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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  تفسير سورة البقرة 

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

بذحبها لتكون آية ، فقد كان للبقرة شأن إهلي مسيت Qذا االسم ، ألMا انفردت بذكر قصة البقرة اليت أمر اهللا بين إسرائيل 
  ادثة .عجيب يف هذه احل

  فضلها :
يـُْؤَتى بِاْلُقْرآِن يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوأَْهِلِه الَِّذيَن َكانُوا يـَْعَمُلوَن ِبِه تـَْقُدُمُه ُسورَُة اْلبَـَقرَِة  (يـَُقوُل  eمسَِْعُت النَِّىبَّ قال : النـَّوَّاس ْبن َمسَْعان  عن

  ) رواه مسلم . َوآُل ِعْمرَانَ 
  رواه مسلم  .)َال َجتَْعُلوا بـُُيوَتُكْم َمَقاِبَر ِإنَّ الشَّْيطَاَن يـَْنِفُر ِمَن اْلبَـْيِت الَِّذى تـُْقَرأُ ِفيِه ُسورَُة اْلبَـَقَرةِ (قَاَل  eَرُسوَل اللَِّه  َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ و 
فَِإنَُّه يَْأِتى يـَْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيعًا َألْصَحابِِه اقْـَرُءوا الزَّْهرَاَوْيِن  اقْـَرُءوا اْلُقْرآنَ  ل (يـَُقو  rمسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه : اْلَباِهِلى قَاَل  أَُماَمة َأيبعن و 

ْن َطْريٍ َصَوافَّ ُحتَاجَّاِن َغَيايـََتاِن أَْو َكأَنـَُّهَما ِفْرقَاِن مِ اْلبَـَقَرَة َوُسورََة آِل ِعْمرَاَن فَِإنـَُّهَما تَْأتَِياِن يـَْوَم اْلِقَياَمِة َكأَنـَُّهَما َغَماَمَتاِن أَْو َكأَنـَُّهَما 
  ) رواه مسلم .َلُة َعْن َأْصَحاQَِِما اقْـَرُءوا ُسورََة اْلبَـَقرَِة فَِإنَّ َأْخَذَها بـَرََكٌة َوتـَرَْكَها َحْسَرٌة َوَال َتْسَتِطيُعَها اْلَبطَ 

  . السحرة :والبطلةاملصطفة املتضامة،  : الصوافو : القطعة من الشيء، والِفْرقُ ،  : ما أظلك من فوقكوالغياية: املنريتان، الزهراوان
  . أي ال ميكنهم حفظها وقيل ال تستطيع النفوذ يف قارئها: ومعىن ال تستطيعها  

  أقوال : : للعلماء يف وجه تسمية البقرة وآل عمران بالزهراوين ثالثة قال القرطبي)  اقرؤوا الزهراوينقوله ( 
  . قارئهما مما يزهر له من أنوارمها أي من معانيهما أMما النريتان ، هلدايتهمااألول : 

  : ملا يرتتب على قراء5ما من النور التام يوم القيامة .الثاني 
  مسيتا بذلك ألMما اشرتكتا فيما تضمنه اسم اهللا األعظم . الثالث :

  أغراضها : •
  بيان صدق القرآن ، وأن دعوته حق ال ريب فيه . أوًال :
  الناس أمام هداية القرآن . بيان أصناف ثانياً :
تناولت السورة احلديث بإسهاب عن أهل الكتاب وبوجه خاص اليهود ، وناقشتهم يف عقيد5م ، وذّكر5م بنعم اهللا على  ثالثًا :

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

احلاجة إىل التشريع السماوي الذي يسريون عليه يف حيا5م ، وقد ذكرت السورة من ذلك ( القصاص ، وأحكام الصوم ، 
وأحكام احلج والعمرة ، وأحكام اجلهاد يف سبيل اهللا ، وشؤون األسرة وما يتعلق Qا ، وذكرت اإلنفاق يف سبيل اهللا ، وذكرت 

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

هذه السورة مرتامية أطرافها، وأساليبها ذات أفنان. قد مجعت من وشائج أغراض السور ما كان مصداقا  قال ابن عاشور : •
طاط القرآن. فال تستطيع إحصاء حمتويا5ا حبسبان، وعلى الناظر أن يرتقب تفاصيل منها فيما يأيت لنا من لتلقيبها فس
  عن التعرض إىل ال ئحات منها . اكن هذا ال حيجم بنتفسريها، ول
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  .وقد حيكت بنسج املناسبات واالعتبارات البالغية من حلمة حمكمة يف نظم الكالم، وسدى متني من فصاحة الكلمات
  : ومعظم أغراضها ينقسم إىل قسمني

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

تذكري وكان أسلوQا أحسن ما يأيت عليه أسلوب جامع حملاسن األساليب اخلطابية، وأساليب الكتب التشريعية، وأساليب ال
  ( تفسري ابن عاشور ) . .  واملوعظة، يتجدد مبثله نشاط السامعني بتفنن األفانني

  ) . َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهدًى ِلْلُمتَِّقينَ ( ألم .  
  ] . ٢ – ١[ البقرة :  

---------- ----  
  وردت يف أوائل بعض السور على أقوال كثرية : ة اليتاختلف العلماء يف احلروف املقطع، هذه تسمى احلروف املقطعة( ألم ) 
هي أمساء هللا ، وبعضهم قال  وبعضهم قال :هي أمساء للسور ،  فبعض العلماء : قالهلا معىن ، واختلف يف معناها :  فقيل :

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

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

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

تيميـة .                                                                         وإليه ذهب الشيخ أبو العباس بن تيمية وشيخنا احلافظ ا]تهد أبو احلجاج املزي وحكاه يل عـن ابن 
يف أضواء البينان حيث قال بعد أن ذكر اخلالف : أما القول الذي يدل استقراء القرآن على  وقد رجح هذا الشيخ الشنقيطي 

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

ك الكتاب ال ريب فيه ) ، وقال يف آل احلروف املقطعة االنتصار للقرآن وبيان إعجازه وأنه حق ، قال تعاىل يف البقرة ( أمل ذل
عمران ( أمل اهللا ال إله إال هو احلي القيوم نزل عليك الكتاب باحلق ) ، وقال يف األعراف ( أملص كتاب أنزل إليك ) ، وقال يف 

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

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

  به البشر ، ومع ذلك فقد أعجزهم  خارجة عن نطاق البشر ، وإمنا هي من احلروف اليت ال تعدو ما يتكلم
  ، ألن الفصل حاصل بدوMا . فهذا ضعيفمن قال إمنا ذكرت ليعرف Qا أوائل السور ،  وأما قول •
، وهذا اإلعراض عن القرآن إذا تلي عليهم: بل ابتدىء Qا لتفتح الستماعها أمساع املشركني إذا تواصوا ب وقول من قال •

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

  ) حرفاً جيمعها قوهلم : نص حكيم قاطع له سر .  ١٤عدد هذه احلروف املقطعة (  •
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  ) سورة باحلروف املقطعة .  ٢٩افتتح اهللا عز وجل (  •
 السجدة (سورة اهللا كما قال تعاىل يف  ندـخيرب تعاىل أن هذا الكتاب وهو القرآن العظيم ال شك أنه أنزل من ع) َذِلَك اْلِكَتاُب ( 

   ) . تـَْنزِيُل اْلِكَتاِب ال رَْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 
  ) . ِكَتاٌب أنزلناه إِلَْيكَ ( تعاىل واتفقوا على أن املراد من الكتاب القرآن قال  قال الرازي : •
َذِلَك َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة كقوله تعاىل (   ( هذا )تعمل مبعىن ست) ذلك ( ، وأي هذا الكتاب ) َذِلَك اْلِكَتابُ  قوله تعاىل ( •

لو املنزلة وارتفاع القدر ، ملا تفيده اإلشارة بالم البعد عن عاستعمل ذلك :، وقال بعض العلماءذا أي ه )  اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ 
  . والشأن

  ومسي القرآن كتاباً : •
  ) . ِيف َلْوٍح َحمُْفوظٍ .  َبْل ُهَو قـُْرآٌن جمَِيدٌ فوظ : كما قال تعاىل (ألنه مكتوب يف اللوح احمل:  أوالً  

بِأَيْـِدي   َمْرُفوَعـٍة ُمَطهَّـَرةٍ .  ِيف ُصـُحٍف ُمَكرََّمـةٍ .  َفَمْن َشاَء ذََكَرهُ مكتوب يف الصحف اليت بأيدي املالئكة : قال تعاىل (ألنه  ثانيًا :
  ) . َسَفَرةٍ 

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

  .الفرقان  أوًال : 
  ) . َوأَنـَْزَل اْلُفْرقَانَ وقال تعاىل ( تـََباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمَني نَِذيراً)  كما قال تعاىل (
: ألنه نزل متفرقًا يف حني أن سائر الكتب نزلت مجلة  وقيلبني احلـق والباطل ، واخلري والشر ،  : ألنه يفرق قيلومسي بذلك : 

وكل هذه األقوال ، : الفرقان هو النجـاة ، وذلك ألن اخللق يف ظلمات الضـالالت فبالقرآن وجدوا النجاة  وقيلواحـدة ، 
  صحيحة . 

  : القرآن . ثانياً 
ْنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأْن يَْأُتوا ِمبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن  وقال تعاىل ( )َضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن َشْهُر َرمَ  كما قال تعاىل (   ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْألِ

  ) . ال يَْأُتوَن ِمبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهرياً 
  كما يف هذه اآلية .: الكتاب ،   ثالثاً 
  . : الذكر بعاً را

َ لِلنَّاِس َما نـُزَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ  ( كما قال تعاىل ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا لَُه وقال تعاىل (  ) َوأَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَـنيِّ
  ) . َحلَاِفُظونَ 

  نه حمتمل معنيني :وجه تسميته بالذكر : إ يفقال ابن جرير 
  : أنه ذكر من اهللا جل ذكره ، ذّكر به عباده ، فعرفهم فيه حدوده وفرائضه ، وسائر ما أودعه من حكمه . أحدهما
يعين أنه شرف به  )َولَِقْوِمَك َوِإنَُّه َلذِْكٌر َلَك  : أنه ذكر وشرف وفخر ملن آمن به وصدق مبا فيه ، كما قال جل ثناؤه ( واآلخر

  . لقومهشرف له و 
  والكتاب جاء يف القرآن على وجوه : •
  ) .إن الصالة كانت على املؤمنني كتاباً موقوتاً ( )ُكِتَب َعَلْيُكُم الصيام) (ُكِتَب َعَلْيُكُم القصاص، قال تعاىل (الفرض :أحدها 
  أي برهانكم. )فَْأُتوْا بكتابكم ِإن ُكنُتْم صادقني( ، قال تعاىل: احلجة والربهانوثانيها 



 ٣

  أي أجل. ) َوَمآ أَْهَلْكَنا ِمن قـَْريٍَة ِإالَّ َوَهلَا كتاب مَّْعُلومٌ ( ، قال تعاىلاألجل :الثهاوث
  ) .والذين يـَْبتَـُغوَن الكتاب ِممَّا َمَلَكْت أميانكم( ، قال تعاىل: مبعىن مكاتبة السيد عبدهورابعها

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

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

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

  متناقضـات . والقرآن ال يوجد فيه
  والقرآن ال ريب فيه وإن ارتاب فيه املرتابون .

  واختلف العلماء يف معىن هذه اآلية على ثالثة أقوال. ) ال رَْيَب ِفيهِ  قوله تعاىل ( : قال ابن الجوزى •
  : أن ظاهرها النفي ، ومعناها النهي ، وتقديرها : ال ينبغي ألحد أن يرتاب به إلتقانه وإحكامه. أحدها
  أي : ما ينبغي لنا.)  ما كان لنا أن نشرك باهللا من شيء( ه ومثل

  : أن معناها : ال ريب فيه أنه هدًى للمتقني.والثاني 
  أن معناها : ال ريب فيه أنه من عند اهللا ، قاله مقاتل يف آخرين. والثالث :

ني ، فهذا الكتاب مشتمل على : ال ريب فيه : ونفي الريب عنه يستلزم ضده ، إذ ضد الريب والشك اليق السعدي قال •
علم اليقني ، املزيل للشك والريب ، وهذه قاعدة مفيدة : أن النفي املقصود به املدح ، ال بد أن يكون متضمناً لضده ، وهو 

  الكمال ، ألن النفي عدم ، والعدم احملض ال مدح فيه .                           
رتاب يف هذا الكتاب ، ألن كل ما فيه من منهج اهللا حمفوظ منذ حلظة نزوله إىل قيام فيه دليل على أنه ال ينبغي للمسلم أن ي

  الساعـة .
هذا التنويه Qذا القرآن يف كماله وعدم تناقضاته يستوجب محد اهللا تعاىل ( احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له 

  عوجا ) .
هاد ملن اتبعه وعمل  ، فالقرآنواملؤمنات الذين اتقوا عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه أي هاد للمؤمنني  ) ُهدًى ِلْلُمتَِّقينَ (

  مبا فيه لكل خري وسعادة يف الدنيا واآلخرة .
  م ، ويطلق هداه على اهلدى اخلاص .فالقرآن العظيم يُطلق هداه على اهلدى العا •
) َوأَمَّا َمثُوُد فـََهَديـَْناُهمْ ، ومنه (ء، وبيان احلق من الباطل، والنافع من الضاران الطريق وإيضاح احملجة البيضافاهلدى العام معناه بي 

  ) .إِنَّا َهَديـَْناُه السَِّبيلَ أي : بينا احلق على لسان نبينا صاحل ، ومنه قوله تعاىل (
َمْن يـَْهِد اللَُّه اجلنة ، ومنه قوله (وأما اهلدى اخلاص فمعناه توفيق اهللا لعبده حىت يهتدي إىل ما يرضي ربه ، ويكون سبب دخوله  

  ) . فـَُهَو اْلُمْهَتِدي
) فخصهم باإلنذار ألMم  َفذَكِّْر بِاْلُقْرآِن َمْن َخيَاُف َوِعيدِ وخصهم املتقني بالذكر ألMم هم املنتفعون بآيات اهللا ، كما قال تعاىل (

  ( الشنقيطي ) .  املنتفعون به ، وإال فاإلنذار للجميع .
خصص يف هدى هذا الكتاب باملتقني، وقد جاء يف آية أخرى ما يدل على  ) ُهدًى لِْلُمتَِّقنيَ ( وله تعاىل : ق رحمه اهللا وقال •

  اآلية. ) َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدًى لِلنَّاسِ ( أن هداه عام جلميع الناس، و هي قوله تعاىل 
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  :ووجه اجلمع بينهما  
  . أحدمها عام والثاين خاص: هلدى يستعمل يف القرآن استعمالني أن ا

  .فمعناه إبانة طريق احلق وإيضاح احملجة سواء سلكها املبني له أم ال : أما اهلدى العام 
على نبينا الصالة والسالم أي بينا هلم طريق احلق على لسان نبينا صاحل عليه و  ) َوأَمَّا َمثُوُد فـََهَديـَْناُهمْ ( ومنه Qذا املعىن قوله تعاىل 

  ى ) .فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْهلُدَ ( مع أMم مل يسلكوها بدليل قوله عز وجل 
  . ) ِإمَّا َشاِكراً َوِإمَّا َكُفوراً ( ، أي بينا له طريق اخلري والشر بدليل قوله  ) ِإنَّا َهَديـَْناُه السَِّبيلَ ( ومنه أيضا قوله تعاىل  
  .فهو تفضل اهللا بالتوفيق على العبد : اخلاص وأما اهلدى  

  ) . َفَمْن يُرِِد اللَُّه َأْن يـَْهِديَُه َيْشرَْح َصْدرَُه ِلِإلْسالمِ ( اآلية. وقوله  ) أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَّهُ ( ومنه Qذا املعىن قوله تعاىل 
واهلدى العام للناس هو ، ص وهو التفضل بالتوفيق عليهم هو اهلدى اخلا، فإذا علمت ذلك فاعلم أن اهلدى اخلاص باملتقني  

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

  ال خيشى.
( هذا املوضع و غريه يف و  مّ فع) هدي للناس ( آخر  وقال يف موضع ) لمتقنيهدى لقوله تعاىل ( :  قال السعديو  •

اهللا ، فقامت عليهم به  مل يقبلوا هدىفاألشقياء مل يرفعوا به رأسًا و ،  جلميع اخللق ىألنه يف نفسه هد) هدى للمتقني 
اليت حقيقتها اختاذ ما  التقوىهلداية وهو أما املتقون الذين أتوا بالسبب األكرب حلصول او ،  ينتفعوا به لشقائهم ملاحلجة و 

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  ىل ( انتفعوا غاية االنتفاع قال تعايقي سخط اهللا وعذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فاهتدوا به و 
  . ية واآليات الكونيةفاملتقون هم املنتفعون باآليات القرآن)  ِإْن تـَتـَُّقوا اللََّه َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقَاناً 

أعين مفهوم املخالفة املعروف  -، ويفهم من مفهوم اآلية آلية بأن هذا القرآن هدى للمتقنيصرح يف هذه اقال الشنقيطي :  •
ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوْا (، وصرح Qذا املفهوم يف آيات أخر كقوله قني ليس هذا القرآن هدى هلمأن غري املت -بدليل اخلطاب 

َونـُنَـزُِّل ِمَن القرآن َما ُهَو ِشَفآٌء َوَرْمحٌَة لِّْلُمْؤِمِنَني َوالَ (وقوله  )ى َوِشَفآٌء والذين َال يـُْؤِمُنوَن يف آَذاMِِْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمىُهدً 
ُهْم مَّن يـَُقو (وقوله ) يَزِيُد الظاملني َإالَّ َخَساراً  ُل أَيُُّكْم زَاَدْتُه هذه ِإميَانًا فََأمَّا الذين آَمُنوْا فـَزَاَدتْـُهْم ِإميَاناً َوِإَذا َمآ أُنزَِلْت ُسورٌَة َفِمنـْ

م َولََيزِيَدنَّ َكِثرياً مِّنـْهُ (وقوله تعاىل ) َوُهْم َيْسَتْبِشُروَن َوأَمَّا الذين ِيف قـُُلوQِِم مََّرٌض فـَزَاَدتْـُهْم رِْجساً إىل رِْجِسِهْم َوَماُتوْا َوُهْم َكاِفُرونَ 
ومعلوم أن املراد باهلدى يف هذه اآلية اهلدى اخلاص الذي هو التفضل بالتوفيق ، اآليتني )مَّآ أُنزَِل ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك طُْغَياناً وَُكْفراً 

  .، الذي هو إيضاح احلقدين احلق، ال اهلدى العامإىل 
 ىن القرآن هدبني أ كفاه ألنه تعاىل)ي للمتقني هد( يف قوله تعايل  يكن للمتقي فضيلة إال مل ولوال بعض العلماء : ق •

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

  التقوى ، ومن فضائلها :يف اآلية فضل  قوله تعاىل ( هدى للمتقني ) •
  : أMا سبب لتيسري األمور . أوالً 

  ) . َمن يـَتَِّق اللََّه َجيَْعل لَُّه ِمْن أَْمرِِه ُيْسراً قال تعاىل ( وَ 
  : أMا سبب إلكرام اهللا . ثانياً 



 ٥

  ).  ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْـَقاُكمْ قال تعاىل ( 
  : العاقبة ألهل التقوى . ثالثاً 
  ) . َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنيَ ل تعاىل ( قا

  : أMا سبب يف دخول اجلنة . رابعاً 
  ) . َوأُْزلَِفِت اْجلَنَُّة لِْلُمتَِّقنيَ قال تعاىل ( 
  ) . نيَ َوَسارُِعوا ِإَىل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواْألَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَّقِ وقال تعاىل (

  : أMا سبب لتكفري السيئات . خامساً 
  ) .َوَمن يـَتَِّق اللََّه ُيَكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه َويـُْعِظْم َلُه َأْجراً قال تعاىل (

  : أMا سبب حلصول البشرى هلم . سادساً 
  ) .لدُّنـَْيالَِّذيَن آَمُنوْا وََكانُوْا يـَتـَُّقوَن َهلُُم اْلُبْشَرى ِيف اْحلَياِة اقال تعاىل  (ا

  : أMا سبب للفوز واهلداية . سابعاً 
  ) . َوَمن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه َوَخيَْش اللََّه َويـَتـَّْقِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلَفائُِزونَ ( قال تعاىل 

  : أMا سبب للنجاة يوم القيامة . ثامناً 
  ) .اِلِمَني ِفيَها ِجِثّياً ُمثَّ نـَُنجِّي الَِّذيَن اتـََّقوا وَّنََذُر الظَّ قال تعاىل  (

  : أMا سبب لتفتيح الربكات من السماء واألرض . تاسعاً 
  ) .َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتـََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بـَرََكاٍت مَِّن السََّماِء َواَألْرضِ قال تعاىل  (

  : أMا سبب للخروج من املأزق . عاشراً 
  ) .َمن يـَتَِّق اللََّه َجيَْعل لَُّه َخمَْرجاً َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث َال َحيَْتِسبُ وَ قال تعاىل  (
  : أMا سبب حملبة اهللا . الحادي عشر

 ) . ِإنَّ الّلَه حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ قال تعاىل (
  : أMا سبب لالهتداء بالقرآن . الثاني عشر 

  ) . يِه ُهدًى لِْلُمتَِّقنيَ َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب فِ قال تعاىل (
  : بالتقوى تنال معية اهللا . الثالث عشر
  ) . َواتـَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقنيَ قال تعاىل (
  : أMا خري زاد . الرابع عشر
َر الزَّاِد التـَّْقَوىقال تعاىل (   ) . َوتـََزوَُّدوا فَِإنَّ َخيـْ

  من أسباب نيل األجر العظيم . : أMا الخامس عشر
ُهْم َواتـََّقْوا َأْجٌر َعِظيمٌ قال تعاىل (   ) . لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا ِمنـْ

  : أن اآلخرة خري من الدنيا للمتقني . السادس عشر
ٌر ِلَمِن اتـََّقى َوال ُتْظَلُموَن فَِتيالً قال تعاىل ( و    ) . اْآلِخَرُة َخيـْ
  عمال .: أMا سبب لقبول األ السابع عشر
َا يـَتَـَقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقنيَ قال تعاىل (   ) . قَاَل ِإمنَّ
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  أن لباس التقوى خري لباس . الثامن عشر :
  ) . َولَِباُس التـَّْقَوى َذِلَك َخيـْرٌ قال تعاىل (
  : أMا من أسباب الرمحة . التاسع عشر
  ) . بُـَها لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُهْم ِبآياتَِنا يـُْؤِمُنونَ َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكتُ قال تعاىل (
  : أMا من أسباب والية اهللا .العشرون 

  ) . الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقونَ  . َأال ِإنَّ أَْولَِياَء اللَِّه ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُونَ قال تعاىل (
  ) . َواللَُّه َوِيلُّ اْلُمتَِّقنيَ وقال تعاىل (

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

  ذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه .التقوى مأخوذة من الوقاية ، وهي : أن جيعل اإلنسان لنفسة زقاية من عو  •
  وهذا من أمجع التعاريف ، وقد جاء يف معناها آثار عدة عن السلف كلها داخلة حتت خذا املعىن .

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

وقال طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ، ترجو ثـواب اهللا ، وأن تـرتك معصـية اهللا علـى نـور مـن اهللا ، 
  ختاف عقاب اهللا .

  : وهذا من أحسن ما قيل يف حد التقوى .قال ابن القيم 
؟ وك؟ قـال: نعـم، قـال : فمـا عملـت: هـل أخــذت طريقـاً ذا شـخلطـاب سـأل أيب بـن كعـب عـن التقـوى؟ فقـالاوروي أن عمـر بـن 

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

  وكبيــرها  فهو التقى   خل الذنوب صغريها
  ارض الشوك حيذر مايرى  كن مثل ماش فـوق 

  ىال من احلصإن اجلب  ال حتقرن صغـرية 
  : مراتب التقوى :  قال ابن القيم •

  التقوى ثالث مراتب :
احلميـة عـن الفضـول ومـا ال  ، والثالثـة :محّيتهـا عـن املكروهـات  والثانيـة :محّية القلب واجلوارح عن اآلثـام واحملرمـات ،  إحداها : 

  يعين .
  ره وفرحه وQجته .           سرو فاألوىل تعطي العبد حياته ، والثانية تفيده صحته وقوته ، والثالثة تكسبه 

سأل عمر أبيًا عن التقوى ؟ فقال : هل أخـذت طريقاً ذا شوك ؟ قال : نعم ، قال : فما عملت فيه ؟ قال :  وقال القرطبي : 
  تشمرت وحذرت ، قال : فذاك التقوى .

وقال بعض العلماء : مسي املتقون بذلك : ألMم اتقوا ما املراد باملتقني من اتقوا اهللا تبارك وتعاىل ، ففعلوا أوامـره واجتنبـوا نواهيـه ، 
  ال يتقى .
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فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إىل هداية أخرى ، فهو يف مزيد هداية ما دام يف مزيد من التقوى ، وكلما فوت قال ابن القيم : 
  زادت تقواه .حظاً من التقوى ، فاته حظ من اهلداية حبسبه ، فكلما اتقى زاد هداه ، وكلما اهتدى 

، يهدي لليت هي أقوم أي فالقرآن كله هدى ، قال تعاىل (إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم) أي أن هذا القرآن العظيم القدر
شيء وهدى ورمحًة وبشرى للمسلمني)،  ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكلالطريقة اليت هي أسد وأعدل وأصوب، وقال تعاىل (

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

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

  بيان إعجاز هذا القرآن وأنه من عند اهللا . - ١
  أن هذا القرآن مكون من هذه احلروف اليت يعرفوMا ومع ذلك أعجزهم اهللا أن يأتوا مبثله . - ٢
  عظمة هذا القرآن العظيم . - ٣
  ، وهي حروف . أن اهللا يتكلم حبرف وبصوت ، ألن قوله ( أمل ) من كالم اهللا - ٤
  الثناء على هذا القرآن بأنه ال ريب فيه وال شك ، بل هو كامل يهدي لكل خري ويقني . - ٥
  الرتغيب يف القرآن لقوله ( هدى ) . - ٦
  فضل التقوى وأMا سبب هلداية القرآن . - ٧
  ازداد بزيادته ونقص بنقصه . أنه كلما زادت تقوى اإلنسان ازداد اهتداؤه Qذا القرآن ، ألن احلكم إذا علق على وصف - ٨

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

  ة .وهو مقام املشاهدعلى قلبه 
َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قـَْبِلَك .  الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّالَة َوِممَّا َرزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ ( 

  ) . ِهْم َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ُأولَِئَك َعَلى ُهدًى ِمْن رَبِّ .  َوبِاْآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ 
  ] . ٥ – ٣[ البقرة 

----------------  
، غاب عنهم مما أخرب به اهللا ورسله، من البعث ، واجلنة، أMم يؤمنون مبا ) هذه من صفات املتقنيالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب ( 

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

  حتت احلواس ، ويعلم خبرب األنبياء ، فال سبيل إىل معرفته إال عن طريق الوحي . 
كته وكتبه ورسله : اإلميان باهللا ومالئ وقيل، : القرآنوقيل ، ا غاب عن العباد من اجلنة والنار: كل م قيلومعىن الغيب :  •

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

التقي كامل اإلميان وبني املؤمن ناقص اإلميان ، ألن احملسوسات كل يؤمن Qا ،  اإلميان بالغيب من أعظم الفروق بني املؤمن •
  خبالف املغيبات .
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، إمنا الشأن يف ، فإنه ال يتميز Qا املسلم من الكافرميان يف األشياء املشاهدة باحلس: وليس الشأن يف اإل السعدي قال •
ن الذي مييز به املسلم من الكافر، به خلرب اهللا وخرب رسوله ، فهذا اإلميا، الذي مل نره ومل نشاهده ، وإمنا نؤمن اإلميان بالغيب

، وسواء فهمه ن بكل ما أخرب اهللا به، أو أخرب به رسوله، سواء شاهده أو مل يشاهده، فاملؤمن يؤمألنه تصديق جمرد هللا ورسله
            وعقله أو مل يهتد إليه عقله وفهمه .                                     

كما جاء عن بشروطها وأركاMا ومستحبا5ا  يقيمون الصالة على وجه مستقيم  مأي ومن صفات املتقني أM) َويُِقيُموَن الصَّالَة ( 
  . eرسول اهللا 

أو يأتون الصالة ، ألنه ال يكفي فيها جمرد اإلتيان بصور5ا الظاهرة ، فإقام ،  مل يقل : يفعلون الصالة : السعدي قال •
الصالة ، إقامتها ظـاهراً بإمتام أركاMا وواجبا5ا وشروطها ، وإقامتها باطناً بإقامة روحها ، وهو حضور القلب فيها ، وتدبر ما 

  يقوله ويفعله منها .
  وا الصالة ) وقوله تعاىل ( واملقيمني الصالة ) .مل يأمر اهللا بالصالة إال بلفظ اإلقامة ، كقوله تعاىل ( وأقيم •

وأقم  عنها (، وهذه هي الصالة اليت قال اهللاا بإدائها بتدبر وحضور قلب وخشوع، وإمنا املراد إقامتهصالة ليس جمرد أداؤهاإقامة ال
شرط إقامتها ) فإن اهللا يف هذه اآلية علق حكم Mي الصالة عن الفحشاء واملنكر بالصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر الصالة إن

) فعلى قدر إقامة العبد لصالته على قدر ما تؤثر فيه فتنهاه ق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصهعلواحلكم املوليس فقط أداؤها (
: وهو أن كثري من املصلني ال تنهاهم صال5م عن الفحشاء ا يزول اإلشكال الذي يورده البعض، وQذفحشاء واملنكرعن ال

  واملنكر .
  الفرض والنفل .) يشمل صالة  َويُِقيُموَن الصَّالةَ  قوله تعاىل ( •
 ) فيه دليل على أمهية الصالة وعظيم منزلتها وأMا من أعظم صفات املتقني ، ومما يدل على◌َ  َويُِقيُموَن الصَّالة قوله تعاىل ( •

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

اهللا هلا ،  ضت مخسني مث خـففت إىل مخس يف العدد ، وهذا يدل على حمبةوفرضت مخس صلوات يف اليوم والليلة ، وأول ما فر 
  وعنايته Qا سبحانه . 

  شر مع فرعون وقارون وأيب بن خلف ، وأعظم العبادات بعد الشهادتني ، وهي عمود الدين .أن تاركها كافر حي
  . نأي ومما أعطيناهم من املال خيرجو )  َوِممَّا َرزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ  (

أMا عامة يف كل أنواع اإلنفاق ،  والصحيح: صدقة التطوع ،  وقيلالزكاة املفروضة ،  فقيل :اختلف يف املراد بالنفقة هنا :  •
  .السعدي والقرطيب و ح هذا القول ابن جرير الطربي ورج

وحنو ذلك ، والنفقات  يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة ، والنفقة على الزوجات واألقارب واملماليك : السعدي قال •
      .                                                                                                                            املستحبة جبميع طرق اخلري 

  أي ينفقون بعض ماهلم ال كله . ) َوِممَّا َرزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ  قوله تعاىل ( •
: وأتى بـ [ من ] الدالة على التبعيض ، لينبههم أنه مل يرد منهم إال جزءاً يسرياً من أمواهلم ، غري ضار هلم وال  السعدي الق •

  .مثقل  ، بل ينتفعون هم بإنفاقه ، وينتفع به إخواMم 
واملراد بالعفو :  ) َذا يـُْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفوَ َوَيْسأَلوَنَك َما تعاىل ( ذي ينبغي إنفاقه ، وقد بني ذلك يف قولهيبني اهللا القدر ال ومل •

  الزائد على قدر احلاجة اليت ال بد منها .
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صلة ثالثة يف وصف املتقني مما حيقق معىن التقوى وصدق اإلميان من )  َوِممَّا رزقناهم يُنِفُقونَ : قوله تعاىل (  قال ابن عاشور •
ن ملا كان مقره القلب ومرتمجه اللسان كان حمتاجًا إىل دالئل صدق صاحبه بذل عزيز على النفس يف مرضاة اهللا ؛ ألن اإلميا

ومن ذلك مالزمة فعل الصلوات )  يؤمنون بالغيب (الذينوهي عظائم األعمال ، من ذلك التزام آثاره يف الغيبة الدالة عليه 
  ثاًال ألمر اهللا بذلك.ومن ذلك السخاء ببذل املال للفقراء امته ، ألMا دليل على تذكر املؤمن من آمن ب

  فضل اإلنفاق يف طاعة اهللا ، ومن فضائله : اآلية يف •
  أن اإلنفاق استجابة ألمر ربنا تعاىل . أوًال :

  ) .َشَفاَعٌة  َوال ُخلٌَّة َوال يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُكْم ِمْن قـَْبِل أَْن يَْأِيتَ يـَْوٌم ال بـَْيٌع ِفيهِ قال تعاىل (
َجٍل َقرِيٍب فََأصَّدََّق َوَأُكن مَِّن َوأَنِفُقوا ِمن مَّا َرزَقْـَناُكم مِّن قـَْبِل أَن يَْأِيتَ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت فـَيَـُقوَل َربِّ َلْوَال َأخَّْرَتِين ِإَىل أَ وقال تعاىل ( 

  ) .ُلَها َواللَُّه َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلوَن َوَلن يـَُؤخَِّر اللَُّه نـَْفساً ِإَذا َجاء َأجَ . الصَّاِحلَِني 
  مضاعفة احلسنات . ثانياً :

ٍة ِماَئُة َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـَْبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسْنبُـلَ  قال تعاىل (
  ) . َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ 

  أن درجة الرب تنال باإلنفاق . ثالثاً :
  ) .بُّوَن َلْن تـََناُلوا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ِممَّا حتُِ قال تعاىل ( 

  أMا من صفات املتقني . رابعاً :
الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن ِيف السَّرَّاِء .  ْرُضَها السََّماَواُت َواْألَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنيَ َوَسارُِعوا ِإَىل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة عَ كما قال تعاىل ( 

أن اإلنفاق ) دليل على  ِيف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاءِ ) فقوله تعاىل ( َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعِن النَّاِس َواللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ 
  مالزم هلم يف مجيع أحواهلم .

  األمان من اخلوف يوم الفزع األكرب . خامساً :
ْم َوال خَ  قال تعاىل ( ِِّQْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُونَ الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم بِاللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِسرّاً َوَعالنَِيًة فـََلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َر . (  

  أن صاحب اإلنفاق موعود باخلري اجلزيل . سادساً :
  ) . َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َخْريٍ يـَُوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنـُْتْم ال ُتْظَلُمونَ ( قال تعاىل 

  ) . فَالَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوأَنـَْفُقوا َهلُْم َأْجٌر َكِبريٌ  وقال تعاىل ( 
  أن اهللا خيلف الصدقة . سابعاً :

ُر الرَّازِِقنيَ قال تعاىل (    ) . َوَما أَنـَْفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فـَُهَو ُخيِْلُفُه َوُهَو َخيـْ
  أن اإلنفاق دليل على صحة اإلميان . ثامناً :

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

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

  فضل من سبق باإلنفاق واجلهاد . عاشرًا :
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ْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَنـَْفَق ِمْن قـَْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل َوَما َلُكْم َأالَّ تـُْنِفُقوا ِيف َسِبيِل اللَِّه َولِلَِّه ِمريَاُث السََّماَواِت َواْألَْرِض ال يَ قال تعاىل (
  ) .لَُّه احلُْْسَىن َوقَاتـَُلوا وَُكّالً َوَعَد ال أُولَِئَك أَْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن أَنـَْفُقوا ِمْن بـَْعدُ 

  أMا إرغام للشيطان وحسن ظن باهللا . الحادي عشر :
  ) . دُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكْم بِاْلَفْحَشاِء َواللَُّه يَِعدُُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضًال َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ الشَّْيطَاُن يَعِ قال تعاىل (

  ال حسد إال ملن أنفق يف وجوه اخلري . الثاني عشر :
احلَْقِّ ، َوَرُجٌل آتَاُه اللَُّه احلِْْكَمَة ، فـَْهَو يـَْقِضى Qَِا  َعَلى َهَلَكِتِه ِيف اثـَْنتَـْنيِ َرُجٌل آتَاُه اللَُّه َماًال َفُسلَِّط  َال َحَسَد ِإالَّ ِيف (  eقال 

  ) . َويـَُعلُِّمَها
إىل أن هذه األموال اليت بني أيديكم ، ليست حاصلة بقوتكم  ) إشارةينفقونَوِممَّا َرَزقْـَناُهْم قوله تعاىل (:  قال السعدي •

ذي أنعم به عليكم ، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثري من عباده فاشكروه بإخراج وملككم ، وإمنا هي رزق اهللا ال
  بعض ما أنعم اهللا به عليكم وواسوا إخوانكم املعدمني .

لزكاة ] كقوله كثريًا ما يقرن اهللا تبارك وتعاىل بني الصالة واإلنفاق [ ا ) َويُِقيُموَن الصَّالَة َوِممَّا َرزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ  قوله تعاىل ( •
  ) .َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة  تعاىل (

إن الصالة حق اهللا وعبادته وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه ومتجيده ، واإلنفاق هو من اإلحسان إىل املخلوقني  قيل :
  عيه يف نفع اخللق .بالنفع املتعدي إليهم ، وسعادة العبد دائرة بني األمرين : إخالصه ملعبوده ، وس

  الصالة رأس العبادات البدنية ، والزكاة رأس العبادات املالية . وقيل :
  الصالة طهارة للنفس والبدن ، والزكاة طهـارة للمال . وقيل :

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

  هذين األمرين منه ، فال إخالص وال إحسان. 
أي : ومن صفات هؤالء املتقني أMم يؤمنون )  ْم يُوِقُنونَ َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قـَْبِلَك َوبِاْآلِخَرِة هُ ( 
  .، كالتوراة واإلجنيل والزبور لكتاب الذي أنزل إليك وهو القرآن، ويؤمنون بالكتب السابقة، فيؤمنون باميع الكتب املنزلةجب
  قة ناسخ هلا .: وبدأ بالقرآن مع أنه آخرها زمناً ، ألنه مهيمن على الكتب السابقال الشيخ ابن عثيمين  •
العلماء يف املوصوفني هنا ، هل هم املوصوفون مبا تقدم من قوله تعاىل ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما اختلف  •

  زرقناهم ينفقون ) على قولني :
ورجح ملؤمين أهل الكتاب ، واملوصوفون ثانياً بقوله ( والذين يؤمون مبا أنزل إليك ... )  ،ن املوصوفني أوًال مؤمنوا العربإ فقيل :

  رمحه اهللا .                                 هذا القول ابن جرير الطبري

  . ورجح هذا ابن كثيرن هؤالء هم املوصوفون قبل هذه اآلية ، وهم مؤمنوا العرب ومؤمنوا أهل الكتاب ، إ وقيل :
َها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نـَزََّل َعَلى َرُسولِِه يَا أَيـُّ  أن اهللا أمر بذلك فقال سبحانه ( ويدل لصحة هذا القول

  . )َواْلِكَتاِب الَِّذي أَنـَْزَل ِمْن قـَْبُل 
َنا َوأُْنزَِل ِإلَْيُكْم َوِإَهلَُنا َوال ُجتَاِدُلوا أَْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـْهُ وقال تعاىل (   ْم َوُقوُلوا آَمنَّا بِالَِّذي أُْنزَِل ِإلَيـْ

  .) َوِإَهلُُكْم َواِحٌد َوَحنُْن لَُه ُمْسِلُمونَ 
  . eورد فضل للكتايب الذي آمن بنبيه مث آمن مبحمد  •
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َناُهُم اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلِه ُهْم بِِه يـُؤْ ( قال تعاىل  ِمُنوَن. َوِإَذا يـُتـَْلى  َعَلْيِهْم قَالُوا آَمنَّا بِِه إِنَُّه احلَْقُّ ِمْن رَبـَِّنا إِنَّا ُكنَّا ِمْن قـَْبِلِه الَِّذيَن آتـَيـْ
  ا ) .ُمْسِلِمَني. أُولَِئَك يـُْؤتـَْوَن َأْجَرُهْم َمرَّتـَْنيِ ِمبَا َصبَـُرو 

  فآمن به ) . eنبيه وأدرك النيب . ورجل من أهل الكتاب آمن بم مرتني : ..( ثالثة يؤتون أجره eقال 
  واجلنة والنار . والبعث واحلسابأي : يوقنون مبا يكون بعد املوت من لقاء اهللا )  َوبِاْآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ ( 
اآلخرة اسم ملا يكون بعد املوت ، وخصه بالذكر بعد العموم ، ألن اإلميان باليوم اآلخر أحد أركان اإلميان ،  : السعديقال  •

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

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

ه اليت جرت يف طريق االستدالل ألن اآلخرة ملا كانت حياة غائبة عن املشاهدة غريبة حبسب املتعارف وقد كثرت الشب
املشركني والدهريني على نفيها وإحالتها ، كان اإلميان Qا جديرًا مبادة اإليقان بناء على أنه أخص من اإلميان ، فإليثَار 
{يوقنون} هنا خصوصية مناسبة لبالغة القرآن ، والذين جعلوا اإليقان واإلميان مرتادفني جعلوا ذكر اإليقان هنا ]رد التفنن 

  ) . والذين يؤمنون مبا أنزل إليك( بعد قوله  )يؤمنون( ة لفظ جتنباً إلعاد
  لإلميان باليوم اآلخر مثرات جليلة :  •

  : الرغبة يف فعل الطاعات واحلرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم . منها
  : الرهبة من فعل املعصية والرضى Qا خوفاً من عقاب ذلك اليوم . ومنها
  ه من الدنيا مبا يرجوه من نعيم اآلخرة وثواQا .: تسلية املؤمن عما يفوت ومنها

أيقن أن اهللا  ، ومنأيقن أن اهللا خالقه وال يعبده  : منفقد قيل عشرة من املغرورين ، مثرة اليقني باآلخرة االستعداد هلا قيل :  •
ومن أيقن أن املوت ، جيمع هلم ومن أيقن أن الورثة أعداؤه و ، ومن أيقن أن الدنيا زائلة ويعتمد عليها ، رازقه وال يطمئن به 
ومن أيقن أن ، ومن أيقن أن الديان حياسبه فال يصحح حجته ، ومن أيقن أن القرب منزله فال يعمره ، آت فال يستعد له 

  .ومن أيقن أن اجلنة دار األبرار فال يعمل هلا ، ومن أيقن أن النار دار الفجار فال يهرب منها ، الصراط ممره فال خيفف ثقله 
واحلكمة تورث ، والزهد يورث احلكمة ، وقصر األمل يدعو إىل الزهد ، ال ذو النون املصري : اليقني داع إىل قصر األمل ق •

 النظر يف العواقب.
  : ومن فضائله فضل اليقني ، •

  سبب لإلمامة .أوًال : 
ُهْم أَئِمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُرو قال تعاىل :    .ا وََكانُوا ِبآياتَِنا يُوِقُنوَن) (َوَجَعْلَنا ِمنـْ

  وأهل اليقني هم أهل االنتفاع باآليات .ثانياً : 
  .(َوِيف اْألَْرِض آيَاٌت لِْلُموِقِنَني) قال تعاىل : 

  خص اهللا أهل اليقني باهلدى والفالح .ثالثاً : 
  .َل ِمْن قـَْبِلَك َوبِاْآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن) (َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِمبَا أُْنزَِل ِإلَْيَك َوَما أُْنزِ قال تعاىل : 

  سبب دخول أهل النار النار عدم يقينهم .رابعاً : 
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  .ُن ِمبُْستَـْيِقِنَني) ظَنَّاً َوَما حنَْ (َوِإَذا ِقيَل ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوالسَّاَعُة ال رَْيَب ِفيَها قـُْلُتْم َما نَْدرِي َما السَّاَعُة ِإْن َنُظنُّ ِإالَّ قال تعاىل : 
  صالح هذه األمة بالزهد واليقني .خامساً : 

  : ( صالح هذه األمة بالزهد واليقني ، ويهلك آخرها بالبخل واألمان ) . eقال 
  سبب لتهوين مصائب الدنيا .سادساً : 

  لدنيا ) .يدعو قبل أن يقوم من جملسه : ( ...ومن اليقني ما 5ون به علينا مصائب ا eفقد كان النيب 
  . لو وقع اليقني يف القلب لطار إىل اجلنة اشتياقاً قال ابن مسعود : 

أي املتصفون مبا تقدم من  )أولئك(يقول اهللا تعاىل:  قال ابن كثير :)  ُأولَِئَك َعَلى ُهدًى ِمْن رَبِِّهْم َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ (  
 اآلخرةي رزقهم اهللا واإلميان مبا أنزل إىل الرسول ومن قبله من الرسل واإليقان بالدار اإلميان بالغيب وإقام الصالة واإلنفاق من الذ

وأولئك ، (نور وبيان وبصرية من اهللا تعاىلأي على  )على هدى، (ن األعمال الصاحلة وترك احملرماتوهو مستلزم االستعداد هلا م
           . واآلخرةأي يف الدنيا  )هم املفلحون

مْ  قوله تعاىل ( • ِِّQأي على هدى عظيم ، ألن التنكري للتعظيم ، وأي هداية أعظم من تلك الصفات  ) َعَلى ُهدًى ِمْن َر
ح هو الـفوز باملطلوب والنجاة من ( وأولئك هم املفلحون ) والفال املذكورة املتضمنة للعقيدة  الصحيحة واألعمال املستقيمة

  ىل الفالح إال بسلوك سبيلهم .املرهوب ، حصر الفالح فيهم ، ألنه ال سبيل إ
: معىن االستعالء يف قوله ( على هدى ) مثل لتمكنهم من اهلدى واستقرارهم عليه ومتسكهم به ، شبهت  قال الشوكاني •

  حاهلم حبال من اعتلى الشيء وركبه .         
َوإِنَّا ( كما يف قوله   )يف ( لة يأيت بـ يف هذا املوضع ، الدالة على االستعالء ، ويف الضال)  على ( وأتى بـ  قال السعدى :و  •

          ألن صاحب اهلدى مستعل باهلدى ، مرتفع به ، وصاحب الضالل منغمس فيه حمَتقر. ) أَْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُهًدى أَْو ِيف َضالٍل ُمِبنيٍ 
مْ قوله تعاىل (  • ِِّQمنة للرتبية اخلاصة اليت فيها سعادة الدنيا ) أي خالقهم املدبر ألمورهم ، والربوبية هنا خاصة متض ِمْن َر

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

  .للخري من لفظة الفالح 

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

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

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

: أن املراد بالفالح : الدوام والبقاء السرمدي يف النعيم ، فكل من كان له دوام وبقاء يف النعيم تقول العرب (  اإلطالق الثاني
  ل الفالح ) .  ( الشنقيطي ) .نا
والفالح هو الفوز باملطلوب والنجاة من املرهوب ، حصر الفالح فيهم ؛ ألنه ال سبيل إىل الفالح إال :  وقال السعدي •

  بسلوك سبيلهم ، وما عدا تلك السبيل ، فهي سبل الشقاء واهلالك واخلسار اليت تفضي بسالكها إىل اهلالك. 
فيه أن الفالح مرتب على االتصاف Qذه الصفات ، فإن اختلت صفة منها نقص من  املفلحون ) قوله تعاىل ( وأولئك هم •



 ١٣

الفالح بقدر ما اختل من تلك الصفات ، ألن من عقيدة أهل السنة واجلماعة أن اإلميان يزيد وينقص ، ولوال ذلك ما كان يف 
  اجلنات درجات .

  فائدة :
  رة يف نعت املؤمنني ، وآيتان يف نعت الكافرين ، وثالثة عشر يف املنافقني .أربع آيات من أول سورة البق قال مجاهد :

  الفوائد :
  أمهية اإلميان بالغيب وأنه من أعظم صفات املتقني . - ١
  أمهية الصالة وأMا من أعظم صفات املتقني ، وهذا يشمل فرضها ونفلها . - ٢
  قد سبق فضائل اإلنفاق .أمهية اإلنفاق يف سبيل اهللا يف كل جماالت اخلري ، و  - ٣
على املسلم أن حيرص على احملافظة على الصالة واإلنفاق ، فإن اهللا كثريًا ما يقرن بينهما يف كتاب ( وقد سبق احلكمة من  - ٤

  ذلك من كالم السعدي رمحه اهللا ) .
ُلوَن ِكَتاَب اللَِّه َوأَقَاُموا الصَّالَة َوأَنـْفَ قال تعاىل (    ) . ُقوا ِممَّا َرزَقْـَناُهْم ِسرّاً َوَعالنَِيًة يـَْرُجوَن ِجتَارًَة َلْن تـَُبورَ ِإنَّ الَِّذيَن يـَتـْ

نَـُهْم َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ وقال تعاىل (  ْم َوأَقَاُموا الصَّالَة َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ ِِّQَوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِر . (  
ْم َوأَقَاُموا الصَّالَة َوأَنـَْفُقوا ِممَّا َرزَقْـَناُهْم ِسرًّا َوَعالنَِيًة َويَْدرَأُوَن بِاحلَْ َوالَِّذيَن َصبَـرُ وقال تعاىل (  ِِّQَسَنِة السَّيَِّئَة أُولَِئَك َهلُْم وا ابِْتَغاَء َوْجِه َر

  ) . ُعْقَىب الدَّارِ 
  ) . الرَّاِكِعنيَ َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع وقال تعاىل (

ُموا ِألَنـُْفِسُكْم ِمْن َخْريٍ جتَُِدوُه ِعْنَد اللَِّه ِإنَّ اللََّه وقال تعاىل (    ) . ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاَة َوَما تـَُقدِّ
  )  اِبرِيَن َعَلى َما َأَصابـَُهْم َواْلُمِقيِمي الصَّالِة َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوالصَّ وقال تعاىل ( 

  وغري ذلك كثري .
  ذم البخل . - ٥
  ) والنزول يكون من أعلى إىل أسفل . ..َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِمبَا أُْنزَِل ِإلَْيَك ( إثبات علو اهللا لقوله تعاىل  - ٦

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

  والسلطان .
  متفق عليه بني أهل السنة وأهل البدعـة ( فكلهم يؤمنون بأن اهللا تعاىل عال علواً معنوياً ) .:  علو القهر والقدر

ة ، فيثبته أهل السنة واجلماعة ، وال يثبته أهل البدع ، واحلق مذهب أهل السنة وأن اهللا عال بذاته واألدلة كثري  العلو الذاتي وأما
  جداً على علوه سبحانه وتعاىل ، من الكتاب والسنة والعقل والفطرة واإلمجاع .

  أما أدلة الكتاب والسنة فقد تنوعت داللتهما بطرق كثرية :
  التصريح بالفوقية .أحدها : 

  ) . َخيَاُفوَن رَبـَُّهْم ِمْن فـَْوِقِهمْ كقوله تعاىل (
  ) . َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدهِ وكقوله تعاىل ( 

  التصريح بالعروج إليه .الثاني  : 
  ) .تـَْعرُُج اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِإلَْيِه كقوله تعاىل ( 
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  أهلم . ) .( يعرج الذين باتوا فيكم فيس eوقوله 
  التصريح بالصعود إليه .الثالث : 

  ) .ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب كقوله تعاىل ( 
  التصريح برفعه بعض املخلوقات إليه .الرابع : 

  ) . َبْل َرفـََعُه اللَُّه ِإلَْيهِ كقوله تعاىل ( 
  ) . يَا ِعيَسى ِإينِّ ُمتَـَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَيلَّ وقوله تعاىل ( 

  التصريح بالعلو املطلق الدال على مجيع مراتب العلو .الخامس : 
  ) . َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ كقوله تعاىل ( 

  ) . َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبريُ وقوله تعاىل ( 
  ) . إِنَُّه َعِليٌّ َحِكيمٌ  وقوله تعاىل (
  التصريح بنزيل الكتاب منه .السادس : 

  م ) .زِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللَِّه اْلَعزِيِز احلَِْكيتـَنْ كقوله تعاىل ( 
  ) . تـَْنزِيٌل ِمَن الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ وقوله تعاىل ( 
  ) . تـَْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِيدٍ وقوله تعاىل ( 
  ) . ُقْل نـَزَّلَُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن رَبَِّك بِاحلَْقِّ وقوله تعاىل ( 
َلٍة ُمَبارََكٍة إِنَّا أَ وقوله تعاىل (    ) .نـَْزْلَناُه ِيف لَيـْ

  التصريح بأن اهللا تعاىل يف السماء .السابع : 
  ) . أَأَِمْنُتْم َمْن ِيف السََّماءِ ( كقوله تعاىل 
  ( ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء ) رواه أبو داود . eوقال الرسول 

  التصريح باالستواء على العرش .الثامن : 
  ى ) .الرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـوَ اىل ( كقوله تع

  التصريح برفع األيدي إىل اهللا تعاىل .التاسع : 
  : ( إن اهللا يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردمها صفراً ) . eكقوله   

  والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة ، وهذا جيده من نفسه كل داع .
  التصريح بنزوله كل ليلة إىل السماء الدنيا ، والنزول املعقول عند مجيع األمم ، إمنا يكون من علو إىل أسفل .ر : العاش

اإلشارة إليه حساً إىل العلو كما أشار إليه من هو أعلم به ومبا جيب له ، ملا كان باجلمع األعظم الذي مل جيتمع الحادي عشر : 
 املكان األعظم ، قال هلم : ( أنتم مسؤولون عين ، فما ذا أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد ألحد مثله يف اليوم األعظم ، يف

  بلغت وأديت ونصحت . فرفع إصبعه الكرمية إىل السماء ، رافعاً هلا إىل من هو فوقها وفوق كل شيء ، قائًال : اللهم اشهد ) .
ق به ، وأنصحهم ألمته ، وأفصحهم بيانًا عن املعىن الصحيح ، بلفظ ال التصريح بلفظ ( األين ) كقول أعلم اخللالثاني عشر : 

  يوهم باطًال بوجه: ( أين اهللا ) .
  ملن قال : إن ربه بالسماء باإلميان .  eشهادته الثالث عشر : 
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ه من أنه سبحانه إخباره تعاىل عن فرعون أنه رام الصعود إىل السماء ليطلع إىل إله موسى ، فيكذبه فيما أخرب الرابع عشر  : 
فوق السموات ، فقال : ( يا هامان ابن يل صرحاً لعلي أبلغ األسباب أسباب السموات فأطلع إىل إله موسى وإين ألظنه كاذباً ) 

  فمن نفى العلو من اجلهمية فهو فرعوين ، ومن أثبتها فهو موسوي حممدي .
  ملعراج بسبب ختفيف الصالة . وبني ربه ليلة ا uأنه تردد بني موسى  eإخباره الخامس عشر : 

  من العقل :
  أن العلو صفة كمال والسفل صفة نقص ، فوجب هللا تعاىل صفة العلو وتنزيهه عن ضده .

  وأما الفطرة :
قال شارح الطحاوية : وأما ثبوته بالفطرة فإن اخللق مجيعاً بطباعهم وقلوQم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ، ويقصدون جهة 

  قلوQم عند التضرع إىل اهللا .العلو ب
  وأما اإلجماع :

  فقد أمجع الصحابة والتابعون واألئمة على أن اهللا فوق مسواته مستو على عرشه .
  فيه أن القرآن منزل غري خملوق ، وهذا معتقد أهل السنة واجلماعة . - ٧

  ومن األدلة على أنه منزل :
  .) قَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمَني نَِذيراً تـََباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفرْ  قوله تعاىل (

  .) ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا لَُه َحلَاِفُظونَ وقوله سبحانه ( 
َلِة اْلَقْدرِ وقوله تعاىل (    .) إِنَّا أَنـَْزْلَناُه ِيف لَيـْ

كذلك و والقرآن من األمر لقوله تعاىل (، مر) فجعل األمر غري اخللقاألأال له اخللق و : قوله تعاىل ( والدليل على أنه غري خملوق
  ) .أوحينا إليك روحاً من أمرنا) وقوله سبحانه (ذلك أمر اهللا أنزله إليكم

  وجوب اإلميان جبميع الكتب املنزلة . - ٨
  : اإلميان بالكتب يتضمن أربعة أمور : قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا

  بأن نزوهلا من عند اهللا حقاً . : اإلميان األول
، والتوراة اليت أنزلت على موسى ، واإلجنيل الذي  e: اإلميان مبا علمنا امسه منها بامسه : كالقرآن الذي نزل على حممد الثاني 

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

  ) .لكتاب ومهيمناً عليهإليك الكتاب مصدقاً ملا بني يديه من ا
  فضل اإلميان باليوم اآلخر ( من املوت والبعث واجلنة والنار وعذاب القرب ونعيمه وغريها ) . - ٩

: ألن اإلميان باهللا هو الذي يبعث على العمل ، وهلذا يقرن اهللا دائمًا اإلميان باهللا وباليوم  قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا
  اآلخر .

  .ا برب العاملني . رب موسى وهارون)آمنا يف قوله تعاىل عن سحرة فرعون (د اجتمع، وقية اهللا تكون خاصة وعامةأن ربوب -١٠
  أن الفالح مرتب على االتصاف مبا ذكر ، فإن اختلت صفة منها نقص من الفالح بقدر ما اختل من تلك الصفات . -١١
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ُهْم َأْم َلْم تـُْنذِ (  َخَتَم اللَُّه َعَلى قـُُلوِبِهْم َوَعَلى َسْمِعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم .  ْرُهْم ال يـُْؤِمُنونَ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتـَ
  ) . ِغَشاَوٌة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

  ] . ٧ – ٦[ البقرة : 
 --------  

ُهْم َأْم َلْم تـُْنِذْرُهْم ال(    اختلف العلماء يف تأويل هذه اآلية :)  يـُْؤِمُنونَ  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتـَ
: هي عامة ومعناها اخلصوص فيمن سبقت عليه كلمة العذاب ، وسبق يف علم اهللا أنه ميوت على كفره ، أراد اهللا أن يعلم  فقيل 

ن قتل يوم بدر من قادة : نزلت فيم وقيل: نزلت يف رؤساء اليهود ،  وقيل، الناس أن فيهم من هذا حاله دون أن يعني أحدًا 
  .: واألول أصح  قال القرطبياألحزاب . 
أن الكفار الذين كتبت عليهم الشقاوة وحقت عليهم كلمة العذاب يستوي عندهم اإلنذار من عدمه  –واهللا أعلم  – فمعىن اآلية

 يؤمنون ولو جاء5م كل آية حىت فهم ال ينتفعون بإنذار وال بغري إنذار ، كما قال تعاىل ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال
  يروا العذاب األليـم ) .
    االتفاق على أن هذه اآلية غري عامة لوجود كفار قد أسلموا بعدها . وقد حكى ابن عطية

قال شيخنا علي بن عبيد اهللا : هذه اآلية وردت بلفظ العموم ، واملراد Qا اخلصوص ، ألMا آذنت بأن قال ابن الجوزى :  •
 إنذاره ال يؤمن ، وقد آمن كثري من الكفار عند إنذارهم ، ولو كانت على ظاهرها يف العموم ، لكان خرب اهللا الكافر حني

   هلم خالف خمربه ، ولذلك وجب نقلها إىل اخلصوص.
هذه اآلية تدل بظاهرها على  ) ْم ال يـُْؤِمُنونَ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تـُْنِذْرهُ ( قوله تعاىل :  الشنقيطى قال •

ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا ( عدم إميان الكفار، وقد جاء يف آيات أخر ما يدل على أن بعض الكفار يؤمن باهللا ورسوله كقوله تعاىل : 
َوِمْن َهُؤالِء َمْن يـُْؤِمُن ( وكقوله : )  قـَْبُل َفَمنَّ اللَُّه َعَلْيُكمْ  َكَذِلَك ُكْنُتْم ِمنْ ( اآلية. وكقوله  ) ِإْن يـَْنتَـُهوا يـُْغَفْر َهلُْم َما َقْد َسَلف

، ووجه اجلمع ظاهر وهو أن اآلية من العام املخصوص ألنه يف خصوص األشقياء الذين سبقت هلم يف علم اهللا  ) ِبهِ 
 ) بَِّك ال يـُْؤِمُنوَن َوَلْو َجاَءتْـُهْم ُكلُّ آيٍَة َحىتَّ يـََرُوا اْلَعَذاَب األَلِيمَ ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُت رَ ( الشقاوة املشار إليهم بقوله 

اآلية وأجاب البعض بأن املعىن ال يؤمنون مادام الطبع على  ) َخَتَم اللَُّه َعَلى قـُُلوQِِمْ ( . ويدل هلذا التخصيص قوله تعاىل 
  زال اهللا عنهم ذلك بفضله آمنوا. قلوQم وأمساعهم والغشاوة على أبصارهم فإن أ

قوله تعاىل ( إن الذين كفروا ) الكفر لغة السرت والتغطية ، ويسمى الليل ( كافرًا ) ألنه يغطي كل شيء ، وكل شيء غطى  •
 كان: ضد اإلميان ، فهو عدم اإلميان باهللا ورسله ، سواء   وشرعاً الزارع ألنه يغطي البذر بالرتاب ، شيء فقد كفره ، والكافر 

  معه تكذيب أو مل يكن معه تكذيب .
  ) اإلنذار : هو اإلعالم املقرون بالتخويف . أَأَْنَذْرتـَُهمْ قوله تعاىل ( •
وا ، ضب اهللا إن مل يؤمنـحتذيرهم من غذار الكفار و ) فيه دليل على أنه ينبغي إنأَأَْنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تـُْنِذْرُهْم ال يـُْؤِمُنونَ قوله تعاىل ( •

  ألمور :وننذرهم 
  ألن اهللا أمر بذلك . أوًال :

  ) . يَا أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُْنزَِل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوِإْن ملَْ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت رَِسالََتهُ فقال تعاىل ( 
  .) َفذَكِّْر ِإْن نـََفَعِت الذِّْكَرىوقال تعاىل ( 

  ننذرهم رجاء انتفاعهم . ثانياً :
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بـُُهْم َعَذابًا َشِديدًا قَاُلوا َمعْ عظون من بين إسرائيل ( قال الواكما  ُهْم ِملَ تَِعُظوَن قـَْومًا اللَُّه ُمْهِلُكُهْم أَْو ُمَعذِّ ِذرًَة ِإَىل َوِإْذ قَاَلْت أُمٌَّة ِمنـْ
  .) رَبُِّكْم َوَلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ 

  تربئـة الذمة وقياماً بالواجب . ثالثاً :
   بقيامنا بواجب النصح والتذكري .ية السابقة ( معذرة إىل ربكم ) أي قال الناهون : إمنا نعظكم لنعذر عند اهللاكما يف اآل

اإلنذار هو التخويف من عقاب اهللا بالزجر عن املعاصي ، وإمنا ذكر اإلنذار دون البشارة ألن تأثري اإلنذار يف رازي : قال ال •
ألن اشتغال اإلنسان بدفع الضرر أشد من اشتغاله جبلب املنفعة ، وهذا املوضع موضع  الفعل والرتك أقوى من تأثري البشارة ؛

  املبالغة وكان ذكر اإلنذار أوىل.
  ؟ )أأنذر5م أم مل تنذرهم ( سؤال : فإن قيل : مل اقتصر على اإلنذار ومل يذكر البشارة يف قوله تعاىل :  قال القاسمي •

  .وألن اإلنذار أوقع يف القلوب ومن مل يتأثر به فألن ال يرفع البشارة رأساً اجلواب : ألMم ليسوا أهالً للبشارة 
ه حىت ال يصل إليه خري وال خيرج منه اخلتم : االستيثاق من )َخَتَم اللَُّه َعَلى قـُُلوِبِهْم َوَعَلى َسْمِعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة ( 

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

وال ذكر اهللا تعاىل املانع هلؤالء عن اإلميان وهو أن اهللا ختم وطبع على قلوQم وعلى مسعهم بطابع ال يدخلها اإلميان  والمعنى :
ينفذ فيها ، فال يعون ما ينفعهم ، وال يسمعون ما يفيدهم وعلى أبصارهم غشاء وغطاء متنعها من النظر إىل الذي ينفعهم ، 

  وسدت عنهم أبواب اإلميان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاند5م بعدما تبني هلم احلق .
  ية.اخلتم يكون حمسوساً كما بينا ، ومعًىن كما يف هذه اآل : يقال القرطب

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

  هم.عباس وابن مسعود وقتادة وغري 
  . )ختم اهللا ( بنيَّ سبحانه يف هذه اآلية املانع هلم من اإلميان بقوله  ) َخَتَم اهللا( قوله تعاىل  :رمحه اهللا  يقال القرطبو  •

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

هذه اجلملة جارية جمرى التعليل )  َخَتَم اهللا على قـُُلوQِِْم وعلى َمسِْعِهْم وعلى أبصارهم غشاوةقوله تعاىل ( :  قال ابن عاشور •
وبيان لسببه يف الواقع ليدفع بذلك تعجب  ) أم مل تنذرهم ال يؤمنونسواء عليهم أأنذر5م ( للحكم السابق يف قوله تعاىل 

املتعجبني من استواء اإلنذار وعدمه عندهم ومن عدم نفوذ اإلميان إىل نفوسهم مع وضوح دالئله ، فإذا َعلم أن على قلوQم 
  .ختماً وعلى أمساعهم وأن على أبصارهم غشاوة َعِلَم سبب ذلك كله وبطل العجب 

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

  . لفهم والعلمفاجلواب : ألنه حمل اح ؟فإن قيل مل خص القلب باخلتم دون سائر اجلوار  •
  .، فالقلب حمل العلم وطريقه السماع أو الرؤيةإMا طرق العلمفاجلواب: قيل  مل خص اهللا هذه األعضاء بالذكر؟فإن قيل  •
فإن قال قائل : إن اهللا بّني أنه ختم على قلب هؤالء وعلى مسعهم وجعل على أبصارهم غشاوة ، فكيف يعاقبهم اهللا وقد  •

  نعة من اإلميان ؟ ألمور املاجعل فيهم هذه ا
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اجلواب : إن القرآن بّني أن هذا الطبع وهذا اخلتم ال يأيت اإلنسان إال بسبب ذنب من ذنوبه ، فهو جزاء وفاق على بعض 
الذنوب ، وقد دلت آيات كثرية على أن اهللا عز وجل يسبب لإلنسان الضاللة بسبب ارتكاب الذنوب كما يسبب له اهلدى 

َها ِبُكْفرِِهمْ  (بسبب الطاعات ، قال تعاىل ، ) سببية، فبّني أن هذا الطبع بسبب كفرهمِبُكْفرِِهمْ ) (الباء) يف قوله (بَْل طََبَع اللَُّه َعَليـْ
ِيف قـُُلوQِِْم َمَرٌض وكقوله تعاىل ()  فـََلمَّا زَاُغوا أَزَاَغ اللَُّه قـُُلوبـَُهمْ ) وكقوله (ا َفطُِبَع َعَلى قـُُلوQِِْم َذِلَك بِأَنـَُّهْم آَمُنوا ُمثَّ َكَفُرو وكقوله تعاىل (

  ) . فـَزَاَدُهُم اللَُّه َمَرضاً 
  : لسرعة تقلبه . وقيل: ألنه خالص كل شيء ، قيل القلب مسي بذلك  قوله تعاىل ( على قلوQم ) •
اهللا على قلوQم  ، فهؤالء ختمبالسمع وإما بالبصر وإما بالقلب أن طرق اهلدى إما ) فيهتعاىل (ختم اهللا على قلوQم ...قوله  •

، وجعل على أبصارهم غطاء : مع ما تنتفع Qا، وختم على مسعهم : فال تسقه وال تتعظ وال تنزجر وال تتأثر: فال تعي وال تف
  فال يرى ما ينفعه ، بل يرى ما يضره ويهلكه .

: اهللا قلوب الكفار بعشرة أوصافصف : و قال أهل املعاين :قوله تعاىل ( ختم اهللا على قلوQم ) قال القرطيبقال القرطيب :  •
  باخلتم والطبع والضيق واملرض والرْين واملوت والقساوة واالنصراف واحلمّية واإلنكار .

َن َكَفُروا ِيف ِإْذ َجَعَل الَِّذي(  وقال في الحمية،  ) فَالَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاْآلِخَرِة قـُُلوبـُُهْم ُمْنِكَرٌة َوُهْم ُمْسَتْكِربُونَ  ( فقال في اإلنكار
فـََوْيٌل ة ( وقال في القساو ،  ُمثَّ اْنَصَرفُوا َصَرَف اللَُّه قـُُلوبـَُهْم بِأَنـَُّهْم قـَْوٌم ال يـَْفَقُهوَن) ( وقال في االنصراف،  )قـُُلوQُِِم احلَِْميََّة 

َناُه  ( وقال في الموت،  )بـَْعِد َذِلَك  ُمثَّ َقَسْت قـُُلوُبُكْم ِمنْ  وقال () لِْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم ِمْن ذِْكِر اللَِّه  ،  )أََوَمْن َكاَن َمْيتًا فََأْحيَـيـْ
َوَمْن  ( وقال في الضيق،  )ِيف قـُُلوQِِْم َمَرٌض (  وقال في المرض، َكالَّ بَْل رَاَن َعَلى قـُُلوQِِْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن) ( وقال في الرين

َخَتَم اللَُّه  ( وقال في الختم،  )َفطُِبَع َعَلى قـُُلوQِِْم فـَُهْم ال يـَْفَقُهونَ  ( وقال في الطبع،  )ْدرَُه َضيِّقًا َحَرجاً يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه َجيَْعْل صَ 
  . )َعَلى قـُُلوQِِْم 

، اجلنسأريد منه املصدر الدال على ) إما ألنه كما مجع ( قلوQم ) و (أبصارهموإمنا أفرد السمع ومل جيمع   قال ابن عاشور : •
فلما  )ويف آذاننا وقر(وقوله  )جيعلون أصابعهم يف أذاMم(إذ ال يطلق على اآلذان مسع أال ترى أنه مجع ملا ذكر اآلذان يف قوله 

عرب بالسمع أفرد ألنه مصدر خبالف القلوب واألبصار فإن القلوب متعددة واألبصار مجع بصر الذي هو اسم ال مصدر ، 
  م .ى حواس مسعهم أو جوارح مسعهوإما لتقدير حمذوف أي وعل

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

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

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

ار جهنم يعذبون أشد أي : وهلؤالء الكفار عقوبة عظيمة يف نار جهنم ، فإن مصري الكفار يف ن)  َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ (  
   العذاب ، يعذبون جسدياً ونفسياً .

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

  الفوائد :
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  أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه ال يؤمن مهما كان الداعي واملنذر . - ١
أن اهلداية والتوفيق بيد اهللا تعاىل ، فمن أراد اهللا هدايته فلن يستطيع أحد أن يضله ، ومن أراد اهللا إضالله فلن يستطيع أحد  - ٢

  أن يهديه .
  ثبات .أن اإلنسان ينبغي أن يدعو اهللا بالتوفيق واهلداية وال - ٣
  حكمة اهللا تعاىل يف عدم إميان هؤالء الكفار . - ٤
  لكفار الذين ال يتعظون باملواعظ.، فإن فيه شبهاً من اة، وال باإلقبال على اهللاأن من ال يشعر باخلوف عند املوعظ - ٥
  5ديد هؤالء الكفار بالعذاب العظيم . - ٦
ُفَسُهْم .  اْليَـْوِم اْآلِخِر َوَما ُهْم ِبُمْؤِمِنينَ َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا بِاللَِّه َوبِ (  ُيَخاِدُعوَن اللََّه َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَن ِإالَّ أَنـْ

  ) . ِفي قـُُلوِبِهْم َمَرٌض فـََزاَدُهُم اللَُّه َمَرضاً َوَلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِبَما َكانُوا َيْكِذبُونَ .  َوَما َيْشُعُرونَ 
  ] . ١٠ – ٨قرة : [ الب

 --------------  
فأول أربع آيات يف سورة البقرة يف املؤمنني ، وآيتني يف ،  ذكر اهللا تعاىل يف هذه اآليات صفات املنافقني... )  َوِمَن النَّاسِ ( 

  الكفار ، وثالثة عشرة آية يف املنافقني .
قلوQم ألسنتهم ، مث ثىن بالكافرين قلوباً  وواطأت فيه افتتح سبحانه وتعاىل بذكر الذين أخلصوا دينهم هللا :قال النسفي  •

استهزاًء وخداعاً  وألسنة ، مث ثلث باملنافقني الذين آمنوا بأفواههم ومل تؤمن قلوQم وهم أخبث الكفرة ألMم خلطوا بالكفر
  ) . ِإنَّ املنافقني ِىف الدرك األسفل ِمَن النار(  ولذا نزل فيهم

نه يف أول هذه السورة املؤمنني اخللص ، مث ذكر بعدهم الكفرة اخللص ، مث ذكر ثالثًا املنافقني ذكر سبحا قال الشوكانى : •
وهم الذين مل يكونوا من إحدى الطائفتني ، بل صاروا فرقة ثالثة ؛ ألMم وافقوا يف الظاهر الطائفة األوىل ، ويف الباطن 

  ار.الطائفة الثانية ، ومع ذلك فهم أهل الدرك األسفل من الن
: نظرًا خلطرهم العظيم ، واللتباس أمرهم ، فالجواب ملاذا كان التحذير من املنافقني أشد من الكفار ؟  فإن قال قائل : •

  وتسميهم باسم اإلسالم ، خبالف الكافر فإنه معلوم كفره فيجتنب .
اق ، بل كان األمر يف مكة على : نزلت صفات املنافقني يف السور املدنية ، وذلك ألن مكة مل يكن Qا نف قال ابن كثير •

خالف النفاق ، فكان كثري من أهل اإلسالم مبكة خيفون إسالمهم ويسرون بإمياMم خوف القتل من املشركني ، أما املدينة 
  فلما كثر فيها املسلمون وقويت شوكتهم بدأ أهل الكفر يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر خوف السيف .

، م وباطنهم الكفريقول تعاىل يف وصف املنافقني الذين ظاهرهم اإلسال ) للَِّه َوبِاْليَـْوِم اْآلِخِر َوَما ُهْم ِبُمْؤِمِنينَ َمْن يـَُقوُل آَمنَّا بِا (
، يقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، ألن اإلميان احلقQم اهللا بقوله : وما هم مبؤمننيأMم يقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوQم فأكذ

  ادعة هللا ولعباده املؤمنني .وإمنا هذا خم
  أي يوم القيامة ، ومسي آخراً ألنه ال يوم بعده . تعاىل ( واليوم اآلخر ) •
( صالة املرأة يف  eاخلداع : اإلخفاء ، فالذي خيادع يظهر شيئًا وخيفي شيئًا . ومنه قوله  )ُيَخاِدُعوَن اللََّه َوالَِّذيَن آَمُنوا ( 

أMم خيادعون اهللا واملؤمنني بإظهار ما  والمعنى :، ها ) ومن قول العرب : اخندع الضب يف جحره خمدعها خري من صال5ا يف بيت
  أMم خيدعون اهللا بذلك ، وأن ذلك نافعهم عنده . –جبهلهم  –أظهروه من اإلميان مع إصرارهم على الكفر ، يعتقدون 

ُفَسُهْم (    . )اْلُمَناِفِقَني ُخيَاِدُعوَن اللََّه َوُهَو َخاِدُعُهْم إن  ية أخرى (كما قال تعاىل يف آ) َوَما َيْخَدُعوَن ِإالَّ أَنـْ
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أي : بإظهارهم ما أظهروه من اإلميان مع إسرارهم الكفر ، )  ُخيَاِدُعوَن اللََّه َوالَِّذيَن آَمُنوا( قوله تعاىل :  قال ابن كثير •
، وأنه يروج عليه كما يروج على بعض املؤمنني ، كما قال  يعتقدون جبهلهم أMم خيدعون اهللا بذلك ، وأن ذلك نافعهم عنده

يًعا فـََيْحِلُفوَن لَُه َكَما َحيِْلُفوَن َلُكْم َوَحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم َعَلى َشْيٍء َأال إِ ( تعاىل  َعثـُُهُم اللَُّه مجَِ ؛ وهلذا  ) نـَُّهْم ُهُم اْلَكاِذبُونَ يـَْوَم يـَبـْ
َوَما َخيَْدُعوَن ِإال أَنـُْفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن} يقول : وما يـَُغرُّون بصنيعهم هذا وال خيدعون إال ( قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله 

  ) . ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ُخيَاِدُعوَن اللََّه َوُهَو َخاِدُعُهمْ ( أنفسهم ، وما يشعرون بذلك من أنفسهم ، كما قال تعاىل 
خادعوا من ال خيدع كانوا خمادعني ألنفسهم ، ألن اخلداع إمنا يكون مع من ال يعرف : اإلشعار بأMم ملا  قال الشوكانيو  •

  البواطن ، وأما من عرف البواطن فمن دخل معه يف اخلداع فإمنا خيدع نفسه وما يشعر بذلك .
  . أي ما يشعر هؤالء أن خداعهم على أنفسهم مع أMم يباشرونه ، ولكن ال حيسون به)  َوَما َيْشُعُرونَ ( 
، وهذا املرض واعتداله، فهؤالء قلوQم مريضة ، ومرض القلب خروجه عن صحتهاملرض هو اعتالل اجلسم )ِفي قـُُلوِبِهْم َمَرٌض ( 

يف وصف املنافقني ( مثل املنافق مثل  eم  ، وقد قال ق الناتج عن ضعف يقينهم وإمياMالذي يف قلوQم هو مرض الشك والنفا
  .الحائرة ]  [ العائرة :ني ، تعري إىل هذه مرة وإىل هذه مرة ) رواه مسلم الشاة العائرة بني الغنم

  وقد ذكر اهللا هذا املرض عن املنافقني يف عدة آيات :
  . ِإْذ يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف قـُُلوQِِْم َمَرٌض َغرَّ َهُؤالِء ِدينُـُهْم )فقال تعاىل ( 

  ) . َن ِيف قـُُلوQِِْم َمَرٌض فـَزَاَدتْـُهْم رِْجساً ِإَىل رِْجِسِهمْ َوأَمَّا الَِّذي وقال تعاىل (
  ) . رَأَْيَت الَِّذيَن ِيف قـُُلوQِِْم َمَرٌض يـَْنظُُروَن ِإلَْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوتِ  وقال تعاىل (

اآلية : فقيل : املراد الدعاء عليهم بزيادة املرض ، وقيل : هو إخبار  وقد اختلف العلماء يف تأويل هذه )فـََزاَدُهُم اللَُّه َمَرضًا (  
  . من اهللا تعاىل عن زيادة مرضهم

 : ( فزاد5م أنه يزيد هذا املرض ويتفاقم ، كما قال تعاىل –إذا مل يصلحه صاحبه  –فيه دليل على أن مرض القلب وفساده  •
  رجساً إىل رجسهم ) .

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

  لقرآن .ومرض القلب نوعان : مرض شبهة وشك ، ومرض شهوة وغي ، وكالمها يف ا قال ابن القيم : •
ا ِنَساَء النَِّيبِّ َلْسُنتَّ َكَأَحٍد ، وأما مرض الشهوات فقال تعاىل ( ي )ِيف قـُُلوQِِْم َمَرٌض فـَزَاَدُهُم اللَُّه َمَرضاً  قال تعاىل يف مرض الشبهة (

  فهذا مرض شهوة الزنا . )  َرٌض َوقـُْلَن قـَْوًال َمْعُروفاً ِمَن النَِّساِء ِإِن اتـََّقْيُنتَّ َفال َختَْضْعَن بِاْلَقْوِل فـََيْطَمَع الَِّذي ِيف قـَْلِبِه مَ 
  وقال عن مرض الشبهات : هو أصعبهما وأقتلهما للقلب .

َذِلَك بِأَنـَُّهْم ( كما سبق يف آيات سابقة ،على أن من عقوبة املعصية املعصية بعدها فيه دليل )فـَزَاَدُهُم اللَُّه َمَرضاً قوله تعاىل ( •
  ) .ِيف قـُُلوQِِْم َمَرٌض فـَزَاَدُهُم اللَُّه َمَرضاً ) وكقوله تعاىل (فـََلمَّا زَاُغوا أَزَاَغ اللَُّه قـُُلوبـَُهمْ ) وكقوله (ا َفطُِبَع َعَلى قـُُلوQِِمْ َفُرو آَمُنوا ُمثَّ كَ 

وقال ْلُمَناِفِقَني بَِأنَّ َهلُْم َعَذابًا أَلِيماً) َبشِِّر ا أي مؤمل موجـع . بالغ اإليالم الغاية العظمى ، كما قال تعاىل ( ) َوَلُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ( 
ْرِك اْألَْسَفِل ِمَن النَّارِ تعاىل (   ) . ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ِيف الدَّ

قال هنا يف املنافقني ( وهلم عذاب أليم ) بينما قال يف الكفار كما تقدم ( وهلم عذاب عظيم ) ألن األليم هو البالغ يف  •
  عظمى .اإليالم الغاية ال
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بُون) أي يكذبون باهللا ُيكذِّ ليوم اآلخر)، ويف قراءة أخرى (آمنا باهللا وبا: بتكذيبهم وهو قوهلم (أي  ) ِبَما َكانُوا َيْكِذبُونَ  (
 َواللَُّه َيْشَهدُ  تعاىل (، كما قال ورسوله، واملنافقون اجتمع فيهم الوصفان: فهم كاذبون يف دعواهم اإلميان، ومكذبون هللا ولرسوله

  ) . وُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف قـُُلوQِِْم َمَرٌض َما َوَعَدنَا اللَُّه َوَرُسولُُه ِإالَّ ُغُروراً ـَوِإْذ يـَقُ  ، وقال تعاىل ()  ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني َلَكاِذبُونَ 
  الفوائد :

) فحصر العداوة فيهم ، قني (هم العدو فاحذرهـمك قال تعاىل يف سورة املنافمكر املنافقني ، وأMم أهل مكر وخداع ، ولذل - ١
  ألMم خمادعون .

  أنه جيب االحرتاز والتحفظ من املنافقني ألMم أهل خداع ومكر .  -٢
  ) . َوال حيَِيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإالَّ بَِأْهِلهِ كما قال تعاىل (  أن املكر السيء ال حييق إال بأهله .  -٣
هو مترض األبدان ، وأن مرض القلوب أعظم وأخطر من مرض األبدان ، قال ابن القيم : والرجل أن القلوب مترض كما  - ٤

ه ، إذ أكثر هؤالء اخللق خيافون موت أبداMم وال يبالون مبوت قلوQم ، وال يعرفون من احلياة الذي خياف موت قلبه ال موت بدن
  إال احلياة الطبيعة ، وذلك موت القلب والروح .

فقد كان ، وأن يدعو اهللا دائمًا وأبدًا بتثبيته على الحق  هتمام بالقلب ، واحلذر من مرضه واحلرص على حياته .جيب اال - ٥
e . يدعو ويقول : يا مقلب القلوب ثبت قليب على طاعتك  

  يقول ( اللهم إين أسألك قلباً سليمًا .. ) . eكان  وأن يدعو اهللا أن يكون سليماً ، فقد
   رواه مسلم .)من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاءإن القلوب بني إصبعني ( eقال  ، فقداهل يف أمر القلبأن حيذر من التسو 

  .) وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكميا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللاقال تعاىل ( كما ،قلب االستجابة هللا ولرسولهوأهم سبب حلياة ال
   متفق عليه) لحت صلح اجلسد كله أال وهي القلباجلسد مضغة إذا صيف  إن( eكما قال  وإذا صح القلب صح اجلسد ،

  قال تعاىل ( فويل للقاسية قلوQم من ذكر اهللا ) . وأن حيذر من قسوة القلب ، كما
  أن القلوب تنقسم إىل ثالثة أقسام : قلب سليم ، وقلب مريض ، وقلب ميت . - ٦

  ومن البدعة ، ومن كل آفة يراد Qا غري وجه اهللا . فالقلب السليم : هو القلب الذي سلم من الشرك ،
  والقلب املريض : هو القلب الذي فيه مادو حياة ومادة مرض .

  والقلب امليت : هو قلب الكافر .
  أن اإلميان يزيد وينقص . - ٧
  أن من عقوبة املعصية املعصية بعدها . - ٨
  ، وإال فالسبب الرئيسي هو كفرهم باهللا تعاىل .أن من أسباب عذاب املنافقني كذQم ، وهذا من األسباب  - ٩
(آية املنافق ثالث : إذا حدث  أنه قال  e، وقد جاء يف احلديث عن النيب نافقنيمن الكذب وأنه من صفات املالتحذير   -١٠

  حوال .األعوا بني الكذب والتكذيب وهذا شر ، وهؤالء املنافقون مجوإذا وعد أخلف، وإذا أؤمتن خان) متفق عليه ،كذب
  ) . ِمبَا َكانُوا َيْكِذبُونَ لقوله (فيه دليل على أن اهللا ال يعاقب أحداً إال بسبب ذنبه ومعصيته  -١١

  ) . َفُكّالً َأَخْذنَا ِبَذنِْبهِ كما قال تعاىل (
  ) . لَُّه ِبُذنُوQِِْم َواللَُّه َشِديُد اْلِعَقابِ َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكذَّبُوا ِبآيَاتَِنا فََأَخَذُهُم الوقال تعاىل (
  ) . َفَكذَّبُوُه فـََعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم رَبـُُّهْم ِبَذنِْبِهْم َفَسوَّاَهاوقال تعاىل (
  ) . فََأَخَذُهُم اللَُّه ِبُذنُوQِِْم َوَما َكاَن َهلُْم ِمَن اللَِّه ِمْن َواقٍ وقال تعاىل (
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فري وتقبيح من الكذب كما سبق ، ويف هذا إشارة إىل أن السبب يف استحقاقهم العذاب هو أMم كانوا يكـذبون ، فيه تن -١٢
ومن املعلوم أن هذا أحد األسباب يف عذاQم ، ألن األسباب كثرية يف استحقاقهم العذاب ، لكن قد يعرب اهللا تعاىل عن إهالك 

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

َفُع َماٌل َوال بـَُنونَ سليم ، كما قال تعاىل  (   هأن املؤمن قلب -١٣   ) . ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليمٍ  يـَْوَم ال يـَنـْ
  ) . َأال ِإنـَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن ال َيْشُعُرونَ  َوِإَذا ِقيَل َلُهْم ال تـُْفِسُدوا ِفي اْألَْرِض قَاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ ( 

  ] . ١٢ – ١١[ البقرة : 
 -----------  

املنافقني أMم إذا قال هلم أحد املنافقني ال تفسدوا يف األرض بالنفاق  خيرب تعاىل عن )َوِإَذا ِقيَل َلُهْم ال تـُْفِسُدوا ِفي اْألَْرِض (
  : ومواالة اليهود والكافرين ردوا قائلني

  والفساد ضّد الصالح ، وحقيقته العدول عن االستقامة إىل ضّدها.،  " ال " Mي ) َال تـُْفِسُدواْ ( قوله قال القرطبي :  •
  وهو فاسد وِفسيد. َفَسد الشيء يـَْفِسُد َفساداً وُفسوداً 

  واملعىن يف اآلية : ال تُفسدوا يف األرض بالكفر ومواالة أهله ، وتفريق الناس عن اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم والقرآن.
بعض من وقف على حاهلم من املؤمنني الذين هلم اطالع على )  ال تفسدوا يف األرض( : والقائل هلم  قال ابن عاشور •

أو صحبة ، فيخلصون هلم النصيحة واملوعظة رجاء إمياMم ويسرتون عليهم خشية عليهم من العقوبة وعلماً شؤوMم لقرابة 
  يغضي عن زال5م كما أشار إليه ابن عطية. eبأن النيبء 

ر أنه ليس بإفساد بل وإظها فجمعوا يف قوهلم هذا بني أمرين كبريين : العمل بالفساد يف األرض ، ) قَاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ ( 
   فعل الباطل واعتقاده حقاً .نيالح ، قلباً للحقائق ومجعاً بهو ص

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

أََفَمْن زُيَِّن لَُه ُسوُء وروا الفساد بصورة الصالح ، ملا يف قلوQم من املرض فكانوا كما قال اهللا فيهم (قال بعض العلماء : تص •
  ) . َعَمِلِه فـََرآُه َحَسناً 

ر ممن كففإنه ال أعظم إفسادًا تعاىل ردًا على هؤالء املنافقني ، ذا كالم مستأنف وجواب من اهللا ه )َأال ِإنـَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن ( 
أن هذا إصالح ، فهل بعد  -مع هذا  –، وخادع اهللا وأولياءه ، وواىل احملاربني هللا ورسوله وزعم بآيات اهللا ، وصد عن سبيل اهللا

  هذا الفساد فساد ؟
  ولكن ال حيسون ويفطنون النطماس نور اإلميان يف قلوQم . ) أي : َوَلِكْن ال َيْشُعُرونَ ( 
نفى عنهم الشعور يف هذا املوضع ، وهذا أبلغ ما يكون من الذم والتجهيل أن يكون الرجل  تأمل كيف : قال ابن القيم •

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

  الفوائد :
  اإلفساد يف األرض .أن النفاق من  - ١
  أعظم اخلطر أن يُزّين لإلنسان عمله . - ٢
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فيه أن أهل الفساد والشر يرتكبون الكبائر ويزعمون أMم أهل إصالح ، ومما يدل على ذلك ، قوله تعاىل عن فرعون أنه قال  - ٣
  عن موسى عليه السالم ( إين أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر يف األرض الفساد ) .

دليل على أن مواالة الكفار واملنافقني وأعداء اهللا من أعظم الفساد يف األرض كما قال تعاىل ( والذين كفروا بعضهم فيه  - ٤
  أولياء بعض إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري ) .

  فيه اإلنكار على أهل الفساد وتبيني ضالهلم . - ٥
  خطر النفاق . - ٦
  وجوب اإلصالح يف األرض . - ٧
  حلذر من التشبه بصفات املنافقني .ا - ٨
  أنه ليس كل من ادعى شيئاً يصدق يف دعواه . - ٩
  ) .  َوَلِكْن ال يـَْعَلُمونَ َوِإَذا ِقيَل َلُهْم آِمُنوا َكَما آَمَن النَّاُس قَاُلوا أَنـُْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاُء َأال ِإنـَُّهْم ُهُم السَُّفَهاءُ (  

  ] . ١٣[ البقرة : 
--- ---  

وإذا قيل للمنافقني آمنوا كما آمن الناس أي كإميان الناس باهللا ومالئكته : يقول تعاىل  ) َوِإَذا ِقيَل َلُهْم آِمُنوا َكَما آَمَن النَّاسُ ( 
  . وكتبه ورسله والبعث بعد املوت واجلنة والنار وغري ذلك مما أخرب املؤمنني به وعنه

من ِقَبل املؤمنني بطريق األمر باملعروف إثَر Mِيهم عن املنكر إمتامًا للُنصح  ) ا ِقيَل َهلُمْ َوِإذَ قوله تعاىل ( :  قال أبو السعود •
  وإكماالً لإلرشاد :

  . eيعنون ـ لعنهم اهللا ـ أصحاب رسول اهللا  ،قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء )قَاُلوا أَنـُْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاُء  (
َوال تـُْؤتُوا ( ء والصبيان سفهاء يف قوله تعاىل مصاحل نفسه ضعيف الرأي ، وهلذا مسى اهللا النساالسفيه : هو الذي ال يعرف  •

  قال ابن كثري : قال عامة علماء التفسري هم النساء والصبيان .    السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكُم الَِّيت َجَعَل اللَُّه َلُكْم ِقَياماً )
كانوا يظهرون هذا القول فيما   فاجلواب : بقوهلم (أنؤمن كما آمن السفهاء) ةفإن قلت : كيف يصح النفاق مع ا]اهر  •

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

ائر إمنا هي يف حيزِّهم وصفة هلم ، وأخرب أMم هم السفهاء ولكن ال يعلمون للرَّيْن الذي على السَّفه ورِقّة احلُُلوم وفساد البص
  قلوQم.

  . فيهم ةهافأكد وحصر السف ،أال أMم هم السفهاء ) َأال ِإنـَُّهْم ُهُم السَُّفَهاءُ (  
، وسعيه فيما اإلنسان مبصاحل نفسهالسفه جهل ، ألن حقيقة  رب أMم هم السفهاء على احلقيقة، وخييف هذه اآلية يرد اهللا عليهم

  يضرها ، وهذه الصفة منطبقة عليهم .
غ يف العمى والبعد عن ـم يف الضاللة واجلهل وذلك أردى هلم وأبلـن متام جهلهم أMم ال يعلمون حباهلـيعين وم )  َوَلِكْن ال يـَْعَلُمونَ  (

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

 الرابع :نفي العلم عنهم ،  الثالث :: حصر السفه فيهم ،  الثانيتسفيهم .  األول : عليهم وأسجل عليهم بأربعة أنواع :



 ٢٤

أيضًا وهو تكذيبهم فيما تضمنه جواQم من  الخامس :تكذيبهم فيما تضمنه جواQم من اإلخبار عن سفه أهل اإلميان ، 
  . دعواهم التنزيه من السفه

  الفوائد :
  وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ومن ذلك دعوة أهل النفاق إىل اإلميان وترك النفاق . - ١
  والكهانة .فيه أن أعداء الدين دائماً يصفون أهله بأقبح الصفات ، فالرسل وصفهم قومهم بالسحر واجلنون  - ٢
  كما قال تعاىل ( كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو جمنون ) .  

َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َفَكذَّبُوا َعْبَدنَا َوقَالُوا َجمُْنوٌن َواْزُدِجرَ وقال تعاىل (     ) . َكذََّبْت قـَبـْ
ُهْم َوقَ وقال تعاىل ( ابٌ َوَعِجُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمنـْ   ) . اَل اْلَكاِفُروَن َهَذا َساِحٌر َكذَّ

  فيه خطر املنافقني وشدة كفرهم وعنادهم . - ٣
  ) .َوَمْن يـَْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبـْرَاِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه نـَْفَسُه  فيه أن كل من مل يؤمن باهللا فهو سفيه ، كما قال تعاىل ( - ٤
  ) .ِإنَّ اللََّه يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا  عاىل (فيه دفاع اهللا عن املؤمنني كما قال ت - ٥
  ذم اجلهل بدين اهللا وتعاليمـه . - ٦
  سبب للضالل . أن عدم العلم  - ٧
  فضل العلم . - ٨
اللَُّه َيْستَـْهِزُئ ِبِهْم  . ا َنْحُن ُمْستَـْهزُِئونَ َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإَلى َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإنَّمَ (  

  ) . َويَُمدُُّهْم ِفي طُْغَيانِِهْم يـَْعَمُهونَ 
  ] . ١٥ -١٤[ البقرة : 

 ----------  
: آمنا وأظهروا هلم اإلميان هؤالء املنافقون املؤمنني قالوا  يقول تعاىل وإذا لقي : قال ابن كثري )َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا ( 

  . واملواالة غروراً منهم للمؤمنني ونفاقاً ومصانعة وليشركوهم فيما أصاQم من خري ومغنم
  .: أي ساد5م وكرباؤهم من أحبار اليهود ورؤوس املشركني واملنافقني وإذا خلوا إىل شياطينهم :أي )َوِإَذا َخَلْوا ِإَلى َشَياِطيِنِهْم ( 
من غريمها ، وقد جاء يف القرآن  غة العرب : هو كل عات ومتمرد ، سواء كان من اجلن أو من اإلنس أووالشيطان يف ل •

ْنِس َواجلِْنِّ يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإَىل طالق الشياطني على العتاة املتمردين من اإلنس واجلن ، كما قال جل وعال (إ َشَياِطَني اْإلِ
عتا5م املتمردين، ويف احلديث ) أي : رؤسائهم و ا َخَلْوا ِإَىل َشَياِطيِنِهمْ َوِإذَ ما هذه اآلية () وكبـَْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروراً 
  ) .(الكلب األسود شيطان

  . قالوا : إنا معكم ، قال ابن عباس : أي إنا على مثل ما أنتم عليه )قَاُلوا ِإنَّا َمَعُكْم ( 
  . ء بالقوم ونلعب Qمأي نستهزى  ) ِإنََّما َنْحُن ُمْستَـْهزُِئونَ ( 
  .عن ابن عباس : قال : يسخر Qم للنقمة منهم   ) اللَُّه َيْستَـْهِزُئ ِبِهمْ  (
ويف مقابلة استهزائهم باملؤمنني باستهزاء اهللا Qم ما يدل على عظم شأن املؤمنني وعلو منزلتهم ، وليعلم قال أبو حيان :  •

  .حارQماملنافقون أن اهللا هو الذي يذب عنهم وحيارب من 
  يف اآلية أن اهللا يستهزىء مبن يستهزء به . •

  مبيناً ما يوصف اهللا به وما ال يوصف به : رمحه اهللا قال الشيخ محمد بن عثيمين



 ٢٥

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

حال ، ونقصًا يف حال مل تكن جائزة يف حق اهللا تعاىل وال ممتنعة على سبيل اإلطالق ، بل يُفّصل  وإذا كانت الصفة كماًال يف
ًا ، وذلك كاملكر ، والكيد ، واخلداع ، فهذه صفات فيها : فتجوز يف احلال اليت تكون كماًال ، ومتتنع يف احلال اليت تكون نقص

تكون كماًال إذا كانت يف مقابلة من يعاملون الفاعل مبثلها ، ألMا حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه مبثل فعله 
يعاملونه ورسله مبثلها ، كقوله أو أشد ، وهلذا مل يذكرها اهللا تعاىل من صفاته على سبيل اإلطالق ، وإمنا ذكرها يف مقابلة من 

 تعاىل ( وميكرون وميكر اهللا ) وقوله ( إMم يكيدون كيداً وأكيد كيداً ) ، وقوله ( إن املنافقني خيادعون اهللا وهو خادعهم ) وقوله (
  قالوا إنا معكم إمنا حنن مستهزءون اهللا يستهزىء Qم ) .

مطلقًا ، ولذلك مل يذكر اهللا أنه خان من خانوه ، فقال تعاىل ( وإن يريدوا وأما اخليانة فال يوصف Qا مطلقًا ألMا صفة ذم 
  خيانتك فقد خانوا اهللا من قبل فأمكن منهم ) ومل يقل فخاMم .   

  . يزيدهم ، يف طغياMم : أي فجورهم وكذQم ، يعمهون : أي حائرون مرتددون ) أي : َويَُمدُُّهْم ِفي طُْغَيانِِهْم يـَْعَمُهونَ  ( 
وأصل الطغيان جماوزة احلد ، ومنه قوله تعاىل ( إنا ملا طغى املاء ) أي ارتفع وعال ، وقوله يف فرعون ( إنه طغى ) أي أسرف  •

  يف الدعوى .
  الفوائد :

  هو إظهار اإلسالم واإلميان وإبطان الكفر والشر .و  : بيان النفاق - ١
  هللا به ، وهذه قاعدة معروفة بالشرع أن اجلزاء من جنس العمل .أن اجلزاء من جنس العمل فمن استهزأ باهللا استهزأ ا  -٢

قال تعاىل ( فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوQم ) وقال تعاىل ( والذين اهتدوا زادهم هدى ) وقال تعاىل ( مث انصرفوا صرف اهللا قلوQم ) ، 
من كان ( eوقال  داود، ) رواه أبون يرمحهم اهللا(الرامحو  e) رواه مسلم ، وقال رت مسلمًا سرته اهللا يوم القيامةمن س( eوقال 
، وقال الناس يريد أداءها أدى اهللا عنه) رواه البخاري ( من أخـذ أموال e، وقال جة أخيه كان اهللا يف حاجته) رواه مسلميف حا
e رواه أبو داود .(من وصل صفاً وصله اهللا (  
  . أن اهللا قد ميلي لإلنسان ويطيل عمره استدراجاً  -٣
َا ُمنِْلي َهلُْم لِيَـْزَداُدوا ِإمثْ  ا قال تعاىل (كم ٌر ِألَنـُْفِسِهْم ِإمنَّ َا ُمنِْلي َهلُْم َخيـْ   ) .اً َوال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن َكَفُروا أَمنَّ

  .) َفَذْرِين َوَمْن ُيَكذُِّب Qََِذا احلَِْديِث َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يـَْعَلُمونَ  وقال تعاىل (
فـََلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِِه فـََتْحَنا مث تال (  استدراج هو إذا رأيت اهللا يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما حيب فإمنا ( eال وق

   أمحد .رواه )  َعَلْيِهْم أَبـَْواَب ُكلِّ َشْيٍء َحىتَّ ِإَذا َفرُِحوا ِمبَا أُوُتوا َأَخْذنَاُهْم بـَْغَتًة فَِإَذا ُهْم ُمْبِلُسونَ 
  ( إن اهللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته ) متفق عليه . eوقال 

  أن اهللا يستهزىء مبن يستهزىء به ، فيوصف اهللا Qذا الوصف إذا كان يف مقابلة استهزائهم . - ٤
  ) . انُوا ُمْهَتِدينَ ُأولَِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوا الضَّالَلَة بِاْلُهَدى َفَما رَِبَحْت ِتَجارَتـُُهْم َوَما كَ (  

  ] . ١٦[ البقرة : 
 --------------                    

  أي املنافقون املوصوفون بتلك الصفات . ) ُأولَِئكَ ( 



 ٢٦

ذي اختاروا واستحبوا الضاللة وهي الكفر والنفاق باهلدى الف ، أي بذلوا اهلدى مثنًا للضاللة )الَِّذيَن اْشتَـَرُوا الضَّالَلَة بِاْلُهَدى  (
  هو اإلميان باهللا تعاىل .

واشرتوا : مبعىن استبدلوا ، والعرب جتعل من آثر شيئًا على شيء مشرتيًا له ، وبائعًا لآلخر ، والضاللة :  قال ابن الجوزي •
  والضالل مبعىن واحد.

لذي هو غاية وهذا من أحسن األمثلة ، فإنه جعل الضاللة اليت هي غاية الشر كالسلعة ، وجعل اهلدى ا : السعدي قال •
  الصالح مبنزلة الثمن ، فبذلوا اهلدى رغبة عنه يف الضاللة ، هذه جتار5م فبئس التجارة .

  وكيف شراء الضاللة باهلدي ؟ •
  وجمالسة أهل اإلميان . eفضلوا مواالة الكافرين وجمالستهم واتباع أقواهلم على مواالة رسول اهللا  ألMم

( فاستحبوا العمى : اإلميان باهللا ارتدوا على أدبارهم ورغبوا يف الكفر كما قال تعاىل  وهناك وجه آخر : أMم بعد أن حصل هلم
  على اهلدى ) .

  وكيف تربح وهم اشرتوا الضاللة وباعوا اهلدى ؟،  أي ما رحبت صفقتهم يف هذه البيعة )َفَما رَِبَحْت ِتَجارَتـُُهْم ( 
  . شدين يف صنيعهم ذلكرا: وما كانوا أي  )  َوَما َكانُوا ُمْهَتِدينَ ( 

  الفوائد :
  Mم اختاورا الفاين العاجل على الباقي اآلجل .ذم املنافقني وأ - ١
  ذم وقبح املنافقني . - ٢
  أن كل جتارة التكون هللا وباهللا فهي خاسرة باطلة . - ٣

تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوَرُسولِِه . ارٍَة تـُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى ِجتَ ومن التجارة الناجحة قوله تعاىل (
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ    ) . َوُجتَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم َذِلُكْم َخيـْ

  ونظراً خلطورة النفاق فسأذكر بعض ما يتعلق بالنفاق وخطره : •
   : النفاق األكبر صاحبه كافر مخلد بالنار .أوالً 

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

[ قاله ابن رجب جامع العلوم فل من النار .، وأخرب أMم يف الدرك األس، ونزل القرآن بذم أهله وتكفريهمeد رسول اهللا الذي كان على عه
  ] . ٤٠٣والحكم : 

  ) .ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ِيف الدَّْرِك اْألَْسَفِل ِمَن النَّاِر  قال تعاىل (
  . َبشِِّر اْلُمَناِفِقَني بَِأنَّ َهلُْم َعَذاباً أَلِيماً) وقال تعاىل (
  ) . ُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَهاَوَعَد اللَُّه اْلُمَناِفِقَني َوالْ  وقال تعاىل (

  ثانياً : بعض صفات المنافقين :
  . eالكذب والتكذيب هللا ولرسوله  أوًال :

  ) . َيْكِذبُونَ  َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِمبَا َكانُوا ، وقال تعاىل ( ) َواللَُّه َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني َلَكاِذبُونَ  قال تعاىل (
  أو عيبه أو ملزه . eأذى الرسول  ثانياً :

َها ِإَذا ُهْم َيْسَخُطو  قال تعاىل ( َها َرُضوا َوِإْن ملَْ يـُْعَطْوا ِمنـْ ُهْم َمْن يـَْلِمُزَك ِيف الصََّدقَاِت فَِإْن أُْعُطوا ِمنـْ   ) . نَ َوِمنـْ
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  التويل واإلعراض عن حكم اهللا ورسوله . ثالثاً :
ُهْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َوَما أُولَِئكَ  ( قال تعاىل    ) .  بِاْلُمْؤِمِننيَ َويـَُقوُلوَن آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالرَُّسوِل َوَأَطْعَنا ُمثَّ يـَتَـَوىلَّ َفرِيٌق ِمنـْ

  مظاهرة الكافرين ومعاونتهم على املؤمنني . ثالثاً :
َة الَِّذيَن يـَتَِّخُذوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني أَيـَْبتَـُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزََّة فَِإنَّ اْلِعزَّ .  ابًا أَلِيماً َبشِِّر اْلُمَناِفِقَني بَِأنَّ َهلُْم َعذَ قال تعاىل (

يعاً    ) . لِلَِّه مجَِ
  املسرة باخنفاض دين الرسول أو الكراهية النتصار دينه . رابعاً :

  ) . َسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإْن ُتِصْبَك ُمِصيَبٌة يـَُقوُلوا َقْد َأَخْذنَا أَْمَرنَا ِمْن قـَْبُل َويـَتَـَولَّْوا َوُهْم َفرُِحونَ ِإْن ُتِصْبَك حَ  قال تعاىل (
  الرياء .  خامساً :

  ) . يـُرَاُؤوَن النَّاَس َوال يَْذُكُروَن اللََّه ِإالَّ قَِليالً  قال تعاىل (
  ثقل العبادة عليهم . سادساً :

  ) . َوِإَذا قَاُموا ِإَىل الصَّالِة قَاُموا ُكَساَىل  تعاىل ( قال
  يأمرون باملنكر وينهون عن املعروف . سابعاً :

َهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َويـَْقِبُضو و  قال تعاىل ( ْم َنُسوا اللََّه فـََنِسيَـُهْم َن أَْيِديـَهُ اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بـَْعُضُهْم ِمْن بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلُمْنَكِر َويـَنـْ
  .) ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

  . ثالثاً : خطرهــم
  أوًال : تحذير القرآن منهم .

  قال ابن القيم :  كاد القرآن أن يكوَن كّله يف شأMم ؛ لكثر5م على ظهر األرض ويف أجواف القبور .
  ) . ْرُهْم قَاتـََلُهُم اللَُّه َأىنَّ يـُْؤَفُكونَ ُهُم اْلَعُدوُّ فَاْحذَ ( قال اهللا تعاىل 
ُصمٌّ  .ُلَماٍت ال يـُْبِصُرون َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَـْوَقَد نَارًا فـََلمَّا َأَضاَءْت َما َحْولَُه َذَهَب اللَُّه بُِنورِِهْم َوتـَرََكُهْم ِيف ظُ ( قال اهللا تعاىل 

  ) . نَ ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم ال يـَْرِجُعو 
َذَر اْلَمْوِت َواللَُّه حمُِيٌط أَْو َكَصيٍِّب ِمَن السََّماِء ِفيِه ظُُلَماٌت َوَرْعٌد َوبـَْرٌق َجيَْعُلوَن َأَصاِبَعُهْم ِيف آَذاMِِْم ِمَن الصََّواِعِق حَ ( قال اهللا تعاىل 

َء َهلُْم َمَشْوا ِفيِه َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قَاُموا َوَلْو َشاَء اللَُّه َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصارِِهْم َيَكاُد اْلبَـْرُق َخيَْطُف أَْبَصاَرُهْم ُكلََّما َأَضا .بِاْلَكاِفرِيَن 
  ) . ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

  ) . رَتـُُهْم َوَما َكانُوا ُمْهَتِدينَ أُولَِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوا الضَّالَلَة بِاْهلَُدى َفَما َرِحبَْت ِجتَا( قال اهللا تعاىل و 
  ) . ُمَذْبَذِبَني بـَْنيَ َذِلَك ال ِإَىل َهُؤالِء َوال ِإَىل َهُؤالء( قال اهللا تعاىل و 

  .كمثل الشاة العائرة بني الغنمني، تعري إىل هذه مرة وإىل هذه مرة)  مثل املنافقل (قا eعن النيب  .عن ابن عمر رضي اهللا عنهما
  . ، ومعىن تعري أي : تردَّد وتذهب العائرة : املرتدّدة احلائرة ، ال تدري ألَيِِّهَما تتبع   :قال النووي 

ْرِك اَألْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن جتََِد َهلُْم َنِصري ( قال اهللا تعاىل و    اً ) .ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ِيف الدَّ
  ) . ُم اللَُّه َوَهلُْم َعَذاٌب ُمِقيمٌ ـاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبُـُهْم َولََعنَـهُ ـاْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم خَ َوَعَد اللَُّه اْلُمَناِفِقَني وَ ( قال اهللا تعاىل و 
املؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كاألتُرّجة طعمها طّيب ورحيها طّيب ،  ل ( قا eعن أيب موسى رضي اهللا عنه ، عن النيب و 

لذي ال يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طّيب وال ريح هلا ، ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن كالرحيانة رحيها طّيب واملؤمن ا
  ) .وطعمها مّر ، ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كاحلنظلة طعُمها مّر أو خبيث ورحيها مّر 
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ؤمن كاخلامة من الزرع ، تفيؤها الريح مرة وتعدهلا مرة ، ومثل مثل املل ( قا eعن عبد اهللا بن كعب ، عن أبيه ، عن النيب و 
  املنافق كاألرزة ، ال تزال حىت يكون اجنعافها مرّة واحدة )  .

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

ه ، والكافر ال يتفّقده اهللا باختياره ، بل حيصل له التيسري يف الدنيا ؛ ليتعّسر عليه احلال يف املعاد ، حىت إذا أراد اهللا إهالكه قصم
  فيكون موته أشّد عذابا عليه ، وأكثر أملا يف خروج نفسه .

ى األعراض الواقعة عليه لضعف حظّه من الدنيا ، فهو كأوائل الزرع شديد امليالن لضعف وقال غريه :  املعىن : أن املؤمن يتلقّ 
  ساقه ، والكافر خبالف ذلك ، وهذا يف الغالب من حال االثنني 

  )قال  ( إن أخوف ما أخاف على أميت كّل منافق عليم اللسان  e، أن رسول اهللا  tعن عمر بن اخلطاب و 
ليم اللسان ) أي : كثري علم اللسان ، جاهل القلب والعمل ، اختذ العلم حرفة يتأّكل Qا ، ذا هيبة قال املناوي :  قوله  ( ع

وأQُّة ، يتعّزز ويتعاظم Qا ، يدعو الناس إىل اهللا ، ويفّر هو منه ، ويستقبح عيَب غريه ، ويفعل ما هو أقبح منه ، ويظهر للناس 
 e، إذا خال به ذئب من الذئاب لكن عليه ثياب ، فهذا هو الذي حّذر منه الشارع  التنّسَك والتعّبد ، ويسارر ربّه بالعظائم

  . هنا حذرا من أن خيطفك حبالوة لسانه ، وحيرقك بنار عصيانه ، ويقتلك بننت باطنه وجنان
  من النفاق . eثانياً : تحذير الرسول  

م بعدي : منافق عليم اللسان ) رواه البيهقي يف ( إن أخوف ما أخاف عليك eعن عمران بن حصني قال : قال رسول اهللا 
  الشعب .

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

  املنافقون كثر . ثالثاً :
  فاق واحلذر من املنافقني أMم كثريون منتشرون يف بقاع األرض .ومما يوجب مزيد اخلوف من الن

  : لوال املنافقون الستوحشتم يف الطرقات . قال الحسن البصري
: كاد القرآن أن يكون كله يف شأMم ، لكثر5م على ظهر األرض ، ويف أجواف القبور ، فال خلت بقاع األرض  وقال ابن القيم

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

  انتشار النفاق األصغر يف جمتمعاتنا . رابعاً :
قد عمت وطمت يف جمتمعات  –الذي ال خيرج من امللة  –ثري من شعب النفاق األصغر ومما يؤكد خطر النفاق ، أن الك

  املسلمني ، كالكذب ، وخـلف الوعد ، والرياء ، واخليانة ، واجلنب ، وترك اجلهاد يف سبيل اهللا ، وعدم حتديث النفس بذلك .
  املخرج من امللة .ومع أن هذه اخلصال من النفاق األصغر لكنها قد تؤول إىل النفاق األكرب 

  : رابعاً : الواجب تجاه المنافقين
  . زجرهم ووعظهمأوًال : 

ُهْم َوِعْظُهْم َوُقْل َهلُْم ِيف أَنـُْفِسِهْم قـَْوالً  قال تعاىل (   ) .  بَِليغاً أُولَِئَك الَِّذيَن يـَْعَلُم اللَُّه َما ِيف قـُُلوQِِْم فََأْعِرْض َعنـْ
  .جهادهم والغلظة عليهم  ثانياً :



 ٢٩

  ) . يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقَني َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصريُ  قال تعاىل (
  حتقريهم وعدم تسويدهم . ثالثاً :
  د .( ال تقولوا للمنافق سيد ، فإنه إن يك سيداً فقد أسخطتم ربكم ) رواه أبو داو  eقال 

  عدم الصالة عليهم . رابعاً :
  .) يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقَني َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصريُ  قال تعاىل (

ُهْم َماَت أَبَداً َوال تـَُقْم َعَلى قَـ وقال تعاىل (     .) ْربِِه ِإنـَُّهْم َكَفُروا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوَماتُوا َوُهْم فَاِسُقونَ َوال ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمنـْ
رََكُهْم ِفي ظُ (   َلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اللَُّه بُِنورِِهْم َوتـَ ُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَـْوَقَد نَارًا فـَ ُصمٌّ بُْكٌم .  ُلَماٍت ال يـُْبِصُرونَ َمثـَ

هُ    ) . ْم ال يـَْرِجُعونَ ُعْمٌي فـَ
  ] . ١٨ -١٧[ البقرة : 

 ------------  
رََكُهْم ِفي ظُ (   َلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اللَُّه بُِنورِِهْم َوتـَ ُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَـْوَقَد نَارًا فـَ وتقدير هذا  ) ُلَماٍت ال يـُْبِصُرونَ َمثـَ

ائهم الضاللة باهلدى، وصريور5م بعد البصرية إىل العمى، مبن استوقد نارًا فلما أضاءت ما املثل أن اهللا سبحانه شبههم يف اشرت 
حوله وانتفع Qا وأبصر Qا ما عن ميينه ومشاله وتأنس Qا فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره وصار يف ظالم شديد ال يُبصر وال يهتدي 

ملا أبصر، فلهذا ال يرجع إىل ما كان عليه قبل ذلك، فكذلك  وهو مع هذا أصم ال يسمع أبكم ال ينطق أعمى لو كان ضياء
ويف هذا املثل داللة على أMم آمنوا مث  ، هؤالء املنافقون يف استبداهلم الضاللة عوضًا عن اهلدى واستحباQم الغي على الرشد 

                 . كفروا كما أخرب تعاىل عنهم يف غري هذا املوضع
( إن املنافقني : ر إسالمه حيث حيقن دمه ويسلم ماله ، لكن له عذاب عظيم يف اآلخرة ، كما قال تعاىل املنافق يستفيد بإظهاف

  يف الدرك األسفل من النار ) .
شبه اهللا تعاىل حال املنافقني يف خروجهم من النور بعد أن أضاء هلم حبال مستوقد النار ، وذهب نورها عنه :  قال ابن القيم •

وله ، ألن املنافقني مبخالطتهم املسلمني وصال5م معهم ، وصيامهم معهم ، ومساعهم القرآن ، بعد أن أضاءت ما ح
ومشاهد5م أعالم اإلسالم ومناره ، وقد شاهدوا الضوء ورأوا النور عياناً. وهلذا قال تعاىل يف حقهم ( فهم ال يرجعون ) إليه. 

ال يرجعون إليه. وقال تعاىل يف حق الكفار ( فهم ال يعقلون ) ألMم مل  ألMم فارقوا اإلسالم بعد أن تلبسوا به واستناروا. فهم
  يعقلوا اإلسالم ، وال دخلوا فيه ، وال استناروا به ، ال بل يزالون يف ظلمات الكفر صم بكم عمي.
يم املقيم داعيًا ، إىل طريق فسبحان من جعل كالمه ألدواء الصدور شافيًا ، وإىل اإلميان وحقائقه مناديًا وإىل احلياة األبدية والنع

  الرشاد هادياً. 
ملا ذكر اهللا تعاىل حقيقة وصف املنافقني عقبه بضرب املثل زيادة يف الكشف والبيان ، ألنه يؤثر يف القلوب ما  قال الخازن : •

لنهاية يف اهيته وذلك هو اوف على مـال يؤثره وصف الشيء يف نفسه ، وألن املثل تشبيه اخلفي باجللي ، فيتأكد الوق
  ح .اإليضا 

، ولضرب زيادة يف الكشف وتتميمًا للبيان : ملا جاء حبقيقة صفتهم عقبها بذكر ضرب املثلقال الزخمشري وقال أبو حيان : •
، حىت ع األستار عن احلقائقـالعرب األمثال واستحضار العلماء املثل والنظائر شأن ليس باخلفي يف إبراز خبيئات املعاين ورف

ل يف صورة احملقق واملتوهم يف معرض املتيقن والغائب بأنه مشاهد ، وفيه تبكيت للخصم األلد وقمع لسورة تريك املتخي
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اجلامح اآليب ، وألمر ما أكثر اهللا يف كتابه املبني ويف سائر كتبه أمثاله ، وفشت يف كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) . وتلك األمثال نضرQا للناس وما يعقلها إال العاملون( وكالم األنبياء واحلكماء ، فقال اهللا تعاىل 

، م بتصوير جمموعها يف صورة واحدةأعقبت تفاصيل صفا5) َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الذى استوقد نَاراً :  قوله تعاىل ( وقال ابن عاشور •
لة باألشياء احملسوسة ، ألن النفس إىل بتشبيه حاهلم Qيئة حمسوسة ، وهذه طريقة تشبيه التمثيل ، إحلاقًا لتلك األحوال املعقو 

وإمتامًا للبيان جبمع املتفرقات يف السمع ، املطالة يف اللفظ ، يف صورة واحدة ألن لإلمجال بعد التفصيل ،  احملسوس أميل
نفس وتقريرًا جلميع ما تقدم يف الذهن بصورة ختالف ما صور سالفًا ألن جتدد الصورة عند ال،  وقعًا من نفوس السامعني

  أحب من تكررها.
وزعم ابن جرير أن املضروب هلم املثل هاهنا مل يؤمنوا يف وقت من األوقات ، واحتج بقوله تعاىل : {َوِمَن  : قال ابن كثير •

نفاقهم وكفرهم ، وهذا  والصواب : أن هذا إخبار عنهم يف حال)  النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا بِاللَِّه َوبِاْليَـْوِم اآلِخِر َوَما ُهْم ِمبُْؤِمِننيَ 
ال ينفي أنه كان حصل هلم إميان قبل ذلك ، مث ُسلبوه وطبع على قلوQم ، ومل يستحضر ابن جرير ، رمحه اهللا ، هذه اآلية 

ا وجه ابن جرير  هذا املثل ؛ فلهذ ) َذِلَك بِأَنـَُّهْم آَمُنوا ُمثَّ َكَفُروا َفطُِبَع َعَلى قـُُلوQِِْم فـَُهْم ال يـَْفَقُهونَ ( هاهنا وهي قوله تعاىل 
  بأMم استضاؤوا مبا أظهروه من كلمة اإلميان ، أي يف الدنيا ، مث أعقبهم ظلمات يوم القيامة.

: ظلمة الليل ، ألن استيقاد النار لإلضاءة ال يكون  أولهامجعها لتضمنها ظلمات عديدة : ) َوتـَرََكُهْم ِيف ظُُلَماتٍ قوله تعاىل ( •
: الظلمة اليت حتدث بعد فقد النور ، فإMا تكون أشد من  والثالثة : ظلمة اجلو إذا كان غائمًا ،انية والثإال يف الليل ، 
  الظلمة الدائمة .

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

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

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

فإن قلت ما وجه تشبيه اإلميان بالنور والكفر بالظلمة ؟ قلت : وجه تشبيه اإلميان بالنور أن النور أبلغ  قال الخازن : •
ميان هو الطريق الواضح إىل اهللا تعاىل وإىل األشياء يف اهلداية إىل احملجة القصوى وإىل الطريق املستقيم وإزالة احلرية وكذلك اإل

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

  ألعمى : هو الذي ال يبصر .األصم : هو الذي ال يسمع ، واألبكم : هو الذي ال ينطق ، وا) ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي ( 
واملراد باآلية : صم عن استماع احلق ، وبكم عن النطق باخلري واإلميان فهم ال يتكلمون به ، وعمي ال بصائر هلم مييزون Qا بني 

تعاىل احلق والباطل ، فلما كانوا غري منتفعني بسمعهم وأبصارهم وألسنتهم وأفئد5م وصفوا بأMم صم بكم عمي ، وهذا كما قال 
( وجعلنا هلم مسعًا وأبصارًا وأفئدة فما أغىن عنهم مسعهم وال أبصارهم وال أفئد5م من شيء إذ كانوا جيحدون بآيات اهللا وحاق 
  Qم ما كانوا به يستهزءون ) ، وكما قال تعاىل ( هلم قلوب ال يفقهون Qا وهلم أعني ال يبصرون Qا وهلم آذان ال يسمعون Qا ) .

  لماء : ملا مل ينتفعوا بأمساعهم وأبصارهم وقلوQم نزلوا مبنزلة من ال مسع له وال بصر وال عقل .قال بعض الع •
  .من هذه صفته  ووصفهم Qذه الصفات إذ أعماهلم من اخلطأ وقلة اإلجابة كأعمال قال ابن عطية : •
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سان لينتفعوا Qذه األشياء ، فإذا مل فكأMم صم بكم عمي ، وألن اهللا تعاىل خلق السمع والبصر واللوقال النسفي : ....  •
أََوَمن  ( كما أن اهللا تعاىل مسى الكفرة موتى حيث قال تعاىل م ،  صار كأن السمع والبصر مل يكن هل ينتفعوا بالسمع والبصر

َها َكَذِلَك زُيَِّن للكافرين َما َكانُواْ َكاَن َمْيًتا فأحييناه َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا َميِْشي ِبِه ِىف الناس َكَمن مَّثـَُلُه ِيف الظلمات لَْيَس ِخبَ  ارٍِج مِّنـْ
يعين كافرًا فهديناه ؛ وإمنا مساهم موتى واهللا أعلم ألنه ال منفعة هلم يف حيا5م ، فكأن تلك احلياة مل تكن هلم ،  ) يـَْعَمُلونَ 

م بكم عمي فهم ال يرجعون ، يعين ال فكذلك السمع والبصر واللسان ، إذا مل ينتفعوا Qا فكأMا مل تكن هلم ، فكأMم ص
  يرجعون إىل اهلدى.

اآلية هذه اآلية يدل ظاهرها على أن املنافقني ال يسمعون وال يتكلمون  ) ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْميٌ ( قوله تعاىل :  قال الشنقيطىو  •
 ) َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصارِِهمْ َوَلْو َشاَء اللَُّه ( وال يبصرون، وقد جاء يف آيات أخر ما يدل على خالف ذلك كقوله تعاىل 

فَِإَذا َذَهَب اْخلَْوُف َسَلُقوُكْم بِأَْلِسَنٍة ( اآلية، أي لفصاحتهم وحالوة ألسنتهم، وقوله  ) َوِإْن يـَُقوُلوا َتْسَمْع لَِقْوهلِِم( وكقوله 
ق وإن رأوا غريه، وقد بني تعاىل هذا إىل غري ذلك من اآليات، ووجه اجلمع ظاهر، وهو أMم بكم عن النطق باحل )ِحَداد

الصمم على  اآلية، ألن ماال يغين شيئا فهو كاملعدوم والعرب رمبا أطلقت ) َوَجَعْلَنا َهلُْم َمسْعًا َوأَْبَصارًا َوأَْفِئَدةً ( اجلمع بقوله 
  ه .السماع الذي ال أثر ل

ُهْم ال يـَْرِجُعونَ (   ن عرفوه ، فال يرجعون ، خبالف من ترك احلق عن جهل وضالل ، : ألMم تركوا احلق بعد أ قال السعدي) فـَ
  . فإنه ال يعقل ، وهو أقرب رجوعاً منهم

، م عن تصفح اهلدى بآالت التصفحـ، لغلبة أهوائهوإمنا أضاف الرجوع إليهم، ألMم انصرفوا باختيارهم قال ابن الجوزي : •
  ن مساع احلق والنطق به ؛ كانوا كالصمم البكم.ومل يكن Qم صمم وال بكم حقيقة ، ولكنهم ملا التفتوا ع

  م .أصوالعرب تسمي املعرض عن الشيء : أعمى ، وامللتفت عن مساعه : 
  الفوائد :

  املعىن .ضرب األمثال ، وفائدته تقريب  -١
  فا5م النور وهو اإلميان . –بسبب نفاقهم  –أن هؤالء املنافقني  - ٢
  أن النفاق ظلمة ووحشة يف القلب . - ٣
  ختلي اهللا عن املنافقني . - ٤
  من عالمات التوفيق أن يكون اهللا عوناً للعبد ومساعداً له . - ٥
  أن املعاصي هلا تأثري على اإلنسان ، فاهللا أصم آذان هؤالء املنافقني ، فال يسمعون احلق ، ولو مسعوا ما انتفعوا . - ٦
يعين غض البصر  –د عن املعصية وغض بصره وخطر إرساله : إنه قال ابن القيم مبينًا أن من أراد طلب العلم فعليه باالبتعا •

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

   ال يرجعون عن غيهم ، ألMم يعتقدون أMم حمسنون .أن هؤالء املنافقني - ٧
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َذَر اْلَمْوِت َواللَُّه ُمِحيٌط َأْو َكَصيٍِّب ِمَن السََّماِء ِفيِه ظُُلَماٌت َورَْعٌد َوبـَْرٌق َيْجَعُلوَن َأَصاِبَعُهْم ِفي آَذانِِهْم ِمَن الصََّواِعِق حَ (  
َسْمِعِهْم َطُف أَْبَصارَُهْم ُكلََّما َأَضاَء َلُهْم َمَشْوا ِفيِه َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قَاُموا َوَلْو َشاَء اللَُّه َلَذَهَب بِ َيَكاُد اْلبَـْرُق َيخْ .  بِاْلَكاِفرِينَ 

  .)  َوأَْبَصارِِهْم ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

  ] . ٢٠ – ١٩[ البقرة :  
 -------  

هذا مثل آخر  )َماِء ِفيِه ظُُلَماٌت َورَْعٌد َوبـَْرٌق َيْجَعُلوَن َأَصاِبَعُهْم ِفي آَذانِِهْم ِمَن الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت َأْو َكَصيٍِّب ِمَن السَّ ( 
، هي مطر غزير يف ظلمات مصحوب برعد قاصف وبرق خاطف وهم ثل العجيبة واملنطبقة على حاهلم، وصورة املهلؤالء املنافقني

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

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

                       اإلضــاءة وهم خائفون أن ينزل القرآن بكشفهم .                          
إىل أن ( أو ) هنا مبعىن  فذهب بعض العلماءاختلف العلماء يف هذا املثل هل هو لطائفتني من املنافقني أم لطائفة واحدة ،  •

الواو) ) تأيت مبعىن ((أو، مثل الذي استوقد نارًا ، ومثل أصحاب الصيب ، وكون عىن على هذا أن للمنافقني مثلني، فاملالواو
  ) .كما يف قوله تعاىل (وال تطع منهم آمثاً أو كفوراً صحيح  

إىل أن ( أو ) هنا للتنويع ، فمن املنافقني من مثله مثل الذي استوقد ناراً ، ومنهم من مثله كمثل أصحاب  وذهب بعض العلماء
  الصيب ، والذي يؤيد هذا القول أن املنافقني أصناف ، والكفار أصناف .

متثيٌل حلاهلم إثَر متثيل ، ليُعم البياُن منها كل دقيق وجليل ، ويوَيف حقها من التفظيع  ) َكَصّيبٍ   أَوْ ( :  قال أبو السعود •
والتهويل ، فإن تفنُّنهم يف فنون الكفر والضالل وتنّقَلهم فيها من حال إىل حال حقيٌق بأن ُيضرَب يف شأنه األمثال ، ويرخى 

  . ناُب اإلطناب ، ويُعَقَد ألجله فصوٌل وأبوابيف حلبته أِعّنُة املقال ، وُميدَّ لشرحه أط
والتمثيل هنا حلال املنافقني حني حضورهم جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومساعهم القرآن وما فيه  قال ابن عاشور : •

َمثـَُلهم  ( قوله تعاىل  من آي الوعيد ألمثاهلم وآي البشارة ، فالغرض من هذا التمثيل متثيل حالة مغايرة للحالة اليت ُمثِّلْت يف
  بنوع إطالق وتقييد. ) كَمَثل الذي استوقد

وهو الصوت الذي يسمع من  ورعد ) ( . ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة املطرأي :  ) ِفيِه ظُُلَماتٌ قوله تعاىل ( •
  كصيب ) الصيب املطر .(  وهو الضوء الالمع املشاهد مع السحاب ( وبرق )السحاب ، 

من اهلدى والعلم باملطر ، ألن بالعلم واهلدى حياة األرواح ، كما أن  eهذه اآلية مثًال ملا جاء به حممد ضرب اهللا يف  •
  ( مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا .... ) متفق عليه . eباملطر حياة األجسام ، وقد قال 

قرآن وأوامره ونواهيه ، ووعده ووعيده ، جعلوا أصابعهم يف آذاMم ، فهكذا حال املنافقني ، إذا مسعوا ال:  قال السعدي •
وأعرضوا عن أمره وMيـه ، ووعده ووعيده ، فريوعهم وعيده ، وتزعجهم وعوده ، فهم يعرضون عنها غاية ما ميكنهم ، 

، ا حصلت له السالمةوت ، فهذا رمب، فيجعل أصابعه يف أذنيه خشية املراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعدويكرهوMا ك
  . وأما املنافقون فأىن هلم السالمة ، وهو تعاىل حميط Qم ، قدرة وعلماً 
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كلما تليت عليهم آيات الكتاب العزيز جعلوا أصابعهم يف :أي  قوله تعاىل ( جيعلون أصابعم يف آذاMم من الصواعق ) •
وح عليه السالم فعلهم معه فقال وم نوح إذ حكى ن، وهذا كما فعل ق eآذاMم لئال يسمعوا القرآن فيؤمنوا به ومبحمد 

)Qم واستغشوا ثياMم وأصروا واستكربوا استكباراً)وإين كلما دعو5م لتغفر هلم جعلوا أصابعهم يف آذا.  
  .باب تسمية الكل واملراد به البعض، وهذا من أي أطراف أصابعهم وهي األنامل قوله تعاىل ( جيعلون أصابعهم ) •
) 5ديد للكافرين ، فاهللا جل وعال حميط بالكافرين وبأعماهلم ، فهو حميط Qم كإحاطة السور مبن يف  ِحيٌط بِاْلَكاِفرِينَ َواللَُّه مُ ( 

  داخله ، فال يتمكنوا أن يفروا من اهللا ومن عذابه وسطوته .
يعاً قـَْبَضُتُه يـَْوَم (  فاهللا سبحانه حميط جبميع املخلوقات ، أي هي يف قبضته وحتت قهره ؛ كما قال قال القرطبي : • واألرض مجَِ

  ) . القيامة
  فيه ثالثة أقوال.)  واهللا ُحميط بالكافرين( : قوله تعاىل  وقال ابن الجوزى •

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

  والثالث : أنه ال خيفى عليه ما يفعلون. 
  )٥١/ ٣٦احلاوى ىف تفسري القرآن الكرمي كامال (

أي :  ) لََتْأتـُنَِّين ِبِه ِإالَّ َأن ُحيَاَط ِبُكمْ ( قال بعض العلماء : حميط بالكافرين : أي مهلكهم ، ويشهد هلذا القول قوله تعاىل وقال 
آخركم. وقيل : تغلبوا. واملعىن متقارب ، ألن اهلالك ال يهلك حىت حياط به من مجيع اجلوانب ، ومل يبق له منفذ  5لكوا عن

  ب .للسالمة ينفذ منه. وكذلك املغلو 
  ) . وظنوا أَنـَُّهْم ُأِحيَط Qِِمْ ( اآلية. وقوله تعاىل  ) َوُأِحيَط بَِثَمرِهِ ( ومنه أيضاً مبعىن اهلالك قوله تعاىل 

: ضرب اهللا يف هذه اآلية  قال الشنقيطي) َيَكاُد اْلبَـْرُق َيْخَطُف أَْبَصارَُهْم ُكلََّما َأَضاَء َلُهْم َمَشْوا ِفيِه َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قَاُموا  (
تهم به من القتل مع  املثل للمنافقني إذا كان القرآن موافقاً هلواهم ورغبتهم عملوا به ، كمناكحتهم للمسلمني وإرثهم هلم ، وعصم

كفرهم بالباطن ، وإذا كان غري موافق هلواهم كبذل األنفس واألموال يف اجلهاد يف سبيل اهللا املأمور به فيه وقفوا وتأخروا ، وقد 
أشار تعاىل إىل هذا بقوله ( وإذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن هلم احلق يأتوا إليه 

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

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

  دون أن حتدث الصواعق ، ودون أن حيدث الربق ، وهلذا قال :)  َوَلْو َشاَء اللَُّه َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصارِِهمْ ( 
  اآلية عامة ، فاهللا على كل شيء قدير ، على ما شاءه وما مل يشأه .)  ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  (
ادة بذكر قدرته عند األمور اليت ال يستطيعها البشر ، كما ذكر ذلك عند نصره لعباده الضعفاء وجرت الع:  قال الشنقيطي •

َوأَْورََثُكْم أَْرَضُهْم َوِديَاَرُهْم َوأَْمَواَهلُْم َوأَْرضًا ملَْ َتطَُأوَها وََكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء املتمسكني بدينه كقوله تعاىل يف األحزاب (
َها َقْد َأَحاَط اللَُّه Qَِا وََكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديراً ال يف احلديبية () وقَقِديراً    ).َوُأْخَرى ملَْ تـَْقِدُروا َعَليـْ
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ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك ومن قدرته أنه سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤيت امللك من يشاء وينزعه ممن يشاء كما قال تعاىل (
ُر ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتـَْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَك اخلَْ اْلُمْلِك    ).يـْ

صود للتهديد زيادة يف تذييل ، وفيه ترشيح للتوجيه املق ) إن اهللا على كل شيء قدير( تعاىل: قوله  وقال ابن عاشور •
  ة .تذكريهم وإبالغاً هلم وقطعاً ملعذر5م يف الدنيا واآلخر 

: اآلية عامة ، فهو قدير على كل شيء ، على ما شاءه وما مل يشأه ، وQذا نعرف أن  قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا •
َوُهَو َعَلى َمجِْعِهْم ا ال يشاء ، وأما قوله تعاىل (تقييد بعض الناس القدرة باملشيئة خطأ ، ألن اهللا قادر على ما يشاء وعلى م

) فاملشيئة هنا ليست عائدة على القدرة ، ولكنها عائدة على اجلمع ، يعين : إذا أراد مجعهم وشاء مجعهم  ِإَذا َيَشاُء َقِديرٌ 
  فهو قدير عليه ال يعجزه شيء .

  الفوائد :
  فوائد من املثلني ذكرمها ابن القيم رمحه اهللا :

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

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

  .ا، فإذا ذهبت مادة اإلميان طفىء، كما تنطفىء النار بفراغ ماد5امادة من العلم النافع والعمل الصاحل يقوم Qا ويدوم بدوامه
الظلمة نوعان : ظلمة مستمرة مل يتقدمها نور ، وظلمة حادثة بعد النور ، وهي أشد الظلمتني وأشقهما على من   أن ومنها :

كانت حظه ، فظلمة املنافق ظلمة بعد إضاءة ، فمثلت حاله حبال املستوقد للنار الذي حصل يف الظلمة بعد الضوء ، وأما 
  الكافر فهو يف الظلمات مل خيرج منها قط .

أن املثل األول متضمن حلصول الظلمة اليت هي الضالل ، واحلرية اليت ضدها اهلدى ، واملثل الثاين متضمن حلصول  :ومنها 
Mدون ) .م بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتاخلوف الذي ضده األمن فال هدى وال أمن ( الذين آمنوا ومل يلبسوا إميا  

  ) . الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ يَا أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم (  
  ] . ٢١[ البقرة : 

 ----------  
د عموم الناس (الكفار املرا: والناس : قيل، األمر بعبادة اهللا تبارك وتعاىل ، وهو هذا أول أمر يف القرآن الكرمي )يَا أَيـَُّها النَّاُس ( 

  راد بالناس الكفار الذين مل يعبدوه ، واألول أصح .                   : املوقيل) واملؤمنون
أي : اخضعوا وذلوا هللا سبحانه وتعاىل، وأصل العبادة يف لغة العرب : الذل واخلضوع، وقيل للعبد (عبد) لذله  )اْعُبُدوا رَبَُّكُم ( 

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

حب الذي ال يُداخله خوف حيمله الدالل على أن يسيء األدب ، و 
ُ
يرتكب أموراً ال كانت حمبًة خالصة ال خوف معها ، فإن امل

  .( قاله الشنقيطي ) تنبغي ، واهللا عز وجل ال يليق به شيء من ذلك 
( بالنسبة ألفعال العباد ) وتطلق على املتعبد به ا : التعبد : يعين التذلل هللا ، كما سبق ، حدمهفالعبادة تطلق على معنيني : أ

  والظاهرة القلبية واجلوارحية .ل الباطنة وهي : اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعما
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  ويف هذه اآلية وجوب عبادة اهللا عز وجل ، وقد جاءت النصوص اآلمرة بذلك : •
  ) . َواْعُبُدوا اللََّه َوال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً قال تعاىل (

َر َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا رَبَّكُ وقال تعاىل (   ) . ْم َوافْـَعُلوا اْخلَيـْ
  ) . فَاْسُجُدوا لِلَِّه َواْعُبُدواوقال تعاىل (

  ) . َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً وقال تعاىل ( 
  ) . ينَ َبِل اللََّه فَاْعُبْد وَُكْن ِمَن الشَّاِكرِ وقال تعاىل (
  ) . فـَْليَـْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَـْيتِ وقال تعاىل (

  ) . َواْعُبْد رَبََّك َحىتَّ يَْأتَِيَك اْلَيِقنيُ وأمر تعاىل بعبادته حىت املوت فقال تعاىل (
ْنَس ِإالَّ لِيَـعْ بل الناس ما خلقوا إال لعبادة اهللا تعاىل كما قال تعاىل (   ) . ُبُدونِ َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ

  وأمر اهللا Qا مجيع رسله :
  ، وكذلك قال هود ، وصاحل ، وشعيب ، وغريهم .) اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن إِلٍَه كما قال نوح لقومه (

  وأخرب اهللا أنه أرسل يف كل أمة رسوًال هلذا الغرض .
  ) . اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوًال أَِن قال تعاىل (

  ووصف مالئكته بذلك .
  ) . َولَُه َمْن ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَمْن ِعْنَدُه ال َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدتِِه َوال َيْسَتْحِسُرونَ فقال تعاىل (

معىن الذل ومعىن احلب ، فهي تتضمن غاية الذل هللا تعاىل  : لكن العبادة املأمور Qا تتضمن قال شيخ اإلسالم ابن تيمية •
بغاية احملبة له ، ومن خضع إلنسان مع بغضه له ال يكون عابدًا له ، ولو أحب شيئًا ومل خيضع له مل يكن عابدًا له ، وهلذا 

ون اهللا أعظم عنده من  ، وأن يكون اهللا أحب إىل العبد من كل شيء، بل جيب أن يككفي أحدمها يف عبادة اهللا تعاىلال ي
  كل شيء ، بل ال يستحق احملبة واخلضوع التام إال اهللا تعاىل .                                       

  . أي أوجدكم من العدم ، وأوجد من قبلكم من األمم املاضية )الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم ( 
خيلق ، أما من هو عاجز عن اخللق فال يستحق أن يكون معبودًا ، وقد جرت العادة يف ففيها أن املستحق للعبادة هو من  •

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

  خيلقه فهو عبد مربوب فقري مثلكم .
  ) . َوَلِو اْجَتَمُعوا َلهُ يَا أَيـَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َلْن َخيُْلُقوا ُذبَاباً قال تعاىل (

  ) . ُيْشرُِكوَن َما ال َخيُْلُق َشْيئاً َوُهْم ُخيَْلُقونَ أَ وقال تعاىل (
  ) . َهَذا َخْلُق اللَِّه فََأُروِين َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه َبِل الظَّاِلُموَن ِيف َضالٍل ُمِبنيٍ وقال تعاىل (

اعبدوا رَبَُّكُم الذي َخَلَقُكْم والذين ِمن ( ه خلق الناس أوًال املشار إليه بقولمن براهني البعث بعد املوت  قال الشنقيطي : •
  :ألن اإلجياد األول أعظم برهان على اإلجياد الثاين ، وقد أوضح ذلك يف آيات كثرية  ) قـَْبِلُكمْ 

َفَسيَـُقوُلوَن َمن يُِعيُدنَا ُقِل الذي ( له ، وكقو ) َكَما بََدأْنَآ أَوََّل َخْلٍق نُِّعيُدهُ ( اآلية وقوله  ) َوُهَو الذي يـَْبَدُأ اخللق ُمثَّ يُِعيُدهُ ( كقوله 
َوَلَقْد َعِلْمُتُم ( ، وكقوله :  ) ياأيها الناس ِإن ُكنُتْم ِيف رَْيٍب مَِّن البعث فَِإنَّا َخَلْقَناُكْم مِّن تـُرَابٍ ( اآلية ، وكقوله  ) َفَطرَُكْم أَوََّل َمرَّةٍ 

  اآلية. ) النشأة األوىل
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أََوالَ ( اآلية ، وقوله  ) َوَضَرَب لََنا َمَثًال َوَنِسَي َخْلَقهُ ( كر البعث فقد نسي اإلجياد األول ، كما يف قوله ولذا ذكر تعاىل أن من أن
إىل غري ذلك من  ) فـََورَبَِّك لََنْحُشَرنـَُّهمْ ( . مث رتب على ذلك نتيجة الدليل بقوله ) يَْذُكُر إِإلْنَساُن أَنَّا َخَلْقَناُه ِمن قـَْبُل وَملَْ َيُك َشْيئاً 

  ( أضواء البيان ) .  اآليات.
  وإمنا ذكر من قبلهم ، ألنه أبلغ يف التذكري ، وأقطع للجحد ، وأحوط يف احلجة. قال ابن الجوزي : •

  وقيل إمنا ذكر من قبلهم لينبههم على االعتبار بأحواهلم من إثابة مطيع ، ومعاقبة عاص.
أن اهللا ، ألن املشركني كانوا يعرتفون صفة اخللق دون غريها من الصفات ىقال بعض العلماء : إمنا نص اهللا تعاىل عل •

َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق وقال تعاىل ( )  َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَقُهْم لَيَـُقوُلنَّ اللَُّه فََأىنَّ يـُْؤَفُكونَ  ، كما قال تعاىل (خالقهم
  ) . َخَلَقُهنَّ اْلَعزِيُز اْلَعِليمُ  السََّماَواِت َواْألَْرَض لَيَـُقوُلنَّ 

  . وقيل : ليذكرهم بذلك نعمته عليهم 
: أن املعىن : إذا عبدمت اهللا وحده ، اتقيتم بذلك سخطه وعذابه ، ألنكم أتيتم بالسبب حيتمل قال السعدي : )  َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ ( 

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

) َوتـَتَِّخُذوَن َمَصانَِع َلَعلَُّكْم َختُْلُدونَ ) يف القرآن هي مبعىن التعليل إال اليت يف سورة الشعراء (قال بعض العلماء : أن كل (لعل •
  . : كأنكم ختلدون قالوا : هي مبعىن

  الفوائد : 
  وجوب عبادة اهللا تبارك وتعاىل . - ١
  حترمي عبادة غري اهللا عز وجل . - ٢
  أن اخلالق هو اهللا . - ٣
  أن اخلالق هو املستحق للعبادة .- ٤
  أن العاجز عن اخللق ال يستحق أن يعبد . - ٥
  أن اهللا خلق اخللق ليتقوه ويعبدوه . - ٦
  فضل التقوى . - ٧
َزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت رِ الَّذِ (   ْزقًا َلُكْم َفال َتْجَعُلوا ِللَِّه ي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض ِفَراشًا َوالسََّماَء بَِناًء َوأَنـْ

ْعَلُمونَ  ُتْم تـَ   ) . أَْنَدادًا َوأَنـْ
  ] . ٢٢[ البقرة : 

 ---------  
يستقر عليها استقراراً   هذا من باب تعديد أصناف النعم ، فجعل اهللا األرض فراشًا موطئاً ) ْرَض ِفَراشًا الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَ ( 

  كامالً .
  وقد وصفها اهللا بأوصاف كلها تدل على أن اهللا جعلها مستقرة ثابتة ممهدة فراشاً .

وقال تعاىل )  الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َمْهداً ( وقال تعاىل)َض َمَدْدنَاَهاَواْألَرْ (وقال تعاىل ) .َوُهَو الَِّذي َمدَّ اْألَْرَض كما قال تعاىل (
) واملراد بالقرار : أMا ال متيد بساكنيها ، أي اللَُّه الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض قـَرَاراً ( وقال تعاىل  ) َواْألَْرَض فـََرْشَناَها فَِنْعَم اْلَماِهُدونَ (

  )َوأَْلَقى ِيف اْألَْرِض َرَواِسَي َأْن َمتِيَد ِبُكْم َوأَنـَْهاراً َوُسُبالً ل تعاىل (ال تضطرب كما قا
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  ) كالفراش الذي يُوطّأُ للصيب . مهداً ) بسطناها ووسعناها  (  مددناها) مستقراً بالدحو والتسوية .   (  قراراً ( 
  وهذه من أعظم النعم أن جعل سبحانه األرض فراشاً ومهاداً .

وإذا نظرت إىل هذه األرض وكيف خلقت ؟ رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها ، خلقها سبحانه فراشاً ابن القيم : قال  •
  . ومهاداً وذللها لعباده

  و مضطربة لكان يف ذلك مشقة وتعب .فيه دليل على أنه لو كانت األرض غري مبسوطة ، كأن تكون غري مستقرة أ
  ا مبنزلة البناء ومبنزلة السقف .لهأي جع )َوالسََّماَء بَِناًء (

  .) َوُميِْسُك السََّماَء َأْن تـََقَع َعَلى اْألَْرِض ِإالَّ بِِإْذنِهِ وقال تعاىل () السََّماَء َسْقفاً َحمُْفوظاً  َوَجَعْلَناكما قال تعاىل (
  ) . َوِإَىل السََّماِء َكْيَف رُِفَعتْ  وقال تعاىل (

مر السماوات واألرض يف كتابه يف مواضع ، وال شك أن إكثار ذكر اهللا تعاىل من ذكر إنه تعاىل ذكر أ:  رازيقال ال •
السماوات واألرض يدل على عظم شأMما ، وعلى أن له سبحانه وتعاىل فيهما أسراراً عظيمة ، وحكمًا بالغة ال يصل إليها 

  م .أفهام اخللق وال عقوهل
  لك أن السماء يُطلق على معنيني :وذ،  املراد بالسماء هنا السماوات ذات األجرام •
لسماء السقف ، ) املراد بالسماء هنا العلو ، ألن املطر ليس ينزل من اقوله تعاىل (أنزل من السماء ماء، ك: العلو المعنى األول 

  بل ينزل من العلو .
  ) .  َء بَِناءً السََّما: املراد بالسماء السقف كما يف هذه اآلية وكما يف قوله تعاىل ( و  المعنى الثاني 
، ألMما من أعظم املخلوقات، ومن قدر على خلق األعظم ،السماوات واألرض من براهني البعث: وخلق  قال الشنقيطي •

  :وأوضح اهللا تعاىل هذا الربهان يف آيات كثرية  ، فهو على غريه قادر من باب أحرى
أََولَْيَس الذي َخَلَق السماوات واألرض ِبَقاِدٍر على أَن ( ، وقوله )  الناسَخلَْلُق السماوات واألرض َأْكبَـُر ِمْن َخْلِق ( كقوله تعاىل 

أَوَملَْ يـََرْوْا أَنَّ اهللا الذي َخَلَق السماوات واألرض وَملَْ يـَْعَي ِخبَْلِقِهنَّ ِبَقاِدٍر على أَن ( ، وقوله )  َخيُْلَق ِمثْـَلُهم بلى َوُهَو اخلالق العليم
أَأَنُتْم َأَشدُّ ( ، وقوله :  ) أَوَملَْ يـََرْوْا َأنَّ اهللا الذي َخَلَق السماوات واألرض قَاِدٌر على َأن َخيُْلَق ِمثْـَلُهمْ ( ، وقوله  ) ُحيِْيَي املوتى بلى

  اآلية.. إىل غري ذلك من اآليات. ) َخْلقاً أَِم السمآء بـََناَها رََفَع َمسَْكَها َفَسوَّاَها
َزَل ِمَن السََّماِء مَ (  أنزل من السماء مطرًا عذبًا فراتًا أنزله سبحانه بقدرته ، : أي  )اًء فََأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت رِْزقًا َلُكْم َوأَنـْ

  ر أنواع الثمر والفواكه واخلضار .فأخرج بذلك املط
َواللَُّه أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْحَيا بِِه وقال تعاىل ()  لِّ َشْيءٍ ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرْجَنا بِِه نـََباَت كُ كما قال تعاىل ( وَ   

َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكرِميٍ ) .وقال تعاىل (  اْألَْرَض بـَْعَد َمْو5َِا   ) . َوأَنـَْزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء فَأَنـَْبتـْ
  زل من السحاب .املراد بقوله ( السماء ) العلو ، ألن املطر ين •
  هذا أيضاً من براهني البعث ، فإحياء األرض بعد مو5ا من أعظم األدلة على البعث بعد املوت . •

  ) . َوأَنَزَل ِمَن السمآء َمآًء فََأْخرََج ِبِه ِمَن الثمرات رِْزقاً لَُّكمْ ( كما أشار له هنا بقوله 
َها املآء اهتزت َورََبْت ِإنَّ الذي َأْحَياَها َلُمْحِى  ِمْن آيَاتِِه أَنَّكَ ( َ وأوضحه يف آيات كثرية كقوله   تـََرى األرض َخاِشَعًة فَِإَذآ أَنَزْلَنا َعَليـْ

َنا بِِه بـَْلَدًة مَّْيتًا َكَذِلَك اخلروج(، وقوله )املوتى ِإنَُّه على ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  : خروجكم من قبوركم أحياء بعد أن كنتم ، يعين)َوَأْحيَـيـْ
حىت ِإَذآ أَقـَلَّْت َسَحابًا ثَِقاًال ُسْقَناُه لِبَـَلٍد مَّيٍِّت (، وقوله تعاىل )َوُحيِْيي األرض بـَْعَد َمْو5َِا وََكَذِلَك ُختَْرُجونَ (رميما. وقوله عظامًا 

  ) .(أضواء البيان ، إىل غري ذلك من اآليات.)نَ فَأَنـَْزْلَنا ِبِه املآء فََأْخَرْجَنا بِِه ِمن ُكلِّ الثمرات كذلك ُخنْرُِج املوتى لََعلَُّكْم َتذَكَُّرو 
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: ودّلت هذه اآلية على أن اهللا تعاىل أغىن اإلنسان عن كل خملوق ؛ وهلذا قال عليه السالم مشريًا إىل هذا  قال القرطبى •
َله فـََيْحتِطَب على ظهره خري له من أن يسأل أحداً أعطاه أو منعه ( املعىن    أخرجه مسلم. )واهللا ألْن يأخذ أحدُكم َحبـْ

ويدخل يف معىن االحتطاب مجيع األشغال من الصنائع وغريها ؛ فمن أحوج نفسه إىل بشر مثله بسبب احلرص واألمل والرغبة يف 
  ُزخرف الدنيا فقد أخذ بطرف من جعل هللا نِد7ا.

ْعَلُمونَ ( ُتْم تـَ ، أي فال جتعلوا هللا أشباهاً ونظراء من  الكفء والنظري واملثيل  ند ، وهواألنداداً : مجع )  َفال َتْجَعُلوا ِللَِّه أَْنَدادًا َوأَنـْ
املخلوقني فتعبدوMم كما تعبدون اهللا ، وحتبوMم كما حتبونه ، وهم مثلكم خملوقون مرزوقون مدبرون ، وأنتم تعلمون : أن اهللا ليس 

  . له شريك وال نظري ، ال يف اخللق والرزق والتدبري ، وال يف األلوهية والكمال
  حترمي اختاذ األنداد من دون اهللا ، وهو أعظم ذنب يفعله اإلنسان .يف اآلية  •

  ) . َوِمَن النَّاِس َمْن يـَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَداداً حيُِبُّونـَُهْم َكُحبِّ اللَّهِ قال تعاىل ( 
  ) . َمتَتـَُّعوا فَِإنَّ َمِصريَُكْم ِإَىل النَّارِ  َوَجَعُلوا لِلَِّه أَْنَداداً لُِيِضلُّوا َعْن َسِبيِلِه ُقلْ وقال تعاىل (
  ) . َوَجَعَل لِلَِّه أَْنَداداً لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِلِه ُقْل َمتَتَّْع ِبُكْفرَِك قَِليًال ِإنََّك ِمْن َأْصَحاِب النَّارِ وقال تعاىل (
  ) . ِيف يـَْوَمْنيِ َوَجتَْعُلوَن َلُه أَْنَداداً َذِلَك َربُّ اْلَعاَلِمنيَ  ُقْل أَِإنَُّكْم لََتْكُفُروَن بِالَِّذي َخَلَق اْألَْرضَ وقال تعاىل (

  لقك ) متفق عليه : أي الذنب أعظم ؟ قال : ( أن جتعل هللا نداً وهو خ eابن مسعود . قال : سألت رسول اهللا  وعن
  أن جيعل معه شريك ونظري . قوله تعاىل ( فال جتعلوا هللا أنداداً ) أن من أنعم Qذه النعم يستحق الشكر ال •
، ية بني األمر بعبادة اهللا تعاىل، والنهي عن عبادة ما سواه) مجعت هذه اآلربكم ... فال جتعلوا هللا أنداداً اعبدوا قوله تعاىل ( •

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

  قول : ال إله إال اهللا عن علم ويقني .األول : 
  . : الكفر مبا يعبد من دون اهللا ، فلم يكتف باللفظ ا]رد عن املعىن ، بل ال بد من قوهلا والعمل Qا الثاني

قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب : وهذا من أعظم ما يبني معىن : ال إله إال اهللا ، فإنه مل جيعل اللفظ Qا عاصمًا للدم واملال ، 
بل وال معرفة معناها مع لفظها ، بل وال اإلقرار بذلك ، بل وال كونه ال يدعو إال اهللا وحده ال شريك له ، بل ال حيرم ماله ودمه 

  ىل ذلك الكفر مبا يعبد من دون اهللا .حىت يضيف إ
  ) . َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويـُْؤِمْن بِاللَِّه فـََقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى ال اْنِفَصاَم َهلَا وقد قال تعاىل (

ْعَلُمونَ (  ُتْم تـَ   أنه ال ند له .)  َوأَنـْ
  ، وهو أعظم جرماً مما ال يعلم . ذم من اجرتأ على معصية اهللا وهو يعلمويف هذا  •

  الفوائد :
  بيان رمحة اهللا بعباده . -١
  كمال قدرة اهللا تعاىل .  -٢
أَفـََلْم يـَْنظُُروا ِإَىل السََّماِء ينبغي التفكر يف خملوقات اهللا حىت يقود ذلك إىل اإلميان باهللا وبوحدانيته وقد قال تعاىل ( -٣

َناَها َوزَ    ) . يـَّنَّاَها َوَما َهلَا ِمْن فـُُروجٍ فـَْوقـَُهْم َكْيَف بـَنَـيـْ
  رمحة اهللا بإنزال املطر . -٤



 ٣٩

  إثبات األسباب لقوله ( فأخرج به من الثمرات .. ) . -٥
  حترمي اختاذ األنداد هللا . -٦
فَِإْن َلْم .  َداءَُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ ـُشهَ  َوِإْن ُكْنُتْم ِفي رَْيٍب ِممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا فَْأُتوا ِبُسورٍَة مِّْن ِمْثِلِه َواْدُعوا(  

ْفَعُلوا فَاتـَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَُة ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفرِينَ  ْفَعُلوا َوَلْن تـَ    ) .تـَ

  ] . ٢٤ -٢٣[ البقرة : 
 ----------  

، بن عباس ومقاتل: نزلت يف اليهودوقال ا، نزلت يف مجيع الكفار :قال أبو حيان ) ِممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا َوِإْن ُكْنُتْم ِفي رَْيبٍ ( 
  وسبب ذلك أMم قالوا : هذا الذي يأتينا به حممد ال يشبه الوحي وإنا لفي شك منه ، واألظهر القول األول.

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

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

، فالضمري يف قوله ( من مثله ) عائد على ،  يعين من مثل القرآن، قاله جماهد وقتادة واختاره ابن جرير )فَْأُتوا ِبُسورٍَة مِّْن ِمْثِلِه  (
  .يضاً للجمهور أ ونسبه القرطبيألكثر احملققني ،  ابن كثيرالقرآن ونسب هذا القول 

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

ورٍَة أَْم يـَُقوُلوَن افْـتَـرَاُه ُقْل فَْأُتوا ِبسُ  (والتأويل األول هو التأويل الصحيح ، ألن اهللا جل ثناؤه قال يف سورة أخرى  قال ابن جرير :
  ورة ليست حملمد بنظري وال شبيه .ومعلوم أن الس) ِمْثِلِه 

ملا قرر سبحانه أمر توحيده بأحسن  )َوِإن ُكنُتْم ِىف رَْيٍب ممَّّا نـَزَّْلَنا على َعْبِدنَا فَْأُتوْا ِبُسورٍَة ّمن مِّْثِلهِ قوله تعاىل ( :  قال اآللوسى •
عليه وسلم ، والتوحيد والتصديق توأمان ال ينفك أحدمها عن اآلخر ،  أسلوب عقبه مبا يدل على تصديق رسوله صلى اهللا

  ة .فاآلية وإن سيقت لبيان اإلعجاز إال أن الغرض منه إثبات النبو 
: انتقال إلثبات اجلزء الثاين من جزئي اإلميان بعد أن مت إثبات اجلزء األول من ذلك مبا قدمه من قوله  وقال ابن عاشور •

  م ) .ناس اعبدوا ربكيا أيها ال( تعاىل 
   .فيه حتدي املشركني أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن )  فَْأُتوا ِبُسورٍَة مِّْن ِمْثِلهِ  قوله تعاىل ( •
  وقد وقع التحدي على عدة أوجه : •

ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت وقال تعاىل () ،  نيَ فـَْلَيْأُتوا ِحبَِديٍث ِمْثِلِه ِإْن َكانُوا َصاِدقِ قال تعاىل (:  تحداهم أن يأتوا بقرآن بمثل هذا القرآن
ْنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأْن يَْأُتوا ِمبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ال يَْأُتوَن ِمبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض ظَ    ) . ِهرياً اْإلِ

فَْأُتوا بَِعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفتَـَريَاٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن  ْم يـَُقوُلوَن افْـتَـرَاُه ُقلْ أ قال تعاىل (:  وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله
  ) . ُدوِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ 

  . كما يف هذه اآلية . وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله
  اىل نبيه Qذا الوصف يف مقام التحدي .فيه عظيم منزلة العبودية ، حيث وصف اهللا تبارك وتع ) َعَلى َعْبِدنَاقوله تعاىل ( •
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  وقد وصف اهللا نبيه بالعبودية يف أعلى املقامات : •
  كما يف هذه اآلية .  : في مقام التحدي

ْقَصى الَِّذي بَارَْكَنا ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم ِإَىل اْلَمْسِجِد اْألَ  قال تعاىل ( : وفي مقام اإلسراء والمعراج
  ) . َحْوَلهُ 

  ) . فََأْوَحى ِإَىل َعْبِدِه َما أَْوَحى : قال تعاىل ( وفي مقام اإليحاء
  ) . َوأَنَُّه َلمَّا قَاَم َعْبُد اللَِّه يَْدُعوُه َكاُدوا َيُكونُوَن َعَلْيِه لَِبداً  : قال تعاىل ( وفي مقام الدعوة

، إمنا كما أطرت النصارى عيسى ابن مرمي  ال تطـروين( e، وقال  (إن هو إال عبد أنعمنا عليه)مرميوقد قال تعاىل عن املسيح ابن 
  ) رواه البخاري .                   ورسولهأنا عبد اهللا

 : والعبد كلما كان أذل هللا وأعظـم افتـقارًا إليه وخضوعًا له : كان أقرب إليه وأعز له ، وأعظم لقدره ، ابن تيميةقال  •
فأسعد اخللق : أعظمهم عبودية هللا ، وأما املخلوق فكما قيل : احتج إىل من شئت تكن أسريه ، واستغن عمن شئت 

  تكن نظريه ، وأحسن إىل من شئت تكن أمريه .  
هدون لكم أن ما : آهلتكم ، وقيل : ائتوا بشهداء يش وقيل: أعوانكم ونصراءكم ،  قيل ) َداءَُكْم ِمْن ُدوِن اللَّهِ ـَواْدُعوا ُشهَ ( 

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

  وأوليائك لتستعني Qم .
   . فيما تدعون من أن هذا القرآن ليس من عند اهللا)  ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ (  

  .قني يف دعوى أن القرآن كالم بشر واملعىن إن كنتم صاد:  قال ابن عاشور •
فال أحد يستطيع أن يأيت بسورة من مثل هذا القرآن ولو دعا من دعا إليه ليعاونـه ، كما قال تعاىل ( ال يأتون مبثله ولو كان 

  بعضهم لبعض ظهرياً ) أي معيناً .
فيه من وجوه اإلعجاز فنونًا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة املعىن ، ... : ومن تدبر القرآن وجد  قال ابن كثير •

، نت ووقعت طبق ما أخرب سواء بسواء، فقد أخرب عن مغيبات ماضية كافصيح ال حياذى وال يداىنفكٌل من لفظه ومعناه 
دقًا يف األخبار وعدًال يف وأمر بكل خري ، وMى عن كل شر كما قال تعاىل ( ومتت كلمة ربك صدقًا وعدًال ) أي ص

  ال خيلق عن كثرة الرد ، وال ميل منه العلماء . ، فكله حق وصدق وعدل وهدى ، ...األحكام 

ْم ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِإْن ُكْنُتْم ِيف رَْيٍب ِممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا فَْأُتوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَكُ ( قـَْوله تـََعاَىل :  وقال الجصاص •
  ِفيِه َأْكبَـُر َدَاللٍَة َعَلى ِصحَِّة نـُبُـوَِّة نَِبيـَِّنا َعَلْيِه السََّالُم ِمْن ُوُجوٍه :)  إْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ 

تْـَياِن ِمبِْثِلِه ، َوقـََرَعُهْم بِاْلَعْجِز َعْنُه َمَع َما ُهْم َعلَ :  َأَحُدَها  ْيِه ِمْن اْألَنـََفِة َواحلَِْميَِّة ، َوأَنَُّه َكَالٌم َمْوُصوٌف بُِلَغِتِهْم ، َوَقْد  أَنَُّه َحتَدَّاُهْم بِاْإلِ
ُهْم َخِطيٌب ، َوَال َتَكلََّفُه َشا eَكاَن النَِّيبُّ  ُهْم َأَخَذ ، فـََلْم يـَُعارِْضُه ِمنـْ ُهْم تـََعلََّم اللَُّغَة اْلَعَربِيََّة ، َوَعنـْ اْألَْمَواَل ِعٌر ، َمَع بَْذهلِِْم ِمنـْ

َها أَبـَْلَغ اْألَشْ  َياِء ِيف إْبطَاِل َدْعَواُه َوتـَْفرِيِق َأْصَحابِِه َعْنُه ؛ َواْألَنـُْفَس ِيف ُتوِهِني أَْمرِِه ، َوِإْبطَاِل ُحَجِجِه ، وََكاَنْت ُمَعاَرَضُتُه َلْو َقَدُروا َعَليـْ
َا َك َعَلى أَنَُّه ِمْن ِعْنِد اللَِّه الَِّذي َال يـُْعِجزُُه َشْيٌء ، َوأَنَُّه لَْيَس ِيف َمْقُدوِر اْلِعَباِد ِمثْـُلُه ، َوإِ فـََلمَّا َظَهَر َعْجُزُهْم َعْن ُمَعاَرَضِتِه َدلَّ َذلِ  منَّ

فَْأُتوا ( َوقَاَل )  ِديٍث ِمْثِلِه إْن َكانُوا َصاِدِقنيَ فـَْلَيْأُتوا ِحبَ ( َأْكبَـُر َما اْعَتَذُروا ِبِه أَنَُّه ِمْن َأَساِطِري اْألَوَِّلَني ، َوأَنَُّه ِسْحٌر ، فـََقاَل تـََعاَىل 
 eبَاِقَيًة لَِنِبيـَِّنا فـََتَحدَّاُهْم بِالنَّْظِم ُدوَن اْلَمْعَىن ِيف َهِذِه الصُّورَِة ، َوَأْظَهَر َعْجَزُهْم َعْنُه َفَكاَنْت َهِذِه ُمْعِجَزًة  )ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفتَـَريَاتٍ 



 ٤١

؛ ِألَنَّ َسائَِر ُمْعِجزَاِت اْألَنِْبَياِء تـََقضَّْت بِاْنِقَضائِِهْم ، األنبياء  ِقَياِم السَّاَعِة ، أَبَاَن اللَُّه تـََعاَىل Qَِا نـُبُـوََّة نَِبيِِّه َوَفضََّلُه Qَِا َعَلى َسائِرِ إَىل 
َا يـُْعَلُم َكْونـَُها ُمْعِجَزًة ِمْن َطرِيِق اْألَْخَباِر.   َوِإمنَّ

َها بـَعْ وَ  َ َلُه ِحيَنِئٍذ َمْوضِ ـُد قـَرَّْعَناُه بِاْلعَ ـَهِذِه ُمْعِجَزٌة بَاِقَيٌة بـَْعَدُه ، ُكلُّ َمْن اْعتَـَرَض َعَليـْ َالَلِة َعَلى تـَْثِبيِت النُّبُـوَّةِ ـْجِز َعْنُه ، فـََتبَـنيَّ   . ُع الدَّ
َالَلِة أَنَُّه َمْعُلوٌم ِعنْ  َواْلَوْجُه اْآلَخرُ  َوِعْنَد اْجلَاِحِديَن لُِنبُـوَّتِِه أَنَُّه َكاَن ِمْن َأَمتِّ النَّاِس َعْقًال ، َوَأْكَمِلِهْم  uَد اْلُمْؤِمِنَني بِالنَِّيبِّ ِمْن الدَّ

ُر َجائٍِز َعَلى َمْن َكاَن َهَذا ُخُلًقا ، َوأَْفَضِلِهْم رَأْيَا ، َفَما َطَعَن َعَلْيِه َأَحٌد ِيف َكَماِل َعْقِلِه َوُوُفوِر ِحْلِمِه َوِصحَِّة فـَْهِمِه وَ  َجْوَدِة رَأْيِِه ، َوَغيـْ
ِمِه َدَاللََة ِصْدِقِه َكَالًما يُْظِهرُُه َويـَْقَرُعُهْم ِبِه ، َمَع ِعلْ َوْصُفُه َأْن يَدَِّعَي أَنَُّه َنِيبُّ اللَِّه َقْد أَْرَسَلُه إَىل َخْلِقِه َكافًَّة ، ُمثَّ َجَعَل َعَالَمَة نـُبُـوَّتِِه وَ 

ُهْم يـَْقِدُر َعَلى ِمْثِلِه ، فـََيْظَهُر ِحيَنِئٍذ َكِذبُُه َوبُْطَالُن َدْعَواُه ، َفَدلَّ َذِلكَ  َعَلى أَنَُّه ملَْ يـََتَحدَّاُهْم ِبَذِلَك وَملَْ يـَُقرِّعُهْم  بَِأنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ
  ُر اْلِعَباُد َعَلى ِمْثِلِه.بِاْلَعْجِز َعْنُه إالَّ َوُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َال يـَْقدِ 

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

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

نار تكون باإلميان باهللا أي فخافوا النار واتقوها واحذروها ، واجعلوا بينكم وبني عذاQا وقاية ، والوقاية من ال )فَاتـَُّقوا النَّاَر ( 
  ورسله وكتبه واليوم اآلخر .

  وقد أمر اهللا باتقائها يف آيات كثرية :
  ) . َواتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِينَ فقال تعاىل (
  ) . اُس َواحلَِْجارَةُ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَنـُْفَسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاراً َوُقوُدَها النَّ وقال تعاىل (
  ) . فَأَْنَذْرُتُكْم نَاراً تـََلظَّىوقال تعاىل (
ْحَدى اْلُكَربِ  . َوالصُّْبِح ِإَذا َأْسَفرَ وقال تعاىل ( . نذيراً للبشر )  قال احلسن البصري : واهللا ما أُنذر العباد بشيء قط أدهى  ِإنـََّها َإلِ

  منها .
  من مل جيد فبكلمة طيبة ) متفق عليه .( اتقوا النار ولو بشق مترة ف eوقال 

  واتقاء النار يكون : بفعل أوامر اهللا واجتنـاب نواهيـه .
  قوله تعاىل ( فاتقوا النار ) ينبغي على املسلم أن حيذر من النار وأن يتقيها كما أمر اهللا عز وجل . •

  فقد أمر اهللا باتقائها كما يف هذه اآلية .
  ( استعيذوا باهللا من عذاب جهنم ) متفق عليه . eال كما قباالستعاذة منها . eوأمر 
  يقول يف صالته ( اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ) متفق عليه . eوكان 

  ).اً َوالَِّذيَن يـَُقولُوَن رَبـََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذابـََها َكاَن َغرَامكما قال تعاىل (،ومن صفات عباد اهللا اخلوف منها
  ) .ال َيْصالَها ِإالَّ اْألَْشَقى.  فَأَْنَذْرُتُكْم نَاراً تـََلظَّىينبغي 5ديد أهل الكفر والطغيان بالنار وختويفهم Qا كما قال تعاىل ( •
  هناك أعمال تنجي من النار منها : •

  اإلميان باهللا .أوًال : 
  نا عذاب النار ) .قال تعاىل ( الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وق 

  .الصيام ثانياً : 



 ٤٢

  ( الصيام ُجنة يستجن به من النار ) رواه أمحد . eقال  
  ( من صام يوماً يف سبيل اهللا باعد اهللا وجهه عن النار سبعني خريفاً ) متفق عليه . eوقال 

  .البكاء من خشية اهللا ثالثاً : 
  د اللنب يف الضرع ) رواه الرتمذي .( ال يلج النار رجل بكى من خشية اهللا حىت يعو  eقال  

  .االستجارة باهللا من النار رابعاً : 
( ما سأل أحد اهللا ثالثًا إال قالت اجلنة : اللهم أدخله اجلنة ، وال استجار رجل مسلم من النار ثالثًا إال قالت  eكما قال  

  النار : اللهم أجره مين ) .
  احملافظة على صالة الفجر والعصر . خامساً :

  ( لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروQا ) رواه مسلم . eال ق
  اجلهاد . سادساً :

  ( من اغربت قدماه يف سبيل اهللا فهما حرام على النار ) رواه الرتمذي . eقال 
  حسن اخللق . سابعاً :

  رواه أمحد .( من كان سهالً هيناً ليناً حرمه اهللا على النار )  eقال 
  عتق الرقاب . : ثامناً 
  ( من أعتق رقبة مؤمنة كانت فكاكه من النار ) . eقال 

  تاسعاً : الكلمة الطيبة .
ة ) قال النووي : فيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من فَاتـَُّقوا النَّاَر َوَلو ِبِشقِّ َمتَْرٍة ، َفَمْن ملَْ جيَِْد فَِبَكِلَمٍة طَيِّبَ  حلديث الباب (

  النار .
وقودها : الوقود بفتح الواو : احلطب ، أي مادة النار اليت تشعل Qا وتضرم إليقادها الناس  )ِتي َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَُة الَّ ( 

  واحلجارة .
  ) . َم أَنـُْتْم َهلَا َوارُِدونَ ِإنَُّكْم َوَما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنَّ  واملراد بالناس الكفار الذين ماتوا على الكفر ، قال تعاىل (

  وأما احلجارة فاختلف فيه :
  : املراد  حجارة الكربيت .  قيل 

: أMا خصت بذلك ألMا تزيد على مجيع األحجار خبمسة أنواع من العذاب : سرعة اإليقاد ، ننت الرائحة ، كثرة  وقد قيل
  الدخان ، شدة االلتصاق باألبدان ، قوة حرها إذا محيت .

) أي وقودها . قال القرطيب : وعليه  ِإنَُّكْم َوَما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنَّمَ املراد باحلجارة األصنام ، لقوله تعاىل ( قيل :و 
  فتكون احلجارة والناس وقوداً للنار ، وذكر ذلك تعظيماً للنار أMا حترق احلجارة مع إحراقها للناس .

  شدة عذاب الكفار يف النار حيث يكونون وقوداً للنار مع أصنامهم . )ُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة َوُقو قوله تعاىل (
أي هيئت للكافرين ، ففيه دليل على أن أهل النار هم الكفار الذين ماتوا على الكفر ، كما قال تعاىل  ) ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفرِينَ ( 
ُهْم ِمْن َعَذاQَِ َوالَِّذيَن َكَفُروا َهلُْم نَاُر َجهَ (   .) ا نََّم ال يـُْقَضى َعَلْيِهْم فـََيُموُتوا َوال ُخيَفَُّف َعنـْ

  ) . َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّبُوا ِبآيَاتَِنا أُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ وقال تعاىل (
ْرِك اْألَْسَفِل ِمَن النَّارِ ِإنَّ اْلُمَناِفقِ ومن أهل النار املنافقني ، كما قال تعاىل (   ) . َني ِيف الدَّ



 ٤٣

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

  اجلنة ( أعدت للمتقني ) .قوله تعاىل ( أعدت للكافرين ) أي هيئت ، وكذلك قال تعاىل يف 
  إىل النار .. ) رواه أمحد . ( ملا خلق اهللا اجلنة والنار ، أرسل جربيل إىل اجلنة ، .. احلديث ، وفيه : مث أرسله eوقال 
( إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ، إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة ، وإن كان من أهل  eوقال 
  من أهل النار ) متفق عليه .النار ف
( وأمي الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليًال ولبكيتم كثرياً ، قالوا : وما رأيت يا رسول اهللا ؟ قال : رأيت  eوقال 

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

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

  الفوائد :
  عظمة القرآن حيث حتدى اهللا كفار قريش أن يأتوا مبثله . -١
  دبراً وفهماً .وجوب العناية بالقرآن حفظاً وت - ٢
  فضيلة أن يتصف اإلنسان بوصف العبودية . - ٣
  إثبات علو اهللا عز وجل . - ٤
  هذا القرآن العظيم . eأن من أعظم آيات النيب  - ٥
  ال يستطيع أحد أن يأيت مبثل هذا القرآن . - ٦
  وجوب تقوى عذاب النار . - ٧
  إهانة الكفار ومعبودا5م حيث يكونون حطب جلهنم . - ٨
  لنار موجودة اآلن .أن ا - ٩
َهاُر ُكلََّما ُرزِقُ (   َها ِمْن ثََمَرٍة رِْزقًا قَاُلوا َهَذا َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ وا ِمنـْ

  ) . ُهْم ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهََّرٌة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ الَِّذي ُرزِقْـَنا ِمْن قـَْبُل َوأُُتوا ِبِه ُمَتَشاِبهاً َولَ 
  ] . ٢٥[ البقرة : 

 -------  
بإبالغ بشارته خلقه الذين آمنوا به  eهذا أمر من اهللا لنبيه حممد  ) َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َجنَّاتٍ ( 

عند ربه ، وصدقوا إمياMم ذلك وإقرارهم بأعماهلم الصاحلة ، أن له جنات جتري من حتتها األMار  ، ومبا جاء به من eومبحمد 
  خاصة . 

   ) التبشري اإلخبار مبا يسر ، الذين آمنوا بقلوQم . َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوا  (
، ألن البشارة مما تسر املسلم وتفرحه ، وقد قال تعاىل (  فيه استحباب تبشري املسلم مبا يسره ) َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوا( قوله تعاىل •

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



 ٤٤

التبشري : اإلخبار مبا يسر ، ومسي بذلك ألنه يظهر أثره على البشرة وهو ظاهر اجللد ،  ) َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنواقوله تعاىل ( •
  وله تعاىل (فبشرهم بعذاب أليم).، وقد يستمعل يف الشر 5كماً كقالتبشري باخلرييستعمل يف والغالب أنه 

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

  . ومىت أطلق لفظ البشارة فإمنا حيمل على اخلري م )فبشرهم بعذاب ألي( 
  :لصاحل ال يكون صاحلاً إال بشرطني، والعمل امن واجبات ومستحبات: وعملوا األعمال الصاحلات أي)  َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاتِ ( 

  متفق عليه . ( إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرىء ما نوى ) e ، قال الشرط األول : أن يكون خالصاً هللا
  . ( من عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم e، لقوله  eالشرط الثاين : أن يكون متابعاً للنيب  
ل ، يدّل عليه قوله : {فـَْليَـْعَمْل َعَمال : معناه أخلصوا األعما)  َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاتِ ( ال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يف ق •

  . ألن املنافق واملرائي ال يكون عمله خالصاً  : خالصاً أي )  َصاِحلًا
ووصــفت أعمــال اخلــري بالصــاحلات ، ألن Qــا تصــلح أحــوال العبــد ، وأمــور دينــه ودنيــاه ، وحياتــه الدنيويــة  قــال الســعدي : •

  يكون بذلك من الصاحلني الذين يصلحون ]اورة الرمحن يف جنته .واألخروية ، ويزول Qا عنه فساد األحوال ، ف
، وجاء إطالق اجلنة ن الداخل فيه يف لغة العرب : البستان ، ألن أشجاره امللتفة جت جنة ، واجلنة اجلنات مجع)  َأنَّ َلُهْم َجنَّاتٍ (  

  ) . َتُه َوُهَو ظَاِملٌ لِنَـْفِسهِ َوَدَخَل َجنَّ ، ويف قوله () أي البستانَأْصَحاَب اْجلَنَّةِ  ِإنَّا بـََلْونَاُهْم َكَما بـََلْونَاعلى البستان يف القرآن يف قوله (
  الدار اليت أعدها اهللا ألوليائه ، فيها ماال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر . وأما يف االصطالح : فهي

) وقال اىل (وملن خاف مقام ربه جنتان) مث قال تعاىل (ومن دوMما جنتانن اجلنات أنوع، كما قال تع) دليل على أقوله تعاىل (جنات •
e وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، (جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. (  

، باإلفراد فاملراد Qا مطلق اجلنس، فإذا كانت وأحيانًا يقال باإلفراد ( جنة ) ،: ( جنات ) باجلمع قال الشيخ ابن عثيمين •
  قيلت باجلمع فاملراد Qا أنواع اجلنات . وإذا

  أن اإلميان والعمل الصاحل سبب لدخول اجلنة ، وقد ورد هذا يف آيات كثرية . •
  ) . َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت أُولَِئَك َأْصَحاُب اْجلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ قال تعاىل (

  ) . ُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َكاَنْت َهلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزالً ِإنَّ الَِّذيَن آمَ وقال تعاىل (
ْم أُولَِئَك َأْصَحاُب اْجلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخالِ وقال تعاىل ( ِِّQُدونَ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوَأْخَبُتوا ِإَىل َر . (  
ْم حتَِيَّ َوأُْدِخَل الَّذِ وقال تعاىل ( ِِّQتُـُهْم ِفيَها َسالمٌ يَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها بِِإْذِن َر . (  
  ) . اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها وقال تعاىل (

أن دخول اجلنة أعظم بشرى وأعظم أمنية ، كما قال تعاىل ( إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا تتنزل عليهم املالئكة أال ختافوا 
  فضالً كبرياً ) .وال حتزنوا وأبشروا باجلنة اليت كنتم توعدون ) . وقال تعاىل ( وبشر املؤمنني بأن هلم من اهللا 

( ومن  ع ، كما قال تعاىل ( وملن خاف مقام ربه جنتان ) مث قال تعاىل ا قوله تعاىل ( جنات ) دليل على أن اجلنات أنو  •
  ( جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ) . eدوMما جنتان ) وقال 

، : هم املؤمنون العاملون الصاحلاتوالمبشَّر ، ، ومن قام مقامه من أمتهe: وهو حممد  المبّشريف هذه اآلية ذكر  •
                           : وهي اجلنات املوصوفات تلك الصفات اجلميلة ، وذكر العمل املوصل لذلك : وهو اإلميان والعمل الصاحل . والمبشَّر به

َهارُ  (   أي  من حتت شجرها ال من حتت أرضها. قال ابن اجلوزي :شجارها ، أي من حتت أ ) َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ
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وأكمل حماسن اجلنات جريان املياه يف خالهلا وذلك شيء اجتمع البشر كلهم على أنه من أنفس املناظر :  قال ابن عاشور •
  ألن يف املاء طبيعة احلياة وألن الناظر يرى منظراً بديعاً وشيئاً لذيذاً.

