُْ، عليه .  قال 

 الحدةقية . أن جماهدة النْس على هري الحدق ،وصلها إَ مر،بة َامسا  :
 : ) ... وِل ةزال الْر  ةحدق وةَُر  الحدق حىت ةكُب عند هللا صدةقاً ( . قال 

 : الحدق سبب للربكة . سادسا  
 ) البيعان باخليار ... فإن صدقا وبينا بور  هلما ِف بيعهما ( . كما قال 

 قال عمر بن اخلطاب : عليَ بالحدق وإن قُلَ .
 عام  هللا بالحدق اسُوح  من الناس .وقال بشر بن اْلارث : َمْن 

 وقال ْعْر بن حممد : الحدق هو اجملاهدة، وأن ِل ختُار على هللا غْيه كما َل رذ عليَ غْي ، فقال ،عاَ )هو اُْباكم( .
اَسال  وقال بعض العلماء : أكع الْقهاء والعلماء على ثالث خحال أهنا إذا صَ  فْيها النَّاة وِل ةُم بعضها إِل ببعض : 

 اخلالص عن البدعة واهلو  ، والحدق هلل ِف اْلعمال ، وطيب ايفطعم .
 قال شيخ اَسال  ابن ،يمية : والحدق أساس اْلسنات وكاعها ، والكذب أساس السيئات وننامها .
ه  ركا بها ،  قال ابن القيم : الحادق مطلوبه رضى ربه ، و،نْيذ أوامره ،و،ُبع حمابه ، فهو مُقلب فيها ، ةسْي معها أةنما ،ْو

ِف ذكر ْ ِف غزو ْ ِف حمل ْ ِف إحسان للخل، بالُعليم  وةسُق  معها أةنما اسُقل  مضارِبا ، فبينا هو ِف صالة إذ رأةُه
 وغْيه من أنواع ايفنافع. 

 قال ابن ،يمية : الحدةقية : كمال اَخالص واِلنقياد وايفُابعة للخرب واْلمر ظاهراً وباطناً . 
 ابن القيم : ِل ةشم را َة الحدق عبد داهن نْسه أو غْيه . قال 

من اْلسباب الِت ،قربه إليه و،دنيه  وةسُكْر أن ةعي  إِل ليشبع من رضا حمبوبه ، إن الحادق ِل حيب : قال ابن القيم رمحه هللا
 . عل  الدنيا وِل لشهوة من شهواهتا ، ِل لعلة من منه

 الفوائد :
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 .اْلمر بُقو  هللا  -1
 اْلث على الحدق بالقول والْع  والنية . -2
 اْلث واْلرص على اْلسباب الِت ،ؤدي إَ الحدق . -3
ُم مِ َن اأَلْعَراِب َأن يـََتَخلهُفوْا َعن رهُسوِل اَّللِه َواَل يـَْرَغُبواْ   أَنـهُهْم الَ بِأَنُفِسِهْم َعن نـهْفِسِه َذِلَك بِ  ) َما َكاَن أَلْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوََ

ٌَُة ِف َسِبيِل اَّللِه َواَل َيَطُؤوَن َمْوِط  ا يَِغيُظ اْلُكفهاَر َواَل يـَنَ  َُ ٌُّ َواَل َُمَْم يبُـُهْم َظَمٌأ َواَل َن ُِ ُم بِِه ُي ََ اُلوَن ِمْن َعُدوٍ  نـهْيَل  ِإاله ُكِت َُّ 
ُْم 120)َعَمٌل َفاِلٌح ِإنه اَّللهَ اَل ُيِضيُع َأْ َر اْلُمْحِسِننَي  ََ ( َواَل يُنِفُقوَن نـََفَقة  َفِغ َة  َواَل َكِب َة  َواَل يـَْقَطُعوَن َواِدي ا ِإاله ُكِت َُّ 

 ( ( .121لَِيْجزِيـَُهُم اَّللهُ َأْحَسَن َما َكانُوْا يـَْعَمُلوَن )
 [ . 121-120] الُوبة : 

-------------- 
عُاب يفن ختلف عن )غزوة ،بو  ( اي ما صح م مِ َن اأَلْعَراِب َأن يـََتَخلهُفوْا َعن رهُسوِل اَّللِه ( ) َما َكاَن أَلْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوََُ 

 . وِل اسُقا  ْله  ايفدةنة ومن حوهلم من سكان البوادي ان ةُخلْوا عن الغزو مع رسول هللا 
وب الغزو مع رسول هللا  مي الُخلف عنه : أي ما صح وما اسُقا  ْله  ايفدةنة ، وهر  قال الشوكاَ : ...  زةادة ،أكيد لْو

 ومن حوهلم من اْلعراب الُخلف .
 : وإملا خحهم هللا سبَانه ْلهنم قد اسُنْروا ، فلم ةنْروا ، خبالف غْيهم من العرب ، فإهنم َل ةسُنْروا  قال الشوكاين

وارهم أح، بالنحرة وايفُابعة لرسول هللا   . مع كون هؤِلء لقرِبم ْو
أي : ِل ةذفعوا بأنْسهم عن نْسه ، بأن ةكرهوا هلا ايفكاره ، وِل ةكرهون ذلَ له عليه ) َواَل يـَْرَغُبوْا بِأَنُفِسِهْم َعن نـهْفِسِه (  

السال  ، ب  عليهم ان ةْدوه بايفهمل واِلرواح ، وان ةكابدوا معه ما ةكابده من اْلهوال واخلطوب ، قال الزخمشري : أمروا بأن 
على البأساء والضراء ، وان ةلقوا من الشدا د ما ،لقاه نْسه ، علما بأهنا اعز نْس على هللا واكرمها عليه ، ِل ان ةضنوا  ةحَبوه

 . بأنْسهم على ما مسح بنْسه عليه ، وهذا هني بليغ ، وهتييمل يفُابعُه 
 حونوهنا ، وِل ةشَون بنْس رسول : أي : وما كان هلم أن ةرغبوا بأنْسهم عن نْسه ، فيشَون ِبا وة قال الشوكاين

هللا ، وةحونوهنا كما شَوا بأنْسهم وصانوها ، ةقال : رغب  عن كذا : أي ،رفع  عنه ، ب  واْب عليهم أن ةكابدوا معه 
ى ايفشاق ، وجياهدوا بق ةدةه أه  الشقاق . وةبذلوا أنْسهم دون نْسه; وِف هذا اَخبار معىن اْلمر هلم مع ما ةْيده إةراده عل

 هذه الحيغة من الُوبيخ هلم ، والُقرةع الشدةد ، والُهييمل هلم ، واَزراء عليهم
  : وفيه ،عرةض بالذةن ختلْوا من أه  ايفدةنة ومن اْلعراب.قال ابن عاشور 

 للغزو. وذلَ ةدل على إجياب النْْي عليهم إذا خرل النِب 
كم غْي منسوخ.دون غْي  وقال قُادة وكاعة : هذا اْلكم خاص خبرول النِب   ه من اخللْاء واْلمراء فهو حمو

 وبذلَ ْز  ابن َبطال من ايفالكية.
ابر بن زةد : كان هذا حكمًا عامًا ِف قلة اَسال  واحُياْه إَ كْرة الغزاة ْ نسخ يفا قوي اَسال  بقوله  قال زةد بن أسلم ْو

وب اجلهاد عل  ى الكْاةة.،عاَ ) وما كان ايفؤمنون لينْروا كافة ( فحار ْو
 وقال ابن عطية : هذا حكم من اسُنْرهم اَما  بالُعيق ْلنه لو ْاز هلؤِلء الُخلف لُعط  اخلورول.

 واخُاره فخر الدةن.
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وب  ) َذِلَك ( وب ايفُابعة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أي ذلَ الْو اَشارة بقوله ) ذلَ ( إَ ما ةْيده السياق من ْو
 ْابون على أنواع ايفُاعب ، وأصناف الشدا د .عليهم بسبب أهنم م

يبُـُهْم َظَمأٌ  ُِ  أي ذلَ النهي عن الُخلف ، بسبب أهنم ِل ةحيبهم عط  . () بِأَنـهُهْم الَ ُي
) ٌُّ َُ  أي : وِل ،عب . ) َواَل َن

ٌَُة ِف َسِبيِل اَّللِه   ( أي : وِل جماعة .) َوالَ َُمَْم
أي : ِل ةدوسون مكانًا من أمكنة الكْار بأقدامهم ، أو حبوافر خيوهلم أو بأخْاف  ُظ اْلُكفهاَر () َواَل َيَطُؤوَن َمْوِط  ا يَِغي

 رواحلهم ، فيَح  بسبب ذلَ الغيظ للكْار . وايفوطئ : اسم مكان .
 ) َوَِل ةَرَنالووَن م ْن َعدوو ٍّ نرهْياًل ( أي : ةحيبون من عدو هم قُالً أو أسراً أو هزمية أو غنيمة . 
ُم بِِه َعَمٌل َفاِلٌح (  ) ََ  أي : إِل كان ذلَ قربة هلم عند هللا .ِإاله ُكِت َُّ 

 ( أي : ِل ةضيع أْر من أحسن عماًل . ِإنه اَّللهَ اَل ُيِضيُع َأْ َر اْلُمْحِسِننيَ 
 نْاق ِف اْلرب ، وإن كان شيئاً صغْياً ةسْياً .معطوف على ما قبله : أي وِل ةقع منهم اَ (َواَل يُنِفُقوَن نـََفَقة  َفِغ َة  َواَل َكِب َة  

 قد  الحغْية لالهُما  أي إذا كُب  الحغْية فالكبْية أحر  ، و" الوادي " ما بق ْبلق كان فيه ماء  قال ابن عطية :
 أو َل ةكن ، وكعه أودةة .

 على الْانية ْلن ايفقحود الُعميم ِل  : وذكر الكبْية بعد الحغْية وان علم من الْواب على اْلَو الْواب وقال اْللوسي
 خحوص ايفذكور إذ ايفعىن وِل ةنْقون شيئاً ما فال ةُوهم أن الناهر العكس .

 ِف ذهاِبم إَ عدوهم .) َواَل يـَْقَطُعوَن َواِدي ا ( 
ُْم ( ََ  ةعين كُب هللا هلم آثارهم وخطاهم ونْقاهتم . ) ِإاله ُكِت َُّ 
هان :َسَن َما َكانُوْا يـَْعَمُلوَن ( ) لَِيْجزِيـَُهُم اَّللهُ َأحْ   قال العلماء :  فيه ْو

اْلول : أن اْلحسن من صْة أفعاهلم وفيها الواْب وايفندوب وايفباح فاهلل سبَانه و،عاَ جيزةهم على اْلحسن وهو الواْب  
 وايفندوب دون ايفباح.

 م وأْ  وأفض  وهو الْواب .والْاَ : أن اْلحسن صْة للَّزاء أي جيزةهم ْزاء هو أحسن من أعماهل
 الفوائد :

، واِلحُساب يفا ةحيبهم فيه من ايفشقات، -1 فْي هذه اْلةات أشد ،رغيب و،شوة، للنْوس إَ اخلرول إَ اجلهاد ِف سبي  اَّلل 
ات، وأن اْلثار ايفذ،بة على عم  العبد له فيها أْر كبْي.  وأن ذلَ هلم رفعة دْر

 هاد وأنه من أحسن أعمال العباد .وِف اْلةة دلي  على فض  اجل -2
وب اجلهاد إذا اسُنْر اَما  ، وهرمي الُخلف . -3  ْو
 أن الُخلف عن اجلهاد من صْات أه  النْاق .-4
 الذغيب الشدةد ِف اجلهاد ِف سبي  هللا .-5
 أن ك  ما ةحيب اجملاهد ِف ْهاد له أْر عليه .-6
 أن إغاظة الكْار حمبوبة ومرغوبة للشارع .-7
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ُهْم طَآئَِفٌة ل َِيتَـَفقهُهوْا  يِن َولُِينِذُروْا قـَْوَمُهْم ِإَذا رََ ُعوْا ِإلَْيِهْم ) َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروْا َكآفهة  فـََلْواَل نـََفَر ِمن ُكلِ  ِفْرَقٍة مِ نـْ ِف الدِ 
ََُْذُروَن )  ( ( .122َلَعلهُهْم 

 [ . 122] الُوبة : 
---------- 

 أي : ِل ةنبغي خرول كيع ايفؤمنق للغزو حبيث ختلو منهم البالد .) َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروْا َكآفهة ( 
روي عن ابن عباس انه ،عاَ يفا شدد على ايفُخلْق ، قالوا : ِل ةُخلف منا أحد عن ْي  أو سرةة أبدًا ، فلما قد  الرسول  

 الكْار ، نْر ايفسلمون كيعاً اَ الغزو ، و،ركوه وحده بايفدةنة ، فنزل  هذه اْلةة .ايفدةنة وأرس  السراةا إَ 
 وقي  : ايفراد أن ةنْروا لطلب العلم ، واْلول أصح .
ُهْم طَآئَِفة ( أي :  كاعة كْْية فإذا َل ةحلح نْْي اجلميع وَل ةكن فيه محلَة ، فهال نْر من ك  ) فـََلْواَل نـََفَر ِمن ُكلِ  ِفْرقٍَة مِ نـْ

 فئة قليلة
ينِ )   ( أي : ليحبَوا فقهاء ، وةُكلْوا ايفشاق ِف طلب العلم . ل َِيتَـَفقهُهوْا ِف الدِ 

ََُْذُروَن (  عوا اليهم من الغزو ، لعلهم راف) َولُِينِذُروْا قـَْوَمُهْم ِإَذا رََ ُعوْا ِإلَْيِهْم َلَعلهُهْم  ون أي : وليخوفوا قومهم وةرشدوهم اذا ْر
 عقاب هللا بامُْال اوامره واُْناب نواهيه .

 وقد اخُلف ِف اْلةة : قال ابن القيم : 
ايفعىن ان ايفؤمنق َل ةكونوا لينْروا كلهم للُْقه والُعلم ب  ةنبغي أن ةنْر من ك  فرقة منهم طا ْة ،ُْقه ،لَ الطا ْة ْ   فقيل:

ع ،علم القاعدةن فيكون النْْي على هذا نْْي ،علم   والطا ْة ،قال على الواحد فما زاد .،ْر
: ايفعىن وما كان ايفؤمنون لينْروا إَ اجلهاد كلهم ، ب  ةنبغي أن ،نْر طا ْة للَّهاد ، وفرقة ،قعد ،ُْقه ِف  وقالت طائفة أَرى

 الدةن ، فإذا ْاءت الطا ْة الِت نْرت فقهُها القاعدة وعلمُها ما أنزل من الدةن واْلالل واْلرا  .
 ذا فيكون قوله ) ليُْقهوا ولينذروا ( للْرقة الِت نْرت منها طا ْة .وعلى ه

 وهذا قول األك رين . 
 وعلى هذا فالنْْي نْْي ْهاد على أصله ، فإنه حيث اسُعم  إملا ةْهم منه اجلهاد .

اهدوا بأموالكم وأنْسكم ( .  قال هللا ،عاَ ) انْروا خْافاً وثقاًِل ْو
 ةعذبكم ... ( .وقال ،عاَ ) إِل ،نْروا 

 ) ِل هَّرة بعد الُْح ولكن ْهاد ونية وإذا اسُنَْر فانْروا ( .  ) ،ْسْي ابن القيم ( . وقال النِب 
  ةعود إَ الطا ْة الباقية « ليُْقهوا ولينذروا » على هذا الُْسْي الذي سار عليه كهور العلماء ةكون الضمْي ِف قوله

 فيعود على الطا ْة الِت خْر  للَّهاد ْ عادت.« لعلهم حيذرون » أما الضمْي ِف قوله  مع الرسول 
 الفوائد :

 أن اجلهاد فرض كْاةة ، وِل جيب ،عييناً إِل ِف حاِلت معينة . -1
 فض  طلب العلم والُْقه ِف الدةن .-2
 أنه ةنبغي على اَنسان بطلبه للعلم أن ةنوي :-3

 أوًِل : رفع اجله  عن نْسه .
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 ( . لقوله ) ليُْقهوا
 ثانياً : أن ةرفع اجله  عن غْيه .

 لقوله ) ولينذروا ( .
 أنه على طالب العلم أن ةعم  بعلمه ، وأن ةقو  ببْه ونشره للناس . -4

 ( (123اَّللهَ َمَع اْلُمتهِقنَي ) ْا َأنه ) يَا أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوْا قَاُُِلوْا الهِذيَن يـَُلوَنُكم مِ َن اْلُكفهاِر َوْلَيِجُدوْا ِفيُكْم ِغْلَظة  َواْعَلُمو 
 [ . 123] الُوبة : 

---------- 
 ،حدةر اخلطاب ِبذا النداء فيه ثالثة فوا د :) يَا أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوْا ( 

 العناةة واِلهُما  به والُنبيه . األوَل :
ْود .اَغراء ، وأن من ةْع  ذلَ فإنه من اَميان ، كما ،قول ةا اب ال انية :  ن اْلْود 
 ) ابن عْيمق ( ..  أن امُْال هذا اْلمر  ةعد من مقُضيات اَميان ، وأن عد  امُْاله ةعد نقحاً ِف اَميان ال ال ة :

 وايفعىن : : ةا أةها الذةن آمنوا بقلوِبم وانقادوا وعملوا جبوارحهم .
 يع خحال الدةن من اعُقادات وعمليات ، وأما إذا واَميان إذا أفرد وَل ةذكر معه ) وعملوا الحاْلات ( فإنه ةشم  ك

عوطف العم  الحاحل  على اَميان كقوله ) والذةن آمنوا وعملوا الحاْلات ( فإن اَميان حينئذ ةنحرف إَ ركنه اْلكرب اْلعنم 
رسول هللا ، وبك  ما جيب اَميان وهو اِلعُقاد القلِب ، وهو إميان القلب واعُقاده وانقياده بشهادة أن ِل إله إِل هللا وأن حممدًا 

 به . ) الشنقيطي ( .
أمر هللا ،عاَ ايفؤمنق أن ةقا،لوا الكْار أوِل فأوِل اْلقرب فاْلقرب إَ حوزة اَسال ; وهلذا )قَاُُِلوْا الهِذيَن يـَُلوَنُكم مِ َن اْلُكفهاِر (  

هم وفُح هللا عليه مكة وايفدةنة، والطا ف، واليمن واليمامة، بقُال ايفشركق ِف ْزةرة العرب، فلما فرغ من بدأ رسول هللا 
 وهَّر، وخيرب، وحضرموت، وغْي ذلَ من أقاليم ْزةرة العرب .