  هذا يدل على أمور :: و  قال ابن القيم •
أMا حتت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو املعهود  الثالثة : أMا جارية ال واقفة . الثاني :وجود األMار فيها .  أحدها : 

  يف أMار الدنيا .
ٌر ِمْن َماٍء َغْريِ آِسٍن َوأَنـَْهاٌر ِمْن َلَنبٍ ملَْ يـَتَـَغيـَّْر َمَثُل اْجلَنَِّة الَِّيت ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن ِفيَها أَنـَْهاوهذه األMار جاء تسميتها يف قوله تعاىل ( •

ٍة لِلشَّارِِبَني َوأَنـَْهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصّفىً    ) . َطْعُمُه َوأَنـَْهاٌر ِمْن َمخٍْر َلذَّ
  يا .فذكر سبحانه هذه األجناس األربعة ونفى عن كل واحد منها اآلفة اليت تعرض له يف الدن قال ابن القيم : •

كراهة   وآفة الخمر، أن يتغري طعمه إىل احلموضة وأن يصري قارصًا  وآفة اللبن، أن يأسن ويأجن من طول مكثه  فآفة الماء
وهذا من آيات الرب سبحانه وتعاىل أن جتري أMار من أجناس مل جتر عدم تصفيته ،  وآفة العسل، مذاقها املنايف للذة شرQا 
وجيريها يف غري أخدود وينفي عنها اآلفات اليت متنع كمال اللذة Qا كما ينفي عن مخر اجلنة مجيع آفات العادة يف الدنيا بإجرائها 

  مخر الدنيا من الصداع والغول واللغو.     
  ال تنضب وال تنقص ، وجتري من غري أخدود .وهذه األMار  •

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

َها ِمْن ثََمَرٍة رِْزقًا قَاُلوا َهَذا الَِّذي رُزِقْـَنا ِمْن قـَْبُل   ( أي كلما أعطوا عطاء ورزقوا رزقًا من مثار اجلنة قالوا هذا  )ُكلََّما ُرزُِقوا ِمنـْ
  الذي رزقنا من قبل ، وقد اختلف العلماء يف قوله تعاىل ( من قبل ) على قولني :

  . ورجحه ابن جرير: املراد بقوله ( من قبل ) أي هذا الذي رزقنا من قبل هذا يف الدنيا ،  لفقي
  ) . قَالُوا ِإنَّا ُكنَّا قـَْبُل ِيف أَْهِلَنا ُمْشِفِقنيَ  ودليل هذا القول قوله تعاىل (

نة ، من قبل هذا لشدة مشاQة بعضه : املراد بقوهلم ( من قبل ) أي يف اجلنة ، أي هذا الذي رزقنا من قبل من مثار اجل وقيل
  بعضاً يف اللون والطعم ، واحتج هؤالء حبجج :

  .و، ولشدة املشاQة قالوا هذا هQة اليت بينها وبني مثار الدنيا، أعظم من املشااليت بني مثار اجلنة بعضها لبعض : أن املشاQةمنها 
  قد رزقوه يف الدنيا ، وكثري من أهلها ال يعرفون مثار الدنيا وال رأوها . : أن من املعلوم أنه ليس كل ما يف اجلنة من الثمارومنها 

يعين يف اللون واملرأى وليس يشبهه يف الطعم ، قال ابن عباس : ال يشبه شيء مما يف اجلنة  قال ابن جرير : )َوأُُتوا ِبِه ُمَتَشاِبهاً ( 
  . ما يف الدنيا إال يف األمساء

  ألزواج مجع زوج ، وهو شامل لألزواج من احلور العني ، ومن نساء الدنيا .) ا ٌج َوَلُهْم ِفيَها َأْزَوا ( 
وال نفاس،  يشمل طهارة الظاهر وطهارة الباطن ، فهي مطهرة من األذى ، ومن القذر ، ال بول وال غائط وال حيض)  ُمَطهََّرةٌ ( 

  ، والبغضاء وغري ذلك .سد، والكراهيةمطهرة أيضاً من األقذار الباطنة، كالغل، واحل ،مطهرة من كل شيء حسي
وُمَطّهرٌة يف اللغة أمجع من طاهرة وأبلغ ؛ ومعىن هذه الطهارة من احلَْيض ،  نعٌت لألزواج ( مطهرة )  قال القرطبي : •

  والُبصاق وسائر أقذار اآلدِمّيات.
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ليشمل مجيع أنواع التطهري ، ) مطهرة من العيب الفالين  (فلم يقل  ) َوَهلُْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمَطهَّرَةٌ قوله تعاىل (  وقال السعدي : •
فهن مطهرات األخالق ، مطهرات اخللق ، مطهرات اللسان ، مطهرات األبصار ، فأخالقهن ، أMن عرب متحببات إىل 

بول أزواجهن باخللق احلسن ، وحسن التبعل ، واألدب القويل والفعلي ، ومطهر خلقهن من احليض والنفاس واملين ، وال
والغائط ، واملخاط والبصاق ، والرائحة الكريهة ، ومطهرات اخللق أيضا ، بكمال اجلمال ، فليس فيهن عيب ، وال دمامة 
خلق ، بل هن خريات حسان ، مطهرات اللسان والطرف ، قاصرات طرفهن على أزواجهن ، وقاصرات ألسنتهن عن كل  

  كالم قبيح.
  ة ، ومن صفا5ن :ذكر هنا تعاىل صفة من صفات نساء اجلن •

  مطهرات . كما يف هذه اآلية . أوًال :
قال ابن القيم : ووصفهن بالطهارة فقال : ( وهلم فيها أزواج مطهرة ) طهرن من احليض والبول والنجو (الغائط) وكل أذى يكون 

  يف نساء الدنيا ، وطهرت بواطنهن من الغرية وأذى األزواج وجتنيهن عليهم وإرادة غريهم . 
  كواعب أتراباً .  اً :ثاني

  .) وََكَواِعَب أَتْـرَاباً قال تعاىل ( 
  ن .ات يف السالكاعب : املرأة اجلميلة اليت برز ثديها ، واألتراب : املتقارب

  أبكاراً . ثالثاً :
  ) . ُعرُباً أَتْـرَاباً .  َجَعْلَناُهنَّ أَْبَكاراً . ف ِإنَّا أَْنَشْأنَاُهنَّ ِإْنَشاءً  قال تعاىل (

  اً : يعين أنه مل ينكحهن قبلهم أحد  ،  العرب : املتحببات ألزواجهن .أبكار 
:  قوله ( ُعرُباً ) : قال سعيد بن جبري عن ابن عباس يعين : متحببات إىل أزواجهن ، وعن ابن عباس :  قال ابن كثير رحمه اهللا

  ، وأزواجهن هلن عاشقون .الُعُرب العواشق ألزواجهن 
  واحدة ثالث وثالثني سنة .ل الضحاك عن ابن عباس يعين : يف سن وقوله ( أَتْـرَابا ) قا

وقال السدي : ( أترابا ) أي : يف األخالق املتواخيات بينهن ليس بينهن تباغض وال حتاسد ، يعين : ال كما كن ضرائر 
   ) .تفسري ابن كثري ( ت . متعاديا

  ) قال : هي احملببة إىل زوجها .  وقال احلافظ ابن حجر : عن جماهد يف قوله ( ُعرُباً أتراباً 
  مجيالت غاية اجلمال . رابعاً :

  ) . َكَأْمثَاِل اْلُلْؤُلِؤ اْلَمْكُنونِ . َوُحوٌر ِعنيٌ  قال تعاىل (
( ولو أن امرأة من أهل اجلنة اطلعت إىل أهل األرض ألضاءت ما بينهما ، وملألته رحيًا ، ولنصيفها على رأسها خري  eوقال 

  ا فيها ) رواه البخاري .من الدنيا وم
  حور : مجع حوراء ، وهي اليت يكون بياض عينها شديد البياض وسواده شديد السواد .

  عني : مجع عيناء ، وهي واسعة العني ، املكنون : املخفي املصان  ،  النصيف : اخلمار .
ن وQاء ، والِعني : حسان األعني : أي : وهلم حور عني ، واحلوراء : اليت يف عينها كحل ومالحة ، وحس قال السعدي •

( َكَأْمثَاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِن ) أي : كأMن اللؤلؤ ، وضخامها ، وحسن العني يف األنثى من أعظم األدلة على حسنها ومجاهلا 
ال عيب  األبيض الرطب الصايف البهي ، املستور عن األعني والريح والشمس ، الذي يكون لونه من أحسن األلوان ، الذي
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فيه بوجه من الوجوه ، فكذلك احلور العني ، ال عيب فيهن بوجه ، بل هن كامالت األوصاف ، مجيالت النعوت . فكل ما 
  ر .يسر اخلاطر ويروق الناظتأملته منها مل جتد فيه إال ما 

  قاصرات الطرف . خامساً :
  ) . ُحوٌر َمْقُصورَاٌت ِيف اْخلَِيامِ  قال تعاىل (

َلُهْم َوال َجانٌّ  وقال تعاىل (   ) . ِفيِهنَّ قَاِصرَاُت الطَّْرِف ملَْ َيْطِمثْـُهنَّ ِإْنٌس قـَبـْ
  وقاصرات الطرف : هن اللوايت قصرن بصرهن على أزواجهن ، فلم تطمح أنظارهن لغري أزواجهن .

زواجهـن ، بـل قـد ُقِصـْرن : ووصـفهن بـأMن ( مقصـورات يف اخليـام ) أي : ممنوعـات مـن التـربج والتبـذل لغـري أ قال ابـن القـيم •
علــى أزواجهــن ، ال خيــرجن مــن منــازهلم ، وَقَصــْرَن علــيهم فــال يــردن ســواهم ، ووصــفهن ســبحانه بــأMن ( قاصــرات الطــرف ) 
وهذه الصفة أكمل من األوىل ، فاملرأة منهن قد قصرت طرفهـا علـى زوجهـا مـن حمبتهـا لـه ورضـاها بـه فـال يتجـاوز طرفهـا عنـه 

  .إىل غريه 
  .وهذا من أعظم متام النعيم ، أن أهل اجلنة خالدون فيها أبد اآلبدين )  ْم ِفيَها َخاِلُدونَ َوهُ  ( 
  ع .لود البقاء الدائم الذي ال ينقط: اخللد واخل قال النسفى •
  واخللود : البقاء الدائم الذي ال انقطاع له.:  وقال ابن الجوزي •
ِمن تـََوهُّم االنقطاع مبا تعودوا من انقطاع اللذات يف الدنيا ألن مجيع احرتاس  ) وهم فيها خالدون( وقوله :  قال ابن عاشور •

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

ات َجتْرِى ِمن جن( أو املنكح فوصف اهللا تعاىل املسكن بقوله اعلم أن جمامع اللذات إما املسكن أو املطعم لرازي : قال ا •
َها ِمن َمثََرٍة رِّْزقاً قَالُوْا هذا الذى ُرزِقْـَنا ِمن قـَْبلُ ( واملطعم بقوله ر ) َحتِْتَها األMا َوَهلُْم ِفيَها أزواج ( واملنكح بقوله )  ُكلََّما ُرزُِقوْا ِمنـْ

ذا حصلت وقارMا خوف الزوال كان التنعم منغصًا فبني تعاىل أن هذا اخلوف زائل عنهم فقال مث إن هذه األشياء إ ) مَُّطهََّرةٌ 
  فصارت اآلية دالة على كمال التنعم والسرر. ) َوُهْم ِفيَها خالدون( 

كد اللذائذ ، ، ألن أكرب ما ين من أعظم النعيم وبه يتم النعيم  وهذا)  َوُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ تعاىل (: قوله  قال الشنقيطي •
 وينغص اللذات ، أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها ، وأMا زائلة عنه ، فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم ، والنعيم إذا تيقن

  صاحبه االنتقال عنه صار غماً .
هاذم اللذات ، يأمرهم أن يكثروا من ذكر املوت ، ويقال للموت :  eفالفكرة بالزوال تكدر اللذات احلاضرة ، ولذا كان النيب 

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

  وجاءت اآليات الكثرية خبلود أهل اجلنة باجلنة . •
  ) . نَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َسُنْدِخُلُهْم جَ فقال تعاىل (
َفُع الصَّاِدِقَني ِصْدقـُُهْم َهلُْم َجنَّاٌت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـْهَ وقال تعاىل (   ) .اُر َخالِِديَن ِفيَها أَبَداً قَاَل اللَُّه َهَذا يـَْوُم يـَنـْ
  ) .اُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً ْل َصاِحلاً ُيَكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه َويُْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـْهَ َـ بِاللَِّه َويـَْعم َوَمْن يـُْؤِمنْ وقال تعاىل (
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ َهلُْم َجنَّاٍت َوالسَّاِبُقوَن اْألَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْألَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهْم بِ وقال تعاىل ( ِإْحَساٍن َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  ) . َجتْرِي َحتْتَـَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
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  ( من يدخل اجلنة ينعم وال ييأس ، ال تبلى ثيابُه ، وال يفىن شبابه ) رواه مسلم . eوقال 
( يناد مناد : إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدًا ، وإن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبدًا ، وإن لكم أن تشبوا فال 5رموا  eوقال 

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

  موت ... ) متفق عليه .
: مجع سبحانه يف هذه البشارة بني نعيم البدن باجلنات وما فيها من األMار والثمار ونعيم النفس باألزواج  قال ابن القيم •

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

  البشرى باجلنة ملن آمن وعمل صاحلاً . - ١
، األعمال بذكر جزائها [ومثرا5ا]، فإMا بذلك ختف وتسهل ، وتنشيطهم علىوفيه استحباب بشارة املؤمنني قال السعدي : •

، تن، توفيقه لإلميان والعمل الصاحل، فذلك أول البشارة وأصلها، ومن بعده البشرى عند املو وأعظم بشرى حاصلة لإلنسا
  م .، نسأل اهللا أن جيعلنا منهده الوصول إىل هذا النعيم املقيمومن بع

  احلث على اإلميان والعمل الصاحل . - ٢
  التحذير من الرياء ومن البدعة . - ٣
  مشروعية تبشري املسلم مبا يسره . - ٤
  أن اجلنات أنواع . - ٦
  .إثبات اجلنة  - ٧
  إثبات أن يف اجلنة أMاراً . - ٨
  جلنة .عظم نعيم ا - ٩
  أن نعيم الدنيا ناقص زائل . -١٠
  إثبات الزوجات يف اجلنة وأMن مطهرات من كل دنس .  -١١
َها فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فـَيَـْعَلُموَن أَنَّ (  ْوقـَ الَِّذيَن َكَفُروا ُه اْلَحقُّ ِمْن رَبِِّهْم َوَأمَّا ِإنَّ اللََّه ال َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثًال َما بـَُعوَضًة َفَما فـَ

يَـُقوُلوَن َماَذا َأرَاَد اللَُّه ِبَهَذا َمَثًال ُيِضلُّ ِبِه َكِثيرًا َويـَْهِدي ِبِه َكِثيرًا َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ ا ُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن  . ْلَفاِسِقينَ فـَ الَِّذيَن يـَنـْ
  .) َأْن يُوَصَل َويـُْفِسُدوَن ِفي اْألَْرِض ُأولَِئَك ُهُم اْلَخاِسُرونَ  بـَْعِد ِميثَاِقِه َويـَْقَطُعوَن َما َأَمَر اللَُّه ِبهِ 

  ] . ٢٧ – ٢٦[ البقرة : 
 -------------  

هذا جواب اعرتاض ، اعرتض به الكفار على القرآن وقالوا : إن  قال ابن القيم :. ) ..ِإنَّ اللََّه ال َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثًال ( 
، كالم اهللا ، مل  eأن يذكر الذباب والعنكبوت وحنوها من احليوانات اخلسيسة ، فلو كان ما جاء به حممد الرب أعظم من 

يذكر فيه احليوانات اخلسيسة ، فأجاQم اهللا تعاىل بأن قال ( إن اهللا ال يستحيي أن يضرب مثًال ما بعوضة فما فوقها ) ، فإن 
حتقيق احلق وإيضاحه وإبطال الباطل وإدحاضه ، كان من أحسن األشياء ، ضرب األمثال بالبعوضة فما فوقها ، إذا تضمن 
  واحلسن ال يستحيا منه ، فهذا جواب االعرتاض .



 ٤٩

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

القرآن عليها يقدح يف فصاحته فضًال عن كونه معجزاً ، فأجاب اهللا تعاىل عنه بأن صغر هذه األشياء ال يقدح يف الفصاحة 
  ا .ه اآلية مبا قبلهإذا كان ذكرها مشتمًال على حكم بالغة ، فهذا هو اإلشارة إىل كيفية تعلق هذ

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

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

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

  يذم ، بل نثبتها هللا تعاىل على ما يليق جبالله وكماله ، إثباتاً من غري متثيل هلا خبلقه .
َها(  ْوقـَ ) أي : أن اهللا ال يستحيي أن يضرب ويبني أي مثل كان ، بأّي شيء كان ، صغرياً أو   َأْن َيْضِرَب َمَثًال َما بـَُعوَضًة َفَما فـَ

  ا .كبرياً كالبعوضة فما فوقه
فإن األمثال تشبيه شيء  قال ابن القيم :الشتمال األمثال على احلكمة ، وإيضاح احلق وتقريبـه ،  والسبب في ذلك :  •

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

َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُه َوِإْن يَا أَيـَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َلْن َخيُْلُقوا ُذبَابًا  : قال تعاىل ( الذباب
ُهُم الذُّبَاُب َشْيئاً ال َيْستَـْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطلُ    ) . وبُ َيْسُلبـْ

وِت لَبَـْيُت اْلَعْنَكُبوِت َمَثُل الَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اختَََّذْت بـَْيتًا َوِإنَّ أَْوَهَن اْلبُـيُ  : قال تعاىل ( العنكبوت
  ) . َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ 

.  ًال َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجرٍَة طَيَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفـَْرُعَها ِيف السََّماءِ ـ تـََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمثَ )َأملَْ قال تعاىل ( الشجرة الطيبة والخبيثة :
ِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجُتثَّْت ِمْن فـَْوِق َوَمَثُل كَ .  تـُْؤِيت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحٍني بِِإْذِن رَبـَِّها َوَيْضِرُب اللَُّه اْألَْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّرونَ 

  ) . اْألَْرِض َما َهلَا ِمْن قـَرَارٍ 
  اختلف العلماء يف املراد بقوله ( فما فوقها ) على قولني : ) َفَما فـَْوقـََهاقوله تعاىل ( •

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

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

  حصوالً.
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أن الغرض ههنا بيان أن اهللا تعاىل ال ميتنع من التمثيل بالشيء احلقري ، ويف مثل هذا املوضع جيب أن يكون املذكور  وثانيها :
ألن حتمل ، إن فالناً يتحمل الذل يف اكتساب الدينار ، ويف اكتساب ما فوقه ، يعين يف القلة  يقال، ثانياً أشد حقارة من األول 

  الذل يف اكتساب أقل من الدينار أشد من حتمله يف اكتساب الدينار.
هللا تعاىل ، : أن الشيء كلما كان أصغر كان االطالع على أسراره أصعب ، فإذا كان يف Mاية الصغر مل حيط به إال علم اوثالثها 

   .فكان التمثيل به أقوى يف الداللة على كمال احلكمة من التمثيل بالشيء الكبري
  وهو يف هذه اآلية صاحل للمعنيني أي ما هو أشد من البعوضة يف احلقارة وما هو أكرب حجماً.:  وقال ابن عاشور •
يَـْعَلُموَن أَنَُّه اْلَحقُّ ِمْن رَ (  أي : أما املؤمنون فيعلمون أن اهللا حق ، ال يقول غري احلق ، وأن املثل من )  بِِّهمْ فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فـَ

  عند اهللا ، فيزدادون إمياناً على إمياMم .
يَـُقوُلوَن َماَذا َأرَاَد اللَُّه ِبَهَذا َمَثًال  ( اهللا من ضرب أي : وأما الذين كفروا فيتعجبون ويقولون ماذا أراد ) َوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا فـَ

  األمثال مبثل هذه األشياء احلقرية .
  ه التحذير من االعرتاض على أوامر اهللا .ـفيه أن االعرتاض على أمر اهللا من أعمال الكفار ، فيزدادون كفراً على كفرهم ، ففي •
  أي : يضل وخيذل Qذا املثل كثرياً من الكافرين لكفرهم به .)  ِضلُّ ِبِه َكِثيراً يُ ( 
  . أي : ويهدي به كثرياً من املؤمنني لتصديقهم به فيزدادون هدى) ِدي ِبِه َكِثيرًا َويـَهْ (  
هذه حال املؤمنني والكافرين عند نزول اآليـات القرآنية ، كما قال تعاىل ( وإذا أنزلت سورة فمنهم  قال الشيخ السعدي : •

وهم يستبشرون . وأما الذين يف قلوQم مرض فزاد5م رجساً إىل فأما الذين آمنوا فزاد5م إمياناً ن يقول أيكم زادته هذه إمياناً م
رجسهم وماتوا وهم كافرون ) فال أعظم نعمة على العباد من نزول اآليات القرآنية ، ومع هذا تكون لقوم حمنة وحرية وضاللة 

ده ، وانفرد باهلداية وزيادة شر إىل شرهم ، ولقوم منحة ورمحة ، وزيادة خري إىل خريهم ، فسبحان من فاوت بني عبا
  واإلضالل .         

: هو من قول الكافرين ، أي مراد اهللا Qذا املثل الذي يفرق به الناس إىل قيل  )ُيِضلُّ ِبِه َكِثريًا َويـَْهِدي ِبِه َكِثريًا قوله تعاىل ( •
  ضاللة وإىل هدى .

  .: وهو أشبه  قال القرطبي: بل هو خرب من اهللا عز وجل ،  وقيل

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

  .أي : وما يضل به إال الفاسقني اخلارجني عن طاعة اهللا بكفرهم )  ِإالَّ اْلَفاِسِقينَ  َوَما ُيِضلُّ ِبهِ ( 
ُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بـَْعِد ِميثَاِقِه اذلك بقوله (، بدليل وصفهم بعد ق هنا اخلروج عن الدين وهو الكفرواملراد بالفس • وهذه ) ...لَِّذيَن يـَنـْ

                                          لصفات املؤمنني .                                           الصفات صفات الكفار املباينـة
َوأَمَّا الَِّذيَن والفسق هو اخلروج عن طاعة اهللا ، ومنه مسيت الفأرة فويسقة خلروجها لإلفساد ، ويطلق ويراد به الكفر كقوله تعاىل (

  ) . َما ُيِضلُّ بِِه ِإالَّ اْلَفاِسِقنيَ ) وقال تعاىل ( و  رُ َفَسُقوا َفَمْأَواُهُم النَّا
  ) . يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبأٍ ويطلق ويراد به ما دونه من املعاصي كقوله تعاىل ( 

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

 لفظ الضالل يف القرآن يطلق على ثالثة إطالقات : •



 ٥١

  إطالق الضالل على الضالل عن طريق اهلدى إىل طريق الزيغ ، وعن طريق اجلنة إىل طريق النار . األول :
  ) . َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّالِّنيَ ه قوله تعاىل () .ومن َوَمْن ُيْضِلْل فَُأولَِئَك ُهُم اْخلَاِسُرونَ كما قال تعاىل (
  ) ، وهذا أغلب استعمال الضالل . َقْد َضلُّوا ِمْن قـَْبُل َوَأَضلُّوا َكِثرياً َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَِّبيلِ ومنه قوله تعاىل (

  هو إطالق الضالل على الَغْيَبة واالضمحالل . والثاني :
ُهْم َما َكانُوا يـَْفتَـُرونَ ه تعاىل (ومنه قول   ) أي : غاب واضمحل ومل يبق له أثر . َوَضلَّ َعنـْ

) أي : اضمحلت عظامهم  َضَلْلَنا ِيف اْألَْرضِ ) فمعىن (أَِإنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد  َوقَاُلوا أَِإَذا َضَلْلَنا ِيف اْألَْرضِ ومنه قوله تعاىل (
  واختلطت Qا . وحلومهم وجلودهم فيها فأكلتها

  إطالق الضالل على الذهاب عن علم الشيء ، فكل ما مل يهتد إىل علم شيء تقول العرب : ضل . والثالث :
  ) أي : ذهاب عن علم احلقيقة حيث يفّضل يوسف علينا . ِإنَّ أَبَانَا َلِفي َضالٍل ُمِبنيٍ ومنه قول أوالد يعقوب ( 

) أي : ذهابك عن حقيقة العلم بالشيء ، ألنك تظن يوسف حيًا ، وال يريدون  َضالِلَك اْلَقِدميِ  قَالُوا تَاللَِّه ِإنََّك َلِفيوقوله (
  ( الشنقيطي ) . الضالل ، ألMم لو أرادوا الضالل يف الدين لكانوا كفرة لتضليلهم نبياً من األنبياء .

  م شيء وال ينسى شيئاً .) أي : ال يذهب عنه عل ال َيِضلُّ َريبِّ َوال يـَْنَسىومنه قوله تعاىل (
ُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بـَْعِد ِميثَاِقِه (   ، م ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه، فمنها أMذكر تعاىل صفات هؤالء الفاسقني )الَِّذيَن يـَنـْ

  والنقض : إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو عهد .
  فاسقني بنقضه :وقد اختلف يف املراد Qذا العهد الذي وصف هؤالء ال •

  أنه العهد الذي أخذه اهللا على بين آدم حني استخرجهم من صلبه . فقيل :
وُلوا قَاُلوا بـََلى َشِهْدنَا َأْن تـَقُ  َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبِين آَدَم ِمْن ُظُهورِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنـُْفِسِهْم أََلْسُت بَِربُِّكمْ كما قال تعاىل (

  ) . يـَْوَم اْلِقَياَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنيَ 
هو وصية اهللا إىل خلقه وأمره إياهم مبا أمرهم به من طاعته وMيه إياهم عما Mاهم عنه من معصيته يف كتبه على ألسن  وقيل :
  رسله .
  إذا بعث فيهم . eيؤمنون مبحمد  أنه العهد الذي أخذ عليهم على لسان أنبيائهم عليهم السالم أMم وقيل :

ا َمَعُكْم لَتُـْؤِمُننَّ بِِه َوِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِميثَاَق النَِّبيَِّني َلَما آتـَْيُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُمثَّ َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلمَ كما قال تعاىل (
  ) . ى َذِلُكْم ِإْصرِي قَالُوا أَقْـَرْرنَا قَاَل فَاْشَهُدوا َوأَنَا َمَعُكْم ِمَن الشَّاِهِدينَ َولَتَـْنُصرُنَُّه قَاَل أَأَقْـَرْرُمتْ َوَأَخْذُمتْ َعلَ 

وقال آخرون بل عين Qذه اآلية مجيع أهل الكفر والشرك والنفاق وعهده إىل  كثري حيث قال :العموم كما قال ابن   والراجح
ى ربوبيته ، وعهده إليهم يف أمره وMيه ما احتج به لرسله من املعجزات اليت ال مجيعهم يف توحيده ما وضع هلم من األدلة الدالة عل

يقدر أحد من الناس غريهم أن يأيت مبثله الشاهدة هلم على صدقهم ، قالوا : ونقضهم ذلك تركهم اإلقرار مبا قد تبينت هلم 
  حسن ومال إليه الزخمشري . صحته باألدلة ، وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق ، وهذا

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

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

  وقال آخرون : بل هذا العهد هو الذي أخذه اهللا على عباده بواسطة رسله أن يوحدوه وان ال يعبدوا غريه.



 ٥٢

، وأن ال يكتموا  eأن يؤمنوا مبحمد وقال آخرون : بل هذا العهد هو الذي أخذه اهللا تعاىل على أتباع الرسل والكتب املنزلة 
  أمره.

  والعموم هو الظاهر.بعد ذكره لألقوال :  قال أبو حيان •
  من صفات هؤالء الكفار قطع ما أمروا بوصله . :أي  )يـَْقَطُعوَن َما َأَمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصَل ( 

  وقد اختلف العلماء ما هو الشيء الذي أمر اهللا بوصله :
  ورجحه ابن جرير .                               به صلة األرحام ،  املراد : فقيل
  : أمر أن يوصل القول بالعمل . وقيل
  املراد به حفظ شرائعه وحدوده اليت أمر يف كتبه املنزلة وعلى ألسن رسله باحملافظة عليها فهي عامة . :وقيل 

  .    ور وهـو احلق وبه قال اجلمه : قال الشوكاني
  ب صلة ما أمر اهللا بصلته ، ويف مقدمة ذلك صلة الرحم .فيه وجو  •

  وقد جاءت نصوص حترم وحتذر من قطيعة الرحم :
  .)ْعَمى أَْبَصاَرُهمْ أُولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَـُهُم اللَُّه فََأَصمَُّهْم َوأَ . فـََهْل َعَسْيُتْم ِإْن تـََولَّْيُتْم َأْن تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض َوتـَُقطُِّعوا أَْرَحاَمُكمْ (قال تعاىل

ُقُضـــوَن َعْهـــَد اللَّـــِه ِمـــْن بـَْعـــِد ِميثَاِقـــِه َويـَْقَطُعـــوَن َمـــا أََمـــَر اللَّـــُه بِـــِه َأْن يُوَصـــَل َويـُْفِســـُدوَن وقـــال تعـــاىل (  ِيف اْألَْرِض أُولَِئـــَك ُهـــُم الَّـــِذيَن يـَنـْ
  ) . اْخلَاِسُرونَ 

ُقُضوَن َعْهَد اللَّ وقال تعاىل (  ْعنَـُة ِه ِمْن بـَْعِد ِميثَاِقِه َويـَْقَطُعوَن َما أََمَر اللَّـُه بِـِه َأْن يُوَصـَل َويـُْفِسـُدوَن ِيف اْألَْرِض أُولَئِـَك َهلُـُم اللَّ َوالَِّذيَن يـَنـْ
  ) . َوَهلُْم ُسوُء الدَّارِ 
  م أن تقطعوها بل ِصلوها .) أي : واتقوا األرحااَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحاَم َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َتسَ وقال تعاىل ( 

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

  رواه أمحد .
  ( ال يدخل اجلنة قاطع ) متفق عليه . eوقال 
  اإلشراك باهللا ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمني الغموس ) رواه البخاري .                               ( الكبائر : eوقال 

  صلة الرحم :جاءت نصوص كثرية حتث على و  •
  ( من أحب أن يبسط له يف رزقه وينسأ له يف أثره فليصل رمحه ) متفق عليه . eقال 

  : من وصلين وصله اهللا ، ومن قطعين قطعه اهللا ) متفق عليه . ( الرحم معلقة بالعرش ، تقول eوقال 
: تعبد اهللا وال  e( أن رجًال قال يا رسول اهللا ! أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين من النار ؟ فقال النيب  وعن أيب أيوب 

  تشرك به شيئاً ، وتقيم الصالة ، وتؤيت الزكاة ، وتصل الرحم ) متفق عليه .
  ه ) متفق عليه .ل رمحكان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليصمن  (  eوقال 

كال واهللا، ال خيزيك اهللا أبًدا؛ إنك لتحمل الكل، وتصل الرحم، وتقري الضيف،  ، قال خدجية ( eوهي من صفات النيب 
  ق ) .ب املعدوم، وتعني على نوائب احلوتكس



 ٥٣

ر اإلفساد يف األرض ، واإلفساد يف األرض يكون بارتكاب املعاصي فيها أي ومن صفات هؤالء الكفا )يـُْفِسُدوَن ِفي اْألَْرِض ( 
َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض من الشرك باهللا ، والقتل ، والربا ، وغريها ، كما قال تعاىل (

  ) . ونَ الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجعُ 
، لربح، ليس هلم نوع من ايف الدنيا واآلخرة، فحصر اخلسارة فيهم، ألن خسراMم عام يف كل أحواهلم)  ُأولَِئَك ُهُم اْلَخاِسُرونَ ( 

  ألن كل عمل صاحل شرطه اإلميان ، فمن ال إميان له ال عمل له ، وهذا اخلسار هو خسار الكفر .
 - اخلاسرون مجع خاسر ، واخلاسرون : الناقُصون أنفَسهم حظوَظها )  ُهُم اْخلَاِسُرونَ أُولَِئَك قوله تعاىل ( قال الطبري :  •

من رمحته ، كما خيسُر الرجل يف جتارته ، بأن يوَضع من رأس ماله يف بيعه. فكذلك الكافر واملنافق ، خسر  -مبعصيتهم اهللا 
  ا كان إىل رمحته.حبرمان اهللا إياه رمحَته اليت خلقها لعباده يف القيامة ، أحوج م

وأصل اخلسران : نقصان مال التاجر من ربح أو رأس مال ، وأكرب اخلسارة غنب اإلنسان حبظوظه من خالقه جل وعال ،  •
ْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ .  َواْلَعْصرِ وقد أقسم اهللا أنه ال ينجو منه أحد إال بشروط معينة منصوصة يف كتاب اهللا فقال تعاىل ( .  ِإنَّ اْإلِ

  .)   الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوتـََواَصْوا بِاحلَْقِّ َوتـََواَصْوا بِالصَّْربِ ِإالَّ 
  الفوائد :

ن نفي االستحياء عن اهللا تعاىل يف هذه : إ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهللافيه إثبات احلياء هللا تعاىل ، وجه الداللة :  - ١
 ها .احلال دليل على ثبوثه فيما يقابل

  ضرب األمثال ، لتقريب املعاين . - ٢
  فيه أنه ال ينبغي أن يكون احلياء مانعاً من قول احلق أو طلب العلم . -٣

  وقد قالت عائشة ( نعم نساء األنصار ، مل مينعهن احلياء من التفقه يف الدين ) متفق عليه .
  .ل إذا هي احتلمت ) متفق عليه وقالت أم سلمة ( إن اهللا ال يستحي من احلق ، هل على املرأة من غس

أن يبني ذلك باملثل ، كما قال تعاىل (  –وكان ذلك يتوقف على ضرب املثل  –فيه أنه ينبغي ملن أراد اإليضاح والبيان  -٤
  وتلك األمثال نضرQا للناس وما يعقلها إال العاملون ) .

  . فضل أهل اإلميان ، حيث يؤمنون من غري تردد -٥
  قسمون عند ضرب املثل إىل قسمني : مؤمن وكافر .أن الناس ين -٦
  أن اهلداية واإلضالل بيد اهللا تعاىل ، ويتفرع على هذه الفائدة اللجوء إىل اهللا لطلب اهلداية منه سبحانه . -٧
  وجوب الوفاء جبميع العهود . -٨

  الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) .كما قال تعاىل ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوالً ) ، وقال تعاىل ( يا أيها 
  حترمي قطيعة الرحم . -٩
  حترمي اإلفساد يف األرض . - ١٠
  أن اإلفساد يف األرض من صفات الكفار . - ١١
  وجوب اإلصالح يف األرض . - ١٢
  أن أعظم اخلسارة خسارة اإلنسان نصيبه من اهللا . - ١٣
  معرفة صفات الكفار ليتجنبها اإلنسان . - ١٤



 ٥٤

  ) . ُروَن بِاللَِّه وَُكْنُتْم َأْمَواتاً فََأْحَياُكْم ثُمَّ يُِميُتُكْم ثُمَّ ُيْحِييُكْم ثُمَّ ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ َكْيَف َتْكفُ ( 
  ] . ٢٨[ البقرة : 

 --------------  
َكْيَف َتْكُفُروَن ( لق املتصرف يف عباده ه وأنه اخلاحمتجًا على وجوده وقدرتيقول تعاىل ... ) َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَِّه وَُكْنُتْم َأْمَواتًا ( 

  أي :كيف جتحدون وجوده أو تعبدون معه غريه .)  بِاللَّهِ 
  قد كنتم عدماً فأخرجكم إىل الوجود .: أي ) وَُكْنُتْم َأْمَواتاً فََأْحَياُكْم ( 
ًا ، ألن ابتداء خلق آدم من الرتاب وخلق سائر املراد به وكنتم ترابًا ونطفًا ) وَُكنُتْم أموات( اتفقوا على أن قوله  قال الرازي : •

  ف .املكلفني من أوالده إال عيسى عليه السالم من النط
  مث مييتكم عند استكمال آجالكم .: أي ) ثُمَّ يُِميُتُكْم ( 
  .حني يبعثكم )  ثُمَّ ُيْحِييُكمْ ( 
وكم من َمْوتة وحياة لإلنسان ؟ فقال ابن عباس :واختلف أهل التأويل يف ترتيب هاتني املوتتني واحلياتني ، قال القرطبى  •

وابن مسعود : أي كنتم أمواتاً معدومني قبل أن ُختلقوا فأحياكم أي خلقكم مث مييتكم عند انقضاء آجالكم ، مث حيييكم يوم 
  القيامة.

وإذا أذعنْت نفوس الكفار  وهذا القول هو املراد باآلية ، وهو الذي ال حمَِيد للكفار عنه إلقرارهم Qما ؛ قال ابن عطية : •
لكوMم أمواتًا معدومني ، مث لإلحياء يف الدنيا ، مث لإلماتة فيها َقِوي عليهم لزوم اإلحياء اآلخر وجاء جحدهم له دعوى ال 

  حجة عليها.
  فيجازيكم اجلزاء األوىف .                                          )  ثُمَّ ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ ( 
، ه ال عذر ألحد يف الكفر به البتة: فهذا استدالل قاطع على أن اإلميان باهللا أمر مستقر يف الفطر والعقول وأنبن القيمقال ا •

  :به وعد احلق  ، والرابع منتظر موعودثالثة منها مشهودة يف هذا العامل، كر تعاىل أربعة أمورفذ 
  ال حياة فيها . قاً ومضغة مواتاً كوMم كانوا أمواتاً ال أرواح فيهم بل نطفاً وعل  األول :
  أنه تعاىل أحياهم بعد هذه اإلماتـة . الثاني :
  أنه تعاىل مييتهم بعد هذه احلياة . الثالث :
أنه حيييهم بعد هذه اإلماتة فريجعون إليه ، فما بال العاقل يشهد الثالثة األطوار األول ، ويكذب بالرابع ، وهل الرابع  الرابع :

  ار التخليق .  إال طور من أطو 
  حني كفروا وقد ثبتت عليهم احلجج. ، فُيتعجب منهمهام املراد منه التوبيخ والتقريراستف ).. َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَّهِ قوله تعاىل ( •

  الفوائد :
  إثبات املوت لقوله ( مث ميييتكم ) . - ١

َنا تـُْرَجُعونَ  ) . وقال تعاىل (ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت كما قال تعاىل (     ) . ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت ُمثَّ ِإلَيـْ
َها فَانٍ وقال تعاىل ( أَيـَْنَما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ِيف ) وقال تعاىل ( َويـَبـَْقى َوْجُه رَبَِّك ُذو اجلَْالِل َواْإلِْكرَامِ .  ُكلُّ َمْن َعَليـْ
   ) .  بـُُروٍج ُمَشيََّدةٍ 

  إثبات البعث . - ٢



 ٥٥

  إثبات اجلزاء واحلساب . - ٣
  فيه االستعداد ليوم احلساب باإلكثار من األعمال الصاحلة اليت تنجيه من كرب يوم القيامة . - ٤
َنا ِإيَابـَُهمْ ل تعاىل ( أن املرجع إىل اهللا تعاىل ، كما قا -٥ َواتـَُّقوا يـَْوماً تـُْرَجُعوَن ِفيِه تعاىل (وقال ) . َوِإلَْيِه اْلَمِصريُ وقال تعاىل () ِإنَّ ِإلَيـْ

  ) . اللَُّه يـَْبدأُ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه ُمثَّ ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ  وقال تعاىل ( ) ِإَىل اللَّهِ 
  ) . َسَماَواٍت َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ  عَ ـوَّاُهنَّ َسبْ ـُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اْألَْرِض َجِميعاً ثُمَّ اْستَـَوى ِإَلى السََّماِء َفسَ ( 

  ] . ٢٩[ البقرة : 
 --------------  

أي خلق لكم ، برًا بكم ورمحة ، مجيع ما على األرض لالنتفاع واالستمتاع  ) ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اْألَْرِض َجِميعاً ( 
  . واالعتبار

  مث قصد إىل السماء .أي  )ثُمَّ اْستَـَوى ِإَلى السََّماِء  (
  واالستواء ههنا متضمن معىن القصد واإلقبال ألنه عدي بـ( إىل ) واملعىن : مث قصد إىل السماء . قال ابن كثير : •
  ، والتسوية يف كالم العرب التقومي واإلصالح والتوطئة .أي: هيأهن وخلقهن ودبرهن وقومهن) َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ( 

  كمال خلق السموات :  وهذا يدل على
  ) . َوُميِْسُك السََّماَء َأْن تـََقَع َعَلى اْألَْرِض ِإالَّ بِِإْذنِهِ ) وقال تعاىل (السََّماَء َسْقفاً َحمُْفوظاً  َوَجَعْلَناكما قال تعاىل (

َناَها َوزَيـَّنَّاهَ وقال تعاىل (    ) . ا َوَما َهلَا ِمْن فـُُروجٍ أَفـََلْم يـَْنظُُروا ِإَىل السََّماِء فـَْوقـَُهْم َكْيَف بـَنَـيـْ
  ) . َوالسََّماِء َذاِت اْحلُُبكِ وقال تعاىل (
  ) . َوِإَىل السََّماِء َكْيَف رُِفَعتْ  وقال تعاىل (

هذه اآلية تدل على أن خلق األرض قبل خلق السماء بدليل لفظة مث اليت هي للرتتيب واالنفصال وكذلك آية حم السجدة  •
إىل أن )  ُقْل أَِإنَُّكْم لََتْكُفُروَن بِالَِّذي َخَلَق اَألْرَض ِيف يـَْوَمْنيِ ( ض قبل خلق السماء ألنه قال فيها تدل أيضا على خلق األر 

  ) . ُمثَّ اْستَـَوى ِإَىل السََّماِء َوِهَي ُدَخانٌ ( قال 
َلَها َوَأْخرََج ُضَحاَها.  َع َمسَْكَها َفَسوَّاَهاَرفَ .  أَأَنـُْتْم َأَشدُّ َخْلقًا أَِم السََّماُء بـََناَهافما اجلواب عن قوله تعاىل (  َواْألَْرَض .   َوأَْغَطَش لَيـْ

( دحاها : يعين بسطها ومهدها  ) . حيث أن هذه اآلية تدل على أن دحو األرض كان بعد خلق السماء . بـَْعَد َذِلَك َدَحاَها
  وهذا قول األكثر ) .

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

  املاء واملرعى ، وأرساها باجلبال .
  قال Qذا ابن عباس .

  طية ، وابن اجلوزي ، وابن كثري ، والسعدي ، والقامسي ، والشوكاين .ورجحه البغوي ، وابن ع
أن األرض خلقت قبل السماء، ولكن إمنا ُدحيت بعد خلق السماء،  ) حم السجدة( وقد تقدم يف سورة  قال ابن كثير : •

  ابن جرير. مبعىن أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إىل الفعل. وهذا معىن قول ابن عباس، وغري واحد، واختاره
  ال خيفى عليه شيء سبحانه .)  َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ ( 
  مباحث علم اهللا تعالى : •



 ٥٦

  فاهللا تعاىل يعلم كل  شيء ، يشمل اجلزئيات والكليات . أوًال :
  ) . َوَأنَّ اللََّه َقْد َأَحَاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلماً قال تعاىل (

  .)ٍب ُمِبنيٍ ْعُزُب َعْنُه ِمثْـَقاُل َذرٍَّة ِيف السََّماَواِت َوال ِيف اْألَْرِض َوال َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َوال َأْكبَـُر ِإالَّ ِيف ِكَتاَعاملِِ اْلَغْيِب ال يَـ وقال تعاىل (
  يعلم  سبحانه املاضي واملستقبل . ثانياً :

  ) . يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهمْ قال تعاىل (
  املاضي . يهم ) احلاضر واملستقبل ( وما خلفهم )( ما بني أيد

  اهللا يعلم اخلفايا وما يف الصدور : ثالثاً :
  ) . ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ كما قال تعاىل ( 

  ) . ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ وقال تعاىل (
ْنَساَن َونـَْعَلُم وقال تعاىل ( ُقْل ِإْن ُختُْفوا َما ِيف ) . وقال تعاىل ( َما تـَُوْسِوُس بِِه نـَْفُسُه َوَحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

  ) . ُصُدورُِكْم أَْو تـُْبُدوُه يـَْعَلْمُه اللَّهُ 
  . وليس شيء يصل إىل األرض أو يصعد من األرض إىل السماء إال قد أحاط اهللا به علماً  رابعاً :

َها َوَما يـَْنزُِل ِمَن السََّماِء َوَما يـَْعرُُج ِفيَها َوُهَو الرَِّحيُم الْ ـيـَْعلَ قال تعاىل (    ) . َغُفورُ ُم َما يَِلُج ِيف اْألَْرِض َوَما َخيْرُُج ِمنـْ
  ويعلم األمور اليت لن تكون كيف تكون لو كانت . خامساً :

  ) . َوَلْو ُردُّوا َلَعاُدوا ِلَما نـُُهوا َعْنُه َوِإنـَُّهْم َلَكاِذبُونَ ر ( كما قال تعاىل عن الكفار حني يكونون يف النا
  ) . َلْو َكاَن ِفيِهَما آِهلٌَة ِإالَّ اللَُّه َلَفَسَدتَا َفُسْبَحاَن اللَِّه َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفونَ وقال تعاىل ( 

ًة هو الذي ثبطهم عنها حبكمته بقوله (واملتخلفون عن غزوة تبوك ال حيضروMا أبدًا ، ألن اهللا  َوَلْو أَرَاُدوا اْخلُُروَج َألََعدُّوا َلُه ُعدَّ
) وهذا اخلروج الذي ال يكون قد علم جل وعال أن لو كان كيف  َوَلِكْن َكرَِه اللَُّه انِْبَعاثـَُهْم فـَثَبََّطُهْم َوِقيَل اقْـُعُدوا َمَع اْلَقاِعِدينَ 

َنةَ ه (يكون ، كما صرح به يف قول ُغوَنُكُم اْلِفتـْ   ) . َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإالَّ َخَباًال َوَألَْوَضُعوا ِخالَلُكْم يـَبـْ
  ويستوي يف علم اهللا السر والعالنية ، والصغري والكبري والغيب والشهادة . سادساً :

  )   اْألَْرِض َوال ِيف السََّماِء َوال َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوال َأْكبَـَر ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ َوَما يـَْعُزُب َعْن رَبَِّك ِمْن ِمثْـَقاِل َذرٍَّة ِيف قال تعاىل ( 
  ) . َوِإْن َجتَْهْر بِاْلَقْوِل فَِإنَُّه يـَْعَلُم السِّرَّ َوَأْخَفىوقال تعاىل (

  ) . َواْألَْرِض إِنَُّه َكاَن َغُفوراً َرِحيماً  ُقْل أَنـَْزَلُه الَِّذي يـَْعَلُم السِّرَّ ِيف السََّماَواتِ وقال تعاىل ( 
َسَواٌء .  َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَكِبُري اْلُمتَـَعالِ .  اللَُّه يـَْعَلُم َما َحتِْمُل ُكلُّ أُنـَْثى َوَما َتِغيُض اْألَْرَحاُم َوَما تـَْزَداُد وَُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِمبِْقَدارٍ 

  ) . َسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّْيِل َوَساِرٌب بِالنـََّهارِ ِمْنُكْم َمْن أَ 
  وعلم اهللا مل يسبقه جهل وال يلحقه نسيان . سابعاً :

  ) . قَاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َريبِّ ِيف ِكَتاٍب ال َيِضلُّ َريبِّ َوال يـَْنَسىقال تعاىل (....  
  ) . َوَما َكاَن رَبَُّك َنِسّياً ... وقال تعاىل (  
  ) .َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن أُمََّهاِتُكْم ال تـَْعَلُموَن َشْيئاً أما علم ابن آدم فمسبوق جبهل ويلحقه نسيان كما قال تعاىل ( 

  علمنا قليل بالنسبة لعلم اهللا . ثامناً :
  ) . ِإالَّ قَِليالً َوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم قال تعاىل ( 
  ر املرتتبة من علمنا بأن اهللا عليم بكل شيء .اآلثا •



 ٥٧

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

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

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

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

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

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

يف البطش احلرام ، ويستعمل اآلذان يف وجبوارحه : ال يستعملها يف احملرمات ، فيستعمل العني يف النظر إىل احلرام ، ويستعمل اليد 
  السماع احلرام .
، أن اهللا يعلم بكل أعماله الصاحلة، ألن اإلنسان يعلم غبة والنشاط والرجاء: الر من معرفتنا أن اهللا عليم بكل شيءوأيضاً نستفيد 

  وأنه لن يضيع منها شيء .
  الفوائد :

  إثبات أن اخلالق هو اهللا تعاىل . - ١
ة على أنه سبحانه وتعاىل ابتدأ خبلق األرض أوًال مث خلق السموات سبعًا ، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة يف هذا دالل - ٢

  أسافله مث أعاليه بعد ذلك .
ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِيف اْألَْرِض لقوله سبحانه ( فيه دليل على أن األصل يف األشياء احلل حىت يقـوم دليل على التحرمي  -٣

يعاً  القاعدة  فكل ما على األرض من األشجار والنباتات واملياه األصل فيه احلل . وهذه اآلية هي نص الدليل القطعي على  ) مجَِ
  .ولباساً وتداوياً وركوباً وزينة ، واملراد إباحة االنتفاع Qا أكًال وشرباً صل يف األشياء املخلوقة اإلباحة)أن األاملعروفة عند الفقهاء (

  يه دليل على أن السموات سبع ، واآليات يف هذا كثرية :ف  -٤
 ) .وقال تعاىل (فقضاهن سبع مسوات ) .تعاىل (تسبح له السماوات السبع وقال ) .كقوله تعاىل (قل من رب السموات السبع

  ) .ي خلق سبع مسوات ومن األرض مثلهناهللا الذوقال تعاىل (
Mاهللا الذي خلق سبع مسوات ومن  التلميح كما يف اآلية السابقة ( ا سبع ولكن جاءوأما األرض فلم يأت يف القرآن التصريح بأ

  األرض مثلهن ) . مثلهن : أي يف العدد .
  وجاءت السنة تبني أن األرضني سبع :

  .( من ظلم قيد شرب من األرض طوقه من سبع أرضني ) متفق عليه  eكقوله 
  إثبات عموم علم اهللا تبارك وتعاىل . - ٥



 ٥٨

َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْألَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا أََتْجَعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيسْ وَ (   ِفُك الدِّ
ْعَلُمونَ    ) . ِبَحْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما ال تـَ

  ] . ٣٠[ البقرة : 
---- -  

أي واذكر يا حممد إذ قال  ) َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالِئَكةِ ( خيرب تعاىل بامتنانه على بين آدم فقال تعاىل  )َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالِئَكِة ( 
  . ربك للمالئكة واقصص على قومك ذلك ، حني قال ربك للمالئكة

اختلف العلماء يف املراد و ،  مًا خيلف بعضهم بعضًا قرنًا بعد قرن وجيًال بعد جيلقو : أي  )ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْألَْرِض َخِليَفًة ( 
  باخلليفة هنا :

  املراد آدم . فقيل :
  .: واملعين باخلليفة هنا يف قول ابن مسعود وابن عباس ومجيع أهل التأويل آدم عليه السالم  قال القرطبي •

  ره .ألنه خليفة اهللا يف تنفيذ أوام
  ورجح هذا القول ابن كثري .ماً خيلف بعضهم بعضاً قرناً بعد قرن وجيًال بعد جيل ، أي قو  وقيل :

  . )َوَجيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اْألَْرِض  وقال ( ) . َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اْألَْرضِ  كما قال تعاىل (
الدماء ) فإنه من املعلوم أن آدم ليس مما يفسد يف  ويدل على أنه ليس املراد آدم قول املالئكة ( أجتعل من يفسد فيها ويسفك

  ( انتهى كالم ابن كثري ) .               األرض ويسفك الدماء .  

: بأن املراد باخلليفة آدم ، وأن اهللا أعلم املالئكة أنه يكون من ذريته من يفعل ذلك الفساد وسفك  ويمكن أن يجاب عن هذا
  الدماء ، فقالوا ما قالوا .

  أي : املالئكة .)  اُلواقَ ( 
  باملعاصي .) أََتْجَعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها  (

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

ب ال يعلمه إال اهللا كما قال تعاىل ( قل ال يعلم من يف السموات فيه دليل على أن املالئكة ال تعلم الغيب ، فالغيوهذا  •
  واألرض الغيب إال اهللا ) .

آدم كما قد يتومهه بعض  قول املالئكة ليس على وجه االعرتاض على اهللا وال على وجه احلسد لبين قال ابن كثير : •
نه شيئًا مل يأذن هلم فيه ، وإمنا هو سؤال استعالم ، وقد وصفهم اهللا تعاىل بأMم ال يسبقونه بالقول أي ال يسألو املفسرين

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

  ملا مسعوا لفظ خليفة فهموا أن يف بين آدم من يفسد ، إذ اخلليفة املقصود منه اإلصالح وترك الفساد . قيل :
  .هللا أعلمهم أن اخلليفة سيكون من ذريته قوم يفسدون يف األرض ويسفكون الدماء إن ا وقيل :

قد علمنا قطعًا أن املالئكة ال تعلم إال ما أْعِلمت وال َتسِبق  ) قَالُوْا َأَجتَْعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَها( قوله تعاىل :  قال القرطبي •
َأَجتَْعُل ( خرج على جهة املدح هلم ، فكيف قالوا  ) َال َيْسِبُقونَُه بالقول( القول ، وذلك عام يف مجيع املالئكة ؛ ألن قوله 

  ؟  ) ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَها
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: املعىن أMم ملا مسعوا لفظ خليفة فهموا أن يف بين آدم من يفسد ؛ إذ اخلليفة املقصود منه اإلصالح وترك الفساد ، لكن فقيل 
وحّقق  ) إين أَْعَلمُ ( صية ؛ فبّني الرّب تعاىل أن فيهم من يفسد ومن ال يفسد فقال تطييباً لقلوQم عّمموا احلكم على اجلميع باملع

  ذلك بأن عّلم آدم األمساء ، وكشف هلم عن مكنون علمه.
 وذلك ألن األرض كان فيها اجلن قبل خلق آدم،  إن املالئكة قد رأت وعلمت ما كان من إفساد اجلن وسفكهم الدماء وقيل :

فأفسدوا وسفكوا الدماء ، فبعث اهللا إليهم إبليس يف جند من املالئكة فقتلهم وأحلقهم بالبحار ورؤوس اجلبال ، فمن حينئذ 
  دخلته الِعزّة.

ِإينِّ َجاِعٌل ِيف ( وقال قتادة : كان اهللا أعلمهم أنه إذا جعل يف األرض خلقًا أفسدوا وسفكوا الدماء ، فسألوا حني قال تعاىل 
والقول األّول أيضًا حسن جدًا ؛ ألن فيه استخراج العلم ، وهذا قول َحَسن ،  أهو الذي أعلمهم أم غريه ) َخِليَفةً األرض 

  ( تفسري القرطيب ) . واستنباطه من مقتضى األلفاظ وذلك ال يكون إال من العلماء ؛ وما بني القولني حسن ، فتأّمله.

ح : تنزيه اهللا عن العيوب والنقائص ، وحبمدك : أي تسبيحًا مصحوبًا حبمدك ، فتكون اجلملة التسبي )َنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك ( وَ 
  متضمنة لتنزيـه اهللا عن النقص ، وإثبات الكمال هللا باحلمد .

تسبيحهم : وقيل تسبيحهم رفع الصوت بالذكر ،  وقيل :تسبيحهم صال5م ،  فقيل :واختلف يف تسبيح املالئكة : •
سئل : أّي الكالم أفضل ؟ قال : (  eأن رسول اهللا  .ملا رواه أبو َذّر هو الصحيح ، ُعرفه يف اللغة وهذا  سبحان اهللا على

                                                                         أخرجه مسلم. ه ) " ما اصطفى اهللا ملالئكته ( أو لعباده ) سبحان اهللا وحبمد
  : نطهرك من كل عيب ، فقال اهللا هلم: أي  )ُس َلَك َونـَُقدِّ ( 
ْعَلُمونَ (  أعلم من املصلحة الراجحة يف خلق هذا الصنف على املفاسد اليت ذكرمتوها ما ال تعلمون : أي )  قَاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما ال تـَ

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

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

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

  الفوائد :
  إثبات القول هللا تعاىل لقوله تعاىل ( وإذ قال ربك .. ) . - ١
  واملالئكة عامل غييب خلقهم اهللا من نور ، وظيفتهم عبادة اهللا تعاىل .إثبات املالئكة .  - ٢

Q م من أركان اإلميان .فاإلميان  
  يف بيان أركان اإلميان ( أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره ) متفق عليه . eقال 

  خلقهم اهللا من نور .
  ( خلقت املالئكة من نور ) رواه مسلم . eكما قال 

  يعبدون اهللا ال يملون .
  ال يفرتون ) . ومعىن ال يفرتون : ال يضعفون . كما قال تعاىل ( يسبحون الليل والنهار

  وقال تعاىل ( فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم ال يسأمون ) .
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  عددهم كثير ال يعلم عددهم إال اهللا .
  كما قال تعاىل ( وما يعلم جنود ربك إال هو ) .

يف كل يوم سبـعون ألف ملك ، ال يعودون إليه آخر ما عليهم ) يف البيت املعمور يف السماء السابعة ( فإذا هو يدخـله  eوقال 
  رواه مسلم .

  ونعرف أسماء بعضهم .
  ( هو الذي موكل بالقطر ) . وميكائيل( هو الذي يأيت بالوحي )  وجبريل( الذي ينفخ يف الصور ) إسرافيل 

ليل فيقول ( اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل فاطر يتوسل بربوبية اهللا هلم يف دعاء االستفتاح يف صالة ال eوهؤالء كان النيب 
السموات واألرض ، عامل الغيب والشهادة ، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون . اهدين ملا اختلف فيه من احلق 

  بإذنك إنك 5دي من تشاء إىل صراط مستقيم ) رواه مسلم .
  ( خازن النار ) . ومالك

  يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ) .قال تعاىل ( ونادوا 
  رضوان .

  قال ابن كثري : وخازن اجلنة ملك يقال له رضوان ، جاء مصرحاً به يف بعض األحاديث .
  فيه أن خلق املالئكة سابق على خلق آدم أيب البشر . - ٣
ال تعاىل ( قل ال يعلم من يف السموات واألرض فيه دليل على أن املالئكة ال تعلم الغيب ، فالغيب ال يعلمه إال اهللا كما ق -٤

  الغيب إال اهللا ) .
  حترمي اإلفساد يف األرض بأنواع املعاصي . - ٥
  أن القتل من أكرب الكبائر . - ٦
  .  موضع شرب إال ملك ساجد أو راكـع) ، ما فيها(أطت السماء وحق هلا أن تئط e، وقد قال فيه عظم عبادة املالئكة لرQا - ٧
  فضل تسبيح اهللا ومحده .فيه  - ٨

  ( أفضل الكالم ما اصطفى اهللا ملالئكته : سبحان اهللا وحبمده ) رواه مسلم . eقال 
) اهللا وحبمده، سبحان اهللا العظيم، ثقيلتان يف امليزان : سبحان على اللسان، حبيبتان إىل الرمحنكلمتان خفيفتان ( eوقال 

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

  أو زاد ) رواه مسلم . قال مثل ما قال
  رواه مسلم  .( ألن أقول : سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب أحب إّيل مما طلعت عليه الشمس ) eوقال 

  فيه عموم علم اهللا ، وأنه سبحانه يعلم املستقبل كيف يكون [ وقد سبقت مباحث العلم ] . - ٩
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َقاَل أَْنِبُئوِني بَِأْسَماِء َهُؤالِء ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ َوَعلََّم آَدَم اْألَْسَماَء كُ (   قَاُلوا ُسْبَحاَنَك ال .  لََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة فـَ
ُهْم بَِأْسَمائِِهمْ .  ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيمُ  َبَأُهْم بَِأْسَمائِِهْم قَاَل أََلْم َأُقْل َلُكْم ِإنِّي  قَاَل يَا آَدُم أَْنِبئـْ فـََلمَّا أَنـْ

  ) . َأْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَأْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُمونَ 
  ] . ٣٣ – ٣١[ البقرة :  

----------------  
اختلف العلماء يف املراد يف  ) َوَعلََّم آَدَم اْألَْمسَاَء ُكلََّها(   املقام أراد اهللا أن يبني فضل آدم فقاليف )َوَعلََّم آَدَم اْألَْسَماَء ُكلََّها ( 

  هذه األمساء اليت علمها اهللا آدم :
  .ورجح هذا ابن جرير الطربي رمحه اهللا علمه أمساء املالئكة وذريته ،  فقيل :

  . ألنه قال ( مث عرضهم ) وهذه عبارة من يعقل
علمه أمساء كل شيء ذوا5ا وصفا5ا وأفعاهلا أمساء املالئكة وأمساء النبيني وأمساء ذرية آدم وأمساء البحار واألشجار  وقيل :

                 واختار هذا القول ابن كثري رمحه اهللا .واألحجار واألواين ، 

  لعموم قوله تعاىل ( وعلم آدم األمساء كلها ) .
  طويل ملا يأتون الناس إليه ( ... فيقولون : يا آدم أنت أبو البشـر ، وعلمك أمساء كل شيء ) .وحلديث الشفاعة ال

  ، وآلدم فضائل :uفيه دليل على فضل آدم  •
  سجد له املالئكة .أو  –أن اهللا نفخ فيه من روحه   –علمه اهللا أمساء كل شيء  –خلقه اهللا بيده  - أنه أبو البشر 

فيقولون : يا آدم أنت أبو البشر ، خلقك اهللا بيده ، وأسجد لك ويل ملا يأتون الناس إليه ( ...الطفقد جاء يف حديث الشفاعة 
  وقال تعاىل ( ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي ) .مالئكته ، وعلمك أمساء كل شيء ) ، 

  رف بالعلم .وفيه أن اإلنسان يش •
إال بأن أظهر علمه  uما أظهر كمال حكمته يف خلقه آدم هذه اآلية دالة على فضل العلم فإنه سبحانه الرازي : قال  •

  ال بالعلم . فلو كان يف اإلمكان وجود شيء من العلم أشرف من العلم لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشيء
  عرض املسميات ( أي األشياء اليت علم آدم أمساءها ) .: أي  )ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة ( 
َقالَ (  معىن ذلك : أنبئوين بأمساء من عرضته عليكم أيتها املالئكة  قال ابن جرير : ) أَْنِبُئوِني بَِأْسَماِء َهُؤالِء ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ  فـَ

القائلون ( أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) من غرينا ، أم مّنا ؟ فنحن نسبح حبمدك ونقدس لك إن كنتم صادقني يف 
 إن جعلت خليفيت يف األرض من غريكم عصاين ذريته ، وأفسدوا فيها ، وسفكوا الدماء ، وإن ُجعلتم فيها أطعتموين ، قيلكم أين

واتبعتم أمري بالتعظيم يل والتقديس ، فإنكم إن كنتم ال تعلمون أمساء هؤالء الذين عرضتهم عليكم من خلقي وهم خملوقون 
م بتعليمي إياه ، فأنتم مبا هو غري موجود من األمور الكائنة اليت مل توجد بعد ، ومبا هو موجودون تروMم وتعاينوMم ، وعلمه غريك

مسترت من األمور اليت هي موجودة عن أعينكم أحرى أن تكونوا غري عاملني ، فال تسألوين ما ليس لكم به علم ، فإين أعلم مبا 
  يصلحكم ويصلح خلقي .     

إما أراد به إن كنتم صادقني يف أنكم أفضل من هذا املخلوق إن كان  ) ن كنتم صادقنيإتعاىل ( : قوله  وقال ابن عاشور •
اخل تعريضاً بأMم أحقاء بذلك ، أو أراد إن كنتم صادقني يف عدم جدارة آدم باخلالفة كما دل عليه .. )  وحنن نسبح( قوهلم 
]رد التفويض أو اإلعالن للسامعني من أهل املأل  ) وحنن نسبح حبمدك( كان قوهلم   )  أجتعل فيها من يفسد فيها( قوهلم 

            األعلى بالرباءة من شائبة االعرتاض على ما اخرتناه.
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أقروا واعرتفوا بعلم اهللا وحكمته ، وقصورهم عن معرفة أدىن شيء ، واعرتافهم  ) قَاُلوا ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا( 
  ليهم ، وتعليمه إياهم ما ال يعلمون .   بفضل اهللا ع

فيه أدب من اآلداب ، وهو أن اإلنسان إذا سئل عن شيء ال يعلمه :  ) قَاُلوا ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَناقوله تعاىل ( •
  أن يقول : اهللا أعلم .

اهللا أعلم ، وال أدري ، اقتداء باملالئكة والنبيني والفضالء الواجب على من سئل عن علم أن يقول إن مل يعلم :  : قال القرطبي
  .من العلماء 

  قال تعاىل ( وال تقف ما ليس لك به علم ) .
  : أي البقاع خري ؟ فقال : ال أدري حىت أسأل جربيل ، فسأل جربيل : فقال : ال أدري .           eوملا سئل النيب 

  ، السر وأخفى ( وسبقت مباحث علم اهللا ) . بكل شيء) ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم  (
  فأوامره وأحكامه وأفعاله كلها حلكمة .اسم من أمساء اهللا متضمن لصفة احلكمة الكاملة هللا تعاىل ،  ) اْلَحِكيمُ ( 
  .هو الذي ال يدخل تدبريه خلل وال زلل  : قال ابن جرير 

  يف حماهلا حبكمته وعدله .احلكيم يف أفعاله وأقواله فيضع األشياء  : وقال ابن كثري
: وقد دلت العقول الصحيحة والفطر السليمة علـى مـا دل عليـه القـرآن والسـنة : أنـه سـبحانه ( حكـيم ) ال يفعـل  قال ابن القيم

شيئاً عبثاً وال لغري معىن ومصلحة وحكمة هي الغاية املقصودة بالفعل ، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة ، ألجلها فعل  
  ما فعل كما هي ناشئة عن أسباب Qا فعل .ك

وقال السعدي : فاال خيلق شيئاً عبثاً ، وال يشرع سدى ، الذي له احلكم يف األوىل واآلخرة ، وله األحكام الثالثة ال يشاركه فيها 
  منازهلا .، واحلكمة : وضع األشياء مواضعها ، وتنزيلها مشارك ، فيحكم بني عباده يف شرعه ، ويف قدره ، وجزائه 

الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمسَاَواٍت فهو سبحانه حكيم يف صنعه ، وحكيم يف شرعه ، فجميع مصنوعاته كلها حمكمة ، قال تعاىل ( •
َقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسئاً ُمثَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّتَـ  ِطَباقًا َما تـََرى ِيف َخْلِق الرَّْمحَِن ِمْن تـََفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تـََرى ِمْن ُفُطورٍ  ْنيِ يـَنـْ

) فال  أََفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْريِ اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفًا َكِثرياً ) وأما يف الشرع فيقول سبحانه ( َوُهَو َحِسريٌ 
  ميكن أن يوجد تناقض يف القرآن  أبداً .

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

َوَما وتكون يف غايته : أي : أن الغاية من خلق اإلنسان حلكمة ، وكذلك احليوانات ، وكذلك مجيع املخلوقات ، كما قال تعاىل (
نَـُهَما بَاِطالً َخَلْقَنا السََّماَء َوا   ) . ْألَْرَض َوَما بـَيـْ

  اآلثار املرتتبة على معرفتنا Qذا االسم : •
نْـَس ِإالَّ لِيَـْعبُـ، وغاية جليلة وهي عبادته سبحانه حيث قال (أن اهللا خلق اخللق حلكمة عظيمة أوًال : ) . ُدونِ ـَوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ

نَـُهَمـا بَـاِطًال َذلِـَك ظَـنُّ الـَِّذيَن  فـار واملالحـدة ، قـال تعـاىل (ومل خيلقهم عبثاً وباطًال كما يظن الك َوَمـا َخَلْقنَـا السَّـَماَء َواْألَْرَض َوَمـا بـَيـْ
َنا ال تُـ ) . وقال تعاىل ( َكَفُروا فـََوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّارِ  َا َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَنَُّكْم ِإلَيـْ   ) . ْرَجُعونَ أََفَحِسْبُتْم أَمنَّ

َوتـََرى اْجلَِباَل َحتَْسبُـَها َجاِمَدًة َوِهَي َمتُرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع اللَّـِه الـَِّذي  حمكم ال خلل فيه وال قصور ، قال تعاىل (أن خلق اهللا ثانيًا :
  ) . أَتْـَقَن ُكلَّ َشْيٍء ِإنَُّه َخِبٌري ِمبَا تـَْفَعُلونَ 
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 –ا أن اهللا حكيم يف كل أفعاله : اقتناع اإلنسان مبا جيـري عليـه ومـا يوجبـه اهللا عليـه ، ألن مـا جيريـه اهللا ونستفيد من معرفتن ثالثًا :
مــن األحكــام مقــرون باحلكمــة ، فــإذا علمــت هــذا يقينيــاً اقتنعــت ســواء كــان هــذا مــن األحكــام الكونيــة أو األحكــام  –عــز وجــل 

  هلا حكمة . الشك أن املصائب  اليت تنال العباد الشرعية ، حىت
  الرضا بالقضاء والقدر . رابعاً :

ُهْم بَِأْسَمائِِهمْ (    . أي أمساء املسميات اليت عرضها اهللا على املالئكة فعجزوا عنها)  قَاَل يَا آَدُم أَْنِبئـْ
َبَأُهْم بَِأْسَمائِِهْم  ( َلمَّا أَنـْ   . تبني للمالئكة فضل آدم عليهم )فـَ

ما غاب يف السموات واألرض أمل أتقدم إليكم أين أعلم : أي   )نِّي َأْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواْألَْرِض قَاَل أََلْم َأُقْل َلُكْم إِ ( 
   عنكم .

  اختلف العلماء ما الذي أبدوه وما الذي كتموه . )  َوَأْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُمونَ ( 
يفسد فيها ويسفك الدماء ) والذي كتموه : ما أسر إبليس يف نفسه من الكرب الذي أبدوه قوهلم ( أجتعل فيها من  فقيل :

  .واختار هذا ابن جرير 

الذي أبدوه قوهلم ( أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) ، والذي كتموه هو قوهلم : لن خيلق ربنا خلقًا إال كنا  وقيل :
  أعلم منه وأكرم .

 تبارك وتعاىل وأنه يعلم السر والعلن ، والظاهر واخلفي .اهللا فيه عموم علم )   ُدوَن َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُمونَ َوأَْعَلُم َما تـُبْ (قوله تعاىل 
  ) . َوِإْن َجتَْهْر بِاْلَقْوِل فَِإنَُّه يـَْعَلُم السِّرَّ َوَأْخَفى) وقال تعاىل ( َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدةِ كما قال تعاىل (

  الفوائد :
  آدم عليه الصالة والسالم . فضل - ١
  أن اإلنسان يشرف بالعلم . - ٢
، فدل ومتييزه وفضله ميزه عليهم بالعلم، فعلمه األمساء كلهافضل العلم ، ووجه ذلك : أنه سبحانه ملا أراد إظهار تفضيل آدم  - ٣

  على أن العلم أشرف ما يف اإلنسان ، وأن فضله وشرفه إمنا هو بالعلم
  وفضل يف اإلنسان فهي من اهللا ، فيجب االعرتاف بذلك والتواضع .فيه أن كل نعمة  - ٤
  . الواجب على من سئل عن علم أن يقول إن مل يعلم : اهللا أعلم ، وال أدري - ٥
  وجوب تنزيه اهللا عن كل نقص . - ٦
  إثبات امسني من أمساء اهللا ومها : العليم ، واحلكيم . - ٧
  مر اهللا وحدوده ، ألن كل شيء يفعله حلكمه .ويتفرع على ذلك عدم االعرتاض على أوا - ٨
  عموم علم اهللا لكل شيء . - ٩
  وجوب اخلوف من اهللا ومراقبته ، ألنه سبحانه ال خيفى عليه شيء . -١٠

  ) . َوِإْذ قـُْلَنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس أََبى َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفر(  
  ] . ٣٤[ البقرة : 

 -------------  
هذا كرامة عظيمة من اهللا تعاىل آلدم امنت Qا على ذريته ، حيث أخرب أنه تعاىل أمر ) َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم ( 

  املالئكة بالسجود آلدم .
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  .م وحكمة األمر بالسجود إظهار االعرتاف بفضله عليه السالوقال اآللوسي : 
  أي سجدوا مجيعاً غري إبليس .)  َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليسَ ( 
  امتنع .)  أََبى(  
  . تعاظم) َواْسَتْكبَـَر (  

  وصار من الكافرين . :أي )  وََكاَن ِمَن اْلَكاِفر( 
  ). املغرقنيَفَكاَن ِمَن ( قيل : كان هنا مبعىن صار ؛ ومنه قوله تعاىل  ) وََكاَن ِمَن الكافرينقوله تعاىل (  •

 وقال مجهور املتأّولني : املعىن أي كان يف علم اهللا تعاىل أنه سيكفر ؛ ألن الكافر حقيقًة واملؤمَن حقيقًة هو الذي قد علم اهللا منه
  املوافاة.

  . )إمنا األعمال باخلواتيم ( يف صحيح البخاري  eقلت : وهذا صحيح ؛ لقوله 
ني ألف سنة ، وأُْعطي الرياسة واخلِزانة يف اجلنة على االستدراج ؛ كما أْعطى املنافقون شهادة وقيل : إن إبليس عبد اللَّه تعاىل مثان

أن ال إله إال اهللا على أطراف ألسنتهم ، وكما أُْعطي بـَْلَعام االسم األعظم على طرف لسانه ؛ فكان يف رياسته والكرب يف نفسه 
  متمكن.

ًا ، ألنه يسرت البذر ويغطيه ويدفنه يف األرض ، ومسي الليل كافرًا ألنه يغطي كل الكفر لغة : السرت ، ومنه مسي الزارع كافر  •
شيء ، ومسيت الكفارة بذلك ألMا تسرت الذنب ، ومسي الشخص كافرًا ألنه يسرت نعمة اهللا عليه ، والكفر باهللا ينقسم إىل 

  قسمني :
ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن ر استكبار كما قال اهللا ( : كفر استكبار وعناد وإصرار ، ومنه كفر إبليس ، فهو كفأحدهما 
  ) . اْلَكاِفرِينَ 
) ، ومنه كفر قريش حيث قالوا فيما  َوَما َجيَْحُد ِبآياتَِنا ِإالَّ اْلَكاِفُرونَ : كفر جحود وتكذيب وإنكار ، كما قال تعاىل (والثاني 

  ) . ِإَهلاً َواِحداً ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ  َأَجَعَل اْآلِهلَةَ حكى اهللا عنهم (
( اثنتان يف الناس مها Qم كفر : الطعن يف  eيف النساء ( تكفرن العشري ) وقال  eويطلق الكفر على املعصية : كما قال 

  النسب والنياحة على امليت ) رواه مسلم .
  ماء ما املراد باملالئكة :اختلف العل) َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمالِئَكِة قوله تعاىل ( •

  : مالئكة األرض فقط . فقيل
  .: مالئكة األرض والسماء  وقيل

  ونسبه الرازي لألكثر .
  ) . َفَسَجَد املالئكة ُكلُُّهْم َأْمجَُعونَ  ورجحه ابن كثري ، لقوله تعاىل (

  مع إبليس يف األرض.اخلتفوا يف املالئكة الذين أمروا بالسجود، فقيل : هم الذين كانوا  قال القاسمي : •
قال تقي الدين ابن تيمية : هذا القول ليس من أقوال املسلمني واليهود والنصارى، وقيل : هم مجيع املالئكة حىت جربيل 

  ) .تفسري القامسي ( وميكائيل، وهذا قول العامة من أهل العلم بالكتاب والسنة. 
 )فسجد املالئكة كلهم أمجعون ( والبهتان، ألنه سبحانه قال : ومن قال خالفه فقد رد القرآن بالكذب  قال ابن تيميةو  •

  ) .جمموع الفتاوي م .    ( وهذا تأكيد للعمو 
  اختلف ما املراد بالسجود :.. ) اْسُجُدوا ِآلَدَم قوله تعاىل ( •
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  املراد بالسجود اخلضوع ال االحنناء . فقيل :
لسجود ال شك أنه يف عرف الشرع عبارة عن وضع اجلبهة على فضعيف أيضًا ؛ ألن ا ل الرازي مضعفًا هذا القول : ...قا

  .األرض فوجب أن يكون يف أصل اللغة كذلك ؛ ألن األصل عدم التغيري 
  كان قبلة والسجدة هللا .  وقيل :
  السجود آلدم إكراماً واحرتاماً ، وهي طاعة هللا ألMا امتثال ألمر اهللا تعاىل .  وقيل :

السجود تعظيم هللا ألنه امتثال أمره ال عبادة آدم ، وال سجود إال بأمر اهللا ، واألمر إن كان ممتثًال  فهذا، الراجح وهذا القول هو
وسائر األنبياء، فأي جرمية يف الدنيا أعظم من  eبه أمر اهللا فاملطاع فيه اهللا، ونظريه أن مَلك املوت يقال له: اقبض روح حممد 

األولياء ؟ لكن ملك املوت مأمور من اهللا ، فهو مطيع يف ذلك الفعل ، ألنه إمنا فعله ونزع روحه ، وقتل األنبياء و  eقتل النيب 
 بأمر اهللا .

َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإينِّ َخاِلٌق َبَشرًا مِّن َصْلَصاٍل مِّْن هذا األمر بالسجود كان قبل خلق آدم كما قال تعاىل يف احلجر (  •
  ) .ا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فـََقُعواْ َلُه َساِجِديَن فَِإذَ  َمحٍَإ مَّْسُنونٍ 

مل يبني هنا هل قال هلم ذلك قبل خلق آدم أَو بعد خلقه ؟  )َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمالَِئَكِة اسجدوا آلَدمَ (قوله تعاىل  : قال  الشنقيطى •
َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمآلِئَكِة ِإينِّ َخاِلٌق َبَشراً ( فقال يف احلجر  وقد صرح يف سورة احلجر وص بأنه قال هلم ذلك قبل خلق آدم ،

ِإْذ قَاَل رَبَُّك ( ، وقال يف سورة ص ) مِّن َصْلَصاٍل مِّْن َمحٍَإ مَّْسُنوٍن فَِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فـََقُعوْا لَُه َساِجِدينَ 
  ) . ٌق َبَشراً مِّن ِطٍني فَِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فـََقُعواْ َلُه َساِجِدينَ لِْلَمالَِئَكِة ِإينِّ َخالِ 

  إبليس مسي بذلك ألنه أبَلَس من رمحة اهللا : أي أيس منها يأساً ال رجاء بعده . •
ليس عن السجود لكنه بينه تعاىل يف آيات أخرى  مل يبني سبب رفض واستكبار إب . )..َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب قوله تعاىل ( •

ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ كقوله تعاىل  (   أنا خري ) . قَاَل َما َمنَـَعَك أَالَّ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك قَاَل أَنَا َخيـْ
  وهذا قياس فاسد ألمور :

  مقابلة النص فاسد االعتبار . : أنه يف مقابلة النص ، وأي قياس يف أوالً 
: أنا ال نسلم أن النار خري من الطني ، بل الطني خري من النار ، ألن طبيعتـها الطيش واإلفساد والتفريق ، وطبيعته الرزانة  ثانياً 

  واإلصالح .
 من آدم ، ألن شرف األصل ال : أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن النار خري من الطني ، فإنه ال يلزم من ذلك أن إبليس خري ثالثاً 

  يقتضي شرف الفرع .
بعض العلماء على أن إبليس من املالئكة ، وهذه املسألة اختلف فيها  قوله تعاىل : ( فسجدوا إال إبليس ) استدل Qا •

  العلماء على قولني :
  : أن إبليس ليس من املالئكة بل هو من اجلن . القول األول

  ( إال إبليس كان من اجلن ) واجلن غري املالئكة ، وهذا نص قرآين صريح يف حمل النزاع . لآلية اليت يف سورة الكهف  -أ
َال يـَْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما وألن املالئكة معصومني من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس كما قال تعاىل عنهم ( -ب

  ) .يـُْؤَمُروَن 
  اجلان من مارج من نار ) رواه مسلم .ئكة من نور ، وخلق ( خلقت املال eولقوله  -ج
  ) .أفتتخذونه وذريته أولياء من دوين وهم لكم عدو  (أن إبليس له نسل وذرية قال اهللا تعاىل  -د
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لما دخل وقالوا إن استثناء اهللا إياه منهم ال يدل على كونه من مجلتهم، وإمنا استثناه منهم، ألنه كان مأمورًا بالسجود معهم، ف
  معهم يف األمر جاز إخراجه باالستثناء منهم. 

  : أنه أصله كان من املالئكة .ونسب هذا القول القرطيب جلمهور العلماء . القول الثاني
قاله ابن عباس ، وابن مسعود ، وسعيد بن املسيب ، واختاره الشيخ موفق الدين ، والشيخ أبو احلسن األشعري ، قال القامسي : 

  .الكية ، وابن جرير الطربي . قال البغوي : هذا قول أكثر املفسرين وأئمة امل
يَس } فلوال أنه من ألنه سبحانه أمر املالئكة بالسجود آلدم . قال تعاىل : { َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبْلِ  

ا توجه األمر إليه بالسجود ، ولو 
َ
  كن عاصياً ، وملا استحق اخلزي والنكال .يمل يتوجه األمر إليه بالسجود مل املالئكة ، مل

  ناء منهم دليل على أنه منهم .فإخراجه باالستث وقالوا :
ِملَ  ) ِإالَّ ِإبِْليَس كان ِمَن اجلِْنِّ ( ، فاختلفوا يف قوله تعاىل وعلى قول من يقول : إن إبليس كان من املالئكة  قال الماوردي : •

  اهللا تعاىل Qذا االسم ، على أربعة أقاويل :  مساه
  : أMم حي من املالئكة ُيَسمَّْون جّناً كانوا من أشدِّ املالئكة اجتهاداً ، وهذا قول ابن عباس.أحدها 

  أنه جعل من اجلنِّ ، ألنه من ُخزَّاِن اجلنَِّة ، فاشتق امسه منها ، وهذا قول ابن مسعود. والثاني :
  ي بذلك ألنه ُجنَّ عن طاعة ربِّه ، وهذا قول ابن زيٍد.أنه مس والثالث :
  .أن اِجلنِّ لكلِّ ما اْجَنتَّ فلم يظهر ، حىت إMم َمسَُّوا املالئكة جناً الستتارهم ، وهذا قول أيب إسحاق  والرابع :
  الفوائد :

  إثبات القول هللا . - ١
  : ، وآلدم فضائلوا له تعظيماً له بيان فضل آدم على املالئكة ، حيت أن اهللا أمر املالئكة أن يسجد - ٢

  وأسجد له املالئكة . –أن اهللا نفخ فيه من روحه   –علمه اهللا أمساء كل شيء  –خلقه اهللا بيده  - أنه أبو البشر 
ان أن السجود لغري اهللا إذا كان بأمر اهللا فهو عبادة ، ألن اهللا تعاىل حيكم مبا شاء ، ويدل على أن احملرم إذا كان بأمر اهللا ك - ٣

  ، حني أمره اهللا أن يذبح ابنه إمساعيل فامتثل أمر اهللا. uعبادة قصة إبراهيم 
 أن ترك السجود هللا كفر باهللا . - ٤
أن األمر يقتضي الوجوب إذا مل يوجد قرينة ، وجه الداللة : أن اهللا قال للمالئكة ( اسجدوا ) فلما امتنع إبليس وّخبه  - ٥

) . ومما  ِليُس َما َمنَـَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكبَـْرَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلَعاِلنيَ قَاَل يَا ِإبْ وحكم عليه بالعصيان وقال (
َنٌة أَْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ يدل على أن األمر للوجوب قوله تعاىل (   ) . فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُخيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

  احلذر من الرجس والسريرة اخلبيثة ، ألن إبليس غلبه ما يف قلبه من الرجس والسريرة اخلبيثة حىت استكرب وأىب . - ٦
 طاعة املالئكة لرQا . - ٧

ْقَربَا َهِذِه الشَّ (  َها رََغدًا َحْيُث ِشْئُتَما َوال تـَ َتُكونَا ِمَن الظَّاِلِمينَ َوقـُْلَنا يَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة وَُكال ِمنـْ فََأزَلَُّهَما  َجَرَة فـَ
َها فََأْخَرَجُهَما ِممَّا َكانَا ِفيِه َوقـُْلَنا اْهِبُطوا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اْألَرْ    ) .ِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحينٍ الشَّْيطَاُن َعنـْ

  ] . ٣٦ – ٣٥[ البقرة : 
 ----------  

يقول تعاىل إخباراً عما أكرم به آدم ، بعد أن أمر املالئكة بالسجود له ( فسجدوا ) قـُْلَنا يَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة وَ ( 
  إال إبليس ) إنه أباحه اجلنة يسكن منها حيث يشاء ، ويأكل منها حيث يشاء .
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  نا جنة اخللد .وسبق معىن اجلنة يف اللغة ، ويف االصطالح ، واملراد ه
عطف على ( وقلنا للمالئكة اسجدوا ) أي بعد أن انقضى ذلك ... ) َوقـُْلَنا يَا آَدُم اْسُكْن قوله تعاىل (  قال ابن عاشور •

قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة ، وهذه تكرمة أكرم اهللا Qا آدم بعد أن أكرمه بكرامة اإلجالل من تلقاِء املالئكة ، 
ختويله سكىن اجلنة نداء تنويه بذكر امسه بني املإل األعلى ، ألن نداءه يسرتعي إمساع أهل املإل األعلى  ونداء آدم قبل

  فيتطلعون ملا سيخاطب به .
: قوله ( وزوجك ) أمجعوا على أن املراد بالزوجة حواء وإن مل يتقدم ذكرها يف هذه السورة ويف سائر القرآن ما  قال الرازي •

َها َزْوَجَها ) يدل على ذلك وأMا  خملوقة منه كما قال اهللا تعاىل يف سورة النساء ( الذي َخَلَقُكْم ّمن نـَّْفٍس واحدة َوَخَلَق ِمنـْ
َها َزْوَجَها لِيَ  َها ) ، وروي ويف األعراف ( َوَجَعَل ِمنـْ إن املرأة خلقت من ضلع الرجل فإن أنه قال ( eعن رسول اهللا  ْسُكَن ِإلَيـْ

  .ت Qا واستقامت)5ا وإن تركتها انتفعأردت أن تقيمها كسر 
  قال العلماء : وهلذا كانت املرأة َعْوجاء ؛ ألMا ُخلقت من أعوج وهو الّضلع. قال القرطبي : •
ُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْجلَنََّة وَُكَال أََمَر اللَُّه آَدَم َعَلْيِه السََّالُم َأْن َيْسُكَن ُهَو َوَزْوَجُتُه اْجلَنََّة فـََقاَل ( َوقـُْلَنا يَا آَدُم اسْ  :قال ابن كثير  •

َها َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتَما َوَال تـَْقرَبَا َهِذِه الشََّجَرَة فـََتُكونَا ِمَن الظَّالِِمَني ) .وقال يف األعراف ( َويَا  آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك ِمنـْ
َها َرَغدًا َحْيُث ِشْئُتَما َوَال   تـَْقَربَا َهِذِه الشََّجرََة فـََتُكونَا ِمَن الظَّاِلِمَني ) َوقَاَل تـََعاَىل ( َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا اْجلَنََّة وَُكَال ِمنـْ

َجتُوَع  ِإنَّ َلَك َأالَّ  .ِة فـََتْشَقى نَّ فـَُقْلَنا يَا آَدُم ِإنَّ َهَذا َعُدوٌّ َلَك َولَِزْوِجَك َفَال ُخيْرَِجنَُّكَما ِمَن اجلَْ  .َجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب ِآلَدَم َفسَ 
َوأَنََّك َال َتْظَمُأ ِفيَها َوَال َتْضَحى ) وسياق هذه اآليات يقتضي أن خلق حواء كان قبل دخول آدم اجلنة ؛ . ِفيَها َوَال تـَْعَرى 

  ( البداية والنهاية ) .َهِذِه اْآليَاِت  اق ، َوُهَو ظَاِهرُ لقوله ( َويَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْجلَنََّة ) وهذا قد صرح به ابن إسح
  العلماء يف اجلنة اليت أسكنها آدم هل هي جنة اخللد أم ال على قولني : فاختل •

  : أMا ليست جنة اخللد ، وإمنا جنة يف األرض . واستدلوا : القول األول
  زمن دخوهلا .قالوا : إن جنة اخللد يكون دخوهلا يوم القيامة ، ومل يأت 

  وقالوا : وصف اهللا اجلنة بأMا ( دار املقامة ) فمن دخلها أقام Qا ، ومل يقم آدم باجلنة اليت دخلها .
  وقالوا : إن جنة اخللد دار سالمة مطلقة ، ال دار ابتالء وامتحان ، وقد ابتلي فيها آدم بأعظم االبتالء .

  وصل إليها إبليس الرجس النجس املذموم حىت فنت فيها آدم .وقالوا : ولو كان آدم أسكن جنة اخللد ، فكيف ت
  : أMا جنة اخللد . واستدلوا : القول الثاني

  بقوله تعاىل ( اهبطوا ) واهلبوط يكون من أعلى إىل أسفل .
َوأَنََّك َال َتْظَمُأ ِفيَها َوَال ، ْعَرى ِإنَّ َلَك أَالَّ َجتُوَع ِفيَها َوَال تَـ وقالوا : إن اهللا وصفها بصفات ال تكون إال يف جنات اخللد فقال ( 

  ) وهذا ال يكون يف الدنيا أصالً . َتْضَحى
وجاء يف الصحيحني يف حديث احتجاج آدم وموسى ، ( قال موسى آلدم : أخرجتنا ونفسك من اجلنة ) ولو كانت يف األرض 

  فهم قد خرجوا من بساتني ، فلم خيرجوا من اجلنة .
  . حالصحيوهذا القول هو 

  وال التفات ملا ذهبت إليه املعتزلة والقدرية من أنه مل يكن يف جنة اخلُْلد وإمنا كان يف جنة بأرض َعَدن. قال القرطبي : •
الَّ ( وقال )  الَّ لَْغٌو ِفيَها َوَال تَْأثِيمٌ ( واستدلوا على بدعتهم بأMا لو كانت جنة اخللد ملا وصل إليه إبليس ، فإن اللَّه يقول 

َوَما (وأنه ال خيرج منها أهلها لقوله : ) ،  ِإالَّ ِقيًال َسَالماً  َال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغوًا َوَال تَْأثِيماً ( وقال )  ُعوَن ِفيَها َلْغوًا َوَال ِكذَّاباً َيْسمَ 
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َها ِمبُْخَرِجنيَ  وقد َلَغا فيها إبليس ،  اصي تطهريًا هلاوأيضًا فإن جنة اخلُْلد هي دار الُقْدس ، ُقّدست عن اخلطايا واملع) ،  ُهْم مِّنـْ
  وَكَذب ، وُأْخرِج منها آدم وحواء مبعصيتهما.

ْلك الذي ال يبَلى ؟ 
ُ
قالوا : وكيف جيوز على آدم مع مكانه من اهللا وكمال عقله أن يطلب شجرة اخلُْلد وهو يف دار اخلُْلد وامل

ن قال : أسأل اهللا اجلنة ؛ مل يُفهم منه يف تعارف اخللق إال طلب جنة فاجلواب : أن اهللا تعاىل َعّرف اجلنة باأللف والالم ؛ وم
  . اخللد

وال يستحيل يف العقل دخول إبليس اجلنة لتغرير آدم ؛ وقد َلِقي موسى آدم عليهما السالم فقال له موسى : أنت أشقيَت ُذرّيتك 
عروفة ، فلم ينكر ذلك آدم ، ولو كانت غريها لرّد على وأخرجتهم من اجلنة ؛ فأدخل األلف والالم ليدل على أMا جنة اخللد امل

  موسى ؛ فلما سكت آدم على ما قـَّرره موسى صّح أن الدار اليت أخرجهم اهللا عّز وجّل منها خبالف الدار اليت ُأخرجوا إليه.
تنع أن تكون دار اخللد ملن أراد وأما ما احتجوا به من اآلي فذلك إمنا جعله اهللا فيها بعد دخول أهلها فيها يوم القيامة ، وال مي

  اهللا ختليده فيها وقد خيرج منها من ُقضي عليه بالفناء.
وقد أمجع أهل التأويل على أن املالئكة يدخلون اجلنة على أهل اجلنة وخيرجون منها ، وقد كان مفاتيحها بيد إبليس مث انتزعت 

  ( تفسري القرطيب ) . ج منها وأخرب مبا فيها وأMا جنة اخللد حقاً .ليلة اإلسراء مث خر  eمنه بعد املعصية ، وقد دخلها النّيب 

َها رََغدًا (    أي هنيئاً واسعاً طيباً .) وَُكال ِمنـْ
  أي : من أّي مكان من اجلنة أردمتا ويف أي زمان .) َحْيُث ِشْئُتَما ( 
ْقَربَا َهِذِه الشََّجَرَة (  ُمهَا ِبُغُروٍر فـََلمَّا َذاقَا الشََّجَرَة بََدْت َهلَُما َسْوآتـُُهَما َوَطِفَقا ف أي فال تأكال منها كما قال تعاىل () َوال تـَ َدالَّ

  ) . وٌّ ُمِبنيٌ  َلُكَما ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكَما َعدُ َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْجلَنَِّة َونَاَداُمهَا رَبـُُّهَما أَملَْ أَنـَْهُكَما َعْن تِْلُكَما الشََّجَرِة َوأَُقلْ 
النهُي عن القرب يقتضي النهي عن األكل بطريق األوىل ، وإمنا Mى عن القرب سّداً للذريعة ) َوَال تـَْقَربَا (  قال في التسهيل •

  ع .، فهذا أصل يف سّد الذرائ
ي : ال تأكال منها ، وإمنا علق أي : هذه احلاضرة من الشجر ، أ )َوال تـَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرَة  قوله تعاىل ( قال القاسمي : •

النهي بالقربان منها ، مبالغة يف حترمي األكل ، ووجوب االجتناب عنه ، ألن القرب من الشيء مقتضى األلفة . واأللفة : 
  داعية للمحبة ، وحمبة الشيء تعمي وتصّم . فال يرى قبيحاً ، وال يسمع Mياً ، فيقع . والسبب الداعي إىل الشر منهّي عنه ،

ملا كان النظر داعيًا إىل األلفة ، واأللفة  ن )العينان تزنيا(  e كما أن السبب املوصل إىل اخلري مأمور به . وعلى ذلك قوله
َوال تـَْقَربُوا َماَل ( ،  )َوال تـَْقَربُوا الزَِّىن ( إىل احملبة ، وذلك مفٍض الرتكابه ، فصار النظر مبدأ الزنا . وعلى هذا قوله تعاىل 

  ) .ِتيِم ِإالَّ بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن اْليَ 
  اختلف العلماء باملراد Qذه الشجرة : ) َوال تـَْقَربَا َهِذِه الشََّجرََة قوله تعاىل ( •
  هي شجرة الكرم . فقيل : 

  : السنبلة .  وقيل
  غري ذلك . وقيل :شجرة التني ،  وقيل :

يف ذلك أن يقال : إن اهللا جل ثناؤه Mى آدم وزوجته  والصواب : ما رجحه ابن جرير من عدم تعيني ذلك حيث قال والراجح 
عن أكل شجرة بعينها من أشجار اجلنة دون سائر أشجارها ، فأكال منها ، وال علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيني ، ألن 

  اهللا مل يضع لعباده دليًال على ذلك يف القرآن وال يف السنة الصحيحة .
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ليس يف شيء من هذا التعيني ما يـَْعُضده خٌرب ؛ وإمنا الصواب أن يُعتقد أن اهللا تعاىل Mى آدم عن شجرة و  وقال ابن عطية : •
  فخالف هو إليها وعصى يف األكل منها.

  : ما وجه احلكمة يف ختصيص تلك الشجرة بالنهي ؟فإن قيل  •
  فاجلواب : أنه ابتالء من اهللا تعاىل مبا أراد.

ا ثقل من بني أشجار اجلنة ، فلما أكل منها : قيل أخرج إىل الدار اليت تصلح ملا يكون منك ( زاد وقال أبو العالية : كان هل
  املسري ) .

َتُكونَا ِمَن الظَّاِلِمينَ (   أي فتصريا من الذين ظلموا أنفسهم مبعصية اهللا ، مبخالفة أمره .)  فـَ
 ) قال بعض العلماء هذا النهي Mي حترمي ويدل عليه أمور :َوال تـَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرَة  قوله تعاىل (:  قال الرازي •

يم ِإالَّ باليت ِهَي أن قوله تعاىل (َوَال تـَْقرَبَا هذه الشجرة ) كقوله ( َوَال تـَْقَربُوُهنَّ حىت َيْطُهْرَن ) وقوله (َوَال تـَْقَربُوْا َماَل اليت أحدها :
  َأْحَسُن ) فكما أن هذا للتحرمي فكذا األول .

 أنه قال ( فـََتُكونَا ِمَن الظاملني ) معناه : إن أكلتما منها فقد ظلمتما أنفسكما أال ترامها ملا أكال (قَاَال رَبـََّنا ظََلْمَنا نيها :وثا
  أَنُفَسَنا ) .
  لرازي ) .أن هذا النهي لو كان Mي تنزيه ملا استحق آدم بفعله اإلخراج من اجلنة وملا وجبت التوبة عليه ( تفسري ا وثالثها :

  ما أكل من الشجرة ؟ هل كان آدم ناسياً عند •
  كان ناسياً .  قيل :

  ) . َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإَىل آَدَم ِمْن قـَْبُل فـََنِسَي وَملَْ جنَِْد لَُه َعْزماً لقوله تعاىل (
  ) . َوَعَصى آَدُم رَبَُّه فـََغَوى ويضعف هذا القول قوله تعاىل (

فـََوْسَوَس ِإلَْيِه الشَّْيطَاُن قَاَل يَا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى َشَجرَِة طمع يف جنة اخللد كما يف قول إبليس له (إنه كان عامدًا وأنه  وقيل :
َلى   ) . واهللا أعلم . اْخلُْلِد َوُمْلٍك ال يـَبـْ

(َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإَىل فقال  مًا وَجْزماً اهللا تعاىل يف كتابه بذلك َحتْ و الصحيح إلخبار ، وقال : قلت : وه جح القرطبي األولور  •
، ولكن ملا كان األنبياء عليهم السالم يلزمهم من التحفظ والتيّقظ لكثرة معارفهم وُعُلّو آَدَم ِمْن قـَْبُل فـََنِسَي وَملَْ جنَِْد َلُه َعْزماً) 

  فاً .منازهلم ما ال يلزم غريهم كان تشاغله عن تذّكر الّنهي تضييعاً صار به عاصياً ؛ أي خمال
  : اختلفوا يف أكل آدم الشجرة : قال في التسهيل •
  ) . فـََنِسَي وَملَْ جنَِْد َلُه َعْزماً ( أنه كان على وجه النسيان ، لقوله تعاىل  فاألظهر 
  .سكر من مخر اجلنة فحينئٍذ أكل منها ، وهذا باطل؛ ألن مخر اجلنة ال تسكر  :وقيل  

  .ا عند من أجاز على األنبياء الصغائر أكل عمداً وهي معصية صغرى ، وهذ وقيل :
  .تأّول آدم أن النهي : كان عن شجرة معينة فأكل من غريها من حنسها  وقيل :

  اً .ملا حلف له إبليس صدقه؛ ألنه ظّن أنه ال حيلف أحد كذب وقيل : 
  أي استزهلما ، وأوقعهما يف الزلل وهو اخلطأ .) فََأزَلَُّهَما الشَّْيطَاُن (  
َها( اىل قوله تع • ) قيل املراد ( عن اجلنة ) ويكون املعىن : حنامها الشيطان عن اجلنة ، وقيل : ( عن الشجرة ) ويكون املعىن  َعنـْ

  : أزهلما الشيطان بسببها ، أي بسبب أكلهما منها .
َها : (  قال في التسهيل •   الضمري عائد على اجلنة ، أو على الشجرة فتكون عن سببية على هذا .) َعنـْ
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 قد بني تعاىل يف موضع آخر كيف أزهلما وذلك بالقسم واإلغواء .و  •
  ) . فـََوْسَوَس ِإلَْيِه الشَّْيطَاُن قَاَل يَا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اْخلُْلِد َوُمْلٍك ال يـَبـَْلىكما قال تعاىل (

  ) . َوقَاَمسَُهَما ِإينِّ َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحنيَ وقال تعاىل (
  ) . َوقَاَل َما نـََهاُكَما رَبُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجرَِة ِإالَّ أَْن َتُكونَا َمَلَكْنيِ أَْو َتُكونَا ِمَن اْخلَاِلِدينَ ال تعاىل عنه (وق
وال خالف بني أهل التأويل وغريهم أن إبليس كان متوّيل إغواء آدم ؛ واختلف يف الكيفية : فقال ابن قال القرطبي :  •

بن عباس ومجهور العلماء : أغوامها مشافهة ؛ ودليل ذلك قوله تعاىل ( َوقَاَمسَُهَمآ ِإينِّ َلُكَما َلِمَن الناصحني ) واملقامسة مسعود وا
  ظاهرها املشافهة.

  احلذر من مكايد الشيطان ، فإنه كاد لألبوين باألميان الكاذبة أنه ناصح هلما وأنه إمنا يريد خلودمها يف اجلنة . •
ه : التخويف بالفقر  ، وختويفه للمؤمنني من أوليائه فال جياهدوMم وال يأمروMم باملعروف وال ينهوMم عن املنكر كما ومن مكايد
َا َذِلُكُم الشَّْيطَاُن ُخيَوُِّف أَْولَِياَءه) وقال تعاىل ( الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكْم بِاْلَفْحَشاءِ قال تعاىل (   املعىن : خيوفكم بأوليائه . ) ِإمنَّ

: وتفيد اآلية إثارة احلسرة يف نفوس بين آدم على ما أصاب آدم من جراء عدم امتثاله لوصاية اهللا تعاىل قال ابن عاشور  •
وموعظة تُنبُِّه بوجوب الوقوف عند األمر والنهي والرتغيب يف السعي إىل ما يعيدهم إىل هذه اجلنة اليت كانت ألبيهم وتربيِة 
العداوة بينهم وبني الشيطان وجنده إذ كان سببًا يف جر هذه املصيبة ألبيهم حىت يكونوا أبدًا ثأرًا ألبيهم ُمعادين للشيطان 
ووسوسته مسيئني الظنون بإغرائه كما أشار إليه قوله تعاىل ( يا بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة ) 

  . و )وقوله هنا ( بعضكم لبعض عد
وهذا أصل عظيم يف تربية العامة وألجله كان قادة األمم يذكرون هلم سوابق عداوات منافسيهم وَمن غلبهم يف احلروب ليكون 

  ذلك باعثاً على أخذ الثأر.
  كيف وسوس إبليس لهما ؟ . •
 : أنه دخل يف فم احلية . قيل
 تنع .: أنه ُمنع من دخوهلا مكرماً ، أما على وجه اإلهانة فال مي وقيل
 : أنه وسوس هلما وهو باألرض . وقيل
   : أنه وسوس إىل آدم وهو خارج باب اجلنة . واهللا أعلم بالصواب . وقيل

  شاركت حواء باألكل كما قال تعاىل ( فأكال منها ) . •
  احة .أي من نعيم اجلنة من اللباس واملنزل الرحب والرزق اهلينء والر )  فََأْخَرَجُهَما ِممَّا َكانَا ِفيهِ ( 
هذا اخلطاب آلدم وحواء وإبليس ، وهذه العداوة بني آدم وذريته وبني الشيطان ، كما ) َوقـُْلَنا اْهِبُطوا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ  (

  قال تعاىل ( إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدواً ) .
  وهذا الصحيح .: آدم وإبليس وحواء تبع آلدم  وأما ما ورد يف قوله بالتثنية ( اهبطا منها ) قيل املراد آدم وحواء ، وقيل

  اعلم أن يف هذه اآليات حتذيراً عظيماً عن كل املعاصي من وجوه : :قال الرازي  •
  . كان على وجل شديد من املعاصيبسبب إقدامه على هذه الزلة الصغرية   uأن من تصور ما جرى على آدم  أحدها : 

  واحلرص .التحذير عن االستكبار واحلسد  وثانيها :
  أنه سبحانه وتعاىل بني العداوة الشديدة بني ذرية آدم وإبليس ، وهذا تنبيه عظيم على وجوب احلذر. وثالثها :

  فإن قيل ما احلكمة من إهباط آدم من اجلنة ؟ ذكر ابن القيم رمحه اهللا عدة حكم : •
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نصب الدنيا وغمومها ومهومها ما يُعّظم به عندهم فقال : ليعود إليها على أحسن أحواله ، فأراد سبحانه أن سيذيقه وولده من 
  مقدار دخوهلم إليها يف الدار ، فإن الضد يظهر حسنه الضد ، ولو تربوا يف دار النعيم مل يعرفوا قدرها .

، نهم Qمونه، فخّلى بينهم وبني أعدائه، وامتح، فإنه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسًال وأولياء وشهداء حيبهم وحيبوأيضاً 
فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأمواهلم يف مرضاته وحمابه ، نالوا من حمبته ورضوانه والقرب منه ما مل يكن لُينال بدون ذلك أصًالُ◌ ، 
فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة واحلب فيه والبغض فيه ومواالة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات ، ومل يكن يُنال 

  ال على الوجه الذي قّدره وقضاه من إهباطه إىل األرض .هذا إ
، فإنه سبحانه له األمساء احلسىن ، فمن أمسائه : الغفور ، والرحيم ، واحلليم ، واخلافض ، الرافع .. والبد من ظهور آثار  وأيضاً 

ه احلسىن ، فيغفر ملن يشاء ، ويرحم هذه األمساء ، فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دار يظهر عليهم فيها أثر أمسائ
  من يشاء ، وخيفض من يشاء ، ويرفع من يشاء ، ويعز من يشاء ، ويذل من يشاء . 

، ويعز ويذل ، فاقتضى الذي يأمر وينهى ، ويثيب ويُعاقب، ويهني ويكرم، وامللك هو فإنه سبحانه املِلك احلق املبني ، وأيضاً 
  داراً جتري عليهم فيها أحكام امللك ، مث ينقلهم إىل دار يُتم عليهم فيها ذلك .ملكه  سبحانه أن ينزِل آدم وذريته 

أنزهلم إىل دار يكون إمياMم فيها بالغيب هو اإلميان النافع ، وأما اإلميان بالشهادة فكل أحد يؤمن  –سبحانه  –، فإنه  وأيضاً 
خلقوا يف دار النعيم مل ينالوا درجة اإلميان بالغيب ، واللذة والكرامة يوم القيامة ، يوم ال ينفع نفسًا إال إمياMا يف الدنيا ، فلو 

  احلاصلة بذلك ال حتصل بدونه .
، فإنه سبحانه ملا كان حيب الصابرين ، وحيب احملسنني ، وحيب الذين يقاتلون يف سبيله صفًا ، وحيب التوابني ، وحيب  وأيضاً 

ى أنواع الكرامات ، اقتضت حكمته أن أسكن آدم وبنيه دارًا يأتون فيها Qذه املتطهرين ، وحيب الشاكرين ، وكانت حمبته أعل
  الصفات اليت ينالون Qا أعلى الكرامات من حمبته ، فكان إنزاهلم إىل األرض من أعظم النعم عليهم .

تضت حكمته أن أسكن اق –وذكر نبيه باسم العبودية يف أعلى الدرجات  –، فإنه سبحانه جعل عبوديته أفضل درجا5م  وأيضاً 
  آدم وذريته داراً ينالون فيها هذه الدرجة بكمال طاعتـهم هللا ، وتقرQم إليه مبحابه ، وترك مـألوفا5م من أجله .

: فإنه سبحانه إمنا خلق اخللق لعبادته ، ومعلوم أن كمال العبودية املطلوب من اخللق ال حيصل بدار النعيم والبقاء ، إمنا  وأيضاً 
  [ مفتاح دار السعادة ] .دار احملنة واالبتالء ، وأما دار البقاء فدار لذة ونعيم ، ال دار ابتالء وامتحان وتكليف . حيصل يف 

  أي لكم يف األرض موضع استقرار باإلقامة فيها .) َوَلُكْم ِفي اْألَْرِض ُمْستَـَقرٌّ (  
) على املكاناألكثرون محلوا قوله تعاىل (َوَلُكْم ِيف األرض مُ  قال الرازي : •   ، واملعىن أMا مستقركم حاليت احلياة واملوت .ْستَـَقرٌّ
  وهذا قول من يقول املستقر هو املقام يف الدنيا .أي متتع بنعيمها إىل وقت انقضاء آجالكم وهو املوت ، )  َوَمَتاٌع ِإَلى ِحينٍ ( 

  وهذا قول من يقول : املستقر هو يف القبور .إىل قيام الساعة ،  وقيل :
  فإن اهللا كتب املوت على كل نفس : •

َنا تـُْرَجُعونَ ) وقال تعاىل ( ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوتِ قال تعاىل ( َنًة َوِإلَيـْ ُلوُكْم بِالشَّرِّ َواخلَْْريِ ِفتـْ ) وقال تعاىل  ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َونـَبـْ
َنا( ) وقال تعاىل  أَيـَْنَما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ِيف بـُُروٍج ُمَشيََّدةٍ ) وقال تعاىل ( تـُْرَجُعونَ  ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت ُمثَّ ِإلَيـْ
َها فَانٍ (   ) . َويـَبـَْقى َوْجُه رَبَِّك ُذو اجلَْالِل َواْإلِْكرَامِ .  ُكلُّ َمْن َعَليـْ

  الفوائد :
  إثبات القول هللا تعاىل . - ١
  نة موجودة .أن اجل - ٢
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  حكمة اهللا يف Mيهما عن األكل من هذه الشجرة . - ٣
  أن اهللا قد ميتحن العبد ، فينهاه عن شيء حيبه . - ٤
  أن معصية اهللا ظلم للنفس . - ٥
ُذوُه َعُدّواً ِإمنََّ إثبات عداوة الشيطان وأنه سبب كل شر ، كما قال تعاىل ( - ٤ ا يَْدُعو ِحْزبَُه لَِيُكونُوا ِمْن ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاختَِّ

َأملَْ أَْعَهْد ِإلَْيُكْم يَا َبِين آَدَم أَْن ال تـَْعُبُدوا ) وقال تعاىل ( َوال َيُصدَّنَُّكُم الشَّْيطَاُن إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ ) وقال تعاىل (  َأْصَحاِب السَِّعريِ 
  ) . الشَّْيطَاَن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ 

  إثبات عداوة الشيطان لنا ، فإنه هو الذي أخرج األبوين من اجلنة . - ٥
  إثبات علو اهللا لقوله ( اهبطوا ) واهلبوط يكون من أعلى إىل أسفل . - ٦
  جيب أن نتخذ الشيطان عدواً لنا ، فنحذر من خطواته وتزيينه ومكره وخداعه . - ٧
  ومتاع إىل حني ) . َلُكْم ِيف اْألَْرِض ُمْستَـَقرٌّ وَ أنه ال دوام لبين آدم يف الدنيا لقوله (  - ٨
تَـَلقَّى آَدُم ِمْن رَبِِّه َكِلَماٍت فـََتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ (    ) . فـَ

  ] . ٣٧[ البقرة : 
--- ----- -  

  إياها فدعاه Qا فتاب عليه . أي استقبل آدم دعوات من ربه وأهلمه) فـَتَـَلقَّى آَدُم ِمْن رَبِِّه َكِلَماتٍ (  
  ) قَاال رَبـََّنا ظََلْمَنا أَنـُْفَسَنا َوِإْن ملَْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَمحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِينَ وهذه الكلمات هي املفسرة بقوله تعاىل ( •
ِلَماٍت ) وهي قوله ( رَبـََّنا ظََلْمَنا أَنـُْفَسَنا ) اآلية ، ( فـَتَـَلقَّى آَدُم ) أي : تلقف وتلقن ، وأهلمه اهللا ( ِمْن رَبِِّه كَ  قال السعدي •

  فاعرتف بذنبه وسأل اهللا مغفرته ( فـََتاَب)  اهللا ( َعَلْيِه ) ورمحه .
َتاَب َعَلْيهِ (    ) أي رزقه التوبة من خطيئته . فـَ
ذنب بإمجاع ، وقد قال (َوَال تـَْقَربَا هذه إن قيل : مل قال ( عليه ) ومل يقل عليهما ، وحواء مشاركة له يف القال القرطبي :  •

   الشجرة ) و ( قَاَال رَبـََّنا ظََلْمَنآ أَنُفَسَنا ) فاجلواب :
  ملا خوطب يف أّول القصة بقوله ( اسكن )خّصه بالذكر يف التلّقي ؛ فلذلك كملت القصة بذكره وحده. uأن آدم  أوًال :

  هللا الّسرت هلا ؛ ولذلك مل يذكرها يف املعصية يف قوله ( وعصى َءاَدُم رَبَُّه فغوى ) فألن املرأة ُحرمة ومستورة فأراد ا وثانياً :
  ملا كانت املرأة تابعة للرجل يف غالب األمر مل ُتذكر ؛ كما مل يذكر فـََىت موسى مع موسى يف قوله ( َأملَْ أَُقْل لََّك ) . وثالثاً :

  اَب َعَلْيِه ) ، ومل يُقْل : ( فتاَب عَلْيِهما ) والتوبة قد توجهت إليهما ؟ فإن قيل : ِفلَم قال : ( فـَتَ  :  وقال الماوردي •
  قيل : عنه جوابان :

وإن كانت  -: ملا ذكر آدم وحده بقوله : ( فـَتَـلَّقى آَدُم ِمْن رَبِِّه َكِلَماٍت ) ، ذكر بعده قبول توبته ، ومل يذكر توبة حوَّاء أحدهما 
  م ذكرها . ألنه مل يتقد -مقبولة التوبة 

( َوإَذا رَأَوا ِجتَارًَة  َن املعىن هلما ، كما قال تعاىل أن االثنني إذا كان معىن فعلهما واحداً ، جاز أن يذكَر أحدمها ، ويكو  والثاني :
  .َأْن يـُْرُضوُه )  ( َواُهللا َوَرُسولُُه َأَحقُّ  ا ) ، وكما قال عز وجل أَْو َهلْواً انـَْفضُّوا ِإلَيـْهَ 

  صيغة مبالغة لكثرة توبته وكثرة من يتوب عليهم . اسم من أمساء اهللا ، والتواب)  ُه ُهَو التـَّوَّابُ ِإنَّ  (
  معناه : التواب على من تاب إليه من عباده املذنبني من ذنوبه .
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التائبني بعد توبتهم  : هو التائب على التائبني أوًال : بتوفيقهم للتوبة ، واإلقبال بقلوQم إليه ، وهو التائب على قال السعدي •
  قبوًال هلا وعفواً عن خطاياهم .

  لكثرة من يتوب عليهم ، ولكثرة توبته على العبد  –وهي صيغة مبالغة  –ووصف نفسه سبحانه بالتواب  •
  وتوبة اهللا على العبد نوعان : •

  ) مبعىن وفقهم للتوبة ليتوبوا . ُمثَّ تَاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُواتوفيق اهللا للعبد للتوبة ، كما قال تعاىل ( أحدهما :
  [ قاله الشيخ ابن عثيمني ] .) . َوُهَو الَِّذي يـَْقَبُل التَّوبََة َعْن ِعَباِدِه قبوهلا من العبد إذا تاب ، كما قال تعاىل ( الثاني :

  أثر اإليمان بهذا االسم : •
  وعظمت . أن اهللا يتوب على التائبني ، ويغفر ذنوب املنيبني ، مهما كثرت أوًال :

يعاً ِإنَُّه ُهَو اْلَغفُ ـُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأسْ قال تعاىل (   ) . وُر الرَِّحيمُ َرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ
  ) . ِه َويـَْعُفو َعِن السَّيِّئَاتِ َوُهَو الَِّذي يـَْقَبُل التَّوبََة َعْن ِعَبادِ وقال تعاىل (

إفراد اهللا بالتوبة وطلب العفو وغفران الذنوب ، ألنه ال يغفر الذنوب وال يوفق إىل التوبة ويقبلها إال اهللا وحده كما قال  ثانيًا :
  ) . َوَمْن يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ اللَّهُ تعاىل (
واب الغفور ، الذي يفرح بتوبة عبده ، وهذا احلياء إذا متكن من القلب أمثر تعظيماً هللا وحياء احلياء من اهللا ، الرب الرحيم الت ثالثاً :

  منه ، ومبادرة إىل طاعته وترك معاصيه قدر اجلهد واالستطاعة .
  عدم اليأس من رمحة اهللا ، والقوة يف رجائه . رابعاً :

فَِإْن َكذَّبُوَك فـَُقْل رَبُُّكْم ُذو َرْمحٍَة ة الواسعة هللا تعاىل ، كما قال تعاىل (اسم من أمساء اهللا دال على إثبات صفة الرمح)  الرَِّحيمُ  (
  ) . َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ  ) وقال تعاىل ( َواِسَعةٍ 

  والرمحة املضافة إىل اهللا تعاىل نوعان :
إثبا5ــا مــن غــري حتريــف وال تعطيــل وال متثيــل وال رمحــة ذاتيــة موصــوف Qــا ســبحانه علــى الوجــه الالئــق بــه ســبحانه ، جيــب  األول :

  ) . َورَبَُّك اْلَغِينُّ ُذو الرَّْمحَةِ  ) وقال تعاىل ( َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ  تشبيه ، كما قال تعاىل (
حم اهللا Qــا عبــاده يــوم رمحــة خملوقــة أنــزل اهللا منهــا رمحــة واحــدة يــرتاحم Qــا اخلالئــق وأمســك عنــده تســعاً وتســعني رمحــة يــر  الثــاني :
  القيامة .

( إن هللا مائة رمحة ، أنزل منها رمحة واحدة بـني اجلـن واإلنـس والبهـائم واهلـوام فبهـا يتعـاطفون ، وQـا يرتامحـون ، وQـا  eكما قال 
جـاء يف قولـه  تعطف الوحش على ولدها ، وأخر اهللا تسعاً وتسعني رمحة يرحم Qا عباده يوم القيامـة ) رواه مسـلم ، ومـن ذلـك مـا

e  : وهذه الرمحة ليست صفة هللا تعاىل ، بل هـي مـن أثـر  أنِت رمحيت أرحم بك من أشاء ...( إن اهللا عز وجل قال عن اجلنة (
  رمحته اليت هي صفته الذاتية الفعلية .

  ورمحة اهللا تعاىل لعباده نوعان : •
  : رمحة عامة .األولى 

ــق بإجيــادهم ، وتــربيتهم ،  ــع اخلالئ ورزقهــم ، وإمــدادهم بــالنعم والعطايــا ، وتصــحيح أبــداMم ، وتســخري املخلوقــات مــن وهــي جلمي
  نبات وحيوان ومجاد يف طعامهم وشراQم ، ومساكنهم ، ولباسهم ، وحركا5م ، وغري ذلك من النعم اليت ال تعد وال حتصى 

  رمحة خاصة . الثانية :
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دنيا بتــوفيقهم إىل اهلدايــة والصــراط املســتقيم ، ويثبــتهم عليــه ، ويــدافع عــنهم وهــذه الرمحــة ال تكــون إال للمــؤمنني فــريمحهم اهللا يف الــ
وينصــرهم علــى الكــافرين ويــرزقهم احليــاة الطيبــة ويبــارك هلــم فيهــا ، وميــدهم بالصــرب واليقــني عنــد املصــائب ، ويغفــر هلــم ذنــوQم ، 

وََكـاَن اإلنعـام علـيهم بـدخول اجلنـة ، كمـا قـال تعـاىل (ويكفرها باملصائب ، ويرمحهم يف اآلخـرة بـالعفو عـن سـيئا5م والرضـا عـنهم و 
  ) . بِاْلُمْؤِمِنَني َرِحيماً 

  قال الشيخ ابن عثيمني : فهي رمحة إميانية دينية دنيوية .
، كما قال تعـاىل خراجاً هلم من الظلمات إىل النورومن أعظم آثار رمحة اهللا تعاىل إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للناس وإ •

َياناً ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهدًى َوَرْمحًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنيَ و ) وقال تعاىل (ا أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِْلَعاَلِمنيَ َومَ (   ) .نـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ
ُقْل يَـا كما قال تعاىل (  ومن رمحته : سبحانه مغفرته لذنوب عباده بالصفح عنهم ، وتكفري سيئا5م ، وفتح باب التوب هلم ، •

ي   ) . عاً ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ
َلَقـْد َجـاءَُكْم َرُسـوٌل ِمـْن أَنـُْفِسـُكْم َعزِيـٌز َعَلْيـِه َمـا ل (ينبغي على العبد أن يتصف بصفة الرمحة ، فقد مدح Qا أشـرف رسـله فقـا •

ــنَـُهمْ ( نــيب الرمحــة ) ومــدح الصــحابة بقولــه ( e) ، ومــن أمسائــه  َعنِــتُّْم َحــرِيٌص َعلَــْيُكْم بِــاْلُمْؤِمِنَني َرُؤوٌف َرِحــيمٌ  ) ،  ُرَمحَــاُء بـَيـْ
  كر ) .وخص أبو بكر من بينهم بقوله ( أرحم أميت بأميت أبو ب

  اآلثار المرتبة على معرفتنا بهذا االسم : •
حمبة اهللا احملبة العظيمة ، وذلك حينما يفكر العبد وينظر يف آثار رمحة اهللا يف اآلفاق ويف النفس واليت ال تعد وال حتصى ،  أوًال :

  واملال والناس مجيعاً . وهذا يثمر جتريد احملبة هللا والعبودية الصادقة له سبحانه وتقدمي حمبته على النفس واألهل
عبودية الرجاء والتعلق برمحة اهللا وعدم اليأس من رمحة اهللا تعاىل ، فإن اهللا قد وسعت رمحته كل شيء ، وحسن الظن باهللا  ثانيًا :

  وانتظار الفرج بعد الشدة من أجل العبادات .
اهللا عباده على التخلق Qا ، ومدح Qا أشرف رسله فقال  اتصاف العبد بالرمحة وبذهلا لعباد اهللا تبارك وتعاىل ، وقد حض ثالثًا :

أنه نيب الرمحة ،  e) ومن أمسائه  َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنَني َرُؤوٌف َرِحيمٌ (
فيه ( أرحم  eبكر بينهم بالكمال البشري يف الرمحة بعد الرسل حيث قال ومدح الصحابة بقوله ( رمحاء بينهم ) وُخص أبو 

  أميت أبو بكر ) رواه أمحد .
  التعرض لرمحة اهللا بفعل أسباQا . رابعاً :

  وإذا كان اهللا رحيماً فينبغي أن يعمل باألسباب اليت تنال Qا الرمحة : •
  رمحة الناس . أوًال :
  م من يف السماء ) رواه أبو داود .( ارمحوا من يف األرض يرمحك eقال 

  ( إمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء ) . eوقال 
  ( والشاة إن رمحتها رمحك اهللا ) . eوقال 
  اإلحسان . ثانياً :

  ) . ِإنَّ َرْمحََت اللَِّه َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننيَ قال تعاىل (
  . eطاعة الرسول  ثالثاً :

  ) ُسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ َوَأِطيُعوا الرَّ قال تعاىل (
 السماحة يف البيع والشراء . رابعاً :
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  رجًال مسحاً إذا باع وإذا اشرتى وإذا اقتضى ) . رواه البخاري .  ( رحم اهللا eقال رسول اهللا 
 عيادة املريض . :خامساً 

 مريضاً خاض يف الرمحة ) . ( من عاد eقال رسول اهللا 
 األهل . ظقيام الليل وإيقا سادساً :

 وجهـها املاء ) رواه أبو داود . رجـال قـام من الليل فصـلى وايقـظ امـرأته ، فإن أبت نضـح يف ( رحـم اهللا eقال رسول اهللا 
 احللق يف النسك . سابعاً :

 ارحم احمللقني ثالثاً ) متفق عليه . اللهم ( eقال رسول اهللا 
 جمالس الذكر . ثامناً :

 لم .رواه مس وغشيتهم الرمحة ) املالئكة قوم يذكرون اهللا إال حفتهم يقعد ال ( eقال رسول اهللا 
 اجللوس يف املسجد . تاسعاً :

 تقول : اللهم اغفر له اللهم ارمحه ) متفق عليه . مصاله املالئكة تستغر للمصلي مادام يف ( إن eقال رسول اهللا 
 وتبليغه . مساع حديث الرسول عاشرًا :

  رواه ابن حبان .فرب مبلغ أوعى من سامع )  مسعه ، من مسع مين حديثاً فبلغه كما رحم اهللا ( eقال رسول اهللا 
  اإلنصات للقرآن .الحادي عشر : 

  ) . َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ قال تعاىل (
  : إقامة الصالة وإيتاء الزكاة . الثاني عشر

  ) . أَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ ل تعاىل ( و قا
  االستغفار . : الثالث عشر
  ) . َلْوال َتْستَـْغِفُروَن اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ قال تعاىل (

  واحلكمة من قرن توبته برمحته : •
  اده فال يعاقبهم بعد التوبة .: أن اهللا تعاىل رحيم بعب أوالً 
  : أنه تعاىل ال خيذل وال يرد من جاء منهم تائباً ، ولو بلغت ذنوبه عنان السماء وملء األرض . ثانياً 
  : أن قبوله لتوبة عباده تفضل منه عليهم ، وهو مقتضى رمحته تعاىل Qم . ثالثاً 

  الفوائد :
  الكلمات اليت كانت Qا توبته . مّنة اهللا تعاىل على أبينا آدم حيث وفقه هلذه - ١
  سعة رمحة اهللا حيث يقبل توبة التائبني . - ٢
  إثبات القول هللا تعاىل . - ٣
  إثبات هذين االمسني الكرميني ( التواب ) و ( الرحيم ) . - ٤
  أن التوبة واجبة على كل أحد ، وأن التائب قد يرجع بعد توبته إىل حال أحسن من قبل . - ٥
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َها َجِميعًا فَِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ِمنِّي ُهدًى َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُ قـُْلَنا اهْ (   َوالَِّذيَن َكَفُروا .  ونَ ِبُطوا ِمنـْ
  ) . وََكذَّبُوا بِآيَاتَِنا ُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

  ] . ٣٩ -٣٨البقرة : [ 
- --------------  
َها َجِميعاً فَِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ِمنِّي ُهدًى (  يقول تعاىل خمرباً عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حني أهبطهم من اجلنة،  )قـُْلَنا اْهِبُطوا ِمنـْ

  . سل والبينات والبيانواملراد الذرية، أنه سينزل الكتب ويبعث األنبياء والرسل كما قال أبو العالية: اهلدى: األنبياء والر 
َها (تعاىل قوله  •   كّرر األمر باهلبوط :)  قـُْلَنا اْهِبُطوا ِمنـْ
  كّرره على جهة التغليظ وتأكيده ؛ كما تقول لرجل : ُقْم قُْم.  ل :قي

األول دل فإن دى ( اوة ، وبالثاين إتيان اهل: كّرر األمر ملا عّلق بكل أمر منهما ُحكماً غَري ُحكم اآلخر ؛ فعّلق باألّول العدوقيل 
على أن هبوطهم إىل دار بلية يتعادون فيها وال خيلدون ، والثاين أشعر بأMم أهبطوا للتكليف ، فمن اهتدى اهلدى جنا ومن ضله 

  هلك ) . ( وهذا اقرب األقوال واهللا أعلم ) ورجحه ابن كثري رمحه اهللا .
  ن السماء إىل األرض.اهلبوط األّول من اجلنة إىل السماء ، والثاين م وقيل :

  ر ) .ولكم يف األرض مستقويضعف هذا الوجه قوله يف اهلبوط األول ( 
  . أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل )َفَمْن تَِبَع ُهَداَي ( 
  .وقٍت وأيَّ حني أتاكم مين هدى  : أيَّ  قال ابن القيم •
  . اآلخرةمن أمر  أي فيما يستقبلونه )َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم ( 
  ، فهم يف سرور دائم ، ال يعرض هلم حزن على ما فات .على ما فا5م من أمور الدنيا  ) َوال ُهْم َيْحَزنُونَ ( 

يعاً بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ فَِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهدًى َفَمِن اتـََّبَع هُ كما قال يف سورة طه  َها مجَِ  )َداَي َفال َيِضلُّ َوال َيْشَقى(قَاَل اْهِبطَا ِمنـْ
  .)(َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإنَّ لَُه َمِعيَشًة َضْنكاً َوَحنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى اآلخرةيف الدنيا وال يشقى يف  فال يضل:قال ابن عباس

م سببًا ومقتضيًا لعدم اخلوف واألمن والضالل : إن اهللا سبحانه جعل اتباع هداه وعهده الذي عهده إىل آد قال ابن القيم •
  والشقاء ، وهذا اجلزاء ثابت بثبوت الشرط ، منتف بانتفائه .

ونفي اخلوف واحلُزن عن متبع اهلدى نفٌي جلميع أنواع الشرور ، فإن املكروه الذي ينزل بالعبد مىت عِلم حبصوله فهو خائف منه 
  أصابه منه ، فهو دائماً يف خوف وحزن، فكل خائف حزين ، وكل حزين خائف . أن يقع به ، وإذا وقع به فهو حزين على ما

َفَمِن اتـََّبَع ُهَداَي : تكفل اهللا ملن قرأ القرآن وعمل مبا فيه أن ال يضل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة مث قرأ: ( قال ابن عباس •
  ) . َفال َيِضلُّ َوال َيْشَقى

ضى، أحدث ، أن املكروه إن كان قد منفي اخلوف واحلزن والفرق بينهما :أربعة أشياءرتب على اتباع هداه قال السعدي :  •
في ، وكذلك نوإذا انتفيا، حصل ضدمها، وهو األمن التام، ، أحدث اخلوف، فنفامها عمن اتبع هداه، وإن كان منتظراً احلزن

، حصل له األمن والسعادة ة، فمن اتبع هداهوإذا انتفيا ثبت ضدمها، وهو اهلدى والسعاد، الضالل والشقاء عمن اتبع هداه
وية واهلدى، وانتفى عنه كل مكروه، من اخلوف، واحلزن، والضالل، والشقاء، فحصل له املرغوب، واندفع عنه الدنيوية واألخر 

  ، وكذب بآياته .املرهوب، وهذا عكس من مل يتبع هداه، فكفر به
  برسوله ( وسبق تعريف الكفر ) .ومل يؤمنوا باهللا وال ) َوالَِّذيَن َكَفُروا ( 
  أي : اآليات الشرعية ، وهي الوحي املنزل من اهللا .)  وََكذَّبُوا بِآيَاتَِنا( 
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  وآيات اهللا تنقسم إىل قسمني :
  ( فهي مما نشاهده مما ال يستطيع البشر أن خيلقوا مثلها ) . اآليات الكونية القدرية .

، وكل نه الواحد األحد املستحق للعبادة، كالشمس والسماء واألرض  وحنوهاه على أ) ليدل به خلقوهي ما نصبه اهللا (جل وعال
  زته وأنه املستحق للعبادة .ما يف الكون من خملوقات اهللا شاهد بكمال اهللا وقدرته وع

َفُع النَّاَس َوَما أَنـَْزَل اللَُّه ِمَن نَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك اإقال تعاىل ( لَِّيت َجتْرِي ِيف اْلَبْحِر ِمبَا يـَنـْ
ِض لسََّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْنيَ السََّماِء َواْألَرْ السََّماِء ِمْن َماٍء فََأْحَيا بِِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْو5َِا َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح َوا

  .، وهو املعبود وحده عة بأن من خلقها هو رب هذا الكون: لعالمات واضحة جازمة قاط) أيَآلياٍت لَِقْوٍم يـَْعِقُلونَ 
  ( ال يستطيع البشر أن يأتوا مبثله ) . ، كآيات هذا القرآن العظيم . اآليات الشرعية الدينية 

ُلو َعَلْيُكْم آيَاِت اللَّ ومنه قوله تعاىل ( ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِهِ ) وقوله تعاىل (هِ َرُسوًال يـَتـْ ُهْم يـَتـْ   .)ُهَو الَِّذي بـََعَث ِيف اْألُمِّيَِّني َرُسوًال ِمنـْ
  ومسيت آيات ، مجع آية ، ألMا عالمة على صدق من جاء Qا .

أو أن يعتقد أن له  ،فيدعي أن الذي خلقها غري اهللا: أن جيحد أن اخلالق سبحانه خلقها كون بأمورالكفر باآليات الكونية ي
  شريكاً يف خلقه ، أو أن له معيناً يف خلقه .

  . بتكذيبها ، أو باالستكبار والعناد والكفر باآليات الشرعية إما جبحودها ، أو 
  ة .، ألن األصل يف الصحبة طول املالزماملالزمون هلا مالزمة الصاحب لصاحبه ، والغرمي لغرميه ) ُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ( 

  والنار هي الدار اليت أعدها اهللا للكافرين .
وإن كان يستحق  –) وهذا األسلوب يطلق على الذين خيلدون فيها ، فاملؤمن العاصي أُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر قوله تعاىل ( •

  ال يسمى من أصحاب النار ، ألن األصل يف الصحبة طول املالزمة .فإنه  –العذاب بالنار 
  ، وال يفرت عنهم العذاب وال هم ينصرون .ال خيرجون منها )  ا َخاِلُدونَ ُهْم ِفيهَ ( 
  يف ثالث آيات من القرآن الكرمي .ألهل النار وقد ذكر اهللا تأبيده  •

ِإالَّ َطرِيَق َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً  رِيقاً ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوظََلُموا ملَْ َيُكِن اللَُّه لِيَـْغِفَر َهلُْم َوال لِيَـْهِديـَُهْم طَ يف سورة النساء : قال تعاىل (
  ) . وََكاَن َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسرياً 

  ) . َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً ال جيَُِدوَن َولِّياً َوال َنِصرياً ويف سورة األحزاب : قال تعاىل (
  ) . فَِإنَّ َلُه نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً  َوَمْن يـَْعِص اللََّه َوَرُسولَهُ ويف سورة اجلن : قال تعاىل (

  الفوائد :
  إثبات علو اهللا . - ١
  احلكمة يف إنزال آدم من اجلنة . - ٢
  أن اهلدى من اهللا . - ٣
  وجوب اتباع هدى اهللا الذي أنزله على رسله وبكتبه . - ٤
  إثبات األمن وعدم اخلوف ملن اتبع هدى اهللا . - ٥
  مل يتبع هدى اهللا .اخلوف واحلزن والقلق لكل من  - ٦
  أن النار دار للكفار مالزمني هلا ال خيرجون منها . - ٧
  إثبات اخللود املؤبد للكفار يف النار . - ٨
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َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوُفوا ِبَعْهِدي ُأوِف ِبَعْهدُِكْم َوِإيَّاَي فَ (   قاً َوآِمُنوا بِ  اْرَهُبونِ يَا بَِني ِإْسرائيَل اذُْكُروا نِْعَمِتَي الَِّتي أَنـْ َزْلُت ُمَصدِّ َما أَنـْ
  ) . ِلَما َمَعُكْم َوال َتُكونُوا َأوََّل َكاِفٍر ِبِه َوال َتْشتَـُروا بِآيَاِتي ثََمناً قَِليًال َوِإيَّاَي فَاتـَُّقونِ 

  ] . ٤١ – ٤٠[ البقرة : 
 --------  

َعْمُت َعَلْيُكْم (  عليه  حممديقول تعاىل آمرًا بين إسرائيل بالدخول يف اإلسالم، ومتابعة   )يَا بَِني ِإْسرائيَل اذُْكُروا نِْعَمِتَي الَِّتي أَنـْ
من اهللا أفضل الصالة والسالم، ومهيجًا هلم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نيب اهللا يعقوب عليه السالم، وتقديره يا بين العبد الصاحل 

) أي اذكروا نعمي عليكم الكثرية كاإلجناء من  ِيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكمْ اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الَّ (  املطيع هللا، كونوا مثل أبيكم يف متابعة احلق
  فرعون ، وإغراق فرعون وقومه ، وجعل منهم األنبياء واملرسلني وغريها .

  ) .َوظَلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم َوأَنـَْزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى كما قال تعاىل (
َناُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب يَُذحبُِّوَن أَبـَْناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكمْ  َوِإذْ وقال تعاىل (   ) . َجنَّيـْ
َعَلُكْم ُمُلوكًا َوآتَاُكْم َما ملَْ يـُْؤِت َأَحداً َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه يَا قـَْوِم اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم أَنِْبَياَء َوجَ وقال تعاىل (
  ) . ِمَن اْلَعاَلِمنيَ 

  نِعَمه.َال ُحتُْصوَها) أي َوِإن تـَُعدُّوْا نِْعَمَة اهللا مبعىن اجلمع، قال اهللا تعاىل (، فهي مفردة ه (نعميت) والنعمة هنا اسم جنسقول •
  بألسنتكم لتقوموا بشكرها . قوله ( اذكروا نعميت ) أي اذكروها بقلوبكم واذكروها •
  د .يراد به على آبائكم كما تقول العرب أمل Mزمكم يوم كذا لوقعه كانت بني اآلباء واألجداوالضمري يف ( عليكم )  •
  : لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل .إسرائيل  •
  : واعلم أنه سبحانه وتعاىل إمنا ذكرهم Qذه النعم لوجوه : قال الرازي •
  وهو التوراة واإلجنيل والزبور. e: أن يف مجلة النعم ما يشهد بصدق حممد  أحدها 

  وبالقرآن. e: أن كثرة النعم توجب عظم املعصية فذكرهم تلك النعم لكي حيذروا خمالفة ما دعوا إليه من اإلميان مبحمد  وثانيها
  : أن تذكري النعم الكثرية يوجب احلياء عن إظهار املخالفة. وثالثها

واملراد بالنعمة هنا مجيع ما أنعم اهللا به على املخاطبني مباشرة أو بواسطة اإلنعام على أسالفهم فإن النعمة  ابن عاشور :قال  •
على األسالف نعمة على األبناء ألMا مسعة هلم ، وقدوة يقتدون Qا ، وبركة تعود عليهم منها ، وصالح حاهلم احلاضر كان 

ولوال تلك النعم مة ضمري وتلك قد تورث يف األبناء ، فطر اهللا عليه اإلنسان من فطنة وسال بسببها ، وبعض النعم يكون فيما
  هللك سلفهم أو لساءت حاهلم فجاء أبناؤهم يف شر حال.

  إذا بعث . rإليكم من اإلميان بالنيب حممد  أي أدوا ما عهد) َوَأْوُفوا ِبَعْهِدي ( 
ُهُم اثـَْينْ َعَشَر نَِقيبًا َوقَاَل اللَُّه حانه (وهذا العهد ذكره اهللا يف موضع آخر فقال سب • َوَلَقْد َأَخَذ اللَُّه ِميثَاَق َبِين ِإْسرائيَل َوبـََعثْـَنا ِمنـْ

  . )َحَسناً لََّه قـَْرضاً ِإينِّ َمَعُكْم لَِئْن أََقْمُتُم الصَّالَة َوآتـَْيُتُم الزََّكاَة َوآَمْنُتْم ِبُرُسِلي َوَعزَّْرُمتُوُهْم َوأَقْـَرْضُتُم ال
  ) . َألَُكفَِّرنَّ َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َوَألُْدِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهارُ وهو قوله تعاىل ( ) ُأوِف ِبَعْهدُِكْم ( 
أي إن نزل بكم ما أنزلت  )ونوإياي فارهب( وقال ابن عباس يف قوله تعاىل :  قال ابن كثري،  أي فاخشون)  َوِإيَّاَي فَاْرَهُبونِ ( 

  . ات اليت قد عرفتم من املسخ وغريهمبن كان قبلكم من آبائكم من النقم
 eوهذا انتقال من الرتغيب إىل الرتهيب فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إىل احلق واتباع الرسول  قال ابن كثير : •

  . أخباره واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيمواالتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق 
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  .الرهبة : أشد اخلوف  •
  واخلوف ثالثة أنواع : •

فََأْصَبَح ِيف خوف طبيعي كخوف اإلنسان من السبع والنار والغرق ، وهذا ال يالم عليه العبد ، قال تعاىل عن موسى ( األول :
  ) . اْلَمِديَنِة َخائِفاً يـَتَـَرقَّبُ 

  بادة، أن خياف أحداً يتعبد باخلوف له فهذا ال يكون إال هللا، وصرفه لغري اهللا شرك أكرب .خوف الع الثاني :
خوف السر ، كأن خياف صاحب القرب ، أو ولياً بعيداً عنه ال يؤثر فيه ، لكنه خيافه خمافة سر ، فهذا ذكره العلماء من  الثالث :
  الشرك .

قًا ِلمَ (  َزْلُت ُمَصدِّ النيب األمي العريب بشريًا ونذيرًا وسراجًا منرياً  e حممدالقرآن الذي أنزل على يعين ب) ا َمَعُكْم َوآِمُنوا ِبَما أَنـْ
  . ا بني يديه من التوراة واإلجنيلمشتمًال على احلق من اهللا تعاىل مصدقاً مل

عشر أهل الكتاب آمنوا مبا أنزلت يقول: يا م ) آمنوا مبا أنزلت مصدقًا ملا معكمو ( لعالية رمحه اهللا يف قوله تعاىل قال أبو ا •
  . مكتوباً عندهم يف التوراة واإلجنيل e حممداً مصدقاً ملا معكم، يقول ألMم جيدون 

  هم بنو إسرائيل ويدل عليه وجهان :اعلم أن املخاطبني بقوله ( َوءاِمُنوْا ) :  قال الرازي •
كأنه قيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي   ) ُت َعَلْيُكمْ اذكروا نِْعَمِيتَ اليت أَنـَْعمْ  ( أنه معطوف على قوله  األول :

  وآمنوا مبا أنزلت.
  يدل على ذلك . )ُمَصّدقاً ّلَما َمَعُكمْ (أن قوله تعاىل :  الثاني :

  التصديق ملا معهم له معنيان : )  ُمَصدِّقاً ِلَما َمَعُكمْ  ( قوله تعاىل  •
  قد شهد القرآن أن التوراة واإلجنيل كليهما من عند اهللا .أنه شاهد هلا بالصدق ، و  أوًال :
  أنه جاء مطابقاً ملا أخربت به . ثانياً :

  . وال تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غريكم أي : )َوال َتُكونُوا َأوََّل َكاِفٍر ِبِه ( 
  كونوا أول من كفر بالقرآن وحقكم أن تؤمنوا به .ت فالضمري يف قوله ( به ) عائد إىل القرآن واملعىن : وال

  أن كفار قريش مبكة قد كفروا قبلهم ؟ ) مع أَوََّل َكاِفٍر ِبهِ  فإن قيل : كيف قال ( •
أول من كفر به من بين إسرائيل، ألنه قد تقدمهم من كفار قريش وغريهم من العرب بشر   )به(يعين :  اجلواب : قال ابن كثري

رهم به يستلزم ، فإن يهود املدينة أول بين إسرائيل خوطبوا بالقرآن فكفْ  د أول من كفر به من بين إسرائيل مباشرةكثري، وإمنا املرا
  . أMم أول من كفر به من جنسهم

  .ال القولني صحيح ألMما متالزمان، وك rاختار ابن جرير أن الضمري يف قوله ( به ) عائد على حممد  •
، فإMم  يا وشهوا5ا، فإMا قليلة فانيةال تعتاضوا عن اإلميان بآيايت وتصديق رسويل بالدن أي)  ثََمنًا قَِليالً  َوال َتْشتَـُروا بِآيَاِتي( 

  تنقطع إذا آمنوا باهللا ورسوله . -كالرياسة واملال واجلاه واملآكل   -يعتقدون أن هذه املناصب 
واملناسبة أن ، إىل علماء بين إسرائيل وهم القدوة لقومهم عطف على النهي الذي قبله وهذا النهي موجَّه  قال ابن عاشور : •

الذي صدهم عن قبول دعوة اإلسالم هو خشيتهم أن تزول رئاستهم يف قومهم فكانوا يتظاهرون بإنكار القرآن ليلتف حوهلم 
  . : لو آمن يب عشرة من اليهود آلَمن يب اليهوُد كلهم eعامة قومهم فتبقى رئاستهم عليهم ، قال النيب 

: ووجه املشاQة بني إعراضهم وبني االشرتاء ، أن إعراضهم عن آيات القرآن ألجل استبقاء السيادة ، والنفع يف  وقال رحمه اهللا
  الدنيا يشبه استبدال املشِرتي يف أنه يعطي ما ال حاجة له به ويأخذ ما إليه احتياجه وله فيه منفعته .
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أمجل العوض الذي استبدلوا به اآليات فلم يبني أهو الرئاسة أو الرشى اليت يأخذوMا ليشمل ( مثناً قليًال ) وقد  وقال رحمه اهللا :
  ذلك اختالف أحواهلم فإMم متفاوتون يف املقاصد اليت تصدهم عن اتباع اإلسالم على حسب اختالف مههم.

  : وهذه اآلية وإن كانت خاصة ببين إسرائيل فهي تتناول َمن فعل فعلهم. قال القرطبي •
  .الثمن القليل الدنيا حبذافريها  : قال)  َمثَناً قَِليالً (  سئل احلسن البصري عن قوله تعاىل 
لذهبت عنهم بعض ما  eفالثمن القليل : يشمل املال واملنصب واجلاه والشهرة والرفعة ، فإن أحبار اليهود لو آمنوا مبحمد  •

  هم فيه من املكانة واملنزلة والرفعة .
  من السلف : من أحب أن يعرف ذهب دينه .وقد صدق من قال 

بيان  ، قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل اآلخرة ( جامع موت القلب عقوبة العامل رمحه اهللا :-قال احلسن 
  العلم وفضله ) .

فيقول  أول الزمان، :لقد كان الرجالن يتقاوالن باملدينة يف  رمحه اهللا-هـ) ٢٠٧تويف سنة ( - قال حممد بن عمر األسلمي 
وأصحاب غالت وضياع وجتارات وأموال ! (  أحدمها لصاحبه: ألنت أفلس من القاضي، فصار القضاة اليوم والة وجبابرة وملوكاً 

  الطبقات الكربى ) .
 ينحممد بن يوسف، ال يشرتي من خباز واحد، وال من بقال واحد، وقال: لعلهم يعرفو  رمحه اهللا :كان- قال يوسف بن زكريا 

  فأكون ممن أعيش بديين ؟ ( حلية األولياء ) . فيحابوين،
، أو قال: اهللا خالق ، فليس له عند: إن من جلس هذا ا]لس مث قَِبلفُأهِدَي له فردَّه، وقال ُحيَّدث –رمحه اهللا -جلس احلسن 

 فليس له خالق ( الزهد ألمحد ) .
غريهم، فكانوا ال  ن العلماء من قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيارمحه اهللا : كا-هـ) ١١٤تويف سنة ( - قال وهب بن منبه 

 فأصبح أهل العلم يبذلون ألهل الدنيا ِعلَمُهم رغبة يف دنياهم، وأصبح علمهم، يلتفتون إليها ،وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم يف
  ء) .أهل الدنيا قد زهدوا يف علمهم، ملا رأوا من سوء موضعه عندهم . (حلية األوليا

وال تأخذ على  ال تكون عاملًا حىت تكون فيك خصال: ال تبغ على من فوقك وال حتقر من دونك -رمحه اهللا –قال أبو حازم 
 علمك دنيا . ( املداراة ) .

  إن أقبَح ما طُلبت به الدنيا عمُل اآلخرة . ( حلية األولياء ) . - رمحه اهللا -قال مطرف بن عبد اهللا 
العلم، حىت إذا علمه أخذ الدنيا فضمها إىل صدره،  يعمد أحدهم فيقرأ القرآن ويطلب -رمحه اهللا –قال مشيط بن عجالن 

فقالوا: هذا أعلم باهللا منا، لو مل ير يف الدنيا  ضعفاء: امرأة ضعيفة، وأعرايب جاهل، وأعجمي، ومحلها على رأسه، فنظر إليه ثالثة
كان أيب يقول: فمثله كمثل الذي قال اهللا عز وجل ( ومن أوزار الذين يضلوMم فرغبوا يف الدنيا ومجعوها. و  ذخرية ما فعل هذا،

 بغري علم ) ( حلية األولياء ) .
فقال: بكم  وعنده رجل يعرفه : خرج ابن حمرييز إىل بزاز يشرتي منه ثوباً والبزاز ال يعرفه قال: -رمحه اهللا -قال خالد بن ُدرَيك 

مبايل ومل  الرجل الذي يعرفه: أحسن إىل ابن حمرييز ، فقال ابن حمرييز: إمنا جئت أشرتي فقالهذا الثوب قال الرجل: بكذا وكذا 
  أجئ أشرتي بديين فقام ومل يشرت . ( حلية األولياء ) .

قرأ (يا بدينهم أموال الناس بالباطل مث  الذين يأكلون ، والسفلة الناس العلماء وامللوك والزهاد إمنا -رمحه اهللا -قال ابن املبارك 
  من األحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل) . أيها الذين آمنوا إن كثرياً 
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 -واهللا  -: كذب من قال: إنه ال يأكل بدينه أنا يل بن عياض بكاءاً شديداً مث قال، قال: فبكى فضقال ( يأكلون الدنيا بالدين
  آكل بديين . ( شعب اإلميان ) .

  أن املنزلة واجلاه من موانع اهلداية فقال رمحه اهللا بعد أن ذكر الوجه األول : وقد ذكر العالمة املعلمي •
  ، فيشق عليه أن يعرتف بأنه باطل فتذهب تلك الفوائد .يف الباطل جاه وشهرة و معيشةله أن يكون قد صار  :الوجه الثاين

  أي : ال غريي .) َوِإيَّاَي ( 
  اتقون وخافون دون غريي . هذا أمر هلم بالتقوى ، أي)  فَاتـَُّقونِ ( 
  التقوى : أن جتعل بينك وبني عذاب اهللا وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه . •

، على نور من اهللا ، ثواب اهللا ، وأن ترتك معصية اهللا، ترجو مل بطاعة اهللا ، على نور من اهللاوقد عرفها بعضهم بقوله : أن تع
  ختاف عقاب اهللا .

  هللا حق تقاته ) قال : أن ُيطاع فال يُعصى ، ويُذكر فال ينسى ، وأن يشكر فال ُيكفر .وقال ابن مسعود ( اتقوا ا
  الفوائد :

  وجوب ذكر نعمة اهللا على العبد . - ١
  أن ذكر نعمة اهللا موجب للشكر واالنقياد . - ٢
  أن من أساليب الدعوة تذكري العبد بنعم اهللا عليه . - ٣
  أن من وىف اهللا بعهد وىف اهللا له . - ٤
  وجوب الوفاء بالعهد . - ٥
  أن اجلزاء من جنس العمل . - ٦
  وجوب اخلوف من اهللا ال من غريه . - ٧
  . eجيب على كل الناس اإلميان مبحمد  - ٨
  ذم من قدم الدنيا على اآلخرة ، واختار املتاع الزائل على اآلخرة الباقية . - ٩
هود ، فمن يطلب العلم للدنيا واملنصب ، ففيه شبه من اليهود ، وقد أن من اشرتى بآيات اهللا مثنًا قليًال ففيه شبه من الي -١٠

  قال سفيان : من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود .
فهو قليل بالنسبة لآلخرة ، ألنه يزول ، ومنغص باألكدار واملصائب ، قال  –مهما كثر وتنوع وعظم  –أن متاع الدنيا  -١١

ٌر ِلَمِن اتـََّقى َوال ُتْظَلُموَن فَِتيالً ُقْل َمَتاُع الدُّنـَْيا تعاىل (   ) . قَِليٌل َواْآلِخَرُة َخيـْ
  وجوب تقوى اهللا . -١٢
ْعَلُمونَ (  ُتْم تـَ   ) . َوَأِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعينَ  . َوال تـَْلِبُسوا اْلَحقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ َوأَنـْ

  ] . ٤٣ – ٤٢[ البقرة : 
 -------------  

كتماMم احلق، يقول تعاىل ناهياً لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس احلق بالباطل، ومتويهه به، و  )َوال تـَْلِبُسوا اْلَحقَّ بِاْلَباِطِل ( 
  .)  َوال تـَْلِبُسوا احلَْقَّ بِاْلَباِطلِ ( وإظهارهم الباطل
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الذي لبسوه بالباطل هو إمياMم ببعض ما يف التوراة ، والباطل الذي لبسوا به احلق هو كفرهم ببعض  احلق:  قال الشنقيطي •
أَفـَتُـْؤِمُنوَن بِبَـْعِض وغريها مما كتموه وجحدوه ، وهذا بينه قوله تعاىل ( rما يف التوراة وجحدهم له كصفات رسول اهللا 

  ) . اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعضٍ 
َولََلَبْسنا قَّه بباطله ، قال اهللا تعاىل ( لََبست عليه األمر ألِبسه ، إذا مزجَت بّينه مبُْشكله وحلط ، اللَّْبس : اخل : يقال القرطب •

  ح .ويف األمر لُْبسة ؛ أي ليس بواض َما يـَْلِبُسوَن )َعَلْيِهْم 
  .اء به أي ال تكتموا ما عندكم من املعرفة برسويل ومبا ج ) َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ ( 
ْعَلُمونَ (  ُتْم تـَ   . وأنتم جتدونه مكتوباً عندكم فيما تعلمون من الكتب اليت بأيديكمأي : )  َوأَنـْ
) حمذوف صدور ذلك من العامل أشد ، فمفعول (تعلمون( وأنتم تعلمون) حال وهو أبلغ يف النهي ألن  : قال ابن عاشور •

  احلق بالباطل.دل عليه ما تقدم ، أي وأنتم تعلمون ذلك أي لَبسكم 
  أي : أدوها على وجه املطلوب ، خبشوعها وواجبا5ا وسننها .) َوَأِقيُموا الصَّالَة ( 
  ) . يَا َمْرَميُ اقْـُنِيت لَِربِِّك َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعنيَ ويف هذا أن الصالة موجودة يف األمم السابقة كما قال تعاىل ( •
  أعطوا الزكاة الواجبة عليكم ملستحقيها .أي ) َوآُتوا الزََّكاَة ( 
ُهْم َمْن َعاَهَد اللََّه لَِئْن آتَانَا ِمْن َفْضِلِه لََنصَّدََّقنَّ اإليتاء : هو اإلعطاء قال تعاىل (  •   ) .َوِمنـْ
  قدر واجب يف مال خمصوص ، لطائفة أو جهة خمصوصة . :  الزكاة : هي •

ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوتـُزَكِّيِهْم Qَِا َوَصلِّ ب املال ، كما قال تعاىل (ومسيت بذلك : ألMا تزكي املال ، وتزكي صاح
  ) ، بل وتزكي ا]تمع كله ، فتنتشر احملبة والوئام واإلخاء .َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن 

  . ن أعماهلم، ومن أخص ذلك وأكمله الصالةأي وكونوا مع املؤمنني يف أحس)  َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعينَ ( 
  الفوائد :

  وجوب بيان احلق . - ١
  حترمي كتمان احلق أو تلبيسه . - ٢
  أن كتم احلق من صفات اليهود . - ٣
  احلذر من التشبه بصفات اليهود ، ومن أبرزها : كتم العلم ، واحلسد ، والبخل . - ٤
  وجوب إقامة الصالة على أكمل وجه . - ٥
  ة مشروعة يف األمم املاضية .أن الصال - ٦
  وجوب إيتاء الزكاة إذا توفرت شروطها . - ٧
ْعِقُلونَ (  ُلوَن اْلِكَتاَب َأَفال تـَ تـْ ُتْم تـَ ُفَسُكْم َوأَنـْ ْنَسْوَن أَنـْ   ) . أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبرِّ َوتـَ

  ] . ٤٤[ البقرة : 
 -----------  

ُلوَن اْلِكَتابَ أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبرِّ َوتَـ (  تـْ ُتْم تـَ ُفَسُكْم َوأَنـْ يقول تعاىل: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب، وأنتم )  ْنَسْوَن أَنـْ
فال تأمتروا مبا تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون  ( أي : ترتكوMا )، أن تنسوا أنفسكم  تأمرون الناس بالرب وهو مجاع اخلري

  ن قصر يف أوامر اهللا ؟الكتاب وتعلمون ما فيه على م
  قال ابن عباس : نزلت يف اليهود ، كان الرجل يقول لقرابته من املسلمني يف السر : اثبت على ما أنت عليه فإنه حق .
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، وأبلغ تبكيت : أي :  لة حالية مشتملة على أعظم تقريع، وأشد توبيخمج) َوأَنُتْم تـَتـُْلوَن الكتابقوله ( قال الشوكاني : •
لرب الذي تأمرون الناس به؟ وأنتم من أهل العلم العارفني بقبح هذا الفعل ، وشّدة الوعيد عليه ، كما ترونه يف كيف ترتكون ا

؛ يقال تلوته : إذا تباعاإلءة ، وهي املراد هنا ، وأصلها الكتاب الذي تتلونه ، واآليات اليت تقرءوMا من التوراة . والتالوة : القرا
 ، والقراءة تالوة؛ ألنه يتبع بعض الكالم ببعض على النسق الذي هو عليه . تالياً  القارئ، ومسي تبعته

  .استفهام لإلنكار عليهم ) أََفَال تـَْعِقُلونَ (وقوله 
ُلوَن اْلِكَتابَ قوله تعاىل ( •   ) املراد بالكتاب هنا التوراة ، وهذا قول أكثر العلماء . َوأَنـُْتْم تـَتـْ
ْعِقُلونَ  (   . ما أنتم صانعون بأنفسكم، فتنتبهوا من رقدتكم، وتتبصروا من عمايتكمأفال تعقلون )  َأَفال تـَ
  : أي أفال تفقهون وتفهمون . قال الطبري •
 أف لكم وملا تعبدون من دون اهللا( هو تعجب للعقالء من أفعاهلم ونظريه قوله تعاىل : : قوله ( أفال تعقلون ) ف قال الرازي •

  أفال تعقلون ) وسبب التعجب وجوه :
أن املقصود من األمر باملعروف والنهي عن املنكر إرشاد الغري إىل حتصيل املصلحة وحتذيره عما يوقعه يف املفسدة ،  ول :األ 

واإلحسان إىل النفس أوىل من اإلحسان إىل الغري وذلك معلوم بشواهد العقل والنقل فمن وعظ ومل يتعظ فكأنه أتى بفعل 
  ال تعقلون ) .اقض ال يقبله العقل فلهذا قال ( أفمتن

أن من وعظ الناس وأظهر علمه للخلق مث مل يتعظ صار ذلك الوعظ سبباً لرغبة الناس يف املعصية ألن الناس يقولون أنه  الثاني :
مع هذا العلم لوال أنه مطلع على أنه ال أصل هلذه التخويفات وإال ملا أقدم على املعصية فيصري هذا داعياً هلم إىل التهاون بالدين 

جلراءة على املعصية ، فإذا كان غرض الواعظ الزجر عن املعصية مث أتى بفعل يوجب اجلراءة على املعصية فكأنه مجع بني وا
  . )أفال تعقلون( ليق بأفعال العقالء ، فلهذا قالاملتناقضني ، وذلك ال ي

، ا ينفر القلوب عن القبولعلى املعصية مم واإلقدام،  أن يصري وعظه نافذاً يف القلوبأن من وعظ فال بد وأن جيتهد يف الثالث :
فاجلمع ن ال يصري وعظه مؤثرًا يف القلوب، فمن وعظ كان غرضه أن يصري وعظه مؤثرًا يف القلوب ، ومن عصى كان غرضه أ

  ي رجالن: عامل متهتك وجاهل متنسك .: قصم ظهر t، وهلذا قال علي بينهما متناقض غري الئق بالعقالء
العقل  عقال ألنه يعقل به ما ينفعه من اخلري، وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل حيث صاحبه أن مسى و  قال السعدي : •

يكون أول فاعل ملا يأمر به، وأول تارك ملا ينهى عنه، فمن أمر غريه باخلري ومل يفعله، أو Mاه عن الشر فلم يرتكه، دل على 
  مت عليه احلجة.بذلك، قد قا إذا كان عاملاً  عدم عقله وجهله، خصوصاً 

  ) أي : وترتكون أنفسكم ، فالنسيان هنا املراد به الرتك . َوتـَْنَسْوَن أَنـُْفَسُكمْ قوله تعاىل (  •
  والنسيان يف القرآن يطلق على معنيني :

حبقه ، فنسيهم : تركهم  تركوه فلم يقوموا أي : ) نسوا اهللا : َنُسوا اللََّه فـََنِسيَـُهمْ قوله تعاىل (ومنه : مبعىن الرتك :  المعنى األولى
لون ـ) أي : جعلهم ينسوMا ويغففَأَْنَساُهْم أَنـُْفَسُهمْ ) أي تركوه (َوال َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اللََّه سبحانه فلم جيبهم ، ومنه قوله تعاىل (

  أي : نرتككم يف النار . )َوِقيَل اْليَـْوَم نـَْنَساُكْم ومنه قوله تعاىل ( وا اهللا حقه ،ـعنها ويرتكوMا إذا مل يعط
) املراد بالنسيان : الذهول عن شيء معلوم ،  َأْحَصاُه اللَُّه َوَنُسوهُ ، ومنه قوله تعاىل ( : الذهول عن الشيء املعلوم المعنى الثاني

  .فاهللا تعاىل أحصاه ، لكن هؤالء نسوه ، وهذا املعىن ال يوصف به اهللا تعاىل
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فعله ، ولكن الواجب واألوىل أن يلرب ال بسبب األمر بالرب، فإن األمر باملعروف وهو واجبرك فعل االتوبيخ باآلية بسبب ت •
خر على أصح قويل ط أحدمها برتك اآلـ، ال يسقمن األمر باملعروف وفعله واجب ، فكلمع أمرهم به وال يتخلف عنهم

  العلماء .
والصحيح: أن العامل يأمر باملعروف قال ابن كثري :  ف ،ال ينهى غريه عنها ، وهذا ضعي وذهب بعضهم إىل أن مرتكب املعاصي 

: لو كان املرء ال يأمر باملعروف  املنكر وإن ارتكبه، قال مالك عن ربيعة: مسعت سعيد بن جبري يقول وإن مل يفعله، وينهى عن
من ذا الذي ليس فيه  وال ينهى عن املنكر حىت ال يكون فيه شيء ما أمر أحد مبعروف وال Mى عن منكر. قال مالك: وصدق

  شيء ؟
، اف أن أقول ماال أفعل، قال يرمحك اهللا، وأينا يفعل ما يقولـ: إين أخاهللا: عظ أصحابك، فقال قال احلسن ملطرف بن عبد

  ويود الشيطان أنه قد ظفر Qذا فلم يأمر أحد مبعروف ومل ينه عن منكر .
راد توبيخهم على نفس لالستفهام مع التوبيخ للمخاطبني ، وليس امل) بالرب أَتَْأُمُروَن الناس ( اهلمزة يف قوله  قال الشوكاني : •

  م) .َوتَنَسْوَن أَنُفَسكُ (، بل بسبب ترك فعل الرب املستفاد من قوله   ، فإنه فعل حسن مندوب إليه األمر بالرب
وف، والنهي عن املنكر، ألMا دلت وليس يف اآلية أن اإلنسان إذا مل يقم مبا أمر به أنه يرتك األمر باملعر  قال السعدي : •

على التوبيخ بالنسبة إىل الواجبني، وإال فمن املعلوم أن على اإلنسان واجبني: أمر غريه وMيه، وأمر نفسه وMيها، فرتك 
أحدمها، ال يكون رخصة يف ترك اآلخر، فإن الكمال أن يقوم اإلنسان بالواجبني، والنقص الكامل أن يرتكهما، وأما قيامه 

أحدمها دون اآلخر، فليس يف رتبة األول، وهو دون األخري، وأيضا فإن النفوس جمبولة على عدم االنقياد ملن خيالف قوله ب
  ة .بلغ من اقتدائهم باألقوال ا]ردفعله، فاقتداؤهم باألفعال أ

  الفوائد :
  ذم من يأمر الناس بالطاعة والرب وال يفعل ذلك . - ١

  ) . َد اللَِّه أَْن تـَُقوُلوا َما ال تـَْفَعُلونَ َكبُـَر َمْقتاً ِعنْ قال تعاىل (
جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق به أقتابه، فيدور Qا يف النار كما يدور (  rعن أسامة . قال : قال رسول اهللا 

نهانا عن املنكر ؟ فيقول: كنت احلمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فالن ما أصابك، أمل تكن تأمرنا باملعروف وت
  . رواه البخاري ومسلم )   آتيه، وأMاكم عن املنكر وآتيهآمركم باملعروف وال

مررت ليلة أسري يب على قوم تقرض شفاههم مبقاريض من نار، قال: ( :  e، قال: قال رسول اهللا  tعن أنس بن مالك 
كانوا يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفال قلت من هؤالء ؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن  

  . رواه أمحد)  يعقلون
  توبيخ العامل املخالف ملا يأمر به . - ٢
  أن من أمر مبعروف ومل يفعله ، أو Mى عن منكر وفعله من هذه األمة ، ففيه شبه من اليهود . - ٣
  ). الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَنـَُّهْم ُمالُقو رَبِِّهْم َوأَنـَُّهْم ِإلَْيِه رَاِجُعونَ  َلَكِبيَرٌة ِإالَّ َعَلى اْلَخاِشِعينَ َواْسَتِعيُنوا بِالصَّْبِر َوالصَّالِة َوِإنـََّها (  

  ] . ٤٥[ البقرة : 
 ---------  

  أي اطلبوا العون على أموركم الدنيوية واألخروية .) َواْسَتِعيُنوا ( 
  لصرب عن املعاصي ، وبالصرب على أقدار اهللا املؤملة .على فعل الطاعات ، وبا ) بِالصَّْبرِ (  
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  والصرب شرعاً  : هو حبس النفس على حكم اهللا .
  وحكم اهللا نوعان : أحدمها : قدري ، واآلخر شرعي .

  م .وقيل : الصرب احتمال وثبات على ما ال يالئ
والصرب  ، ، وهو الصرب على طاعة اهللا حىت يؤديها همرهم اهللا أن يستعينوا يف أمورهم كلها بالصرب جبميع أنواعأ قال السعدي :

، فبالصرب وحبس النفس على ما أمر اهللا بالصرب عليه  ، والصرب على أقدار اهللا املؤملة فال يتسخطها عن معصية اهللا حىت يرتكها
  . ، ومن يتصرب يصربه اهللا معونة عظيمة على كل أمر من األمور

  اآلخرة إال بالصرب . فال جناح يف الدنيا ، وال فالح يف
فلوال صرب الزارع على بذره ما حصد ، ولوال صرب الغارس على غرسه ما جىن ، ولوال صرب الطالب على درسه ما خترج ، ولوال 

  صرب املقاتل يف ساح الوغى ما انتصر ، وهكذا كل الناجحني يف الدنيا إمنا حققوا آماهلم بالصرب .
ي أمور اآلخرة أوىل ، وخاصة أهل اإلميان ، فهم أشد الناس حاجة للصرب ألMم يتعرضون وإذا كان هذا يف أمور الدنيا ، فف

  لألذى واحملن واالبتالءات .
  ) . أَْم َحِسْبُتْم أَْن َتْدُخُلوا اْجلَنََّة َوَلمَّا يـَْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويـَْعَلَم الصَّاِبرِينَ قال تعاىل (
ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْخلَْوِف َواجلُْوِع َونـَْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَنـُْفِس َوالثََّمرَاِت َوَبشِِّر الصَّ (وقال تعاىل    ).اِبرِينَ َولََنبـْ

هو ُخلق فاضل من أخالق النفس ، ميتنع به من فعل ما ال حيسن وال جيُمل ، وهو قوة من قوى النفس اليت Qا :  قال ابن القيم
  .    ح شأMا وقوام أمرها صال

الصرب باعتبار متعلقه أقسام : صرب على األوامر والطاعات حىت يؤديها، وصرب عن املناهي واملخالفات حىت ال يقع فيها، وصرب 
  على األقدار واألقضية حىت ال يتسخطها .                                     

  دنيا والنجاة من كل كرب .فالصرب سالح عظيم للحصول على كل خري يف ال
َها َوْأُمْر أَْهَلَك بِالكما قال تعاىل (   ) .صَّالِة َواْصَطِربْ َعَليـْ

  ) .َك فَاْصِربْ ِحلُْكِم رَبِّ وقال تعاىل (
  . ... ) يُرِيُدوَن َوْجَههُ  َواْصِربْ نـَْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَن رَبـَُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ وقال تعاىل (

قَاَل َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَيلَّ ِممَّا يَْدُعوَنِين ِإلَْيِه وصرب يوسف عليه السالم من إجابة امرأة العزيز حني دعته إىل نفسها فصرب وقال (
  ) . َوِإالَّ َتْصِرْف َعينِّ َكْيَدُهنَّ َأْصُب إِلَْيِهنَّ َوَأُكْن ِمَن اْجلَاِهِلنيَ 

  وللصرب فضائل كثرية :عظم املعني على أمور الدنيا واآلخرة ، فمن فضائل الصرب أنه من أ •
  : معية اهللا للصابرين . أوالً 

  ) . ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرِينَ  قال تعاىل (
  : حمبة اهللا هلم . ثايناً 

  ) . َواللَُّه حيُِبُّ الصَّاِبرِينَ قال تعاىل ( 
  : إطالق البشرى هلم . ثالثاً 

  ) . ِر الصَّاِبرِينَ َوَبشِّ قال تعاىل ( 
  : إجياب اجلزاء على أحسن أعماهلم . رابعاً 

  ) . َولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ قال تعاىل ( 
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  : ضمان املدد والنصرة هلم . خامساً 
  ) . فـَْورِِهْم َهَذا ُميِْددُْكْم رَبُُّكْم ِخبَْمَسِة آالٍف ِمَن اْلَمالِئَكُة ُمَسوِِّمنيَ  بـََلى ِإْن َتْصِربُوا َوتـَتـَُّقوا َويَْأُتوُكْم ِمنْ قال تعاىل ( 

  : استحقاقهم دخول اجلنة وتسليم املالئكة عليهم . سادساً 
  ) . َوَجزَاُهْم ِمبَا َصبَـُروا َجنًَّة َوَحرِيراً ىل ( قال تعا
  )  َسالٌم َعَلْيُكْم ِمبَا َصبَـْرُمتْ فَِنْعَم ُعْقَىب الدَّارِ .  ْيِهْم ِمْن ُكلِّ بَابٍ َواْلَمالِئَكُة يَْدُخُلوَن َعلَ اىل ( وقال تع

  : حفظهم من كيد األعداء . سابعاً 
  ) . َوِإْن َتْصِربُوا َوتـَتـَُّقوا ال َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشْيئاً ِإنَّ اللََّه ِمبَا يـَْعَمُلوَن حمُِيطٌ قال تعاىل ( 

  لحصول على درجة اإلمامة يف الدين .سبب ل:  ثامناً 
ُهْم أَئِمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا ِبآياتَِنا يُوِقُنونَ قال تعاىل (   ) . َوَجَعْلَنا ِمنـْ

ا صربوا وكانوا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملن . مث تال هذه اآلية ( بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدي  قال ابن تيمية :
  ون ) .بآياننا يوقن

  : أنه من أسباب النصر . تاسعاً 
  واعلم أن النصر مع الصرب ) . كما يف حديث ابن عباس (

  أمر اهللا به املؤمنني . عاشرًا :
  ) . ينَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِالصَّْربِ َوالصَّالِة ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرِ قال تعاىل (

  ) . يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِربُوا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ وقال تعاىل (
  : الصرب ضياء . الحادي عشر

  ( والصرب ضياء ) رواه مسلم . eكما يف حديث أيب مالك األشعري . قال : قال 
  ي العبد .أنه خري ما أعط الثاني عشر :

  ( وما أعطي أحد عطاء خرياً وأوسع من الصرب ) رواه مسلم . eقال 
  والذي يبعث على الصرب أمور : 

  : إجالل اهللا تبارك وتعاىل أن يعصى وهو يرى ويسمع . أحدها
  : مشهد حمبته سبحانه فيرتك معصيته حمبة له . الثاني
  باإلساءة من أحسن إليه .: مشهد النعمة واإلحسان فإن الكرمي ال يقابل  الثالث
  : مشهد الغضب واالنتقام ، فإن الرب إذا متادى العبد يف معصيته غضب . الرابع
  : مشهد الفوات وهو ما يفوته باملعصية من خري الدنيا واآلخرة . الخامس
  . ه: مشهد القهر والظفر ، فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حالوة ومسرة وفرحة عند من ذاق السادس

  .فإن الصالة من أكرب العون على الثبات يف األمر  ا بالصالة ،نو أي استعي ) َوالصَّالةِ  (
  ) . َوأَِقِم الصَّالَة ِإنَّ الصَّالَة تـَنـَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ (  كما قال تعاىل

  ) رواه أبو داود . ، إذا حزبه أمر صلى eكان رسول اهللا   . قال ( ةحذيف وعن 
  ا .خّص الصالة بالذكر من بني سائر العبادات تنويهاً بذكره:  ال القرطبيق •
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ألن العبد إذا قام بني يدي ربه يناجيه ويتلو كتابه هان عليه كل ما يف الدنيا رغبة فيما عند اهللا ورهبة منه فيتباعد عن كل ما ال 
  يرضي اهللا فريزقه اهللا ويهديه .

، مبيضة للوجه ، مفرحة ى، مطردة لألدواء، مقوية للقلب، دافعة لألذزق، حافظة للصحةلصالة جملبة للر : وا قال ابن القيم •
فعة للنقمة ، اللنفس ، مذهبة للكسل ، منشطة للجوارح ، ممدة للقوى ، شارحة للصدر ، منورة للقلب ، حافظة للنعمة ، د

ن وقوامها ، أثري عجيب يف حفظ الصحة والبدا تجالبة للربكة ، مبعدة من الشيطان ، مقربة من الرمحن ، وباجلملة : فله
ودفع املواد الرديئة عنهما ، وللصالة تأثري عجيب يف دفع شرور الدنيا ، وال سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهراً 

ة باهللا ، أن الصالة صل وسر ذلك :وباطنًا ، فما اسُتدِفعْت شرور الدنيا واآلخرة ، وال اسُتجلبْت مصاحلهما مبثل الصالة ، 
وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من اخلريات أبواQا ، وتقطع عنه من الشرور أسباQا ، وتفيض عليه مواد 

  التوفيق من ربه ، والعافية والصحة والغنيمة والغىن ، والراحة والنعيم ، واألفراح واملسرات كلها حمضرة لديه ومسارعة إليه .
ن سر أن الصالة معينة على أمور الدنيا واآلخرة : ألن العبد إذا وقف بني يدي ربه ، يناجي ربه يف بيا وقال الشنقيطي •

ويتلو كتابه ، تذكر ما عند اهللا من الثواب ، وما لديه من العقاب ، فهان يف عينه كل شيء ، وهانت عليه مصائب الدنيا ، 
   .واستحقر لذا5ا ، رغبة فيما عند اهللا ، ورهبة مما عند اهللا

  أي وإن الصالة لكبرية وثقيلة وشاقة .) َوِإنـََّها َلَكِبيَرٌة  (
د حتملها، والقيام Qا من ؛ ملا جيده عن والكبرية اليت يكرب أمرها ، ويتعاظم شأMا على حاملها( وإMا لكبرية )  قال الشوكاني •

  ة .املشق
  ك ابن جرير ، ألMا أقرب مذكور . الصالة ، واختار ذلالضمري يف قوله ( وإMا لكبرية ) عائد إىلو  •
وقيل عائد على ما يدل عليه الكالم وهو الوصية بذلك كقوله تعاىل ( وال تستوي احلسنة  .. ) أي وما يلقى هذه الوصية  •

  إال الذين صربوا ، وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إال ذو حظ عظيم .
  :ها ثالثة أقوال يف املكىن عن )وِإMا ( قوله تعاىل :  قال ابن الجوزي •
  الصالة ، قاله ابن عباس واحلسن ، وجماهد واجلمهور .  ا: أM أحدها 

  ، وبه قال مقاتل . لقبلة ، ذكره الضحاك عن ابن عباس: أMا الكعبة والقبلة ، ألنه ملا ذكر الصالة ، دلت على ا والثاني
  ة .االستعاندل على ) واستعينوا ( : أMا االستعانة ، ألنه ملا قال  والثالث

  وقال القرطيب قوله تعاىل ( َوإِنـََّها َلَكِبريٌَة ) اختلف املتأّولون يف عود الضمري من قوله ( وإMا ) :
  على الصالة وحدها خاصة . فقيل : 

)  ، وقوله  َسِبيِل اهللاوالذين َيْكِنُزوَن الذهب والفضة َوَال يُنِفُقونـََها ِيف عن األغلب وهو الصالة؛ كقوله (، ولكنه َكَىن عليهما وقيل :
َها ) َوِإَذا رَأَْوْا ِجتَارًَة أَْو َهلْواً ا(    التجارة ؛ ألMا األفضل واألهم . فرّد الكناية إىل الفضة ؛ ألMا األغلب واألعم ، وإىلنفضوا إِلَيـْ

ومل يقل : يرضومها ؛ ألن رضا َأن يـُْرُضوُه )  َحقُّ ولُُه أَ ـواهللا َوَرسُ الصالة أعاد عليها ؛ كما قال (  إن الصرب ملّا كان داخًال يف وقيل :
  الرسول داخل يف رضا اهللا جل وعز .

  . فإMا خفيفة عليهم )  ِإالَّ َعَلى اْلَخاِشِعينَ ( 
،  منشرًحا Qا صدره أي فإMا سهلة عليهم خفيفة؛ ألن اخلشوع وخشية اهللا ورجاء ما عنده يوجب له فعلها : قال السعدي •

  اب وخشيته من العقاب. كما أن اخلشوع هو العلم احلقيقي.لرتقُبه للثو 



 ٨٨

ألMم ملا يعلمونه من تضاعف األجر ، وتوفر اجلزاء ، والظفر مبا وعد اهللا به من عظيم )  ِإالَّ َعَلى اْخلَاِشِعنيَ  (:  قال الشوكاني
، وراحة عندهم  ذلك لذة هلم خالصة الثواب ، تسهل عليهم تلك املتاعب ، ويتذلل هلم ما يرتكبونه من املصاعب ، بل يصري

  .حمضة 
  ة .ولذلك قيل : من عرف ما يطلب ، هان عليه ما يبذل ، ومن أيقن باخللف ، جاد بالعطي

  وع حمله القلب ومثرته على اجلوارح .: وأمجع العارفون على أن اخلش قال ابن القيمو  •
  يل : السكون .واخلشوع يف اللغة : التطامن والتواضع ، وق قال ابن الجوزي : •
  بوعده ووعيده . اضع ألوامر اهللا الذليل املصدقواخلاشع : املنكسر اخل •
  ع .واخلشوع : هيئة يف النفس يظهر منها يف اجلوارح سكون وتواض قال القرطبي : •
به  اناً وإميًا ، ذال وافتقار واخلشوع هو: خضوع القلب وطمأنينته، وسكونه هللا تعاىل، وانكساره بني يديه،  قال السعدي : •

  ه .وبلقائ
واملراد باخلاشع هنا الذي ذلل نفسه وكسر سور5ا وعودها أن تطمئن إىل أمر اهللا وتطلب حسن العواقب  وقال ابن عاشور : •

  وأن ال تغرت مبا تزينه الشهوة احلاضرة فهذا الذي كانت تلك صفته قد استعدت نفسه لقبول اخلري.
  وللخشوع فضائل : •

  ة .يسهل فعل الطاع أوًال :
  ) ِإالَّ َعَلى اْخلَاِشِعنيَ   َوِإنـََّها َلَكِبريَةٌ هلذه اآلية (

  من عالمات املؤمنني املفلحني . ثانياً :
  ) . الَِّذيَن ُهْم ِيف َصال5ِِْم َخاِشُعونَ  . َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنونَ قال تعاىل (

  من صفات األنبياء . ثالثاً :
  ) . ارُِعوَن ِيف اْخلَيـْرَاِت َويَْدُعونـََنا َرَغباً َوَرَهباً وََكانُوا لََنا َخاِشِعنيَ ِإنـَُّهْم َكانُوا ُيسَ قال تعاىل (

  هلم مغفرة وأجراً عظيماً . رابعاً :
َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبرَاِت نَّ اْلُمْسِلِمَني َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتَني َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقَني قال تعاىل ( إ

قَاِت َوالصَّائِِمَني َوالصَّائَِماِت َواْحلَاِفِظَني فـُُرو  ِقَني َواْلُمَتَصدِّ َجُهْم َواْحلَاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن اللََّه َكِثرياً َواْخلَاِشِعَني َواْخلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّ
  ) . ُه َهلُْم َمْغِفَرًة َوَأْجراً َعِظيماً َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ اللَّ 

  هو أول ما يرفع . خامساً :
  ( يوشك أن تدخل مسجد مجاعة فال ترى خاشعاً ) . eقال 

  عاتب اهللا الصحابة به . سادساً :
  ) . َن احلَْقِّ َأملَْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَِّه َوَما نـََزَل مِ قال تعاىل (

  على اخلشوع . eحث النيب   سابعاً :
  ( هل ترون قبليت ههنا ، فواهللا ما خيفى علي ركوعكم وال خشوكم ) متفق عليه . eقال 

  اخلشوع من أسباب دخول اجلنة . ثامناً :
  ) متفق عليه .( سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله : ... ورجل ذكر اهللا خالياً ففاضت عيناه  eقال 

  أثىن اهللا على من آمن من أهل الكتاب خبشوعه . تاسعاً :
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  . )ْم َخاِشِعَني لِلَِّه ال َيْشتَـُروَن ِبآيَاِت اللَِّه َمثَناً قَِليالً ـَوِإنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلَمْن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َوَما أُْنزَِل ِإلَْيُكْم َوَما أُْنزَِل ِإلَْيهِ قال تعاىل (
  اخلشوع من أسباب قبول العمل . عاشرًا :

  ) متفق عليه .بشيء إال غفر له ما تقدم من ذنبه، ثن صلى ركعتني ال حيدث فيهما نفسه (من توضأ حنو وضوئي هذا eقال 
  قال سهل : من خشع قلبه مل يقرب منه الشيطان .

  وقال أبو يزيد املدين : إن أول ما يرفع من هذه األمة اخلشوع .
  ل الفضيل بن عياض : كان يكره أن يُرَي الرجل من اخلشوع أكثر مما يف قلبه .وقا
( أي : هذا من متام الكالم الذي قبله، أي وإن الصالة أو الوصاة لثقيلة إال على اخلاشعني الذين يظنون ) الَِّذيَن َيظُنُّوَن ( 

  . يوقنون )
  .الظن هنا مبعىن اليقني ، والظن يطلق على اليقني و  •
َها َمْصرِفاً ا يف قوله تعاىل (كم ِإينِّ ظَنَـْنُت َأينِّ ) . أي فأيقنوا وكقوله تعاىل ( َورَأى اْلُمْجرُِموَن النَّاَر َفظَنُّوا أَنـَُّهْم ُمَواِقُعوَها وَملَْ جيَُِدوا َعنـْ

  ) . ْرِض َوَلن نـُّْعِجَزُه َهَرباً ِيف اْألَ  َوأَنَّا ظَنَـنَّا أَن لَّن نُّعِجَز اللَّهَ وكقوله تعاىل عن اجلن (  ) . ُمالٍق ِحَسابَِيهْ 
  . أي يعلمون أMم حمشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه ) أَنـَُّهْم ُمالُقو رَبِِّهْم (  

سهل عليهم فعل أي أمورهم راجعة إىل مشيئته حيكم فيها ما يشاء بعدله، فلهذا ملا أيقنوا باملعاد واجلزاء )  َوأَنـَُّهْم ِإلَْيِه رَاِجُعونَ ( 
  . الطاعات وترك املنكرات

فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب هلم التسلي يف املصيبات، ونفس عنهم  )َوأَنـَُّهْم ِإلَْيِه رَاِجُعوَن  قال السعدي ( •
ه، كانت الصالة الكربات، وزجرهم عن فعل السيئات، فهؤالء هلم النعيم املقيم يف الغرفات العاليات، وأما من مل يؤمن بلقاء رب

  ه .ريها من العبادات من أشق شيء عليوغ
  الفوائد :

  إرشاد اهللا عباده إىل االستعانة Qذين األمرين : الصرب والصالة . - ١
، وصرب على أقدار طاعة اهللا ، وصرب عن معصية اهللا الثالثة : صرب على وأنه من أسباب التوفيق ، يف أنواعهفضيلة الصرب ،  - ٢

  . اهللا املؤملة
  :الصرب نوعان : اختياري واضطراري  •
االختياري أكمل من االضطراري ، فإن االضطراري يشرتك فيه الناس ويتأتى ممن ال يتأتى منه الصرب االختياري ، ولذلك كان و 

من صرب يوسف الصديق عن مطاوعة امرأة العزيز وصربه على ما ناله يف ذلك من احلبس واملكروه أعظم من صربه على ما ناله 
  إخوته لـّما ألقوه يف اجلب ، وفرقوا بينه وبني أبيه فباعـوه بيع العبد .  

  ينبغي على اإلنسان معرفة األسباب اليت تعينه على الصرب ، وقد ذكر5ا قبل قليل . - ٣
  فضيلة الصالة . - ٤
  فضيلة اخلشوع واخلاشعني ، وأن الطاعات ثقيلة إال عليهم . - ٥
                          اخلضوع هللا ، ألن ذلك مما يسهل الطاعات .احلث واجلد يف اخلشوع و  - ٦
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َعْمُت َعَلْيُكْم َوأَنِّي َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمينَ (     ) . يَا بَِني ِإْسرائيَل اذُْكُروا نِْعَمِتَي الَِّتي أَنـْ
  ] . ٤٧[ البقرة : 

 ---------  
َعْمُت َعَلْيُكْم يَا بَِني ِإْسرائيَل اذُْكُروا نِْعمَ (    سبق شرحها .) ِتَي الَِّتي أَنـْ
 e) املراد بالذكر هنا : ذكر حيمل على الشكر ، ومن شكر تلك النعمة املأمور به : تصديق النيب  اذُْكُروا نِْعَمِيتَ قوله تعاىل ( •

  واتباعه فيما جاء به .
بعض هذه النعم : كاإلجناء من فرعون ، وإنزال املن والسلوى ، وتظليل  سبق ذكر ) نِْعَمِيتَ الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكمْ قوله تعاىل (  •

بالنعم اليت أنعمها على أسالفهم  eالغمام وغريها ، وقد جرت العادة يف القرآن أن اهللا مينت على املوجودين يف زمن النيب 
 دة ، وألن األبناء يتشرفون بفضائل اآلباء ،املاضني ، وكذلك يعيبهم باملعائب اليت صدرت من أسالفهم املاضني ، ألMم أمة واح

وعال مينت على هؤالء بنعمه على األسالف ، وكذلك يعيبهم مبا صدر من األسالف  فكأMم شيء واحد ، ولذلك كان جل
  ألMم مجاعة واحدة .

لتأكيد واإليذان بكمال غفلتهم عن القيام كرر التذكري ل   اليت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكم )إسرائيل اذكروا نِْعَمِيتَ  : (يا َبِين  قال اآللوسى •
حبقوق النعمة ، ولريبط ما بعده من الوعد الشديد به لتتم الدعوة بالرتغيب والرتهيب ، فكأنه قال سبحانه : إن مل تطيعوين ألجل 

أن يتعلق به سوابق نعميت ، فأطيعوين للخوف من لواحق عقايب ، ولتذكري التفضيل الذي هو أجل النعم ، فإنه لذلك يستحق 
  التذكري خبصوصه مع التنبيه على أجليته بتكرير النعمة اليت هي فرد من أفرادها.

هي أفضل  eظاهر هذه اآلية أن بين إسرائيل هم أفضل العاملني ، بينما املعروف أن حممد )  َوأَنِّي َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمينَ ( 
  :األمم على اإلطالق ، واجلواب عن هذه اآلية 

  اجلواب األول : أن اهللا فضل بين إسرائيل على عامل زماMم ، بينما األمة احملمدية مفضلة على سائر األمم .
  وهذا قول مجهور املفسرين .

  .مبا أعطوا من امللك والرسل والكتب على عامل من كان يف ذلك الزمان، فإن لكل زمان عاملاً  : العالية وةأب قال
  .ألن هذه األمة أفضل منهم ، مل على هذا وجيب احل قال ابن كثري : 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاللَّهِ ( لقوله تعاىل، خطاباً هلذه األمة  َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ   ) . ُكْنُتْم َخيـْ
  ) . وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً ولقوله تعاىل (

  ) رواه أمحد . أنتم توفون سبعني أمة أنتم خريها وأكرمها على اهللا(  eرسول اهللا  قالو 
  ومسيت أمحد ، وجعلت أميت خري األمم ) رواه أمحد . ...( أعطيت ما مل يعط أحد من األنبياء ،  eولقوله 
  القمر ليلة البدر ) رواه البخاري .( يدخل اجلنة من أميت زمرة وهم سبعون ألفاً ، تضيء وجوههم إضاءة  eولقوله 

ُهْم َساَء َما يـَْعَمُلونَ على أمة موسى أنه قال يف أمة موسى ( eومن اآليات املبينة لفضل أمة حممد  ُهْم أُمٌَّة ُمْقَتِصَدٌة وََكِثٌري ِمنـْ ) ِمنـْ
فيهم طائفة أكمل من الطائفة فقسمهم إىل ثالث طوائف ، وجعل  eفجعل أعلى مراتبهم الفئة املقتصدة ، خبالف أمة حممد 

ُهْم َساِبٌق بِاْخلَيـْرَاِت بِِإْذِن اللَِّه َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل املقتصدة وذلك يف قوله يف فاطر ( ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنـْ ُهْم ظَاِملٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ )  اْلَكِبريُ َفِمنـْ
َجنَّاُت ع بظاملهم ومقتصدهم وسابقهم جبنات عدن يف قوله (فجعل فيهم سابقاً باخلريات ، وهو أعلى من املقتصد ، ووعد اجلمي

  ) . َعْدٍن يَْدُخُلونـََها ُحيَلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلؤاً َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيرٌ 
  ر الرازي والقرطيب والشوكاين .أن بين إسرائيل أفضل من العاملني مبا جعل فيهم من األنبياء ، وإىل هذا أشا الجواب الثاني : 
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وفيه نظر، ألن العاملني عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من األنبياء، فإبراهيم اخلليل قبلهم وهو أفضل من  : قال ابن كثير •
  ه .اَالخرة، صلوات اهللا وسالمه عليسائر أنبيائهم، وحممد بعدهم وهو أفضل من مجيع اخللق وسيد ولد آدم يف الدنيا و 

أن املراد بالعامل اجلمع الكثري من الناس ، فيكون املعىن : فضلتكم على الكثري من الناس ال الكل ، وهذا قول  ب الثالث :الجوا
  والصحيح األول .الزخمشري يف الكشاف ، وضعفه الرازي ، 

  الفوائد :
  أنه جيب على بين إسرائيل أن يذكرون نعم اهللا عليكم . - ١
  ) .َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اللَِّه  ، كما قال تعاىل (أن الفضل والنعمة من اهللا - ٢
  .ىت تتفطر قدماه ويقول: أفال أكون عبداً شكوراً يقوم الليل ح e، ولذلك كان النيب أن كثرة النعم توجب مزيد الشكر - ٣
  أن بين إسرائيل هم أفضل األمم يف زماMم . - ٤
َها َشفَ  َواتـَُّقوا يـَْوماً ال َتْجِزي نـَْفسٌ (  َها َعْدٌل َوال ُهْم يـُْنَصُرونَ ـَعْن نـَْفٍس َشْيئاً َوال يـُْقَبُل ِمنـْ   ) . اَعٌة َوال يـُْؤَخُذ ِمنـْ

  ] . ٤٨[ البقرة : 
 -------------  

يعين ) ُقوا يـَْوماً َواتـَّ ( فقال،  ول نقمه Qم يوم القيامة، عطف على ذلك التحذير من ط ملا ذكرهم تعاىل بنعمه أوالً  ) َواتـَُّقوا يـَْوماً ( 
  ، واتقاء يوم القيامة يكون باالستعداد له . من أهواله وشدائده يوم القيامة

  وهذا كثري يف القرآن .
  ) . َواتـَُّقوا يـَْوماً تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَىل اللَِّه ُمثَّ تـَُوىفَّ ُكلُّ نـَْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ال يُْظَلُمونَ قال تعاىل (

  ) . َكْيَف تـَتـَُّقوَن ِإْن َكَفْرُمتْ يـَْوماً َجيَْعُل اْلوِْلَداَن ِشيباً فَ وقال تعاىل (
َعَطَف التحذير على التذكري ، فإنه ملا ذكرهم بالنعمة وخاصة تفضيلهم على العاملني يف زماMم وكان ذلك  قال ابن عاشور : •

يضرهم فعقب بالتحذير من ذلك ، واملراد بالتقوى هنا منشأ غرورهم بأنه تفضيل ذايت فتومهوا أن التقصري يف العمل الصاحل ال 
  معناها املتعارف يف اللغة ال املعىن الشرعي.

اعلم أن اتقاء اليوم اتقاء ملا حيصل يف ذلك اليوم من العقاب والشدائد ألن نفس اليوم ال يتقى وال بد من أن  قال الرازي : •
  اً .يرده أهل اجلنة والنار مجيع

  رب يوم القيامة كثرية :وأسباب النجاة من ك •
  : التنفيس عن املسلمني . منها

س اللَّه عْنه ُكْربة مْن ُكَرب يوِم اْلِقياَمِة ، ومْن َـ من نـَفَّس عن مؤمن ُكْربة مْن ُكرب الدُّنْيا ، نفّ  (   eأيب هريرة . قال : قال حلديث 
  . رواه مسلم )يسََّر على ُمْعسٍر يسََّر اللَّه علْيه يف الدُّنـَْيا واآلِخرِة 

  : إنظار املعسر أو الوضع عنه . ومنها
  ) رواه مسلم  َمْن َسرَُّه َأْن يـَُنجَِّيُه اللَّه ِمْن ُكَرِب يـَْوِم الِقَياَمِة ، فـَْليُـنَـفِّْس َعْن ُمْعِسٍر أْو َيَضْع َعْنهُ  ( eقال 
  : الوفاء بالنذر ، وإطعام الطعام هللا . ومنها

َا نُْطِعُمُكْم  .َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكينًا َويَِتيمًا َوَأِسريًا  .ْذِر َوَخيَافُوَن يـَْومًا َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطريًا يُوُفوَن بِالنَّ  قال تعاىل ( ِإمنَّ
فـََوقَاُهُم اللَُّه َشرَّ َذِلَك اْليَـْوِم َولَقَّاُهْم َنْضرًَة  .سًا َقْمَطرِيرًا ِإنَّا َخنَاُف ِمن رَّبـَِّنا يـَْومًا َعُبو  .ِلَوْجِه اللَِّه َال نُرِيُد ِمنُكْم َجزَاء َوَال ُشُكورًا 

  ) . َوُسُروراً 
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  . أي ال يغين أحد عن أحد) ال َتْجِزي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشْيئاً ( 
حلني (َعْن نـَْفٍس) ولو كانت من فس الكرمية كاألنبياء والصاولو كانت من األن أي : ال تغين (نـَْفٌس) ال َجتْزِي) ( قال السعدي :

  ه .وإمنا ينفع اإلنسان عمله الذي قدمالعشرية األقربني (َشْيًئا)  ال كبرياً وال صغرياً 
  ) . ال َتزُِر َوازِرٌَة وِْزَر ُأْخَرىتعاىل ( وَ ما قال ك
ُهْم يـَْوَمِئٍذ َشْأٌن يـُْغِنيهِ تعاىل ( وقال     ) . ِلُكلِّ اْمرٍِئ ِمنـْ

فهذا أبلغ ) اِلِدِه َشْيئًا يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكْم َواْخَشْوا يـَْومًا ال َجيْزِي َواِلٌد َعْن َوَلِدِه َوال َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن وَ تعاىل ( وقال
  . شيئاً  اآلخرمن الوالد وولده ال يغين أحدمها عن  املقامات أن كالً 

َها َشَفاَعةٌ (  فما لنا من ( وكما قال عن أهل النار )  لشافعنيفما تنفعهم شفاعة ا( عين من الكافرين كما قالي ) َوال يـُْقَبُل ِمنـْ
  ) . شافعني وال صديق محيم

ظاهر اآلية عدم قبول الشفاعة مطلقًا يوم القيامة لكنه بني يف مواضع أخرى أن الشفاعة املنفية هي الشفاعة للكفار ،  •
ت واألرض ، أما الشفاعة للمؤمنني بإذنه فهي ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع ، والشفاعة والشفاعة لغريهم بدون إذن رب السموا

  ال تكون إال بشرطني :
  الشرط األول : أن يأذن اهللا Qا .

  الثاين : أن يكون راضياً عمن شفع وعمن شفع له .الشرط و 
َفُع الشََّفاَعُة ِإالَّ َمْن أَِذَن َلُه الرَّْمحَُن َوَرِضَي لَُه قـَْوالً ) وقال تعاىل (هِ الَّ بِِإْذنِ َفُع ِعْنَدُه إِ ـْن َذا الَِّذي َيشْ مكما قال تعاىل (     .)يـَْوَمِئٍذ ال تـَنـْ
َها َعْدٌل  (   ، والعدل مبعىن : املعادل املكاىفء . أي ال يقبل منها فداء) َوال يـُْؤَخُذ ِمنـْ

  ) . ْم ُكفَّاٌر فـََلْن يـُْقَبَل ِمْن َأَحِدِهْم ِملُء اْألَْرِض َذَهباً َوَلِو افْـَتَدى ِبهِ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوهُ ( كما قال تعاىل
يعاً َوِمثْـَلُه َمَعُه لِيَـْفَتُدوا ِبِه ِمْن َعَذاِب يـَْومِ وقال تعاىل ( ُهْم َوَهلُْم َعَذاٌب  اْلِقَياَمِة َما تـُُقبِّلَ  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َأنَّ َهلُْم َما ِيف اْألَْرِض مجَِ ِمنـْ

  ) . أَلِيمٌ 
َهاوقال تعاىل ( و    ) . ِإْن تـَْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل ال يـُْؤَخْذ ِمنـْ

  ) . َفُروا َمْأَواُكُم النَّارُ فَاْليَـْوَم ال يـُْؤَخُذ ِمْنُكْم ِفْديٌَة َوال ِمَن الَِّذيَن كَ وقال تعاىل (
هلم فينصرهم وينقذهم من عذاب اهللا، كما تقدم من أنه ال يعطف عليهم ذو قرابة أي وال أحد يغضب )  َوال ُهْم يـُْنَصُرونَ (  

  . وال ذو جاه، وال يقبل منهم فداء
  وأصل النصر يف لغة العرب : هو إعانة املظلوم . •
حتصيل املنافع،  ٍس َشْيًئا) هذا يفزِي نـَْفٌس َعْن نـَفْ ال جتَْ اخللق بوجه من الوجوه ، فقوله (فنفى االنتفاع من  قال السعدي : •

  ع .، فهذا النفي لألمر املستقل به النافهذا يف دفع املضار) (َوال ُهْم يـُْنَصُرونَ 
  الفوائد :

  التحذير من يوم القيامة . - ١
  وجوب االستعداد ليوم القيامة . - ٢
  أن يوم القيامة ال ينفع اإلنسان إال عمله . - ٣
  ملك ، وإمنا الذي ينفع العمل الصاحل . أن يوم القيامة ال ينفع ال مال وال ولد وال - ٤
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أن يف اآلية أعظم حتذير عن املعاصي وأقوى ترغيب يف تاليف اإلنسان ما يكون منه من املعصية بالتوبة ألنه إذا تصور أنه  - ٥
اعة من ليس بعد املوت استدراك وال شفاعة وال نصرة وال فدية علم أنه ال خالص له إال بالطاعة، فإذا كان ال يأمن كل س

التقصري يف العبادة ، ومن فوت التوبة من حيث إنه ال يقني له يف البقاء صار حذراً خائفاً يف كل حال ، واآلية وإن كانت يف بين 
إسرائيل فهي يف املعىن خماطبة للكل ألن الوصف الذي ذكر فيها وصف لليوم وذلك يعم كل من حيضر يف ذلك اليوم . (قاله 

  الرازي) .
  القيامة ليس فيه فداء ، وأيضاً ال أحد ينصر أحد ، فال اآلهلة واألسياد وال غريهم يستطيعون نصر أحد .أن يوم  - ٦
َناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَكُ (  َناُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب يَُذبُِّحوَن أَبـْ بُِّكْم ْم َوِفي َذِلُكْم َبالٌء ِمْن رَ َوِإْذ َنجَّيـْ

ْنُظُرونَ  . َعِظيمٌ  ُتْم تـَ َناُكْم َوَأْغَرقْـَنا آَل ِفْرَعْوَن َوأَنـْ َرقْـَنا ِبُكُم اْلَبْحَر فَأَْنَجيـْ   ) . َوِإْذ فـَ
 ]٥٠ – ٤٩ . [  

 ----------  
َناُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن (  إسرائيل نعميت عليكم إذ جنيناكم من آل  يقول تعاىل: اذكروا يا بين)  َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذابِ  َوِإْذ َنجَّيـْ

خلصتكم منهم، وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السالم، وقد كانوا : أي )  َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذابِ ( فرعون 
   وأشده وأفظعه . يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب

  يدميون عذابكم . يل :وقيسومونكم : يذيقونكم ويلزمونكم إياه ،  •
رؤيا هالته، رأى نارًا خرجت من بيت املقدس فدخلت بيوت القبط  ىأن فرعون لعنه اهللا كان قد رأقيل   سبب ذلك : •

ببالد مصر إال بيوت بين إسرائيل، مضموMا أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بين إسرائيل، ويقال بعد حتدث مساره عنده 
فعند ذلك أمر فرعون لعنه اهللا بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك ،  عون خروج رجل منهم يكون هلم به دولة ورفعةبأن بين إسرائيل يتوق

  . من بين إسرائيل وأن ترتك البنات، وأمر باستعمال بين إسرائيل يف مشاق األعمال وأرذهلا
د ذلك أقسام تلك النعم على سبيل التفصيل : اعلم أنه تعاىل ملا قدم ذكر نعمه على بين إسرائيل إمجاًال بني بع قال الرازي •

 ليكون أبلغ يف التذكري وأعظم يف احلجة .
  اإلجناء هو اإلنقاذ من املكروه . •
واخلطاب للموجودين ، واملراد من سلف من اآلباء ، وقيل : إمنا قال جنيناكم ، ألن جناة اآلباء كانت سببًا لنجاة هؤالء  •

  املوجودين .
  مَلك مصر كافراً .فرعون : َعَلٌم على من  •
َناءَُكْم (    أي يذحبون الذكور دون اإلناث .) يَُذبُِّحوَن أَبـْ

  وعرب بالتشديد ( يذّحبون ) داللة على الكثرة ، ألMم ذحبوا كثرياً من أبنائهم .
وأكثر ،  ن يف مقابلة النساء) الرجال دون األطفال ليكو يَُذحبُِّوَن أَبـَْناءَُكْم : قال بعض العلماء : إن املراد بقوله ( قال الرازي •

  املفسرين على أن املراد باآلية األطفال دون البالغني ، وهذا هو األوىل لوجوه :
  محالً للفظ األبناء على ظاهره. األول : 

  أنه كان يتعذر قتل مجيع الرجال على كثر5م. الثاني :
  ة.أMم كانوا حمتاجني إليهم يف استعماهلم يف الصنائع الشاق الثالث :
  أنه لو كان كذلك مل يكن إللقاء موسى عليه السالم يف التابوت حال صغره معىن . الرابع :
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 إن ذبح الذكور دون اإلناث مضرة من وجوه :  وقال الرازي رحمه اهللا : •
بتة يف ذلك، أن ذبح األبناء يقتضي فناء الرجال، وذلك يقتضي انقطاع النسل، ألن النساء إذا انفردن فال تأثري هلن ال أحدها :

  وذلك يقضي آخر األمر إىل هالك الرجال والنساء . 
أن هالك الرجال يقتضي فساد مصاحل النساء يف أمر املعيشة ، فإن املرأة لتتمىن وقد انقطع عنها تعهد الرجال وقيامهم  وثانيها :

يف احملن ، والنجاة منها يف العظم تكون بأمرها املوت ، ملا قد يقع إليها من نكد العيش باالنفراد فصارت هذه اخلصلة عظيمة 
  حبسبها . 
، ألن قتله واحلالة النتفاع باملولود من أعظم العذاب أن قتل الولد عقيب احلمل الطويل وحتمل الكد والرجاء القوي يف ا وثالثها :

م من ذلك حبسب شدة احملنة هل هذه أشد من قتل من بقي املدة الطويلة مستمتعًا به مسرورًا بأحواله ، فنعمة اهللا من التخليص
  فيه .

ثر ذكراMم ، أن األبناء أحب إىل الوالدين من البنات ، ولذلك فإن أكثر الناس يستثقلون البنات ويكرهوMن وإن ك ورابعها :
ذلك اآلية ، ول َما ُبّشَر بِِه ) وم ِمن ُسوءَوِإَذا ُبّشَر َأَحُدُهْم باألنثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّدا َوُهَو َكِظيٌم يتوارى ِمَن القولذلك قال تعاىل ( 

  ر .وإمنا كانوا يئدون اإلناث دون الذكو ْشَيَة إمالق ) َوالَ تـَْقتُـُلوْا أَْوالدَُكْم خَ Mى العرب عن الوأد بقوله ( 
  أن بقاء النسوان بدون الذكران يوجب صريور5ن مستفرشات األعداء وذلك Mاية الذل واهلوان. وخامسها :

  أي يستبقون اإلناث على قيد احلياة ، للخدمة .) َيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكْم وَ ( 
  فإن قال قائل : إن بقاء البنت حية أفضل من موتها ، فما وجه جعل ذلك من إهانتهم ؟ •

  إبقاء اإلناث يعترب عار وتعذيب ، ألن موت البنت أرحم من بقائها عند عدو يذهلا ويهينها .
قاؤهن [ أي اإلناث ] حتت يد العدو يفعل Qن ما يشاء من الفاحشة والعار ويستخدمهن يف . فب: .. قال الشنقيطي •

  األعمال الشاقة نوع من العذاب، ومو5ن راحة من هذا العذاب وقد كان العرب يتمنون موت اإلناث خوفاً من مثل هذا .
الذي فعلنا بكم من إجنائنا آباءكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون  قال ابن جرير : ويف)  َوِفي َذِلُكْم َبالٌء ِمْن رَبُِّكْم َعِظيمٌ (  

  بالء لكم من ربكم عظيم ، أي نعمة عظيمة عليكم يف ذلك .
َنا تـُْرَجُعونَ وأصل البالء االختبار ، وقد يكون باخلري والشر ، كما قال تعاىل ( • َنًة َوإِلَيـْ ُلوُكْم بِالشَّرِّ َواخلَْْريِ ِفتـْ تعاىل ( ) وقال  َونـَبـْ
 ) . بـََلْونَاُهْم بِاحلََْسَناِت َوالسَّيِّئاِت لََعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ و 
وقيل املراد بقوله ( ويف ذلكم بالء ) إشارة إىل ما كانوا فيه من العذاب املهني من ذبح األبناء ، واستحياء النساء ، قال  •

  القرطيب : وهذا قول اجلمهور .
َرقْـَنا ِبُكُم اْلبَ (  َناُكْم َوَأْغَرقْـَنا آَل ِفْرَعْوَن َوِإْذ فـَ وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه أي :  )ْحَر فَأَْنَجيـْ

أي خلصناكم )  فأجنيناكم(  يف سورة الشعراءالسالم، خرج فرعون يف طلبكم ففرقنا بكم البحر كما أخرب تعاىل عن ذلك مفصًال 
  . منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم

) الباء للسببية أي : أي : فصلنا بعض أجزاء البحر عن بعض بسبب دخولكم فيه ،  َوِإْذ فـََرقْـَنا ِبُكُم اْلَبْحرَ قوله تعاىل (  •
ليمكنكم املرور سالكني بني أجزائه ، وقيل إن ( الباء ) مبعىن ( الالم ) واملعىن : فرقنا بكم أي : أي فرقنا لكم ، وهو عائد 

  ألن الالم للتعليل ، والباء للسبب ، فاملعىن متقارب .للمعىن األول ، 
فرقنا : أصل الفرق الفصل ، ومنه الفـرقان ألنه يفـرق بني احلق والباطل ، أي يفصـل ومنه قوله تعاىل ( فالفارقات فرقاً ) يعين  •

  املالئكة تنزل بالفرق بني احلق والباطل .
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ْنُظُرونَ (  ُتْم تـَ   ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ يف إهانة عدوكم .ليكون ، بأبصاركم )  َوأَنـْ
: وهذا احلال زيادة يف تقرير النعمة وتعظيمها فإن مشاهدة املنعم عليه للنعمة لذة عظيمة ال سيما  قال ابن عاشور •

 ومشاهدة إغراق العدو أيضًا نعمة زائدة كما أن مشاهدة فرق البحر نعمة عظيمة ملا فيها من مشاهدة معجزة تزيدهم إمياناً 
  وحادث ال تتأتى مشاهدته ألحد.

  البحر : معروف مسي بذلك التساعه . •
  ثبت يف الصحيح أنه كان يوم عاشوراء . ه ، لكنراق ومل يذكر اليوم الذي كان ذلك فيغذكر اهللا تعاىل اإلجناء واإل •

: ما هذا اليوم الذي  rول اهللا قدم املدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء ، فقال هلم رس rفعن ابن عباس ( أن رسول اهللا 
ن نصومه ، فصامه موسى شكرًا فنحتصومونه ؟ فقالوا : هذا يوم عظيم ، أجنى اهللا فيه موسى وقومه ، وأغرق فرعون وقومه ، 

  وأمر بصيامه ) . e: فنحن أحق وأوىل مبوسى منكم ، فصامه رسول اهللا  eفقال رسول اهللا 
  لكنه بني ذلك يف مواضع :مل يبني هنا كيفية فرق البحر Qم ،  •

َنا ِإَىل ُموَسى َأِن اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحَر فَانـَْفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيمِ كقوله تعاىل (   ) . فََأْوَحيـْ
َنا ِإَىل ُموَسى أَْن َأْسِر ِبِعَباِدي فَاْضِرْب َهلُْم َطرِيقاً ِيف اْلبَ وقوله (   ) . ْحِر يـََبساً ال َختَاُف َدرَكاً َوال َختَْشىَوَلَقْد أَْوَحيـْ

  الفوائد :
عظم نعمة اهللا على بين إسرائيل إذ جناهم من آل فرعون ، حيث تضمن هذا التذكري حصول املطلوب وذلك بنجا5م ،  - ١

  وزوال املكروه بإهالك عدوهم .
  أن اإلجناء من العدو من أعظم النعم . - ٢
  سرائيل .شدة عذاب فرعون لبين إ - ٣
  شدة قوة اهللا عز وجل حيث أهلك فرعون . - ٤
  بيان قدرة اهللا على كل شيء . - ٥
  أن إهالك عدو اإلنسان وهو ينظر من نعمة اهللا عليه . - ٦
هم بذلك ألنه ال يعرف ذلك إال بالوحي ، فلما أخرب  eوكان يف قصة فرعون وغريه عالمة نبوة حممد  قال السمرقندي : - ٧

، حىت ال يصيبهم مثل ما أصاب أولئك، وفيه أيضًا 5ديد للكفار ليؤمنوا كان ذلك دليًال أنه قاله بالوحي  ،كتاباً من غري أن يقرأ  
  وفيه أيضاً تنبيه للمؤمنني وعظة هلم ليزجرهم ذلك عن املعاصي.

َلًة ثُمَّ اتََّخْذُتُم اْلِعْجَل ِمْن بـَْعِدِه وَ (  ُتْم ظَاِلُمونَ َوِإْذ َواَعْدنَا ُموَسى َأْربَِعيَن لَيـْ ثُمَّ َعَفْونَا َعْنُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َلَعلَُّكْم .  أَنـْ
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلُفْرقَاَن َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ .  َتْشُكُرونَ  يـْ   ) . َوِإْذ آتـَ
  ] . ٥٣ - ٥١[ البقرة 

 ------------  
َلًة ثُمَّ (  ُتْم ظَاِلُمونَ  َوِإْذ َواَعْدنَا ُموَسى َأْربَِعيَن لَيـْ يقول تعاىل: واذكروا نعميت ) ثُمَّ َعَفْونَا َعْنُكْم  اتََّخْذُتُم اْلِعْجَل ِمْن بـَْعِدِه َوأَنـْ

، وكانت أربعني يومًا وهي  عليكم يف عفوي عنكم، ملا عبدمت العجل بعد ذهاب موسى مليقات ربه عند انقضاء أمد املواعدة
َلًة َوأَْمتَْمَناَها بَِعْشرٍ (  كورة يف األعراف يف قوله تعاىلاملذ  : ذو القعدة بكماله وعشر من ذي  قيل إMا)  َوَواَعْدنَا ُموَسى َثالِثَني لَيـْ

  . احلجة، وكان ذلك بعد خالصهم من فرعون وإجنائهم من البحر
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ليلة فأمتها بعشر  وسى ثالثنييف هاتني اآليتني يذكر اهللا بين إسرائيل بنعمته عليهم Qذا العفو العظيم ، وذلك أن اهللا واعد م •
فخرج إىل الطور يف سبعني من ، اهللا  فصارت أربعني ليلة ، وكان ذلك بعد أن جاوز البحر وسأله قومه أن يأتيهم بكتاب من عند

ا نو خيار بين إسرائيل ، وصعدوا اجلبل وواعدهم إىل متام أربعني ليلة ، فلما تأخر موسى عن املوعد الذي ذكره لبين إسرائيل فت
َوَلَقْد قَاَل َهلُْم َهاُروُن ري ( هذا إهلكم وإله موسى فنسي ) فاطمأنوا إىل قوله وMاهم هارون وقال (بعبادة العجل ، وقال هلم السام

َا فُِتْنُتْم ِبِه َوِإنَّ رَبَُّكُم الرَّْمحَُن فَاتَِّبُعوِين َوَأِطيُعوا أَْمرِي َنا ُموَسىقَاُلوا لَ  ِمْن قـَْبُل يَا قـَْوِم ِإمنَّ ) فلم يتبع  ْن نـَبـْرََح َعَلْيِه َعاِكِفَني َحىتَّ يـَْرِجَع ِإلَيـْ
، و5افت يف عبادته سائرهم ، فلما رجع موسى نا عشر ألفًا فيما روي يف اخلرب هارون ومل يطعه يف ترك عبادة العجل إال اث

م باختاذكم العجل ( يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكووجدهم على تلك احلال ألقى األلواح وأحرق العجل وذره يف البحر ، وقال 
  . ) فجعل اهللا من توبتهم أن يقتل بعضهم بعضاً .فتوبوا إىل ..

  ) أي : من بعد ذهاب موسى إىل ميقات ربه . ِمْن بـَْعِدهِ قوله تعاىل (  •
ُتْم ظَاِلُمونَ (   ، ألنه غري موضعه، واملشرك ظامل صل الظلم وضع الشيء يفألن أ) أي: بعبادتكم العجل، فإن الشرك ظلم،  َوأَنـْ

ري أو وضعها لصنم أو حجر أو شجر، وألجل هذا ، وضعها يف املخلوق الضعيف الفقعبادة اليت هي حق هللا تعاىل وحدهوضع ال
  البيان فإن القرآن يكثر اهللا فيه إطالق الظلم على الشرك .

  .)  الصاحل ( إن الشرك لظلم عظيمكما قال تعاىل عن العبد 
قال : بشرك ، مث تال قول لقمان (إن ) ن آمنوا ومل يلبسوا إمياMم بظلمالذيفسر قوله ( eيف صحيح البخاري أن النيب وثبت 

  .) الشرك لظلم عظيم
  إن فعلت فإنك إذا من الظاملني ) أي : من املشركني .وقال تعاىل ( وال تدع من دون اهللا ما ال ينفعك وال يضرك ف

(ِكْلَتا اْجلَنَّتَـْنيِ إال Qذا املعىن ، إال يف موضع واحد يف سورة الكهف ، مبعىن النقص ، كما قال تعاىل مل يأت الظلم يف القرآن و 
  .أي ومل تنقص ) آَتْت ُأُكَلَها وَملَْ َتْظِلْم ِمْنُه َشْيئاً 

أَْورَثـَْنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن  ُمثَّ وقد يطلق الظلم على ظلم اإلنسان نفسه ببعض املعاصي اليت ال تبلغ الكفر ، ومنه قوله تعاىل ( •
ُهْم َساِبٌق بِاْخلَيـْرَاِت بِِإْذِن ا ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنـْ ُهْم ظَاِملٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنـْ نَّاُت َعْدٍن جَ ) بدليل قوله يف اجلميع ( للَّهِ اْصَطَفيـْ

  فقد وضع الطاعة يف غري موضعها . ) ، ألن هذا أطاع الشيطان وعصى ربهيَْدُخُلونـََها 
قوله : وإذ واعدنا موسى أربعني ليلة ، مل يبني هل واعده إياها جمتمعة أو متفرقة ، ولكنه بّني يف سورة األعراف أMا متفرقة ،  •

َلًة َوأَمتَْ وأنه واعده أوًال ثالثني مث أمتها بعشر ، وذلك يف قوله تعاىل ( ْمَناَها ِبَعْشٍر فـََتمَّ ِميَقاُت رَبِِّه أَْربَِعَني َوَواَعْدنَا ُموَسى َثالِثَني لَيـْ
َلًة    ) .لَيـْ

  . فالعفو : َحمُْو الذنب ؛ أي حمْونا ذنوبكم وجتاوزنا عنكم )ثُمَّ َعَفْونَا َعْنُكْم ( 
  ) أي من بعد عبادتكم العجل ، والعجل ولد البقرة .ِمْن بـَْعِد َذِلَك (

  ًال الستعجاهلم عبادته .العجل عج وُمسِّيَ  قال القرطبي :
  )  أي : ألجل أن تقوموا بشكره . َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ( 
) َوتـَتَِّخُذوَن َمَصانَِع َلَعلَُّكْم َختُْلُدونَ ) يف القرآن هي مبعىن التعليل إال اليت يف سورة الشعراء (قال بعض العلماء : أن كل (لعل •

  قالوا : هي مبعىن : كأنكم ختلدون .
  هو القيام بطاعة املنعم اعرتافاً بالقلب ، وثناء باللسان ، وطاعة باألركان . والشكر : •

  ويف ذلك يقول الشاعر : 



 ٩٧

   احملجبايدي ولساين والضمري                أفادتكم النعماُء مين ثالثةً               
ش Qا إال فيما يرضي اهللا ، وشكر نعمة الرِجل أن فنعمة العني : أن ال ينظر Qا إال فيما يرضي اهللا ، وشكر نعمة اليد أن ال يبط

  ال ميشي Qا إال فيما يرضي اهللا ، وشكر نعمة املال : أن ال يستعني به ويصرفه إال فيما يرضي اهللا 
  ؟كيف يتحقق الشكر  •

  سؤال اهللا ذلك .أوًال : 
  .َتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ ) ( َوقَاَل َربِّ أَْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعمَ كما قال تعاىل عن سليمان : 

  رواه أبو داود .عين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)ملعاذ : (يا معاذ ، ال تدعن دبر كل صالة أن تقول : اللهم أ eوقال 

  أن يعلم اإلنسان أن النعم إذا شكرت قرت وزادت .ثانياً : 
  . َألَزِيَدنَُّكْم ) (َوِإْذ تََأذََّن رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرمتُْ قال تعاىل : 

  أن يعلم اإلنسان أن اهللا سيسأله يوم القيامة عن شكر نعمه .ثالثاً : 
  .(ُمثَّ لَُتْسأَُلنَّ يـَْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم) قال تعاىل : 

م به نعمه من أي مث لتسألن عن شكر ما أنعم اهللا به عليكم من الصحة واألمن والرزق وغري ذلك ، ما ذا قابلتقال ابن كثير : 
  .شكر وعبادة 

  أن ينظر إىل من هو دونه يف أمور الدنيا ، فإذا فعل ذلك استعظم ما أعطاه اهللا .رابعاً : 
  : ( انظروا إىل من هو أسفل منكم وال تنظروا إىل من هو فوقكم ، فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة اهللا عليكم ) . eقال 

  ربه .الشكر يكون من اهللا لعبده ومن العبد ل
َنا لُْقَماَن احلِْْكَمَة أَِن اْشُكْر لِلَّهِ فشكر العبد لربه كقوله تعاىل (   ).َكَذِلَك ُنَصرُِّف اْآلياِت لَِقْوٍم َيْشُكُرونَ ). وقوله تعاىل (َولََقْد آتـَيـْ

  وتعريفه كما سبق وهو أن يستعمل نعمه يف طاعة اهللا .
  )  ِإنَّ رَبـََّنا لََغُفوٌر َشُكورٌ ) وقوله تعاىل ( َخْرياً فَِإنَّ اللََّه َشاِكٌر َعِليمٌ  َمْن َتَطوَّعَ وشكر اهللا لعبده كقوله تعاىل ( و 

ومعىن شكر اهللا لعبده : هو أن يثيبه الثواب اجلزيل من عمله القليل، فإنه يعطي العبد ويوفقه ملا يشكره عليه، ويشكر القليل من 
سنة بعشر أمثاهلا إىل أضعاف مضاعفة، وإذا ترك له شيئًا أعطاه أفضل منه، العمل والعطاء فال يستقله أن يشكره، ويشكر احل

  وإذا بذل له شيئاً رّده عليه أضعافاً مضاعفة .
  ملا عقر سليمان اخليل غضباً له إذ شغلته عن ذكره ، فأراد أال تشغله مرة أخرى ، أعاضه عنها منت الريح .

  اته ، أعاضهم عنها أن مّلكهم الدنيا وفتحها عليهم .وملا ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها يف مرض
  وملا احتمل يوسـف الصـديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مّكـن له يف األرض يتبـوأ منها حيث يشاء .       

  فضائل الشكر : •
  اهللا أمر به .أوًال : 

  .(َبِل اللََّه فَاْعُبْد وَُكْن ِمَن الشَّاِكرِيَن) قال تعاىل : 
  التوبيخ على عدم الشكر .: ثانياً 

  . (َوَهلُْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب أََفال َيْشُكُروَن)قال تعاىل : 
  الثناء على الشاكرين وأنه سبل الرسل .ثالثاً : 

  .(ُذرِّيََّة َمْن َمحَْلَنا َمَع نُوٍح ِإنَُّه َكاَن َعْبداً َشُكوراً) قال تعاىل : 



 ٩٨

  فسه .الشكر نفع للشاكر نرابعاً : 
َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه ) قال تعاىل :    .( َوَمْن َيْشُكْر فَِإمنَّ

  أن الشكر إذا صدر من املؤمنني فهو مانع من نزول العذاب .خامساً : 
  .(َما يـَْفَعُل اللَُّه ِبَعَذاِبُكْم ِإْن َشَكْرُمتْ َوآَمْنُتْم ) قال تعاىل : 

  أن الشكر سبب لزيادة النعم .سادساً : 
  .(َوِإْذ تََأذََّن رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكْم ) تعاىل : قال 

  أن الصفوة من عباد اهللا يسألون اهللا أن يوزعهم شكر نعمته .سابعاً : 
  .( َوقَاَل َربِّ أَْوزِْعِين أَْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ ) قال تعاىل عن سليمان : 

  أن الشاكرين قليلون .ثامناً : 
  .( َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال َيْشُكُروَن) قال تعاىل : 

  . ( َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر)وقال تعاىل : 
  وهذا يدل على أMم هم خواص اهللا .

َنا ُموَسى اْلِكَتابَ (  يـْ   ) أي وأعطينا موسى الكتاب وهو التوراة . َوِإْذ آتـَ
هذا تذكري بنعمة نزول الشريعة اليت Qا صالح أمورهم وانتظام حيا5م وتأليف مجاعتهم مع اإلشارة إىل متام  :اشورقال ابن ع •

  .عالنعمة وهم يعدوMا شعار جمدهم وشرفهم لسعة الشريعة املنزلة هلم حىت كانت كتاباً فكانوا به أهل كتاب أي أهل علم تشري
  ، وأحد أويل العزم من الرسل ، وهو كليم الرمحن . ل إسرائيوموسى هو ابن عمران ، أفضل أنبياء بين •
  ) أي وأعطيناه الفرقان ، وقد اختلف العلماء يف املراد فيه : َواْلُفْرقَانَ ( 

  : الفرقان انفراق البحر له حىت صار فرقاً فعربوا ، وهذا بعيد .فقيل 
  ان .: إن الواو زائدة ، واملعىن : آتينا موسى الكتاب الفرق وقيل 

الفرقان هو الكتاب ( التوراة ) ، عطف عليه وإن كان املعىن واحداً ، ويكون ذلك من قبيل عطف األوصاف واملوصوف  وقيل :
َر فـََهَدى.  الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى.  َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اْألَْعَلىواحداً ، كما يف قوله تعاىل (   ) . َوالَِّذي َقدَّ

ذي آتاه موسى هو الكتاب الذي فرق به بني احلق والباطل ، وهو نعت للتوراة وصفة هلا ، فيكون تأويل إن الفرقان الوقيل :  
  اآلية حيننئذ : وإذا آتينا موسى التوراة اليت كتبناها له يف األلواح وفرقنا Qا بني احلق والباطل ، ورجحه الطربي .

عين التوراة ، وأعطينا حممدًا الفرقان ، فكأنه خاطبهم فقال : قد يف اآلية مضمر ، ومعناه : وآتينا موسى الكتاب ي وقيل :
  وعلم سائر األنبياء . eأعطيناكم علم موسى وعلم حممد 

  ) أي لكي 5تدوا بالتدبر فيها والعمل مبا فيها من أحكام . َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ  (
  الفوائد :

  لينّزل عليه فيها التوراة .حكمة اهللا يف تقديره ، حيث واعد موسى أربعني ليلة  - ١
  عظمة اهللا لقوله ( آتينا ) . - ٢
  سفه هؤالء الذين اختذوا العجل إهلاً ، حيث هم الذي صنعوه . - ٣
  أن الشرك أعظم الظلم . - ٤
  أن املستحق للعبادة هو اهللا عز وجل اخلالق . - ٥



 ٩٩

  سعة رمحة اهللا بعفوه عمن ظلم . - ٦
  وجوب شكر اهللا ، ألنه عفا وصفح . - ٧
  نعمة اهللا العظيمة بإنزال الكتب . - ٨
  إثبات رسالة موسى . - ٩
  أن الكتب اليت ينزهلا تكون فرقاناً بني احلق والباطل .  -١٠
ُتوبُوا ِإَلى بَارِئِ (  ُفَسُكْم بِاتَِّخاِذُكُم اْلِعْجَل فـَ ْوِم ِإنَُّكْم َظَلْمُتْم أَنـْ ٌر َلُكْم ُكْم فَاقْـتُـ َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه يَا قـَ ُفَسُكْم َذِلُكْم َخيـْ ُلوا أَنـْ

  ) . ِعْنَد بَارِِئُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ 
  ] . ٥٤[ البقرة : 

 --------  
  ل .ذوا العجأي واذكروا إذ قال موسى لقومه بعدما رجع من املوعد الذي وعده ربه فرآهم قد اخت ) َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمهِ ( 
ُفَسُكْم بِاتَِّخاِذُكُم اْلِعْجلَ (  ْوِم ِإنَُّكْم َظَلْمُتْم أَنـْ إهلًا يعبده ،  ي ظلم أعظم وأشد من أن يتخذ اإلنسان مع بارئه وخالقه) وأ يَا قـَ

  ) . نَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ فإن هذا أظلم الظلم كما قال تعاىل (
َاذُِكُم اْلعِ قوله تعاىل (   ) : أي إهلاً .  ْجلَ بِاختِّ

  ، مع اإلقالع والندم .أي خالقكم ، والتوبة الرجوع من املعصية إىل الطاعة ) فـَُتوبُوا ِإَلى بَارِِئُكْم (  
 . تنبيه على عظم جرمهم، أي فتوبوا إىل الذي خلقكم وقد عبدمت معه غريه : يف هذا) قال ابن كثريِإَىل بَارِِئُكمْ قوله تعاىل ( •

  وأن اخلالق هو املستحق للعبادة :ينبه كثرياً على هذا املعىن ، ويذكر املشركني بذلك ،  –جل عز و  –واهللا 
  ) . وا لَُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َلْن َخيُْلُقوا ُذبَاباً َوَلِو اْجَتَمُعوا َلهُ ُـ يَا أَيـَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمعقال تعاىل (

  ) . أَُيْشرُِكوَن َما ال َخيُْلُق َشْيئاً َوُهْم ُخيَْلُقونَ ل تعاىل (وقا
  ) . أََفَمْن َخيُْلُق َكَمْن ال َخيُْلُق أََفال َتذَكَُّرونَ وقال تعاىل (
  ) . ِبنيٍ َهَذا َخْلُق اللَِّه فََأُروِين َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه َبِل الظَّاِلُموَن ِيف َضالٍل مُ وقال تعاىل (
  ) . يَا أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ وقال تعاىل (

ومل يقل إال اهللا  ) َفَطَرِين  الَِّذي ِإالَّ  .وَن تـَْعُبدُ  ممَِّّا بـَرَاء َوقـَْوِمِه ِإنَِّين  ِألَبِيهِ  ِإبـْرَاِهيمُ  قَالَ  َوِإذْ  وكما قال تعاىل عن إبراهيم عليه السالم (
  لفائدتني :
  اإلشارة إىل علة إفراد اهللا بالعبادة ، ألنه كما أنه متفرد باخللق ، فيجب أن ينفرد بالعبادة . األولى :
 اإلثبات .و  د اجلامع بني النفياإلشارة إىل بطالن عبادة األصنام ، وألMا مل تفطركم حىت تعبدوها ، ففيها تعليل للتوحي والثانية :

، كما ني كانوا يعرتفون أن اهللا خالقهم، ألن املشركى صفة اخللق دون غريها من الصفات: إمنا نص اهللا تعاىل علقال بعض العلماء
َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض لَيَـُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعزِيُز َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم  وقال تعاىل ( ) نَّ اللَّهُ َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَقُهْم لَيَـُقولُ  قال تعاىل (

  ) . اْلَعِليمُ 
  وقيل : ليذكرهم بذلك نعمته عليهم . 

ُفَسُكْم (  ملؤمن أخو املؤمن فكأنه هو نفسه ، فاألمة ا عرب بقتل النفس ، ألن اأي ليقتل بعضكم بعضًا ، وإمن) فَاقْـتُـُلوا أَنـْ
  تمعة على شيء ينزلون منزلة النفس الواحدة .الواحدة ا]

  ) أي : على من يف البيت .َسلُِّموا َعَلى أَنـُْفِسُكْم فَِإَذا َدَخْلُتْم بـُُيوتاً فَ كقوله تعاىل (
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  ) أي : ال يلمز بعضكم بعضاً . َوال تـَْلِمُزوا أَنـُْفَسُكمْ وقوله تعاىل (
ْعُتُموُه َظنَّ وقوله تعاىل (    ) أي : ظنوا بإخواMِم خرياً .ِمَناُت بِأَنـُْفِسِهْم َخْرياً اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمؤْ َلْوال ِإْذ مسَِ
  ) أي : إخوانكم . ُمثَّ أَنـُْتْم َهُؤالِء تـَْقتُـُلوَن أَنـُْفَسُكمْ وقوله تعاىل (

ولٍد فيقتله بالسيف وال عن ابن عباس ( ... فقال اهللا تبارك وتعاىل إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد أو 
يبايل من قتل يف ذلك املوطن ، فتاب أولئك الذين كان قد خفي على موسى وهارون ما اطلع اهللا من ذنوQم فاعرتفوا Qا وفعلوا 

  ما أمروا به فغفر اهللا للقاتل واملقتول .
، ربنا البقية  ل: ربنا أهلكت بين إسرائيفاجتلد القوم فكان من قتل من الفريقني سبعون ألفًا ، حىت دعا موسى وهارون  قيل :

أصابتهم ظلمة فأصبح بعضهم يقتل بعض ، فاجنلت الظلمة عنهم وقد  وقيل :البقية ، فأمرهم أن يضعوا السالح فتاب عليهم ، 
  توبتهم .أجلوا عن سبعني ألف قتيل ، وقيل : بل إن القتل وقع جهراً بال ظلمة ، وهذا أصح ، ألنه أبلغ يف الداللة على صدق 

  ) أي القتل . َذِلُكمْ ( 
ٌر َلُكْم ِعْنَد بَارِِئُكْم  (   د اخلالق العظيم .هللا ونزولكم عند أمره خري لكم عنأي رضاكم حبكم ا) َخيـْ

أن هذا القتل Qذه التوبة يقطع حيا5م الدنيوية ، ولكنه يكسبهم حياة أخروية ، وهذه احلياة األخروية خري من  قال الشنقيطي :
  اة الدنيوية .احلي
َتاَب َعَلْيُكمْ (    يف الكالم حذف تقديره : ففعلتم فتاب عليكم ، أي فقبل توبتكم وجتاوز عنكم .)  فـَ
  الذي يتوب على التائبني ، فمن رمحته أنه يقبل توبة التائبني مهما عظمت ذنوQم .)  ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ ( 

  الفوائد :
  الظلم ، ألنه وضع للعبادة يف غري موضعها .أن الشرك من أعظم  - ١
  خطورة الشرك . - ٢
  ) فالذي خلقكم هو من يستحق العبادة . فـَُتوبُوا ِإَىل بَارِِئُكمْ تذكري العاصي مبن يستحق الطاعة والعبادة لقوله ( - ٣
  أن الذي ال خيلق ال يستحق أن يعبد . - ٤
  أن العاجز ال يستحق أن يكون إهلاً . - ٥
  لتوبة .وجوب ا - ٦
  اإلخالص يف التوبة . - ٧
  ما وضع اهللا على بين إسرائيل من األغالل واآلصار ، حيث كانت توبتهم من عبادة العجل أن يقتل بعضهم بعضاً . - ٨
  أن األمة كنفس واحدة . - ٩
  رمحة اهللا Qذه األمة ورفع اآلصار عنها . -١٠
  تفاضل األعمال . -١١
  : التواب والرحيم .إثبات امسني من أمساء اهللا  – ١٢
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ْنُظُرونَ (  ُتْم تـَ ثُمَّ بـََعثْـَناُكْم ِمْن بـَْعِد َمْوِتُكْم  . َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحتَّى نـََرى اللََّه َجْهَرًة فََأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َوأَنـْ
  ) . َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

  ] . ٥٦ -٥٥[ البقرة : 
 -------  

إىل اهللا  أي واذكروا يا بين إسرائيل حني خرجتم مع موسى لتعتذروا)  َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحتَّى نـََرى اللََّه َجْهَرةً  (
  من عبادة العجل .

  ، وبأن اهللا أمرك وMاك .ما نسمعه كالم اهللا  أي لن نصدق لك بأن)  َلْن نـُْؤِمَن َلكَ ( 
  ( رؤية بصرية ) ،  وقيل املعىن ( جهرة ) أنه صفة لقوهلم ، أي : جهروا بذلك القول .عالنية )  ى اللََّه َجْهَرةً َحتَّى نـَرَ (  

  قال ابن كثري : واملراد السبعون املختارون منهم ومل حيك كثري من املفسرين سواه .
  يف القائلني ملوسى ذلك قوالن :

  .)َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحىتَّ نـََرى اللََّه َجْهرَةً (لما صار يكلم موسى ربه ويكلمه اهللا، قالوا : أMم السبعون املختارون، ف القول األول
َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحىتَّ (: أنه ملا رجع موسى من ميقات اهللا ، وأنزل عليه التوراة ، وجـاء Qا قالوا : ليست من عند اهللا  القول الثاني

  ) . نـََرى اللََّه َجْهَرةً 
: واختلف يف وقت اختيارهم ، فحكى أكثر املفسرين أن ذلك بعد عبادة العجل ، اختارهم ليستغفروا لبين  بن عطيةقال ا •

  ول أصح .إسرائيل ، وحكى النقاش وغريه أنه اختارهم حني خرج من البحر وطلب بامليعاد ، واأل
  قالتهم هذه الشنعاء .أي فأهلكهم اهللا بالصاعقة ، عقاباً مل)  فََأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقةُ (  
الصاعقة كل أمٍر هائل رآه املرء أو عاينه أو أصابه حىت يصري من هوله وعظيم شأنه إىل هالك وعطب ،  قال ابن جرير : •

  وإىل ذهاب عقل وغمور فهم أو فقد بعض آالت اجلسم صـوتاً كان ذلك أو زلزلة أو رجفاً .
  .من حواسه  شيئاً  و يفقداإلنسان فإنه ميوت هلوله أو حيرتق أ قة : مبعىن الشيء اهلائل العظيم إذا عاينهالصاع

  ) فهو إغماء . َوَخرَّ ُموَسى َصِعقاً يف قوله تعاىل ( ما صعـق موسىوصعق هؤالء باملوت فماتوا وهذا هو ظاهر القرآن ، وأ
ُتْم تـَْنُظُرونَ  ( صعق  وقيل :وهـذا اختيار ابن جرير ،  ، وا عن آخرهمـينظر بعضهم إىل بعض يقع ميتًا حىت مات قيل :)  َوأَنـْ

  بعضهم والبعض اآلخر ينظر ، مث بعث الذين صعقوا ، وصعق اآلخرون .
  كم ، ويف هذا دليل على أن صعقهم كان موتاً حقيقيًاً◌ .حيينا أي أ)  ِمْن بـَْعِد َمْوِتُكمْ  ثُمَّ بـََعثْـَناُكمْ ( 
) هذا قول األكثرين ، وزعم قوم أMم مل ميوتوا ،  ُمثَّ بـََعثْـَناُكمْ اىل (ومن الدليل على أMم ماتوا قوله تع قال ابن الجوزي : •

، فقال هناك ( فلما أفاق ) ألن اهللا تعاىل فرق بني املوضعني) وهذا قول ضعيف ،  َوَخرَّ ُموَسى َصِعقاً واحتجوا بقوله تعاىل (
  . لميت) واإلفاقة للمغشي عليه ، والبعث ل ُمثَّ بـََعثْـَناُكمْ وقال هاهنا (

  ويف هذا إثبات البعث . ( وسأذكر مباحث البعث يف قصة القتيل إن شاء اهللا ) . •
  وهذه قصة من مخس قصص مذكورة يف سورة البقرة يف إثبات البعث . •
  ( وسبقت مباحث الشكر ) . .لتشكروا اهللا على إنعامه عليكم بالبعث بعد املوت : أي )  َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ( 

  الفوائد :
  إثبات البعث ، وهذه إحدى القصص اخلمس اليت تدل على البعث يف سورة البقرة . - ١
  قدرة اهللا عز وجل . - ٢
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  تذكري اهللا بين إسرائيل بنعمته عليهم ، حيث بعثهم من بعد مو5م . - ٣
  أن أمل العقوبة ووقعها إذا كان اإلنسان ينظر إليها تكون أشد . - ٤
  وجوب شكر اهللا على نعمه . - ٥
  أن من شكر فإمنا يشكر لنفسه . - ٦
َزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرزَقْـَناُكْم وَ (   ُفَسُهْم َوَظلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم َوأَنـْ   َما َظَلُمونَا َوَلِكْن َكانُوا أَنـْ

  .)  َيْظِلُمونَ 
  ] . ٥٧[ البقرة 

 ----------  
مبا أسبغ عليهم من النعم فقال  –أيضًا  –ا ذكر تعاىل ما دفعه عنهم من النقم ، شرع يذكرهم مل) َنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم َوَظلَّلْ ( 
ها ويسرتها ، وهو السحاب األبيض ، ظللوا به ) مجع غمامة ، مسي بذلك ألنه يُغم السماء ، أي : يواري َوظَلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَمامَ (

  ِه ليقَيهم حر الشمس .يف التِّي
وكان ذلك ملا كانوا يف التيه ، واشتكوا احلر ، دعا نيب اهللا موسى هلم ، فظلل اهللا عليهم الغمام ، وهو غمام أبيض رقيق  •

  يُظلهم من الشمس .
ما  ( الغمام ) إن ما ورد من حتديده أنه سحاب أبيض فهو مما أِخذ من بين إسرائيل،  وإال فإن كل  قال الشيخ السبت •

  سرتك فإنه يقال له َغمام ، وجاء يف احلديث ( كأMما غمامتان ) .
  وقد ذكر املفسرون أن هذا جرى يف التيه بني مصر ، والشام ملا امتنعوا من دخول مدينة اجلبارين. قال الشوكاني : •
 هلم السحاب يسري بسريهم يظلهم وجعلنا الغمام تظلكم ، وذلك يف التيه سخر اهللاقال املفسرون ( َوظَلَّْلَنا )  قال الرازي : •

  س .من الشم
، ( الغمام ) السحاب، مسي غمامًا ، ألنه يغم السماء، أي : يسرتها، وكل شيء غطيته فقد غممته قال ابن الجوزي : •

 ه .وهذا كان يف التي
  ) للتعظيم . َوظَلَّْلَناوصيغة اجلمع يف قوله ( •
َزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ (  : أنه كان ينزل عليهم  وقيل .: صمغة حلوة ، وهذا قول جماهد  فقيلت عبارات املفسرين فيه ، اختلف)  َوأَنـْ

  ه العسل ، قاله الشيخ ابن عثيمني.، كأنيأكلون منه ما شاءعلى األشجار فيغدون إليه ف
  : هو العسل ، وهذا قول الشعيب . وقيل

  فيه سبعة أقاويل :  اْلَمنَّ .... )َعَلْيُكُم َوأَنـَْزْلَنا قوله عز وجل (  قال الماوردي :
  : أن املنَّ ما سقط على الشجر فيأكله الناس ، وهو قول ابن عباس.أحدها 

  أن املنَّ صمغة ، وهو قول جماهد. والثاني :
  . أن املنَّ شراٌب ، كان ينزل عليهم يشربونه بعد مزِجِه باملاء ، وهو قول الربيع بن أنس والثالث :
  نَّ عسل ، كان ينزل عليهم ، وهو قول ابن زيٍد.أن امل والرابع :

  . هو قول وهبو أن املن اخلبز الرقاق ،  والخامس :
  . أنه الزجنبيل ، وهو قول السدي والسادس :
  أنه الرتجنني. والسابع :
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كد ، ويف احلديث واهللا أعلم أنه أكل ما امنت اهللا به عليهم من طعام وشراب وغري ذلك مما ليس فيه عمل وال   قال ابن كثير :
  من غري تعب . –فضًال من اهللا  –، حيث إنه يوجد ما مّن اهللا به على بين إسرائيل : من جنس(الكمأة من املن) أي eقال 

  ، وهو السَُّماَىن .عامة املفسرين على أن السلوى طائر حلو اللحم ) َوالسَّْلَوى  (
  : السلوى طائر بإمجاع املفسرين . قال ابن عطية

  أي : وقلنا هلم : كلوا من طيبات ما رزقناكم كهذا املّن والسلوى .) وا ِمْن طَيَِّباِت َما َرزَقْـَناُكْم ُكلُ ( 
  ومعىن ، للذاذة طعمهما وحلِّيتهما شرعاً ، ألMما مّن وفضل من اهللا جل وعال . ومها طيبان حساً 

إطالقني : يطلق طيبًا من جهة اإلباحة وعدم الشبهة ، فالطّيْب هنا شامل لطيب اإلباحة وطيب اللذاذة ، ألن الطيْب يطلق 
  ويطلق طيباً من جهة اللذاذة وحسن املأكل ، وهو جامع هلما هنا .

  أي : ما نقصونا شيئاً ، ألن اهللا ال تضره معصية العاصني ، وال تنفعه طاعة الطائعني .) َوَما َظَلُمونَا ( 
ُفَسُهْم َيْظِلُمو (   أي : أمرناهم باألكل مما رزقناهم وأن يعبدونا فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم ، هذا مع ما )  نَ َوَلِكْن َكانُوا أَنـْ

شاهدوه من اآليات البينات ، واملعجزات القاطعات ، وخوارق العادات ، فظلموا أنفسهم بارتكاب املعاصي ومقابلة النعم 
  باملعاصي .

َا كما قال تعاىل (   ) . بـَْغُيُكْم َعَلى أَنـُْفِسُكمْ يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإمنَّ
  .. ) ... يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين ويف احلديث القدسي ( ..

ورضي اهللا عنهم على سائر أصحاب األنبياء يف صربهم وثبا5م  eومن هنا يتبني فضيلة أصحاب حممد  قال ابن كثير : •
د واجلهد ، ومل يسألوا خرق الشديها عام تبوك يف ذلك القيظ واحلر وا معه يف أسفاره وغزواته ، منوعدم تعنتهم ، مع ما كان

  . eوال إجياد أمر ، مع أن ذلك كان سهًال على النيب  عادة 
  الفوائد :

  بيان شيء من نعم اهللا على بين إسرائيل . - ١
  أن الغمام يسري بأمر اهللا تعاىل . - ٢
  أفضل اللحوم .أن حلوم الطيور من  - ٣
  األكل من الطيبات . - ٤
  حترمي األكل من اخلبائث ، واخلبيث نوعان : خبيث لذاته ، وخبيث لكسبه . - ٥

  فاخلبيث لذاته : كامليتة ، واخلنزير ، واخلبيث لكسبه : كالغش والربا .
  أن اهللا ال تضره معصية العاصني .- ٦
  أن الذنوب واملعاصي ظلم للنفس . - ٧
  ائيل كفروا هذه النعمة .أن بين إسر  - ٨
َها َحْيُث ِشْئُتْم رََغدًا َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّدًا َوُقوُلوا (  ِحطٌَّة نـَْغِفْر َلُكْم َخطَايَاُكْم َوَسَنزِيُد َوِإْذ قـُْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْريََة َفُكُلوا ِمنـْ

ْوالً غَ .  اْلُمْحِسِنينَ  َبدََّل الَِّذيَن َظَلُموا قـَ َر الَِّذي ِقيَل َلُهْم فَأَنـَْزْلَنا َعَلى الَِّذيَن َظَلُموا رِْجزًا ِمَن السََّماِء ِبَما َكانُوا يـَْفُسُقونَ فـَ   ) . يـْ
  ] . ٥٩ – ٥٨[ البقرة : 

 -----------  
  . أي : واذكروا يا بين إسرائيل إذا قلنا ادخلوا هذه القرية) َوِإْذ قـُْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْريََة ( 
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  والقرية : املدينة ، ومسيت بذلك ألMا تقرت أي : اجتمعت ، واختلف يف تعيني هذه القرية :
فقال اجلمهور : هي بيت املقدس ، قال ابن كثري مرجحًا هذا القول : وهلذا كان أصح القولني أن هذه البلدة هي بيت املقدس  

يَا قـَْوِم اْدُخُلوا اْألَْرَض وقد قال اهللا تعاىل حاكيًا عن موسى (كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وغري واحد ، 
  ) . اْلُمَقدََّسَة الَِّيت َكَتَب اللَُّه َلُكْم َوال تـَْرَتدُّوا

  وقال آخرون : هي أرحياء ، قال ابن كثري : وهذا بعيد ، ألMا ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت املقدس ال أرحياء .
ختلف يف تعيينها ؛ فقال اجلمهور : هي بيت املقدس ، وهذه نعمة أخرى ، وهي أنه أباح هلم دخول وا قال القرطبي : •

  البلدة وأزال عنهم التِّيه.
وكان هذا بعد خروجهم من التيه بعد أربعني سنة مع يوشع بن نون عليه السالم ، وفتحها اهللا عليهم ، وملا فتحوها أمروا أن 

  يدخلوا الباب سجداً .
وملا زال عنهم التيه ، ومات موسى وهارون ، وكان اخلليفة بعدمها يوشع بن نون ، وجاءوا وجاهدوهم  شنقيطي :قال ال •

اجلهاد املعروف الذي رّد اهللا فيه الشمس ليوشع بن نون ، وفتحوا البلد ، أمرهم اهللا أن يشكروا هذه النعمة بقوٍل يقولونه ، 
  الفعل الذي قيل هلم بفعل غريه . –م بقول غريه ، وبدلوا _ أيضاً وفعٍل يفعلونه ، فبدلوا القول الذي قيل هل

َها (    أمر إباحة .) َفُكُلوا ِمنـْ
  أي : يف أي مكان كنتم يف البلد .) َحْيُث ِشْئُتْم ( 
  أي : أكالً رغداً أي : واسعاً لذيذاً ال عناء فيه وال تعب .) رََغداً ( 

  فتح وهو قوله :مث أمرهم اهللا بقول وفعل شكراً لنعمة ال
  هللا على النعمة . أي : أن يدخلوا باب القرية سجداً شكراً ) َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّدًا ( 

  ع تواضعاً واحنناء وتعظيماً هللا .املراد بالسجود هنا الركو  قيل :
  : هو السجود على اجلبهة . وقيل 

  املراد مطلق التواضع لكنه قول ضعيف . وقيل :
  م بذلك :واحلكمة من أمره •

لعله ابتالء من اهللا تعاىل هلم ، وقيل : شكرًا هللا على هذه النعمة ، فلما أنعم اهللا بدخول األرض املقدسة بعد التيه الذي ضربه 
  اهللا عليهم أربعني سنة ، لزمهم شكر هذه النعمة بأن يدخلوا الباب ( باب القرية ) سجداً .

  مثان ركعات . eوسجد أصحابه ، وعند الفتح أيضاً صلى النيب  eلنيب وسجود الشكر مشروع يف شريعتنا ، وقد سجده ا
هذا القول الذي أُمروا به ، أي : مسألتنا حطة ، واحلطة فعلة من احلط الذي هو الوضع ، واملعىن : مسألتنا ) َوُقوُلوا ِحطٌَّة ( 

  .ألوزار غفار تؤذن حبط الذنوب ووضع اتسة لذنوبنا وأوزارنا ، فهي كلمة الربنا هي حط
املغفرة : سرت الذنب والتجاوز عنه ، واخلطيئة : الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه التنكيل ، واملعىن : ) نـَْغِفْر َلُكْم َخطَايَاُكْم ( 

  .نتجاوز ونسرت لكم ذنوبكم العظيمة 
  لباً ملرضاة اهللا .الذين حيسنون يف عبادة رQم ، وحيسنون إىل املخلوقني ط ) َوَسَنزِيُد اْلُمْحِسِنينَ ( 

، ويدخل فيه اإلحسان باجلاه ، وهذا يشمل مجيع أنواع اإلحسان، ألنه مل يقيده بشيء دون شيء، فيدخل فيه اإلحسان باملال
وبالشفاعة وحنو ذلك ، وتعليم العلم النافع ، وقضاء حوائج الناس من تفريج كربا5م ، وإزالة شدائدهم ، وعيادة مرضاهم ، 

  م ، وإرشاد ضاهلم .وتشييع جنائزه
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َوَمْن َأْحَسُن ِديناً ِممَّْن َأْسَلَم ، كما قال تعاىل ( eويدخل يف ذلك اإلحسان يف عبادة اهللا ، إخالصاً هللا تعاىل ، ومتابعة للرسول  
  ) . َأْجرُُه ِعْنَد رَبِّهِ  بـََلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِلَِّه َوُهَو ُحمِْسٌن فـََلهُ ) وقال تعاىل ( َوْجَهُه لِلَِّه َوُهَو ُحمِْسنٌ 

  فاإلحسان يف عبادة اهللا : أن تقوم بالعمل متقناً فيه إخالصاً ومتابعة .
  واإلحسان إىل املخلوق : بأداء حقوقهم الواجبة واملستحبة ، وأن تعامل الناس مبا حتب أن يعاملوك .

  واإلحسان نوعان: :  قال السعدي •
  . إىل املخلوق واإلحسان،  اإلحسان يف عبادة اخلالق

  ك ) .أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراه ( بقولeفسرها النيب فاإلحسان يف عبادة اخلالق : 
فهو إيصال النفع الديين والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديين والدنيوي عنهم، فيدخل يف ذلك أمرهم : وأما اإلحسان إىل املخلوق

نكر، وتعليم جاهلهم، ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي يف مجع كلمتهم، وإيصال باملعروف، وMيهم عن امل
الصدقات والنفقات الواجبة واملستحبة إليهم، على اختالف أحواهلم وتباين أوصافهم، فيدخل يف ذلك بذل الندى وكف األذى، 

  ) (تفسري السعدي  قام Qذه األمور، فقد قام حبق اهللا وحق عبيده. واحتمال األذى، كما وصف اهللا به املتقني يف هذه اآليات، فمن
  .يف تعريفه (أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تره فإنه يراك) e، ولذلك قال النيب دافع لإلحسان مراقبة اهللا تعاىل وأعظم •

ن ملــن راقــب اهللا وعلــم يقينيــاً أن اهللا معــىن اإلحســان ، وأن إحســان العمــل إمنــا يكــو  eوســؤال جربيــل هــذا لــيعلم أصــحاب النــيب 
  مطلع عليه .

  ألن اإلحسان هو الغاية اليت من أجلها خلق اخللق ، وأنه سبحانه خيترب عباده يف إحساMم للعمل . 
) مث بّني احلكمة فقال  ُه َعَلى اْلَماءِ ِة أَيَّاٍم وََكاَن َعْرشُ ـَوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض ِيف ِستَّ كما قال تعاىل يف أول سورة هود (

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً  (    ) . ومل يقل أيكم أكثر عمًال . لَِيبـْ
ُلَوُهْم أَيـُُّهْم َأْحَسُن عَ ) مث بّني احلكمة بقوله ( ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اْألَْرِض زِيَنًة َهلَا وقال تعاىل يف أول سورة الكهف (   ) . َمالً لَِنبـْ

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال  ) مث بّني احلكمة فقال ( الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْحلََياةَ وقال تعاىل يف أول سورة امللك (   ) .لَِيبـْ
   فاإلحسان : أن يأيت بالعمل حسناً متقناً ال نقص فيه وال وصم ، وإحسان العمل ال ميكن إال مبراقبة خالق هذا الكون

  فضائل اإلحسان : •
  : أن من أحسن إىل الناس أحسن اهللا إليه . أوالً 

ْحَساُن كما قال تعاىل ( ْحَساِن ِإالَّ اْإلِ   ) .َهْل َجزَاء اْإلِ
  ) .َوَأْحِسنُـَوْا ِإنَّ الّلَه حيُِبُّ اْلُمْحِسِنَني وقال تعاىل (

  ) .َجيْزَِي الَِّذيَن َأْحَسُنوا بِاحلُْْسَىن وقال تعاىل ( و 
  : هلم يف الدنيا حسنة . ثانياً 

  ) . لِّلَِّذيَن َأْحَسُنوْا ِيف َهِذِه الدُّنـَْيا َحَسَنةٌ  قال تعاىل (
  : رمحة اهللا قريبة من احملسنني . ثالثاً 

  ) . ِإنَّ َرْمحََت الّلِه َقرِيٌب مَِّن اْلُمْحِسِننيَ  قال تعاىل (
  : هلم اجلنة ونعيمها . رابعاً 

  ) . يَن َأْحَسُنوْا احلُْْسَىن َوزِيَاَدةٌ لِّلَّذِ  قال تعاىل (
  : تبشري احملسنني . خامساً 
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  ) . َوَبشِِّر اْلُمْحِسِننيَ  قال تعاىل (
  : أن اهللا معهم . سادساً 

  ) .َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِنَني قال تعاىل (
  : إن اهللا حيب احملسنني . سابعاً 

  ) . َه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ َوَأْحِسنُـَواْ ِإنَّ اللّ  ( قال تعاىل 
  : إن اهللا ال يضيع أجر احملسنني . ثامناً 

  ) . ِإنَّ الّلَه َال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ  (قال تعاىل 
  : اإلحسان سبب يف دخول اجلنة . تاسعاً 

  ) . ِننيَ آِخِذيَن َما آتَاُهْم رَبـُُّهْم ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْبَل َذِلَك ُحمْسِ  ( ..  قال تعاىل
  : الكافر إذا رأى العذاب متىن أن لو أحسن يف الدنيا . عاشراً 

  ) .ِمَن اْلُمْحِسِنني أَْو تـَُقوَل ِحَني تـََرى اْلَعَذاَب َلْو َأنَّ ِيل َكرًَّة فََأُكونَ  قال تعاىل (

تفسُري الزِّيادِة  eت يف " صحيح مسلم "  عِن النَّيبِّ ، وقد ثب )َوزِيَاَدٌة  لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا احلُْْسَىن  (قوله تعاىل قال ابن رجب :  •
يف اجلنة ، وهذا مناسٌب جلعِله جزاًء  ألهِل اإلحّساِن ؛ ألنَّ اإلحساَن هو أْن يَعُبَد املؤمُن  -عز وجل  -بالّنظِر إىل وجِه اهللا 

راقبِة ، كأنّه يراُه بقلِبِه وينظرُ 
ُ
اهللا عياناً يف  إليه يف حال عبادتِِه ، فكاَن جزاُء ذلك النَّظَر إىل ربّه يف الدُّنيا على وجِه اُحلضوِر وامل

ْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَن  (وعكس هذا ما أخَرب اهللا تعاىل به َعْن َجزاِء الُكفَّار يف اآلخرِة ،  اآلخرة ِِّQوجعَل ذلك  )ِإنـَُّهْم َعْن َر ،
نيا ، وهو تراُكم الرَّاِن  على قُلوQِم ، حّىت ُحِجَبْت عن معرفِتِه وُمراقبته يف الدُّنيا ، فكان جزاُؤهم على ذلك جزاًء حلاهلم يف الدُّ

  أْن ُحِجبوا عن ُرؤيته يف اآلخرة .
َر الَِّذي ِقيَل َلُهْم (  َبدََّل الَِّذيَن َظَلُموا قـَْوًال َغيـْ ( قيل لبين  eجاء يف صحيح البخاري عن أيب هريرة . قال : قال النيب ) فـَ

  : ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقال : حبة يف شعري ) . لائيإسر 
َر الَِّذي ِقيَل َلُهْم (  َبدََّل الَِّذيَن َظَلُموا قـَْوًال َغيـْ فالقول الذي قيل هلم هو (حطة) فبدلوه بقول غريه وقالوا (حبة بقول غريه ،  )فـَ

  ) .يف شعري
ل بفعل غريه ، فالفعل الذي أمروا به أن يدخلوا سجدًا ، فبدلوه فدخلوا يزحفون على أستاههم أي : على أليا5م وبدلوا الفع

  وعجائزهم ، وهذا من كفرهم وعنادهم .
وضع الشيء يف غري موضعه ، فهؤالء  –كما سبق   –وعصوا أمر رQم ، وأصل الظلم  ) أنفسهم الَِّذيَن ظََلُمواقوله تعاىل ( •

  األمر يف غري موضعه ، حيث قابلوا نعم اهللا بالعصيان ، وعصوا اهللا .وضعوا 
َزْلَنا َعَلى الَِّذيَن ظََلُموا رِْجزًا ِمَن السََّماِء (  أي : أنزل اهللا عليهم رجزًا من السماء ، والرجز العذاب ، قال العلماء : وهذا ) فَأَنـْ

  أهلك اهللا به منهم سبعني ألفاً .العذاب طاعون أنزله اهللا عليهم ، قال بعض العلماء : 
( الطاعون رجس أُرسل على طائفة من بين إسرائيل أو على من كان قبلكم ، فإذا مسعتم به بأرض فال تقدموا  eويؤيد هذا قوله 

  عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم Qا فال خترجوا فراراً منه ) .
  بسبب كوMم فاسقني .) ( الباء ) سببية ، أي :  ِبَما َكانُوا يـَْفُسُقونَ ( 
: فخرج عن طاعة ربه ، ) أيالَّ ِإبِْليَس َكاَن ِمَن اجلِْنِّ فـََفَسَق َعْن أَْمِر رَبِّهِ ، ومنه قوله جل وعال (إوالفسق يف لغة العرب اخلروج •

  .والعرب تقول ( فسقت الفأرة ) إذا خرجت من جحرها لإلفساد 
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) ،  َما ُيِضلُّ بِِه ِإالَّ اْلَفاِسِقنيَ ) وقال تعاىل ( و  َوأَمَّا الَِّذيَن َفَسُقوا َفَمْأَواُهُم النَّارُ ويراد به الكفر كقوله تعاىل (يف القرآن ويطلق 
  ) . ٌق بَِنَبأٍ ـيَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاسِ ويطلق ويراد به ما دونه من املعاصي كقوله تعاىل ( 

  ل النعم .فاملعاصي سبب لنزول املصائب وزوا •
أَنـُْعِم اللَِّه فََأَذاقـََها اللَُّه لَِباَس اْجلُوِع َوَضَرَب اللَُّه َمَثًال قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها رِْزقـَُها َرَغداً ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِ قال تعاىل (

  ) . َواْخلَْوِف ِمبَا َكانُوا َيْصنَـُعونَ 
.  ْلَدٌة طَيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفورٌ َقْد َكاَن ِلَسَبٍأ ِيف َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجنََّتاِن َعْن ميٍَِني َوِمشَاٍل ُكُلوا ِمْن رِْزِق رَبُِّكْم َواْشُكُروا َلُه بَـ لَ وقال تعاىل (

ْلَناُهْم ِجبَنَّتَـْيِهْم َجنَّتَـ    ) . ْنيِ َذَواَيتْ ُأُكٍل َمخٍْط َوأَْثٍل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر قَِليلٍ فََأْعَرُضوا فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِِم َوبَدَّ
بـَْناَها َعَذاباً نُ وقال تعاىل (  َناَها ِحَساباً َشِديداً َوَعذَّ   ) . ْكراً وََكأَيِّْن ِمْن قـَْريٍَة َعَتْت َعْن أَْمِر رَبـَِّها َوُرُسِلِه َفَحاَسبـْ
  .)َكانُوا َيْكِسُبونَ   َرى آَمُنوا َواتـََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواْألَْرِض َوَلِكْن َكذَّبُوا فََأَخْذنَاُهْم ِمبَاَوَلْو أَنَّ أَْهَل اْلقُ وقال تعاىل (
  ) . فـََلمَّا َعتَـْوا َعْن َما نـُُهوا َعْنُه قـُْلَنا َهلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئنيَ وقال تعاىل (

  ) . َفُكّالً َأَخْذنَا ِبَذنِْبهِ ىل (وقال تعا
  ) . فَِتْلَك بـُُيوتـُُهْم َخاِويًَة ِمبَا ظََلُموا ِإنَّ ِيف َذِلَك َآليًَة لَِقْوٍم يـَْعَلُمونَ وقال تعاىل (

  الفوائد :
  إثبات القول هللا . - ١
  هللا عند جتدد النعم واندفاع النقم .لسجود مشروعية  - ٢
  مكة فاحتاً دخل وهو متواضع خاضع هللا . eالذل هللا ، ولذلك ملا دخل النيب أن النعم تستوجب اخلضوع و  - ٣
  عناد بين إسرائيل حيث بدلوا وغريوا . - ٤
  فضل اإلحسان وأنه سبب للمزيد . - ٥
  مراقبة اهللا . - ٦
  جنس العمل ، فمن أحسن أحسن اهللا إليه .أن اجلزاء من  - ٧
  أن الظلم سبب للعقوبة . - ٨
َنَتا َعْشَرَة َعْينًا َقْد َعِلَم ُكلُّ أُ َوِإِذ اْسَتْسقَ (  َفَجَرْت ِمْنُه اثـْ نَاٍس َمْشَربـَُهْم ُكُلوا ى ُموَسى ِلَقْوِمِه فـَُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَحَجَر فَانـْ

ْوا ِفي اْألَْرِض ُمْفِسِدينَ    ) َواْشَربُوا ِمْن ِرْزِق اللَِّه َوال تـَْعثـَ
  ] . ٦٠[ البقرة : 

----------- ---   
  أي واذكروا يا بين إسرائيل حني طلب موسى السقيا لقومه وقد عطشوا يف التيه .) َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمِه ( 
مجهور املفسرين أمجعوا على أن هذا االستسقاء كان يف التيه ، ألن اهللا تعاىل ملا ظلل عليهم الغمام وأنزل  : قال الرازي •

  . ياQم حبيث ال تبلى وال تتسخ خافوا العطش فأعطاهم اهللا املاء من ذلك احلجرعليهم املن والسلوى وجعل ث
  :تذكري بنعمة أخرى مجعت ثالث نعم وهي  قال ابن عاشور : •
  الري من العطش ، وتلك نعمة كربى أشد من نعمة إعطاء الطعام ولذلك شاع التمثيل بري الظمآن يف حصول املطلوب.-أ

  رامة ألمته ألن يف ذلك فضًال هلم .حتصيله وتلك معجزة ملوسى وكوكون السقي يف مظنة عدم -ب
  ا .وكون العيون اثنيت عشرة ليستقل كل سبط مبشرب فال يتدافعو -ج
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  ه .حجر كان تتفجر بقدرتنا العيون مناضرب أي :أي )  فـَُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَحَجرَ (  
معهودًا معينًا معروفًا عندهم ، لكن الصحيح أنه حجر  لعهد ، أي اضرب عصاً لقيل ( أل )  ) ِبَعَصاَك احلََْجرَ تعاىل (قوله  •

  غري معني ، واملراد أن يضرب أي حجر من غري حتديد .
  ز .معني ، وذلك أبلغ يف اإلعجا س غريقيل هو جنقال يف التسهيل :  •
  ا أبلغ من القول بأنه حجر معني .، وهذ: و( احلجر ) املراد به اجلنس، فيشمل أّي حجر يكون وقال الشيخ ابن عثيمين •

  واختلفوا يف صفة احلجر على ثالثة أقوال : وقال ابن الجوزي :
  : مثل رأس الشاة. والثالثكان مثل رأس الثور،   والثاني :أنه كان حجراً مربعاً،  أحدها :

ن أمثال هذه املباحث بعد ذكر بعض هذه األقوال يف صفة احلجر :  واعلم أن السكوت ع - رحمه اهللا -قال الرازي  •
  واجب، ألنه ليس فيها نص متواتر قاطع، وال يتعلق Qا عمل حىت يكتفي فيها بالظن املستفاد من أخبار اآلحاد فاألوىل تركها. 

: بعد أن ذكر أكثر هذه الروايات يف صفة احلجر : وظاهر أكثرها التعارض، وال ينبئ على تعيني هذا احلجر  وقال اآللوسي •
  األسلم تفويض علمه إىل اهللا .أمر ديين و 

  ) قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا :بعصاك قوله تعاىل (  •
  وهذه العصا كان فيها أربع آيات : •

  أنه يلقيها فتكون حية تسعى ، مث يأخذها فتعود عصا . أوًال :
  أنه يضرب Qا احلجر فينفجر عيوناً . ثانياً :
  ن كل فرق كالطود العظيم .أنه ضرب Qا البحر ، فانفلق فكا ثالثاً :
  أنه ألقاها حني اجتمع إليه السحرة ، وألقوا حباهلم وعصيهم ، فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون . رابعاً :

َنَتا َعْشَرَة َعْيناً  ( َفَجَرْت ِمْنُه اثـْ   أي فضرب فتدفق املاء منه بقوة وخرجت منه اثنتا عشرة عيناً بقدر قبائلهم .)  فَانـْ
) قال ابن كثري   َتا َعْشَرَة َعْيناً ـفَانـَْفَجَرْت ِمْنُه اثـْنَ ) وهنا قال ( انـَْبَجَسْت ِمْنُه اثـَْنَتا َعْشَرَة َعْيناً ألعراف قال تعاىل ( فيف سورة ا •

  ) هذا أول االنفجار ، وأخرب ههنا مبا آل إليه احلال آخراً وهو االنفجار . انـَْبَجَسْت ِمْنهُ قوله (ف
  بل مها مبعىن واحد ، فكل من األنبجاس واالنفجار انشقاق واسع ينحدر منه املاء بقوة ورجحه الشنقيطي . وقال بعض العلماء :

من  eهذه معجزة وآية عظيمة ملوسى ، قال بعض العلماء : إنه ما من معجزة أوتيها نيب من األنبياء إال وقد أويت نبينا  •
  جنسها .

بعه ، وهذه املعجزة ال شك أقوى من معجزة موسى عليه السالم ، وذلك ألن أويت معجزة تفجر املاء من بني أصا eفنبينا 
  احلجارة أصالً ما يتفجر منه األMار ، لكن ليس من األصابع ما يتفجر من بينها املاء .

من سّخر له الرباق فانطلق به  eومن ذلك : سليمان عليه السالم ، سّخرت له الريح جتري بأمره رخاء حيث أصاب ، ونبينا 
  إىل السموات ، ومل حيدث هذا لسليمان عليه السالم . eمكة إىل بيت املقدس ، وكذلك ُعرج برسول اهللا 

  أي علمت كل قبيلة مكان شرQا لئال يتنازعوا .) َقْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس َمْشَربـَُهْم (
نعمة على موسى فألMا آية دالة على  وهذه من نعمة اهللا على بين إسرائيل ، وهي من نعمة اهللا على موسى ، أما كوMا •

  رسالته ، وأما كوMا نعمة على بين إسرائيل فألنه مزيلة لعطشهم ولظمئهم .
  من املن والسلوى .) ُكُلوا ( 
  أي من هذا املاء من غري كٍد منكم وال تعب ، بل هو رزق ونعمة من اهللا .)َواْشَربُوا ِمْن رِْزِق اللَِّه ( 
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ْعثـَْوا فِ (    أي وال تطغوا يف األرض بأنواع البغي والفساد .)  ي اْألَْرِض ُمْفِسِدينَ َوال تـَ
: وقوله ( وال تعثوا يف األرض مفسدين ) ووجه النهي عنه أن النعمة قد تنسي العبد حاجته إىل اخلالق  قال ابن عاشور •

  . فيهجر الشريعة فيقع يف الفساد قال تعاىل ( كال إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن )
  الفوائد :

  افتقار اخللق إىل اهللا ولو كان أعلى أصناف اخللق وهم الرسل . - ١
  مشروعية االستسقاء وطلب املطر من اهللا . - ٢
  .بيان ما حصل من عصا موسى من اآليات حيث ضرب Qا احلجر فانفجر عيوناً  - ٣
  إثبات وجود اهللا عز وجل . - ٤
  أن اهللا جييب دعاء من سأله . - ٥
  كل اخللق .أن رزق اهللا واسع وكثري ل - ٦
  أن كل ما يف األرض من خريات فهو من رزق اهللا . - ٧
  حترمي طلب الرزق من غري اهللا ، ألن الرزق رزق اهللا وهو الذي يرزق ومينع . - ٨
  ينبغي قسم املاء عند الكثرة وتوزيعه بالتساوي حىت ال حيصل االزدحام واالقتتال . - ٩
َعاٍم َواِحٍد فَادُْع لََنا رَبََّك ُيْخِرْج لََنا ِممَّا تـُْنِبُت اْألَْرُض ِمْن بـَْقِلَها َوِقثَّائَِها َوُفوِمَها َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلْن َنْصِبَر َعَلى طَ (  

ٌر اْهِبُطوا ِمْصرًا فَِإنَّ َلُكْم مَ  َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّلَُّة ا َسأَْلُتْم َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَاَل أََتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدَنى بِالَِّذي ُهَو َخيـْ
ُلوَن النَِّبيِّ  يَن ِبَغْيِر اْلَحقِّ َذِلَك ِبَما َعَصْوا وََكانُوا َواْلَمْسَكَنُة َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه َذِلَك بِأَنـَُّهْم َكانُوا َيْكُفُروَن بآيَاِت اللَِّه َويـَْقتـُ

  ) . يـَْعَتُدونَ 
 ------------  

أي واذكروا يا بين إسرائيل حني قلتم لنبيكم موسى وأنتم يف الصحراء تأكلون )  ْم يَا ُموَسى َلْن َنْصِبَر َعَلى َطَعاٍم َواِحدٍ َوِإْذ قـُْلتُ ( 
  من املّن والسلوى ، لن نصرب على طعام واحد ، أي على نوع واحد من الطعام .

  والسَّْلَوى ، وتذّكروا عيشهم األّول مبصر. كان هذا القول منهم يف الِّتيه حني َملُّوا املنّ   قال القرطبي : •
  ن والسلوى طعام متعدد ، واجلواب من وجهني :مع أن امل تعاىل ( على طعام واحد )قوله  •

  يقال له طعام واحد .  يتغري وال -وإن كان متنوعاً  – أن الشيء الذي يتكرر دائماً  األول :
  له طعام واحد ورجحه الشنقيطي وقال : أن ا]عول على مائدة واحدة يصح أن يقال الثاني :

 وإن اختلفت أنواعه ، ومنه قوهلم : أكلنا طعام فالن، وإن كان أنواعاً  اً واحد إن ا]عول على املائدة الواحدة تسميه العرب طعاماً 
  . خمتلفة

 ا غري ذلك الطعام، فقد سئمنا املن والسلوى وكرهناه ،رزقنأي ادع اهللا أن ي) فَادُْع لََنا رَبََّك ُيْخِرْج لََنا ِممَّا تـُْنِبُت اْألَْرُض  ( 
  . ونريد ما خترجه األرض من احلبوب والبقول

  : وكانوا قوماً أهل عدس وبصل وبقول وفوم . قال ابن كثير •
  البقل : كل نبات ليس له ساق ، كالكراث واجلرجري .) ِمْن بـَْقِلَها ( 
  . القثاء نوع من اخليار طويل) َوِقثَّائَِها ( 
  قيل : هو الثوم ، وقيل : هو احلنطة ، قال القرطيب : روي عن ابن عباس وأكثر املفسرين .) َوُفوِمَها ( 
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  ) أي العدس والبصل املعروفان . َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها( 
ٌر (  سألوا من هذه األطعمة الدنيئة مع ما هم فيه فيه تقريع هلم وتوبيخ على ما ) قَاَل أََتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدَنى بِالَِّذي ُهَو َخيـْ

  . من العيش الرغيد والطعام اهلينء الطيب النافع
  ومعىن اآلية : أتستبدلون البَـْقل والِقثّاء والُفوَم والَعَدس والَبصل الذي هو أدىن باملّن والسَّْلَوى الذي هو خري. قال القرطبي : •
  م .ىن النداء بنهاية محاقتهم وسوء اختيارهويف االستبدال للخري باألد قال ابن عاشور : •
  إمنا فضل املن والسلوى على هذه البقول من وجوه : •

  أن البقول ملا كانت ال خطر هلا بالنسبة إىل املّن والسلوى كانا أفضل ؛ قاله الزجاج. :أوًال 
شكر نعمته أجر وُذْخٌر يف ستدامة أمر اهللا و ملّا كان املّن والسلوى طعامًا مّن اهللا به عليهم وأمرهم بأكله وكان يف ا الثاني :
  ، والذي طلبوه عاٍر من هذه اخلصائل ، كان أدىن يف هذا الوجه.اآلخرة

  ملّا كان ما مّن اهللا به عليهم أطيب وألّذ من الذي سألوه ، كان ما سألوه أدىن من هذا الوجه ال حمالة. الثالث :
  يه وال تعب ، والذي طلبوه ال جييء إال باحلرث والزراعة والتعب ، كان أدىن.ملّا كان ما أُْعُطوا ال ُكْلفَة ف الرابع :

ملّا كان ما ينزل عليهم ال ِمْريَة يف ِحّله وُخلوصه لنزوله من عند اهللا ، واحلبوب واألرض يتخّللها البيوع والغصوب  الخامس :
  [ تفسري القرطيب ] .ه . وتدخلها الشُّبه ، كانت أدىن من هذا الوج

  ن املراد مصر فرعون .ما قال ابن عباس ، وحيتمل أن يكو أي مصراً من األمصار ، ك) اْهِبُطوا ِمْصرًا فَِإنَّ َلُكْم َما َسأَْلُتْم  (
: مصر من األمصار كما روي عن ابن عباس وغريه، واملعىن على ذلك ألن موسى عليه السالم  واحلق أن املراد قال ابن كثير :

سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثري يف أي بلد دخلتموها وجدمتوه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته يف  يقول هلم: هذا الذي
أي ما  ) ا مصرًا فإن لكم ما سألتمأتستبدلون الذي هو أدىن بالذي هو خري اهبطو (  وهلذا قال،  ر أن أسأل اهللا فيهاألمصا

  .ة فيه مل جيابوا إليه رور طلبتم، وملا كان سؤاهلم هذا من باب البطر واألشر وال ض
  ظاهر هذا أن موسى مل يسأل اهللا هلم ، ألن هذه اليت طلبوها متوفرة موجودة يف كل مكان .

لَُّة َواْلَمْسَكَنةُ (  جدهم ، من وَ  ال يزالون مستذلني: موا Qا شرعًا وقدرًا أي زِ لْ ُأ◌ٌ أي وضعت عليهم و  ) َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ
  . وضرب عليهم الصغار، وهم مع ذلك يف أنفسهم أذالء متمسكنوناستذهلم وأهاMم 

  ، واملسكنة : الفقر واخلضوع . الصغارقيل : الذلة :  •
لَّ  (قال الرازي  • فاملعىن جعلت الذلة حميطة Qم مشتملة عليهم فهم فيها كمن يكون يف القبة املضروبة  ة )َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ

  ه .ضربة الزم كما يضرب الطني على احلائط فيلزمأو ألصقت Qم حىت لزمتهم 
لّة : الذُّّل  ا .أي أُلزِمومها وُقِضَي عليهم Qم وقال القرطبي : • فال يوجد يهودّي وإن كان  واملسكنة : الفقر ،والصَّغار ، والذَّ

  َغِنياً خالياً من زِي الفقر وخضوعه ومهانته.
 غضب اهللا قد صار عليهم من اهللا غضب ، ووجب عليهم من اهللا ا متحملنيقلبو جعوا وانأي : ر ) َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه  (

  سخط .
يقول تعاىل: هذا الذي جازيناهم من الذلة واملسكنة، ) َذِلَك بِأَنـَُّهْم َكانُوا َيْكُفُروَن بآيَاِت اللَِّه َويـَْقتُـُلوَن النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر اْلَحقِّ (  

ن الذلة، بسبب استكبارهم عن اتباع احلق وكفرهم بآيات اهللا، وإهانتهم محلة الشرع، وهم األنبياء وإحالل الغضب Qم م
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وأتباعهم، فانتقصوهم إىل أن أفضى Qم احلال إىل أن قتلوهم، فال كفر أعظم من هذا، إMم كفروا بآيات اهللا، وقتلوا أنبياء اهللا 
  . بغري احلق

   احلق ) تعظيم للشُّْنعة والّذنب الذي أتوه.قوله تعاىل ( بَِغْريِ  : يوقال القرطب •
، قيل له: ن من أن يصدر منهم ما يُقتلون به؛ ومعلوم أن األنبياء معصومو على أنه قد يصح أن يُقتلوا باحلق: هذا دليل فإن قيل

م ؛ ومعلوم أنه ال يُقتل نّيب ليس كذلك ؛ وإمنا خرج هذا خمرج الصفة لقتلهم أنه ظُلم وليس حبق ؛ فكان هذا تعظيماً للشُّنعة عليه
  ومل يأت نّيب قط بشيء يوجب قتله . عن ُشنعة الذنب ووضوحه ؛ ( ِبَغْريِ احلق)حبق ، ولكن يُقتل على احلق ؛ فصرّح قوله 

، وإال فمن املعلوم أن قتل النبيني ال يكون حبق، لكن لئال يظن جهلهم وعدم  ( بغري احلق ) زيادة شناعة وقال السعدي •
  . معلمه

قتل نبيًا وإمام ضاللة وممثل من  يوم القيامة رجل قتله نيب أو أشد الناس عذاباً (  قال eأن رسول اهللا .  ابن مسعود عن •
  ) رواه أمحد . املمثلني

  كيف جاز أن خيّلى بني الكافرين وقتل األنبياء ؟  فإن قيل :قال القرطبي :  •
  يُقتل يف سبيل اهللا من املؤمنني ، وليس ذلك ُخبذالن هلم . قيل : ذلك كرامة هلم وزيادة يف منازهلم ؛ كمثل من 

  وقال ابن عباس واحلسن : مل يُقتل نّيب قط من األنبياء إال من مل يؤمر بقتال ، وكلُّ َمن أمر بقتال ُنِصر .
ا يعصون ويعتدون فالعصيان فعل وهذه علة أخرى يف جمازا5م مبا جوزوا به أMم كانو )  َذِلَك ِبَما َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدونَ (  

  . ذون فيه واملأمور به، واهللا أعلماملناهي، واالعتداء ا]اوزة يف حد املأ
واعلم أن اخلطاب يف هذه اآليات ألمة بين إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن ، وهذه األفعال  قال السعدي : •

  هلم لفوائد عديدة :املذكورة خوطبوا Qا وهي فعل أسالفهم ، ونسبت 
أMم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ، ويزعمون فضلهم على حممد ومن آمن به ، فبني اهللا من أحوال سلفهم اليت قد  منها : 

تقررت عندهم ، ما يبني به لكل أحد منهم أMم ليسوا من أهل الصرب ومكارم األخالق ، ومعايل األعمال ، فإذا كانت هذه 
  أن املظنة أMم أوىل وأرفع حالة ممن بعدهم فكيف الظن باملخاطبني ؟ حالة سلفهم ، مع

أن نعمة اهللا على املتقدمني منهم ، نعمة واصلة إىل املتأخرين ، والنعمة على اآلباء ، نعمة على األبناء ، فخوطبوا Qا ،  ومنها :
  ألMا نعم تشملهم وتعمهم .

دل على أن األمة ا]تمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصاحلها ، حىت كان أن اخلطاب هلم بأفعال غريهم ، مما ي ومنها :
  متقدمهم ومتأخرهم يف وقت واحد ، وكان احلادث من بعضهم حادثاً من اجلميع.

  ألن ما يعمله بعضهم من اخلري يعود مبصلحة اجلميع ، وما يعمله من الشر يعود بضرر اجلميع.
  كروها ، والراضي باملعصية شريك للعاصي ، إىل غري ذلك من اِحلَكم اليت ال يعلمها إال اهللا .أن أفعاهلم أكثرها مل ين ومنها :

  الفوائد :
  طاهم الطعام من غري تعب وال كد .حيث أع فضل اهللا على بين إسرائيل - ١
  بيان سفه هؤالء حيث مل يصربوا على هذا الطعام الطيب الذي أنزله اهللا من السماء تكرمياً هلم . - ٢
  التوسل بدعاء من ترجى إجابته .جواز  - ٣
  ذم من يطلب األدىن بدًال من األعلى . - ٤
  أن الذي ينبت الزرع ويأيت باألرزاق هو اهللا . - ٥
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  جواز تفضيل األطعمة بعضها على بعض . - ٦
  أن اهللا كتب على بين إسرائيل الذلة واملسكنة ، وما قو5م اآلن إال بسبب ضعف املسلمني . - ٧
  يل .حلول غضب اهللا على بين إسرائ - ٨
  إثبات الغضب هللا . - ٩
  أن سبب ذلك : هو قتلهم لألنبياء وبسبب عصياMم وطغياMم . -١٠
  أن املعاصي والذنوب سبب لغضب اهللا . -١١
  أن اهللا ال يظلم أحداً ، قال تعاىل ( فكًال أخذنا بذنبه ) . -١٢
َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَبِِّهْم َوال ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئيَن َمْن آمَ (  َن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصاِلحًا فـَ

  ) . َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُونَ 
  ] . ٦٢[ البقرة : 

------- ----  
َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَبِِّهْم َوال ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئيَن َمْن آَمَن بِ (  اللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصاِلحًا فـَ

ملا بّني تعاىل حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى يف فعل ما ال إذن فيه وانتهك  )  َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُونَ 
على أن من أحسن من األمم السالفة وأطاع فإن له جزاء احلسىن، وكذلك األمر إىل  ، نبه تعاىل احملارم وما أحل Qم من النكال

رتكونه قيام الساعة كل من اتبع الرسول النيب األمي فله السعادة األبدية وال خوف عليهم فيما يستقبلونه وال هم حيزنون على ما ي
 للمؤمنني عند االحتضار يف قولهوكما تقول املالئكة  )هم حيزنوناهللا ال خوف عليهم وال أال إن أولياء (  وخيلفونه كما قال تعاىل

  ) . إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا تتنزل عليهم املالئكة أال ختافوا وال حتزنوا وأبشروا باجلنة اليت كنتم توعدون( 
ل ل الكتب ، فمن تبع األنبياء وقبِ لرسل وأنز فإن اهللا تعاىل أرسل ا هذه اآلية يعين قطعاً يف األمم اليت كانت قبل مبعث النيب ، •

  سوى اإلسالم.فإن اهللا ال يقبل من أحد  eبعد مبعث النيب وأما ، هلم فإن اهللا وعده بالرمحة واجلنةدعو5هم واستجاب 
َر اْإلِْسالِم ِديناً فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِيف اْآلِخَرِة ِمَن اخلَْ كما قال (    ) . اِسرِينَ َوَمْن يـَْبَتِغ َغيـْ
(ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين مث مل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار)  eوقال النيب 

  رواه مسلم .
 َوقَاَلتِ فقد جاءت اآليات القرآنية يف كفر اليهود والنصارى ، وكوMم مشركني ال يقبل اهللا منهم إميانًا وال عمًال قال تعاىل ( •

َن قـَْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْبُل قَاتـََلُهُم اللَُّه َأىنَّ اْليَـُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن اللَِّه َوقَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه َذِلَك قـَْوُهلُْم بِأَفْـَواِهِهْم ُيَضاِهُئو 
  ) . يـُْؤَفُكونَ 

ُه َمْن ُيْشرِْك نَّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَميَ َوقَاَل اْلَمِسيُح يَا َبِين ِإْسرائيَل اْعُبُدوا اللََّه َريبِّ َورَبَُّكْم ِإنَّ َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا إِ وقال تعاىل (
  ) . بِاللَِّه فـََقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اْجلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍ 

  )  ْلَربِيَّةِ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكَني ِيف نَاِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أُولَِئَك ُهْم َشرُّ اوقال تعاىل (
) اإلخبار عمن مضى ممن كان متمسكاً  ... ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئَني َمنْ ( فاملراد إذًا من اآلية  •

  . eبدين حقٍّ من اليهود والنصارى والصابئني ، ومن املؤمنني بعد مبعث النيب 
.) لفظ عام لكل مؤمن من ملة حممد ومن غريها من امللل، فكأن ألفاظ اآلية حصر Qا كلهم ، .: اآلية (الذين . قال ابن عطية

  ا تأويل مجهور املفسرين .وبينت الطوائف على اختالفها ، وهذ
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  : فتناولت هذه اآلية من كان من أهل هذه امللل األربع متمسكاً Qا قبل النسخ بغري تبديل . وقال ابن القيم
: والصحيح أن هذا احلكم بني هذه الطوائف من حيث هم ، ال بالنسبة إىل اإلميان مبحمد ، فإن هذا إخبار  وقال السعدي

  وأن هذا مضمون أحواهلم . ، eعنهم قبل بعثة حممد 
  ويستدل هلذا :

ِإنَّ الَِّذيَن عن أهل دين كنت معهم ، فذكرت من صال5م وعباد5م فنزلت : (  eما جاء عن سلمان أنه قال ( سألت النيب 
  .. ) . آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئنيَ 

َوِإنَّ اللََّه َنَظَر ِإَىل أَْهِل اَألْرِض َفَمَقتَـُهْم َعَربـَُهْم ل يف حديثه عن قبل البعثة ( قا eوحلديث ِعياض بن محار . أن رسول اهللا 
  ب ) رواه مسلم .َوَعَجَمُهْم ِإالَّ بـََقايَا ِمْن أَْهِل اْلِكَتا

َوَمْن .. ) منسوخة بقوله تعاىل ( الصَّابِِئنيَ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى وَ (وذهب بعض العلماء إىل أن هذه اآلية  •
ْسالِم ِديناً فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِيف  َر اْإلِ   ن ) ونسبه ابن اجلوزي جلماعة من املفسرين . اْآلِخَرِة ِمَن اْخلَاِسرِييـَْبَتِغ َغيـْ

  . rأي آمنوا مبحمد )  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا( 
، وقيل : نسبة إىل يهود : من التوبة كقول موسى (إنا هدنا إليك) أي تبنا إليك م اليهود ، مسوا بذلك ، قيلوه)  َوالَِّذيَن َهاُدوا(

  .د يعقوب ، وقيل : ألMم يتهودون ، أي يتحركون عند القراءةأكرب أوال
  زلوا أرضاً يقال هلا ناصرة .هم أتباع عيسى ، مسوا بذلك لتناصرهم فيما بينهم ، وقيل : مسوا بذلك ألMم ن)  َوالنََّصاَرى( 
قيل : هم ، وهذا قول جماهد ، و وس واليهود والنصارى ليس هلم دين: هم قوم بني ا]اختلف العلماء فيهم ، فقيل)  َوالصَّابِِئينَ ( 

  ن الزبور ، وقيل : هم قوم يعبدون املالئكة .فرقة من أهل الكتاب يقرؤو 
، قول جماهد ومتابعيه ووهب بن منبه: أMم قوم ليسوا على دين اليهود وال النصارى وأظهر األقوال واهللا أعلمقال ابن كثير :  •

وال ا]وس وال املشركني، وإمنا هم باقون على فطر5م وال دين مقرر هلم يتبعونه ويقتنونه، وهلذا كان املشركون ينبزون من أسلم 
مل تبلغهم دعوة نيب، واهللا  بعض العلماء: الصابئون الذين ، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل األرض إذ ذلك. وقالبالصابئ
  . أعلم

  اإلميان بوجوده واإلميان بربوبيته واإلميان بألوهيته واإلميان بأمسائه وصفاته .  اإلميان باهللا يتضمن) َمْن آَمَن بِاللَِّه ( 
مما يكون بعد املوت ، فيشمل ما يكون يف القرب  rبه النيب  اإلميان باليوم اآلخر يتضمن اإلميان بكل ما أخرب) َواْليَـْوِم اْآلِخِر ( 

  بذلك ألنه ال يوم بعده . ، واجلزاء ، واجلنة والنار ، مسيوالبعث ، واحلشر ، والصراط  امللكني ، وعذاب القرب ونعيمه ، من سؤال
  . eللرسول ) العمل الصاحل ما اجتمع فيه شرطان : اإلخالص هللا ، املتابعة  َوَعِمَل َصاِلحاً ( 

  ودائماً يقرن اهللا العمل بالصاحل ، ألنه ليس كل عمل يقبل إال إذا كان صاحلاً .
  ... ) .نـَْهاُر َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َأنَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَ قال تعاىل ( 
  . ) ...ْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة ذََكٍر أَْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلنُ َمْن َعِمَل َصاِحلاً ِمْن وقال تعاىل (
  ) . ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َكاَنْت َهلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزالً وقال تعاىل (
  ) . ْجَعُل َهلُُم الرَّْمحَُن ُوّداً ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َسيَ وقال تعاىل (
  ) . َوَمْن يَْأتِِه ُمْؤِمناً َقْد َعِمَل الصَّاِحلَاِت فَُأولَِئَك َهلُُم الدََّرَجاُت اْلُعَلىوقال تعاىل (

خروية ، قال السعدي : ووصفت أعمال اخلري بالصاحلات ، ألن Qا تصلح أحوال العبد ، وأمور دينه ودنياه ، وحياته الدنيوية واأل
  ويزول Qا عنه فساد األحوال ، فيكون بذلك من الصاحلني الذين يصلحون ]اورة الرمحن يف جنته .
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  الفوائد :
  وال حزن وله أجر كبري عند اهللا. ، وأنه ال خوف عليه واليوم اآلخر مع العمل الصاحلفضل من آمن باهللا - ١
  بيان عدل اهللا . - ٢
  صاحل .اهللا باإلميان والعمل ال أن العربة عند - ٣
  وجوب اإلميان باليوم اآلخر . - ٤
  أن اإلميان باهللا والعمل الصاحل يطرد اخلوف والقلق . - ٥
  أن عدم اإلميان باهللا وعدم العمل الصاحل سبب للقلق واالضطراب واخلوف . - ٦
َناُكْم ِبُقوٍَّة َوا(   ْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما آتـَيـْ ْعَنا فـَ تـَُّقونَ َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم َورَفـَ َولَّْيُتْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك  ذُْكُروا َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تـَ ثُمَّ تـَ

َلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُه َلُكْنُتْم ِمَن اْلَخاِسرِينَ    ) . فـَ
  ] ٦٤-٦٣[ البقرة : 

 ----------------  
ْعَنا فـَْوَقُكُم ال(  عليهم من العهود واملواثيق باإلميان به وحده  ذتعاىل مذكراً بين إسرائيل ما أخ يقول) طُّوَر َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم َورَفـَ

  . ، واتباع رسله، وأخرب تعاىل أنه ملا أخذ عليهم امليثاق، رفع اجلبل فوق رؤوسهم ال شريك له
امليثاق هنا العهد ، ومل يقل :  تذكري بنعمة أخرى ، ألنه سبحانه إمنا فعل ذلك ملصلحتهم ، والظاهر من قال اآللوسي : •

  م .مواثيقكم ، ألن ما أخذ على كل واحد منهم أخذ على غريه فكان ميثاقاً واحداً ولعله كان باالنقياد ملوسى عليه السال
نُّوا أَنَُّه َواِقٌع Qِِْم ُخُذوا َما َوِإْذ نـَتَـْقَنا اْجلََبَل فـَْوقـَُهْم َكأَنَُّه ظُلٌَّة َوظَ يف قوله تعاىل ( فالطور هو اجلبل كما فسره به يف األعراف •

َناُكْم ِبُقوٍَّة َواذُْكُروا َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ    ) . نتقنا : أي رفعنا . آتـَيـْ
  والطور : اسم اجلبل الذي كلم اهللا عليه موسى عليه السالم ، وأنزل عليه التوراة فيه. قال الشوكاني : •
  ا .مهااعهم من دخول األرض املقّدسة ، أو من السجود ، أو من أخذ التوراة والتز سبب رفعه امتنقال أبو حيان :  •
  كم .إن مل تأخذوها وقع عليملا جاء موسى بالتوراة أبوا أن يقبلوها فرفع اجلبل فوقهم وقيل هلم : :  التسهيلقال في  •
  ة .ورارفع اجلبل عليهم إلبائهم الت ومجهور العلماء على أنه إمنا قال ابن الجوزي : •
  إن اهللا سبحانه اخرتع وقت سجودهم اإلميان ، ال أMم آمنوا كرهاً ، وقلوQم غري مطمئنة ، قاله ابن عطية . قيل : •

أكرههم اهللا على اإلميان ، فآمنوا مكرهني ، ورفع عنهم العذاب Qذا اإلميان ، وهو نظري ما ثبت يف شرعنا من رفع  وقيل :
  ، قاله الشوكاين .السيف عمن تكلم بكلمة اإلسالم 

َناُكمْ (    أي التوراة .)  ُخُذوا َما آتـَيـْ
  ل .أي جبد وعزمية كاملة وعدول عن التغافل والتكاس أي : )ِبُقوٍَّة ( 
  . يقول: اقرؤوا ما يف التوارة واعملوا به )َواذُْكُروا َما ِفيِه ( 
 وعيده ، وال تنسوه وال تضّيعوه.تدبّروه واحفظوا أوامره و : واذكروا َما ِفيِه) أي  ( قال القرطبي : •

قلت : هذا هو املقصود من الُكتب ، العمُل مبقتضاها ال تالو5ا باللسان وترتيلها ؛ فإن ذلك نـَْبٌذ هلا ؛ على ما قاله الشعيب وابن 
  ة .ُعيَـْين
   اهلالك يف الدنيا واآلخرة . ( لعل ) للتعليل ، أي : ألجل أن تتقوا)  َعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ ( لَ 
َولَّْيُتْم ِمْن بـَْعِد َذِلكَ (    ي من بعد هذا امليثاق املؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه .) أ ثُمَّ تـَ
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  أي أعرضتم عن امليثاق والعمل مبا فيه .:  قال أبو حيان •
  .ني إليكم أي بتوبته عليكم وإرساله النبيني واملرسل ) فـََلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتهُ  (
  خرة .م ذلك امليثاق يف الدنيا واآلبنقضك)  َلُكْنُتْم ِمَن اْلَخاِسرِينَ  (
  ة).َجَعْلَنا قـُُلوبـَُهْم قَاِسيَ فَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهْم َلَعنَّاُهْم وَ ونقض العهد ضرره عظيم من اللعنة وقسوة القلب كما قال تعاىل ( •

  الفوائد :
  اثيق على بين آدم أن يوحدوه ويؤمنوا به .أن اهللا أخذ العهود واملو  - ١
  بيان قدرة اهللا ، حيث رفع فوقهم هذا اجلبل العظيم فوقهم . - ٢
  سان شريعة اهللا بقوة .وجوب أخذ اإلن - ٣
  احلذر من الكسل والتواين يف األعمال الصاحلات وهذا ينقسم إىل قسمني : - ٤

  بات ونرتاخى يف فعل املندوبات .مورات : بأن نتكاسل يف فعل الواج: التواين يف فعل املأ أوالً 
  : الضعف يف ترك املنهيات ، حبيث يضعف اإلنسان أمام الشهوة الدافعة إىل فعل املعصية . ثانياً 

  ، وهذا الذكر يكون باللسان وبالعمل والتطبيق .وجوب ذكر ما يف الكتب السابقة، من وعد ووعيد، وترغيب و5ديد - ٥
  إثبات فضل اهللا على بين إسرائيل . - ٦
  ن أخذ الشرائع بقوة وذكر ما فيها يكون سبباً للتقوى .أ - ٧
ُقْلَنا َلُهْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئينَ (  َها َوَما َخْلَفَها .  َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِفي السَّْبِت فـَ َفَجَعْلَناَها َنَكاًال ِلَما بـَْيَن َيَديـْ

  ) . َوَمْوِعَظًة ِلْلُمتَِّقينَ 
  ] . ٦٦ – ٦٥[ البقرة : 

 -------------  
ُقْلَنا َلُهْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئينَ (  يا معشر اليهود )  د علمتمـولق(  يقول تعاىل ) َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِفي السَّْبِت فـَ

ميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ  ما أحل من البأس بأهل القرية اليت عصت أمر اهللا وخالفوا عهده و 
، ، فتحيلوا على اصطياد احليتان يف يوم السبت مبا وضعوا هلا من الشصوص واحلبائل والربك قبل يوم السبت  كان مشروعًا هلم

ذلك، فلما كان الليل أخذوها فلما جاءت يوم السبت على عاد5ا يف الكثرة نشبت بتلك احلبائل واحليل، فلم ختلص منها يومها 
بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك، مسخهم اهللا إىل صورة القردة وهي أشبه شيء باألناسي يف الشكل الظاهر وليست 

كان جزاؤهم من   ، يف الظاهر وخمالفة له يف الباطن فكذلك أعمال هؤالء وحيلتهم ملا كانت مشاQة للحق، بإنسان حقيقة 
  . جنس عملهم

  : املقصود من ذكر هذه القصة أمران الرازي : قال
إظهار معجزة حممد عليه السالم فإن قوله ( َوَلَقْد َعِلْمُتُم ) كاخلطاب لليهود الذين كانوا يف زمان حممد عليه السالم فلما  األول :

وم دل ذلك على أنه عليه السالم إمنا أخربهم حممد عليه السالم عن هذه الواقعة مع أنه كان أميًا مل يقرأ ومل يكتب ومل خيالط الق
  عرفه من الوحي.

هلم أما ختافون أن ينزل عليكم بسبب متردكم ما نزل : أنه تعاىل ملا أخربهم مبا عامل به أصحاب السبت فكأنه يقول  الثاني :
  عليهم من العذاب فال تغرتوا باإلمهال املمدود لكم .
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َواْسَأْهلُْم َعِن اْلَقْريَِة الَِّيت َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ يـَْعُدوَن ِيف تعاىل ( ال ق ، القصة مبسوطة يف سورة األعراف توقد جاء •
ُلوُهمْ  ُهْم ِملَ َوإِ .   ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقونَ السَّْبِت ِإْذ تَْأتِيِهْم ِحيَتانـُُهْم يـَْوَم َسْبِتِهْم ُشرَّعًا َويـَْوَم ال َيْسِبُتوَن ال تَْأتِيِهْم َكَذِلَك نـَبـْ ْذ قَاَلْت أُمٌَّة ِمنـْ
بـُُهْم َعَذابًا َشِديدًا قَاُلوا َمْعِذرًَة ِإَىل رَبُِّكْم َوَلَعلَُّهْم  َنا الَِّذيَن .  يـَتـَُّقونَ َتِعُظوَن قـَْومًا اللَُّه ُمْهِلُكُهْم أَْو ُمَعذِّ فـََلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبِه َأْجنَيـْ

َهْوَن َعِن السُّوِء َوأَ    ) . فـََلمَّا َعتَـْوا َعْن َما نـُُهوا َعْنُه قـُْلَنا َهلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئنيَ  َخْذنَا الَِّذيَن ظََلُموا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقونَ يـَنـْ
  ) أي واسأل يا حممد اليهود عن أخبار أسالفهم وعن أمر القرية . َواْسأَْلُهْم َعِن اْلَقْريَةِ ( 
  ) مبنية على شاطئه حبضرته قريباً منه . ِتي َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحرِ الَّ ( 
اختلف العلماء يف هذه القرية ، فقيل : هي أيلة وهذا قول األكثر ، وقيل : مدين ، وقيل غري ذلك ، وال يهم معرفة القرية ،  •

  وإمنا املهم معرفة ما حدث هلم واالعتبار به واالتعاظ .
وكان يشتد قرمهم إىل حلم  -ابتالء واختبارًا من اهللا  - نت هذه القرية حمرم عليهم االصطياد يوم السبت وملخص قصتهم : كا

وكان اهللا افتتنهم فتنة ، كان إذا كان يوم السبت جاءهم السمك على وجه البحر  -الَقَرم بفتحتني : شهوة اللحم  -السمك 
ع يف البحر فال يقدرون على شيء منه ، وهذا ابتالء وامتحان هلم ، فمكثوا أفواجًا أفواجًا ، فإذا غربت الشمس يوم السبت متنّ 

فيحفرون  -مثالً  -من الزمن Qذا ما شاء اهللا، مث بعد ذلك اشتدت شهو5م إىل اللحم، فصاروا حيتلون على السمك يوم اجلمعة 
ة ، فإذا جاء احلوت مع تلك األخاديد املائية نزل يف فُيجُرون يف املاء أخاديد يسيل فيها املاء ، فإذا انتهت حفروا ُحفرًا عميق

جيعل يف ذنب احلوت خيطًا ويدق وتدًا على  –فيما يقولون  –احلفر فال يقدر على الرجوع فأخذوه يوم األحد ، وكان بعضهم 
خذه، فلما فعلوا الشاطئ، وميسك رأس اخليط فيه، فيبقى احلوت يف املاء ممسكًا باخليط، فإذا غربت مشس يوم السبت جاء وأ

هذه احليل ومل يعاجلهم العذاب كأMم جترؤا وتشجعوا وقالوا : لعل حرمة صيد السمك رفعها اهللا ، ألنه مل يفعل بنا بأسًا ، فلم 
يزالوا يتدرجون يف احليل حىت صار بعضهم يصطاده علنًا وميلحونه ويبيعونه يف األسواق ، وكانوا ثالث طوائف : طائفة باشرت 

يوم السبت واصطياد السمك ، وطائفة Mتهم عنه ، وطائفة سكتت ، وقد بّني اهللا أن الذين اعتدوا يف السبت عذQم  العدوان
  عذاباً بئيساً وهو مسخهم قردة ، والطائفة اليت Mتهم أجناهم ، وسكت تعاىل عن الطائفة الساكتة .

  تهكوا أوامره باصطياد السمك يوم السبت .) أي جياوزون حدود اهللا ، وين ِإْذ يـَْعُدوَن ِفي السَّْبتِ ( 
  أي حني تأتيهم . ) ِإْذ تَْأتِيِهمْ  (
ة حىت تسرت وجه املاء من  تأيت يوم السبت مقبلة ظاهرة على وجه املاء كأنه صفوف كثري  :) أي ِحيَتانـُُهْم يـَْوَم َسْبِتِهْم ُشرَّعاً  (

  .كثر5ا
  ال تأتيهم ، بل تغيب عنهم وختتفي . –وهي سائر األيام  –ويف غري يوم السبت  ) أي َويـَْوَم ال َيْسِبُتوَن ال تَْأتِيِهمْ ( 
ُلوُهْم ِبَما َكانُوا يـَْفُسُقونَ (  ) أي كذلك خنتربهم بسبب كوMم فاسقني ، فقد ابُتلوا بالطمع ومل ينجحوا ، وقد ابتلوا  َكَذِلَك نـَبـْ

  باخلوف ومل ينجحوا .
ُهمْ (   بـُُهْم َعَذابًا َشِديداً  َوِإْذ قَاَلْت ُأمٌَّة ِمنـْ ْومًا اللَُّه ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذِّ ) قال ابن كثري : خيرب تعاىل عن أهل هذه  ِلَم تَِعُظوَن قـَ

القرية أMم صاروا إىل ثالث فرق : فرقة ارتكبت احملظور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت ، وفرقة Mت عن ذلك 
بـُُهْم ) إهالك: استئصال ( ِملَ َتِعُظوَن قـَْوماً اللَُّه ُمْهِلُكُهمْ تفعل ومل تنه ولكنها قالت للمنكرة ( واعتزلتهم ، وفرقة سكتت فلم أَْو ُمَعذِّ

  ) جلراء5م عليه وانتهاكهم حرماته.َشِديداً  َعَذاباً 
  امة احلجة .) قال الناهون : أي وعظناهم ألجل املعذرة عند اهللا وإق قَاُلوا َمْعِذرًَة ِإَلى رَبُِّكمْ ( 
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) ولرجائنا أيضًا أن تؤثر فيهم املوعظة فيتقوا اهللا ويكفوا عن ما هم مصرون عليه من ارتكاب هذا الذنب  َوَلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ ( 
  العظيم .

  ) أي فلما تركوا ما ذّكرهم به صلحاؤهم وأعرضوا عن قبول النصيحة . فـََلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبهِ (  
قَاَل لنسيان هنا الرتك كما قال تعاىل ( نسوا اهللا فنسيهم ) أي تركوه فرتكهم ، ألن اهللا ال ينسى كما قال تعاىل (واملراد با •

  ) . ِعْلُمَها ِعْنَد َريبِّ ِيف ِكَتاٍب ال َيِضلُّ َريبِّ َوال يـَْنَسى
َهْوَن َعِن السُّوءِ (  َنا الَِّذيَن يـَنـْ   يف األرض . ) أي جنينا الناهني عن الفساد أَْنَجيـْ
  ) أي ارتكبوا اجلرمية وعصوا اهللا واصطادوا السمك يف السبت . َوَأَخْذنَا الَِّذيَن َظَلُموا( 
  ) البئيس : العذاب الشديد العظيم الذي وْقعه شديد على صاحبه . ِبَعَذاٍب بَِئيسٍ ( 
  ) أي بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة اهللا . ِبَما َكانُوا يـَْفُسُقونَ ( 
لَ (    ) أي فلما متردوا وتكربوا عن ترك ما Mُوا عنه وهو صيد السمك يوم السبت.مَّا َعتَـْوا َعْن َما نـُُهوا َعْنهُ فـَ

  ) صيغة اجلمع للتعظيم ، والقائل هو اهللا . قـُْلَنا َلُهمْ ( 
  ) فأصبحوا قردة خاسئني . واخلاسئ : هو احلقري الذليل اخلسيس . ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئينَ ( 
: القردة : مجع قرد ، وهو احليوان املعروف ، وهو من أخس احليوانات ، والدليل على أنه من أخس  الشنقيطي قال •

  احليوانات أن اهللا مسخ يف صورته من أراد إذالهلم وإهانتهم وصغارهم ، وهذا معروف أن القرد من أخس احليوانات .
، وا قردة، وهذا قول أكثر املفسرينأنه كان حسياً فصار  والصحيح ،املسخ كان حقيقة أم كان معنوياً  اختلف العلماء هل هذا •

  وقال جماهد : مسخت قلوQم ومل متسخ صورهم ، قال القرطيب : ومل يقله غريه من املفسرين فيما أعلم .
  اختلف يف مرجع الضمري على أقوال :)  َفَجَعْلَناَها( 

جحه ابن كثري ، وقال : والصحيح أن الضمري عائد على القرية ، أي فجعل ور : القرية ، وقيل القردة ،  وقيل :العقوبة ،  قيل :
  . اهللا هذه القرية واملراد أهلها بسبب اعتدائهم يف سبتهم

  ( َفَجَعْلَناَها َنَكاالً ) نصب على املفعول الثاين ، ويف ا]عول نكاالً أقاويل :: قوله تعاىل  وقال القرطبي •
  : احلِيتان ؛ وفيه بـُْعٌد. وقيل: األّمة اليت ُمِسخت ،  وقيلية ؛ إذ معىن الكالم يقتضيها ، القر :  وقيلقوبة ، : الع قيل 
  عربة . هاأي عاقبناها عقوبة فجعلنا)  َنَكاالً  (
نع  ، اًال ألMا يـُْنكل Qا ، أي ميود أنكـوالنِّْكل واألنكال : القيود ، وُمسِّيت القي: والّنكال : الزجر والعقاب ،  قال القرطبي •

  كِّل َمن وراءهم ؛ أي ُجتَبِّنهم .والتّنكيل : إصابة األعداء بعقوبة تـُنَ 
َها َوَما َخْلَفَها  (  : بني يديها وما خلفها ، والصحيح : بني يديها أي من  اختلف العلماء يف املراد يف قوله) ِلَما بـَْيَن َيَديـْ

 ) اْآلياِت َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ  َولََقْد أَْهَلْكَنا َما َحْوَلُكْم ِمَن اْلُقَرى َوَصرَّفْـَنا (حبضر5ا من القرى يبلغهم خربها وما حل Qا كما قال تعاىل
  . فجعلهم عربة ونكاًال ملن يف زماMم ، وما خلفها : من يأيت بعدهم باخلرب املتواتر عنهم

ارتكبوه من حمارم  ما أحللنا Qؤالء من البأس والنكال يف مقابلة ما املراد باملوعظة هنا الزاجر ، أي جعلنا)   َوَمْوِعَظًة ِلْلُمتَِّقينَ ( 
  اهللا وما حتيلوا به من احليل ، فليحذر املتقون صنيعهم لئال يصيبهم ما أصاQم .

به مثل من عرف األمر الذي نزل Qم يتعظ به وخياف إن فعل مثل فعلهم أن ينزل : أن  ) َوَمْوِعظًَة لِْلُمتَِّقنيَ ( :  قال الرازي •
  م .ما نزل Qم ، وإن مل ينزل عاجًال فال بد من أن خياف من العقاب اآلجل الذي هو أعظم وأدو 
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  اً .: ( َوَمْوِعَظًة لّْلُمتَِّقَني ) املوعظة ما يذكر مما يلني القلب ثواباً كان أو عقاب وقال اآللوسى •
  الفوائد :

  حملرمة وأن ذلك من صفات اليهود .حترمي احليل ا - ١
( ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حمارم اهللا  eة : التوصل إىل أمر حمرم بفعٍل ظاهره اإلباحة ، واحليل حرام لقوله احليلو 

  بأدىن احليل ) وألن املتحيل فيه نوع استهزاء باهللا تعاىل .
  كل من حتيل الرتكاب حمرم [ إما بإسقاط واجب أو فعل حمرم ] فقد ارتكب مفسدتني :

  مفسدة فعل احملرم . . الثانية :: مفسدة التحايل  األولى
  إسقاط واجب : سافر من أجل أن يفطر ، [ فعل حمرم ]  قلب الدين كما سبق .

  تحرمي أدلة كثرية :الوقد دل على 
  منها : اآلية اليت معنا حيث عاقبهم اهللا ومسخهم قردة .

  ارم اهللا بأدىن احليل ) رواه ابن أيب بطة .( ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا حم eومنها : قوله 
ومنها : أن اهللا سبحانه أخرب عن أهل اجلنة الذين بالهم مبا بالهم به يف سورة ( القلم ) وأنه عاقبهم بأنه أرسل على جنتهم 

قبل جميء  طائفًا وهو نائمون فأصبحت كالصرمي ، وذلك ملا حتيلوا على إسقاط نصيب املساكني ، بأن يصرموها مصبحني ،
  املساكني ، فكان يف ذلك عربة لكل حمتال على إسقاط حق من حقوق اهللا تعاىل أو حقوق عباده .

  بيان احلكمة من األمر باملعرف والنهي . ) َوَلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ  قَالُوا َمْعِذرًَة ِإَىل رَبُِّكمْ  يف اآلية (
حَكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ألن استقراء القرآن دل على  : وهذه اآلية جاء فيها بيان حكمتني من قال الشنقيطي

أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر له ثالث حكم ، تضمنت هذه اآلية من سورة األعراف من تلك احلكم الثالث اثنتني ، 
  فاحلكم الثالث :

َكانُوا ال صري يف األمر باملعروف لئال يدخل يف قوله (أن يقيم اإلنسان عذره أمام ربه ، وخيرج بذلك من عهدة التق األولى :
  ) . يـَتَـَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلونَ 

  ) . َمْعِذرًَة ِإَىل رَبُِّكمْ وهذه احلكمة أشار هلا بقوله (
  هي رجاء انتفاع املذَكَّر . الحكمة الثانية :

َفُع اْلُمْؤِمِننيَ ) ، وذكر اهللا هذه احلكمة يف قوله ( ُهْم يـَتـَُّقونَ َوَلَعلَّ  كما قال هنا عنهم (   .)  َوذَكِّْر فَِإنَّ الذِّْكَرى تـَنـْ
  هي إقامة احلجة هللا على خلقه يف أرضه نيابة عن رسله . الحكمة الثالثة :
) فأهل العلم يقيمون حجة اهللا على خلقه َلى اللَِّه ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسِل ُسًال ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس عَ ألن اهللا يقول ( ر 

  بإقامة احلجة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر .
  أن إقامة شريعة األمر باملعروف والنهي عن املنكر سبب للنجاة . - ٢

َهْوَن َعِن السُّوءِ (و لقوله تعاىل هنا َنا الَِّذيَن يـَنـْ   ) . َأْجنَيـْ
َمَثُل اْلَقائِِم َعَلى ُحُدوِد اللَِّه َواْلَواِقِع ِفيَها َكَمَثِل قـَْوٍم اْستَـَهُموا َعَلى (قَاَل  eاهللا عنهما َعِن النَِّىبِّ  رضيالنـُّْعَماَن ْبَن َبِشٍري  وعن

َفِلَها ِإَذا اْستَـَقْوا ِمَن اْلَماِء َمرُّوا َعَلى َمْن فـَْوقـَُهْم فـََقاُلوا َلْو َأسْ  يفَسِفيَنٍة ، فََأَصاَب بـَْعُضُهْم أَْعَالَها َوبـَْعُضُهْم َأْسَفَلَها ، َفَكاَن الَِّذيَن 
يعًا ، َوِإْن َأَخُذوا  يفأَنَّا َخَرقْـَنا  يعاً َعَلى أَْيِديِهْم َجنَْوا َنِصيِبَنا َخْرقًا ، وَملَْ نـُْؤِذ َمْن فـَْوقـََنا . فَِإْن يـَتـْرُُكوُهْم َوَما أَرَاُدوا َهَلُكوا مجَِ  )َوَجنَْوا مجَِ

  رواه البخاري .
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  تذكري األمة مبا فعل أسالفها ليتخذوا من ذلك عربة . - ٣
  وجوب االعتبار بقصص من مضى ( لقد كان يف قصصهم عربة ألوىل األلباب ) . - ٤
  أن احليل من صفات اليهود . - ٥
ره اإلباحة ، قلبهم اهللا إىل أقرب احليوانات أن العقوبة تكون جمانسة للعمل ، فهؤالء القوم ملا حتيلوا على فعل احملرم مبا ظاه - ٦

  شبهاً باإلنسان وهي القردة .
  بيان قدرة اهللا حيث قلب هؤالء البشر من اإلنسانية إىل احليوانية البهيمية . - ٧
  إثبات العقوبة وأن العقوبة البد أن هلا تاثرياً . - ٨
عظة ، فكلما كان اإلنسان أتقى هللا كان أوعى للموعظة أن املوعظة إمنا ينتفع Qا املتقون ، فمن ليس مبتٍق ال ينتفع باملو  - ٩

  وأكثر انتفاعاً Qا .
  أن من فوائد التقوى أن صاحبها يتعظ ويعترب مبا حيصل . -١٠
  فضل التقوى . -١١
تَِّخُذنَا ُهُزواً  (  قَاُلوْا .  قَاَل َأُعوُذ بِٱللَِّه َأْن َأُكوَن ِمَن ٱْلَجاِهِلينَ  َوِإْذ قَاَل ُموَسٰى ِلَقْوِمِه ِإنَّ ٱللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن َتْذَبُحوْا بـََقَرًة قَاُلۤوْا أَتـَ

قَاُلوْا ٱدُْع لََنا .  ٰذِلَك فَٱفْـَعُلوْا َما تـُْؤَمرونَ  ٱدُْع لََنا رَبََّك يـُبَـيِّن لََّنا َما ِهَي قَاَل ِإنَُّه يـَُقوُل ِإنـََّها بـََقَرٌة الَّ فَاِرٌض َوَال ِبْكٌر َعَواٌن بـَْينَ 
قَاُلوْا ٱدُْع لََنا رَبََّك يـُبَـيِّن لََّنا َما ِهَي ِإنَّ  . َك يـُبَـيِّن لََّنا َما َلْونـَُها قَاَل ِإنَُّه يـَُقوُل ِإنـََّها بـََقَرٌة َصْفَرآُء فَاِقـٌع لَّْونـَُها َتُسرُّ ٱلنَّاِظرِينَ رَبَّ 

َنا َوِإنَّآ ِإن َشآَء ٱللَُّه َلُمْهَتُدونَ  قَاَل ِإنَُّه يـَُقوُل ِإنـََّها بـََقَرٌة الَّ َذُلوٌل تُِثيُر ٱألَْرَض َوَال َتْسِقي ٱْلَحْرَث ُمَسلََّمٌة الَّ  . ٱلبَـَقَر َتَشابََه َعَليـْ
تَـْلُتْم نـَْفساً فَٱدَّارَْأُتْم ِفيَها َوٱ . ِشَيَة ِفيَها قَاُلوْا ٱآلَن ِجْئَت بِٱْلَحقِّ َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوْا يـَْفَعُلونَ   للَُّه ُمْخِرٌج مَّا ُكْنُتْم َتْكُتُمونَ َوِإْذ قـَ

ْعِقُلونَ  . ُقْلَنا ٱْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها َكَذِلَك ُيْحِيي ٱللَُّه ٱْلَمْوَتٰى َويُرِيُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تـَ   ) . فـَ
  ] . ٧٣ – ٦٧[ البقرة : 

----------------  
إن اهللا ( حني قال لكم نبيكم موسى  لأي واذكروا يا بين إسرائيرُُكْم َأْن َتْذَبُحوْا بـََقَرًة ) َوِإْذ قَاَل ُموَسٰى ِلَقْوِمِه ِإنَّ ٱللََّه يَْأمُ ( 

  يأمركم أن تذحبوا بقرة .) أي : وتضربوا القتيل ببعضها فيحيا ، فيخربكم عن قاتله.
يهم ومن اإلعنات يف املسألة : تعرضت هذه اآلية لقصة من قصص بين إسرائيل ظهر فيها من قلة التوقري لنب قال ابن عاشور •

  واإلحلاح فيها إما للتفصي من االمتثال وإما لبعد أفهامهم عن مقصد الشارع ورومهم التوقيف على ما القصد إليه.
وال يعرف قاتله ، فأتوا موسى وطلبوا منه أن يسأل ربه عن قاتله ، فأمرهم بذبح بقرة  لوسبب ذلك : أنه وجد قتيل يف بين إسرائي

  أن تذحبوا بقرة ) .فقال ( 
  وظاهر هذه اآلية يدل على أMم لو ذحبوا أّي بقرة ألجزأت ، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشّدد اهللا عليهم .

تَِّخُذنَا ُهُزوًا )    هذا جواب منهم ملوسى ملا قال هلم ( ِإنَّ ٱللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن َتْذَحبُوْا بـََقَرًة ) .( قاُلۤوْا أَتـَ
  لعب والسخرية .واهلزء : ال

ألن اخلروج عن جواب السائل املسرتشد إىل اهلزء جهل ، فاستعاذ منه عليه الصالة )  ( قَاَل َأُعوُذ بِٱللَِّه َأْن َأُكوَن ِمَن ٱْلَجاِهِلينَ 
  . والسالم ، ألMا صفة تنتفي عن األنبياء
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عليه السالم عنهم أن تلك املقالة اليت صدرت عنهم إمنا ( قال أعوذ باهللا أن أكون من اجلاهلني )  ملا فهم موسى  قال أبو حيان
هي العتقادهم فيها أنه أخرب عن اهللا مبا مل يأمر به ، استعاذ باهللا وهو الذي أخرب عنه ، أن يكون من اجلاهلني باهللا ، فيخرب عنه 

  ك من اجلهل باهللا تعاىل.بأمر مل يأمر به تعاىل ، إذ اإلخبار عن اهللا تعاىل مبا مل خيرب به اهللا إمنا يكون ذل
  على أن الذي يستهزئ بالناس جاهل سفيه .ويف اآلية دليل  •
  أي ما سنها .قَاُلوْا ٱدُْع لََنا رَبََّك يـُبَـيِّن لََّنا َما ِهَي )  (

ول (  املوضع األمل يبني هنا مقصودهم بقوهلم ( ما هي ) إال أن جواب سؤاهلم دل على أن مرادهم بقوهلم يف قال الشنقيطي :
  نها .ما هي ) أي ما س

، هلذا ملا ضيقوا على أنفسهم ضيق اهللا عليهم، ولو أMم ذحبوا أي بقرة   خرب تعاىل عن تعنت بين إسرائيل وكثرة سؤاهلم لرسوهلمأ
 لنا ادع لنا ربك يبنيا ( لكنهم شددوا فشدد عليهم فقالو ة وغري واحد، و يدَ بِ عَ املوقع عنهم، كما قال ابن عباس و كانت لوقعت 

  . أي ما هذه البقرة وأي شيء صفتها)  ما هي
  .، ولكنهم شددوا فشدد عليهم  لو أخذوا أدىن بقرة الكتفوا Qا قال ابن عباس :
  ) . لو أخذوا أدىن بقرة لكفتهم (  قال يل عطاء : وقال ابن جريج

، لكنهم شّددوا على رة كانت حلصل املقصودحبوا أّي بق؛ ولو امتثلوا األمر وذهذا تعنيت منهم وقّلة طواعية قال القرطبي : •
  أنفسهم فشّدد اهللا عليهم ؛ قاله ابن عباس وأبو العالية وغريمها.

  ها الفحل .ي : ال كبرية هرَِمة ، وال صغرية مل يْلَقْح◌ْ ( قَاَل ِإنَُّه يـَُقوُل ِإنـََّها بـََقَرٌة الَّ فَاِرٌض َوالَ ِبْكٌر ) أ 
  وسط بني الكبرية والصغرية .أي  ( َعَواٌن بـَْيَن ٰذِلَك )

  أي افعلوا ما أمركم به ربكم وال تتعنتوا وال تشددوا فيشدد اهللا عليكم .)  ( فَٱفْـَعُلوْا َما تـُْؤَمرونَ 
 ( فافعلوا َما تـُْؤَمروَن ) جتديد لألمر وتأكيد وتنبيه على ترك التعّنت فما تركوه.: قال القرطبي •

  .كما تقوله الفقهاء ؛ وهو الصحيح على ما هو مذكور يف أصول الفقه وهذا يدل على أن مقتضى األمر الوجوب  
أي إMا بقرة صفراء شديدة الصفرة ، ولذلك أكد قَاُلوْا ٱدُْع لََنا رَبََّك يـُبَـيِّن لََّنا َما َلْونـَُها قَاَل ِإنَُّه يـَُقوُل ِإنـََّها بـََقَرٌة َصْفَرآُء )  ( 

  صفر5ا بقوله :
  شديدة الصفرة .ا ) لَّْونـُهَ  ( فَاِقـعٌ 

  ن .: سألوا بـ ( ما ) عن ماهية اللون وجنسه ألنه ثاين شيء تتعلق به أغراض الراغبني يف احليوا قال ابن عاشور •
  وما ذهب إليه بعض العلماء من أن املراد بالصفرة ( السواد ) مردود من وجهني :

  صف به إال الصفرة اخلالصة متاماً .أنه أّكد الصفرة بقوله ( فاقع لوMا ) والفقوع ال يو أحدهما : 
  أن العرب ال ُتطلق الصفرة وتريد السواد إال يف اإلبل خاصة دون غريها .ثانيهما : 

ُحِكَي عن احلسن البصري ، أن املراد بقوله صفراء ، أي سوداء شديدة السواد ، وقال سائر املفسرين : إMا  قال الماوردي : •
والفاقع من صفات الصفرة ، وليس صـح ، ألنه الظاهر ، وألنه قال ( فَاِقٌع لَّْونـَُها ) فة ، وهو أصفراء اللون ، من الصفرة املعرو 

  يوصف السواد بذلك ، وإمنا يقال : أسود حالٌك ، وأمحر قاٍن ، وأبيُض ناصٌع ، وأخضُر ناضٌر ، وأصفُر فاقٌع.
  ) تعجب الناظرين . ( َتُسرُّ ٱلنَّاِظرِينَ 

َنا ) قَاُلوْا ٱدُْع لَ (    لِّها لنا .وصفها وجأي لكثر5ا ، فمّيز لنا هذه البقرة و َنا رَبََّك يـُبَـيِّن لََّنا َما ِهَي ِإنَّ ٱلبَـَقَر َتَشابََه َعَليـْ
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َناِإنَّ ( قال اآللوسى : • ) مْ َكٌن هلَُّ َصّل َعَلْيِهْم ِإنَّ صالتك سَ  (ادع)  كما يف قوله تعاىل () تعليل لقوله تعاىلالبقر تشابه َعَليـْ
مشهور يف البقر ، ويف احلديث ( فنت   وهو اعتذار لتكرير السؤال أي إن البقر املوصوف مبا ذكر كثري فاشتبه علينا ، والتشابه

  كوجوه البقر ) أي يشبه بعضها بعضاً .
دون، : وإنا إن شاء اهللا ملهتقالوا لائيلوال أن بين إسر إذا بينتها لنا، وقد جاء يف حديث مرفوع ()  ( َوِإنَّآ ِإن َشآَء ٱللَُّه َلُمْهَتُدونَ 

  ) .ملا أعطوا، ولكن استثنوا
: وقوهلم ( وإنا إن شاء اهللا ملهتدون) تنشيط ملوسى ووعد له باالمتثال لينشط إىل دعاء ربه بالبيان ولتندفع  قال ابن عاشور •

سن املقصد من كثرة السؤال وأن ليس قصدهم عنه سآمة مراجعتهم اليت ظهرت بوارقها يف قوله ( فافعلوا ما تؤمرون ) وإلظهار ح
   .للتأدب مع اهللا يف رد األمر إليه يف طلب حصول اخلري والتعليق بـ( إن شاء اهللا )،  اإلعنات ، تفادياً من غضب موسى عليهم

راثة وال معدة للسقي يف مذللة باحل تإMا ليس أيقَاَل ِإنَُّه يـَُقوُل ِإنـََّها بـََقَرٌة الَّ َذُلوٌل تُِثيُر ٱَألْرَض َوَال َتْسِقي ٱْلَحْرَث ) ( 
  . حسنة بل هي مكرمة ،الساقية

  أي ال عيب فيها ، ليس فيها عرج وال عور وال كسر قرن . ( ُمَسلََّمٌة )
  أي ليس فيها لون غري لوMا .( الَّ ِشَيَة ِفيَها ) 
تثري (  ليست مبذللة بالعمل، مث استأنف فقال )قرة ال ذلولإMا ب(  م أن املعىن يف ذلك قوله تعاىلوقد زعم بعضهقال ابن كثير : 

أي يعمل عليها باحلراثة، لكنها ال تسقي احلرث، وهذا ضعيف ألنه فسر الذلول اليت مل تذلل بالعمل بأMا ال تثري  )األرض
  . األرض وال تسقي احلرث، كذا قرره القرطيب

  بينت لنا .اآلن : أي ( قَاُلوْا ٱآلَن ِجْئَت بِٱْلَحقِّ )  
قَاُلوْا ٱآلَن ِجْئَت بِٱحلَْقِّ ) فإن أرادوا بذلك : أنك مل تأت باحلق  قبح جهلهم وظلمهم قوهلم لنبيهم (من أقال ابن القيم :  •

ذلك قبل ذلك يف أمر البقرة ، فتلك ردٌة وكفر ظاهر ، وإن أرادوا : إنك اآلن بّينت لنا البيان التام يف تعيني البقرة املأمور بذحبها ف
  جهل ظاهر ، فإن البيان قد حصل بقوله ( إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة ) .

  .دوا، ألMم أرادوا أن ال يذحبوهاعن ابن عباس: كادوا أن ال يفعلوا ومل يكن ذلك الذي أرا ) ( َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوْا يـَْفَعُلونَ  
،  ، ويف هذا ذم هلم إال بعد اجلهد واألجوبة واإليضاح ما ذحبوها يعين أMم مع هذا البيان وهذه األسئلة قال ابن كثير : •
  . فلهذا ما كادوا يذحبوMا،  لك أنه مل يكن غرضهم إال التعنتوذ
  . ويف هذا نظر،  ا وما كادوا يفعلون لكثرة مثنهافذحبوه قيل :و 

  أMم كادوا أال يذحبوها خوفاً من الفضيحة اليت ستحل بالقاتل وقومه .وقيل : 
ني  ورجح ذلك ابن جرير فقال : والصواب من التأويل عندنا أن القوم مل يكادوا يفعلون ما أمرهم اهللا به من ذبح البقرة للخلت

خوف عظيم الفضيحة على أنفسهم  واألخرى:، مع ما ذكر لنا من صغر خطرها وقلة قيمتها ، غالء مثنها : ، إحداهماكلتيهما
  بإظهار نيب اهللا موسى على قاتله .

تَـْلُتْم نـَْفسًا فَٱدَّارَْأُتْم ِفيَها ) (   حصل بواسطة هذه البقرة اليت ، فبني اهللا ما تلتم نفسًاً◌ حمرمة فاختلفتم فيهاأي وإذ قَوِإْذ قـَ
  .ذحبت

م نفساً هذه اآلية مؤخرة يف التالوة ، مقدمة يف املعىن ، ألن السبب يف األمر بذبح البقرة قتل النفس ، فتقدير الكالم : وإذ قتلت
 ِإنَّ ٱللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن َتْذَحبُوْا بـََقرًَة ) . فادارأمت فيها ، فسألتم موسى فقال (



 ١٢٢

قوله تعاىل ( َوِإْذ قـَتَـْلُتْم نـَْفسًا فادارأمت ِفيَها ) هذا الكالم مقّدم على أّول القصة ، التقدير : وإذ قتلتم نفساً  قال القرطبي :
وهذا كقوله ( احلمد لِلَِّه الذي أَنـَْزَل على َعْبِدِه الكتاب وَملَْ َجيَْعل لَُّه ِعَوَجا ،  : إن اهللا يأمركم بكذا فادارأمت فيها : فقال موسى

   .قـَيِّماً ) أي أَنـَْزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب قـَيِّماً وَملَْ َجيَْعْل لَُه ِعَوجاً ؛ ومثله كثري
 .قوله تعاىل ( فقلنا اضربوه .. )، وقد أشار إىل أMا ذكر ب : مل يصرح هل هذه النفس ذكر أم أنثىنفساً 

  .أي مظهر ما ختفونه )  ( َوٱللَُّه ُمْخِرٌج مَّا ُكْنُتْم َتْكُتُمونَ 
  إال ألبسه اهللا رداءها . –غالباً  –واآلية تدل على أن من فعل سوءاً وكتمه أن اهللا يظهره ، فال يسر اإلنسان سريرة 

ُقْلَنا ٱْضرِبُ (    أي : اضربوا القتيل ، وصيغة اجلمع للتعظيم . وُه )فـَ
  أي ببعض البقرة ، وهذا البعض مل حيدد ، فأي شيء ضرب به حصلت املعجزة .( بِبَـْعِضَها )  

يف الكالم حمذوف والتقدير ، فقلنا اضربوه ببعضها فضربوه ببعضها فحىي إال أنه حذف ذلك لداللة قوله تعاىل (   قال الرازي :
  .ِى اهللا املوتى ) كذلك حيُْ 

وقد كان معيناً يف ،  حاصلة به، وخرق العادة به كائن هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة، فاملعجزة : قال ابن كثير
طريق  من يجيولكنه أQمه ومل  ، يا لبينه اهللا تعاىل لنافلو كان يف تعيينه لنا فائدة تعود علينا يف أمر الدين أو الدن،  نفس األمر

 . فنحن نبهمه كما أQمه اهللا ، صحيح عن معصوم بيانه
واختلف يف تعيني البعض الذي أمروا أن يضربوا القتيل به ، وال حاجة إىل ذلك مع ما فيه من القول بغري علم ،  قال الشوكانى :

، وما زاد على هذا ، فهو من مروا بهوه ببعضها، فأّي : بعض ضربوا به، فقد فعلوا ما أويكفينا أن نقول : أمرهم اهللا بأن يضرب
  فضول العلم ، إذ مل يرد به برهان.

  فلما ضربوه ببعضها قام فقالوا من قتلك ؟ قال : قتلين فالن .
أي : كما أحيا اهللا هذا القتيل ، وهذا اجلم الغفري من الناس ينظرون ، كذلك اإلحياء املشاهد ( َكَذِلَك ُيْحِيي ٱللَُّه ٱْلَمْوَتٰى ) 

  يي اهللا املوتى يوم القيامة .حي
َما َخْلُقُكْم َوال فهو دليل قرآين على البعث ، ألن من أحيا نفسًا واحدة فهو قادر على إحياء مجيع النفوس ، وقد قال تعاىل (

يٌع َبِصريٌ    )  بـَْعُثُكْم ِإالَّ َكنَـْفٍس َواِحَدٍة ِإنَّ اللََّه مسَِ
  روMا واضحة .أي : جيعلكم ت( َويُرِيُكْم آيَاتِِه ) 

وجيوز أن يراد باآليات هذا اإلحياء . على أنه تعاىل على كل شيء قدير ،  ( َويُرِيُكْم آيَاتِِه ) أي : دالئله الدالة قال القاسمي :
قة يالبسه من األمور اخلار  والتعبري عنه باجلمع الشتماله على أمور بديعة من ترتب احلياة على عضو ميت . وإخباره بقاتله ، وما

  للعادة .
  ، ومعىن أMا آية : أي عالمة على كمال قدرة اهللا .آيات اهللا تنقسم إىل قسمني كونية، كالشمس والقمر والليل والنهاروسبق أن 

ُلو َعَلْيُكْم آيَاِت اللَّهِ َرُسوًال يَـ وآيات شرعية : كالوحي املنزل كقوله تعاىل ( ] الشرعيةآياته الدينية الشرعية ، مسيت [اآلية  ) أي :تـْ
  آية ألMا عالمة على صدق من جاء Qا ملا فيها من اإلعجاز .

ْعِقُلونَ  حييي الناس بعد املوت ، ويبعثهم من قبورهم ، وأنه قادر  –جل وعال  –أي : ألجل أن تدركوا بعقولكم أنه )  ( َلَعلَُّكْم تـَ
  على كل شيء .
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ين إسرائيل دليل على بعث الناس بعد املوت ، ألن من أحيا نفساً : أشار يف هذه اآلية إىل أن إحياء قتيل ب قال الشنقيطي •
َما َخْلُقُكْم َوال بـَْعُثُكْم ِإالَّ َكنَـْفٍس َواِحَدٍة واحدة بعد مو5ا ، قادر على إحياء مجيع النفوس ، وقد صرح Qذا يف قوله تعاىل (

يٌع َبِصريٌ    ) . ِإنَّ اللََّه مسَِ
  خمس قصص تدل على البعث :رة واهللا تعالى قد ذكر في هذه السو  •

َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحىتَّ نـََرى اللََّه َجْهَرًة فََأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َوأَنـُْتْم : قصة بين إسرائيل اليت سبقت ( الموضع األول
  ) . ُكُرونَ ُمثَّ بـََعثْـَناُكْم ِمْن بـَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتشْ .  تـَْنظُُرونَ 

  ) . فـَُقْلَنا ٱْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها َكَذِلَك ُحيِْيي ٱللَُّه ٱْلَمْوَتٰى َويُرِيُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ : هذا املوضع ( الموضع الثاني
  ) .َرُجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوُهْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فـََقاَل َهلُُم اللَُّه ُموُتوا ُمثَّ َأْحَياُهمْ أَملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن خَ : قوله تعاىل ( الموضع الثالث
بـَْعَد َمْو5َِا  أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قـَْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها قَاَل َأىنَّ ُحيِْيي َهِذِه اللَّهُ : قوله تعاىل يف عزير ومحاره ( الموضع الرابع

ْثَت ِماَئَة َعاٍم فَاْنظُْر ِإَىل َطَعاِمَك َوَشرَاِبَك ملَْ فََأَماَتُه اللَُّه ِماَئَة َعاٍم ُمثَّ بـََعَثُه قَاَل َكْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثُت يـَْومًا أَْو بـَْعَض يـَْوٍم قَاَل َبْل لَبِ 
َ لَُه قَاَل أَْعلَ يـََتَسنَّْه َواْنظُْر ِإَىل ِمحَارَِك َولَِنْجَعلَ  ُم َأنَّ اللََّه َعَلى  َك آيًَة لِلنَّاِس َواْنظُْر ِإَىل اْلِعظَاِم َكْيَف نـُْنِشُزَها ُمثَّ َنْكُسوَها حلَْماً فـََلمَّا تـَبَـنيَّ

  ) . ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
ِين َكْيَف ُحتِْيي اْلَمْوَتى قَاَل أَوَملَْ تـُْؤِمْن قَاَل بـََلى َوَلِكْن َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم َربِّ أَرِ : قوله تعاىل يف طيور إبراهيم (  الموضع الخامس

ُهنَّ  نَّ اللََّه ُجْزءًا ُمثَّ اْدُعُهنَّ يَْأتِيَنَك َسْعيًا َواْعَلْم أَ لَِيْطَمِئنَّ قـَْلِيب قَاَل َفُخْذ أَْربـََعًة ِمَن الطَّْريِ َفُصْرُهنَّ ِإلَْيَك ُمثَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل ِمنـْ
  ) . َعزِيٌز َحِكيمٌ 

  :على سبع طرق، وجاءت تنوعت طرق إثبات البعث يف القرآن، وقد تعاىل طريقة من طرق إثبات البعث يف هذه اآلية ذكر اهللا
  الطريقة األولى :

  آيات صريحة في إثبات ذلك :
َعُثوَن) قال تعاىل :  َعثـُُهُم اللَُّه ) اىل : (.وقال تع(ُمثَّ ِإنَُّكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة تـُبـْ َعُثوَن) .وقال تعاىل : َواْلَمْوَتى يـَبـْ وقال  .(َوال ُختِْزِين يـَْوَم يـُبـْ

َنا ِإنَّا كُ تعاىل :  (َأال َيُظنُّ تعاىل : .وقال نَّا فَاِعِلَني) (يـَْوَم َنْطِوي السََّماَء َكَطيِّ السِِّجلِّ لِْلُكُتِب َكَما بََدأْنَا أَوََّل َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعداً َعَليـْ
ُعوثُونَ    يـَْوَم يـَُقوُم النَّاُس لَِربِّ اْلَعاَلِمَني) .  لِيَـْوٍم َعِظيمٍ .  أُولَِئَك أَنـَُّهْم َمبـْ

  وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد :
  .ُكْم َعاملِِ اْلَغْيِب ) (َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ال تَْأتِيَنا السَّاَعُة ُقْل بـََلى َوَريبِّ لََتْأتِيَـنَّ فقال تعاىل : 
  .(َوَيْستَـْنِبُئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو ُقْل ِإي َوَريبِّ إِنَُّه حلََقٌّ َوَما أَنـُْتْم ِمبُْعِجزِيَن) وقال تعاىل : 
َعُثنَّ ُمثَّ لَتُـَنبـَُّؤنَّ وقال تعاىل :  َعُثوا ُقْل بـََلى َوَريبِّ لَُتبـْ   .ِمبَا َعِمْلُتْم َوَذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسٌري)  (َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن يـُبـْ

  وذم اهللا المكذبين بالمعاد :
  .( َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّبُوا بِِلَقاِء اللَِّه َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن) فقال تعاىل : 
َعُث اللَُّه َمنْ وقال تعاىل :    .َميُوُت بـََلى َوْعداً َعَلْيِه َحّقاً )  (َوأَْقَسُموا بِاللَِّه َجْهَد أَْميَاMِِْم ال يـَبـْ

  الطريقة الثانية :
  التذكير بنشأة اإلنسان األولى :

ْنَساُن ِممَّ ُخِلقَ قال تعاىل :    .ِإنَُّه َعَلى َرْجِعِه َلَقاِدٌر) .  َخيْرُُج ِمْن بـَْنيِ الصُّْلِب َوالتـَّرَاِئبِ .  ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفقٍ .  (فـَْليَـْنظُِر اْإلِ



 ١٢٤

ُقْل ُحيِْييَها الَِّذي أَْنَشَأَها أَوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق .  (َوَضَرَب لََنا َمَثًال َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن ُحيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميمٌ وقال تعاىل : 
  .َعِليٌم) 

  الطريقة الثالثة :
  االستدالل بإنبات النبات على إحياء األموات :

  .َلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر)(فَاْنظُْر ِإَىل آثَاِر َرْمحَِت اللَِّه َكْيَف ُحيِْيي اْألَْرَض بـَْعَد َمْو5َِا ِإنَّ َذِلَك َلُمْحِيي اْلَمْوَتى َوُهَو عَ عاىل : قال ت
َها اْلَماَء اْهتَـزَّْت َورَ وقال تعاىل :  َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو احلَْقُّ َوأَنَُّه .  َبْت َوأَنـَْبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج Qَِيجٍ (َوتـََرى اْألَْرَض َهاِمَدًة فَِإَذا أَنـَْزْلَنا َعَليـْ

َعُث َمْن ِيف اْلُقُبوِر) .  ُحيِْيي اْلَمْوَتى َوأَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ    َوأَنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة ال رَْيَب ِفيَها َوَأنَّ اللََّه يـَبـْ
َها اْلَماَء اْهتَـزَّْت َورََبْت ِإنَّ الَِّذي أَ وقال سبحانه :  ْحَياَها َلُمْحِيي اْلَمْوَتى ِإنَُّه (َوِمْن آيَاتِِه أَنََّك تـََرى اْألَْرَض َخاِشَعًة فَِإَذا أَنـَْزْلَنا َعَليـْ

  .َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر) 
  الطريقة الرابعة :

  اإلشارة ولفت االنتباه إلى خلق السماوات :
ِيَي اْلَمْوَتى بـََلى ِإنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء (أَوَملَْ يـََرْوا َأنَّ اللََّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض وَملَْ يـَْعَي ِخبَْلِقِهنَّ ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن حيُْ تعاىل :  قال

  .َقِديٌر) 
  الطريقة الخامسة :

  تنزيه اهللا سبحانه عن العبث . 
  ال جزاء وال حساب وال بعث ، فما فائدة األوامر والنواهي . فلو فرضنا أنه
َنا ال تـُْرَجُعونَ قال تعاىل :  َا َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَنَُّكْم ِإلَيـْ   .فـَتَـَعاَىل اللَُّه اْلَمِلُك احلَْقُّ ) .  (أََفَحِسْبُتْم أَمنَّ

َرَك ُسدًى) وقال تعاىل :  ْنَساُن أَْن يـُتـْ   . أي : ال يؤمر وال ينهى ، وقيل ال يبعث .(َأَحيَْسُب اْإلِ
  الطريقة السادسة :

  تنزيه اهللا عن الظلم :
  فلو مل يكن هناك بعث ال استوى الناس ، فاستوى املؤمن الذي ترك كثرياً من الشبهات خمافة ربه ، والكافر ال يعرف ربه أصالً .

  .اً ال َيْستَـُووَن) (أََفَمْن َكاَن ُمْؤِمناً َكَمْن َكاَن فَاِسققال تعاىل : 
  الطريقة السابعة :

  ذكر وقائع وأحداث يستدل بها على البعث .
  كما يف قصة قتيل بين إسرائيل .

  وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت .
  وقصة الذي مّر على قرية وهي خاوية على عروشها .

  والطيور األربعة . uوقصة إبراهيم 
(وََكَذِلَك أَْعثـَْرنَا َعَلْيِهْم د أما5م اهللا يف الكهف ثالمثائة وتسع سنني ، قال تعاىل يف قصتهم : وقصة أصحاب الكهف ، فق

  ... ) .لِيَـْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَأنَّ السَّاَعَة ال رَْيَب 
  الفوائد :

  . eأن اإلخبار Qا من أعالم نبوة رسول اهللا  - ١
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  ى ، وأنه رسول رب العاملني .الداللة على نبوة موس - ٢
  الداللة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أوهلم إىل خامتهم : من معاد األبدان ، وقيام املوتى من قبورهم . - ٣
إثبات الفاعل املختار ، وأنه عامل بكل شيء ، قادر على كل شيء ، عدٌل ال جيوز عليه الظلم واجلور ، حكيم ال جيوز عليه  - ٤

  العبث .
  إقامة أنواع اآليات والرباهني واحلجج على عباده بالطرق واملتنوعات، زيادته يف هداية املهتدي، وإعذاراً وإنذاراً للضال. - ٥
  أنه ال ينبغي مقابلة أمر اهللا بالتعنت وكثرة األسئلة بل يبادر إىل االمتثال . - ٦
  ة فيه باإلنكار ، وذلك نوع من الكفر .أنه ال جيوز مقابلة أمر اهللا الذي ال يعلم املأمور وجه احلكم - ٧
  اإلخبار عن قساوة قلوب هذه األمة وغلظها وعدم متكن اإلميان فيها . - ٨
مقابلة الظامل الباغي بنقيض قصده شرعًا وقدراً، فإن القاتل قصده مرياث املقتول ودفع القتل عن نفسه، ففضحه اهللا تعاىل  - ٩

  وهتكه وحرمه مرياث املقتول .
  ع إىل األنبياء عليهم الصالة والسالم يف األمور اهلامة اليت طريقها الشرع .الرجو  - ٧
  بيان ما عليه بنو إسرائيل من سوء الظن مبوسى . - ٨
  حترمي االستهزاء والسخرية . - ٩
  أن األنبياء ال يلجئون إال إىل اهللا . -١٠
  أن اهللا جميب الدعاء . -١١
  أن القاتل البد أن خيرجه اهللا . -١٢
  أن اهللا أرى عباده من آياته ما يكون به العقل والرشد . -١٣
  أن تدبر األسباب سبب للعقل . -١٤

َهاثُمَّ َقَسْت قـُُلوُبُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َفِهَي َكاْلِحَجارَِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن اْلِحَجارَِة َلَما يـَتَـفَ (   َهاُر َوِإنَّ ِمنـْ َلَما  جَُّر ِمْنُه اْألَنـْ
عْ  َها َلَما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَ َيْخُرُج ِمْنُه اْلَماُء َوِإنَّ ِمنـْ   ) . َمُلونَ َيشَّقَُّق فـَ

  ] . ٧٤[ البقرة : 
 ------------  

ُمثَّ شاهدوه من آيات اهللا تعاىل وإحيائه القتيل (  وتقريعًا هلم على ما ليقول تعاىل توبيخًا لبين إسرائي) ثُمَّ َقَسْت قـُُلوُبُكْم ( 
  . قاسية غليظة ال تتأثر مبواعظ وال يدخلها خري ) أي : أصبحت َقَسْت قـُُلوُبُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلكَ 

  أي : من بعد ذلك األمر الذي عاينتموه ، وهو إحياء القتيل ، الذي هو أعظم سبب للني القلب . ) ِمْن بـَْعِد َذِلكَ (  
وة قلوQم بعد أي بعد إحياء القتيل وما جرى يف القصة من العجائب ، وذلك بيان لقبح قس )مِّن بـَْعِد ذلك  قال يف التسهيل (
  ت .ما رأوا تلك اآليا

زيادة تعجيب من طرق القساوة للقلب بعد تكرر مجيع اآليات السابقة  تعاىل ( من بعد ذلك )قوله  قال ابن عاشور : •
  ك .وعها بذلاملشار إىل جمم

  معىن قسوة القلب : غلظتها وشد5ا حبيث ال ينفع فيها وعظ وال تذكري . •
  القسوة : الصالبة والشّدة والُيْبس ، وهي عبارة عن خلّوها من اإلنابة واإلذعان آليات اهللا تعاىل. قال القرطبي : •
  مل .وقد بني تعاىل سبب قسوة القلب يف آيات أخرى ومنها : نقض العهد ، وطول األ •
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  ) .فَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا قـُُلوبـَُهْم قَاِسَيًة قال تعاىل (
وُتوا اْلِكَتاَب ِمْن يَن أُ َأملَْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَِّه َوَما نـََزَل ِمَن احلَْقِّ َوال َيُكونُوا َكالَّذِ وقال تعاىل يف طول األمل (

ُهْم فَاِسُقونَ    ) . قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اْألََمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم وََكِثٌري ِمنـْ
وقد Mانا اهللا تعاىل أن نتشبه بأهل الكتاب يف قسوة قلوQم كما يف اآلية السابقة ، فوصف أهل الكتاب بالقسوة وMانا عن  •

  التشبه Qم .
  : أسباب قسوة القلب •

  : نقض العهد مع اهللا . أوالً 
  ) . فَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا قـُُلوبـَُهْم قَاِسَيًة   قال تعاىل ( 

فَِبَما نـَْقِضِهْم يومًا يف موعظته : يا من جيد يف قلبه قسوة ، احذر أن تكون نقضت عهدًا ، فإن اهللا يقول ( قال ابن عقيل
  . ) ... ِميثَاقـَُهمْ 
     : طول األمل . الثاني

يَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبُل َفطَاَل َأملَْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَِّه َوَما نـََزَل ِمَن احلَْقِّ َوال َيُكونُوا َكالَّذِ (قال تعاىل : 
  ) . َعَلْيِهُم اْألََمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهمْ 

ولذلك طول األمل ينسي اآلخرة ، كما قال علي : أخوف ما أخاف عليكم اثنتني : طول األمل واتباع اهلوى ، فطول األمل 
  ينسي اآلخرة ، واتباع اهلوى يصد عن احلق .

  فليس هناك أنفع للقلب من قصر األمل ( وهو العلم بقرب الرحيل ) .
  ن الشبهات أو الشهوات .: كثرة األكل ، ال سيما إن كان م الثالث 

  خصلتان تقّسيان القلب : كثرة الكالم ، وكثرة األكل . قال بشر :
  : كثرة الذنوب . الرابع

  ) . َكالَّ َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوQِِْم َما َكانُوا َيْكِسُبونَ قال تعاىل (  
نزع واستغفر صقل قلبه ، وإن زاد زادت حىت ( إن املؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء يف قلبه ، فإن تاب و  eويف املسند قال 

  ) . َكالَّ َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوQِِْم َما َكانُوا َيْكِسُبونَ يعلو قلبه ، فلذلك الران الذي ذكر اهللا يف كتابه :  
  قال بعض السلف : البدن إذا عري رّق ، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته .

  قال ابن المبارك :
  نوب متيت القلوب   ويورث الذل إدماMا .رأيت الذ

  وتْرك الذنوب حياة القلوب    وخٌري لنفِسك عصياMا .
  :عالمات رقة ولين القلب  •

  ذكر اهللا . اإلكثار من:  أوالً 
  ) . ُلوبُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر اللَِّه َأال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلقُ قال تعاىل ( 

  قال رجل للحسن ، يا أبا سعيد ، أشكو إليك قسوة قليب ، قال : أذبه بذكر اهللا .
قال بعض السلف : دواء القلب من مخسة أشياء : قراءة القرآن بالتفكر، وخالء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، 

  وجمالسة الصاحلني .
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  العطف على املسكني .ثانياً : 
: ( إذا أحببت أن يلني قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم  eيشكو قسوة قلبه ؟ فقال له الرسول  eىل النيب فقد جاء رجل إ

  املسكني ) رواه أمحد .
  زيارة املقابر . ثالثاً :
  : ( كنت Mيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإMا تذكر اآلخرة ، وترق القلب ) رواه أمحد . eقال 

  . إذا قسا القلب قحطت العني
  : كثرة ذكر املوت . رابعاً 

  ( أكثروا من ذكر هاذم اللذات ) رواه الرتمذي . eولذلك قال 
  ملا يف ذلك من رقة القلب ، ونشاط العبادة ، وتعجيل التوبة ، واإلقالع عن املعاصي .

  قال سعيد بن جبري : لو فارق املوت ذكر قليب لفسد .
  أكل احلالل . خامساً :

  . ما يدخل جوفه كتب عند اهللا صديقاً  من عرف: ل الفضيل قا
   .شاء أم أىب وقال سهل التسرتي: من أكل احلالل أطاع اهللا شاء أم أىب، ومن أكل احلرام عصى اهللا

  .وُسِئل اإلمام أمحد رمحه اهللا: ِمبَ تلني القلوب؟ قال : بأكل احلالل 
  الدعاء بسالمة القلب .سادساً : 

  لباً سليماً .. ) رواه أمحد .يقول ( اللهم إين أسألك ق eكان 
  االستجابة ألمر اهللا ورسوله . سابعاً :

 َحيُوُل بـَْنيَ اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه ) (سورة (يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُحيِْييُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اللَّهَ قال تعاىل 
  .  )٢٤من اآلية  األنفال:

  ما ضرَب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن اهللا .                    قال ابن القيم : •
  خلقت النار إلذابة القلوب القاسية .
  أبعد القلوب من اهللا القلب القاسي .

  إذا قسا القلب قحطت العني .
  كل والنوم والكالم واملخالطة .قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر احلاجة : األ

  كما أن البدن إذا مرض مل ينفع فيه الطعام والشراب ، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات مل تنجح فيه املواعظ .
  أي : فهي كاحلجارة اليت ال تلني أبداً ، فال عالج للينها .) َفِهَي َكاْلِحَجارَِة ( 
ه أصلب من احلجارة ، ألن احلديد قابل للني فإنه يلني بالنار ، وقد الن لداود وإمنا مل يشبهها باحلديد مع أن قال البغوي : •

  عليه السالم ، واحلجارة ال تلني قط .
  ا .: وقد كانت صالبة احلجر أعرف للناس وأشهر ألMا حمسوسة فلذلك شبه Q وقال ابن عاشور •
  يف حق اهللا ، واختلف يف معناها .الستحالة ذلك  أمجع العلماء على أن ( أو ) ليست للشك) َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة ( 

  تقدير فهي كاحلجارة بل أشد قسوة .هي مبعىن ( بل ) وال فقيل :
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  ) أي : بل يزيدون . َوأَْرَسْلَناُه ِإَىل ِماَئِة أَْلٍف أَْو يَزِيُدونَ كقوله تعاىل (  
  تقدير : فهي كاحلجارة وأشد قسوة .هي مبعىن ( الواو ) وال وقيل : 
ُهْم آِمثاً أَْو َكُفوراً قوله تعاىل ( و ك     ) أي : وكفوراً . ال ُتِطْع ِمنـْ

  تهن أو آبائهن ) واملعىن وآبائهن .ِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ لبعولَوالَ يـُبْ وكقوله تعاىل ( 
  يعين وبيوت آبائكم . م أو بيوت آبائكم )أن تأكلوا من بيوتكوكقوله (  
ما أن تكون أشد منها يف خترج عن أحد هذين املثلني ، إما أن تكون مثل احلجارة يف القسوة وإقلوبكم ال  : معىن ذلك  وقيل 

  القسوة .
  ومعىن ذلك على هذا التأويل : فبعضها كاحلجارة قسوة وبعضها أشد قسوة من احلجارة ، ورجحه ابن جرير . قال ابن جرير :

َهاُر  َوِإنَّ ِمَن اْلِحَجارَِة َلَما يـَتَـَفجَُّر ِمْنهُ (    أي : تتدفق منها األMار الغزيرة .) اْألَنـْ
َيْخُرُج ِمْنُه اْلَماُء (  َها َلَما َيشَّقَُّق فـَ   من عظمة اهللا فينبع منه املاء . أي : ومن احلجارة ما يتصدع إشفاقاً ) َوِإنَّ ِمنـْ
َها َلَما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اللَّهِ (    ويرتدى من رؤوس اجلبال من خشية اهللا . أي : ومنها ما يتفتت)  َوِإنَّ ِمنـْ
َها َلَما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اللَّهِ قال بعض العلماء يف قوله ( • ) هو سقوط الربد من السحاب ، لكن هذا تأويل بعيد ، وخروج  ِمنـْ

قول ضعيف ، قال عن اللفظ عن ظاهره بال دليل ، وزعم بعضهم أن إسناد اخلشوع إىل احلجارة من باب ا]از ، ولكن هذا 
  القرطيب : وال حاجة إىل هذا ، فإن اهللا تعاىل خيلق فيها هذه الصفة .