 : اعلم أنه نق  عن اْلسن أنه قال : هذه اْلةة نزل  قب  اْلمر بقُال ايفشركق كافة ، ْ إهنا صارت  قال الرازي
فهًة ( وأما احملققون فإهنم أنكروا هذا النسخ وقالوا : إنه ،عاَ يفا أمر بقُال ايفشركق كافة منسوخة بقوله ) قَا،َرلووْا ايفشركق َكا

 أرشدهم ِف ذلَ الباب إَ الطرة، اْلصوب اْلصلح ، وهو أن ةبُدؤا من اْلقرب فاْلقرب ، منُقاًل إَ اْلبعد فاْلبعد.
ََ اْلقربق ( وأمر الغزوات وقع على هذا الذ،يب ْلنه أِل ،ر  أن أمر الدعوة وقع على هذا الذ،يب قال ،عاَ ) وَ  ْيََ، أَنذ ْر َعش 

  حارب قومه ، ْ انُق  منهم إَ غزو سا ر العرب ْ انُق  منهم إَ غزو الشا  ، والحَابة   يفا فرغوا من أمر الشأ
 دخلوا العراق.

 بُداء باْلقرب فاْلقرب من العدو  ; وهلذا بدأ رسول هللا قال القرطِب : ِف اْلةة  أنه سبَانه عر فهم كيْية اجلهاد وأن اِل
 .  بالعرب ، فلما فرغ قحد الرو  وكانوا بالشا 
 وه : قال الرازي  : وإملا قلنا : إن اِلبُداء بالغزو من ايفواضع القرةبة أَو لْو
وب القُال يفا األول :  فيهم من الكْر واحملاربة وامُنع اجلمع ،  أن مقابلة الك  دفعة واحدة مُعذرة ، ويفا ،ساو  الك  ِف ْو

ح ظاهر كما ِف الدعوة ، وكما ِف سا ر ايفهمات ، أِل ،ر  أن ِف اْلمر بايفعروف والنهي عن ايفنكر  يح ، والقرب مْر ب الْذ ْو
ب اِلبُداء باْلقرب.  اِلبُداء باْلاضر أَو من الذهاب إَ البالد البعيدة هلذا ايفهم ، فْو
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 اِلبُداء باْلقرب أَو ْلن النْقات فيه أق  ، واْلاْة إَ الدواب واْلِلت واْلدوات أق .أن  وال اين :
 أن الْرقة اجملاهدة إذا جتاوزوا من اْلقرب إَ اْلبعد فقد عرضوا الذراري للُْنة. ال الُ :
كان ،عرضهم لدار اَسال  أشد وأكْر من أن اجملاورةن لدار اَسال  إما أن ةكونوا أقوةاء أو ضعْاء ، فإن كانوا أقوةاء   الرابع :

،عرض الكْار ايفُباعدةن ، والشر اْلقو  اْلكْر أَو بالدفع ، وإن كانوا ضعْاء كان اسُيالء ايفسلمق عليهم أسه  ، وححول 
.  عز اَسال  لسبب انكسارهم أقرب وأةسر ، فكان اِلبُداء ِبم أَو

نه أسه  من وقوفه على حال من ةبعد منه ، وإذا كان كذلَ كان اقُدار أن وقوف اَنسان على حال من ةقرب م اخلامس :
 ايفسلمق على مقا،لة اْلقربق أسه  لعلمهم بكيْية أحواهلم وِبقادةر أسلَُهم وعدد عساكرهم.

ول أن دار اَسال  واسعة ، فإذا اشُغ  أه  ك  بلد بقُال من ةقرب منهم من الكْار كان  ايفؤنة أسه  ، وحح السادس :
 ايفقحود أةسر .

  ْهار  ، َوقَاَل ِف  أَوهل  السُّورَة  ) فَاقْرُرولو وا اْلموْشر ك َق َحْيثو وقال اجلحاص : خصه اْْلَْمَر ب اْلق َُال  ل لهذ ةَن ةَرلوونَرهوْم م ْن اْلكو
عٍّ آَخَر ) َوقَا، لووا اْلموْشر ك َق َكافهًة ( فَ  ْدِتوووهوْم ( َوقَاَل ِف  َمْوض  َْ ْهار  ، َوَلك نههو َخصه ب الذ  ْكر  الهذ ةَن ةَرلوونَرَنا م ْن َو يع  اْلكو َب ق َُاَل كَ  َْ َأْو

دٍّ َوَأنه اْلموْمك نَ  ْهار  ِف  َوْق ٍّ َواح  يع  اْلكو َك  نروَنا ق َُالو كَ  ْهار  ; إْذ َكاَن َمْعلووًما أَنههو َِل ميو نرْهوْم ،  م ْنهو هوَو ق َُالو طَا  َْةٍّ َفكَ اْلكو اَن م ْن قَرروَب م 
نرْهوْم َمَع ،َرْر   ق َُال  َمْن قَرروَب َِل  ْشُ َغاَل ب ق َُال  َمْن بَرعوَد م  َنه اِل   ةروْؤَمنو َمَعهو َهَّْمو َمْن قَرروَب َعَلى َذرَار ي   أَْوََ ب اْلق َُال  مم هْن بَرعوَد ; ْل 

حُّ َ،ْكل  اْلموْسل م َق َون َسا  ه ْم َوب اَلد ه ْم إَذا خَ  ََ أََمَر ب ق َُال  َمْن قَرروَب قَرْبَ  ق َُال  َمْن بَرعوَد ، َوأَْةًضا َِل َةح  يفو َلْ  م ْن اْلموََّاه د ةَن ، فَل َذل 
 ق َُال  .

. ْنهو اْلق َُالو َكَما ل ْْلَقْرَرب   اْْلَبْرَعد  ; إْذ َِل َحده ل ْْلَبْرَعد  ةروْبََُدأو م 
ْووهو كولُّهَ  َوأَْةًضا فَرَغيرْرو مموْك نٍّ  ََ ق َُال  اْْلَبْرَعد  إِله بَرْعَد ق َُال  َمْن قَرروَب َوقَرْهر ه ْم َوإ ْذَِلهل  ْم فَرَهذ ه  اْلوو يَص اْْلَْمر  اْلووصوولو إ ي خَتْح  ا ،َرْقَُض 
.  ب ق َُال  اْْلَقْرَرب 

 كم هلم .( أي: وليَّد الكْار منكم  غلنة عليهم ِف قُال َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلَظة  ) 
فأمر ،عاَ ايفؤمنق بالغلنة على الكْار والشد ة عليهم كما قال ،عاَ : )ْاهد الكْار وايفنافقق واغلظ عليهم( وذلَ ليكون 

 ذلَ أهيب وأوقع للْزع ِف قلوِبم.
 . فإن ايفؤمن الكام  هو الذي ةكون رفيقا ْلخيه ايفؤمن، غلينًا على عدوه الكافر 

 َف ةَْأيت  اَّللهو ب َقْو ٍّ حيو برُّهوْم َوحيو بُّونَهو أَذ لهةٍّ َعَلى اْلموْؤم ن َق أَع زهةٍّ َعَلى اْلَكاف ر ةَن ( .كما قال ،عاَ ) َفَسوْ 
نَرهوْم ( .  ْهار  رومَحَاءو بَريرْ دهاءو َعَلى اْلكو  وقال ،عاَ ) حموَمهٌد َرسوولو اَّلله  َوالهذ ةَن َمَعهو َأش 
ْهاَر َواْلموَناف ق َق َواْغلوْظ َعَلْيه ْم ( .وقال ،عاَ ) ةَا أَةرُّ   َْاه د  اْلكو  ُّ  َها النهِب 
ه وليه . وِف اْلدةث: أن رسول هللا   َوو  ِف ْو  قال ) أنا الضهَو  الَقُهال ( ةعين: أنه َض

   الُقو  ِف أول السورة . ( فض  عنيم للُقو  وأهلها ، وقد ،قد  فضا  ) َواْعَلُموْا َأنه اَّللهَ َمَع اْلُمتهِقنيَ 
 :   أي: قا،لوا الكْار، و،وكلوا على هللا، واعلموا أن هللا معكم إن ا،قيُموه وأطعُموه. قال ابن ك 
 : أي: ليكن لدةكم علم أن ايفعونة من هللا ،نزل حبسب الُقو ، فالزموا ،قو  هللا، ةوع ْنكوم وةنحركم على  قال السعدي