عًا ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َوتِْلَك اْألَْمثَالُ كما يف قوله تعاىل ( ْم َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس َلَعلَّهُ  َلْو أَنـَْزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلَرأَيـَْتُه َخاِشعًا ُمَتَصدِّ
  ) . يـَتَـَفكَُّرونَ 

  ) . ِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِحبَْمِدِه َوَلِكْن ال تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهمْ وقوله تعاىل ( و 
  ) . َنا طَائِِعنيَ ُمثَّ اْستَـَوى ِإَىل السََّماِء َوِهَي ُدَخاٌن فـََقاَل َهلَا َوِلْألَْرِض اْئِتَيا َطْوعاً أَْو َكْرهاً قَالََتا أَتـَيْـ وقوله تعاىل (
َهاوقوله تعاىل ( ْنَساُن ِإنَُّه َكاَن ظَُلوماً  ِإنَّا َعَرْضَنا اْألََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْجلَِباِل فَأَبـَْنيَ َأْن َحيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ َوَمحََلَها اْإلِ

  ) . َجُهوالً 
  لم علي ) رواه مسلم .( إين ألعرف حجراً مبكة كان يس eوقال 
  ( أحد جبل حيبنا وحنبه ) متفق عليه . eوقال 

  . eوقد حن اجلذع لرسول اهللا 
  . eوقد سبح احلصى يف يد رسول اهللا 

ْعَمُلونَ  (  أي : أنه تعاىل رقيب على أعمالكم ال خيفي عليه خافية ، وسيجازيهم عليها ، ويف هذا وعيد)  َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَ
  و5ديد .

. فإن اهللا عز وجل فى) فيه من التهديد وتشديد الوعيد ما ال خيُه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ َوَما اللّ وقوله تعاىل  ( قال القاسمي : •
  د .إذا كان عاملاً مبا يعملونه ، مطلعاً عليه غري غافل عنه ، كان ]ازا5م باملرصا

  مع إثبات ضدها ، فاهللا ال يغفل لكمال علمه .والغفلة صفة منفية فيجب نفيها عن اهللا  •
  الفوائد :

  التحذير من قسوة القلب . - ١
  أن قسوة القلب من صفات اليهود ، فيجب احلذر منها . - ٢
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  جيب االبتعاد عن كل سبب يؤدي إىل قسوة القلب . - ٣
  أعظم شراً وأكرب إمثاً . هالتحذير من قسوة القلب بعد ظهور اآليات ، ألن - ٤
  ة أو أشد .ر اليت قست كاحلجا لئيأن قلوب بين إسرا - ٥
  عموم رقابة اهللا عز وجل على كل شيء ، وال يفوته شيء وال خيفى عليه شيء . - ٦
  أن الغفلة من الصفات املنفية عن اهللا وذلك لكمال علمه سبحانه . - ٧
  5ديد العصاة ، بأن اهللا ال يغفل عنهم . - ٨
ُهْم َيْسَمُعوَن َكالَم اللَِّه ثُمَّ ُيَحرُِّفونَُه ِمْن بـَْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم يـَْعَلُمونَ َأفـََتْطَمُعوَن َأْن يـُْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن (   َوِإَذا .  َفرِيٌق ِمنـْ

ثُونـَُهْم ِبَما فـََتَح اللَّهُ  لُِيَحاجُّوُكْم بِِه ِعْنَد رَبُِّكْم َأَفال  َعَلْيُكمْ  َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخال بـَْعُضُهْم ِإَلى بـَْعٍض قَاُلوا أَُتَحدِّ
ْعِقُلونَ  ُهْم ُأمِّيُّوَن ال يـَْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإالَّ َأَماِنيَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّونَ .  َأَوال يـَْعَلُموَن َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يـُْعِلُنونَ .  تـَ  َوِمنـْ

َوْيٌل لِلَِّذيَن .  َوْيٌل لَ فـَ ُهْم ِممَّا َكَتَبْت أَْيِديِهْم َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يـَُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اللَِّه لَِيْشتَـُروا بِِه ثََمنًا قَِليًال فـَ
  ) . َوَوْيٌل َلُهْم ِممَّا َيْكِسُبونَ 

  ] . ٧٩ – ٧٥[ البقرة : 
----------------- -  

َتْطَمُعونَ (    أيها املؤمنون .)  َأفـَ
أي : ينقاد لكم بالطاعة ، هؤالء الفرقة الضالة من اليهود ، الذين شاهدوا من اآليات البينات ما شاهدوه مث ) َأْن يـُْؤِمُنوا َلُكْم  (

  قست قلوQم من بعد ذلك .
هركم ، وهم متماثلون يف األخالق الذميمة ، ال أي : هؤالء اليهود الذين بني أظ )أَفـََتْطَمُعوَن أَْن يـُْؤِمُنوا َلُكْم قال القامسي ( •

  م .يأيت من أخالقهم إال مثل ما أتى من أسالفه
هذا استفهام فيه معىن اإلنكار ، كأنه أيأسهم من إميان هذه الفرقة ُعوَن َأن يـُْؤِمُنوْا َلُكْم ) فـََتْطمَ قوله تعاىل ( أَ  قال القرطبي : •

  ذلك. من اليهود ؛ أي إن كفروا فلهم سابقة يف
  وذلك أن األنصار كان هلم حرص على إسالم اليهود للحلف واِجلوار الذي كان بينهم.،  eصحاب النّيب واخلطاب أل

  .خاصة  eوقيل : اخلطاب للنّيب 
  أي ال حتزن على تكذيبهم إياك ، وأخربه أMم من أهل السوء الذين مضوا.

هم اليهود الذين كانوا يف زمن الرسول عليه السالم ألMم الذين يصح فيهم ) املراد بقوله ( َأن يـُْؤِمُنوْا َلُكْم :  قال الرازي •
  ع .الطمع يف أن يؤمنوا وخالفه ألن الطمع إمنا يصح يف املستقبل ال يف الواق

واملسلمون مأمورون بدعوة أولئك إىل   إمياMم أو يـَُعجَّب به والنيب: فإن قلت ، كيف يُنهى عن الطمع يف قال ابن عاشور •
  إلميان دائماً ؟ وهل ملعىن هذه اآلية ارتباط مبسألة التكليف باحملال الذي استحالته لتعلق ِعْلِم اهللا بعدم وقوعه ؟ا

قلت : إمنا Mُينا عن الطمع يف إمياMم ال عن دعائهم لإلميان ألننا ندعوهم لإلميان وإن كنا آيسني منه إلقامة احلجة عليهم يف 
كفر عليهم ويف اآلخرة أيضًا ، وألن الدعوة إىل احلق قد تصادف نفسًا نّرية فتنفعها ، فإن استبعاد الدنيا عند إجراء أحكام ال

  .إميانه ُحكم على غالبهم وَمجَْهر5م أما الدعوة فإMا تقع على كل فرد منهم
ُهْم َيْسَمُعوَن َكالَم اللَِّه ثُمَّ ُيَحرُِّفونَُه (    علماء يف املراد بكالم اهللا هنا :اختلف ال) َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمنـْ
  القول يف إخبارهم لقوهلم . املراد السبعون الذين اختارهم موسى عليه السالم ، فسمعوا كالم اهللا فلم ميتثلوا أمره وحرفوا فقيل : 
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  .بالّتكليم هابا ) لفضيلة موسى يف اختصاصه (ألن فيها ( إذ، وضعف هذا القول بعض العلماء  
، وهذا الصحيح ، ورجحه القرطيب وابن كثري وابن  eبكالم اهللا التوراة ، حرفوا ما فيها من األحكام ونعت حممداً  املراد وقيل : 

  اجلوزي .
  فحرفوه عن مواضعه . eقال أبو العالية : عمدوا إىل ما أنزل اهللا يف كتاQم من نعت حممد 

  يف ذلك قوالن :  َم اِهللا ُمثَّ ُحيَرُِّفونَُه )ُهم َيْسَمُعون َكالَ قوله تعاىل ( ...َوَقْد َكاَن َفرِيٌق مِّنْـ  : يقال الماورد •
أMم علماء اليهود والذين حيرفونه التوراة فيجعلون احلالل حرامًا واحلرام حالًال ابتاعًا ألهوائهم وإعانة لراشيهم وهذا  أحدهما :

  . قول جماهد والسدي
سمعوا كالم اهللا فلم ميتثلوا أمره وحرفوا القول يف إخبارهم لقومهم ، وهذا قول أMم الذين اختارهم موسى من قومه ، ف والثاني :

  الربيع بن أنس وابن إسحاق.
  :ويف مساعهم لكالم اهللا قوالن وقال ابن اجلوزي : 

م ، وحتريفهم أMم قرؤوا التوراة فحّرفوها ، هذا قول جماهد والسدي يف آخرين ، فيكون مساعهم لكالم اهللا بتبليغ نبيه أحدهما : 
  : تغيري ما فيها .

ا : كذا ، فلما جاؤوا إىل قومهم قالوا : قال لنمعوا كالم اهللا كفاحاً عند اجلبل، فسأMم السبعون الذين اختارهم موسى والثاني : 
أصح . وقد أنكر ، واألول لوا ما تستطيعون . هذا قول مقاتل: إن مل تستطيعوا ترك ما أMاكم عنه؛ فافعوكذا ، وقال يف آخر قوله

هذا القول ِإنكارًا شديدًا ، وقال : إمنا خص بالكالم موسى وحده ، وإال » النوادر«بعض أهل العلم ، منهم الرتمذي صاحب 
  فأي ميزة؟! وجعل هذا من األحاديث اليت رواها الكليب وكان كذاباً .

ما جاءت به ، إما بتبديل وهو قليل وإما بكتمان بعض قوله تعاىل ( مث حيرفونه ) فاملراد بالتحريف إخراج الوحي والشريعة ع •
  وتناسيه وإما بالتأويل البعيد وهو أكثر أنواع التحريف . ( قاله ابن عاشور ) .

  أي : من بعد ما فهموه على اجللية ومع هذا خيالفونه على بصرية .) ِمْن بـَْعِد َما َعَقُلوُه (  
فَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهْم َلَعنَّاُهْم ذهبوا إليه من حتريفه وتأويله ؟ وهذا املقام شبيه بقوله تعاىل (ن فيما أMم خمطئو )  َوُهْم يـَْعَلُمونَ ( 

  . ) َوَجَعْلَنا قـُُلوبـَُهْم قَاِسَيًة ُحيَرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعهِ 
Qم املنافقني من اليهود ، وقيل : هؤالء ناس من اليهود آمنوا مث نافقوا ،  تقدم ، قيل : املراد)  َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا( 

  قاله بعض السلف .
) وذكروا هلم أMم آمنوا ، وبّينوا  قَالُوا آَمنَّا( –وأصحابه  eالنيب  –: أن هذه الطائفة من املنافقني إذا اجتمعوا باملؤمنني والمعنى 

  . eة على هذا النيب ـفاته املوجودة يف كتبهم منطبقـصهلم أن النيب املنتظر املبشر به ، أن 
، ورجعوا إىل أصحاQم ، وكان املوضع خاليًا من أي : وإذا انفرد واختلى بعضهم ببعض ) َوِإَذا َخال بـَْعُضُهْم ِإَلى بـَْعٍض  (

  املؤمنني .
  ا وموخبني هلم :يعين : أصحاQم الذين مل ينافقوا ، قالوا منكرين على الذين نافقو ) قَاُلوا ( 
ثُونـَُهْم (  ثون املؤمنني وأصحابه .أي : أحت) أَُتَحدِّ   دِّ
َتَح اللَُّه َعَلْيُكمْ (  ، وأن هذه صفاته ، وأMا منطبقة عليه ، وأنه ال  eمبا بّني اهللا لكم يف التوراة من صفة حممد  أي : )  ِبَما فـَ

  شك فيه .
  Qذا اإلقرار .)  ِبهِ  لُِيَحاجُّوُكمْ  (
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  أنكم أقررمت بأنكم تعرفون أنه احلق ، يوم القيامة .) ْنَد رَبُِّكْم عِ ( 
ْعِقُلونَ (    م .هذا من بقية مقوهلم لقومه)  َأَفال تـَ

أي : أفليست لكم عقول متنعكم من أن حتدثوهم مبا يكون هلم فيه حجة عليكم ؟ والقائلون ذلك هم اليهود ملن نافق والمعنى 
  منهم .

  : ( أََفالَ تـَْعِقُلوَن )  ففيه وجوه قوله قال الرازي :  •
أنه يرجع إىل املؤمنني فكأنه تعاىل قال : أفال تعقلون ملا ذكرته لكم من صفتهم أن األمر ال مطمع لكم يف إمياMم ،  أحدها :

  وهو قول احلسن.
عليكم وتصريون حمجوجني به ،  : أنه راجع إليهم فكأن عند ما خال بعضهم ببعض قالوا هلم أحتدثوMم مبا يرجع وبالهوثانيها 
  وهذا الوجه أظهر ألنه من متام احلكاية عنهم فال وجه لصرفه عنهم إىل غريهم .ون أن ذلك ال يليق مبا أنتم عليه ، أفال تعقل

عن اليهود الالئمني إخواMم على ما أخربوا أصحاب رسول  - : قوله ( أفال تعقلون ) خرب من اهللا تعاىل ذكره  وقال الطبري •
مبا يف كتبكم  eأMم قالوا هلم : أفال تفقهون أيها القوم وتعقلون، أن إخباركم أصحاب النيب  -مبا فتح اهللا هلم عليهم  eاهللا 

أنه نيب مبعوث ، حجة هلم عليكم عند ربكم ، حيتجون Qا عليكم ؟ أي : فال تفعلوا ذلك ، وال تقولوا هلم مثل ما قلتم ، وال 
  وهم به من ذلك. فقال جل ثناؤه : (أوال يعلمون أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون ) .ختربوهم مبثل ما أخربمت

  وهذا يدل على أMم يف غاية اجلهل ، ألMم لو كتموه ، أليس اهللا عاملاً مبا يف ضمائرهم ؟ ولذلك وخبهم اهللا بقوله : •
هللا يعلم ما خيفونه وما يظهرونه ، أي : أوال يعلمون هؤالء اليهود أن ا)  يـُْعِلُنونَ  َأَوال يـَْعَلُموَن َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما(  

  واملعىن : أن إسرارهم وإعالMم عند اهللا سواء ، ألن اهللا يعلم السر وأخفى ، السر عنده عالنية .
  فاهللا تعاىل يعلم ما يسرونه ويبطنونه وما يعلنونه . •
، والذي أعلنوه قوهلم آمنا ، هذا يف سائر اليهود ، والذي أسره األحبار صفة حممد  والذي أسروه كفرهم قال ابن عطية : •
e ع .واملعرفة به ، والذي أعلنوه اجلحد به ، ولفظ اآلية يعم اجلمي  

  وتكذيبهم به وهم جيدونه مكتوباً عندهم . eقال أبو العالية : يعين ما أسروا من كفرهم مبحمد 
وخال بعضهم إىل بعض تناهوا أن خيرب أحد منهم  eأMم كانوا إذا تولوا عن أصحاب حممد وقال احلسن : كان ما أسروا 

: اQم عند رQم (وما يعلنون) أيمبا يف كت eأصحاب حممد مبا فتح اهللا عليهم مبا يف كتاQم خشية أن حياجهم أصحاب حممد 
  آمنا . eحني قالوا ألصحاب حممد 

  هي الطائفة اجلاهلة اليت ال تدري ، وإمنا تسمع كالماً فتقلد فيه تقليداً أعمى : فقال : مث ذكر اهللا تعاىل طائفة ثالثة ، و  •
ُهْم ُأمِّيُّوَن (    أي : ومن أهل الكتاب أميون .) َوِمنـْ
  واألمي : مجع أمي ، وهو الرجل الذي ال حيسن الكتابة . •
  :ويف تسميته باألمي قوالن :  قال ابن الجوزي •
  قة األمة اليت مل تتعلم الكتاب ، فهو على جبلته ، قاله الزجاج .ألنه على خل أحدهما : 
  أنه ينسب إىل أمه ، ألن الكتابة يف الرجال كانت دون النساء . وقيل : ألنه على ما ولدته أمه . والثاني : 

  أي : ال يدرون ما فيه .)  ال يـَْعَلُموَن اْلِكَتابَ ( 
  على قولني :ملراد باألماين هنا يف االعلماء اختلف ) ِإالَّ َأَماِنيَّ  (

  ا .أن املراد باألمنية القراءة ، أي : ال يعلمون من الكتاب إال قراءة ألفاظ دون إدراك معانيهأحدهما : 
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  ... ) أَْلَقى الشَّْيطَاُن ِيف أُْمِنيَِّتِه  ) أي : تال ( ِإالَّ ِإَذا َمتَىنَّ  واستشهد على ذلك بقوله تعاىل (
  نا مجع أمِنّية .ويكون األماين ه

  : وهذا القول ال يتناسب مع قوله ( ومنهم أميون ) ألن األمي ال يقرأ . قال الشنقيطي •
لكن يتمنون أماين باطلة ، ألن األماين ليست من الكتابة ، وهذا االستثناء منقطع ، واملعىن : ال يعلمون الكتاب  أن والثاني :

  قول مجهور العلماء .
 أن يود اإلنسان ويطلب ما ال ميكن وقوعه أو ما يبعد وقوعه جداً : ، واألمنَية هي مجع أُْمِنَية - ذا القول على ه –ويكون األماين 

  ، كقول الشاعر :
  يعود يوماً    فأخربه مبا فعل املشيُب . أال ليت الشبابَ 

  فهم يتمنون أماين فقط :
  ) . ْن َكاَن ُهوداً أَْو َنَصاَرى تِْلَك أََمانِيـُُّهمْ َوقَاُلوا َلْن يَْدُخَل اْجلَنََّة ِإالَّ مَ (عنهم كقوله تعاىل 
  ) . َوقَاُلوا َلْن َمتَسََّنا النَّاُر ِإالَّ أَيَّاماً َمْعُدوَدةً وقوله تعاىل (

  ) .بـَْناُء اللَِّه َوَأِحبَّاُؤُه َوقَاَلِت اْليَـُهوُد َوالنََّصاَرى َحنُْن أَ وقوله تعاىل ( 
 اآلية قرينة تدل على هذا القول وهي قوله ( ومنهم أميون ) واألمي هو الذي ال يقرأ ، فلو فسرْت ( وهذا القول هو الراجح ، ويف

  إال أماين ) مبعىن إال قراءة لصار يف ذلك تعارض
  أي : ما هم على يقني من أمرهم بل هم مقلدون لآلباء تقليد أهل العمى والغباء .)  َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّونَ ( 
وهناك ( إياكم والظن ... )  eنقيطي : والظن يطلق إطالقني ، يطلق على الشك ، وهو املراد هنا ، وكما يف قوله قال الش •

  إطالق آخر .
  مث ذكر تعاىل صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إىل الضالل بالزور والكذب وأكل أموال الناس بالباطل فقال : •
َوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتا(    أي : هالك وعذاب ألولئك الذين حرفوا التوراة ، وكتبوا تلك اآليات احملرفة بأيديهم .)  َب بِأَْيِديِهمْ فـَ
  فمعىن ( يكتبونه ) أي : يكتبونه كتابة حمرفة . •
  الويل : قيل : واد يف جهنم ، وقيل : جبل من نار ، وقيل : كلمة 5ديد ووعيد . •
َوال طَائٍِر ) تأكيد ، فإنه قد علم أن الكْتب ال يكون إال باليد ، فهو مثل قوله تعاىل ( أَْيِديِهمْ َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب بِ قوله تعاىل ( •

  ) . يـَُقوُلوَن بِأَفْـَواِهِهمْ ) وقوله تعاىل (  َيِطُري ِجبََناَحْيهِ 
  ن مل يتوىل وإن كان رأياً له .بيان جلرمهم وإثبات ]اهر5م ، فإن من توىل الفعل أشد مواقعة مم ) بِأَْيِديِهمْ وقيل فائدة (

  م .حتقيق الفرتائه) بِأَْيِديِهْم  : ( قال في التسهيل •
وقوله  )َوَال طَائٍِر َيِطُري ِجبََناَحْيِه ( تأكيد؛ ألن الكتابة ال تكون إال باليد ، فهو مثل قوله ) بِأَْيِديِهْم  (وقوله :  قال الشوكاني •
  ) .يـَُقوُلوَن بأفواههم  (
أي : مث يقولون ألتباعهم األميني هذا الذي جتدونه هو من نصوص التوراة اليت أنزهلا اهللا على )  ُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اللَّهِ ثُمَّ يَـ (  

  موسى ، مع أMم كتبوها بأيديهم ونسبوها إىل اهللا كذباً وزوراً .
  طامها الفاين .أي : لينالوا به عرض الدنيا وح) لَِيْشتَـُروا ِبِه ثََمناً قَِليالً  (
  واالشرتاء يف لغة العرب : االستبدال ، فكل شيء استبدلته بشيء فقد اشرتيته  •
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فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما يف أيدي الناس ، فظلموهم من وجهني : من جهة تلبيس دينهم ... قال السعدي : •
  .وسرقة وحنومها  ممن يأخذها غصباً عليهم ، ومن جهة أخذ أمواهلم بغري حق ، بل بأبطل الباطل ، وذلك أعظم 

  فاليهود حرفوا وكتموا حرصاً على الدنيا وحطامها من املال والرئاسة واملنصب وغريها . •
  قال احلسن : الثمن القليل الدنيا حبذافريها .

  ويف هذا أن الدنيا كلها مثن قليل حقري . •
  ا فيها ) متفق عليه .( موضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وم eويف احلديث قال 

  ( لغدوة يف سبيل اهللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها ) متفق عليه . eوقال 
  ( لو كانت الدنيا تزن عند اهللا جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء ) رواه الرتمذي . eوقال 

  وهلذا قال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود .
   .ذكر بعض العلماء أن من موانع اهلداية أن يكون لإلنسان جولة ومنصب يف الباطل  وقد •
َوْيٌل َلُهْم ِممَّا َكَتَبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل َلُهْم ِممَّا َيْكِسُبونَ (    أي : العذاب حاصل على أمرين : )  فـَ

  ة .وه . الثاين : ما كسبوه من املال احلرام من هذه الكتاباألول : ما كتب
  وهلذا قال ابن كثري : فويل هلم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان واالفرتاء ، وويل هلم مما أكلوا به من السحت .

( فويل هلم مما كتبت أيديهم وويل مما يكسبون ) كتابتهم مقدمة ، نتيجتها كسب املال احلرام ، فلذلك  وقال أبو حيان :  •
 ال يتوهم أن الوعيد هو على ا]موع فقط.كرر الويل يف كل واحد منهما ، لئ

  فكل واحد من هذين متوعد عليه باهلالك.
  وظاهر الكسب هو ما أخذوه على حتريفهم الكتاب من احلرام ، وهو األليق مبساق اآلية.

من األموال ، والويل : ِممَّا َيْكِسُبوَن)  ٌل َهلُمْ َوَويْ ْم ِممَّا َكَتَبْت أَْيِديِهْم ) أي : من التحريف والباطل (فـََوْيٌل هلَُ (  وقال السعدي : •
  د .شدة العذاب واحلسرة ، ويف ضمنها الوعيد الشدي

  الفوائد :
  وأصحابه من إميان هؤالء املعاندين املنحرفني . eتأييس النيب  - ١
  إثبات كالم اهللا ، وأن اهللا يتكلم . - ٢
  ذم حتريف الكلم عن مواضعه . - ٣
  ه من نقصان العقل وأشد إمثاً من حتريفه إذا مل يفهمه .أن حتريف الشيء بعد فهم - ٤
  كانت معروفة عند اليهود وكتموها .  eأن نبوة النيب  - ٥
  أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث ولقاء اهللا . - ٦
  إثبات عموم اهللا لكل شيء . - ٧
  وجوب احلذر من معصية اهللا ، ألن اهللا يعلم كل شيء حىت ما يف الصدور . - ٨
  ال يفهم معىن كتاب اهللا . ذم من - ٩
  احلث على تدبر وفهم كالم اهللا . -١٠
  حترمي القول على اهللا بغري علم . -١١
  التهديد الشديد ملن حيرف دين اهللا وشرعه من أجل حطام الدنيا . -١٢



 ١٣٤

  أن من فعل ذلك من علمائنا ففيه شبه من اليهود . -١٣
  ، وهو متاع يزول . ألن صاحبه ميوت ،أن متاع الدنيا متاع قليل  -١٤
  احلث على طلب اآلخرة ألMا هي الباقية . -١٥
  التحذير من التشبه بصفات اليهود من كتم العلم ، وطلب الدنيا باآلخرة . -١٦

ُقوُلوَن َعَلى اللَِّه َما ال َوقَاُلوا َلْن َتَمسََّنا النَّاُر ِإالَّ أَيَّامًا َمْعُدوَدًة ُقْل أَتََّخْذُتْم ِعْنَد اللَِّه َعْهدًا فـََلْن ُيْخلِ  (  َف اللَُّه َعْهَدُه َأْم تـَ
ْعَلُمونَ    ) . تـَ

  ] . ٨٠[ البقرة : 
 ----------  

  أي : اليهود ، خيرب تعاىل عن اليهود فيما نقلوه وادعوا ألنفسهم .)  َوقَاُلوا (
  ا .دودة ، مث ينجون منهـالنار ويدخلوMا إال أياماً معأي : أنه لن متسهم )  َلْن َتَمسََّنا النَّاُر ِإالَّ أَيَّاماً َمْعُدوَدةً  ( 
يقصدون أن الدنيا سبعة آالف سنة ، وأMم يعذبون بكل ألف سنة يومًا يف النار ، وقيل : يعنون األيام اليت عبدنا فيها  •

  .العجل 
  عنوا Qذه األيام قوالن .وهم : اليهود . وفيما ) وقالوا لن متسنا النار ِإِ◌ال أياماً معدودة : (  قال ابن الجوزي •

  أMم أرادوا أربعني يوماً ، قاله ابن عباس ، وعكرمة ، وأبو العالية ، وقتادة ، والسدي . أحدهما :
أحدها : أMم قالوا : بني طريف جهنم مسرية أربعني سنة ، وحنن نقطع مسرية كل سنة يف ، وملاذا قدروها بأربعني؟ فيه ثالثة أقوال 

، فأقسم ليعذبنا أربعني ليلة ، م قالوا : عتب علينا ربنا يف أمروالثاين : أM، ذاب و5لك النار، قاله ابن عباسلعيوم ، مث ينقضي ا
والثالث : أMا عدد األيام اليت ، مث يدخلنا اجلنة ، فلن متسنا النار ِإال أربعني يومًا حتّلة القسم ، وهذا قول احلسن وأيب العالية 

  له مقاتل .عبدوا فيها العجل ، قا
أن األيام املعدودة سبعة أيام ، وذلك ألن عندهم أن الدنيا سبعة آالف سنة ، والناس يعذبون لكل ألف سنة  والقول الثاني :

  يوماً من أيام الدنيا ، مث ينقطع العذاب ، قاله ابن عباس .
  .فرد اهللا عليهم وأكذQم فقال  •
  أي : قل هلم يا حممد على سبيل اإلنكار والتوبيخ ، هل أعطاكم اهللا العهد وامليثاق بذلك ؟)  ُقْل أَتََّخْذُتْم ِعْنَد اللَِّه َعْهداً  (

   يعذبكم ِإال هذا املقدار؟ أي  عهد إِليكم أنه ال قال ابن الجوزي :
  ، وهلذا قال :انيعاد، ولكن هذا ما جرى وال كفهو ال خيلف امل أي : فإْن كان قد وقع عهد) فـََلْن ُيْخِلَف اللَُّه َعْهَدُه  (

ْعَلُمونَ (  ُقوُلوَن َعَلى اللَِّه َما ال تـَ   ( أم ) مبعىن بل ، أي : بل تقولون على اهللا ما ال تعلمون من الكذب واالفرتاء عليه . ) َأْم تـَ
اْمجَُعوا ِإَىلَّ َمْن َكاَن َها ُهَنا ِمْن يـَُهوَد «  e َل النَِّيبُّ َشاٌة ِفيَها ُسمٌّ فـََقا e َلمَّا فُِتَحْت َخْيبَـُر أُْهِدَيْت لِلنَِّيبِّ ( قَاَل  tَعْن َأِىب ُهَريـَْرَة 

قَالُوا » . َمْن أَبُوُكْم «  e فـََقاُلوا نـََعْم . قَاَل َهلُُم النَِّيبُّ » . َعْنُه  يَّ ٍء فـََهْل أَنـُْتْم َصاِدقِ يْ َسائُِلُكْم َعْن شَ  ِإينِّ « َفُجِمُعوا لَُه فـََقاَل » . 
فـََقاُلوا نـََعْم يَا » ٍء ِإْن َسأَْلُت َعْنُه يْ َعْن شَ  يَّ فـََهْل أَنـُْتْم َصاِدقِ « قَاُلوا َصَدْقَت . قَاَل » . َكَذبـُْتْم ، َبْل أَبُوُكْم ُفَالٌن « اَل ُفَالٌن . فـَقَ 

قَاُلوا َنُكوُن ِفيَها َيِسرياً ُمثَّ َختُْلُفونَا ِفيَها . » . َمْن أَْهُل النَّاِر « ْم أَبِيَنا . فـََقاَل هلَُ  أَبَا اْلَقاِسِم ، َوِإْن َكَذبـَْنا َعَرْفَت َكِذبـََنا َكَما َعَرفْـَتُه ِيف 
فـََقاُلوا نـََعْم » . ٍء ِإْن َسأَْلُتُكْم َعْنُه يْ َعْن شَ  يَّ َهْل أَنـُْتْم َصاِدقِ  :ُمثَّ قَاَل  ،اْخَسُئوا ِفيَها ، َواللَِّه َال َخنُْلُفُكْم ِفيَها أَبَداً «  e فـََقاَل النَِّيبُّ 

قَالُوا أََرْدنَا ِإْن ُكْنَت َكاِذباً » . َما َمحََلُكْم َعَلى َذِلَك « قَاُلوا نـََعْم . قَاَل » . َهِذِه الشَّاِة ُمس7ا  َهْل َجَعْلُتْم ِيف « يَا أَبَا اْلَقاِسِم . قَاَل 
  ي .) رواه البخار  َنْسَرتِيُح ، َوِإْن ُكْنَت نَِبي7ا ملَْ َيُضرَّكَ 



 ١٣٥

  الفوائد :
  بيان كذب اليهود فيما ادعوا . - ١
َها آبَاَءنَا َواللَُّه أََمَرنَا Qَِا  من أسلوب القرآن الرد على الشبه وتوضيح احلق كما قال تعاىل ( - ٢ َوِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشًة قَاُلوا َوَجْدنَا َعَليـْ

  ) فإن اهللا ال يأمر بالفحشاء . َواللَُّه أََمَرنَا Qَِا ) فكذQم اهللا بقوهلم ( َعَلى اللَِّه َما ال تـَْعَلُمونَ  ُقْل ِإنَّ اللََّه ال يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء أَتـَُقوُلونَ 
  أن اليهود ال يبالون باالفرتاء على اهللا لينالوا مآرQم . - ٣
َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت .  نَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ بـََلى َمْن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيَئُتُه فَُأولَِئَك َأْصَحاُب ال (

  ) . ُأولَِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
  ] . ٨٢ – ٨١[ البقرة : 

 ----------  
بل األمر أنه من  ، ، وال كما تشتهون  يقول تعاىل ردًا على دعوى اليهود : ليس األمر كما متنيتم )بـََلى َمْن َكَسَب َسيَِّئًة  ( 

مسيت سيئة ألMا تسوء صاحبها يف الدنيا ويف اآلخرة ، يف الدنيا بظهور آثارها عليه من ،  كسب سيئة ، والسيئة : العمل السيء
ْن يُرِِد اللَُّه َأْن يـَْهِديَُه َفمَ اهلّم والضيق يف الصدر واخللق والرزق ، فيفقد من السعادة يف احلياة بقدر ما عمل من السوء ، قال تعاىل (

َا َيصَّعَُّد ِيف السَّ  أََفَمْن َشرََح اللَُّه َصْدرَُه ) وقال تعاىل ( َماءِ َيْشرَْح َصْدرَُه ِلِإلْسالِم َوَمْن يُرِْد أَْن ُيِضلَُّه َجيَْعْل َصْدرَُه َضيِّقًا َحَرجًا َكَأمنَّ
) . وتسوؤه آجًال بعد موته ملعاقبته عليها إن مل يتب منها أو ِه فـََوْيٌل لِْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم ِمْن ذِْكِر اللَّ  ِلْإلِْسالِم فـَُهَو َعَلى نُوٍر ِمْن رَبِّهِ 

  يتداركه اهللا بعفوه .
 أي : أحاط به شركه ، وغمرته ذنوبه من مجيع جوانبه ، وسدت عليه مجيع مسالك النجاة ، بأن فعل) َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيَئُتُه ( 

  مثل فعلكم أيها اليهود .
فاملراد باخلطيئة هنا الشرك ، ألنه الذنب الذي خيلد صاحبه يف النار ، ألن اهللا أخرب أنه من أصحاب النار املخلدين ، وال  •

  خيلد يف النار إال املشرك .
 (د اآلبدين ودهرين الداهرين ، ال خيرجون منها صحاQا املالزمني هلا ، أبأي : أ)  فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ( 

َها َوَهلُْم َعَذاٌب ُمِقيمٌ    ) . يُرِيُدوَن َأْن َخيُْرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما ُهْم ِخبَارِِجَني ِمنـْ
  بقلوQم .) َوالَِّذيَن آَمُنوا ( 
  ] .جبوارحهم . [ سبق شرح اآلية )  َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاتِ ( 

  ل الصاحل : أن يكون خالصاً هللا ، متابعاً للشريعة .وتقدم شروط العم
يـَُبشُِّرُهْم رَبـُُّهْم ِبَرْمحٍَة ِمْنُه َورِْضَواٍن صحاQا املالزمون هلا ، ال خيرجون منها (أي : أ)  ُأولَِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ  (

   ] .سبق شرح اخللود ) [ وقد  َوَجنَّاٍت َهلُْم ِفيَها نَِعيٌم ُمِقيمٌ 
  اعلم أنه سبحانه وتعاىل ما ذكر يف القرآن آية يف الوعيد إال وذكر جبنبها آية يف الوعد ، وذلك لفوائد :: قال الرازي  •
الدائم ليظهر بذلك عدله سبحانه ، ألنه ملا حكم بالعذاب الدائم على املصرين على الكفر وجب أن حيكم بالنعيم  أحدها : 

  لى اإلميان .على املصرين ع
  .أن املؤمن ال بد وأن يعتدل خوفه ورجاؤه  وثانيها : 

  أنه يظهر بوعده كمال رمحته وبوعيده كمال حكمته فيصري ذلك سبباً للعرفان. وثالثها :
  الفوائد :



 ١٣٦

  أن من كذب اهللا وأشرك به فمأواه جهنم . - ١
  أن العربة بالشريعة بالعمل ال بالدعوى والتمين . - ٢
  ن وعمل صاحلاً فله اجلنة .أن من آم - ٣
  . eاحلث على العمل الصاحل وهو ما كان خالصاً هللا موافقاً لسنة النيب  - ٤
  أنه ال يستحق اخللود يف إال من أحاطت به خطيئته وهو من أشرك باهللا تعاىل . - ٥
  . ر وعقوبتهم ، ذكر أهل اجلنة وماهلم من النعيمأن من طريقة القرآن أنه إذا ذكر أهل النا - ٦
  إثبات اجلنة والنار . - ٧
  أن أهل اجلنة خملدون فيها . - ٨
ْعُبُدوَن ِإالَّ اللََّه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِذي اْلُقْرَبى َوالْ  (  َيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َوُقوُلوا لِلنَّاِس َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَق بَِني ِإْسرائيَل ال تـَ

ُتْم ُمْعِرُضونَ ُحْسناً َوَأِقيُموا الصَّال َولَّْيُتْم ِإالَّ قَِليالً ِمْنُكْم َوأَنـْ   ) . َة َوآُتوا الزََّكاَة ثُمَّ تـَ
  ] . ٨٣[ البقرة : 

 ----------  
  أي : واذكر حني أخذنا على أسالفكم يا معشر اليهود امليثاق .) َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَق بَِني ِإْسرائيَل  (
  .وامليثاق هو : العهد املؤكد  •
اختلف يف امليثاق ، فقيل : هو امليثاق الذي أخذ عليهم حني أخرجوا من صلب آدم كالذر ، وقيل : هو ميثاق أخذ عليهم  •

  وهم أحياء على السنة رسلهم .
ه إال باألميان ؛ فال يقبلونم أن كل أمر أمروا به، استعصوا) هذا من قسو5نَا ِميثَاَق َبِين ِإْسرَائِيلَ َوِإْذ َأَخذْ قوله ( قال السعدي : •

  الغليظة ، والعهود املوثقة
ْعُبُدوَن ِإالَّ اللََّه (    وال رسوالً وال حجراً . يف عبادة اهللا ، فال يعبدون ملكاً أي : أن خيلصوا ) ال تـَ
  ففيه النهي عن الشرك ، فال تقبل األعمال كلها مع الشرك . •
  واهللا أمر Qذا مجيع خلقه : •

  ) . ثْـَنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوًال أَِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ َوَلَقْد بـَعَ كما قال تعاىل (
  ) . َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه ال ِإلََه ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدونِ وقال تعاىل ( 
  ) .رُِكوا ِبِه َشْيئاً َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً َواْعُبُدوا اللََّه َوال ُتشْ وقال تعاىل (

  وهذا هو أعلى احلقوق وأعظمها ، وهو حق اهللا تبارك وتعاىل .
  ) متفق عليه .ويف الصحيحني عن ابن مسعود قال (قلت يا رسول اهللا! أي الذنب أعظم؟ قال: أن جتعل هللا نداً وهو خلقك

  . ] ٢٠وقد نقدم تعريف العبادة عند آية [  •
هلذا يقرن اهللا بني حقه هم وأوالهم بذلك حق الوالدين ، و ذكر تعاىل بعد حق اهللا حق املخلوقني ، وآكد) َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ( 

  وحق الوالدين .
  . ) أَِن اْشُكْر ِيل َولَِواِلَدْيَك ِإَيلَّ اْلَمِصريُ كما قال تعاىل (

  ) .ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَـ وقال تعاىل ( 
  ) .ُقْل تـََعاَلْوْا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوْا ِبِه َشْيئاً َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً قال تعاىل (و 
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  ) .َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً  َواْعُبُدوْا الّلَه َوالَ ُتْشرُِكوْا ِبِه َشْيئاً وقال تعاىل (
  ) . َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً وقال تعاىل ( 

  وأوصى تعاىل بالوالدين إحساناً :
نَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسناً قال تعاىل ( َنا اْإلِ   ) .َوَوصَّيـْ

َنا اْإلِ وقال تعاىل (   ) . نَساَن ِبَوالَِدْيِه َمحََلْتُه أُمُُّه َوْهناً َعَلى َوْهٍن َوِفَصالُُه ِيف َعاَمْنيِ َوَوصَّيـْ
 ُمثَّ بِرُّ  (. قـُْلُت ُمثَّ َأىٌّ قَاَل  )الصَّالَُة َعَلى َوْقِتَها  (َأىُّ اَألْعَماِل َأَحبُّ ِإَىل اللَِّه قَاَل  rقَاَل َسأَْلُت َرُسوَل اللَِّه ابن مسعود  وعن

َثِىن Qِِنَّ َوَلِو اْستَـَزْدتُُه َلزَاَدِىن .  )ُمثَّ اجلَِْهاُد ِىف َسِبيِل اللَِّه  (. قـُْلُت ُمثَّ َأىٌّ قَاَل  )اْلَواِلَدْيِن    قَاَل َحدَّ
) اهدفاستأذنه يف اجلهاد، فقال: أحي والداك ؟ قال: نعم، قال : ففيهما فج eنيب الجاء رجل إىل وعن عبد اهللا بن عمرو قال (

  متفق عليه .
  وملسلم ( فارجع إىل والديك فأحسن صحبَتهما ) .

قال: مث من ؟ قال: أمك . : أمك ؟ من أحق الناس حبسن صحابيت ؟ قال حلديث أيب هريرة . ( أن رجًال قال يا رسول اهللا !و 
  ) .قال: مث من ؟ قال: أمك . قال: مث من ؟ قال: أبوك 

  :ل كيفية اإلحسان لهما :بالقول والفع
  يف حيا5ما : بالرب والطاعة واإلكرام والتوقري والتواضع هلما .

  بعد مو5ما : الدعاء هلما ، وإنفاذ عهدمها ، وإكرام صديقهما .
ولإلحسان ضدان : اإلساءة وهي أعظم جرماً ، وترك اإلحسان بدون إساءة ، وهذا حمرم ، لكن ال جيب أن يلحق باألول .  •

  ( قاله السعدي ) .
  رب ال خيتص باألبوين املسلمني ، بل ولو كانا على الشرك .هذا ال •

َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم ِيف الدِّيِن وَملَْ ُخيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم أَْن تـَبَـرُّوهُ قال تعاىل  ْم َوتـُْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ (ال يـَنـْ
  ) اْلُمْقِسِطنيَ 

ُهَما ِيف الدُّنـَْيا َمْعُرو وقال تعاىل     )فاً (َوِإْن َجاَهَداَك َعَلى َأْن ُتْشرَِك ِيب َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما َوَصاِحبـْ
  ) . ، أفأصلها ؟ قال : نعموعن أمساء قالت ( قدمت أمي وهي راغبة 

  أي بالعطاء .راغبة : 
  هما .ومن اإلحسان أال يجاهد إال بإذن

  للحديث السابق .
  يزور قبر أمه : eوهذا محمد 

رواه  .، فزوروا القبور فإMا تذكر اآلخرة )فأذن يل، واستأذنته أن أزور قربها ر هلا فلم يأذن يل( استأذنت ريب أن أستغف eقال 
  مسلم 

  وهذا إبراهيم خليل الرحمن يخاطب أباه بلطف وإشفاق :
  ) .ِمَن اْلِعْلِم َما ملَْ يَْأِتَك فَاتَِّبْعِين أَْهِدَك ِصرَاطاً َسوِيّاً  يَا أََبِت ِإينِّ َقْد َجاءِين (

  وهذا يحي يثني عليه اهللا بوصفه برًا بوالديه :
  ) .َوبـَرّاً ِبَواِلَدْيِه وَملَْ َيُكن َجبَّاراً َعِصّياً قال تعاىل (
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  وكذلك عيسى عليه السالم فيذكر اهللا في كتابه قوله :
  ) .َواِلَدِيت وَملَْ َجيَْعْلِين َجبَّاراً َشِقّياً َوبـَرّاً بِ (

  نماذج من سلف األمة :
  عن حممد بن املنكدر أنه كان يضع خده على األرض مث يقول ألمه : قومي ضعي قدمك على خدي .

  وعن ابن عون املزين : أن أمه نادته فأجاQا ، فعال صوته صو5ا فأعتق رقبتني .
عن عمر بن ذر ، أنه ملا مات ابنه قيل له : كيف كان بره بك ؟ قال : ما مشى معي Mاراً إال كان خلفي قال ابن اجلوزي : بلغنا 

  ، وال ليالً إال كان أمامي ، وال رقد على سطح أنا حتته .
، فتقول :  ورمحة اهللا وبركاته –يا أماه  –كان أبو هريرة إذا أراد أن خيرج من بيته وقف على باب أمِّه فقال : السالم عليك 

  ورمحة اهللا وبركاته ، فيقول : رِمحَك اهللا كما ربيتين صغرياً ، فتقول : رمحك اهللا كما بررتين كبرياً . –يا ولدي  –وعليك السالم 
وعن الزهري قال : كان احلسن بن علي ال يأكل مع أمه ، وكان أبرَّ الناس Qا ، فقيل له يف ذلك ، فقال : أخاف أن آكل معها 

  ق عينها إىل شيء من الطعام وأنا ال أدري فآكله ، فأكون قد عققتها .، فتسب
، إلحسان إليهم يكون بالقول والفعل، واسواء من قبل األم أو من قبل األب: وأحسنوا إىل ذي القرابة ، أي) َوِذي اْلُقْرَبى ( 

  . لكن اإلحسان إىل الوالدين أعظم ، ألMم أقرب القرىب إليك
  سنوا إىل اليتامى .أي : وأح )َواْلَيَتاَمى ( 
  مات أبوه وهو مل يبلغ . واليتيم : هو •
  ه .مجع يتيم : وهو من فقد والده قبل البلوغ ، واليتيم من سائر احليوان من فقد أمقال يف التسهيل :  •
  وقد أوصت الشريعة بالعناية باليتيم ومباله وحذرت من أكل ماله . •

  : وصى اهللا باليتيم يف آيات كثريةفقد أ
ُلَغ َأُشدَّهُ كقوله تعاىل (   ) . َوال تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن َحىتَّ يـَبـْ
  ) . فََأمَّا اْلَيِتيَم َفال تـَْقَهرْ وقال تعاىل (

  وحذر اهللا من أكل مال اليتامى .
َا يَْأُكُلوَن ِيف بُُطوMِِْم نَاراً َوَسَيْصَلْوَن َسِعرياً ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُ فقال تعاىل (    ) . ْلماً ِإمنَّ

  أن كافل اليتيم يف اجلنة : eوأخرب النيب 
  ( أنا وكافل اليتيم يف اجلنة كهذا ، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما ) متفق عليه . eفقال 
رأة ) رواه النسائي ، أي : أحلق احلرج وهو اإلمث مبن ضيع حقهما ، وأحّذر ( اللهم إين أحرّج حق الضعيفني اليتيم وامل eوقال 

  من ذلك حتذيراً بليغاً .
مجع مسكني ، وهو من ال جيد متام كفايته ، مسوا بذلك ، ألن الفقر أي : وأحسنوا إىل املساكني ، واملساكني  )َواْلَمَساِكيِن ( 

كان يقول ( اللهم إين أعوذ بك من اجلوع   eواجلوع ، فعن أيب هريرة . أن النيب  من الفقر eأذله وأسكنه ، وقد استعاذ النيب 
  فإنه بئس الضجيع ) رواه أبو داود .، 
كان يقول دبر كل صالة ( اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القرب ) رواه   eويف حديث أيب بكرة . أن النيب  

  النسائي .
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قراء ، ألن كًال منهما يطلق على اآلخر إذا انفرد كل واحد منهما ، لكن إذا ذكرا معاً كما يف ويدخل يف املساكني هنا : الف •
َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاءِ قوله تعاىل (   ) كان لكل واحد منهما معىن غري معىن اآلخر . َواْلَمَساِكنيِ  ِإمنَّ

  إىل مرتبة األغنياء . ومسي املعدم مسكيناً ، ألن الفقر أسكنه وأذله ، فال يطمع أن يصل •
وجاء الرتتيب يف هذه اآلية بتقدمي األهم ، فقدم الوالدين حلقهما األعظم ، مث القرابة ألن فيهم أجر :  قال في التسهيل •

  اإلحسان وصلة الرحم ، مث اليتامى لقلة حيلتهم ، مث املساكني .
حبيث ينتفع به يف االستخدام فكان امليل إىل خمالطته إمنا تأخرت درجتهم عن اليتامى ألن املسكني قد يكون  قال الرازي : •

أكثر من امليل إىل خمالطة اليتامى ، وألن املسكني أيضًا ميكنه االشتغال بتعهد نفسه ومصاحل معيشته ، واليتيم ليس كذلك فال 
   .جرم قدم اهللا ذكر اليتيم على املسكني

طيبًا ولينوا هلم جانبًا ، ويدخل يف ذلك أمرهم باملعروف وMيهم عن املنكر ، كالمًا أي : كلموهم  ) َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا ( 
  وتعليمهم العلم ، وبذل السالم ، والبشاشة وغري ذلك من كل كالم طيب .

البشاشة وغري : ومن القول احلسن أمرهم باملعروف ، وMيهم عن املنكر ، وتعليمهم العلم ، وبذل السالم ، و  قال السعدي •
  كل كالم طيب .ذلك من  

وملا كان اإلنسان ال يسع الناس مباله ، أمر بأمر يقدر به على اإلحسان إىل كل خملوق ، وهو اإلحسان بالقول ، فيكون يف 
  ن ) .ْحسَ ضمن ذلك النهي عن الكالم القبيح للناس حىت للكفار ، وهلذا قال تعاىل (  َوال ُجتَاِدُلوا أَْهَل اْلِكَتاِب ِإال بِالَِّيت ِهَي أَ 

ومن أدب اإلنسان الذي أدب اهللا به عباده ، أن يكون اإلنسان نزيها يف أقواله وأفعاله ، غري فاحش وال بذيء ، وال شامت ، وال 
خماصم ، بل يكون حسن اخللق ، واسع احللم ، جمامال لكل أحد ، صبورا على ما يناله من أذى اخللق ، امتثاال ألمر اهللا ، 

  ورجاء لثوابه .
حلسن البصري فاُحلْسن من القول : يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ، وحيلم ، ويعفو ، ويصفح ، ويقول للناس حسنًا كما قال ا

  قال اهللا ، وهو كل ُخُلق حسن رضيه اهللا .
ملوسى  ويف هذا حض على مكارم األخالق ، فينبغي لإلنسان أن يكون قوله للناس ليناً ووجهه منبسطاً طلقاً ، ألن اهللا يقول •

  .ى ) فـَُقوال لَُه قـَْوالً لَيِّناً َلَعلَُّه يـََتذَكَُّر أَْو َخيْشَ وهارون ( 
  ) . ادُْع ِإَىل َسِبيِل رَبَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُْم بِالَِّيت ِهَي َأْحَسنُ وقال تعاىل (

َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َوِيلٌّ محَِيمٌ َوال َتْسَتِوي احلََْسَنُة َوال الوقال تعاىل (  َنَك َوبـَيـْ   ) . سَّيَِّئُة اْدَفْع بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بـَيـْ
وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنًا بعد ما أمرهم باإلحسان إليهم بالفعل ، فجمع بني طريف  قال ابن كثير : •

  اإلحسان الفعلي والقويل .
   تقدم عند آية [) يُموا الصَّالَة َوَأقِ ( 
  . ] ٤٣تقدم عند آية [ )  َوآُتوا الزََّكاةَ ( 
مث أمرهم بإقامة الصالة ، وإيتاء الزكاة ، ملا تقدم أن الصالة متضمنة لإلخالص للمعبود ، والزكاة متضمنة  قال السعدي : •

  د .لإلحسان إىل العبي
َولَّْيُتْم (     ، وأسند إليهم تويل أسالفهم إذ كلهم بتلك السبل يف إعراضهم عن احلق مثلهم . eمد اخلطاب ملعاصري حم) ثُمَّ تـَ

  اهللا بن سالم وأصحابه . كعبد) ِإالَّ قَِليًال ِمْنُكْم ( 



 ١٤٠

من  ، وقيل :هذا القليل هو عبد اهللا بن سالم وأصحابه ، فقيل :واملعينُّ بالقليل القليل يف عدد األشخاص قال أبو حيان : •
 اً من أسالفهم ، وحديثاً كعبد اهللا بن سالم وغريه.آمن قدمي

إال إميان قليل ، إذ ال  eقال ابن عطية : وحيتمل أن تكون القلة يف اإلميان ، أي مل يبق حني عصوا وكفر آخرهم مبحمد 
  ينفعهم ، واألول أقوى ، وضعفه أبو حيان .

ُتْم ُمْعِرُضونَ (    عن امليثاق الذي أخذ عليكم .)  َوأَنـْ
) ومن  ُمثَّ َولَّْيُتْم ُمْدِبرِينَ ر بعض العلماء التويل باإلعراض ، ومن َمثّ قال : الفائدة من ذلك التكرار التأكيد كما قال تعاىل (فس •

) خطاب هلم واملراد  ُمثَّ تـََولَّْيُتمْ من العلماء من قال : إن التويل يكون باجلسم ، واإلعراض يكون بالقلب ، ومنهم من قال (
، واملعىن من اليهود e) انتقل اخلطاب إىل املعاصرين للنيب  َوأَنـُْتْم ُمْعرُِضونَ ، وقوله (من آبائهم وأجدادهم الذين تولوا أسالفهم

  على ذلك : مث توىل آباؤكم ، وأنتم كذلك معرضون .
َوال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئًا َوبِاْلَواِلَدْيِن  َواْعُبُدوا اللَّهَ : وقد أمر تعاىل هذه األمة بنظري ذلك يف سورة النساء بقوله (  قال ابن كثير •

ْنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم ِإنَّ ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِني َواْجلَاِر ِذي اْلُقْرَىب َواْجلَاِر اْجلُُنِب َوالصَّاِحِب بِاجلَْ 
  ) فقامت هذه األمة من ذلك مبا مل تقم به أمة من األمم قبلها . ْن َكاَن ُخمَْتاالً َفُخوراً اللََّه ال حيُِبُّ مَ 

  الفوائد :
  وجوب عبادة اهللا تعاىل . - ١
  حترمي الشرك . - ٢
  أمهية حق الوالدين وأنه أعظم احلقوق بعد حق اهللا تعاىل . - ٣
  ا للتعظيم .بيان عظمة اهللا لقوله ( وإذ أخذنا .. ) ألن الضمري هن - ٤
  وجوب اإلحسان إىل ذي القرىب ، وهم من جيتمعون به باألب الرابع فما دون . - ٥
  وجوب اإلحسان إىل اليتامى . - ٦
  اهتمام الشريعة حبقوق الضعفاء وجاءت باألجر الكبري باإلحسان إليهم . - ٧
  وجوب اإلحسان إىل املساكني وذلك بإعطائهم ما يستحقون من الزكاة . - ٨
  ب القول احلسن .وجو  - ٩
  حترمي القول السوء . -١٠
  أمهية الصالة وأMا مشروعة يف مجيع األمم . -١١
  أمهية الزكاة وأMا من أعظم األركان بعد الصالة . -١٢
  أن بين إسرائيل مع هذا امليثاق الذي أخذه اهللا عليهم مل يقوموا به إال القليل منهم . -١٣
َوَما آَمَن َمَعُه ِإالَّ ) وقال تعاىل ( َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ ل من أهل الشر كما قال تعاىل (سنة اهللا يف أن أهل الطاعة أق -١٤
  . يأيت والنيب ومعه الرجل والرجالن والنيب وليس معه أحد ) ...(  e) وقال  قَِليلٌ 

  
  
  
  



 ١٤١

ُتْم َتْشَهُدونَ َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم ال َتْسِفُكوَن ِدَماءَُكْم َوال ُتخْ (   ُفَسُكْم ِمْن ِديَارُِكْم ثُمَّ َأقْـَرْرُتْم َوأَنـْ ُتْم َهُؤالِء .  رُِجوَن أَنـْ (ثُمَّ أَنـْ
ْثِم َواْلُعْدَواِن  ُفَسُكْم َوُتْخرُِجوَن َفرِيقًا ِمْنُكْم ِمْن ِديَارِِهْم َتظَاَهُروَن َعَلْيِهْم بِاْإلِ ْقتُـُلوَن أَنـْ اَرى تـَُفاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرٌَّم َوِإْن يَْأُتوُكْم ُأسَ تـَ

تـُْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن يـَْفَعُل َذِلَك ِمْنكُ  َيا َويـَْوَم َعَلْيُكْم ِإْخَراُجُهْم َأفـَ ْم ِإالَّ ِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة الدُّنـْ
ْعَمُلونَ اْلِقَياَمِة يـَُردُّوَن ِإَلى َأَشدِّ اْلَعذَ  ُهُم .  اِب َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَ َيا بِاْآلِخَرِة َفال ُيَخفَُّف َعنـْ ُأولَِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوا اْلَحَياَة الدُّنـْ

  ) . اْلَعَذاُب َوال ُهْم يـُْنَصُرونَ 
  ] . ٨٦ – ٨٤[ البقرة : 

---- ------------- -----  
وهو عدم العدوان من بعضهم على  ل) بني تعاىل أنه أخذ ميثاقًا على بين إسرائي ال َتْسِفُكوَن ِدَماءَُكمْ َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم (  

  .بعض  
َوال تـَْلِمُزوا ) أي : ال يقتل بعضكم بعضًا ، ألن أهل امللة الواحدة كالنفس الواحدة كما قال تعاىل ( ال َتْسِفُكوَن ِدَماءَُكمْ (

َلْوال ِإْذ لمز بعضكم بعضًا ، وقوله تعاىل ( فسلموا على أنفسكم ) أي : على إخوانكم ، وقوله تعاىل () أي : ال ي أَنـُْفَسُكمْ 
ْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بِأَنـُْفِسِهْم َخْرياً    ) أي : بإخواMم . مسَِ

ل له : ملا كانت مّلتهم واحدة وأمرهم واحد فإن قيل : وهل َيسِفك أحد دمه وُخيرج نفسه من داره ؟ قيقال القرطبي :  •
  وكانوا يف األمم كالشخص الواحد جعل قتل بعضهم بعضاً وإخراج بعضهم بعضاً قتًال ألنفسهم ونَفياً هلا .

وليس املراد النهي عن أن يسفك اإلنسان دم نفسه أو خيرج نفسه من داره ألن مثل هذا مما يزع املرء عنه  قال ابن عاشور : •
الطبيعي فليس من شأن الشريعة االهتمام بالنهي عنه ، وإمنا املراد أن ال يسفك أحد دم غريه وال خيرج غريه من داره على وازعه 

  حد قوله تعاىل ( فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم ) أي فليسلم بعضكم على بعض .
ُفَسُكْم ِمْن ِديَارُِكْم (     دي بعضكم على بعض باإلخراج من الديار ، واإلجالء عن األوطان .أي : وال يعت )َوال ُتْخرُِجوَن أَنـْ
قوله ( َال َتْسِفُكوَن ِدَماءَُكْم َوَال ُختْرُِجوَن أَنُفَسُك مِّن ِديَارُِكْم ) أما النفس فمأخوذة من النفاسة ، وهي  قال الماوردي : •

  ه أبنية املقام ، خبالف منزل االرحتال .اجلاللة ، فنفس اإلنسان أنفس ما فيه ، وأما الديار فاملنزل الذي في
ُتْم َتْشَهُدونَ ( ثُ    أي : مث أقررمت مبعرفة هذا امليثاق وصحته وأنتم تشهدون به  ) مَّ َأقْـَرْرُتْم َوأَنـْ
ُفَسُكمْ (  ْقتُـُلوَن أَنـْ ُتْم َهُؤالِء تـَ   ) يعين إخوانكم . ثُمَّ أَنـْ
، وذلك أن األوس واخلزرج وهم األنصار ،   eن كانوا يف زمان رسول اهللا : ينكر اهللا تعاىل على اليهود الذي قال ابن كثير •

كانوا يف اجلاهلية عباد أصنام ، وكانت بينهم حروب كثرية ، وكانت يهود املدينة ثالث قبائل : بنو قينقاع ، وبنو النضري حلفاء 
فريق مع حلفائه ، فيقتل اليهودي أعداءه ، وقد اخلزرج ، وبنو قريظة حلفاء األوس ، فكانت احلرب إذا نشبت بينهم ، قاتل كل 

يقتل اليهودي اآلخر من الفريق اآلخر ، وذلك حرام عليهم يف دينهم ونص كتاQم ، وخيرجوMم من بيو5م ، وينتهبون ما فيها من 
كم التوراة ، وهلذا قال : األثاث واألمتعة واألموال ، مث إذا وضعت احلرب أوزارها استفّكوا األسرى من الفريق املغلوب عمًال حب

  ) . أَفـَتُـْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعضٍ 
  أي : وطردمتوهم من ديارهم من غري التفات إىل العهد الوثيق . ) َوُتْخرُِجوَن َفرِيقاً ِمْنُكْم ِمْن ِديَارِِهمْ  (
ْثِم َواْلُعْدَواِن  (   : تتعاونون عليهم باملعصية والظلم . أي )َتظَاَهُروَن َعَلْيِهْم بِاْإلِ

  أي : وإذا وقعوا يف األسر فاديتموهم ، ودفعتم املال لتخليصـهم من األسر . )َوِإْن يَْأُتوُكْم ُأَساَرى تـَُفاُدوُهْم ( 



 ١٤٢

أي كيف ترتكبون اجلناية وتزعمون  تشنيع وتبليد هلم إذ تومهوا الُقربة فيما هو من آثار املعصية )َوُهَو ُمَحرٌَّم َعَلْيُكْم ِإْخَراُجُهْم ( 
أنكم تتقربون بالفداء وإمنا الفداء املشروع هو فداء األسرى من أيدي األعداء ال من أيديكم فهال تركتم موجب الفداء ؟. ( قاله 

  ابن عاشور ) .
تُـْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتابِ (    بله : وهو فداء األسارى منهم .أي : أفتؤمنون ببعض أحكام التوراة ، وهذا يتبني مما ق ) َأفـَ
  وهو إخراجهم من ديارهم وقتلهم ومظاهرة العدو عليهم . )َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض  (
القتل واإلخراج ) َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض ( فداؤهم األسارى موافقة ملا يف كتبهم ) أَفـَتُـْؤِمُنوَن بِبَـْعِض الكتاب  : ( قال في التسهيل •

  م .ا يف كتبهمن الديار خمالفة مل
  . eوإن كان وقع منهم كفر بأشياء أخرى ككتم صفة حممد  •
  واآلية توبيخ هلم ، ألMم مجعوا بني الكفر واإلميان . •
  أي : ما عقوبة من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض .  )َفَما َجَزاُء َمْن يـَْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ( 
َيا (    إال ذل ومهانة وصغار . )ِإالَّ ِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة الدُّنـْ
َفَما َمَتاُع اْحلََياِة ألMا قبل اآلخرة يف الزمن ، ولدناء5ا وحقار5ا بالنسبة لآلخرة . كما قال تعاىل (احلياة الدنيا مسيت بذلك :  •

( لو كانت الدنيا تعدل عند اهللا جناح  e) وقال   َمَتاعٌ َوَما اْحلََياُة الدُّنـَْيا ِيف اْآلِخَرِة ِإالَّ وقال تعاىل ( ) الدُّنـَْيا ِيف اْآلِخَرِة ِإالَّ قَِليلٌ 
( ملوضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها ) رواه  eبعوضة ما سقى منها كافرًا شربة ماء ) رواه الرتمذي وقال 

  البخاري .
  م كتاب اهللا الذي بأيدهم .جزاء على خمالفته )َويـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَُردُّوَن ِإَلى َأَشدِّ اْلَعَذاِب ( 
  : ويوم القيامة مسي بذلك •

  لقيام الناس من قبورهم . أوًال :
  ) . يـَْوَم يـَُقوُم النَّاُس لَِربِّ اْلَعاَلِمنيَ كما قال تعاىل (

  : لقيام األشهاد .ثانياً 
  ) .َويـَْوَم يـَُقوُم اْألَْشَهاُد كما قال تعاىل (

  لقيام الروح واملالئكة . ثالثاً :
  ) . يـَْوَم يـَُقوُم الرُّوُح َواْلَمَالِئَكُة َصّفاً الَّ يـََتَكلَُّموَن ِإالَّ َمْن أَِذَن َلُه الرْمحَُن َوقَاَل َصَواباً ا قال تعاىل (كم

ْعَمُلونَ (   ه سبحانه وعيد شديد ملن عصى أوامر اهللا ، فإن اهللا ال يغفل عنه شيئًا وذلك لكمال علم ) َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَ
  وتعاىل .

  املوصوفون مبا ذكر من األوصاف القبيحة . )ُأولَِئَك ( 
َيا بِاْآلِخَرِة (    أي : استبدلوا احلياة الدنيا باآلخرة ، أي : اختاروها وآثروها  على اآلخرة . )الَِّذيَن اْشتَـَرُوا اْلَحَياَة الدُّنـْ
ُهُم اْلَعَذابُ (     عنهم العذاب ساعة واحدة .أي : ال يُفرت ) َفال ُيَخفَُّف َعنـْ
  أي : ليس هلم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي . ) َوال ُهْم يـُْنَصُرونَ  (

  الفوائد :
  أن بين إسرائيل أِخذ عليهم حترمي قتال بعضهم بعضاً . -١
  بيان مترد بين إسرائيل ، حيث إMم نقضوا العهد الذي أخذه اهللا عليهم . - ٢



 ١٤٣

  اقض بين إسرائيل يف دينهم .تن - ٣
  أن الكفر ببعض الشريعة كفر جبميعها . - ٤
  إثبات اجلزاء يوم القيامة . - ٥
  إثبات يوم القيامة . - ٦
  أن عذاب اآلخرة أشد وأبقى . - ٧
  التحذير هلذه األمة من التشبه باليهود يف أعماهلم املنكرة . - ٨
عدة : كل صفة نفي : فإننا ننفيها ونثبت كمال ضدها ، فاهللا ال ينام أن اهللا ال يغفل عن شيء لكمال علمه ، وهذه قا - ٩

  لكمال حياته ، وال جيهل لكمال علمه ، وال يظلم لكمال عدله .
َنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلبَـيـَِّناِت َوأَ (  يـْ َنا ِمْن بـَْعِدِه بِالرُُّسِل َوآتـَ فَّيـْ َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوقـَ يـْ اُه ِبُروِح اْلُقُدِس َأَفُكلََّما َجاءَُكْم يَّْدنَ َوَلَقْد آتـَ

ْقتُـُلونَ  ُتْم َوَفرِيقاً تـَ َفرِيقاً َكذَّبـْ ُفُسُكُم اْسَتْكبَـْرُتْم فـَ   ) . َرُسوٌل ِبَما ال تـَْهَوى أَنـْ
  ] . ٨٧[ البقرة : 

- ------------ --  
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب (  يـْ   لكتاب وهو التوراة .أي : ولقد أعطينا موسى بن عمران ا) َوَلَقْد آتـَ
  وموسى هو ابن عمران أفضل أنبياء بين إسرائيل ، وأحد أويل العزم من الرسل اخلمسة . •
َنا ِمْن بـَْعِدِه بِالرُُّسِل (  فَّيـْ رَاأي : وأتبعنا وأردفنا من بعده بالرسل كما قال تعاىل () َوقـَ حىت ختم أنبياء بين  ) ُمثَّ أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا تـَتـْ

  ل بعيسى ابن مرمي .إسرائي
  وقفَّينا : أتبعنا . قال ابن قتيبة : وهو مأخوذ من القفا . يقال : قفوت الرجل : إذا سرت يف أثره .:  قال ابن الجوزي •
: واملراد أن اهللا سبحانه أرسل على أثره رسًال جعلهم تابعني له وهم أنبياء بين              إسرائيل املبعوثون قال الشوكاني  •

  ده .من بع
َنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلبَـيـَِّناِت (  يـْ   أي : وأعطينا من اآليات البينات واملعجزات الظاهرات الواضحات الدالة على نبوته .) َوآتـَ
: السبب يف أن اهللا تعاىل أمجل ذكر الرسول مث فصل ذكر عيسى ألن من قبله من الرسل جاءوا بشريعة موسى  قال الرازي •

  ه ، وليس كذلك عيسى ، ألن شرعه نسخ أكثر شرع موسى عليه السالم .فكانوا متبعني ل
َوَرُسوًال ِإَىل َبِين ِإْسرائيَل َأينِّ َقْد ِجْئُتُكْم ِبآيٍَة ِمْن رَبُِّكْم َأينِّ ومل يبّني هنا ما هذه البينات لكنه بينها يف آية أخرى كقوله تعاىل (  •

ِن اللَِّه َوأُنـَبُِّئُكْم ِمبَا الطَّْريِ فَأَنـُْفُخ ِفيِه فـََيُكوُن َطْريًا بِِإْذِن اللَِّه َوأُْبرُِئ اْألَْكَمَه َواْألَبـَْرَص َوُأْحِيي اْلَمْوَتى بِِإذْ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِِّني َكَهْيَئِة 
  ) . ِمِننيَ تَْأُكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن ِيف بـُُيوِتُكْم ِإنَّ ِيف َذِلَك َآليًَة َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمؤْ 

قال ابن تيمية : وهلذا ملا ذكر اهللا املسيح يف القرآن قال ( ابن مرمي ) خبالف سائر األنبياء ويف ذلك قوله تعاىل ( ابن مرمي )  •
  فائدتان :

  : بيان أنه مولود ، واهللا مل يولد . إحداهما 
  : نسبته إىل مرمي ، بأنه ابنها ليس هو ابن اهللا . والثانية 

) اختلف ما هو روح القدس هنا والصحيح أنه جربيل ورجحه ابن جرير وابن كثري والشنقيطي وابن جزي  نَاُه ِبُروِح اْلُقُدسِ َوأَيَّدْ ( 
  ويدل هلذا :
  ) . نـََزَل بِِه الرُّوُح اْألَِمنيُ قوله تعاىل (
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َها ُروَحَنا فـََتَمثََّل َهلَا َبَشراً َسوِيّاً وقوله تعاىل (   أي جربيل . ) فََأْرَسْلَنا ِإلَيـْ
  حلسان ( اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك ) رواه البخاري ويف رواية (أهجهم وجربيل معك) . eوأيضاً قوله  
: وإمنا مسى اهللا تعاىل جربيل ( روحًا ) وأضافه إىل القدس ، ألنه كان بتكوين اهللا له روحًا من عنده من غري  قال الطبري •

ماه بذلك ( روحًا ) وأضافه إىل ( القدس ) والقدس هو الطهر ، كما مسى عيسى ابن مرمي روحًا من أجل والدة والد ولده فس
  تكوينه له روحاً من عنده من غري والدة والد له 

ُفُسُكُم  ( ْهَوى أَنـْ   فسكم وال يالئمها .أي : أفكلما جاءكم نيب يا بين إسرائيل مبا ال يوافق أن) َأَفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌل ِبَما ال تـَ
واملراد به ما متيل إليه أنفسهم من االخنالع عن القيود  مضارع هوى بكسر الواو إذا أحب : و ( 5وى )  قال ابن عاشور •

  الشرعية واالنغماس يف أنواع امللذات والتصميم على العقائد الضالة .
  سالة .واستبعاداً للر  عن إجابته ، احتقاراً للرسل) اْسَتْكبَـْرُتْم (  

واالستكبار : االتصاف بالكرب وهو هنا الرتفع عن اتباع الرسل وإعجاب املتكربين بأنفسهم واعتقاد أMم أعلى قال ابن عاشور : 
  من أن يطيعوا الرسل ويكونوا أتباعاً هلم .

ُتْم (  َفرِيقاً َكذَّبـْ   فكان ممن كذبوه عيسى وحممد عليهما السالم .) فـَ
ُلو (  ْقتـُ   وكان من قتلوه حييي وزكريا عليهما السالم .)  نَ َوَفرِيقاً تـَ

كانت بنو إسرائيل تعامل األنبياء عليهم السالم أسوأ املعاملة ، ففريقًا يكذبونه ، وفريقًا يقتلونه ، وما ذاك إال   قال ابن كثير :
د تصرفوا يف خمالفتها ، فلهذا كان يشق ذلك ألMم كانوا يأتوMم باألمور املخالفة ألهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة اليت ق

  عليهم ، فيكذبوMم ، ورمبا قتلوا بعضهم .
بـُْتْم َوَفرِيقًا تـَْقتُـُلونَ وقال : قال الزخمشري يف قوله (  ) وإمنا مل يقل : وفريقًا قتلتم ، ألنه أراد بذلك وصفهم يف املستقبل  فـََفرِيقًا َكذَّ
يف مرض موته : ما زالت أكلة خيرب تعاودين ، فهذا أوان  eبالسم والسحر ، وقد قال  eأيضًا ، ألMم حاولوا قتل النيب 

  انقطاع أQري .
بـُْتْم َوَفرِيًقا تـَْقتُـُلوَن )أََفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمبَا ال تـَْهَوى أَنـُْفُسُكُم قوله تعاىل ( قال الرازي : • فهو Mاية الذم  استكربمت فـََفرِيًقا َكذَّ

ألن اليهود من بين إسرائيل كانوا إذا أتاهم الرسول خبالف ما يهوون كذبوه ، وإن 5يأ هلم قتله قتلوه ، وإمنا كانوا كذلك هلم ، 
إلراد5م الرفعة يف الدنيا وطلبهم لذا5ا والرتؤس على عامتهم وأخذ أمواهلم بغري حق ، وكانت الرسل تبطل عليهم ذلك فيكذبوMم 

م كوMم كاذبني وحيتجون يف ذلك بالتحريف وسوء التأويل ، ومنهم من كان يستكرب على األنبياء ألجل ذلك ويومهون عوامه
  استكبار إبليس على آدم .

ت  آياقوله تعاىل ( أفُكلََّما َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمبَا ال تـَْهَوى أَنـُْفُسُهْم َفرِيقًا َكذَّبُوا َوَفرِيقًا يـَْقتُـُلوَن ) وقد جاء يف قال الشنقيطي : •
ِلَمتُـَنا لِِعَباِدنَا أخر ما يدل على أن الرسل غالبون منصورون كقوله ( َكَتَب اللَُّه َألَْغِلَنبَّ أَنَا َوُرُسِلي ) ، وكقوله ( َوَلَقْد َسبَـَقْت كَ 

َأْوَحى ِإلَْيِهْم رَبـُُّهْم لَنُـْهِلَكنَّ الظَّاِلِمَني َولَُنْسِكنَـنَُّكُم اْلُمْرَسِلَني ِإنـَُّهْم َهلُُم اْلَمْنُصوُروَن َوِإنَّ ُجْنَدنَا َهلُُم اْلَغالُِبون ) ، وقوله تعاىل ( فَ 
ُصُر ُرُسَلَنا اَألْرَض ِمْن بـَْعِدِهْم )  وبّني تعاىل أن هذا النصر يف دار الدنيا أيضا كما يف هذه اآلية األخرية وكما يف قوله ( ِإنَّا لَنَـنْ 

 نـَْيا ) اآلية.َوالَِّذيَن آَمُنوا ِيف اْحلََياِة الدُّ 
والذي يظهر يف اجلواب عن هذا أن الرسل قسمان : قسم أمروا بالقتال يف سبيل اهللا ، وقسم أمروا بالصرب والكف عن الناس، 
فالذين أمروا بالقتال وعدهم اهللا بالنصر والغلبة يف اآليات املذكورة ، والذين أمروا بالكف والصرب هم الذين قتلوا ليزيد اهللا رفع 

  5م العلية بقتلهم مظلومني ، وهذا اجلمع مفهوم من اآليات ألن النصر والغلبة فيه الداللة بااللتزام على جهاد ومقاتلة.درجا
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  الفوائد :
  بيان ما مّن اهللا به على موسى من إعطائه الكتاب . - ١
  عظمة اهللا حيث وصف نفسه بقوله ( ولقد آتينا ) . - ٢
  إثبات نبوة موسى عليه السالم . - ٣
  أن اهللا مل يهمل اخللق بل أرسل إليهم رسالً . - ٤
  أن اهللا أعطى عيسى اآليات البينات الواضحات اليت تدل على صدقه . - ٥
  رمحة اهللا خبلقه وحكمته حيث أيد الرسل باآليات ، من أجل يؤمنوا به ويصدقوه . - ٦
  بطالن دعوى النصارى بألوهية عيسى . - ٧
  إثبات امللك الكرمي جربيل . - ٨
  أن بين إسرائيل قتلة األنبياء . - ٩
  شدة تكذيب بين إسرائيل للرسل .                                      -١٠
َقِليالً َما يـُْؤِمُنونَ (    ) . َوقَاُلوا قـُُلوبـَُنا ُغْلٌف َبْل َلَعنَـُهُم اللَُّه ِبُكْفرِِهْم فـَ

  ] . ٨٨[ البقرة : 
 -----------  

  ود ، إذا دعوا إىل احلق .أي : اليه)  َوقَاُلوا( 
  اختلف العلماء يف معىن ذلك على قولني :) قـُُلوبـَُنا ُغْلٌف  (
  : وهذا قول أكثر املفسرين . قال ابن القيم: أي : يف أكّنة ال تفقه .  القول األول 
لتكرر  ) واألول أصحوبنا ُغُلفقلوهذا على القراءة الشاذة ( ،لئة علمًا ال حتتاج إىل علم حممد: قلوبنا ممت: أي والقول الثاني 

  ) .يِذيَن َكاَنْت أَْعيُـنُـُهْم ِيف ِغطَاٍء َعْن ذِْكرِ الَ وله تعاىل () وقَوقَالُوا قـُُلوبـَُنا ِيف َأِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعونَا ِإلَْيهِ نظائره يف القرآن كقوهلم (
رأ قوم ، منهم احلسن وابن حميصن بضمها . قال قرأ اجلمهور بإسكان الالم ، وق) وقالوا قلوبنا غلف (  قال ابن الجوزي : •

بضم )  غُلف( بتسكني الالم ، فمعناه : ذوات غلف ، فكأMم قالوا : قلوبنا يف أوعية . ومن قرأ ) غلف ( الزجاج . من قرأ 
ألول؛ يقصدون إعراضه فكأMم قالوا: قلوبنا أوعية للعلم، فما باهلا ال تفهم وهي أوعية للعلم؟! فعلى ا)  غالف( الالم، فهو مجع 

 عنهم ، كأMم يقولون ما نفهم شيئاً . وعلى الثاين يقولون : لو كان قولك حقاً لقبلته قلوبنا .
: وقالت اليهود : قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه يا حممد، فقال اهللا : ما ذلك كما زعموا، ولكن اهللا أقصى  قال الطبري •

  ها ، وأخزاهم جبحودهم له ولرسله .اليهود وأبعدهم من رمحته وطردهم عن
( ـ ) بسبب بِ هذا رد من اهللا عليهم ، أي : ليس األمر كما ادعوا بل قلوQم ملعونة . بل لعنهم اهللا ( بكفرهم ) َبْل َلَعنَـُهُم اللَُّه ( 

  باهللا تعاىل ، وران على قلوQم ما كانوا يكسبون .) ُكْفرِِهْم 
  : بل ليس يف قلوQم غالف ، ولكن لعنهم اهللا بكفرهم .بل هنا لإلضراب اإلبطايل ، يعين  •
هذا رد ملا قالوه ، وتكذيب هلم فيما زعموه ، واملعىن أMا خلقت على فطرة  بكفرهم )َبْل َلَعنَـُهُم اللَُّه : ( قال اآللوسي •

لنظر الصحيح بسبب التمكن من النظر الصحيح املوصل إىل احلق لكن اهللا تعاىل أبعدهم ، وأبطل استعدادهم اخللقي ل
اعتقادا5م الفاسدة وجهاال5م الباطلة الراسخة يف قلوQم ، أو أMا مل تأب قبول ما تقوله لعدم كونه حقاً وصدقاً بل ألنه سبحانه 

  طردهم وخذهلم بكفرهم فأصمهم وأعمى أبصارهم .



 ١٤٦

ض عن احلق ويف ذلك رد ملا أومهوه من : فاللعنة حصلت هلم عقابًا على التصميم على الكفر وعلى اإلعرا قال ابن عاشور •
أن قلوQم خلقت بعيدة عن الفهم ألن اهللا خلقهم كسائر العقالء مستطيعني إلدراك احلق لو توجهوا إليه بالنظر وترك املكابرة 

  وهذا معتقد أهل احلق من املؤمنني عدا اجلربية .
م الطريق إىل فهم ما جاء به الرسول ومعرفته ، بل جعل وجه اإلضراب أMم احتجوا بأن اهللا مل يفتح هلقال ابن القيم :  •

قلوQم داخلة يف غلف فال تفقهه ، فكيف تقوم به عليهم احلجة ؟ وكأMم ادعوا أن قلوQم خلقت يف غلف فهم معذورون يف 
َها ِبُكفْ عدم اإلميان فأكذQم اهللا وقال (  ) .فأخرب سبحانه أن الطبع  رِِهْم َفال يـُْؤِمُنوَن ِإالَّ قَِليالً قـَْوِهلِْم قـُُلوبـَُنا ُغْلٌف َبْل طََبَع اللَُّه َعَليـْ

واإلبعاد عن توفيقه وفضله إمنا كان بكفرهم الذي اختاروه ألنفسهم وآثروه على اإلميان ، فعاقبهم عليه بالطبع واللعنة ، واملعىن مل 
ونه وال يفقهونه ، بل اكتسبوا أعماًال عاقبناهم عليها بالطبع خنلق قلوQم غلفًا ال تعي وال تفقه ، مث نأمرهم باإلميان وهم ال يفهم

  على القلوب واخلتم عليها .
َقِليًال َما يـُْؤِمُنونَ (    ) اخُتلف يف معناها : فـَ
  فقليل من يؤمن منهم ، وهذا أمر مشاهد ، فاليهود قليل منهم من يسلم . فقيل : 
اءهم به موسى من أمر املعاد والثواب والعقاب ، ولكنه إميان ال ينفعهم ، ألنه : فقليل إمياMم ، مبعىن أMم يؤمنون مبا ج وقيل 

  . eمغمور مبا كفروا به من الذي جاءهم به حممد 
قال الكسائي : تقول العرب : مررنا ال يؤمنون أبدًا ، وأن مثل هذا التعبري جار يف لسان العرب ، فهو نفي للكل ،  وقيل :

  يدون وال تنبت شيئاً.بأرض قليًال ما تنبت ، ير 
واآلية تعم اجلميع ، ألننا القاعدة يف التفسري : أنه مىت احتملت اآلية أكثر من معىن بدون أن يكون هناك تناقض فإMا حتمل 

  على كل املعاين .
  الفوائد :

  ، فيقولون إن قلوبنا غلف . eأن اليهود يدعون ما ليس حبق ، حينما يدعوهم النيب  - ١
  ملعونون .أن اليهود  - ٢
  أن الكفر سبب للعنة . - ٣
خطر املعاصي على القلب من كفر ومعصية ، ولذلك أصاب بين إسرائيل قسوة القلب بسبب نقضهم امليثاق وطول األمل   - ٤

  كما سبق .
  من أراد صفاء قلبه وطهارته فليبتعد عن املعاصي . - ٥
َلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا  َوَلمَّا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدِّ (   ْبُل َيْستَـْفِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا فـَ ٌق ِلَما َمَعُهْم وََكانُوا ِمْن قـَ

َلْعَنُة اللَِّه َعَلى اْلَكاِفرِينَ  َزَل اللَُّه بـَْغيًا أَ .  َكَفُروا ِبِه فـَ ُفَسُهْم َأْن َيْكُفُروا ِبَما أَنـْ ْن يـُنَـزَِّل اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َعَلى بِْئَسَما اْشتَـَرْوا ِبِه أَنـْ
َباُءوا ِبَغَضٍب َعَلى َغَضٍب َوِلْلَكاِفرِيَن عَ    ) .َذاٌب ُمِهينٌ ـَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه فـَ

  ] . ٩٠ – ٨٩[ البقرة :  
 ----------  

  .  أي : اليهود)  َوَلمَّا َجاَءُهْم ( 
  لكرمي ، وسبق ملاذا مسي القرآن كتاباً .وهو القرآن ا) ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّه ( 



 ١٤٧

قال الرازي : قد اتفقوا على أن هذا الكتاب هو القرآن ألن قوله تعاىل ( ُمَصّدٌق لَِّما َمَعُهْم ) يدل على أن هذا الكتاب غري  •
  ما معهم وما ذاك إال القرآن.

ٌق ِلَما َمَعُهْم (  وراة ، قال قتادة : وهو القرآن الذي أنزل على حممد مصدق أي : أن هذا القرآن مصدق ملا معهم من الت )ُمَصدِّ
  ملا معهم من التوراة واإلجنيل .

  ] . ٤١وسبق معىن تصديق القرآن للكتب السابقة عند اآلية [  •
ْبُل (    بالقرآن . eأي : وكان هؤالء اليهود قبل جميء هذا الرسول ) وََكانُوا ِمْن قـَ
واالستفتاح: االستنصار، وهو طلب  أي : يستنصرون مبجيئه على أعدائهم من املشركني ،)  َكَفُرواَيْستَـْفِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن  ( 

  الفتح والنصر، فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلوMم معه، فبهذا ينصرون .
َلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا  (   الذي كانوا ينتظرونه . eأي : من احلق وصفة حممد ) فـَ

  ) ومل يؤمنوا به ، ومل يؤمنوا مبا جاء به .وا ِبِه َكَفرُ ( 
على كفار العرب من قبل ، وقالوا : اللهم ابعث هذا النيب الذي جنده يف التوراة  eعن قتادة قال : كانت اليهود تستفتح مبحمد 

 eوهم يعلمون أنه رسول اهللا فرأوا أنه بُعث من غريهم كفروا به حسدًا للعرب ،  eيُعذQم ويقتلهم ! فلما بعث اهللا حممدًا 
  جيدونه مكتوباً عندهم يف التوراة .

َلْعَنُة اللَِّه َعَلى اْلَكاِفرِينَ (   الذي  eاللعن : هو الطرد من رمحة اهللا ، وهؤالء لعنوا وطردوا من رمحة اهللا ألMم كفروا بالرسول )  فـَ
  يعرفونه كما يعرفون أبناءهم .

َزَل اللَّهُ بِْئَسَما اْشتَـَرْوا بِِه أَ (  ُفَسُهْم َأْن َيْكُفُروا ِبَما أَنـْ بأن  eأي : أن اليهود باعوا احلق بالباطل ، وكتموا ما جاء به حممد )  نـْ
  يبينوه .

  أي : وإمنا محلهم على ذلك البغي ، واألكثر على أن املراد بالبغي هنا احلسد ، والظاهر أنه أخص من احلسد .)  بـَْغياً  (
  . e) أي : ألجل إنزال اهللا الفضل على نبيه للَُّه ِمْن َفْضِلِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َأْن يـُنَـزَِّل ا (
  واملراد بالفضل هنا النبوة والقرآن . •
واألمر بتصديقه  eبئس الشيء باعوا به أنفسهم الكفر بالذي أنزل اهللا يف كتابه على موسى من نبوة حممد  قال الطبري : •

،  eعلى من يشاء من عباده ، يعين به على حممد  –وفضله حكمته وآياته ونبوته  –جل أن أنزل اهللا من فضله واتباعه ، من أ
  من أجل أنه كان من ولد إمساعيل ومل يكن من بين إسرائيل . eبغياً وحسداً حملمد 

  قوله تعاىل ( على من يشاء من عباده ) هذه املشيئة حلكمة . •
علم أن كل شيء عّلقه اهللا باملشيئة فإنه مقرون باحلكمة ، أي : أنه ليست مشيئة اهللا مشيئة : وليُ  قال الشيخ ابن عثيمين •

َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه ِإنَّ جمردة هكذا تأيت عفوًا ، ال ، بل هي مشيئة مقرونة باحلكمة ، والدليل على ذلك قوله تعاىل (
  ) فلما بّني أن مشيئتهم مبشيئة اهللا بّني أن ذلك مبين على علم وحكمة . اللََّه َكاَن َعِليماً َحِكيماً 

  باءوا : أي رجعوا ، وأكثر ما يقال يف الشر .) فـََباُءوا ِبَغَضٍب َعَلى َغَضٍب (  
نه النيب بعد أن عرفوا صفته وأ e) أما الغضب الثاين فسببه هو كفرهم مبحمد ِبَغَضٍب َعَلى َغَضٍب واختلف العلماء يف معىن (

  املبعوث .
، ويدخل يف ذلك أيضاً عباد5م العجل ، وتضييعهم التوراة ، وقوهلم عزير ابن اهللا ،  eوأما الغضب األول فسببه كفرهم بعيسى 

  وقوهلم يد اهللا مغلولة ، وقوهلم : إن اهللا فقري وحنن أغنياء .
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 يف قوله تعاىل ( بغضب على غضب ) مخسة أقوال :قال ابن الجوزى :  •
  أن الغضب األول الختاذهم العجل ، والثاين : لكفرهم مبحمد ، حكاه السدي عن ابن مسعود وابن عباس. أحدها :
  أن األول لتكذيبهم رسول اهللا ، والثاين : لعداو5م جلربيل. والثاني :
  لفراء .أن األول حني قالوا ( يد اهللا مغلولة ) والثاين : حني كّذبوا نيب اهللا ، واختاره ا والثالث :
  أن األول لتكذيبهم بعيسى واإلجنيل ، والثاين : لتكذيبهم مبحمد والقرآن. والرابع :

  قاله جماهد . eأن األول لتبديلهم التوراة ، والثاين : لتكذيبهم حممداً  والخامس :
  أي : عقوبة .)  َوِلْلَكاِفرِيَن َعَذابٌ ( 
سببه البغي واحلسد ومنشأ ذلك التكرب قوبلوا باإلهانة والصغار يف الدنيا  أي : ذو إهانة وإذالل ، ملا كان كفرهم)  ُمِهينٌ  (

ومن إهانتهم أن ،  ) أي : ذليلني حقريين ُلوَن َجَهنََّم َداِخرِينَ ـِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدِيت َسَيْدخُ واآلخرة كما قال تعاىل (
  ) . لُِّمونِ قَاَل اْخَسُأوا ِفيَها َوال ُتكَ يقال هلم (
  الفوائد :

  أن القرآن من عند اهللا . - ١
  أن من أمساء القرآن الكتاب . - ٢
  أن القرآن مصدق للكتب السابقة . - ٣
  وببعثته . eإقامة احلجة على اليهود مبعرفتهم بالنيب  - ٤
  شدة عناد واستكبار اليهود . - ٥
  خطر احلسد وأنه سبب للصد عن احلق . - ٦
  داً ففيه شبه من اليهود .أن من رد احلق حس - ٧
  وجوب قبول احلق من أي شخص كان . - ٨
  أن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء تبعاً حلكمته . - ٩
  أن العقوبات سببها املعاصي والذنوب . -١٠
  أن املستكرب يعاقب بنقيض قصده . -١١
  وال تشبيه . إثبات الغضب هللا إثباتاً يليق جبالله من غري حتريف وال تعطيل وال متثيل -١٢
َنا َوَيْكُفُروَن ِبَما َورَاَءُه وَ (  قًا ِلَما َمَعُهْم ُقْل فَِلَم َوِإَذا ِقيَل َلُهْم آِمُنوا ِبَما أَنـَْزَل اللَُّه قَاُلوا نـُْؤِمُن ِبَما أُْنِزَل َعَليـْ ُهَو اْلَحقُّ ُمَصدِّ

ْقتُـُلوَن أَنِْبَياَء اللَِّه ِمْن قـَْبُل ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤمِ  ُتْم ظَاِلُمونَ .  ِنينَ تـَ   ) . َوَلَقْد َجاءَُكْم ُموَسى بِاْلبَـيـَِّناِت ثُمَّ اتََّخْذُتُم اْلِعْجَل ِمْن بـَْعِدِه َوأَنـْ
  ] . ٩٢ – ٩١[ البقرة : 

----------- ---  
  أي : لليهود وأمثاهلم من أهل الكتاب .) َوِإَذا ِقيَل َلُهْم ( 
َزَل اللَُّه (    وصدقوه واتبعوه . eلى حممد ع) آِمُنوا ِبَما أَنـْ
َنا (    أي : يكفينا اإلميان مبا أنزل علينا من التوراة واإلجنيل .) قَاُلوا نـُْؤِمُن ِبَما أُْنِزَل َعَليـْ
  أي : مبا سواه .) َوَيْكُفُروَن ِبَما َورَاَءُه ( 



 ١٤٩

ومبعىن أمام، فقوله تعاىل (وراءهم ملك هي تستمعل مبعىن خلف ، فمن كلمة األضداد، تأيت ملعًىن ولضده) وراءه( قوله تعاىل •
  . ) أي : أماَمهميأخذ ..

قاً ِلَما َمَعُهْم (    .تقدم معىن تصديق القرآن للكتب السابقة ) َوُهَو اْلَحقُّ ُمَصدِّ
  رد عليهم من اهللا يف قوهلم أMم آمنوا مبا أنزل عليهم ، وتكذيب منه هلم وتوبيخ .) ُقلْ ( 
أي : إن كنتم صادقني يف دعواكم اإلميان مبا أنزل إليكم فلم قتلتم األنبياء )  ِبَياَء اللَِّه ِمْن قـَْبُل ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ فَِلَم تـَْقتُـُلوَن أَنْ  (

الذين جاءكم بتصديق التوراة اليت بأيديكم واحلكم Qا وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم ، قتلتموهم بغيًا وعنادًا واستكباراً 
   .على رسل اهللا

، واملراد أسالفهم ، وإمنا توجه اخلطاب ألبنائهم ، ألMم كانوا يتولون أولئك الذين قتلوا ،  eواخلطاب ملن حضر حممدًا  •
  وقيل : ألMم رضوا فعلهم فنسب ذلك إليهم .

 املضي ملا ارتفع اإلشكال بقوله ( وجاء ( تقتلون ) بلفظ االستقبال وهو مبعىن)  فَِلَم تـَْقتُـُلوَن أَنِْبَياَء اللَِّه ( قال ابن عطية : •
  من قبل ) وإذا مل يشكل فجائز سوق املاضي مبعىن املستقبل وسوق املستقبل مبعىن املاضي.

  : وتقتلون مبعىن : قتلتم ، فوضع املستقبل يف موضع املاضي ، ألن الوهم ال يذهب إىل غريه .وقال ابن الجوزي  •
ضي باملعصية فكأنه فاعل هلا ، ألMم كانوا راضني بقتل آباءهم األنبياء ، ويف اآلية دليل أن من ر  قال السمرقندي : •

 فسماهم اهللا تعاىل قاتلني .
  ويف اآلية دليل أن من ادعى أنه مؤمن ، ينبغي أن تكون أفعاله مصدقة لقوله ، ألMم كانوا يدعون أMم مؤمنون مبا معهم .

  أي : باآليات الواضحات ، والدالئل القاطعات على أنه رسول اهللا ، وأنه ال إله إال اهللا .)  َوَلَقْد َجاءَُكْم ُموَسى بِاْلبَـيـَِّناتِ ( 
َم آيَاٍت ُمَفصَّالٍت فَاْسَتْكبَـُروا َو والبينات هي املوضحة يف قوله تعاىل ( َكانُوا فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الطُّوفَاَن َواجلَْرَاَد َواْلُقمََّل َوالضََّفادَِع َوالدَّ

  ، وتظليلهم الغمام، واملّن والسلوى وغري ذلك من اآليات اليت شاهدوها .، وفلق البحر) والعصا واليد ماً ُجمْرِِمنيَ قـَوْ 
  معبوداً من دون اهللا يف زمان موسى .)  ثُمَّ اتََّخْذُتُم اْلِعْجلَ  (
، وقيل : من بعده ، ماضيًا إىل ميقات ربه ارقهم موسى، وذلك أMم عبدوا العجل بعد أن فقيل : من بعد موسى) ِمْن بـَْعِدِه  (

  أي من بعد جميء موسى عليه السالم إليكم بالبينات ، واألول أقوى .
ُتْم ظَاِلُمونَ (  ألن أصل الظلم وضع الشيء يف غري  ألنفسكم ، ألنكم أشركتم باهللا تعاىل ، ألن الشرك أعظم الظلم ،)  َوأَنـْ

دة اليت هي حق هللا تعاىل وحده ، وضعها يف املخلوق الضعيف الفقري أو وضعها لصنم موضعه، واملشرك ظامل ، ألنه وضع العبا
أو حجر أو شجر ، وألجل هذا البيان فإن القرآن يكثر اهللا فيه إطالق الظلم على الشرك ،كما قال تعاىل عن العبد الصاحل ( إن 

لذين آمنوا ومل يلبسوا إمياMم بظلم ) قال : بشرك ، فسر قوله ( ا eالشرك لظلم عظيم ) ، وثبت يف صحيح البخاري أن النيب 
مث تال قول لقمان ( إن الشرك لظلم عظيم ) ، وقال تعاىل ( وال تدع من دون اهللا ما ال ينفـعك وال يضرك فإن فعلت فإنك إذاً 

  من الظاملني ) أي : من املشركني .
د يف سورة الكهف ، مبعىن النقص ، كما قال تعاىل ( كلنا اجلنتني ومل يأت الظلم يف القرآن إال Qذا املعىن ، إال يف موضع واح

  آتت أكلها ومل تظلم منه شيئاً ) أي ومل تنقص .
  الفوائد :

  بيان تعصب اليهود ملا هم عليه من الطريق ولو كانت خاطئة . - ١
  التحذير من التشبه باليهود يف التعصب لآلراء . - ٢



 ١٥٠

  . eمبا أنزل علينا ) ألMم لو آمنوا به ، آلمنوا مبحمد  تكذيب اهللا لليهود بقوله ( نؤمن - ٣
  بيان عتو وعناد اليهود ألMم قالوا ( ال نؤمن إال مبا أنزل علينا . - ٤
  أن اليهود قتلة األنبياء ، وهذا من أعظم املنكرات . - ٥
  أن القرآن منزل غري خملوق . - ٦
اهللا أقام احلجة على اليهود احلجة على فعلهم ، وهم قد قتلوا أنبياء اهللا  إفحام اخلصم بإقامة احلجة عليه من فعله ، وذلك أن - ٧

  الذين جاءوا بالكتاب إليهم .
  إقامة احلجة على اليهود حيث جاءهم موسى بالبينات الواضحات ومع ذلك اختذوا العجل إهلاً . - ٨
  سفاهة اليهود الختاذهم العجل إهلاً مع أMم هم الذين صنعوه . - ٩
  املشرك ظامل .أن  -١٠
  أن الظلم درجات ، أعظمه الشرك باهللا . -١١

ُهْم ومن الظلم : ظلم العبد نفسه باملعاصي كما قال تعاىل ( ُهْم ظَاِملٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنـْ ُمثَّ أَْورَثـَْنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيـْ
ُهْم َساِبٌق بِاْخلَيـْرَ    ) . اِت بِِإْذِن اللَّهِ ُمْقَتِصٌد َوِمنـْ

  رواه مسلم  .)وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا: إين حرمت الظلم اً: كما يف احلديث (قال اهللا: ظلم العباد بعضهم بعضومن الظلم

ٍة َواْسَمُعوا قَ  ( َناُكْم ِبُقوَّ َنا َوُأْشرِبُوا ِفي قـُُلوِبِهُم اْلِعْجَل َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم َورَفـَْعَنا فـَْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما آتـَيـْ اُلوا َسِمْعَنا َوَعَصيـْ
  ) . ِبُكْفرِِهْم ُقْل بِْئَسَما يَْأُمرُُكْم ِبِه ِإيَماُنُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ 

  ] . ٩٣[ البقرة : 
----------- --  

َناُكْم َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم َورَفـَْعَنا فـَْوَقُكُم الطُّوَر ُخذُ  ( يـْ   ] . ٦٣تقدم شرحها عند آية [ ) وا َما آتـَ
  قال الرازي : اعلم أن يف اإلعادة وجوهاً :

  أن التكرار يف هذا وأمثاله للتأكيد وإجياب احلجة على اخلصم على عادة العرب . أحدها :
َنا ) وذلك يدل ع وثانيها : ْعَنا َوَعَصيـْ   لى Mاية جلاجهم .أنه إمنا ذكر ذلك مع زيادة وهي قوهلم ( مسَِ

  وإمنا كررت لدعواهم أMم يؤمنون مبا أنزل عليهم ، وهم كاذبون يف ذلك.وقال أبو حيان : 
أال ترى أن اختاذ العجل ليس يف التوراة ؟ بل فيها أن يفرد اهللا بالعبادة ، وألن عبادة غري اهللا أكرب املعاصي ، فكرر عبادة العجل 

  تنبيهاً على عظيم جرمهم.
  التكرار أيضاً من الفائدة تذكارهم بتعداد نعم اهللا عليهم ونقمه منهم ، ليزدجر األخالف مبا حل باألسالف . ويف هذا

تقدم شرحها ، ومعناه : أي : أُمروا أن يأخذوا الكتاب الذي أنزله عليهم وهو التوراة بقوة يف تصديق أخباره والعمل ) ِبُقوٍَّة ( 
  بأحكامه .

: اهللا ملن محده ) يف الصالة ، أي ، ومنه ( مسعابة: إج، ومنه قوهلم ( مسعًا وطاعة ) أيبالسمع هنا اإلجابة املراد) َواْسَمُعوا ( 
نَـُهْم أَْن يـَُقولُوا أجاب دعاء من محده ، ويشهد له قوله تعاىل ( َا َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِنَني ِإَذا ُدُعوا ِإَىل اللَِّه َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بـَيـْ ْعَنا ِإمنَّ مسَِ

  ) وهذا قول اجلمهور . َوَأَطْعَنا
  بآذانكم وال متتنعوا من أصل االستماع . )َواْمسَُعوا وقيل : املراد ( 
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: قوله : ( وامسعوا ) مراد به االمتثال فهو كناية كما تقول فالن ال يسمع كالمي أي ال ميتثل أمري إذ ليس األمر  قال ابن عاشور
  إىل التوراة فإن قوله ( خذوا ما آتيناكم بقوة ) يتضمنه ابتداء . هنا بالسماع مبعىن اإلصغاء

  بآذاننا .) قَاُلوا َسِمْعَنا ( 
َنا (  بأفعالنا ، والعصيان خمالفة األمر ، إن كان أمرًا فبرتكه ، وإن كان Mيًا فبارتكابه ، وقوهلم هذا : غاية ما يكون من ) َوَعَصيـْ

  احملادة هللا عز وجل ورسله .
أي : حب العجل ، حىت خلص ذلك إىل قلوQم ، وهذا تشبيه وجماز عبارة عن متكن العجل يف ) ْشرِبُوا ِفي قـُُلوِبِهُم اْلِعْجَل َوأُ ( 

  قلوQم .
: وإمنا عرب عن حب العجل بالشرب دون األكل ، ألن شرب املاء يتغلغل يف األعضاء حىت يصل إىل باطنها ،  قال القرطبي

  متغلغل فيها . والطعام جماور هلا غري
: قوله تعاىل ( وأشربوا يف قلوQم العجل بكفرهم ) التقدير حب العجل ، واملعىن جعلت قلوQم تشربه ، وهذا  وقال ابن عطية

  تشبيه وجماز ، عبارة عن متكن أمر العجل يف قلوQم .
عجل مبلغ األمر الذي ال اختيار هلم فيه كأن وإمنا جعل حبهم العجل إشراباً هلم لإلشارة إىل أنه بلغ حبهم ال وقال ابن عاشور :

  غريهم أشرQم إياه كقوهلم أُوِلع بكذا وُشِغف .
َنَة: َما بَاُل أَْهِل اْألَْهَواِء َهلُْم َحمَبٌَّة َشِديَدٌة ِألَْهَوائِِهْم ؟، فـََقاَل: أََنسِ  فائدة : ا ِيف قـُُلوQِِْم َوُأْشرِبُو ( يَت قـَْوله تـََعاَىل: ِقيَل ِلُسْفَياَن ْبِن ُعيَـيـْ

  م ) .اْلِعْجَل ِبُكْفرِه
  أي : بسبب كفرهم .) ِبُكْفرِِهْم ( 
  أي : قل هلم على سبيل التهكم Qم ، بئس هذا اإلميان الذي يأمركم بعبادة العجل .) ُقْل بِْئَسَما يَْأُمرُُكْم ِبِه ِإيَماُنُكْم ( 
إلميان فبئس هذا العمل والصنيع ، واملعىن : لستم مبؤمنني ، ألن اإلميان ال يأمر أي : إن كنتم تزعمون ا)  ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ ( 

  بعبادة العجل .
  الفوائد :

  أن اهللا أخذ امليثاق على بين إسرائيل باإلميان . - ١
  بيان قدرة اهللا تعاىل . - ٢
  وجوب تلقي الشريعة بالقوة والنشاط دون الكسل . - ٣
  بيان عتو بين إسرائيل . - ٤
  ) . َوُأْشرِبُوا ِيف قـُُلوQُِِم اْلِعْجلَ ن اهللا تعاىل قد يبتلي العبد ، فيمأل قلبه حباً ملا يكرهه لقوله (أ - ٥
َتَمنـَُّوا اْلَمْوَت ِإْن ُكْنُتمْ  (  يـََتَمنـَّْوُه أََبدًا ِبَما  (َوَلنْ .   َصاِدِقينَ ُقْل ِإْن َكاَنْت َلُكُم الدَّاُر اْآلِخَرُة ِعْنَد اللَِّه َخاِلَصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس فـَ

(َولََتِجَدنـَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا يـََودُّ َأَحُدُهْم َلْو يـَُعمَُّر أَْلَف .  َقدََّمْت أَْيِديِهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمينَ 
  ) . َأْن يـَُعمََّر َواللَُّه َبِصيٌر ِبَما يـَْعَمُلونَ َسَنٍة َوَما ُهَو ِبُمَزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب 

  ] . ٩٦ -٩٤[ البقرة : 
---------- ---  

  يا حممد هلؤالء اليهود .)  ُقلْ  (
  يعين اجلنة .)  ِإْن َكاَنْت َلُكُم الدَّاُر اْآلِخَرُة  (
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  ون الناس ، فإن اليهود ادعوا دعاوى باطلة :كما تزعمون أن لكم اجلنة د) ِعْنَد اللَِّه َخاِلَصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس ( 
  ) . َوقَالُوا َلْن َمتَسََّنا النَّاُر ِإالَّ أَيَّاماً َمْعُدوَدةً كقوهلم (  

  ) .َوقَاُلوا َلْن يَْدُخَل اْجلَنََّة ِإالَّ َمْن َكاَن ُهوداً أَْو َنَصاَرى وقوهلم (
  ) بـَْناُء اللَِّه َوَأِحبَّاُؤُه َوقَاَلِت اْليَـُهوُد َوالنََّصاَرى َحنُْن أَ وقوهلم (

قوله تعاىل ( من دون الناس ) واملراد من الناس مجيع الناس فالالم فيه لالستغراق ألMم قالوا ( لن يدخل :  قال ابن عاشور •
  اجلنة إال من كان هوداً ) .

  فأكذQم اهللا بقوله :
َتَمنـَُّوا اْلَمْوَت ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ (    ) على قولني : فـََتَمنـَُّوا اْلَمْوتَ تلف العلماء يف معىن (وقد اخ)  فـَ

  دعاهم لتمين املوت إن كانوا من أهل اجلنة كما يزعمون . القول األول :
ألن من اعتقد أنه من أهل اجلنة كان املوت أحب إليه من احلياة ، ملا يصري إليه من نعيم اجلنة ويزول عنه أذى الدنيا ، فأحجموا  

  فرقاً من اهللا لقبح أعماهلم ، وحرصهم على الدنيا . عن متي ذلك
  وهذا القول رجحه ابن جرير . 
، يف أن اجلنة خالصة هلم دون الناس، وليسوا بصادقني رط مفقود، وهو كوMم صادقنيوعلق متنيهم على ش قال أبو حيان : •

أنه من أهل اجلنة ، اختار أن ينتقل إليها ، وأن  فال يقع التمين : واملقصود من ذلك التحدي وإظهار كذQم ، وذلك أن من أيقن
  خيلص من املقام يف دار األكدار ، وأن يصل إىل دار القرار.

  باجلنة ، كعثمان ، وعلّي ، وعمار ، وحذيفة ، أMم كانوا خيتارون املوت . eكما روي عمن شهد له رسول اهللا 
  أحيا فأقتل ) ملا علم من فضل الشهادة.( ليتين أحيا مث أقتل مث  eويف احلديث الصحيح أنه قال 

  وروي عن حذيفة أنه كان يتمىن املوت ، فلما احتضر قال : حبيب جاء على فاقة.
  وعن عمار ، ملا كان بصفني قال : غداً نلقى األحبة ، حممداً وصحبه.

 ، فقال : يا بّين ال يبايل أبوك ، أعلى وعن علّي أنه كان يطوف بني الصفني بغاللة ، فقال له ابنه احلسن : ما هذا بزّي احملاربني
  املوت سقط ، أم عليه سقط املوت.

  وكان عبد اهللا بن رواحة ينشد ، وهو يقاتل الروم :
  يا حبذا اجلنة واقرتاQا . . .طيبة وبارد شراQا

  علمهم بكذQم .املراد املباهلة ، أي : ادعـوا باملوت على أكذب الفريقني منا ومنكم فما دعوا ل القول الثاني :
وقال : هذا هو املتعني وهو الدعاء على أي الفريقني أكذب منهم أو من املسلمني على وجه  ورجح هذا القول ابن كثير 

َزَعْمُتْم ُقْل يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َهاُدوا ِإْن املباهلة ، ونقله ابن جرير عن قتادة وأيب العالية والربيع بن أنس ، ونظري هذه اآلية قوله تعاىل (
) فهم  َوال يـََتَمنـَّْونَُه أَبَدًا ِمبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمنيَ .  أَنَُّكْم أَْولَِياُء لِلَِّه ِمْن ُدوِن النَّاِس فـََتَمنـَُّوا اْلَمْوَت ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ 

ؤه وقالوا لن يدخل اجلنة إال من كان هودًا أو نصارى ، دُعوا إىل املباهلة والدعاء عليهم لعائن اهللا ملا زعموا أMم أبناء اهللا وأحبا
على أكذب الطائفتني منهم أو من املسلمني ، فلما نكلوا عن ذلك ، علم كل أحد أMم ظاملون ، ألMم لو كانوا جازمني مبا هم 

  فيه لكانوا أقدموا على ذلك ، فلما تأخروا عِلم كذQم .
  ومسيت هذه املباهلة متنياً ، ألن كل حمق يود لو أهلك اهللا املبطل املناظر له . ثير :قال ابن ك •
  أي : ولن يتمنوا املوت ما عاشوا بسبب ما اجرتحوه من الذنوب واآلثام .) َوَلْن يـََتَمنـَّْوُه أََبدًا ِبَما َقدََّمْت أَْيِديِهْم  ( 



 ١٥٣

م إياهم ، وقوهلم ( أرنا اهللا جهرة ) ، وقوهلم ( اجعل لنا إهلًا ) وقوهلم ( والذي قدمته أيديهم : تكذيبهم األنبياء ، وقتله •
  فاذهب أنت وربك ) واعتداؤهم يف السبت ، وسائر الكبائر اليت مل تصدر من أمة قبلهم وال بعدهم.

  ( ولن يتمنوه أبداً مبا قّدمت أيديهم )  هذا من املعجزات ، ألنه إخبار بالغيب . قال أبو حيان : •
ضيفت األعمال إىل اليد ، ألن أكثر اجلنايات اليت يرتكبها اإلنسان تكون بيده فأضيفت سائر أعمال اجلوارح إىل اليد وأ •

  تغليباً ، فتحريف التوراة كان باليد ، وقتل األنبياء كان باليد .
ون ( املوت ) ألMم إذا علموا سوء طريقتهم وكثرة قوله تعاىل ( ِمبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم )  فبيان للعلة اليت هلا ال يتمن قال الرازي : •

 ذنوQم دعاهم ذلك إىل أن ال يتمنوا املوت.
  .أعظم الظلم الشرك باهللا كما تقدم، و م Qم وبأعماهلم وسيجازيهم عليها، أن اهللا علي) 5ديد لكل ظامل َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمينَ ( 
م بالظاملني ) فهو كالزجر والتهديد ألنه إذا كان عاملًا بالسر والنجوى ومل ميكن إخفاء قوله تعاىل ( واهللا عليه قال الرازي : •

شيء عنه صار تصور املكلف لذلك من أعظم الصوارف عن املعاصي ، وإمنا ذكر الظاملني ألن كل كافر ظامل وليس كل ظامل  
  كافراً فلما كان ذلك أعم كان أوىل بالذكر. 

  ي : اليهود .أ)  َولََتِجَدنـَُّهمْ  ( 
  أي : على طول العمر ، ملا يعلمون من مآهلم السيئ وعاقبتهم عند اهللا اخلاسرة .) َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة  ( 
واملراد من الناس يف الظاهر مجيع الناس أي مجيع البشر فهم أحرصهم على احلياة فإن احلرص على احلياة  قال ابن عاشور : •

  أن الناس فيه متفاوتون قوة وكيفية وأسباباً .غريزية يف الناس إال 
، وال العرب ال يعرفون إال هذه احلياة ، ألن مشركيالذين أشركوا الذين ال كتاب هلم : وأحرص منأي)  َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا( 

  واألول أصح . ، علم هلم من اآلخرة ، وقيل : إن الكالم مت يف ( حياة ) مث استأنف اإلخبار عن طائفة من املشركني
  فيه وجهان : )َوِمَن الذين َأْشرَُكوْا  ( قال في التسهيل : •
أن يكون عطفًا على ما قبله فيوصل به ، وملعىن أن اليهود أحرص على احلياة من الناس ومن الذين أشركوا ، فحمل  أحدهما : 

بالذكر بعد دخوهلم يف عموم الناس ألMم ال  كواعلى املعىن كأنه قال : أحرص من الناس ومن الذين أشركوا ، وخص الذين أشر 
  يؤمنون باآلخرة فإفراط حبهم للحياة الدنيا .

يـََودُّ َأَحُدُهْم َلْو يـَُعمَُّر  (ن الذين أشركوا قوم ـأن يكون من الذين أشركوا ابتداء كالم فيوقف على ما قبله ، واملعىن : م واآلخر :
  .فحذف املوصوف ) أَْلَف َسَنٍة 

؛ ألن الكالم إمنا هو يف اليهود ، وعلى الثاين خيرج ، واألول أظهر: أراد به ا]وس ، ألMم يقولون مللوكهم عش ألف سنة  وقيل 
  م .الكالم عنه

هم أحرص على احلياة من كل أحد من الناس ، حىت من املشركني الذين ال يؤمنون بأحد من الرسل  قال السعدي : •
  والكتب .

  أي : يتمىن أحدهم .)  يـََودُّ َأَحُدُهمْ  (
  أي : أن يعيش ألف سنة ، وهذا أبلغ ما يكون من احلرص ، متنوا حالة هي من احملاالت .) َلْو يـَُعمَُّر أَْلَف َسَنٍة  (
  وعرب باأللف ألن العرب كانت تعرب به عند إرادة املبالغة . •
ملراد أنه تعاىل بّني بعدهم عن متين املوت من حيث إMم يتمنون هذا البقاء : (يـََودُّ َأَحُدُهْم َلْو يـَُعمَُّر أَْلَف َسَنٍة) فاقال الرازي •

  وحيرصون عليه هذا احلرص الشديد، ومن هذا حاله كيف يتصور منه متين املوت.



 ١٥٤

  اهللا . مببعده ومنجيه من عذاب –مهما عّمر  –أي : وما طول العمر ) َوَما ُهَو ِبُمَزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأْن يـَُعمََّر ( 
إذا عرفت معىن اآلية فاعلم أن اهللا قد أوضح هذا املعىن مبينًا أن اإلنسان لو متع ما متع من السنني مث  قال الشنقيطي : •

انقضى ذلك املتاع وجاءه العذاب ، أن ذلك املتاع الفائت ال ينفعه ، وال يغين عنه شيئاً بعد انقضائه وحلول العذاب حمله. وذلك 
ُهْم مَّا َكانُوْا ُميَتـَُّعوَن ) ، و يف قوله ( أَفـَرَ  هذه هي أعظم آية يف إزالة أَْيَت ِإن مَّتـَّْعَناُهْم ِسِنَني ُمثَّ َجآَءُهم مَّا َكانُوْا يُوَعُدوَن َمآ أغىن َعنـْ

  الداء العضال الذي هو طول األمل. كفانا اهللا واملؤمنني شره .
  م على ا]ازاة بأعماهلم ، فاهللا بصري بالذي يعملونه من ظاهر وباطن ، وخري وشر .5ديد هل)  َواللَُّه َبِصيٌر ِبَما يـَْعَمُلونَ ( 
  وبصري جيوز أن يكون من اإلبصار بالعني ، وجيوز أن يكون من اإلبصار بالعلم  •

  الفوائد :
  تكذيب اليهود الذين قالوا لنا اآلخرة دون الناس . - ١
  قبة .أن الكافر يكره املوت ملا يعلم من سوء العا - ٢
  إثبات علم اهللا للمستقبل . - ٣
  أن اليهود أحرص الناس على حياة . - ٤
  ذم احلرص على احلياة ، وأن ذلك من صفات اليهود . - ٥
  أن كل من كان مذنباً عاصياً هللا فإنه يكره املوت . - ٦
  أن اإلنسان مهما طال عمره فإنه البد أن ميوت . - ٧
  إذا كان يف معصية ، بل يكون وباًال وعذاباً عليه . أن طول العمر ال ينفع اإلنسان شيئاً  - ٨
  إثبات البصر هللا تعاىل . - ٩
قًا لَِّما بـَْيَن َيَدْيِه َوهُ (  َمن َكاَن َعُدّواً  .ًدى َوُبْشَرى ِلْلُمْؤِمِنينَ ُقْل َمن َكاَن َعُدّوًا لِِّجْبرِيَل فَِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلى قـَْلِبَك بِِإْذِن الّلِه ُمَصدِّ

  ) لِّّلِه َوَمآلِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْبرِيَل َوِميَكاَل فَِإنَّ الّلَه َعُدوٌّ لِّْلَكاِفرِينَ 
  ]٩٨-٩٧[البقرة 

 ------------  
ْلِبَك بِِإْذِن الّلِه (  يعًا  أن هذه اآلية : أمجع أهل العلم بالتأويل مج ) قال الطبريُقْل َمن َكاَن َعُدّوًا لِِّجْبرِيَل فَِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلى قـَ

  نزلت جواباً لليهود من بين إسرائيل ؛ إذ زعموا أن جربيل عدو هلم ، وأن ميكائيل ويل هلم .
أتنا Qن عرفنا أنك ، فإن أنبفقالوا: يا أبا القاسم؛ أخربنا عن مخسة أشياء eأقبلت يهود على رسول اهللا عن ابن عباس قال (

خربنا كيف تؤنث املرأة : أ على ما نقول وكيل، قال: هاتوا، قالوا: واهللائيل على بنيه إذ قالما أخذ إسر  ، فأخذ عليهمنيب واتبعناك
: أخربنا ما حرم ا عال ماء املرأة ماء الرجل أنثت. قالوا، وإذعال ماء الرجل ماء املرأة أذكرت ، فإذاوكيف تذكر؟ قال: يلتقي املاءان

 - قال أمحد: قال بعضهم يعين اإلبل  -، فلم جيد شيئًا يالئمه إال ألبان كذا : كان يشتكي عرق النساءسه؟ قالإسرائيل على نف
: ملك من مالئكة اهللا عز وجل موكل بالسحاب بيديه أو يف يديه فحرم حلومها. قالوا: صدقت. قالوا: فأخربنا ما هذا الرعد؟ قال

ت الذي نسمع؟ قال: صوته. قالوا: صدقت. ا الصو : فما هذلسحاب يسوقه حيث أمره اهللا تعاىل. قالواخمراق من نار يزجر به ا
من نيب إال وله ملك يأتيه باخلري، فأخربنا من صاحبك؟ قال: ، إنه ليس وهي اليت نتابعك إن أخربتنا Qا : إمنا بقيت واحدةقالوا

لقطر والنبات رمحة وا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالزل باحلرب والقتال والعذاب عدونا: جربيل ذاك الذي ين. قالواuجربيل 
ْربِيلَ ، فأنزل اهللا  (لكان   ) .... ُقْل َمن َكاَن َعُدّواً جلِِّ



 ١٥٥

: ومن عجيب 5افت اعتقادهم أMم يثبتون أنه ملك مرسل من اهللا ويبغضونه ، وهذا من أحط دركات  قال ابن عاشور •
طاط األمة ألنه ينبئ عن تظاهر آرائهم على االحنطاط يف العقل والعقيدة ، وال شك أن اضطراب العقيدة من أكرب مظاهر احن

  اخلطأ واألوهام .
ر احلكيم على قلبك من اهللا بإذنه، فهو أي من عادى جربيل فليعلم أنه الروح األمني الذي نزل بالذك) فَِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلى قـَْلِبَك  (

، وكما برسول يلزمه اإلميان جبميع الرسلن آمن ، كما أن ممجيع الرسل، ومن عادى رسوًال فقد عادى رسول من رسل اهللا ملكي
(ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن بِاللَِّه َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن َأْن يـَُفرُِّقوا بـَْنيَ اللَِّه ، كما قال تعاىل ول فإنه يلزمه الكفر جبميع الرسلأن من كفر برس

كذلك من ، و آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم ) فحكم عليهم بالكفر احملقق إذا...ْعٍض َوُرُسِلِه َويـَُقوُلوَن نـُْؤِمُن بِبَـْعٍض َوَنْكُفُر بِبَـ 
َوِإنَُّه لََتنزِيُل َربِّ ينزل بأمر ربه، كما قال تعاىل (، وإمنا يل ال ينزل باألمر من تلقاء نفسه، ألن جرب عادى جربيل فإنه عدو هللا

  ) .َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِذرِينَ  . نـََزَل بِِه الرُّوُح اْألَِمنيُ .  اْلَعاَلِمنيَ 
فقوله ( فإنه ) أي : جربيل ، ( نزّله ) أي : نّزل القرآن ، مع أن القرآن مل يسبق له ذكر ، لكن عاد الضمري للقرآن ، ألنه  •

  يها .مفهوم من السياق كما يف قوله تعاىل ( ما ترك على ظهرها من دابة ) فحذفت األرض لداللة السياق عل
  : قوله تعاىل ( فَِإنَُّه نـَزََّلُه على قـَْلِبَك ) اهلاء يف قوله تعاىل ( فإنه ) ويف قوله ( نزله ) إىل ماذا يعود ؟ قال الرازي •

اجلواب فيه قوالن : أحدمها : أن اهلاء األوىل تعود على جربيل والثانية : على القرآن وإن مل جير له ذكر ألنه كاملعلوم كقوله ( َما 
َرَك على َظْهرَِها ِمن َدابٍَّة ) يعين على األرض وهذا قول ابن عباس وأكثر أهل العلم ، أي إن كانت عداو5م ألن جربيل ينزل تَـ 

  القرآن فإمنا ينزله بإذن اهللا.
 رمحه اهللا : وخص القلب بالذكر ؛ ألنه موضع العقل والعلم وتلقي املعارف .قال القرطبي  •
من غري مساع  eإنه نزله على قلبك ) : ظاهر هذه اآلية أن جربيل ألقى القرآن على قلب النيب يف قوله ( ف قال الشنقيطي •

قراءة ، ونظريها يف ذلك قوله تعاىل : ( نزل به الروح األمني على قلبك ) ولكنه بني يف مواضع أخر أن معىن ذلك : أن امللك 
َال ه، وذلك هو معىن تنزيله على قلبه ، وذلك كما يف قوله تعاىل : ( يقرؤه عليه حىت يسمعه منه، فتصل معانيه إىل قلبه بعد مساع

َنا َمجَْعُه َوقـُْرآنَُه  .ُحتَرِّْك بِِه ِلَساَنَك لِتَـْعَجَل ِبِه  َنا بـََيانَُه  .فَِإَذا قـََرأْنَاُه فَاتَِّبْع قـُْرآنَُه  .ِإنَّ َعَليـْ ِلُك احلَْقُّ فـَتَـَعاَىل اللَُّه اْلمَ ) وقوله : (ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ
 ) . َوَال تـَْعَجْل بِاْلُقْرآِن ِمن قـَْبِل أَن يـُْقَضى ِإلَْيَك َوْحُيُه َوُقل رَّبِّ زِْدِين ِعْلماً 

 ) فيه أن جربيل ال ينزل من عند نفسه بل ينزل بإذن اهللا . بِِإْذِن الّلهِ قوله تعالى (  •
قاً لَِّما بـَْيَن َيَدْيِه (    ه .سبق الكالم عن معنا)ُمَصدِّ
  . أي : هدى لقلوQم) َوُهًدى ( 
( ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهدًى َوِشَفاٌء ) وبشرى هلم باجلنة ، وليس ذلك إال للمؤمنني ، كما قال تعاىل : )  َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِنينَ ( 

  .  )(َونـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِننيَ وقال تعاىل : 
البشرى اإلخبار حبصول أمر سار أو برتقب حصوله ، فالقرآن بشر املؤمنني بأMم على هدى وكمال : و  قال ابن عاشور •

  ورضى من اهللا تعاىل وبشرهم بأن اهللا سيؤتيهم خري الدنيا وخري اآلخرة.
ن اهللا ، وأنه منزل على قلب : فقد حصل من األوصاف اخلمسة للقرآن وهي أنه منزل من عند اهللا بإذ وقال رحمه اهللا •

الرسول ، وأنه مصدق ملا سبقه من الكتب ، وأنه هاد أبلغ هدى ، وأنه بشرى للمؤمنني ، الثناء على القرآن بكرم األصل وكرم 
  املقر وكرم الفئة ومفيض اخلري على أتباعه األخيار خرياً عاجًال وواعد هلم بعاقبة اخلري.



 ١٥٦

يقول تعاىل : من عاداين ومالئكيت ورسلي ؛ ورسله تشمل رسله ... ) َمآلِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْبرِيَل َوِميَكاَل َمن َكاَن َعُدّوًا لِّّلِه وَ (
  .(اللَُّه َيْصَطِفي ِمَن اْلَمالِئَكِة ُرُسالً َوِمَن النَّاِس ) من املالئكة والبشر كما قال تعاىل : 

دخال يف املالئكة يف عموم الرسل، مث ُخصَِّصا  ، فإMماامعطف اخلاص على الع هذا من باب )َوِجْربِيَل َوِميَكالَ قوله تعاىل ( •
ن اليهود زعموا أن ؛ ألهو السفري بني اهللا وبني أنبيائه، وقرن معه ميكائيل يف اللفظ، ألن السياق يف االنتصار جلربائيل و بالذكر

  منهما فقد عادى اآلخر وعادى اهللا أيضاً .، فأعلمهم اهللا أن من عادى واحداً جربائيل عدوهم، وميكائيل وليهم
  ُخصا بالذكر تشريفاً هلما وبياناً لفضلهما . وقيل :

اِفرِيَن ) وقد : فإن قيل : فلم قال ( َمن َكاَن َعُدوًَّا لِلَِّه َوَمالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْربِيَل َوِميَكاَل فَِإنَّ اَهللا َعُدٌو لِْلكَ  قال الماوردى •
  يكائيل يف عموم املالئكة فِلَم خصهما بالذكر ؟ فعنه جوابان : دخل جربيل وم

  أMما ُخصَّا بالذكر تشريفاً هلما ومتييزاً. أحدهما :
أن اليهود ملا قالوا جربيل عدّونا ، وميكائيل ولينا ، ُخصَّا بالذكر ، ألن اليهود تزعم أMم ليسوا بأعداء هللا ومالئكته ،  والثاني :

  ل خمصوصان من مجلة املالئكة ، فنص عليهما إلبطال ما يتأولونه من التخصيص.ألن جربيل وميكائي
  : وُخص جربيل بالذكر هنا لزيادة االهتمام بعقاب معاديه وقال ابن عاشور

  أمور :أظهر يف موضع اإلضمار فإنه قال ( عدو للكافرين ) ومل يقل : عدو هلم ، لثالثة )  فَِإنَّ الّلَه َعُدوٌّ لِّْلَكاِفرِينَ ( 
  احلكم على أن من كان عدواً هللا ومن ذُكر ، بأنه يكون كافراً . أوًال :

  أن كل كافر سواء كان سبب كفره معاداة اهللا أوال ، فاهللا عدو له . الثاني :
  . الكفر .  [ قاله الشيخ ابن عثيمني ] –وهي يف هذه اآلية  –بيان العلة  الثالث :

  وضع اإلضمار ، من أجل أن يبني أن عداوة جربيل كفر باهللا .: أظهر هنا يف م قال الشيخ السبت
  الفوائد :

 . eحيث كان موكًال بتنزيل الوحي على رسول اهللا  uشرف جربيل  - ١
 ذم من عادى جربيل . - ٢
كان إذا قام من الليل يقول : ( اللهم رب جربائيل   eشرف جربيل وميكائيل ، وجاء يف صحيح مسلم عن عائشة أن النيب  - ٣

ل وإسرافيل فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيما  كانوا فيه خيتلفون اهدين ملا وميكائي
 اختلف فيه من احلق بإذنك إنك 5دي من تشاء إىل صراط مستقيم ) . 

 أن القلب هو حمل الوعي والفهم . - ٤
 كان بإذن اهللا .eأن نزول جربيل بالوحي على رسول اهللا  - ٥
 وإن كان من املالئكة ، أعداء من البشر من بين آدم ومن أوهلم اليهود . uن جلربيل بيان أ - ٦
 أن هذا القرآن ال يهتدي به وينتفع به ويكون بشرى إال للمؤمنني ، أما غري املؤمنني فإنه ال ينتفع Qذا القرآن . - ٧
 . أن كل من كان عدواً هللا أو مالئكته أو لرسله أو جلربيل وميكال ، فإنه كافر - ٨
(يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولَِياَء تـُْلُقوَن ِإلَْيِهْم أن كل كافر هو عدو هللا ، ويشهد هلذا قوله تعاىل :  - ٩

 .بِاْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِمبَا َجاءَُكْم ِمَن احلَْقِّ ) 
 . لياً ملن وااله وعدواً ملن عاداه، ألن من أحب أحداً كان و كون عدواً للمؤمننيفإنه جيب أن ي، أن كل من كان عدواً هللا -١٠
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َزْلَنا ِإلَْيَك آيَاٍت بـَيـَِّناٍت َوَما َيْكُفُر ِبَها ِإالَّ اْلَفاِسُقوَن)    .(َوَلَقْد أَنـْ
  ]٩٩البقرة: [ 

 ------------------------  
َزْلَنا ِإلَْيَك آيَاٍت بـَيـَِّنا : أي أنزلنا إليك يا حممد عالمات واضحات داالت على نبوتك ، قال ابن جرير يف هذه اآلية )ٍت (َوَلَقْد أَنـْ

وتلك اآليات هو ما حواه كتاب اهللا من خفايا علم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بين إسرائيل والنبأ عما 
، فكان من ذلك يف  e، فأطلع اهللا يف كتابه الذي أنزله على حممد يكن يعلمها إال أحبارهم وعلماؤهمتضمنته كتبهم اليت مل 

أمره اآليات البينات ملن أنصف من نفسه ومل يدعها إىل هالكها احلسد والبغي ، إذ كان يف فطرة كل ذي فطرة صحيحة ؛ 
  من اآليات البينات . ( تفسري الطربي ) . eتصديق من أتى مبثل ما جاء به حممد 

ألظهر أن املراد من اآليات البينات القرآن الذي ال يأيت مبثله اجلن واإلنس ولو كان بعضهم لبعض ظهريًا ، وقال : ا قال الرازي
بعضهم : ال ميتنع أن يكون املراد من اآليات البينات القرآن مع سائر الدالئل حنو امتناعهم من املباهلة ومن متين املوت وسائر 

  من الطعام القليل ونبوع املاء من بني أصابعه وانشقاق القمر .املعجزات حنو إشباع اخللق الكثري 
  أي : وما جيحد Qذه اآليات ويكذب Qا إال اجلاحدون عن الطاعة املاردون عن الكفر .)  َوَما َيْكُفُر ِبَها ِإالَّ اْلَفاِسُقونَ ( 

رون ، ألن كفر آيات اهللا تعاىل هو من باب فسق ( وما يكفر Qا إال الفاسقون )  املراد بالفاسقني هنا : الكاف قال أبو حيان
  العقائد ، فليس من باب فسق األفعال.

  سبق أن الفسق يطلق على الفسق املخرج عن امللة ، وعلى الفسق ما دون ذلك [ عند آية :  ] .
  الفوائد :

 أن القرآن آيات بينات ليس فيها غموض وال إشكال . - ١
تبهات ال يعلم معناها الناس ، فإن مجيع آيات القرآن الكرمي معلومة املعىن وليس الرد على من قال : إن آيات القرآن مش - ٢

فيها شيء جمهول املعىن جلميع األمة ، لو كان فيها شيء جمهول املعىن جلميع األمة مل يكن القرآن بيانًا ، بل كان بعضه بياناً 
 وبعضه غري بيان .

 إال الفاسق اخلارج عن طاعة اهللا . e أنه ال يكفر Qذه اآليات اليت أنزهلا على حممد - ٣
 أن كل من كان أطوع هللا عز وجل وأقوم لطاعته ، كان ظهور اآليات الكرمية يف القرآن أبني عنده وأوضح . - ٤
 جيب العناية Qذا القرآن . - ٥

ُرُهْم ال يـُْؤِمُنوَن)  ُهْم َبْل َأْكثـَ   .(َأوَُكلََّما َعاَهُدوا َعْهدًا نـََبَذُه َفرِيٌق ِمنـْ
  ]١٠٠قرة: الب[

 ------------------------  
ُرُهْم ال يـُْؤِمُنوَن)  ُهْم َبْل َأْكثـَ يقول تعاىل يف هذه اآلية موخبًا هؤالء القوم بنبذ فريق منهم ملا (َأوَُكلََّما َعاَهُدوا َعْهدًا نـََبَذُه َفرِيٌق ِمنـْ

  مث يبني أن هذا النبذ بالعهد لكون أكثرهم ال يؤمنون .) ِمنـُْهمْ  أَوَُكلََّما َعاَهُدوا َعْهداً نـََبَذُه َفرِيقٌ عاهدوا عليه ، يقول (
: أراد تسلية الرسول عند كفرهم مبا أنزل عليه من اآليات بأن ذلك ليس ببدع منهم ، بل هو سجيتهم وعاد5م  قال الرازي •

ألن من يعتاد منه هذه الطريقة ال وعادة سلفهم على ما بينه يف اآليات املتقدمة من نقضهم العهود واملواثيق حاًال بعد حال 
  يصعب على النفس خمالفته كصعوبة من مل جتر عادته بذلك

  والنبذ الطرح واإللقاء ، ومنه مسي اللقيط منبوذاً . •
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: هي كي العرب ، فلما بُِعَث كفروا به، وقال عطاءقيل إن اليهود عاهدوا لئن خرج حممد لنؤمنن به ولنكونن معه على مشر  •
 وبني اليهود فنقضوها ، كفعل قريظة والنظري . eانت بني النيب العهود اليت ك

عند هذه اآلية ، قال : ذكر يف هذه اآلية أن اليهود كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم، وصرح يف موضع  قال الشنقيطي •
َوابِّ ِعْنَد اللَِّه الَِّذيَن  (إِ هو املعاهد هلم وأMم ينقضون عهدهم يف كل مرة ، وذلك يف قوله تعاىل :  eآخر أن رسول اهللا  نَّ َشرَّ الدَّ

ُقُضوَن َعْهَدُهْم ِيف ُكلِّ َمرٍَّة َوُهْم ال يـَتـَُّقوَن) .  َكَفُروا فـَُهْم ال يـُْؤِمُنونَ  ُهْم ُمثَّ يـَنـْ  .الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمنـْ
ُهْم ) ( َوال تَـ وصرح يف آية أخرى بأMم أهل خيانة إال القليل منهم ، وذلك يف قوله :  ُهْم ِإالَّ قَِليًال ِمنـْ  .زَاُل َتطَِّلُع َعَلى َخائَِنٍة ِمنـْ

فَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا قـُُلوبـَُهْم جيب احلذر من اليهود ، فإن من دأQم الغدر ونقض العهود ، كما قال تعاىل ( •
ُهْم ِإالَّ قَِليالً ِمنـُْهمْ َوال تـَزَاُل َتطَِّلُع ) وقال تعاىل ( قَاِسَيةً   ) . َعَلى َخائَِنٍة ِمنـْ

ُرُهْم ال يـُْؤِمُنونَ (    أي : بل أكثر اليهود ال يؤمن بالتوراة اإلميان الصادق لذلك ينقضون العهود واملواثيق . ) َبْل َأْكثـَ
  أكثرهم ال يؤمنون ) . : وليس املراد أن ذلك الفريق قليل منهم فنبه على أنه أكثرهم بقوله ( بل قال ابن عاشور •
وملا كان الفريق ينطلق على القليل والكثري ، وأسند النبذ إليه ، كان فيما يتبادر إليه الذهن أنه حيتمل أن  قال أبو حيان : •

فكان  يكون النابذون قليًال ، فبني أن النابذين هم األكثر ، وصار ذكر األكثر دليًال على أن الفريق هنا ال يراد به اليسري منهم ،
  هذا إضراباً عما حيتمله لفظ الفريق من داللته على القليل.

  الفوائد :
 توبيخ من عاهد عهداً فنبذه . - ١
إمنا كان من  –الذي حصل  –أنه إذا وقع اخلطاب من بعض قوم فإنه ال ينسب إىل اجلميع ، بل العدل أن يشار إىل أن هذا  - ٢

 عضهم منه .فريق منهم لئال يلحق العار مجيع القوم مع براءة ب
 : أن من خصال النفاق الغدر بالعهد . eأن نقض العهد عالمة على نقض اإلميان ، وهلذا جاء يف احلديث عن النيب  - ٣

ٌق ِلَما َمَعُهْم نـََبَذ َفرِيٌق ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِكتَ  ( اَء ظُُهورِِهْم َكأَنـَُّهْم ال اَب اللَِّه َورَ َوَلمَّا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدِّ
  .)  يـَْعَلُمونَ 

  ]١٠١سورة البقرة: [
----------------  

  ) أي : وملا أتاهم رسول ، مرسل من عند اهللا وهو حممد .(َوَلمَّا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد اللَِّه 
  ن اآليات يف الكالم عنهم .) الضمري يعود إىل اليهود وأحبارهم ، أل َوَلمَّا َجاَءُهمْ وقوله تعاىل  (  •
  هذه اآلية كسابقتها ، فيها التوبيخ هلؤالء القوم الذين عرفوا احلق لكن فريقاً منهم نبذه وكأMم ال يعلمون . •
، الذي أخذ اهللا امليثاق على الرسل لئن بعث وهم أحياء ليؤمنن به ، وهم  eهو حممد  )َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد اللَِّه قوله تعاىل (  •

  أخذوا امليثاق على أقوامهم بذلك . أيضاً 
) ، (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة e، وسيد ولد آدم كما قال أفضل الرسل ) نّكر رسول للتعظيم ، فهو َرُسولٌ قوله تعاىل ( •

  ( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر ) . eويف حديث أيب سعيد قال 
ٌق ِلَما َمَعُهْم (    ، أي : مصدق للذي معهم من التوراة واإلجنيل . ما ) موصولة) ( ُمَصدِّ
  وتصديق  من وجهني : •

  أنه كان معرتفاً بنبوة موسى وبصحة التوراة . األول :
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، فإذا أتى حممد كان جمرد جميئه مصدقًا للتوراة ، فهو  eأنه مصدقًا ملا معهم من حيث إن التوراة بشرت مبقدم حممد  الثاني :
  . eشارة به مصدق ملا جاء فيها من الب

أي : طرح وترك فريق من الذين أنزل عليهم وهم اليهود )  نـََبَذ َفرِيٌق ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِكَتاَب اللَِّه َورَاَء ظُُهورِِهمْ (  
قول العرب: ) أي خلف ظهورهم ، وهو مثل ُيضرب ملن يستخف بالشيء فال يعمل به، تَورَاَء ُظُهورِِهْم والنصارى كتاب اهللا ( 

  اجعل هذا خلف ظهرك ، ودبر أذنك ، وحتت قدمك ، أي اتركه وأعرض عنه .
  وقد اختلف العلماء يف املراد بكتاب اهللا هنا على قولني : •

  أMم نبذوا التوراة وأعرضوا عنها .قيل : 
  أن املراد بالكتاب هنا هو القرآن .وقيل : 

  ورجح كثري من العلماء القول األول .
  مرجحاً القول األول : وهذا هو األقرب ، لوجهني : يقال الراز  •
  أن النبذ ال يعقل إال فيما متسكوا به أوالً وأما إذا مل يلتفتوا إليه ال يقال إMم نبذوه . األول : 
معىن ألن مجيعهم ال أنه قال ( نـََبَذ َفرِيٌق ّمَن الذين أُوُتوْا الكتاب ) ولو كان املراد به القرآن مل يكن لتخصيص الفريق  الثاني : 

  يصدقون بالقرآن .
  : : قوله تعاىل ( كتاب اهللا وراء ظهورهم ) قال الشوكاني •

، ومبا أنزل عليه بعد أن أخذ اهللا عليهم يف التوراة واإلميان به واتباعه ، وبني هلم صفته ،   e: التوراة ، ألMم ملا كفروا بالنيب قيل 
  ورفضاً ملا فيها . كأن ذلك منهم نبذاً للتوراة ونقضاً هلا

أن يراد بالكتاب هنا القرآن ، أي جاءهم رسول من عند اهللا مصدق ملا معهم من التوراة نبذوا كتاب اهللا الذي جاء به  ويجوز
  هذا الرسول ، وهذا أظهر .

، كفر ، إذ الكفر ببعض  e: ومعىن نبذهم له : اطراح أحكامه ، أو اطراح ما فيه من صفة رسول اهللا  قال أبو حيان •
  باجلميع .

  مفهومه أن فريقاً منهم آمن كالنجاشي من النصارى ، وعبد اهللا بن سالم من اليهود ) . قوله تعاىل ( فريق ... ) •
: ذكر يف هذه اآلية الكرمية أن كثريًا من اليهود نبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم ومل يؤمنوا به ، وبني يف موضع  قال الشنقيطي •

ُهُم مل يؤمنوا بالكتاب هم األكثر ، وذلك يف قوله تعاىل : آخر أن هؤالء الذين  ( َوَلْو آَمَن أَْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْريًا َهلُْم ِمنـْ
  .اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهُم اْلَفاِسُقوَن) 

  النبذ : الطرح واإللقاء والرتك واالستغناء . )نـََبَذ َفرِيٌق قوله تعاىل (  •
) تشبيه هلم مبن ال يعلم شيئًا مع كوMم يعلمون علمًا يقينًا من التوراة مبا جيب عليهم من اإلميان Qذا النيب َلُمونَ َكأَنـَُّهْم ال يـَعْ ( 
e . ولكنهم ملا مل يعملوا بالعلم ، بل عملوا عمل من ال يعلم من نبذ كتاب اهللا وراء ظهورهم ، كانوا مبنزلة من ال يعلم ،  

َوِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتوا رك احلق وكتمانه وتكذيبه وجحده بعد معرفته قال تعاىل ( وهذا من أخص صفات اليهود ، ت
  ) . ِبْئَس َما َيْشتَـُرونَ اْلِكَتاَب لَُتبَـيـِّنُـنَُّه لِلنَّاِس َوال َتْكُتُمونَُه فـََنَبُذوُه َورَاَء ُظُهورِِهْم َواْشتَـَرْوا بِِه َمثَناً قَِليالً فَ 

، كما ك طريقهم يف ترك احلق بعد معرفته، ومثلهم من سلب عليهم ألMم عرفوا احلق وتركوههلذا وصفهم اهللا عز وجل باملغضو و 
  قال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى .
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َمَثُل الَِّذيَن ُمحُِّلوا التـَّْورَاَة ُمثَّ َملْ ، بل أقل وأسوأ حاًال منه ، كما قال تعاىل فيهم (  وملّا مل ينتفعوا بعلمهم صاروا كمن ال يعلم
 ) . يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ  َحيِْمُلوَها َكَمَثِل احلَِْماِر َحيِْمُل َأْسَفاراً بِْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآياِت اللَِّه َواللَُّه ال

  الفوائد :
 .(َوَلمَّا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّه ) ، لقوله تعاىل :  eصدق رسالة النيب  - ١
(ُقْل مرسل إىل بين إسرائيل ، كما أنه مرسل إىل األميني وهم العرب ، بل وإىل الناس أمجعني ، قال تعاىل :  eأن رسول اهللا  - ٢

يعًا الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض ال ِإلََه ِإالَّ ُهَو ُحيِْيي َوُميِيُت فَآِمُنوا بِ يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإينِّ َرُسوُل ا اللَِّه َوَرُسولِِه النَِّيبِّ للَِّه إِلَْيُكْم مجَِ
 .اْألُمِّيِّ الَِّذي يـُْؤِمُن بِاللَِّه وََكِلَماتِِه َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن) 

 كان مصدقاً ملا جاءت به الرسل السابقة ، أي مقراً بأMا صدق وشاهد بصدق .  eل اهللا أن رسو  - ٣
 مصدقاً ملا معهم، فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. eقيام احلجة على بين إسرائيل، حيث كان حممداً  - ٤
 لكتاب وعرفوا احلق .أن الذين نبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم من بين إسرائيل ، نبذوه عن علم ، ألMم أوتوا ا - ٥
) والذي ينبذ كتاب اهللا وراء َورَاَء ُظُهورِِهْم أن نبذ هؤالء الفريق من الذين أتوا الكتاب نبذ ال يرجى معه إقبال ، لقوله : (  - ٦

  ظهره يف الدنيا ، يؤتى كتابه يوم القيامة من وراء ظهره جزاًء وفاقاً .
 ) .َكأَنـَُّهْم ال يـَْعَلُمونَ ن جهل ، وهلذا قال : (أن من نبذ عن علم ؛ أشد قبحاً ولوماً ممن نبذ ع - ٧
 التحذير من رد احلق بعد العلم . - ٨
 أن من رد احلق بعد العلم به ففيه شبه من بين إسرائيل من اليهود والنصارى . - ٩

ُلوا الشََّياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ  (  الشََّياِطيَن َكَفُروا يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّْحَر َوَما أُْنِزَل  َواتـَّبَـُعوا َما تـَتـْ
َنٌة َفال ُهَما َما يـَُفرُِّقوَن  َعَلى اْلَمَلَكْيِن بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يـَُعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى يـَُقوال ِإنََّما َنْحُن ِفتـْ َتْكُفْر فـََيتَـَعلَُّموَن ِمنـْ

َفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشتَـَراُه َما ْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهْم ِبَضارِّيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه َويـَتَـَعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم وَ ِبِه بَـ  ال يـَنـْ
ُفَسُهْم لَ  ٌر َلْو  .  ْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ َلُه ِفي اْآلِخَرِة ِمْن َخالٍق َولَِبْئَس َما َشَرْوا ِبِه أَنـْ َوَلْو أَنـَُّهْم آَمُنوا َواتـََّقْوا َلَمُثوبٌَة ِمْن ِعْنِد اللَِّه َخيـْ

  ) . َكانُوا يـَْعَلُمونَ 
  ]١٠٢[البقرة : 

 ------------------------  
  ان ، وابن جرير مجع بني املعنيني .، وقيل : من كان يف زمن سليم e: أي اليهود ، قيل : من كان يف زمن النيب  ) (َواتـَّبَـُعوا

  من االتباع املعروف . وقيل :فعلوا واختاره ابن جرير ،  قيل :ومعىن اتبعوا :  •
ُلوا الشََّياِطيُن (   تـْ من التالوة ، أي  قيل :( ما ) هنا موصولة ، أي : الذي تتلوه الشياطني ، ويف معىن ( تتلوا ) قوالن : ) َما تـَ

  : تّتبع وتعمل به . ( هذا يتلوا هذا أي يتبعه ) . وقيل ، حتّدث وخترب به وتقصه
فابتلي هؤالء اليهود عقوبة هلم على نبذ كتاب اهللا ، باتباع ما تتلوا الشياطني ، وهكذا من ترك احلق مع علمه به ، ابتلي  •

)  ملَْ يـُْؤِمُنوا بِِه أَوََّل َمرٍَّة َونََذُرُهْم ِيف طُْغَياMِِْم يـَْعَمُهونَ  َونـَُقلُِّب أَْفِئَدتـَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَماوعوقب باتباع الباطل ، كما قال تعاىل ( 
  ) . َكالَّ بَْل رَاَن َعَلى قـُُلوQِِْم َما َكانُوا َيْكِسُبونَ ) ، وقال تعاىل (   فـََلمَّا زَاُغوا أَزَاَغ اللَُّه قـُُلوبـَُهمْ وقال تعاىل ( 

  بالشياطني هنا شياطني اجلن ، وهذا هو املفهوم من هذه اآلية . ) املرادالشََّياِطُني قوله تعاىل (
( على ) مبعىن ( يف ) أي : يف ملك سليمان أي : يف قصصه  وقيل  أي : على عهد ملك سليمان ،) َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن (  

  وصفاته وأخباره .
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ان ) ألن اهللا قد مجع له بني النبوة وامللك العظيم وهو سليمان بن داود عليهما السالم ، وإمنا قال اهللا ( على ملك سليم •
  خالف ما يزعمه اليهود فقط أنه ملك فقط .

والسحر موجود قبل زمان سليمان عليه السالم ، فهو موجود يف زمن موسى كما ذكر اهللا عن سحرة فرعون ، وموسى قبل  •
اهللا صاحل وهو قبل إبراهيم اخلليل عليه السالم فقـد قال قوم سليمان مبدد طويلة ، بل إن السحر كان موجوداً ومعروفاً يف زمن نيب 

َا أَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّرِينَ صاحل له (   ) أي : من املسحورين . قَاُلوا ِإمنَّ
فالشياطني كانت تأيت بالسحر وتعلمه قبل سليمان عليه السالم ، وتعّلمه الناس ، وإمنا أخرب عز وجل عن اليهود أMم اتبعوا ما 

  ه الشياطني على عهد سليمان عليه السالم ألن الشياطني وأتباعهم من اليهود نسبوا ذلك إىل سليمان كذباً منهم وزوراً .تتلو 
أي : وما كفر سليمان بتعلم السحر وتعليمه كما يزعمه الشياطني وأتباعهم من اليهود ، ألنه رسول من ) َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن ( 

  وأسبابه . عند اهللا معصوم من الكفر
وهذه اآلية تربئة لسليمان من الكفر ، ألن اليهود نسبوه إىل السحر ، وملا كان السحر كفراً كان مبنزلة من نسبه إىل الكفر . (  •

  فليس هناك أحد قال إن سليمان كافر لكن نسبوه للسحر والسحر كفر ) .
 عليه السالم عن الكفر ، وذلك يدل على أن القوم نسبوه إىلفهذا تنزيه له  ) قال الرازي : قوله تعاىل ( َوَما َكَفَر سليمان •

  الكفر والسحر : قيل فيه أشياء :
ما روي عن بعض أخبار اليهود أMم قالوا : أال تعجبون من حممد يزعم أن سليمان كان نبيًا وما كان إال ساحرًا ،  أحدها : 

  فأنزل اهللا هذه اآلية.
  منه. ا أMم أخذوا السحر عن سليمان فنزهه اهللا تعاىلأن السحرة من اليهود زعمو  وثانيها :
  أن قوماً زعموا أن قوام ملكه كان بالسحر فربأه اهللا منه ألن كونه نبياً ينايف كونه ساحراً كافراً ،  وثالثها :

  .وأخذ العلماء من هذه اآلية كفر الساحر  •
  لذي برأه منه الصق بغريه فقال :مث بني تعاىل أن ا

  هذا دليل آخر على كفر من تعلم السحر .)  الشََّياِطيَن َكَفُروا َوَلِكنَّ (  
  . ) َوَلِكنَّ الشََّياِطَني َكَفُرواتفسري لقوله () يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّْحَر  (
لكوين ، والسحر لغة : ما خفي ولطف سببه ، ويف الشرع : عزائم ورقى وعقد ينفث فيها فتؤثر يف العقول واألبدان بإذن اهللا ا •

  وال حيصل إال بالشعوذة ودعاء الشياطني واالستعانة Qم والكفر باهللا .
على ملك  تبعوا ما تتلوا الشياطنيا( ما ) موصولة مبعىن ( الذي ) واملعىن : ) َوَما أُْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت ( 

  . ماروتواآلخر  أحدمها هاروتسليمان ، واتبعوا الذي أنزل على املَلكني 
( ما أنزل اهللا من داء إال أنزل له دواء ، علمه من علمه ، وجهله من جهله ) رواه  eواملراد باإلنزال هنا مبعىن اخللق كما قال 

  أمحد .
) رواه اخلزائن ... ستيقظ ليلة فقال : سبحان اهللا! ماذا أنزل الليلة من الفنت، ما أنزل منا eأن النيب وكما يف حديث أم سلمة (

  البخاري .
واملراد بامللكني هؤالء: ملكان أنزال إىل األرض وأذن هلما يف تعليم السحر، وأنه جائز يف حقهما، ابتالء وامتحانًا للناس،  •

ان بعدما بّني هلم على ألسنة الرسل أن ذلك ال جيوز ، فأكثر املفسرين على أن هاروت وماروت ملكان أُنزِال إىل األرض يعلم
  السحر ابتالء واختباراً للناس .
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وقد روي يف سبب نزول هاروت وماروت إىل األرض وما كان من أمرمها آثار غريبة جدًا عن مجع من السلف ، بل روي يف  •
َعُلوَن َما ال يـَْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويـَفْ ... وكل ذلك ال يصح وباطل ، وكيف تصح واهللا يقول ( eذلك حديث مرفوع إىل النيب 

  ) . ال َيْسِبُقونَُه بِاْلَقْوِل َوُهْم بَِأْمرِِه يـَْعَمُلونَ ) وقال ( يـُْؤَمُرونَ 
   قوله تعاىل ( ببابل ) اسم بلد يف العراق . •
  ال تصح فيما يتعلق Qذه اآلية ال يصح منها شيء . وقد جاءت روايات كثرية إسرائيلية •
  : هؤالء امللكني : هاروت وماروت .أي ) ِمْن َأَحٍد   َوَما يـَُعلَِّمانِ (  

َنٌة (  َنٌة ( أي : يقوال له ناصحني وحمذرين ) َفال َتْكُفرْ  َحتَّى يـَُقوال ِإنََّما َنْحُن ِفتـْ َا َحنُْن ِفتـْ أي : إمنا حنن يف تعليمنا السحر ) ِإمنَّ
  . تكفر بتعلم السحرأي : فال )  َفال َتْكُفرْ ابتالء وامتحان للناس ، ليظهر مدى متسكهم يف دينهم ( 

، فأخذ عليهما لذي أراد اهللا أن يبتلي به الناسقال احلسن يف تفسري اآلية : نَعم ، أنزل امللكان بالسحر ليعلما الناس البالء ا
َنٌة  امليثاق أن ال يعلما أحداً حىت يقوال ( َا َحنُْن ِفتـْ   ) . َفال َتْكُفرْ  ِإمنَّ
َنٌة ما أحداً حىت يقوال (وقال قتادة : كان أخذ عليهما أال يعل َا َحنُْن ِفتـْ   ) أي : بالء ابتلينا به (فال تكفر) .َفال َتْكُفرْ  ِإمنَّ

َنُتكَ االختبار واالبتالء كما قال تعاىل (الفتنة و  • ) أي : ابتالؤك واختبارك ، وتكون يف اخلري والشر كما قال تعاىل  ِإْن ِهَي ِإالَّ ِفتـْ
ُلوُكْم بِالشَّرِّ َوا(  َنًة خلَْْريِ َونـَبـْ   ) ِفتـْ
  واهللا عز وجل يبتلي عباده مبا شاء ومن ذلك ابتالء العباد Qذا السحر . •
ال يـَْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما كيف ينزل السحر على امللكني ويعلمانه الناس واهللا يقول يف شأن املالئكة (  فإن قيل : •

  ) . يـُْؤَمُرونَ 
  هذا من قبيل االختبار واالبتالء ، فهؤالء املالئكة كانوا يعلمون السحر ومل يكونوا يشتغلون به . أنالجواب األول : 
  أن هذا من العام املخصوص مبعىن أن عموم املالئكة صاحلون مطيعون هللا إال أنه قد يكون فيهم من عصى .الجواب الثاني : 

لكني من السماء، وأMما أنزال إىل األرض، فكان أمرمها ما كان، وقد وذهب كثريون من السلف إىل أMما كانا م قال ابن كثير :
ورد يف ذلك حديث مرفوع رواه اإلمام أمحد ففي مسنده ، وعلى هذا فيكون اجلمع بني هذا وبني ما ثبت من الدالئل على 

، كما سبق يف علمه من أمر  عصمة املالئكة أن هذين سبق يف علم اهللا هلما هذا ، فيكون ختصيصًا هلما ، فال تعارض حينئذ
  إبليس ما سبق .

ُهَما (  ُهَما فيتعلم الذين جيرتئون على تعلم السحر بعد حتذيرهم منه ( ) أي : فـََيتَـَعلَُّموَن ِمنـْ   .من هاروت وماروت أي : ) ِمنـْ
سحر الذي يفرقون به بني املرء وزوجه ، وهذا من ( ما ) موصولة مبعىن ( الذي ) أي : ال) َما يـَُفرُِّقوَن بِِه بـَْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه ( 

أشد أنواع السحر وأخبثها وأعظمها ضررًا ، خييل فيه لكل واحد من الزوجني املسحورين صاحبه بأقبح صورة ، حىت يكرهه 
  وينصرف عنه ويفارقه ، وهذا ما يسمى بالصرف .

ملاء مث يبعث سراياه يف الناس ، فأقرQم عنده منزلة ( إن الشيطان ليضع عرشه على ا eوهذا من صنيع الشياطني كما قال 
  أعظمهم عنده فتنة .... ) رواه مسلم .

  ويف هذا دليل على أن للسحر تأثرياً يف القلوب باحلب والبغض واجلمع والفرقة والقرب والبعد . •
   : إىل الشياطني وقيلإىل اليهود ،  وقيل :إشارة إىل السحرة ، )  َوَما ُهمْ ( 
  أي : بالسحر ، ألن احلديث عنه .)  رِّيَن ِبهِ ِبَضا (
  أي : أحداً .) ِمْن َأَحٍد  (
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فال تأثري للسحر بذاته ، فمن قضى اهللا كوناً وقدراً أن ،  أي : إال بإرادته وقضائه وقدره وعلمه سبحانه وتعاىل)  ِإالَّ بِِإْذِن اللَّهِ ( 
  . ن أن يضره أبداً يضره السحر ضره ، ومن قضى أن ال يضره السحر فال ميك

  ذلك :أي : ملن سبق يف علم اهللا أن حيصل له  ) ِإالَّ بِِإْذِن اللَّهِ واختار ابن جرير يف قوله (  •
  ، يعين بالذي سبق له يف علم اهللا أنه يضره .من امللكني من أحد إال بعلم اهللا) بالذي تعلموا (وما هم بضارين رمحه اهللا  فقال

) قال : نعم ، من شاء اهللا سلطهم عليه ، ومن مل يشأ اهللا مل يسلط ، وال يستطيعون ضر ن به ...اريوما هم بضقال احلسن : (
  أحد إال بإذن اهللا .

فعلى العبد إخالص العبادة هللا تعاىل والتحصن واألذكار واألوراد الشرعية مع صدق التوكل على اهللا ، ومتام الثقة به ، فهو  •
ٌر شرور قبل وقوعها والرافع هلا بعد وقوعها ، فمن توكل عليه حفظه ووقاه وكفاه (احلافظ الكايف والواقي من مجيع ال فَاللَُّه َخيـْ

  ) . َحاِفظاً َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِمحِنيَ 
ويف هذه اآلية وما أشبهها أن األسباب مهما بلغت يف قوة التأثري تابعة للقضاء والقدر ، ليست مستقلة يف  قال السعدي : •

  التأثري .
  : أي : الذي يضرهم يف دينهم ودنياهم وأخراهم ضرراً حمضاً وهلذا قال) َويـَتَـَعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم  (

َفُعُهمْ (    . فأثبت ضرره ونفى نفعه)  َوال يـَنـْ
َفُعُهمْ  يف دينهم ( ) َما َيُضرُُّهمْ  واختار ابن جرير (   ) يف معادهم ، فقال رمحه اهللا : َوال يـَنـْ

بـَْنيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجِه، يـَتَـَعلَُّموَن َأْي النَّاُس الَِّذيَن يـَتَـَعلَُّموَن ِمَن اْلَمَلَكْنيِ، َما أَنـَْزَل إلَْيِهَما ِمَن اْلَمْعَىن الَِّذي يـَُفرُِّقوَن ِبِه  )ونَ َويـَتَـَعلَّمُ  (
ُهَما السِّْحَر الَِّذي َيُضرُُّهْم ِيف ِديِنِهْم  َفُعُهمْ ( ِمنـْ َعاِدِهْم . فََأمَّا ِيف اْلَعاِجِل ِيف الدُّنـَْيا ، فَِإنـَُّهْم َقْد َكانُوا َيْكِسُبوَن بِِه ِيف مَ )  َوَال يـَنـْ

  شاً .َوُيِصيُبوَن ِبِه َمَعا
  فهم يتعلمون ما يضرهم ضرراً حمضاً ال فائدة فيه بوجه من الوجوه وذلك ألمور : •

  اإلنسان اإلميان فقد خسر خسراناً كبرياً .أن تعلم السحر كفر ، والكفر ضد اإلميان ، وإذا فقد  أوًال :
  أن ما يأخذه الساحر من أموال الناس بالباطل مقابل عمله الباطل ، يذهب سحتاً ال بركة فيه . ثانياً :

  ، النابذون لكتاب اهللا وراء ظهورهم . eأي : اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة النيب  )َوَلَقْد َعِلُموا  (
  واعتاض به عن اإلميان .أي : ملن اختاره ) اْشتَـَراُه َلَمِن ( 
أي : يف الدار اآلخرة ، ومسيت آخرة ألMا متأخرة زمنًا بعد الدنيا ، وإال فهي الدار احلقيقية كما قال تعاىل ) َما َلُه ِفي اْآلِخَرِة ( 

اَر اْآلِخَرَة هلََِي اْحلَيَـَواُن َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ ( و    ) . ِإنَّ الدَّ
  من خري .من نصيب أي : ) ِمْن َخالٍق ( 
أي علموا من أخذ السحر وقَِبَله ال نصيب له يف اآلخرة ، ومع هذا العلم واملعرفة فهم يشرتون به ويقبلونه  قال ابن القيم : •

  ويتعلمونه .
َناُهُم اْلِكتَ (وهذا ديدن اليهود ، ترك احلق بعد معرفته كما قال تعاىل  • ُهْم الَِّذيَن آتـَيـْ اَب يـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـَْناَءُهْم َوِإنَّ َفرِيقاً ِمنـْ

) ، وهلذا وصفوا باملغضوب عليهم يف القرآن الكرمي يف مواضع عديدة كما قال تعاىل ( غري املغضوب  لََيْكُتُموَن احلَْقَّ َوُهْم يـَْعَلُمونَ 
  عليهم ) .

ُفسَ (  عوضًا عن  : أي : ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر قال ابن كثريُهْم َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن) َولَِبْئَس َما َشَرْوا بِِه أَنـْ
  لو كان هلم علم مبا وعظوا به . eاإلميان ومتابعة الرسول 
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اً : ولبئس ما إذحيث قال : معىن ( شروا ) باعوا ، فمعىن الكالم  واختاره ابن جريرولبئس ما شروا : أي بايعوا أنفسهم  وقيل : 
  . باع به نفسه من تعّلم السحر لو كان يعلم سوء عاقبتهِ 

  والضمري يف قوله ( به ) يعود إىل السحر . •
  فباعوا أنفسهم بثمن حقري قبيح زهيد وهو السحر ، فخسروا أنفسهم وخسروا دينهم ودنياهم وأخراهم .

م ، فهم مل ينتفعوا بالعلم فلذلك نفَي عنهم العلم ، واإلنسان إذا مل ينتفع أي : علمًا ينفعه ) َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ  قوله تعاىل ( •
  .بعلمه فكأنه ما عِلَمه 

أي : هؤالء الذين اتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان وتعلموا السحر واعتاضوا به عن اإلميان من اليهود )  َوَلْو أَنـَُّهمْ ( 
  وغريهم .

  . م وألسنتهم وانقادوا جبوارحهم لفعل ما أمرهم اهللا بهفصدقوا بقلوQ) آَمُنوا (  
  رQم فخافوه ، واجتنبوا نواهيه من السحر وغريه  ، وخافوا عقابه .)  َواتـََّقْوا( 
  أي : ألثاQم اهللا ثواباً أفضل مما شغلوا به أنفسهم من السحر .) َلَمُثوبٌَة ِمْن ِعْنِد اللَِّه  (
  مسي أجرهم وجزاؤهم باملثوبة أخذاً من ثاب يثوب إذا رجع ، ألن مثرة عملهم رجعت إليهم .املثوبة : األجر واجلزاء ، و  •
ويف وصف املثوبة بأMا من عند اهللا تعظيم وتفخيم هلا ، ألMا من عند اجلواد الكرمي ، فال يدرك قدر عظمتها إال العظيم  •

  و الذي ال خيلف امليعاد .سبحانه ، وأيضاً يف ذلك تأكيد ضماMا ، ألMا من عند اهللا ، وه
ٌر (  ) من كل شيء ، خريية مطلقة ، خري مما  خير أن ثواب اهللا إياهم على ذلك خري هلم من السحر ومما اكتسبوه به ، () َخيـْ

  باعوا به أنفسهم من تعلم السحر وتعليمه ، ومما حيصلون عليه من متاع الدنيا ، والثمن القليل وغري ذلك .
  أي : لو كانوا من ذوي العلم النافع الذين ينتفعون بعلمهم .)  ْعَلُمونَ ْو َكانُوا يَـ ( لَ 

ٌر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِحلاً َوال يـَُلقَّاَها ِإالَّ وهذه اآلية كقوله تعاىل (   ) . الصَّاِبُرونَ َوقَاَل الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َويـَْلُكْم ثـََواُب اللَِّه َخيـْ
  . واآلخرة خري وأبقى ) . ْؤثُِروَن اْحلََياَة الدُّنـَْياَبْل تُـ وقوله تعاىل ( 
ٌر َوأَبـَْقى وقال تعاىل (    ) .َوَما ِعْنَد اللَِّه َخيـْ
ْم يـَتَـوَكَُّلونَ وقال تعاىل (  ِِّQٌر َوأَبـَْقى لِلَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى َر   ) . َوَما ِعْنَد اللَِّه َخيـْ

دة جهلهم وعدم علمهم ، وأن العلم احلقيقي املمدوح ما انتفع به صاحبه ، وأن من ويف قوله ( لو كانوا يعلمون ) تأكيد لش
  أعظم اجلهل ترك احلق بعد معرفته والعلم به ، وهذا من أخص أوصاف اليهود ، وهلذا استحقوا غضب اهللا ومقته .

مون إىل ما مسعوا أكاذيب يلفقوMا، : أن الشياطني يف ذلك الزمن كانوا يسرتقون السمع من السماء، مث يضفالمعنى اإلجمالي 
حىت  uويلقوMا إىل كهنة اليهود وأحبارهم، وقد دوMا هؤالء يف كتب يقرؤوMا، ويعلموMا الناس، وفشا ذلك يف زمن سليمان 

ا من قالوا: هذا علم سليمان وما مت لسليمان ملكه إال Qذا العلم، وبه يسخر اإلنسان واجلن والريح اليت جتري بأمره، وهذ
مث عطف عليه: (َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطَني َكَفُروا يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّْحَر) افرتاءات اليهود على األنبياء، فأكذQم اهللا بقوله 

حىت حيذروا منه، فالسبب يف نزوهلما هو: ...) فاملراد مبا أنزل هو: علم السحر الذي نزال ليعلماه الناس، (َوَما أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكْنيِ 
تعليم الناس أبوابًا من السحر، حىت يعلم الناس الفرق بني السحر والنبوة، وأن سليمان مل يكن ساحراً، وإمنا كان نبيًا مرسًال من 

حيذراه، ويقوال له:  غاية االحتياط، فما كانا يعلمان أحدًا شيئًا من السحر حىت –عليهما السالم  –ربه، وقد احتاط امللكان 
َنٌة)  َا َحنُْن ِفتـْ ) بتعلمه والعمل به، وأما من تعلمه للحذر منه، وليعلم الفرق بينه وبني النبوة َفال َتْكُفرْ أي بالء واختبار، ((ِإمنَّ
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النصيحة، واملعجزة؛ فهذا ال شيء فيه، بل هو أمر مطلوب مرغوب فيه إذا دعت الضرورة إليه، ولكن الناس ما كانوا يأخذون ب
  بل كانوا يفرقون بني املرء وزوجه، وذلك بإذن اهللا ومشيئته.

  الفوائد : 
ُلوا الشََّياِطُني َعَلى ُمْلِك أن اهللا سبحانه وتعاىل سخر الشياطني لسليمان ، وامتحن الناس Qم ، لقوله تعاىل :  - ١ (َواتـَّبَـُعوا َما تـَتـْ

 .ُسَلْيَماَن ) 
لشياطني الذين تعلموا السحر وصاروا يتلونه ويلقونه على الناس، وذلك ألن األنبياء مل يكفر بكفر هؤالء اuأن سليمان  - ٢

 معصومون من الكفر والشرك .
 أن اليهود أخذوا السحر عن الشياطني . - ٣
 ... ) .( َوَلِكنَّ الشََّياِطَني َكَفُروا أن العمل بالسحر كفر ، لقوله تعاىل :  - ٤
 . ( َوَلِكنَّ الشََّياِطَني َكَفُروا يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّْحَر )تعاىل :  أن تعليم الناس السحر من الكفر ، لقوله - ٥
ناس السحر، وتعليم السحر  ، فهذان امللكان نزال إىل األرض ليعلما الوأمر به ولو كان يف نفسه باطالً  أن احلق ما أذن اهللا فيه - ٦

 .هذا االمتحان الذي حصل بتعليمهمالناس من أجل ، لكن اهللا عز وجل أباح هلذين امللكني أن يعلما اكما سبق كفر
  الشيء قد يكون كفراً ، وقد يكون طاعة ولو كان واحداً من نوعه ، وأضرب هلذا مثلني : 

(َوِإْذ قـُْلَنا أحدمها : السجود لغري اهللا ، كفر وشرك ، وإذا سجد اإلنسان لغري اهللا بأمر اهللا كان عبادة ، أمل تر قوله تعاىل : 
فهنا جند أن السجود لغري اهللا كان طاعة وعبادة ، ألن اهللا أمر به ، ويكون شركاً يف  الِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس )لِْلمَ 

  احلالة اليت مل يأمر اهللا به فيها .
، ومع ذلك كان طاعة ميدح عليه ،  الثاين : قتل النفس ، فإنه من كبائر الذنوب ، وال سيما إذا كان املقتول من أقارب القاتل

  وذلك يف قصة إبراهيم مع ابنه إمساعيل عليهما السالم .
، هللا ، لكنه باعتبار املعلَّم كفر، فكان تعليمهما للسحر طاعة السحر نزال بأمر اهللا وبإذن اهللافامللكان اللذان نزال يعلمان الناس 

َنٌة َفال َتْكُفْر )( َوَما يـَُعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد حَ وهلذا قال :  َا َحنُْن ِفتـْ   . ىتَّ يـَُقوال ِإمنَّ
أن اهللا تعاىل قد ييسر لإلنسان أسباب املعصية ليبلوه هل يعصي اهللا أم ال ، فاهللا يّسر تعلم السحر مبا أنزل على امللكني ومبا  - ٧

يوم السبت ، فلم يصربوا حىت  بذاله من أنفسهما لتعليم الناس ، وكما يف قصة أصحاب السبت حني حّرم عليهم صيد البحر
 حتيلوا على صيدها يوم السبت فقال اهللا تعاىل ( كونوا قردة خاسئني ) .

حىت  وما يعلمان من أحد ( ؛ لقوله تعاىل لك إعراضهم عنهأنه جيب على اإلنسان أن ينصح للناس . وإن أوجب ذ - ٨
ره.فإذا كانت عندك سلعة رديئة، وأراد أح )يقوال إمنا فتنة فال تكفر   د شراءها جيب عليك أن ُحتذِّ

ُهَما َما يـَُفرُِّقوَن ِبِه بـَْنيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجِه ) أن من أعظم أنواع السحر : التفريق بني الرجل وزوجته ، لقوله :  - ٩ وهذا ( فـََيتَـَعلَُّموَن ِمنـْ
 يسمى بالعطف والصرف .

 .( َوَما ُهْم ِبَضارِّيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه ) وله تعاىل : أن ما يقع من تأثري السحر ، إمنا يقع بأمر اهللا وإرادته ، لق -١٠
 أن األسباب وإن عظمت ال تأثري هلا إال بإذن اهللا . -١١
 اإلشارة إىل أنه ينبغي للمسحور أن يلجأ إىل اهللا، وأن يسأله رفع ما نزل به بصدق وإخالص وضرورة. -١٢
ر على غريه ، وإن ظن الساحر أنه ينتفع بذلك ، وأنه يكسب من ورائه ، فإن أن السحر ضرر على الساحر كما هو ضر  -١٣

َفُعُهْم )هذا الكسب خبيث ، وهلذا قال :   . ( َويـَتَـَعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم َوال يـَنـْ
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 .( َولَِبْئَس َما َشَرْوا بِِه أَنـُْفَسُهْم ) تقبيح ما حصل من هؤالء من تعلم السحر ، حيث قال :  -١٤
 ء الذين اختاروا تعلم السحر وأهلكوا أنفسهم به ، كانوا من أجهل الناس .أن هؤال -١٥
سعة فضل اهللا وإحسانه وكرمه ، فهؤالء الذين عتوا وبغوا على اخللق مبا يتعلمونه من السحر ، بْعرض اهللا عليهم أن يؤمنوا  -١٦

 ويتقوا حىت يكون هلم املثوبة ، وهذا أمنوذج من مناذج سعة اهللا وفضله .
ا عند اهللا من الثواب خري مما حيصل يف الدنيا من املكاسب ، وهذا ظاهر باألثر والنظر ، أما األثر فقد بني اهللا يف غري أن م -١٧

ٌر َوأَبـَْقى).  (َبْل تـُْؤثُِروَن اْحلََياَة الدُّنـَْياآية أن اآلخرة خري من الدنيا ، فقال تعاىل :  : ( وموضع سوط  eوقال النيب  َواْآلِخَرُة َخيـْ
 أحدكم من اجلنة خري من الدنيا وما فيها ) رواه البخاري 

، من ذوي اجلهالة وكأMم ال يعلمون - مع علمهم بأن من اشرتاه ال خالق له يف اآلخرة  -أن هؤالء الذين تعلموا السحر  -١٨
 لذا قال : ( لو كانوا يعلمون ) .

 شد قبحاً من اجلاهل .احلث على العلم والعمل به ، وإن مل يعمل بعلمه فهو كاجلاهل بل أ -١٩
 : لو نفع العلم بال عمل ملا ذم اليهود .قال ابن القيم 

   
  

ُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا اْنُظْرنَا َواْسَمُعوا َوِلْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيٌم)    (يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَ
  ]١٠٤سورة البقرة: [

 -------- ------  
  تصدير اخلطاب Qذا النداء فيه ثالثة فوائد : ) آَمُنوا  (يَا أَيـَُّها الَِّذينَ 

  العناية واالهتمام به والتنبيه . األولى :
  اإلغراء ، وأن من يفعل ذلك فإنه من اإلميان ، كما تقول يا ابن األجود ُجد . الثانية :
  قصاً يف اإلميان .أن امتثال هذا األمر  يعد من مقتضيات اإلميان ، وأن عدم امتثاله يعد ن الثالثة :

ُقوُلوا رَاِعَنا (   ) قال ابن كثري : خياطب اهللا املؤمنني بصفة اإلميان لينهاهم أن يتشبهوا بالكافرين يف مقاهلم وفعاهلم ، وذلك ال تـَ
  أن اليهود كانوا يعانون من الكالم ما فيه تورية ملا يقصدونه من التنقيص .

أي التفت إلينا  ، وكان هذا  –من املراعاة  –راعنا على جهة الطلب والرغبة  eيب قال ابن عباس : كان املسلمون يقولون للن
بلسان اليهود سبًا ، أي : امسْع ال مسعَت ، فاغتنموها وقالوا : كنا نسبه سرًا ، فاآلن نسبه جهرًا ، فكانوا خياطبون Qا النيب 

e ، فقال لليهود : عليكم لعنة اهللا ، لئن مسعتها من رجل ويضحكون فيما بينهم ، فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم
ألضربن عنقه ، فقالوا : أولستم تقولوMا ؟ فنزلت اآلية ، وMوا عنها لئال تقتدي Qا اليهود يف اللفظ وتقصد  eمنكم يقوهلا للنيب 
  املعىن الفاسد فيه .

  منا .واألصل أن ( راعنا ) يف اللغة أي : أرعنا مسعك ، أي فرغ مسعك لكال
  واليهود ال يقصدون هذا املعىن ؛ وإمنا يقصدون Qا من الرعونة ، فتكون ( راعنا ) أي : إنك ذليل .

وجه النهي عن ذلك أن هذا اللفظ كان بلسان اليهود سبًا ، قيل إنه يف لغتهم مبعىن امسع ال مسعت؛ وقيل غري  قال الشوكاني :
 eراعنا؛طلبًا منه أن يراعيهم من املراعاة ، اغتنموا الفرصة ، وكانوا يقولون للنيب  eذلك ، فلما مسعوا املسلمني يقولون للنّيب 

  . كذلك مظهرين أMم يريدون املعىن العريب ، مبطنني أMم يقصدون السّب الذي هو : معىن هذا اللفظ يف لغتهم
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   .وقيل : إمنا Mى اهللا املسلمني عنها ملا فيها من اجلفاء وقلة التوقري
  النهي للتحرمي . )ُقولُوا رَاِعَناال تَـ (

، وسبه والسخرية والنْيل منه eمجهور العلماء أن النهي كان بسبب أن اليهود كانت تستخدم تلك الكلمة لالستهزاء برسول 
الماً : ال تقولوا للعنب الكرم ، وذكر رمحه اهللا كeكما قال النيب   eوذهب ابن جرير إىل أMا كلمة كرهها اهللا أن تقال لنبيه 

  ] . ٥٤٢،  ١طويًال . [ 
  هذه اآلية أصل يف قاعدة : سد الذرائع  .

  والذريعة عبارة عن أمر غري ممنوع لنفسه ُخياف من ارتكابه الوقوع يف ممنوع . قال القرطبي :
  وإذا تأملت الشريعة وجد5ا قد أتت بسد الذرائع إىل احملرمات . قال ابن القيم :

  ركني ، لكونه ذريعة إىل أن يسبوا اهللا تعاىل عدواً وكفراً على وجه املقابلة .فنهى اهللا عن سب آهلة املش
  عن قتل املنافقني مع ما فيه من املصلحة لكونه ذريعة إىل التنفري وقول الناس : إن حممداً يقتل أصحابه . eوأمسك 

  صالة لنائبة تنوب بل جعل هلن التصفيق .ومنع النساء إذا خرجن إىل املسجد من الطيب والبخور ، ومنعهن من التسبيح يف ال
  وMى املرأة أن تصف لزوجها امرأة غريها ، حىت كأنه ينظر إليها .

  وMى عن بناء املساجد على القبور ، ولعن فاعله .
  وMى عن تعليه القبور وتشريفها وأمر بتسويتها .

وقت سجود الكفار للشمس ، ففي الصالة نوع تشبه وMى عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروQا ، لكون هاتني الوقتني 
  Qم يف الظاهر .

  وMى عن التشبه بأهل الكتاب وغريهم من الكفار يف مواضع كثرية ، ألن املشاQة الظاهرة ذريعة إىل املوافقة الباطنة .
  وحرم اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة وخالتها ، لكونه ذريعة إىل قطيعة الرحم .

تسوية بني األوالد يف العطية ، وأخرب أن ختصيص بعضهم Qا جور ال يصلح ، لكون ذلك ذريعة ظاهرة إىل وقوع العداوة وأمر بال
  بني األوالد وقطيعة الرحم بينهم .

  ومنع من جتاوز أربع زوجات ، لكونه ذريعة ظاهرة إىل اجلور ، وعدم العدل بينهن .
  بالقرآن حبضرة العدو ، ملا يف ذلك ذريعة إىل سبهم للقرآن ومن أنزله .عن  اجلهر  eومن ذلك : Mيه سبحانه رسوله 

( راعنا ) مع قصدهم املعىن الصحيح ، وهو املراعاة ، لئال يتخذ اليهود  eومن ذلك : أنه سبحانه Mى الصحابة أن يقولوا للنيب 
  هذه اللفظة ذريعة إىل السب ، ولئال يتشبهوا Qم .

راهة إفراد رجب بالصوم ، وإفراد يوم اجلمعة ، لئال يتخذ ذريعة إىل االبتداع يف الدين ، وختصيص ومن ذلك أن السنة مضت بك
  زمان مل خيصه الشارع بالعبادة .

عن قتال األمراء واخلروج على األئمة وإن ظلموا وجاروا ، ما أقاموا الصالة ، سدًا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبري  eوMى 
الواقع ، فإنه حصل بسبب قتاهلم واخلروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه ، واألمة يف بقايا تلك بقتاهلم كما هو 

  الشرور إىل اآلن .
أن يراعيكم ويرفق بكم فال تقولوا ( راعنا ) ولكن قـولوا ( انظرنا ) أي : ارفق بنا  eأي : إذا أردمت من الرسول ) َوُقوُلوا اْنُظْرنَا( 

  وانتظرنا . ، وارقبنا
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َوال َتُكونُوا َكالَِّذيَن قَاُلوا فعل أمر من السمع مبعىن االستجابة ، أي : امسعوا مسع استجابة وقبول كما قال تعاىل ()  َواْسَمُعوا( 
ْعَنا َوُهْم ال َيْسَمُعونَ    ) . مسَِ

مساع تدبر ، وطاعة  eوكالم رسوله  ( وامسعوا ) مل يذكر املسموع ، ليعم كل ما أمر الشرع باستماعه من مساع كالم اهللا •
  وانقياد ، واستجابة وانتفاع .

  : أي : وامسعوا ما يقال لكم ويتلى عليكم من كتاب ربكم وعوه وافهموه . قال الطبري •
  عامة ، وخباصة اليهود .) َوِلْلَكاِفرِيَن ( 
  أي : عقاب .)  َعَذابٌ ( 
  عنوياً للقلوب . أي مؤمل موجع حسياً لألبدان ، ومؤمل م)  أَلِيمٌ  (

  الفوائد :
أنه إذا ذكر باب ممنوع مسدود أمام الناس ، فإن احلكمة تقتضي أن يذكر هلم ما يستغنون به عنه من األشياء املباحة ، هلذا  - ١

ة ، وهي : ( فهو مل ينههم وجيعلهم عائمني ال يدرون ما يقولون ، بل أرشدهم إىل القولة املباحة النافع( َوقُوُلوا اْنظُْرنَا ) قال : 
 انظرنا ) .

 تصدير اخلطاب بالنداء للتنبيه والعناية واالهتمام . - ٢
: ( بعثت بني يدي الساعة بالسيف حىت يعبد اهللا وحده  eالنهي عن مشاQة املشركني ، عن عمر قال : قال رسول اهللا  - ٣

من تشبه بقوم فهو منهم ) . رواه ال شريك له ، وجعل رزقي حتت ظل رحمي ، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ، و 
 أبو داود

: ففيه داللة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار يف أقواهلم وأفعاهلم ولباسهم وأعيادهم  قال ابن كثير
  وعبادا5م ، وغري ذلك من أمورهم اليت مل تشرع لنا وال نقر عليها .

الصراط املستقيم عن حديث  (ومن تشبه بقوم فهو منهم) قال: وهذا احلديث أقل  يف اقتضاءوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  أحواله أن يقتضي حترمي التشبه Qم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر املتشبه Qم.

 . eحترمي اخلطاب بالكلمات احملتملة للحق والباطل بالنسبة للرسول  - ٤
 واملؤمنني باملعاين السيئة القبيحة . eوصف الرسول  جتين اليهود يف حتريف الكلم عن مواضعه ، وجرأ5م على - ٥
 وجوب االحرتاز من التعابري اليت قد توهم معاين سيئة ، واحلرص على األدب يف األلفاظ فذلك أسلم وأكمل . - ٦
 سد الذرائع املوصلة إىل أمر حمظور شرعاً . - ٧
 وجوب السمع والطاعة ألوامر اهللا ، لقوله تعاىل : ( وامسعوا ) . - ٨
 .َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيٌم) جلزاء على العمل لقوله ( ثبوت ا - ٩

 َواللَُّه َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء َما يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َوال اْلُمْشرِِكيَن َأْن يـُنَـزََّل َعَلْيُكْم ِمْن َخْيٍر ِمْن رَبُِّكمْ  ( 
  .)  ِل اْلَعِظيمِ َواللَُّه ُذو اْلَفضْ 

  ]١٠٥:  البقرة [
----------------  

) أي : ما حيب الكافرون من اليهود ْم (َما يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َوال اْلُمْشرِِكيَن َأْن يـُنَـزََّل َعَلْيُكْم ِمْن َخْيٍر ِمْن رَبِّكُ 
  .دين وال يف الدنيا وال يف اآلخرة، ال يف المن اخلري، بغضاً فيكم وحسداً ، مهما قلّ ن أن ينّزل عليكم شيئاً والنصارى وال املشركو 
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َ َهلُُم احلَْقّ َودَّ َكِثٌري ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو يـَُردُّوَنُكْم ِمْن بـَْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّاراً َحَسداً ِمْن ِعْنِد أَنـُْفِسِهْم قال تعاىل (   ) .ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ
يبني اهللا عز وجل Qذه اآلية شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب واملشركني ، والذين حذر اهللا من  قال ابن كثير : •

  مشاQتهم للمؤمنني ليقطع املودة بينهم وبينه .
ل الكتاب : واخلري هنا يشمل خري الدنيا واآلخر ، والقليل والكثري ، لو حصل للكافرين من أه وقال الشيخ ابن عثيمين •

من اليهود والنصارى ومن املشركني أن مينعوا القطر عن املسلمني لفعلوا ، وليس هذا خاصًا بأهل الكتاب واملشركني يف زمان 
  ، بل هو عام . eالرسول 
  : فيه بيان شدة عداوة الكفار للمسلمني حيث ال يوّدون إنزال اخلري عليهم من اهللا سبحانه . قال الشوكاني
  ن .والظاهر أMم ال يوّدون أن ينزل على املسلمني أّي خري كاهللا : وقال رمحه ا

  ) قال القرطيب : ما يتمىن .(َما يـََودُّ 
  ).ُنِصيُب ِبَرْمحَِتَنا َمْن َنَشاءُ أي: واهللا خيص برمحته من يشاء من عباده، كما قال تعاىل ()  َواللَُّه َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن َيَشاءُ ( 

  راد بالرمحة هنا : واختلف يف امل
  . eفقيل : بالنبوة ، خص Qا حممداً 

  وقيل : القرآن .
  وقيل : الرمحة يف هذه اآلية عامة جلميع أنواعها اليت قد منحها اهللا عباده قدمياً وحديثاً . [ تفسري القرطيب ] .

  ثال فليس بينها تضاد .وهذا القول هو الصحيح : أن الرمحة عامة وما ذكر من األقوال السابقة هو تفسري بامل
  وأمته من بعثته فيهم ، وإنزال القرآن عليه . eوأعظم هذه الرمحة ما خص به نبينا 

  ) . َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِْلَعاَلِمنيَ كما قال تعاىل (
  ) . رَبِّكَ  َوَما ُكْنَت تـَْرُجو أَْن يـُْلَقى ِإلَْيَك اْلِكَتاُب ِإالَّ َرْمحًَة ِمنْ وقال تعاىل (
َناُهْم ِبِكَتاٍب َفصَّْلَناُه َعَلى ِعْلٍم ُهدًى َوَرْمحًَة لَِقْوٍم يـُْؤِمُنونَ وقال تعاىل (   ) . َوَلَقْد ِجئـْ
 e..) تعريض من اهللا تعاىل بأهل الكتاب، أن الذي آتى نبيه حممد  َواللَُّه َخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمْن َيَشاءُ : قوله تعاىل (قال الطبري

  املؤمنني به من اهلداية تفضًال منه، وأن نعمه ال تدرك باألماين، ولكنها مواهب منه خيتص Qا من يشاء من خلقه .و 
قوله تعاىل (من يشاء) قال الشيخ ابن عثيمني: ولُيعلم أن كل شيء عّلقه اهللا باملشيئة فإنه مقرون باحلكمة، أي: أنه ليست 

َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ أَْن اً، ال، بل هي مشيئة مقرونة باحلكمة، والدليل على ذلك قوله تعاىل (مشيئة اهللا مشيئة جمردة هكذا تأيت عفو 
  ) فلما بّني أن مشيئتهم مبشيئة اهللا بّني أن ذلك مبين على علم وحكمة .َيَشاَء اللَُّه ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليماً َحِكيماً 

  الزائد عما تتعلق به الضرورة ، ومعىن ( ذو ) صاحب . أي : ذو العطاء)  َواللَُّه ُذو اْلَفْضلِ ( 
  أي : الواسع الكثري ، فالِعظم هنا يعود إىل الكمية وإىل الكيفية .)  اْلَعِظيمِ  (
  ) .َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اللَِّه فاهللا هو صاحب اإلحسان والفضل على عباده كما قال تعاىل ( •
اهللا ذو الفضل العظيم ) فإنه خرب من اهللا جل ثناؤه عن أن كل خري ناله عباده يف دينهم : وأما قوله ( و  قال الطبري •

  ودنياهم ، فإنه من عنده ابتداء وتفضًال منه عليهم من غري استحقاق منهم ذلك عليه .
ا مل ومن فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكم ، ليزكيكم ويعلمكم الكتاب واحلكمة، ويعلمكم م قال السعدي : •

  تكونوا تعلمون ، فلله احلمد واملنة .
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ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتابَ كما قال تعاىل ( ُهْم يـَتـْ  َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَْبُل ُهَو الَِّذي بـََعَث ِيف اْألُمِّيَِّني َرُسوًال ِمنـْ
ُهْم َلمَّا يـَْلَحُقوا Qِِْم َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ  َوآَخرِينَ . َلِفي َضالٍل ُمِبنيٍ    ) . َذِلَك َفْضُل اللَِّه يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ . ِمنـْ

  الفوائد :
يوم القيامة  ، بل هو عام إىل eأن اليهود والنصارى واملشركني ال يودون اخلري للمسلمني ، وهذا ليس خاص بزمن الرسول  - ١

. 
 أن من كره اخلري للمؤمنني عموماً أو البعض منهم على سبيل اخلصوص، فإن فيه شبهاً من اليهود والنصارى واملشركني. - ٢
حترمي كراهة نزول اخلري للمؤمنني ، وكراهة نزول اخلري هو احلسد ، وهلذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا : إن التفسري  - ٣

 و أن يكره اإلنسان ما أنزل اهللا على غريه من اخلري ، سواء متىن زواله أو مل يتمّن .الصحيح للحسد : ه
 بيان ما منح اهللا هذه األمة من الربوبية اخلاصة ، وهلذا قال  ( من خري من ربكم ) . - ٤
 وجوب احلذر من الكفار . - ٥
 أن القرآن منزل من عند اهللا . - ٦
 إثبات صفة العلو هللا تعاىل . - ٧
 والتدبري كله بيد اهللا . أن اخللق وامللك - ٨
 أن فضل اهللا قد خيتص ألناس دون آخرين ( واهللا خيتص برمحته من يشاء ) . - ٩
 إثبات أن اهللا موصوف بالفضل العظيم ، حيث قال تعاىل  ( واهللا ذو الفضل العظيم ) . -١٠
 أنه ال يليق باإلنسان أن يطلب الفضل من غري اهللا ، بل يطلب الفضل من اهللا وحده . -١١

َها َأْو ِمْثِلَها أََلْم تـَْعَلْم َأنَّ الّلَه َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقدِ َما (  ْعَلْم َأنَّ الّلَه لَُه ُمْلُك . يٌر نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسَها نَْأِت ِبَخْيٍر مِّنـْ أََلْم تـَ
  )السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الّلِه ِمن َوِليٍّ َوَال َنِصيرٍ 

  ] ١٠٧ -  ١٠٦البقرة :   [
 ---------------------  

ألن النسخ يكون على أنواع كما سيأيت  –سواء مع بقاء تالو5ا أو نسخ تالو5ا  –أي : ما نرفع حكم آية  )َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة (
  إن شاء اهللا .

  النسخ يأيت يف لغة العرب مبعنيني : •
صل املنقول كما تقول : نسخت الكتاب ، وإما أن يكون مع انتقال أصله ،كما لو مبعىن : النقل ، وذلك إما ببقاء األ األول :

  أنقل الشيء من مكانه إىل مكان آخر .
 –ويكون مبعىن اإلزالة والرفع ، ويكون بإزالة املنسوخ وإحالل مكانه شيء آخر كما تقول : نسخت الشمس الظل  الثاني :

نسوخ من غري أن حيل مكانه غريه ، كما لو تقول: نسخت الريح األثر ، أي: ، ونْسخ بإذهاب امل -فحل حمل الظل الشمس 
  أذهبته وحمته . ( وهذا املشهور عند العلماء بتفسري النسخ ) .

  فالنسخ رفع حكم شرعي خبطاب شرعي حبكم آخر مرتاٍخ عنه . •
له ونغريه ،  قال الطبري : وذلك أن ُحيول احلالل حرامًا واحلرام حالالً يعين جل ثناؤه : ما ننقل من حكم آية إىل غريها فنبدِّ

واملباح حمظورًا واحملظور مباحًا ، وال يكون ذلك إال يف األمر والنهي واحلظر واإلطالق واملنع واإلباحة ، فأما األخبار فال يكون 
  فيها ناسخ ومنسوخ .
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ما ننسخ من آية أو نرتكها بال نسخ نأت خبري منها أو  من النسيان الذي هو مبعىن الرتك ، فيكون املعىن : ) قيل : َأْو نُنِسَها( 
مثلها [أي : يثبت لفظها ونرتك حكمها] وقد جاءت قراءة أخرى تؤيد ذلك وهي بفتح النون واهلمزة بعد السني (نـَْنَسأها) أي: 

  نقرّه حباله .نؤخرها فال ننسخها، ورجحه الطربي وقال: ومعىن ذلك: ما نبدل من حكم آية فتغريه أو نرتك تبديله ف
  : أن املراد النسيان املعروف واملعىن : نرفع لفظها فال يستقر منها يف القلوب واألذهان شيءوقيل 

َها     مطلقاً يف الدين والدنيا واآلخرة ، ومن حيث العمل ومن حيث الثواب واألجر وغري ذلك .) نَْأِت ِبَخْيٍر مِّنـْ
ية اليت نسخناها فغرينا حكمها ، إما يف العاجـل خلفته عليكم ، من أجل أنه نأت خبري منها لكم من حكم اآل قال الطبري :

[وسيأيت وضع فرض كان عليكم فأسقط ثقله عنكم ، وإما يف اآلجل لعظم ثوابه من أجل مشقة محله وثقل عبئه على األبدان . 
  ] .أمثلة للنسخ إن شاء اهللا

، ريية فيه مبضاعفة األجر والثواب، فاخللصيام واإلطعام بإجياب الصيام ا، كما يف نسخ التخيري بنيفإن كان النسخ إىل أثقل •
  ألن األجر على قدر املشقة .

وإن كان النسخ إىل أخف ، كما يف نسخ مصابرة الواحد للعشرة يف القتال ، مبصابرته االثنني فقط ، وكما يف نسخ وجوب قيام 
  مة مع متام األجر .الليل إىل الندب ، فاخلريية يف هذا بالتخفيف على األ

وإن كان النسخ إىل مساٍو ومماثل ، كما نسخ التوجه إىل بيت املقدس بالتوجه إىل الكعبة ، فاخلريية يف هذا االستسالم ألمر اهللا 
  ومتام االنقياد له .

  ها يف العاقبة واألجر .) يف اخلريية ، من حيث العمل واألجر وغري ذلك ، أو مثلها يف العمل ، وإن كان خري من َأْو ِمْثِلَها( 
  اختلف العلماء هل يكون النسخ إىل غري بدل أم البد من بدل ؟ •

يف  eذهب مجهور العلماء إىل أن النسخ يكون إىل غري بدل ، ومثلوه بنسخ وجوب تقدمي الصدقة بني يدي جنوى رسول اهللا 
ُموا بـَْنيَ يََدْي َجنَْوا  (قوله تعاىل :    ُكْم َصَدقَاٍت فَِإْذ ملَْ تـَْفَعُلوا َوتَاَب اللَُّه َعَلْيُكْم فَأَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا أََأْشَفْقُتْم أَْن تـَُقدِّ

  ... ) .الزََّكاَة 
وبني أن القول بالنسخ إىل غري  ٧٩، ويف مذكرته على الروضة ص ٣/٣٦٢وقد رد هذا القول الشنقيطي رمحه اهللا يف أضواء البيان 

َها أَْو ِمْثِلَها ) هور العلماء ، ألنه خمالف لقوله تعاىل بدل غري صحيح وإن قال به مج مث (َما نـَْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نـُْنِسَها نَْأِت ِخبَْريٍ ِمنـْ
  أورد أمثلة اجلمهور وأجاب عنها :

عدم احلكم وأجاب اجلمهور عن هذه اآلية : أن النسخ إىل غري بدل ال يعارض اآلية ، ألن اهللا تعاىل عليم حكيم ، فقد يكون 
  خرياً من ذلك احلكم املنسوخ يف نفعه للناس .

ْعَلْم َأنَّ الّلَه َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر (  أي : أمل تعلم أيها املخاطب ، أن اهللا عليم حكيم قدير ، ال يصدر منه إال كل خري ) أََلْم تـَ
  وإحسان للعباد .

يؤيت امللك من يشاء وينزعه ممن يشاء ، وينسخ من األحكام ما ومن قدرته أنه سبحانه : يعز من يشاء ويذل من يشاء و  •
ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتـَْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء يشاء ويبقي ما يشاء ، كما قال تعاىل (

  ) . ُر ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَك اْخلَيْـ 
ووجه ختم قوله تعاىل ( ما ننسخ ... ) بقوله تعاىل ( أمل تعلم أن اهللا على ... ) ؟ بيان قدرة اهللا ونفي العجز عنه ، فاهللا  •

ألول واآلخر ، قادر على أن يأيت باآلية احملكمة قبل اآلية املنسوخة ، ولكن يؤخر هذه ويُبدل هذه بتلك ، وهو عامل با
  ويعلم ما يصلح الناس يف وقت وما يصلحهم يف الوقت اآلخر .
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ْعَلْم َأنَّ الّلَه َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواَألْرِض (   أي : خلقًا وملكًا وتدبريًا ، فهـو سبحانه مالك األعيان ، ومالك التصرف ) أََلْم تـَ
  فيها .

حل ، فهو أعلم مبصاواألرض باإلجياد، واالخرتاع، ونفوذ األمر يف مجيع خملوقاتهتصرف يف السموات أي  له ال:  قال الشوكاني •
، . وقد خيتلف ذلك باختالف األحوال، واألزمنة، وشرعها هلم ع هلم من أحكامه اليت تعبدهم Qا، وما فيه النفعباده

  ، واإلجالل .بول، واالمتثال، والتعظيمواألشخاص، وهذا صنع من ال وّيل هلم غريه، وال نصري سواه، فعليهم أن يتلقوه بالق
  والفائدة من إمياننا بأن هللا ملك السموات واألرض يفيد فائدتني عظيمتني : •

: الرضا بقضاء اهللا ، وأن اهللا لو قضى عليك مرضًا فال تعرتض ، ولو قضى عليك فقراً فال تعرتض ، ألنك ملكه  الفائدة األولى
  يتصرف فيك كما يشاء ..

  الرضا بشرعه وقبوله والقيام به ، ألنك ملكه . انية :الفائدة الث
يرشد عباده تعاىل Qذه اآلية إىل أنه املتصرف يف خلقه مبا يشاء ، فله اخللق واألمر وهو املتصرف ، فكما خيلقهم  قال ابن كثير :

عباده مبا يشاء، فيحل ما  كما يشاء ويسعد من يشاء ، وخيذل من يشاء ، ويوفق من يشاء، وخيذل من يشاء ، كذلك حيكم يف
يشاء وحيرم ما يشاء ويبيح ما يشاء وحيظر ما يشاء وهو الذي حيكم ما يريد ال معقب حلكمه ، وال ُيسأل عما يفعل وهم 
ُيسألون ، وخيترب عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ ، فيأمر بالشيء ملا فيه من املصلحة اليت يعلمها تعاىل ، مث ينهى عنه ملا يعلمه 

  ىل، فالطاعة كل الطاعة يف امتثال أمره واتباع رسله يف تصديق ما أخربوا، وامتثال ما أمروا، وترك ما عنه زجروا .تعا
ويف هذا املقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم اهللا يف دعوى استحالة النسخ إما عقًال كما زعمه بعضهم 

  رصه آخرون منهم افرتاء وإفكاً .جهًال وكفراً ، وإما نقالً كما خت
أي : وما لكم من غري اهللا من ويل : يرعى شؤونكم ، أو ناصر ينصركم ، فاهللا  )َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الّلِه ِمن َوِليٍّ َوَال َنِصيرٍ (  

  نعم الويل ونعم النصري .
ا ينفع ، والنصري من يدافع عنك ممن يعتدي اعلم أن الويل والنصري إذا اجتمعا صار الويل فيم قال الشيخ ابن عثيمين : •

  عليك ، وأما إذا أفرد أحدمها مشل اآلخر ، فإذا قيل : ويل بدون نصري ، فاملراد به من جيلب لك اخلري ويدفع عنك الشر .
  الفوائد :

 اآلية من كتاب اهللا . eأن اهللا قد يُنسي الرسول  - ١
 وأن القدرة متقررة عند اإلنسان بفطرته .َلْم َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر) ( َأملَْ تـَعْ إثبات القدرة هللا عز وجل يف قوله :  - ٢
فهو قادر على املوجود أن يعدمه ، وعلى ( َأملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر) عموم قدرة اهللا يف كل شيء يف قوله :  - ٣

 املعدوم أن يوجده .
 رمحه اهللا : اآلية عامة ، فهو قدير على كل شيء ، على ما شاءه وما مل يشأه ، وQذا نعرف أن قال الشيخ ابن عثيمني - ٤

َوُهَو َعَلى َمجِْعِهْم ِإَذا تقييد بعض الناس القدرة باملشيئة خطأ ، ألن اهللا قادر على ما يشاء وعلى ما ال يشاء ، وأما قوله تعاىل (
ئدة على القدرة ، ولكنها عائدة على اجلمع ، يعين : إذا أراد مجعهم وشاء مجعهم فهو قدير ) فاملشيئة هنا ليست عا َيَشاُء َقِديرٌ 

 عليه ال يعجزه شيء .
 .(َأملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض)تقرير ملك اهللا عز وجل للسماوات واألرض ، لقوله :  - ٥
( َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما َميِْلُكوَن وجل ال ميلكهما أحد سواه ، قال تعاىل :  اختصاص ملك السماوات واألرض هللا عز - ٦

 . ِمْثُل َخِبٍري)ُكْم َوال يـَُنبُِّئَك ِإْن َتْدُعوُهْم ال َيْسَمُعوا ُدَعاءَُكْم َوَلْو مسَُِعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكْم َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشرْكِ .  ِمْن ِقْطِمريٍ 
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 أن والية اهللا عامة وخاصة ، فالعامة هي تويل أمور اخللق ، وهذه عامة لكل أحد حىت الكفار . - ٧
  وخاصة وهي الوالية اليت تتضمن العناية والتوفيق والسداد ، وهذه خاصة باملؤمنني .

  فائدة : النسخ :
  لغة اإلزالة والنقل .تعريفه :  •

  شمس الظل ، أي أزالته .مثال اإلزالة تقول : نسخت ال
  وأما النقل فتقول : نسخت الكتاب أي نقلته .

  وشرعاً : هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي .
  قولنا ( رفع حكم ) أي تغيريه من إجياب إىل إباحة ، مثل : صيام عاشوراء ، أو من إباحة إىل حترمي ، مثل : شرب اخلمر .

  ، أو بالعكس، أو هلما مجيعاً كما سيأيت .الشرعي، ألن النسخ: إما أن يكون للحكم دون الفظوقولنا (أو لفظه) لفظ الدليل 
  وخرج بقولنا ( بدليل من الكتاب والسنة ) ما عدامها من األدلة ، كاإلمجاع والقياس ، فال ينسخ Qما .

  ال يوجد قياس صحيح خمالف للنص أبداً. فالقياس ال ينسخ ألننا لو نسخنا بالقياس، لصادمنا النصوص بالقياس، وألنه أصالً 
  وأما اإلمجاع فال ينسخ ألنه ال ميكن أن يوجد إمجاع من األمة على خالف النص .

 النسخ جائز عقًال وواقع شرعاً . •
وهل مينع أما جوازه عقًال ، فألن اهللا بيده األمر وله احلكم ، ألنه الرب املالك ، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورمحته ، 

العقل أن يأمر املالك مملوكه مبا أراد ؟ مث إن مقتضى حكمة اهللا ورمحته بعباده أن يشرع هلم ما يعلم تعاىل أن فيه قيام مصاحل 
دينهم ودنياهم ، واملصاحل ختتلف حبسب األحوال واألزمان ، فقد يكون احلكم يف وقت أو حال ، أصلح للعباد ، ويكون غريه 

  ى أصلح ، واهللا عليم حكيم . يف وقت أو حال أخر 
  وأما وقوعه شرعاً فألدلة منها :

(اْآلَن َخفََّف اللَُّه َعْنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعفاً مث قال سبحانه : ( ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـْنيِ ) قوله تعاىل : 
  وهذا نص صريح يف النسخ .َرٌة يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـْنيِ ) فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة َصابِ 

  : ( كنت Mيتكم عز زيارة القبور فزوروها ) رواه مسلم  eقوله 
  فهذا نص صريح يف نسخ النهي عن زيارة القبور .

 اآلراء في النسخ :
يعنون بذلك أن النسخ : إما أن يكون اليهود : وهؤالء ينكرونه ألنه يستلزم يف زعمهم البداء وهو الظهور بعد اخلفاء ، وهم  - ١

لغري حكمة ، وهذا أعبث حمال على اهللا ، وإما أن يكون حلكمة ظهرت ، ومل تكن ظاهرة من قبل ، وهذا يستلزم البداء وسبق 
 اجلهل ، وهو حمال على اهللا .

، كتحرمي كثري من احليوان على بين واليهود أنفسهم يعرتفون بأن شريعة موسى ناسخة ملا قبلها ، وجاء يف نصوص التوراة النسخ 
  .(ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحال7 لَِبِين ِإْسرائيَل ِإالَّ َما َحرََّم ِإْسرائيُل َعَلى نـَْفِسِه ) إسرائيل بعد حله ، قال تعاىل يف إخباره عنهم : 

تدلوا على ذلك بأقوال نسبوها إىل علي الروافض : وهؤالء غالوا يف إثبات النسخ وتوسعوا فيه وأجازوا البداء على اهللا ، واس - ٢
t  : تاناً ، وبقوله تعاىلQ(َميُْحوا اللَُّه َما َيَشاُء َويـُْثِبُت َوِعْنَدُه أُمُّ اْلِكَتاِب) زوراً و. 

ال (أبو مسلم األصفهاين : قال : جيوز النسخ عقًال ومينع وقوعه شرعًا ، وقيل : مينعه يف القرآن خاصة حمتجًا بقوله تعاىل :  - ٣
يٍد)   وحيمل آيات النسخ على التخصيص .يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بـَْنيِ يََدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه تـَْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِ
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 مجهور العلماء على جواز النسخ عقًال ووقوعه شرعاً ، وسبقت أدلتهم . - ٤
  فهو قسمان :  النسخ باعتبار المنسوخ : •

 إىل بدل .      -أ 
 . وإىل غري بدل -ب 

يف  eفهو مذهب مجهور العلماء، ومثلوه بنسخ وجوب تقدمي الصدقة بني يدي جنوى رسول اهللا أما النسخ إلى غير بدل ، 
ُموا بـَْنيَ يََدْي َجنَْواُكْم َصَدقَاٍت فَِإْذ ملَْ تـَْفَعُلوا َوتَاَب اللَُّه َعَلْيُكْم فَأَقِ قوله تعاىل:    ...).الَة َوآُتوا الزََّكاةَ يُموا الصَّ (أََأْشَفْقُتْم أَْن تـَُقدِّ

  وقد رد هذا القول الشنقيطي رمحه اهللا كما تقدم .
  فهو ثالثة أقسام :وأما النسخ إلى بدل ، 

أَْلفاً ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا (ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـْنيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة يـَْغِلُبوا إىل بدل أخف. مثاله: قوله تعاىل  
فقد دلت اآلية على وجوب مصابرة العشرين من املسلمني املائتني من الكفار، ومصابرة املائة األلف، بِأَنـَُّهْم قـَْوٌم ال يـَْفَقُهوَن) 
 .ْن ِمْنُكْم ِمائٌَة َصابَِرٌة يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـْنيِ)(اْآلَن َخفََّف اللَُّه َعْنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعفاً فَِإْن َيكُ فنسخ هذا احلكم بقوله: 

، يف قوله تعاىل : التخيري بني صيام رمضان واإلطعام: نسخ والصحيح اجلواز لوقوعه ، ومثاله ،إىل بدل أثقل . وهذا حمل خالف
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن) ( َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكٍني َفَمْن َتَطوََّع َخْريًا فَـ  ٌر لَُه َوأَْن َتُصوُموا َخيـْ نسخ بقوله ُهَو َخيـْ

، وإجياب الصيام أثقل من التخيري وجوب الصيام يف حق املقيم الصحيحالدالة على ) ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمهُ َفَمْن َشِهَد (: تعاىل
 بينه وبني اإلطعام .

( يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر القسم حمتجًا بآيات التيسري والتخفيف ورفع احلرج عن هذه األمة ، كقوله تعاىل : وال دليل ملن منع هذا 
وذلك أن احلكم اجلديد يكون ميسرًا على املكلفني ال مشقة (يُرِيُد اللَُّه َأْن ُخيَفَِّف َعْنُكْم ) وقوله تعاىل : َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر ) 

  ه ، مع ما فيه من زيادة النفع وعظم الثواب ، وثقله وصف له بالنسبة إىل ما قبله .في
صلى إىل بيت املقدس  eإىل بدل مساٍو . ومثاله : نسخ استقبال بيت املقدس الثابت بالسنة كما يف احلديث الصحيح ( أنه 

 بعد اهلجرة بضعة عشر شهراً ) . متفق عليه
) فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ  فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوَحْيُث َما ُكْنُتمْ (بت بقوله تعاىل : نسخ هذا باستقبال الكعبة الثا

  فاستقبال الكعبة مساٍو الستقبال بيت املقدس بالنسبة لفعل املكلف .
  فإن قيل : ما الحكمة في نقل الحكم من األخف إلى األثقل ؟ •

 تثال وعدمه .ابتالء الناس باالم
 بيان حكمة اهللا تعاىل يف التدرج يف التشريع ، حيث أنه يقابل الناس باألهون حىت تستقبل نفوسهم احلكم الثاين بسهولة .

 النسخ في القرآن :
  ينقسم النسخ يف القرآن إىل ثالثة أقسام :

ن فيما أنزل عشر رضعات حيرمن ، فنسخن نسخ التالوة واحلكم معًا . مثاله : ما رواه مسلم وغريه عن عائشة قالت : ( كا
 وهن مما يقرأ من القرآن ) .  eخبمس معلومات ، فتويف رسول اهللا 

  فآية التحرمي بعشر رضعات منسوخ لفظها وحكمها .
  وقوهلا (وهن مما يقرأ من القرآن) ظاهره بقاء التالوة وليس كذلك، فإنه غري موجود يف املصحف العثماين.
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، فتويف  eاملراد : قارب الوفاة ، واألظهر أن التالوة نسخت ومل يبلغ ذلك كل الناس إال بعد وفاة رسول اهللا واجلواب : قيل أن 
  وبعض الناس يقرؤها .

 نسخ احلكم وبقاء التالوة . وهذا أكثر أنواع النسخ يف القرآن ، وتقدم له أمثلة .
َر يَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواجًا َوِصيًَّة ِألَْزَواِجِهْم َمَتاعًا إِ (َوالَّذِ مثال : آية املصابرة ، ومثاله أيضًا قوله تعاىل :  َىل احلَْْوِل َغيـْ

  . ) (َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواجاً يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشراً نسخت بقوله تعاىل : ) ِإْخرَاجٍ 
  فإن قيل : ما الحكمة من رفع الحكم وبقاء التالوة ؟

أن القرآن كما يتلى ليعرف احلكم منه والعمل به ، فيتلى لكونه كالم اهللا تعاىل ، فيثاب عليه القارئ فرتكت التالوة هلذه  -أ 
 احلكمة .

 أن النسخ غالباً يكون للتخفيف ، فأبقيت التالوة تذكرياً بالنعمة ورفع املشقة . -ب 
 التالوة وبقاء الحكم . نسخ •

ومثاله آية الرجم ، ففي الصحيحني عن عمر أنه قال ( كان فيما أنزل فيما أنزل آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها وعقلناها ، ورجم 
ة ورمجنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : واهللا ما جند الرجم يف كتاب اهللا فيضلوا برتك فريض eرسول اهللا 

  أنزهلا اهللا ... ) .
  فإن قيل : ما الحكمة من رفع التالوة وبقاء الحكم ؟

عن ابن اجلوزي أنه قال : إمنا كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه األمة يف  ٢/٣٧فاجلواب ما نقله الزركشي يف الربهان 
رعون بأيسر شيء كما سارع اخلليل إىل املسارعة إىل بذل النفوس بطريق الظن من غري استفصال لطلب طريق مقطوع به ، فيس

  ذبح ولده مبنام ، واملنام أدىن طرق الوحي .
 أقسام النسخ باعتبار الناسخ : •

  هي أربعة أقسام :
 أمثلة : نسخ القرآن بالقرآن .

o  َن َخفََّف اللَُّه َعْنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم (اْآل  مث نسخت بقوله :  ( ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـْنيِ )آية املصابرة
 .َضْعفاً فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة َصابِرٌَة يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـْنيِ ) 

o . ًآية االعتداد باحلول ، نسخت بآية االعتداد بأربعة أشهر وعشرا 
 نسخ السنة بالقرآن . مثال :

o فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم تقبال الكعبة الثابت بقوله تعاىل: نسخ استقبال بيت املقدس الثابت بالسنة باس).(... 
 نسخ القرآن بالسنة .

وهذا فيه خالف ، والصحيح اجلواز سواء احلديث متواترًا أو أحادًا ، ألن حمل النسخ هو احلكم ، وليس اللفظ ، واحلكم ال 
  يشرتط يف ثبوته التواتر .

، وابن ٢/٧٨اعة من أهل العلم أن احلديث ولو كان آحاداً ينسخ القرآن، منهم: احمللى يف شرحه على مجع اجلوامع وقد رجح مج
  . ٨٦، ويف مذكرته على الروضة     / ٣/٣٦٧، ورجحه الشنقيطي يف أضواء البيان  ١/٤٧٧حزم يف األحكام 

(ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر  سليمًا ، ومثل بعضهم بقوله تعاىل : قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا : ومل أجد له مثاالً مثال : 
مع حديث : (ال وصية لوارث) رواه الرتمذي والنسائي . فقالوا : إن َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تـََرَك َخْريًا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواْألَقْـَرِبَني ) 
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 ، ولكن هذا فيه نظر ، فإن من شروط النسخ تعذر اجلمع بني الدليلني ، وهنا ميكن احلديث ناسخ للوصية للوالدين واألقربني
اجلمع عن طريق التخصص ، بأن خيرج من اآلية الوارث منهما فال وصية له مبقتضى احلديث ، فتكون اآلية يف حق غري الوارث ، 

  ويكون احلديث يف حق الوارث .
 نسخ السنة بالسنة .

  كنت Mيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) رواه مسلم .: (  eمثاله : قوله 
  فلما قال ( كنت Mيتكم ) علم أن النهي من السنة .

 ما يمتنع نسخه : •
: األخبار ، ألن النسخ حمله احلكم ، وألن نسخ أحد اخلربين يستلزم أن يكون أحدمها كذبًا ، والكذب مستحيل يف إخبار  أوالً 

 اهللا ورسوله .
ام اليت فيها مصلحة يف كل زمان ومكان ، كالتوحيد وأصول اإلميان ، وأصول العبادات ، ومكارم األخالق من : األحك ثانياً 

الصدق والعفاف والكرم والشجاعة وحنو ذلك ، فال ميكن نسخ األمر Qا ، وكذلك ال ميكن نسخ النهي عما هو قبيح يف كل 
 والفجور والبخل واجلنب . زمان ومكان ، كالشرك والكفر ومساوئ األخالق من الكذب

 كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ : •
 أو عن صحايب ، كحديث : ( كنت Mيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) . رواه مسلم  eالنقل الصريح عن النيب 

س ومثال : ما علم خبرب صحايب، كقول عائشة : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن ، مث نسخن خبم
  معلومات ) . رواه مسلم

 ) يدل على تأخر هذا احلكم .فقوله (اآلن(اْآلَن َخفََّف اللَُّه َعْنُكْم ) : م من املتأخر يف التاريخ . مثاله: قوله تعاىلمعرفة املتقد
 شروط النسخ : •
 تعذر اجلمع بني الدليلني ، فإن أمكن اجلمع فال نسخ ، إلمكان العمل بكل منهما . - ١
 لناسخ ، َويـُْعَلُم ذلك : إما بالنص أو خبرب صحايب أو بالتاريخ ، وقد سبق ذلك قبل قليل .العلم بتأخر ا - ٢

  مثال الجمع بين الدليلين إن أمكن :
ذهب كثري من أهل العلم أن اإلمام إذا صلى قاعدًا وجب على املأمومني القادرين على القيام أن يصلوا قياماً، واستدلوا : (أن 

يف مرض موته والناس يصلون خلف أيب بكر ، فتقدم حىت جلس عن يسار أيب بكر فجعل يصلي Qم  خرج ذات يوم eالنيب 
e  قاعداً وهم قيام هم يقتدون بأيب بكر وأبو بكر يقتدي بصالة رسول اهللاe رواه مسلم . (  

  مسلم ناسخاً حلديث : ( وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) . رواه  eقالوا : وهذا يف آخر حياة النيب 
  وذهب بعض العلماء إىل اجلمع بني الدليلني ، فقالوا : 

إذا صلى اإلمام باملأمومني قاعدًا من أول الصالة ، فليصلوا قعودًا ، حلديث ( وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا ) وإن صلى Qم 
  قائماً ، مث أصابته علة فجلس ، فإMم يصلون قياماً .

Qذا حيصل اجلمع بني الدليلني ، واجلمع بني الدليلني إعمال هلما مجيعاً .قال الشيخ حممد حفظه اهللا : و  
َقدْ   يَماِن فـَ   .َضلَّ َسَواَء السَِّبيِل)  (َأْم ُترِيُدوَن َأْن َتْسأَلوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمْن قـَْبُل َوَمْن يـََتَبدَِّل اْلُكْفَر بِاْإلِ
  ]١٠٨سورة البقرة: [ 

 ------------  
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ْبلُ  عن  Meى اهللا تعاىل املؤمنني يف هذه اآلية عن كثرة سؤال النيب  )(َأْم ُترِيُدوَن َأْن َتْسأَلوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمْن قـَ
َها ِحَني يـُنَـزَُّل يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْسأَلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تـُْبَد َلُكْم َتسُ األشياء قبل كوMا ، كما قال تعاىل (  ؤُْكْم َوِإْن َتْسأَلوا َعنـْ

) أي : وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزوهلا تبّني لكم ، وال تسألوا عن الشيء قبل كونه ، فلعله أن حيرم من أجل اْلُقْرآُن تـُْبَد َلُكْم 
  املسألة .

تمل السؤال عن العلم ، واألّول أرجح ملا بعده ، فإنه تطلبوا اآليات ، وحي: أي  )َتْسأَُلوْا َرُسوَلُكْم  : (قال في التسهيل  •
  ) .أَرِنَا اهللا َجْهرًَة  م (شبهه بسؤاهلم ملوسى ، وهو قوهلم هل

 وهلذا جاء يف الصحيح ( إن أعظم املسلمني جرماً من سأل عن شيء مل حيرم فحرم من أجل مسألته ) .
 ل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال ) .كان ينهى عن قي  eوعن املغرية بن شعبة ( أن رسول اهللا 

( ذروين ما تركتكم فإمنا أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم  eويف صحيح مسلم قال 
  بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .

  ( بل ) أي : بل تريدون .وهذا استفهام إنكاري عليهم ، وقيل : إMا مبعىن  ) أَْم تُرِيُدونَ  (قوله تعاىل  •
  ويدخل يف اآلية صوراً كثرية : •
  كالسؤال عن األشياء النادرة .-أ

  وكالسؤال عن األمور اليت ال يرتب عليها عمل وإمنا تثري الشبه والنزاعات . -ب
حبوا بقرة وكالسؤال عن أمور سكت عنها الشارع ، كما سأل بنو إسرائيل عن صفات البقرة حينما طلب منهم موسى أن يذ- ج 

  ، فتشددوا بالسؤال عنها وعن لوMا فُشدد عليهم .
) وطلبهم نزول  َوقَاُلوا َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحىتَّ تـَْفُجَر لََنا ِمَن اْألَْرِض يـَْنُبوعاً ويدخل يف اآلية : النهي عن اقرتاح اآليات كقوهلم ( -د

 املالئكة ، أو يكون له بيت من زخرف وغريها .
  ملن اخلطاب هنا . واختلف العلماء

  للمؤمنني . فقيل :
  ألنه قال يف آخر اآلية ( ومن يتبدل الكفر باإلميان ... ) وهذا الكالم ال يصح إال يف حق املؤمنني . 
  لكفار مكة . وقيل: 
ُكوَن َلَك َجنٌَّة ِمْن خنَِيٍل َوِعَنٍب فـَتُـَفجَِّر اْألَنـَْهاَر أَْو تَ  . َوقَالُوا َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحىتَّ تـَْفُجَر لََنا ِمَن اْألَْرِض يـَْنُبوعاً كم قال تعاىل عنهم (  

َنا ِكَسفًا أَْو تَْأِيتَ بِاللَِّه َواْلَمالِئَكِة قَِبيالً .  ِخالَهلَا تـَْفِجرياً  أَْو َيُكوَن َلَك بـَْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف أَْو  . أَْو ُتْسِقَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَليـْ
َنا ِكَتاباً نـَْقَرأُُه ُقْل ُسْبَحاَن َريبِّ َهْل ُكْنُت ِإالَّ تـَْرَقى ِيف ا   ) .  َبَشراً َرُسوالً  لسََّماِء َوَلْن نـُْؤِمَن لُِرِقيَِّك َحىتَّ تـُنَـزَِّل َعَليـْ

  أن جيعل هلم الصفا ذهباً . eوقد سأل املشركون رسول اهللا 
  املراد اليهود . وقيل :

  ا بين إسرائيل اذكروا نعميت .. ) حكاية عنهم وحماجة معهم .ألن هذه السورة من أول قوله ( ي
  يعم املؤمنني والكفار. وقيل :

  رسول اهللا إىل مجيع اخللق . eوهو يعم املؤمنني والكافرين ، فإنه  قال ابن كثير : •
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الذي سأل موسى يف قوله ( أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ... ) مل يبني هنا هذا  قال الشنقيطي •
(َيْسأَُلَك أَْهُل اْلِكَتاِب َأْن تـُنَـزَِّل َعَلْيِهْم ِكَتابًا ِمَن من قبل من هو ؟ ولكنه بينه يف مواضع أخرى ، وذلك يف قوله تعاىل : 

  .السََّماِء فـََقْد َسأَُلوا ُموَسى َأْكبَـَر ِمْن َذِلَك فـََقاُلوا أَرِنَا اللََّه َجْهَرًة ) 
  تعنتاً وتكذيباً وعناداً . eواملراد أن اهللا ذم من سأل رسول اهللا :  قال ابن كثير

يَماِن (    أي : ومن يشرت الكفر باإلميان .) َوَمْن يـََتَبدَِّل اْلُكْفَر بِاْإلِ
َقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيِل) (  ق أي فقد خرج عن الطريق املستقيم إىل اجلهل والضالل ، وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديفـَ

األنبياء وأتباعهم ، واالنقياد هلم إىل خمالفتهم وتكذيبهم ، واالقرتاح عليهم باألسئلة اليت ال حيتاجون إليها على وجه التعنت 
ُلوا نِْعَمَت اللَِّه ُكْفراً َوَأَحلُّوا قـَْوَمُهْم َداَر اْلبَـَوارِ والكفر، كما قال تعاىل     ر).َم َيْصَلْونـََها َوبِْئَس اْلَقرَاَجَهنَّ .  (َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن بَدَّ

  الفوائد :
 توبيخ األمة لو سألت كما سئل موسى . - ١
 بيان حال قوم موسى من التعنت والتشدد . - ٢
 رسول . uإثبات أن موسى  - ٣
 بيان أن موسى قد أوذي من قبل . - ٤
 أن من أخذ الكفر بديًال عن اإلميان فإنه ضال خمطئ مهما ازدهرت له الدنيا . - ٥

ُفِسِهْم ِمْن بَـ   َودَّ  (  ْعِد َما تـَبَـيََّن َلُهُم اْلَحقُّ فَاْعُفوا َكِثيٌر ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو يـَُردُّوَنُكْم ِمْن بـَْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفَّارًا َحَسدًا ِمْن ِعْنِد أَنـْ
ُفِسُكْم ِمْن َخْيٍر .  يرٌ َواْصَفُحوا َحتَّى يَْأِتَي اللَُّه بَِأْمرِِه ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقدِ  ُموا ِألَنـْ َوَأِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَما تـَُقدِّ

  .)  َتِجُدوُه ِعْنَد اللَِّه ِإنَّ اللََّه ِبَما تـَْعَمُلوَن َبِصيرٌ 
  ]  ١١٠ - ١٠٩[ البقرة : 

 -------- -------  
  كثري من اليهود والنصارى .أي : متىن  وحب  )  َودَّ َكِثيٌر ِمْن َأْهِل اْلِكَتابِ  (

  ومسوا أهل الكتاب، ألن اهللا أنزل عليهم الكتاب، فأنزل على اليهود التوراة، وعلى النصارى اإلجنيل.
  أي : لو يصريونكم كفاراً بعد أن آمنتم .) َلْو يـَُردُّوَنُكْم ( 
: ودوا ومتنوا وأحبوا لو يرجعونكم من بعد إميانكم باهللا ورسوله اخلطاب للمؤمنني من هذه األمة ، أي  ) ِمْن بـَْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفَّاراً ( 

  من الوحي والشرع املطهر . eومبا أنزل على رسوله 
  ).َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َوال النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهمْ مرتدين عن دينكم، متبعني هلم يف دينهم، كما قال تعاىل ( ) ُكفَّاراً ( 
ُفِسِهمْ (  أي : حسدًا منهم لكم محلتهم عليه أنفسهم اخلبيثة ، فقـوله ( من عند أنفسهم ) أي : هذا  ) َحَسدًا ِمْن ِعْنِد أَنـْ

  احلسد ناشىء من نفوسهم .
قال الضحاك عن ابن عباس : إن رسوًال أميًا خيربهم مبا يف أيديهم يف الكتاب والرسل واآليات ، مث يصدق بذلك كله مثل 

  ديقهم ، ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً وبغياً .تص
) أي من تلقائهم من غري أن جيدوه يف الكتاب وال أمروا به ، ولفظة احلسد تعطي هذا ، فجاء  ِمْن ِعْنِد أَنـُْفِسِهمْ ( قوله تعاىل 

  .( َوال طَائٍِر َيِطُري ِجبََناَحْيِه ) وقوله ْم ) ـبِأَْيِديهِ  وَن اْلِكَتابَ ُـ ( َيْكُتب) تأكيداً وإلزامًاَ◌َ◌ ، كما قال تعاىل ِمْن ِعْنِد أَنـُْفِسِهمْ (
  واحلسد : متين زوال نعمة اهللا عن الغري ، سواء متىن كوMا له أو لغريه ، أو جمرد زواهلا .
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  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : احلسد كراهة نعمة اهللا على الغري .
  : احلسد ثالث مراتب : قال ابن القيم

  أن حيسد ويقوم مبقتضاه من األذى بالقلب واللسان واجلوارح ، فهذا احلسد املذموم  . : أحدها
: متين استصحاب عدم النعمة ، فهو يكره أن حيدث اهللا لعبده نعمة ، بل حيب أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو والثاني 

فيه من نقص وعيب ، فهذا حسد على شيء مقدر، واألول  ضعفه أو شتات قلبه عن اهللا أو قلة دينه ، فهو يتمىن دوام ما هو
حسد على شيء حمقق، وكالمها حاسد عدو نعمة اهللا، وعدو عباده، وممقوت عند اهللا وعند الناس، وال يسود أبداً، فإن الناس ال 

  إال قهراً . يسودون عليهم إال من يريد اإلحسان إليهم، فأما عدو نعمة اهللا عليهم فال يسودونه باختيارهم أبداً 
حسد الغبطة ، وهو متين أن يكون له مثل حال احملسود من غري أن تزول النعمة عنه ، فهذا ال بأس به وال يعاب  والثالث :

  صاحبه ، بل هذا قريب من املنافسة ( ويف ذلك فليتنافس املتنافسون ) .
ه على هلكته يف احلق ، ورجل آتاه اهللا احلكمة ، فهو ( ال حسد إال يف اثنتني : رجل آتاه اهللا ماًال وسلط eويف الصحيح قال 

يقضي Qا ، ويعلمها الناس ) فهذا حسد غبطة ، احلامل لصاحبه عليه كرب نفسه ، وحب خصال اخلري ، والتشبه بأهلها ، 
  والدخول يف مجلتهم ، فهذا ال يدخل يف اآلية بوجه ما .

، توباً عندهم يف التوراة واإلجنيل: من بعد ما تبني أن حممداً رسول اهللا جيدونه مكقال أبو العالية ) ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـيََّن َلُهُم اْلَحقُّ (  
  فكفروا به حسداً وبغياً إذ كان من غريهم .

  يف هذه اآلية أن الكفار يتمنون أن يردوا أهل اإلميان إىل كفر ، وهذا جاء ذلك يف آيات أخرى :
  ) . وَن َكَما َكَفُروا فـََتُكونُوَن َسَواءً َودُّوا َلْو َتْكُفرُ قال تعاىل (

  ) . َودُّوا َما َعِنتُّْم َقْد بََدِت اْلبَـْغَضاُء ِمْن أَفْـَواِهِهْم َوَما ُختِْفي ُصُدوُرُهْم َأْكبَـرُ وقال تعاىل ( 
  ) . ُعواَوال يـَزَاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحىتَّ يـَُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاوقال تعاىل ( 
  ) . ِفرِينَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا َفرِيقاً ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب يـَُردُّوُكْم بـَْعَد ِإميَاِنُكْم َكاوقال تعاىل (

 : مباحث احلسد
  تعريف احلسد :أوًال : 

خ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا أن احلسد هو البغض هو متين زوال نعمة احملسود وإن مل حيصل للحاسد مثلها ، واختار شي
  والكراهة ملا يراه من حسن حال احملسود .

  : خطر احلسد : ثانياً 
  أنه من صفات اليهود . أوًال :

  كما يف هذا اآلية ( ... حسداً من عند أنفسهم ) .
  ) . ِمْن َفْضِلهِ  أَْم َحيُْسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آتَاُهُم اللَّهُ وكما يف قوله تعاىل (

  أنه من اإليذاء وتعد على املسلم . ثانياً :
  ) . اً َوالَِّذيَن يـُْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْريِ َما اْكَتَسُبوا فـََقِد اْحَتَمُلوا بـُْهَتاناً َوِإْمثاً ُمِبينقال تعاىل (

  Mى عنه . eأن النيب  ثالثاً :
  ال حتاسدوا ، وال تدابروا ) متفق عليه .( ال تباغضوا ، و  eقال 

  أنه اعرتاض على قضاء اهللا وقدره . رابعاً :
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  فضل السالمة من احلسد :
  أن تركه من عالمة كمال اإلميان . أوًال :

  ) رواه ابن ماجه .القلب ، ليس فيه غل وال حسد : أي املؤمنني أفضل ؟ قال (املؤمن النقي eفقد سئل رسول اهللا 
  أن اهللا أثىن على األنصار بذلك .ثانياً : 

ميَاَن ِمْن قـَْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوال جيَُِدوَن ِيف ُصُدورِهِ قال تعاىل ( اَر َواْإلِ   أوتوا ) . ْم َحاَجًة ِممَّاَوالَِّذيَن تـَبَـوَّأُوا الدَّ
  من أقوال السلف يف احلسد :

  ما أطول عمرك.فقال: تركُت احلسد فبقيت.له :   يه مائة وعشرين سنة، فقلتقال األصمعي: رأيت أعرابياً أتى عل
وقال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت  وقال معاوية: كل إنسان أقدر على أن أرضيه، إال احلاسد، فإنه ال يرضيه إال زوال النعمة.

لسالم، رجًال عند العرش فغبطه، فقال: ما صفته؟ عليه اسى وقيل رأى مو  ظاملًا أشبه مبظلوم من احلاسد: غم دائم ونفس متتابع.
  من فضله. فقيل: كان ال حيسد الناس على ما آتاهم اهللا

ِصَي اللَُّه بِِه ْيِه السََّالُم َوأَوَُّل َذْنٍب عُ َوقَاَل بـَْعُض السََّلِف : احلََْسُد أَوَُّل َذْنٍب ُعِصَي اللَُّه بِِه ِيف السََّماِء ، يـَْعِين َحَسَد إبِْليَس ِآلَدَم َعلَ 
  ِيف اْألَْرِض ، يـَْعِين َحَسَد اْبِن آَدَم ِألَِخيِه َحىتَّ قـَتَـَلُه .

  لَْيَس ِيف ِخَصاِل الشَّرِّ أَْعَدُل ِمْن احلََْسِد ، يـَْقُتُل اْحلَاِسَد قـَْبَل َأْن َيِصَل إَىل اْلَمْحُسوِد . :َوَقْد قَاَل ُمَعاِويَُة 
  واحلسد ، فإنه يتبني فيك قبل أن يتبني يف عدوك .وقال البنه : يا بين ! إياك 

وعن سفيان بن دينار قال : قلت أليب بشر : أخربين عن أعمال من كان قبلنا ؟ قال : كانوا يعملون يسرياً ويؤجرون كثرياً ، قال 
  : قلت : ومل ذاك ؟ قال : لسالمة صدورهم .

  إخوة يوسف ، لكن الكرمي خيفيه واللئيم يبديه .وقيل للحسن : أحيسد املؤمن ؟ قال : ال أم لك ، أنسيت 
وقال ابن سريين : ما حسدت أحدًا على شيء من أمر الدنيا ، ألنه إن كان من أهل اجلنة فكيف أحسده على الدنيا وهي 

  حقرية يف اجلنة ؟ وإن كان من أهل النار فكيف أحسـده على أمر الدنيا وهو يصري إىل النار .
  قال الشاعر :

  داواة قد تُرَجى إماتتها      إال عداوَة من عاداك من حسِد .كل الع
  وقال اخلليل بن أمحد : ال شيء أشبه باملظلوم من احلاسد .

  وقال بعض احلكماء : كل أحد ميكن أن ترضيه إال احلاسد ، فانه ال يرضيه إال زوال نعمتك . 
اسد ، حزن الزم ، ونفس دائم ، وعقل هائم ، ـمبظلوم من احل وقال األصمعي : مسعت أعرابيًا ، يقول : ما رأيت ظاملًا أشبه

  وحسرة ال تنقضي .
وقال عون بن عبد اهللا : إياك والكْرب ، فإن أول ذنب عصَي اهللا به مث قرأ ( وإذ قلنا للمالئكة ... ) ، وإياك واحلرص ، فإنه 

تل ابن آدم أخاه حني حسده مث قرأ ( واتل عليهم نبأ ابين آدم أخرج آدم من اجلنة مث قرأ ( اهبطوا منها ) ، وإياك واحلسد ، فإمنا ق
  باحلق ) .

  قال بعض العلماء : بارز احلاسد ربه من مخسة أوجه : 
: والثالث : سخط لقسمته كأنه يقول لربه : مل قسمت هكذا ؟ ،  والثانيقد أبغض كل نعمة قد ظهرت على غريه ،  أولها :

خذل ويل اهللا ، ألنه يريد خذالنه  والرابع :اهللا يؤتيه من يشاء ، وهو يبخل بفضل اهللا ،  أنه ضن بفضله ، يعين أن ذلك فضل
  : أعـان عـدوه يعين إبليس لعنه اهللا . والخامس وزوال النعمة عنه ، 
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  :ات قبل أن يصل إىل احملسود مكروه، ألنه يصل إىل احلاسد مخس عقوب: ليس شيء من الشر أضر من احلسدقال بعض العلماء
  غم ال ينقطع . أولها :

  مصيبة ال يؤجر عليها . والثاني :
  مذمة ال حيمد عليها . والثالث :
  يسخط عليه الرب . والرابع :

  تغلق عليه أبواب التوفيق . والخامس :
  .العفو : ترك املؤاخذة بالذنب ، والصفح : إزالة أثره من النفس وترك اللـوم والتثريب  )فَاْعُفوا َواْصَفُحوا ( 

يب وهو أبلغ من العفو إذ قد يعفو قال اآللوسي ( فاعفوا واصفحوا ) العفو : ترك عقوبة املذنب ، والصفح ترك التثريب والتأن
  اإلنسان وال يصفح .

  أي : حىت يأيت اهللا بأمره بقتاهلم .)  َحتَّى يَْأِتَي اللَُّه بَِأْمرِهِ ( 
  وذكروا فيه وجوهاً : قال الرازي : ( حىت يَْأِيتَ اهللا بَِأْمرِِه ) 

  أحدها : أنه ا]ازاة يوم القيامة عن احلسن .
  وثانيها : أنه قوة الرسول وكثرة أمته.

وثالثها : وهو قول أكثر الصحابة والتابعني ، إنه األمر بالقتال ألن عنده يتعني أحد أمرين : إما اإلسالم ، وإما اخلضوع لدفع 
  اجلزية وحتمل الذل والصغار .

  داللة على مراعاة التشريع اإلسالمي للظروف واألحوال والتدريج يف التشريع . ويف هذا
  ذهب بعض العلماء إىل أن هذه اآلية منسوخة .

  .( فَاقْـتُـُلوا اْلُمْشرِِكَني ) والناسخ هلا قوله تعاىل 
رُِّموَن َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه َوال يَِديُنوَن ِديَن احلَْقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب (قَاتُِلوا الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوال بِاْليَـْوِم اْآلِخِر َوال حيَُ وقوله 

  وكذا قال ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي .َحىتَّ يـُْعُطوا اْجلِْزيََة َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن) 
  نسخ ، ألمور : والصحيح أن هذا ليس من قبيل ال

ألن هذه اآلية وأشباهها مما أمر اهللا باإلعراض عن املشركني حممولة على وقت الضعف ، واآليات األمر بقتاهلم حممولة  أوًال :
  على وقت القوة ، وليست منسوخة .

  ول تلك الغاية وال يعد نسخاً .حىت يأيت اهللا بأمره ) مغياة بغاية ينتهي حكمها عند حل فَاْعُفوا َواْصَفُحواأن اآلية ( ثانياً :
َوَما َكاَن اللَُّه لِيُـْعِجزَُه ِمْن َشْيٍء ِيف ) أي : ذو قدرة تامة ، ال يعجزه شيء كما قال تعاىل (  ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ ( 

  ) . َكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمْقَتِدراً َو ) ، وقال تعاىل (  السََّماَواِت َوال ِيف اْألَْرِض ِإنَُّه َكاَن َعِليماً َقِديراً 
  فهو سبحانه ذو قدرة تامة على كل شيء ، يبدل األحوال ، ويأيت بأمره ، ويعفو مع القدرة .

  تقدم ، ومعناه : أدوا الصالة فرضها ونفلها تامة كاملة قائمة ، بشروطها وأركاMا وواجبا5ا وسننها . )(َوَأِقيُموا الصَّالَة  
  ومعناه : أعطوا الزكاة املفروضة طيبة Qا نفوسكم ملستحقيها . تقدم . )َوآُتوا الزََّكاةَ 

  والزكاة شرعاً : دفع مال خمصوص لطائفة خمصوصة تعبداً هللا تعاىل .
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ْعُفوا َواْصَفُحوا فَااء الزكاة من أسباب النصر ، ألن اهللا ذكرها بعد قوله (الة وإيتإن إقامة الص قال الشيخ ابن عثمين رحمه اهللا :
الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِيف اْألَْرِض أَقَاُموا الصَّالَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َوأََمُروا ) وقد جاء ذلك صرحيًا يف قوله تعاىل ( َحىتَّ يَْأِيتَ اللَُّه بَِأْمرِهِ 

  ). بِاْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َولِلَِّه َعاِقَبُة اْألُُمورِ 
ُفِسُكْم ِمْن َخْيرٍ (   ُموا ِألَنـْ   أي : وما تقدموا ألنفسكم يف حياتكم من خري أيا كان ومهما كان ، قل أو كثُر .)  َوَما تـَُقدِّ
  أي : تلقوه عند اهللا يوم القيامة ، مدخراً لكم ثوابه مضاعفاً لكم أجره . ) َتِجُدوُه ِعْنَد اللَّهِ  (

ُموا ِألَنـُْفِسُكْم ِمْن َخْريٍ جتَُِدوُه ِعْندَ أَِقيُموا الكما قال تعاىل ( و  اللَِّه ُهَو َخْرياً  صَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة َوأَْقرُِضوا اللََّه قـَْرضًا َحَسنًا َوَما تـَُقدِّ
  ) .َوأَْعَظَم َأْجراً 
  ) . َوِإْن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويـُْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجراً َعِظيماً وقال تعاىل (
َمْن ) استجاشة للضمائر ، وحتريك للهمم ، بأن اإلنسان إذا عمل ، إمنا يعمل لنفسه ، كما قال تعاىل ( ِألَنـُْفِسُكمْ ويف قوله ( 

  ) . َعِمَل َصاِحلاً فَِلنَـْفِسهِ 
  ( كل الناس يغدوا ، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ) رواه مسلم . eوقال 

حّث من اهللا سبحانه هلم على االشتغال مبا ينفعهم ويعود عليهم باملصلحة ، من إقامة  .)..صَّالَة َوأَِقيُموا ال( :قال الشوكاني
  الصالة ، وإيتاء الزكاة . وتقدمي اخلري الذي يثابون عليه حىت ميكن اهللا هلم ، وينصرهم على املخالفني هلم .

  له املالئكة ما قدم ) . جاء يف احلديث  ( إن العبد إذا مات قال له الناس ما خلف ، وقالت
) قالوا : يَا رسول اِهللا ، َما ِمنَّا أَحٌد بُّ ِإلَْيِه ِمْن َمالِِه ؟ أيُُّكم َماُل َوارِثِِه أح(  eوخرج البخاري عن عبد اهللا قال : قال رسول اهللا 

َم َوَماَل َوارِثِهِ  أَحبُّ إِلَْيِه . قَاَل : ( ِإالَّ َمالُهُ    ر ) .َما أخَّ  فإنَّ َمالَُه َما َقدَّ
  ( من بطأ به عمله مل يسرع به نسبه ) رواه مسلم . eوقال 

َها( eَعْن َعاِئَشَة أَنـَُّهْم َذَحبُوا َشاًة فـََقاَل النَِّىبُّ و  َها ِإالَّ َكِتُفه ، َما بَِقَى ِمنـْ َر َكِتِفَهابَ  : قَالَ ، ا قَاَلْت َما بَِقَى ِمنـْ رواه  .)ِقَى ُكلَُّها َغيـْ
  الرتمذي .

  كان أبو هريرة يبكي ويقول : سفري بعيد ، وزادي قليل .
  وكان أبو الدرداء يقول : صلوا ركعتني يف ظلم الليل لظلمة القبور .

وقال ابن السماك : إن املوتى مل يبكوا من املوت ، ولكنهم يبكون من حسرة الفْوت ، فاتـَْتهم واهللا دار مل يتزودوا منها ، ودخلوا 
  هلا .داراً مل يتزودوا 

يـَْوَم جتَُِد ُكلُّ نـَْفٍس َما ، فاجعل نصب عينيك قول اهللا جل وعال (للحاق با]دين وأنت صادق: إذا أردت اقال أحد السلف
َنُه أََمداً بَِعيداً  نَـَها َوبـَيـْ ُلو ُكلُّ نـَْفٍس َما َأْسَلَفتْ ُهنَ ) . وقوله تعاىل (َعِمَلْت ِمْن َخْريٍ ُحمَْضراً َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء تـََودُّ َلْو أَنَّ بـَيـْ   .)اِلَك تـَبـْ

  وقال القعقاع بن حكيم : قد استعددت للموت منذ ثالثني سنة ، فلو أتاين ما أحببت تأخري شيء عن شيء 
  ويروى عن ابن املبارك أنه ملا احتضر نظر إىل السماء ، فضحك مث قال : ملثل هذا فليعمل العاملون .

امرأته ، فقال : ما يبكيك ؟ قالت : عليك أبكي ، قال : إن كنِت باكية فابك على نفسك ، واحتضر بعض الصاحلني فبكت 
  فأما أنا فقد بكيت على هذا اليوم منذ أربعني سنة .

وقيل لبعض السلف ملا حضرته الوفاة : ما كان عملك ؟ فقال : لو مل يقرب أجلي ما أخربتكم به ، وقفت على باب قليب 
  فيه غري اهللا حجبته عنه . أربعني سنة فكلما مر

  وعن أنس بن عياض ، رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له : غداً القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة .
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  .غداً نلقى األحبة حممداً وحزبَه : بل واطرباهامرأته، واحزناه، فقالملا حضرته الوفاة قالت  - eمؤذن رسول اهللا  –وهذا بالل 
  أبو حازم سلمة بن دينار : كل عمل تكره املوت من أجله فاتركه ، مث ال يضرك مىت مّت . قال

ه َوَفِضيَلته ، َوَوَرِعِه َعْبد اللَّه ْبن ِإْدرِيس ْبن يَزِيد اْألَْوِدّي اْلُكوِيفّ أَبُو ُحمَمَّد اْلُمتـََّفق َعَلى ِإَماَمته َوَجَاللَته َوإِتْـَقان :  قال النووي
ا اْلبَـْيت أَْربـََعة آَالف َخْتَمة ته ، ُروِّيَنا َعْنُه أَنَُّه قَاَل لِِبْنِتِه ِحني َبَكْت ِعْند ُحُضور َمْوته : َال تـَْبِكي فـََقْد َخَتْمت اْلُقْرآن ِيف َهذَ َوِعَبادَ 

  قَاَل َأْمحَد ْبن َحْنَبل : َكاَن اِْبن ِإْدرِيس َنِسيًجا َوْحده .
عْ (   يعين أنه تعاىل ال يغفل عن عمل عامل ، وال يضيع لديه ، سواء كان خريًا أو شرًا ، فإنه )  َمُلوَن َبِصيرٌ ِإنَّ اللََّه ِبَما تـَ

  سيجازي كل عامل بعمله .
: بصري ، ليس من البصر  الذي هو الرؤية ، لكن من البصر الذي مبعىن العلم ، ألنه أمشل حيث يعم  قال الشيخ ابن عثيمين

 .العمل القليب والبدين 
  الفوائد :

 بيان ما عليه أهل الكتاب من احلسد العظيم هلذه األمة . - ١
 شدة عداوة كثري من أهل الكتاب وحسدهم هلذه األمة . - ٢
 . eاإلشارة لعظم نعمة اهللا على هذه األمة باإلسالم واإلميان وبعثة حممد  - ٣
 .أن من كان فيه حسد للناس على ما أتاهم اهللا من فضله ، فإن فيه شبه باليهود  - ٤
 أن هذا احلسد من أهل الكتاب نابع من عند أنفسهم مل يؤذن هلم فيه ، ومل يكن عن رؤية وتعقل . - ٥
 وجوب احلذر من احلسد فإنه داء وبيل ، ومرض خطري ، من أعظم أسباب االعتداء على الغري ورد احلق . - ٦
 احلق . أن هؤالء الذين يودون هذا هلذه األمة يؤدونه عن عمد وعناد من بعد ما تبني هلم - ٧
 التدرج يف معاملة الكفار ، حيث أمر اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية أن نعفو ونصفح حىت يأيت اهللا بأمره . - ٨
َ َهلُُم احلَْقُّ ) أن اإلنسان يعذر جبهله إذا خالف األمر والنهي ، لقوله تعاىل :  - ٩  .( ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ

  وهذا األصل دّل عليه الكتاب والسنة :
َعَث َرُسوًال) ل تعاىل : قا ِبَني َحىتَّ نـَبـْ   .( َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

  ) .(ُرُسالً ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسِل وقال تعاىل : 
َعَث ِيف وقال تعاىل :  ُلو َعَلْيِهْم آيَاتَِنا َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكي اْلُقَرى ِإالَّ َوأَْهُلَها  (َوَما َكاَن رَبَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحىتَّ يـَبـْ أُمَِّها َرُسوًال يـَتـْ

  .ظَاِلُموَن) 
مل يأمر املسيء يف صالته أن يقضي ما فعله ، وكان املسيء يف صالته ال يطمئن ال يف ركوع وال يف  eوأما السنة : أن النيب 

  سجود .
 .( ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر) تعاىل :  عموم قدرة اهللا ، لقوله -١٠
 وجوب إقامة الصالة . -١١
 وجوب إيتاء الزكاة ملستحقيها . -١٢
 أن الصالة أوكد من الزكاة . -١٣
 احلث على تقدمي اخلري . -١٤
 الرتغيب يف اخلري قوًال وعمالً . -١٥
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  أن ما تقدمه من اخلري لن يضيع ، بل ستجده عند اهللا . -١٦
بـََلى َمْن َأْسَلَم .  ِقينَ ْدُخَل اْلَجنََّة ِإالَّ َمْن َكاَن ُهودًا َأْو َنَصاَرى تِْلَك َأَمانِيـُُّهْم ُقْل َهاُتوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصادِ (َوقَاُلوا َلْن يَ 

َلُه َأْجُرُه ِعْنَد رَبِِّه َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحزَ    نُوَن) َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فـَ
  ]١١٢ -١١١البقرة: [ 

 -------- -----  
  أي : اليهود والنصارى .) َوقَاُلوا  (

  هذا قول اليهود .) َلْن َيْدُخَل اْلَجنََّة ِإالَّ َمْن َكاَن ُهودًا ( 
  هذا قول النصارى . )َأْو َنَصاَرى( 

  وقالت النصارى لن يدخل اجلنة إال من كان نصراني7ا.: املعىن : وقالت اليهود لن يدخل اجلنة إال من كان يهودياً ،  قال القرطبي
يبني اهللا تعاىل اغرتار اليهود والنصارى مبا هم فيه ، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل قال ابن كثير : و 

قالوا لن يدخل اجلنة إال من كان اجلنة إال من كان على ملتها ، فاليهود قالوا : لن يدخل اجلنة إال من كان يهوديًا ، والنصارى 
  نصرانياً .

  ومن الدعاوى الكاذبة اليت ادعوها :
  ) .( َحنُْن أَبـَْناُء اللَِّه َوَأِحبَّاُؤُه قوهلم  

  ) . َوقَاُلوا َلْن َمتَسََّنا النَّاُر ِإالَّ أَيَّاماً َمْعُدوَدةً وقوهلم (
  ) . َتُدواَوقَاُلوا ُكونُوا ُهوداً أَْو َنَصاَرى تـَهْ وقوهلم (

  ) . َوقَاُلوا َلْن يَْدُخَل اْجلَنََّة ِإالَّ َمْن َكاَن ُهوداً أَْو َنَصاَرى وقوهلم يف هذه اآلية (
فأكذQم اهللا تعاىل مبا أخربهم أنه معذQم بذنوQم ، ولو كانوا كما ادعوا ملا كان األمر كذلك ، وكما تقدم من دعواهم أنه لن 

ودة ، مث ينتقلون إىل اجلنة ، ورد اهللا تعاىل عليهم يف ذلك ، وهكذا قال يف هذه الدعوى اليت ادعوها بال متسهم النار إال أياماً معد
   :دليل وال حجة وال بينة فقال 

  قال أبو العالية : أماين متنوها على اهللا بغري حق . ) تِْلَك َأَمانِيـُُّهمْ ( 
  بب يصل به إليه .واألماين مجع أمنية ، وهي : ما يتمناه اإلنسان بدون س

  . أكاذيبهم أو ما يتمنونه )أََمانِيـُُّهْم  : ( التسهيلقال في 
  مث قال تعاىل : 

  . يا حممد)  ُقلْ ( 
   قال أبو العالية وجماهد والسدي والربيع بن أنس : حجتكم . وقال قتادة : بينتكم على ذلك .)  َهاُتوا بـُْرَهاَنُكمْ ( 
  فيما تدعونه ، مث قال تعاىل :أي ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن) ( 
  : ، ولكن : ليس بأمانيكم ودعاويكم أي )بـََلى ( 
أي من أخلص العمل هللا وحده ال شريك له ، وقوله ( وجهه ) أي دينه ، وهذا الشرط األول من شروط )  َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه ِللَّهِ ( 

  قبول العمل ، وهو اإلخالص هللا تعاىل .
  أسلم هللا بدنه ، فخضع له بالطاعة جسده .: بلى من  قال الطبري
  : هل هذا من التأويل لصفة الوجه  ؟ فإن قال قائل
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  اجلواب : ال ، ألن الوجه يطلق ويراد به الوِْجهة والقصد . 
  مل خص الوجه بالذكر ؟: فإن قيل

  وإمنا خص الوجه بالذكر لوجوه : فاجلواب :
   . حلواس والفكر والتخيل ، فإذا تواضع األشرف كان غريه أوىلألنه أشرف األعضاء من حيث أنه معدن ا أحدها :
  أن الوجه قد يكىن به عن النفس . وثانيها :
  .أن أعظم العبادات السجدة ، وهي إمنا حتصل بالوجه فال جرم خصه بالذكر  وثالثها :

واس ، وفيه يظهر العز والذل ، وخص الوجه بالذكر ، لكونه أشرف ما يرى من اإلنسان ، وألنه موضع احل : وقال القرطبي
                                          والعرب خترب بالوجه عن مجلة الشيء ويصح أن يكون الوجه يف هذه اآلية املقصد .

  ه .وخص الوجه بالذكر ، ألنه إذا جاد بوجهه يف السجود ، مل يبخل بسائر جوارح :وقال البغوي 
  مع إخالصه .) َوُهَو ( 
، فإن العمل املتقبل  eو متابعة الرسول ، وهذا هو الشرط الثاين من شروط قبول العمل وه eأي اتبع فيه الرسول )  ْحِسنٌ مُ ( 

  ال يقبل إال بشرطني  : 
  أن يكون خالصاً هللا وحده ، حلديث ( إمنا األعمال بالنيات ) متفق عليه . أحدهما :
  ) متفق عليه . حلديث ( من عمل عمًال ...ريعة ، أن يكون صواباً موافقاً للش واآلخر :

: ( من عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم عن  eفمىت كان خالصاً ومل يكن صواباً ؛ مل يتقبل ، وهلذا قال الرسول 
  عائشة .

   اً مردود على فاعله .وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة يف الصورة الظاهرة ، ولكن مل خيلص عامله القصد هللا ، فهو أيض
فإنه ال يتقبل منهم ، حىت يكون ذلك متابًعا  -وإن فرض أMم خملصون فيه هللا  -فعمل الرهبان ومن شاQهم قال ابن كثير : 

َفَجَعْلَناُه َهَباًء  املبعوث إليهم وإىل الناس كافة ، وفيهم وأمثاهلم ، قال اهللا تعاىل ( َوَقِدْمَنا ِإَىل َما َعِمُلوا ِمْن َعَملٍ  eللرسول حممد 
  َمْنُثورًا ) .

  ْدُه َشْيًئا ) .وقال تعاىل ( َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْعَماُهلُْم َكَسرَاٍب ِبِقيَعٍة َحيَْسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحىتَّ ِإَذا َجاَءُه ملَْ جيَِ 
لقصد هللا فهو أيًضا مردود على فاعله وهذا حال وأما إن كان العمل موافًقا للشريعة يف الصورة الظاهرة ، ولكن مل خيلص عامله ا

  املنافقني واملرائني :
 يـُرَاُءوَن النَّاَس َوال يَْذُكُروَن اللََّه ِإال كما قال تعاىل ( ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ُخيَاِدُعوَن اللََّه َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَاُموا ِإَىل الصَّالِة قَاُموا ُكَساَىل 

  قَِليال ) .
  َماُعوَن ) .وقال تعاىل ( فـََوْيٌل لِْلُمَصلَِّني . الَِّذيَن ُهْم َعْن َصال5ِِْم َساُهوَن . الَِّذيَن ُهْم يـَُراُءوَن . َوَميْنَـُعوَن الْ  

  َأَحًدا ) . وهلذا قال تعاىل ( َفَمْن َكاَن يـَْرُجو لَِقاََء رَبِِّه فـَْليَـْعَمْل َعَمال َصاِحلًا َوال ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَبِّهِ 
  وقال يف هذه اآلية الكرمية ( بـََلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِلَِّه َوُهَو ُحمِْسٌن ) . 

  كيف يكون العلم خملصاً ؟
  ذلك ازداد به فجوراً أو فخراً . قال مالك بن دينار : إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علُمُه ، وإذا طلبه لغري

  . هللا العلُم وخشع َكَسرَه العلَم لآلخرة قال الذهيب : َفَمن طلبَ 
  من ازداد علماً ومل يزدد خشية فليّتِهم علمه . قال بعض السلف :
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  ] . ٢١/٤٤٩العجب .   [ السري  ُسِئَل احلافظ عبد الغين املقدسي : ِملَ ال تقرأ من غري كتاب ؟ قال : أخاف
يف الطاعة ، وأحب  فقال: إذا بذل ا]هود لم العبد أنه من املخلصني ؟: مىت يع -رمحه اهللا تعاىل  - وقد قيل لذي النون املصري
  سقوط املنزلة عند الناس .

  من مدحه أو ذمه. ، ال يبايلفقال: إذا صار خلقه كخلق الرضيع ؟تعاىل: مىت يكون العبد خملصاً  وقيل ليحىي بن معاذ رمحه اهللا
ناس على حماسن عمله كما يتكدر إذا اطلعوا على مساويه فإن فرح من عالمة املخلص أن يتكدر إذا اطلع ال : قال النووي

  ي .النفس بذلك معصية ورمبا كان الرياء أشد من كثري من املعاص
أي : ثوابه ، واألجر يف األصل ما يؤخذ مقابل العمل ، وإمنا مساه اهللا أجرًا لبيان أنه متكفل به وأنه ال )  فـََلُه َأْجُرُه ِعْنَد رَبِّهِ (  

  يع عنده .يض
: ومسى اهللا ( الثواب ) أجرًا ، ألنه سبحانه وتعاىل التزم على نفسه أن جيزي به كالتزام املستأجر بدفع  قال الشيخ ابن عثيمين

  األجرة لألجري .
  ضى مما يرتكونه .أي ( فال خوف عليهم ) فيما يستقبلونه ( وال هم حيزنون ) على ما م)  َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُونَ ( 

فاخلوف : الغم من أمر مستقبل ، واحلزن : الغم من أمر فائت ، وقد يستعمل احلزن مبعىن اخلوف وميكن يفسر به قوله تعاىل عن 
  أهل اجلنة حني دخلوها ( احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن ) أي : أذهب عنهم اخلوف . 

حصل هلم املرغوب وجنوا من املرهوب ، ويفهم منها أن من ليس كذلك ، ف، وال خوف عليهم وال هم حيزنون :  وقال السعدي
  .                eفهو من أهل النار اهلالكني ، فال جناة إال ألهل اإلخالص للمعبود ، واملتابعة للرسول 

  الفوائد :
 أو نصرانياً .بيان دعوى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنه ال يدخل اجلنة إال من كان مثلهم يهودياً  - ١
 أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث واجلزاء ، ألن اجلنة إمنا يدخلها أهلها بعد البعث يوم القيامة . - ٢
 أن الثواب ال حيصل إال بأمرين :  - ٣

o . إسالم الوجه هللا  
o  اإلحسان ، وهو متابعة النيبe . 

 قوة احملاجة يف كتاب اهللا اليت تدحض اخلصم وتفحمه . - ٤
  ببينة ، فمن ادعى حكماً من أحكام اهللا األخروية أو الدنيوية ، فإن عليه أن يربهن فيما قال .أنه ال تقبل الدعوى إال - ٥
أن اليهود والنصارى ال حجة هلم إطالقًا فيما ادعوه من أنه ال يدخل اجلنة إال من كان هودًا أو نصارى ، وما أكثر دعاوي  - ٦

 اليهود والنصارى بأMم أهل اجلنة .
ُلوَن اْلِكَتاَب َكذَ (َوقَاَلِت اْليَـهُ  ِلَك قَاَل وُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعَلى َشْيٍء َوقَاَلِت النََّصاَرى لَْيَسِت اْليَـُهوُد َعَلى َشْيٍء َوُهْم يـَتـْ

نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه َيْختَ  ْوِلِهْم فَاللَُّه َيْحُكُم بـَيـْ   .ِلُفوَن) الَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن ِمْثَل قـَ
  ]١١٣سورة البقرة: [

 ---------  
يبني اهللا تعاىل تناقض اليهود ) (َوقَاَلِت اْليَـُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعَلى َشْيٍء َوقَاَلِت النََّصاَرى لَْيَسِت اْليَـُهوُد َعَلى َشْيءٍ 

  والنصارى وتباغضهم وتعاندهم .
  على صواب،وقالت النصارى:ليست اليهود يف دينها على صواب.قالت اليهود: ليست النصارى يف دينها قال الطبري:
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، فقال  e: أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول اهللا  eكما قال ابن عباس ملا قدم أهل جنران من النصارى على رسول اهللا 
، أنتم على شيء: ما يهودمن أهل جنران من النصارى لل ، وقال رجلرافع بن حرملة : ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى واإلجنيل

  ...).َوقَاَلِت اْليَـُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعَلى َشْيءٍ وجحدوا نبوة موسى وكفر بالتوراة ، فأنزل اهللا يف ذلك من قوهلما ( 
  املراد : على شيء معترب . قوله تعاىل ( على شيء )

من اإلخبار عن األمم السالفة ، وتكون أل للجنس ، ويكون : املراد عامة اليهود وعامة النصارى ، فهذا  قيل :  قال أبو حيان
  ، إذ كذبوا بالرسل وبالكتب قبله. eمن الفريقني ، وتسلية له  eيف ذلك تقريع ملن حبضرة رسول اهللا 

وأنكرت املراد يهود املدينة ونصارى جنران ، حيث متاروا عند الرسول وتسابوا ، وأنكرت اليهود اإلجنيل ونبّوة عيسى ،  وقيل :
  النصارى التوراة ونبّوة موسى .

لزيادة بيان أن ا]ازفة دأQم وأن رمي املخالف هلم بأنه ضال شنشنة قدمية فيهم فهم يرمون املخالفني بالضالل  قال ابن عاشور :
كل فريق منهم بأن ]رد املخالفة ، فقدميًا ما رمت اليهود النصارى بالضالل ورمت النصارى اليهود مبثله فال تعجبوا من حكم  

املسلمني ال يدخلون اجلنة ، ويف ذلك إحناء على أهل الكتاب وتطمني خلواطر املسلمني ودفع الشبهة عن املشركني بأMم يتخذون 
  من طعن أهل الكتاب يف اإلسالم حجة ألنفسهم على مناوأته وثباتاً على شركهم.

ُلوَن اْلِكَتابَ (     تلون ويقرؤون التوراة واإلجنيل .أي : واحلال أMم ي)  َوُهْم يـَتـْ
  ويف هذه اآلية توبيخ هلم، حيث تعمدوا الكذب واالفرتاء كل فريق على اآلخر مع كوMم يعلمون بكذب ما ذهبوا إليه.

ُلوَن (  : قال في التسهيل   ب .تقبيح لقوهلم مع تالو5م الكتا )َوُهْم يـَتـْ
ع؛ ألن الوقوع يف الدعاوى الباطلة ، والتكلم مبا ليس عليه برهان هو : وإن  ويف هذا أعظم توبيخ ، وأشّد تقري:  وقال الشوكاني

  كان قبيحاً على اإلطالق لكنه من أهل العلم ، والدراسة لكتب اهللا أشّد قبحاً ، وأفظع جرماً ، وأعظم ذنباً .
  أي مثل ذلك القول .) َكَذِلَك (

  أي : قال مشركوا العرب : ليس حممد على شيء . ) قَاَل الَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن ِمْثَل قـَْوِلِهمْ ( 
 ) ؟الَِّذيَن ال يـَْعَلُمونَ وقد اختلف فيمن عين بقوله تعاىل ( قال  •
  : كفار العرب ، قال القرطيب : وهو قول اجلمهور ، ألMم ال كتاب هلم . قيل

  : املراد أمم كانت قبل اليهود والنصارى .وقيل 
بن جرير : أMا عامة تصلح للجميع ، وليس َمثّ دليل قاطع يعني واحدًا من هذه األقوال ،  قال ابن كثري : واختار أبو جعفر

  واحلمل على اجلميع أوىل .
نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن) (  ذي أي أنه جيمع بينهم يوم القيامة ، ويفصل بينهم بقضائه العدل الفَاللَُّه َيْحُكُم بـَيـْ

(ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِِئَني َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن ال جيور فيه وال يظلم مثقال ذرة ، وهذه كقوله تعاىل : 
نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشهِ    .يٌد) َأْشرَُكوا ِإنَّ اللََّه يـَْفِصُل بـَيـْ

  ) مسي بذلك : يـَْوَم اْلِقَياَمِة قوله تعاىل (
  ألن الناس يقومون من قبورهم . أوًال :

  ) . يـَْوَم يـَُقوُم النَّاُس لَِربِّ اْلَعاَلِمنيَ قال تعاىل ( 
  : ولقيام األشهاد . ثانياً 

  ) . الدُّنـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم اْألَْشَهادُ إِنَّا لَنَـْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِيف اْحلََياِة لقوله تعاىل ( 
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  : ولقيام املالئكة . ثالثاً 
  ) . يـَْوَم يـَُقوُم الرُّوُح َواْلَمالِئَكُة َصّفاً لقوله تعاىل ( 

  الفوائد :
 بيان عداوة اليهود والنصارى بعضهم لبعض . - ١
 كل من كان جاهالً ، أي كل من كان ذا جهالة . –أيضاً  –أن هذه املقالة اليت قالتها اليهود وقالتها النصارى ، يقوهلا  - ٢
نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ) إثبات اجلزاء يوم القيامة ، لقوله تعاىل :  - ٣  .( فَاللَُّه َحيُْكُم بـَيـْ
 أن الذين اختلفوا يف الكتاب ويف الرسل سوف يقضي تعاىل بينهم يوم القيامة ويبني من هو على احلق . - ٤
 اليوم اآلخر . إثبات يوم القيامة ، وهو - ٥

ْم َأْن َيْدُخُلوَها ِإالَّ َخائِِفيَن َلُهْم (َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اللَِّه َأْن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها ُأولَِئَك َما َكاَن َلهُ 
َيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اْآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم)    ِفي الدُّنـْ

  ]١١٤البقرة:  سورة[
-----------------  

  أي ال أحد أظلم . ) َوَمْن َأْظَلمُ  (
واملراد مبنع املساجد أن يذكر فيها اسم اهللا : منع من يأيت إليها للصالة ، ) ِممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اللَِّه َأْن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه  (

  والتالوة ، والذكر ، وتعليمه .
، أي : ينبغي أن يلحقه سائر أنواع الظلم، وأنه مبنزلة ال لغ داللة على أن هذا الظلم متناهاالستفهام فيه أب: هذا  قال الشوكاني

  ال أحد أظلم ممن منع مساجد اهللا .
 وقد اختلف املفسرون يف املراد يف الذين منعوا مساجد اهللا وسعوا يف خراQا على قولني :

  هم النصارى . القول األول :
  : النصارى كانوا يطرحون يف بيت املقدس األذى ، ومينعون الناس أن يصلوا فيه .قال جماهد  

وقال قتادة يف قوله ( وسعى يف خراQا ) قال : هو ْخبَتنصَّر ، خرب بيت املقدس وأعـانه على ذلك النصارى ، محلهم بغض 
  اليهود على أن أعانوا خبتنصر البايل ا]وسي على ختريب املقدس .

ي : كانوا ظاهروا خبتنصر على ختريب بيت املقدس ، حىت خربه وأمر أن تطرح فيه اجليف ، وإمنا أعانه الروم على وقال السد
  خرابه من أجل أن بين إسرائيل قتلوا حيي بن زكريا . 

  وروي حنوه عن احلسن البصري ، وعلى هذا القول فإن اخلراب هنا خراب حسي .
  هـ . ٦عن البيت احلرام يف عمرة احلديبية عام  eالنيب  نزلت يف صد املشركني القول الثاني :

  القول األول ، واحتج بأن قريشاً مل تسَع يف خراب الكعبة ، وأما الروم فسعوا يف ختريب بيت املقدس . واختار ابن جرير
  واختار ابن كثري القول الثاين ، حيث قال رمحه اهللا : والذي يظهر واهللا أعلم القول الثاين .

ال ابن كثري ردًا على ابن جرير: ... وأيضًا فإنه تعاىل ملا وجه الذم يف حق اليهود والنصارى، شرع يف ذم املشركني الذي مث ق
أخرجوا الرسول وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصالة يف املسجد احلرام، وأما اعتماده يف أن قريشًا مل تسَع يف خراب الكعبة؛ 

  وأصحابه، واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم.  eجوا عنها رسول اهللا فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخر 
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رمحه اهللا العموم ، فقال : وقيل املراد من منع من كل مسجد إىل يوم القيامة ، وهو الصحيح ، ألن اللفظ عام  ورجح القرطبي
  ورد بصيغة اجلميع ، فتخصيصها ببعض املساجد وبعض األشخاص ضعيف . 

، أو سعى يف تعطيل مكان مرشح عام لكل من خرب مسجداً ) ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا ...: قوله تعاىل ( يضاويقال الب
أن يدخل املسجد  eللصالة ، وإن نزل يف الروم ملا غزوا بيت املقدس وخربوه وقتلوا أهله ، أو يف املشركني ملا منعوا رسول اهللا 

      .              احلرام عام احلديبية 
احلسي واملعنوي ، فاخلراب احلسي هدمها وختريبها )  يف خراQا( اجتهد وبذل وسعه : أي  ، وسعى) أي :  َوَسَعى ِفي َخَراِبَها( 

  ، واخلراب املعنوي : منع الذاكرين السم اهللا فيها .  وتقذيرها
  السعي يف ختريب املسجد قد يكون لوجهني. قال الرازي :

  واملتعبدين واملتعهدين له من دخوله فيكون ذلك ختريباً. منع املصلني أحدهما :
  باهلدم والتخريب وليس ألحد أن يقول : كيف يصح أن يتأول على بيت اهللا احلرام ومل يظهر فيه  والثاني :

موضع صالة  التخريب ، ألن منع الناس من إقامة شعار العبادة فيه يكون ختريبًا له ، وقيل : إن أبا بكر رضي اهللا عنه كان له
  فخربته قريش ملا هاجر .

: هذا خرب معناه الطلب ، أي ال متكنوا هؤالء إذا قدرمت عليهم من دخوهلا قيل  ) ُأولَِئَك َما َكاَن َلُهْم َأْن َيْدُخُلوَها ِإالَّ َخائِِفينَ (
تسع أن ينادى برحاب مىن : أال حيجن  مكة أمر من العام القابل يف سنة eإال حتت اهلدنة أو اجلزية ، وهلذا ملا فتح رسول اهللا 

  بعد العام مشرك ، وال يطوفن بالبيت عريان .
ما كان ينبغي هلم أن يدخلوا مساجد اهللا إال خائفني على وجه التهديد وارتعاد الفرائص من املؤمنني أن يبطشوا Qم فضالً  وقيل :

  أن يستولوا عليها ومينعوا املؤمنني منها .
  حلق والواجب إال ذلك .واملعىن : ما كان ا

إن هذا بشارة من اهللا للمسلمني أنه سيظهرهم على املسجد احلرام وعلى سائر املساجد ، وأنه يذل املشركني هلم ، حىت  وقيل :
  ال يدخل املسجد احلرام أحد منهم إال خائفاً خياف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن مل يسلم .

رى روي أنه مرَّ زمان بعد بناء عمر بيت املقدس يف اإلسالم ال يدخله نصراين إال أوجع ومن جعل اآلية يف النصا قال القرطبي :
  ضرباً بعد أن كان متعبدهم .

َيا ِخْزيٌ (  من جعل اآلية يف قريش ، جعل اخلزي يف الدنيا : الفتح ، وأن ال يدخل أحدهم املسجد احلرام إال  ) َلُهْم ِفي الدُّنـْ
  العمل ، فكما َصدوا املسلمني عن املسجد احلرام ؛ ُصدوا عنه . خائفاً ، ألن اجلزاء من جنس

على ما انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب األصنام حوله ، ودعاء غري اهللا عنده، )  َوَلُهْم ِفي اْآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ ( 
  والطواف به عرياً ، وغري ذلك من أفاعيلهم اليت يكرهها اهللا ورسوله .

 e، فلما بعث اهللا حممدًا ملا ظهروا على بيت املقدس خربوه : أن النصارىية يف النصارى فقال كعب األحبارمن جعل اآلوأما 
  ...) فليس يف األرض نصرانياً يدخل املسجد إال خائفاً .(َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اللَِّه أنزل عليه : 

  دخله اليوم إال وهو خائف أن يضرب عنقه ، أو قد أخيف بأداء اجلزية فهو يؤديها .وقال السدي : فليس يف األرض رومي ي
  الفوائد :

 حترمي منع مساجد اهللا من أن يذكر فيها امسه . - ١
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إذا : ( eاإلشارة إىل أن ما يتعلق بأمور الدنيا من بيع وشراء وأجارة وحنوها ، ال حيل إيقاعه يف املسجد ، وهلذا قال النيب  - ٢
 ).يه ضالة فقولوا: ال رد اهللا عليكيبيع أو يبتاع يف املسجد فقولوا: ال أربح اهللا جتارتك، وإذا رأيتم من ينشد فرأيتم من 

 اإلشارة إىل أن املساجد إمنا بنيت لذكر اهللا . - ٣
 أن ذكر اهللا يكون بذكر امسه ، وذلك يقتضي أن يكون باللسان ، وذكر اهللا يكون باللسان وبالقلب وباجلوارح . - ٤

  ذكر اهللا بالقلب : بأن يكون اإلنسان متفكراً متأمًال يف آيات اهللا . أما
  وأما الذكر باللسان : فهو يتناول كل قول يقرب إىل اهللا ، من قراءة أو تسبيح .

  وأما الذكر باجلوارح : فيشمل كل فعل يتقرب به اإلنسان إىل ربه، كالوضوء والصالة وغريها.
 منع ذكر اهللا تعاىل ، ويشمل اخلراب احلسي وذلك Qدمها . أن السعي يف خراب املساجد يشمل - ٥
 أن هؤالء املتسلطني على عباد اهللا ، مبنعهم من مساجد اهللا أن يذكروا اسم اهللا ، هلم عقوبتان : - ٦

  عقوبة يف الدنيا : وهي اخلزي والذل .
  وعقوبة يف اآلخرة : وهي العذاب العظيم .

وبني حديث أيب هريرة قال : قال  (َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا )اىل : كيف جيمع بني هذه اآلية وبني قوله تع - ٧
 : قال اهللا تعاىل : ( ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي ) متفق عليه ؟ eرسول اهللا 

  واب : اجلـ
  الظلم .أن املعىن : أMا مشرتكة يف األظلمية ، أي أMا يف مستوى واحد يف كوMا يف قمة 

 أن األظلمية نسبية : أي أنه ال أحد أظلم من هذا يف نوع هذا العمل ال يف كل شيء .
َنَما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه اللَِّه ِإنَّ اللََّه َواِسٌع َعِليمٌ    )  (َوِللَِّه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَيـْ

  ]١١٥سورة البقرة: [
--------- -----  

أي مها له ملك ، وما بينهما من اجلهات واملخلوقات باإلجياد واالخرتاع ، وخصهما بالذكر واإلضافة  )َواْلَمْغِربُ  (َوِللَِّه اْلَمْشِرقُ 
  له تشريفاً ، حنو : بيت اهللا ، وناقة اهللا .

ا ، كان مالكاً خصهما بالذكر ، ألMما حمل اآليات العظيمة ، فهما مطالع األنوار ومغارQا ، فإذا كان مالكًا هل قال السعدي :
  لكل اجلهات . 

: الالم يف قوله تعاىل ( َولِلَِّه املشرق واملغرب) الم االختصاص أي هو خالقهما ومالكهما ، وهو كقوله (َربُّ املشرقني قال الرازي 
  َوَربُّ املغربني) وقوله ( ِبَرّب املشارق واملغارب ) وقـوله ( َربُّ املشرق واملغرب ) .

) َربُّ اْلَمْشرِقـَْنيِ َوَربُّ اْلَمْغرِبـَْنيِ ) وجاء يف آية أخرى بلفظ التثنية كقوله تعاىل (َولِلَِّه اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِربُ تعاىل ( يف هذا اآلية قال
  ؟لماء يف اجلمع بينهالع؟ فاختلف ا)َفال أُْقِسُم ِبَربِّ اْلَمَشارِِق َواْلَمَغاِرِب ِإنَّا لََقاِدُرونَ وجاء يف آية أخرى بلفظ اجلمع كقوله تعاىل (

اجلهة اليت تشرق منها الشمس ، واجلهة املقابلة اليت تغيب فيها  –بلفظ اإلفراد  –أن املراد باملشرق واملغرب القول األول : 
  الشمس ، فاملشرق هو موضع الشروق ، واملغرب : هو موضع الغروب .

فهو مشارق السنة  –بلفظ اجلمع  –غربامها ، وأما املراد Qما فهو مشرقا الصيف والشتاء وم –بلفظ التثنية  –واملراد Qما 
ومغارQا ، فللشمس مشرق كل يوم خيتلف عن مشرقها يف اليوم اآلخر على مدار السنة ، وكذلك مغرQا وهي ثالمثائة وستون 

  مشرقاً ، وكذلك املغارب بعدد أيام السنة .
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ورجحه الطربي والبغوي وابن القيم والسمرقندي وابن كثري والسيوطي  ذهب إىل هذا املسلك ابن عباس وتابعه جماهد وقتادة
  والشنقيطي .
بلفظ التثنية:  –اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار ، واملراد Qما  –بلفظ اإلفراد  –: أن املراد باملشرق واملغرب  القول الثاني

مشارق السنة ومغارQا .( آيات العقيدة اليت قد  –بلفظ اجلمع  –أطول يوم يف السنة ، وأقصر يوم يف السنة، وأما املراد Qما 
  يوهم ظاهرها التعارض ) .

َنَما تـَُولُّوا(   أي : تتجهوا .)  فَأَيـْ
َثمَّ َوْجُه اللَّهِ  (   أي : هنالك وجه اهللا .) فـَ

 اختلف العلماء هل هذه اآلية  من آيات الصفات أم ال على قولني :
  اهللا الذي هو صفة من صفاته سبحانه .  إىل أن ذلك من الصفات ، وأن املراد باآلية وجه ذهبت طائفة القول األول :

  وابن القيم ، وعبد الرمحن السعدي ، وابن عثيمني . وقال بذلك : ابن خزمية ، والبيهقي ،
الوجه ، فإنه قد اطرد جميئه يف  يت ذكر فيهاقوله تعاىل ( فـََثمَّ َوْجُه اللَِّه ) أنه كقوله يف سائر اآليات ال : الصحيح يف قال ابن القيم

واحدة ، ومعىن واحد، فليس فيه معنيان خمتلفان يف مجيع املواضع غري املوضع  القرآن والسنة مضافًا إىل الرب تعاىل، على طريقة
هة ، وال ميتنع أن يراد به وجه الرب القبلة واجل يف سورة البقرة ، وهو قوله ( فـََثمَّ َوْجُه اللَِّه )، وهذا ال يتعني محله على الذي ذكر

  كنظائره كلها أوىل .  حقيقة، فحمله على غري القبلة
: لكن الراجح أن املراد به الوجه احلقيقي ، ألن ذلك هو األصل ، وليس هناك ما مينعه ، وقد أخرب  وقال الشيخ ابن عثيمين

ق أمام وجهه ؛ ألن اهللا ِقَبل وجهه فإذا صليت يف مكان ال تدري أين . وهلذا Mى أن يبصأن اهللا تعاىل ِقَبَل وجه املصلي  eالنيب 
القبلة واجتهدت وحتريت وصليت وصارت القبلة يف الواقع خلفك فاهللا يكون قبل وجهه حىت يف هذه احلالة . وهذا معىن صحيح 

  موافق لظاهر اآلية واملعىن األول ال خيالفه يف الواقع .
  شيء . ىل أن ذلك ليس من باب الصفات يف: ذهبت طائفة إ القول الثاني

  الصفات فقد غلط . : ليست هذه اآلية من آيات الصفات ومن عدها يف قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 وقد اختلف هؤالء يف معناها على أقوال :

ِوْجَهة ووجه َوِجَهة . وممن  : يقال أن معىن ( فثم وجه اهللا ) أي : فثم قبلة اهللا ، قالوا : والوجه يأيت يف اللغة مبعىن اجلهة،: فقيل 
  وعكرمة  ، واحلسن البصري ، وقتادة ، ومقاتل بن حيان ، والشافعي . :ابن عباس، وجماهد ،  روي عنه هذا القول

  واختاره : الواحدي ، والزخمشري ، وابن عطية ، والرازي ، وابن تيمية .
  ة اهللا ، ووْجِهة اهللا ، هكذا قال مجهور السلف .َوْجُه اللَِّه ) أي : قبل : ( فـََثمَّ  قال ابن تيمية

  : ( فثم وجه اهللا ) أي : فثم رضا اهللا وثوابه . وقيل
  القول األول . –واهللا أعلم  –والراجح 

  على أقوال:ِ◌)  فَأَيـَْنَما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه اللَّه (اختلف العلماء يف املعىن الذي نزلت فيه  وقد
ملا هاجر إىل املدينة ، وكان  rعباس قال ( كان أول ما نسخ من القرآن : القبلة ، وذلك أن رسول اهللا  : ما جاء عن ابنقيل 

بضعة عشر شهرًا ، فكان  rأكثر أهلها اليهود ، أمره اهللا أن يستقبل بيت املقدس ، ففرحت اليهود ، فاستقبلها رسول اهللا 
يدعو وينظر إىل السماء ، فأنزل اهللا ( قد نرى تقلب وجهك يف السماء ... حيب قبلة إبراهيم عليه السالم ، فكان  rرسول اهللا 

إىل قوله فولوا وجوهكم شطره ) فارتاب من ذلك اليهود ، وقالوا : ( ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها ) فأنزل اهللا ( قل هللا 
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وهذه الرواية ثابتة عن ابن عباس ، وأيضًا من قبيل الصريح  املشرق واملغرب ) وقال ( فأينما تولوا فثم وجه اهللا ) رواه ابن جرير ،
  يف سبب النزول .

  نزلت فيمن صلى إىل غري القبلة يف ليلة مظلمة . أخرجه الرتمذي قيل :
يف سفر فلم ندر أين القبلة ، فصلى كل رجل منا على حياله ، فلما أصبحنا ذكرنا  eعن عامر بن ربيعة  قال ( كنا مع النيب 

  أخرجه الرتمذي وفيه ضعف . ( فَأَيـَْنَما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه اللَِّه)، فنزلت :  eنيب ذلك لل
  : نزلت يف املسافر يتنفل حيثما توجهت به راحلته . وقيل 

يصلي وهو مقبل من مكة إىل املدينة على راحلته حيثما كان وجهه ، قال : وفيه نزلت  eفعن ابن عمر . قال ( كان رسول اهللا 
  رواه مسلم . ( فَأَيـَْنَما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه اللَِّه ): 

  أي تلقاءه .( َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه ) : إن اآلية منسوخة بقوله : وقيل 
  تقباله وهو الكعبة .روي عن جماهد والضحاك : أMا حمكمة املعىن : أينما كنتم من شرق وغرب فثم وجه اهللا الذي أمرنا باس

 ملا نزلت ( ادعوين أستجب لكم ) قالوا : إىل أين ؟ فنزلت ( فأينما تولوا فثم وجه اهللا ) لكنه ضعيف . وقيل :
  قال ابن جرير : واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية واإلفضال واجلود والتدبري .) ِإنَّ اللََّه َواِسٌع ( 

  وسع غناه مفاقر عباده ، ووسع رزقه مجيع خلقه . : الواسع : هو الغين الذي وقال الخطابي
: الواسع الصفات والنعوت ومتعلقا5ا ، حبيث ال حيصي أحد ثناء عليه ، بل هو كما أثىن على نفسه ، واسع  وقال السعدي

  العظمة ، والسلطان وامللك ، واسع الفضل واإلحسان ، عظيم اجلود والكرم .
اإلفضال على خلقه ، واخللق كلهم يتقلبون يف رمحته وفضله ، يعطي من يشاء ومينع ، وخيفض فاهللا عز وجل واسع العطاء ، كثري 

  من يشاء ويرفع ، بعلمه الذي وسع كل شيء وحكمته .
  واهللا واسع املغفرة .

  ومن سعة مغفرته : أنه يغفر لكل من تاب وأناب مهما بلغت ذنوبه وخطاياه . 
يعاً ِإنَُّه هُ ُقْل يَا ِعَباِدَي الَّ قال تعاىل (   )  َو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ ِذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

ِذيَن تَابُوا َواتـَّبَـُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب رَبـََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْمحًَة َوِعْلمًا فَاْغِفْر لِلَّ . وقال محلة العرش عن رQم تبارك وتعاىل (
  ) . اجلَِْحيمِ 

  واهللا واسع العلم :
َا ِإَهلُُكُم اللَُّه الَِّذي ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً كما قال تعاىل (   ) . ِإمنَّ

  واهللا واسع الرمحة :
  ) . فَِإْن َكذَّبُوَك فـَُقْل رَبُُّكْم ُذو َرْمحٍَة َواِسَعةٍ ) ، وقال تعاىل ( َشْيءٍ  َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ كما قال تعاىل (  

  بكل شيء ال خيفى عليه شيء . [ تقدمت مباحث العلم ] .)  َعِليمٌ ( 
  الفوائد :

 ) .(َولِلَِّه اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِربُ عموم ملك اهللا  - ١
 ).(َولِلَِّه اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِربُ ه أن هذا العموم ال يأيت ألحد سوى اهللا ، لقول - ٢
 أن اإلنسان مهما توىل واجته إىل شيء فثم وجه اهللا .  - ٣
 أن اإلنسان إذا صلى إىل جهة جمتهداً حيث حيل له االجتهاد ، معتقداً أن هذه اجلهة هي القبلة ، فإن صالته تصح . - ٤
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ًا يليق جبالله من غري حتريف وال تعطيل وال تشبيه وال متثيل ، إثبات الوجه هللا ، وعقيدة أهل السنة : إثبات الوجه هللا إثبات - ٥
 وهكذا بقية الصفات كاليدين والعينني .

(َوَما َقَدُروا اللََّه إثبات سعة علم اهللا تعاىل وإحاطته بكل شيء ، وذلك أن كل األشياء بالنسبة إليه صغرية ، قال تعاىل :  - ٦
يعاً قـَبْ   . َضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوالسََّماَواُت َمْطوِيَّاٌت بَِيِميِنِه ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َعمَّا ُيْشرُِكوَن)َحقَّ َقْدرِِه َواْألَْرُض مجَِ

احلذر من خمالفة اهللا عز وجل برتك أوامره أو فعل نواهيه ، ألنه عامل سبحانه وتعاىل بذلك ، وعلمه بذلك يقتضي احلذر من  - ٧
 خمالفته .

َبِديُع السََّماَواِت َواَألْرِض َوِإَذا َقَضى َأْمرًا  .الّلُه َوَلدًا ُسْبَحانَُه َبل لَُّه َما ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض ُكلٌّ لَُّه قَانُِتوَن  َوقَاُلوْا اتََّخذَ ( 
َيُكوُن    )فَِإنََّما يـَُقوُل َلُه ُكن فـَ

  ]١١٧ -  ١١٦ البقرة:[ 
------------- -----  

هذا إخبار عن النصارى عليهم لعائن اهللا ، وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب ممن جعل  )ُه َوَلداً َوقَاُلوْا اتََّخَذ اللّ (
  املالئكة بنات اهللا .

َوقَاَلِت اْليَـُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن  (: هذا الولد املزعوم على زاعمه لعائن اهللا، قد جاء مفصًال يف آيات أخر، كقوله تعاىل:  قال الشنقيطي
 (وقوله  وا ِمْن قـَْبُل قَاتـََلُهُم اللَُّه َأىنَّ يـُْؤَفُكوَن) اللَِّه َوقَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه َذِلَك قـَْوُهلُْم بِأَفْـَواِهِهْم ُيَضاِهُئوَن قـَْوَل الَِّذيَن َكَفرُ 

  .َوَجيَْعُلوَن لِلَِّه اْلبَـَناِت ) 
   .فادعاء هللا الولد أمر خطري وكبري •

  ) .ِإنَُّكْم لَتَـُقوُلوَن قـَْوًال َعِظيماً كما قال تعاىل (
َأْن َدَعْوا  .َتَكاُد السََّمَواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْنُه َوتَنَشقُّ اَألْرُض َوختَِرُّ اْجلَِباُل َهّداً  .َلَقْد ِجْئُتْم َشْيئاً ِإّداً  .َوقَاُلوا اختَََّذ الرَّْمحَُن َوَلداً وقال تعاىل (

  ) .َواَألْرِض ِإالَّ آِيت الرَّْمحَِن َعْبداً  ِإْن ُكلُّ َمْن ِيف السََّمَواتِ  .َوَما يـَْنَبِغي لِلرَّْمحَِن َأْن يـَتَِّخَذ َوَلداً  .لرَّْمحَِن َوَلداً لِ 
فـََزَعَم  يوَملَْ َيُكْن َلُه َذِلَك، فََأمَّا َتْكِذيُبُه ِإيَّا َذِلَك، َوَشَتَمِين  اْبُن آَدَم وَملَْ َيُكْن َلهُ  قَاَل اللَُّه َكذََّبِين  (قَاَل  rَعِن النَِّىبِّ . َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 

َذ َصاِحَبًة أَْو َوَلداً  َوَلٌد ، َفُسْبَحاِين  فـََقْولُُه ِيل  يَال أَْقِدُر َأْن أُِعيَدُه َكَما َكاَن ، َوأَمَّا َشْتُمُه ِإيَّا َأينِّ    ) رواه البخاري .َأْن َأختَِّ
  ( ال أحد أصرب على اذى مسعه من اهللا ، إMم جيعلون له ولداً ، وهو يرزقهم ويعافيهم ) متفق عليه  eال وق
  أي تعاىل وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبرياً . ) ُسْبَحانَهُ  ( 

مًا خلقه يف كتابه أن وما تضمنته هذه اآلية الكرمية : من أنه ملا ذكر وصف الكفار له مبا ال يليق به ، نزه نفسه عن ذلك ، معل
  ينزهوه عن كل ما ال يليق به ، جاء موضحاً يف آيات كثرية :

  ) . َوقَاُلوا اختَََّذ اللَُّه َوَلداً ُسْبَحانَهُ كقوله تعاىل (
  ) . ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َعمَّا َيِصُفونَ َرُقوا لَُه بَِنَني َوبـََناٍت ِبَغْريِ ِعْلٍم ـَوَجَعُلوا لِلَِّه ُشرََكاَء اجلِْنَّ َوَخَلَقُهْم َوخَ وقوله تعاىل (
  ) . قَاُلوا اختَََّذ اللَُّه َوَلداً ُسْبَحانَُه ُهَو اْلَغِينُّ وقوله تعاىل (
  ) . َوَجيَْعُلوَن لِلَِّه اْلبَـَناِت ُسْبَحانَُه َوَهلُْم َما َيْشتَـُهونَ وقوله تعاىل (
  ) . داً ُسْبَحانَُه َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُمونَ َوقَاُلوا اختَََّذ الرَّْمحَُن َولَ وقوله تعاىل (
  ) . ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َعمَّا يـَُقوُلوَن ُعُلّواً َكِبرياً .  ُقْل َلْو َكاَن َمَعُه آِهلٌَة َكَما يـَُقوُلوَن ِإذاً َالبـْتَـَغْوا ِإَىل ِذي اْلَعْرِش َسِبيالً وقوله تعاىل (
  ) . ٌة ِإالَّ اللَُّه َلَفَسَدتَا َفُسْبَحاَن اللَِّه َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفونَ َلْو َكاَن ِفيِهَما آهلَِ وقوله تعاىل (



 ١٩٤

  ) . ُسْبَحانَُه َأْن َيُكوَن لَُه َوَلدٌ وقوله تعاىل (
  واهللا منزه عن الولد ألمور متعددة :

  وال .ألنه مالك كل شيء ، واملالك ال بد أن يكون اململوك مبايناً له يف كل األح أوًال :
َأىنَّ َيُكوُن لَُه َوَلٌد وَملَْ َتُكْن لَُه أنه ليس له زوجة ، واالبن إمنا يكون غالباً ممن له زوجة ، كما ذكر اهللا ذلك يف سورة األنعام ( ثانياً :
  ) . َصاِحَبةٌ 
ل ليس حباجة إىل ذلك ، ألنه احلي أن الولد إمنا يكون ملن حيتاج للبقاء ، أي : بقاء النوع باستمرار النسل ، والرب عز وج ثالثاً :

  الذي ال ميوت .
أن االبن إمنا حيتاج إليه والده ليساعده ويعينه على شؤونه وأموره ، واهللا سبحانه وتعاىل غين ، وقد أشار إىل ذلك بقوله (  رابعًا :

  سبحانه هو الغين  ) .                 [ قاله الشيخ ابن عثيمني ] .
د إمنا يتخذ للحاجة إليه يف الكرب ورجاء االنتفاع مبعونته حال عجز األب عن أمور نفسه، فعلى هذا إجياد : إن الولقال الرازي

الولد إمنا يصح على من يصح عليه الفقر والعجز واحلاجة، فإذا كان كل ذلك حمال كان إجياد الولد عليه سبحانه وتعاىل حماالً 
ء الذين يضيفون إليه األوالد قوهلم، واحتج عليهم Qذه احلجة وهي أن كل من يف واعلم أنه تعاىل حكى يف مواضع كثرية عن هؤال

السموات واألرض عبد له ، وبأنه إذا قضى أمراً فإمنا يقول له كن فيكون، وقال يف مرمي  ( ذلك ِعيَسى ابن َمْرَميَ قـَْوَل احلق الذي 
َا يـَُقوُل لَُه ُكن فـََيُكون )وقال أيضًا يف آخر هذه السورة (َوقَالُوْا  ِفيِه َميْتُـُرون َما َكاَن للَِّه أَن يـَتَِّخَذ ِمن َوَلدٍ  سبحانه ِإَذا قضى أَْمرًا فَِإمنَّ

ن َوَلدًا * َوَما ّدًا * أَن َدَعْوا للرمحاختذ الرمحن َوَلدًا * َلَقْد ِجْئُتْم َشْيئًا ِإّدًا َتَكاُد السموات يـَتَـَفطَّْرَن ِمْنُه َوتَنَشقُّ األرض َوختَِرُّ اجلبال هَ 
  يَنَبِغي للرمحن َأن يـَتَِّخَذ َوَلداً * ِإن ُكلُّ َمن ِيف السموات واألرض ِإالَّ آِيت الرمحن َعْبداً) .

أي ليس األمر كما افرتوا ، وإمنا له ملك السماوات واألرض ومن فيهن ، وهو املتصرف  ) َبل لَُّه َما ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ  (
خالقهم ورازقهم ومقدورهم ومسخرهم ومسريهم ومصرفهم كما يشاء ، واجلميع عبيد له، وملك له، فكيف يكون له  فيهم ، وهو

ولد منهم والولد إمنا يكون متولدًا من شيئني متناسبني، وهو تبارك وتعاىل ليس له شبيه وال مشارك يف عظمته وكربيائه، وال 
  صاحبة له ، فكيف يكون له ولد .

  وإمنا خص السماوات واألرض بالذكر ، ألMما أعظم ما نرى من خملوقاته جل وعال .  :  قال ابن عطية
  .أي : مطيعون )  ُكلٌّ لَُّه قَانُِتونَ (  

  ) مطيعون ، قال : طاعة الكافر يف سجود ظله وهو كاره .ُكلٌّ لَُّه قَانُِتونَ : ( قال مجاهد
ن جرير جيمع األقوال كلها ، وهو أن القنوت : هو الطاعـة واالستكانة إىل : وهذا القول عن جماهد هو اختيار اب قال ابن كثير

  .)  َولِلَِّه َيْسُجُد َمْن ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض َطْوعاً وََكْرهاً َوِظالُهلُْم بِاْلُغُدوِّ َواْآلَصالِ  (اهللا ، كما قال تعاىل  
  له مبطيع ؟ فعنه ثالثة أجوبة.فإن قيل : كيف عمَّ Qذا القول وكثري من اخللق ليس 

  أن يكون ظاهرها ظاهر العموم ، ومعناها معىن اخلصوص ، واملعىن : كل أهل الطاعة له قانتون. أحدها :
  أن الكفار تسجد ظالهلم هللا بالغدوات والعشيات ، فنسب القنوت إليهم بذلك. والثاني :
  كامه عليه ، فذلك دليل على ُذلِه للرب.أن كل خملوق قانت له بأثر صنعه فيه ، وجري أح والثالث :
  كل له قائم يوم القيامة .  والرابع :

  مطيعون ( يف األمر القدري الكوين )  ، كن إنساناً فكان ، كن محاراً فكان . والخامس :
  والصواب ما سبق وهو اختيار ابن جرير كما تقدم .



 ١٩٥

هم حتت تدبري اخلالق ، وخاص وهو قنوت العبادة ، فالنوع القنوت نوعان : قنوت عام وهو قنوت اخللق كل:  لسعديوقال ا
   ) .وقوموا هللا قانتني( األول كما يف هذه اآلية ، والنوع الثاين ، كما يف قوله تعاىل 

  أي خالقها على غري مثال سابق .)  َبِديُع السََّماَواِت َواَألْرضِ (  
نشئها وموجدها ومبدعها وخمرتعها على غري حد وال مثال، وكل من فاهللا عز وجل بديع السماوات واألرض أي م :قال القرطبي 

  .  أنشأ ما مل يسبق إليه قيل له : مبدع
َيُكوُن ( يبني بذلك تعاىل كمال قدرته وعظيِم سلطانِه ، وأنه إذا قّدر أمراً وأراد كونه ؛ فإمنا ) َوِإَذا َقَضى َأْمرًا فَِإنََّما يـَُقوُل َلُه ُكن فـَ

  أي مرة واحدة ، فيكون ، أي فيوجد على وفق ما أراد .يقول له كن ، 
َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشْيئاً أَْن يـَُقوَل لَُه ُكْن فـََيُكونُ كما قال تعاىل (   ) . ِإمنَّ

َا قـَْولَُنا ِلَشْيٍء ِإَذا أََرْدنَاُه أَْن نـَُقوَل لَُه ُكْن فـََيُكونُ وقال تعاىل (    ) . ِإمنَّ
  ) . أَْمرُنَا ِإالَّ َواِحَدٌة َكَلْمٍح بِاْلَبَصرِ  َوَماوقال تعاىل ( 

  . ( قاله ابن جرير ) . وحتمه اً إذا أحكم أمر املراد بقوله ( قضى أمراً ) أي : 
  واملراد بأمر اهللا هنا مبعىن الشأن ، ( فإذا قضى أمراً ) أي شيئاً مقضياً ، وليس األمر هنا مبعىن الطلب .

  ) أي : وما شأنه . ْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشيدٍ َوَما أَ كما يف قوله تعاىل (
  الفوائد :

 تنزيه اهللا عن الولد ، وقد نزه اهللا نفسه عن ذلك يف آيات : - ١
  .ذُّلِّ وََكبـِّْرُه َتْكِبرياً) ِمَن ال(َوُقِل احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي ملَْ يـَتَِّخْذ َوَلداً وَملَْ َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِيف اْلُمْلِك وَملَْ َيُكْن َلُه َوِيلٌّ قال تعاىل : 

الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض وَملَْ يـَتَِّخْذ َوَلدًا وَملَْ .  (تـََباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمَني نَِذيراً وقال تعاىل : 
  .ُكلَّ َشْيٍء فـََقدَّرَُه تـَْقِديراً)   َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِيف اْلُمْلِك َوَخَلقَ 

َعَلى بـَْعٍض ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا  (َما اختَََّذ اللَُّه ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن ِإَلٍه ِإذًا َلَذَهَب ُكلُّ ِإَلٍه ِمبَا َخَلَق َوَلَعال بـَْعُضُهمْ وقال تعاىل : 
  .َيِصُفوَن) 

قال : ( قال اهللا تعاىل : كّذبين ابن آدم ومل يكن له ذلك ، وشتمين ومل يكن له ذلك  eعن النيب  وأخرج البخاري عن ابن عباس
، فأما تكذيبه إياي : فزعم أين ال أقدر أن أعيده كما كان ، وأما شتمه إياي : فقوله يل ولد ، فسبحاين أن أختذ صاحبة أو ولداً 

. (  
  أصرب على أذى مسعه من اهللا ، إMم جيعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم).قال: (ال أحد  eويف الصحيحني أن رسول اهللا 

 بيان تنزيه اهللا عز وجل عن كل عيب ونقص . - ٢
 بيان غىن اهللا عن اختاذ الولد ، حيث أنه سبحانه وتعاىل مالك السماوات واألرض وما فيهما . - ٣
 ال ميكن أن يكون له ولد .أن مجيع اخللق قانت هللا ، ومنهم : عزير واملسيح واملالئكة ، ف - ٤
 أن اهللا ال ينبغي أن يتخذ ولداً ، ألنه خالق السماوات واألرض ، فهو مستغن عن الولد . - ٥
َا يـَُقوُل لَُه ُكْن فـََيُكوُن) بيان كمال قدرة اهللا عز وجل يف قوله  - ٦  .( َوِإَذا َقَضى أَْمراً فَِإمنَّ
 ليه بكلمة واحدة ، وهي ( كن ) .أن األمر مهما كانت عظمته ؛ فإن اهللا تعاىل قادر ع - ٧
 إثبات القول هللا ، وأن اهللا يقول ، وأن قوله حبروف لقوله ( كن ) . - ٨
 القنوت له معاين كثرية :منها: القيام واملداومة، ومنها: الصمت ، ومنها: الوقوف ، ومدارها على الدوام على الطاعة. - ٩



 ١٩٦

نَّا ا اللَُّه َأْو تَْأتِيَنا آيٌَة َكَذِلَك قَاَل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْثَل قـَْوِلِهْم َتَشابـََهْت قـُُلوبـُُهْم َقْد بـَيـَّ (َوقَاَل الَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن َلْوال يَُكلُِّمنَ 
  .اْآلياِت ِلَقْوٍم يُوِقُنوَن) 

  ]١١٨سورة البقرة: [
 ---------------------  

  اختلف العلماء يف قائل هذا :) ا اللَُّه َأْو تَْأتِيَنا آيٌَة َلْوال يَُكلُِّمنَ  َوقَاَل الَِّذيَن ال يـَْعَلُمونَ  (
  هم النصارى ، ورجحه الطربي ، ألMم املذكورون يف اآلية أوالً . فقيل :

  وقيل : هم اليهود ،  ألMم طلبوا من موسى اآليات وقالوا لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة .
  وقيل : هذا قول كفار العرب .

  ول ، وأن القائلني ذلك هم مشركي العرب :ويؤيد هذا الق
  .(َوِإَذا َجاَءتْـُهْم آيٌَة قَاُلوا َلْن نـُْؤِمَن َحىتَّ نـُْؤَتى ِمْثَل َما أُوِيتَ ُرُسُل اللَِّه ) قوله تعاىل   

  ) . ْلَيْأتَِنا ِبآيٍَة َكَما أُْرِسَل اْألَوَُّلونَ وقوله تعاىل عنهم ( ف
  .( ُقْل ُسْبَحاَن َريبِّ َهْل ُكْنُت ِإالَّ َبَشراً َرُسوالً)إىل قوله نـُْؤِمَن َلَك َحىتَّ تـَْفُجَر لََنا ِمَن اْألَْرِض يـَْنُبوعاً)  (َوقَالُوا َلنْ وقوله تعاىل : 
َنا اْلَمالِئَكُة أَْو نـََرى رَبـََّنا ) وقوله تعاىل :    .(َوقَاَل الَِّذيَن ال يـَْرُجوَن لَِقاَءنَا َلْوال أُْنزَِل َعَليـْ
ُهْم َأْن يـُْؤَتى ُصُحفًا ُمَنشََّرًة) وقوله تعاىل :  إىل غري ذلك من اآليات الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم (َبْل يُرِيُد ُكلُّ اْمرٍِئ ِمنـْ

كما   وعنادهم وسؤاهلم ما ال حاجة هلم به ، إمنا الكفر واملعاندة كما قال من قبلهم من األمم اخلالية من أهل الكتابني وغريهم ،
وقال فـََقاُلوا أَرِنَا اللََّه َجْهَرًة) (َيْسأَُلَك أَْهُل اْلِكَتاِب َأْن تـُنَـزَِّل َعَلْيِهْم ِكَتاباً ِمَن السََّماِء فـََقْد َسأَُلوا ُموَسى َأْكبَـَر ِمْن َذِلَك قال تعاىل : 

  َه َجْهَرًة ) (َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحىتَّ نـََرى اللَّ تعاىل : 
كسؤال رؤية اهللا ، وكسؤاهلم جعل الصفا ذهبًا ، وكسؤاهلم   –عنادًا وعتوًا  –قوله تعاىل ( أو تأتينا آية ) أي : يريدون معجزة 

  الرقي يف السماء وحنو ذلك .
ْوِلِهْم )   املراد Qم اليهود والنصارى . ( َكَذِلَك قَاَل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْثَل قـَ

بأن ما لقيه من قومه مثل ما القاه الرسل قبله ولذلك أردفت هذه اآلية بقوله  e: ويف هذا الكالم تسلية للنيب  ابن عاشور قال
  ( إنا أرسلناك باحلق ) .

ِلَك (َكذَ أي أشبهت قلوب مشركي العرب ، قلوب من تقدمهم يف الكفر والعناد والعتو ، كما قال تعاىل : ) َتَشابـََهْت قـُُلوبـُُهمْ  ( 
  ل ) .أَتـََواَصْوا ِبِه بَ .  َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ قَاُلوا َساِحٌر أَْو َجمُْنونٌ 

: ( تشاQت قـُُلوبـُُهْم ) فاملراد أن املكذبني للرسل تتشابه أقواهلم وأفعاهلم ، فكما أن قوم موسى كانوا أبداً يف التعنت  قال الرازي
ا ُهُزًوا ) وقوهلم ( ألباطيل ، كقوهلم ( َلن نَّْصِربَ على َطَعاٍم واحد ) وقوهلم ( اجعل لََّنا إهلا َكَما َهلُْم َءاِهلٌَة ) وقوهلم ( أَتـَتَِّخُذنَ واقرتاح ا

  أَرِنَا اهللا َجْهرًَة ) فكذلك هؤالء املشركون يكونون أبداً يف العناد واللجاج وطلب الباطل.
أي أوضحنا الدالالت على صدق الرسل مبا ال حيتاج معها إىل سؤال آخر وزيادة ملن أتقن اِت ِلَقْوٍم يُوِقُنوَن) َقْد بـَيـَّنَّا اْآلي(

  وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاءوا به عن اهللا تبارك وتعاىل .
َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُت رَبَِّك ال  ِإنَّ الَِّذينَ  (وأما من ختم اهللا على قلبه ومسعه ، وجعل على بصره غشاوة ، فأولئك قال اهللا عنهم  

  .َوَلْو َجاَءتْـُهْم ُكلُّ آيٍَة َحىتَّ يـََرُوا اْلَعَذاَب اْألَلِيَم) .  يـُْؤِمُنونَ 



 ١٩٧

هذه اآلية تدل بظاهرها على أن البيان خاص باملوقنني ، وقد جاءت آيات أخر تدل على أن البيان عام جلميع  قال الشنقيطي :
ُ اللَُّه آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن) وكقوله ( َهَذا بـََياٌن لِلنَّاِس ) ووجه اجلمع : أن ال الناس كقوله تعاىل بيان عام جلميع ( َكَذِلَك يـُبَـنيِّ

َا  اخللق، إال أنه ملا كان االنتفاع به خاصا باملتقني خص يف هذه اآلية Qم ، ألن ما النفع فيه كالعدم ، ونظريها قوله تعاىل ( ِإمنَّ
َا تـُْنِذُر َمِن اتـََّبَع الذِّْكر) اآلية، مع أنه منذر لألسود واألمحر، وإمنا خ ص اإلنذار مبن خيشى ومن أَْنَت ُمْنِذُر َمْن َخيَْشاَها) وقوله ( ِإمنَّ

  يتبع الذكر ألنه املنتفع به .
  الفوائد :

 بيان عظم عناد الكفار احملادين هللا ورسله . - ١
 شاQت ، تشاQت األقوال واألعمال .أن القلوب إذا ت - ٢
 .( َتَشابـََهْت قـُُلوبـُُهْم ) اإلشارة إىل أن القلوب هي املوجهة للبدن ، لقوله تعاىل :  - ٣
 تشابه أعمال الكفرة ، أي مشاQة الحقيهم لسابقيهم . - ٤
 أن اهللا بني وأوضح اآليات اليت تدل على صدق ما جاءت به رسله . - ٥
 ا ال تتبني إال ملوفق .أن هذه اآليات البينات بنفسه - ٦

  .(ِإنَّا َأْرَسْلَناَك بِاْلَحقِّ َبِشيراً َوَنِذيرًا َوال ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اْلَجِحيِم)  
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----------------  
  . eاملرِسل هو اهللا عز وجل ، واخلطاب للرسول ) ِإنَّا َأْرَسْلَناَك  (
  ياناً للرسالة ، أي أن رسالتك حق ، ليس فيها شيء من الباطل .) حيتمل أن يكون تب اْلَحقِّ ( ب◌ِ 
حق ، وما أرسل به من العلم واإلميان والعمل الصاحل  eوحيتمل أن يكون تبياناً للمرسل به ، واملعنيان صحيحان ، فرسالة النيب  

   حق .
وصحة ما جاء به فقال ( إِنَّا  eدقه : مث ذكر تعاىل بعض آية موجزة خمتصرة جامعة لآليات الدالة على ص قال السعدي

 أَْرَسْلَناَك بِاحلَْقِّ َبِشريًا َونَِذيرًا ) فهذا مشتمل على اآليات اليت جاء Qا ، وهي ترجع إىل ثالثة أمور :
  األول : يف نفس إرساله ، والثاين : يف سريته وهديه ودلِه ، والثالث : يف معرفة ما جاء به من القرآن والسنة.

  والثاين ، قد دخال يف قوله ( إِنَّا أَْرَسْلَناَك ) والثالث دخل يف قوله ( بِاحلَْقِّ ) .فاألول 
وما كانوا عليه من عبادة األوثان والنريان ،  eأنه قد علم حالة أهل األرض قبل بعثته  -نفس إرساله  -وبيان األمر األول وهو 

لكفر، قد عمتهم ومشلتهم، إال بقايا من أهل الكتاب، قد انقرضوا قبيل والصلبان، وتبديلهم لألديان، حىت كانوا يف ظلمة من ا
  البعثة.

وقد علم أن اهللا تعاىل مل خيلق خلقه سدى، ومل يرتكهم مهال ألنه حكيم عليم، قدير رحيم ، فمن حكمته ورمحته بعباده، أن 
جرد رسالته يعرف العاقل صدقه ، وهو آية كبرية أرسل إليهم هذا الرسول العظيم، يأمرهم بعبادة الرمحن وحده ال شريك له، فبم

معرفة تامة ، وعرف سريته وهديه قبل البعثة ، ونشوءه على أكمل اخلصال   eعلى أنه رسول اهللا ، وأما الثاين: فمن عرف النيب 
أMا ال تكون إال  ، مث من بعد ذلك ، قد ازدادت مكارمه وأخالقه العظيمة الباهرة للناظرين، فمن عرفها، وسرب أحواله، عرف

  أخالق األنبياء الكاملني، ألن اهللا تعاىل جعل األوصاف أكرب دليل على معرفة أصحاQا وصدقهم وكذQم.
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، من الشرع العظيم، والقرآن الكرمي، املشتمل على اإلخبارات الصادقة، واألوامر احلسنة eوأما الثالث : فهو معرفة ما جاء به 
  زات الباهرة ، فجميع اآليات تدخل يف هذه الثالثة .والنهي عن كل قبيح ، واملعج

أنه بشري ونذير، فهو بشري للمؤمنني ، وهو نذير للكافرين، بشري للمؤمنني  eصفتان من صفات الرسول ) َبِشيرًا َوَنِذيراً ( 
   بالثواب العاجل واآلجل ، ونذير للكافرين بالعقاب العاجل واآلجل .

  ) . َناَك ِإالَّ ُمَبشِّراً َونَِذيراً َوَما أَْرَسلْ كما قال تعاىل (
  ) . يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإنَّا أَْرَسْلَناَك َشاِهداً َوُمَبشِّراً َونَِذيراً وقال تعاىل ( 
  ) . َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِلنَّاِس َبِشرياً َونَِذيراً َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ وقال تعاىل (
  ) . ِإنَّا أَْرَسْلَناَك َشاِهداً َوُمَبشِّراً َونَِذيراً وقال تعاىل (

ألنك وعصيان من عصى ، ومترد من مترد ، أي :  أي ال نسألك عن كفر من كفر بك ، )  َوال ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اْلَجِحيمِ ( 
  قد بلغت ، واحلساب على اهللا .

َا أَنْ كقوله تعاىل    .َلْسَت َعَلْيِهْم ِمبَُصْيِطٍر) .  َت ُمذَكِّرٌ (َفذَكِّْر ِإمنَّ
َنا احلَِْسابُ وقال تعاىل ( َا َعَلْيَك اْلَبالُغ َوَعَليـْ   ) . َوِإْن َما نُرِيـَنََّك بـَْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم أَْو نـَتَـَوفـَّيَـنََّك فَِإمنَّ
َا أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ قـَْوٍم َهادٍ وقال تعاىل (   ) . ِإمنَّ

َنا احلَِْسابُ ال تعاىل (وق َا َعَلْيَك اْلَبالُغ َوَعَليـْ   ) . فَِإمنَّ
  الفوائد :

 لقوله ( إنا أرسلناك ) . eإثبات رسالة النيب 
 حق ، لقوله ( إنا أرسلناك باحلق ) . eأن رسالة النيب 

 لكونه رسول اهللا ، ولكون ما جاء به حق وضد احلق الباطل . eوجوب اتباع النيب 
 ليس له حق من الربوبية والتصرف يف اخللق ، وإمنا هو بشري ونذير . eأن النيب 

 ال يسأل عن ضالل الضالني ، ومن كان من أصحاب اجلحيم . eأن رسول اهللا 
 ، إمنا يضلون على أنفسهم .نه ال يناله من ضالل الضالني شيء، فإليه من إبالغ الشرع والدعوة إليهأن اإلنسان إذا أدى ما ع

تَِّبَع ِملَّتَـُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْلُهَدى َولَِئِن اتـَّبَـ (َوَلْن   ْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َوال النََّصاَرى َحتَّى تـَ ْعَت َأْهَواَءُهْم بـَْعَد الَِّذي تـَ
  .َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوال َنِصيٍر) 
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تَِّبَع ِملَّتَـُهمْ  ْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َوال النََّصاَرى َحتَّى تـَ (َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َوال قال ابن جرير : يعين جل ثناؤه ) (َوَلْن تـَ
داً ، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم ، وأقبل على ) وليست اليهود يا حممد وال النصارى براضية عنك أبالنََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهمْ 

  طلب رضا اهللا يف دعائهم إىل ما بعثك اهللا به من احلق .
واملعىن ليس غرضهم يا حممد مبا يقرتحون من اآليات أن يؤمنوا ، بل لو آتيناهم بكل ما يسألون مل يرضوا عنك ،  قال القرطبي :

   اتباعهم .وإمنا يرضيهم ترك ما أنت عليه من اإلسالم و 
وقال رمحه اهللا : ( ولن ترضى عنك اليهود )  يعين إال باليهودية ، ( وال النصارى ) يعين إال بالنصرانية وهذا شيء ال يتصور إذ ال 

  جيتمع يف رجل واحد شيئان يف وقت واحد وهو قوله ( حىت تتبع ملتهم) يعين دينهم وطريقتهم .
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تباع اليهود والنصارى لشريعة اإلسالم يومئذ ألMم إذا كانوا ال يرضون إال باتباعه ملتهم الكناية عن اليأس من اقال ابن عاشور : 
فهم ال يتبعون ملته ، وملا كان اتباع النيب ملتهم مستحيًال كان رضاهم عنه كذلك على حد ( حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط ) 

  وقوله ( ال أعبد ما تعبدون وال أنتم عابدون ما أعبد ) .
  أي : قل يا حممد منكراً عليهم :)  لْ قُ (
أي: ما أنت عليه يا حممد من هدى اهللا احلق الذي يضعه يف قلب من يشاء هو اهلدى احلقيقي، )  ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْلُهَدى (

  ال ما يدعيه هؤالء .
  املستقيم الصحيح الكامل الشامل. : أي قل يا حممد؛ إن هدى اهللا الذي بعثين به هو اهلدى، يعين هو الدينقال ابن كثير

فيه 5ديد ووعيد شديد لألمة عن )  َولَِئِن اتـَّبَـْعَت َأْهَواَءُهْم بـَْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوال َنِصيرٍ  (
  اتباع طرائق اليهود والنصارى بعد ما علموا من القرآن والسنة .

  طاب وجهان :ويف هذا اخل
  لتوجه اخلطاب إليه . e: أنه للرسول أحدهما 
  كقوله تعاىل ( لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك ) .  واملراد به أمته ، eأنه للرسول  والثاني :

  وعلى األول يكون فيه تأديب ألمته ، إذ منزلتهم دون منزلته .
  . فإن اهلوى رأي ناشىء عن شهوة ال عن دليل)  مْ َولَِئِن اتـَّبَـْعَت أَْهَواَءهُ قوله تعاىل (
من يدافع عنك ممن يعتدي عليك، فهو  : أن النصري هوالفرق بني الويل والنصري) َما َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِيلٍّ َوال َنِصريٍ قوله تعاىل (

ا اجتمعا، أما إذا أفرد أحدمها مشل الويل فهو الذي يتوالك بالعناية، وبتحصيل مطلوبك ودفع مرهوبك، هذا إذ ، وأماينصرك
  [ قاله الشيخ ابن عثيمني ]. من جيلب لك اخلري ويدفع عنك الشر، فاملراد اآلخر، فإذا قيل ويل بدون نصري

  الفوائد :
  أن اليهود والنصارى يرضون مبن يتبع ملتهم ، بل يفرحون بذلك ويسرون به ويستبشرون به .- ١
فة معينة ، فليس اهلدى لليهود فقط ، وال للنصارى فقط ، بل اهلدى هدى اهللا ، فمن اتبع أن اهلدى ال خيتص بأمة أو طائ- ٢

 هدى اهللا على يد أي رسول فقد اهتدى Qدى اهللا .
 التحذير من اتباع اليهود والنصارى .- ٣
 لكفار فيما بينهم .قوله ( ملتهم ) استدل Qا كثري من الفقهاء على أن الكفر ملة واحدة ، وعلى هذا القول يتوارث ا- ٤

  اختلف العلماء يف توارث الكفار بعضهم من بعض ، كاليهود مع النصارى أو ا]وس :
  أن الكفر جبميع حنله ملة واحدة . القول األول :

  وهذا قول احلنفية والشافعية ورواية يف مذهب أمحد ، وهو قول اجلمهور .
  إىل اختالفهم يف الديانة .وعلى هذا القول يتوارث الكفار فيما بينهم دون نظر 

  .(َوالَِّذيَن َكَفُروا بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض ) لقوله تعاىل  
 .(َلُكْم ِديُنُكْم َوِيلَ ِديِن) ولقوله تعاىل : 
  : أن الكفر ملل متعددة ، ال يرث أهل كل ملة من أهل امللة األخرى . القول الثاني

  ل الثاين للمالكية .وهذا القول رواية عن أمحد ، وهو القو 
  ( ال يتوارث أهل ملتني شىت ) . رواه أمحد وأبو داود   eلقوله 
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  . الراجحوهذا القول هو 
، األصل يشهد له آيات كثرية متعددة، وهذا لم، وأما اجلاهل فال عقوبة عليهأن العقوبات إمنا تقع على العبد بعد أن يأتيه الع- ٥

 منها : 
  .َؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا أَْو َأْخطَْأنَا رَبـََّنا ) ( رَبـََّنا ال تُـ  قوله تعاىل

  .( َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأُمتْ ِبِه َوَلِكْن َما تـََعمََّدْت قـُُلوُبُكْم ) وقوله تعاىل 
َعَث َرُسوًال)وقوله تعاىل  ِبَني َحىتَّ نـَبـْ   . ( َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
ُلو َعَلْيِهْم آيَاتَِنا َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكي اْلُقَرى (َوَما َكانَ وقوله تعاىل  َعَث ِيف أُمَِّها َرُسوًال يـَتـْ   .ِإالَّ َوأَْهُلَها ظَاِلُموَن) رَبَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحىتَّ يـَبـْ

ُلونَُه َحقَّ ِتالَوتِِه ُأولَِئَك يـُْؤِمُنوَن ِبِه َوَمنْ   َناُهُم اْلِكَتاَب يـَتـْ   َيْكُفْر ِبِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلَخاِسُروَن)  (الَِّذيَن آتـَيـْ
  ]١٢١سورة البقرة: [

----------------  
َناُهُم اْلِكَتابَ  (   اختلف العلماء يف املراد Qم على قولني :)  الَِّذيَن آتـَيـْ

  : هم علماء اليهود والنصارى ، ورجحه ابن جرير . فقيل
تاب فلما ذم طريقتهم وحكى عنهم سوء أفعاهلم ، أتبع ذلك مبدح من ترك والدليل عليه أن الذين تقدم ذكرهم هم أهل الك

  . eطريقتهم ، بل تأمل التوراة وترك حتريفها وعرف منها صحة نبوة حممد 
يها بل عين اهللا بذلك علماء بين إسرائيل الذين آمنوا باهللا وصدقوا رسَله ، فأقروا حبكم التوراة ، فعملوا مبا أمر اهللا ف قال الطبري :
  واإلميان به ، والتصديق مبا جاء به من عند اهللا ، وهذا القول أوىل بالصواب . rمن اتباع حممد 

  ، والصحيح أن اآلية عامة . eهم أصحاب رسول اهللا  وقيل :
ُلونَُه َحقَّ ِتالَوتِهِ (  يتلوه إذا اتبعه ، ومنه قوله أMم يعلمون مبا فيه ، فيحلُّون حالله ، وحيّرمون حرامه ، فيكون من تاله  أي :)  يـَتـْ

ه أي: اتبعها، كذا قيل، وحيتمل أن يكون من التالوة : أي: يقرءونه حق قراءته ال حيّرفونه ، وال يبّدلون )والقمر ِإَذا تالها ( تعاىل 
  . ( فتح القدير ) .

  والتالوة يراد Qا ثالث أمور :
 أنزل .التالوة اللفظية ، بأن يقيم اإلنسان حروف الكتاب الذي  - ١
 التالوة املعنوية ، بأن يقيم معناه ، أي معىن الكتاب الذي أنزل ، وذلك بأن يفسره مبا أراد اهللا ال Qوى نفسه . - ٢
 التالوة احلكمية العملية ، بأن يؤمن بأخباره ، ويقوم بأوامره ، وجيتنب نواهيه . - ٣

ُلونَُه َحقَّ ِتالَوتِهِ قوله تعاىل (    أي التالوة احلق . ) يـَتـْ
يعين هؤالء هم الذي يؤمنون به حقًا ، وأما من مل يتله حق تالوته : إما باللفظ أو يف املعىن أو يف احلكم  )ولَِئَك يـُْؤِمُنوَن ِبهِ أُ (

  والعمل ، فإنه مل يؤمن به ، وقد نقص من إميانه بقدر ما نقص من تالوته .
، أي من أقام كتابه من أهل الكتاب لكتاب يتلونه حق تالوتهأتيناهم ا) خرب عن الذين وقوله (أولئك يؤمنون به قال ابن كثير :

جنِْيَل َوَما أُْنزَِل ، كما قال تعاىل : يا حممد ، آمن مبا أرسلتك بهملنزلة على األنبياء املتقدمني حق إقامتها (َوَلْو أَنـَُّهْم أَقَاُموا التـَّْورَاَة َواْإلِ
ْم َألََكُلوا ِمْن فـَوْ  ِِّQِقِهْم َوِمْن َحتِْت أَْرُجِلِهْم ) ِإلَْيِهْم ِمْن َر.  

  صور من تطبيق والعمل بالقرآن :
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واهللا ال أنفق على  –وكان ينفق على مسطح بن أُثاثة لقرابته وفقره  –عن عائشة قالت ( ملا أنزل اهللا يف براءيت ، قال أبو بكر 
َتِل أُوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْن يـُْؤُتوا أُوِيل اْلُقْرَىب َواْلَمَساِكَني َوال يَأْ مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال ، فأنزل اهللا ( 

إين أحب ) قال أبو بكر : بلى واهللا ،  وٌر َرِحيمٌ َواْلُمَهاِجرِيَن ِيف َسِبيِل اللَِّه َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأال حتُِبُّوَن أَْن يـَْغِفَر اللَُّه َلُكْم َواللَُّه َغفُ 
  أن يغفر اهللا يل ، فرجع إىل النفقة اليت كان ينفق عليه وقال : واهللا ال أنزعها منه أبداً ) رواه البخاري .

) فذكرت ما  َعِليمٌ  َلْن تـََنالُوا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ِممَّا حتُِبُّوَن َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء فَِإنَّ اللََّه بِهِ وعن ابن عمر قال : حضرتين هذه اآلية (
  فقلت : هي حرة لوجه اهللا . –جارية رومية  –أعطاين اهللا ، فلم أجد شيئاً أحب إّيل من مرجانة 

 eوملا نزلت هذه اآلية ، قال زيد بن حارثة : اللهم إنك تعلم أنه ليس يل مال أحب إّيل من فرسي هذه ، فجاء Qا إىل النيب 
  : قد قِبله اهللا منك . eسول اهللا فقال : هذه يف سبيل اهللا ، فقال ر 

َرَحى وََكاَنْت ُمسْ   قال (أََنس ْبن َماِلك  عن تَـْقِبَلَة اْلَمْسِجِد َكاَن أَبُو طَْلَحَة َأْكثـََر أَْنَصارِىٍّ بِاْلَمِديَنِة َماًال وََكاَن َأَحبَّ أَْمَوالِِه ِإلَْيِه بـَيـْ
حتُِبُّوَن ) ِمْن َماٍء ِفيَها طَيٍِّب . قَاَل أََنٌس فـََلمَّا نـََزَلْت َهِذِه اآليَُة ( َلْن تـََناُلوا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ِممَّا  يَْدُخُلَها َوَيْشَربُ  rوََكاَن َرُسوُل اللَِّه 

َرَحى ِكَتابِِه ( َلْن تـََناُلوا اْلِربَّ حَ   فـََقاَل ِإنَّ اللََّه يـَُقوُل ِيف  eقَاَم أَبُو طَْلَحَة ِإَىل َرُسوِل اللَِّه  ىتَّ تـُْنِفُقوا ِممَّا حتُِبُّوَن ) َوِإنَّ َأَحبَّ أَْمَواِىل ِإَىلَّ بـَيـْ
 َبْخ َذِلَك َماٌل رَاِبٌح َذِلكَ «  eُسوُل اللَِّه َوِإنـََّها َصَدَقٌة لِلَِّه أَْرُجو ِبرََّها َوُذْخَرَها ِعْنَد اللَِّه َفَضْعَها يَا َرُسوَل اللَِّه َحْيُث ِشْئَت . قَاَل رَ 

  ه ) متفق عليه .َعمِّ  فـََقَسَمَها أَبُو طَْلَحَة ِىف أَقَارِبِِه َوَبِين » . األَقْـَرِبَني  أََرى َأْن َجتَْعَلَها ِيف  َماٌل رَاِبٌح َقْد مسَِْعُت َما قـُْلَت ِفيَها َوِإينِّ 
  أي : بالكتاب املذكور وهو القرآن .) َوَمْن َيْكُفْر ِبِه ( 
  ) .َوَمن َيْكُفْر بِِه ِمَن اَألْحزَاِب فَالنَّاُر َمْوِعُدهُ وخسارته ولوج النار ، كما قال تعاىل : ( اِسُروَن)فَُأولَِئَك ُهُم اْلخَ ( 

اخلاسرون مجع خاسر ، وأصل اخلسران : هو ذهاب مال التاجر ، سواء كان رحبًا أو رأس مال ، وكل من خسر شيئًا من ماله 
بنهم حظوظهم من رQم جل وعال ، وقد أقسم اهللا تعاىل على أن هذا اخلسران ال ينجو فقد خسر ، وخسران الناس : املراد به غ

ْنَساَن َلِفي .  َواْلَعْصرِ منه أحد إال بتلك الصفات املقرررة املعروفة يف تلك السورة الكرمية وهي سورة العصر يف قوله تعاىل ( ِإنَّ اْإلِ
 ) . لصَّاِحلَاِت َوتـََواَصْوا بِاحلَْقِّ َوتـََواَصْوا بِالصَّْربِ ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ا.  ُخْسرٍ 

  الفوائد :
 الثناء على من آتاه اهللا الكتاب فتاله حق تالوته . - ١
 أن من مل يقم حروف الكتاب ، فإنه مل يؤمن به حق اإلميان ، ألنه مل يتله حق تالوته . - ٢
 أن التالوة تنقسم إىل قسمني : - ٣

  التالوة .تالوة تامة : وهي حسن 
  وتالوة ناقصة : وهي ما دون ذلك .

 أن من مل يقم بالعمل الصاحل الذي دل عليه الكتاب ؛ فإنه مل يتله حق تالوته ، فيكون ناقص اإلميان . - ٤
 ) .أُْولَـِئَك يـُْؤِمُنوَن ِبهِ الثناء على التالني لكتاب اهللا حق تالوته ، لقوله تعاىل : ( - ٥
 هللا على رسله ، خاسر يف الدنيا واآلخرة .أن الكافر بالكتاب الذي أنزله ا - ٦
قال ابن القيم يف الفوائد : إذا أردت االنتفاع بالقرآن ، فأمجع قلبك عند تالوته ومساعه ، وألق مسعك ، واحضر حضور من  - ٧

 خياطبه به سبحانه منه إليه ، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله .
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َعْمُت َعَلْيُكْم َوأَنِّي َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِميَن يَا بَِني ِإْسَرائِيَل اذُْكُروْا نِْعمَ ( َواتـَُّقوْا يـَْومًا الَّ َتْجِزي نـَْفٌس َعن نـَّْفٍس  .ِتَي الَِّتي أَنـْ
َها َعْدٌل َوالَ تَنَفُعَها َشَفاَعٌة َوَال ُهْم يُنَصُروَن    )َشْيئاً َوالَ يـُْقَبُل ِمنـْ

  ]١٢٣، ١٢٢سورة البقرة: [
---------- -----------  

  ] . ٤٨ – ٤٧قد تقدم تفسري هذه اآلية يف صدر السورة آية [ 
صفته يف كتبهم ونعَته واَمسه وأمره وأمته ،  ع الرسول النيب األمي الذي جيدون: وكررت هنا للتأكيد واحلث على اتبا  قال ابن كثير

  فحذرهم من كتمام هذا .
  م .د وتذكري النع: كررها يف أول السورة وهنا للتوكي وقال الخازن

َراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ قَاَل ِإنِّي َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماماً قَاَل َوِمْن ُذرِّ  تَـَلى ِإبـْ   )  يَِّتي قَاَل ال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمينَ (َوِإِذ ابـْ
  ]١٢٤سورة البقرة: [

 ---------------------  
َرا تَـَلى ِإبـْ   أي : واذكر يا حممد حني اخترب اهللا عبده إبراهيم اخلليل . )ِهيَم رَبُُّه (َوِإِذ ابـْ

  اختلف العلماء يف املراد بالكلمات على أقوال : ) ِبَكِلَماتٍ ( 
  شرائع اإلسالم . قيل :

  ابتاله اهللا باملناسك . وقيل :
  ابتاله اهللا بالطهارة مخس يف الرأس ومخس يف اجلسد . وقيل :
  اليت ابتلى اهللا Qن إبراهيم فأمتهن : فراق قومه يف اهللا حني أمر مبفارقتهم ، وحماجته منروذ يف اهللا . الكلمات وقيل :
  بذبح ابنه . وقيل :

  بأداء الرسالة . يل :وق 
اِس ِإَمامًا قَاَل ( ِإينِّ َجاِعُلَك لِلنَّ باآليات اهللا بعدها  ربه بكلمات فأمتهن ) قال : ابتلي يف قوله ( وإذ ابتلى إبراهيم وقال مجاهد

  .َوِمْن ُذرِّيَِّيت قَاَل ال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمَني) 
ما حاصله أنه جيوز أن يكون املراد بالكلمات مجيع ما ذكر ، وجائز أن يكون بعض ذلك ، وال جيوز اجلزم  قال ابن جرير : •

يصح يف ذلك خرب بنقل الواحد وال بنقل اجلماعة الذي جيب بشيء منها أنه املراد على التعيني إال حبديث أو إمجاع ، قال : ومل 
  التسلم إليه .

،  الصواب من القول الذي قاله غريهم، أوىل بجماهد وأبو صاحل والربيع بن أنس ولو قال قائل إن الذي قالهثم قال رحمه اهللا : 
...) وسائر ِهْدنَا ِإَىل ِإبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل أَْن َطهِّرَا بـَْيِيتَ لِلطَّائِِفَني ( َوعَ ) وقوله ( ِإينِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماماً كان مذهبًا ، ألن قوله 

  اآليات اليت هي نظري ذلك كالبيان عن الكلمات اليت ذكر اهللا أنه ابتلى Qن إبراهيم . 
ر أقوى من هذا الذي جوزه من معقباً على قول ابن جرير : والذي قاله أوًال من الكلمات تشمل مجيع ما ذك وقال ابن كثير •

  قول جماهد ومن قال مثله ، ألن السياق يعطي غري ما قالوه ، واهللا أعلم .
  . طاعة ألمر اهللا سبحانهالتام لذحبه ،  واالستعدادذبح أخذ ولده إىل امل فإبراهيم •

  . الزوج والولد يف واد غري ذي زرع مبكة ، حيث مل يسكن فيه إنسان وأسكن
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وثباته  ن ،خيية ، مث إلقاؤه يف وسط النريادة األصنام وحتطيم األصنام ، والوقوف ببطولة يف تلك احملاكمة التار بوجه َعبَ  وMض
  ورباطة جأشه يف كل هذه املراحل.

  . حنو أصقاع نائية ألداء رسالته واالجتاهعن الوطن ،  واالبتعادمن أرض عبدة األصنام  وهاجر
): ري تفريط وال توان كما قال تعاىل، وأداهن أحسن تأدية من غلهنأي قام Qن ك ؛أي : قام Qن ) فَأََتمَُّهنَّ (   (َوإِبـْرَاِهيَم الَِّذي َوىفَّ

   أي وىفَّ مجيع ما شرع له ، فعمل به صلوات اهللا عليه .
  ت كثرية :يف هذا ثناء على إبراهيم عليه الصالة والسالم ، وقد أثىن اهللا عليه يف آيا )فََأَمتَُّهنَّ قوله تعاىل ( •

  ) . َواختَََّذ اللَُّه ِإبـْرَاِهيَم َخِليالً قال تعاىل (
  ) . ِإنَّ ِإبـْرَاِهيَم َكاَن أُمًَّة قَانِتاً لِلَِّه َحِنيفاً وَملَْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ وقال تعاىل (
َناُه ِيف الدُّنـَْيا َوِإنَُّه ِيف اْآلِخَرِة َلِمَن الصَّاِحلِنيَ َوَمْن يـَْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبـْرَاِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه نـَْفَسُه وَ وقال تعاىل (   )  َلَقِد اْصَطَفيـْ
  ..).للَّهِ ِممَّا تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف ِإبـْرَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَالُوا لَِقْوِمِهْم ِإنَّا بـَُرآُء ِمْنُكْم وَ وقال تعاىل (
  ) . َوَجَعْلَنا ِيف ُذرِّيَِّتِه النُّبُـوََّة َواْلِكَتابَ وقال تعاىل (

  وثناء اهللا على شخص لفائدتني : •
  لنقوم بالثناء عليه . األولى :
  لنقتدي به . والثانية :

بك الناس ويأمتون بك ، ويقتدي بك  اإلمام القدوة ، واملعىن : أي جاعلك إمامًا يقتدي) قَاَل ِإنِّي َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماماً (
   الصاحلون .

ن اهللا تعاىل ملا وعده بأن جيعله إماماً للناس حقق اهللا تعاىل ذلك الوعد فيه إىل قيام الساعة ، فإن أهل إ:  قال الفخر الرازي •
اب إليه إما يف النسب وإما يف األديان على شدة اختالفها وMاية تنافيها يعظمون إبراهيم عليه الصالة والسالم ويتشرفون باالنتس

َنا إِلَْيَك َأِن اتبع ِملََّة ( ، وقال اهللا تعاىل يف كتابه  uالدين والشريعة حىت إن عبدة األوثان كانوا معظمني إلبراهيم  ُمثَّ أَْوَحيـْ
  ) . إبراهيم َحِنيًفا

  ) . َسِفَه نـَْفَسهُ ِمْن يـَْرَغُب َعن ِملَِّة إبراهيم ِإالَّ َمن ( وقال 
  ) . املسلمني ِمن قـَْبلُ ّملََّة أَبِيُكْم إبراهيم ُهَو مساكم ( قال يف آخر سورة احلج و 
يقولون يف آخر الصالة وارحم حممدًا وآل حممد كما صليت وباركت وترمحت على إبراهيم وعلى آل  uومجيع أمة حممد  

  .إبراهيم 
  . uإبراهيم ) قَاَل  (

  دي أيضاً فاجعل أئمة يُقتَدى Qم .أي : ومن أوال) َوِمْن ُذرِّيَِّتي ( 
  . إىل اهللا ، أي : ومن ذرييت يا رب فاجعل عطية : هو على جهة الدعاء والرغباءقال ابن  •
ال يـََناُل قال ابن عباس : سأل إبراهيم عليه السالم أن جيعل من ذريته إمام ، فأعلمه اهللا أن يف ذريته من يعصي فقال ( •

             ) .    َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ 
  Qذا املقام ، وأدرك هذا ، طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ، ودرجة ذريته . u: فلما اغتبط إبراهيم قال السعدي  •
  يف ذرية إبراهيم النبوة والكتاب . هذا وقد جعل اهللا تعاىل •

  ) . َوَجَعْلَنا ِيف ُذرِّيَِّتِه النُّبُـوََّة َواْلِكَتابَ قال تعاىل (



 ٢٠٤

وعليهم  eلم يأت بعده نيب إال من ذريته ، وال نزل كتاب إال على ذريته ، حىت ختموا بابنه حممدًا ف قال السعدي : •
  أمجعني .

وهذا من أعظم املناقب واملفاخر أن تكون مواد اهلداية والرمحة ، والسعادة والفالح والفوز يف ذريته ، وعلى أيديهم اهتدى 
  ( السعدي ) . .املهتدون ، وآمن املؤمنون ، وصلح الصاحلون 

: أن يكون  ويحتملأن يكون ذلك دعاء من إبراهيم ، أي : واجعل من ذرييت أئمة ،  يحتمل :( ومن ذريتي )  قوله تعاىل •
، أي : ومن ذرييت ماذا يكون يا رب، فأخربه أن فيهم عصاة وظلمة ،وإن مل يكن بصيغتهصد االستفهام هذا من إبراهيم بق

  .الرغباء إىل اهللا تعاىل ، أي من ذرييت يا رب فاجعل ، وهذا أصح  دعاء وطلب على جهةيحتمل : و
) وكقوله تعاىل  َة َمْن َمحَْلَنا َمَع نُوحٍ ـُذرِّيَّ الذرية يف األصل تطلق على األبناء ومن جاء منهم ، كهذه اآلية ، وكقوله تعاىل ( •
َوآيٌَة َهلُْم أَنَّا َمحَْلَنا ) ، وقد تطلق على اآلباء ، ومنه قوله تعاىل (  رِّيَّاتَِنا قـُرََّة أَْعُنيٍ َوالَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبـََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوذُ (

  ) . ُذرِّيـَّتَـُهْم ِيف اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ 
جتر بأن يكون  ومل يقل َوُذرييت ألنه يعَلم أن حكمة اهللا من هذا العامل مل) ومن ذرييت( وإمنا قال إبراهيم:  قال ابن عاشور •

              ألن سؤال ذلك ليس من آداب الدعاء .، مجيع نسل أحد ممن يصلحون ألن يُقتَدى Qم فلم يسأل ما هو مستحيل عادة 
  أحد من املشركني . -وهو اإلمامة يف الدين  -أي : ال ينال هذا الفضل العظيم  ) قَاَل ال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمينَ  (

  : هذا خرب من اهللا جل ثناؤه عن أن الظامل ال يكون إماماً يقتدي به أهل اخلري . رقال ابن جري
  أنه سيوجد من ذريتك من هو ظامل لنفسه . uففيها إعالم من اهللا إلبراهيم اخلليل  •
  ) واختلف يف املراد بالعهـد : ال ينال عهدي ...قوله تعاىل (  •
وروي عن قتادة يف قوله ( ال ينال عهدي الظاملني ) قال : ال ينال عهد اهللا يف  اإلمامـة يف الدين ، وقيل :: النبوة ،  فقيل 

  : وهذا قول حسن .به وأكل وعاش وأبصر، قال الزجاجاآلخرة الظاملني ، فأما يف الدنيا فقد ناله الظامل فآمن 
  :ويف العهد هاهنا سبعة أقوال  وقال ابن الجوزي : •
  احل عن ابن عباس ، وبه قال جماهد ، وسعيد بن جبري .أنه اإلمامة ، رواه أبو ص أحدها : 
  : أنه الطاعة ، رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني 
  : الرمحة ، قاله عطاء وعكرمة .  والثالث 

  : الدين ، قاله أبو العالية . والرابع 
  النبوة ، قاله السدي عن أشياخه .  والخامس :
  واألول أصح .: امليثاق ، قاله ابن قتيبة . والسابع  األمان ، قاله أبو عبيدة . والسادس :

  فإن قيل : أفما كان إبراهيم عليه الصَّالة والسَّالم عاملاً بأن النبوة ال تليق بالظَّاملني ؟ •
  . فاجلواب : بلى ، ولكن مل يعلم حال ذرّيته ، فبّني اهللا تعاىل أن فيهم من هذا حاله ، وأن النبوة إمنا حتصل ملن ليس بظامل

  :صفات إبراهيم عليه السالم  •
  .أمة :  الصفة األولى

  ) ... إنَّ إبـَْراِهيَم َكاَن أُمًَّة (  قال تعاىل



 ٢٠٥

الرجل اجلامع خلصال اخلري حىت يقوم مقام أمة من الناس ، وهذا هو املقصود يف حق إبراهيم ، وهذه تدلنا قيل معناها هنا : 
  .ودعوة وخلق  على عظيم ما كان يتصف به إبراهيم من عبادة

  وقيل أن املقصود باألمة هنا : أي اإلمام ، أي قدوة يقتدى به يف اخلري ، وممن قال به ابن جرير الطربي وابن كثري .
  .قانت  : الصفة الثانية

  ) .إنَّ إبـَْراِهيَم َكاَن أُمًَّة قَانِتاً لِّلَِّه َحِنيفاً  (قال تعاىل 
  .والقنوت : لزوم الطاعة مع اخلضوع 

  .حنيفاً  : صفة الثالثةال
  حلنيُف : املائل واجلنف : ضده .واحلََنف : امليل عن الضالل إىل االستقامة ، وا

  واألحنف : َمْن يف رجله ميل مسي بذلك تفاؤًال ، وقيل ]رد امليل .
  ف قصداً عن الشرك إىل التوحيد .: احلنيف : املنحر  قال ابن كثير

ْشرِِكَني ]، وقال : [ وَما َكاَن ِمَن  وقد كان ذلك من إبراهيم حىت ُعدَّ 
ُ
إمام احلنفاء املوحدين ، قال تعاىل : [ وملَْ َيُك ِمَن امل

ْشرِِكَني ]، وهكذا فليكن أولياء اهللا .
ُ
  امل

  .شاكر :  الصفة الرابعة
  .أي قائماً بشكر نعم اهللا عليه ) َشاِكراً ألَنـُْعِمِه ( قال تعاىل 

  ثناء واعرتافاً ، وعلى قلبه : شهوداً وحمبة ، وعلى جوارحه : انقياداً وطاعة .نعمة اهللا على لسان عبده : 
  ) .ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اللَِّه  َوَما ِبُكمْ بالقلب ، قال تعاىل (

  ) . َوأَمَّا بِِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّثْ وباللسان ، قال تعاىل ( 
  ) . راً َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ اْعَمُلوا آَل َداُوَد ُشكْ وباجلوارح ، قال تعاىل ( 

  .احللم  : الصفة الخامسة
  ) . إنَّ إبـَْراِهيَم َحلَِليٌم َأوَّاٌه مُِّنيٌب  (قال تعاىل 

  طبع عن اهليجان عند االستثارة .واحللم : ضبط النفس وال
  ) .َألْرُمجَنََّك ( واحلليم : الكثري احللم وموقف إبراهيم من مقالة أبيه 

فَلمَّا َذَهَب َعْن إبـَْراِهيَم الرَّْوُع وَجاَءْتُه الُبْشَرى ُجيَاِدلَُنا  ( من العتاة قوم لوط حينما مرت به املالئكة وأخربته مبا أمرت Qا قال و 
  ) .ِيف قـَْوِم ُلوٍط * إنَّ إبـَْراِهيَم َحلَِليٌم أَوَّاٌه مُِّنيٌب 

وتَاللَِّه َألِكيَدنَّ َأْصَناَمُكم بـَْعَد َأن  (نكر بل كان يعلن احلق وينكر الباطل ومل يكن حلم إبراهيم ذريعة يتذرع للسكوت عن امل
  ) .تـَُولُّوا ُمْدِبرِيَن 

  .أّواه :  الصفة السادسة
  ) . إنَّ إبـَْراِهيَم َحلَِليٌم َأوَّاٌه مُِّنيٌب  (قال تعاىل 

رة تأّوه إبراهيم وتضرعه بني يدي ربه قد ذكرت يف آيات كثرية والذي يتحقق من معىن األّواه أنه اخلاشع الدّعاء املتضرع ، وكث
ِصُري  (تدل على حتقيق إبراهيم 

َ
َنا وإلَْيَك امل ْلَنا وإلَْيَك أَنـَبـْ وجدير مبن سلك طريق الدعوة أن جيعل تعجيل ) رَّبـََّنا َعَلْيَك تـَوَكَّ
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  اإلنابة من أبرز مساته ليكسب عون ربه وتسديده وحمبته .
  .السخاء :  ابعةالصفة الس
ُْكَرِمَني * إْذ َدَخُلوا َعَلْيِه فـََقاُلوا َسالًمًا قَاَل َسالٌم قـَْوٌم مُّنَكرُ  (قال تعاىل 

وَن * فـََراَغ إَىل َأْهِلِه َهْل أَتَاَك َحِديُث َضْيِف إبـَْراِهيَم امل
ٍني * فـََقرَّبَُه إلَْيِهْم قَاَل َأال تَْأُكُلوَن    ) .َفَجاَء ِبِعْجٍل مسَِ

الضيفان ، مع أMم قوم  اMم ليدل على أنه قد عرف بإكرامفذكر أن الضيف مكرمون إلكرام إبراهيم هلم ، ومل يذكر استئذ
منكرون ال يعرفهم فقد ذبح هلم عجًال واستسمنه ، ومل يعلمهم بذلك بل راح : أي ذهب خفية حىت ال ُيشعر به ، جتاوباً 

، ه ومّر به إليهم ومل يقرQم إليه، فجاء بم مهيئًا للضيفان ، وخدمهم بنفسهدهلضيافة ، فدل على أن ذلك كان معدًا عن
  ) .َأال تَْأُكُلونَ (وتلطف مبالغة يف اإلكرام فقال 

  .الصرب  الصفة الثامنة :
  َفاْصِربْ ( أن يصرب كصربهم  eكان إبراهيم مثًال حيتذى يف الصرب حىت استحق أن يكون من أويل العزم الذين أمر رسولنا 

  ) .َكَما َصبَـَر أُْوُلوا الَعْزِم ِمَن الرُُّسِل 
  وكان صرب إبراهيم شامًال البتالءات كثرية ، سيأيت بيان مجلة منها بإذن اهللا .

  .شجاعته :  الصفة التاسعة
ُأفٍّ لَُّكْم  (وقوله هلم )  ُمْدِبرِينَ ْعَد َأن تـَُولُّوا وتَاللَِّه َألِكيَدنَّ َأْصَناَمُكم بَـ ( واجه إبراهيم قومه ومل خيش كيدهم وقال مقسمًا 

  ) ... وِلَما تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه 
  .حتقيقه الكامل لعقيدة الوالء والرباء   الصفة العاشرة :

  ) .إنَُّه َسيَـْهِديِن وإْذ قَاَل إبـَْراِهيُم ألَبِيِه وقـَْوِمِه إنَِّين بـََراٌء ِممَّا تـَْعُبُدوَن * إالَّ اَلِذي َفَطَرِين فَ ( قال تعاىل  
فكل عدو هللا وإن قربه النسب جتب الرباءة منه ، وكل ويل هللا وإن باعدت به األوطان واألزمان جتب مواالته وحمبته وقد أمرنا 

ِمِهْم إنَّا بـَُرآُء ِمنُكْم وِممَّا تـَْعُبُدوَن َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف إبـَْراِهيَم والَِّذيَن َمَعُه إْذ قَاُلوا لَِقوْ ( أن نتأسى بإبراهيم يف ذلك 
َنُكُم الَعَداَوُة واْلبَـْغَضاُء أََبداً َحىتَّ تـُْؤِمُنوا بِاللَّهِ  نَـَنا وبـَيـْ   ) ... وْحَدُه  ِمن ُدوِن اللَِّه َكَفْرنَا ِبُكْم وَبَدا بـَيـْ

  .سالمة القلب :  الصفة الحادية عشرة
  ) .إلبـَْراِهيَم * إْذ َجاَء َربَُّه ِبَقْلٍب َسِليٍم  وإنَّ ِمن ِشيَعِتهِ ( قال تعاىل 

: يف حق اهللا وهو سالمة قلبه من الشرك ، وإخالصه  أحدهماوسالمة القلب نوعان : كالمها داخل يف مضمون اآلية ، 
  العبودية هللا ، وصدق التوكل عليه .

ة القلب من احلقد واحلسد وسوء الظن والكرب وغري : يف حق املخلوقني بالنصح هلم وإيصال اخلري إليهم ، وسالم والثاني
  ذلك .

  الفوائد :
 فضيلة إبراهيم وأنه إمام يقتدى به . - ١
 .( َوِمْن ُذرِّيَِّيت ) شفقة إبراهيم على أمته حيث قال :  - ٢
 أن اهللا أعطى إبراهيم ما سأل بأن جيعل من أمته أئمة ، لكنه استثىن من ذلك الظامل فإنه ال يكون إماماً . - ٣
 اهية اهللا تعاىل للظلم ، ولذلك ال يكون للظامل إمامة .كر  - ٤
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َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َأْن َطهَِّرا بـَْيِتَي (َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَة ِللنَّاِس َوَأْمنًا َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبْـَراِهيَم ُمَصّلًى َوَعِهْدنَا ِإَلى إِ  بـْ
  .َن َوالرُّكَِّع السُُّجوِد) لِلطَّائِِفيَن َواْلَعاِكِفي

  ]١٢٥سورة البقرة: [
 ---------------------  

  .يعين الكعبة ) اْلبَـْيتَ صرينا ( ) مبعىنَجَعْلَنا() (َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيتَ 
  . يثابون هنالكاملثابة من الثواب ، أي :  وقيل :يرجع احلجاج إليه بعد تفرقهم عنه ، ، أي :  أي مرجعاً ) َمثَابًَة لِلنَّاسِ  (
  . ألّن الناس يرجعون إليه عاماً بعد عام:  قال في التسهيل •
: أي يرجعون إليه من كل أقطار الدنيا سواء ثابوا إليه بأبداMم أو بقلوQم ، فالذين يأتون إليه  وقال الشيخ ابن عثيمين •

  ا5م يثوبون إليه بقلوQم .حجاجاً أو معتمرين يثوبون إليه بأبداMم ، والذين يتجهون إليه كل يوم بصلو 
موضع أمن ، فمن دخله كان آمنًا ، فيأمن الناس فيه على دمائهم وأمواهلم حىت أشجار احلرم وحشيشه آمن من  أي :)  َوَأْمناً ( 

  القطع .
، أي جعله اسمثابة للن هيف هذه اآلية يذكر اهللا تعاىل شرف البيت وما جعله موصوفاً به شرعاً وقدراً من كون قال ابن كثير : •

، لدعاء خليله إبراهيم يه كل عام استجابة من اهللا تعاىل، وال تقضي منه وطرًا ولو ترددت إل تشتاق إليه األرواح وحتن إليهحمالً 
u  ه آمناً من دخله أمن .، ويصفه تعاىل أن رَبـََّنا َوتـََقبَّْل ُدَعاِء)(إىل أن قال ) َن النَّاِس تـَْهِوي ِإلَْيِهمْ فَاْجَعْل أَْفِئَدًة مِ (يف قوله  

  خصائص حرم مكة : •
  جيب السفر إليها ( شد الرحال إليه فرض ) . أوًال :

  ) . ِمنيَ َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيًال َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ اللََّه َغِينٌّ َعِن اْلَعالَ كما قال تعاىل (
  فراً للذنوب .قْصُده مك ثانياً :
  ( من أتى هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) متفق عليه . eقال 

  ( نابعوا بني احلج والعمرة ، فإMما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب ) رواه الرتمذي . eوقال 
  ليه .( واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة ) متفق ع eوقال 
  أن الصالة يف املسجد احلرام مبائة ألف صالة . ثالثاً :

  ( صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام ) متفق عليه . eكما قال 
  أن مكة أفضل البالد . رابعاً :

اَحلْزَورَة من مكة يقول ( واهللا إنِك وهو واقف على راحلته ب eكما روى الرتمذي عن عبد اهللا بن عدي . أنه مسع رسول اهللا 
  خلري أرض اهللا وأحب أرض اهللا إىل اهللا ، ولوال أين أخرجُت منك ما خرجت ) .

  أMا قبلة أهل األرض كلهم . خامساً :
  ) . فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكمْ قال تعاىل ( 

  أن املسجد احلرام أول مسجد وضع يف األرض . اً :سادس
عن أول مسجد وضع يف األرض ؟ فقال : املسجد احلرام ... )  eكما يف الصحيحني عن أيب ذر قال ( سألت رسول اهللا 

  متفق عليه .
  أنه حيرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء احلاجة . سابعاً :



 ٢٠٨

   تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ) متفق عليه .( ال تستقبلوا القبلة وال eكما قال 
َراِهيَم ُمَصّلىً وَ (  نبه اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية على مقام إبراهيم وأمر بالصالة عنده ، قال قتادة : )  اتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـْ

  أمروا أن يصلوا عنده .
  بالمقام ما هو ؟ وقد اختلف في المرادواملقام يف اللغة موضع القدمني ، 

  .: مقام إبراهيم احلج كله ، روي هذا عن جماهد وعكرمة وعطاء فقيل  
  : احلرم كله مقام إبراهيم ، روي هذا عن النخعي .وقيل 

بد اهللا ، وهذا قول جابر بن عذي يصلون عنده ركعيت طواف القدوم: أنه احلجر الذي تعرفه الناس اليوم الأصحها:  قال القرطبي
ى البيت استلم الركن فرمل ثالثاً، ملا رأ eأن النيب حديث مسلم من حديث جابر الطويل (، ويف س وقتادة وغريهموابن عبا

قرأ Qما بـ(قل هو اهللا أحد) و (قل يا ) فصلى ركعتني قرأ (واختذوا من مقام إبراهيم مصلى، مث تقدم إىل مقام إبراهيم فومشى ثالثاً 
  ) .أيها الكافرون

ابن كثري يف تفسريه حيث قال بعد أن ذكر حديث جابر السابق : فهذا كله مما يدل على أن املراد باملقام إمنا  ورجح هذا القول
  يقوم عليه لبناء الكعبة . uهو احلجر الذي كان إبراهيم 

  . ، وهو األصح ، قاله سعيد بن جبري : احلجر الثالثالقول و ورجحه أيضاً ابن اجلوزي يف زاد املسري فقال : 
  ال عمر بن اخلطاب : قلت : يا رسول اهللا! لو اختذنا من مقام إبراهيم مصّلى ، فنزلت .ق

واألحاديث الصحيحة تدل على أن مقام إبراهيم هو : احلجر الذي كان إبراهيم يقوم عليه لبناء ورجحه أيضًا الشوكاين وقال : 
البخاري من حديث ابن عباس ، وهو : الذي كان ملصقًا جبدار  الكعبة ملا ارتفع اجلدار ، أتاه إمساعيل به ليقوم فوقه ، كما يف
  .لرزاق ، والبيهقي ، بإسناد صحيح الكعبة ، وأّول من نقله عمر بن اخلطاب كما أخرجه عبد ا

  ورجح هذا القول أيضاً الرازي واحتج له بوجوه :
فقراءة هذه )  مََّقاِم إبراهيم ُمَصل7ى واختذوا ِمن(  ف أتى املقام وتال قوله تعاىلملا فرغ من الطوا uما روى جابر أنه  األول :

  اللفظة عند ذلك املوضع تدل على أن املراد من هذه اللفظة هو ذلك املوضع ظاهر . 
والدليل عليه أن سائًال لو سأل املكي مبكة عن مقام إبراهيم مل جيبه ومل ، أن هذا االسم يف العرف خمتص بذلك املوضع  وثانيها :
  مث ذكر بقية األوجه . نه إال هذا املوضع . يفهم م

  قيل معناه : أمرنا ، وقيل : أوحينا إىل إبراهيم .إلى إبراهيم )  ( َوَعِهْدنَا
  أي : وولده إمساعيل . ( َوِإْسَماِعيَل ) 

مساعيل وأمه يف هذا يف هذا املكان ( مكة ) أي أبقى إ uإمساعيل هو أكرب أوالد إبراهيم ، وهو من سريته هاجر ، وقد أبقامها 
املكان حىت شب وكرب وأتاه األوالد الذين هم العرب املستعربة ، فكان إمساعيل مع أبيه يف هذا املكان ، فأمر اهللا عز وجل أن 

  يطهر بيته للطائفني والعاكفني والركع السجود .
يف التوراة أن اهللا قال إلبراهيم : اذبح  إمساعيل هو الذبيح ، وقد ادعت اليهود أن الذبيح هو إسحاق ، وقالوا : إنه مكتوب •

ولدك وبكرك ووحيدك إسحاق ، وقد رد ابن القيم هذه اللفظة ( إسحاق ) وبأMا من زيادة اليهود ، وبني بطالMا من عشرة 
 .أوجه 

  تطهري معنوي ، وتطهري حسي . وتطهري البيت ينقسم إىل قسمني : بيتي )  ْن َطهَِّراأ ( 
  وي : بأن يطهر من الشرك واملعاصي ، وذلك ألن الشرك جناسة .أما التطهري املعن
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، وما أشبه ذلك من األشياء النجسة، فالواجب أن يطهر منها ، من البول والغائط والدمارة احلسية : أن يطهر من األقذاروالطه
ملا بال األعرايب يف مسجد النيب ثابت للمسجد احلرام ولغريه من املساجد ، وهلذا  –أعين التطهري من النجاسة  –فهذا احلكم 

e  أمر النيبe بذنوب من ماء فأهريق عليه .  
  ؛ فما معىن أمرمها بتطهريه؟ فعنه جوابان : : مل يكن هناك بيتفان قيل 

  .أحدمها : أنه كانت هناك أصنام ، فأمرا بإخراجها ، قاله عكرمة  
  ( زاد املسري ) .. والثاين : أن معناه : ابنياه مطهراً  

  : وأضاف الباري البيَت إليه لفوائد :قال السعدي 
يف  يبذالن جهدمها ، ويستفرغان وسعهماأن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإمساعيل بتطهريه ، لكونه بيت اهللا ، فمنها : 
  ذلك .
  أن اإلضافة تقتضي التشريف واإلكرام ، ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكرميه . ومنها :
  ] . ٦٦[ تفسري السعدي : ن هذه اإلضافة هي السبب اجلاذب للقلوب إليه .  أ ومنها :

 يت ؛ فما معىن أمرمها بتطهريه ؟ فإن قيل : مل يكن هناك ب
  فعنه جوابان : 

  ، فأمرا بإخراجها ، قاله عكرمة .: أنه كانت هناك أصنام أحدهما
   ] . ٤٢١/  ١: املسري زاد [               : أن معناه : ابنياه مطهراً .  والثاني
  :: إن املفسرين ذكروا وجوهاً  لرازيوقال ا

َيانَُه على تقوى ( ساه على التقوى ، كقوله تعاىل ابنياه وطهراه من الشرك وأس)  َطّهرَا بـَْيِىتَ ( أن معىن  أحدها :  أََفَمْن َأسََّس بـُنـْ
  ) . ِمَن اللَّهِ 

 tحجوه وزاروه وأقاموا به ، وجمازه : اجعاله طاهراً عندهم ، كما يقال : الشافعي عرفا الناس أن بييت طهرة هلم مىت  وثانيها : 
  يطهر هذا ، وأبو حنيفة ينجسه .