 عدوكم .
 الفوائد :
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وب -1  مقا،لة الكْار . ْو
 أنه كلما ضعف إميان الشخص ضعْ  مقا،لُه لْلعداء . -2
 أن للقُال طرق وأساليب ، كما ِف هذه اْلةة ، حيث ةبدأ باْلقرب فاْلقرب . -3

ف .  ومنها ، أن مينع اَما  ايفخذل وايفْر
 الغلنة على الكْار أمر حمبوب للشرع . -4
 و  العبد ةكون هللا معاه .اْلرص على الُقو  ، وأنه على قدر ،ق-5
ُهم مهن يـَُقوُل أَيُُّكْم زَاَدُُْه َهِذِا ِإْيَان ا فََأمها الهِذيَن آَمُنوْا فـََزا  ( 124َدُْـُهْم ِإْيَان ا َوُهْم َيْسَتْبِشُروَن )) َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسورٌَة َفِمنـْ

 ( ( .125رِْ س ا ِإََل رِْ ِسِهْم َوَماُُوْا َوُهْم َكاِفُروَن )َوَأمها الهِذيَن ِف قـُُلوِِبِم مهَرٌض فـََزاَدُْـُهْم 
 [ . 125 -124] الُوبة : 

--------------- 
 . من سور القرآن على النِب ) َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسورٌَة ( 

ُهم (   أي : من ايفنافقق .) َفِمنـْ
 بعضهم لبعض .) مهن يـَُقوُل ( 

  : ون يفنافقق مْلهم ، وحيُم  أن ةكون لقو  من قراباهتم من ايفؤمنق ةسُنيمون إليهم حيُم  أن ةكقال ابن عطية
 وثقون بسذهم عليهم وةطعمون ِف ردهم إَ النْاق .

    نرْهوْم ( أي من ايفنافقق ) َمن ة قوولو ( َخوانه ليْب ُهم قال أبو السعود )  َوإ َذا َما أونز َلْ  سوورٌَة ( من سور القرآن ) َفم 
 على النْاق أو لعوا   ايفؤمنق وضعُْ هم ليحود هم عن اَميان .

ه اِلسُخْاف بالقرآن .) أَيُُّكْم زَاَدُُْه َهِذِا ِإْيَان ا (   أي : ةقول ذلَ اسُهزاء ، أةكم زاد،ه هذه إمياناً ؟ على ْو
 : أو أي دلي  . قحدهم اِلسُخْاف والَُقْي لشأن السورة كما ،قول أي غرةب ِف هذا ، قال ابن عطية 
 خطاب بعضهم لبعض على سبي  الُهكم بايفؤمنق وبالقرآن ، ْلن بعض آةات القرآن محرحة بأن  قال ابن عاشور :

ل  قلوِبم وإذا ،لي  عليهم آةا،ه زادهتم إمياناً (   .القرآن ةزةد ايفؤمنق إمياناً قال ،عاَ ) إملا ايفؤمنون الذةن إذا ذكر هللا ْو
نوا إذا مسعوا القرآن قالوا : قد ازددنا إميانًا ، كقول معاذ بن ْب  لْلسود بن هالل : اْلس بنا نوؤمن ساعة ، ولع  ايفسلمق كا

 ةعين ِبذاكرة القرآن وأمور الدةن .
 قال ،عاَ مبيناً موقف ايفؤمن وايفناف، من اْلةات :

 ح، اَميان .فََأمها الهِذيَن آَمُنوْا ( ) 
 بالعلم ِبا، وفهمها، واعُقادها، والعم  ِبا، والرغبة ِف فع  اخلْي، واِلنكْاف عن فع  الشر. ن ا () فـََزاَدُْـُهْم ِإْيَا

ه: رمحه هللا ابن ،يمية شيخ اَسال  قال ايفأمور به : ،ورث القلب اَميان العنيم ، و،زةده ةقينًا وطمأنينة  قراءة القرآن على الْو
 وشْاء .

ب مزةد ةع  ) َوُهْم َيْسَتْبِشُروَن ( ين أن ايفؤمنق ةْرحون بنزول القرآن شيئًا بعد شيء ْلهنم كلما نزل ازدادوا إميانًا وذلَ ةْو
الْواب ِف اْلخرة كما هح  الزةادة ِف اَميان بسبب نزول القرآن كذلَ هح  الزةادة ِف الكْر وهو قوله سبَانه ) وأما الذةن 

 ِف قلوِبم مرض ( .
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، أي: ةبشر بعضهم بعضًا ِبا  من اَّلل  عليهم من آةا،ه، والُوفي، لْهمها والعم  ِبا ، وهذا دال على انشراح صدورهم ْلةات اَّلل 
 وطمأنينة قلوِبم، وسرعة انقيادهم يفا هْهم عليه.

 أي : شَ ونْاق .) َوَأمها الهِذيَن ِف قـُُلوِِبِم مهَرٌض (  
  : أي شَ ونْاق مسي الشَ ِف الدةن مرضًا ْلنه فساد ِف  ( قوله سبَانه ) وأما الذةن ِف قلوِبم مرضقال اخلازن

 القلب حيُال إَ عالل كايفرض ِف البدن إذا حح  حيُال إَ العالل
ي: مرضًا إَ مرضهم، وشكا إَ شكهم، من حيث إهنم كْروا ِبا، وعاندوها وأعرضوا عنها، أ ) فـََزاَدُْـُهْم رِْ س ا ِإََل رِْ ِسِهْم (

 ، و،رامى ِبم إَ اهلال  .فازداد لذلَ مرضهم
َْاٌء َوَرمْحٌَة ل ْلموْؤم ن َق َوِل ةَز ةدو النهال م َق إ ِل َخَسارًا  ( . كما قال ،عاَ ) َونونزلو م َن اْلقوْرآن  َما هوَو ش 

َْاٌء َوالهذ ةَن ِل ةروْؤم نووَن ِف    ررررررررررًد  َوش  ََ ةروَناَدْوَن م ْن َمَكانٍّ وقال ،عاَ ) قوْ  هوَو ل لهذ ةَن آَمنووا هو آَذاهن  ْم َوقْرٌر َوهوَو َعَلْيه ْم َعًمى أوولَئ 
 بَع يدٍّ ( .

وهذا من كلة شقا هم أن ما ةهدي القلوب ةكون سببًا لضالهلم ودمارهم، كما أن سيئ ايفزال لو غذي ِبا غذي به ِل ةزةده  
 إِل خباًِل ونقحاً .

 ذا عقوبة هلم، ْلهنم كْروا بآةات اَّلل  وعحوا رسوله، فأعقبهم نْاقا ِف قلوِبم إَ ةو  ةلقونه.وه) َوَماُُوْا َوُهْم َكاِفُروَن ( 
 الفوائد :

 أن اَميان ةزةد وةنقص . -1
 قال ،عاَ ) وإَذا ،ول َيْ  َعَلْيه ْم آةَا،وهو زَاَد،ْرهوْم إ ميَاناً ( .

 .وقال ،عاَ ) َوةَرْزَداَد الهذ ةَن آَمنووا إ ميَاناً ( 
 وقال ،عاَ ) فزَاَدهوْم إ ميَاناً َوقَالووا َحْسبروَنا اَّللهو َون ْعَم اْلوَك ي و ( .

 وقال ،عاَ ) هوَو الهذ ي أَنْرَزَل السهك يَنَة ِف  قرولووب  اْلموْؤم ن َق ل يَرْزَدادووا إ ميَاناً َمَع إ ميَاهن  ْم ( .
 ْر  اْلاز  من إحداكن ... ( مُْ، عليه .) ما رأة  من ناقحات عق  ودةن أذهب للب ال وقال 
 ) أكم  ايفؤمنق إمياناً أحسنهم خلقاً ( رواه أبو داود . وقال 

 وعن ابن مسعود أنه قال ) اللهم زدنا إمياناً وةقيناً وفقهاً ( .رواه ابن بطة بإسناد صَيح .
 .وعن أيب الدرداء أنه كان ةقول ) اَميان ةزداد وةنقص ( رواه ابن ماْه 

 وكان عمر ةقول ْلصَابه : هلموا نزدد إمياناً ، فيذكرون هللا .
 وكان معاذ بن ْب  ةقول لْر  : اْلس بنا نؤمن ساعة .