ابنياه وال تدعا أحدًا من أهل الريب والشرك يزاحم الطائفني فيه ، بل أقراه على طهارته من أهل الكفر والريب ، كما  وثالثها : 
ثان والشرك ، ، وهذه التأويالت مبنية على أنه مل يكن هناك ما يوجب إيقاع تطهريه من األو  يقال : طهر اهللا األرض من فالن

، وكذا البيت املأمور بتطهريه خلق مل يطهرن من جنس بل خلقن طاهرات فمعلوم أMن) َوَهلُْم ِفيَها أزواج مَُّطهََّرةٌ (وهو كقوله تعاىل 
  .طاهراً 

  ثان والشرك واملعاصي ، ليقتدي الناس بكما يف ذلك . معناه نظفا بييت من األو  ورابعها : 
تلك القاذورات  : إن موضع البيت قبل البناء كان يلقى فيه اجليف واألقذار فأمر اهللا تعاىل إبراهيم بإزالةقال بعضهم وخامسها :

، وميكن أن ون تطهريًا للبيتلك العرصة ال يك، وهذا ضعيف ألن قبل البناء ما كان البيت موجودًا فتطهري توبناء البيت هناك
  ز .جياب عنه بأنه مساه بيتاً ألنه علم أن مآله إىل أن يصري بيتاً ولكنه جما

  الذين يطوفون بالكعبة .)  لطَّائِِفينَ ( ل
  . هم الذين يطوفون بالكعبة ، وقيل : الغرباء القادمون على مكة ، واألول أظهر )لِلطَّائِِفنيَ : ( قال في التسهيل

  فيه بُعد .عن القول الثاين :  رطبيقال الق
  ألن األصل محل األلفاظ الواردة يف القرآن على املتبادر املشهور دون املعىن البعيد .
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  للمعتكفني ، وهذا اختيار ابن جرير رمحه اهللا .أي : )  َواْلَعاِكِفينَ  (
  واالعتكاف : لزوم مسجد لطاعة اهللا بنية .

  اد بالعاكفني املقيمني فيه .وقد ذهب بعض العلماء إىل أن املر 
  أي املصلون عند الكعبة .)  َوالرُّكَِّع السُُّجودِ  (

     تعاىل .وال املصـلي إىل اهللا : وخـص الركوع والسجـود بالذكر ؛ ألMما أقـرب أح قال القرطبي
    وخص هذين الركنني بالذكر؛ ألMما أشرف أركان الصالة . وقال الشوكاني :

فمعىن اآلية : وأمرنا إبراهيم وإمساعيل بتطهري بييت للطائفني ، والتطهري الذي أمرمها به يف البيت ؛ هو  قال ابن جرير : •
تطهريه من األصنام ، وعبادة األوثان فيه ، ومن الشرك ، مث أورد سؤاًال ، فقال : فإن قيل : فهل قبل بناء إبراهيم عند البيت 

 شيء من ذلك الذي أمر بتطهريه منه ؟
  بوجهني : وأجاب

أنه أمرمها بتطهريه مما كان يعبد عند زمان قوم نوح من األصنام واألوثان ، ليكون ذلك سنة ملن بعدمها ، قلت : وهذا  أحدهما :
  . e، وحيتاج إثبات هذا إىل دليل عن املعصوم  uاجلواب مفرغ على أنه كان يعبد عنده أوثان قبل إبراهيم 

  بنائه هللا وحده ال شريك له ، فيبنياه مطهراً من الشرك والريب . أنه أمرمها أن خيلصا يف الثاني :
أن يبنيا الكعبة على امسه وحده ال شريك له  –عليهما السالم  –وملخص هذا اجلواب : أن اهللا تعاىل أمر إبراهيم وإمساعيل 

  للطائفني به والعاكفني عنده ، املصلني إليه من الركع السجود .
  :دل على فضل تطهري املساجد وقد وردت نصوص كثرية ت •

  ) . ِيف بـُُيوٍت أَِذَن اللَُّه أَْن تـُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْمسُُه ُيَسبُِّح لَُه ِفيَها بِاْلُغُدوِّ َواْآلَصالِ قال تعاىل ( 
ذكر اهللا والصالة لألعرايب الذي بال يف املسجد ( إن هذه املساجد ال تصلح لشيء من هذا البول وال القذر ، إمنا هي ل eوقال 

  وقراءة القرآن ) رواه مسلم .
سأل عنها فقالوا : ماتت ، فقال ، ف e، فلما ماتت ، فقدها النيب  eوكانت امرأة سوداء تقم املسجد وتنظفه يف عهد النيب 

  ) متفق عليه .(دلوين على قربها ، فصلى عليها
  الفوائد :

 فيه استحباب الصالة خلف املقام ، وفيه مباحث :  - ١
o  ُذوا ِمنْ ؛ أن ينطلق إىل مقام إبراهيم ويقرأ انتهى من الشوط السابع من الطوافيستحب إذا  .َمَقاِم ِإبـْرَاِهيَم ُمَصّلًى) (َواختَِّ
o رواه مسلم ىأن جيعل املقام بينه وبني الكعبة ويصلي ركعتني ، قال جابر : (مث أتى مقام إبراهيم فصل . ( 

  واتفق العلماء على مشروعيتها .
o ما بعيداً من املقام . ال يشرتط الدنو من املقام ، وأن هأنMما وإن كان مكاQ السنة حتصل 
o  (ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد) و (ُقْل يَا أَيـَُّها اْلَكاِفُروَن) يقرأ يف هاتني الركعتني. 
o . حكمها سنة مؤكدة 

قول مجهور التابعني واإلمام أبو حنيفة وأصحابه من  ) استدل به من قال بتحرمي إقامة احلدود يف احلرم ، وهو وأمناً قوله (  - ٢
 .( أَوَملَْ ُمنَكِّْن َهلُْم َحَرماً آِمناً ) الفقهاء واإلمام أمحد ، وبعض احملدثني ، واستدلوا به بقوله تعاىل : 
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استيفاء احلدود  : إىل أنه يستوىف احلد يف احلرم ، واستدلوا بعمومات األدلة الدالة علىعهموذهب مالك والشافعي ومن تب
أمر بقتل ابن خطل حينما قال رجل للرسول : ابن خطل متعلق بأستار  eوالقصاص يف كل زمان ومكان ، وأن رسول اهللا 

  الكعبة فقال : ( اقتلوه ) .
ري أن اهللا جعل البيت مثابة للناس وأمنًا ، أي مرجعًا هلم وأمنًا ، ومن ذلك أMم يرتددون إليه يف كل موسم حج ، ويف غ - ٣

 موسم حج .
قال : ( إن مكة حرمها اهللا ومل حيرمها الناس ، فال حيل  eأن مكة بلد آمن ، وقد ثبت يف الصحيحني أن رسول اهللا  - ٤

 المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسفك Qا دماً وال يعضد Qا شجرة ) . متفق عليه
مل حتل ألحد قبله ، ولن حتل ألحد بعده ، وهلذا حيرم  حني الفتح فقط ، فهي eفال حيل القتال يف مكة ألحد إال الرسول 

َوال تـَُقاتُِلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َحىتَّ يـَُقاتُِلوُكْم (، فإن اهللا تعاىل يقول : مة إال على سبيل الدفاع عن النفسالقتال يف مكة املكر 
  . اْلَكاِفرِيَن)َكَذِلَك َجزَاُء ِفيِه فَِإْن قَاتـَُلوُكْم فَاقْـتُـُلوُهْم  

صلى خلف املقام بعد الطواف ، وQذا تعرف أن ما يفعله بعض  eاألمر باختاذ مصلى من مقام إبراهيم ، وقد بينا أن النيب  - ٥
الناس من التطوع خلف املقام من غري طواف ، أو التطوع بأكثر من ركعتني ، أو إطالة الركعتني ، أو اجللوس بعدمها يف هذا 

أحرص الناس على اخلري بال شك ، ومع ذلك فقد صلى  eقرآن أو للذكر أو للدعاء ؛ غري مشروع ، ألن النيب املكان لقراء ال
 خلف املقام ركعتني خفيفتني مث انصرف .

تعلية شأن إبراهيم ، حيث أمرنا اهللا أن نتخذ من مقامه مصلى ، وهذا من مجلة ما يرتتب على اإلمامة اليت قال اهللا تعاىل  - ٦
 .ينِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماماً ) ( إِ فيها : 

  وجوب تطهري البيت للطائفني والعاكفني والركع السجود. - ٧
وال شك أن الطواف من األعمال اجلليلة الفاضلة ، وهلذا كان ركناً من أركان ( َطهِّرَا بـَْيِيتَ لِلطَّائِِفَني ) فضيلة الطواف ، لقوله  - ٨

  احلج والعمرة .
للطائف أن يكون متطهرًا ، ألنه إذا أمر بتطهري البيت من أجله فتطهريه بنفسه وتطهري مالبسه من  اإلشارة إىل أن املشروع - ٩

 الثياب من باب أوىل ، وهلذا اختلف العلماء لو طاف وعليه حدث أصغر :
  فذهب مجهور العلماء أن الطهارة للطواف شرط ، فال يصح الطواف بغري وضوء .

  واستدلوا بأدلة :
  أول شيء بدأ به حني قدم مكة أن توضأ مث طاف بالبيت ). eشة املتفق عليه : ( أن النيب منها حديث عائ

 رواه الرتمذي. ري)الطواف بالبيت صالة إال أن اهللا أباح فيه الكالم فال تكلموا فيه إال خبقال: ( eوحديث ابن عباس أن النيب 
  والنسائي وابن حبان والبيهقي وابن اجلارود والدارمي 

  الظاهرية واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية : أن الطواف ال تشرتط له الطهارة بل هي أفضل .وذهب 
  أما حديث عائشة فهو فعل جمرد ، والفعل ا]رد ال يدل على الوجوب ، بل يدل على األفضل .

  . eوأما حديث ابن عباس فيجاب عنه أنه موقوف على ابن عباس وال يصح رفعه إىل النيب 
  اءة الذمة .واألصل بر 

) قال القرطيب : دخل فيه باملعىن مجيع بيوته تعاىل ، فيكون حكمها حكمه بالتطهري والنظافة ، وإمنا خص  أن طهراقوله (  -١٠
 الكعبة بالذكر ألنه مل يكن هناك غريها ، أو لكوMا أعظم حرمة ، واألول أظهر .
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  ويف التنزيل ( يف بيوت أذن اهللا أن ترفع ) .
 أيهما أفضل : الصالة عند البيت أو الطواف فيه ؟ واختلف الفقهاء -١١

  فقال مالك : الطواف ألهل األمصار أفضل ، والصالة ألهل مكة أفضل .
وذُِكر عن ابن عباس وجماهد وعطاء واجلمهور : أن الصالة أفضل ، ويف اخلرب : لوال رجال خشع ، وشيوخ ركع ، وأطفال رضع ، 

  صباً .وQائم رتع ، لصببنا عليكم العذاب 
  ويف حديث أيب ذكر : ( الصالة خري موضوع فاستكثر أو استقل ) . 

  .قال القرطيب : واألخبار يف فضل الصالة والسجود كثرية تشهد لقول اجلمهور 
 .ن االعتكاف حىت يف األمم السابقة، وهذه اآلية تدل على أو كذلك ، فهو سنة مؤكدة باالتفاق، وهفضيلة االعتكاف -١٢

  قام به ، واملعكوف احملبوس .ألغة : اإلقامة ، يقال عكف باملكان إذا  : تعريف االعتكاف •
  : لزوم مسجد بنية خمصوصة لطاعة اهللا . وشرعاً 

  حكمه وأدلة مشروعيته : •
  حكمه سنة باتفاق أهل العلم .

( أَْن َطهِّرَا بـَْيِيتَ لِلطَّائِِفَني َواْلَعاِكِفَني َوالرُّكَِّع عاىل : وقوله ت( َوال تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنـُْتْم َعاِكُفوَن ِيف اْلَمَساِجِد ) القرآن : قوله تعاىل : 
  .السُُّجوِد) 

o  كان (السنة : فكثرية جدًا ، كقول عائشةe  يعتكف األواخر من رمضان حىت توفاه اهللا عز وجل مث اعتكف أزواجه من
  متفق عليه . بعده )
o لى أن االعتكاف سنة ال جيب على الناس فرضاً .اإلمجاع : قال ابن املنذر : أمجع أهل العلم ع  

  قال اإلمام أمحد : ال نعلم بني العلماء خالف على أنه مسنون .
  : ( من نذر أن يطيع اهللا فليطعه ) . رواه البخاري  eجيب االعتكاف بالنذر ، حلديث عائشة قالت : قال رسول اهللا 

  شروط االعتكاف : •
 اإلسالم ، فال يصح من كافر . .١
 قل والتمييز ، فال يصح من جمنون وحنوه ، وال من صيب غري مميز .الع .٢
 النية ، قال ابن رشد يف بداية ا]تهد : ال أعلم فيها خالفاً . .٣
 الصوم ، وQذا اختلف العلماء هل يشرتط الصوم لصحة االعتكاف أم ال ؟ .٤

  والصحيح أن الصوم مستحب للمعتكف وليس شرطاً للصحة .
 مسجد ، واختلف العلماء يف أي املساجد يصح االعتكاف ؟ أن يكون االعتكاف يف .٥

والصحيح أنه جائز يف مسجد تصح فيه الصلوات اخلمس ، ويستحب أن يكون يف مسجد جامع لكي ال يضطر للخروج منه 
  لصالة اجلمعة .

  واألكمل أن يكون االعتكاف يف املساجد الثالثة ( احلرم ، النبوي ، األقصى ) .
املرأة ، فإنه جيوز هلا أن تعتكف يف كل مسجد ولو كان ال تقام فيه اجلماعة ، ألنه ال جيب عليها أن تصلي مع ويستثىن من هذا 

  اجلماعة سوى مسجد بيتها فال يصح اعتكافها فيه .
  فضيلة الركوع والسجود حيث عرب Qما عن الصالة الكاملة . -١٣
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َراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا بـََلداً  ( ُهْم بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر قَاَل َوَمْن َكَفَر  َوِإْذ قَاَل ِإبـْ آِمنًا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمنـْ
  .)  فَأَُمتـُِّعُه قَِليًال ثُمَّ َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصيرُ 

  ] . ١٢٦[ البقرة : 
 ----  

َراِهيُم    يعين مكة .) َربِّ اْجَعْل َهَذا بـََلداً (َوِإْذ قَاَل ِإبـْ
  ر .واستقرا بلداً ذا أمن يكون أهله يف أمنٍ  - واملراد مكة املكرمة  -أي اجعل هذا املكان  )آِمناً ( 
  أي : ال يرعب أهله ، واجعل هذه البقعة بلداً آمناً .، أي : من اخلوف  قال ابن كثير : •

  وقد فعل اهللا ذلك شرعاً وقدراً :
  ) . َمْن َدَخَلُه َكاَن آِمناً و  تعاىل (فقال 

  ) . أَوَملَْ يـََرْوا أَنَّا َجَعْلَنا َحَرماً آِمناً َويـَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوهلِِمْ وقال تعاىل (
َا أُِمْرُت َأْن أَْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلبَـْلَدِة الَِّذي َحرََّمَهاوقال تعاىل (   ) . ِإمنَّ

يقول ( ال حيل ألحد أن حيمل مبكة  eت ، ويف صحيح مسلم عن جابر . قال : مسعت رسول اهللا إىل غري ذلك من اآليا
  .السالح ) 

  فإن قيل : مل دعا إبراهيم ـ عليه السالم ـ للبلد باألمن ؟ قال الخازن : •
من النواحي فيتعذر املقام به ، يء إمنا دعا إبراهيم له باألمن ألنه بلد ليس فيه زرع وال مثر فإذا مل يكن آمنًا ، مل جيلب إليه ش

فأجاب اهللا تعاىل دعاء إبراهيم وجعله بلدًا آمنًا ، فما قصده جبار إال قصمه اهللا تعاىل كما فعل بأصحاب الفيل وغريهم من 
  ة .اجلبابر 

خصال سعادة يستتبع مجيع  ، فإن أمن البالد والسُبلة إبراهيم هذه من جوامع كلم النبو  ولقد كانت دعوة قال ابن عاشور : •
ا احلياة ويقتضي العدل والعزة والرخاء إذ ال أمن بدوMا ، وهو يستتبع التعمري واإلقباَل على ما ينفع والثروَة فال خيتل األمن إال إذ
ه اختلت الثالثة األول وإذا اختل اختلت الثالثة األخرية ، وإمنا أراد بذلك تيسري اإلقامة فيه على سكانه لتوطيد وسائل ما أراد

  م .لذلك البلد من كونه منبع اإلسال
  فإن قلت : قد غزا مكة احلجاج وخرب الكعبة ؟ سؤال : •

قلت مل يكن قصده بذلك مكة وال أهلها وال إخراب الكعبة ، وإمنا كان قصده خلع ابن الزبري من اخلالفة ومل يتمكن من ذلك 
  ا . ( تفسري اخلازن ) .حرمتها وأحسن إىل أهلهإال بذلك فلما حصل قصده أعاد بناء الكعبة فبناها وشيدها وعظم 

ويتفرغوا  وارزق يا رب املؤمنني من أهله وسكانه من أنواع الثمرات، ليقبلوا على طاعتك: أي ) َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت ( 
  . لعبادتك وخصَّ بدعوته املؤمنني فقط

اق وهو استغراق ُعريف أي من مجيع الثمرات املعروفة للناس ودليل  : والتعريف يف الثمرات تعريف االستغر  قال ابن عاشور •
  اليت للتبعيض ، ويف هذا دعاء هلم بالرفاهية حىت ال تطمح نفوسهم لالرحتال عنه . )ِمن(كونه تعريف االستغراق جميء 

 َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّيت ِبَواٍد َغْريِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد (رَبـََّنا ِإينِّ دعاء إبراهيم هلم بالثمرات ليقوموا بعبادة اهللا ، كما قال تعاىل عن إبراهيم  •
  . الثََّمرَاِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن) بـَْيِتَك اْلُمَحرَِّم رَبـََّنا لُِيِقيُموا الصَّالَة فَاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تـَْهِوي إِلَْيِهْم َواْرزُقْـُهْم ِمنَ 

  لذاته بل صرح يف دعائه أن يكون الرزق عوناً هلم على أداء العبادات والطاعات .فلم يكن طلب الرزق مقصوداً 
  وذلك يدل على أن املقصود للعاقل من منافع الدنيا أن يتفرغ ألداء العبادات ، وإقامة الطاعات .  قال الرازي : •
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  عبادات وإقامة الطاعات.وفيه دليل على أن حتصيل منافع الدنيا إمنا لُيستعان Qا على أداء الوقال الخازن: •
  واملقصود توفر أسباب االنقطاع إىل العبادة، وانتفاء ما حيول بينهم وبينها من فتنة الكدح لالكتساب. وقال ابن عاشور: •

اَر اْآلِخَرَة وقد قال تعاىل (    ) .َوابـَْتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ
منًا كثري اخلصب ، وهذا مما يتعلق مبنافع الدنيا فكيف يليق بالرسول املطلوب من اهللا تعاىل هو أن جيعل البلد آفإن قيل :  •

  ؟!املعظم طلبها 
  :والجواب عنه من وجوه 

أن الدنيا إذا طلبت ليتقوى Qا على الدين ، كان ذلك من أعظم أركان الدين ، فإذا كان البلد آمنًا وحصل فيه  أحدها : 
أنه تعاىل جعله مثابة للناس  وثانيها :ن البلد على ضد ذلك كانوا على ضد ذلك . اخلصب تفرغ أهله لطاعة اهللا تعاىل ، وإذا كا

  والناس إمنا ميكنهم الذهاب إليه إذا كانت الطرق آمنة واألقوات هناك رخيصة . ، 
املعظمة ال يبعد أن يكون األمن واخلصب مما يدعو اإلنسان إىل الذهاب إىل تلك البلدة ، فحينئذ يشاهد املشاعر  وثالثها :

  .واملواقف املكرمة فيكون األمن واخلصب سبب اتصاله يف تلك الطاعة 
ُهْم بِاللَِّه (    اإلميان باهللا يتضمن : اإلميان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأمسائه وصفاته .) َمْن آَمَن ِمنـْ
  هو يوم القيامة ، ومسي آخراً ، ألنه ال يوم بعده . )َواْليَـْوِم اْآلِخِر ( 
  بدعوته املؤمنني فقط . خص •

عن هذا التخصيص (من آمن باهللا واليوم اآلخر) بقوله : وسبب هذا التخصيص النص والقياس، أما النص فقوله  قال الرازي
  تعاىل ( َفَال تَْأَس َعَلى القوم الكافرين) وأما القياس فمن وجهني : 

فصار ذلك تأديباً يف  َعْهِدي الظاملني) َال يـََناُل ريته ، قال اهللا تعاىل ( مة يف ذأنه ملا سأل اهللا تعاىل أن جيعل اإلما الوجه األول :
مث أن اهللا املسألة ، فلما ميز اهللا تعاىل املؤمنني عن الكافرين يف باب اإلمامة ، ال جرم خصص املؤمنني Qذا الدعاء دون الكافرين 

ة ورزق الدنيا، ألن منصب النبوة واإلمامة ال يليق بالفاسقني ، ألنه ال بد يف الفرق بني النبو  أَُمتّـُعُه قَِليالً)فَ تعاىل أعلمه بقوله (
اإلمامة والنبوة من قوة العزم والصرب على ضروب احملنة حىت يؤدي عن اهللا أمره وMيه وال تأخذه يف الدين لومة الئم وسطوة جبار 

ق ، فمن آمن فاجلنة مسكنه ومثواه ، ومن كفر فالنار مستقره ، أما الرزق فال يقبح إيصاله إىل املطيع والكافر والصادق واملناف
  ومأواه.

: حيتمل أن إبراهيم ـ عليه السالم ـ قوي يف ظنه أنه إن دعا للكل كثر يف البلد الكفار فيكون يف غلبتهم وكثر5م  الوجه الثاني
  ذا السبب .مفسدة ومضرة من ذهاب الناس إىل احلج ، فخص املؤمنني بالدعاء هل

ريًا ما يقرن اهللا بني اإلميان باهللا واإلميان باليوم اآلخر  ، وذلك ألن اإلميان باليوم اآلخر من أعظم احلوافز اليت تدفع كث •
اإلنسان للعمل الصاحل ، حيث اجلزاء على األعمال يف ذلك اليوم ، فهو أعظم دافع إىل العمل الصاحل ، وهو أعظم رادع على 

  اهللا تعاىل .التمادي يف الباطل ملن وفقه 
  . اهللا جواباً له )قَاَل ( 
  أي قال اهللا : وأرزق من كفر؛ ألن اهللا يرزق يف الدنيا املؤمن والكافر .) َوَمْن َكَفَر ( 
يث طلب الرزق للمؤمنني دون الظاهر أن هذا من كالم اهللا سبحانه رّداً على إبراهيم ح) َوَمن َكَفَر  (وقوله  قال الشوكاني : •

  ر .قليًال، مث أضطره إىل عذاب النا، فأمتعه بالرزق وارزق من كفرغريهم، أي : 
  : واملتاع : ما يتمتع به مث يزول ، وذلك مبوت اإلنسان .)  فَأَُمتـُِّعُه َقِليالً ( 
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ْوَم يـََرْونـََها َكأَنـَُّهْم يَـ والقلة هنا : تتناول الزمان ، وتتناول عني املمّتع ، فالزمن قصري ، فمهما طال باإلنسان العمر فهو قليل ( •
) ، وكذلك عني املمتع به قليل ، فكل ما حيصل لإلنسان من هذه الدنيا من اللذة واملتاع قليل  ملَْ يـَْلَبُثوا ِإالَّ َعِشيًَّة أَْو ُضَحاَها

  بالنسبة لآلخرة كما يف احلديث ( ملوضع سوٍط يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها ) .
  بعد متاعه يف الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إىل عذاب النار .أي : أجلئه )  َعَذاِب النَّارِ ثُمَّ َأْضَطرُُّه ِإَلى  (
  . أي : وبئس النار املآل واملرجع للكافر)  َوبِْئَس اْلَمِصيرُ (  
  .ومعناه : أن اهللا تعاىل ينظرهم وميهلهم مث يأخذهم أخذ عزيز مقتدر  قال ابن كثير : •

  ) . َمْن قـَْريٍَة أَْمَلْيُت َهلَا َوِهَي ظَاِلَمٌة ُمثَّ َأَخْذتـَُها َوِإَيلَّ اْلَمِصريُ  وََكأَيِّنْ  كقوله تعاىل (
  له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم).ال أحد أصرب على أذى مسعه من اهللا إMم جيعلون ( eويف الصحيحني قال  

ِلَك َأْخُذ رَبَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي ظَاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه أَلِيٌم وََكذَ ( إن اهللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته مث قرأ :  eوقال 
  ) . َشِديدٌ 

  وقد أخرب تعاىل أنه ميهل الكافرين وميتعهم مث يأخذهم . •
  ) . اٌب أَلِيمٌ َمَتاٌع قَِليٌل َوَهلُْم َعذَ .  ِإنَّ الَِّذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ال يـُْفِلُحونَ قال تعاىل (

  ) . ال يـَُغرَّنََّك تـََقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروا ِيف اْلِبالِد َمَتاٌع قَِليٌل ُمثَّ َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلِمَهادُ قال تعاىل (و 
  ) . ُمنَتـُِّعُهْم قَِليًال ُمثَّ َنْضَطرُُّهْم ِإَىل َعَذاٍب َغِليظٍ وقال تعاىل (

،  uهو من متام دعاء إبراهيم  وقيل :، قول اهللا تعاىل، ورجحه ابن جرير) هذا من ... َمْن َكَفَر فَأَُمتـُِّعهُ قَاَل وَ فقوله تعاىل ( •
مؤمنني دون الكافرين ، فأجابه اهللا عز وجل بقوله ( .. ومن كفر لواألول أصح ، فإن إبراهيم أراد أن حيجر الدعوة بالرزق ل

ُكّالً منُِدُّ َهُؤالِء َوَهُؤالِء ِمْن أرزقه أيضاً مث أضطره إىل عذاب النار وبئس املصري ، وهي كقوله (فأمتعه ... ) واملعىن : ومن كفر فإين 
فتأويل اآلية على ذلك : قال اهللا : يا إبراهيم قد أجبت دعوتك ،  قال ابن جرير :) ،  َعطَاِء رَبَِّك َوَما َكاَن َعطَاُء رَبَِّك َحمُْظوراً 

  .البلد من الثمرات وكفارهم متاعاً هلم إىل بلوغ آجاهلم ، مث أضطر كفارهم بعد ذلك إىل النار ورزقت مؤمين أهل هذا 
  الفوائد :

  فضل الدعاء ، وأنه سبب حلصول املقصود . - ١
  رأفة إبراهيم مبن يؤم هذا البيت . - ٢
  ) .رِْزقـَُها َويـَْعَلُم ُمْستَـَقرََّها َوُمْستَـْوَدَعَها  َوَما ِمْن َدابٍَّة ِيف اْألَْرِض ِإالَّ َعَلى اللَّهِ أن رزق اهللا شامل للكافر واملؤمن ( - ٣
  أن متاع الدنيا قليل . - ٤
  التزهيد يف الدنيا . - ٥
  الرتغيب بالباقي وهو اآلخرة . - ٦
  احلذر من أن تكون نعم اهللا على العبد استدراجاً . - ٧
  إثبات عذاب النار . - ٨
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َراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـ  ( َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْ رَبـََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمْن .  ْيِت َوِإْسَماِعيُل رَبـََّنا تـَ
َنا ِإنََّك أَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ    ) . ُذرِّيَِّتَنا ُأمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوَأرِنَا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليـْ

  ] . ١٢٨ – ١٢٧بقرة : [ ال
----------------  

َراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْسَماِعيلُ  ( أي : واذكر يا حممد لقومك بناء إبراهيم وإمساعيل البيت ورفعِهما القواعد )  َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْ
  منه .

  ن عطية اإلمجاع على هذا .ة ، وقد نقل ابالقواعد : مجع قاعدة وهي السارية واألساس ، واملراد بالبيت هنا الكعب •
  وكانا يقوالن : •
  أي : اقبل منا عملنا هذا واجعله خالصاً لوجهك الكرمي .)  رَبـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا(  

َوِإْذ  فهما يف عمل صاحل ، ومها يسأالن اهللا تعاىل أن يتقبل منهما ، كما جاء عن وهيب بن الوْرد أنه قرأ ( قال ابن كثير :-
ائم بيت الرمحن وأنت مشفق ) مث يبكي ويقول : يا خليل الرمحن ترفع قو  يـَْرَفُع ِإبـْرَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْمسَاِعيُل رَبـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا

) أي : يعطون ما أعطوا من ا َوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن َما آتـَوْ تقبل منك ، وهذا كما حكى اهللا عن حال املؤمنني اخلّلص يف قوله (أن ال يُ 
  ) أي : خائفة أن ال يتقبل منهم .َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة الصدقات والنفقات والقربات ( 

  .وهكذا أهل الصالح يعملون أعماًال صاحلة وخيافون 
Qم سجداً وقياماً ويقولون ( ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاQا كان غراماً ) .كما قال تعاىل عن عباد الرمحن يبيتون لر  

  ) . نـَُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْرَاِت َويَْدُعونـََنا َرَغباً َوَرَهباً وََكانُوا لََنا َخاِشِعنيَ وقال تعاىل ( إ
 eوجياهد معه وصحبه يف هجرته ويتصدق بكل ماله يف سبيل اهللا ويعلمه النيب  eوهذا الصديق أبو بكر يصّدق برسول اهللا 

وارمحين إنك أنت  اللهم إين ظلمت نفسي ظلمًا كثرياً وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك ل يف صالته (أن يقو 
  الغفور الرحيم ) .

وينفق نصف ماله يف سبيل اهللا ويقول عند موته : وددت أن ذلك كفاف ال  eوهذا عمر بن اخلطاب جياهد مع رسول اهللا 
  علّي وال يل .

ْم رَاِجُعونَ ( وقال تعاىل ِِّQقالت عائشة : يا رسول اهللا ! أهم الذين يشربون اخلمر  َوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن َما آَتوا وَّقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة أَنـَُّهْم ِإَىل َر (
ئك ويزنون ويسرقون ؟ قال : ال يا ابنة الصديق ، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وخيافون أن ال يقبل منهم ، أول

  يسارعون يف اخلريات ) رواه الرتمذي .
  : واهللا سبحانه وصف أهل السعادة باإلحسان مع اخلوف ووصف األشقياء باإلساءة مع األمن. قال ابن القيم
  . ) َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما أََمَر الّلُه ِبِه أَن يُوَصَل َوَخيَْشْوَن رَبـَُّهْم َوَخيَاُفوَن ُسوَء اِحلَسابِ قال تعاىل (

واألمن ،  –بل التفريط  –مث قال : ومن تأمل أحوال الصحابة وجدهم يف غاية العمل مع غاية اخلوف ، وحنن مجعنا بني التقصري 
  فهذا الصديق يقول : وددت أين شعرة يف جنب عبد مؤمن .

  وذكر عنه أنه كان ميسك لسانه ويقول : هذا الذي أوردين املوارد .
  ابكوا ، فإن مل تبكوا فتباكوا .وكان يبكي كثرياً ويقول : 

  وكان إذا قام إىل الصالة كأنه عود من خشية اهللا عز وجل .
  وهذا عمر قرأ سورة الطور حىت بلغ ( إن عذاب ربك لواقع ) بكى واشتد بكاؤه حىت مرض وعادوه .
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  وكان يف وجهه خطان أسودان من البكاء .
  حليته . وهذا عثمان كان إذا وقف على القرب يبكي حىت تبتل

  وهذا علي اشتد بكاؤه وخوفه من اثنتني : طول األمل واتباع اهلوى .
  وكان عبد اهللا بن عباس أسفل عينيه مثل الّشراك البايل من الدموع .

  وكان أبو ذر يقول : يا ليتين كنت شجرة تعضد وددت أين مل أخلق .
ف على نفسه النفاق ما منهم أحد يقول : إنه على إميان كلهم خا  eوقال ابن أيب ملْيكة : أدركت ثالثني من أصحاب النيب 

  جربيل وميكائيل .
  وقال احلسن : ما خافه إال مؤمن وال أمنه إال منافق .

  وقال إبراهيم التيمي : ما عرضت قويل على عملي إال خشيت أن أكون مكذباً .
)  ٌف َورِثُوا اْلِكَتاَب يَْأُخُذوَن َعَرَض َهَذا اْألَْدَىن َويـَُقوُلوَن َسيُـْغَفُر لََناَفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخلْ وأما أهل الفساد والريب فكما قال اهللا (

.  
  من أسباب قبول العمل : •

  الرجاء وكثرة والدعاء . منها :
  كما هنا ( ربنا تقبل منا ) .

  اخلوف من عدم قبول العمل . ومنها :
ْم رَاِجُعونَ (كما قال تعاىل يف وصف األبرار أMم يعملون وخيافون  ِِّQَوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن َما آتـَْوا َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة أَنـَُّهْم ِإَىل َر . (  

ني إمنا يتقبل اهللا من املتق( : تسمعوا اهللا عز وجل يقول كونوا لقبول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل. أمله قال :  أن tعن علي 
. (  
) هذه اجلملة تعليل لطلب القبول ، يعين نسألك أن تقبل ، ألنك أنت السميع ألقوالنا ، العليم  ِليمُ ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلعَ ( 

  بأحوالنا ونياتنا ال ختفى عليك خافية .
متضمن لصفة السمع هللا تعاىل ، فهو سبحانه يسمع مجيع األقوال واألصوات ، السر والسميع : اسم من أمساء اهللا تعاىل ،  •

  اء .واجلهر عنده سو 
  ) . َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّْيِل َوَساِرٌب بِالنـََّهارِ كما قال تعاىل (

  ) . َوِإْن َجتَْهْر بِاْلَقْوِل فَِإنَُّه يـَْعَلُم السِّرَّ َوَأْخَفىوقال تعاىل (
  ) . أَِو اْجَهُروا ِبِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ  َوَأِسرُّوا قـَْوَلُكمْ وقال تعاىل (
  ) . ِإنَُّه يـَْعَلُم اجلَْْهَر ِمَن اْلَقْوِل َويـَْعَلُم َما َتْكُتُمونَ وقال تعاىل (

  وسمع اهللا ينقسم إلى قسمين : •
  هر .ا: أي أن اهللا يسمع كل صوت خفي أو ظ أوًال : سمع إدراك

َع قال تعاىل : (   ... ) .اللَُّه قـَْوَل الَِّيت ُجتَاِدُلَك ِيف َزْوِجَها َوَتْشَتِكيَقْد مسَِ
  هذا السمع قد يراد به اإلحاطة ، كاآلية السابقة .

َع الّلُه قـَْوَل الَِّذيَن قَاُلوْا ِإنَّ الّلَه فَِقٌري َوَحنُْن أَْغِنَياءوقد يراد به التهديد ، كقوله تعاىل : (    ) .َقْد مسَِ
  ) أي أمسعك وأؤيدك .قَاَل َال َختَافَا ِإنَِّين َمَعُكَما َأْمسَُع َوأََرىلتأييد ، ومنه قوله تعاىل ملوسى : (وقد يراد به ا
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  : أي أن اهللا يستجيب ملن دعاه . ثانياً : سمع إجابة
  ) أي جميب الدعاء .ِإنَّ َريبِّ َلَسِميُع الدَُّعاء(ومنه قول إبراهيم 
  ن محده ) يعين استجاب ملن محده .( مسع اهللا مل ومنه قول املصلي 

  ( اللهم إين أعوذ بك من قول ال يسمع ) أي : من دعاء ال يستجاب . eومنه كقوله 
  آثار اإليمان بهذا االسم : •

  مراقبة اهللا تعاىل فيما يقوله اللسان ، سواء أسر أو جهر به ، وسواء كان ذلك يف مجاعة أو يف خلوة . أوًال :
اهللا وسؤاله سبحانه من حاجات الدنيا واآلخرة ، فهو السميع لدعاء عباده سـرهم وجنواهم ، وهذا املعىن من  اللجوء إىل ثانيًا :

معاين السميع ( ا]يب ) يسكب يف القلب الطمأنينة واألنس باهللا وحسن الظن به سبحانه ، والرجاء فيما عنده ، وعدم امللل 
  من دعائه .

  سبحانه Qذا االسم ليقبل منهم طاعتهم أو ليستجيب لدعائهم : وقد دعا األنبياء والصاحلون رQم
  ) . ْلَعِليمُ َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْرَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْمسَاِعيُل رَبـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع افإبراهيم وإمساعيل قاال ( 

  ) . فـَتَـَقبَّْل ِمينِّ ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ ا خالصاً هللا لعبادته وخلدمة بيت املقدس قالت (وامرأة عمران عندما نذرت ما يف بطنه
يُع الدَُّعاءِ ودعا زكريا ربه أن يرزقه ذرية صاحلة مث قال (    ) . ِإنََّك مسَِ

  ) . ْنُه َكْيَدُهنَّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ فَاْسَتَجاَب لَُه رَبُُّه َفَصَرَف عَ ربه أن يصرف عنه كيد النسوة ( uودعا يوسف 
يٌع وأمر بااللتجاء إليه عند حصول وساوس شياطني اإلنس واجلن، قال تعاىل ( َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نـَزٌْغ فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِإنَُّه مسَِ َوِإمَّا يـَنـْ

  ) . َعِليمٌ 
  تقدم مباحثه .( العليم ) اسم من أمساء اهللا ، وقد 

، مكنات، وامللذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، واإلسرار واإلعالن، وبالواجبات واملستحيالت: هو ا قال السعدي •
  وبالعامل العلوي والسفلي ، وباملاضي واحلاضر واملستقبل ، فال خيفى عليه شيء من األشياء .

  لو كانت .يعلم  األمور اليت لن تكون كيف تكون أنه اهللا ومن علم 
ٌة ِإالَّ اللَُّه َلْو َكاَن ِفيِهَما آهلَِ ( ، وقال تعاىلا َلَعاُدوا ِلَما نـُُهوا َعْنُه)َوَلْو ُردُّو حني يكونون يف النار ( كما قال تعاىل عن الكفار  

  .َلَفَسَدتَا)
ًة ( واملتخلفون عن غزوة تبوك ال حيضروMا أبدًا ، ألن اهللا هو الذي ثبطهم عنها حبكمته بقوله َوَلْو أَرَاُدوا اْخلُُروَج َألََعدُّوا َلُه ُعدَّ

) وهذا اخلروج الذي ال يكون قد علم جل وعال أن لو كان كيف  َوَلِكْن َكرَِه اللَُّه انِْبَعاثـَُهْم فـَثَبََّطُهْم َوِقيَل اقْـُعُدوا َمَع اْلَقاِعِدينَ 
َنةَ َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَ يكون ، كما صرح به يف قوله ( ُغوَنُكُم اْلِفتـْ   . ) اُدوُكْم ِإالَّ َخَباًال َوَألَْوَضُعوا ِخالَلُكْم يـَبـْ

قال ابن جرير : يعنيان بذلك واجعلنا مستسلمْني ألمرك ، خاضعْني لطاعتك ، وال نشرك معك ) رَبـََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك (  
  يف الطاعة أحداً سواك ، وال يف العبادة غريك .

  أي : واجعل من ذريتنا من يسلم وجهه لك ، وخيضع لعظمتك .) َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا ُأمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك ( 
ويف هذا أنه ينبغي لإلنسان أن يشمل ذريته بالدعاء ، ألن الذرية الصاحلة من آثار اإلنسان الصاحلة ، كما قال إبراهيم يف  •

  ) . ( ابن عثيمني ) . ْعُبَد اْألَْصَنامَ َواْجُنْبِين َوَبِينَّ أَْن نَـ آية أخرى ( 
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الدعوات مقصودة بالذات ،  تعاىل وإظهار أن كل دعوى من هذه إظهار الضراعة إىل اهللافائدة تكرير النداء بقوله ( ربنا )  •
االهتداء فجملة ولذلك مل يكرر النداء إال عند االنتقال من دعوة إىل أخرى فإن الدعوة األوىل لطلب تقبل العمل والثانية لطلب 

  ) . ربنا وابعث فيهم رسوالً واملعطوف عليه يف قوله اآليت  (  النداء معرتضة بني املعطوف هنا
) فقة والنصيحة ، قال اهللا تعاىل (قوا أنفسكم وأهليكم ناراً فإن قلت : مل خص ذريتهما بالدعاء ، قلت : ألMم أحق بالش •

سداد كيف يتسببون م أال ترى أن املتقدمني من العلماء والكرباء : إذا كانوا على الوألن أوالد األنبياء إذا صلحوا صلح Qم غريه
  لسداد من وراءهم . ( تفسري اخلازن ) .

والذين يقولون  عبـاده املتقني املؤمنني يف قوله (وهذا الدعاء من إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم كما أخربنا اهللا تعاىل عن  •
وهذا القدر مرغوب فيه شرعًا ، فإن من متام حمبة عبادة اهللا ة أعني واجعلنا للمتقني إمامًا ) وذرياتنا قر  ربنا هب لنا من أزواجنا

  تعاىل أن حيب أن يكون من صلبه من يعبد اهللا وحده ال شريك له .
  : مل خصا بعض الذرية بالدعاء ؟ سؤال •

ِهَما ُحمِْسٌن وظامل لّنَـْفِسِه ) أو من قوله عز شأنه ( َال يـََناُل َعْهِدي اجلواب : وخصا البعض ملا علما من قوله سبحانه ( َوِمن ُذرّيَّتِ 
ن يف ذريتهما ظلمة وأن احلكمة اإلهلية تستدعي االنقسام إذ لواله ما دارت أفالك األمساء وال كان ما  باعتبار السياق أالظاملني ) 

  كان من أمالك السماء.
  قيل : مذاحبنا ، وقيل : مناسك حجنا .لك : اختلف يف ذ )َوَأرِنَا َمَناِسَكَنا ( 
  : أي علمناها على وجه اإلرادة واملشاهدة ، ليكون أبلغ . قال السعدي •

حيتمل أن يكون املراد باملناسك : أعمال احلج كلها ، كما يدل عليه السياق واملقام ، وحيتمل أن يكون املراد ما هو  مث قال :
عبادات كلها ، كما يدل عليه عموم اللفظ ، ألن النسك التعبد ، لكن غلب على أعظم من ذلك : وهو الدين كله ، وال

  الصاحل .  متعبدات احلج تغليباً عرفياً ، فيكون حاصل دعائهما : يرجع إىل التوفيق للعلم النافع والعمل
  من رؤية القلب . وقيل :هذه من الرؤية البصرية ، أي : أMم يروMا ويشاهدوMا ،  •
َناَوُتْب (     أي : وفقنا للتوبة فنتوب ، والتوبة : هي الرجوع من املعصية إىل الطاعة .)  َعَليـْ
  تب علينا ) وهم أنبياء معصومون :اختلف يف معىن قول إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم ( و و •

  طلبا التثبيت والدوام . :فقالت 
  أرادا من بعدمها من الذرية  وقيل : 

ن التنصل من الذنوب نا للناس أن ذلك املوقف وتلك املواضع مكاك وبنيا البيت وأطاعا أرادا أن يبيملناسإMما ملا عرفا ا :وقيل 
  وطلب التوبة . 

 (  )احملرر الوجيز(حيب أن تكون أحسن مما هي.  إنه ليس أحد من خلق اهللا تعاىل إال وبينه وبني اهللا تعاىل معانٍ  وقال الطبري : •
  اسم من أمساء اهللا تعاىل .)  ِإنََّك أَْنَت التـَّوَّابُ 

  معناه : التواب على من تاب إليه من عباده املذنبني من ذنوبه .
: هو التائب على التائبني أوًال : بتوفيقهم للتوبة ، واإلقبال بقلوQم إليه ، وهو التائب على التائبني بعد  وقال السعدي •

  توبتهم قبوًال هلا وعفواً عن خطاياهم .
  عليهم ، ولكثرة توبته على العبد لكثرة من يتوب  –وهي صيغة مبالغة  –انه بالتواب ووصف نفسه سبح •
  وتوبة اهللا على العبد نوعان : •
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  ) مبعىن وفقهم للتوبة ليتوبوا . ُمثَّ تَاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُواتوفيق اهللا للعبد للتوبة ، كما قال تعاىل ( أحدهما :
  [ قاله الشيخ ابن عثيمني ] .) . َوُهَو الَِّذي يـَْقَبُل التَّوبََة َعْن ِعَباِدِه ، كما قال تعاىل (قبوهلا من العبد إذا تاب  الثاني :

  أثر اإليمان بهذا االسم : •
  أن اهللا يتوب على التائبني ، ويغفر ذنوب املنيبني ، مهما كثرت وعظمت . أوًال :

يعاً ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلىقال تعاىل (   ) .أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ
  ) . َوُهَو الَِّذي يـَْقَبُل التَّوبََة َعْن ِعَباِدِه َويـَْعُفو َعِن السَّيِّئَاتِ وقال تعاىل (

لب العفو وغفران الذنوب ، ألنه ال يغفر الذنوب وال يوفق إىل التوبة ويقبلها إال اهللا وحده كما قال إفراد اهللا بالتوبة وط ثانيًا :
  ) . َوَمْن يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ اللَّهُ تعاىل (
مثر تعظيماً هللا وحياء احلياء من اهللا ، الرب الرحيم التواب الغفور ، الذي يفرح بتوبة عبده ، وهذا احلياء إذا متكن من القلب أ ثالثاً :

  منه ، ومبادرة إىل طاعته وترك معاصيه قدر اجلهد واالستطاعة .
  عدم اليأس من رمحة اهللا ، والقوة يف رجائه . رابعاً :

ُكْم ُذو َرْمحٍَة فَِإْن َكذَّبُوَك فـَُقْل رَبُّ اسم من أمساء اهللا دال على إثبات صفة الرمحة الواسعة هللا تعاىل ، كما قال تعاىل ()  الرَِّحيمُ ( 
  ) . َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ ) وقال تعاىل ( َواِسَعةٍ 

  من آثار رحمته : •
من رمحته سبحانه وتعاىل إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للناس وإخراجًا هلم من الظلمات إىل النور ، فالرسل رمحة من عند 

  ) . الَّ َرْمحًَة لِْلَعاَلِمنيَ َوَما أَْرَسْلَناَك إِ اهللا لعباده قال تعاىل (
  هلم باب التوبة هلم  ومن رمحته سبحانه وتعاىل مغفرته لذنوب عباده والصفح عنهم ، وتكفري سيئا5م ، وفتح

  ومن رمحته إىل غري ذلك .
  اآلثار المرتبة على معرفتنا بهذا االسم : •

، ويف النفس واليت ال تعد وال حتصىر يف آثار رمحة اهللا يف اآلفاق ، وذلك حينما يفكر العبد وينظحمبة اهللا احملبة العظيمة أوًال :
  وهذا يثمر جتريد احملبة هللا والعبودية الصادقة له سبحانه وتقدمي حمبته على النفس واألهل واملال والناس مجيعاً .

وسعت رمحته كل شيء ، وحسن الظن باهللا  عبودية الرجاء والتعلق برمحة اهللا وعدم اليأس من رمحة اهللا تعاىل ، فإن اهللا قد ثانيًا :
  وانتظار الفرج بعد الشدة من أجل العبادات .

اتصاف العبد بالرمحة وبذهلا لعباد اهللا تبارك وتعاىل ، وقد حض اهللا عباده على التخلق Qا ، ومدح Qا أشرف رسله فقال  ثالثًا :
أنه نيب الرمحة ،  e) ومن أمسائه  ْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنَني َرُؤوٌف َرِحيمٌ َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعلَ (

فيه ( أرحم  eومدح الصحابة بقوله ( رمحاء بينهم ) وُخص أبو بكر بينهم بالكمال البشري يف الرمحة بعد الرسل حيث قال 
  أميت أبو بكر ) رواه أمحد .

  . الرمحة اهللا بفعل أسباQالتعرض  رابعاً :
  أسباب تنال بها رحمة اهللا : •

  ( إمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء ) متفق عليه . eرمحة الناس . كما قال  أوًال :
  احملسنني . قال تعاىل ( إن رمحت اهللا قريب من احملسنني ) . ثانياً :
  .َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن)  َوَأِطيُعوا اللَّهَ طاعة اهللا ورسوله . قال تعاىل ( ثالثاً :
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 السماحة يف البيع والشراء . رابعاً :
 . رجًال مسحاً إذا باع وإذا اشرتى وإذا اقتضى ) رواه البخاري ( رحم اهللا eقال رسول اهللا 

 . عيادة املريض :خامساً 
 مريضاً خاض يف الرمحة ) . ( من عاد eقال رسول اهللا 

 . األهل وإيقاظ قيام الليل سادساً :
 . وجهها املاء )  رجال قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته ، فإن أبت نضح يف ( رحم اهللا eقال رسول اهللا 

 . احللق يف النسك سابعاً :
 . ارحم احمللقني ثالثاً )  : ( اللهم eقال رسول اهللا 

 . جمالس الذكر ثامناً :
 . وغشيتهم الرمحة ...)  رواه مسلم املالئكة إال حفتهمقوم يذكرون اهللا  ( ال يقعد eقال رسول اهللا 

 . اجللوس يف املسجد تاسعاً :
 تقول : اللهم اغفر له اللهم ارمحه ) . مصاله املالئكة تستغفر للمصلي مادام يف ( إن eقال رسول اهللا 

 . وتبليغه مساع حديث الرسول عاشرًا :
  فرب مبلغ أوعى من سامع) رواه ابن حبان   مسعه ، فبلغه كمامن مسع مين حديثاً  (رحم اهللا eقال رسول اهللا 

  هذا من باب التوسل بأمساء اهللا املناسبة للمطلوب . ) الرحيم ِإنََّك أَْنَت التـَّوَّابُ قوله تعاىل ( •
  والحكمة من قرن توبته برحمته : •

  : أن اهللا تعاىل رحيم بعباده فال يعاقبهم بعد التوبة . أوالً 
  عاىل ال خيذل وال يرد من جاء منهم تائباً ، ولو بلغت ذنوبه عنان السماء وملء األرض .: أنه ت ثانياً 
  : أن قبوله لتوبة عباده تفضل منه عليهم ، وهو مقتضى رمحته تعاىل Qم . ثالثاً 

  الفوائد :
  فضل عمارة الكعبة . - ١
  فضل التعاون على اخلري . - ٢
  فضل بناء بيوت اهللا ( املساجد ) . - ٣
العبد بقبول عمله ، فاملدار على القبول وليس على كثرة العمل ، فكم من إنسان يعمل أعماًال كثرية وال يقبل أمهية اهتمام  - ٤

منه ، فليس له من عمله إال التعب ، وكم من إنسان عمل أعماًال قليلة قبلت منه ويف احلديث ( رب صائم حظه من صيامه 
  اه أمحد .اجلوع والظمأ ، ورب قائم حظه من قيامه السهر ) رو 

احلذر كل احلذر من حمبطات األعمال اليت حتبط العمل بعد القيام به ، وهي كثرية منها : املّن Qا والتحدث Qا رياء ،  - ٥
  والعجب وغري ذلك .

  إثبات اسم السميع من أمساء اهللا املتضمن لصفة السمع الكامل . - ٦
  عليه شيء سبحانه . ، فال خيفى ضمن لصفة العلم الكاملإثبات اسم العليم من أمساء اهللا ، املت - ٧
  افتقار العبد لربه . - ٨
  كمال عبودية األنبياء لرQم . - ٩
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  حمتاج إىل تثبيت اهللا له . –مهما كانت منزلته  –أن اإلنسان  -١٠
  أمهية اإلخالص هللا تعاىل لقوله ( واجعلنا مسلمني لك ) . -١١
  حترمي التعبد هللا مبا مل يشرعه . -١٢
  إثبات اسم التواب من أمساء اهللا . -١٣
  إثبات اسم الرحيم من أمساء اهللا . -١٤

ُلو َعَلْيِهْم آيَاِتَك َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َويـُزَكِّيهِ (  ُهْم يـَتـْ َعْث ِفيِهْم َرُسوًال ِمنـْ   ) . ْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ رَبـََّنا َوابـْ
  ] . ١٢٩[ البقرة : 

 ---------  
َعْث فِ (  جاب اهللا راجعًا إىل الذرية، وقد است، وحيتمل : أن يكون  األمة املسلمة املذكورة سابقاً الضمري راجع إىل) يِهْم رَبـََّنا َوابـْ

  هذه الدعوة . uإلبراهيم 
  ومل يقل هلم ؟ ) فيهم( مل قال إن قيل  : قال ابن عاشور •
 إليهم فقط ، عامة فال يكون ذلك الرسول رسوالً  ومل يقل هلم لتكون الدعوة مبجيء رسول برسالة ) فيهم( : إمنا قال فاجلواب  

  .    ليعم ) رسوالً ( ولذلك حذف متعلق 
وا أعز به وأشرف ، وأقرب لإلجابة ، ألMم يعرفون ـليكون أشفق عليهم ، ويكون عن هذا السؤال بقوله : وأجاب اآللوسى •

  منشأه وصدقه وأمانته.
ُهمْ (    . rيعين حممداً )  َرُسوًال ِمنـْ
  فيدل عليه وجوه . eوأما إن الرسول هو حممد ازي : قال الر  •

  إمجاع املفسرين وهو حجة . أحدها :
ما ذكر يف  uوأراد بالدعوة هذه اآلية ، وبشارة عيسى ) أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ( أنه قال  uعنه ما روي  وثانيها :

  ) . مسه َأْمحَدُ ُمَبّشرًا ِبَرُسوٍل يَْأِتى ِمن بـَْعِدى ا( سورة الصف من قوله 
إمنا دعا Qذا الدعاء مبكة لذريته الذين يكونون Qا ومبا حوهلا ومل يبعث اهللا تعاىل إىل من مبكة وما  uأن إبراهيم  وثالثها :

  ..  eحوهلا إال حممداً 

  : من ذرية إبراهيم .: يقول تعاىل إخباراً عن متام دعوة إبراهيم ألهل احلرم أن يبعث اهللا رسوالً منهم ، أي  قال ابن كثير •
) أصل البعث اإلنشاء ، ومسيت الرسالة بعثًا ، ألMا إخراج للناس من حال إىل حال ، فكأMم بُعثوا  وابعثقوله تعاىل (  •

  وا خلقاً جديداً .ئْنشِ خلقاً جديداً ، وأُ 
أمت يف النعمة ، ألنه  وكونه من جنسهم) أي : من جنسهم ،  َرُسوًال ِمْن أَنـُْفِسِهمْ  ( ) كما يف آية أخرى منهمىل ( قوله تعا •

  لو كان من املالئكة ما ألَِفه الناس وال ركنوا إليه ورمبا ال يقبلون منه .
  املبعوث منهم ال من غريهم لوجوه : ) أن يكون ذلك رسوالً منهمقوله تعاىل (  •

  ة صدقه وأمانته.م يف معرفأنه إذا كان منهم فإMم يعرفون مولده ومنشأه فيقرب األمر عليه أحدها :
  .أنه إذا كان منهم كان أحرص الناس على خريهم وأشفق عليهم من األجنيب لو أرسل إليهم  وثانيها :
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رسوًال يف األميني إليهم وإىل سائر  e: وقد وافقت هذه الدعوة املستجابة قدر اهللا السابق يف تعيني حممد  قال ابن كثير •
ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه ( األعجمني من اإلنس واجلن كما قال تعاىل َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوًال ِمْن أَنـُْفِسِهْم يـَتـْ

  ) . َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبنيٍ 
ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة وَ ُهَو الَِّذي بـَعَ وقال تعاىل ( ُهْم يـَتـْ ِإْن َكانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َث ِيف اْألُمِّيَِّني َرُسوًال ِمنـْ
  ) . َضالٍل ُمِبنيٍ 
  رواه أمحد . ة أيب إبراهيم ، وبشارة عيسى يب )سأنبئكم عين : أنا دعو (  eل ولذلك قا

ُلو َعَلْيِهْم آيَاِتَك  (   التالوة هنا تشمل التالوة لفظاً ، والتالوة معىن ، والتالوة حكماً .) يـَتـْ
  فالتالوة لفظاً : أن يقرأ الكتاب بينهم .

  والتالوة معىن : أن يعلمهم معانيه .
  والتالوة حكماً : أن يعمل بأحكامه .

َ لِلنَّاِس َما نـُزَِّل ِإلَْيِهْم َولََعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ أَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر كما قال تعاىل ( و    ) . لُِتبَـنيِّ
  .يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، يتأول القرآن) يعين يعمل به eكان النيب ة (وقالت عائش

  واملراد باآليات هنا اآليات الشرعية وهي القرآن . •
وهو القرآن ، وليس هذا تكرار مع قوله ( يتلو عليهم آياته ) ألن األول تالوة والثاين تعليم ، والتعليم ) َتاَب َعلُِّمُهُم اْلكِ ( وي

  أخص من التالوة ، والتعليم هنا شامل لتعليم اللفظ وتعليم املعىن وتعليم احلكم .
ه أن اهللا ذكر القرآن قبله ، فلو قلنا إن املراد بالكتاب ) هو الكتابة ، ويدل علي َعلُِّمُهُم اْلِكَتابَ وذهب بعضهم إىل أن معىن ( وي

  هو القرآن لصار تكراراً .
  وسبق ملاذا مسي القرآن كتاباً . •

 : الفهم يف وقيل ) ، َة َـ َوأَنـَْزَل اللَُّه َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكميعين السـنة ، قاله احلسن وقتادة ومقاتل كما قال تعاىل () ْلِحْكَمَة ( وا
   الدين وال منافاة .

أي : يطهر قلوQم من الشرك والنفاق وسوء األخالق ، ويهذب أخالقهم ، فطهارة النفوس بطاعة اهللا وترك الشرك )  َويـُزَكِّيِهمْ ( 
  والذنوب .

  ويطهرهم من الشرك باهللا وعبادة األوثان وينميهم ويكثرهم بطاعة اهللا . قال ابن جرير :

  ) . َقْد أَفْـَلَح َمْن زَكَّاَها. .....  َواْلَقَمِر ِإَذا َتالَها . َوالشَّْمِس َوُضَحاَهازكى نفسه فقال (وقد أقسم اهللا بفالح من  •
ٌن َهلُْم ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوتـُزَكِّيِهْم Qَِا َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسكَ ومن أسباب تزكية النفس الصدقة كما قال تعاىل (

يٌع َعِليمٌ    ) .  َواللَُّه مسَِ
  ) .ُقْل لِْلُمْؤِمِنَني يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَحيَْفُظوا فـُُروَجُهْم َذِلَك أَزَْكى َهلُمْ ومنها : غض البصر وحفظ الفرج كما قال تعاىل (

ُر َمْن زَكَّاَها أَْنَت َولِيـَُّها َوَمْوَالَها اللَُّهمَّ ِإىنِّ أَُعوُذ اللَُّهمَّ آِت نـَْفِسى تـَْقَواَها َوَز يقول ( eومنها : الدعاء بذلك : كان  كَِّها أَْنَت َخيـْ
َفُع َوِمْن قـَْلٍب َال َخيَْشُع َوِمْن نـَْفٍس الَ َتْشَبُع َوِمْن َدْعَوٍة َال ُيْسَتَجاُب هلََ    ا ) رواه مسلم .ِبَك ِمْن ِعْلٍم َال يـَنـْ

  وهي ثالثة أنواع : ،  سم من أمساء اهللا وهو : العزيز ، وهو متضمن لصفة العزة الكاملة هللاز ) اِإنََّك أَْنَت اْلَعزِي ( 
  ( السيد اهللا ) . eمبعىن أن اهللا ذو قْدر شريف عظيم ، كما قال النيب  عزة القْدر :

  ) . ُر فـَْوَق ِعَباِدهِ َوُهَو اْلَقاهِ مبعىن أن اهللا القاهر لكل شيء ، ال يُغلب ، كما قال تعاىل ( وعزة القهر :
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  مبعىن أنه ميتنع أن يناله أحد بسوء أو نقص . وعزة االمتناع : 
( العزيز ) الذي له العزة كلها : عزة القوة ، وعزة الغلبة ، وعزة االمتناع ، فامتنع أن يناله أحد من  قال السعدي : •

  ه .ات ، ودانت له اخلليقة وخضعت لعظمتداملخلوقات ، وقهر مجيع املوجو 
  اآلثار المترتبة على معرفة هذا االسم : •

  ال العزة .ـريك له ، إذ الشركة تنايف كمشن امسه سبحانه ( العزيز ) يستلزم توحيده وعبادته وحده ال أ أوًال :
عن كل  ومن كمال العزة تربئته سبحانه من كل سوء وتنزيهه من كل شر ونقص ، قال ابن القيم : ومن متام عزته : براءته ثانيًا :

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

  الً حقرياً بني يدي ربه سبحانه .جيعل العبد خائفاً من ربه سبحانه ، الئذاً جبنابه معتصماً به متربئاً من احلول والقوة ذلي
غري اهللا ويف غري دينه فلن جيدها  أن اإلميان Qذا االسم الكرمي يثمر العزة يف قلب املؤمن ، ومهما ابتغى العبد العزة عند رابعًا :

يعًا ْن َكاَن يُرِيُد اْلِعزََّة فَِللَِّه اْلِعزَُّة َـ مولن جيد إال الذل والضعف واهلوان كما قال تعاىل ( ور Qذه العزة تثمر التعايل على ) . والشعمجَِ
  الباطل وأهله وعدم االستكانة هلم مهما تسلطوا على العبد .

ر العزة والقوة ، فكم رأينا ومسعنا دلها مصـأن اإلميان Qذا االسم يثمر عدم الركون إىل شيء من هذه الدنيا الفانية وجع خامسًا :
  اله أو جاهه أو ولده أو سلطانه ومنصبه فكانت كلها سبباً يف إذالله وشقائه .من كثري من الناس اغرت بعضهم مب

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ، قال تعاىل يف وصف عباده الذين حيبهم وحيبونه (من أسباب العزة: العفو والتواضع والذلة للمؤمنني سادسًا :
بـُُّهْم َوحيُِبُّونَُه أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنَني أَِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِينَ َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَأْ  وما زاد اهللا ( ...  e) وقال ِيت اللَُّه ِبَقْوٍم حيُِ
  عبداً بعفو إال عزاً ) رواه مسلم .

  مباحثه ] .قدم [ وقد تيف أفعاله وأقواله ، فيضع األشياء يف حماهلا لعلمه وحكمته وعدله )   اْلَحِكيمُ (  
  الفوائد :

  استجابة اهللا لدعاء إبراهيم عليه السالم . - ١
  ضرورة الناس إىل بعث الرسل . - ٢
  أن كون الرسول منهم أقرب إىل قبول دعوته . - ٣
  أن دعوة الرسول تتضمن تعليم الكتاب تالوة ومعىن . - ٤
  أمهية تزكية األخالق وتطهريها ، وأن ذلك من منهج الرسل . - ٥
ص أن يزكي نفسه ويزكي غريه بتطهريها من األخالق الرديئة وإلزامها باألخالق الرفيعة ، وقد قال تعاىل ( على الداعية أن حير  - ٦

  قد أفلح من زكاها ) .
  إثبات امسني من أمساء اهللا : العزيز واحلكيم . - ٧
  إثبات احلكمة الكاملة هللا تعاىل . - ٨
  أن اإلنسان ال يعرتض على قضاء اهللا ، ألنه صادر عن حكمة . - ٩
  ات العزة اهللا ، فمن أراد العزة فليطلبها من اهللا ، وذلك بطاعته .إثب -١٠
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َراِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه نـَْفَسُه َوَلَقِد اْصطََفيْ (   َيا َوِإنَُّه ِفي اْآلِخَرِة َلِمَن الصَّاِلِحينَ ـَوَمْن يـَْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبـْ ِإْذ قَاَل َلُه .  َناُه ِفي الدُّنـْ
يَن َفال َتُموُتنَّ ِإالَّ .  قَاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِمينَ  رَبُُّه َأْسِلمْ  َراِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوُب يَا بَِنيَّ ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َلُكُم الدِّ َوَوصَّى ِبَها ِإبـْ

ُتْم ُمْسِلُمونَ    ) . َوأَنـْ
  ] . ١٣٢ – ١٣٠[ البقرة : 

 -------------  
َراِهيَم َوَمْن يـَْرَغُب َعْن مِ (    أي : عن طريقته ومنهجه ، فيخالُفها ويرغب عنها .) لَِّة ِإبـْ
َما َكاَن ِإبـْرَاِهيُم يـَُهوِديًّا َوال َنْصرَانِّيًا َوَلِكْن َكاَن َحِنيفاً وملة إبراهيم : هي احلنيفية السمحة ، وهي اإلسالم كما قال تعاىل ( •

  ) . ُمْسِلماً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 
  ) . فاً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ ـرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ِديناً ِقَيماً ِملََّة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيِـ ُقْل ِإنَِّين َهَداِين َريبِّ ِإَىل صقال تعاىل ( و 
يِع األنِْبَياِء؛ ولِكن ُأِضيفت إىل :ِنيِفيَّةُ واحلَْ  • ؛  eللتَّوحيِد مع نبيِّنا  اخلْلِق حتِقيًقا ؛ ألنَّه أْكَملُ  uِليِل ِإبـْرَاِهيَم اخلَْ  ِديُن مجَِ

االْبِن؛ فيقال: ِملَُّة ِإبـْرَاِهيَم على جهِة التَّْشريِف له؛ وإن  : اِالبُن؛ فاسَتَحقَّ أن تـُْنَسَب إىل اَألِب ُدونe  وِإبـْرَاِهيُم: األُب، وُحمَمَّدٌ 
  اً .ملََّة األنبَياء َمجيع كاَنت هي

حيث خالف طريق من اصطُفَي يف ، فقد ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبريه برتكه احلق إىل الضالل : أي  )ْفَسُه ِإالَّ َمْن َسِفَه نَـ (  
الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إىل أن اختذه اهللا خليًال ، فمن ترك طريقة هذا ومسلكه وملته ، واتبع طريق الضاللة والغي 

  ؟من هذا  ، فأي سفه أعظم من هذا ؟ أم أي ظلم أكرب
  :)  َسِفَه نـَْفَسهُ  معىن (ف •

  ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبريه . قيل :
  ل أمر نفسه فيما يصلحها ويـَُقِوُمَها .جه : أي :وقيل 
  .: سفه نفسه أي : أهلكها وقيل 
  : مل يفكر يف نفسه .وقيل 

  فيما ينفعها ويضرها يف معادها . : وما يرغب عن ملة إبراهيم احلنيفية إال سفيه جاهل مبوضع حظ نفسه وقال ابن جرير •
قال قتادة : نزلت هذه اآلية يف اليهود ، أحدثوا طريقًا ليست من عند اهللا ، وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه ، ويشهد  •

  .ِلماً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكَني) َما َكاَن إِبـْرَاِهيُم يـَُهوِديّاً َوال َنْصرَانِّياً َوَلِكْن َكاَن َحِنيفاً ُمسْ لصحة هذا القول قول اهللا تعاىل (
فإن ملة إبراهيم هي عبادة اهللا خملصني له الدين ، فهي توحيد اهللا فلم يدعو معه غريه وال أشرك به طرفة عني ، وتربأ من كل  •

ِإينِّ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفطََر .  ُكونَ يَا قـَْوِم ِإينِّ بَرِيٌء ِممَّا ُتْشِر معبود سواه ، وخالف يف ذلك سائر قومه حىت تربأ من أبيه فقال (
  ) . السََّماَواِت َواْألَْرَض َحِنيفاً َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 

َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ) . وقال تعاىل ( ْهِدينِ ِإالَّ الَِّذي َفَطَرِين فَِإنَُّه َسيَـ .  َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم ِألَبِيِه َوقـَْوِمِه ِإنَِّين بـَرَاٌء ِممَّا تـَْعُبُدونَ وقال تعاىل (
َ َلُه أَنَُّه َعُدوٌّ لِلَِّه تـَبَـرَّأَ ِمنْ    ) . ُه ِإنَّ ِإبـْرَاِهيَم َألَوَّاٌه َحِليمٌ ِإبـْرَاِهيَم ِألبِيِه ِإالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإيَّاُه فـََلمَّا تـَبَـنيَّ

  ) . أُمًَّة قَانِتاً لِلَِّه َحِنيفاً وَملَْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  ِإنَّ ِإبـْرَاِهيَم َكانَ وقال تعاىل (
َيا (   َناُه ِفي الدُّنـْ   أي : ولقد اخرتناه من بني سائر اخللق بالرسالة والنبوة واإلمامة .) َوَلَقِد اْصَطَفيـْ

  الذين هلم أعلى الدرجات . ) َوِإنَُّه ِفي اْآلِخَرِة َلِمَن الصَّاِلِحينَ ( 
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  أي استسلم ألمر ربك وأخلص لربك .) ِإْذ قَاَل َلُه رَبُُّه َأْسِلْم  (
  ورد ىف القرآن على ثالثة أَوجه : قال بعض العلماء : اإلسالم  •

  .: مبعىن اِإلخالص اَألّول 
  َأْخِلص. أي ) ِإْذ قَاَل لَُه رَبُُّه َأْسِلمْ قال تعاىل ( 

  .: مبعىن اِإلقرار  الثاني
  أَقّر له العبوديّة. أي )َأْسَلَم َمن ِيف السََّماَواتِ  َولَهُ قال تعاىل ( 

  .: مبعىن الّدين  الثالث
  ) . َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسالَم ِديناً ( ) . وقال تعاىل ِإنَّ الدِّيَن ِعنَد اللَِّه اِإلْسَالمُ قال تعاىل ( 

  امتثاالً ألمر ربه مبادراً .)  قَالَ ( 
  إخالصاً وتوحيداً وحمبة وإنابة . ) ِمينَ َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلَعالَ  (

  . إمنا قال لرب العاملني دون أن يقول أسلمت لك ليكون قد أتى باإلسالم وبدليله قال بعض العلماء :
  من أسباب اصطفاء إبراهيم يف الدنيا وعلو منزلته يف اآلخرة :  •

  سرعة امتثاله ألمر اهللا عز وجل .
  أمتهن ووىف Qن . وصربه ، فلما ابتاله ربه بالكلمات
  ) . َشاِكراً َألَنـُْعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ وشكره لنعم اهللا كما قال تعاىل (

َراِهيُم بَِنيِه (    :ع الضمري يف قوله [ Qا ] اختلف يف مرج )َوَوصَّى ِبَها ِإبـْ
  : هذه امللة .فقيل 

ني ، ورجحه القرطيب وقال : هو أصوب ألنه أقرب مذكور ، ورجح الشوكاين األول : هذه الكلمة : أسلمت لرب العاملوقيل  
         وقال : ألن املطلوب ممن بعده هو اتباع ال جمرد التكلم لكلمة اإلسالم ، فالتوصية بذلك أليق بإبراهيم وأوىل Qم .       

  اهلام .الوصية : العهد املؤكد يف األمر  ) َوَوصَّى ِبَها قوله تعاىل ( •
  ووصى أبلغ من أوصى ، ألMا تكون ملرات كثرية . :  قال ابن الجوزي •
  ووّصى أبلغ من أوصى ، ألن أوصى جيوز أن يكون قاله مرة واحدة ، َوَوصَّى ال يكون إال مراراً. :  وقال الماوردي •
  فإن قلت ، مل قال : وصى Qا إبراهيم بنيه ومل يقل أمرهم ؟. •

الوصية أوكد من لفظ األمر ألن الوصية إمنا تكون عند اخلوف من املوت ويف ذلك الوقت يكون  اجلواب : قلت : ألن لفظ
احتياط اإلنسان لولده أشد وأعظم ، وكانوا هم إىل قبول وصيته أقرب وإمنا خص بنيه Qذه الوصية ألن شفقة الرجل على بنيه 

Q م كانوا أئمة يقتدىMتفسري .                       م فكان صالحهم صالحًا لغريهمأكثر من شفقته على غريهم . وقيل : أل ]
  ] . ٨٥/  ١اخلازن : 

  معطوف على إبراهيم : أي وأوصى يعقوب بنيه كما أوصى إبراهيم بنيه .)  َويـَْعُقوبُ ( 
َوَجَعَلَها  م كقوله تعاىل (قال ابن كثري : حلرصهم عليها وحمبتهم هلا ، حافظوا عليها إىل حني الوفاة ، ووصوا أبناءهم Qا من بعده

  ) . َكِلَمًة بَاِقَيًة ِيف َعِقِبِه َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ 
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قوب ابن إسحاق وكان وقرأ بعض السلف ( ويعقوَب ) بالنصب عطفًا على بنيه ، وكأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يع •
ذكرها قريباً ، وهذا يدل على أنه ههنا من مجلة املوصني ، ورجح هذا ابن كثري وقال : فإن وصية يعقوب لبنيه سيأيت  حاضراً ذلك

.  
  : ومسي يعقوب ، قيل : ألنه عقب إسحاق . قال الشيخ ابن عثيمين •
يَن (     أي : اختار لكم دين اإلسالم ديناً ، وهذه حكاية ملا قاله إبراهيم ويعقوب ألبنائهما .) يَا بَِنيَّ ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َلُكُم الدِّ
  ) . ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه اْإلِْسالمُ كما قال تعاىل ( ) َفال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ ين هو اإلسالم وذلك لقوله (والد •
َر اْإلِْسالِم ِديناً فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِيف اْآلِخَرِة ِمَن اْخلَاِسرِينَ وقال تعاىل (    ] . ١٠٢/  ١[ أضواء البيان : . )  َوَمْن يـَْبَتِغ َغيـْ

ُتْم ُمْسِلُمونَ (  أي : أحسنوا يف حال احلياة ، والزموا هذا لريزقكم اهللا الوفاة عليه ، فإن املرء ميوت غالباً على )  َفال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ
ه ويسر عليه ، ومن نوى صاحلاً وفق لما كان عليه ، ويبعث على ما مات عليه ، وقد أجرى اهللا الكرمي عادته بأن من قصد اخلري 

  ] . ١٧٤/   ١[ قاله ابن كثري : عليه  ثـُّبتَ 
هل ميلك اإلنسان أن  ) َفال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ وما ذكره ابن كثري هنا كالم رائع ، ألن لقائل أن يقول يف قوله تعاىل (  •

ابن كثري ، فاملراد : اإلحسان يف حال احلياة مع مالزمة هذا حىت خيتم لإلنسان حيدد األمر الذي ميوت عليه ؟ فاجلواب ما ذكره 
  [ قاله الشيخ خالد السبت حفظه اهللا ] .خامتة طيبة . 

يف معىن اآلية : أي : فال تفارقوا هذا الدين وهو اإلسالم أيام حياتكم ، وذلك أن أحدًا ال يدري مىت  ولهذا قال الطبري •
) ألنكم ال تدرون مىت تأتيكم مناياكم من ليل أو Mار ، فال تفارقوا  ال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ قاال هلم ( ف يأتيه منيته ، فلذلك

  اإلسالم فتأتيكم مناياكم وأنتم على غري الدين الذي اصطفاه لكم ربكم فتموتوا وربكم ساخط عليكم فتهلكوا .  
يف أي فاملعىن دوموا على إسالمكم حىت يأتيكم املوت وأنتم مسلمون ألنه ال يعلم  ،أي مؤمنون خملصون  قال الخازن :و  •

  ن .وقت يأيت املوت على اإلنسا
نَـَها إالَّ ِذرَاٌع فـََيسْ  فإن قال قائل ما اجلواب عن حديث ( ... • َنُه َوبـَيـْ ِبُق إنَّ َأَحدَُكْم لَيَـْعَمُل بَِعَمِل أَْهِل اْجلَنَِّة َحىتَّ َما َيُكوُن بـَيـْ

نَـَها إالَّ ِذرَاٌع فـََيْسِبُق  َعَلْيِه اْلِكَتاُب فـَيَـْعَمُل ِبَعَمِل أَْهِل النَّاِر فـََيْدُخُلَها. َوِإنَّ َأَحدَُكْم لَيَـْعَمُل ِبَعَمِل أَْهِل النَّارِ  َنُه َوبـَيـْ َحىتَّ َما َيُكوُن بـَيـْ
  ) متفق عليه . اَيْدُخُلهَ َعَلْيِه اْلِكَتاُب فـَيَـْعَمُل ِبَعَمِل أَْهِل اْجلَنَِّة فَـ 

  . بعمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار) إن أحدكم ليعملرواية تبني معىن احلديث ، وهي  (جاء يف فاجلواب: 
ِإَىل  eوا . فـََلمَّا َماَل َرُسوُل اللَِّه اْلتَـَقى ُهَو َواْلُمْشرُِكوَن فَاقْـَتتَـلُ  eَأنَّ َرُسوَل اللَِّه (  يِّ َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعدِ  فقد جاء يف حديث

َرُجٌل َال يَدَُع َهلُْم َشاذًَّة ِإالَّ اتـَّبَـَعَها َيْضرِبـَُها ِبَسْيِفِه فـََقالُوا َما َأْجَزأَ  eَعْسَكرِِه َوَماَل اآلَخُروَن ِإَىل َعْسَكرِِهْم َوِىف َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه 
فـََقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم أَنَا َصاِحُبُه أَبَدًا . قَاَل » . أََما ِإنَُّه ِمْن أَْهِل النَّاِر «  eَأْجَزَأ ُفَالٌن . فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  ِمنَّا اْليَـْوَم َأَحٌد َكَما

ُجْرحًا َشٍديداً فَاْستَـْعَجَل اْلَمْوَت فـََوَضَع َنْصَل َسْيِفِه  َفُجرَِح الرَُّجلُ  -قَاَل  -َفَخرََج َمَعُه ُكلََّما َوَقَف َوَقَف َمَعُه َوِإَذا َأْسرََع َأْسرََع َمَعُه 
« فـََقاَل َأْشَهُد أَنََّك َرُسوُل اللَِّه . قَاَل  eلَِّه بِاَألْرِض َوُذبَابَُه بـَْنيَ ثَْديـَْيِه ُمثَّ َحتَاَمَل َعَلى َسْيِفِه فـََقَتَل نـَْفَسُه َفَخرََج الرَُّجُل ِإَىل َرُسوِل ال

ىتَّ ُجرَِح ذََكْرَت آنِفًا أَنَُّه ِمْن أَْهِل النَّاِر فََأْعَظَم النَّاُس َذِلَك فـَُقْلُت أَنَا َلُكْم ِبِه َفَخَرْجُت ِىف طََلِبِه حَ  يقَاَل الرَُّجُل الَّذِ » . اَك ذَ  َوَما
 e. فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َمَل َعَلْيِه فـََقَتَل نـَْفَسهُ بَُه بـَْنيَ ثَْديـَْيِه ُمثَّ َحتَاُجْرحًا َشِديدًا فَاْستَـْعَجَل اْلَمْوَت فـََوَضَع َنْصَل َسْيِفِه بِاَألْرِض َوُذبَا

ِفيَما يـَْبُدو النَّاِر َوِإنَّ الرَُّجَل لَيَـْعَمُل َعَمَل أَْهِل  ِفيَما يـَْبُدو لِلنَّاِس َوُهَو ِمْن َأْهِل النَّارِ ِإنَّ الرَُّجَل لَيَـْعَمُل َعَمَل أَْهِل اْجلَنَِّة (ِعْنَد َذِلَك 
  رواه مسلم ). َوُهَو ِمْن أَْهِل اْجلَنَّةِ  ِللنَّاسِ 
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إشارة إىل أن باطن األمر يكون خبالف ذلك ، وأن خامتة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد  )ِفيَما يـَْبُدو لِلنَّاسِ فقوله ( •
سوء اخلامتة عند املوت ، وكذلك قد  لة اخلفية توجبال يطلع عليها الناس ، إما من جهة عمل سيء وحنو ذلك ، فتلك اخلص

يعمل الرجل عمل أهل النار ويف باطنه خصلة خفيٌة من خصال اخلري ، فتغلب عليه تلك اخلصلُة يف آخر عمره ، فتوجب له 
  [ قاله ابن رجب ] حسن اخلامتة . 

  املوت على اإلسالم مطلب ألهل الصالح : •
  ) . تـََوفَِّين ُمْسِلماً َوَأْحلِْقِين بِالصَّاِحلِنيَ كما قال تعاىل عن يوسف أنه قال (

َنا َصْرباً َوتـََوفـََّنا ُمْسِلِمنيَ رَ وقول املؤمنني مبوسى (    ) . بـََّنا أَْفرِْغ َعَليـْ
  ) . َفال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ وقول إبراهيم ويعقوب ألبنائهما (

  خشية الفتنة .ولذلك  متىن مجاعة من السلف املوت  •
ملا حج عمر آخر حجة حجها رفع يديه وقال : اللهم إنه كرب سين ورق عظمي وانتشرت رعييت فاقبضين إليك غري مضيِّع وال 

  مفتون ، مث رجع إىل املدينة ، فما انسلخ حىت قتل .
  ودعا علي ربه أن يرحيه من رعيته حيث سئم منهم فقتل عن قريب .

ها عطاء عمر من املال فاستكثرته وقالت : اللهم ال يدركين عطاء لعمر بعدها ، فماتت قبل ودعت زينب بنت جحش ملا جاء
  العطاء الثاين .

وملا ضجر عمر بن عبد العزيز من رعيته حيث ثقل عليهم قيامه فيهم باحلق طلب من رجل كان معروفًا بإجابة الدعوة أن يدعو 
  له باملوت ، فدعا له ولنفسه باملوت فماتا .

  ي طائفة من السلف الصاحل إىل والية القضاء فاستُـْهِملوا ثالثة أيام ، فدعوا اهللا ألنفسهم باملوت فماتوا .ودع
واطلع على حال بعض الصاحلني ومعامالته اليت كانت سرًا بينه وبني ربه ، فدعا اهللا أن يقبضه إليه خوفًا من فتنة االشتهار ، 

  فمات ، فإن الشهرة باخلري فتنة .
سفيان الثوري يتمىن املوت كثريًا فسئل عن ذلك فقال : ما يدريين لعلي أدخل يف بدعة ، لعلي أدخل فيما ال حيل يل ، وكان 

  لعلي أدخل يف فتنة أكون قد مت فسبقت هذا .
  ويف احلديث ( وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضين إليك غري مفتون ) .

، ويكره قلة املال ، وقلة املال  ةابن آدم : يكره املوت واملوت خري له من الفتن ( اثنتان يكرمها eجاء يف احلديث يف املسند قال 
  أقل للحساب ) .

 وملا ابتلي اإلمام أمحد بفتنة الضراء صرب ومل جيزع وقال : كانت زيادة يف إمياين ، فلما ابتلي بفتنة السراء جزع ومتىن املوت صباحاً 
  ومساء وخشي أن يكون نقصاً يف دينه .

  وائد :الف
  أن الرشد يف اتباع ملة إبراهيم . - ١
  أن خمالفة ملة إبراهيم سفه . - ٢
  فضيلة إبراهيم حيث اصطفاه اهللا . - ٣
  إثبات اآلخرة . - ٤
  أن الصالح وصف لألنبياء . - ٥
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  فضل املبادرة لإلسالم وعدم الرتدد . - ٦
  إثبات ربوبية اهللا تعاىل . - ٧
  أمهية هذه الوصية ، ألنه اعتىن Qا إبراهيم ويعقوب . - ٨
  التواصي على احلق والثبات عليه . ينبغي - ٩
  على اإلنسان أن يدعو ربه بالثبات واملوت على اإلسالم . -١٠
  أن األعمال باخلواتيم . -١١

ْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي قَاُلوا نـَْعُبُد إِ   َراِهيَم َلَهَك َوِإَلَه آبَا(َأْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَ ِئَك ِإبـْ
تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوال ُتْسأَلوَن َعمَّا  .  َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق ِإَلهًا َواِحدًا َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ 

  ) . َكانُوا يـَْعَمُلونَ 
  ] . ١٣٤ – ١٣٣[ البقرة : 

 ------  
  أم هنا منقطعة ، وهي مبعىن بل واملعىن : بل أكنتم حضوراً .) َهَداَء (َأْم ُكْنُتْم شُ 

  أبيهم يعقوب . إMم على حق ، وأن هذه وصية واخلطاب قيل : إنه لليهود الذين ادعوا  •
  وحيتمل أن يكون عائداً على مجيع املخاطبني ، ويكون املقصود اإلعالم مبا حصل من يعقوب حني حضره املوت .

أم هذه قيل : هي املنقطعة . وقيل : هي املتصلة . ويف اهلمزة اإلنكار املفيد  )أَْم ُكنُتْم ُشَهَداء  (قوله :  يقال الشوكان •
للتقريع والتوبيخ ، واخلطاب لليهود والنصارى الذين ينسبون إىل إبراهيم ، وإىل بنيه أMم على اليهودية والنصرانية ، فرّد اهللا ذلك 

  ن .لم ، أم مل تشهدوا بل أنتم مفرتو مت يعقوب ، وعلمتم مبا أوصى به بنيه ، فتّدعون ذلك عن ععليهم ، وقال هلم : أشهد
  شرف على املوت وجاءت مقدماته .أي حني احتضر وأ )ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ( 
  على وجه االختبار ، ولتقر عينه يف حياته بامتثاهلم ما وصاهم به . )ْذ قَاَل لَِبِنيِه ( إِ 
  وبنيه : يوسف وإخوته : أحد عشر رجالً . •
ْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي(     أي : من بعد مويت . ) َما تـَ
ميت  ،، قوي اإلحياء ، عميق التأثري إن هذا املشهد بني يعقوب وبنيه يف حلظة املوت واالحتضار ملشهد عظيم الداللة  •

ما هو الشاغل الذي يعين خاطره وهو يف سكرات املوت ؟ ما هو فما هي القضية اليت تشغل باله يف ساعة االحتضار ؟  ،حيتضر 
وصوهلا إليهم  المةاألمر اجللل الذي يريد أن يطمئن عليه ويستوثق منه ؟ ما هي الرتكة اليت يريد أن خيلفها ألبنائه وحيرص على س

  فيسلمها هلم يف حمضر ، يسجل فيه كل التفصيالت ؟ .
تشغل عنه  ، الذي الالشغل الشاغل، وهي األمر اجللل ، وهيوهي القضية الكربى ،الذخروهي  ،إMا العقيدة .. هي الرتكة 

  .؟ ) ما تعبدون من بعدي ( سكرات املوت وصرعاته 
هذه هي األمانة والذخر والرتاث هذا هو األمر الذي مجعتكم من أجله . وهذه هي القضية اليت أردت االطمئنان عليها . و 

  ).اً واحداً . وحنن له مسلمونآبائك إبراهيم وإمساعيل وإسحاق . إهل: نعبد إهلك وإله قالوا(
  ] . ٩٠/  ١[ يف ظالل القرآن :  .إMم يتسلمون الرتاث ويصونونه ، إMم يعرفون دينهم ويذكرونه 

َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاقَ  (   إال إهلاً واحداً هو اله رب العاملني .أي : ال نعبد   ) قَاُلوا نـَْعُبُد ِإَلَهَك َوِإَلَه آبَاِئَك ِإبـْ
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حدين نبوته حضور يعقوب اجلا e: تأويل الكالم : أكنتم يا معشر اليهود والنصارى املكذبني مبحمد  قال الطبري •
 حضره املوت : أي : أنكم مل حتضروا ذلك ، فال تّدعوا على أنبيائي ورسلي األباطيل وتنحلوهم اليهودية والنصرانية ، وشهوده إذ

م من فإين ابتعثت خليلي إبراهيم وولده إسحاق وإمساعيل وذريتهم باحلنيفية املسلمة ، وبذلك وّصوا بنيهم ، وبه عهدوا إىل أوالده
  م منهم علمتم أMم على غري ما حنلتموهم من األديان وامللل من بعدهم .بعدهم ، فلو حضرمتوهم فسمعت

الذين انتحلوا األنبياء صلوات اهللا عليهم ونسبوهم إىل اليهودية والنصرانية  : هذا اخلطاب لليهود والنصارى وقال ابن عطية •
  فرد اهللا عليهم وكّذQم وأعلمهم أMم كانوا على احلنيفية واإلسالم  .

س : والعرب تسمي ) هذا من باب التغليب ، ألن إمساعيـل عمه ، قال النحا َوإِلََه آبَاِئَك ِإبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاقَ قوله (  •
  : إن العم يقال له : أب .وقيل العم أباً ، 

  نوحده باأللوهية وال نشرك به شيئاً . )ِإَلهاً َواِحدًا  (
أي : مطيعون خاضعـون كما قال تعاىل ( وله أسلم من يف السموات واألرض طوعًا وكرهاً وإليه يرجعون  ) َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ ( 

َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ألنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم كما قال تعاىل () واإلسالم هو ملة ا
  ) . نُوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدونِ 

  ) . َكاَن َحِنيفاً ُمْسِلماً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ   َما َكاَن ِإبـْرَاِهيُم يـَُهوِديّاً َوال َنْصرَانِّياً َوَلِكنْ كما قال تعاىل (
  ) . تـََوفَِّين ُمْسِلماً َوَأْحلِْقِين بِالصَّاِحلِنيَ وقال تعاىل (
  ) . ُهَو َمسَّاُكُم اْلُمْسِلِمَني ِمْن قـَْبلُ وقال تعاىل (

من بطأ به عمله مل اق ويعقوب وهلذا جاء يف احلديث (أي : مضت ، يعين إبراهيم وإمساعيل وإسح)  تِْلَك ُأمٌَّة َقْد َخَلتْ ( 
ْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى. وقال تعاىل (رواه مسلم) يسرع به نسبه َها() وقال تعاىل َوَأْن لَْيَس ِلْإلِ   ) .َوال َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ َعَليـْ

  األمة يف القرآن تطلق على معان : •
  اجلماعة من الناس . منها :

  ) . َوِلُكلِّ أُمٍَّة َرُسولٌ ) . وقوله تعاىل ( َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوالً َأِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ قوله تعاىل (كما يف 
  اإلمام يف الدين املقتدى به . ومنها :

  ) . ِإنَّ ِإبـْرَاِهيَم َكاَن أُمَّةً كما يف قوله تعاىل (
  لربهة من الزمن .ا ومنها :

ُهَما َوادََّكَر بـَْعَد أُمَّةٍ كما يف قوله تعاىل (   ) أي : تذكر بعد بُرهة من الزمن . َوقَاَل الَِّذي َجنَا ِمنـْ
ُهُم اْلَعَذاَب ِإَىل أُمٍَّة َمْعُدوَدةٍ وكقوله تعاىل (   .) أي : إىل قطعة من الزمن معينة  َولَِئْن َأخَّْرنَا َعنـْ

  والدين .: الشريعة  ومنها
  ) أي : على شريعة وملة ودين .  نَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى أُمَّةٍ كقوله تعاىل ( إ

أي إن السلف املاضني من آبائكم من األنبياء والصاحلني ال ينفعكم انتسابكم إذا مل تفعلوا  ) َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتمْ ( 
  أعماهلم اليت عملوها ولكم أعمالكم . خرياً يعود نفعه عليكم ، فإن هلم

أي : ال تسألون يوم القيامة عما كانوا يعملون يف الدنيا ، بل كل نفس تتحمل وحدها تبعة  )  َوال ُتْسأَلوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلونَ  (
  ما اكتسبت من سوء .
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الباطلة ، واملعىن : أنكم ال تنتفعون  من يتكل على عمل سلفه ويّروح نفسه باألماينعلى : وفيه الرد  قال الشوكاني •
  حبسنا5م وال تؤاخذون بسيآ5م وال تسألون عن أعماهلم كما ال يسألون عن أعمالكم .

  ) . َىب َمْل ِمْنُه َشْيٌء َوَلْو َكاَن َذا قـُرْ ـَوال َتزُِر َوازِرٌَة وِْزَر ُأْخَرى َوِإْن َتدُْع ُمثْـَقَلٌة ِإَىل ِمحِْلَها ال حيُْ كما قال تعاىل (
ْنَساِن ِإالَّ َما َسَعىوقال تعاىل (    ) . َوأَْن لَْيَس ِلْإلِ
نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َوال يـََتَساَءُلونَ وقال تعاىل (    ) . فَِإَذا نُِفَخ ِيف الصُّوِر َفال أَْنَساَب بـَيـْ

  ( من بطّأ به عمله مل يسرع به نسبه ) رواه مسلم . eوقال 
أو كلمة  –حني أنزل اهللا ( وأنذر عشريتك األقربني ) قال : يا معشر قريش  eم رسول اهللا ويف حديث أيب هريرة . قال ( قا

اشرتوا أنفسكم ال أغين عنكم من اهللا شيئًا ، يا بين عبد مناف ال أغين عنكم من اهللا شيئًا ، يا عباس بن عبد املطلب  –حنوها 
سليين من مايل ما  eين عنك من اهللا شيئًا ، ويا فاطمة بنت حممد ال أغين عنك من اهللا شيئًا ، يا صفية عمة رسول اهللا ال أغ

  شئِت ، ال أغين عنك من اهللا شيئاً ) متفق عليه .
 - رضوان اهللا عليهم  -عن بعض العلماء أنه سئل عما وقع من الفنت بني علي ومعاوية وطلحة والزبري وعائشة  يحك فائدة :

  ) .ا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوَال ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلوَن تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت هلََ ( فقرأ 
  الفوائد :

  أن التوحيد وصية األنبياء . - ١
  ينبغي االقتداء باألنبياء والوصية بالتوحيد . - ٢
  أمهية التوحيد . - ٣
  أن املوت حق على األنبياء . - ٤
  وجوب إخالص اإلسالم هللا تعاىل . - ٥
  لى أعمال اآلباء ال جيدي شيئاً .أن االعتماد ع - ٦
  بعمله إن خرياً فخري وإن شراً فشر . ىأن اإلنسان جياز  - ٧

َراِهيَم َحِنيفاً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكينَ (  ْهَتُدوا ُقْل َبْل ِملََّة ِإبـْ   ) . َوقَاُلوا ُكونُوا ُهوداً َأْو َنَصاَرى تـَ
  ] . ١٣٥[ البقرة : 

----------- --  
  أي : اليهود والنصارى الزاعمني أMم على حق . ) َوقَاُلوا( 
ْهَتُدوا ُكونُوا ُهوداً َأْو َنَصاَرى  (   قالت اليهود كونوا على ملتنا يهوداً 5تدوا ، وقالت النصارى كونوا نصارى 5تدوا .أي :  ) تـَ
يَْدُخَل اْجلَنََّة ِإالَّ َمْن َكاَن ُهودًا أَْو َوقَاُلوا َلْن  ) أي : إىل احلق وتدخلون اجلنة كما قالوا ( تهتدواواملراد بقوهلم (  •

  ) . َنَصاَرى
  

  . أي : قل هلم يا حممد ) ُقلْ ( 
  نتبع . )َبْل  (

َراِهيَم َحِنيفاً (    مستقيماً مائًال عن الشرك إىل التوحيد . )ِملََّة ِإبـْ
  هذه توكيد لليت قبلها .)  َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكينَ ( 
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  لى إبراهيم من وجوه ثالثة :يف هذا ثناء ع •
  إمامته ، ووجهها : أننا أمرنا باتباعه ، واملتبوع هو اإلمام . أوًال :
  أنه حنيف ، واحلنيف هو املائل عن كل دين سوى اإلسالم . ثانياً :
  ) . َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ أنه ليس فيه شرك يف عمله لقوله ( ثالثاً :

  الفوائد :
  يدعون إىل باطلهم . أن أهل الباطل - ١
  داع إىل ضالل ففيه شبه من اليهود والنصارى .كل أن   - ٢
  أن الشرك ممتنع يف حق األنبياء . - ٣
  أن ملة إبراهيم أفضل امللل . - ٤

َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب وَ  ( َنا َوَما أُْنِزَل ِإَلى ِإبـْ اْألَْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُقوُلوا آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُْنِزَل ِإلَيـْ
ُهْم َوَنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ  َولَّْوا  . ُأوِتَي النَِّبيُّوَن ِمْن رَبِِّهْم ال نـَُفرُِّق بـَْيَن َأَحٍد ِمنـْ َقِد اْهَتَدْوا َوِإْن تـَ فَِإْن آَمُنوا ِبِمْثِل َما آَمْنُتْم بِِه فـَ

  ) . َفَسَيْكِفيَكُهُم اللَُّه َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ  فَِإنََّما ُهْم ِفي ِشَقاقٍ 
  ] . ١٣٧ - ١٣٦[ البقرة : 

 ----------  
  . وأمته ، وهذا القول يشمل القول باللسان مع اعتقاد القلب eلرسول لاخلطاب هنا  )ُقوُلوا  (
ني إىل اإلميان مبا أنزل إليهم بواسطة رسوله حممد فاخلطاب هنا للمؤمنني ، وهلذا قال ابن كثري : أرشد اهللا تعاىل عباده املؤمن •
e . مفصالً وما أنزل على األنبياء املتقدمني جممًال ، ونص على أعيان من الرسل ، وأمجل ذكر بقية األنبياء  

  اخلطاب للكفار ، أي : أمروا أن يقولوا : آمنا باهللا ، حىت يكون على احلق ، ورجح الشوكاين األول .  وقيل :
  ، إذ هي أصل الدين وأساسه . والصدع Qا والدعوة هلا) فيها إشارة إىل اإلعالن بالعقيدة : يف قوله (قولوا لسعديقال ا •
  اهللا ، واإلميان بربوبيته ، واإلميان بألوهيته ، واإلميان بأمسائه وصفاته . ميان باهللا يتضمن اإلميان بوجودواإل) آَمنَّا بِاللَِّه ( 
َنا َوَما أُْنِزَل ِإلَ (    ) .ْيَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوأَنـَْزَل اللَُّه َعلَ يم ، ويشمل السنة لقوله تعاىل ( أي القرآن العظ )يـْ
َراِهيَم (    أي : وآمنا مبا أنزل على إبراهيم  . )َوَما أُْنِزَل ِإَلى ِإبـْ
َبْل ف ، وأن من مجلة ما يف تلك الصحف (هنا هذا الذي أنزل إىل إبراهيم ، ولكن بّني يف سورة األعلى أنه صح ومل يبني •

ٌر َوأَبـَْقى.  تـُْؤثُِروَن اْحلََياَة الدُّنـَْيا [ أضواء ) .      ُصُحِف ِإبـْرَاِهيَم َوُموَسى . ِإنَّ َهَذا َلِفي الصُُّحِف اْألُوَىل ) وذلك يف قوله (َواْآلِخرَُة َخيـْ
  ] . ١٠٢/  ١البيان : 

  أي : آمنا مبا أنزل على هؤالء ، ومل يذكر ما أنزل إليهم بالتحديد . )يـَْعُقوَب َواْألَْسَباطِ َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق وَ ( 
واألسباط : هم بنو يعقوب اثنا عشر رجًال ، ولد كل رجل منهم أمة من الناس ، فسموا األسباط ، وقال اخلليل بن أمحد  •

  وغريه : األسباط يف بين إسرائيل كالقبائل يف بين إمساعيل .
قال البخاري : األسباط قبائل بين إسرائيل  ، وهذا يقتضي أن املراد باألسباط ههنا شعوب بين إسرائيل ، وما أنزل اهللا من الوحي 

  على األنبياء املوجودين منهم ، وهذا اختيار الطربي .
  ج املوتى بإذن اهللا .أي من التوراة واإلجنيل واآليات كاليد والعصا وكإخرا  )َوَما ُأوِتَي ُموَسى َوِعيَسى (  



 ٢٣٣

َنا ُموَسى اْلِكَتابَ قال تعاىل ( َنا ِبِعيَسى ) وهو التوراة باإلمجاع ، وذكر ما أوتيه عيسى وهو اإلجنيل كما يف قوله تعاىل (  ُمثَّ آتـَيـْ َوقـَفَّيـْ
جنِْيَل اْبِن َمْرميََ  َناُه اْإلِ   ) . َوآتـَيـْ

  موسى وعيسى) ؟سؤال : مل أفرد موسى وعيسى بالذكر (َوَما أُوِتَى  •
اجلواب : لكون أهل الكتاب زادوا ونقصوا وحرفوا فيهما وادعوا أMما أنزال كذلك ، واملؤمنون ينكرونه اهتم بشأMما فأفردمها 

  .بالذكر وبني طريق اإلميان Qما ومل يدرجهما يف املوصول السابق 
أنزل على غريهم من األنبياء مجيعاً ونصدق مبا جاءوا به من عند اهللا من اآليات أي : ونؤمن مبا   )َوَما ُأوِتَي النَِّبيُّوَن ِمْن رَبِِّهْم ( 

  البينات واملعجزات الباهرات .
سؤال : فإن قيل : كيف جيوز اإلميان بإبراهيم وموسى وعيسى مع القول بأن شرائعهم منسوخة ؟ قلنا : حنن نؤمن بأن كل  •

زم منا املناقضة ، أما اليهود والنصارى ملا اعرتفوا بنبوة بعض من ظهر املعجز عليه، واحد من تلك الشرائع كان حقاً يف زمانه فال يل
  مع قيام املعجز على يده، فحينئذ يلزمهم املناقضة فظهر الفرق . ( مفاتيح الغيب ) . eوأنكروا نبوة حممد 

ُهْم (  أحد منهم يف اإلميان Qم ، ال يف االتباع ، فال نؤمن  أي نؤمن على هذا الوجـه ، فال نفرق بني )ال نـَُفرُِّق بـَْيَن َأَحٍد ِمنـْ
  بالبعض ونكفر بالبعض كما فعلت اليهود والنصارى .

  أي : منقادون ألمر اهللا خاضعون حلكمه ، ظاهراً وباطناً . )  َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ ( 
  يعين الكفار من أهل الكتاب وغريهم .) فَِإْن آَمُنوا ( 
أي : مبثل ما آمنتم به يا معشر املؤمنني من اإلميان جبميع كتب اهللا ورسله ، الذين أول  من دخل فيهم  ) ْنُتْم ِبهِ ِبِمْثِل َما آمَ ( 

  ، من غري حتريف هلذه الكتب .والقرآن  eهو خامتهم وأفضلهم حممد  :وأوىل
  م.مياناً مماثالً إلميانكمبثل ما آمنتم به) للمالبسة وليست للتعدية أي إالباء يف قوله (و  قال ابن عاشور : •
َقِد اْهَتَدْوا  ( أي فقد أصابوا احلق وأُرِشدوا إليه ، فال سبيل للهداية إال Qذا اإلميان ، ال كما زعموا بقوهلم ( كونوا هودًا أو  )فـَ

  نصارى 5تدوا ) .
  .واهلدى : هو العلم باحلق والعمل به  •
َولَّْوا (    قيام احلجة عليهم . أي عن احلق إىل الباطل بعد )َوِإْن تـَ
  التويل هو اإلعراض . •
معىن الشقاق يف األصل الفراق ، واملراد أن هؤالء املعاندين أصبحوا يف شق ، واحلق واحلنيفية السمحة )  فَِإنََّما ُهْم ِفي ِشَقاقٍ ( 

  يف شق آخر .
َا ُهْم ِيف ِشَقاقٍ قال قتادة : (   ) أي : يف فراق . فَِإمنَّ
: الشقاق ا]ادلة واملخالفة والتعادي ، وأصله من الشِّق وهو اجلانب ، فكأن كل واحد من الفريقني يف  قيلو  : ... قال القرطبي

شق غري شق صاحبه ، وقيل : إن الشقاق مأخوذ من فعل ما يشق ويصعب ، فكأن كل واحد من الفريقني حيرص على ما يشق 
  على صاحبه .  

  .نصرك عليهم ويظفر Qم أي : فسي )َفَسَيْكِفيَكُهُم اللَُّه  (
هذا الوعد الذي وعده إياه فسلطه على بعضهم بالقتل واإلجالء من الديار وسيب بعضهم وضرب  eوقد أمت اهللا لنبيه  •

  اجلزية على آخرين منهم .



 ٢٣٤

هؤالء يف ألن إعالمه بأن  e وفرع قوله ( فسيكفيكهم اهللا ) على قوله ( فإمنا هم يف شقاق) تثبيتًا للنيب:  قال ابن عاشور •
  م .شقاق مع ما هو معروف من كثر5م وقوة أنصارهم مما قد يتحرج له السامع فوعده اهللا بأنه يكفيه شرهم احلاصل من توليه

فاهللا سينصر نبيه ألنه هو السميع جلميع األصوات ، باختالف اللغات ، العليم مبا بني أيديهم وما )  َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ ( 
  لغيب والشهادة ، بالظواهر والبواطن ، فإذا كان كذلك كفاك اهللا شرهم .خلفهم ، وبا

  الفوائد :
  وجوب اإلميان باهللا . - ١
  إثبات علو اهللا لقوله ( وما أنزل إلينا ) . - ٢
  وجوب اإلميان باألنبياء . - ٣
  أنه جيب اإلميان جبميع األنبياء والرسل . - ٤
  خالف عليه النيب فهو ضالل . منأن  - ٥
  . eالوعيد الشديد ملن توىل عن شريعة حممد  - ٦
  إثبات امسني من أمساء اهللا ومها : السميع العليم . - ٧
 احلذر من معصية اهللا ، ألن اهللا يسمع ويعلم كل شيء . - ٨
َغًة َوَنْحُن َلُه َعاِبُدونَ (  َغَة اللَِّه َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصبـْ   ) . ِصبـْ

  ] . ١٣٨[ البقرة : 
---- ---------  

َغَة اللَِّه (  وا صبغـة اهللا ، وهو دينه ، وقوموا به قيامًا تامًا جبميع أعماله الظاهرة والباطنة ، ومجيع عقائده يف مجيع أي الزم )ِصبـْ
  األوقات ، حىت يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم .

يء بلون من األلوان ، ومسي الدين صبغة لظهور أثره واملراد بصبغة اهللا : دين اهللا ، والصبغ مأخوذة من الصَّبغ وهو تغيري الش •
  على العامل به ، وقيل : مسي صبغة كلزوم الصبغ للثوب .

ن صبغة اهللا اإلسالم فال صبغة أحسن من والنصارى تصبغ أبناءها نصارى ، وإقال قتادة : إن اليهود تصبغ أبناءها يهود ، 
  وحاً واألنبياء بعده .اإلسالم وال أطهر ، وهو دين اهللا الذي بعث به ن

َغًة (    ) أي : ال أحسن صبغة من صبغته .َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصبـْ
  أي : حنن نعبده جل وعال وال نعبد أحداً سواه .)  َوَنْحُن َلُه َعاِبُدونَ ( 
دل على اتصافهم بذلك وكونه ) فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت واالستقرار لي َوَنْحُن لَُه َعاِبُدونَ  قال السعدي ( •

  صار صبغة هلم مالزماً .
  الفوائد :

  وجوب االلتزام بدين اهللا . - ١
  أن دين اهللا أحسن األديان . - ٢
  وجوب إخالص العبادة هللا . - ٣



 ٢٣٥

َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل .  ُمْخِلُصونَ  ُقْل أَُتَحاجُّونـََنا ِفي اللَِّه َوُهَو رَبـَُّنا َورَبُُّكْم َولََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َوَنْحُن َلهُ ( ُقوُلوَن ِإنَّ ِإبـْ َأْم تـَ
ُتْم َأْعَلُم َأِم اللَُّه َوَمْن َأْظَلُم ِممَّ  ْن َكَتَم َشَهاَدًة ِعْنَدُه ِمَن اللَِّه َوَما اللَُّه َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواْألَْسَباَط َكانُوا ُهودًا َأْو َنَصاَرى ُقْل أَأَنـْ

ْعَمُلونَ ِبَغافِ    .)تِْلَك ُأمٌَّة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوال ُتْسأَلوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلونَ .  ٍل َعمَّا تـَ
  ] . ١٤١ – ١٣٩[ البقرة : 
---------- ----  

) أي : تناظروننا يف توحيد ُقْل َأُحتَاجُّونـََنا ِيف اللَِّه ة املشركني (إىل درء جمادل eيقول تعاىل مرشداً نبيـه ) ُقْل أَُتَحاجُّونـََنا ِفي اللَِّه ( 
  اهللا واإلخالص له واالنقياد واتباع أوامره وترك زواجره .

  :ذكروا فيه وجوهاً هذه احملاجة كانت مع من ؟  اختلف العلماء يف •
  : أنه خطاب لليهود والنصارى . أحدها 
والعرب كانوا مقرين  ) َلْوال أُنزَِل هذا القرءان على َرُجٍل ّمَن القريتني َعِظيمٍ (رب حيث قالوا : أنه خطاب مع مشركي الع وثانيها 

  باخلالق .
  .]  ٨٠/  ٤[ مفاتيح الغيب :  .           : أنه خطاب مع الكل ، والقول األول أليق بنظم اآلية وثالثها 

  . ملستحق إلخالص اإلهلية له وحده ال شريك لهاملتصرف فينا وفيكم ا) َوُهَو رَبـَُّنا َورَبُُّكْم ( 
  ) أي : حنن برآء منكم ومما تعبدون وأنتم برآء منا .َولََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم ( 

  ) . نَا بَرِيٌء ِممَّا تـَْعَمُلونَ َوِإْن َكذَّبُوَك فـَُقْل ِيل َعَمِلي َوَلُكْم َعَمُلُكْم أَنـُْتْم بَرِيُئوَن ِممَّا أَْعَمُل َوأَ كما يف اآلية األخرى (
  ). فَِإْن َحاجُّوَك فـَُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي لِلَّهِ وقال تعاىل (

  ) .  َوَحاجَُّه قـَْوُمُه قَاَل َأُحتَاجُّوينِّ ِيف اللَّهِ وقال تعاىل إخباراً عن إبراهيم (
  واملعىن وأنتم به مشركون .، وفيه توبيخ لليهود والنصارى  . أي : خملصون له يف العبادة والتوجه)  َوَنْحُن َلُه ُمْخِلُصونَ ( 
  ه .ال يشرك يف دينه وال يرائي بعملواإلخالص أن خيلص العبد دينه ، وعمله هللا تعاىل ف •

  واألدلة على وجوب اإلخالص كثرية .
  ) . ِجٍد َواْدُعوُه ُخمِْلِصَني لَُه الدِّيَن َكَما بََدَأُكْم تـَُعوُدونَ ُقْل أََمَر َريبِّ بِاْلِقْسِط َوأَِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمسْ قال تعاىل ( 
  ) . فَاْدُعوا اللََّه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّيَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ وقال تعاىل (

  ) . الدِّينَ  ِإنَّا أَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ فَاْعُبِد اللََّه ُخمِْلصاً َلهُ وقال تعاىل ( 
  ) . ُقِل اللََّه أَْعُبُد ُخمِْلصاً َلُه ِديِين وقال تعاىل ( 
  ن ) .ُقْل إين أُِمْرُت َأْن أَْعُبَد اهللا ُخمِْلصاً لَُّه الديوقال تعاىل ( 
  ) . َربِّ اْلَعاَلِمنيَ ُهَو احلَْيُّ ال إِلََه ِإالَّ ُهَو فَاْدُعوُه ُخمِْلِصَني لَُه الدِّيَن احلَْْمُد لِلَِّه وقال تعاىل ( 

  ( إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى ) متفق عليه . eوقال 
  ( إن اهللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً وابتغي به وجه اهللا ) رواه النسائي . eوقال 
  .. قال تعاىل ( من عِمل عمًال أشرك فيه معي غريي تركته وشرَكه ) رواه مسلم  eوقال 

قال (إن أخوَف ما أخاف عليكم الشرك األصغر؟ قالوا: وما الشرك األصغر؟ قال: الرياء  eوعن حممود بن لبيد . أن رسول اهللا 
، يقول اهللا عز وجل إذا جزى الناس بأعماهلم : اذهبوا إىل الذين كنتم تراءون يف الدنيا فانظروا هل جتدون عندهم جزاء ) رواه 

  أمحد .
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  :ولإلخالص فضائل  •
  .أنه سبب لمغفرة الذنوب أوًال : 
 قصة املرأة الزانية اليت سقت الكلب فغفر اهللا هلا "والقصة عند البخاري ومسلم.:  والدليل

أMا مل تعمله ابتغاء األجر  :  والعبودية يف هذه اللحظة فمنها ميانفتأمل ما قام يف قلبها من حقائق اإل :رمحه اهللا  قال ابن القيم
أMا أتعبت   -  أنه مل يرها أحد إال اهللا وهذا يدل عليه ظاهر احلديثو  - تعطي كلبًا فال تنتظر منه جزاء أو شيئاً  من أحد ألMا

، نفسها يف سقايتها هلذا الكلب فنزلت يف البئر مع أMا امرأة مث ملئت خفها باملاء ومحلته بفيها مث سقت هذا الكلب احلقري 
أحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها  ،إلخالص فعندما متت هذه احلقائق يف قلبهاقام يف قلبها من أسرار ا فتأمل ما
 . اء والزنا فغفر اهللا هلاغمن الب

 . أنه يصرف الفتنه عن القلبثانياً : 
 . جلفال تزول الفتنة عن القلب إال إذا كان دين العبد كّله هللا عز و  : )١/٦٠(في الفتاوى  قال اإلمام ابن تيميه

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء اِنه من (  إال باإلخالص هللا تعاىل قال تعاىل املرأةجنى من فتنة  يوسف عليه السالم ماو 
  ) . عبادنا املخلصني
فإن قوة إخالص يوسف عليه السالم وخشيته من اهللا عز وجل كان أقوى من مجال  : )٢٦١/ ١٠(في الفتاوى  قال ابن تيمية

 . ز وحسنها وحبه هلاامرأة العزي
 أنه به تكمل العبودية هللا تعالى. ثالثاً : 

  . وكلما قوي إخالص العبد كملت عبوديته) :  ١٠/١٩٨(يف الفتاوى  قال اإلمام ابن تيمية
ا كان من وكلما قبل العمل ارتفعت املنزلة والدرجة عند اهللا تعاىل لذلك العبد، وهلذ،  ألن باإلخالص تقبل األعمال وترفع إىل اهللا

  .أبرز صفات املقربني والسابقني عند اهللا هو "إخالصهم هللا"فباإلخالص ارتفعوا عن الناس وأصبحوا يف أعايل عليني
 . أنه سبب الستغناء القلب عن الناسرابعاً : 

وال ،  إياه إالي ال يعبد يستغين القلب عن مجيع املخلوقات إال بأن يكون اهللا هو مواله الذال  يف الفتاوى : قال اإلمام ابن تيميه
 . وال حيب إال له وال يبغض إال له،  يستعني إال به

  . أنه سبب لمضاعفة الحسناتخامساً : 
َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن  ٍة ِماَئةُ َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـَْبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسْنبُـلَ قال تعاىل (

  ) .َيَشاُء 
  ) أي : حبسب إخالصه يف عمله .َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء : وقوله ههنا (قال ابن كثير 

  رواه البخاري . )....  بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف ( واحلسنة eوقال 
 . كمال وقوة اإلخالص يف ذلك العملومضاعفة األجر حبسب كمال اإلسالم، وب:  قال ابن رجب

 رواه ابن ماجة)  حيث ال يراه الناس تعدل صالته على أعني الناس خبمس وعشرين درجه الرجل تطوعاً صالة  ( eوقال 
   .وصححه األلباين

  وتفريج الكرب . أنه سبب لقبول الدعاءسادساً : 
فافرج عنا ما حنن  اللهم إن كنا فعلنا ذلك ابتغاء وجهك،( قالوا: وفيها أMم قصة الثالثة الذين دخلوا الغار والدليل على ذلك:

  . والقصة معروفه وهي عند البخاري ومسلم) ففرج اهللا عنهم فيه
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  . أنه سبب للنصر على األعداءسابعاً : 
  ) . بدعو5م وصال5م وإخالصهم إمنا ينصر اهللا هذه األمة بضعيفها،(  eقال : قال tسعد  حلديث
 . النار يوم القيامةمن ه ينجي العبد أنثامناً : 

 ) رواه البخاري . فإن اهللا حرم على النار من قال ال إله إال اهللا يبتغي Qا وجه اهللا(  eقول النيب ل

 فإن اإلخالص ينفي أسباب دخول النار، فمن دخل النار من القائلني ال إله إال اهللا:  )١٠/٢٦١(في الفتاوى  قال ابن تيمية
  . دليل على أنه مل حيقق إخالصها احملرم له على النارفإن ذلك ، 

: من عّود نفسه العمل هللا مل يكن عليه أشق من العمل لغريه ، ومن عّود نفسه العمل هلواه  وقال ابن القيم في عدة الصابرين
املنفق هللا من  وحظه مل يكن عليه أشق من اإلخالص والعمل هللا ، وهذا يف مجيع أبواب األعمال ، فليس شيء أشق على

  اإلنفاق لغريه وكذا بالعكس .              
علمه بأنه عبد حمض والعبد ال يستحق على خدمته لسيده عوضا وال أجرة ومما خيلصه من طلب العوض :  وقال في المدارج :

  ه .إذ هو خيدمه مبقتضى عبوديت
  كل ما ال يراد به وجه اهللا يضمحل . :  قال الربيع بن خثيم

  : ما رأيت أحداً ارتفع مثل مالك، ليس له كثري صالة وال صيام، إال أن تكون له سريرة . بن المباركوقال ا
َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواْألَْسَباَط َكانُوا ُهودًا َأْو َنَصاَرى (  ُقوُلوَن ِإنَّ ِإبـْ ينكر تعاىل عليهم يف دعواهم أن ) َأْم تـَ

  ذكر بعده من األنبياء واألسباط كانوا على ملتهم ، إما اليهودية وإما النصرانية ، فقال : إبراهيم ومن
ُتْم َأْعَلُم َأِم اللَُّه (  َما َكاَن ِإبـْرَاِهيُم ) يعين بل اهللا أعلم ، وقد أخرب تعاىل أMم مل يكونوا هودًا وال نصارى كما قال تعاىل (ُقْل أَأَنـْ

  ) . نِّياً َوَلِكْن َكاَن َحِنيفاً ُمْسِلماً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ يـَُهوِديّاً َوال َنْصرَا
َما َكاَن ِإبـْرَاِهيُم يـَُهوِدي7ا َوال َنْصرَانِي7ا َوَلِكْن َكاَن َحِنيًفا فاهللا يقول ( : رد اهللا عليهم بقوله ( أَأَنـُْتْم أَْعَلُم أَِم اللَُّه )  قال السعدي •

 وهم يقولون : بل كان يهوديا أو نصرانيا.اَن ِمَن اْلُمْشرِِكَني ) َما كَ ُمْسِلًما وَ 
فإما أن يكونوا ، هم الصادقني العاملني ، أو يكون اهللا تعاىل هو الصادق العامل بذلك ، فأحد األمرين متعني ال حمالة ، وصورة 

أن يقول بل اهللا أعلم وهو أصدق ، وحنو ذلك مل حيتج  -من وضوحه  -اجلواب مبهم ، وهو يف غاية الوضوح والبيان ، حىت إنه 
  ك .، الجنالئه لكل أحد ، كما إذا قيل : الليل أنور ، أم النهار ؟ والنار أحر أم املاء ؟ والشرك أحسن أم التوحيد ؟ وحنو ذل

ما اشتملت عليه آيات التوراة واإلجنيل من  أي : ال أحد أظلم ممن أخفى وكتم) َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكَتَم َشَهاَدًة ِعْنَدُه ِمَن اللَِّه ( 
  البشارة برسول اهللا .

  ويف الذي كتموه قوالن : •
  . هي ما يف كتبهم من أن األنبياء على احلنيفية ال على ما ادعوا هم قيل :

  . e املراد هنا ما كتموه من صفة حممد وقيل :
ْعَمُلونَ (    شديد ، أي : أن علمه حميط بعلمكم وسيجزيكم عليه . 5ديد ووعيد)  َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَ

  تقدم شرحها .)  تِْلَك ُأمٌَّة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوال ُتْسأَلوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلونَ (  
  وقد قيل في تكرارها أقوال :

إذا كان أولئك األنبياء على طاعتهم هللا وفضلهم ُجيازون يوم القيامة بكسبهم : أنه كررها للتهديد والتخويف ، واملعىن : أنه قيل 
  ] . ٤٧/  ٢[ تفسري القرطيب : فأنتم أحرى أن جتازون بكسبكم كذلك . 
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: أنه كررها لقطع التعلق باملخلوقني وتنبيهًا لليهود وملن يتكل على فضل آبائه وأجداده وشرفهم كي ال يتكلوا على فضل  وقيل
  اء .اآلب

  كررها لشدة احلاجة إليها .  وقيل :
  الفوائد :

  وجوب الرباءة من أعمال الكفار . - ١
  أنه ال جيوز التشبه بأعداء اهللا . - ٢
  وجوب اإلخالص هللا تعاىل . - ٣
  إبطال دعوى هؤالء اليهود والنصارى أن إبراهيم وإمساعيل كانوا هوداً أو نصارى . - ٤
  عظم كتم العلم . - ٥
  كمال علم اهللا ومراقبته . - ٦
 ويف اإلنسان وحتذيره من املخالفة .خت - ٧

َها ُقْل لِلَِّه اْلَمْشِرُق َوا  َلِتِهُم الَِّتي َكانُوا َعَليـْ ُهْم َعْن ِقبـْ ْلَمْغِرُب يـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط (َسيَـُقوُل السَُّفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ
  ) . ُمْسَتِقيمٍ 

  ] . ١٤٢سورة البقرة: [ 
 -----------  

َلِتِهُم الَِّتي َكانُوا ( ُهْم َعْن ِقبـْ   ) أي : سيقول ضعفاء العقول من الناس . َسيَـُقوُل السَُّفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ
َلِتِهُم الَِّتي َكانُوا( ُهْم َعْن ِقبـْ   م ؟) ما صرفهم وحوهلم عن القبلة اليت كانوا عليها وهي بيت املقدس ، قبلة املرسلني قبله َما َوالَّ
  اختلف العلماء باملراد بالسفهاء هنا : •

  املنافقون ، قال ابن كثري : واآلية عامة يف هؤالء كلهم .  وقيل :أحبار اليهود ،  وقيل :مشركوا العرب ،  فقيل :
ى دلت اآلية على أنه ال يعرتض على أحكام اهللا إال سفيه جاهل معاند ، وأما الرشيد املؤمن العاقل فيتلق قال السعدي : •

  أحكام ربه بالقبول واالنقياد والتسليم .
: وكان هللا يف جعل القبلة إىل بيت املقدس ؛ مث حتويلها إىل الكعبة ِحَكم عظيمة ، وحمنٌة للمسلمني واملشركني  قال ابن القيم •

  واليهود واملنافقني .
  م الذين هدى اهللا ، ومل تكن كبرية عليهم .فأما املسلمون ، فقالوا : مسعنا وأطعنا ، وقالوا ( آمنا به كل من عند ربنا ) وه

  وأما املشركون ، فقالوا : كما رجع إىل قبلتنا يوشك أن يرجع إىل ديننا ، وما رجع إليها إال أنه احلق .
  وأما اليهود ، فقالوا : خالف قبلة األنبياء قبله ، ولو كان نبياً لكان يصلي إىل قبلة األنبياء .

: ما يدري حممد أين يتوجه ، إن كانت األوىل حقًا فقد تركها ، وإن كانت الثانية هي احلق ، فقد كان وأما املنافقون ، فقالوا 
  على باطل ، وكثرت أقاويل السفهاء من الناس  .

  ) فيه قوالن . ...َسيَـُقوُل السَُّفَهاءُ قوله تعاىل ( •
فهاء من اليهود واملنافقني سيقولون هذه املقالة عند أن وللمؤمنني بأن الس eأن هذا إخبار من اهللا تعاىل لنبيه  القول األول :

  تتحول القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة .
  وفائدة ذلك :
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: أنه تعاىل وثانيها أنه عليه الصالة والسالم إذا أخرب عن ذلك قبل وقوعه ، كان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزًا .   أوًال :
  .                             من هذا الكالم أقل مما إذا مسعه منهم  همنهم ، فإنه يكون تأذي إذا أخرب عن ذلك أوًال مث مسعه

منهم يكون اجلواب حاضرًا ، فكان ذلك  uأن اهللا تعاىل إذا أمسعه ذلك أوًال مث ذكر جوابه معه فحني يسمعه النيب  وثالثها :
  ] . ٨٣/  ٤ح الغيب : . [ مغاتي أوىل مما إذا مسعه وال يكون اجلواب حاضراً 

  أن ( سيقول ) مبعىن قال ، وإمنا عرب عن املاضي بلفظ املستقبل للداللة على استدامته واستمراره عليه . القول الثاني :
وللمؤمنني ، بأن السفهاء من اليهود ، واملنافقني  eهذا إخبار من اهللا سبحانه لنبيه ) َسيَـُقوُل ( قوله :  قال الشوكاني •

  ذه املقالة عند أن تتحول القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة . سيقولون ه
ستمرار عليه ، وقيل : إن المبعىن : قال ، وإمنا عرب عن املاضي بلفظ املستقبل للداللة على استدامته ، وا) َسيَـُقوُل ( إن : وقيل 

ملكروه إذا وقع قبل وقوعه كان فيه 5وين لصدمته ، اإلخبار Qذا اخلرب كان قبل التحول إىل الكعبة ، وأن فائدة ذلك أن اإلخبار با
  ه .وختفيف لروعته ، وكسراً لَسْورت

فائدة وصفهم بأMم من الناس مع كونه معلوماً هو التنبيه على بلوغهم احلد األقصى من ... )  َسيَـُقوُل السَُّفَهاءُ قوله تعاىل ( •
م نوع اإلنسان أصنافاً كان هؤالء صنف السفهاء فيفهم أنه ال سفيه السفاهة حبيث ال يوجد يف الناس سفهاء غري هؤالء فإذا قس

.    غريهم على وجه املبالغة ، واملعىن أن كل من صدر منه هذا القول هو سفيه سواء كان القائل اليهود أو املشركني من أهل مكة
  ] . ٧/  ٢[ التحرير والتنوير : 

  مسيت القبلة قبلة ألن املصلي يستقبلها . •
  حينما كان يستقبل بيت املقدس هل كان ذلك بوحي من اهللا أو باجتهاد منه ؟ اختلف العلماء يف ذلك : eالنيب  •

أنه كان خمريًا بني بيت املقدس والكعبة فاختار القدس طمعًا يف إميان اليهود  ، وقيل :كان ذلك منه عن رأي واجتهاد   فقيل :
مث نسخ بعد ذلك وأمره أن يستقبل بصالته الكعبة ، واستدلوا بقوله تعاىل  أن ذلك كان بأمر اهللا ووحيه وقيل :واستمالتهم ، 

  . الصحيح(وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم ...) وهي واضحة الداللة ، وهذا القول هو 
 ذلك صلى حنو بيت املقدس ، وليس يف eدلت اآلية على جواز نسخ السنة بالقرآن ، وذلك أن النيب  قال القرطبي : •

قرآن ، فلم يكن احلكم إال من جهة السنة مث نسخ ذلك بالقرآن ، وعلى هذا يكون ( كنت عليها ) مبعىن أنت عليها .                     
  ] . ١٠٢/  ٢[ تفسري القرطيب : 

  أي : أنزل اهللا جواباً هلم .)  ُقلْ ( 
لَْيَس اْلِربَّ أَْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ) و (فَأَيـَْنَما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه اللَِّه والتصرف واألمر كله هللا ( أي : احلكم) ِللَِّه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب  (

م مرات إىل ) فحيثما وجهنا توجهنا ، فالطاعة يف امتثال أمره ولو وجهنا يف كل يو  ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن بِاللَّهِ 
وأمته عناية  eجهات متعددة ، فنحن عبيده ويف تصرفه ، وخدامه حيثما وجهنا توجهنا ، وهو تعاىل له بعبده ورسوله حممد 

عظيمة ، إذ هداهم إىل قبلة إبراهيم خليل الرمحن ، وجعل توجههم إىل الكعبة املبنية على امسه تعاىل وحده ال شريك له أشرف 
  ]  ١٧٨/  ١.     [ تفسري ابن كثري :  uإذ هي بناء اخلليل  بيوت اهللا يف األرض ،

  . أي : له ملك املشارق واملغارب وما بينهما ، فله أن يأمر بالتوجه إىل أي جهة شاءوقال القرطبي :  •
ل ملته إىل الصراط املستقيم إشعار بأن حتويل القبلة إىل الكعبة من اهلداية للنيب أله)  يـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ ( 

  الذي ال اعوجاج فيه .



 ٢٤٠

: أنه ليست هللا باملشيئة فإنه مقرون باحلكمة، أي، وليعلم أن كل شيء عّلقه ا) فيه إثبات املشيئة هللاَمْن َيَشاءُ قوله تعاىل ( •
َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ أَْن َيَشاَء اللَُّه  (، قوله تعاىلشيئة اهللا جمردة هكذا تأيت عفواً، ال، هي مشيئة مقرونه باحلكمة، والدليل على ذلكم

  (الشيخ ابن عثيمني)) فلما بّني أن مشيئتهم مبشيئة اهللا ، بّني أن ذلك مبين عن علم وحكمة. ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليماً َحِكيماً 
  الفوائد :

  سفه من يعرتض على أقدار اهللا . - ١
  وأصحابه . eتسلية النيب  - ٢
ملعرتضني ، ومن الرد العام الذي يرد به : أن اهللا رب العاملني مالك امللك ، وأن اخللق كلهم ملكه وعبيده ، فله أن الرد على ا - ٣

  ) . َأال يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْخلَِبريُ يشرع هلم ما يشاء ، ألنه يعلم ما صلح هلم ( 
  هو مقتضى العبودية احلق .وجوب االنقياد هللا والسمع والطاعة ، ألن هذا  - ٤
  عموم ملك اهللا تعاىل . - ٥
  الرد على من يقول : ملاذا اهللا أعطى فالناً ومل يعط فالناً . - ٦
  أن اهلداية بيد اهللا . - ٧
  استحباب طلب اهلداية من اهللا ، ويف احلديث القدسي ( فاستهدوين أهدكم ) . - ٨
  إثبات مشيئة اهللا . - ٩
َلَة (وََكَذِلَك َجَعْلَناكُ   َها ْم ُأمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًا َوَما َجَعْلَنا اْلِقبـْ الَِّتي ُكْنَت َعَليـْ

َقِلُب َعَلى َعِقبَـْيِه َوِإْن َكاَنْت َلَكِبيَرةً  ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َوَما َكاَن اللَُّه لُِيِضيَع  ِإالَّ لِنَـْعَلَم َمْن يـَتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّْن يـَنـْ
  .ِإيَماَنُكْم ِإنَّ اللََّه بِالنَّاِس َلَرُؤوٌف رَِحيٌم) 

  ] .١٤٣بقرة: [ ال
 ----------  

  . أمة وسطاً ط القبل وكذلك جعلناكم ـكما هديناكم إىل قبلة هي أوس  أي :)  وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطاً  ( 
، واخرتناها لكم لنجعلكم خيار األمم ، والوسط ههنا اخليار  uيقول تعاىل : إمنا حولناكم إىل قبلة إبراهيم  قال ابن كثير :

وسطاً يف قومه ، أي : أشرفهم نسباً،  eواألجود ، كما يقال : قريش أوسط العرب نسباً وداراً ، أي : خريها ، وكان رسول اهللا 
  ) أي : أعدهلم وخريهم . قَاَل أَْوَسُطُهمْ الوسطى اليت هي أفضل الصلوات وهي العصر ، ويف القرآن ( ومنه الصالت

  ) قال : عدًال ) . وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً يف قوله (  eوقد روى الرتمذي عن أيب سعيد اخلدري . عن النيب 
  . يف كل أمور الدين ت اخلطر، فجعل اهللا هذه األمة، وسطاً وما عدا الوسط، فأطراف داخلة حت وقال السعدي : •

   . بني من غال فيهم، كالنصارى، وبني من جفاهم، كاليهود، بأن آمنوا Qم كلهم على الوجه الالئق بذلك:  يف األنبياء اً وسط
  . ال تشديدات اليهود وآصارهم، وال 5اون النصارى : ووسطا يف الشريعة

ال كاليهود الذين ال تصح هلم صالة إال يف بيعهم وكنائسهم، وال يطهرهم املاء من النجاسات، وقد : طاعمويف باب الطهارة وامل
  ، وال حيرمون شيئا، بل أباحوا ما دب ودرج.حرمت عليهم الطيبات، عقوبة هلم، وال كالنصارى الذين ال ينجسون شيئاً 

ن املطاعم واملشارب واملالبس واملناكح، وحرم عليهم اخلبائث من ذلك، بل طهار5م أكمل طهارة وأمتها، وأباح اهللا هلم الطيبات م
  . فلهذه األمة من الدين أكمله، ومن األخالق أجلها، ومن األعمال أفضلها

  ) . أُمًَّة َوَسطًا (ووهبهم اهللا من العلم واحللم، والعدل واإلحسان، ما مل يهبه ألمة سواهم، فلذلك كانوا 
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  ومن فضائلها :ذه األمة ، وهذا يدل على فضيلة ه •
َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاسِ قوله تعاىل (   ) . ُكْنُتْم َخيـْ

نَـُهْم تـَرَاُهْم رُكَّعًا ُسجَّدًا يَـ وقوله تعاىل (  َورِْضَواناً ْبتَـُغوَن َفْضًال ِمَن اللَِّه ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاُء بـَيـْ
  ) .ِسيَماُهْم ِيف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد 

  ( خري الناس قرين مث الذين يلوMم مث الذين يلوMم ...) متفق عليه . eوقال 
  ( إنكم توفون سبعني أمة أنتم خريها ، وأكرمها على اهللا ) رواه أمحد . eوقال 
يهم فاختلفوا فيه ، بْيَد أMم أوتوا الكتاب من قبلنا مث هذا يومهم الذي فرض عل( حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة  eوقال 

  . ) متفق عليه .فهدانا اهللا ..
( عرضت علي األمم فرأيت النيب ومعه الرجل ... احلديث وفيه : ولكن انظر إىل األفق فنظرت فإذا سواد كثري ، قال :  eوقوله 

  ون اجلنة بغري حساب وال عذاب ) متفق عليه .هؤالء أمتك ، ومعهم سبعون ألفاً يدخل
  ( وجعلت أميت خري األمم ) رواه أمحد . eوقال 

أي : لتشهدوا على األمم والناس كافة يوم القيامة أن رسلهم بّلغتهم ، كما جاء يف احلديث ) لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس  (
وسعديك يا رب ، فيقول :  يدعى نوح يوم القيامة ، فيقول : لبيك( e الصحيح عن أيب سعيد اخلدري . قال : قال رسول اهللا

 ،: حممد وأمته فيقول ؟فيقول : من يشهد لك  ،فيقولون: ما أتانا من نذير ؟فيقال : ألمته هل بلغكم ،: نعم فيقول ؟هل بلغت
لتكونوا شهداء على  اكم أمة وسطاً وكذلك جعلن( :فذلك قوله جل ذكره،  فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيداً 

  ، فتدعـون فتشهـدون له بالبالغ مث أشهد عليكم ) رواه البخاري .والوسط : العدل  )الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 
هب وقيلهم يف ، فال هم أهل غلو فيه غلو النصارى الذي غلوا بالرت بالوسط، لتوسطهم يف الدين eووصفت أمة حممد  •

، ياءهم وكذبوا على رQم وكفروا به، وال هم أهل تقصري فيه تقصري اليهود الذين بدلوا كتاب اهللا وقتلوا أنبفيه عيسى ما قالوا
  ] ١١/  ٢[ تفسري الطربي :   ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه ، فوصفهم اهللا بذلك إذ كان أحب األمور إىل اهللا أوسطها .

   أي : يشهد عليكم بالتبليغ أنه قد بلغ .)  َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً ( 
مل يبني هنا هل هو شهيد عليهم يف الدنيا أو اآلخرة ؟ ولكنه بني يف موضع آخر أنه شهيد عليهم يف : يقال الشنقيط •

َنا ِبَك على هؤالء َشِهيدًا ( اآلخرة ، وذلك يف قوله  َنا ِمن ُكلِّ أمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئـْ يـَْوَمِئٍذ يـََودُّ الذين َكَفُروْا َوَعَصُوْا َفَكْيَف ِإَذا ِجئـْ
  ... ) .الرسول 

َها(  َلَة الَِّتي ُكْنَت َعَليـْ َكاَن أَوََّل َما َقِدَم   e ىيَّ َأنَّ النَّب( َعِن اْلبَـرَاِء وهي بيت املقدس ، كما روى البخاري )  َوَما َجَعْلَنا اْلِقبـْ
َعَة َعَشَر َشْهراً،  -قَاَل َأْخَوالِِه  أَوْ  -اْلَمِديَنَة نـََزَل َعَلى َأْجَداِدِه  ِمَن األَْنَصاِر ، َوأَنَُّه َصلَّى ِقَبَل بـَْيِت اْلَمْقِدِس ِستََّة َعَشَر َشْهراً، أَْو َسبـْ

َلُتُه ِقَبَل اْلبَـْيِت ، َوأَنَُّه َصلَّى أَوََّل َصالٍَة َصالََّها َصالََة اْلعَ  ْصِر ، َوَصلَّى َمَعُه قـَْوٌم ، َفَخرََج َرُجٌل ِممَّْن َصلَّى وََكاَن يـُْعِجُبُه َأْن َتُكوَن ِقبـْ
ِقَبَل َمكََّة ، َفَداُروا َكَما ُهْم ِقَبَل  eَمَعُه ، َفَمرَّ َعَلى أَْهِل َمْسِجٍد ، َوُهْم رَاِكُعوَن فـََقاَل َأْشَهُد بِاللَِّه َلَقْد َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اللَِّه 

ِقَبَل بـَْيِت اْلَمْقِدِس ، َوأَْهُل اْلِكَتاِب ، فـََلمَّا َوىلَّ َوْجَهُه ِقَبَل اْلبَـْيِت أَْنَكُروا َذِلَك .  ياْليَـُهوُد َقْد أَْعَجبَـُهْم ِإْذ َكاَن ُيَصلِّ اْلبَـْيِت ، وََكاَنِت 
ثـََنا أَبُو ِإْسَحاَق َعِن اْلبَـرَاِء ِىف َحِديِثِه َهَذا أَنَُّه َماَت َعلَ  ٌر َحدَّ َلِة قـَْبَل أَْن ُحتَوََّل رَِجاٌل َوقُِتُلوا ، فـََلْم نَْدِر َما نـَُقوُل ِفيِهْم ، قَاَل ُزَهيـْ ى اْلِقبـْ

  . فَأَنـَْزَل اللَُّه تـََعاَىل ( َوَما َكاَن اللَُّه لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم )
َهاويدل له أيضاً قوله (     ) . الَِّيت ُكْنَت َعَليـْ
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َقِلُب َعَلى َعِقبَـْيِه  ِإالَّ لِنَـْعَلَم َمْن يـَتَِّبعُ  ( أي : إمنا شرعنا لك يا حممد التوجه أوًال إىل بيت املقدس مث صرفناك ) الرَُّسوَل ِممَّْن يـَنـْ
  عنها إىل الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك، ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه، أي : مرتدًا عن دينه. 

راد علماً يرتتب عليه الثواب والعقاب، فال ينايف أنه كان عاملاً به قبل ذلك، وفائدة االختبار ظهور ) امل إال لنعلم ...قوله تعاىل ( 
 األمر للناس .

 هذا العلم هو العلم الذي يقع عليه به اجلزاء ، ألنه إمنا جيازيهم بأعماهلم ال بعلمه القدمي عليهم . قال القرطبي : •
نه اجلاهل أنه تعاىل يستفيد باالختبار علمًا مل يكن يعلمه ، سبحانه وتعاىل عن ظاهر هذه اآلية قد يتوهم م:  الشنقيطي •

وقد بني أنه ال يستفيد باالختبار علمًا مل يكن يعلمه بقوله ، ذلك علو7ا كبرياً ، بل هو تعاىل عامل بكل ما سيكون قبل أن يكون 
)  واهللا َعِليٌم ِبَذاِت الصدور( فقوله  ) َص َما ِيف قـُُلوِبُكْم واهللا َعِليٌم ِبَذاِت الصدورَولَِيْبَتِلَي اهللا َما ِيف ُصُدورُِكْم َولُِيَمحِّ ( جل وعال 
أي علمًا يرتتب  ) ِإالَّ لِنَـْعَلمَ ( ومعىن ...  ،  دليل قاطع على أنه مل يستفد باالختبار شيئًا مل يكن عاملًا به )َولَِيْبَتِليَ ( بعد قوله 

نايف أنه كان عاملًا به قبل ذلك ، وفائدة االختبار ظهور األمر للناس . أما عامل السر والنجوى فهو عليه الثواب والعقاب فال ي
  .   عامل بكل ما سيكون ، كما ال خيفى

: املراد علم ظهور أو علم يرتتب عليه اجلزاء ، ألن علم اهللا الكائن يف األزل ال يرتب عليه اجلزاء  وقال الشيخ ابن عثيمين •
  العبد ويُنظر . حىت ُميتحن

ُلَو َأْخَبارَُكمْ ومثل هذه اآلية قوله تعاىل ( • ُلَونَُّكْم َحىتَّ نـَْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّاِبرِيَن َونـَبـْ َوَلَقْد فـَتَـنَّا الَِّذيَن ) وقوله تعاىل ( َولََنبـْ
أَْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْجلَنََّة َوَلمَّا يـَْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ) وقوله تعاىل ( َمنَّ اْلَكاِذِبنيَ ِمْن قـَْبِلِهْم فـََليَـْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَـْعلَ 

 ) . ِمْنُكْم َويـَْعَلَم الصَّاِبرِينَ 
ي : وإن كان هذا األمر عظيماً يف أي : هذه الفعلة ، وهو صرف التوجه عن بيت املقدس إىل الكعبة ، أ)  َوِإْن َكاَنْت َلَكِبيَرةً (  

  . النفوس
قلوQم وأيقنوا بتصديق الرسول ، وأن كل ما جاء به فهو احلق الذي ال مرية فيه ، وأن اهللا يفعل ما ) ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه ( 

ة واحلجة البالغة يف مجيع ذلك خبالف يشاء ، وحيكم ما يريد ، فله أن يكلف عباده مبا شاء وينسخ ما يشاء ، وله احلكمة التام
َوِإَذا َما الذين يف قلوQم مرض  ، فإنه كلما حدث أمر أحدث هلم شكاً كما حيصل للذين آمنوا إيقان وتصديق ، كما قال تعاىل (

ُهْم َمْن يـَُقوُل أَيُُّكْم زَاَدْتُه َهِذِه ِإميَانًا فََأمَّا الَِّذيَن آَمنُ  َوأَمَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلوQِِْم َمَرٌض  . وا فـَزَاَدتْـُهْم ِإميَانًا َوُهْم َيْسَتْبِشُرونَ أُْنزَِلْت ُسورٌَة َفِمنـْ
  ) .  فـَزَاَدتْـُهْم رِْجساً ِإَىل رِْجِسِهْم َوَماتُوا َوُهْم َكاِفُرونَ 

  يضيع ثواQا عند اهللا .أي : صالتكم إىل بيت املقدس قبل ذلك ما كان ) َوَما َكاَن اللَُّه لُِيِضيَع ِإيَماَنُكْم ( 
ِمَن  - أَْو قَاَل َأْخَوالِِه  -َكاَن أَوََّل َما َقِدَم اْلَمِديَنَة نـََزَل َعَلى َأْجَداِدِه   e أَنَّ النَِّيبَّ (  كما جاء يف احلديث السابق عن الرباء قال  

َلُتُه ِقَبَل اْلبَـْيِت ، َوأَنَُّه األَْنَصاِر ، َوأَنَُّه َصلَّى ِقَبَل بـَْيِت اْلَمْقِدِس ِستََّة َعَشَر َشْهر  َعَة َعَشَر َشْهرًا ، وََكاَن يـُْعِجُبُه أَْن َتُكوَن ِقبـْ ًا ، أَْو َسبـْ
، َوُهْم رَاِكُعوَن َعَلى أَْهِل َمْسِجٍد  َصلَّى أَوََّل َصالٍَة َصالََّها َصالََة اْلَعْصِر ، َوَصلَّى َمَعُه قـَْوٌم ، َفَخرََج َرُجٌل ِممَّْن َصلَّى َمَعُه ، َفَمرَّ 

ِقَبَل َمكََّة ، َفَداُروا َكَما ُهْم ِقَبَل اْلبَـْيِت ، وََكاَنِت اْليَـُهوُد َقْد أَْعَجبَـُهْم ِإْذ َكاَن  eفـََقاَل َأْشَهُد بِاللَِّه َلَقْد َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اللَِّه 
َلِة قـَْبَل َأْن ُحتَوََّل رَِجاٌل ، مَّا َوىلَّ َوْجَهُه ِقَبَل اْلبَـْيِت أَْنَكُروا َذِلَك ُيَصلِّى ِقَبَل بـَْيِت اْلَمْقِدِس ، َوأَْهُل اْلِكَتاِب ، فـَلَ  أَنَُّه َماَت َعَلى اْلِقبـْ

َوَما َكاَن اللَُّه فسرين فسروا (، فجمهور امل َوقُِتُلوا ، فـََلْم نَْدِر َما نـَُقوُل ِفيِهْم ، فَأَنـَْزَل اللَُّه تـََعاَىل ( َوَما َكاَن اللَُّه لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم )
  أي : صالتكم . لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم )



 ٢٤٣

أي : ما ينبغي له وال يليق به تعاىل ، بل هي من املمتنعات عليه ، فأخرب أنه  )َوَما َكاَن اللَُّه لُِيِضيَع ِإميَاَنُكمْ : (  قال السعدي •
ارة عظيمة ملن َمنَّ اهللا عليهم باإلسالم واإلميان ، بأن اهللا سيحفظ ممتنع عليه ، ومستحيل ، أن يضيع إميانكم ، ويف هذا بش

  . ، ويف هذه اآلية ، دليل ملذهب أهل السنة واجلماعة ، أن اإلميان تدخل فيه أعمال اجلوارح ... عليهم إمياMم ، فال يضيعه
  رأفة ، والرأفة أعلى معاين الرمحة . : إن اهللا جبميع عباده ذو ) قال الطبريِإنَّ اللََّه بِالنَّاِس َلَرُؤوٌف ( 

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

ومن رأفته سبحانه وتعاىل:  أنه ال يضيع لعباده طاعة أطاعوه Qا فال يثيبهم عليها ، فمن مات قبل حتويل القبلة هلم ثواQم  •
  م .وأجره

ومن رأفته سبحانه وتعاىل بنا : أنه خوفنا من عقوبته وعذابه ، وMانا عن معصيته ، قبل أن يلقاه العبد يوم القيامة ليستعد للقائه ، 
َنُه أََمدًا بَِعيداً (يـَْوَم جتَُِد ُكلُّ نـَْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْريٍ ُحمَْضرًا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء تـََودُّ َلْو َأنَّ ويتجنب سخطه وغضبه ( نَـَها َوبـَيـْ بـَيـْ

رُُكُم اللَُّه نـَْفَسُه َواللَُّه َرُؤوٌف بِاْلِعَباِد)    .َوُحيَذِّ
ُهَو ومن رأفته : أنه أرسل رسله وأنزل كتبه اليت تبني شرعه ، لينقذ الناس من ظلمات الشرك واجلاهلية إىل نور التوحيد واهلداية (

  ) . ِه آيَاٍت بـَيـَِّناٍت لُِيْخرَِجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر َوِإنَّ اللََّه ِبُكْم َلَرُؤوٌف َرِحيمٌ الَِّذي يـُنَـزُِّل َعَلى َعْبدِ 
ُمثَّ تَاَب ومن رأفته : أنه يقبل توبة التائبني ، وال يُرد عن بابه العاصني املنيبني ، مهما كثرت سيئا5م ، وتعاظمت خطيئا5م (

  ) . Qِِْم َرُؤوٌف َرِحيمٌ  َعَلْيِهْم ِإنَّهُ 
ومن رأفته : تسخريه ملا يف السماوات وما يف األرض ملصلحة اإلنسان ومنفعته ، وخلقه األنعام لريكب على ظهرها فتحمله 

  ) . نـُْفِس ِإنَّ رَبَُّكْم َلَرُؤوٌف َرِحيمٌ َوَحتِْمُل أَثـَْقاَلُكْم ِإَىل بـََلٍد ملَْ َتُكونُوا بَالِِغيِه ِإالَّ ِبِشقِّ اْألَ املسافات الشاسعة ، هو ومتاعه وزاده (
فَِإْن َكذَّبُوَك فـَُقْل الرحيم اسم من أمساء اهللا ، فيجب إثبات ذلك ، وهو متضمن لصفة الرمحة الواسعة كما قال تعاىل ()  رَِحيمٌ ( 

  ) . رَبُُّكْم ُذو َرْمحٍَة َواِسَعةٍ 
  ) . ِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ ) وقال تعاىل ( ورمحَ ِة َورَبَُّك اْلَغُفوُر ُذو الرَّمحَْ وقال تعاىل (

  ورمحته سبحانه وتعاىل تنقسم إىل قسمني :
  رمحة ذاتية ثابتة هللا تعاىل .

، والرمحة الفعلية تنقسم أيضًا إىل ) يـَْغِفُر لَِمْن َيَشاُء َويـَُعذُِّب َمْن َيَشاءُ ،كما قال تعاىل (ة فعليه يوصلها من شاء من عباده ورمح
  قسمني :

  رمحة عامة جلميع اخللق يف الدنيا واآلخرة .
  ) . وََكاَن بِاْلُمْؤِمِنَني َرِحيماً ورمحة خاصة باملؤمنني يف الدنيا واآلخرة ،كما قال تعاىل (

  : وهيوإذا كان اهللا رحيماً فينبغي أن نعمل باألسباب اليت تنال Qا الرمحة ،  •
  رمحة الناس . أوًال :
  يف األرض يرمحكم من يف السماء ) رواه أبو داود .( ارمحوا من  eقال 

  ( إمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء ) . eوقال 
  ( والشاة إن رمحتها رمحك اهللا ) . eوقال 
  اإلحسان . ثانياً :



 ٢٤٤

  ) . ِإنَّ َرْمحََت اللَِّه َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننيَ قال تعاىل (
  . eطاعة الرسول  ثالثاً :

  . ) ِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ َوأَ قال تعاىل (
 السماحة يف البيع والشراء . رابعاً :

  رجًال مسحاً إذا باع وإذا اشرتى وإذا اقتضى ) . رواه البخاري   ( رحم اهللا eقال رسول اهللا 
 عيادة املريض . :خامساً 

 مريضاً خاض يف الرمحة ) . ( من عاد eقال رسول اهللا 
 األهل . يام الليل وإيقاظق سادساً :

 وجهها املاء ) رواه أبو داود . رجًال قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته ، فإن أبت نضح يف ( رحم اهللا eقال رسول اهللا 
 احللق يف النسك . سابعاً :

 ارحم احمللقني ثالثاً ) . ( اللهم eقال رسول اهللا 
  . جمالس الذكر ثامناً :

  وغشيتهم الرمحة ...) . رواه مسلم . املالئكة قوم يذكرون اهللا إال حفتهم دقال رسول اهللا : ال يقع
  اجللوس يف املسجد . تاسعاً :

 تقول : اللهم اغفر له اللهم ارمحه ) متفق عليه . مصاله املالئكة تستغفر للمصلي مادام يف ( إن eقال رسول اهللا 
 وتبليغه . مساع حديث الرسول عاشرًا :

 . فرب مبلغ أوعى من سامع ) رواه ابن حبان مسعه ، من مسع مين حديثاً فبلغه كما ( رحم اهللا eقال رسول اهللا 
  اإلنصات للقرآن .الحادي عشر : 

  ) . َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ قال تعاىل (
  الفوائد :

  ضلها .أن هذه األمة هي خري األمم وأف - ١
  . eوشهادته على أمته وتشريفه وتكرميه  eإثبات رسالته  - ٢
  تشريف هذه األمة وتكرميها حبيث تشهد على مجيع األمم ، وال يشهد عليها إال رسوهلا .- ٣
  اشرتاط العدالة يف الشهود . - ٤
نًا للناس ، ليظهر من يتبع الرسول بالتوجه يف الصالة إىل بيت املقدس مث حتويله إىل الكعبة ابتالء وامتحا eأن يف أمره - ٥

  ويطيعه ، وحال من يرجع على عقبيه ويرتد .
  وجوب اتباع الرسول وتأكيد ذلك . - ٦
  إثبات علم اهللا . - ٧
أن صرف القبلة من بيت املقدس إىل املسجد احلرام أمر كبري وحدث عظيم ، ليس من السهل التسليم به وقبوله إال على من - ٨

  اإلميان واليقني .هداهم اهللا من أهل 
  
  



 ٢٤٥

َولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلحَ (  ْرَضاَها فـَ َلًة تـَ َولِّيَـنََّك ِقبـْ َلنـُ َولُّوا َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك ِفي السََّماِء فـَ َراِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فـَ
  .أَنَُّه اْلَحقُّ ِمْن رَبِِّهْم َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا يـَْعَمُلوَن)  ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب لَيَـْعَلُمونَ 

  ] . ١٤٤:  سورة البقرة[ 
 -------------  

َقلَُّب َوْجِهَك ِفي السََّماِء (  ارع منسوبًا إىل اهللا ، فإن ذلك يعين املبالغة يف التحقيق . ) إذا دخلت على املض ( قد )َقْد نـََرى تـَ
) أي : توجهك بوجهك وبصرك إىل السماء حال الدعاء ، تنظر إليها ، وتنتظر  تـََقلَُّب َوْجِهَك ِيف السََّماءِ رأينا ذلك ( أي : قد 

  أمر اهللا لك ووحيه إليك ، بتحويل القبلة إىل الكعبة .
وكان أكثر أهلها اليهود فأمره  ملا هاجر إىل املدينة r: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة ، وذلك أن رسول اهللا  قال ابن عباس

بضعة عشر شهراً ، وكان حيب قبلة إبراهيم ، فكان يدعو  eاهللا أن يستقبل بيت املقدس ، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول اهللا 
  إىل اهللا وينظر إىل السماء فأنزل اهللا ( قد نرى ... إىل قوله : فولوا وجوهكم شطره ) .   ( تفسري ابن كثري ) .

: املقصد تقلب البصر ، وذكر الوجه ألنه أعم وأشرف ، وهو املستعمل يف طلب الرغائب ، تقول : بذلت  ن عطيةقال اب •
  .            وجهي يف كذا ، وفعلت لوجه فالن 

  : هو من الوالية ، أي : فلنعطينك ذلك ، واألول أوىل .وقيل  أي : فلنجعلنك متولياً إىل جهتها ،) فـََلنُـَولِّيَـنََّك ( 
ْرَضاَها ( قِ  َلًة تـَ ، َوأَنَُّه َصلَّى ِقَبَل بـَْيِت اْلَمْقِدِس ِستََّة َعَشَر ( ...  وهي املسجد احلرام ، كما يف حديث الرباء بن عازب وفيه) بـْ

َلُتُه ِقَبَل اْلبَـْيِت ، َوأَنَُّه  َعَة َعَشَر َشْهراً ، وََكاَن يـُْعِجُبُه َأْن َتُكوَن ِقبـْ َصلَّى أَوََّل َصالٍَة َصالََّها َصالََة اْلَعْصِر ، َوَصلَّى َمَعُه َشْهراً ، أَْو َسبـْ
ِقَبَل  eَلَقْد َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اللَِّه  قـَْوٌم ، َفَخرََج َرُجٌل ِممَّْن َصلَّى َمَعُه ، َفَمرَّ َعَلى أَْهِل َمْسِجٍد ، َوُهْم رَاِكُعوَن فـََقاَل َأْشَهُد بِاللَّهِ 

  . .... )َمكََّة 
ْرَضاَهاقوله تعاىل ( •     املراد Qذا الرضا رضا احملبة بالطبع ، ال رضا التسليم واالنقياد ألمر اهللا .  ) تـَ
َولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم (    املراد بالشطر هنا : الناحية واجلهة ، واملراد بشطر املسجد : الكعبة .) فـَ
َولُّ (    أي : وحيثما كنتم أيها املؤمنون فتوجهوا يف صالتكم حنو الكعبة .) وا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فـَ
وألمته ، حولت القبلة من بيت املقدس إىل املسجد احلرام ، ونسخ التوجه إىل بيت املقدس  Qeذا اخلطاب واألمر له  •

  بالتوجه إىل الكعبة .
بة صالة العصر ، كما يف حديث الرباء ، وروي أن أول صالة صالها إىل إىل الكع eوكان أول صالة صالها رسول اهللا  •

  الكعبة صالة الظهر ، وكان ذلك يف منتصف رجب ، وقيل يف منتصف شعبان .
أمر تعاىل باستقبال الكعبة من مجيع جهات األرض شرقًا وغربًا ومشاًال وجنوبًا ، وال يستثىن من هذا شيء  قال ابن كثير : •

 حال السفر ، فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه حنو الكعبة ، وكذا يف حال املسايفة يف القتال يصلي على كل سوى النافلة يف
  حال ، وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان خمطئاً يف نفس األمر ، ألن اهللا تعاىل ال يكلف نفساً إال وسعها .

ملراد من الوجه ههنا مجلة بدن اإلنسان ألن الواجب على اإلنسان أن يستقبل القبلة ا )  وجوهكم: قوله تعاىل (  قال الرازي •
جبملته ال بوجهه فقط والوجه يذكر ويراد به نفس الشيء ألن الوجه أشرف األعضاء وألن بالوجه متيز بعض الناس عن بعض، 

  فلهذا السبب قد يعرب عن كل الذات بالوجه . 



 ٢٤٦

َولُّوا ُوُجوهَ قوله تعاىل ( • كان   uوإمنا ذكر احلق تعاىل شطر املسجد ، أي : جهته ، دون عني الكعبة ، ألنه ) ُكْم َشْطَرهُ فـَ
يف املدينة ، والبعيد يكفيه مراعاة اجلهة ، فإن استقبال عينها َحرٌج عليه ، خبالف القريب ، فإنه يسهل عليه مسامته العني . وقيل 

  ي . عّينها له بالوحي فسميت قبلة وحْ  u: إن جربيل 
  اآلية الكرمية تكرار ؟ هل يففإن قيل :  •

  هذا ليس بتكرار ، وبيانه من وجهني .
حيثَما ُكنُتْم فـََولُّوْا ( ال مع األمة ، وقوله  uخطاب مع الرسول )  فـََوّل َوْجَهَك َشْطَر املسجد احلرام( أن قوله تعاىل  أحدهما : 

  . خطاب مع الكل ) ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ 
: أن املراد باألوىل خماطبتهم وهم باملدينة خاصة ، وقد كان من اجلائز لو وقع االختصار عليه أن يظن أن هذه القبلة  وثانيهما 

  قبلة ألهل املدينة خاصة ، فبني اهللا تعاىل أMم أينما حصلوا من بقاع األرض جيب أن يستقبلوا حنو هذه القبلة . 
أي : وإن اليهود يعلمون أن حتويل القبلة من بيت املقدس هو احلق )  يَـْعَلُموَن أَنَُّه اْلَحقُّ ِمْن رَبِِّهمْ َوِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب لَ ( 

  من رQم .
 : كيف يعلمون أنه حق وليس ذلك من دينهم وال يف كتاQم ؟ فإن قيل •

  نيب علموا أنه ال يقول إال احلق . eأMم ملا علموا من كتاQم أن حممداً  قيل :
  أMم علموا من دينهم جواز النسخ . وقيل :

  . أن يف كتاQم األمر بالتوجه إليهاوقيل : 
  ] . ١٠٩/  ٢] [ تفسري القرطيب :  ١٥٧/  ١[ زاد املسري :  يعلمون أن املسجد احلرام قبلة إبراهيم . أMموقيل : 

 –يعلمون أن اهللا تعاىل  –افكم عن بيت املقدس : أي : وإن اليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة ، وانصر  قال ابن كثير •
وأمته ، وما خصه اهللا تعاىل به وشرفه ، من  eسيوجهك إليها ، مبا يف كتبهم عن أنبيائهم ، من النعت والصفة لرسول اهللا 

  الشريعة الكاملة العظيمة ، ولكن أهل الكتاب يتكامتون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً .
  ] . ٧٤تقدم تفسريها عند آية [  ِبَغاِفٍل َعمَّا يـَْعَمُلوَن)  َوَما اللَّهُ (  

  الفوائد :
  إثبات علو اهللا .- ١
  إثبات عظمة اهللا لقوله ( فلنولينك ) فإن ضمري اجلمع للتعظيم .- ٢
  وجوب االجتاه إىل املسجد احلرام يف الصالة . - ٣
  عظمة هذا املسجد لوصفه باحلرام . - ٤
  لنصارى .بيان عناد اليهود وا - ٥
  انتفاء الغفلة عن اهللا تعاىل لكمال علمه وإحاطته Qم . - ٦
  5ديد هؤالء املعاندين . - ٧
  
  
  
  



 ٢٤٧

َلتَـُهْم َومَ  َلَتَك َوَما أَْنَت بَِتاِبٍع ِقبـْ ْيَت الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِبُكلِّ آيٍَة َما تَِبُعوا ِقبـْ َلَة بَـ (َولَِئْن أَتـَ ْعٍض َولَِئِن اتـَّبَـْعَت ا بـَْعُضُهْم بَِتاِبٍع ِقبـْ
  .َأْهَواَءُهْم ِمْن بـَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ِإنََّك ِإذًا َلِمَن الظَّاِلِميَن) 

  ] . ١٤٥سورة البقرة: [ 
 ---------------  

َلَتَك  ْيَت الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِبُكلِّ آيٍَة َما تَِبُعوا ِقبـْ كفر اليهود وعنادهم وخمالفتهم ما يعرفونه من شأن   خيرب تعاىل عن) (َولَِئْن أَتـَ
ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت ، وأنه لو قام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به ملا اتبعوه وتركوا أهواءهم كما قال تعاىل ( eرسول اهللا 

  ) . يـََرُوا اْلَعَذاَب اْألَلِيمَ َوَلْو َجاَءتْـُهْم ُكلُّ آيٍَة َحىتَّ .  َعَلْيِهْم َكِلَمُت رَبَِّك ال يـُْؤِمُنونَ 
أي : ال تشتغل Qم وال تفكر  ، وإبعاد الشغل والفكر يف هؤالء عنه e: إراحة قلب النيب  بذلك eوفائدة إخبار النيب  •

  .فيهم 
َلتَـُهْم (  ال تتبع يا حممد قبلتهم ،  ، أي : e)  هذا اإلخبار ميكن أن يكون مبعىن النهي من اهللا سبحانه لنبيه َوَما أَْنَت بَِتاِبٍع ِقبـْ

إىل القبلة اليت كان عليها . ( قاله  eوميكن أن يكون على ظاهره دفعًا ألطماع أهل الكتاب ، وقطعًا ملا يرجونه من رجوعه 
  الشوكاين ) .

م مستمسكون ملا أمره اهللا تعاىل به ، وأنه كما ه e: هو إخبار عن شدة متابعة الرسول  قال ابن كثيروالثاين أوىل ، وهلذا 
  بآرائهم وأهوائهم ، فهو أيضاً مستمسك بأمر اهللا وطاعته واتباع مرضاته ، وأنه ال يتبع أهواءهم يف مجيع أحواله .  

َلَة بـَْعٍض (  ) أي : إن النصارى ال يتبعون قبلة اليهود ، كما أن اليهود ال يتبعون قبلة النصارى ، ملا بينهم َوَما بـَْعُضُهْم بَِتاِبٍع ِقبـْ
  . من العداوة واخلالف الشديد

  ) .  اْلِكَتابَ َوقَاَلِت اْليَـُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعَلى َشْيٍء َوقَاَلِت النََّصاَرى لَْيَسِت اْليَـُهوُد َعَلى َشْيٍء َوُهْم يـَتـُْلونَ كما قال تعاىل (
  أي : ما يهوونه ويريدونه .) َولَِئِن اتـَّبَـْعَت َأْهَواَءُهْم ( 

ْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما : هو امليل عن احلق واملخالفة له بال دليل من شرع أو عقل ، وهو ضد اهلدى كما قال تعاىل ( إواهلوى 
ُم اْهلَُدى ِِّQتـَْهَوى اْألَنـُْفُس َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمْن َر . (  

يه جمرد أهوية  نفس، حىت هم يف قلوQم يعلمون أنه ألن ما هم عل، ومل يقل دينهم ) أهواءهم ( إمنا قال:  :  قال السعدي •
  ) .أَفـَرَأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإَهلَُه َهَواُه (  ليس بدين، ومن ترك الدين، اتبع اهلوى وال حمالة، قال تعاىل

على باطل وعلى عناد منهم أي : من بعد ما وصل إليك من العلم بإبالغي إياك أMم مقيمون )  ِمْن بـَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلمِ ( 
وسائر ولده من بعده من الرسل  uللحق ومعرفة منهم أن القبلة اليت وجهتك إليها هي القبلة اليت فرضت على أبيك إبراهيم 

  التوجه حنوها .
                                                            ركني طاعيت .يعين : إنك إذا فعلت ذلك من عبادي الظلمة أنفسهم املخالفني أمري والتا)  ِإنََّك ِإذًا َلِمَن الظَّاِلِمينَ  (

فإن أمته داخلة يف  eوأي ظلم أعظم، من ظلم، من علم احلق والباطل، فآثر الباطل على احلق، وهذا وإن كان اخلطاب له 
. فغريه من باب أوىل وأحرى ،ثرة حسناتهمع علو مرتبته، وك صار ظاملاً  -وحاشاه-لو فعل ذلك  e، فإذا كان هو ذلك، وأيضاً 

  ( تفسري السعدي ) .
  واملراد أمته . eهذا اخلطاب للنيب  •
  ويف اآلية 5ديد ووعيد للعامل عن خمالفة احلق الذي يعلمه ، فإن العامل احلجة عليه أقوم من غريه . •

  ) . ُلوَها َكَمَثِل احلَِْماِر َحيِْمُل َأْسَفاراً َمَثُل الَِّذيَن ُمحُِّلوا التـَّْورَاَة ُمثَّ ملَْ َحيْمِ كما قال تعاىل (



 ٢٤٨

َها فَأَتْـبَـَعُه الشَّْيطَاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاوِينَ وقال تعاىل ( َناُه آيَاتَِنا فَاْنَسَلَخ ِمنـْ َنا َلَرفـَْعَناُه Qَِا َوَلِكنَُّه َأْخَلَد .  َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ الَِّذي آتـَيـْ َوَلْو ِشئـْ
  ... ) . ْرِض َواتـََّبَع َهَواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َحتِْمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث أَْو تـَتـْرُْكُه يـَْلَهثْ ِإَىل اْألَ 

ويف احلديث ( ... يؤتى بالرجل فتندلق أقتاب بطنه فيدور Qا يف النار كما يدور احلمار برحاه ... احلديث وفيه : أنه يقول :  
  وال آتيه ، وأMاكم عن املنكر وآتيه ) متفق عليه . كنت آمركم باملعروف

  وحديث ( أول من تسعر Qم النار ثالثة ، ... ومنهم : عامل تعلم العلم ليقال : عامل ) رواه مسلم .
 : ... وإن كان من أهل العلم والفهم املميزين بني احلق والباطل كان يف اتباعه ألهويتهم ممن أضله اهللا على قال الشوكاني •

علم وختم على قلبه ، وصار نقمة على عباد اهللا ومصيبة صبها اهللا على املقصرين ، ألMم يعتقدون أنه يف علمه وفهمه ال مييل 
  إال إىل حق ، وال يتبع إال الصواب ، فيضلون بضالله ، فيكون عليه إمثه وإمث من اقتدى به إىل يوم القيامة .          

  الفوائد :
  معرفته وقيام األدلة عليه من صفات أهل الكتاب وخباصة اليهود . أن رد احلق بعد - ١
  اختالف قبلة اليهود والنصارى ، فاليهود قبلتهم إىل بيت املقدس ، والنصارى قبلتهم إىل املشرق . - ٢
  ذم أهل الكتاب باتباعهم أهواءهم .- ٣
  وجوب اتباع احلق إذا ظهرت آياته . - ٤
  غري املؤمنني .حتذير األمة من اتباع أهواء  - ٥
ُهْم لََيْكُتُموَن اْلحَ  (  َناَءُهْم َوِإنَّ َفرِيقًا ِمنـْ َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـْ يـْ اْلَحقُّ ِمْن رَبَِّك َفال  . قَّ َوُهْم يـَْعَلُمونَ الَِّذيَن آتـَ

  .)  َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَترِينَ 
  . ] ١٤٧ – ١٤٦سورة البقرة: [ 

 -------------  
َناُهُم اْلِكَتاَب  (   من علماء أهل الكتاب .) الَِّذيَن آتـَيـْ

  اختلف يف مرجع الضمري :) يـَْعرُِفونَُه ( 
أي يعرفونه معرفة جلية ، مييزون بينه وبني غريه كما يعرفون أبناءهم ، ال تشتبه عليهم وأبناء  e: إنه عائد إىل رسول اهللا فقيل 
  غريهم.

الضمري يف قوله ( يـَْعرُِفونَُه ) راجع إىل أمر القبلة : أي علماء أهل الكتاب يعرفون أمر القبلة اليت نقلت إليها كما إن وقيل : 
  يعرفون أبناءهم وهو قول ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد .

  ورجح هذا القول الطربي والشوكاين ، ألن السياق يف أمر القبلة .
  ، وقال : واعلم أن القول األول أوىل من وجوه : ورجح الرازي القول األول 

أن الضمري إمنا يرجع إىل مذكور سابق ، وأقرب املذكورات العلم يف قوله (ّمن بـَْعِد َما َجاءَك ِمَن العلم ) واملراد من ذلك  أحدها :
  مر القبلة فما تقدم ذكره البتة.العلم : النبوة ، فكأنه تعاىل قال : إMم يعرفون ذلك العلم كما يعرفون أبناءهم ، وأما أ

مذكورة يف  e: أن اهللا تعاىل ما أخرب يف القرآن أن أمر حتويل القبلة مذكور يف التوراة واإلجنيل ، وأخرب فيه أن نبوة حممد وثانيها 
  التوراة واإلجنيل ، فكان صرف هذه املعرفة إىل أمر النبوة أوىل.

، فأما أمر القبلة فذلك إمنا يثبت ألنه أحد ما جاء به  uا إال على صدق حممد أن املعجزات ال تدل أول داللتهوثالثها : 
  فكان صرف هذه املعرفة إىل أمر النبوة أوىل.  eحممد 



 ٢٤٩

َناَءُهْم (     أي : كما يعرف أحدهم ابنه ال امرتاء وال شك .) َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـْ
أشّد من معرفيت  eبالغة يف وصف املعرفة ، وقال عبد اهللا بن سالم معرفيت بالنيب م )َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـَْناَءُهْم قال يف التسهيل (   •

  . بابين؛ ألن ابين قد ميكن فيه الشك
اته ، وكمال دينه ، وفضيلة أمته ، قال وذكر صف eوإمنا كانوا يعرفونه كمعرفتهم أبناءهم ، ملا جاء يف كتبهم من البشارة به  •

جنِْيِل يَْأُمُرُهْم بِالْ  الَِّذيَن يـَتَِّبُعونَ تعاىل (  َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر الرَُّسوَل النَِّيبَّ اْألُمِّيَّ الَِّذي جيَُِدونَُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم ِيف التـَّْورَاِة َواْإلِ َمْعُروِف َويـَنـْ
ُهْم إِ    ) . ْصَرُهْم َواْألَْغالَل الَِّيت َكاَنْت َعَلْيِهمْ َوحيُِلُّ َهلُُم الطَّيَِّباِت َوُحيَرُِّم َعَلْيِهُم اْخلََباِئَث َوَيَضُع َعنـْ

قال : ألين لست أشك  أنا أعلم به مين بابين ، قال : ومل ؟ (فقال  eأنه سأل عبد اهللا بن سالم عن رسول اهللا  tعن عمر 
  ) .فقبل عمر رأسه  يف حممد أنه نيب وأما ولدي فلعل والدته خانت .

  بني أبناء الناس كلهم ، ال يشك أحد وال ميرتي يف معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم . كما يعرفون أبناءهم من  وقيل :
  مل خص األبناء الذكور ؟ : فإن قيل •

  اجلواب : ألن الذكور أعرف وأشهر وهم بصحبة اآلباء ألزم وبقلوQم ألصق .
ُهْم لََيْكُتُموَن اْلَحقَّ (  ،  eالتحقق واإلتقان العلمي ليكتمون احلق وما يف كتبهم من صفة حممد : ومع هذا أي) َوِإنَّ َفرِيقًا ِمنـْ

  وعلى القول الثاين يكتمون احلق يف أمر القبلة .
  أن حممد على احلق ومع هذا كتموه .َوُهْم يـَْعَلُموَن) ( 
  فيه حترمي كتم العلم واحلق ، وأن من فعل ذلك ففيه شبه من اليهود . •
إظهار احلق، وتبيينه وتزيينه، بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال، وغري ذلك، وإبطال فالعامل عليه قال السعدي :  •

  .مالء الكامتون، عكسوا األمر، فانعكست أحواهلؤ الباطل ومتييزه عن احلق، وتشيينه، وتقبيحه للنفوس، بكل طريق مؤد لذلك، فه
  مد من أمر القبلة هو احلق الثابت .أي : ما أوحاه اهللا إليك يا حم) اْلَحقُّ ِمْن رَبَِّك ( 
  أي : فال تكونني من الشاكني .)  َفال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَترِينَ ( 
  واملراد أمته . eواخلطاب للنيب  •
شاكاً يف أن احلق من ربه ، أو يف أن القبلة اليت وجهه اهللا إليها حق من اهللا  e: فإن قال قائل : أو كان النيب  قال الطبري •

M ي عن الشك ؟ قيل : ذلك من الكالم الذي خترجه العرب خمرج األمر أو النهي للمخاطب به واملراد به غريه ، كما قال حىت
  ) .      يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ اتَِّق اللََّه َوال ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقنيَ جل ثناؤه (

  الفوائد :
  ته ، وأن ما جاء به حق ، كما يعرفون أبناءهم .وصدق رسال eمعرفة أهل الكتاب للنيب  - ١
  أن من صفات أهل الكتاب كتم العلم . - ٢
  أن من كتم العلم من هذه األمة ففيه شبه من اليهود . - ٣
  أن من رد احلق وخالفه عن علم ومعرفة أعظم جرماً وأشد ذماً ممن رده وخالفه عن جهل . - ٤
  ه وأوليائه .إثبات ربوبية اهللا عز وجل اخلاصة لرسل- ٥
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َراِت أَْيَن َما َتُكونُوا يَْأِت ِبُكُم اللَُّه َجِميعاً ِإنَّ اللَّ     . َه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر)(َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها فَاْسَتِبُقوا اْلَخيـْ
  ] .١٤٨سورة البقرة: [  

 ---------------  
أي : لكل أمة من األمم قبلة هو موليها ومتوجه هلا ، يعين بذلك أهل األديان ، لليهودي وجهة هو )  (َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها 

  موليها ، وللنصراين وجهة هو موليها ، وهداكم أنتم أيتها األمة إىل القبلة اليت هي القبلة . 
َهاجًا َوَلْو َشاَء اللَُّه جلَََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرعَ : وهذه اآلية شبيهة بقوله تعاىل ( قال ابن كثير • ًة َوِمنـْ

يعاً  ُلوَُكْم ِيف َما آتَاُكْم فَاْسَتِبُقوا اْخلَيـْرَاِت ِإَىل اللَِّه َمْرِجُعُكْم مجَِ   ) .لَِيبـْ
، لكن هذا  مشالية ، أو شرقية أو غربية: املراد لكل قوم من املسلمني وجهة أي جهة من الكعبة يصلي إليها : جنوبية أو  وقيل

  أصح .فيه ضعف واألول 
) الضمري راجع إىل لفظ ( كل ) أي : لكل صاحب ملة قبلة ، صاحب القبلة موليها وجهه، وقيل:  هو موليهاقوله تعاىل (  •

  . أصحواألول  إن الضمري يف قوله ( هو موليها ) إىل اهللا ، واملعىن : ولكلٍّ وجهة اهللا عز وجل موليه إياها ،
َراِت (  أي : بادروا إىل ما أمركم اهللا من استقبال البيت احلرام كما يفيده السياق ، وإن كان ظاهره األمر ) فَاْسَتِبُقوا اْلَخيـْ

  ده العموم املستفاد من تعريف اخلريات .كل ما يصدق عليه أنه خري كما يفيباالستباق إىل  
خلريات قدر زائد على األمر بفعل اخلريات ، فإن االستباق إليها يتضمن فعلها : واألمر باالستباق إىل ا قال السعدي •

  وتكميلها ، وإيقاعها على أكمل األحوال ، واملبادرة إليها .
  فينبغي للمسلم أن يبادر للخريات واألعمال الصاحلات الواجبات واملستحبات كما أمر اهللا بذلك . •

  ) . َرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواْألَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنيَ َوَسارُِعوا ِإَىل َمْغفِ كما قال تعاىل (
  ) . َساِبُقوا ِإَىل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض السََّماِء َواْألَْرضِ وقال تعاىل (
  ) . ِمْنُه نَِذيٌر ُمِبنيٌ َفِفرُّوا ِإَىل اللَِّه ِإينِّ َلُكْم وقال تعاىل (

  ) . ِيف َذِلَك فـَْلَيتَـَناَفِس اْلُمتَـَناِفُسونَ وقال تعاىل ( و 
ا أُولَِئَك ُيَسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْرَاِت َوُهْم هلََ ) و( ُيَسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْرَاِت َويَْدُعونـََنا َرَغبًا َوَرَهبًا وََكانُوا لََنا َخاِشِعنيَ وامتدح أولياءه بأMم (

  ) . َساِبُقونَ 
( لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول ، مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا ، ولو يعلمون ما يف التهجري  eوقال 

  الستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبواً ) متفق عليه .
  ، وميسي مؤمناً ويصبح كافراً) رواه مسلم .يصبح الرجل مؤمناً وميسي كافراً  ،املظلم األعمال فتناً كقطع الليل (بادروا ب eوقال 

  وصحابته يبادرون للخريات . eوقد كان الرسول  •
باملدينة العصر ، فسلم مث قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس  eفقد ثبت يف البخاري عن عقبة بن احلارث قال ( صليُت وراء النيب 

ئه ، ففزع الناس من سرعته ، فخرج عليهم ، فرأى أMم قد عجبوا من سرعته ، قال : ذكرت شيئًا من ِتْربٍ إىل بعض ُحَجر نسا
  عندنا ، فكرهت أن حيبسين فأمرت بقسمته ) [ الترب : قطع ذهب أو فضة ] .