 ،الوة القرآن الكرمي و،دبره سبب لزةادة اَميان . -2
 على ايفسلم أن حيرص على اْلسباب الِت ،زةد إميانه و،قوةه . -3
 د ، ِترض بالنْاق والشَ .أن القلوب ِترض كما ِترض اْلْسا -4
 أن اْلةات ِل ةسُْيد منها ك  أحد .-5

َها موْعر ضوون ( . َها َوهوْم َعنرْ  قال ،عاَ ) وََكأَة  ن م  ن آةَةٍّ ِف  السهَماَوات  َواَْلْرض  مَيورُّوَن َعَليرْ
 ةَاتو َوالنُّذورو َعن قَرْو ٍّ ِله ةروْؤم نووَن ( .وقال ،عاَ ) قو   اننورووْا َماَذا ِف  السهَماَوات  َواَْلْرض  َوَما ،روْغين  اْل
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 ( ( .126وَن )) َأَواَل يـََرْوَن أَنـهُهْم يـُْفتَـُنوَن ِف ُكلِ  َعاٍم مهرهة  َأْو َمرهُـَنْيِ َلُه اَل يـَُتوبُوَن َواَل ُهْم َيذهكهرُ 
 [ . 126] الُوبة : 

---------- 
،وبيخ هلم على قسوة قلوِبم ، وانطماس وَن ِف ُكلِ  َعاٍم مهرهة  َأْو َمرهُـَنْيِ َلُه اَل يـَُتوبُوَن َواَل ُهْم َيذهكهُروَن (  ) َأَواَل يـََرْوَن أَنـهُهْم يـُْفتَـنُ 

 بحْيهتم ، وغْلُهم عما ةدعو إَ اِلعُبار واِل،عاظ.
نون ِبا حاق من فنت واخُبارات وابُالءات ، ،نزل أي : أبلغ اجله  والسْه وعمى البحْية ِبؤِلء ، أهنم صاروا ِل ةعُربون وِل ةُع

 ِبم ِف ك  عا  مرة أو مر،ق؟
على ما ةضمرونه من سوء ، وما ةقولونه من  ومن هذه الْنت واِلمَُانات : كشف مكرهم عن طرة، اطالع رسول اَّلل  

 ُحار ايفؤمنق وخذِلن الكافرةن.منكر ، وما ةْعلونه من أفعال خبيْة ، وحلول ايفحا ب واْلمراض ِبم ، ومشاهدهتم ِلن
عون عما هم فيه من النْاق وِل ةعُربون .َلُه اَل يـَُتوبُوَن َواَل ُهْم َيذهكهُروَن (  )  أي : ْ ِل ةْر

وةُعنون ، ب  ةحرون على مسالكهم اخلبيْة، « وِل هم ةذكرون»أي: ْ بعد ك  هذه الْنت النازلة ِبم، ِل ةُوبون من نْاقهم 
وع عن طرة، الشر إَ وأعماهلم  القبيَة ، مع أن من شأن الْنت وايفحا ب واحملن ، أهنا هم  على اِلعُبار واِل،عاظ ، والْر
 طرة، اخلْي.

  :   ْوه قال ابن ك َُرنووَن ( أي: رُربون ) ِف  كو    َعا ٍّ َمرهًة أَْو َمره،َرْق   ْْ ِل  ةقول ،عاَ: أوِل ةر  هؤِلء ايفنافقون ) أَنرههوْم ةرو
 ةَرُووبووَن َوِل هوْم ةَذهكهرووَن ( أي: ِل ةُوبون من ذنوِبم السالْة، وِل هم ةذكرون فيما ةسُقب  من أحواهلم .

َُرنووَن ِف  كو    َعا ٍّ -موخبا هلم على إقامُهم على ما هم عليه من الكْر والنْاق-وقال السعدي : قال ،عاَ  ْْ )  أََوِل ةَرَرْوَن أَنرههوْم ةرو
 أَْو َمره،َرْق  ( ِبا ةحيبهم من البالةا واْلمراض، وِبا ةبُلون من اْلوامر اَهلية الِت ةراد ِبا اخُبارهم. َمرهةً 

ْوه ِل ةَرُووبووَن ( عما هم عليه من الشر ) َوِل هوْم ةَذهكهرووَن ( ما ةنْعهم، فيْعلونه، وما ةضرهم، فيذكونه.  ( 
عوا إليه، ْ ِل ةُوبون وِل هم  -سا ر اْلمم كما هي سنُه ِف-فاهلل ،عاَ ةبُليهم  بالسراء والضراء وباْلوامر والنواهي لْْي

 ةذكرون.
 : والغرض من هذا اَنكار هو اِلسُدِلل على ما ،قد  من ازدةاد كْر ايفنافقق وِتكنه كلما نزل   قال ابن عاشور

ه اَنكار على من ِل ةراه. سورة من القرآن بإةراد دلي  واضح ةرونَرزهلو منزلة احملسوس ايفر ي    حىت ةَُْو
 والُْنة : اخُالل ننا  اْلالة ايفعُادة للناس واضطرابو أمرهم ، مْ  اْلمراض ايفنُشرة ، والُقا،  ، واسُمرار اخلوف.

 ب للُوبة للعلم بأن من علم سرا رهم  قال البقاعي ْوه ِل ةَرُووبووَن ( وذلَ مْو  - الِت هم جمُهدون ِف إخْا ها -: ) 
 عاَل بك  شيء قادر على ك  مقدور ، فهو ْدةر بأن ِتُْ  أوامره وختشى زواْره.

  ََُرنووَن ِف  كو    َعا ٍّ ( بايفرض ِف ك  عا  مرة أو مر،ق ، ْ ِل ةُوبون من ذلَ النْاق وِل ةُعنون بذل ْْ قوله ،عاَ )ةرو
وموقْه بق ةدي هللا ، فيزةده ذلَ إمياناً وخوفاً من هللا ،  ايفرض ، كما ةُعظ بذلَ ايفؤمن إذا مرض ، فإنه عند ذلَ ةُذكر ذنوبه

 فيحْي ذلَ سبباً ِلسَُقاقه يفزةد الرمحة والرضوان من عند هللا.
 وقي  : بالقَط واجلوع.

واخلزي  الْالث : قال قُادة : ةُْنون بالغزو واجلهاد فإنه ،عاَ أمر بالغزو واجلهاد فهم إن ختلْوا وقعوا ِف ألسنة الناس باللعن
 والذكر القبيح ، وإن ذهبوا إَ الغزو مع كوهنم كافرةن كانوا قد عرضوا أنْسهم للقُ  وأمواهلم للنهب من غْي فا دة.
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 : والذي ةنهر مما قب  اْلةة ومما بعدها أن الُْنة واِلخُبار إملا هي بكشف هللا ،عاَ أسرارهم وإفشا ه  وقال ابن عطية
 الذي ،قو  عليه اْلَّة برؤةُه و،ر  الُوبة .عقا دهم ، فهذا هو اِلخُبار 

 جمرد الُكْْي ، ِل بيان الوقوع على حسب العدد  -على ما صرح به بعضهم  -: وايفراد من ايفرة وايفر،ق  قال اْللوسي
 ايفذكور.

 .ْوه ِل ةَرُووبووَن َوِل هوْم ةَذهكهرووَن ( بيان لرسوخهم ِف اجله  واجلَود  وقوله ) 
 الفوائد :

ع عند اِلبُالءات واحملن . -1  أن ايفسلم ةُوب وةْر
 أن ايفناف، ِل ةُعظ وِل ةعُرب باْلةات ، وذلَ لقسوة قلوِبم وفسادها . -2

اءهوْم بَْأسوَنا َ،َضرهعووْا َوَلك ن َقَسْ  قرولووبروهوْم َوزَةهَن هَلومو الشهْيطَانو َما َكانوو  َْ  ( . ْا ةَرْعَملوونَ قال ،عاَ ) فَرَلْوِل إ ْذ 
 أن عد  اِل،عاظ واِلعُبار باْلةات من صْات ايفنافقق .-3
 اْلةة ذامة هلم على عد  الُوبة بإصابة ايفحا ب لعد  ،ذكر أنه سبَانه ما أصاِبم ِبا إِل بذنوِبم . -4
ََُرُفوْا َفَرَف اَّللهُ قـُُلوبـَُهم بِأَنـهُهْم قـَْوٌم اله يـَْفَقُهون ) َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسورٌَة نهَظَر بـَْعُضُهْم ِإََل بـَْعٍض َهْل يـََراُكم مِ ْن َأَحٍد َلُه ان 
(127. ) ) 

 [ . 127] الُوبة : 
---------- 

ََُرُفوْا (  زًا ، ْ ،حور السورة الكرمية ،حوةرًا معَّ) َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسورٌَة نهَظَر بـَْعُضُهْم ِإََل بـَْعٍض َهْل يـََراُكم مِ ْن َأَحٍد َلُه ان
وهم حاضرون ِف جملسه فُقول : َوإ ذا ما أوْنز َلْ  سوورٌَة أو آةات منها ،  مشهدهم عند ما ،نزل السورة القرآنية على الرسول 

وارحهم ِف لؤ  وخسة ْ  على الرسول  ودون ِف جملسه َنَنَر بَرْعضوهوْم إَ  بَرْعضٍّ ِف رةبة ومكر ، و،غامزوا بعيوهنم ْو وهم مْو
 َهْ  ةَراكوْم م ْن َأَحدٍّ ، أي : ه  ةراكم من أحد من ايفسلمق إذا ما قمُم من هذا اجمللس ، قب  أن ةُلو الرسول ،ساءلوا : 

 هذه السورة أو اْلةات الِت قد ،ْضَكم و،كشف عما أسررِتوه فيما بينكم.
 مُسللق ِف حذر حىت ِل ةراهم أحد من ايفسلمق. ْوه اْنَحَرفووا من جملس الرسول 

   ْوه اْنَحَرفووا ( أي: ،ولوا عن اْل، وانحرفوا عنه، وهذا حاهلم ِف الدةن ِل ةْبُون عند اْل،  قال ابن ك : قوله ،عاَ ) 
ْ َرٌة. فَرره  َق . َكأَنرههوْم محووٌر موْسَُرْن  ْسَورَةٍّ ( .ْت م ْن قَ وِل ةقبلونه وِل ةقيمونه كما قال ،عاَ ) َفَما هَلوْم َعن  الُهْذك رَة  موْعر ض 

َمال  ع ز ةَن (  أي: ما هلؤِلء القو   ََ موْهط ع َق. َعن  اْلَيم ق  َوَعن  الش     ةُقللون عنَ ميينًا ومشاِلً وقال ،عاَ ) َفَمال  الهذ ةَن َكَْرووا ق بَرَل
 هروباً من اْل،، وذهاباً إَ الباط .

 وا أزاغ هللا ... ( .كقوله ،عاَ ) فلما زاغ(  ) َفَرَف اَّللهُ قـُُلوبـَُهم
أي : صرف اَّلل  قلوِبم عن اهلداةة والرشاد ، بسبب أهنم قو  ِل ةْقهون ما فيه خْيهم ونْعهم. وإملا  ) بِأَنـهُهْم قـَْوٌم اله يـَْفَقُهون (

 ةْقهون ما فيه شقاؤهم و،عاسُهم.
 الفوائد :

 رعب وخوف ايفنافقق من الْضيَة وكشف أسرارهم .-1
  حيب أن ةسُمع للقرآن الكرمي .أن ايفناف، ِل-2
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 أن ايفؤمن حيب اِلسُماع لكال  هللا ، ْلنه ةْرح به وةسُبشر . -3
 أن اجلزاء من ْنس العم  ، فكما انحرفوا عن اْل، صرفهم هللا ،عاَ عن اهلداةة .-4
 
 
 ( ( .128َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف رهِحيٌم ) ) َلَقْد َ اءُكْم َرُسوٌل مِ ْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيصٌ  

 [ . 128] الُوبة : 
---------- 

ةقول ،عاَ ممُنا على ايفؤمنق ِبا أرس  إليهم رسوِل من أنْسهم، أي: من ْنسهم وعلى ) َلَقْد َ اءُكْم َرُسوٌل مِ ْن أَنُفِسُكْم ( 
نرْهوْم ( .لغُهم، كما قال إبراهيم، عليه السال  ) رَبرهنَ   ا َوابْرَعْث ف يه ْم َرسووِل م 

ه ْم ( .  ْوس   وقال ،عاَ ) َلَقْد َمنه اَّللهو َعَلى اْلموْؤم ن َق إ ْذ بَرَعَث ف يه ْم َرسووِل م ْن أَنْر
 ( للعرب : فهو كقوله ) كوْم ْوس  هوَو الهذ ي  وكهور ايفْسرةن على أن اخلطاب ِف قوله ،عاَ ) َلَقْد ْاءَكوْم َرسووٌل م ْن أَنْر

نرْهوْم ( .  بَرَعَث ِف  اْْلوم  ي  َق َرسووًِل م 
أي : ْنسكم ، ومن نسبكم ، فهو عريب مْلكم ، فمن « من أنْسكم » رسول كرمي  -ةا معشر العرب  -أي : لقد ْاءكم 

 الواْب عليكم أن ،ؤمنوا به و،طيعوه.
وِف طاعُه و،أةيده ، فإن شرفهم قد َ بشرفه ، وعزهم بعزه،  لنِب فايفقحود من هذه اجلملة الكرمية ،رغيب العرب ِف اَميان با

 وفخرهم بْخره ، وهم ِف الوق  نْسه قد شهدوا له ِف صباه بالحدق واْلمانة والعْاف وطهارة النسب ، واْلخالق اْلميدة.
 ةقُضى مدحًا لنسب النِب « من أنْسكم » : قوله  قال القرطيب ا ، وِف صَيح وأنه من صميم العرب وخالحه

إن اَّلل  اصطْى كنانة من ولد إمساعي  ، واصطْى قرةشًا من  »ةقول: مسلم عن وا لة بن اْلسقع قال : مسع  رسول اَّلل  
 «.إَ من نكاح ولس  من سْاح »أنه قال :  وعنه « كنانة، واصطْى من قرش بىن هاشم، واصطْاَ من بىن هاشم

ال: إن اخلطاب ِف اْلةة الك  أنه من ْنس البشر.« من أنْسكم» ، ومعىن كونه رمية جلميع البشر، لعمو  بعُْه وقال الْز
ح ْلن اْلةة الكرمية ليس  مسوقة َثبات رسالُه صلى اَّلل  عليه وسلم وعمومها ، وإملا هي مسوقة  وةبدو لنا أن الرأي اْلول أْر

فمن الواْب عليهم أن ةؤمنوا به، ْلنه ليس غرةبا عنهم،  لبيان منُه وفضله سبَانه على العرب، حيث أرس  خاَ أنبيا ه منهم،
 وإذا َل ةؤمنوا به ،كون اْلَّة عليهم ألز ، والعقوبة هلم أعنم.

خماطبة للعرب ِف قول اجلمهور وهذا على ْهة ،عدةد النعمة عليهم ِف ذلَ ، إذ ْاء بلساهنم وِبا ةْهمونه  قال ابن عطية :
ْ ال : هي خماطبة جلميع العاَل ، وايفعىن لقد ْاءكم رسول من البشر من اْلغراض والْحاحة وشرفوا به غ ابر اْلةا  ، وقال الز

 واْلول أصوب .
 . وكونه من ْنسهم أَ ِف النعمة ، ْلنه لو كان من ايفال كة ما أل َْه الناس وِل ركنوا إليه ورِبا ِل ةقبلون منه 
  ( َأن ةكون ذلَ ايفبعوث من رسوال  منهمقوله ،عا ): وه  هم ِل من غْيهم لْو

 أنه إذا كان منهم فإهنم ةعرفون مولده ومنشأه فيقرب اْلمر عليهم ِف معرفة صدقه وأمانُه. أحدها :
 أنه إذا كان منهم كان أحرص الناس على خْيهم وأشْ، عليهم من اْلْنِب لو أرس  إليهم . وثانيها :
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شيء الذي ةَرْعَن و أمُه وةش، عليها; وهلذا ْاء ِف اْلدةث ايفروي من طرق عنه أنه قال أي: ةعز عليه ال) َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم ( 
 ) بعْ  باْلنيْية السمَة ( .

 وِف الحَيح ) إن هذا الدةن ةسر ( وشرةعُه كلها سهلة مسَة كاملة، ةسْية على من ةسرها هللا ،عاَ عليه. 
 عز،كم ، ووصول النْع الدنيوي واْلخروي إليكم.أي: على هداةُكم وإميانكم و ) َحرِيٌص َعَلْيُكم ( 

 واْلرص على الشيء معناه : شدة الرغبة ِف اْلحول عليه وحْنه.
 وما طا ر  ةقلب ْناحيه ِف اهلواء إِل وهو ةذكرنا منه علماً . عن أيب ذر قال. ،ركنا رسول هللا 

 قد بق لكم .: ما بقي شيء ةوقرب من اجلنة وةباعد من النار إِل و  قال: وقال  
والرأفة عبارة عن السعي ِف إزالة الضرر ، والرمحة  -أةها ايفؤمنون  -أي : شدةد الرأفة والرمحة بكم  بِاْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف رهِحيٌم ( 

 ةسعى بشدة ِف إةحال اخلْي والنْع للمؤمنق ، وِف إزالة ك  مكروه عنهم. عبارة عن السعي ِف إةحال النْع ، فهو 
 ئد :الفوا
واَميان به ، فإنه َ شرفهم بشرفه ، وعزهتم بعز،ه ، وفخرهم بْخره وهو من عشْيهتم ةعرفونه  ،رغيب العرب ِف نحرة النِب -1

 بالحدق واْلمانة والحيانة والعْاف وطهارة النسب واْلخالق اجلميلة .
 من ربه ِبذه الحْات الكرمية . الْناء على النِب  -2
 على أمُه . بيان حرص النِب -3
 الُنبيه على أن هذا النِب من ا ، وهذه نعمة أخر  عنيمة .-4
 بايفؤمنق ، وغلنُه على الكْار وايفنافقق . رأفة النِب -5

 .( ( 129) فَِِن ُـََولهْوْا فـَُقْل َحْسيبَ اَّللهُ ال ِإَلَه ِإاله ُهَو َعَلْيِه ُـَوَكهْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم )
 [ . 129] الُوبة : 

---------- 
 فقال : ْ انُق  سبَانه من خطاب ايفؤمنق إَ خطابه 

 أي : فإن أعرضوا عن اَميان بَ ، و،ركوا طاعَُ ، فال ،بُئس وِل ،يأس ، ب  ق  :) فَِِن ُـََولهْوْا ( 
 ) ُ  أي : هو كافيين ونحْيي . ) فـَُقْل َحْسيبَ اَّلله

 أي : ِل إله حب، إِل هللا .َو ( ) ال ِإَلَه ِإاله هُ 
فهو اَله اْل، الذي ،ُعق أن ،كون كيع أنواع العبادة والطاعة والُأله له ،عاَ، لكماله وكمال صْا،ه وعنيم نعمه، ولكون 

طلة، لكون ما العبد مسَُقا أن ةكون عبدًا لربه، ممُْال أوامره جمُنبًا نواهيه، وك  ما سو  هللا ،عاَ باط ، فعبادة ما سواه با
وه، فلم ةسَُ، شيئاً من أنواع العبادة .  سو  هللا خملوقاً ناقحاً مدبراً فقْياً من كيع الْو

 كلة ،ْيد اْلحر وطرةقة النْي واَثبات  هذه اْلةة ررب هللا بأنه منْرد باْللوهية، وذلَ من قوله ) ِل إله إِل هو ( هذه ِف
 هذه من أقو  صيغ اْلحر .