: أسألك مرافقتك  فأتيته بوضوئه وحاجته ، فقال يل : سلين ، فقلت eوعن ربيعة بن كعب قال ( كنت أبيت مع رسول اهللا 
  يف اجلنة ، قال : فأعين على نفسك بكثرة السجود ) رواه مسلم .
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َرَجاِت اْلُعَلى َوالنَِّعيمِ  eَوَهَذا َحِديُث قـُتَـْيَبَة َأنَّ فـَُقرَاَء اْلُمَهاِجرِيَن أَتـَْوا َرُسوَل اللَِّه  - َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة و   فـََقاُلوا َذَهَب أَْهُل الدُّثُوِر بِالدَّ
َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوُم َويـََتَصدَُّقوُن َوَال نـََتَصدَُّق َويـُْعِتُقوَن َوَال نـُْعِتُق . فـََقاَل  يقَاُلوا ُيَصلُّوَن َكَما ُنَصلِّ » . َوَما َذاَك « اْلُمِقيِم . فـََقاَل 

ْم َوَتْسِبُقوَن ِبِه َمْن بـَْعدَُكْم َوَال َيُكوُن َأَحٌد أَْفَضَل ِمْنُكْم ِإالَّ َمْن َصَنَع أََفَال أَُعلُِّمُكْم َشْيئًا ُتْدرُِكوَن ِبِه َمْن َسبَـَقكُ «  eَرُسوُل اللَِّه 
قَاَل أَبُو » . ًة ُتَسبُِّحوَن َوُتَكبـُِّروَن َوَحتَْمُدوَن ُدبـَُر ُكلِّ َصالٍَة َثالَثًا َوَثالَِثَني َمرَّ « قَاُلوا بـََلى يَا َرُسوَل اللَِّه . قَاَل » . ِمْثَل َما َصنَـْعُتْم 

َع ِإْخَوانـَُنا أَْهُل اَألْمَواِل ِمبَا فـََعْلَنا فـََفَعُلوا ِمثْـَلُه . فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  eَصاِلٍح فـََرَجَع فـَُقرَاُء اْلُمَهاِجرِيَن ِإَىل َرُسوِل اللَِّه  «  eفـََقالُوا مسَِ
  م .) رواه مسلَذِلَك َفْضُل اللَِّه يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء 

يتنافسون يف اخلري ويفرح بعضهم ببعض باشرتاكهم فيه ، بل حيض  e: ... كما كان أصحاب رسول اهللا  قال ابن القيم
  بعضهم بعضاً ، وهي نوع من املسابقة ، وقد قال تعاىل : ( سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض ) .

: قل كما يقولون ، فإذا  eا رسول اهللا ! إن املؤذنني يفضلوننا ، فقال رسول اهللا : ي وعن عبد اهللا بن عمرو ( أن رجًال قال
  انتهيت فسل تعط ) رواه أبو داود .

  ومن املسارعة إىل اخلريات التأسف على فوا5ا ، ومن األمثلة على ذلك : •
  ه من اخلري مما يقدر عليه غريهم .: ما جاء يف احلديث السابق : حيث كان الفقراء حيزنون على ما يتعذر عليهم فعل أوالً 
  : احلزن على التخلف عن اخلروج يف اجلهاد لعدم القدرة على آلته . ثانياً 

ُلُكْم َعَلْيِه تـََولَّْوا َوأَْعيُـنُـُهْم تَ كما قال تعاىل (  ْمِع َحَزنًا َأّال ِفيُض ِمَن اَوال َعَلى الَِّذيَن ِإَذا َما أَتـَْوَك لَِتْحِمَلُهْم قـُْلَت ال َأِجُد َما َأمحِْ لدَّ
  .جيَُِدوا َما يـُْنِفُقوَن) 

  : التأسف على فعل الطاعة . ثالثاً 
فإن ابن عمر ملا بلغـه حديث ( من شهد اجلنازة حىت تدفن فله قرياط ، ومن شهدها حىت يصلى عليها فله قرياطان ) قال : لقد 

  فرطنا يف قراريط كثرية .
  ريات ؟ملاذا ينبغي أن نبادر ونسارع إىل اخل •

  استجابة ألمر اهللا ورسوله . أوًال :
  ....) يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُحيِْييُكمْ ، وقد تعاىل (سبقتكما يف اآليات واألحاديث اليت 

  قبل حدوث الشواغل من فقر أو موت أو هرم أو ... . ثانياً :
ضًا مفسدًا ، أو موتاً ( بادروا باألعمال سبعًا ، هل تنتظرون إىل فْقرًا منسيًا ، أو غىن مطغيًا ، أو مر  e احلديث قال كما يف
  . ) رواه الرتمذي وفيه ضعف .جمهزاً ..

( اغتنم مخساً قبل مخس : حياتك قبل موتك ، وفراغك قبل شغلك ، وصحتك قبل مرضك ، وغناك قبل  eويف احلديث قال 
  قرك ، ... ) رواه احلاكم .ف

فاإلنسان إذا انشغل بفقره ال يستطيع أن يؤدي ويسارع لألعمال الصاحلات ، وكذا إذا مرض ، فإنه ينشغل مبرضه ، وكذا ال 
  يدري مىت يأتيه املوت ، فاملوت يأيت بغتة والقرب صندوق العمل .

  قبل الفنت املانعة من العمل . ثالثاً :
  األعمال فتناً كقطع الليل املظلم، يصبح الرجل مؤمناً وميسي كافراً، وميسي مؤمناً ويصبح كافراً). رواه مسلم (بادروا ب eكما قال   

فاإلنسان ينبغي أن يبادر باألعمال الصاحلة قبل وقوع الفنت فينشغل Qا ، فتشغله عن التفرغ للعمل الصاحل ، كما هو حال كثري 
فتنًا ، أي ،  –أي الصاحلة  –حلة سبب للنجاة من الفنت ، وهلذا قال ( بادروا باألعمال من الناس اآلن ، وأيضًا األعمال الصا
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قبل وقوع الفنت ، فالعمل الصاحل من إخالص هللا ومتابعة للرسول وأمر باملعروف وMي عن املنكر وصالة وخاصة بالليل وغريه 
من الليل فزعاً وهو يقول : ( من يوقظ صواحب احلجرات   ليلة eسبب للنجاة من الفنت إذا حدثت وانتشرت ، وهلذا قام النيب 

  كي يصلني ، ما أنزل الليلة من الفنت ) .
  من أقوال السلف : •

  : إن الليل والنهار يعمالن فيك فاعمل فيهما . قال عمر بن عبد العزيز
نفاقها مل تصلوا فيها إىل قليل وال   : إن بضاعة اآلخرة كاسدة فاستكثروا منها يف أوان كسادها فإنه لو جاء وقت وقال أبو حازم

  .كثري 
: لو سقط من أحدكم درهم لظل يومه يقول : إنا هللا ذهب درمهي وهو يذهب عمره وال يقول :  وكان أبو بكر بن عياش يقول

  . ذهب عمري وقد كان هللا أقوام يبادرون األوقات وحيفظون الساعات ويالزموMا بالطاعات
  . تركت الصالة يف مجاعة منذ أربعني سنة: ما قال سعيد بن المسيب و 
  .وكان سعيد بن جبري خيتم القرآن يف ليلتني  

  . : ال نرى لسانك يفرت من الذكر فكم تسبح كل يوم ؟ قال : مائة ألف إال ما ختطيء األصابع وقيل لعمرو بن هانيء
له أمه : يا بين قتلت قتيال فيقول : أنا أعلم مبا وصام منصور بن املعتمر أربعني سنة وقام ليلها وكان الليل كله يبكي فتقول 

  . صنعت نفسي
إنه قد ختم أخوك  : ملا حضرت أبو بكر بن عياش الوفاة بكت أخته فقال : ال تبك وأشار إىل زاوية يف البيت قال الجماني :

  .  يف هذه الزاوية مثانية عشر ألف ختمة
شيئاً قدم على غري شيء ، قيل لبعضهم مجع فالن ماًال ؟ قال : هل مجع عمراً  من قدم اليوم شيئاً قدم عليه غداً ، ومن مل يقدم

  ينفقه فيه ، قالوا : ال ، قال : ما مجع شيئاً .
  : اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها ، واعمل لآلخرة على قدر مكثك فيها . وقال بعض السلف

   اخلري وينشطها ، ما رتب اهللا عليها من الثواب قال :وملا كان أقوى ما حيث النفوس على املسارعة إىل قال السعدي : •
أي : يف موضع تكونوا من أعماق األرض أو قمم اجلبال جيمعكم اهللا للحساب ) أَْيَن َما َتُكونُوا يَْأِت ِبُكُم اللَُّه َجِميعًا (  

  ) . َي الَِّذيَن َأْحَسُنوا بِاحلُْْسَىن لَِيْجزَِي الَِّذيَن َأَساُءوا ِمبَا َعِمُلوا َوَجيْزِ فيفصل بني احملق واملبطل (
  ومن قدرته سبحانه وتعاىل مجعكم من األرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم . ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر)( 

  الفوائد :
  أن اإلنسان جيب عليه أن يتبع احلق أينما كان وال ينظر إىل كثرة املخالف . - ١
  ة إىل اخلري .احلث على املسابق - ٢
  إحاطة اهللا باخللق أينما كانوا .- ٣
  إثبات البعث واجلزاء .- ٤
  عموم قدرة اهللا لكل شيء .- ٥
  
  
  



 ٢٥٣

َولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوِإنَُّه َلْلَحقُّ ِمْن رَبَِّك َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ (   ْعَمُلونَ َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فـَ ْن َحْيُث َومِ .   َعمَّا تـَ
َولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه لَِئالَّ َيُكونَ  لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجٌَّة ِإالَّ الَِّذيَن  َخَرْجَت فـَ

ُهْم َفال َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِني َوِألُِتمَّ نِْعَمِتي عَ  ْهَتُدوَن)َظَلُموا ِمنـْ   . َلْيُكْم َوَلَعلَُّكْم تـَ
  ] . ١٥٠ – ١٤٩:  سورة البقرة[ 

 -------------  
ْعَمُلونَ ـَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسجِ ـَوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فَ (  َوِمْن َحْيُث .  ِد اْلَحَراِم َوِإنَُّه َلْلَحقُّ ِمْن رَبَِّك َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَ

َولِّ َوْجهَ  َخَرْجتَ  َولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه ـفـَ هذا أمر ثالث من اهللا تعاىل باستقبال ) َك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فـَ
  وقد اختلفوا في حكمة التكرار ثالث مرات :سجد احلرام من مجيع أقطار األرض ، امل

، : أن خيرج عن املسجد احلرام ويكون يف البلد وثانيها، ن اإلنسان يف املسجد احلرام: أن يكو  أولهاأن األحوال ثالثة،  أحدها :
: أن خيرج عن البلد إىل أقطار األرض، فاآلية األوىل حممولة على احلالة األوىل، والثانية على الثانية، والثالثة على الثالثة،  وثالثها

   د ، فألجل إزالة هذا الوهم كرر اهللا تعاىل هذه اآليات .ألنه قد كان يتوهم أن للقرب حرمة ال تثبت فيها للعب
  . : أنه سبحانه إمنا أعاد ذلك ثالث مرات ألنه علق Qا كل مرة فائدة  والجواب الثاني

وأمر هذه القبلة حق ، ألMم شاهدوا ذلك يف التوراة  eأما يف املرة األوىل فبني أن أهل الكتاب يعلمون أن أمر نبوة حممد  
يل ، وأما يف املرة الثانية فبني أنه تعاىل يشهد أن ذلك حق ، وشهادة اهللا بكونه حقاً مغايرة لعلم أهل الكتاب بكونه حقاً ، واإلجن

وأما يف املرة الثالثة فبني أنه إمنا فعل ذلك لئال يكون للناس عليكم حجة ، فلما اختلفت هذه الفوائد حسنت إعاد5ا ألجل أن 
فـََوْيٌل لّلَِّذيَن َيْكُتُبوَن الكتاب بِأَْيِديِهْم ُمثَّ يـَُقوُلوَن هذا ( املرات واحدة من هذه الفوائد ، ونظريه قوله تعاىل  يرتتب يف كل واحدة من

ُْم ممَّّا َكَتَبْت أيديهم وويل هلم مما يكسبون   ) . ِمْن ِعنِد اهللا لَِيْشتَـُروْا ِبِه َمثًَنا قَِليالً فـََوْيٌل هلَّ
َلًة تـَْرَضاَها فـََوّل َوْجَهَك َشْطَر املسجد احلرام َوَحْيُث َما ُكنُتْم فـََولُّوْا ( : أنه تعاىل قال يف اآلية األوىل  والجواب الثالث فـََلنُـَولّيَـنََّك ِقبـْ
َلًة تـَْرَضاَهافـََلنُـَولّيَـنَّ ( ـ ألنه قال eفكان رمبا خيطر ببال جاهل أنه تعاىل إمنا فعل ذلك طلبًا لرضا حممد  ) ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ   ) َك ِقبـْ

أي حنن  ) َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فـََوّل َوْجَهَك َشْطَر املسجد احلرام َوِإنَُّه لَْلَحقُّ ِمن رَّّبكَ (فأزال اهللا تعاىل هذا الوهم الفاسد بقوله : 
فاستقباهلا ليس ألجل اهلوى ما حولناك إىل هذه القبلة مبجرد رضاك ، بل ألجل أن هذا التحويل هو احلق الذي ال حميد عنه 

َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فـََوّل َوْجَهَك ( وامليل كقبلة اليهود املنسوخة اليت إمنا يقيمون عليها مبجرد اهلوى وامليل ، مث أنه تعاىل قال ثالثًا 
واملراد دوموا على هذه القبلة يف مجيع األزمنة واألوقات ، وال تولوا )  َشْطَر املسجد احلرام َوَحْيُث َما ُكنُتْم فـََولُّوْا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ 

فيصري ذلك التويل سببًا للطعن يف دينكم ، واحلاصل أن اآلية السالفة أمر بالدوام يف مجيع األمكنة والثانية أمر بالدوام يف مجيع 
  ذا ال يصري منسوخاً ألبتة .األزمنة واألمكنة ، والثالثة أمر بالدوام يف مجيع األزمنة وإشعار بأن ه

والثاين مقرون  ، uأن األمر األول مقرون بإكرامه إياهم بالقبلة اليت كانوا حيبوMا وهي قبلة أبيهم إبراهيم  والجواب الرابع :
رف اجلهات اليت يعلم أي لكل صاحب دعوة وملة قبلة يتوجه إليها فتوجهوا أنتم إىل أش )  َوِلُكّل ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولّيَها( بقوله تعاىل 

والثالث مقرون )  َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر املسجد احلرام َوِإنَُّه لْلَحقُّ ِمن رَّّبكَ ( اهللا تعاىل أMا حق وذلك هو قوله 
، ها أمر بالتزام القبلة قرن بكل واحدة من، القبلة فكانت هذه علًال ثالثًا  بقطع اهللا تعاىل حجة من خاصمه من اليهود يف أمر

قوله نظريه أن يقال : الزم هذه القبلة فإMا القبلة اليت كنت 5واها ، مث يقال : الزم هذه القبلة فإMا قبلة احلق ال قبلة اهلوى ، وهو 
، وهذا التكرار يف هذا املوضع   لزم هذه القبلة فإن يف لزومك إياها انقطاع حجج اليهود عنكامث يقال :  ) َوِإنَُّه لَْلَحقُّ ِمن رَّّبكَ ( 

  ).ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة َوَما َكاَن َأْكثـَُرُهْم مُّْؤِمِننيَ (وكذلك ما كرر يف قوله تعاىل  )َءاالء رَّبُكَما ُتَكّذبَانِ  يّ فَِبأَ (كالتكرار يف قوله تعاىل 



 ٢٥٤

ا فدعت احلاجة إىل التكرار ألجل التأكيد أن هذه الواقعة أول الوقائع اليت ظهر النسخ فيها يف شرعن والجواب الخامس :
  .             ( تفسري الرازي ) . والتقرير وإزالة الشبهة وإيضاح البينات

  ورجح القرطيب القول األول . 
  والخالصة :

  . e: لتقرير حكم النسخ واستجابة لرغبة النيب  أن األمر األول
  لة وجهة وهذا وجهتكم .لبيان أن احلق من ربك ، وأن لكل م واألمر الثاني :

  حيثما توجهتم فهذه قبلتكم ، ولقطع حجج املعاندين .واألمر الثالث : 
) املراد بالناس هنا أهل الكتاب ، وهذا قول مجهور املفسرين ، ووجه حجتهم : أMم يقولون لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجٌَّة ( 

  جيحد ديننا ويتبع قبلتنا .
ُهْم ِإالَّ الَّ (    املراد Qم : مشركي قريش .) ِذيَن ظََلُموا ِمنـْ

ويكون مبعىن ( لكن ) الذين ظلموا منهم ( وهم  – على القول الراجح –ذهب بعض العلماء إىل أن االستثناء هنا منقطع 
  مشركوا العرب ) ال حجة هلم فال يلتفت إليهم .

نه استثناء منقطع واملعىن : لئال يكون للناس عليكم حجة ، لكن أ –واهللا أعلم -: واألقرب عندي  قال الشيخ ابن عثيمين •
  الذين ظلموا منهم لن تنجوا من حماجتهم وخماصمتهم .

وذهب بعض العلماء إىل أن االستثناء متصل ، أي : لئال يكون للناس عليكم حجة إال الذين ظلموا سيحتجون ولن تنقطع 
  تنا فسريجع إىل ديننا ) .دعواهم الباطلة . ( يقولون رجع حممد إىل قبل

  : ملاذا مسيت حجة ؟  فإن قيل •
ُحجَّتُـُهْم َداِحَضٌة (قال اهللا تعاىل فاجلواب: احلجة تأيت بالقرآن مبعىن ما حيتج وبه ويتمسك به سواء كان صحيحًا أو باطًال كما 

واحملاجة هي أن يورد كل )  ِمن بـَْعِد َما َجاءَك ِمَن العلمَمْن َحاجََّك ِفيِه ( فَ وقال تعاىل ) فسماها حجـة مع أMا باطلة ،  ِعنَد َرQِّم
إذا  هوألن احلجة اشتقاقها من حج، وهذا يقتضي أن يكون الذي يورد املبطل يسمى باحلجة ، واحد منهم على صاحبه حجة 

ل كالم يتخذه اإلنسان ، وقال بعضهم : إMا مأخوذة من حمجة الطريق ، فككالم يقصد به غلبة الغري فهو حجةفكل  ، عال عليه
  ، وإذا ثبت أن الشبهة قد تسمى حجة كان االستثناء متصًال .لنفسه يف إثبات أو إبطال فهو حجةمسلكاً 

   وممن رجح أن االستثناء متصالً ابن جرير الطربي ورجحه ابن تيمية وابن القيم .
ة ، أشاعها أهل الكتاب ، واملنافقون ، ، مما حصلت فيه فتنة كبري  وكان صرف املسلمني إىل الكعبة :قال السعدى  •

واملشركون ، وأكثروا فيها من الكالم والشبه ، فلهذا بسطها اهللا تعاىل ، وبينها أكمل بيان ، وأكدها بأنواع من التأكيدات ، اليت 
   تضمنتها هذه اآليات.

  .األمر Qا ، ثالث مرات ، مع كفاية املرة الواحدة  منها :
، ويف هذه اآلية أمر فيها الرسول  اً ، أو لألمة عموم اً أن األمر ، إما أن يكون للرسول ، فتدخل فيه األمة تبعأن املعهود   ومنها :
e  فـََولُّوا ُوُجوَهُكمْ ( يف قوله  واألمة عموماً )  فـََولِّ َوْجَهكَ ( باخلصوص يف قوله . (  

  .عناد وأبطلها شبهة شبهة ، كما تقدم توضيحها أنه رد فيه مجيع االحتجاجات الباطلة ، اليت أوردها أهل ال ومنها :
   .أنه قطع األطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب  ومنها :
  .)َوِإنَُّه لَْلَحقُّ ِمْن رَبِّكَ (، ولكن مع هذا قال جرد إخبار الصادق العظيم كاف شاففم )َوِإنَُّه لَْلَحقُّ ِمْن رَبِّكَ ( قوله :  ومنها



 ٢٥٥

، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع متقرر عندهم، صحة هذا األمرأن أهل الكتاب  - وهو العامل باخلفيات  - أنه أخرب  ومنها :
  . العلم

أي : فال ختشوا هؤالء الظلمة املعاندين املخالفني للحق من اليهود واملشركني واملنافقني مهما قالوا ، ومهما ) َفال َتْخَشْوُهْم ( 
  أرادوا بكم من أذى .

  أي : وخافوين وأفردوين باخلشية ، فأنا القادر على نصركم ، وحفظكم منهم .) ْوِني َواْخشَ ( 
  والفرق بينهما من وجوه :واخلشية أخص من اخلوف ،  •

  اخلشية مع العلم ، واخلوف قد ال يكون . أوًال :
َا َخيَْشى اللََّه ِمْن ، قال تعاىل (  اخلشية تكون لعظمة املخشي ، وأما اخلوف لضعف اخلائف أو يكون املخـوف منه قوياً  ثانيًا : ِإمنَّ

   ) . ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ 
  
، نكم و فاملعىن ال ختشوا من تقدم ذكره ممن يتعنت وجيادل وحياج ، وال ختافوا مطاعنهم يف قبلتكم فإMم ال يضر  :قال الرازي  •

، وهذه اآلية يدل على أن الواجب على املرء يف كل واخشوين ، يعين احذروا عقايب إن أنتم عدلتم عما ألزمتكم وفرضت عليكم 
ون مشتغل القلب ـة ، وأن ال يكـم أنه ليس يف يد اخللق شيء ألبتـأفعاله وتروكه أن ينصب بني عينيه : خشية عقاب اهللا ، وأن يعل

Qر إليهم ـم ، وال ملتفت اخلاطـ . 
   ىل ، واألمر باطراح أمرهم ومراعاة أمر اهللا تعاىل . ومعىن اآلية الّتحقري لكل َمن سوى اهللا تعاوقال القرطبي :  •
  يف اآلية األمر خبشية اهللا وخوفه ، وللخوف من اهللا فضائل : •

  أنه من عالمات اإلميان . أوًال :
  ) . َفال َختَاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ قال تعاىل (

  مدح اهللا أنبياءه باخلوف منه . ثانياً :
  ) . ِإنـَُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْرَاِت َويَْدُعونـََنا َرَغباً َوَرَهباً وََكانُوا لََنا َخاِشِعنيَ ال تعاىل ( كما ق
  ة .اإلنسان يف ظل العرش يوم القياماخلوف من اهللا جيعل  ثالثاً :

ل ذكـــر اهللا خاليـــاً ورجـــ،  خـــاف اهللاب ومجـــال فقـــال إين أورجـــل طلبتـــه امـــرأة ذات منصـــ يف حـــديث الســـبعة ( eذكـــر النـــيب 
  اخلشية املوجبة لدمع العني تؤدي إىل أن النار ال متس العني يوم القيامة.ف )  ففاضت عيناه

  اخلوف سبب للنجاة من كل سوء:  رابعاً 
  ة ) اهللا تعاىل يف السر والعالني خشية: منها ت : وذكر ثالث منجيا(  eقال 

  بشدة خوفهم منه . أثىن اهللا على مالئكته :خامساً :
  ) . َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقونَ كما قال تعاىل ( 

  من صفات الرجال العظماء . : سادساً 
  ) . ِفيِه اْلُقُلوُب َواْألَْبَصارُ  وَن يـَْوماً تـَتَـَقلَّبُ ـرَِجاٌل ال تـُْلِهيِهْم ِجتَارٌَة َوال بـَْيٌع َعْن ذِْكِر اللَِّه َوِإقَاِم الصَّالِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َخيَافُ قال تعاىل ( 

  من صفات األبرار خوفهم من عدم القبول . : سابعاً 
ْم رَاِجُعونَ قال تعاىل ( ِِّQوالذين يعطون ويعملون وخيافون أن ال يتقبل منهم .) أيَوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن َما آتـَْوا َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة أَنـَُّهْم ِإَىل َر :  
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  اهللا اخلائفني اجلنة .وعد  ثامناً : 
  ) . َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َجنََّتانِ كما قال تعاىل ( 

  وأصحابه . eأنه من صفات نبينا حممد   تاسعاً :
  ( إين أخشاكم هللا وأتقاكم له ) رواه مسلم . eقال 

ضــحكتم قلــيًال ولبكيــتم كثــرياً ، خطبــة مــا مسعــت مثلهــا قــط قــال : لــو تعلمــون مــا أعلــم ل eوعــن أنــس قــال ( خطبنــا رســول اهللا 
  فغطى أصحاب رسول اهللا وجوههم وهلم خنني ) متفق عليه .

  من أسباب النجاة من النار .  عاشرًا :
  ( عينان ال متسهما النار : عني باتت حترس يف سبيل اهللا ، وعني بكت من خشية اهللا ) رواه الرتمذي . eقال  

  املنزل ، أال إن سلعة اهللا غالية ، أال إن سلعة اهللا اجلنة ) . ( من خاف أدجل ومن أدجل بلغ eوقد قال 
  :  اخلوف سبب للبعد عن املعاصي . الحادي عشر
  . )نيُ َمْن ُيْصَرْف َعْنُه يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِمحَُه َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلُمبِ .  ُقْل ِإينِّ َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َريبِّ َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيمٍ قال تعاىل ( 

  قال بعض السلف: إذا سكن اخلوف يف القلب أحرق موضع الشهوات منه.
  سبب يف إخالص العمل هللا . : الثاني عشر
َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَاًء َوال ُشُكوراً قال تعاىل (    ) . يراً ِإنَّا َخنَاُف ِمْن رَبـَِّنا يـَْوماً َعُبوساً َقْمَطرِ .  ِإمنَّ

  سبب لعلو اهلمة يف العبادة . : ثالث عشرال
  ) . تـََتَجاَىف ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَن رَبـَُّهْم َخْوفاً َوَطَمعاً َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ قال تعاىل ( 
  ل العبد سائراً على طريق اهلداية .اخلوف جيع : الرابع عشر 

  ق .الناس على الطريق ما مل يزل عنهم اخلوف فإذا زال عنهم اخلوف ضلوا عن الطري:  قال ذو النون املصري
  : اخلوف يضفي املهابة على صاحبه . الخامس عشر

  ومن مل خيف اهللا خاف من كل شيء . من خاف اهللا أخاف اهللا منه كل شيء،ال عمر بن عبدالعزيز رمحه اهللا : ق
  ى قدر خوفك من اهللا يهابك اخللق .حبك هللا حيبك اخللق، وعلعلى قدر حيىي بن معاذ الرازي : وقال 

  اخلوف من أسباب قبول الدعاء::  السادس عشر
  قريب من احملسنني ) .وادعوه خوفاً وطمعاً إن رمحت اهللا  ( قال تعاىل

  أسباب االنتفاع بكالم اهللا تعاىل .اخلوف من :  السابع عشر
  ) . ر بالقرآن من خياف وعيدفذكقال تعاىل ( 

  من أقوال السلف : -
  قال أبو سليمان الداراين : ما فارق اخلوف قلباً إال خرب .

  وقال حامت األصم : لكل شيء زينة ، وزينة العبادة اخلوف من اهللا .
  وقال عامر بن قيس : من خاف اهللا أخاف اهللا منه كل شيء ، ومن مل خيف اهللا أخافه اهللا من كل شيء .

ي : ما هذا احلزن ؟ قال وحيك ؟ املوت يف عنقي ، والقرب بييت ، ويف القيامة موقفي ، وعلى جسر جهنم وحني سئل عطاء السليم
  طريقي ، ال أدري ما يصنع يب ؟
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  وقال الفضيل : من خاف اهللا دله اخلوف على كل خري .
  ما .وقال يزيد بن حوشب : ما رأيت أخوف من احلسن وعمر بن عبدالعزيز كأن النار مل ختلق إال هل

  . رأيته قط وقال السبكي رمحه اهللا : ما خفت اهللا يوما ، إال رأيت له بابا من احلكمة والعربة ما
  ل .على الطاعة ، وذكر املوت يزهد يف الفضو  وقال حكيم : احلزن مينع الطعام ، واخلوف مينع الذنوب ، والرجاء يقوي

  وقال احلسن : الرجا واخلوف مطيتا املؤمن .
الــذي أذهــب عنــا (احلمــد هللا  ن أهــل النــار ألن أهــل اجلنــة قــالوام التيمــي: ينبغــي ملــن مل حيــزن أن خيــاف أن يكــون مــوقــال إبــراهي

  احلزن) .
  .تكمل لكم الشريعة من مجيع وجوههاأي: ألمت نعميت عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة، ل)  ِألُتِمَّ نِْعَمِتي َعَلْيُكمْ وَ  ( 
  :حوهلم إىل هذه الكعبة هلاتني احلكمتني  فبني اهللا تعاىل أنه •

   النقطاع حجتهم عنه . إحداهما :
  .لتمام النعمة  والثانية :

ْهَتُدونَ (    أي : إىل ما ضلت عنه األمم وهديناكم إليه وخصصناكم به .)  َوَلَعلَُّكْم تـَ
رتجي ، ولكن الرتجي حبسب ما يظهر : ( لعل ) تأيت يف القرآن مبعنيني ، قال بعض العلماء : هي على ال قال الشنقيطي •

شى ) أي : فـَُقوال َلُه قـَْوًال لَيِّناً َلَعلَُّه يـََتذَكَُّر أَْو خيَْ للناس ، أما اهللا فهو عامل مبا كان فال يصدق عليه الرتجي  كقوله ملوسى وهارون (
  على رجاِئكما وعلم بين آدم القاصر ، أما اهللا فهو عامل أنه ال يذكر وال خيشى .

لعلكم تذكرون ) ، لثاين : ما قاله بعض العلماء : إن كل ( لعل ) يف القرآن مشتملة معىن التعليل مبعىن ( ألجل ) وعليه فـ( ا
  ائبنا .ألجل أن تتذكروا وتتعظوا بآياتنا وغرائب صنعنا وعج

  الفوائد :
  تكرار األمر اهلام . - ١
  أن أهل الباطل حياجون يف احلق إلبطاله .- ٢
  فيذ شرع اهللا ، وأال خيشى اإلنسان لومة الئم .وجوب تن - ٣
  أن خشية الناس من أسباب كتم العلم وتبديله . - ٤
  أن تنفيذ أوامر اهللا وخشيته سبب للهداية . - ٥
َزَل اللَُّه ِمَن  ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحرِ  ( َفُع النَّاَس َوَما أَنـْ ِبَما يـَنـْ

لسََّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْيَن السََّماِء السََّماِء ِمْن َماٍء فََأْحَيا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوتَِها َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح َوا
  ) . ونَ َواْألَْرِض َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقلُ 

  ]  ١٦٤[ البقرة : 
 --------------  

أعلن أن اإلله إله  موقع هذه اآلية عقب سابقتها موقع احلجة من الدعوى ، ذلك أن اهللا تعاىلقال العالمة ابن عاشور :  •
فجاء Qذه  فناسب إقامة احلجة ملن ال يقتنع، وهي قضية من شأMا أن تُتلقى باإلنكار من كثري من الناس ، واحد ال إله غريه 

  الدالئل الواضحة اليت ال يسع الناظر إالّ التسليم إليها.
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أي : تلك يف ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها ، وهذه ) ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض  (
  وعمراMا وما فيها من املنافع . األرض يف كثافتها واخنفاضها وجباهلا وحبارها وقفارها ووهادها

  :السماوات واألرض الدالة على توحيده وعظمته وجالله يف آيات كثرية  وقد أمرنا اهللا بالنظر والتفكر يف
َناَها َوزَيـَّنَّاَها َوَما َهلَا ِمْن فـُُروجٍ  فقال تعاىل (   ) . أَفـََلْم يـَْنظُُروا ِإَىل السََّماِء فـَْوقـَُهْم َكْيَف بـَنَـيـْ

  ) . َوالسََّماِء َذاِت اْحلُُبكِ ال تعاىل (وق
  ) . َوِإَىل السََّماِء َكْيَف رُِفَعتْ  وقال تعاىل (
  ) . ِإنَّ ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض َآلياٍت لِْلُمْؤِمِننيَ وقال تعاىل (
  ) . َماِء َواْألَْرضِ أَفـََلْم يـََرْوا ِإَىل َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم ِمَن السَّ وقال تعاىل (
  ) . ُقِل اْنظُُروا َماَذا ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما تـُْغِين اْآلياُت َوالنُُّذُر َعْن قـَْوٍم ال يـُْؤِمُنونَ وقال تعاىل (
  ) . أَوَملَْ يـَْنظُُروا ِيف َمَلُكوِت السََّماَواِت َواْألَْرضِ وقال تعاىل (
  ) . َخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرضِ َوِمْن آيَاتِِه وقال تعاىل (

اهللا من أدلة البعث ، حيث أن من قدر على خلق األعظم فهو على غريه من باب ومها من أعظم املخلوقات ، بل جعلها  •
  أحرى .

  ) . ْعَلُمونَ َخلَْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض َأْكبَـُر ِمْن َخْلِق النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يَـ قال تعاىل (
ُق اْلَعلِ وقال تعاىل (   ) . يمُ أََولَْيَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض ِبَقاِدٍر َعَلى أَْن َخيُْلَق ِمثْـَلُهْم بـََلى َوُهَو اخلَْالَّ
ِخبَْلِقِهنَّ ِبَقاِدٍر َعَلى أَْن ُحيِْيَي اْلَمْوَتى بـََلى ِإنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  أَوَملَْ يـََرْوا َأنَّ اللََّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض وَملَْ يـَْعيَ وقال تعاىل (

  ) . َقِديرٌ 
  ) .  رََفَع َمسَْكَها َفَسوَّاَها .أَأَنـُْتْم َأَشدُّ َخْلقاً أَِم السََّماُء بـََناَهاوقال تعاىل (

نَـُهَما بَاِطالً َوَما َخَلْقَنا ال حلق كما قال تعاىل (سبحانه باوخلقهما  •   ) . سََّماَء َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ
نَـُهَما الِعِبنيَ ـَوَما َخَلْقَنا السَّ وقال تعاىل (    ) . َماَء َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ

  وعال . على أنه الواحد املعبود وحده جل فمن احلق الذي كان خلقهما من أجله : إقامة الربهان
الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض ِفرَاشاً .  اُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ يَا أَيـَُّها النَّ كما قال تعاىل (

  ) . لِلَِّه أَْنَداداً َوأَنـُْتْم تـَْعَلُمونَ  َوالسََّماَء بَِناًء َوأَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخرََج ِبِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقاً َلُكْم َفال َجتَْعُلوا
  ) . َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض بِاحلَْقِّ تـََعاَىل َعمَّا ُيْشرُِكونَ وقال تعاىل (

الَِّذي  وملا بني تعاىل يف أول سورة الفرقان ، صفات من يستحق أن يعبد ومن ال يستحق ، قال يف صفات من يستحق العبادة (
  ) . ُه تـَْقِديراً ُك السََّماَواِت َواْألَْرِض وَملَْ يـَتَِّخْذ َوَلداً وَملَْ َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِيف اْلُمْلِك َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فـََقدَّرَ َلُه ُملْ 

  .ق واآليات يف مثل ذلك كثرية تدل داللة واضحة على أنه تعاىل ما خلق السماوات واألرض وما بينهما إال خلقاً متلبساً باحل
الذي من أجله خلق السموات واألرض ، تعليمه خللقه أنه تعاىل على كل شيء قدير ، وأنه قد أحاط بكل شيء  ومن الحق

نَـُهنَّ لِتَـْعَلُموا َأنَّ اعلمًا ، كما قال تعاىل ( للََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر اللَُّه الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمسَاَواٍت َوِمَن اْألَْرِض ِمثْـَلُهنَّ يـَتَـنَـزَُّل اْألَْمُر بـَيـْ
  ) . َوَأنَّ اللََّه َقْد َأَحَاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلماً 
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بينهما : هو تكليف اخللق ، وابتالؤهم أيهم أحسن عمًال مث جزاؤهم  خلق السماوات واألرض ومامن أجله الذي  ومن الحق
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َوُهَو الَِّذي َخَلَق السَّمَ على أعماهلم ، كما قال تعاىل ( اَواِت َواْألَْرَض ِيف ِستَِّة أَيَّاٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء لَِيبـْ

  ) . َعَمالً 
َك ال الشَّْمُس يـَْنَبِغي َهلَا َأْن ُتْدرِ مث يذهب وخيلفه اآلخر ويعقبه ، ال يتأخر عنه حلظة ( جييءهذا  )َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر ( 

) وتارة يطول هذا ويقصر هذا وتارة يأخذ هذا من هذا مث يتعاوضان كما قال  اْلَقَمَر َوال اللَّْيُل َساِبُق النـََّهاِر وَُكلٌّ ِيف فـََلٍك َيْسَبُحونَ 
           ) . يُوِلُج اللَّْيَل ِيف النـََّهاِر َويُوِلُج النـََّهاَر ِيف اللَّْيلِ تعاىل (

وهو تعاقبهما على الدوام، إذا ذهب أحدمها، خلفه اآلخر، ويف )  َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهارِ ىل (: قوله تعا قال السعدي •
اختالفهما يف احلر، والربد، والتوسط، ويف الطول، والقصر، والتوسط، وما ينشأ عن ذلك من الفصول، اليت Qا انتظام مصاحل بين 

ن أشجار ونوابت، كل ذلك بانتظام وتدبري، وتسخري، تنبهر له العقول، وتعجز آدم وحيوانا5م، ومجيع ما على وجه األرض، م
عن إدراكه من الرجال الفحول، ما يدل ذلك على قدرة مصرفها، وعلمه وحكمته، ورمحته الواسعة، ولطفه الشامل، وتصريفه 

رد باحملبة والتعظيم، واخلوف والرجاء، وتدبريه، الذي تفرد به، وعظمته، وعظمة ملكه وسلطانه، مما يوجب أن يؤله ويعبد، ويف
                                وبذل اجلهد يف حمابه ومراضيه.

  وهذا الربهان ذكره اهللا تعاىل يف عدة مواضع : •
  ) . بِ ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َآلياٍت ِألُوِيل اْألَْلَباقال تعاىل (

  ) .ِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواخْ وقال تعاىل ( 
ُر اهللا يَْأتِيُكْم ِبِضَيآٍء أَ  وقال تعاىل ( َفالَ َتْسَمُعوَن ُقْل أَرَأَيـُْتْم ِإن ُقْل أَرَأَيـُْتْم ِإن َجَعَل اهللا َعَلْيُكُم الليل َسْرَمداً إىل يـَْوِم القيامة َمْن إله َغيـْ

ُر اهللا يَْأتِيُكْم بَِلْيٍل َتْسُكُنوَن ِفيِه أَفَال تـُْبِصُروَن َوِمن رَّ َجَعَل اهللا َعَلْيكُ  ْمحَِتِه َجَعَل َلُكُم الليل ُم النهار َسْرَمداً إىل يـَْوِم القيامة َمْن إله َغيـْ
  ) . والنهار لَِتْسُكُنوْا ِفيِه َولَِتبتَـُغوْا ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرون

َفُع النَّاَس َواْلُفْلِك (  يف البحر على وجه املاء ، مبا فيه  أي : والسفن الضخمة الكبرية اليت تسري) الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما يـَنـْ
  مصاحل الناس من أنواع املتاجر والبضائع .

ا البحر، جتري فيه بإذنه ن الذي أهلمهم صنعتها، وأقدرهم عليها، وخلق هلم من اآلالت ما به يعملوMا؟ أم من الذي سخر هلفم
  ؟  وتسخريه، والرياح؟ أم من الذي خلق للمراكب الربية والبحرية، النار واملعادن املعينة على محلها، ومحل ما فيها من األموال

، أم استقل بعملها هذا املخلوق الضعيف العاجز، الذي خرج من بطن أمه، ال علم له وال فهل هذه األمور، حصلت اتفاقاً 
، مث خلق له ربه القدرة، وعلمه ما يشاء تعليمه، أم املسخر لذلك رب واحد، حكيم عليم، ال يعجزه شيء، وال ميتنع عليه قدرة

  شيء؟ بل األشياء قد دانت لربوبيته، واستكانت لعظمته،  وخضعت جلربوته.
مور العظام، فهذا يدل على رمحة اهللا ، اليت Qا وجدت هذه األ من أجزاء األسباب ، أن جعله اهللا جزءاً  وغاية العبد الضعيف

  ( تفسري السعدي ) . م . ، والذل والتعظي وعنايته خبلقه، وذلك يوجب أن تكون احملبة كلها له، واخلوف والرجاء، ومجيع الطاعة
َزَل اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فََأْحَيا بِِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوتَِها (  ا أنزل اهللا من السحاب املطر به حياة البالد والعباد أي : وم) َوَما أَنـْ
َها َحّباً َفِمْنُه يَْأُكُلونَ كمال تعاىل (  . َناَها َوَأْخَرْجَنا ِمنـْ   ) . َوآيٌَة َهلُُم اْألَْرُض اْلَمْيَتُة َأْحيَـيـْ
حلهم، وشدة افتقارهم وضرور5م على قدرة من أنزله، وأخرج به ما أخرج ورمحته، ولطفه بعباده، وقيامه مبصا ليس ذلك دليالً أ •

(   م ؟على إحياء املوتى وجمازا5م بأعماهل إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإهلهم؟ أليس ذلك دليالً 
  تفسري السعدي ) .
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  وهذا الربهان ذكره اهللا تعاىل يف عدة مواضع : •
  ) . رِْزٍق فََأْحَيا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْو5َِا َوَما أَنـَْزَل اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمنْ قال تعاىل (

  ) . ونَ َواللَُّه أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْحَيا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْو5َِا ِإنَّ ِيف َذِلَك َآليًَة لَِقْوٍم َيْسَمعُ وقال تعاىل (
  ) . َماِء َماًء فََأْحَيا بِِه اْألَْرَض ِمْن بـَْعِد َمْو5َِا لَيَـُقوُلنَّ اللَّهُ َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن نـَزََّل ِمَن السَّ وقال تعاىل (

 وذلك أن السماء يُطلق على معنيني : املراد بالسماء هنا العلو ، •
ن املطر ليس ينزل من السماء املراد بالسماء هنا العلو ، أل )َوَما أَنـَْزَل اللَُّه ِمَن السََّماءِ ( هنا املعىن األول : العلو ، كقوله تعاىل 

  علو .السقف ، بل ينزل من ال
  ) .  السََّماَء بَِناءً قوله تعاىل ( و  ء السقف ، كما يفاملعىن الثاين : املراد بالسما 
وألواMا  ، على اختالف أشكاهلاكل ما يدب عليها من أنواع الدواب: نشر وفّرق يف األرض من  أي)  َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابَّةٍ (  

  .، ال خيفى عليه شيء من ذلك ومنافعها وصغرها وكربها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه
  ) .  ُمِبنيٍ َوَما ِمْن َدابٍَّة ِيف اْألَْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّه رِْزقـَُها َويـَْعَلُم ُمْستَـَقرََّها َوُمْستَـْوَدَعَها ُكلٌّ ِيف ِكَتابٍ كما قال تعاىل (

ل دابة ) قال القرطيب : ودابة جتمع احليوان كله ، وقد أخرج بعض الناس الطري وهو مردود ، قال اهللا تعاىل قوله تعاىل ( من ك •
  ه .      االته يف بعض ح) فإن الطري يدب على رجلي َوَما ِمْن َدابٍَّة ِيف اْألَْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّه رِْزقـَُها(
،  : ما هو ساع يف مصاحلهم وحراستهم ومنها: ما يركبون، ومنها،  دره : ما يأكلون من حلمه، ويشربون منالدواب  فمن •

ومنها: ما يعترب به، ومع  أنه بث فيها من كل دابة، فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم، املتكفل بأقوا5م، فما من دابة يف األرض 
         ( تفسري السعدي ) .  .إال على اهللا رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها

  أي : تقليب الرياح يف هبوQا جنوباً ومشاالً ، حارة وباردة ، ولّينة وعاصفة .) َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح (  
فتارة تأيت بالرمحة ، وتارة تأيت بالعذاب ، وتارة تأيت مبشرة بني يدي السحاب ، وتارة تسوقه ، وتارة جتمعه ،  قال ابن كثير : •

                             .وتارة تأيت من ناحية اليمن  رة تأيت من اجلنوب وهي الشامية ،وتارة تفرقه ، وتارة تصرفه ، مث تا
     وتصريف اهللا إياها : أن يرسلها مرة لواقح ، ومرة جيعلها عقيمًا ، ويبعثها عذابًا تدمر كل شيء بأمر رQا .وقال الطبري  •
أي : سائر بني السماء واألرض، مسخر إىل ما يشاء اهللا من األراضي واألماكن  ) ْرِض َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْيَن السََّماِء َواْألَ ( 

  كما يصرفه تعاىل .
َوُهَو الذي يـُْرِسُل الرياح ُبْشرًى بـَْنيَ ضع أخر كقوله ( : مل يبني هنا كيفية تسخريه ، ولكنه بني ذلك يف مواقال الشنقيطي  •

وتى َلَعلَُّكْم َسَحابًا ثَِقاًال ُسْقَناُه لِبَـَلٍد مَّيٍِّت فَأَنـَْزْلَنا ِبِه املآء فََأْخَرْجَنا ِبِه ِمن ُكلِّ الثمرات كذلك ُخنْرُِج امليََدْي َرْمحَِتِه حىت ِإَذآ أَقـَلَّْت 
َنُه ُمثَّ َجيَْعُلُه رَُكاماً فَـ ن )، وقوله ( َتذَكَُّرو    تَـَرى الودق َخيْرُُج ِمْن ِخالَلِِه ) .َأملَْ تـََر َأنَّ اهللا يـُْزِجي َسَحاباً ُمثَّ يـَُؤلُِّف بـَيـْ

  أي : لعالمات ودالالت وبراهني . )َآلياٍت ( 
  قال القامسي : عظيمة كثرية ، فالتنكري للتفخيم َكّماً وكيفاً . •

، مته الباهرةفيها وينظرون إليها بعني العقول، فيستدلون على قدرته، سبحانه ، القاهرة، وحك أي : يتفكرون)  َقْوٍم يـَْعِقُلونَ ( لِ 
  ورمحته الواسعة املقتضية الختصاص األلوهية به جل شأنه .

واحلاصل، أنه كلما تدبر العاقل يف هذه املخلوقات، وتغلغل فكره يف بدائع املبتدعات، وازداد تأمله للصنعة وما قال السعدي : 
صحائف آيات، وكتب دالالت، على ما أخرب أودع فيها من لطائف الرب واحلكمة، علم بذلك، أMا خلقت للحق وباحلق، وأMا 
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به اهللا عن نفسه ووحدانيته، وما أخربت به الرسل من اليوم اآلخر، وأMا مسخرات، ليس هلا تدبري وال استعصاء على مدبرها 
 . ومصرفها

ت، فال إله إال اهللا، قافتعرف أن العامل العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون، وإليه صامدون، وأنه الغين بالذات عن مجيع املخلو 
  ه .وال رب سوا

 ر :هذا يدل على أمو ه : لعلكم تعقلون و األحكام النافعة بقول األصول و خيتم اهللا كثريًا من اآليات عندما يبني للعباد •
نثبته العقل و يد هذا نؤ ، و  فنحفظها و نفهمها و نعقلها بقلوبنا منا أن نعقل أحكامه و إرشاداته و تعليماته ، أن اهللا حيب منها :

  . بالعمل Qا
، ةالكتاب و احلكم فإنه حيب أن نعقل بقية ما أنزل من ،ذا احلكم الذي بينه بيانًا خاًصاه أنه كما حيب منا أن نعقل منها :و 
  ة .آياته املسموعة و آياته املشهود أن نعقلو 

والضارة، تفهم احلقائق النافعة  عقوالً  جيعلهاو  يب عقولنامعرفة ما أنزل اهللا إلينا من أعظم ما ير أن أكرب دليل على  : أن هذا امنهو 
  ل .ياالت و اخلرافات املفسدة للعقو متيل Qا األهواء و األعراض و اخل الو ، ترجح هذه على هذه و 
  اوتة .قال البقاعي : وسبب تكثري األدلة أّن عقول الناس متف •
  إىل معرفته من طريقني : الرب تبارك وتعاىل يدعو عباده يف القرآن : قال ابن القيم •

  : التفكر يف آياته وتدبرها ، فتلك آياته املشهودة ، وهذه آياته املسموعة .والثاني النظر يف مفعوالته ،  أحدهما :
َفُع النَّاسَ ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك الَِّيت َجتْرِ فالنوع األول كقوله (   .) ... ي ِيف اْلَبْحِر ِمبَا يـَنـْ

  ) وهو كثري يف القرآن  ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َآلياٍت ِألُوِيل اْألَْلَبابِ  وقوله (
بـَُّروا آيَاتِهِ ِكَتاٌب أَنـَْزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَبا) وقوله ( ْلَقْولَ بـَُّروا اأَفـََلْم يَدَّ ) وقوله (َفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن والثاين كقوله ( أ   ) .           َرٌك لَِيدَّ

  :قال ابن القيم مبيناً من يعترب بآيات اهللا الكونية والشرعية  •
) فأخرب عن آياته املشهودة العيانية  اٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكورٍ ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلي) وقال ( ِإنَّ ِيف َذِلَك َآليًَة ِلُكلِّ َعْبٍد ُمِنيبٍ قال تعاىل ( 

َمن  أMا إمنا ينتفع Qا أهل الصرب والشكر ، كما أخرب عن آياته اإلميانية القرآنية أMا إمنا ينتفع Qا أهل التقوى واخلشية واإلنابة و 
ِإالَّ َتْذِكرًَة ِلَمْن  َما أَنـَْزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقىا قال ( طه كان قصده اتباع رضوانه ، وأMا إمنا يتذكر Qا من خيشاه سبحانه كم

َا أَْنَت ُمْنِذُر َمْن َخيَْشاَها) وقال يف الساعة ( َخيَْشى   ) . ِإمنَّ
يف سورة هود عقوبات  وأما من ال يؤمن Qا وال يرجوها وال خيشاها فال تنفعه اآليات العيانية وال القرآنية ، وهلذا ملا ذكر سبحانه

األمم املكذبني للرسل وما حل Qم يف الدنيا من اخلزي ، قال بعد ذلك ( إن يف ذلك آلية ملن خاف عذاب اآلخرة ) فأخرب أن 
  يف عقوباته للمكذبني عربة ملن خاف عذاب اآلخرة . 

  وآيات اهللا تنقسم إىل قسمني : •
  ال يستطيع البشر أن خيلقوا مثلها ) .( فهي مما نشاهده مما  اآليات الكونية القدرية .

، الواحد األحد املستحق للعبادة، كالشمس والسماء واألرض  وحنوهاوهي ما نصبه اهللا ( جل وعال ) ليدل به خلقه على أنه 
  زته وأنه املستحق للعبادة .وكل ما يف الكون من خملوقات اهللا شاهد بكمال اهللا وقدرته وع

َفُع النَّ نَّ ِيف َخلْ قال تعاىل ( إ اَس َوَما أَنـَْزَل اللَُّه ِمَن ِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك الَِّيت َجتْرِي ِيف اْلَبْحِر ِمبَا يـَنـْ
َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْنيَ السََّماِء َواْألَْرِض  السََّماِء ِمْن َماٍء فََأْحَيا بِِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْو5َِا َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابَّةٍ 

  .عة بأن من خلقها هو رب هذا الكون، وهو املعبود وحده) أي : لعالمات واضحة جازمة قاط َآلياٍت لَِقْوٍم يـَْعِقُلونَ 
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  بشر أن يأتوا مبثله ) .( ال يستطيع ال كآيات هذا القرآن العظيم .  اآليات الشرعية الدينية ، 
ُلو َعَلْيُكْم آيَاِت اللَّهِ ومنه قوله تعاىل ( ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِهِ ) وقوله تعاىل ( َرُسوًال يـَتـْ ُهْم يـَتـْ   . ) ُهَو الَِّذي بـََعَث ِيف اْألُمِّيَِّني َرُسوالً ِمنـْ

  ومسيت آيات ، مجع آية ، ألMا عالمة على صدق من جاء Qا .
، أو أن يعتقد أن له فيدعي أن الذي خلقها غري اهللا: أن جيحد أن اخلالق سبحانه خلقها الكونية يكون بأمور لكفر باآلياتا

  شريكاً يف خلقه ، أو أن له معيناً يف خلقه .
  . بتكذيبها ، أو باالستكبار والعناد والكفر باآليات الشرعية إما جبحودها ، أو 

  الفوائد :
  عظم خلق السماوات واألرض . - ١
  ن السموات متعددة .أ - ٢
  أنه ينبغي لإلنسان أن يتأمل يف هذه املخلوقات وعظم خلقتها ، ليزداد إميانه . - ٣
  أن من أعظم اآليات اختالف الليل والنهار وما حيدث بسبب ذلك . - ٤
  أن اختالف الليل والنهار من رمحة اهللا وحكمته . - ٥
  ري بالبحر .عظم نعمة اهللا بالفلك اليت جت - ٦
  املطر . من رمحة اهللا إنزال - ٧
  قدرة اهللا العظيمة . - ٨
  وجوب تعظيم اهللا . - ٩
  للنظر والتفكر يف آياته الكونية والشرعية . أن اهللا يدعو -١٠

ِذيَن َظَلُموا ِإْذ يـََرْوَن  ِللَِّه َوَلْو يـََرى الَّ َوِمَن النَّاِس َمْن يـَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَدادًا ُيِحبُّونـَُهْم َكُحبِّ اللَِّه َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبّاً (  
َقطََّعْت ِبِهُم .  اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوََّة ِللَِّه َجِميعًا َوَأنَّ اللََّه َشِديُد اْلَعَذابِ  بَـرََّأ الَِّذيَن اتُِّبُعوا ِمَن الَِّذيَن اتـَّبَـُعوا َورََأُوا اْلَعَذاَب َوتـَ ِإْذ تـَ

بَـرَُّأوا ِمنَّا َكَذِلَك يُرِيِهُم اللَُّه َأْعَماَلُهْم َحَسَراتٍ َوقَاَل الَِّذيَن اتـَّبَـعُ .  اْألَْسَباب ُهْم َكَما تـَ  َعَلْيِهْم َوَما ُهْم وا َلْو َأنَّ لََنا َكرًَّة فـََنَتبَـرََّأ ِمنـْ
  ) . ِبَخارِِجيَن ِمَن النَّارِ 

  ] . ١٦٧ – ١٦٥[ البقرة : 
 ---------------  

يعبدوMم خيرب تعاىل عن حال املشركني حيث جعلوا له نداً ) ْن ُدوِن اللَِّه أَْنَدادًا ُيِحبُّونـَُهْم َكُحبِّ اللَِّه َوِمَن النَّاِس َمْن يـَتَِّخُذ مِ ( 
  ، واملراد به هنا األوثان .املناوىءوالند : النظري واملماثل  ، هحيبوMم كحبو  معه
  ى قولني :عل )حيُِبُّونـَُهْم َكُحبِّ اللَِّه وقد اختلف العلماء يف معىن ( •

  حيبوMم كما حيبون اهللا ، فيكون قد أثبت هلم حمبة اهللا ، ولكنها حمبة يشركون فيها مع اهللا أنداداً . أحدهما :
  . خيلصوها هللا كمحبة املؤمنني له، وملبني اهللا وبني أندادهم يف احملبة: إمنا ذموا بأن أشركوا ورجح هذا القول ابن تيمية وقال

  أندادهم كما حيب املؤمنون اهللا . حيبونأن املعىن  والثاني :
كل شيء وقال أهل وأن املؤمن أشد حبا هللا من  ، : فأخرب سبحانه أن املشرك حيب الند كما حيب اهللا تعاىل  قال ابن القيم •

يف احلب ومن املعلوم أMم إمنا سووهم به سبحانه برب العاملني ) تاهللا إن كنا لفي ضالل مبني إذ نسويكم النار يف النار ( 
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ويف خلق ، وإال فلم يقل أحد قط أن الصنم أو غريه من األنداد مساو لرب العاملني يف صفاته ويف أفعاله ، والتأله والعبادة 
  ة .، وإمنا كانت السوية يف احملبة والعباد ضاً ويف خلق عباده أي، السماوات واألرض 

  جعل هللا نداً النار ، ألنه ارتكب أعظم ذنب . ةوعقوب •
  ( من مات وهو يدعو من دون اهللا نداً دخل النار ) متفق عليه . eقال 

  : أي الذنب أعظم ؟ قال : ( أن جتعل هللا نداً وهو خلقك ) متفق عليه . eوحينما سئل النيب 
مث  اً شركون إذا اختذوا صنموامل، أثبت وأدوم على حبه ألMم ال خيتارون على اهللا ما سواه : أي  ه )َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحّبًا ِللَّ ( 

  .رأوا أحسن منه طرحوا األول واختاروا الثاين 
فإذا ركبوا يف (  ا أخرب اهللا عز وجل عنهم فقالقال قتادة : إن الكافر يعرض عن معبوده يف وقت البالء ويقبل على اهللا تعاىل كم 

   والضراء والشدة والرخاء . ءواملؤمن ال يعرض عن اهللا يف السرا)  ك دعوا اهللا خملصني له الدينالفل
، بل يعبدونه وحده، ويتوكلون عليه، ال يشركون به شيئًا معرفتهم به وتوقريهم وتوحيدهم لهوحلبهم هللا ومتام  قال ابن كثير : •

   ويلجأون يف مجيع أمورهم إليه .
  أي : الذين جعلوا مع اهللا أنداداً وأشركوا به .) َوَلْو يـََرى الَِّذيَن ظََلُموا ( 
، واملشرك ظامل ، ألنه وضع العبادة اليت هي حق هللا تعاىل صل الظلم وضع الشيء يف غري موضعهألن أفإن الشرك ظلم ،  •

وضعها لصنم أو حجر أو شجر ، وألجل هذا البيان فإن القرآن يكثر اهللا ري ، أو وحده ، وضعها يف املخلوق الضعيف الفق
  فيه إطالق الظلم على الشرك .

   ) . ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ  الصاحل (  عن العبد كما قال تعاىل
ِإنَّ ) قال : بشرك ، مث تال قول لقمان (الَِّذيَن آَمُنوا وَملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم فسر قوله (  eوثبت يف صحيح البخاري أن النيب 

  ) . الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ 
َفُعَك َوال َيُضرَُّك فَِإْن فـََعْلَت فَِإنََّك ِإذاً ِمَن الظَّاِلِمنيَ َوال َتدُْع مِ وقال تعاىل (    أي : من املشركني . ) ْن ُدوِن اللَِّه َما ال يـَنـْ

مل يأت الظلم يف القرآن إال Qذا املعىن ، إال يف موضع واحد يف سورة الكهف ، مبعىن النقص ، كما قال تعاىل ( كلنا اجلنتني و 
  .) أي ومل تنقص  ظلم منه شيئاً ومل تآتت أكلها 

  الظلم ينقسم إىل ثالثة أقسام : •
  الشرك . األول :

  وهو أعظم الظلم وأشده .
  ) . ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ  كما قال تعاىل (

َفُعَك َوال َيُضرَُّك فَِإْن فـََعْلَت فَِإنََّك إِ وقال تعاىل (    أي : من املشركني . ) ذاً ِمَن الظَّاِلِمنيَ َوال َتدُْع ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال يـَنـْ
قال ابن رجب : فإن املشرك جعل املخلوق يف منزلة اخلالق ، فعبده وتأهله ، فوضع األشياء يف غري موضعها ، وأكثر ما ذكر يف 

  ) . ِلُمونَ َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّا القرآن من وعيد الظاملني ، إمنا أريد به املشركون كما قال اهللا تعاىل (
  .ظلم العبد نفسه باملعاصي  والثاين :

ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنْـ ( : كما قال تعاىل ُهْم ظَاِملٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنـْ   .)ُهْم َساِبٌق بِاْخلَيـْرَاِت بِِإْذِن اللَّهِ ُمثَّ أَْوَرثـَْنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصطََفيـْ
  د لغريه .العبظلم  والثالث :

  كما يف احلديث ( قال اهللا : إين حرمت الظلم وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا ) رواه مسلم .  
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كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف إن دماء يف خطبته يف حجة الوداع ( eوقال 
  ) متفق عليه .بلدكم هذا

  لظلم ظلمات يوم القيامة ) متفق عليه .( ا eوعن ابن عمر . قال : قال 
  أي : حني يرون العذاب .)  ِإْذ يـََرْوَن اْلَعَذابَ (  
  والرؤية هنا بصرية ( على قراءة فتح الياء : يَرون ) ، أي : بأبصارهم . •

  واملعىن : لو يرى الذين ظلموا يف الدنيا عذاب اآلخرة لعلموا حني يرونه أن القوة هللا مجيعاً .
َة لِلَِّه َجِميعاً َأنَّ  (   أي : أن احلكم له وحده ال شريك له ، وأن مجيع األشياء حتت قهره وغلبته وسلطانه .) اْلُقوَّ

  قوي العقوبة .أي :  ) َوَأنَّ اللََّه َشِديُد اْلَعَذابِ ( 
بَـرََّأ الَِّذيَن اتُِّبُعوا ( ة واجلن تربأ الذين ُعبدوا من دون اهللا كاألوثان واملالئك)  ِذيَن اتُِّبُعواِإْذ تـَبَـرََّأ الَّ ( أي : ) ِمَن الَِّذيَن اتـَّبَـُعوا  ِإْذ تـَ

  أي : من أتباعهم . )ِمَن الَِّذيَن اتـَّبَـُعوا ( فكل من ُعِبد  من دون اهللا يتربأ من عابديه، u وعيسىوالشيطان والرؤساء 
يعًا كما قال تعاىل (  فالمالئكة تتبرأ : قَاُلوا ُسْبَحاَنَك أَْنَت َولِيـَُّنا  ُمثَّ يـَُقوُل لِْلَمالِئَكِة أََهُؤالِء ِإيَّاُكْم َكانُوا يـَْعُبُدونَ َويـَْوَم َحيُْشُرُهْم مجَِ

  ) . ِمْن ُدوMِِْم َبْل َكانُوا يـَْعُبُدوَن اجلِْنَّ َأْكثـَُرُهْم Qِِْم ُمْؤِمُنونَ 
شَّْيطَاُن َلمَّا ُقِضَي اْألَْمُر ِإنَّ اللََّه َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْقِّ َوَوَعْدُتُكْم َوقَاَل ال: كما قال تعاىل عنه (  وكذلك الشيطان يتبرأ من تابعيه

ُكْم َوَما أَنـُْتْم وُموا أَنـُْفَسُكْم َما أَنَا ِمبُْصرِخِ فََأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن ِيلَ َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن ِإالَّ أَْن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم ِيل َفال تـَُلوُموِين َولُ 
  ) . ِمبُْصرِِخيَّ ِإينِّ َكَفْرُت ِمبَا َأْشرَْكُتُموِن ِمْن قـَْبُل ِإنَّ الظَّاِلِمَني َهلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

َا اختََّْذُمتْ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْوثَانًا َمَودََّة بـَْيِنُكمْ  : قال تعاىل ( وكذلك األوثان تتبرأ من عابديها نـَْيا ُمثَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة  َوقَاَل ِإمنَّ ِيف اْحلََياِة الدُّ
  ) . ُكْم بـَْعضاً َوَمْأَواُكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن نَاِصرِينَ ـُر بـَْعُضُكْم بِبَـْعٍض َويـَْلَعُن بـَْعضُ ُـ َيْكف

ُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َمْن ال َيْسَتِجيُب َلُه ِإَىل َوَمْن َأَضلُّ ِممَّْن َيدْ  كما قال تعاىل (:  والجن تتبرأ منهم وينتصلون من عبادتهم لهم
[ بعض العلماء محل هذه اآلية على أن  ) . َوِإَذا ُحِشَر النَّاُس َكانُوا َهلُْم أَْعَداًء وََكانُوا ِبِعَباَد5ِِْم َكاِفرِينَ .  يـَْوِم اْلِقَياَمِة َوُهْم َعْن ُدَعائِِهْم َغاِفُلونَ 

   هم اجلن ] .املعبودين من دون اهللا
) أي : سيخونوMم أحوج  وَن َعَلْيِهْم ِضّداً ُـ ُروَن ِبِعَباَد5ِِْم َوَيُكونـَكالَّ َسَيْكفُ .  َواختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آِهلًَة لَِيُكونُوا َهلُْم ِعزّاً تعاىل ( وقال

  ما يكونون إليهم .
َا اختََّْذُمتْ مِ  (لقومه وقال اخلليل   ْعٍض َويـَْلَعُن ْن ُدوِن اللَِّه أَْوثَانًا َمَودََّة بـَْيِنُكْم ِيف اْحلََياِة الدُّنـَْيا ُمثَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر بـَْعُضُكْم بِبَـ َوقَاَل ِإمنَّ

  ) . بـَْعُضُكْم بـَْعضاً َوَمْأَواُكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن نَاِصرِينَ 
ْم يـَْرِجُع بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض قال تعاىل ( : والظلمة يتبرأون وكذلك الجبابرة والرؤساء ِِّQَوَلْو تـََرى ِإِذ الظَّاِلُموَن َمْوقُوُفوَن ِعْنَد َر

اْسُتْضِعُفوا َأَحنُْن َصَدْدنَاُكْم َعِن قَاَل الَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا لِلَِّذيَن .  اْلَقْوَل يـَُقوُل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا َلْوال أَنـُْتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِننيَ 
  ) . اْهلَُدى بـَْعَد ِإْذ َجاءَُكْم َبْل ُكْنُتْم ُجمْرِِمنيَ 

  أي : عاينوا عذاب اهللا .) َورََأُوا اْلَعَذاَب ( 
َقطََّعْت ِبِهُم اْألَْسَباب(    مصرفاً .الص ومل جيدوا عن النار معدًال وال ـأي : تقطعت Qم احلَيل وأسباب اخل)  َوتـَ
ُهْم َكَما تـَبَـرَُّأوا ِمنَّا (  أي : لو أن لنا عودة إىل الدار الدنيا حىت نتربأ من هؤالء ومن  )َوقَاَل الَِّذيَن اتـَّبَـُعوا َلْو َأنَّ لََنا َكرًَّة فـََنَتبَـرََّأ ِمنـْ

َلْو ُردُّوا لََعاُدوا ِلَما نـُُهوا َعْنُه تعاىل ( و ل قا عباد5م ، فال نلتفت إليهم بل نوحد اهللا وحده بالعبادة ، وهم كاذبون يف هذا كما
  ) . َوِإنـَُّهْم َلَكاِذبُون



 ٢٦٥

لك يريهم أعماهلم حسرات عليهم، ، كذ) أي: أنه تعاىل كما أراهم شدة عذابهَكَذِلَك يُرِيِهُم اللَُّه َأْعَماَلُهْم َحَسَراٍت َعَلْيِهْم ( 
؟ فندموا على ما فرط منهم من عملوا Qا؟ وهّال عملوا بغريها حسرات عليهم، ملَِ رين أعماهلم اخلبيثة : كذلك يري اهللا الكافأي

  ]  ٩١/  ٢[ تفسري الطربي :  . أنه يريهم أعماهلم ندماً عليهم، ألن اهللا أخربإذ رأوا جزاءها من اهللا وعقاQا أعماهلم الرديئة
  فأعماهلم تذهب وتضمحل .

  ) . َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمْنُثوراً َوَقِدْمَنا ِإَىل َما  كما قال تعاىل (
ْم أَْعَماُهلُْم َكَرَماٍد اْشَتدَّْت بِِه الرِّيُح ِيف يـَْوٍم َعاِصٍف ال يـَْقِدُروَن ِممَّ  وقال تعاىل ( ِِّQا َكَسُبوا َعَلى َشْيٍء َذِلَك ُهَو َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا بَِر

  .)  الضَّالُل اْلَبِعيدُ 
َوَوَجَد اللََّه ِعْنَدُه فـََوفَّاُه ِحَسابَُه  َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْعَماُهلُْم َكَسرَاٍب ِبِقيَعٍة َحيَْسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحىتَّ ِإَذا َجاَءُه ملَْ جيَِْدُه َشْيئاً  وقال تعاىل (

  ) . َواللَُّه َسرِيُع احلَِْسابِ 
ِغريًَة اْلِكَتاُب فـَتَـَرى اْلُمْجرِِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا ِفيِه َويـَُقوُلوَن يَا َويـَْلتَـَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب ال يـَُغاِدُر صَ  َوُوِضعَ قال تعاىل عن يوم القيامة ( 

  ) . َوال َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضراً َوال َيْظِلُم رَبَُّك َأَحداً 
  : مل أضيفت األعمال إليهم ؟سؤال قال ابن عاشور :  •

  اجلواب : وأضيفت هذه األعمال إليهم من حيث هم مأمورون Qا ، وأما إضافة الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها .
  قوله تعاىل ( حسرات .. ) احلسرة شدة األسف . •
  م يف عذاب سرمدي وشقاء أبدي .أي : ليس هلم سبيل إىل اخلروج من النار ، بل ه)  َوَما ُهْم ِبَخارِِجيَن ِمَن النَّارِ ( 

ُهْم ِمْن َعَذاQَِا َكَذِلكَ كما قال تعاىل (   )  َجنْزِي ُكلَّ َكُفورٍ َوالَِّذيَن َكَفُروا َهلُْم نَاُر َجَهنََّم ال يـُْقَضى َعَلْيِهْم فـََيُموُتوا َوال ُخيَفَُّف َعنـْ
ُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسو .   ُدونَ ِإنَّ اْلُمْجرِِمَني ِيف َعَذاِب َجَهنََّم َخالِ وقال تعاىل (    ن ) .ال يـَُفتـَُّر َعنـْ
َها َوَهلُْم َعَذاٌب ُمِقيمٌ وقال تعاىل (   ) . يُرِيُدوَن َأْن َخيُْرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما ُهْم ِخبَارِِجَني ِمنـْ

  الفوائد :
  حترمي اختاذ الند هللا . - ١
  وجوب إخالص العبادة هللا يف احملبة . - ٢
  بة من العبادة .أن احمل - ٣
  أن من جعل هللا نداً يف احملبة فهو ظامل . - ٤
  الشرك باهللا تعاىل . هحترمي الظلم ، وأشد - ٥
  أن املتبوعني بالباطل ال ينفعون أتباعهم . - ٦
  ثبوت العقاب . - ٧
  ثبوت العذاب . - ٨
  . اً حتسر هؤالء وأمثاهلم حتسراً عظيم - ٩
  إثبات نكال اهللا Qم . -١٠
  شركني خملدون يف النار .أن امل -١١
  إثبات النار . -١٢
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تَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم عَ   ِإنََّما يَْأُمرُُكْم بِالسُّوِء  . ُدوٌّ ُمِبينٌ (يَا أَيـَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِفي اْألَْرِض َحالًال طَيِّبًا َوال تـَ
ُقوُلوا َعَلى ا   ) . للَِّه َما ال تـَْعَلُمونَ َواْلَفْحَشاِء َوَأْن تـَ

  ] . ١٦٩ – ١٦٨[ البقرة : 
------------------  

  اخلطاب جلميع البشر ، أي : كلوا مما أحله اهللا لكم من الطيبات .) (يَا أَيـَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِفي اْألَْرِض َحالالً طَيِّباً  
  نافعاً آلكله يف دينه .. ( طيباً ) أي : طيباً يف ذاته .( حالًال ) أي : ما كان حالًال يف كسبه قوله تعاىل  •

  وهذا القول أوىل من قول إن ( طيباً ) تأكيد ، ألن محل الكالم على التأسيس أوىل من محله على التوكيد .
  فال جيوز أكل اخلبيت واحملّرم .) قوله تعاىل ( حالًال طيباً  •
  . ه ومسالكهMي من اهللا عن اتباع خطوات الشيطان وهي : طرائقُ  ) َوال تـَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيطَانِ ( 

  واخلطوات مجع ُخْطوة ، ويقال بالفتح َخطوة ، وهي ما بني القدمني حال اَخلُطو .
عاىل اوة أربعة منها يف قوله توذلك ألن الشيطان التزم أمورًا سبعة يف العدأي : ظاهر العداوة ،  ) ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبينٌ ( 
ألَقْـُعَدنَّ َهلُْم اىل (وثالثة منها يف قوله تع  )ْم فـََليُـَغيّـُرنَّ َخْلَق اهللاَوُألِضلَّنـَُّهْم َوألَُمنّـيَـنـَُّهْم َوَألُمَرنـَُّهْم فـََلُيَبّتُكنَّ َءاَذاَن األنعام َوَألُمَرنـَّهُ (

فلما التزم  )  َرُهْم شاكرينِهْم َوَعْن أمياMم َوَعن َمشَائِِلِهْم َوَال جتَُِد َأْكثَـ صراطك املستقيم ُمثَّ آلتِيَـنـَُّهم ّمن بـَْنيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلفِ 
  [ تفسري الرازي ] .           . الشيطان هذه األمور كان عدواً متظاهراً بالعداوة فلهذا وصفه اهللا تعاىل بذلك

  وقد حذرنا اهللا يف آيات كثرية عن اتباع خطواته : •
  ) . ال تـَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ وَ كما قال تعاىل (
  ) . ُدوٌّ ُمِبنيٌ َن اْألَنـَْعاِم َمحُولًَة َوفـَْرشاً ُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم اللَُّه َوال تـَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم عَ وقال تعاىل ( ومِ 

  ) . َشاِء َواْلُمْنَكرِ ا الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيطَاِن َوَمْن يـَتَِّبْع ُخُطَواِت الشَّْيطَاِن فَِإنَُّه يَْأُمُر بِاْلَفحْ يَا أَيـُّهَ وقال تعاىل (
َا يَْدُعو ِحْزبَُه لَِيُكونُو وقال تعاىل ( ُذوُه َعُدّواً ِإمنَّ   ) . ا ِمْن َأْصَحاِب السَِّعريِ ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاختَِّ
  ) . َأملَْ أَْعَهْد ِإلَْيُكْم يَا َبِين آَدَم َأْن ال تـَْعُبُدوا الشَّْيطَاَن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ وقال تعاىل (
َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِيف اخلَْ وقال تعاىل ( َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ ْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ذِْكِر اللَِّه َوَعِن الصَّالِة فـََهْل أَنـُْتْم ِإمنَّ

  ) . ُمْنتَـُهونَ 
  فيجب احلذر من خطوات الشيطان ألنه عدو ظاهر مبني لنا . •

َا النَّْجَوى ِمَن الشَّْيطَاِن لَِيْحُزَن الَِّذيَن آمَ فهو حيب أن حيزن املؤمن كما قال تعاىل ( وأحب شيء إىل الشيطان : أن حيزن )  ُنواِإمنَّ
  . العبد ليقطعه عن سريه ويوقفه عن سلوكه

  باألعداء . املؤمننيخيوف وهو  •
َا َذِلُكُم الشَّْيطَاُن ُخيَوُِّف أَْولَِياَءُه َفال َختَاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ قال تعاىل (  كما   .أي : خيوفكم بأوليائه  )  ِإمنَّ

  وخيوف بالفقر . •
  خوف املسلم من الفقر وذلك ألمور :) في الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكْم بِاْلَفْحَشاءِ كما قال تعاىل (

  قة فيحرمه أجرها وثواQا العظيم .لُيمسك عن الصد أوًال : 
  ليصيبه بالقلق واحلزن . ثانياً : 
  قتم من شيء فهو خيلفه ) .وما أنفليشك بوعد اهللا (  ثالثاً : 
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وال تتبعوا خطوات  طيباً  يا أيها الناس كلوا مما يف األرض حالالً ليقدم على أكل احلرام خوفًا من الفقر كما قال تعاىل ( رابعًا : 
  ) .نه لكم عدو مبني إالشيطان 

  وحيث على الرياء يف اإلنفاق والتبذير . •
  .)   َقرِيناً اَهلُْم رِئَاَء النَّاِس َوال يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوال بِاْليَـْوِم اْآلِخِر َوَمْن َيُكِن الشَّْيطَاُن لَُه َقرِيناً َفَساءَ َوالَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْموَ  قال تعاىل (

رِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشََّياِطِني وََكاَن الشَّْيطَاُن لَِربِِّه َكُفوراً وكما قال تعاىل (    ) . ِإنَّ اْلُمَبذِّ
  الدعوة إىل الكفر واالرتداد عن الدينومن أعماله :  •

ْنَساِن اْكُفْر فـََلمَّا َكَفَر قَاَل ِإينِّ بَرِيٌء ِمْنَك ِإينِّ َأَخاُف اللََّه َربَّ كما قال تعاىل (     ) .  اْلَعاَلِمنيَ َكَمَثِل الشَّْيطَاِن ِإْذ قَاَل ِلْإلِ
ا َيْسُجُدوَن لِلشَّْمِس ِمْن ُدوِن اللَِّه َوزَيََّن َهلُُم الشَّْيطَاُن َأْعَماَهلُْم َفَصدَُّهْم َعِن السَِّبيِل فـَُهْم َوَجْدتـَُها َوقـَْوَمهَ وقال تعاىل عن اهلدهد ( 

  ) . ال يـَْهَتُدونَ 
  ) . نيٌ َأملَْ أَْعَهْد ِإلَْيُكْم يَا َبِين آَدَم َأْن ال تـَْعُبُدوا الشَّْيطَاَن إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبِ وقال تعاىل ( 
َ َهلُُم اْهلَُدى الشَّْيطَاُن َسوََّل َهلُْم َوأَْملَ وقال تعاىل (    ) . ى َهلُمْ ِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعَلى أَْدبَارِِهْم ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ

  . زرع العداوة والبغضاء بني الناسومن أعماله :  •
َا النَّْجَوى ِمَن الشَّْيطَاكما قال تعاىل (   .)ِمُنونَ ِن لَِيْحُزَن الَِّذيَن آَمُنوا َولَْيَس ِبَضارِِّهْم َشْيئاً ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه َوَعَلى اللَِّه فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمؤْ ِإمنَّ

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِيف اْخلَْمِر َواْلَمْيِسرِ وقال تعاىل (  َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن أَْن يُوِقَع بـَيـْ َوَيُصدَُّكْم َعْن ذِْكِر اللَِّه َوَعِن الصَّالِة فـََهْل أَنـُْتْم  ِإمنَّ
  .)  ُمْنتَـُهونَ 

ْنَساِن َعُدوٌّ ُمبِ عن يعقوب ( وقال تعاىل   ) .نيٌ قَاَل يَا بـَُينَّ ال تـَْقُصْص ُرْؤياَك َعَلى ِإْخَوِتَك فـََيِكيُدوا َلَك َكْيداً ِإنَّ الشَّْيطَاَن ِلْإلِ
ْنَساِن َعدُ  َوُقلْ وقال تعاىل ( نَـُهْم ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن ِلْإلِ   ) .ّواً ُمِبيناً لِِعَباِدي يـَُقولُوا الَِّيت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْيطَاَن يـَنـْزَُغ بـَيـْ

  ومن  تزيينه تسمية املعاصي بأمساء حمببة لكي خيفي خبثها .
لَ آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى َشَجرَ  فـََوْسَوَس إِلَْيِه الشَّْيطَاُن قَاَل يَاكما قال آلدم (   ) .ىِة اْخلُْلِد َوُمْلٍك ال يـَبـْ
  : وقد وّرث أتباعه تسمية األمور احملرمة باألمساء اليت حتُُِب النفوُس مسميا5ا ، فسموا اخلمر بأم األفراح . قال ابن القيم

  غنية الفاسقة بالفنانة .ويف عصرنا يسمون الربا بالفائدة ، والتربج الفاضح حبرية املرأة ، وامل
  عقبات الشيطان : •

  عقبة الكفر باهللا تعاىل . العقبة األولى :
  فإنه إن ظفر يف هذه بة بردت نار عداوته واسرتاح .

  عقبة البدعة . العقبة الثانية :
  إما باعتقاد خالف حق الذي أرسل اهللا به رسوله وأنزل به كتابه ، وإما بالتعبد مبا مل يأذن به اهللا .

  فإن جنا منها بنور السنة :
  عقبة الكبائر . العقبة الثالثة :

  فإن ظفر به فيها زينها له ، وحسنها يف عينه ، وسّوف به .
  فإن قطع هذه العقبة بعصمة من اهللا أو بتوبة نصوح طلبه على :

  عقبة الصغائر . العقبة الرابعة :
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ائر ما غشيت من اللمم ، أَوما علمت بأMا تكّفر باجتناب الكبائر فكان له منها بالُقفز ، وقال : ما عليك إذا اجتنبت الكب
  وباحلسنات ، وال يزال يهون عليه أمرها حىت يصر عليها ، فيكون مرتكب الكبرية اخلائف الوجل النادم أحسن حاالً منه .

  عقبة املباحات اليت ال حرج على فعلها . العقبة الخامسة :
اعات ، وعن االجتهاد يف التزود ملعاده ، وأقل ما ينال منه : تفويته األرباح واملكاسب العظيمة فشغله Qا عن االستكثار من الط

  واملنازل العالية .
  املفضولة من الطاعات .عقبة األعمال املرجوحة  العقبة السادسة :

هو أفضل منها ، وأعظم كسبًا ورحباً ؟  فأمره Qا وحسنها يف عينه ، وزينها له ، وأراه ما فيها من الفضل والربح ، ليشغله Qا عما 
  ] . ٢٣٧/  ١[ مدارج السالكني : 

ْعَلُمونَ ِإنََّما يَْأُمرُُكْم بِالسُّوِء َواْلَفْحَشاِء  ( ُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما ال تـَ فهذا كالتفصيل جلملة عداوته ، وهو مشتمل على أمور )  َوَأْن تـَ
: إمنا أي ،ملعاصي سواء كانت تلك املعاصي من أفعال اجلوارح أو من أفعال القلوب، وهو متناول مجيع ا: السوءأولها :ثالثة

  .يأمركم عدوكم الشيطان باألفعال السيئة 

َأن ( :  وثالثها . وهي نوع من السوء ، ألMا أقبح أنواعه ، وهو الذي يستعظم ويستفحش من املعاصي شاء :: الفح وثانيها
وكأنه أقبح أنواع الفحشاء ، ألنه وصف اهللا تعاىل مبا ال ينبغي من أعظم أنواع الكبائر ، فصارت  )تـَْعَلُمونَ َما َال تـَُقوُلوْا َعَلى اهللا 

فيدخل يف اآلية أن الشيطان يدعو إىل الصغائر والكبائر والكفر  )َال تـَتَِّبُعوْا خطوات الشيطانوَ ( كالتفسري لقوله تعاىل هذه اجلملة  
  . واجلهل باهللا
ألMا تسوء صاحبها يف الدنيا ويف اآلخرة ، يف الدنيا بظهور آثارها أي األعمال السيئة ، ومسيت سيئة ، ) ( والسوءقوله تعاىل 

َفَمْن يُرِِد اللَُّه عليه من اهلّم والضيق يف الصدر واخللق والرزق ، فيفقد من السعادة يف احلياة بقدر ما عمل من السوء ، قال تعاىل (
َا َيصَّعَُّد ِيف السََّماءِ َأْن يـَْهِديَُه َيشْ  أََفَمْن َشرََح اللَُّه ) وقال تعاىل (رَْح َصْدرَُه ِلِإلْسالِم َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه َجيَْعْل َصْدرَُه َضيِّقًا َحَرجًا َكَأمنَّ

) . وتسوؤه آجًال بعد موته ملعاقبته عليها إن مل يتب منها هِ ذِْكِر اللَّ  َصْدرَُه ِلْإلِْسالِم فـَُهَو َعَلى نُوٍر ِمْن رَبِِّه فـََوْيٌل لِْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم ِمنْ 
على البالد والعباد  ئالسي، ورمبا تسوء غريه بأن يتعدى ضررها إىل الغري مباشرة ، أو بأن يكون هلا أثرها أو يتداركه اهللا بعفوه  

اُد ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َظَهَر اْلَفسَ عامة مبحق الربكات وقلة اخلريات ، كما قال تعاىل (
  رواه ابن ماجه . )واهلم إال منعوا القطر من السماءما منع قوم زكاة أم( e) وقال َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ 

: كون من باب عطف اخلاص على العام، فالفحشاء، فيالسوء الزنا واللواط هذه نوع من ) أي :..والفحشاء .قوله تعاىل ( •
  ما قبح من األعمال الشنيعة .

  الفوائد :
  مّنة اهللا على عباده ، حيث أباح هلم مجيع ما يف األرض . - ١
  أن األصل يف األشياء الطهارة . - ٢
  حترمي اتباع خطوات الشيطان . - ٣
  ه .ينبغي على املسلم معرفة عدوه الشيطان ليتجنب - ٤
  تأكيد عداوة الشيطان لبين آدم . - ٥
  أن الشيطان ال يأمر باخلري . - ٦
  أن اإلنسان إذا وقع يف قلبه هّم بالسيئة أو بالفاحشة فليعلم أMا من الشيطان . - ٧
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  حترمي القول على اهللا بال علم . - ٨
  أن القول على اهللا بال علم من أوامر الشيطان . - ٩
َنا َعَلْيِه آبَاَءنَا َأَوَلْو َكاَن آبَاُؤُهْم ال يـَْعِقُلونَ (َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَّ   َزَل اللَُّه قَاُلوا َبْل نـَتَِّبُع َما أَْلَفيـْ َوَمَثُل .   َشْيئًا َوال يـَْهَتُدونَ ِبُعوا َما أَنـْ

ُهْم ال يـَْعِقُلونَ  الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يـَْنِعُق ِبَما ال َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاًء َوِنَداًء ُصمٌّ    )  ُبْكٌم ُعْمٌي فـَ
  ] . ١٧١ – ١٧٠[ البقرة : 

 ----------  
: املراد Qؤالء : متخذي األنداد ، ويكون املعىن : ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادًا حيبوMم  قيل ) َوِإَذا ِقيَل َلُهُم  ( 

تبع ما ألفينا عليه آباءنا ، واختاره ابن كثري حيث مل يذكر يف تفسريه غريه . بل ن كحب اهللا ، وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا
  ] . ١٩٠/  ١[ تفسري ابن كثري : 

أن املراد ( وإذا قيل هلم ) أي الناس الذين خوطبوا بقوله ( يا أيها الناس كلوا مما يف األرض حالًال طيباً ) واملعىن : يا أيها وقيل : 
ض حالًال طيبًا وال تتبعوا خطوات الشيطان ... وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه الناس كلوا مما يف األر 

  ] . ٩٤/  ٢[ تفسري الطربي :         .آباءنا ، وهذا اختيار ابن جرير الطربي رمحه اهللا 

َزَل اللَُّه (    يه من الضاللة واجلهل .على رسوله ، واتركوا ما أنتم عل) اتَِّبُعوا َما أَنـْ
  فيه وجوب اتباع ما أنزل اهللا : •

  ) . اتَِّبُعوا َما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن رَبُِّكْم َوال تـَتَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء قَِليالً َما َتذَكَُّرونَ  كما قال تعاىل (
  ) . ِإالَّ ُهَو َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنيَ اتَِّبْع َما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك ال إِلََه وقال تعاىل (

  يف جواب ذلك :) قَاُلوا (  
َنا َعَلْيِه آبَاَءنَا(  َوِإَذا (أي : من عبادة األصنام واألنداد ، كما يف اآلية األخرى بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ، )  َبْل نـَتَِّبُع َما أَْلَفيـْ

  ) والقرآن يفسر بعضه بعضاً .اللَُّه قَاُلوا بَْل نـَتَِّبُع َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا ِقيَل َهلُُم اتَِّبُعوا َما أَنـَْزلَ 
َنا)قال الرازي  ويدل عليه أيضًا قوله  َلْيِه َءابَاَءنَا ) َبْل نـَتَِّبُع َما َوَجْدنَا عَ ، بدليل قوله تعاىل يف آية أخرى ( مبعىن وجدنا  : ( أَْلَفيـْ

  ) . أَْلَفْوْا َءابَاءُهْم َضاّلنيَ  إِنـَُّهمْ تعاىل ( 
  قال تعاىل منكراً عليهم :

  الذين يقتدون Qم ويقتفون أثرهم .) َأَوَلْو َكاَن آبَاُؤُهْم  (
  أي : ليس هلم فهم وال هداية .)  ال يـَْعِقُلوَن َشْيئاً َوال يـَْهَتُدونَ ( 
  والضالل واجلهل .أي : فيما هم فيه من الغي ) َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا  (

، لسارحة اليت ال تفقه ما يقال هلا، بل إذا نعق Qا راعيها: كالدواب اأي)  َكَمَثِل الَِّذي يـَْنِعُق ِبَما ال َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاًء َوِنَداءً ( 
  .أي : دعاها إىل ما يرشدها ال تفقه ما يقول وال تفهمه ، بل إمنا تسمع صوته فقط 

ية : أي : مثل واعظ الذين كفروا الذي يعظهم مع هؤالء الكفار كمثل صاحب بقر أو غنم أو Qيمة هذا التأويل األول لآل
  يناديها وينعق Qا فتسمع ما يقول لكنها ال تفقه منه شيئاً ، واختار هذا ابن كثري .

ليت ينعق هلا راعيها ، وليس كمثل البهائم ا  –عند دعاء الداعي هلم إىل اإلميان  –أخرب تعاىل أن مثلهم  ... قال السعدي : •
  هلا علم مبا يقول راعيها ومناديها .   

  وعلى هذا القول يكون املثل قد ُضرب باملدعو الذي ال يستجيب ال الداعي .
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  والتأويل الثاين : أن هذا مثل ضرب هلم يف دعائهم األصنام اليت ال تسمع وال تبصر وال تعقل شيئاً ، ورجح هذا ابن جرير .
  القول يكون هذا املثل يف حال املشركني مع معبودا5م ، واألول أصح . هذاوعلى 

  فوهون به ، عمي عن رؤية طريقه ومسلكه .احلق ، بكم ال يت أي : صم عن مساع)  ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْميٌ  (
ُهْم ال يـَْعِقُلونَ  (   أي : ال يعلمون شيئاً وال يفهمونه .)  فـَ

  الفوائد :
  ذم التعصب بغري هدى . - ١
  أن من تعصب ملذهب مع خمالفة الدليل ففيه شبه من هؤالء . - ٢
  وجوب اتباع ما أنزل اهللا . - ٣
َا أن كل من خالف احلق ، وما أنزل اهللا فليس بعاقل ، وليس عنده هدى ، وقد قال تعاىل ( - ٤ فَِإْن ملَْ َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أَمنَّ

  ) . ِممَِّن اتـََّبَع َهَواُه ِبَغْريِ ُهدًى ِمَن اللَِّه ِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ  يـَتَِّبُعوَن أَْهَواَءُهْم َوَمْن َأَضلُّ 
  ذم من يسمع وال يستجيب . - ٥
  أن من يسمع احلق وال يستجيب له فيه شبه من هؤالء الذين ذكرهم اهللا . - ٦
يـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُحيِْييُكْم َواْعَلُموا يَا أَ فضل من مسع احلق واستجاب له وقد قال تعاىل ( - ٧

  ) . َأنَّ اللََّه َحيُوُل بـَْنيَ اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه َوأَنَُّه ِإلَْيِه ُحتَْشُرونَ 
يعاً فَِإمَّا يَْأتِيَـنَّ وقال تعاىل ( َها مجَِ   ) . ُكْم ِمينِّ ُهدًى َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُونَ قـُْلَنا اْهِبُطوا ِمنـْ

يعاً بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ فَِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهدًى َفَمِن اتـََّبَع ُهَداَي َفالوقال تعاىل (  َها مجَِ   ) .  َيِضلُّ َوال َيْشَقىقَاَل اْهِبطَا ِمنـْ
  أن من طبع اهللا على قلبه فإنه يكون كالبهيمة ، فال يسمعون احلق وال يقولون به . - ٨
ْعُبُدو   َم َوَلْحَم ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ .  نَ (يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرزَقْـَناُكْم َواْشُكُروا ِللَِّه ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تـَ

َر بَاٍغ َوال َعاٍد َفال ِإْثَم َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه غَ    ) . ُفوٌر رَِحيمٌ اْلِخْنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْيِر اللَِّه َفَمِن اْضُطرَّ َغيـْ
  ] . ١٧٣ – ١٧٢[ البقرة : 

 -------------  
  يأمر اهللا تعاىل عباده املؤمنني أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم تعاىل .)  َرزَقْـَناُكمْ (يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما 

  واآليات الدالة على إباحة الطيبات وحترمي اخلبائث كثرية :
  ) . حيُِلُّ َهلُُم الطَّيَِّباِت َوُحيَرُِّم َعَلْيِهُم اْخلََباِئثَ قال تعاىل ( و 
  ) . لَّ َهلُْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباتُ َيْسأَلوَنَك َماَذا ُأحِ وقال تعاىل (
  ) . اْليَـْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكمْ وقال تعاىل (

  )  اِحلاً ِإينِّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َعِليمٌ يَا أَيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا صَ واهللا أمر املرسلني بذلك فقال تعاىل (
  ( إن اهللا طيب ال يقبل إال طيباً .. ) . eويف احلديث قال 

  واختلف باملراد بالطيب الذي أباحه اهللا : •
كلِه يف فقيل : الطيبات هي احمللالت ، وقيل : املراد بالطيبات ما تستطبه العرب ، وقيل : الطيبات اليت أحلها اهللا ما كان نافعاً آل

  دينه ، وهذا اختيار ابن تيمية .
  هذه اآلية تدل على أن األصل يف األشياء احلل واإلباحة . •
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  ]، بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم . [وقد تقدم مباحث الشكر عليكم  هعمنأي : قوموا بشكره على )  َواْشُكُروا ِللَّهِ ( 
ْعُبُدونَ (      تعاىل إن كنتم فعالً تعبدونه وختضعونه له .أي : اشكروا هللا)  ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تـَ

  والعبادة : هي التذلل هللا بالطاعة ، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه .
  إن رزق اهللا للعبد يستلزم شكره : •

ُلَوِين أََأْشُكُر أَْم َأْكُفُر َومَ فسليمان عندما رأى عرش بلقيس عنده مستقرًا ( َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه َوَمْن  َهَذا ِمْن َفْضِل َريبِّ لَِيبـْ ْن َشَكَر فَِإمنَّ
  ) . َكَفَر فَِإنَّ َريبِّ َغِينٌّ َكرِميٌ 

  كان يقوم الليل حىت تتفطر قدماه ، ويقول : أفال أحب أن أكون عبداً شكوراً .  eونبينا 
تة وهي : اليت متوت حتف أنفها من غري تذكية وسواء  أي : ما حرم عليكم ربكم إال اخلبائث كاملي) ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة  (
  منخنقة أو موقوذة أو مرتدية أو نطيحة . نتكا
وامليتة إمنا حرمت الحتقان الرطوبات والفضالت والدم اخلبيث فيها ، والذكاة ملا كانت تزيل ذلك الدم والفضالت كانت  •

  سبب احلل .
صيد البحر ما أخذ حي ، : قال ابن عباس ،  ) َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمهُ  ُأِحلَّ ( يستثىن من ذلك : ميتة البحر لقوله تعاىل •

  وطعامه ما أخذ ميتاً .
  . داود و الطهور ماؤه احلل ميتته ) رواه أبوقال يف البحر ( ه eوعن أيب هريرة . أن رسول اهللا 

  ويستثىن كذلك اجلراد .
ُقْل ال َأِجُد ِيف َما أُوِحَي ِإَيلَّ ُحمَرَّمًا َعَلى طَاِعٍم  اد هنا الدم املسفوح كما قال تعاىل ( ليكم الدم ، واملر أي : وحرم ع) َوالدََّم ( 

  ) . َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة أَْو َدماً َمْسُفوحاً أَْو حلََْم ِخْنزِيرٍ 
  أي : وحرم عليكم حلم اخلنزير .) َوَلْحَم اْلِخْنزِيِر ( 

  : ال خالف يف حترمي خنزير الرب . قال القرطبي
  آيات : حترميه يف عدة وقد ذكر اهللا

ُم َوحلَُْم اْخلِْنزِيرِ فقال تعاىل كما يف سورة املائدة (   ) . ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ
ٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة أَْو َدمًا َمْسُفوحًا أَْو حلََْم ُقْل ال َأِجُد ِيف َما أُوِحَي ِإَيلَّ ُحمَرَّمًا َعَلى طَاعِ وقال تعاىل يف سورة األنعام (

  ) . ِخْنزِيرٍ 
  .هو حرام حلمه وشحمه ومجيع أجزائه، و ، ورأسه كرأس اجلاموسكنايب الفيل  وهو حيوان مسج والعني تكرهه، له نابان •
  احلكمة من حترميه : •

ة ، ويقال قاتلذائه القاذورات والنجاسات ، وأكل حلمه من أسباب الدودة الوحيدة الكثرة الديدان يف حلم اخلنزير ، وألن أشهى غ
  : إن له تأثرياً سيئاً يف العفة والغرية .

اإلهالل املراد به رفع الصوت ، واملعىن : وما ذبح وذكر عليه اسم غري اهللا تبارك وتعاىل ، وكانوا ) َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْيِر اللَِّه ( 
  صوا5م بذلك .اسم آهلتهم على الذبيحة ويرفعون أن يذكرو 

  تة الضرورة إىل األكل من احملرمات .أجللأي : ا)  َفَمِن اْضُطرَّ ( 
  لكن بشرط : 

َر بَاٍغ َوال َعاٍد  (   .) أي : فال عقوبة عليه يف األكل َفال ِإْمثَ َعَلْيِه ( ] وسيأيت املراد Qما [ ال يكون باغياً وال عادياً ) َغيـْ
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  يف هذه اآلية جواز األكل من امليتة عند الضرورة وهنا مباحث : •
  تعريف الضرورة لغة وشرعاً : أوًال :

  قال ابن منظور : االضطرار االحتياج إىل الشيء وقد اضطره إليه أمر .
  وشرعاً : للضرورة تعاريف متقاربة يف املعىن عند الفقهاء ، ومن ذلك ما يأيت : 

 قارب وهذا يبيح تناول احلرام . إن مل يتناول املمنوع هلك إذا إMا بلوغه حداً :  قيل
  واملعىن متقارب .سه أو بعض أعضائه برتكه األكل ، ومعىن الضرورة هاهنا خوف الضرر على نف:  وقيل

  بيان حد االضطرار الذي يبيح تناول احملرم :  ثانياً :
  وضوع ، وهي :موع اآليات الواردة يف املجمحد االضطرار هنا يتبني من 

 .) ( َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما اْضطُرِْرُمتْ ِإلَْيِه  قوله تعاىل 
  فأطلق يف هذه اآلية اإلباحة بوجود الضرورة يف كل حال وجدت الضرورة فيها .

َر بَاٍغ َوال َعاٍد َفال ِإْمثَ َعَلْيِه  قوله تعاىل   .) ( َفَمِن اْضطُرَّ َغيـْ
  فقيد اإلباحة يف هذه اآلية بأن يكون املضطر غري باغ وال عاد لكنه مل يبني سبب االضطرار ومل يبني املراد بالباغي والعادي .

َر ُمَتَجاِنٍف ِإلمثٍْ فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ قوله تعاىل   .) ( َفَمِن اْضطُرَّ ِيف َخمَْمَصٍة َغيـْ
  .املخمصة  فبني سبحانه سبب االضطرار وهو

ميكننا أن نقول : إن حد االضطرار املبيح لتناول احملرم هو أن خياف على نفسه التلف بسبب اجلوع ومل جيد ما يتغذى به : وإذًا 
  من احلالل ، بشرط أن يكون غري متجانف إلمث ، وهو الباغي والعادي .

  الباغي والعادي على قولني :بوقد اختلف العلماء يف املراد  •
الباغي هو اخلروج على إمام املسلمني ، واإلمث الذي يتجانف إليه العادي هو إخافة الطريق وقطعها على بأن املراد  ألول :القول ا

  املسلمني ، ويلحق بذلك كل سفر معصية هللا ، ألن يف ذلك إباحة على املعصية وذلك ال جيوز .
  ع الطريق ، وكل مسافر سفر معصية .العادي : قاطالباغي : اخلارج على اإلمام ، و فعلى هذا القول :

والعادي الذي يتعدى القدر الذي حيتاج ، أن املراد بالباغي : الذي يبغي احملرم من الطعام مع قدرته على احلالل  القول الثاني :
  إليه .

م من بالباغي الذي يبغي احملر : املراد وأما اآلية فأكثر املفسرين قالوا: وقال ،ورجح هذا التفسري شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
لذي يتعدى القدر الذي حيتاج إليه، وهذا التفسري هو الصواب، وهو قول أكثر ، والعادي االطعام مع قدرته على احلالل

  .ل نصوص الكتاب والسنة عامة مطلقة، بي بسفره ال يأكل امليتة وال يقصرصاوليس يف الشرع ما يدل على أن العالسلف...
  ل القرطيب واإلمام ابن جرير .ورجح هذا القو 

  حال الضرورة . بيان حكم تناول الطعام احملرم يف ثالثاً :
  اختلف العلماء يف ذلك على قولني :

  : جيب على املضطر األكل من امليتة وحنوها . القول األول
   عند الشافعية . وهذا قول احلنفية والصحيح من مذهب املالكية وأحد الوجهني يف مذهب احلنابلة ، وأصح الوجهني

 .) ( َوال تـَْقتُـُلوا أَنـُْفَسُكْم  لقوله تعاىل 
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وترك األكل مع إمكانه يف هذه احلال ؛ إلقاء بيده إىل التهلكة ، وألنه قادر على ) ( َوال تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكِة ولقوله تعاىل 
 طعام حالل . إحياء نفسه مبا أحل اهللا له فلزمه ، كما لو كان معه

  أنه ال يلزمه يف هذه احلال األكل من احملرم . القول الثاني :
  ألن له غرضاً يف تركه وهو أن يتجنب ما حرم عليه ، وألن إباحة األكل رخصة فال جتب عليه كسائر الرخص .

ية رمحه اهللا ، حيث قال : وجيب يار شيخ اإلسالم ابن تيمـأنه جيب عليه أن يأكل يف هذه احلال ، وهو اخت القول األولوالراجح 
على املضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسه ، فمن اضطر إىل امليتة أو املاء النجس فلم يشرب ومل يأكل حىت مات دخل 

  النار .
  بيان مقدار ما يباح للمضطر تناوله من احملرم . رابعاً :

  حيرم ما زاد على الشبع باإلمجاع .يباح له أكل ما يسد به الرمق ويأمن معه املوت باإلمجاع ، و 
  واخُتلف يف حكم الشبع على ثالثة أقوال :

  : ال يباح له الشبع . القول األول
  وهو قول أيب حنيفة وأحد الروايتني عن أمحد وأحد القولني للشافعي .

  من املالكية .وهو قول ابن املاجشون 
   ما اضطر إليه ، فإذا اندفعت الضرورة مل حيل األكل كحال االبتداء .قالوا : ألن اآلية دلت على حترمي ما ذكر فيها ، واستثىن

وألنه بعد سد الرمق غري مضطر فلم حيل له األكل لآلية ، حيققه أن حاله بعد سد رمقه كحاله قبل أن يضطر ومث مل يبح له 
  األكل كذا هاهنا .

  : أن له الشبع . القول الثاني
  هب الشافعي .وهذا قول مالك وأحد القولني يف مذ

ها حىت نقدر شحمها وحلمها ونأكله، : اسلخفقت عنده ناقة ، فقالت له امرأتهأن رجًال نزل احلرة فنحلديث جابر بن مسرة (
األمر بأكل  eفأطلق النيب : فكلوها) ىن يغنيك ؟) قال: ال، قالهل عندك غ، فسأله فقال : (e: حىت أسأل رسول اهللا فقال

  ومل حيدد .
: التفصيل بني من خيشى استمرار الضرورة فيحل له الشبع ، ومن ضرورته مرجوة الزوال فال حيل له إال سد الرمق ،  ثالقول الثال

ألن من ضرورته مستمرة إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب وال يتمكن من البعد من امليتة خمافة الضرورة ، 
  ىل تلفه خبالف من ليست ضرورته مستمرة فإنه يرجو الغىن عنها مبا حيل له .ويفضي إىل ضعف بدنه ، ورمبا أدى ذلك إ

  وهذا احتمال يف مذهب احلنابلة ، ذكره صاحب املغين ، وقول يف مذهب الشافعي .
  الراجح . وهذا القول هو

  : هل جيوز للمضطر أن يتزود من الطعام احملرم ؟ خامساً 
  ورواية عن أمحد وهو قول الشافعية . الصحيح أنه جيوز له ذلك ، وهذا قول مالك

  ألنه ال ضرر يف استصحاQا وال يف إعدادها لدفع ضرورته وقضاء حاجته ، وال يأكل منها إال عند ضرورته .
  إذا وجد املضطر ميتة وطعام الغري حبيث ال قطع فيه وال أذى ، فإنه ال حيل له أكل امليتة بل يأكل طعام الغري .سادساً : 

ل احملرمات إذا اضطر إليها ، وزالت Qا الضرورة كانت مباحة ، قلنا ( وزالت Qا الضرورة ) احرتازًا مما ال تزول به ك  سابعًا :
الضرورة ، كما إذا ما اضطر اإلنسان إىل أكل سم ، فال جيوز أن يأكل ، ألنه ال تزول Qا ضرورته ، بل ميوت به ، ولو اضطر إىل 
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تزول به  لدفع لقمة غص Qا حل له ، ألنهه ال تزول به ضرورته ، ولذلك لو احتاج إىل شربه شرب مخر لعطش مل حيل له ، ألن
  ضرورته .
لو اضطر مليتة آدمي ، فاملشهور عند احلنابلة أنه ال جيوز أن يأكلها ، وقالت الشافعية : إنه جيوز أكلها عند الضرورة ، ثامنًا : 

  وهو الصحيح .  ( الشيخ ابن عثيمني ) .
  ) . ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ هذا تعليل للحكم ، فاحلكم انتفاء اإلمث ، والعلة ()  نَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيمٌ إِ ( 
  سبق شرحها .) َغُفوٌر ( 
ء يف ، رمبا ال يستقصي متام االستقصاQذين الشرطني، وكان اإلنسان يف هذه احلالة ا كان احلل مشروطاً ومل: يقال السعد •

 ، وأذهبت حواسه املشقة.وقد غلبته الضرورة فيغفر ما أخطأ فيه يف هذه احلال، خصوصاً  ،خرب تعاىل أنه غفورحتقيقها، أ
فكل حمظور ، اضطر إليه اإلنسان ، فقد أباحه له ، ية دليل على القاعدة املشهورة ( الضرورات تبيح احملظورات ) ويف هذه اآل

  وباطناً . خراً ، وظاهراً وآ احلمد والشكر ، أوالً امللك الرمحن ، فله 
  ومن رمحته أنه أباح احملرمات حال الضرورة ، ومن رمحته يغفر الزالت واخلطيئات . ) رَِحيمٌ ( 

  الفوائد :
  فضيلة اإلميان . - ١
  األمر باألكل من طيبات ما رزق اهللا . - ٢
  أن اخلبائث ال يؤكل منها . - ٣
  أن ما حيصل لإلنسان من مأكول فإنه من رزق اهللا . - ٤
  اهللا . وجوب شكر - ٥
  وجوب اإلخالص هللا تعاىل . - ٦
  أن الشكر من حتقيق العبادة . - ٧
  حترمي أكل امليتة . - ٨
  جناسة امليتة والدم وحلم اخلنزير وكل ما أهل لغري اهللا . - ٩
  .أن التحرمي والتحليل إىل اهللا  -١٠
  أن الضرورة تبيح احملظور ، لكن هذه الضرورة تبيح احملرم بشرطني : -١١

  ال يندفع الضرر إال بتناول احملّرم .صدق الضرورة ، حبيث  األول :
  زوال الضرورة به حيث يندفع الضرر ، كما تقدم . والثاني :

  أن تناول احملرم بدون عذر إمث ومعصية . -١٢
  إثبات امسني من أمساء اهللا ومها : الغفور ، والرحيم . -١٣
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َزَل اللَُّه ِمَن اْلِكَتاِب وَ (   َيْشتَـُروَن ِبِه ثََمنًا َقِليًال ُأولَِئَك َما يَْأُكُلوَن ِفي بُُطونِِهْم ِإالَّ النَّاَر َوال ُيَكلُِّمُهُم ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنـْ
َمْغِفَرِة َفَما َأْصبَـَرُهْم َعَلى ُأولَِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوا الضَّالَلَة بِاْلُهَدى َواْلَعَذاَب بِالْ .  اللَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوال يـُزَكِّيِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

  ) . َذِلَك بَِأنَّ اللََّه نـَزََّل اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفوا ِفي اْلِكَتاِب َلِفي ِشَقاٍق بَِعيد .  النَّارِ 
  ] . ١٧٦ – ١٧٤[ البقرة : 

 ------------  
َزَل اللَّ (  هم مما تشهد له اليت بأيدي يف كتبهم eيعين اليهود الذين كتموا صفة حممد ) ُه ِمَن اْلِكَتاِب ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنـْ

إن  - لعنهم اهللا -، فكتموا ذلك لئال تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من اهلدايا والتحف ، فخشوا بالرسالة والنبوة
على ما كان حيصل هلم من ذلك ، وهو نزر يسري ، فباعوا أنفسهم  بقاءً إ أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويرتكوهم ، فكتموا ذلك

واإلميان مبا جاء عن اهللا  بذلك النزر اليسري ، فخابوا وخسروا يف الدنيا  واتباع احلق وتصديق الرسول بذلك واعتاضوا عن اهلدى
  .واآلخرة 

  وهلذا قال تعاىل :
كتموه مثنًا قليالً ي  مري يف قوله ( به ) يرجع إىل الشيء املكتوم ، أي : أMم يشرتون بالشيء الذالض)  َوَيْشتَـُروَن بِِه ثََمنًا َقِليالً ( 

  من متاع الدنيا ، كالرشا أو املناصب أو اجلاه عند أتباعهم .
  معىن اشرتوا : أي استعاضوا عنه بثمن قليل من املنافع الدنيوية . •
  ومساه قليًال النقطاع مدته وسوء عاقبته . •
  اآلية أن من موانع اهلداية أن يكون لإلنسان يف الباطل شهرة ومكانة .ويف  •
  من كتم علماً فهو داخل يف هذه اآلية . لختتص Qم ، فكال وهذه اآلية وإن كانت يف اليهود لكنها  •
  املنحرف عن الدين وعن نشر العلم ينحرف ألحد سببني : قال الشيخ ابن عثيمين : •

  : خشية الناس . السبب األول
  : الطمع يف الدنيا . السبب الثاني

  قليًال ) . َفال َختَْشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َوال َتْشتَـُروا ِبآيَاِيت َمثَناً  قال تعاىل يف سورة املائدة (
ًا تأجج يف بطوMم يوم القيامة  : إمنا يأكلون ما يأكلونه يف مقابلة كتمان احلق نار أي)  ُأولَِئَك َما يَْأُكُلوَن ِفي بُُطونِِهْم ِإالَّ النَّارَ  (

َا يَْأُكُلوَن ِيف بُُطوMِِْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعرياً كما قال تعاىل ( ) ويف احلديث الصحيح عن ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلمًا ِإمنَّ
  ] ١/٩٢تفسري ابن كثري: [ .) جر يف بطنه نار جهنمفضة إمنا جير إن الذي يأكل أو يشرب يف آنية الذهب وال( eرسول اهللا 

ناراً ( من الرشا وغريها ) أي : أنه يوجب عليهم عذاب النار ، فسمى ما أكلوه  ) َما يَْأُكُلوَن ِيف بُُطوMِِْم ِإالَّ النَّارَ (معىن  وقيل :
  ألنه يؤول Qم إليها ، وما ذكره ابن كثري أقرب وأصح .

  صاً فاالعتبار بعموم اللفظ ، فهو يشمل كل من كتم ما شرعه اهللا ، وأخذ عليه الرشا .خا كان  وهذا احلكم وإن •
أي : ال يكلمهم تكليم رضا ، فالنفي هنا ليس نفيًا ملطلق الكالم ، وإال فاهللا عز وجل يكلم  )َوال ُيَكلُِّمُهُم اللَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمِة  (

َنا ِشْقَوتـَُنا وَُكنَّا قـَْومًا َضالِّنيَ قَاُلوا رَ الكفار ويوخبهم كما قال تعاىل ( َها فَِإْن ُعْدنَا فَِإنَّا ظَاِلُمونَ .  بـََّنا َغَلَبْت َعَليـْ قَاَل .  رَبـََّنا َأْخرِْجَنا ِمنـْ
  ) . اْخَسُأوا ِفيَها َوال ُتَكلُِّمونِ 

  يوم القيامة ، مسي بذلك : •
   ) .يقوم الناس لرب العاملني يوم قال تعاىل (: ألن الناس يقومون من قبورهم ،  أوالً 
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  ) . ِإنَّا لَنَـْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِيف اْحلََياِة الدُّنـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم اْألَْشَهادُ لقوله تعاىل ( : ولقيام األشهاد ،  ثانياً 
  ... ) . َصّفاً  يـَْوَم يـَُقوُم الرُّوُح َواْلَمالِئَكةُ لقوله تعاىل ( ، : ولقيام املالئكة  ثالثاً 
  أي : ال يثين عليهم خبري . )َوال يـُزَكِّيِهْم ( 
  أي : موجع ، والعذاب هو : النكال والعقوبة . ) َوَلُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ( 
  املشار إليهم ( الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب ) .) ُأولَِئَك (  

، وهو ا كتمان العلم ـ) وهي هن الضَّاللَةَ ( واعتاضوا ) أي : اختاروا الَِّذيَن اْشتَـَرُوا (  ي :أ) الَِّذيَن اْشتَـَرُوا الضَّالَلَة بِاْلُهَدى ( 
وهو نشر ما يف كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به واتباعه  )بِاْهلَُدى  (وكتم صفته اليت يف كتبهم  eتكذيب النيب 

  وتصديقه .
ي إال ما كان له فيه رغبة ومودة ، ر بإيثارهم الضاللة والعذاب ، ألن اإلنسان ال يشرت : ويف لفظ اشرتوا إشعا قال أبو حيان •

  دم النظر يف العواقب .واختيار وذلك يدل على Mاية اخلسارة ، وع
 - ، فكان هؤالء ألن املشرتي طالب راغب يف السلعة، عىن اختاروا، ولكنه عرب Qذا) مبوا: (اشرت قال الشيخ ابن عثيمبن •

  طالبون راغبون يف الضاللة مبنزلة املشرتي . -ذ باهللا والعيا
  .وهو كتم العلم  ةأسبابه املذكور  أي : واختاروا العذاب باملغفرة ، وهو ما تعاطوه من) َواْلَعَذاَب بِاْلَمْغِفَرِة ( 
لنار ، أي : ما أجرأهم على عذاب النار هذه اآلية للتعجب ، قال الطربي : أي : ما أجرأهم على ا ) َفَما َأْصبَـَرُهْم َعَلى النَّارِ ( 

   . وأعملهم بأعمال أهلها
: خيرب تعاىل أMم يف عذاب شديد هائل يتعجب من رآهم فيها من صربهم على ذلك مع شدة ما هم فيه  وقال ابن كثير •

  ] . ١٩٢/  ١. [ تفسري ابن كثري : من العذاب والنكال واألغالل عياذاً باهللا من ذلك 
أصربهم على النار ؟ والقول األول هو الصحيح وهو مذهب اجلمهور كما ذكر ما ) استفهامية ، واملعىن : ما الذي إن (  وقيل :

  ذلك الشوكاين .             
أي : ذلك العذاب الذي جيازون به بسبب كتمهم للكتاب ، بسبب أن اهللا أنزل  )َذِلَك بَِأنَّ اللََّه نـَزََّل اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ ( 

  باحلق ، فكفروا به واختلفوا فيه . –التوراة –الكتاب 
  وقيل : املراد ب ( الكتاب ) جنس الكتب ويشمل التوراة واإلجنيل والقرآن .

قيل : املراد بالكتاب التوراة ، والذين اختلفوا فيه هم اليهود والنصارى ، وقيل : املراد )  َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفوا ِفي اْلِكَتابِ ( 
فبعضهم يقول : هو سحر ، وبعضهم يقول : هو شعر ، ،  الكتاب القرآن ، والذين اختلفوا فيه هم اليهود والنصارى واملشركنيب

  وبعضهم يقول : كهانة .
  أي : يف خالف بعيد عن احلق والصواب مستوجب ألشد العذاب .)  َلِفي ِشَقاٍق بَِعيد (
  الفوائد : 
  حترمي كتم العلم . - ١
  العلم من صفات اليهود .أن كتم  - ٢
  عظم جرم كتم العلم . - ٣
  وجوب نشر العلم .- ٤
  الكتب منزلة من عند اهللا .أن  - ٥
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  علو اهللا عز وجل .- ٦
  أن متاع الدنيا قليل ولو كثر . - ٧
  ( فاتقوا الدنيا .. ) . eخطر فتنة الدنيا ، ولذلك قال  - ٨
  إقامة العدل يف اجلزاء .- ٩
   .إثبات الكالم هللا تعاىل-١٠

ِم اْآلِخِر َواْلَمالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّيَن (لَْيَس اْلِبرَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـوْ  
َساِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّائِِليَن َوِفي الرِّقَاِب َوَأقَاَم الصَّالَة َوآَتى الزََّكاَة َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلمَ 

  ُمتـَُّقوَن) َن َصَدُقوا َوُأولَِئَك ُهُم الْ َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصَّاِبرِيَن ِفي اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحيَن اْلَبْأِس ُأولَِئَك الَِّذي
  ]١٧٧سورة البقرة: [

 ---------------------  
إىل بيت املقدس، مث حوهلم إىل  ملا أمر اهللا تعاىل املؤمنني أوًال بالتوجه )(لَْيَس اْلِبرَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ 

املراد إمنا ، وهو أن زل اهللا تعاىل بيان حكمته يف ذلك، فأنلمنيئفة من أهل الكتاب وبعض املس، شق ذلك على نفوس طاالكعبة
، وليس يف امل، واتباع ما شرع ، فهذا هو الرب والتقوى واإلميان الكتثال أوامره، والتوجه حيثما وجه، وامهو طاعة اهللا عز وجل

(لَْيَس اْلِربَّ أَْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل  وهلذا قال  ،عن أمر اهللا وشرعه لزوم التوجه إىل جهة املشرق أو املغرب بر وال طاعة إن مل يكن
...) قال: هذه أنواع الرب   َن بِاللَّهِ َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمْن آمَ : (وريوقال الث) ...اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخرِ 

  ، فقد دخل يف عرى اإلسالم كلها وأخذ مبجامع اخلري كله .ق رمحه اهللا، فإن من اتصف Qذه اآليةكلها. قال ابن كثري: وصد
  . الرب اسم جامع للطاعات ، وأعمال اخلري املقربة إىل اهللا تعاىل •
  اإلميان باهللا يتضمن أربعة أمور :)  َمْن آَمَن بِاللَّهِ  (

  : اإلميان بوجود اهللا تعاىل . األول
  جوده : الفطرة ، والعقل ، والشرع ، واحلس .وقد دل على و 

  أما داللة الفطرة على وجوده : فإن كل خملوق قد فطر على اإلميان خبالقه .
وأما داللة العقل على وجوده تعاىل : فألن هذه املخلوقات سابقها والحقها ، ال بد هلا من خالق أوجدها ، إذ ال ميكن أن توجد 

  توجد صدفة .نفسها بنفسها ، وال ميكن أن 
وأما داللة احلس على وجود اهللا : فإننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعني ، وغوث املكروبني ، ما يدل داللة قاطعة على وجوده 

َنا لَُه ) تعاىل ، قال تعاىل :    .(َونُوحاً ِإْذ نَاَدى ِمْن قـَْبُل فَاْسَتَجبـْ
  : اإلميان بربوبيته . الثاني

  يك له وال معني .أي بأنه وحده الرب ال شر 
  : اإلميان بألوهيته . الثالث

  أي بأنه وحده اإلله ال شريك له .
  : اإلميان بأمسائه وصفاته . الرابع

من األمساء والصفات على الوجه الالئق به من غري حتريف وال تعطيل  eأي إثبات ما أثبته اهللا لنفسه يف كتابه ، أو سنة رسوله 
  وال تكييف وال متثيل .
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  اإلميان باليوم اآلخر يتضمن ثالثة أمور :)  يَـْوِم اْآلِخرِ َوالْ  (
  : اإلميان بالبعث . األول

  وهو إحياء املوتى حني ينفخ يف الصور النفخة الثانية ، فيقوم الناس لرب العاملني حفاة غري منتعلني .
  : اإلميان باحلساب واجلزاء . الثاني
   ملآل األبدي للخلق .: اإلميان باجلنة والنار ، وأMما ا الثالث

املالئكة : عامل غييب خملوقون ، عابدون هللا تعاىل ، وليس هلم من خصائص الروبية واأللوهية شيء ، خلقهم اهللا )  َواْلَمالِئَكةِ  (
  تعاىل من نور ، ومنحهم االنقياد التام ألمره ، والقوة على تنفيذه .

  واإلميان باملالئكة يتضمن أربعة أمور :
  إلميان بوجودهم .: ا األول

  اإلميان مبن علمنا امسه منهم بامسه ، كجربيل ، ومن مل نعلم امسه نؤمن Qم إمجاالً . الثاني :
أنه رآه على صفته اليت خلق عليها وله ستمائة جناح  eاإلميان مبا علمنا من صفا5م ، كصفة جربيل ، فقد أخرب النيب  الثالث :

  قد سد األفق .
  ا علمنا من أعماهلم اليت يقومون Qا بأمر اهللا تعاىل ، وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة .اإلميان مب الرابع :

اسم جنس يشمل مجيع الكتب املنزلة على األنبياء حىت ختمت بأشرفها وهو القرآن املهيمن على ما قبله من )  َواْلِكَتابِ  (
  اآلخرة ، ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله .خري واشتمل على كل سعادة يف الدنيا و الكتب الذي انتهى إليه كل 

  اإلميان بالكتب يتضمن أربعة أمور : و  •
  : اإلميان بأن نزوهلا من عند اهللا حقاً .األول 

  اإلميان مبا علمنا امسه من عند اهللا بامسه . الثاني :
  الكتب السابقة . : تصديق ما صح من أخبارها ، كأخبار القرآن ، وأخبار ما مل يبدل أو حيرف من الثالث
    العمل بأحكام ما مل ينسخ منها ، والرضا والتسليم به . : الرابع

  أي : وآمن برسل اهللا كلهم من أوهلم إىل آخرهم .)  َوالنَِّبيِّينَ  (
  إلميان بالرسل واألنبياء يتضمن أربعة أمور :وا

  اإلميان بأن رسالتهم حق من اهللا تعاىل . األول :
ن علمنا امسه منهم ، مثل : حممد ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ونوح ، وأما من مل نعلم امسه منهم فنؤمن اإلميان مب الثاني :

  به إمجاالً .
  تصديق ما صح عنهم من أخبارهم . الثالث :
  . eالعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم ، وهو خامتهم حممد  الرابع :

أفضل (حني من حديث أيب هريرة مرفوعًا ، كما ثبت يف الصحيه وهو حمب له راغب فيهأي أخرج)  َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِّهِ  (
  .) ح شحيح ، تأمل الغىن وختشى الفقرالصدقة أن تصدق وأنت صحي

َا نُْطِعُمكُ .  َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيناً َويَِتيماً َوَأِسرياً  ( قوله تعاىل وهذه اآلية مثل : • ْم لَِوْجِه اللَِّه ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجَزاًء ِإمنَّ
  . ) َوال ُشُكوراً 



 ٢٧٩

  . َلْن تـََناُلوا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ِممَّا حتُِبُّوَن )وقوله ( 
   .( َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن Qِِْم َخَصاَصٌة )  وقوله

خالفاً ملن قال إن الضمري يف قوله وهو قول األكثر ، القول هو الصحيح ،  فقوله تعاىل ( على حبه ) على حب املال ، هذا •
  إىل اإليتاء ، أي على حب اإليتاء . من قال يرجعأو ( على حبه ) يرجع إىل اهللا ، 

  فإنفاق املال على حبه من أفضل القربات وأعظمها ، ألن املال حمبوب للنفس . •
َأْن يُرِيَد ِبِه  :الصََّدَقَة اْلَواِجَبَة وحيتملَحيَْتِمُل ِبِه َأْن يُرِيَد ِبِه  : ) فقيلَماَل َعَلى ُحبِّهِ َوآَتى الْ (واختلف العلماء يف هذه اآلية  •

َاٌة َعَلى أَنـََّها اْلَواِجَبةُ ، َولَْيَس ِيف اْآليَِة َدَاللَ التََّطوُّعَ  َهاَوَوْعٌد بِالثـََّواِب َعلَ ، ِفيَها َحثٌّ َعَلى الصََّدَقةِ  ، َوِإمنَّ ا ِفيَها أَنـََّها ؛ ِألَنَّ َأْكثـََر مَ يـْ
زََّكاَة لَِقْولِِه ، َوَنَسِق التَِّالَوِة َما يَُدلُّ َعَلى أَنَُّه ملَْ يُرِْد ِبِه الةِ ، إالَّ أَنَّ ِيف ِسَياِق اْآليَ ِوي َعَلى اْلَفْرِض َوالنـََّفلِ ، َوَهَذا َلْفٌظ يـَْنطَ ِمْن اْلِربِّ 
َلَها )الصََّالَة َوآَتى الزََّكاَة  َوأَقَامَ ( تـََعاَىل  َها َدلَّ َعَلى أَنَُّه ملَْ يُرِْد الزََّكاَة بِالصََّدَقِة اْلَمْذُكورَِة قـَبـْ   .فـََلمَّا َعَطَف الزََّكاَة َعَليـْ

: وهذا التأويل يدل على أن الصدقة حال الصحة أفضل منها عند القرب من املوت ، والعقل يدل على ذلك  قال الرازي •
  :يضاً من وجوه أ

أن عند الصحة حيصل ظن احلاجة إىل املال وعند ظن قرب املوت حيصل ظن االستغناء عن املال ، وبذل الشيء عند  أحدها :
  ا حتُِبُّوَن ) .َلن تـََناُلوْا الرب حىت تُنِفُقوْا ِممَّ عند االستغناء عنه على ما قال ( االحتياج إليه أدل على الطاعة من بذله 

  .اءه حال املرض واملوت ـد والوعيد من إعطـأن إعطاءه حال الصحة أدل على كونه متيقناً بالوع : وثانيها 
أن إعطاءه حال الصحة أشق ، فيكون أكثر ثوابًا قياسًا على ما يبذله الفقري من جهد املقل فإنه يزيد ثوابه على ما  وثالثها :

  .يبذله الغين 
حد مع العلم بأنه لو مل يهبه لضاع فإن هذه اهلبة ال تكون مساوية ملا إذا مل زوال فوهبه ألان ماله على شرف الأن من ك ورابعها :

  .يكن خائفاً من ضياع املال مث إنه وهبه منه طائعاً وراغباً فكذا ههنا 
أي على حب  لطعام على ُحّبِه )ِعُموَن اَويُطْ ا حتُِبُّوَن ) وقوله ( َلن تـََنالُوْا الرب حىت تُنِفُقوْا ِممَّ أنه متأيد بقوله تعاىل (  وخامسها :

  .الطعام 
إىل اهللا تعاىل، كان ًا فمن أخرجه مع حبه له تقرب،  بنيَّ به أن املال حمبوب للنفوس، فال يكاد خيرجه العبد:  وقال السعدي •

  . إلميانه اً هذا برهان
قر، وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة، كانت أن يتصدق وهو صحيح شحيح، يأمل الغىن، وخيشى الف: ومن إيتاء املال على حبه

  أفضل، ألنه يف هذه احلال، حيب إمساكه، ملا يتومهه من العدم والفقر.
فكل هؤالء ممن آتى ) َلْن تـََناُلوا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ِممَّا حتُِبُّوَن (  وكذلك إخراج النفيس من املال، وما حيبه من ماله كما قال تعاىل

  ( تفسري السعدي ) . ه .  حباملال على 
( الصدقة على املساكني صدقة ،  طي من الصدقة كما ثبت يف احلديث وهم قرابات الرجل ، وهم أوىل من أع)  َذِوي اْلُقْرَبى (
وقد أمر اهللا تعاىل باإلحسان بك وبِربك وإحساِنك ،  فهم أوىل الناسرواه الرتمذي ،  لى ذوي الرجم ثنتان : صدقة وصلة )وع

   إليهم يف غري موضع من كتابه العزيز .
   هم الذين ال كاسب هلم ، وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب .)  َواْلَيَتاَمى (
  .وهم الذين ال جيدون ما يكفيهم يف قو5م وكسو5م وسكناهم ، فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم )  َواْلَمَساِكينَ  (
  ساكن إىل الناس من أجل أن جيد كفايته . همسي بذلك ألن ، وقيل :مسي املسكني بذلك ألن الفقر أسكنه  قيل : •
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، ذا الذي يريد سفرًا يف طاعة اهللا، وكسافر ا]تاز الذي قد فرغت نفقته، فيعطى ما يوصله إىل بلدهوهو امل)  َواْبَن السَِّبيلِ  (
   فيعطى ما يكفيه يف ذهابه وإيابه .

  يل الطريق ، ومسي بابن السبيل ألنه مالزم هلا .والسب •
   ن من الزكوات والصدقات .وهم الذين يتعرضون للطلب ، فيعطو )  َوالسَّائِِلينَ  (
ال جيدون ما يؤدونه يف كتابتهم ( واملكاتب : العبد إذا اشرتى نفسه من سيده مببلغ من وهم املكاتبون الذين )  َوِفي الرِّقَابِ  (

  ، وكذلك يدخل فيه فك األسارى . ابتداءالعبيد  إعتاقساط معلومة ) ، ويدخل يف الرقاب املال على أق
   أي وأمت أفعال الصالة يف أوقا5ا بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي املرضي .)  َوَأقَاَم الصَّالةَ (
  أي : وأعطى الزكاة الواجبة .)  َوآَتى الزََّكاةَ (

هي قدر واجب يف مال خمصوص لطائفة أو جهة خمصوصة بشروط خمصوصة ، ومسيت بذلك ألMا تزكي املال وصاحب  والزكاة :
  ) .ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوتـُزَكِّيِهْم Qَِا َوَصلِّ َعَلْيِهْم املال (

   ، إمنا هو التطوع والصلة .قبل ذلك ويكون املذكور من إعطاء هذه اجلهات واألصناف املذكورين  
  أي : ويوفون بالعهود وال خيلفون الوعود .)  َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا( 

  ) .يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقوِد كما قال تعاىل ( 
ُقُضوَن الْ وقال تعاىل (    ) . ِميثَاقَ الَِّذيَن يُوُفوَن ِبَعْهِد اللَِّه َوال يـَنـْ
  ) . َوأَْوُفوا ِبَعْهِد اللَِّه ِإَذا َعاَهْدمتُْ وقال تعاىل ( 

متن ؤ أنه قال ( آية املنافق ثالث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أ eوعكس هذه الصفة النفاق كما يف احلديث عنه 
  خان ) متفق عليه .

  أي يف حال الفقر . ) َوالصَّاِبرِيَن ِفي اْلَبْأَساءِ  (
ألن الفقري حيتاج إىل الصرب من وجوه كثرية، لكونه حيصل له من اآلالم القلبية والبدنية املستمرة ما ال حيصل قال السعدي :  •

  لغريه.
، وإن عرى أو   غري موافق هلواه تأمل ، وإن أكل طعاماً  ، وإن جاع أو جاعت عياله تأمل فإن تنعم األغنياء مبا ال يقدر عليه تأمل

، ن نظر إىل ما بني يديه وما يتومهه من املستقبل الذي يستعد له تأمل، وإن أصابه الربد الذي ال يقدر على دفعه تأملكاد تأمل، وإ
  فكل هذه وحنوها، مصائب، يؤمر بالصرب عليها، واالحتساب، ورجاء الثواب من اهللا عليها.

ألن النفس تضعف، والبدن يأمل، وذلك يف غاية املشقة ، وخصوصًا مع تطاول ذلك ،  حال املرض واألسقام ويف) َوالضَّرَّاِء ( 
   .لثواب اهللا على النفوس، فإنه يؤمر بالصرب، احتساباً 

  .أي : يف حال القتال والتقاء األعداء )  َوِحيَن اْلَبْأسِ ( 
فاحتيج إىل الصرب يف ألن اجلالد، يشق غاية املشقة على النفس، وجيزع اإلنسان من القتل، أو اجلراح أو األسر، :  قال السعدي
  ، ورجاء لثواب اهللا الذي منه النصر واملعونة، اليت وعدها الصابرين.ذلك احتساباً 

  ونص على هذا الصرب يف هذه املواضع لصعوبته وشدته . •
  إطالقات : ٣والبأس يطلق يف القرآن على  •

  ) . يـَْنُصرُنَا ِمْن بَْأِس اللَِّه ِإْن َجاَءنَاَفَمْن مبعىن العذاب : كقوله تعاىل ( لينذر بأساً شديداً من لدنه ) وقوله (
  ) . َوال يَْأُتوَن اْلَبْأَس ِإالَّ قَِليالً ومبعىن القتال واملعركة : كقوله تعاىل ( 
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ُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاءُ ومبعىن : الفقر والضيق : كقوله تعاىل (    ) . َمسَّتـْ
الذين اتصفوا Qذه الصفات ، هم الذين صدقوا يف إمياMم ، ألMم حققوا اإلميان القليب  أي هؤالء)  ُأولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا( 

  باألقوال واألفعال ، فهؤالء هم الذين صدقوا .
  ألMم اتقوا احملارم وفعلوا الطاعات .)  َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ  (
  من أُمَّهات األحكام :  تضمَّنت هذه اآلية الكرمية ستَّ عشرة قاعدةً  قال القرطبيُّ : •

، واحلشر ، والنشر ، والصراط ، واحلوض ، والشَّفاعة ، واجلنة ، والنار ، واملالئكة ، والرُّسل ، ائه، وصفاتهاإلميان باهللا وبأمس
ا حقٌّ من عند اهللا ؛ كما تقدم ، والنَّبيني ، وإنفاق املال فيما يعنُّ له من الواجب ، و  َّMاملندوب ، وإيصال والكتب املنزلة ، وأ

 :وقيلوهو : املسافر املنقطع ، القرابة ، وترك قطعهم ، وتفقُّد اليتيم ، وعدم إمهاله املساكني كذلك ، ومراعاة ابن السبيل ، 
، وكلُّ قاعدٍة  الضعيف ، والسُّؤَّال ، وفّك الرقاب ، واحملافظة على الصَّلوات ، وإيتاء الزَّكاة ، والوفاء بالعهود ، والصَّرب يف الشَّدائد

  ب .من هذه القواعد حتتاج إىل كتا
فلله هذا االستقراء البديع الذي يعجز عنه كل خطيب وحكيم غري العالم احلكيم. وقد مجعت هذه  وقال ابن عاشور : •

  عنها صالح أفراد ا]تمع من أصول العقيدة وصاحلات األعمال . الناشئاخلصال مجاع الفضائل الفردية واالجتماعية 
أصل نظام ، والزكاة وإيتاء املال عنهما سائر التحليات املأمور Qا، ألMما ينبثق الصالة مها منبع الفضائل الفرديةفاإلميان وإقام 

بذل املال يف الرقاب يتعزز جانب حتاد وتسدد مصاحل لألمة كثرية، وب، واملواساة تقوى عنها األخوة واالاجلماعة صغريها وكبريها
، وفضيلة اجتماعية ضيلة فردية وهي عنوان كمال النفسة للشارع حىت يصري الناس كلهم أحراراً. والوفاء بالعهد فيه فاحلرية املطلوب

  وهي ثقة الناس بعضهم ببعض.
فحصر فيهم الصدق  ك الذين صدقوا وأولئك هم املتقون)أولئعة األمة ولذلك قال تعاىل هنا (والصرب فيه مجاع الفضائل وشجا

يض بأن أهل الكتاب مل يتحقق فيهم ، وفيه تعر لمني قد حتقق فيهم معىن الرب، ودلت على أن املسادعائياً للمبالغة والتقوى حصراً 
  ، ومل يصربوا.م حرموا كثرياً من الناس حقوقهم ، ومل يفوا بالعهد ، وألMني يؤمنوا ببعض املالئكة وبعض النبي، ألMم مل 

ؤمنوا باليوم اآلخر ، والنبيني ، والكتب وسلبوا اليتامى أمواهلم ، ومل يقيموا الصالة ، ومل يؤتوا وفيها أيضًا تعريض باملشركني إذ مل ي
  الزكاة .

  الفوائد :
  أن الرب حقيقة هو اإلميان باهللا وما ذكره تعاىل يف هذه اآلية . - ١
   بينه وبني اإلميان به .أن اإلميان باليوم باآلخر من أكرب احلوافز على اإلميان باهللا ، ولذلك دائماً يقرن اهللا - ٢
  وجوب اإلميان باملالئكة . - ٣
  وجوب اإلميان بالكتب . - ٤
  وجوب اإلميان بالرسل مجيعهم وأMم بلغوا األمانة ونصحوا لألمة . - ٥
  فضل ومنزلة إعطاء املال على حبه ويف احلديث ( والصدقة برهان ) . - ٦
  أن املال حمبوب للنفوس . - ٧
  ل وأوىل .القريب من الصدقة وغريها أفض أن إعطاء - ٨
  فضل الصدقة على املسكني واليتيم وابن السبيل والسائلني . - ٩
  أن إقامة الصالة من الرب . -١٠
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  أن املعترب إقامتها خبشوعها وأركاMا ليس فقط فعلها جسدياً من غري خشوع . -١١
  احلرص واالجتهاد يف إقامة الصالة على أكمل الوجوه . -١٢
  عظم منزلة الزكاة وأMا بعد الصالة . -١٣
  لى املوفني بالعهد سواء مع اهللا أو مع اخللق .الثناء ع -١٤
  نازل .من أعلى املفضل الصرب وأنه  -١٥
  أن من حقق هذه الصفات فقد صدق مع اهللا . -١٦
  أن الصدق ليس بالدعاوى ولكن بالعمل والفعل . -١٧
  أن القيام بالرب من التقوى .  -١٨

َلى الْ  َثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَاتـِّبَاٌع (يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم ِفي اْلَقتـْ َثى بِاْألُنـْ ُحرُّ بِاْلُحرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواْألُنـْ
  يٌم) َعَذاٌب أَلِ  بِاْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإلَْيِه بِِإْحَساٍن َذِلَك َتْخِفيٌف ِمْن رَبُِّكْم َورَْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد َذِلَك فـََلهُ 

  ]١٧٨سورة البقرة: [
 ---------------------  

  أي : يا أيها الذين آمنوا بقلوQم وانقادوا وعملوا جبوارحهم . )يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  (
واإلميان إذا أفرد ومل يذكر معه ( وعملوا الصاحلات ) فإنه يشمل مجيع خصال الدين من اعتقادات وعمليات ، وأما إذا  •

العمل الصاحل  على اإلميان كقوله ( والذين آمنوا وعملوا الصاحلات ) فإن اإلميان حينئذ ينصرف إىل ركنه األكرب ُعطف 
األعظم وهو االعتقاد القليب ، وهو إميان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ، وبكل ما 

  جيب اإلميان به .
  : قول باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باألركان . واإلميان شرعاً  •
  تصدير اخلطاب Qذا النداء فيه ثالثة فوائد : •

  . العناية واالهتمام به األولى :
  اإلغراء ، وأن من يفعل ذلك فإنه من اإلميان ، كما تقول يا ابن األجود ُجد . الثانية :
  ( الشيخ ابن عثيمني ) . ان ، وأن عدم امتثاله يعد نقصاً يف اإلميان .ضيات اإلميتأن امتثال هذا األمر  يعد من مق الثالثة :

َلى (  حركم حبركم ، وعبدِكم بعبدِكم وأنثاكم  القصاصيف والعدل أي : فرض عليكم املماثلة  )ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقتـْ
  ين ليس بقصاص بل هو ظلم واعتداء .اجلا ذ غريتعتدوا فتقتلوا غري اجلاين ، فإن أخْ و نثاكم ، وال تتجاوزا بأ
أي : املساواة فيه ، وأن يقتل  تـَْلى)اْلِقَصاُص ِيف اْلقَ باده املؤمنني ، بأنه فرض عليهم ( : مينت تعاىل على عقال السعدي  •

  القاتل على الصفة ، اليت قتل عليها املقتول ، إقامة للعدل والقسط بني العباد.
، إذا القاتل بنفسه إعانة ويل املقتول ، حىت أولياء القاتل حىتجيب عليهم كلهم ، فيه دليل على أنهننيوتوجيه اخلطاب لعموم املؤم

طلب القصاص ومتكينه من القاتل ، وأنه ال جيوز هلم أن حيولوا بني هذا احلد ، ومينعوا الويل من االقتصاص ، كما عليه عادة 
   .اجلاهلية ، ومن أشبههم من إيواء احملدثني

  عليكم : أي فرض عليكم . كتب •
  وب من وجهني : ـ: قوله تعاىل  ( ُكِتَب َعَلْيُكْم ) فمعناه : فرض عليكم فهذه اللفظة تقتضي الوج قال الرازي •

  أن قوله تعاىل ( كتب ) يفيد الوجوب يف عرف الشرع قال تعاىل ( ُكِتَب َعَلْيُكُم الصيام ) . أحدهما :
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  شعرة بالوجوب كما يف قوله تعاىل ( َوللَِّه َعَلى الناس ِحجُّ البيت ) .ملفظة ( َعَلْيُكْم )  والثاني :
، وهكذا عل، إن قـََتل قُِتل، وإن قطع طرفاً ُقِطع طرفه: هو أن يفعل باجلاين كما فَ ة تتبع األثر كالقصص، واصطالحاً : لغالقصاصو 
.  
ك : اقتص فالن أثر فالن إذا فعل مثل فعله ، قال أما القصاص فهو أن يفعل باإلنسان مثل ما فعل ، من قول:  قال الرازي •

كاية تعاىل ( فارتدا على ءاثَارِِمهَا َقَصًصا ) وقال تعاىل ( َوقَاَلْت ُألْخِتِه ُقّصيِه ) أي اتبعي أثره ، ومسيت القصة قصة ألن باحل
  انبيه . تساوي احملكي ، ومسي القصص ألنه يذكر مثل أخبار الناس ، ويسمى املقص مقصاً لتعادل ج

َفَمْن (ففي هذه اآلية وجوب القصاص ، لكن إذا عفا أولياء املقتول أو قبلوا اهلدية سقط القصاص لقوله تعاىل بعد ذلك  •
إما أن يُودي ( ومن قُتل له قتيل فهو خبري النظرين  eولقوله  ) ُعِفَي لَُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَاتـَِّباٌع بِاْلَمْعُروِف َوأََداٌء ِإلَْيِه بِِإْحَسانٍ 

  وإما أن يُقاد ) متفق عليه .
أي : فإذا قتل احلرُّ احلرَّ فاقتلوه به ، وإذا قتل العبُد العبَد فاقتلوه به ، وإذا قتلت  .... )َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد اْحلُرُّ بِاْحلُرِّ ( قوله تعاىل  •

  ، وهذا ال إشكال فيه .األنثى األنثى فاقتلوا األنثى 
مع أن مجاهري العلماء على أن الرجل يقتل باملرأة بل نقل  ) َواْألُنـَْثى بِاْألُنـَْثى لقوله (ن الرجل ال يقتل باملرأة ظاهر اآلية أو  •

Qا إىل  فجيءبعضهم اإلمجاع كالقرطيب ، ويدل لذلك حديث أنس ( أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح هلا فقتلها حبجر 
؟ فأشارت برأسها أن ال ، مث قال الثانية فأشارت برأسها أن ال ، مث سأهلا الثالثة  وQا رمق ، فقال : أقتلك فالن eالنيب 

  حبجرين ) متفق عليه . eفأشارت برأسها أن نعم ، فقتله النيب 
  واجلواب عن ظاهر اآلية :

من القبيلة اليت تركته ويقولون  تل العبد منهم أن يقتل قاتله العبدآلية نزلت يف قوم ال يرضون إذا قُ قال بعض العلماء : إن ا أوًال :
ه إال رجًال حراً أفضل من قاتله ، وإذا قتلت امرأة من غريهم امرأة منهم ال يرضون بقتل املرأة القاتلة فقط ولكنهم ال نرضى مقابل

اتله فنزلت اآلية يقولون نقتل مكاMا رجًال ، وإذا قُتل منهم حر قالوا ال نرض بأن نقتل قاتله فقط بل ال بد أن نقتل أكثر من ق
  فيهم .

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها أَنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفسِ  منسوخة بقوله تعاىل ( ا: أM ثانياً    ) . وََكَتبـْ
عفا ويل املقتول عن القاتل إىل الدية ، أو عفا بعض األولياء ، فإنه يسقط القصاص : إذا أي )  َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيءٌ  ( 

  الدية .وجتب 
فأّي قاتل  –أي من دم أخيه  –( فمن عفي له ) املعفو عنه القاتل ( من أخيه ) املراد به املقتول  قال الشيخ ابن عثيمين •

  .عفي له من دم أخيه شيء سقط القصاص 
  جماناً . والعف( فمن عفي له من أخيه ) ترقيق وحث على العفو إىل الدية ، وأحسن من ذلك  قال السعدي •
( فمن عفي له من أخيه شيء ) أي : ترك له وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص يف قتل العمد ،  خازن :قال الو  •

ورضي بالدية أو العفو عنها ، أو قبول الدية يف قتل العمد من أخيه أي من دم أخيه وأراد باألخ ويل املقتول ، وإمنا قيل له 
حدمها على صاحبه مبا هو ثابت ليعطف أه. وقيل : إمنا ذكره بلفظ األخوة أخ ألنه البسه من قبل أنه ويل الدم واملطالب ب

  م .بينهما من اجلنسية وأخوة اإلسال
له ) هو ويل املقتول وإن املراد بأخيه هو القاتل وصفًا بأنه أخ تذكريًا بأخوة اإلسالم وترقيقاً  عفي( فمن  وقال ابن عاشور •

  ه .تل أخاً له كان من املروءة أال يرضى بالَقَود منه ؛ ألنه كمن رضي بقتل أخيلنفس ويل املقتول ؛ ألنه إذا اعترب القا
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وقال : يف قوله ( وأخيه ) دليل على أن القاتل ال يكفر ، ألن املراد باألخوة هنا أخوة اإلميان ، فلم خيرج بالقتل منها ، ومن باب 
  ، وإمنا ينقص بذلك إميانه .أوىل سائر املعاصي اليت هي دون الكفر ، وال يكفر Qا فاعلها 

َباٌع بِاْلَمْعُروِف (  ( باملعروف ) من غري أن ويطالبه عنه، وجب على الويل ( أي ويل املقتول ) أن يتبع القاتل  فإذا عفى أي : )فَاتـِّ
  يشق عليه وال حيمله ما ال يطيق ، بل حيسن االقتضاء والطلب وال حيرجه .

  ف فال يأخذ أكثر من حقه وال يعنفه .ي : فليتبع الويل القاتل باملعرو ( فاتباع باملعروف ) أ قال الخازن •
االتباع باملعروف أن ال يشدد باملطالبة ، بل جيرى فيها على العادة املألوفة فإن كان معسرًا فالنظرة ، وإن كان قال الرازي :  •

لغري املال الواجب ، فاإلمهال إىل أن يبتاع  واجدًا لعني املال فإنه ال يطالبه بالزيادة على قدر احلق ، وإن كان واجداً 
  ت .ويستبدل ، وأن ال مينعه بسبب االتباع عن تقدمي األهم من الواجبا

فهل جزاء اإلحسان ، ة أو قوليةليّ عْ وال إساءة فِ  ] من غري مطل وال نقصإليه بإحسانأداء على القاتل [و ) َوَأَداٌء ِإلَْيِه بِِإْحَساٍن ( 
) يعود على فالضمري يف قوله (إليه فكما أنه عَفى عنه فينبغي أن حيسن إليه حبسن القضاء .، ان حبسن القضاءالعفو، إال اإلحسب

ُؤدَّى : ما وقع االتفاق عليه .
  العايف بإحسان ، وامل

دم ما ليس فأما األداء بإحسان فاملراد به أن ال يدعي اإلعدام يف حال اإلمكان وال يؤخره مع الوجود ، وال يققال الرازي :  •
  ل .بواجب عليه ، وأن يؤدي ذلك املال على بشر وطالقة وقول مجي

( وأداء إليه بإحسان ) أي : على القاتل أداء الدية إىل ويل الدم من غري مماطلة ، أمر كل واحد منهما  قال الخازن •
  ه .باإلحسان فيما له وعلي

نسان ، مأمور من له حق باالتباع باملعروف ، ومن عليه احلق هذا مأمور به يف كل ما يثبت يف ذمم الناس لإلوحسن القضاء  •
   باألداء باإلحسان . 

  ليه كل ما سبق من جواز العفو إىل الدية .املشار إ)  َذِلكَ ( 
هو الِقَصاُص  ِإشارة ِإىل ما شرعه هلذه األمة ، من أخذ الدية ، وكانت بنو ِإسرائيل ال ديََة عندهم ، ِإمنا )َتْخِفيٌف ِمْن رَبُِّكْم (  

  فـََقط .
  . ط عنه القتل ، وبأولياء املقتول حيث أبيح هلم أن يأخذوا العوضـباجلميع ، بالقاتل ، حيث سق) َورَْحَمٌة ( 
  أي : فمن اعتدى بعد أخذ الدية وقبوهلا .)  َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد َذِلكَ  (
أهل اجلاهلية إذا عفوا وأخذوا الدية ، مث ظفروا بعد ذلك  املراد أن ال يقتل بعد العفو والدية ، وذلك ألنقال الرازي :  •

  بالقاتل قتلوه ، فنهى اهللا عن ذلك .
وقيل املراد : أن يقتل غري قاتله ، أو أكثر من قاتله أو طلب أكثر مما وجب له من الدية أو جاوز احلد بعد ما بني له كيفية 

  . القصاص وجيب أن حيمل على اجلميع لعموم اللفظ
لَ (  عذاب أليم موجع شديد يوم القيامة وقد جاء يف احلديث ( من أصيب بقتل فإنه خيتار إحدى ثالث : إما )  ُه َعَذاٌب أَلِيمٌ فـَ

  أن يقتص منه ، وإما أن يعفو ، وإما أن يأخذ الدية ، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالداً فيها ) رواه أمحد .
الدنيا ، ألنه قتله بعد عفوه وأخذ الدية منه ، فلما قتله بعد ذلك صار معتديًا قاتًال فوجب  القتل يفالعذاب يف الدنيا : وقيل :  

  قتله .
ألن املفهوم من  ورجح الرازي األول وقال املراد العذاب األليم يف اآلخرة ، وضعف القول الثاين وأن املراد به العذاب يف الدنيا ،

  . ةالعذاب األليم عند اإلطالق هو عذاب اآلخر 
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  الفوائد :
  وجوب إقامة القصاص . - ١
 أن تنفيذ القصاص من مقتضى اإلميان ، ألن اخلطاب موجه للمؤمنني . - ٢
  أن ترك تنفيذه نقص يف اإلميان . - ٣
وهذا باإلمجاع ، لقوله ( احلر باحلر ) لكن يشرتط أن يكون القاتل مكلفًا ، فأما الصيب وا]نون فال أن الذكر يقتل بالذكر ،  - ٤

  بال خالف . قاله يف الشرح . قصاص عليهما
  ويشرتط أن يكون املقتول معصوماً ، فال جيب القصاص بقتل حريب .

  واملعصوم هو املسلم والذمي واملعاهد واملستأمن .
 أن العبد يقتل بالعبد ، لقوله ( والعبد بالعبد ) . - ٥

  واختلف العلماء : هل يقتل احلر بالعبد ؟
  . القول األول : أن احلر يقتل بالعبد
  وهذا مذهب اجلمهور . األدلة :
  قوله تعاىل : ( احلر باحلر ... ) .

  وحلديث ابن عباس : ( ال يقتل حر بعبد ) رواه الدار قطين وفيه ضعف 
  القول الثاين : أن احلر يقتل بالعبد .

َنا َعَلْيِهمْ وهذا مذهب األحناف ، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية ، لقوله تعاىل :    .) ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس  (وََكَتبـْ
: ذهب أبو حنيفة إىل أن احلر يقتل بالعبد ، لعموم آية املائدة ، وإليه ذهب الثوري وابن أيب ليلى وداود ، وهو  قال ابن كثير

  مروي عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وقتادة واحلكم .
  يلها :وأما قوله : ( احلر باحلر ) فقد اختلف يف تأو 

فقالت طائفة : جاءت اآلية مبينة حلكم النوع إذا قتل نوعه ، فبينت حكم احلر إذا قتل حراً ، والعبد إذا قتل عبداً ، واألنثى إذا 
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها أَ قتلت أنثى ، ومل تتعرض ألحد النوعني إذا قتل اآلخر ، فاآلية حمكمة وفيها إمجال بينه قوله تعاىل :  نَّ النـَّْفَس (وََكَتبـْ

  قاله جماهد.بسنته ملا قتل اليهودي باملرأة .  eوبينه النيب ) بِالنـَّْفِس 
  وروي عن ابن عباس أMا منسوخة بآية املائدة .

 أن األنثى تقتل باألنثى . - ٦
  ) . اْألُنـَْثى بِاْألُنـَْثى( وَ لقوله تعاىل : 

  وتقتل املرأة بالرجل والرجل باملرأة .
  ع العلماء على قتل الرجل باملرأة واملرأة بالرجل .قال القرطيب : وأمج

  وقال يف املغين : وهذا قول أكثر أهل العلم .
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس لقوله تعاىل :    . )(وََكَتبـْ

  قتل يهودياً جبارية قتلها على أوضاح هلا . رواه البخاري eوملا رواه أنس أن النيب 
 أحد األبوين بالولد ؟هل يقتل  •

  لد بولده .اذهب مجهور العلماء إىل أنه ال يقتل الو 
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  ( ال يقاد الوالد بولده ) رواه أمحد يقول  eحلديث عمر قال : مسعت النيب 
  قال الرتمذي بعد إخراجه : والعمل على هذا عند أهل العلم ، أن األب إذا قتل ابنه ال يقتل بولده .

  االبن .وألن األب هو سبب لوجود 
  وقال بعض العلماء : إن الوالد يقتل بالولد .

  وهذا قول ابن نافع وابن احلكم وابن املنذر ، لعموم قوله تعاىل : ( النفس بالنفس ) ورجحه الشيخ حممد رمحه اهللا .
 ال يقتل مسلم بكافر . •

ثابت ومعاوية ، وهو قول مجهور قال يف الشرح : هذا قول أكثر أهل العلم ، وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن 
  العلماء .

  حلديث : ( ال يقتل مؤمن بكافر ) رواه أبو داود 
  ة من األنصار .يقتل يهودياً رضخ رأس جار  eوأما الكافر فيقتل باملسلم بإمجاع العلماء ، كما يف الصحيح أن النيب 

  وألن املسلم أعلى مرتبة بإسالمه من الكافر .
 . فضيلة العفو يف القصاص - ٧

  قال يف الشرح : وهو أفضل باإلمجاع .
  .) ( َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجرُُه َعَلى اللَِّه وقوله : ) ( َفَمْن َتَصدََّق ِبِه فـَُهَو َكفَّارٌَة لَُه لقوله تعاىل : 

  والفساد ، فإن القصاص منه أفضل  واختار شيخ اإلسالم أنه إذا كان القاتل معروفاً بالشر
أخيه ) قال الشيخ السعدي : دليل على أن القاتل ال يكفر ، ألن املراد باألخوة هنا أخوة اإلميان ، فلم خيرج  يف قوله ( - ٨

 ها ، وإمنا ينقص بذلك إميانه .ـبالقتل منها ، ومن باب أوىل أن سائر املعاصي اليت هي دون الكفر ؛ ال يكفر Qا فاعل
 أن فاعل الكبرية ال خيرج من اإلميان . - ٩
 لى اخلوارج واملعتزلة .الرد ع -١٠
 وجوب األداء على القاتل باإلحسان بال مماطلة وال تأخري . -١١
 أن املعتدي بعد انتهاء القصاص أو أخذ الدية متوعد بالعذاب األليم . -١٢

  )  َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا ُأوِلي اْألَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ  ( 
  ]١٧٩سورة البقرة: [

--------- ------------  
، كمة عظيمة وهي بقاء املهج وصوMا، حيقول تعاىل: ويف شرع القصاص لكم، وهو قتل القاتل ) َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياةٌ  (

ألنه إذا علم القاتل أنه يقتل ، أنكف عن صنيعه ، فكان يف ذلك حياة للنفوس ، ويف الكتب املتقدمة : القتل أنفى للقتل ، 
قال أبو العالية : جعل اهللا القصاص حياة ، فكم ) (َوَلُكْم ِيف اْلِقَصاِص َحَياٌة عبارة يف القرآن أفصح وأبلغ وأوجز فجاءت هذه ال
  ( ابن كثري ) .   ن يقتل ، فتمنعه خمافة أن يقتل .من رجل يريد أ

قتولة من النفس القاتلة بالنفس املهذا اجلنس وهو قتل : أي ( ولكم ) أي يا أيها الذين آمنوا ( يف القصاص ) قال البقاعي  •
  عظيمة بديعة ألن من علم أنه يُقتل ال يـَْقُتل.:أي غري جماوزة وال عدوان ( حياة ) 

ألن القصاص إزالة للحياة وإزالة الشيء ميتنع أن ، : اعلم أنه ليس املراد من هذه اآلية أن نفس القصاص حياة  قال الرازي •
أن شرع القصاص يفضي إىل احلياة يف حق من يريد أن يكون قاتًال ، ويف حق من يراد تكون نفس ذلك الشيء ، بل املراد 
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تل ترك القتل فال يقتل تل قُ ويف حق غريمها أيضًا ، أما يف حق من يريد أن يكون قاتًال فألنه إذا علم أنه لو قَ ، جعله مقتوًال 
له إذا خاف من القصاص ترك قتله فيبقى غري مقتول ، وأما فيبقى حيًا ، وأما يف حق من يراد جعله مقتوًال فألن من أراد قت

بالقتل ، أو من يهم به ويف بقائهما بقاء من يتعصب هلما ، ألن الفتنة َهّم يف حق غريمها فألن يف شرع القصاص بقاء من 
روعًا زوال كل ذلك ويف تصور كون القصاص مش، تعظم بسبب القتل فتؤدي إىل احملاربة اليت تنتهي إىل قتل عامل من الناس 

  ل .ويف زواله حياة الك
اتفق علماء البيان على أن هذه اآلية يف اإلجياز مع مجع املعاين باللغة بالغة إىل أعلى الدرجات ، وذلك ألن :  قال الرازيو  •

ليقل القتل ، العرب عربوا عن هذا املعىن بألفاظ كثري ، كقوهلم : قتل البعض إحياء للجميع ، وقول آخرين : أكثروا القتل 
وأجود األلفاظ املنقولة عنهم يف هذا الباب قوهلم : القتل أنفى للقتل ، مث إن لفظ القرآن أفصح من هذا ، وبيان التفاوت 

  من وجوه :
أن قوله ( َوَلُكْم ِيف القصاص حياة ) أخصر من الكل ، ألن قوله ( َوَلُكْم ) ال يدخل يف هذا الباب ، إذ ال بد يف  أحدها : 

ميع من تقدير ذلك ، ألن قول القائل : قتل البعض إحياء للجميع ال بد فيه من تقدير مثله ، وكذلك يف قوهلم : القتل أنفى اجل
  أشد اختصاراً من قوهلم : القتل أنفى للقتل . ) ِيف القصاص حياةلقتل فإذا تأملت علمت أن قوله ( ل

نتفاء نفسه وهو حمال ، وقوله ( ِيف القصاص حياة ) كون الشيء سببًا ال  أن قوهلم : القتل أنفى للقتل ظاهرة يقتضي وثانيها :
ليس كذلك ، ألن املذكور هو نوع من القتل وهو القصاص ، مث ما جعله سببًا ملطلق احلياة ألنه ذكر احلياة منكرة ، بل جعله 

  سبباً لنوع من أنواع احلياة .
   .كذلك  ر للفظ القتل وليس قوله ( ِيف القصاص حياة )ه تكراأن قوهلم القتل أنفى للقتل ، في وثالثها :

أن قول القائل : القتل أنفى للقتل ال يفيد إال الردع عن القتل ، وقوله ( ِيف القصاص حياة ) يفيد الردع عن القتل وعن ورابعها : 
  اجلرح وغريمها فهو أمجع للفوائد .

حصول احلياة ، وأما اآلية فإMا دالة على حصول احلياة وهو  : أن نفي القتل مطلوب تبعًا من حيث إنه يتضمنوخامسها 
  مقصود أصلي ، فكان هذا أوىل .

ولفظه قليل ، ألن معناه أن اإلنسان إذا ، وقوله تعاىل ( ولكم يف القصاص حياة  ) فإن معناه كثري  : يقال اإلمام السيوطو  •
القتل ، فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثري من قتل الناس تل كان ذلك داعيًا إىل أن ال يقدم على تل قُ علم أنه مىت قَ 

 بعضهم لبعض ، وكان ارتفاع القتل حياة هلم.
  أنفى للقتل بعشرين وجهاً أو أكثر .وقد فضلت هذه اجلملة على أوجز ما كان عند العرب يف هذا املعىن وهو قوهلم : القتل 

  ل واألفهام والنهى .يقول : يا أويل العقو  )يَا ُأوِلي اْألَْلَباِب  (
األرواح وحفظ  قيل : إمنا خصهم بالنداء مع أن اخلطاب السابق عام ألMم أهل التأمل يف حكمة القصاص من استبقاء •

  النفوس .
لى أرادوا اإلقدام ع ، فإذاجهات اخلوففاملراد به العقالء الذين يعرفون العواقب ويعلمون ) يَا أُوِيل اْألَْلَبابِ : (قال ابن عاشور 

ك  فإذا خاف ذل، ال يريد إتالف غريه بإتالف نفسه ألن العاقل، البون بالقود صار ذلك رادعًا هلم، وعلموا أMم يطقتل أعداءهم
فمن ،  هذا الفكر ، إال أن هذا اخلوف إمنا يتولد من الفكر الذي ذكرناه ممن له عقل يهديه إىلكان خوفه سبباً للكف واالمتناع 

  ، فلهذا السبب خص اهللا سبحانه Qذا اخلطاب أويل األلباب. هذا الفكر ال حيصل له هذا اخلوف  ال عقل له يهديه إىل
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، رون وترتكون حمارم اهللا ومآمثه ، ألن من عرف ربه وعرف ما يف دينه وشرعه من األسرار العظيمة لعلكم تنزج ) لََعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ (  
ذلك أن ينقاد ألمر اهللا ، ويعظم معاصيه فيرتكها ، فيستحق بذلك أن يكون من واآليات الرفيعة ، أوجب ، واحلكم البديعة 

  املتقني .
  والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك املنكرات . •

  الفوائد :
 كمة العظمى يف القصاص وهي احلياة الكاملة .احل - ١
 ام اهللا كلها غاية يف احلكمة والعلم .كأن أح - ٢
 وأحكامه .فضل معرفة حكم اهللا يف تشريعاته  - ٣
 أن يُفعل باجلاين كما َفعل ، ألن بذلك يتم القصاص . - ٤
 أن من فوائد القصاص أن يتقي اجلناة القتل ، واتقاهم للقتل من تقوى اهللا . - ٥

َرَك َخْيرًا اْلَوِصيَُّة ِلْلَواِلَدْيِن َواألقْـَربِيَن بِاْلَمعْ (  َفَمن َبدَّلَُه  .ُروِف َحّقًا َعَلى اْلُمتَِّقيَن ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإن تـَ
ُلونَُه ِإنَّ الّلَه َسِميٌع َعِليٌم  نَـُهْم َفالَ  .بـَْعَد َما َسِمَعُه فَِإنََّما ِإْثُمُه َعَلى الَِّذيَن يـَُبدِّ َفَمْن َخاَف ِمن مُّوٍص َجَنفًا َأْو ِإْثمًا فََأْصَلَح بـَيـْ

  . ) َغُفوٌر رَِّحيمٌ ِإْثَم َعَلْيِه ِإنَّ الّلَه 
  ] ١٨٢- ١٨٠[ سورة البقرة : 

 ---------------------  
  أي فرض عليكم يا معشر املؤمنني .)  ُكِتَب َعَلْيُكمْ  (
  .أي أسبابه ، كاملرض املشرف على اهلالك ، وحضور أسباب املهالك )  ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوتُ  (
َرَك َخْيرًا  ( وهو املال الكثري عرفًا ، فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه )  لِْلَواِلَدْيِن َواألقْـَربِيَن بِاْلَمْعُروفِ اْلَوِصيَُّة ِإن تـَ

  باملعروف ، على قدر حاله من غري سرف ، وال اقتصار على األبعد دون األقرب .
 القرآن ذكر للوصية إال يف هذه اآلية ، ويف " قوله تعاىل : ( ُكِتَب َعَلْيُكْم ) هذه آية الوصية ، وليس يف:  يقال القرطب •

  . يثالنساء" ( ِمن بـَْعِد َوِصيٍَّة ) ويف " املائدة" ( ِحَني الوصية ) واليت يف البقرة أمتها وأكملها ونزلت قبل نزول الفرائض واملوار 
ملال يف كثري من القرآن كقوله ( َوَما تُنِفُقوْا ِمْن اواخلري يراد به ، قال الرازي :فال خالف أنه املال ههنا قوله تعاىل ( إن ترك خرياً ) 

  املراد باملال هنا الكثري : ويدل هلذا وجوه :َخْريٍ ) ( َوإِنَُّه ِحلُّب اخلري ) ، و 
وإن   ،د أهل احلاجة، فإمنا يراد تعظيم ماله وجماوزته حخرياً، كما يقال : فالن ذو مال أن من ترك درمهاً ال يقال : إنه ترك أوًال :

كان اسم املال قد يقع يف احلقيقة على كل ما يتموله اإلنسان من قليل أو كثري ، وكذلك إذا قيل : فالن يف نعمة ، ويف رفاهية 
  كان أحد ال ينفك عن نعمة اهللا .  من العيش ، فإمنا يراد به تكثري النعمة ، وإن

رًا ) ، أو كثلو كانت الوصية واجبة يف كل ما ترك ، سواء كان قليالً  ثانياً :  كالماً مفيداً ،   رياً ، ملا كان التقييد بقوله ( ِإن تـََرَك َخيـْ
ألن كل أحد ال بد وأن يرتك شيئًا ما ، قليًال كان أو كثريًا ، أما الذي ميوت عريانًا وال يبقى معه كسرة خبز ، وال قدر من 

  الكرباس الذي يسرت به عورته ، فذاك يف غاية الندرة .
وقيل : إن  ،فتجب الوصية يف الكل ى القليل والكثري وهو قول الزهري،قيل يطلق عل ،يعين ماالً ) (إن ترك خرياً  قال اخلازن •

  لى املال الكثري وهو قول األكثرين .لفظة اخلري ال تطلق إالّ ع
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لصحيحني أن سعداً ا ثبت يف اه وصيًة ال جتحف بورثته من غري إسراف وال تقتري ، كميواملراد باملعروف : أن يوصي ألقرب •
مايل؟ قال: ال، قال : فبالشطر؟ قال: ال، قال: فالثلث؟  ، أفأوصي بثلثيْ يل ! إن يل ماًال وال يرثين إال ابنةٌ يا رسول اهللاقال (

   ) متفق عليه .ن أن تدعهم عالة يتكففون الناس، إنك أن تذَر ورثتك أغنياء خري مقال: الثلث والثلث كثري
 اآلية اليت تدل على وجوب الوصية ، هل هي منسوخة أم ال ؟ اختلف العلماء يف هذه §

  : أMا منسوخة . القول األول
  ومن املفسرين الذين قالوا بالنسخ : الزخمشري ، وابن عطية ، والرازي ، واأللوسي ، وابن عاشور .

  ...) .ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواْألَقْـَربُوَن  لِلرَِّجاِل َنِصيبٌ  (فذهب مجهور أهل التفسري والفقه : إىل أMا منسوخة بآية املواريث 
  ( إن اهللا أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث ) . رواه الرتمذي وبعضهم يرى أMا منسوخة حبديث 

  ورجح هذا القول ابن كثري .
، بأن خيرج من اآلية الوارث وذهب بعضهم إىل عدم النسخ ، وأنه ميكن اجلمع ، فقالوا : وهنا ميكن اجلمع عن طريق التخصيص 

  منهما فال وصية له مبقتضى احلديث ، فتكون اآلية يف حق غري الوارث ، ويكون احلديث يف حق الوارث .
واعلم أن مجهور املفسرين يرون أن هذه اآلية منسوخة بآية املواريث ، ورجح عدم النسخ السعدي وقال باجلمع حيث قال : 

واألقربني غري الوارثني ، مع أنه مل يدل على التخصيص بذلك دليل ، واألحسن يف هذا أن يقال :  وبعضهم يرى أMا يف الوالدين
  دها اهللا تعاىل إىل العرف اجلاري .إن هذه الوصية للوالدين واألقربني جمملة ، ر 

وبقي  اريث ، بعد أن كان جممالً مث إن اهللا تعاىل قدر للوالدين الوارثني وغريمها من األقارب الوارثني هذا املعروف يف آيات املو 
احلكم فيمن مل يرثوا من الوالدين املمنوعني من اإلرث وغريمها ممن حجب بشخص أو وصف ، فإن اإلنسان مأمور بالوصية 

ما  القائلني Qمن  هلؤالء وهم أحق الناس بربه ، وهذا القول تتفق عليه األمة ، وحيصل به اجلمع بني القولني املتقدمني ، ألن كالً 
  ، واختلف املورد.كل منهم حلظ ملحظاً 

فبهذا اجلمع ، حيصل االتفاق ، واجلمع بني اآليات ، ألنه مهما أمكن اجلمع كان أحسن من ادعاء النسخ ، الذي مل يدل عليه 
  ح .دليل صحي

على أنه جيوز بينت السنة  مل يبني اهللا عز وجل يف كتابه مقدار ما يوصى به من املال ، لكن )تـََرَك َخْرياً إن  (قوله تعاىل  •
  قال له : ( الثلث والثلث كثري ) متفق عليه  eالوصية بالثلث ، حلديث سعد أن رسول اهللا 

َا ( رضيت مبا رضي اهللا به لنفسه ) يعين قوله بأيب بكر فإنه أوصى باخلمس وقال واألفضل أن يوصي باخلمس، اقتداء  (َواْعَلُموا أَمنَّ
  .) فََأنَّ لِلَِّه ُمخَُسُه َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء 

  قال ابن عاشور : مل خص هذا احلق باملتقني ؟)  َحّقاً َعَلى اْلُمتَِّقينَ ( 
وخص هذا احلق باملتقني ترغيبًا يف الرضى به ؛ ألن ما كان من شأن املتقي فهو أمر نفيس فليس يف اآلية دليل على أن هذا 

ل معناه أن هذا احلكم هو من التقوى وأن غريه معصية ، وقال ابن عطية : خص الوجوب على املتقني دون غريهم من العصاة ، ب
  املتقون بالذكر تشريفاً للرتبة ليتبارى الناس إليها. 

 بعض أحكام الوصية : •
o : تعريفها  

  الوصية : هي األمر بالتربع باملال بعد املوت ، أو األمر بالتصرف بعد املوت .
  ) درهم . ١٠٠بعد مويت بـ ( مثال تربع باملال : أوصيت لفالن 
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  مثال تصرف : َوِصيٍّ على أوالدي الصغار فالن من الناس .
o : جتري الوصية يف األحكام التكليفية اخلمسة 
  االستحباب : تستحب الوصية ملن ترك خرياً ، وهو املال الكثري . .١
  ري ) .ال جتوز الوصية بأكثر من الثلث لغري الوارث ، حلديث سعد : ( الثلث والثلث كث .٢

  وال جتوز الوصية لوارث بشيء ، وهذا باإلمجاع .
  تكره وصية فقري حمتاج ، ألن هذا يضر بالوارث . .٣
  جتوز باملال كله لكن ال وارث له . .٤
جتب الوصية على من عليه دين ال بينة به . مثال : إنسان يف ذمته دين لشخص ، وليس لصاحب احلق بينة ، فهنا جيب  .٥

  ق .أن يوصي حىت ال يضيع احل
o . جيوز الرجوع يف الوصية من املوصي وتغيريها ، ألن الوصية ال تثبت إال بعد املوت ، أما قبل املوت فهو حر 
يقول تعاىل : فمن بدل الوصية وحرفها ، فغري حكمها وزاد فيها أو نقص ، ويدخل يف ذلك ) َفَمن َبدَّلَُه بـَْعَد َما َسِمَعُه ( 

  طريق األوىل .الكتمان هلا ب
  أوصى لفالن من الناس ، فجاء أحد الورثة وكتم هذه الوصية لئال يذهب شيء من املرياث . كمن

: ال خالف أنه إذا أوصى مبا ال جيوز ؛ مثل : أن يوصي خبمٍر ، أو خنزير ، أو شيٍء من املعاصي ، فإنه ال  قال القرطبيُّ  •
  جيوز إمضاؤه ، وجيوز تبديله .

  الوصية مؤنثة ، وذكروا فيه وجوهاً :الوصية ، مع أن الكناية املذكورة مذكرة و  قوله تعاىل ( فمن بدله ) عائد إىل •
، أو مليت: فمن بدل ما قاله ا، والتقديرأي وعظ )تعاىل (َفَمن َجاءُه َمْوِعَظةٌ ، كقوله صاء ودالة عليهأن الوصية مبعىن اإلي أحدها :

  ما أوصى به أو مسعه عنه .
  فمن بدل األمر املقدم ذكره . :لتقديروا ،احلكم والفرضقيل اهلاء راجعة إىل  وثانيها :
  ذلك ذكره ، وإن كانت الوصية مؤنثة .أن الضمري عائد إىل ما أوصى به امليت فل وثالثها :
  عل .أن الكناية تعود إىل معىن الوصية وهو قول أو ف ورابعها :

ُلونَهُ (    .لوا ذلك، وتعلق اإلمث بالذين بدّ على اهللا: وقد وقع أجر امليت عباس وغري واحد قال ابن ) فَِإنََّما ِإْثُمُه َعَلى الَِّذيَن يـَُبدِّ
  5ديد ووعيد ، أي : قد اطلع على ما أوصى به امليت ، وهو عليم بذلك ومبا بّدله املوَصى إليهم . )َعِليم ِإنَّ الّلَه َسِميٌع  (

هللا ال خيفى عليه شيء وإن حتيل الناس إلبطال احلقوق بوجوه ( إن اهللا مسيع عليم ) وعيد للمبدل ، ألن اقال ابن عاشور : 
وجاُروا بأنواع اجلور فاهللا مسيع وصية املوصي ويعلم فعل املبدل ، وإذا كان مسيعًا عليمًا وهو قادر فال حائل بينه وبني ، احليل 

  . جمازاة املبدل
بحانه يسمع مجيع األقوال واألصوات ، السر واجلهر اسم من أمساء اهللا متضمن لصفة السمع هللا تعاىل ، فهو سالسميع : و  •

  عنده سواء .
  ) . َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّْيِل َوَساِرٌب بِالنـََّهارِ كما قال تعاىل (

  ) . سِّرَّ َوَأْخَفىَوِإْن َجتَْهْر بِاْلَقْوِل فَِإنَُّه يـَْعَلُم الوقال تعاىل (
  ) . َوَأِسرُّوا قـَْوَلُكْم أَِو اْجَهُروا ِبِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ وقال تعاىل (
  ) . ِإنَُّه يـَْعَلُم اجلَْْهَر ِمَن اْلَقْوِل َويـَْعَلُم َما َتْكُتُمونَ وقال تعاىل (
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  ومسع اهللا ينقسم إىل قسمني : •
   يسمع كل صوت خفي أو ظهر .: أي أن اهللا أوًال : سمع إدراك

َع اللَُّه قـَْوَل الَِّيت ُجتَاِدُلَك ِيف َزْوِجَها َوَتْشَتِكيقال تعاىل : (   ... ) .َقْد مسَِ
  هذا السمع قد يراد به اإلحاطة ، كاآلية السابقة .