 َُقاق غْي هللا العبادة ، وإثبات اسَُقاق اْللوهية والعبودةة هلل ،عاَ .فْيها نْي اس
 ُّ  لََه هوَو اَلهذ ي ةوطَاعو ، حَمَبهةً  قال ابن ر َواهو ، فَإ نه اََْ  ي َأِله حيو به س  اًء . َوم ْن َِتَا   : قَرْول : َِل إ لََه إ ِله َاَّللهو ، ،َرْقَُض  َْ  َوَخْوفًا َوَر
ْدقوهو ِف  ه  حَمَبهةو َما حيو بُّهو ، وََكرَاَهةو َما َةْكَرهوهو ، َفَمْن َأَحبه َشْيًئا مم ها َةْكرَهو َاَّللهو ، أَْو َكر َه َشْيئً حَمَبهُ   يدوهو َوَِل ص  ا مم ها حيو بُّهو َاَّللهو َلَْ َةْكموْ  ،َرْوح 
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َْسب  َما َكر َههو مم ها حيو بُّهو َاَّللهو ، َوَما َأَحبههو مم ها َةْكَرهوهو . قَاَل ،َرَعاَ )  قَرْول ه  : َِل إ لََه إ ِله َاَّللهو ، وََكاَن ف يه  م نْ  ي   حب 
ْر   َاخلَْْ  ََ ب أَنرههومو اَلش   َذل 

 ا،رهبَرعووا َما َأْسَخَط اَّللَه وََكر هووا ر ْضَوانَهو فََأْحَبَط أَْعَماهَلوم ( .
 : فضائل كلمة التوحيد 

ل َها خول َ،  :أوال   ْْ َ ْر   ، َوْل   َاخْلَْل،و . ه َي َكل َمةو اََْ ْخاَلص  ، َوَشَهاَدةو َاْلَْ،   َوَدْعَوةو َاْلَْ،   ، َوبَررَاءٌة م ْن اَلش  
ْنَس إ ِله ل يَرْعبودوون ( . ََ ) َوَما َخَلْق و اجلْ نه َواَْ   َكَما قَاَل ،َرَعا

َل ْ  ثانيا  : ل َها أوْرس  ْْ َ  اَلرُّسو و َوأوْنز َلْ  اَْلكوُوبو  َوْل 
ي إ لَْيه  أَنههو ِل إ لََه إ ِله أَنَا فَاْعبودو  ََ م ْن َرسوولٍّ إ ِله نووح  ََ ) َوَما أَْرَسْلَنا م ْن قَرْبل   ون ( .قَاَل ،َرَعا

 ع َباد ه  َأْن أَْنذ رووا أَنههو ِل إ لََه إ ِله أَنَا فَا،رهقوون  ( .وقال ،عاَ ) ةرونَرز  لو اْلَمال  َكَة ب الرُّوح  م ْن أَْمر ه  َعَلى َمْن َةَشاءو م ْن 
هي مَثَنو َاجْلَنهة  . ثال ا  :

 

َر َكاَلم ه  َدَخَ  َاجْلَنهة ( رواه أبو داود . قال   ) َمْن َكاَنْ  آخ 
 وهي جَنَاٌة م ْن اَلنهار  .  رابعا  :

ه  َع اَلنهِب  هو موْسل ٌم  موَؤذ  نًا ةَرقو  َومسَ  َْ  ولو : َأْشَهدو َأْن َِل إ لََه إ ِله َاَّللهو ، فَرَقاَل )َخرََل م ْن اَلنهار ( . َخره
 وهي َأْحَسنو َاْلََْسَنات  :  َامسا  :

َ  م ْن اَلنهار ، قَاَل : إ َذا َعم ْلَ  َسي  َئًة فَاْعَمْ  َحَسَنًة، قَاَل أَبوو َذر ٍّ : )قروْل و : ةَا َرسووَل َاَّلله  ! َعل  ْمين  َعَماًل ةروَقر  بوين  م َن َاجْلَنهة ، َوةروَباع دو 
َا قروْل و : ةَا َرسووَل َاَّلله  ، َِل إ لََه إ ِله َاَّللهو م َن َاْلََْسَنات  ؟ قَاَل ه َي َأحْ   َسنو َاْلََْسَنات ( .فَإ نرهَها َعْشرو أَْمَْاهل 

ميَان  ِف  اَْلَقْلب  .َوه َي : جتوَد  دو َما دو  سادسا  :  ر َس م َن اََْ 
ه  َْد  دووا إ ميَاَنكوْم قَالووا َكْيَف جنوَد  دو إ ميَانَرَنا ؟ قَاَل : قوولووا : َِل إ َلَه إ ِله َاَّلله  كما ِف اَْلموْسَند  َأنه اَلنهِب  اب ه  )  ََ َْص   ( .قَاَل ْل 

َا َشيْ  سابعا   ََْ  ِب  نه . : َوه َي اَلهِت  َِل ةَرْعد هلو َْ  ٌء ِف  اَْلَوْزن  ، فَرَلْو ووز َنْ  اَلسهَماء  َواْْلَْرض  َر
بْن ه  ع ْنَد َمْو، ه  : آموروَ  ب اَل إ لَه  إ ِله َاَّللهو ، فَإ نه اَلسه  َكَما ِف  اَْلموْسَند  َعْن َعْبد  َاَّلله  ْبن  َعْمرٍّو َعْن اَلنهِب   َماَوات  ) َأنه نووًحا قَاَل ِل 

َهَمةٍّ َقَحَمُرْهونه  َِل إ لََه إ ِله َاَّلله ( . َق اَلسهْبَع كونه ِف  َحْلَقةٍّ موبرْ  اَلسهْبَع َواْْلََرض 
ب ه  َوأَْدعووَ  ب ه  ، قَاَل : ةَا قَاَل : ةَا َربُّ َعل  ْمين  َشْيًئا أَذْكوروَ   ) أَنه مووَسى  َوف يه  أَْةًضا َعْن َعْبد  َاَّلله  ْبن  َعْمرٍّو . َعْن اَلنهِب  

َا أور ةدو مووَسى ! قوْ  َِل إ لََه إ ِله َاَّللهو ، قَاَل : ةَا َرب   ! كو ُّ ع َباد َ  ةَرقوولووَن َهَذا . قَاَل : قوْ  َِل إ لََه إ ِله   َاَّللهو . فَرَقاَل : َِل إ لََه إ ِله أَْنَ  ، إ مله
َق اَلسهْبَع ِف  ك ْهةٍّ ، َوَِل َشْيًئا خَتوحُّين  ب ه  .   إ َلَه إ ِله َاَّللهو ِف  ك ْهةٍّ ، قَاَل : ةَا مووَسى ! َلْو َأنه اَلسهَماَوات  اَلسهْبَع َوَعام َرهونه َغْْي ي َواْْلََرض 

 َماَلْ  ِب  نه َِل إ لََه إ ِله َاَّلله ( .
 َوه َي أَْفَض و اَلذ  ْكر  .  ثامنا  :
اب رٍّ اَْلَمْرفووع ) أَْفَض و اَلذ  ْكر  َِل إ لََه إ ِله َاَّلله (. رواه الذمذي .َكَما ِف   َْ   َحد ةث  
 ومن أعنم فضا لها : ُاسعا  :

ْق  َعْن َأيب  هوَرةْرَرَة  ََ ي  َ ََ لَ  َعْن اَلنهِب   ما ْاء ِف  اَلحه َو َوَلهو َاْلَْْمدو َوهوَو َمْن قَاَل ) َِل إ َلَه إ ِله َاَّللهو َوْحَدهو َِل َشر ة هو ، لَهو اَْلموْل
ا َةو َحَسَنةٍّ ، َوحمو َي عَ  ا ََة َمرهةٍّ َكاَنْ  لَهو َعْدلو َعْشر  ر قَابٍّ ، وَكوُ َب لَهو م  ْرزًا م ْن َعَلى كو    َشْيءٍّ َقد ةٌر ، م  ْنهو م ا َةو َسي  َئةٍّ، وََكاَنْ  لَهو ح 

ََ حَ  اَء ب ه ، إ ِله َأَحٌد َعم َ  َأْكَْرَر م ْن َذلَ  ( .اَلشهْيطَان  ةَرْوَمهو َذل  َْ َي، وَلَْ ةَْأت  ب أَْفَضَ  مم ها   ىته ميوْس 
ْوسٍّ م ْن َوَلد  إ مسَْ  َوف يه َما أَْةًضا َعْن َأيب  أَةُّوَب ، َعْن اَلنهِب    اع ي  ( .قال ) َمْن قَاهَلَا َعْشَر َمرهاتٍّ َكاَن َكَمْن أَْعََُ، أَْربَرَعَة أَنْر
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َُحو ل َقا  ل َها أَبْرَواَب َاجْلَنهة  اَلْهَمان َية  .ةَْدخو و م ْن أَة  َها َشاَء . عاشرا   ْْ  : َوم ْن َفَضا  ل َها أَنرهَها ،َر
: َأْشَهدو أَْن َِل إ لََه إ ِله َاَّللهو َوْحَدهو ) َما م ْنكوْم م ْن َأَحدٍّ ةَرَُرَوضهأو، فَريوْسب غو اَْلووضووءَ  َكَما ِف  َحد ةث  عوَمر . قَاَل َرسوولو َاَّلله   ْوه ةَرقوولو  ،

َْهو  ََْ  َلهو أَبْرَوابو َاجْلَنهة " ( َأْخَر ََ َلهو، َوَأْشَهدو أَنه حموَمهًدا َعْبدوهو َوَرسوولوهو، إ ِله فوُ   موْسل م ٌ َِل َشر ة
ْق  َعْن عوَباَدَة َعْن اَلنهِب     ََ ي  َ ََ َلهو ، َوَأنه حموَمهًدا َعْبدوهو َوَرسوولوهو   َوِف  اَلحه  ، قَال ) َمْن قَاَل َأْشَهدو أَْن َِل إ َلَه إ ِله َاَّللهو َوْحَدهو َِل َشر ة

ََ َمْرمَيَ َورووٌح م ْنهو ، َوَأنه َاجْلَنهَة َح،ٌّ َوَأنه اَل ْ  َلهو مَثَان َيَة َوَأنه ع يَسى َعْبدو َاَّلله  وََكل َمُوهو أَْلَقاَها إ  ََ نهاَر َح،ٌّ َوَأنه َاَّللَه ةَربرَْعثو َمْن ِف  اَْلقوبوور  فوُ 
 . أَبْرَوابٍّ م َن َاجْلَنهة  ةَْدخو و م ْن أَة  َها

 أي : عليه اعُمدت وفوض  أمري .) َعَلْيِه ُـَوَكهْلُت (  
 . والُوك  ِل ةناِف فع  اْلسباب 

َ  جب    ن ياا ( مع أنه ،عاَ لو أراد أسقطه هلا بدون هز منها .قال ،عاَ ) َوهوز  ي إ لَْي َْ َ  روطًَبا   ذْع  النهْخَلة  ،وَساق ْط َعَلْي
َْر  َقةٍّ  دٍّ َواْدخولووْا م ْن أَبْرَوابٍّ مَُُّر ه َِل َ،ْدخولووْا م ن بَابٍّ َواح  اَّلله  م ن َوَما أوْغين  َعنكوم م  َن ومن أوضح اْلدلة قول ةعقوب ) َوقَاَل ةَا َبين 

 َشْيءٍّ إ ن  اْلْوْكمو إ ِله َّلل    َعَلْيه  ،َروَكهْل و َوَعَلْيه  فَرْلَيَُروَكه   اْلموَُروَك  لووَن ( .
دٍّ ( حمافنة عليهم من العق ْ قال ) َوَما أوْغين  َعنكوم م  َن اَّلله  م ن َشْيءٍّ  ه َِل َ،ْدخولووْا م ن بَابٍّ َواح  مو إ ِله َّلل    َعَلْيه   إ ن  اْلْوكْ ) ةَا َبين 

 ،َروَكهْل و َوَعَلْيه  فَرْلَيَُروَكه   اْلموَُروَك  لووَن ( .
 فقد أخذ بالسبب واْليطة ، وصرح بان اِلعُماد على هللا وحده .

ا َ له ، ةكون ،وكلَ عليه ، ولذلَ فسر بعضهم الُوك  حبسن النن باهلل   . قال ابن القيم أةضاً : فعلى حسن ظنَ بربَ وْر
وه.  الَُقي،: أن حسن النن به ةدعوه إَ الُوك  عليه إذ ِل ةُحور الُوك  على من ساء ظنه به، وِل الُوك  على من ِل ةْر
ا أحٌد خملوقاً أو ،وك  عليه إِل خاب ظنه فيه ، فإنه مشر  ، قال ،عاَ ) َوَمْن ةوْشر ْ  ب اَّلله  َفَكأَ  َا َخره قال شيخ اَسال  : وما ْر مله

ي،ٍّ ( .م    َ ْوهو الطهيرْرو أَْو ،َرْهو ي ب ه  الر  ةحو ِف  َمَكانٍّ َس  َن السهَماء  فَرَُْخَط
 . من سره أن ةكون أقو  الناس فليُوك  على هللاوقال : 

 وقال بعض العارفق : ايفُوك  كالطْ  ِل ةعرف شيئاً ةأوي إليه إِل ثدي أمه ، كذلَ ايفُوك  ِل ةأوي إِل إَ ربه سبَانه .
 وكان مأموراً بإزالُه ْلزاله . ولو ،وك  العبد على هللا ح، ،وكله ِف إزالة ْب  عن مكانه ،-رمحه هللا  –قال ابن القيم و 

أي: هو مالَ ك  شيء وخالقه، ْلنه رب العرش العنيم، الذي هو سقف ايفخلوقات وكيع ) َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم ( 
وما فيهما وما بينهما ه  العرش مقهورون بقدرة هللا ،عاَ، وعلمه حميط بك  شيء، َوَقَدره  اخلال ، من السموات واْلرضق

 نافذ ِف ك  شيء، وهو على ك  شيء وكي .
 خص  العرش ْلنه أعنم ايفخلوقات فيدخ  فيه ما دونه إذا ذكره. قال القرطيب : 

 الفوائد :
 أن الرسول عليه البالغ فقط . -1
 بيد هللا ،عاَ .أن هداةة الُوفي، -2
 فض  هذه الكلمة : حسِب هللا . -3

َق أولق َي ِف النهار  ، َوقَاهَلا حموَمهٌد  عن ابن عباس رضي هللا عنهما أةضًا ، قَاَل : َحْسبروَنا هللاو َون ْعَم الوَك ي و ، قَاهَلَا إ برَاهيمو   ح 
َق قَالووا : إنه النهاَس َقْد َكَعوا َلكوْم فَاخْ   َشرْوهوْم فَرزَاَدهوْم إمْياناً َوقَالووا : َحْسبروَنا هللا ونْعَم الوَكي و . رواه البخاري .ح 

َق أوْلق َي ِف النهار  : َحْسِب  هللا ون ْعَم الوَك ي و  وِف رواةة لَهو عن ابن َعبهاسٍّ رضي هللا عنهما ، قَاَل : َكاَن آخر َقول إبْررَاه يَم   ح 
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 َل ةسُطع هداةة اجلميع . اسُمرارهم وصربهم ِف دعوهتم ، حيث أن النِب ،سلية للدعاة ِف  -4
وب الُوك  على هللا . -5  ْو
 إثبات العرش .-6

 : لغة عبارة عن السرةر الذي للملَ ، مسي عرشاً ِلر،ْاعرره عليه . والعرش
ة وهو كالقبة على العاَل ، وهو سقف هذه : هو العرش الذي أضافه هللا لنْسه وهو سرةر عنيم ذو قوا م همله ايفال ك وشرعا  

 وقد وففه هللا بأوفاف عظيمة .ايفخلوقات ، 
 وففه بالعظمة :

 قال ،عاَ ) ورب العرش العنيم ( .
 ووففه بأنه كرمي :

 قال ،عاَ ) فُعاَ هللا ايفلَ اْل، ِل إله إِل هو رب العرش العنيم ( .
 ومدح نفسه سبحانه بأنه ذو عرش :

ات ذو العرش ( .كما قال ،عا  َ )رفيع الدْر
 وأََب سبحانه أن للعرش محلة :

 قال ،عاَ ) الذةن حيملون العرش ومن حوله ... ( .
 وقال ،عاَ ) وحيم  عرش ربَ فوقهم ةومئذ مثانية ( .

 وأََب سبحانه أن عرشه كان على املاء قبل أن ُيل ُّ السموات واألرض :
 ْلرض ِف سُة أةا  وكان عرشه على ايفاء ( .قال ،عاَ ) وهو الذي خل، السموات وا

 أن العرش فوق الفردوس : وأََب النيب 
 ) إذا سألُم هللا فاسألوه الْردوس فإنه وسط اجلنة وأعلى اجلنة وفوقه عرش الرمحن ( . قال 

 وله قوائم :
 بقا مة من قوا م العرش ...(. )ِل ختْيوا بق اْلنبياء، فإن الناس ةحعقون فأكون أول من ةْي، فإذا موسى آخذ قال 
 