َع الّلُه قـَْوَل الَِّذيَن قَاُلوْا ِإنَّ وقد يراد به التهديد ، كقوله تعاىل : (    ) .الّلَه فَِقٌري َوَحنُْن أَْغِنَياء َقْد مسَِ
  ) أي أمسعك وأؤيدك .قَاَل َال َختَافَا ِإنَِّين َمَعُكَما َأْمسَُع َوأََرىوقد يراد به التأييد ، ومنه قوله تعاىل ملوسى : (

  : أي أن اهللا يستجيب ملن دعاه . ثانياً : سمع إجابة
  ) أي جميب الدعاء .دَُّعاءِإنَّ َريبِّ َلَسِميُع الومنه قول إبراهيم : (

  ومنه قول املصلي : ( مسع اهللا ملن محده ) يعين استجاب ملن محده .
ْنَساَن ِمْن ومسع اهللا ليس كسمع أحد من خلقه ، فإن اخللق وإن وصفوا بالسمع والبصر كما يف قوله تعاىل ( • ِإنَّا َخَلْقَنا اْإلِ

) ، لكن هيهات أن يكون مسعهم وبصرهم كسمع وبصر خالقهم جل شأنه ، قد  يعًا َبِصرياً نُْطَفٍة أَْمَشاٍج نـَْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه مسَِ 
) ألن مسع اهللا وبصره مستغرق جلميع  لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ نفى الرب سبحانه املشاQة عن نفسه بقوله (

  ن دق وخفي سراً كان أو جهراً .ات ، ال يعزب عن مسعه مسموع وإياملسموعات واملرئ
األنبياء  شف السوء ويقبل الطاعة ، وقد دعاويك ،ضطرارواهللا هو السميع الذي يسمع املناجاة وجييب الدعاء عند اال •

يُم َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْرَاهِ والصاحلون رQم سبحانه Qذا االسم ليقبل منهم طاعتهم أو ليستجيب لدعائهم ، فإبراهيم وإمساعيل قاال (
  ) . اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْمسَاِعيُل رَبـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ 

  ) . فـَتَـَقبَّْل ِمينِّ ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ وامرأة عمران عندما نذرت ما يف بطنها خالصاً هللا لعبادته وخلدمة بيت املقدس قالت (
يُع الدَُّعاءِ ربه أن يرزقه ذرية صاحلة مث قال ( زكريا عاود   ) . ِإنََّك مسَِ

  ) . فَاْسَتَجاَب لَُه رَبُُّه َفَصَرَف َعْنُه َكْيَدُهنَّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ ربه أن يصرف عنه كيد النسوة ( uيوسف  ودعا
يٌع ن قال تعاىل (وأمر بااللتجاء إليه عند حصول وساوس شياطني اإلنس واجل َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نـَزٌْغ فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِإنَُّه مسَِ َوِإمَّا يـَنـْ

  ) . َعِليمٌ 
   . قد اطلع على ما أوصى به امليت ، وهو عليم بذلك ، ومبا بّدله املوصي إليهم: أي )  َعِليمٌ ( 
  ويف اآلية وعيد شديد . •
  . اخلطاب جلميع املسلمني ، قيل هلم : إن خفتم من موص ميًال يف الوصية ، وعدوالً عن احلق )َفَمْن َخاَف ِمن مُّوٍص َجَنفاً (
  يل ، وذلك بأن يقع منه بغري قصد جلهله .اجلنف ، امل •
 : اعلم أنه تعاىل ملا توعد من يبدل الوصية ، بني أن املراد بذلك التبديل أن يبدله عن احلق إىل الباطل ، أما إذاقال الرازي  •

ِإْمثًا فََأْصَلَح  َفَمْن َخاَف ِمن مُّوٍص َجنَـًفا أَوْ راد من قوله ( غريه عن باطل إىل حق على طريق اإلصالح فقد أحسن ، وهو امل
نَـُهْم ) بأن ، ألن اإلصالح يقتضي ضربًا من التبديل والتغيري فذكر تعاىل الفرق بني هذا التبديل وبني ذلك التبديل األول  بـَيـْ

ر أن حكمهما واحد يف هذا يف األول وأزاله عن الثاين بعد اشرتاكهما يف كوMما تبديلني وتغيريين ، لئال يقدأوجب اإلمث 
  الباب. 

  قوله تعاىل ( فمن خاف ) بعض العلماء فسره بالعلم فقال ( فمن خاف ) أي : من عِلم ، وبعضهم فسرها على باQا . •
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، ل إىل زوج ابنته ، أو لولد ابنته، وذلك بأن يوصي باملاومل خيرجها باملعروف -د عن عم –: ووقوعًا يف إمث أي )َأْو ِإْثمًا ( 
  . لينصرف املال إىل ابنته ، أو إىل ابن ابنه ، والغرض أن ينصرف املال إىل ابنه ، أو أوصى لبعيد وترك القريب

نَـُهْم َفَال ِإْثَم َعَلْيهِ (  غريها إىل الوجه الصحيح الشرعي ، وهذا اإلصالح والتوفيق وبدل فيها و  ةأي : أصلح الوصي )فََأْصَلَح بـَيـْ
   .ليس من التبديل بشيء 

  قيل : أصلح بينهم : بني املوِصي واملوَصَى له وبني الورثة ، وهذا اختيار ابن جرير .و 
و أن مييل إىل غري احلق هو ، : وأوىل األقوال يف تأويل اآلية أن يكون تأويلها : فمن خاف من موٍص جنفاً أو إمثاً  قال ابن جرير

ما  ، وغّري له أن يوصي هلم به من مالهه الذين ال يرثونه بأكثر مما جيوز يأو يتعمد إمثاً يف وصيته بأن يوصي لوالديه وأقرب، خطأ منه
ح بني الذين يصل نأذن اهللا له به مما جاوز الثلث ، أو بالثلث كله ، ويف املال قلة ، ويف الورثة كثرة ، فال بأس على من حضره أ

، وأذن له فيه من الوصية ويعّرفه ما أباح اهللا له يف ذلك ،امليت يف ذلك باملعروف، بأن يأمر هلم وبني ورثة امليت وبني امليت يوَصى
اْلَمْوُت ِإن تـََرَك ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم (يف ماله ، وينهاه أن جياوز يف وصيته املعروف الذي قال اهللا تعاىل ذكره يف كتابه 

نَـُهْم َفَال ِإْمثَ َعَلْيهِ ) وذلك هو اإلصالح الذي قال اهللا تعاىل (َخْرياً اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواألقْـَرِبَني بِاْلَمْعُروفِ  كان   إذاوكذلك  )فََأْصَلَح بـَيـْ
، فأصلح من حضره بينه وبني ورثته وبني ربيه عن ثلثه وصيته لوالديه وأق، فأراد أن يقّصر يفيف املال فضل وكثرة، ويف الورثة قلة

أن يوصي هلم بأن يأمر املريض أن يزيد يف وصيته هلم ، ويبلغ Qا ما رخص اهللا فيه من الثلث ، فلذلك والديه وأقربيه الذين يريد 
  أيضاً هو من اإلصالح بينهم باملعروف .

  عن الباقني ، وإن مل يفعلوا أمث الكل . واإلصالح فرض على الكفاية ، فإذا قام أحدهم به ، سقط •
) ،  فَِإْن َكذَّبُوَك فـَُقْل رَبُُّكْم ُذو َرْمحٍَة َواِسَعةٍ كما قال تعاىل (الغفور اسم من أمساء اهللا متضمن للمغفرة الواسعة   )ِإنَّ الّلَه َغُفوٌر (  

  ) . ِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ محَْ ) وقال تعاىل ( ور َورَبَُّك اْلَغُفوُر ُذو الرَّْمحَِة وقال تعاىل (
يدين قال ( e، كما يف حديث ابن عمر يف املناجاة أن رسول اهللا ب عن اخللق، والتجاوز عن عقوبته: هي سرت الذنوالمغفرة

فيقرره بذنوبه ، فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟  –أي سرته ورمحته  –حىت يضع كنفه  –عز وجل  –املؤمن يوم القيامة من ربه 
ف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم ، أي ريب ، حىت إذا قرره بذنوبه ، ورأى يف نفسه أنه هلك ، قال اهللا : سرت5ا عليك يف الدنيا أتعر 

  وأنا أغفرها لك اليوم ) رواه البخاري ومسلم .
  ومنه مسي املغفر ، وهو البيضة اليت توضع على الرأس تسرته وتقيه السهام .

  ملغفرة ) .ارة اهللا ورمحته أعظم كما قال تعاىل ( إن ربك وسع هما عظمت ذنوب العبد فإن مغفمف •
  ) . َوِإينِّ َلَغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلاً ُمثَّ اْهَتَدىوقد تكفل اهللا باملغفرة ملن تاب (

ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل (وكرمه أن تعهد بأن يبدل سيئات املذنبني إىل حسنات قال تعاىل عن التائبني  هبل من فضله وجود
  ) . َعَمًال َصاِحلاً فَُأولَِئَك يـَُبدُِّل اللَُّه َسيَِّئا5ِِْم َحَسَناٍت وََكاَن اللَُّه َغُفوراً َرِحيماً 

) وقال  ُذو َرْمحٍَة َواِسَعةٍ  فَِإْن َكذَّبُوَك فـَُقْل رَبُُّكمْ اسم من أمساء اهللا ، متضمن لصفة الرمحة هللا الواسعة كما قال تعاىل ()  رَِحيمٌ ( 
َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكُتبُـَها لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُهْم ِبآياتَِنا ) وقال تعاىل (  َورَبَُّك اْلَغِينُّ ُذو الرَّْمحَةِ تعاىل (
  ) . يـُْؤِمُنونَ 

  الفوائد :
  ة .مشروعية الوصي - ١
  مستحبة ملن ترك ماالً كثرياً . تكونأن الوصية  - ٢



 ٢٩٣

  تأكيد الوصية على من ترك ماالً كثرياً .- ٣
  أن املتقني هم الذين يراعون فرائض اهللا . - ٤
  أن من فعل اخلري مث ُغّري بعده كِتَب له ما أراد . - ٥
  أن من بدل الوصية جهًال فال إمث عليه . - ٦
  حترمي تغيري الوصية . - ٧
  العليم . –إثبات امسني من أمساء اهللا ومها : السميع  - ٨
  أن من خاف جوراً أو معصية من موص فإنه يصلح . - ٩
  رفع اإلمث عن الوصي إذا أصلح خلوفه جنفاً أو إمثاً . -١٠
  فضيلة اإلصالح . -١١

أَيَّاماً َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم .  لَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى ا ( 
ٌر َلُه وَ َمرِيضًا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكيٍن َفَمْن تَ  ُهَو َخيـْ َأْن َتُصوُموا َطوََّع َخْيرًا فـَ

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ    )  َخيـْ
  ] . ١٨٤ – ١٨٣:  سورة البقرة[

 ---------------------  
مة ، ذه األـيقول تعاىل خماطبًا للمؤمنني من ه)  َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكمْ  (يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّيامُ 

هو اإلمساك عن الطعام والشراب والوقاع ، بنية خالصة هللا عز وجل ملا فيه من زكاة النفوس وطهار5ا و وآمرًا هلم بالصيام ، 
أسوة ، فيهم وتنقيتها من األخالط الرديئة واألخالق الرذيلة ، وذكر كما أنه أوجبه عليهم فقد أوجبهم على من كان قبلهم فلهم 

َهاجاً َوَلْو َشاَء اللَُّه جلَََعَلُكْم  مما فعله أولئك ، كما قال تعاىل أداء الفرض أكمل د هؤالء يف ـوليجته ( ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ
ُلوَُكْم ِيف َما آتَاُكْم فَاْسَتِبُقوا اْخلَيـْرَاِت )  ِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب (يَا أَيـَُّها الَّ وهلذا قال هاهنا : أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيبـْ

  ) . َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكمْ 
  يف هذا التشبيه قوالن :)  َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكمْ : قوله تعاىل ( قال الرازي •

  .مواجبة على األنبياء واألمم من لدن آدم إىل عهدك، يعين هذه العبادة كانت مكتوبة أنه عائد إىل أصل إجياب الصومأحدهما : 
  بيه يعود إىل وقت الصوم وإىل قدره .أن التشوالقول الثاني : 

تشبيه يف أصل فرض ماهية الصوم ال يف الكيفيات ،  ( كما كتب على الذين من قبلكم ) قوله تعاىلقال ابن عاشور :  •
ه الشبه املراد يف القصد ، وليس املقصود من هذا التشبيه احلوالَة يف صفة والتشبيُه يكتَفى فيه ببعض وجوه املشاQة وهو وج

  الصوم على ما كان عليه عند األمم السابقة ، ولكن فيهم أغراضاً ثالثة تضمنها التشبيه : 
شرعها للمسلمني ، وذلك االهتمام Qذه العبادة ، والتنويه Qا ألMا شرَعها اهللا قبَل اإلسالم ملن كانوا قبل املسلمني ، و :  أحدها

  م .وإMاض مهم املسلمني لتلقي هذه العبادة كي ال يتميز Qا من كان قبلهضي اطِّراد صالحها ووفرة ثواQا ، يقت
أن يف التشبيه بالسابقني 5ويناً على املكلفني Qذه العبادة أن يستثقلوا هذا الصوم ؛ فإن يف االقتداء بالغري أسوة والغرض الثاني : 

 قرييباملصاعب ، فهذه فائدة ملن قد يستعظم الصوم من املشركني فيمنعه وجوده يف اإلسالم من اإلميان وملن يستثقله من يف 
  (أياماً معدودات ) . د هذا املعىن الّضمين قوله بعده العهد باإلسالم ، وقد أكَّ 



 ٢٩٤

ن يف قبول هذا الفرض بل ليأخذوه بقوة تفوق ما أدى إثارة العزائم للقيام Qذه الفريضة حىت ال يكونوا مقصريوالغرض الثالث : 
  ة .به األمم السابق

 :  انظروا إىل عجيب ما نّبه اهللا عليه من سعة فضله ورمحته يف هذا التكليف ، فقد نّبه إىل ما يلي : قال القفال رحمه اهللا  •
  أّن هلذه األمة يف شريعة الصيام أسوة باألمم املتقدمة . أوًال :
  ن الصوم سبب حلصول التقوى ، فلو مل يُفرض لفات هذا املقصود الشريف .أ ثانياً :
  أنه خمتص بأيام معدودات ، فإنه لو جعله أبداً حلصلت املشقة العظيمة . ثالثاً :
  أنه خّصه من بني الشهور بالشهر الذي أًنزل فيه القرآن ، لكونه أشرف الشهور . رابعاً :

فهو سبحانه قد راعى يف فريضة  - ه من املسافرين واملرضى ين يشق علفقد أباح تأخريه مل -  : إزالة املشقة يف إلزامهخامسًا 
  الصيام هذه الوجوه من الرمحة ، فله احلمد على نعمه اليت ال حتصى .

تـَُّقونَ (    . بيان حلكمة الصيام وما ألجله شرع ) َلَعلَُّكْم تـَ
( يا معشر الشباب من شيطان ، وهلذا ثبت يف الصحيحني وتضييق ملسالك ال ألن الصوم فيه تزكية للبدنفالصيام فيه تقوى هللا ، 

  .استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) 
( لعلكم تتقون ) تأكيد للحكم ، وترغيب فيه ، وتطييب ألنفس املخاطبني به ، فإن الشاق إذا عّم سهل  قال القامسي  •

  ماثلة إمنا هي يف أصل الوجوب ال يف الوقت واملقدار ، وفيه دليل على أن الصوم عبادة قدمية .عمله . وامل
  فالصوم شرع من أجل حصول التقوى . •
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم عاصي يف الدنيا كما قال عز وجل ( الصيام يقي صاحبه من املاحلنبلى : قال ابن رجب  •

فإذا كان له جنة من املعاصي كان له يف اآلخرة جنة من النار ومن مل بلكم لعلكم تتقون ) على الذين من قالصيام كما كتب 
  ار. يكن له جنة يف الدنيا من املعاصي مل يكن له جنة يف اآلخرة من الن

ه الصيام لغة : اإلمساك ، يقال : صامت اخليل ، إذا أمسكت عن العلف والسري ، ومنم ) قوله تعاىل ( كتب عليكم الصيا •
  أي صمتاً ، والصمت إمساك عن الكالم .) ( ِإينِّ نََذْرُت لِلرَّْمحَِن َصْوماً قوله تعاىل : 

وأما يف الشرع : إمساك بنية عن مجيع املفطرات ، كاألكل والشرب وغريمها مما يفطر الصوم ، من طلوع الفجر إىل غروب 
  الشمس .

تسع رمضانات  eض صوم رمضان يف السنة الثانية للهجرة ، وقد صام النيب أي فرض ، كان فر  ) ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّيامُ (  •
  إمجاعاً .

اختلفوا يف هذا التشبيه :قال سعيد بن جبري : كان الصوم يف ابتداء اإلسالم واجباً من  ) َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكمْ (  •
  قبلنا . العتمة إىل الليلة القابلة ، وكذا كان واجباً على من

  وقيل : أراد صوم رمضان كتب على املسلمني كما كتب على الذين من قبلهم ، يعين : النصارى .
  أي : والصيام أيامه معدودات ، وهي أيام قالئل ، فلم يفرض عليكم الدهر كله ختفيفاً ورمحة بكم .) أَيَّاماً َمْعُدوَداٍت ( 
،  الراجحثة أيام من كل شهر ، وقال بعضهم : هي رمضان ، وهذا هو اختلف يف املراد Qا : فقال بعض العلماء : ثال •

  ورجحه الطربي .
أيام شهر رمضان ،  من قال : عىن جل ثناؤه بقوله ( أَيَّامًا مَّْعُدوَداٍت )وأوىل األقوال بالصواب عندي قول : قال الطبري  •

ري صوم شهر رمضان مث نسخ بصوم رمضان ، وذلك أنه مل يأت خرب تقوم به حجة بأن صومًا فرض على أهل اإلسالم غ



 ٢٩٥

ألن اهللا تعاىل قد بّني يف سياق اآلية أن الصوم الذي أوجبه علينا هو صوم شهر رمضان دون غريه من األوقات ، بإبانته عن 
يها املؤمنون الصيام ،  فتأويل اآلية كتب عليكم أ اَن الذي أُْنزَِل ِفيِه القرآن )َشْهُر َرَمضَ  م اليت كتب علينا صومها بقوله (األيا

  ن .كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون ، أياماً معدودات هي شهر رمضا
املراد باأليام من قوله ( أياماً معدودات ) شهر رمضان عند مجهور املفسرين ، وإمنا عرب عن رمضان بأيام وهي قال ابن عاشور : 

القلة ؛ ألن الشيء القليل مره على املكلفني ، واملعدودات كناية عن مجع قلة ووصف مبعدودات وهي مجع قلة أيضًا ؛ 5وينا أل
؛ ولذلك يقولون : الكثري ال يعد ، وألجل هذا اختري يف وصف اجلمع جميئه يف التأنيث على طريقة اجلمع بألف وتاء  يعد عداً 

  ر .وإن كان جميئه على طريقة اجلمع املكسر الذي فيه هاء تأنيث أكث
  أي : كان به مرض يؤمله ويؤذيه أو خياف متاديه أو تزيُّده فإنه يفطر .) ِمْنُكْم َمرِيضاً َفَمْن َكاَن ( 
  أي : كان صحيحاً لبس مرض لكنه على سفر .)  َأْو َعَلى َسَفرٍ ( 
   أي : فعليه عدة األيام اليت أفطرها مرضه أو يف سفره . )َفِعدٌَّة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر  (

ض واملسافر ال يصومان يف حال املرض والسفر ملا يف ذلك من املشقة عليهما بل يفطران ويقضيان بعد ذلك قال ابن كثري : املري
  من أيام أخر . 

كان ذلك يف ابتداء اإلسالم : من شاء صام ، ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم  )َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكيٍن ( 
فقد روى البخاري عن سلمة بن األكوع أنه قال ملا سخ ذلك بقوله تعاىل ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) مث ن مسكينًا ،

نزلت اآلية اليت بعدها فنسختها ،  كان من أراد أن يفطر يفتدي ، حىت  ) َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكنيٍ  (نزلت 
  وبالنسخ قال أكثر املفسرين .

املقيم الصحيح فخريه اهللا تعاىل أوًال بني هذين ، مث نسخ ذلك وأوجب الصوم عليه ) َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ملراد بقوله (  فا •
  مضيقاً معيناً ، وهذا قول أكثر املفسرين .

ي عن علي ، فعلى هذا ال وقيل : وعلى الذين يطيقونه يف حال الشباب ، وعجزوا عنه يف الكرب ، الفدية إذا أفطروا ، وهو مرو 
     تكون اآلية منسوخة .

ٌر لَُه (  ُهَو َخيـْ قال ابن عباس : أراد به من أطعم مسكينني وعليه طعام مسكني واحد ، أو أطعم صاعاً  )َفَمْن َتَطوََّع َخْيرًا فـَ
  وعليه مد ، فهو خري له .

رًا فـَُهَو َفَمن َتَطوَّ قال الرازي : أما قوله تعاىل (  ٌر لَُّه ) َع َخيـْ   :ففيه ثالثة أوجه َخيـْ
  .أن يطعم مسكيناً أو أكثر  أحدها :

  .أن يطعم املسكني الواحد أكثر من القدر الواجب والثاني : 
  ن صام مع الفدية فهو خري له .قال الزهري : م والثالث :

ٌر َلُكمْ  (  ْعَلُمونَ  َوَأْن َتُصوُموا َخيـْ  .خري لكم من أن تفطروا أو تفتدوا ، فهوشهر رمضان أي ما كتب عليكم من)  ِإْن ُكْنُتْم تـَ
  ) .(وسبق أن اآلية منسوخة

  الفوائد :
 أمهية الصيام ، حيث فرضه اهللا عز وجل على األمم من قبلنا ، وهذا يدل على حمبة اهللا عز وجل له وأنه الزم لكل أمة .- ١
  قد يكون فيه مشقة على النفوس واألبدان . التخفيف على هذه األمة ، حيث أMا مل تكلف وحدها بالصيام الذي- ٢
  اإلشارة إىل أن اهللا تعاىل أكمل هلذه األمة دينها ، حيث أكمل هلا الفضائل اليت سبقت لغريها .- ٣



 ٢٩٦

 أن الصيام من أسباب تقوى اهللا عز وجل ، ملاذا ؟ - ٤
  ألن فيه امتثال أمر اهللا واجتناب Mيه . -أ 
  كل والشرب واجلماع وحنوها مما متيل إليه نفسه متقرباً بذلك إىل اهللا .من األ لهاهللا  أحلأن الصائم يرتك ما  -ب 
  أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة اهللا ، فيرتك ما 5وى نفسه مع قدرته عليه ، لعلمه باطالع اهللا عليه . -ج 
  أن الصيام يضيق جماري الشيطان ، فإنه جيري من ابن آدم جمرى الدم . -د 
  اعته ، والطاعات من خصال التقوى .أن الصائم يف الغالب تكثر ط -ه 
 أن الغين إذا ذاق أمل اجلوع ، أوجب له ذلك مواساة الفقراء املعدمني ، وهذا من خصال التقوى . -و 

  وهلذا قال ابن رجب : يف التقرب برتك هذه الشهوات بالصيام فوائد :
  والبطر والغفلة . : كسر النفس ، فإن الشبع والري ومباشرة النساء حتمل النفس على األَشرمنها 

  : ختلي القلب للفكر والذكر ، فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتُعميه .ومنها 
  أن الغين يعرف قدر نعمة اهللا عليه بإقداره له على ما منعه كثرياً من الفقراء . ومنها :
  بالصيام وساوس الشيطان .     : أن الصيام يضيق جماري الدم اليت هي جماري الشيطان من ابن آدم ، فتسكنومنها 

  على ثالث مراحل :كان فرض رمضان على التدرج ، - ٥
 بصيامه . eفرض صيام عاشوراء ، فقد أمر النيب -أ

وََّع ( َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكٍني َفَمْن َتطَ فرض صوم رمضان على التخيري بني الصيام وبني الفدية ، قال تعاىل : -ب
ٌر َلُكْم  ٌر لَُه َوأَْن َتُصوُموا َخيـْ  ...) .َخْرياً فـَُهَو َخيـْ

 ) .ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمهُ ( َفَمْن َشِهَد  التأكد على فرض الصوم بدون ختيري ، قال تعاىل :-ج
اْلُهَدى َواْلُفْرقَاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن  (َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدًى ِللنَّاِس َوبـَيـَِّناٍت ِمنَ 

َلى َما ُتْكِمُلوا اْلِعدََّة َولُِتَكبـُِّروا اللََّه عَ َمرِيضًا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولِ 
  َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن) 

  ]١٨٥سورة البقرة: [
 ---------------------  

ميدح تعاىل شهر الصيام من بني سائر الشهور ، بأن اختاره من بينهن إلنزال القرآن )  الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآنُ  (َشْهُر رََمَضانَ 
  العظيم فيه .

وأما رمضان فقيل : مسي بذلك ألMم كانوا يصومون يف احلر الشديد ، ومنه الرمضاء للرمل الذي مسي الشهر بذلك لشهرته ، 
  محي بالشمس .

 أن إنزال القرآن كان يف رمضان . •
  فإن قال قائل : إمنا أنزل القرآن يف ثالث وعشرين سنة ، فكيف أنزل فيه القرآن ؟

لة يف رمضان إىل بيت يف السماء يسمى ( بيت العز ) مث منه أنزله إىل فاجلواب : قال ابن عباس : أنزل اهللا تعاىل القرآن مج
  األرض أرساًال .ٍ 

  . أي : هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه )ُهدًى لِلنَّاِس (
  يف هذه اآلية أن القرآن هدى جلميع الناس ، وجاء يف آية أخرى أنه هدى للمتقني ؟ •
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  لقرآن استعمالني : أحدمها عام ، والثاين خاص .واجلمع : أن اهلدى يستعمل يف ا 
  فمعناه : إبانة طريق احلق وإيضاح احملجة ، سواء سلكها املبنيَّ له أم ال . أما الهدى العام

أMم مل ) أي : بينا هلم طريق احلق على لسان نبينا صاحل عليه السالم مع أَمَّا َمثُوُد فـََهَديـَْناُهْم وَ ومنه Qذا املعىن قوله تعاىل (
  ) أي : بينا له طريق اخلري والشر .إِنَّا َهَديـَْناُه السَِّبيَل يسلكوها ، ومنه قوله تعاىل (

  ضي ربه ، ويكون سبب دخوله اجلنة .حىت يهتدي إىل ما ير  فهو تفضل اهللا بالتوفيق على العبد  وأما الهدى الخاص :
  )  َفَمْن يُرِِد اللَُّه َأْن يـَْهِديَُه َيْشرَْح َصْدرَُه ِلِإلْسالمِ ) وقوله (ى اللَُّه ِئَك الَِّذيَن َهدَ أُولَ ومنه Qذا املعىن قوله تعاىل (

  فإذا علمت ذلك فاعلم أن اهلدى اخلاص باملتقني هو اهلدى اخلاص ، وهو التفضل بالتوفيق عليهم .
ة ملن فهمها وتدبرها ، دالة على صحة ما جاء به من دالئل وحجج بينة واضحة جلي: أي ) َوبـَيـَِّناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرقَانِ (  

  اهلدى املنايف للضالل ، والرشد ، املخالف للغي ، ومفرقاً بني احلق والباطل واحلالل واحلرام .
نات : املراد باهلدى األول : ما يف القرآن من اإلرشاد إىل املصاحل العامة واخلاصة اليت ال تنايف العامة ، وبالبي ابن عاشور قال •

من اهلدى : ما يف القرآن من االستدالل على اهلدى اخلفي الذي ينكره كثري ِمن الناس مثل أدلة التوحيد وصدق الرسول 
  وغري ذلك من احلجج القرآنية .

 وقد وصف اهللا القرآن بأوصاف منها : •
 .) بُِّكْم َوأَنـَْزْلَنا ِإلَْيُكْم نُوراً ُمِبيناً (يَا أَيـَُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكْم بـُْرَهاٌن ِمْن رَ ، قال تعاىل  ) نور( أنه -أ

يَا أَيـَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن رَبُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِيف  ( رمحة ) و ( موعظة ) ، قال تعاىل ( هدًى ) و ( شفاء ) و ( -ب
 . ) الصُُّدوِر َوُهدًى َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِننيَ 

 .) َوَهَذا ِكَتاٌب أَنـَْزْلَناُه ُمَباَرٌك ُمَصدُِّق الَِّذي بـَْنيَ يََدْيِه  ( ) ، قال تعاىل  ( مبارك-ج
  .) ( َقْد َجاءَُكْم ِمَن اللَِّه نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبنيٌ ( مبني ) ، قال تعاىل -د
قاً ِلَما بـَْنيَ يََدْيِه َوُهدًى َوُبْشَرى لِلْ ( بشرى ) ، قال تعاىل -هـ  . )ُمْؤِمِننيَ ( ُمَصدِّ
 .) ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بِالذِّْكِر َلمَّا َجاَءُهْم َوإِنَُّه َلِكَتاٌب َعزِيزٌ  ( ( عزيز ) ، قال تعاىل -و
  .) َبْل ُهَو قـُْرآٌن جمَِيدٌ  ( ( جميد ) ، قال تعاىل - ز
هد استهالل الشهر ، أي كان مقيمًا يف البلد حني دخل هذا إجياب حكم على من ش...)  َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمهُ (

شهر رمضان ، وهو صحيح يف بدنه أن يصوم ال حمالة ، ونسخت هذه اآلية اإلباحة املتقدمة ملن كان صحيحًا مقيمًا أن يفطر 
   القضاء ، فقال : ويفدي بإطعام مسكني عن كل يوم ، وملا ختم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر يف اإلفطار بشرط 

معناه : ومن كان به مرض يف بدنه يشق عليه الصيام معه ، أو يؤذيه ، أو  ) َوَمْن َكاَن َمرِيضًا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخرَ (
  ذا قال : كان على سفر ، أي يف حالة سفر ، فله أن يفطر ، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره يف السفر من األيام ، وهل

أي إمنا رخص لكم يف الفطر يف حال املرض والسفر مع حتتمه يف حق املقيم الصحيح تيسريًا عليكم ) يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر  (
  ورمحة بكم .

  ويف هذا دليل على أن الدين يسر . •
  رواه أمحدينكم أيسره). يقول ( إن خري دينكم أيسره، إن خري د eعن أيب قتادة عن األعرايب الذي مسع النيب 
  قال ( يسروا وال تعسروا ، وسكنوا وال تفرقوا ) . متفق عليه eوعن أنس بن مالك قال : إن رسول اهللا 

  وهو ضد اليسر . ) َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ ( 
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  أي عدة ما أفطرمت من أيام أخر .)  َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّةَ  (
   أي ولتذكروا اهللا عند انقضاء عبادتكم .)  ى َما َهَداُكمْ َولُِتَكبـُِّروا اللََّه َعلَ  (

  َأَشدَّ ذِْكرًا ) .فَِإَذا َقَضْيُتْم َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اللََّه َكذِْكرُِكْم آبَاءَُكْم أَْو كما قال تعاىل ( 
  ُجُنوِبُكْم ) .َلى فَِإَذا َقَضْيُتُم الصَّالَة فَاذُْكُروا اللََّه ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوعَ وقال ( 

  ُكْم تـُْفِلُحوَن ) .فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة فَانـَْتِشُروا ِيف األْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل اللَِّه َواذُْكُروا اللََّه َكِثريًا َلَعلَّ وقال تعاىل (  
  ْدبَاَر السُّجود ) .ِمَن اللَّْيِل َفَسبِّْحُه َوأَ َوَسبِّْح ِحبَْمِد رَبَِّك قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل اْلُغُروِب وَ وقال ( 

  وهلذا جاءت السنة باستحباب التسبيح ، والتحميد والتكبري بعد الصلوات املكتوبات. 
 ( وقد تقدمت أي لتشكروا اهللا على ما أنعم به عليكم من اهلداية والتوفيق وتيسري ما لو شاء عسر عليكم .َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن) (

  مباحث الشكر ) .
  الفوائد :

  فضيلة هذا الشهر . - ١
  أن اهللا أنزل القرآن يف هذا الشهر . - ٢
  أن القرآن منزل . - ٣
  القرآن هداية جلميع الناس . - ٤
  وجوب الصوم إذا ثبت الشهر . - ٥
  .الشريعة اإلسالمية يسر  - ٦
  انتفاء احلرج واملشقة . - ٧
  العدة . اكتمالمشروعية التكبري عند  - ٨
  كم عظيمة .أن اهللا يشرع الشرائع حل - ٩
  فضل شكر اهللا . -١٠
  ارة إىل أن القيام بطاعة اهللا من شكر اهللا .شاإل -١١
 أن من عصى اهللا فإنه مل يقم بالشكر . -١٢

ْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْليـُْؤِمُنو  (    )  ْرُشُدونَ ا ِبي َلَعلَُّهْم يَـ َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي فَِإنِّي َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن فـَ
  ]١٨٦سورة البقرة: [

 ---------------------  
روي أن سبب نزول هذه اآلية : أن أعرابيًا قال : يا رسول اهللا ؛ أقريب ربنا فنناجيه ، أم بعيد  )َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي ( 

ألنه تعاىل ،  ،...)  ِإينِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعانِ (َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَ ، فأنزل اهللا :  eفنناديه ؟ فسكت النيب 
من داعيه ، باإلجابة ،  الرقيب الشهيد ، املطلع على السر وأخفى ، يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور ، فهو قريب أيضاً 

  : وهلذا قال
  اعيه باإلجابة واملعونة والتوفيق .، وقرب من عابديه ود والقرب نوعان : قرب بعلمه من كل خلقه ) فَِإنِّي َقرِيبٌ ( 

فمن دعا ربه بقلب حاضر ، ودعاء مشروع ، ومل مينع مانع من إجابة الدعاء ، كأكل احلرام وحنوه ، فإن اهللا قد وعده باإلجابة ، 
واإلميان به ، هيه القولية والفعلية ، إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء ، وهي االستجابة هللا تعاىل باالنقياد ألوامره ونوا وخصوصاً 



 ٢٩٩

أي: حيصل هلم الرشد الذي هو اهلداية لإلميان  )فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب لعلهم يرشدون  (املوجب لالستجابة ، فلهذا قال :
  واألعمال الصاحلة، ويزول عنهم الغي املنايف لإلميان واألعمال الصاحلة.

  يعم غريهم ؟ني أو  تعاىل هل هو خمتص باملؤمنوقُرب اهللا •
  من جيعل الُقرب نوعان : -وهو مجهورهم  –بعض أهل السنة 
  : قرب عام . القرب األول

  وهو قرب اهللا من مجيع اخلالئق مجيعاً .
  ) . َوَحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ  ( كما قال تعاىل 

  : القرب اخلاص . والثاني
  باإلجابة والرعاية .وهو قربه تعاىل من املؤمنني  

اِع ِإَذا َدَعانِ كما قال تعاىل (    ) . َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإينِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
اربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائباً  إمنا تدعون مسيعاً  بصرياً  وإن الذي تدعونه أقرب إىل  ... (وحديث  

  ه ) .راحلت أحدكم من عنق
سؤاله ،  جييبه بإعطائه ،عاه دعاء مسألة ، أو دعاء عبادة أي : قريب ممن د)  ِإنَّ َريبِّ َقرِيٌب جمُِيبٌ  ( السعدي يف تفسري قال

  وقبول عبادته ، وإثابته عليها ، أجل الثواب . 
  ن :واعلم أن قربه تعاىل نوعا

  ) .دحنن أقرب إليه من حبل الوريو  (تعاىل ، وهو املذكور يف قولهلقخاص . فالقرب العام، قربه بعلمه، من مجيع اخل، و عام
  ) .بواسجد واقرت  (قوله تعاىل ، وهو املذكور يفقربه من عابديه، وسائليه، وحمبيه ،والقرب اخلاص

وهذا النوع ، قرب يقتضي  ) ، اِع ِإَذا َدَعانِ َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإينِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ  (اآلية ، ويف قوله تعاىل ويف هذه
  . )قريب ال (وإجابته لدعوا5م ، وحتقيقه ملرادا5م ، وهلذا يقرن بامسه  إلطافه تعاىل ،

  قرب خاص باملؤمنني وهذا القول أصح .وذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل أن ال
  .املذكور فيها قرب املالئكة  ماً إمنامم القرب وأن له قرباً عاألن اآليات اليت استدل Qا من ع

أنه قربه من العبد مبالئكته الذين يصلون إىل قلبه ، فيكون  ...قال ابن القيم :   ) َوَحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ  ( فقوله تعاىل
  أقرب إليه من ذلك العرق ، اختاره شيخنا .

، أي : إذا قرأه عليك رسولنا جربيل) فَِإَذا قـََرأْنَاُه فَاتَِّبْع قـُْرآنَهُ قال (( حنن ) أي : مالئكتنا كما وقال أيضاً ابن القيم : املراد بقوله 
  ) فقيد القرب املذكور بتلقي امللكني ، فال حجة يف اآلية حللويل وال معطل . ِإْذ يـَتَـَلقَّى اْلُمتَـَلقَِّيانِ قال : ويدل عليه قوله (

  والدعاء نوعان : دعاء عبادة ، ودعاء مسألة.اِع ِإَذا َدَعاِن )  ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ ( 
:قوله تعاىل ( ُأِجيُب َدْعَوَة الداع ِإَذا َدَعاِن ) أي : أقبل عبادة من عبدين ؛ فالدعاء مبعىن العبادة ، واإلجابة  قال القرطبى •

بادة قال ربكم ادعوين أستجب الدعاء هو العقال (  eّيب دليله ما رواه أبو داود عن النُّعمان بن َبشري عن الن،  مبعىن القبول
دعائي.  فُسمَِّي الدعاء عبادة ؛ ومنه قوله تعاىل ( ِإنَّ الذين َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدِيت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن ) أي لكم ) 

  ووعد بأن يستجيب هلم .فأمر تعاىل بالدعاء وحض عليه ومسّاه عبادة ، 
   فليدعو يل ، وقيل : فليطلبوا أن أجيبهم .)  فـَْلَيْسَتِجيُبوا ِلي (

  اإلميان احلق ، وليثقوا بوعدي . ) َوْليُـْؤِمُنوا ِبي( 
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أي : حيصل هلم الرشد الذي هو اهلداية لإلميان واألعمال الصاحلة ، ويزول عنهم الغي املنايف لإلميان )  َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدونَ  (
لََّه يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتـَُّقوا البب حلصول العلم كما قال تعاىل : ( صاحلة. وألن اإلميان باهللا واالستجابة ألمره ، سواألعمال ال

  َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقَانًا ) .  ( تفسري السعدي ) .
ىل نفسه العلّية سبحانه وحبمده، فأين يف هذا اللفظ من الرافة بالعباد، حيث أضافهم إ قوله تعاىل ( عبادي ) تأمل -
  عون؟ وأين الطارقون ألبواب فضله .الدا

  الفوائد :
 احلث على الدعاء ، وأنه ال يضيع تعاىل لديه شيء ، وال يشغله عنه شيء . - ١

ريدمها ( إن اهللا تعاىل ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خريًا ف eعن سلمان الفارسي قال : قال رسول اهللا 
  خائبتني ) . رواه أبو داود

: ( ما من مسلم يدعو اهللا تعاىل بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه  eوعن أيب سعيد اخلدري قال : قال رسول اهللا 
ا ، اهللا Qا إحدى ثالث خصال : إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له يف األخرى، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله

  قالوا : إذاً نكثر ، قال : اهللا أكثر ) . رواه أمحد
ولوال ذلك ما ) ينَ (َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدِيت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِ أن الدعاء عبادة  - ٢

 ) .وَن َعْن ِعَباَدِيت ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُِ صح أن يقال : (
  وإذا ثبت أنه عبادة فصرفه لغري اهللا شرك أكرب .

 إن قيل : فما للداعي قد يدعو فال جياب ؟ - ٣
فيكون هذا من باب املطلق ) ( فـََيْكِشُف َما َتْدُعوَن ِإلَْيِه ِإْن َشاَء قال بعض العلماء : إن قوله ( أجيب ) إن شئت ، كما قال : 

  املقيد .
إمنا مقصود هذا اإلخبار تعريف مجيع املؤمنني أن هذا وصف رQم سبحانه أن جييب دعوة الداعني يف اجلملة ،  وقال بعضهم :

  وأنه قريب من العبد يسمع دعاءه ويعلم اضطراره .
ر عنه ، وقال بعضهم : إن اهللا جييب كل الدعاء ، فإما أن تظهر اإلجابة يف الدنيا ، وإما أن يدخر له يف اآلخرة ، وإما أن يكف

: ( ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه اهللا Qا  eملا رواه أبو سعيد اخلدري قال : قال رسول اهللا 
  إحدى ثالث : إما أن يعجل له دعوته ، وإما أن يدخر له ، وإما أن يكف عنه من السوء مبثلها ) .

 آداب الدعاء : •
 بة .أن ال يستعجل اإلجا أوًال :

  متفق عليه) . يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب يل: ( يستجاب ألحدكم ما مل e: قال رسول اهللا قال tعن أيب هريرة 

 أن يرفع يديه . ثانياً :
) . يه يديه أن يردمها صفراً خائبتنيإن اهللا تعاىل حيي كرمي يستحي إذا رفع الرجل إل: ( eحلديث سلمان قال : قال رسول اهللا 

  د وأبو داودرواه أمح
 اإلحلاح بالدعاء موقناً باإلجابة . ثالثاً :
  : ( ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة ، واعلموا أن اهللا ال يستجيب دعاًء من قلٍب غافٍل الٍه ) . رواه الرتمذي وحسنه eقال 

 : أن يتحرى األوقات الفاضلة رابعاً :
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: ( يف الليلة ساعة ال يسأل فيها عبد سؤاًال إال أعطاه اهللا وذلك كل  e قال : قال رسول اهللا tعن جابر ( الثلث األخير ) 
  ليلة ) . رواه مسلم

: ( ينزل اهللا عز وجل كل ليلة إىل السماء الدنيا الثلث اآلخر يقول : من ذا الذي  eقال : قال رسول اهللا  tوعن أيب هريرة 
  تفق عليهيدعوين فأستجب له ، من ذا الذي يسألين فأعطيه ... ) . م

  : ( الدعاء ال يرد بني األذان واإلقامة ) . رواه الرتمذي eقال ( بين األذان واإلقامة ) 
يف اجلمعة ساعة ال يوافقها عبد مسلم يسأل اهللا عز  إن (، قال :  e، عن النيب أيب هريرة عن ( وفي يوم الجمعة ويوم عرفة ) 

  . ) إال أعطاه وجل فيها خرياً 
  
 موانع إجابة الدعاء . •

 أن يكون يف كسب الرجل حرام . أوًال :
ه : ( أيها الناس ؛ إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبًا ، وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر ب eقال : قال رسول اهللا  tحلديث أيب هريرة 

املرسلني ... مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وغذي 
  باحلرام ، فأىن يستجاب لذلك ) . رواه مسلم 

يا سعد ؛ أطب : (  eوعن سعد بن أيب وقاص أنه قال : يا رسول اهللا ؛ ادعو اهللا أن جيعلين مستجاب الدعوة ؟ فقال النيب 
مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، والذي نفس حممد بيده ، إن العبد ليقذف اللقمة احلرام يف جوفه ما يتقبل اهللا منه عمالً 

  أربعني يوماً ، وأميا عبد نبت حلمه من سحت فالنار أوىل به ) . رواه الطرباين 
 أن يكون الدعاء يف إمث أو ظلم . ثانياً :

قال : ( ما على األرض مسلم يدعو بدعوة إال آتاه اهللا إياها ، أو صرف عنه من  eمت أن رسول اهللا حلديث عبادة بن الصا
  السوء مثلها ، ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم ) فقال رجل من القوم : إذن نكثر ؟ قال : اهللا أكثر ) رواه الرتمذي وحسنه

 ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر . ثالثاً :
قال : ( والذي نفسي بيده ؛ لتأمرن باملعروف ، ولتنهون عن املنكر ، أو ليوشكن اهللا أن يبعث  eعن النيب  tفة عن حذي

  عليكم عقاباً منه ، مث تدعونه فال يستجاب لكم ) . رواه أمحد والرتمذي 
 أن يعتدي يف دعائه ، كأن يرفع صوته ، أو حيدث فيه بدعة . رابعاً :

  .) رَبَُّكْم َتَضرُّعاً َوُخْفَيًة ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ (اْدُعوا قال تعاىل : 
  : ( سيكون قوم يعتدون يف الدعاء ) . رواه أمحد  eوقال 

 أن اهللا قريب من عباده . - ٤
 احلذر من اهللا ، ألنه مسيع وقريب وبصري . - ٥
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َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم هُ  َتاَب (ُأِحلَّ َلُكْم لَيـْ ُفَسُكْم فـَ ُتْم لَِباٌس َلُهنَّ َعِلَم اللَُّه أَنَُّكْم ُكْنُتْم َتْخَتانُوَن أَنـْ نَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنـْ
تَـُغوا َما َكَتَب اللَُّه َلُكْم وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى يـََتبَـيَّ  َيُض ِمَن اْلَخْيِط َن َلُكُم اْلخَ َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَاْآلَن بَاِشُروُهنَّ َوابـْ ْيُط اْألَبـْ
ُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَسا ْقَربُوَها  اْألَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثُمَّ أَتِمُّوا الصَِّياَم ِإَلى اللَّْيِل َوال تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنـْ ِجِد تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفال تـَ

  ُهْم يـَتـَُّقوَن) َكَذِلَك يـُبَـيُِّن اللَُّه آيَاتِِه ِللنَّاِس لََعلَّ 
  ]١٨٧سورة البقرة: [

 ---------------------  
َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكمْ  ( هذه رخصة من اهللا للمسلمني ، ورفع ملا كان عليه األمر يف ابتداء اإلسالم ، )  ُأِحلَّ َلُكْم لَيـْ

ىل صالة العشاء أو ينام قبل ذلك ، فمىت نام أو صلى العشاء فإنه كان إذا أفطر أحدهم إمنا حيل له األكل والشرب واجلماع إ
  حرم عليه الطعام والشراب واجلماع إىل الليلة القابلة ، فوجدوا يف ذلك مشقة عظيمة .

 ، فنام قبل أنماً، فحضر اإلفطارإذا كان الرجل صائ eكان أصحاب حممد زول هذه اآلية حديث الرباء قال (وكأن السبب يف ن
حضر اإلفطار أتى امرأته فقال هلا: ، فلما قيس بن صرمة األنصاري كان صائماً ، وأن يأكل ليلته وال يومه حىت ميسيمل ، بفطر

يبة لك، فلما انتصف النهار : خأعندك طعام؟ قالت: ال، ولكن انطلق فاطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فقالت
َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَىل ِنَساِئُكمْ : فنزلت هذه اآلية e، فذكر ذلك للنيب غشي عليه : ففرحوا Qا فرحًا شديداً، ونزلت ،ُأِحلَّ َلُكْم لَيـْ

َ َلُكُم اْخلَْيُط اْألَبـَْيُض ِمَن اْخلَْيِط اْألَْسَودِ (    : اجلماع .والرفث هنا) وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يـََتبَـنيَّ
، كان الصائم إذا أفطر حل له األكل والشرب والوقاع  e أول شريعة حممد : ذهب مجهور املفسرين إىل أن يف قال الرازي •

بشرط أن ال ينام وأن ال يصلي العشاء األخرية فإذا فعل أحدمها حرم عليه هذه األشياء ، مث إن اهللا تعاىل نسخ ذلك Qذه 
  ة .اآلي

  أي أبيح لكم .)  ُأِحلَّ َلُكمْ  (
َلَة الصَِّيامِ  (   يام .يف ليلة الص)  لَيـْ
   الرفث هنا : اجلماع .)  الرََّفثُ  ( 
ُتْم لَِباٌس َلُهنَّ  (   يعين تعاىل بذلك نساؤكم لباس لكم وأنتم لباس هلن .)  ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنـْ
ملخالطة عنهّن مع ِشدة ا قال أبو السعود ( ُهنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوأَنُتْم لَِباٌس هلَُّنَّ )استئناٌف مبٌني لسبب اإلحالِل وهو صعوبُة الصرب •

  وَكثرِة املالَبسة Qن .
 يعين هن سكن لكم وأنتم سكن هلن .قال ابن كثير :  •
يعين بذلك تسكنون فيه ، وكذلك زوجة ( َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِباسًا ) كما قال تعاىل : قال بعض العلماء : سكون لكم ،   •

  لباساً ) لصاحبه ، مبعىن سكون إليه . الرجل سكنه يسكن إليها ، فيكون كل واحد منهما (
أن يكون كل واحد منهما جعل لصاحبه لباساً ، لتجردمها عند النوم ، واجتماعهما يف ثوب واحد ، وانضمام جسد كل وقيل : 

  واحد منهما لصاحبه ، مبنزلة ما يلبسه على جسده من ثيابه ، فقيل لكل واحد منهما هو لباس . 
  ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم ) على ( َوأَنـُْتْم لَِباٌس َهلُنَّ ) ؟ سؤال : مل قدَّم قوله ( •

تنبيهاً على ظهور احتياج الرجل للمرأة وعدم صربه عنها ؛ وألنَّه  قدَّم قوله ( ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم ) على ( َوأَنـُْتْم لَِباٌس َهلُنَّ ) اجلواب : 
ِة املخا هو   لطة .البادىُء بطلب ذلك ، وكىن باللباس عن ِشدَّ
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ُفَسُكْم (  إن قال قائل : ما هذه اخليانة اليت كان القوم خيتانون أنفسهم اليت تاب اهللا فيها ) َعِلَم اللَُّه أَنَُّكْم ُكْنُتْم َتْخَتانُوَن أَنـْ
  عليهم فعفا عنهم ؟

 .ان حراماً ذلك عليهمالوقت الذي كاملطعم واملشرب يف ، و اجلماع :أنفسهم اليت ذكرها اهللا يف شيئني: كانت خيانتهم قيل
  قال بعضهم : ( ختتانون ) من اخليانة ، أي ختونون أنفسكم مبخالفة األمر وترك الوقاية . •
َتاَب َعَلْيُكْم (  أي : تاب عليكم مما وقع منكم من اخليانة ألنفسكم ، وتاب عليكم أيضًا بالتوسعة لكم ، والتخفيف ...) فـَ

  شرب بعد النوم ، أو بعد صالة العشاء ليايل الصيام بإباحة ذلك .عنكم بنسخ املنع من اجلماع واألكل وال
أََأْشَفْقُتْم أَْن  والنسخ إىل أخف توبة من اهللا على عباده ، كما قال تعاىل يف نسخ وجوب الصدقة بني يدي مناجاة الرسول (

ُموا بـَْنيَ يََدْي َجنَْواُكْم َصَدقَاٍت فَِإْذ ملَْ تـَْفَعُلوا َوتَابَ    .)  اللَُّه َعَلْيُكمْ  تـَُقدِّ
َعِلَم أَْن َلْن ُحتُْصوُه فـََتاَب َعَلْيُكْم فَاقْـَرأُوا َما تـََيسََّر ِمَن وكما قال تعاىل يف نسخ وجوب قيام الليل إىل استحبابه كما قال تعاىل (

  ) . اْلُقْرآنِ 
  ) أي : جتاوز عن عقوبتكم . َوَعَفا َعْنُكمْ ( 
  لرخصة والسعة من اهللا فاآلن بعد هذه ا )  فَاْآلنَ  (
  وطئاً وقبلة وملساً وغري ذلك .) بَاِشُروُهنَّ  (

  ومسي اجلماع مباشرة اللتقاء البشرتني فيه ، بشرة املرأة وبشرة الرجل .
تَـُغوا  (   أي : اطلبوا .) َوابـْ

  أي : واطلبوا ما كتب اهللا لكم .)  َما َكَتَب اللَُّه َلُكمْ ( 
  لك :اختلف العلماء يف املراد من ذ

  قال بعضهم : الولد .
قاله أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح والقاضي وجماهد وعكرمة وسعيد بن جبري وعطاء والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم 

  واحلكم بن عتبة ومقاتل بن حيان واحلسن البصري والضحاك وقتادة وغريهم .
  وقال بعضهم : ليلة القدر .

  وقال بعضهم : اجلماع .
غري أن أشبه املعاين بظاهر اآلية قول من قال: معناه : وابتغوا ما  ن جرير أن اآلية أعم من هذا كله ، حيث قال : .....جح ابور 

)  َوابـْتَـُغوا َما َكَتَب اللَُّه َلُكمْ  (مبعىن جامعوهن، فألن يكون قوله  ) فَاْآلَن بَاِشُروُهنَّ  لكم من الولد، ألنه عقيب قوله ( كتب اهللا
: وابتغوا ما كتب اهللا يف مباشرتكم إياهن من الولد والنسل، أشبه باآلية من غريه من التأويالت اليت ليس على صحتها  ىنمبع

  .  eداللة من ظاهر التنزيل، وال خرب عن الرسول 
َيُض ِمَن اْلَخْيِط اْألَْسَودِ  ( أباح اهللا تعاىل األكل والشرب مع ما تقدم من ...)  وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى يـََتبَـيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اْألَبـْ

إباحة اجلماع يف أي الليل شاء الصائم إىل أن يتبني ضياء الصبح من سواد الليل ، وعرب عن ذلك باخليط األبيض من اخليط 
  . )ِمَن اْلَفْجرِ (األسود ، ورفع اللبس بقوله 

  ) أي : سواد الليل .( اخليط األبيض ) أي : بياض النهار ( من اخليط األسود 
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َ َلُكُم اْخلَْيُط اْألَبـَْيُض ِمَن اْخلَْيِط : (أنزلت  عند البخاري عن سهل بن سعد قال  كما جاء يف احلديث وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يـََتبَـنيَّ
يض واخليط األسود ومل يزل يأكل فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم يف رجله اخليط األب )ِمَن اْلَفْجرِ (ومل ينزل  ،اْألَْسَودِ 

  فعلموا أنه يعين الليل والنهار) . رواه البخاري  )ِمَن اْلَفْجرِ (حىت يتبني له رؤيتهما ، فأنزل بعد 
َ َلُكُم اْخلَْيُط اْألَبـَْيُض ِمَن اْخلَْيِط ا: ( ملا نزلت هذه اآلية  وعن عدي بن حامت قال  عمدت إىل  ، ْألَْسَودِ وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يـََتبَـنيَّ

عقالني : أحدمها أسود واآلخر أبيض ، فجعلتهما حتت وساديت ، قال : فجعلت أنظر إليهما ، فلما تبني يل األبيض من األسود 
فأخربته بالذي صنعت ، فقال : إن وسادتك إذًا لعريض ، إمنا ذلك بياض  eأمسكت ، فلما أصبحت غدوت إىل رسول اهللا 

  يل ) . متفق عليهالنهار وسواد الل
وعليه فمعىن اآلية : وكلوا بالليل يف شهر صومكم واشربوا وباشروا نساءكم مبتغني ما كتب اهللا لكم من الولد ، من أول الليل إىل 

  أن يقع لكم ضوء النهار بطلوع الفجر من ظلمة الليل وسواده .
  ) أي : حىت طلوع الفجر . ِمَن اْلَفْجرِ ( 
  ع الفجرأي : إذا طل )ثُمَّ  (

  أي : أكملوا الصيام ، وهو اإلمساك عن املفطرات .) أَتِمُّوا الصَِّياَم ( 
    وهو غروب الشمس .)  ِإَلى اللَّْيلِ ( 

( إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم )  eعن عمر بن اخلطاب . قال : قال 
  متفق عليه .

ُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجدِ َوال تـَُباِشرُ  (   أي وال تقربوهن ما دمتم عاكفني يف املسجد وال يف غريه .)  وُهنَّ َوأَنـْ
فال جيوز للمعتكف يف املسجد يف رمضان وال يف غريه مجاع زوجته ، وال فعل مقدمات اجلماع ، ال ليًال وال Mارًا ، ولو خرج 

  حلاجة فليس له فعل شيء من ذلك .
يدين إّيل رأسه وهو  eباشرة مبعىن ملس البشرة ملعاطاة شيء وحنو ذلك فال حرج فيها ، ملا روته عائشة قالت ( كان النيب وأما امل

  معتكف ، فأرجله وأنا حائض ) متفق عليه .
  .)  ا َعاِكُفونَ َما َهِذِه التََّماثِيُل الَِّيت أَنـُْتْم هلََ االعتكاف لغة : لزوم الشيء واملداومـة عليه ، كما قال تعاىل (  •

  وشرعاً : لزوم مسجد لطاعة اهللا والتعبد له واالنقطاع إليه .
  ويف اآلية مشروعية االعتكاف ، ومن أدلة مشروعيته :

  ) . ُجودِ َوَعِهْدنَا ِإَىل إِبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َأْن َطهِّرَا بـَْيِيتَ لِلطَّائِِفَني َواْلَعاِكِفَني َوالرُّكَِّع السُّ قوله تعاىل ( -أ
  حديث الباب . -ب
  ( ... فمن أحب أن يعتكف فليعتكف العشر األواخر ) رواه مسلم . eقوله  -ج
  التفرغ للعبادة ، واالنقطاع عن العوائق والشواغل .واحلكمة منه :  •

ى أصنامهم ومتاثيلهم، وملا كان املرء ال يلزم ويواظب إال من حيبُّه ويعظِّمه، كما كان املشركون يعكفون عل:  قال ابن تيمية
  .ن يعكفوا على رQم سبحانه وتعاىل ويعكف أهل الشهوات على شهوا5م شرع اهللا ألهل اإلميان أ

  جيب بالنذر .و •
  .  اعاً إال على من نذرهوليس واجباً إمج :  قال الحافظ

    متفق عليه: أوف بنذرك ) .  ( يا رسول اهللا إين نذرت أين أعتكف ليلة يف املسجد احلرام ، فقال حلديث عمر أنه قال 
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  رواه البخاري  . ( من نذر أن يطيع اهللا فليطعه ) وحلديث عائشة 
  اعتكفها حىت توفاه اهللا عز وجل . eآكد االعتكاف يف رمضان ، وأفضله العشر األواخر ، ألن النيب و •

 ) . َحىتَّ تـََوفَّاُه اَللَّهُ َكاَن يـَْعَتِكُف اَْلَعْشَر َاْألََواِخَر ِمْن َرَمَضاَن، ففي حديث الباب (
  مبطالت االعتكاف ؟ •

 : اجلماع .أوًال 
  .فه اعتكا امع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك يف فرجها أنه يفسدـوأمجعوا على أنه من ج:  قال ابن املنذر

  . واتفقوا على فساده باجلماع  ابن حجر :وقال 
  ) .ِكُفوَن ِيف اْلَمَساِجِد َعا َوال تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنـُْتْم ( قال تعاىل 

  نقل ابن املنذر اإلمجاع على أن املراد باملباشرة يف اآلية اجلماع .وقد 
 اخلروج جبميع بدنه بال عذر .ثانياً : 

  فهذا يبطل اعتكافه باتفاق األئمة .
  رواه أبو داود) . حلديث عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت : ( السنة للمعتكف أن ال خيرج حلاجة إال ملا ال بد له 

  هل يشترط لصحة االعتكاف أن يكون في مسجد ؟ •
  نعم ، يشرتط أن يكون يف مسجد .

  ) .َعاِكُفوَن ِيف اْلَمَساِجِد َوال تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنـُْتْم لقوله تعاىل ( 
  . ن االعتكاف ال يكون إال يف مسجد أمجع العلماء على أ:  قال القرطيب

  . لم فيه خالفاً ال نع  وقال يف املغين :
  :االعتكاف  هاذكر الخالف في ضابط المسجد الذي يصح في •

  اختلف العلماء يف ذلك على أقوال :
  ال يصح إال يف املساجد الثالثة .القول األول : أنه 

  رواه سعيد بن منصور ( ال اعتكاف إال يف املساجد الثالثة ) حلديث حذيفة مرفوعاً 

  مسجد تقام فيه اجلماعة . ال يصح إال يفالقول الثاني : 
  وهذا مذهب احلنفية واحلنابلة .

  ) .َوال تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنـُْتْم َعاِكُفوَن ِيف اْلَمَساِجِد ( تعاىل لقوله 
  وجه الداللة : أن اآلية تعم كل مسجد ، وخص منها ما تقام فيه اجلماعة ألدلة وجوب اجلماعة .

َا قال ابن قدامة يف املغين : ي إَىل ُاْشُرتَِط َذِلَك ؛ ِألَنَّ اجلََْماَعَة َواِجَبٌة ، َواْعِتَكاُف الرَُّجِل ِيف َمْسِجٍد َال تـَُقاُم ِفيِه اجلََْماَعُة يـُْفضِ  َوِإمنَّ
َها ، فـََيَتَكرَُّر َذِلَك ِمْنُه َكثِ  ريًا َمَع إْمَكاِن التََّحرُِّز ِمْنُه ، َوَذِلَك ُمَناٍف َأَحِد أَْمَرْيِن : إمَّا تـَْرُك اجلََْماَعِة اْلَواِجَبِة ، َوِإمَّا ُخُروُجُه إلَيـْ

قَاَمُة َعَلى طَاَعِة اللَِّه ِفيِه .   ِلِالْعِتَكاِف ، إْذ ُهَو لُُزوُم اْلُمْعَتَكِف َواْإلِ
  أنه يف كل مسجد سواء تقام فيه اجلماعة أم ال .القول الثالث : 

  . وهذا مذهب الشافعية
. قالوا : وهذا عام يشمل كل املساجد وال يقبل ختصيصها ببعض ) ِشُروُهنَّ َوأَنـُْتْم َعاِكُفوَن ِيف اْلَمَساِجِد َوال تـَُبالقوله تعالى (

  املساجد إال بدليل .
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  أنه ال بد يف مسجد جامع . القول الرابع :
  وهذا اختيار الصنعاين .

  لقول عائشة ( ال اعتكاف إال يف مسجد جامع ) أخرجه ابن أيب شيبة .
  القول األول وأنه يصح يف كل مسجد مجاعة . الراجحو 
اإلشارة إىل ما سبق يف اآلية من إحالل اجلماع واألكل والشرب ليايل الصيام حىت يتبني اخليط األبيض من اخليط األسود ) تِْلَك (

  .عتكاف يف املساجد، والنهي عن املباشرة حال االام الصيام إىل الليل بغروب الشمس، ومن مث إمتجر الثاينبطلوع الف
تِْلَك حدود اهللا تنقسم إىل قسمني : حدود أوامر وواجبات جيب فعلها ، وعدم تركها وتعديها كما قال تعاىل () ُحُدوُد اللَِّه ( 

  ) . ُحُدوُد اللَِّه َفال تـَْعَتُدوَها
  .)تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفال تـَْقَربُوَهاال تعاىل (: حدود نواه وحمرمات وممنوعات جيب تركها والبعد عنها وعدم قرQا كما قوالقسم الثاين

ْقَربُوَها(  َكاَن فَاِحَشًة َوال تـَْقَربُوا الزَِّىن ِإنَُّه  أي : فال تقربوا حدود اهللا وحمرماته ، بل ابتعدوا عنها واجتنبوها كما قال تعاىل ( ) َفال تـَ
   ) .َوَساَء َسِبيالً 

  ت واملقاصد ، فالوسيلة املؤدية إىل احملّرم حمرمة .وذلك ألن الوسائل هلا أحكام الغايا
، يشمل النهي عن فعل احملرم بنفسه ،) ألن القربان) أبلغ من قوله (فال تفعلوهاَفال تـَْقَربُوَهاقوله تعاىل (قال السعدي :  •

  .رك كل سبب يدعو إليهيه، والعبد مأمور برتك احملرمات، والبعد عنها ، غاية ما ميكنه، وتوالنهي عن وسائله املوصلة إل
   . eه ، وبني سائر األحكام على لسان عبده ورسوله حممد أي كما بني الصيام وأحكام)  َكَذِلَك يـُبَـيُِّن اللَُّه آيَاتِِه لِلنَّاسِ  (
  أي أبّني هلم ذلك ليتقوا حمارمي ومعاصّي ، ويتجنبوا سخطي وغضيب .)  َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ  (
ُ اللَُّه آيَاتِِه لِلنَّاسِ تعاىل (: قوله  قال السعدي • فإMم إذا بان هلم احلق اتبعوه، وإذا تبني هلم   ) َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ  َكَذِلَك يـُبَـنيِّ

الباطل اجتنبوه، فإن اإلنسان قد يفعل احملرم على وجه اجلهل بأنه حمرم، ولو علم حترميه مل يفعله، فإذا بني اهللا للناس آياته، مل 
  . للتقوى ذر وال حجة، فكان ذلك سبباً يبق هلم ع

، حكام ملا اهتدوا لطريق االمتثال، ألنه لو مل يبني هلم األخالفة) أي إرادًة التقائهم الوقوع يف امل(لعلهم يتقونقال ابن عاشور : 
لو مل يبني اهللا هلم ألتوا أو لعلهم يلتبسون بغاية االمتثال واإلتيان باملأمورات على وجهها فتحصل هلم صفة التقوى الشرعية ، إذ 

بعبادات غري مستكملة ملا أراد اهللا منها ؛ وهم وإن كانوا معذورين عند عدم البيان وغري مؤاخذين بإمث التقصري إّال أMم ال يبلغون 
 ييستو  هل الالزم ال يقدَّر له مفعول مثل ( أي كمال مصادفة مراد اهللا تعاىل ، فلعل يتقون على هذا منزل منزلة ،صفة التقوى

  ، وهو على الوجه األول حمذوف املفعول للقرينة . الذين يعلمون) 
  الفوائد :

  رمحة اهللا بعباده لنسخ احلكم األول . - ١
  جواز اجلماع ليايل رمضان . - ٢
  أن الزوجة سرت للزوج ، وهو سرت هلا . - ٣
  علم اهللا مبا يف النفوس . - ٤
  إثبات العفو هللا . - ٥
  أن النسخ إىل األخف نوع من النوبة . - ٦
  جواز مباشرة الزوجة على اإلطالق بدون تقييد ، ويستثىن من ذلك الوطء يف الدبر وحال احليض أو النفاس . - ٧



 ٣٠٧

  جواز األكل والشرب واجلماع ليايل رمضان . - ٨
  جواز أن يصبح الصائم جنباً . - ٩
  أن األفضل املبادرة بالفطر . -١٠
  أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إىل غروب الشمس . -١١
  اف .مشروعية االعتك -١٢
  أن اجلماع مبطل لالعتكاف . -١٣
  أن اهللا يبني للناس اآليات الكونية والشرعية . -١٤
  أن العلم سبب للتقوى . -١٥
  علو مرتبة التقوى . -١٦

َنُكْم بِاْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى اْلُحكَّاِم لَِتْأُكُلوا َفرِيقاً ِمْن َأْمَوالِ  ْعَلُموَن)  النَّاِس بِا(َوال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ ُتْم تـَ ْثِم َوأَنـْ   ْإلِ
  ]١٨٨سورة البقرة: [

 ---------------------  
َنُكْم بِاْلَباِطلِ  ( يعين تبارك وتعاىل بذلك : وال يأكل بعضكم مال بعض بالباطل ، فجعل سبحانه )  َوال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ

  بذلك أكل مال أخيه بالباطل كاآلكل مال نفسه بالباطل .
مبعىن : ال يلمز بعضكم بعضًا وال يقتل بعضكم ( َوال تـَْقتُـُلوا أَنـُْفَسُكْم ) وقوله ( َوال تـَْلِمُزوا أَنـُْفَسُكْم )  نظري ذلك قوله تعاىل و 

  خوة ، فقاتل أخيه كقاتل نفسه ، والمزه كالمز نفسه .جعل املؤمنني إ بعضاً ، ألن اهللا
  ض فيما بينكم بالباطل .فتأويل الكالم : وال يأكل بعضكم أموال بع

أي : وال تأخذوا أموالكم أي : أموال غريكم ، أضافها إليهم ، ألنه ينبغي للمسلم  ) َوال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم ( قال السعدي : •
  .أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه ، وحيرتم ماله كما حيرتم ماله ؛ وألن أكله ملال غريه جيرئ غريه على أكل ماله عند القدرة

م يف مجع املال ، وأقوى وجوه ـقوله تعاىل ( وال تأكلوا .. ) املراد األكل وسائر االنتفاعات ، وإمنا خص األكل ، ألنه األه •
  االنتفاع .

  كل ألنه املقصد األعظم من املال .يتناول بعضكم مال بعض ، ولكنه عرب باأل: أي  ( وال تأكلوا ):  قال البقاعي •
   وآكل املال بالباطل : آكله من غري الوجه الذي أباحه اهللا آلكليه .لباطل يف اللغة : الذاهب الزائل ، ا ) بِاْلَباِطلِ  (قوله  •

ة أو عارية أو حنو ذلك ، ويدخل يف ذلك ـبذلك أكلها على وجه الغصب ، والسرقة ، واخليانة يف وديع ويدخل  قال السعدي :
قود الربا ، والقمار كلها فإMا من أكل املال بالباطل ، ألنه ليس يف مقابلة أيضًا أخذها على وجه املعاوضة مبعاوضة حمرمة ؛ كع

عوض مباح ، ويدخل بذلك أخذها بسبب غش يف البيع والشراء واإلجارة وحنوها ، ويدخل يف ذلك استعمال األجراء وأكل 
كوات والصدقات واألوقاف والوصايا أجر5م ، وكذلك أخذهم أجرة على عمل مل يقوموا بواجبه ، ويدخل يف ذلك األخذ من الز 

  ملن ليس له حق منها أو فوق حقه ، فكل هذا وحنوه من أكل املال بالباطل ، فال حيل ذلك بوجه من الوجوه .
  .يعين بأموالكم إىل احلكام ، فإنه يعين : وختاصموا Qا قال الطربي : )  َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى اْلُحكَّامِ  ( 

،  منكم ، لتجعلوها وسيلة ألكلها: تتوصلوا وتتقدموا Qا إىل احلكام والقضاة احتياالً ود على األموال، أي) يعمري يف (Qافالض
ِإنَُّكْم  (قَاَل  eَأنَّ َرُسوَل اللَِّه  - رضى اهللا عنها  -َعْن أُمِّ َسَلَمَة  eوذلك بالتلبيس عليهم ، واألْميان الفاجرة ، وقد قال 
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َا أَ َختَْتِصُموَن ِإَىلَّ ، وَ  ْقَطُع لَُه ِقْطَعًة ِمَن النَّاِر َفالَ َلَعلَّ بـَْعَضُكْم َأحلَُْن ِحبُجَِّتِه ِمْن بـَْعٍض ، َفَمْن َقَضْيُت لَُه ِحبَقِّ َأِخيِه َشْيئًا ِبَقْولِِه ، فَِإمنَّ
  ) متفق عليه . يَْأُخْذَها

ال يغري الشيء يف نفس األمر ، فال حيل يف نفس  : فدلت هذه اآلية ، وهذا احلديث ، على أن حكم احلاكم قال ابن كثير
األمر حرامًا وهو حرام ، وال حيرم حالًال وهو حالل ، وإمنا هو ملزم يف الظاهر ، فإن طابقه يف نفس األمر فذاك ، وإال فللحاكم 

  أجره وعلى احملتال وزره . 
لوا بذلك إىل أكل املال  تدلوا Qا إىل احلكام لتتوسأي العطف على ( تأكلوا ) : ( وتدلوا Qا إىل احلكام )  قال ابن عاشور •

وخص هذه الصورة بالنهي بعد ذكر ما يشملها وهو َأكل األموال بالباطل ؛ ألن هذه شديدة الشناعة جامعة بالباطل ، 
  أنه مل يأكل ماًال بل آكَل غريه .حملرمات كثرية ، وللداللة على أن معطي الرشوة آمث مع 

 وا ) من إرسال الدلو ، والرشوة من الرشاء  ، كأنه ميد Qا ليقضي احلاجة .قوله تعاىل ( تدل
، والالم للعاقبة : أي : لتكون العاقبة والنهاية أن تأكلوا فريقًا من أموال الناس باإلمث ، وحيتمل أن طائفة )  لَِتْأُكُلوا َفرِيقاً  ( 

  ال الناس باإلمث .تكون الالم للتعليل ، أي : ألجل أن تأكلوا فريقاً من أمو 
  وهي أموال املدىل بأمواهلم إىل احلكام أو بعضها .)  ِمْن َأْمَواِل النَّاسِ  (
ْثِم  (   أي : بالذنب ، ألنه أكل بغري حق .) بِاْإلِ

ْعَلُمونَ (  ُتْم تـَ   الواو حالية ، أي : واحلال أنكم تعلمون أن أكلكم هلا باطل وإمث ، وأMا حرام عليكم .)  َوأَنـْ
  ( َوأَنـُْتْم تـَْعَلُموَن ) أي بطالن ذلك وإمثه ، وهذه مبالغة يف اجلرأة واملعصية .:  القرطيبقال 

ِإنَُّكْم َختَْتِصُموَن ِإَىلَّ ، َوَلَعلَّ بـَْعَضُكْم َأحلَُْن ِحبُجَِّتِه ِمْن بـَْعٍض ، َفَمْن قال (  eوقد ورد يف الصحيحني عن أم سلمة أن رسول اهللا 
َا أَْقَطُع َلُه ِقْطَعًة ِمَن النَّاِر َفالَ يَْأُخْذَهاَقَضْيُت لَُه ِحبَ    ) متفق عليه . قِّ َأِخيِه َشْيئاً ِبَقْولِِه ، فَِإمنَّ

  الفوائد :
  حترمي أكل أموال الناس بالباطل ، من أي طريق كان . - ١

  .. ) .وأموالكم وأعرضاكم حرام عليكم . ( إن دماءكم eوقد قال 
  ألن به قوام احلياة واملعاش ، وهو أحد الضروريات اليت جاء الدين حبفظها .وجوب حفظ املال ،  - ٢
  وهي حمرمة ملا يلي :حترمي الرشوة ،  - ٣

واللعن هو الطرد واإلبعاد عن رمحة اهللا، وهذا يقتضي أن تكون ) لعن الراشي واملرتشي (  e: للحديث الصحيح: أن النيب أوالً 
  الرشوة من كبائر الذنوب.

أن فيها فساد اخللق؛ فإن الناس إذا كانوا ُحيكم هلم حبسب الرشوة فسد الناس، وصاروا يتباهون فيها أيهم أكثر رشوة، فإذا   : ثانياً 
كان اخلصم إذا أعطى ألفًا حكم له، وإذا أعطى مثامنائة مل حيكم له، فسيعطي ألفاً، وإذا ظن أن خصمه سيعطي ألفًا أعطى 

  ألفني، وهكذا فيفسد الناس.
أMا سبب لتغيري حكم اهللا عّز وجل؛ ألنه بطبيعة احلال النفس حّيافة مّيالة، متيل إىل من أحسن إليها، فإذا أعطي القاضي  : اً ثالث

  . رشوة حكم بغري ما أنزل اهللا، فكان يف هذا تغيري حلكم اهللا عّز وجل
قد ظلم اخلصم، وال شك أن الظلم ظلمات يوم ألنه إذا حكم للراشي على خصمه بغري حق ف ، أن فيها ظلمًا وَجوراً  : رابعاً 

  القيامة، وأن اجلور من أسباب الباليا العامة، كالقحط وغريه.
  . أن فيها أكًال للمال بالباطل، أو تسليطاً على أكل : خامساً 
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حيكم عليه؟ وهذا  أن فيها ضياع األمانات، وأن اإلنسان ال يؤمتن، واإلنسان ال يدري أحيكم له مبا معه من احلق، أو : سادساً 
  فساد عظيم، ولذلك استحق الراشي واملرتشي لعنة اهللا ـ والعياذ باهللا ـ.

  الوعيد والتهديد ملن يُقدمون على أكل أموال الناس بالباطل .- ٤
 وجوب احلذر من فتنة الدنيا واملال . - ٥
َولَْيَس اْلِربُّ بَِأْن تَْأُتوا اْلبُـُيوَت ِمْن ُظُهورَِها َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمِن اتـََّقى َوأْتُوا اْلبُـُيوَت ِمْن  َيْسأَلوَنَك َعِن اْألَِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحلَْجِّ  (

  أَبـَْواQَِا َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن)
  ] . ١٨٩سورة البقرة: [ 

--- ------  
عن كون اهلالل يبدو ضعيفًا مث يأخذ يف الزيادة  eنزوهلا : أن الناس سألوا رسول اهللا قيل يف سبب )  َيْسأَلوَنَك َعِن اْألَِهلَّةِ  (

  حىت يتم ، مث يأخذ يف النقص ، فأجيبوا عن احلكمة يف ذلك ، ألMا األهم ، وهي اليت حيتاجون لبياMا .
: لناس يرفعون أصوا5م عند رؤيته، يقالألن ا، هالالً و اسم للقمر أول ما يبدو دقيقاً، وإمنا مسي اهلالل ، وهمجع هالل)  اْألَِهلَّةِ ( 

  استهل الصيب إذا صاح بالبكاء .
  سؤال : مل مجع األهلة ؟

  فهو كاملتعدد. اله وإن كان واحداً اجلواب : مجع األهلة إما لتعددها بتعدد األشهر أو الختالف أحو 
  . e) األمر للنيب  ُقلْ (  
يبدو اهلالل ضعيفًا ، مث يشرع يف النقص إىل   –أي جعلها اهللا بلطفه ورمحته على هذا التدبري )  جِّ ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواْلحَ  (

ليعرف الناس بذلك مواقيت عبادا5م من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات احلج ، وكذلك تعرف  –كماله ، وهكذا 
  مل ، وغري ذلك مما هو من حاجات اخللق .أوقات الديون املؤجالت ، ومدة اإلجارات ، ومدة التعدد واحل

  وخص احلج بالذكر لكثرة أشهره ، وألن هذه اآليات توطئة ومتهيد لذكر أشهر احلج وأحكامه .
: وعطف احلج على الناس مع اعتبار املضاف احملذوف من عطف اخلاص على العام لالهتمام به واحتياج  وقال ابن عاشور

ومل جيدوا ما حيتاجون ،  يوّقت جلاء الناس للحج متخالفني فلم حيصل املقصود من اجتماعهم احلج للتوقيت ضروري ؛ إذ لو مل
  .إليه يف أسفارهم وحلوهلم مبكة وأسواقها 

كانوا إذا رباء قال (روى البخاري عن ال ) اَوَلِكنَّ اْلِربَّ َمِن اتـََّقى َوأُْتوا اْلبُـُيوَت ِمْن أَبـَْواQَِ  َولَْيَس اْلِربُّ بَِأْن تَْأُتوا اْلبُـُيوَت ِمْن ُظُهورَِها (
  . )َولَْيَس اْلِربُّ بَِأْن تَْأُتوا اْلبُـُيوَت ِمْن ُظُهورَِها: (أحرموا يف اجلاهلية أتوا البيوت من ظهورها ، فأنزل اهللا 

 ، ألن اهللا تعاىل مل نه ليس من الربداً بذلك وظناً أنه بر ، فأخرب تعاىل أبعا مل يدخلوا البيوت من أبواQا تفاألنصار كانوا إذا أحرمو 
، من اتقى اهللا فخافه وجتنب حمارمه، مث بني تعاىل أن الرب بواQا ملا فيه من السهولة عليهم، وأمرهم أن يأتوا البيوت من أيشرعه هلم

  وأطاعه بأداء فرائضه اليت أمره Qا ، فأما إتيان البيوت من ظهورها فال بر هللا فيه .
( َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه مل يصرح باملراد مبن اتقى ، ولكنه بينه بقوله ) َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمِن اتـََّقى  (قوله تعاىل :  قال الشنقيطي

َمى َواْلَمَساِكَني َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّائِِلَني َوِيف َواْليَـْوِم اْآلِخِر َواْلَمالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَِّني َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَىب َواْلَيَتا
  ...) .الرِّقَاِب َوأَقَاَم الصَّالَة 

والرب يفسر بالتقوى ، كما تفسر التقوى بالرب يف حال انفراد كل منهما عن اآلخر ، لكن يف حال اجتماعهما يفسر كل منهما 
  .ملأمورات ، والتقوى ترك املنهيات) فالرب هنا يراد به فعل ا اْلِربِّ َوالتـَّْقَوىَوتـََعاَونُوا َعَلى مبعىن كما يف قوله تعاىل (
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  بفعل أوامره ، واجتناب نواهيه ، إذ إن هذا هو حقيقة الرب . )َواتـَُّقوا اللََّه (
طالب ، وتنجو من املرهوب أي : ألجل أن تفلحوا ، وتفوزوا وحتصلوا على املطلوب ، وهي اجلنة غاية امل)  َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ ( 

  وهي النار .
  الفوائد :

  حرص الصحابة على العلم ومعرفة أمور دينهم ودنياهم . - ١
  أن معرفة احلكمة من جعل األهلة أهم من معرفة ماهيتها . - ٢
  . eتويل اهللا اإلجابة عن رسوله  - ٣
 ال5م .رمحة اهللا تعاىل بعباده ، حيث جعل هلم ما يعرفون به عبادا5م ومعام- ٤
  أن ما ال يشرعه اهللا قربة وال ندب إليه ال يصري قربة يتقرب به متقرب .- ٥
  أن حقيقة الرب : تقوى اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه .- ٦
  وجوب تقوى اهللا . - ٧
  أن تقوى اهللا سبب للفالح والسعادة يف الدنيا . - ٨
ْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ َوقَاتُِلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يـَُقاتِلُ (  ُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهْم ِمْن .  وَنُكْم َوال تـَ َواقْـتـُ

َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوال تـَُقاتُِلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى يـَُقاتُِلو  ُلوُهْم َكَذِلَك ُكْم فِ َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفتـْ ُلوُكْم فَاقْـتـُ يِه فَِإْن قَاتـَ
تَـَهْوا فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيمٌ .  َجَزاُء اْلَكاِفرِينَ  تَـَهْوا َفال ُعْدَواَن .  فَِإِن انـْ يُن ِللَِّه فَِإِن انـْ َنٌة َوَيُكوَن الدِّ َوقَاتُِلوُهْم َحتَّى ال َتُكوَن ِفتـْ

  .)  ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمينَ 
  ] . ١٩٣ - ١٩٠[ البقرة : 

 ---------  
  هذا أمر من اهللا بقتال الكفار الذين يقاتلوننا . ) َوقَاتُِلوا ِيف َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكمْ ( 

  وهذا األمر قد يكون واجباً عينياً وقد يكون واجباً كفائياً .
مروا بقتال الكفار إال إذا قاتلوهم، وقد جاءت آيات أخر تدل : هذه اآلية تدل بظاهرها على أMم مل يؤ  يقال الشنقيط •

َنٌة )، وقوله ( فَِإَذا اْنَسلَ  َخ اَألْشُهُر على وجوب قتال الكفار مطلقا ؛ قاتلوا أم ال، كقوله تعاىل ( َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفتـْ
  َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقْـُعُدوا َهلُْم ُكلَّ َمْرَصد ) واجلواب عن هذه بأمور :اْحلُُرُم فَاقْـتُـُلوا اْلُمْشرِِكَني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهْم 

أّن املراد بقوله  ( الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم ) 5ييج املسلمني، وحتريضهم على قتال الكفار، فكأنه  -وهو من أحسنها وأقرQا  -:  األول
َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكَني  ، ويدل هلذا املعىن قوله تعاىل (خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم يقول هلم : هؤالء الذين أمرتكم بقتاهلم هم

  ) وخري ما يفسر به القرآن القرآن.َكَما يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافَّةً َكافًَّة  
)  وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا، أMا منسوخة ، بقوله تعاىل ( فَاقْـتُـُلوا اْلُمْشرِِكَني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهْم الوجه الثاني : 

وإيضاح ذلك أّن من حكمة اهللا البالغة يف التشريع أنه إذا أراد تشريع أمر عظيم على النفوس رمبا يشرعه تدرجييا لتخف صعوبته 
  بالتدريج .

الذين يقاتلونكم أي من وهو اختيار بن جرير، ويظهر يل أنه الصواب : أن اآلية حمكمة، وأن معناها : قاتلوا الوجه الثالث : 
شأMم أن يقاتلوكم، أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالنساء، والذراري، والشيوخ الفانية، والرهبان، وأصحاب الصوامع، 
ومن ألقى إليكم السلم، فال تعتدوا بقتاهلم ؛ ألMم ال يقاتلونكم، ويدل هلذا األحاديث املصرحة بالنهي عن قتال الصيب، 
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الصوامع، واملرأة، والشيخ اهلرم إذا مل يستعن برأيه، أما صاحب الرأي فيقتل كدريد بن الصمة، وقد فسر هذه اآلية Qذا  وأصحاب
  املعىن عمر بن العزيز رضي اهللا عنه وابن عباس واحلسن البصري .

  ) حث على اإلخالص ، أي : ألجل دين اهللا ورفعته . ِيف َسِبيِل اللَّهِ قوله تعاىل ( 
عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل محية، ويقاتل رياء، أي ذلك يف سبيل اهللا؟  eبد اهللا بن قيس قال ( سئل رسول اهللا عن ع

   متفق عليه: من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا ).  eفقال رسول اهللا 
ن بعبارة ( سبيل اهللا ) وذلك يدل على أن الغاية من القتال ال يذكر يف القرآن الكرمي لفظ ( القتال ) أو ( اجلهاد ) إال وهو مقرو 

غاية مقدسة نبيلة ، هي  ( إعالء كلمة اهللا ) ال السيطرة أو املغنم ، أو إظهار الشجاعة ، أو االستغالل يف األرض ، وقد وضح 
 ( من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا ) .  eهذه الغاية النبيلة قوله 

  ليصدوكم عن دين اهللا .)  الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكمْ (  
ويف هذا أن الذين يقاَتل هو من يقاتل املسلمني حقيقة أو حكمًا ، ممن يساعدون على ذلك باملال والرأي وحنو ذلك ، وأما من 

  ال يقاتل فإMم ال يقتلون كالنساء والصبيان والشيوخ والرهبان .
كان يقول ( اغزوا يف سبيل اهللا ، قاتلوا من كفر باهللا ، اغزوا وال تغلوا ، وال تغدروا ، وال متثلوا ، وال   eعن بريدة . أن رسول اهللا 
  تقتلوا الوليد ) . رواه مسلم

  متفق عليهرأى امرأة مقتولة يف بعض مغازيه، فأنكر قتل النساء والصبيان ).  eوعن ابن عمر ( أن رسول اهللا 
ْعَتُدوا(     تداء : جماوزة احلد املباح ، أي قاتلوا يف سبيل اهللا ، وال تعتدوا يف ذلك .) االع َوال تـَ
  ويدخل يف ذلك ارتكاب املناهي من املثلة والغلول كما سبق يف احلديث ( ... وال تغدروا ، وال تُغّلوا ، وال ُمتثّلوا ... ) . 

  .ومن االعتداء أيضاً : ابتداء القتال يف األشهر احلرام ، ويف احلرم 
  .)  َيْسأَلوَنَك َعِن الشَّْهِر احلَْرَاِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبريٌ تعاىل (لقوله 

  ) .َوال تـَُقاتُِلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َحىتَّ يـَُقاتُِلوُكْم ِفيِه وقال تعاىل (
  تداء .تعليل للنهي عن االع)  ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ ( 
   .نما وجدوا يف كل وقت ويف كل زمان، قتال مدافعة، وقتال مهامجةأمر اهللا بقتال الكفار أي )َواقْـتُـُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم  (

هلم  زهلم مبكة ، فقالقال الطربي : يعين بذلك املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومنا )َوَأْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم ( 
  من مساكنهم وديارهم كما أخرجوكم منها . -وقد أخرجوكم من دياركم  -: أخرجوا هؤالء الذين يقاتلونكم تعاىل ذكره 

) أي حيل لكم حينئٍذ أن خترجوهم من مكة اليت أخرجوكم منها ،  َوَأْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكمْ  : قوله ( قال ابن عاشور •
ووعد بفتح مكة ، فيكون هذا اللقاء هلذه البشرى يف نفوس املؤمنني ليْسعوا إليه حىت يدركوه وقد  ويف هذا 5ديد للمشركني

َلَقْد َصَدَق اللَُّه َرُسولَُه الرُّْؤيا بِاحلَْقِّ لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اىل هلم بالنصر كما قال تعاىل ( أدركوه بعد سنتني ، وفيه وعد من اهللا تع
  ) . اَء اللَُّه آِمِنَني ُحمَلِِّقَني ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِّرِيَن ال َختَاُفونَ احلَْرَاَم ِإْن شَ 

وملا كان اجلهاد فيها إزهاق النفوس وقتل الرجال ، نبه تعاىل على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر باهللا ، والشرك باهللا ، 
   والصد عن سبيله ، أبلغ وأشد وأعظم من القتل ، فقال : 

َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوالْ (    قال جماهد : أي من أن يقتل املؤمن ، فالقتل أخف عليه من الفتنة . )ِفتـْ
وابتالء املؤمن يف دينه حىت يرجع عنه فيصري مشركًا باهللا بعد إسالمه ، أشد عليه وأضر من أن يقتل مقيمًا على  قال الطبري :

  دينه ، متمسكاً عليه حمقاً فيه .
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شركني بالقتال عند املسجد امل –أيها املؤمنون  –أي ال تبدءوا  )اتُِلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى يـَُقاتُِلوُكْم ِفيِه َوال تـُقَ ( 
، حىت يبدأوكم به هناك عند املسجد احلرام يف احلرم ، فاقتلوهم ، فإن اهللا جعل ثواب الكافرين على كفرهم وأعماهلم السيئة احلرام
  ل يف الدنيا واخلزي الطويل يف اآلخرة .القت

: ( إن هذا البلد حرمه اهللا يوم خلق السماوات واألرض ، فهو حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة ،  eوقد جاء يف الصحيحني قال 
  ومل حيل إال ساعة من Mار ، وإMا ساعيت هذه ، حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة ) .

 إىل أMا منسوخة ، ورجحه الطربي .وقد ذهب بعض العلماء 
  . )فَِإَذا اْنَسَلَخ اْألَْشُهُر اْحلُُرُم فَاقْـتُـُلوا اْلُمْشرِِكَني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهْم نسخها قوله تعاىل ( 

  وحكى ابن عطية يف احملرر على أن اجلمهور على القول بالنسخ .
دخل مكة وعليه املغفر ، فقيل : ابن  eورة البقرة بسنتني ، وأن النيب قال القرطيب : ومما احتجوا به أن ( براءة ) نزلت بعد س

  خطل متعلق بأستار الكعبة ، فقال : ( اقتلوه ) .
وقال مكي يف اإليضاح : والبني الظاهر يف اآلية أMا منسوخة ، وهو قول أكثر العلماء ، ألن قتال املشركني فرض الزم يف كل 

  موضع كانوا فيه .
  ل وأMا غري منسوخة .األو  والراجح

  اآلية حمكمة ، وال جيوز قتال أحد يف املسجد احلرام إال بعد أن يقاتل ، وبه قال طاووس . قال مجاهد :
  : وهو الذي يقتضيه نص اآلية ، وهو الصحيح من القولني ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه . قال القرطبي

رمها الناس ، فال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسفك Qا دماً وال يعضد ( إن مكة حرمها اهللا ومل حي  eواستدلوا بقوله 
فقولوا له : إن اهللا أذن لرسوله ومل يأذن لكم ، وإمنا أذن يل ساعة من Mار ،  Qeا شوكًا ، فإن أحد ترخص بقتال رسول اهللا 

  وقد عادت حرمتها كحرمتها باألمس ) . متفق عليه
  تلك الساعة باإلباحة على سبيل التخصيص ، ال على وجه النسخ .أنه خص يف  eفبني 

  وكذلك آية السيف عامة وهذه اآلية خاصة ، والعام ال ينسخ اخلاص ، بل يعمل العام فيما عدا اخلاص .
ار قال القرطيب : وأما ما استدلوا به من قتل ابن خطل فال حجة فيه ، فإن ذلك كان يف الوقت الذي أحلت له مكة وهي د

  حرب  وكفر ، وكان له أن يريق دماء من شاء من أهلها يف الساعة اليت أحل له فيها القتال .
ُلوُهْم (  ُلوُكْم فَاقْـتـُ ) أي : فإن قاتلوكم يف احلرم ، ومل يراعوا حرمة احلرم فاقتلوهم فيه معاملة هلم باملثل ، ودفاعًا عن فَِإْن قَاتـَ

  والكم وحرمات املسلمني .دينكم ودمائكم وأعراضكم وأوطانكم وأم
أي : ذلك عقوبة الكافرين باهللا ، املكذبني لرسله وشرعه ، وهي قتلهم يف الدنيا ، مع ما أعد هلم يف )  َكَذِلَك َجَزاُء اْلَكاِفرِينَ ( 

  ) . ْألَْكَربِ َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ َولَُنِذيَقنـَُّهْم ِمَن اْلَعَذاِب اْألَْدَىن ُدوَن اْلَعَذاِب ااآلخرة من العذاب األليم كما قال تعاىل (
تَـَهْوا (    . أي : فإن انتهى الكافرون الذين يقاتلونكم عن قتالكم وكفرهم باهللا ، فرتكوا ذلك وتابوا  )فَِإِن انـْ
  لذنوب من آمن منهم وتاب من شركه . ) فَِإنَّ اللََّه َغُفورٌ ( 

  ) يـَْنتَـُهوا يـُْغَفْر َهلُْم َما َقْد َسَلَف (ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِإْن ومثل هذه اآلية : 
  بعباده .)   رَِحيمٌ ( 
َنٌة (  شرك باهللا حىت ال يعبد دونه  : ال يكون ، يعين بقتال املشركني حىت ال تكون فتنةأمر اهللا  )َوقَاتُِلوُهْم َحتَّى ال َتُكوَن ِفتـْ

  .أحد
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  ن هللا وبعضه لغري اهللا وجب القتال حىت يكون الدين كله تعاىل .: والدين هو الطاعة ، فإذا كان بعض الدي قال ابن تيمية
  : يستدل Qذه اآلية على القاعدة املشهورة وهي : أنه يرتكب أخف املفسدتني لدفع أعالمها . قال السعدي

يُن ِللَِّه (  أمرت قال : ( eحني أنه ، كما ثبت يف الصحياألديان : يكون دين اهللا هو الظاهر العايل على سائرأي )َوَيُكوَن الدِّ
  ) .ال حبقها وحساQم على اهللا تعاىلأن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا ، فإن قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إ

  فاحلكمة من قتال الكفار : حىت ال تكون فتنة ، ويكون الدين كله هللا تعاىل .
َنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن ُكلُُّه لِلَِّه فَِإِن انـْتَـَهْوا فَِإنَّ اللََّه ِمبَا يـَْعَمُلوَن َبِصريٌ َوقَاتُِلوُهْم حَ قال تعاىل يف سورة األنفال (    ) . ىتَّ ال َتُكوَن ِفتـْ

  . اهلالكومسي الكفر فتنة ألنه يؤدي إىل  •
تَـَهْوا (  من الكفار عن قتالكم ، ودخلوا يف ملتكم ،  أي فإن انتهى الذين يقاتلونكم )  ال ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمينَ فَ فَِإِن انـْ

وأقروا مبا ألزمكم اهللا من فرائضه ، وتركوا ما هم عليه من عبادة األوثان ، فدعوا االعتداء عليهم وقتاهلم وجهادهم ، فإنه ال ينبغي 
  إال على الظاملني ، وهم املشركون باهللا . يأن يعتد

جزاء عدوان ، إذ الظلم يتضمن العدوان ، فسمي جزاء العدوان عدوانًا ، كقوله : ومسي ما يصنع بالظاملني عدوانًا من حيث هو 
  .) (َوَجزَاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْـُلَها 

 : فإن قيل : مل مسي ذلك القتل عدواناً مع أنه حق وصواب ؟  قال الرازي
  . )(َوَجزَاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْـُلَها تعاىل :  قلنا : ألن ذلك القتل جزاء العدوان ، فصح إطالق اسم العدوان عليه ، كقوله

  قال الزجاج : والعرب تقول : ظلمين فالن فظلمته ، أي جازيته بظلمه .
  الفوائد :

  وجوب القتال يف سبيل اهللا . - ١
 فضيلة اجلهاد يف سبيل اهللا .- ٢

  رواه البخاري سبيل اهللا فتمسه النار ) .  : ( ما اغربت قدما عبد يف eعن عبد الرمحن بن جرب قال : قال رسول اهللا 
 احلكمة من اجلهاد يف سبيل اهللا : - ٣

  : إعالء كلمة اهللا . أوالً 
 .)  أُِذَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن بِأَنـَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديرٌ  (قال تعاىل   

  متحيص املؤمنني ، وحمق الكافرين .:  ثانياً 
  ) . َولُِيَمحَِّص اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَميَْحَق اْلَكاِفرِينَ قال تعاىل (  

 أن ترك اجلهاد له عواقب : - ٤
  ترك اجلهاد سبب للهالك يف الدنيا واآلخرة . أوًال :

  فأما يف الدنيا ، فإن اجلبان يكون ذليًال مستعبداً تابعاً غري متبوع .
  ن مل يتغمده اهللا برمحته برتك فريضة حمكمة أنزهلا اهللا يف كتابه ، Qا عز اإلسالم واملسلمني .وأما يف اآلخرة ، فهو يهلك إ

  ترك اجلهاد سبب للذل واهلوان . ثانياً :
( إذا تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد ، سلط اهللا عليكم   eعن ابن عمر قال : قال رسول اهللا 

   ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم ) . رواه البخاري ذًال ال
 وترك اجلهاد سبب للبالء . ثالثاً :



 ٣١٤

ا اجلهاد يف سبيل اهللا، أنزل اهللا عينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركو ( إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بال eقال رسول اهللا 
 ه أبو داودQم بالًء فلم يرفعه عنهم حىت يراجعوا دينهم) . روا

 : ( من مل يغز أو جيهز غازياً أو خيلف غازياً يف أهله خبري، أصابه اهللا بقارعة قبل يوم القيامة ). رواه أبو داود eوقال 
 ترك اجلهاد سبب لعذاب اهللا وبطشه . رابعاً :

ْبُكْم َعَذاباً أَلِيماً َوَيْسَتْبِدْل قـَْوماً غَ  (قال تعاىل   .) يـْرَُكْم َوال َتُضرُّوُه َشْيئاً ِإالّ تـَْنِفُروا يـَُعذِّ
 وترك اجلهاد سبب إلفساد أهل األرض بالقضاء على دينهم . خامساً :

 .) ( َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلَفَسَدِت اْألَْرُض َوَلِكنَّ اللََّه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنيَ قال تعاىل  
اد يفوت مصاحل عظيمة للمسلمني ، منها : األجر والثواب والشهادة واملغنم والرتبية اإلميانية اليت ال حتصل وترك اجله سادسًا :

  بدون اجلهاد ، ودفع شر الكفار وإذالهلم .
  حترمي االعتداء . - ٥
  إثبات حمبة اهللا . - ٦
  اإلشارة إىل أن املسلمني أحق الناس بأرض اهللا . - ٧
  عن سبيل اهللا أعظم من القتل .أن الفتنة بالكفر والصد - ٨
  تعظيم حرمة املسجد احلرام . - ٩
  جواز القتال عند املسجد احلرام إذا بدأنا بذلك أهله . -١٠

َلْيُكْم َواتـَُّقوا اللََّه ا اْعَتَدى عَ الشَّْهُر اْلَحَراُم بِالشَّْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِمْثِل مَ (  
  ) . َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقينَ 

  ] . ١٩٤[ البقرة : 
 ---------  

( ال ) يف الشهر للجنس ، ألن الشهر احلرام ليس شهرًا واحدًا وإمنا هي أربعة أشهر ، كما  )الشَّْهُر اْلَحَراُم بِالشَّْهِر اْلَحَراِم ( 
َها أَ  ِإنَّ قال تعاىل (  َة الشُُّهوِر ِعْنَد اللَِّه اثـَْنا َعَشَر َشْهراً ِيف ِكَتاِب اللَِّه يـَْوَم َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض ِمنـْ ) ، وهي : ذو  ْربـََعٌة ُحُرمٌ ِعدَّ

  القعدة ، وذو احلجة ، واحملرم ، ورجب .
َداَر َكَهْيَئِتِه يـَْوَم َخَلَق اللَُّه السََّمَواِت َواَألْرَض السََّنُة اثـَْنا ـَقِد اْستَ  ِإنَّ الزََّمانَ قال (  eو كما يف حديث أيب بكرة . أن رسول اهللا 

َها أَْربـََعٌة ُحُرٌم َثالَثٌَة ُمتَـَوالَِياٌت ُذو اْلَقْعَدِة َوُذو احلِْجَِّة َواْلُمَحرَُّم َوَرَجٌب    ) متفق عليه .َعَشَر َشْهراً ِمنـْ
(َيْسأَلوَنَك َعِن الشَّْهِر احلَْرَاِم احلرم ، ألن اهللا حرم فيها القتال ، واالعتداء والظلم ، كما قال تعاىل ومسيت هذه األشهر باألشهر 

  ) .ٌل ِفيِه َكِبٌري ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتا
 بالدخول ومعىن اآلية : ملا منعكم املشركون من دخول مكة يف الشهر احلرام ( ذي القعدة ) سنة ست من اهلجرة ، قاضاكم اهللا

  من قابل ، سنة سبع يف ( ذي القعدة ) أي : هذا Qذا .
خرج عام احلديبية للعمرة وكان ذلك يف ذي القعدة  eروي عن ابن عباس وجماهد والضحاك أن رسول اهللا قال الرازي :  •

يرتكوا له مكة حىت ، فصده أهل مكة عن ذلك مث صاحلوه عن أن ينصرف ويعود يف العام القابل ، سنة ست من اهلجرة 
يف العام القابل وهو يف ذي القعدة سنة سبع ودخل مكة واعتمر ، فأنزل اهللا تعاىل هذه  eثالثة أيام ، فرجع رسول اهللا 



 ٣١٥

هذا الشهر فهذا الشهر بذاك الشهر  والقوم كانوا صدوك يف السنة املاضية يف،  اآلية يعين إنك دخلت احلرم يف الشهر احلرام
.  

  لوب الصحابة بتمام نسكهم .ويف هذا تطييب لق
  وقيل : فإن بدأوكم يف القتال يف الشهر احلرام ، فانتهكوا حرمته ، فقاتلوهم فيه وال تبالوا حبرمته ، فإنه قصاص مبا فعلوا .

  القول األول ولذلك قال القرطيب يف تفسريه : والقول األول أشهر وعليه األكثر . والراجح
  رمات : مجع حرمة ، كالظلمات مجع ظلمة ، واحلجرات مجع حجرة .احل )َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص ( 

  : وإمنا مجعت احلرمات ؛ ألنه أراد حرمة  الشهر احلرام ، وحرمة  البلد احلرام ، وحرمة  اإلحرام . قال الشوكاني
  واحلرمة : ما منْعت من انتهاكه ( يعين كل ما حّرم الشارع انتهاكه ) ، والقصاص : املساواة .

عىن : أن هذه احلرمات إذا انتهك شيء منها أو اعتدي عليه يقتص من املعتدي مبثله ، فمن قاتل يف الشهر احلرام قوتل يف وامل
  الشهر احلرام ، ومن اعتدى يف احلرم اقتص منه يف احلرم .

اقب فيها جزاء جنايته ، ومعىن كوMا قصاصًا أي مماثلة يف ا]ازاة واالنتصاف ، فمن انتهكها جبناية يع قال ابن عاشور : •
، يعة إىل غدر األمن أو اإلضرار بهفإذا أراد أحد أن يتخذ ذلك ذر ، احلرمة لألشهر احلرم لقصد األمن وذلك أن اهللا جعل

ملكان كما تقدم يف قوله فعلى اآلخر الدفاع عن نفسه ، ألن حرمة الناس مقدمة على حرمة األزمنة ، ويشمل ذلك حرمة ا
ظ (قصاص) إخبار باملصدر ، واإلخبار عن احلرمات بلف يقاتلونكم فيه ) لوهم عند املسجد احلرام حىتوال تقاتتعاىل ( 
  للمبالغة .

أي : فمن اعتدى عليكم من الكفار بقتال أو قتل أو انتهاك  )َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم ( 
  ، فخذوا حقكم منه مبثل اعتدائه عليكم ، يف هيئته ، ويف كيفيته ، ويف زمانه ، ويف مكانه .عرض أو سلب مال 

: ( َفَمِن اعتدى ) االعتداء هو التجاوز ؛ قال اهللا تعاىل ( َوَمن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اهللا )  أي يتجاوزها ؛ فمن  قال القرطبي •
مثَل قوله ، ومن أخذ ِعْرَضك فخذ ِعرضه ؛ ال تتعّدى إىل  ظلمك فخذ حّقك منه بقدر مظلمتك ، ومن شتمك فرّد عليه

  .أبويه وال إىل ابنه أو قريبه ، وليس لك أن َتكِذب عليه وإن كذب عليك ، فإن املعصية ال تُقابل باملعصية 
 جهاد ، مث نسخ نزلت مبكة حيث ال شوكة وال )... َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكمْ روى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس : أن قوله (  •

  بآية القتال باملدينة .
  وقد رد هذا القول ابن جرير وقال : بل اآلية مدنية بعد عمر القضية .

قوله تعاىل ( مبثل ما اعتدى عليكم ) يشمل املماثلة يف املقدار ويف األحوال ككونه يف الشهر احلرام أو  قال ابن عاشور : •
 البلد احلرام. 

  ) مسى أخذهم حبقهم اعتداء ، ألن سببه االعتداء عليهم . ... هِ فَاْعَتُدوا َعَليْ قوله ( •
  ) .َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْـُلَها  َوَجزَاءُ وأيضاً من باب ا]انسة واملشاكلة ، كما قال تعاىل (

  أمر اهللا بالعدل حىت يف املشركني . •
  .) ْم بِِه َوِإْن َعاقـَْبُتْم فـََعاِقُبوا ِمبِْثِل َما ُعوِقْبتُ كما قال تعاىل ( 

  .) َوَجزَاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْـُلَها وقال تعاىل ( 
َوِإْن َعاقـَْبُتْم فـََعاِقُبوا ِمبِْثِل َما  ( ..... ) لإلباحة بدليل قوله تعاىل يف آخر سورة النحلفَاْعَتُدوا َعَلْيِه واألمر يف قوله تعاىل (  •

ٌر لِلصَّاِبرِينَ ُعوِقْبُتْم ِبِه َولَِئْن َصبَـْرُمتْ َهلَُو خَ    ) . يـْ



 ٣١٦

  ) .  َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجرُُه َعَلى اللَّهِ وقوله تعاىل (
  ) . َوَأْن تـَْعُفوا أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوىوقوله تعاىل ( 

  ) اآلية .: قوله تعاىل ( َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِمبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم  يقال الشنقيط •
  هذه اآلية تدل على طلب االنتقام، وقد أذن اهللا يف االنتقام يف آيات كثرية : 

َا السَِّبيُل َعَلى الَِّذينَ    َيْظِلُموَن النَّاَس ) اآلية . كقوله تعاىل ( َوَلَمِن انـَْتَصَر بـَْعَد ظُْلِمِه فَُأولَِئَك َما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيٍل، ِإمنَّ
  بُّ اللَُّه اجلَْْهَر بِالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإال َمْن ظُِلَم) .وكقوله ( ال حيُِ 

  وكقوله ( َذِلَك َوَمْن َعاَقَب ِمبِْثِل َما ُعوِقَب ِبِه ُمثَّ بُِغَي َعَلْيِه لَيَـْنُصَرنَُّه اللَُّه) اآلية .
  وقوله ( َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَُهُم اْلبَـْغُي ُهْم يـَْنَتِصُروَن ) .

  له ( َوَجزَاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْـُلَها ) .وقو  
  وقد جاءت آيات أخر تدل على العفو وترك االنتقام : 

َعْزِم  بَـَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمنْ كقوله ( فَاْصَفِح الصَّْفَح اجلَِْميَل ) وقوله ( َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعِن النَّاِس )، وقوله ( َوَلَمْن صَ 
اِهُلوَن قَاُلوا َسالماً ) واجلواب عن األُُموِر ) ، وقوله ( ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْجلَاِهِلَني)، وكقوله : (َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اجلَْ 

  هذا بأمرين : 
  أن اهللا بّني مشروعية االنتقام مث أرشد إىل أفضلية العفو . أحدهما :

ٌر لِلصَّاِبرِي ويدل    ن ) .هلذا قوله تعاىل ( َوِإْن َعاقـَْبُتْم فـََعاِقُبوا ِمبِْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِه َولَِئْن َصبَـْرُمتْ َهلَُو َخيـْ
ِإْن قوله (مث أرشد إىل العفو ب)، )، أذن يف االنتقام بقوله (ِإال َمْن ظُِلمَ ال حيُِبُّ اللَُّه اجلَْْهَر بِالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإال َمْن ظُِلمَ وقوله ( 

  ) .اللََّه َكاَن َعُفّواً َقِديراً تـُْبُدوا َخْرياً أَْو ُختُْفوُه أَْو تـَْعُفوا َعْن ُسوٍء فَِإنَّ 
  : أّن االنتقام له موضع حيسن فيه، والعفو له موضع كذلك . الوجه الثاني

هللا، أال ترى أّن من غصبت منه جاريته مثًال إذا كان الغاصب وإيضاحه أن من املظامل ما يكون يف الصرب عليه انتهاك حرمة ا 
يزين Qا فسكوته وعفوه عن هذه املظلمة قبيح وضعف وخور، تنتهك به حرمات اهللا، فاالنتقام يف مثل هذه احلالة واجب، وعليه 

ساء إليه بعض إخوانه من املسلمني حيمل األمر ( فَاْعَتُدوا )  اآلية، أي كما بدأ الكفار بالقتال فقتاهلم واجب، خبالف من أ
  بكالم قبيح، وحنو ذلك فعفوه أحسن وأفضل .

كم وال إذا انتصرمت ممن ظلمكم فال تظلموهم بأخذ أكثر من حقاتقوا اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، أي : ) َواتـَُّقوا اللََّه ( 
  تعتدوا إىل ما مل يرخص لكم .

 .أن يكون عن غضب فهو مظنة اإلفراط، ألن شأن املنتقم االعتداء أي بأال يتجاوز احلديف أمر باالتقاء  قال ابن عاشور : •
ال تقف على حدها إذا رخص هلا يف املعاقبة لطلبها التشفي ، أمر تعاىل  - يف الغالب  - وملا كانت النفوس  قال السعدي : •

  الوقوف عند حدوده ، وعدم جتاوزها . بلزوم تقواه ، اليت هي
  معية خاصة بنصره وعونه وتوفيقه .)  وا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقينَ َواْعَلمُ ( 
: ومن كان اهللا معه ، حصل له السعادة األبدية ، ومن مل يلزم التقوى ختلى عنه وليه ، وخذله ، فوكله إىل  قال السعدي •

  نفسه فصار هالكه أقرب إليه من حبل الوريد .
  ل التقوى يف أول السورة ) .ائقدمت فضويف هذا فضل عظيم للمتقني ، ( وقد ت •

  الفوائد :
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  أن احلرمات قصاص . - ١
  أن املعتدي ال جيازى بأكثر من عدوانه .- ٢
  وجوب تقوى اهللا يف معاملة اآلخرين . - ٣
  فضل التقوى .- ٤
  إثبات معية اهللا تعاىل .- ٥
  ) . التـَّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ َوأَْنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َوال تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى (  

  ] . ١٩٥[ البقرة : 
 ---------------  

قال حذيفة وابن عباس وعكرمة وعطاء وجماهد ومجهور الناس :  )َوأَْنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َوال تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى التـَّْهُلَكِة ( 
   يف سبيل اهللا وختافوا العيلة .لقوا بأيديكم بأن ترتكوا النفقة املعىن : ال ت

هذه اجلملة معطوفة على مجلة ( وقاتلوا يف سبيل اهللا )  اخل فإMم ملا أمروا بقتال عدوهم ، وكان العدو قال ابن عاشور :  •
باألمر باإلنفاق مجيع املسلمني ال أوفر منهم عدة حرب أيقظهم إىل االستعداد بإنفاق األموال يف سبيل اهللا ، فاملخاطبون 

  خصوص املقاتلني.
تنبيه املسلمني فإMم قد يقصرون يف اإلتيان على منتهى : مع أن االستعداد للحرب مركوز يف الطباع  ووجه احلاجة إىل هذا األمر

إياهم النصر وأخرياً بقوله ( واعلموا  االستعداد لعدو قوي ، ألMم قد ملئت قلوQم إميانًا باهللا وثقة به ، وملئت أمساعهم بوعد اهللا
نبهوا على أن تعهد اهللا هلم بالتأييد والنصر ال يسقط عنهم أخذ العدة املعروفة فال حيسبوا أMم غري مأمورين  أن اهللا مع املتقني )

اهللا النظام الذي سنه ناط اهللا تعاىل Qا مسببا5ا على حسب احلكمة اليت اقتضاها أببذل الوسع لوسائل النصر اليت هي أسباب 
ي ال يكونوا كالذين قالوا طلب املسببات دون أسباQا غلط وسوء أدب مع خالق األسباب ومسببا5ا كيف األسباب ومسببا5ا ، ف

  إنا هاهنا قاعدون ) .فاذهب أنت وربك فقاتال ملوسى (
  روى البخاري عن حذيفة قال : نزلت اآلية يف النفقة .

ذي وصححه ، وابن حبان عن أيب أيوب األنصار قال  ( نزلت اآلية فينا معشر األنصار ملا أعز اهللا وأخرج أبو داود والرتم
اإلسالم وكثر ناصروه ، قال بعضنا لبعض سراً : إن أموالنا قد ضاعت ، وإن اهللا قد أعز اإلسالم ، فلو أقمنا يف أموالنا فأصلحنا 

  ما ضاع منا ، فأنزل اهللا يرد علينا ... ) .
  ت التهلكة اإلقامة على أموالنا وصالحها وتركنا الغزو .فكان

  وقال بعضهم : أن يذنب الرجل الذنب ، فيقول : ال يغفر يل ، فيلقي بيده إىل التهلكة ، أي يستكثر من الذنوب فيهلك .
ل اهللا والعمل لآلخرة ، ، وترك اجلهاد واإلنفاق يف سبيحسي باملوت، وهالك معنوي: بالكفر واملعاصيفالتهلكة واهلالك نوعان : 

والتعرض لعذاب اهللا ، واحلرمان من ثوابه ، وهذا أشد وأعظم ، وهذا هو املراد بالتهلكة يف اآلية ، كما قال أبو أيوب يف سبب 
  نزول اآلية ( فكانت التهلكة اإلقامة يف األهل واملال وترك اجلهاد ) .

بقر ، وتركتم اجلهاد ، سلط اهللا عليكم ذًال ال ينزعه عنكم حىت ترجعوا إىل ( إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذمت أذناب ال eوقد قال 
  دينكم ) رواه أبو داود .

وال ميتنع أن يشمل النهي يف اآلية أيضًا املعىن األول وهو التسبب إلهالك النفس باملوت ، بقتل اإلنسان نفسه بأي سبب من 
  األسباب .
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من جبل فقتل نفسه ، فهو يف نار جهنم يرتدى فيها خالدًا خملدًا فيها أبدًا ، ومن ( من تردى  eعن أيب هريرة . قال : قال 
  حتسى مساً فقتل نفسه ، فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم خالداً خملداً فيها أبداً .. ) متفق عليه .

عن قتل النفس وإيذائها وإلقائها  النهي على يستدلون Qذه اآلية أيضاً  -من املتقدمني واملتأخرين  - ومع ذلك ، فإن العلماء 
  آخذين بعموم لفظ اآلية ، وبالقياس  إىل التهلكة بأي طريقة من طرق التهلكة ،

 ب ) .ربة بعموم اللفظ ، ال خبصوص السبة ( العين بذلك القاعدة األصولية القائلاجللي ، مقرر 
ففيه  - على موضوع ترك النفقة يف سبيل اهللا يعين قصر اآلية  –وأما قصرها عليه  : رمحه اهللا الحافظ ابن حجرقال  •

  ظ .ألن العربة بعموم اللف نظر ،
االعتبار بعموم اللفظ ال  وللسلف يف معىن اآلية أقوال . واحلق أن ،: ال تأخذوا فيما يهلككم  : أي الشوكاني قالو  •

 ي .وبه قال ابن جرير الطرب  الدنيا فهو داخل يف هذا ، خبصوص السبب ، فكل ما صدق عليه أنه 5لكة يف الدين أو
أنه اعترب من يذنب الذنب مث  tبن عازب  تنوع تفسريات السلف هلذه اآلية ، فقد ورد عن الرباء ويدل على ذلك أيضاً 

   .املنذر بإسناد صحيح أخرجه ابن جرير وابن :قال ابن حجر ،  بيده إىل التهلكة ييأس من رمحة اهللا : أنه ألقى
ر اهللا تعاىل باإلحسان ، وهذا يشمل مجيع أنواع اإلحسان ، ألنه مل يقيده بشيء دون شيء ، فيدخل فيه يأم )َوَأْحِسُنوا (  

اإلحسان باملال ، ويدخل فيه اإلحسان باجلاه ، وبالشفاعة وحنو ذلك ، وتعليم العلم النافع ، وقضاء حوائج الناس من تفريج  
  ع جنائزهم ، وإرشاد ضاهلم .كربا5م ، وإزالة شدائدهم ، وعيادة مرضاهم ، وتشيي

َوَمْن َأْحَسُن ِديناً ِممَّْن َأْسَلَم ، كما قال تعاىل ( eويدخل يف ذلك اإلحسان يف عبادة اهللا ، إخالصاً هللا تعاىل ، ومتابعة للرسول  
  ) . ٌن فـََلُه َأْجرُُه ِعْنَد رَبِّهِ بـََلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِلَِّه َوُهَو ُحمْسِ ) وقال تعاىل ( َوْجَهُه لِلَِّه َوُهَو ُحمِْسنٌ 

  فاإلحسان يف عبادة اهللا : أن تقوم بالعمل متقناً فيه إخالصاً ومتابعة .
  واإلحسان إىل املخلوق : بأداء حقوقهم الواجبة واملستحبة ، وأن تعامل الناس مبا حتب أن يعاملوك .

  .يف تعريفه (أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تره فإنه يراك) e، ولذلك قال النيب دافع لإلحسان مراقبة اهللا تعاىل وأعظم
معىن اإلحسان ، وأن إحسان العمل إمنا يكون ملن راقب اهللا وعلم يقينيًا أن اهللا  eوسؤال جربيل هذا ليعلم أصحاب النيب 

  مطلع عليه .
  ه يف إحساMم للعمل . ألن اإلحسان هو الغاية اليت من أجلها خلق اخللق ، وأنه سبحانه خيترب عباد

) مث بّني احلكمة فقال  ِة أَيَّاٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماءِ ـَوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض ِيف ِستَّ كما قال تعاىل يف أول سورة هود (
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً  (    ) . ومل يقل أيكم أكثر عمًال . لَِيبـْ

ُلَوُهْم أَيـُُّهْم َأْحَسُن َعَمالً ) مث بّني احلكمة بقوله ( ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اْألَْرِض زِيَنًة َهلَا تعاىل يف أول سورة الكهف ( وقال   ) . لَِنبـْ
ُلوَُكْم أَ  ) مث بّني احلكمة فقال ( الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْحلََياةَ وقال تعاىل يف أول سورة امللك (   ) .ًال يُُّكْم َأْحَسُن َعمَ لَِيبـْ

  فاإلحسان : أن يأيت بالعمل حسناً متقناً ال نقص فيه وال وصم ، وإحسان العمل ال ميكن إال مبراقبة خالق هذا الكون 
تفسُري الزِّيادِة  e -"  عِن النَّيبِّ ، وقد ثبت يف "صحيح مسلم )َوزِيَاَدٌة  لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا احلُْْسَىن  (قوله تعاىل  قال ابن رجب : •

يف اجلنة ، وهذا مناسٌب جلعِله جزاًء  ألهِل اإلحّساِن ؛ ألنَّ اإلحساَن هو أْن يَعُبَد املؤمُن  -عز وجل  - بالّنظِر إىل وجِه اهللا 
راقبِة ، كأنّه يراُه بقلِبِه وينظُر إليه يف حال عبادتِِه ، فكاَن جزاءُ 

ُ
اهللا عياناً يف  ذلك النَّظَر إىل ربّه يف الدُّنيا على وجِه اُحلضوِر وامل

ْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَن  (وعكس هذا ما أخَرب اهللا تعاىل به َعْن َجزاِء الُكفَّار يف اآلخرِة ،  اآلخرة ِِّQوجعَل ذلك  )ِإنـَُّهْم َعْن َر ،
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فِتِه وُمراقبته يف الدُّنيا ، فكان جزاُؤهم على ذلك جزاًء حلاهلم يف الدُّنيا ، وهو تراُكم الرَّاِن على قُلوQِم ، حّىت ُحِجَبْت عن معر 
  أْن ُحِجبوا عن ُرؤيته يف اآلخرة .

، اهللا حيب احملسنني بنوعي اإلحسان، اإلحسان يف عبادته: إن باإلحسان، أيهذا تعليل لألمر )  ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ (  
  ان ) .واإلحسان إىل عباده . ( وقد تقدمت فضائل اإلحس

  ويف هذا إثبات احملبة هللا تعاىل . •
  الفوائد :

  وجوب اإلنفاق يف سبيل اهللا . - ١
  اإلشارة إىل اإلخالص يف اإلنفاق .- ٢
  حترمي إلقاء النفس بالتهلكة ، ومن ذلك ترك اجلهاد يف سبيل اهللا .- ٣
  األمر باإلحسان . - ٤
  فضل اإلحسان واحلث عليه . - ٥
  إثبات احملبة هللا . - ٦

ُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَُّه َفَمْن َكاَن تِمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِللَِّه فَِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي َوال َتْحِلُقوا ُرُؤوَسُكْم َحتَّ (َوأَ  ى يـَبـْ
ْو ُنُسٍك فَِإَذا َأِمْنُتْم َفَمْن َتَمتََّع بِاْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْستَـْيَسَر ِمْنُكْم َمرِيضًا َأْو ِبِه َأذًى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدقٍَة أَ 

َعٍة ِإَذا رََجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة َكاِملَ  َحاِضِري  ٌة َذِلَك ِلَمْن َلْم َيُكْن َأْهُلهُ ِمَن اْلَهْدِي َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثالثَِة أَيَّاٍم ِفي اْلَحجِّ َوَسبـْ
  اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواتـَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب) 

  ]١٩٦سورة البقرة: [
 ------ ------------  

ا ذكر تعاىل أحكام الصيام ، وعطف بذكر اجلهاد ، شرع يف بيان املناسك ،)  َوأَتِمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِللَّهِ  (
َ
فأمر بإمتام احلج  مل

  والعمرة .
  واملعىن : أي وأكملوا احلج والعمرة هللا بأركاMما وواجبا5ما وسننهما بعد اإلحرام Qما ، على الصفة اليت شرع اهللا .

  حىت ولو كان نفًال . و عمرة وجب عليه إمتام ذلك النسكفمن أحرم بنسك حج أ
  مجيع الطـاعات والعبادات تنبغي أن تكون هللا تعاىل وحده . عز وجل ، وهكذا يف هللا ) أي : خملصنيهللا قوله (  •

مْ قال تعاىل (  ِِّQَوالَِّذيَن َصبَـُروا ابِْتَغاَء َوْجِه َر . (  
  ) . َوَما آتـَْيُتْم ِمْن زََكاٍة تُرِيُدوَن َوْجَه اللَِّه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفونَ وقال تعاىل ( 
  ) .يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُُم ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه  َوَمَثُل الَِّذينَ وقال تعاىل ( 
َر ِيف َكِثٍري ِمْن َجنَْواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصالٍح بـَْنيَ النَّاِس َوَمْن يـَفْ وقال تعاىل ( َعْل َذِلَك ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه ال َخيـْ
  ) . َأْجراً َعِظيماً  َفَسْوَف نـُْؤتِيهِ 

  ) متفق عليه . من بىن مسجداً هللا بىن اهللا ...(  eوقال 
  ساباً ... ) متفق عليه .ت( من صام رمضان إمياناً واح eوقال 
َأَحَدُهْم ِإذا تـََوضََّأ فََأْحَسَن َصالَُة الرَُّجِل يف مجاعٍة تزيُد َعَلى َصالَتِِه يف ُسوِقِه َوبـَْيِتِه بْضعًا وِعْشريَن َدَرَجًة ، وذِلَك َأنَّ  ( eوقال 

َهزُُه ِإالَّ الصَّالَُة ، ملَْ َخيُط ُخطَوًة ِإالَّ   رُِفَع َلُه Qِا َدرجٌة ، َوُحطَّ َعْنُه Qَِا َخطيَئٌة اْلُوُضوَء ، ُمثَّ أََتى اْلَمْسِجد ال يُرِيُد ِإالَّ الصَّالََة ، ال يـَنـْ
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دخل اْلَمْسِجَد كاَن يف الصَّالَِة َما َكاَنِت الصَّالُة ِهَي اليت حتِبُسُه ، َواْلَمالِئَكُة ُيَصلُّوَن َعَلى َأَحدُكْم ما حىتَّ يَْدخَل اْلَمْسِجَد ، فَِإَذا 
»  يـُْؤِذ ِفيِه ، َما ملَْ ُحيِْدْث ِفيِه ملَْ  ، مادام يف َجمِْلسِه الَّذي َصلَّى ِفيِه ، يُقوُلوَن : اللَُّهمَّ اْرَمحُْه ، اللَُّهمَّ اْغِفْر لَُه ، اللَُّهمَّ ُتْب َعَلْيِه 

َهزُُه : « eمتفٌق عليه ،وَهَذا َلْفُظ ُمْسلٍم . َوقـَْولُُه    . ُهَو ِبفتِح اْلياِء َواْهلاِء َوبالزَّاي : َأي ُخيْرُِجُه ويـُْنِهُضهُ » ينـْ
َأَحدُُكْم اللَُّه َأْكبَـُر اللَُّه َأْكبَـُر . ُمثَّ قَاَل َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه . قَاَل َأْشَهُد  ِإَذا قَاَل اْلُمَؤذُِّن اللَُّه َأْكبَـُر اللَُّه َأْكبَـُر . فـََقالَ ( eوقال 

َعَلى الصَّالَِة . قَاَل َال َحْوَل  يَّ  قَاَل حَ  اللَِّه . ُمثَّ َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه ُمثَّ قَاَل َأْشَهُد أَنَّ ُحمَمَّداً َرُسوُل اللَِّه . قَاَل َأْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّداً َرُسولُ 
لَُّه َأْكبَـُر اللَُّه َعَلى اْلَفَالِح . قَاَل َال َحْوَل َوَال قـُوََّة ِإالَّ بِاللَِّه . ُمثَّ قَاَل اللَُّه َأْكبَـُر اللَُّه َأْكبَـُر . قَاَل ال يَّ َوَال قـُوََّة ِإالَّ بِاللَِّه . ُمثَّ قَاَل حَ 

  ) رواه مسلم .َدَخَل اْجلَنََّة  ُر . ُمثَّ قَاَل َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه . قَاَل َال ِإلََه ِإالَّ اللَُّه . ِمْن قـَْلِبهِ َأْكبَـ 
  متفٌق عليه .) َوَرُجٌل َتَصدََّق بَصَدقٍَة ، فََأْخَفاَها َحىتَّ ال تـَْعَلَم ِمشَالُُه ما تـُْنِفُق َميِيُنُه (  eوقال 
  تواضع هللا رفعه اهللا ) رواه مسلم . ( من eوقال 
َها ، َويـَْفرَُغ ِمْن َدْفنِ  eوقال  َها ، فَِإنَُّه يـَْرِجُع ِمَن اَألْجِر ( َمِن اتـََّبَع َجَنازََة ُمْسِلٍم ِإميَانًا َواْحِتَسابًا ، وََكاَن َمَعُه َحىتَّ ُيَصلَّى َعَليـْ

َها ُمثَّ َرَجـَع قـَْبَل أَْن ُتْدَفَن فَِإنَُّه يـَْرِجُع ِبِقريَاٍط ) متفق عليه .ِبِقريَاَطْنيِ ، ُكلُّ ِقريَاٍط ِمْثُل ُأُحٍد ، وَ    َمْن َصلَّى َعَليـْ
 :يستدل بقوله تعاىل ( َوأَِمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة ) على أمورقال السعدي :  •

  .: وجوب احلج والعمرة، وفرضيتهما .أحدها
  ) . خذوا عين مناسككم(وقوله:  eاجبا5ما، اليت قد دل عليها فعل النيب : وجوب إمتامهما بأركاMما، وو الثاني
  .: أن فيه حجة ملن قال بوجوب العمرة .الثالث
 .: أن احلج والعمرة جيب إمتامهما بالشروع فيهما، ولو كانا نفًال .الرابع
  .: األمر بإتقاMما وإحساMما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم هلما .الخامس

  .: وفيه األمر بإخالصهما هللا تعاىلسادسال
  .: أنه ال خيرج احملرم Qما بشيء من األشياء حىت يكملهما، إال مبا استثناه اهللا، وهو احلصر .السابع

إذا حبسه اإلحصار يف اللغة : املنع واحلبس ، يقال : حصره عن السفر وأحصره عنه ) فَِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ ( 
  ومنعه .

  واملعىن : أي : منعتم من إمتام احلج أو العمرة أو أحدمها .
  واختلف العلماء هل املراد باإلحصار فقط بالعدو أو هو عام بالعدو وغريه كمرض أو ضياع نفقة أو غري ذلك على قولني :

  : أن املراد به حصر العدو دون املرض وحنوه . القول األول
  وابن عمر وأنس وابن الزبري ، وهو قول سعيد بن املسيب وسعيد بن جبري .وهذا قول ابن عباس 

  وهو الرواية املشهورة الصحيحة عن أمحد بن حنبل ، وهو مذهب مالك والشافعي .
وعلى هذا القول أن املراد باإلحصار ما كان من العدو خاصة ، فمن أحصر مبرض وحنوه ال جيوز له التحلل حىت يربأ من مرضه ، 

  وف بالبيت ويسعى . ويط
  وحجة هذا القول مرتكبة من أمرين :

وأصحابه وهم  eنزلت يف صد املشركني النيب ) ( فَِإْن ُأْحِصْرُمتْ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْهلَْدِي : أن اآلية الكرمية اليت هي  األمر األول
  حمرمون بعمرة عام اجليبية عام ست بإطباق العلماء ، قاله الشنقيطي .

  ما ورد من اآلثار من أن احملصر مبرض وحنوه ال يتحلل إال بالطواف والسعي . مر الثاني :األ
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  عن ابن عباس أنه قال  ( ال حصر إال حصر العدو ) رواه البيهقي .
  قال النووي يف شرح املهذب : إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم ، وصححه أيضاً ابن حجر .

نه يشمل ما كان من عدو وحنوه ، وما كان من مرض وحنوه من مجيع العوائق املانعة من الوصول إىل : أن اإلحصار أ القول الثاني
  احلرم .

مة والثوري واحلسن وأبو ثور ، وجماهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبري وإبراهيم النخعي وعلقوممن قال Qذا القول : ابن مسعود 
  .وهو مذهب أيب حنيفة ، ورجحه الطربي  ،ود اود

  يف حجة الذي قبله . جهة مشوله إلحصار العدو قد تقدم وحجة هذا القول من
ومن جهة مشوله لإلحصار مبرض فهي ما رواه اإلمام أمحد وأصحاب السنن األربعة وابن خزمية واحلاكم والبيهقي عن عكرمة عن 

ل وعليه حجة أخرى ) فذكرت ذلك يقول  ( من كسر أو عرج فقد ح eاحلجاج بن عمرو األنصاري قال : مسعت رسول اهللا 
  البن عباس وأيب هريرة فقاال : صدق .

يف شرح املهذب بعد أن ساق حديث عكرمة هذا : رواه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغريهم  قال النووي
  بأسانيد صحيحة .

  . الصحيحوهذا القول هو 
ل من اإلحرام ذبح أو لفاذحبوا ما تيسر من اهلدي ، أي : فعليكم للخروج من النسك والتحأي : ) َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي ( 

  . حنر الذي تيسر من اهلدي
 فالذي جيب على احملصر : •

 أن يذبح هدي . أوًال :
، ن حًال أو حرماً إلحصار، سواء كاواجلمهور على أن مكان ذبح اهلدي هو مكان ا ) َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْهلَْديِ ( لظاهر القرآن 

  أحصر باحلديبية وحنر Qا ، وهي ليست من احلرم . eحيث أن الرسول 
 احللق أو التقصري . ثانياً :

  قال بعض العلماء : إنه يلزمه أيضاً احللق أو التقصري ، وهو مذهب مالك وأصحابه .
  وهو حمرم ، وأمر أصحابه أن حيلقوا .أنه حلق ملا صده املشركون عام احلديبية  eملا ثبت يف األحاديث الصحيحة عنه 

  وهذا أمر واألمر للوجوب .
وذهب بعض العلماء إىل أنه ال يلزمه حلق ، وهذا قول مذهب احلنفية ، وهو إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد ، وهو ظاهر كالم 

  اخلرقي .
  حللق ، ولو كان الزماً لبينه.واحتج أهل هذا القول بأن اهللا تعاىل قال ( فما استيسر من اهلدي ) ومل يذكر ا

  القول األول ، ورجحه الشنقيطي . والراجح
 أن احملصر إذا مل يستطع على اهلدي فال شيء عليه ال صيام وال غريه ، خالفاً للمذهب . الصحيح •
ُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَُّه (  ُلَغ اهلَْ َوال َحتِْلُقوا ُرُؤوَسكُ قوله ( ) َوال َتْحِلُقوا ُرُؤوَسُكْم َحتَّى يـَبـْ (َوأَِمتُّوا معطوف على قوله  )هُ َـ ْدُي حمَِلّ ـْم َحىتَّ يـَبـْ

وأصحابه عام احلديبية ملا  eألن النيب ) ( فَِإْن ُأْحِصْرُمتْ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْهلَْدِي وليس معطوفًا على قوله  )احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَّهِ 
حلقوا وذحبوا هديهم خارج احلرم ، فأما يف حال األمن والوصول إىل احلرم فال جيوز  أحصرهم كفار قريش عن الدخول إىل احلرم ،
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ُلَغ اْهلَْدُي حمَِلَُّه ) احللق  ويفرغ الناسك من أفعال احلج والعمرة إن كان قارنًا ، أو من فعل أحدمها إن كان مفردًا أو ( َحىتَّ يـَبـْ
  .متمتعاً 

ألن ذلك من حمظورات اإلحرام ، إىل غاية وصول اهلدي حمله ، وحمله : أي زمان حلوله ومعىن اآلية : ال تزيلوا شعر رؤوسكم ، 
  وهو يوم العيد ، ومكان حلوله وهو احلرم ، واملعىن : حىت يذبح اهلدي يوم العيد .

  .ري ذلككالشارب واإلبط والعانة وغ،  س مجهور العلماء بقية شعور البدن، وقاأن حلق الرأس من حمظورات اإلحراميف هذا  •
  أي : به مرض حيتاج بسببه إىل حلق رأسه . )َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضاً ( 
  بسبب القمل وحنو ذلك ، واحتاج إىل حلقه . )َأْو ِبِه َأذًى ِمْن رَْأِسِه ( 
  أي : فليحلق رأسه وعليه فدية . )َفِفْديٌَة ( 
  ثة أيام .أي : تكون هذه الفدية من صيام ، وهو ثال )ِمْن ِصَياٍم ( 
  وهي إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع . )َأْو َصَدَقٍة ( 
  وهو ذبح شاة . )َأْو ُنُسٍك ( 

  وقد جاء ذلك مبيناً يف حديث كعب بن عجرة :
فَاْحِلْق  : ِذيَك َهَوامَُّك . قـُْلُت نـََعْم . قَالَ أَيـُؤْ  :َوَقَف َعَلْيِه َورَْأُسُه يـَتَـَهاَفُت َقْمًال فـََقاَل  eَأنَّ َرُسوَل اللَِّه . (  َكْعُب ْبُن ُعْجَرةَ عن   

 ) فـََقاَل ِيل َياٍم أَْو َصَدَقٍة أَْو ُنُسكٍ َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضًا أَْو ِبِه أًَذى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن صِ نـََزَلْت َهِذِه اآليَُة ( يَّ َففِ  :قَالَ  ،رَْأَسَك 
  ) متفق عليه . ثََة أَيَّاٍم أَْو َتَصدَّْق ِبَفَرٍق بـَْنيَ ِستَِّة َمَساِكَني أَِو اْنُسْك َما تـََيسَّرُصْم َثالَ :  rَرُسوُل اللَِّه 

  ومثل حلق الرأس حلق الشارب واإلبط والعانة وحنو ذلك . •
  ويف اآلية أنه جيوز فعل احملظور للضرورة وفيه الفدية ، ففاعل احملظور له ثالث حاالت : •

 احملظور عاملاً متعمداً ذاكراً غري معذور . أن يفعل أوًال :
  فهذا آمث وعليه الفدية .

 أن يفعله عاملاً خمتاراً ذاكراً معذوراً . ثانياً :
  فهذا عليه الفدية وال إمث عليه .

  فلو احتاج اإلنسان إىل تغطية رأسه من أجل برد أو حر خياف منه ، جاز له تغطيته وعليه الفدية .
 معذور جبهل أو نسيان . أن يفعله ثالثاً :

  فهذا ال شيء عليه ألنه جاهل أو ناسي .
  .ويف التخيري يف الفدية بني الصيام والصدقة والنسك تيسري على من احتاج إىل حلق الرأس وحنوه من احملظورات  •
  أي : بأن قدرمت على البيت من غري مانع عدو وغريه . )فَِإَذا َأِمْنُتْم ( 
  . أي : بأن توصل Qا إليه ، وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها )ْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَمْن َتَمتََّع بِا( 
وهو شاة يذحبها شكرًا هللا تعاىل على نعمة التحلل والتمتع بني أي : فعليه ما تيسر من اهلدي ) َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي ( 

  النسكني.
قارن ، فذهب مجهور العلماء على وجوب اهلدي عليه ، وخالف داود الظاهري ومل ففيه أن املتمتع جيب عليه هدي ، وأما ال •

يوجب على القارن دم ، قال : ألن اهللا قال  ( فمن متتع بالعمرة إىل احلج ) فال بد من متتع فاصل بني العمرة واحلج ، وهذا 
  قول قوي .
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  ي : باإلمجاع .لكن قول اجلمهور أحوط ، وأما املفرد فليس عليه هدي ، قال النوو 
 ) أي اهلدي ، بأن عدمه ، وله صورتان :َفَمْن َلْم َيِجْد ( 

 : أال يوجد هدي ، حبيث ال جيد يف األسواق شيئاً من Qيمة األنعام . األولى
 : أن ال يوجد معه مثن . الثانية

  ) أي : فعليه صيام ثالثة أيام .َفِصَياُم َثالثَِة أَيَّاٍم ( 
  : يف أثناء احلج . أي) ِفي اْلَحجِّ ( 
  عن صوم يومي العيد . eوأول وقتها منذ إحرامه إىل آخر أيام التشريق ، عدا يوم العيد فيحرم صومه لنهي النيب  •

وقد ذكر بعض العلماء أن األفضل أن تكون اليوم السابع والثامن والتاسع ، لكون آخرها يوم عرفة ، قالوا : ويف هذه احلال ينبغي 
   اليوم السابع .أن حيرم باحلج يف

  ويف هذا نظر من جهتني :
  من جهة تقدمي اإلحرام باحلج ، ومن جهة كون آخرها يوم عرفة .

  . eأما األول : فإن تقدمي إحرام احلج على اليوم الثامن خالف هدي النيب 
بعرفة) . رواه أبو داود ، وأيت (Mى عن صوم يوم عرفة  eوأما الثاين : وهو كون آخرها يوم عرفة ، ففيه نظر أيضًا ، ألن النيب 

  بقدح فشربه أمام الناس ضحى يوم عرفة . متفق عليه
والذي يظهر أن الصحابة كانوا يصوموMا يف أيام التشريق ، لقول عائشة وابن عمر  ( مل يرخص يف أيام التشريق أن يصمن إال 

  ملن مل جيد اهلدي ) . رواه البخاري
وا يصوموMا أيام التشريق ، وصومها يف أيام التشريق صوم هلا يف أيام احلج ، ألن أيام التشريق فظاهر هذا النص : أن الصحابة كان

  أيام للحج ، ففيها : الرمي .
  وجيوز أن يبدأ بصيامها من حني أن حيرم بالعمرة .

 هل يشرتط أن تكون متتابعة ؟ •
ة ، ألنه مل يبق من أيام التشريق إال ثالثة ، وال جيوز أن تؤخر إن ابتدأها يف أول يوم من أيام التشريق ؛ لزم أن تكون متتابعة ضرور 

  عن أيام التشريق ، وأما إذا صامها قبل أيام التشريق ؛ فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة .
َعٍة ِإَذا رََجْعُتْم (  ، وجماهد ، وعطاءقيل : إىل رحالكم، وقيل : إىل أوطانكم، روي هذا عن سعيد بن جبري، وأيب العالية،  )َوَسبـْ

  وعكرمة ، واحلسن ، وقتادة ، والزهري ، والربيع بن أنس ، وحكى على ذلك ابن جرير اإلمجاع .
  وإذا صامها يف الطريق أجزأه ذلك ، ألن املقصود من كوMا رجع إىل أهله أن ال تكون يف احلج . •

َعٍة ِإَذا َرَجْعُتمْ  َفِصَياُم َثالثَةِ تأكيد لقوله تعاىل () ْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة ( تِ  َوال طَائٍِر َيِطُري كما يف قوله تعاىل ( )  أَيَّاٍم ِيف احلَْجِّ َوَسبـْ
  ) . َذِلُكْم قـَْوُلُكْم بِأَفْـَواِهُكمْ ) وقوله تعاىل ( ِجبََناَحْيهِ 

  ري أهل احلرم .أي : ذلك اهلدي خاص بغ) َذِلَك ِلَمْن َلْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ( 
يف بعد إمجاعه  )َذِلَك ِلَمْن ملَْ َيُكْن أَْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احلَْرَامِ : واختلف أهل التأويل فيمن عين بقوله : (  قال ابن جرير •

  هلم . يهد أن أهل احلرم معنيون به وأنه ال
  فقال بعضهم : هم من كان من دون املواقيت .

  وقيل : هم أهل مكة فقط .
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  وقيل : هم أهل احلرم من أهل مكة وغريهم .
  وقيل : أهل احلرم ممن بينهم وبينه مسافة قصر ، ألن من دون املسافة يعترب من أهل البلد .

: وأحسن ما يقال : إن حاضري املسجد احلرام هم : أهل مكة ، أو أهل احلرم ،  قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اهللا •
  كان يف احلل ، أو من كان يف احلرم ولو كان خارج مكة .أي من كان من أهل مكة ولو  

  . بفعل أوامره واجتناب نواهيه) َواتـَُّقوا اللََّه ( 
أي : واعلموا أن اهللا شديد العقوبة واملؤاخذة ملن خالف أمره وارتكب Mيه ، ألن العلم بذلك َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب) ( 

  مل اإلنسان على تقوى اهللا .مع توفيق اهللا ، حي
  الفوائد :

 وجوب إمتام احلج والعمرة بعد الشروع فيهما . - ١
 أن احلج والعمرة خيالفان غريمها يف وجوب إمتام نفلهما . - ٢
 وجوب اهلدي على من أحصر . - ٣
 استدل بعض العلماء Qذه اآلية على أن وجوب احلج على الرتاخي ليس على الفورية . - ٤

إال يف  eفهذه اآلية نزلت يف السنة السادسة ، ومل حيج الرسول ) ...َوأَِمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَِّه  (كان بقوله   قالوا : ألن فرض احلج
  العام العاشر من اهلجرة .

  : أن وجوب احلج على الفور . والصحيحوهذا قول ضعيف ، 
  لة .وهذا قول املالكية وبعض الشافعية ، وهو ظاهر املذهب عند احلناب

( َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبيًال َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ اللََّه قالوا : ألن فرض كان يف السنة التاسعة يف قوله تعاىل : 
  ع فيهما .وأما اآلية السابقة فإمنا فيها وجوب إمتام احلج والعمرة بعد الشرو ) َغِينٌّ َعِن اْلَعاَلِمنيَ 

يف قصة احلديبية أنه قال ألصحابه ( قوموا فاحنروا ، مث احلقوا ، قال : فواهللا ما قام منهم رجل ... فغضب  eمث إن الرسول 
  على أم سلمة مغضباً . e... دخل على أم سلمة مغضباً ) ولو مل يكن األمر للفور ما دخل رسول اهللا  eالنيب 

 على وجوب العمرة ، وهذا مذهب احلنابلة .استدل بعض العلماء يف هذه اآلية  - ٥
قال ابن قدامة : روي ذلك عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن املسيب وسعيد بن جبري وعطاء وطاووس 

  وجماهد واحلسن وابن سريين والشعيب . 
؛ على النساء جهاد ؟ قال : نعم ، عليهم واستدلوا أيضًا مبا رواه أمحد وابن ماجه عن عائشة قالت  ( قلت : يا رسول اهللا 

  جهاد ال قتال فيه : احلج والعمرة ) .
  يف الوجوب ، ألن ( على ) من صيغ الوجوب . ة: فقوله ( عليهن ) ظاهر  قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اهللا

  قال للسائل  ( حج عن أبيك واعتمر ) . eومبا رواه اخلمسة وصححه الرتمذي أن النيب 
  بعض العلماء إىل أMا غري واجبة ، وهذا مذهب املالكية وأهل الرأي .وذهب 

) : (ال، وأن تعتمر خري لكربين عن العمرة، أواجبة هي ؟ قال: يا رسول اهللا؛ أخأعرايب فقال eأتى النيب حلديث جابر قال (
  رواه أمحد والرتمذي وهو ضعيف .
  عمرة تطوع ) . رواه ابن ماجه وهو ضعيف .: ( احلج جهاد وال eوعن طلحة قال : قال رسول اهللا 
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ورجح هذا القول الشوكاين والصنعاين ، حيث قال يف سبل السالم : األدلة ال تنهض عند التحقيق على اإلجياب الذي األصل 
  فيه عدمه .

 حترمي حلق شعر الرأس ، وأن حلقه من حمظورات اإلحرام .- ٥
  شعر الرأس حتصل به النظافة . قال العلماء : إن العلة هي الرتفه ، ألن حلق

  وأكثر العلماء أن ذلك يشمل شعر الرجل والساق والصدر والشارب قياساً على شعر الرأس الحتاد العلة .
  وقاس كثري من العلماء على إزالة الشعر ، تقليم األظافر جبامع الرتفه .

 .) يٌَة ِمْن ِصَياٍم أَْو َصَدقٍَة أَْو ُنُسٍك ( َفِفدْ أن من حلق رأسه ملرض أو قمل أو غريه ؛ فعليه الفدية ، لقوله  - ٦
  والفدية : ما يعطى فداء لشيء .

  والفدية : هي إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع ، أو صيام ثالثة أيام متتابعة أو متفرقة ، أو ذبح شاة .
  .) ( َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم أَْو َصَدقٍَة أَْو ُنُسٍك الدليل قوله تعاىل : 

  . e( صيام ) جممل مل يبينه اهللا عز وجل ، لكن بينها رسول اهللا 
  . e( أو صدقة ) جمملة أيضاً ، لكن بينها الرسول 

  ( أو نسك ) مبني ، ألن النسك هو الذبيحة ، كما مر يف حديث كعب بن عجرة .
 وقد اختلف العلماء يف القدر الذي جتب فيه الفدية .

  ات ، قال القاضي : هذا املذهب ، وهو قول احلسن وعطاء والشافعي .قال بعضهم : إذا حلق ثالث شعر 
  وقال بعضهم : إذا حلق أربع شعرات .

  وقال بعضهم : إذا حلق ما به إماطة األذى فعليه الفدية ، وهذا مذهب مالك .
  أنه افتدى . eحجم وهو حمرم يف رأسه ، ومل ينقل عن النيب  e، ألن النيب  الراجحوهذا القول هو 

  أن هذه الفدية على التخيري . - ٧
 التيسري على العباد ، وذلك بوقوع هذه الفدية على التخيري . - ٨
 جواز التمتع . - ٩
 أن من مل جيد اهلدي فإنه يصوم ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع . -١٠
 وجوب تقوى اهللا و5ديد من خالف ذلك . -١١
َرَض ِفيِهنَّ اْلحَ (   ْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر يـَْعَلْمُه اللَُّه اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن فـَ جَّ َفال رََفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ َوَما تـَ

َر الزَّاِد التـَّْقَوى َواتـَُّقوِن يَا ُأوِلي اْألَْلَبا   ب ) .َوتـََزوَُّدوا فَِإنَّ َخيـْ
  ] . ١٩٧[ البقرة : 

 ---------  
  أي : احلج وقته أشهر معلومات .) اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت ( 
  ة .) أي : معروفات مشهورات ، وهي ثالثة أشهر : شول وذو القعدة وذو احلجَمْعُلوَماٌت قوله ( •

األول ، وأن  أشهر احلج ثالثة : شوال وذو القعدة  والصحيحشوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة وهذا املذهب  وقيل :
قول ( احلج أشهر معلومات ) وأشهر مجع ، وأقل اجلمع ثالثة يف اللغة ، وما يضعف القول وشهر ذي احلجة كامًال ألن اهللا ي

  ) من ذي احلجة يفعل فيها احلج الرمي واملبيت ، فكيف خنرجها من أشهر احلج ؟ ١٣،  ١٢،  ١١األول أن من أيام احلج ( 
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  شهره كرمضان .فال يصح اإلحرام باحلج قبل أ •
  .يصريه فرضاً حىت ولو كان حج نفل، ألن اإلحرام والشروع به أي: فمن أحرم فيهن باإلحرام)  اْلَحجَّ َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ ( 
  .ى لزوم اإلحرام باحلج واملضي فيه، وفيه داللة عل) أي: أوجب بإحرامه حجاً َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ احلَْجَّ : ( قال ابن كثير •
  ض هاهنا اإلجياب واإللزام .: أمجعوا على أن املراد من الفرْ  قال ابن جرير •
أي : يف أشهر احلج ، واملراد بعضها ، أي : شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة ، ألن ما بعد طلوع  ) ِفيِهنَّ  قوله ( •

( احلج عرفة ، فمن جاء ليلة مجع قبل الفجر  eالنتهاء وقت الوقوف بعرفة ، وقد قال  الفجر يوم النحر ليس حمًال لإلحرام
  ك ) رواه أبو داود .فقد أدر 

  الرفث : اجلماع ومقدماته القولية والفعلية .) َفال رََفَث  (
َلَة الصَِّياِم الرََّفُث أي : من أحرم باحلج أو العمرة فليجتنب الرفث ، وهو اجلماع كما قال تعاىل (قال ابن كثير :  • ُأِحلَّ َلُكْم لَيـْ

  . املباشرة والتقبيل وحنو ذلك ) وكذلك حيرم تعاطي دواعيه من ِإَىل ِنَساِئُكمْ 
  الفسوق املعاصي مجيعها ، برتك املأمورات وارتكاب احملظورات .) َوال ُفُسوَق ( 

كيوم ولدته أمه ) رواه البخاري ، وقيل   ق رجعـ( من حج ومل يرفث ومل يفس eفالواجب على احلاج اجتناب مجيع املعاصي لقوله 
  أرجح ورجحه ابن كثري . املراد بالفسوق هاهنا السباب ، واألول

  :ويف الفسوق ثالثة أقوال  قال ابن الجوزي : •
  : أنه السباب ، قاله ابن عمر ، وابن عباس ، وإبراهيم يف آخرين .  أحدها 

أنه  والثالث :ظامل ، رواه الضحاك عن ابن عباس .  : أنه التنابز باأللقاب ، مثل أن تقول ألخيك : يا فاسق ، ياوالثاني 
، قاله احلسن ، وعطاء ، وطاووس ، وجماهد ، وقتادة يف آخرين ، وهو الذي خنتاره ، ألن املعاصي تشمل الكل ، وألن املعاصي 

  الفاسق : اخلارج من الطاعة إىل املعصية .
، وال ومسائله اخلصام واملنازعة واملغاضبة ، أي: وال جدال وال خصام يف احلج، ال يف أحكامهاجلدال و )  َوال ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ ( 

  يف غري ذلك من املخاصمات واملنازعات يف أمور الدين والدنيا وقت احلج .
فاملنهي عنه هو ما ، واتفقوا على أن ا]ادلة يف إنكار املنكر وإقامة حدود الدين ليست من املنهي عنه  قال ابن عاشور : •

ال اجلدال من التفصيل كانت اآلية جمملة فيما يفسد احلج وألجل ما يف أحو ، جير إىل املغاضبة واملشامتة وينايف حرمة احلج 
  فريجع يف بيان ذلك إىل أدلة أخرى .من أنواع اجلدال 

هللا ، والتقرب إليه مبا أمكن من القربات ، والتنزه عن مقارفة  واالنكسارواملقصود من احلج ، الذل  وقال السعدي : •
س له جزاء إال اجلنة ، وهذه األشياء وإن كانت ممنوعة يف كل مكان وزمان ، السيئات ، فإنه بذلك يكون مربوراً ، واملربور لي

  فإنه يتغلظ املنع عنها يف احلج .
ْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر  (   قليالً كان أو كثرياً ، صغرياً كان أو كبرياً .) َوَما تـَ

  . أي : حييط به علماً وحيصيه عدداً وجيازيكم عليه) يـَْعَلْمُه اللَُّه ( 
  هذا ترغيب وحث على اإلكثار من أفعال اخلري من أنواع القربات ، وأنه لن يضيع عند اهللا .ويف  •

  ) . َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخْرياً يـََرهُ كما قال تعاىل (
  ) . اتُِبونَ َفَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاِحلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفال ُكْفرَاَن ِلَسْعِيِه َوِإنَّا لَُه كَ وقال تعاىل (

َنا Qَِا وََكَفى بَِنا َحاِسِبنيَوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة َفال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيئاً َوِإْن َكاَن ِمثْـَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْردَ (وقال تعاىل   .)ٍل أَتـَيـْ
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  ) . ٌن َفال َخيَاُف ظُْلماً َوال َهْضماً َوَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاِحلَاِت َوُهَو ُمْؤمِ وقال تعاىل (
أي : تزودكم يف سفركم إىل احلج مبا حتتاجونه من مال ومأكل ومشرب وأثاث وغري ذلك ، ألن الواجب على ) َوتـََزوَُّدوا ( 

  اإلنسان أن يستغين مبا آتاه اهللا عما يف أيدي الناس ما استطاع إىل ذلك سبيًال .
كان أهل اليمن حيجون وال يتزودون ويقولون : حنن املتوكلون ، فإذا قدموا مكة سألوا الناس ،   عن عكرمة عن ابن عباس قال (

َر الزَّاِد التـَّْقَوىفأنزل اهللا (    ) رواه البخاري . َوتـََزوَُّدوا فَِإنَّ َخيـْ
  التقوى ، وهو األرجح ملا بعده .ب لآلخرة: تزّودوا  وقيل: امحلوا زاداً يف السفر ،  قيل) َوتـََزوَُّدوْا  : ( قال في التسهيل •
فيه األمر باختاذ الزاد؛ ألن بعض العرب كانوا يقولون كيف حنّج بيت ربنا ، وال يطعمنا؟ ) َوتـََزوَُّدوْا ( قوله :  وقال الشوكاني •

فَِإنَّ ( ل الصاحلة فكانوا حيجون بال زاد ، ويقولون : حنن متوكلون على اهللا سبحانه ، وقيل : املعىن تزّودوا ملعادكم من األعما
َر الزاد التقوى    .واألّول أرجح كما يدل على ذلك سبب نزول اآلية ) َخيـْ

َر الزَّاِد التـَّْقَوى (   ، أي : فإن خري الزاد وأنفعه للعباد يف احلال واملآل واملعاد وأبلغه وأوصله إىل املقصود : تقوى اهللا) فَِإنَّ َخيـْ
، خري الزادين يف الدنيا واآلخرة، وهي الزاد الذي ال ينقطع نفعه، للدار اليت ال تزول وال حتول ، فهيبفعل أوامره واجتناب نواهيه

  يف جنات اخللود .
  : ملا أمرهم بالزاد للسفر يف الدنيا أرشدهم إىل زاد اآلخرة ، وهو استصحاب التقوى . قال ابن كثير •

  قال الشاعر :
  بعد املوت من قد تزودا إذا أنت مل ترحل بزاد من التقى        وشاهدتَ 

  ندمَت على أال تكون كمثلِه          وأنك مل ترصد ملا كان أرصدا .
البن عمر ( كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ) وكان ابن عمر يقول : إذا أصبحت فال تنتظر املساء ،  eوقال النيب 

  وإذا أمسيت فال تنتظر الصباح .
صٌل يف ِقَصر األمل يف الدنيا ، وأنَّ املؤمَن ال ينبغي له أن يتَّخذ الدُّنيا وطنًا ومسكنًا ، فيطمئّن وهذا احلديث أقال ابن رجب : 

  فيها ، ولكن ينبغي أْن يكوَن فيها كأنَّه على جناح سفر : يـَُهيُِّئ جهازَه للرحيل .
َا َهِذِه اْحلََياُة الدُّنـَْيا ( رعون أنّه قال وقد اتَّفقت على ذلك وصايا األنبياء وأتباعهم ، قال تعاىل حاكيًا عن مؤمن آل ف يَا قـَْوِم ِإمنَّ

  ) .َمَتاٌع َوِإنَّ اآلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقرَاِر 
ا َمثَلي وَمَثُل الدُّنيا كمثل راكٍب قاَل يف ظ( يقول  eوكان النَّيبُّ    . لِّ شجرٍة مث راَح وتركها )ـمايل ولِلدُّنيا إمنَّ

ألصحابه أنَّه قال هلم : اعُربوها وال تَعُمُروها  ، وُروي عنه أنَّه قال : من ذا الذي يبين على موِج البحر  uومن وصايا املسيح 
  .داراً ، تلُكُم الدُّنيا ، فال تتَّخذوها قراراً 

أمرحتٌل ؟ ال ، ولكن  ودخلوا على بعض الصاحلني ، فقلبوا بصرهم يف بيته ، فقالوا له : إنَّا نرى بيَتك بيَت رجٍل مرحتٍل ، فقال :
  أُْطَرُد طرداً .

يقول : إنَّ الدُّنيا قِد ارحتلت مدبرًة ، وإنَّ اآلخرة قِد ارحتلت مقبلًة ، ولُكلٍّ منهما بنون ، فكونوا من  tوكان عليُّ بُن أيب طالب 
  . عمل أبناء اآلخرة ، وال تكونوا من أبناء الدنيا ، فإنَّ اليوَم عمٌل وال حساب ، وغداً حساٌب وال

  .غُل باملدبرة ، ويُعِرض عن املقبلة تيش ،قال بعُض احلكماء : عجبُت ممَِّن الدُّنيا موليٌة عنه ، واآلخرة مقبلٌة إليه
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،  وقال ُعمُر بُن عبد العزيز يف خطبته : إنَّ الدُّنيا ليست بداِر قرارُِكم ، كتب اهللا عليها الفناء ، وكتب على أهلها منها الظََّعن
منها الرِّحلة بأحسن ما  -رمحكم اهللا  - عامٍر موثَّق عن قليٍل َخيَْرُب ، وكم من مقيٍم ُمغَتبٍط عما قليل َيظَعُن ، فأحسنوا  فكم من

  .حبضرتكم ِمن النقلة ، وتزوَّدوا فإنَّ خَري الزَّاد التقوى 
ه فيها على أحد حالني : إما أْن يكوَن كأنَّه وإذا مل تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ، وال وطنًا ، فينبغي للمؤمن أْن يكون حالُ 

ُري إىل بلِد غريب مقيٌم يف بلد ُغربٍة ، َمهُّه التزوُّد للرجوع إىل وطنه ، أو يكون كأنَّه مسافٌر غري مقيم البتَّة ، بل هو ليله وMارَه ، يس
  ذين احلالني .ابَن عمر أْن يكوَن يف الدُّنيا على أحد ه eاإلقامة ، فلهذا وّصى النَّيبُّ 

ب ) أي : يا أصحاب العقول واألفهام النرية ، اليت يَا أُوِيل اْألَْلَبابعد الرتعيب بالتقوى ، أمر Qا (ب ) َواتـَُّقوِن يَا ُأوِلي اْألَْلَبا( 
  5دي أصحاQا وترشدهم إىل ما ينفعهم ، ومتنعهم عما يضرهم .

ب ) يقول : واتقوا عقايب ، ونكايل ، وعذايب ملن خالفين ومل يأمتر بأمري ، يا ذوي َباَواتـَُّقوِن يَا أُوِيل اْألَلْ : ( قال ابن كثير •
  العقول واألفهام .

فيه التخصيص ألويل األلباب باخلطاب بعد حّث مجيع العباد على التقوى؛ ) واتقون يُأْوِيل األلباب ( وقوله : قال الشوكاني  •
  الناهضون Qا ، ولّب كل شيء خالصه .ألن أرباب األلباب هم القابلون ألوامر اهللا 

  واأللباب : مجع ُلٍب . •
  الفوائد :

  أن للحج أشهر معلومات .- ١
  أن اإلحرام باحلج ال يصح إال يف أشهره .- ٢
  أن اإلحرام باحلج أو العمرة ينعقد مبجرد نية الدخول يف النسك .- ٣
  أن من أحرم باحلج وجب عليه إمتامه ولو كان نفًال .- ٤
  اجلماع ومقدماته والفسوق واجلدال واخلصام والنزاع على احملرم .حترمي  - ٥
  الرتغيب يف فعل اخلري .- ٦
  علم اهللا جبميع األشياء . - ٧
  وجوب االستعداد بالزاد لسفر احلج والعمرة واالستغناء عن الناس . - ٨
  احلث على التزود بتقوى اهللا .- ٩
ْبتَـُغوا فَ (   ْضًال ِمْن رَبُِّكْم فَِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا اللََّه ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم َواذُْكُروُه َكَما لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَ

  ) . ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيمٌ ثُمَّ َأِفيُضوا ِمْن َحْيُث َأفَاَض النَّاُس َواْستَـْغِفُروا اللََّه .  َهَداُكْم َوِإْن ُكْنُتْم ِمْن قـَْبِلِه َلِمَن الضَّالِّينَ 
  ] . ١٩٩ – ١٩٨[ البقرة : 

 ---------  
ْبتَـُغوا َفْضًال ِمْن رَبُِّكْم (  وا   ( عن ابن عباس، قال )لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَ كانت عكاظ وَجمَنَّة، وذو ا]از أسواق اجلاهلية، فتأمثَّ

  ج .يف مواسم احل)  ال ِمْن رَبُِّكْم ـوا َفضْ ـْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْبتَـغُ لَْيَس َعلَ  (  أن يتجروا يف املواسم  فنزلت
لَْيَس َعَلْيُكْم (  ابن عباس، قال: كانوا يـَتَّقون البيوع والتجارة يف املوسم، واحلج، يقولون: أيام ذكر، فأنزل اهللاعن  وروى أبو داود

  ) .ُجَناٌح َأْن تـَْبتَـُغوا َفْضال ِمْن رَبُِّكْم 
  .ربكم بالتجارة يف موسم احلج، بالبيع والشراء وغري ذلك: ليس عليكم حرج وال إمث أن تطلبوا زيادة الرزق من املعىنو  •



 ٣٢٩

  لكن إن كان هو املقصود بالسفر للحج ، فليس لصاحبه سواه ، ألن األعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى . •
  ت : الدفع واالنصراف منها إىل مزدلفة .اإلفاضة من عرفا) فَِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت ( 

  وعرفات : علم على مكان وقوف احلجاج يوم التاسع من ذي حلجة .
  :مسيت بذلك  •
  : الرتفاعها عما حوهلا . قيل
  ن الناس يعرتفون فيها بذنوQم .: أل وقيل
  : ألن آدم ملا أهبط هو وزوجته حواء تعارفا يف هذا املكان ، وقيل غري ذلك . وقيل

ومسيت عرفات؛ ألن الناس يتعارفون فيه . وقيل : إن آدم التقى هو وحواء فيها ، فتعارف . وقيل : غري :  الشوكاني قال •
  ع .أنه اسم مرجتل كسائر أمساء البقا ذلك ، قال ابن عطية : والظاهر : 

  ( احلج عرفة ) . eوالوقوف بعرفة هو أهم وأعظم أعمال احلج وأركانه قال  •
املشعر احلرام مكان أداء الشعرية من شعائر اهللا ، واملراد هنا املزدلفة كلها ، أي : فاذكروا ) لََّه ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم فَاذُْكُروا ال( 

  اهللا بألسنتكم وقلوبكم وجوارحكم بصالة املغرب والعشاء والفجر ودعائه وتكبريه و5ليله وتوحيد .
وفيه ( ... حىت أتى املزدلفة فصلى Qا املغرب والعشاء  eجابر يف صفة حج النيب وقيل : املشعر احلرام جبل هناك ، حلديث 

. مث ركب القصواء حىت أتى املشعر احلرام فاستقبل القبلة فدعاه وكربه وصلى الفجر حني تبني له الصبح ..بأذان واحد وإقامتني 
  س ... ) رواه مسلم .وهلله ووحده ، فلم يزل واقفاً حىت أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشم

  .أن املشعر احلرام جزء من مزدلفة ، ويفيدملشعر احلرام ما يدل على التغاير: حىت أتى ا قال. مثففي قوله : حىت أتى املزدلفة ..
  وقوله ( احلرام ) أي : ذو احلرمة ، ألنه داخل احلرم ، فمزدلفة داخل احلرم . •
ز وجل بذكره عند املشعر احلرام ، مث أكد األمر بذلك مقرونًا بتنبيههم مبا أنعم به عليهم من أمر اهللا ع)  َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكمْ ( 

  . هدايتهم وتوفيقهم للطريق املستقيم ، وملعرفة مشاعر احلج ومناسكه وأحكامه خاصة
: وفق ليها، أيم إ: واذكروه على الصفة اليت هداكم وأرشدكالكاف يف قوله (كما هداكم) حيتمل أن تكون للتشبيه، أي •

  شرعه .
  لكم . للتعليل ، أي : واذكروه هلدايته وحيتمل أن تكون
) أي : اذكروا اهللا تعاىل ، كما مّن عليكم باهلداية بعد الضالل ، وكما علمكم  َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكمْ : قوله تعاىل ( قال السعدي

  ومقابلتها بذكر املنِعم بالقلب واللسان . ما مل تكونوا تعلمون ، فهذه من أكرب النعم اليت جيب شكرها
  . eأي : قبل هداه لكم مبا أنزل عليكم من القرآن وبعثة حممد ) َوِإْن ُكْنُتْم ِمْن قـَْبِلِه ( 
  أي : التائهني البعيدين عن طريق احلق ، وعن معرفة مشاعر احلج ومناسكه وأحكامه .)  َلِمَن الضَّالِّينَ ( 
حيتمل : أن يكون املراد باإلفاضة هنا الدفع من املشعر احلرام ، أي : من مزدلفة إىل مىن )  النَّاسُ  َحْيُث َأفَاضَ  ثُمَّ َأِفيُضوا ِمنْ  (

  لرمي مجرة العقبة وذبح اهلدي .
من املكان الذي  ) ِمْن َحْيُث أَفَاضَ ) أي : مث ادعوا (فَِإَذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت  وحيتمل أن يكون تأكيد لقوله تعاىل قبل هذا (

  وقف فيه الناس ودفعوا منه وهو عرفات .
بل   ،كانوا ال يقفون مع الناس بعرفات للحمس من قريش ، ألMم   )ُمثَّ أَِفيُضوْا  (قيل : اخلطاب يف قوله : قال الشوكاني  •

  .لة ال للرتتيب لعطف مجلة على مج »مث«على هذا تكون كانوا يقفون باملزدلفة ، وهي من احلرم ، فأمروا بذلك ، و 
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كون أمرًا هلم وقيل : اخلطاب جلميع األمة ، واملراد بالناس إبراهيم ، أي : مث أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم ، فيحتمل أن ي 
، وقد على باQا أي: للرتتيب» مث«، اضة أخرى، وهي اليت من املزدلفة، وعلى هذا تكونوحيتمل أن يكون إف ،باإلفاضة من عرفة

  ر .حتمال األخري ابن جريرجح هذا اال
  أي : اطلبوا من اهللا مغفرة الذنوب . )َواْستَـْغِفُروا اللََّه  (
  وكثرياً ما يأيت األمر باالستغفار بعد االنتهاء من األعمال : •

 ُمثَّ أمر اهللا وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات وهو أجل املواقف وأفضلها ، فقال (ففي هذه اآلية 
  ) . أَِفيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس َواْستَـْغِفُروا اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

  ) . َواْلُمْستَـْغِفرِيَن بِاْألَْسَحارِ وقال تعاىل ( 
  ) . من الصالة استغفر ثالثاً ...كان إذا سلم   eويف الصحيح ( أن النيب 

َورَأَْيَت النَّاَس .  ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتحُ ، واقرتاب أجله ، فقال يف آخر سورة أنزلت عليه (الرسالة  وأمره باالستغفار بعد أداء 
  ) .   َفَسبِّْح ِحبَْمِد رَبَِّك َواْستَـْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّاباً .  يَْدُخُلوَن ِيف ِديِن اللَِّه أَفْـَواجاً 

  يليق جبالله وكربيائه . ودهم تقصريهم فيها ، وتْرك القيام هللا Qا كماـلشهواحلكمة من ذلك : قال ابن القيم :  •
  ولعل من اِحلكم : دفع العجب ورؤية النفس .

من يرى أنه : ينبغي للعبد ، كلما فرغ من عبادة ، أن يستغفر اهللا عن التقصري ، ويشكره على التوفيق ، ال ك يقال السعد •
ومنزلة رفيعة ، فهذا حقيق باملقت ، ورد الفعل ، كما أن األول ،  به ، وجعلت له حمالً قد أكمل العبادة ، ومّن Qا على ر 

  يق بالقبول والتوفيق ألعمال أخر .حق
  . )ٍة ِإنَّ رَبََّك َلُذو َمْغِفرَ ) وقال تعاىل (ِإنَّ رَبََّك َواِسُع اْلَمْغِفَرِة  أي : ذو مغفرة واسعة كما قال تعاىل () ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر ( 

  : الغفور : الذي مل يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب . قال السعدي
  قال ابن القيم :

  وهو الغفور فلو أتى بقراQا      من غري شرك بل من العصيان
  بحانه هو واسع الغفران ـران ملء قراQا       سـألتاه بالغف

يدين قال ( eوبته ، كما يف حديث ابن عمر يف املناجاة أن رسول اهللا واملغفرة : هي سرت الذنب عن اخللق ، والتجاوز عن عق
فيقرره بذنوبه ، فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟  –أي سرته ورمحته  –حىت يضع كنفه  –عز وجل  –املؤمن يوم القيامة من ربه 

قال اهللا : سرت5ا عليك يف الدنيا  أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم ، أي ريب ، حىت إذا قرره بذنوبه ، ورأى يف نفسه أنه هلك ،
  ) رواه البخاري ومسلم .رها لك اليوموأنا أغف

  ومنه مسي املغفر ، وهو البيضة اليت توضع على الرأس تسرته وتقيه السهام .
  اآلثار املرتتبة على معرفتنا Qذا االسم : •

  حمبة اهللا ومحده وشكره على رمحته لعباده وغفرانه لذنوQم . أوًال :
هما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة اهللا مفتح باب الرجاء واملغفرة للشاردين عن اهللا تعاىل واملسرفني على أنفسهم ، ف يًا :ثان

َوِإينِّ َلَغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل ملغفرة ) ، وقد تكفل اهللا باملغفرة ملن تاب (اسع اورمحته أعظم كما قال تعاىل ( إن ربك و 
ِإالَّ َمْن ) ، بل من فضله وجود وكرمه أن تعهد بأن يبدل سيئات املذنبني إىل حسنات قال تعاىل عن التائبني ( ُمثَّ اْهَتَدىَصاِحلًا 

  ) . ماً تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِحلاً فَُأولَِئَك يـَُبدُِّل اللَُّه َسيَِّئا5ِِْم َحَسَناٍت وََكاَن اللَُّه َغُفوراً َرِحي
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َوِإينِّ قال سبحانه ( ،اإلكثار من األعمال الصاحلة واحلسنات ألMا من أسباب احلصول على مغفرة اهللا للسيئات السالفة : ثالثاً 
  ) . َلَغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلاً ُمثَّ اْهَتَدى

 تعاىل حبجة اخلطايا والذنوب ويتجرأ على معصية اهللان كونه سبحانه غفوراً وغفارًا للذنوب ال يعين أن يسرف املسلم يف أ رابعًا :
  .)ْن َتُكونُوا َصاِحلَِني فَِإنَُّه َكاَن ِلْألَوَّاِبَني َغُفوراً إها وانتفاء موانعها قال سبحانه (، ألن املغفرة ال تكون إال بشروطأن اهللا غفور رحيم

، وال لذنوب، ألنه سبحانه وحده الذي ميلك غفران ااية شرهاالكرمي مغفرة الذنوب ووقسؤال اهللا عز وجل Qذا االسم  خامسًا :
  ميلك ذلك أحد سواه .

جماهدة النفس على التخلق خبلق الصفح عن الناس وسرت أخطائهم وعورا5م واالهتداء Qدي القرآن الكرمي الذي يأمر  سادسًا :
  ) . اْلَعاِفَني َعِن النَّاسِ ( و بالعفو عن الناس ومقابلة السيئة باحلسنة ، قال سبحانه يف وصف املتقني 

) وقال  فَِإْن َكذَّبُوَك فـَُقْل رَبُُّكْم ُذو َرْمحٍَة َواِسَعةٍ اسم من أمساء اهللا ، متضمن لصفة الرمحة هللا الواسعة كما قال تعاىل ( ) . رَِحيمٌ ( 
ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكُتبُـَها لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُهْم ِبآياتَِنا   َوَرْمحَِيت َوِسَعتْ ) وقال تعاىل (  َورَبَُّك اْلَغِينُّ ُذو الرَّْمحَةِ تعاىل (
  ) . يـُْؤِمُنونَ 

  ورمحة اهللا تنقسم إىل قسمني : •
ْرَحُم َمْن َيَشاُء َوِإلَْيِه يـَُعذُِّب َمْن َيَشاُء َويَـ ورمحة فعلية يوصلها من شاء من عباده ، كما قال تعاىل ( –رمحة ذاتية ثابتة هللا عز وجل 

  ) . تـُْقَلُبونَ 
  من آثار رمحته : •

سبحانه وتعاىل إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للناس وإخراجًا هلم من الظلمات إىل النور ، فالرسل رمحة من عند  من رحمته
  ) . َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِْلَعاَلِمنيَ اهللا لعباده قال تعاىل (

  .سبحانه وتعاىل مغفرته لذنوب عباده والصفح عنهم ، وتكفري سيئا5م ، وفتح باب التوبة هلم  ومن رحمته
  إىل غري ذلك .

  اآلثار املرتبة على معرفتنا Qذا االسم : •
ال تعد وال حتصى،  ، وذلك حينما يفكر العبد وينظر يف آثار رمحة اهللا يف اآلفاق ويف النفس واليتحمبة اهللا احملبة العظيمة أوًال :

  وهذا يثمر جتريد احملبة هللا والعبودية الصادقة له سبحانه وتقدمي حمبته على النفس واألهل واملال والناس مجيعاً .
عبودية الرجاء والتعلق برمحة اهللا وعدم اليأس من رمحة اهللا تعاىل ، فإن اهللا قد وسعت رمحته كل شيء ، وحسن الظن باهللا  ثانيًا :

  الفرج بعد الشدة من أجل العبادات .وانتظار 
اتصاف العبد بالرمحة وبذهلا لعباد اهللا تبارك وتعاىل ، وقد حض اهللا عباده على التخلق Qا ، ومدح Qا أشرف رسله فقال  ثالثًا :

أنه نيب الرمحة ،  e) ومن أمسائه  ْؤِمِنَني َرُؤوٌف َرِحيمٌ َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلمُ (
فيه ( أرحم  eومدح الصحابة بقوله ( رمحاء بينهم ) وُخص أبو بكر بينهم بالكمال البشري يف الرمحة بعد الرسل حيث قال 

  أميت أبو بكر ) رواه أمحد .
  الفوائد :

  جواز االجتار يف احلج وطلب الرزق يف البيع والشراء . - ١
  امتنان اهللا على عباده والتوسعة عليهم ودفع احلرج عنهم . - ٢
  مشروعية الوقوف بعرفات . - ٣
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  وجوب املبيت مبزدلفة . - ٤
  مشروعية ذكر اهللا عند املشعر احلرام . - ٥
  وجوب ذكر اهللا وشكره على نعمه العظيمة ومنها هدايته لعباده  . - ٦
  فضل ذكر اهللا ، وأن العبادات إمنا شرعت لذكر اهللا . - ٧
  وقوف بعرفة واإلفاضة منها .تأكيد ال - ٨
  مشروعية االستغفار بعد االستفاضة من عرفات واالنتهاء من أعمال احلج . - ٩
  اهللا ومها : الغفور والرحيم . أمساء إثبات امسني من -١٠

َيا َوَما َلُه ِفي فَِإَذا َقَضْيُتْم َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اللََّه َكذِْكرُِكْم آبَاءَُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكرًا َفِمَن النَّ (  اِس َمْن يـَُقوُل رَبـََّنا آتَِنا ِفي الدُّنـْ
َيا َحَسَنًة َوِفي اْآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ .  اْآلِخَرِة ِمْن َخالقٍ  ُهْم َمْن يـَُقوُل رَبـََّنا آتَِنا ِفي الدُّنـْ ُأولَِئَك َلُهْم َنِصيٌب .  َوِمنـْ
  ) . َسرِيُع اْلِحَسابِ ِممَّا َكَسُبوا َواللَُّه 

  ] . ٢٠٢ – ٢٠٠[ البقرة : 
 ---------  

  . يأمر تعاىل بذكره واإلكثار منه بعد قضاء املناسك وفراغها) فَِإَذا َقَضْيُتْم َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اللََّه ( 
 وحيمل، : كان أيب يطعم  ول الرجل منهمفيق أهل اجلاهلية يقفون يف املوسم عن ابن عباس قال : كان   )َكذِْكرُِكْم آبَاءَُكْم ( 

 فَاذُْكُروا اللََّه َكذِْكرُِكْم آبَاءَُكْم أَْو َأَشدَّ (  eفأنزل اهللا على حممد م ، ليس هلم ذكر غري فعال آبائه ، وحيمل الديات، اَحلَماالت 
  راً ) .ذِكْ 

  وء .وقيل : استغيثوا باهللا واجلئوا إليه كما يستغيث الصغري بأبيه إذا مسه س
  والتكرير وتعمري أوقات الفراغ به . : واملراد تشبيه ذكر اهللا بذكر آبائهم يف الكثرة قال ابن عاشور •
  ليست ( أو ) هاهنا للشك قطعاً ، وإمنا هي لتحقيق اخلرب عنه بأنه كذلك أو أزيد منه .) َأْو َأَشدَّ ِذْكراً ( 
َيا َوَما لَُه ِفي اْآلِخَرِة ِمْن َخالقٍ  َفِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل رَبـََّنا آتَِنا ِفي(  هذا ذم ملن يسأل اهللا تعاىل الدنيا وملذا5ا دون )  الدُّنـْ

  اآلخرة .
ال يريد واَخلالق : النصيب ، أي : وما هلذا الداعي يف اآلخرة من نصيب؛ ألن مهه مقصور على الدنيا قال الشوكاني :  •

عىن النهي عن االقتصار على طلب الدنيا ، والذّم ملن جعلها غاية رغبته ، ويف هذا اخلرب م ،غريها ، وال يطلب سواها 
  ومعظم مقصوده .

ُهْم (    أي : ومن الناس قسم موفقون يدعون رQم ويسألوMم من خريي الدارين ، يف أمور دينهم ودنياهم فيقولون :) َوِمنـْ
َيا َحَسَنًة  ( ، ومن املتاع احل، تشمل كل خري الدنيا من التوفيق للعلم النافع والعمل الص الدنيااملراد باحلسنة يف) رَبـََّنا آتَِنا ِفي الدُّنـْ

  احلسن يف هذه احلياة ، من صحة يف البدن ، وفسحة يف السكن ، وسعة يف الرزق .
  وجه اهللا الكرمي . احلسنة يف اآلخرة اجلنة وما فيها من ألوان وأنواع النعيم ، وأعالها النظر إىل) َوِفي اْآلِخَرِة َحَسَنًة ( 
  .بة هلا ، وحفظنا أيضاً من دخوهلا، ولك حبفظنا من الذنوب املوج: اجعل لنا وقاية من عذاب النار أي)  َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ ( 

  ) . نَّ َعَذابـََها َكاَن َغرَاماً َوالَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبـََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم إِ  كما قال تعاىل (، ومن صفات عباد اهللا اخلوف منها
  ؟ مل زاد يف الدعاء ( وقنا عذاب النار ) فإن قيل : •
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ا فأريد التصريح يف نهاجلواب : إمنا زاد يف الدعاء ( وقنا عذاب النار ) ألن حصول احلسنة يف اآلخرة قد يكون بعد عذاب م
  الدعاء بطلب الوقاية من النار.   ( تفسري ابن عاشور ) .

  لدعاء من أعظم األدعية وأمجعها وأكملها .وهذا ا •
  ) . هم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ...( الل eعن أنس . قال ( كان أكثر دعاء النيب 

فإن احلسنة يف الدنيا تشمُل كّل مطلوب دنيوي ، : مجعت هذه الدعوُة كلَّ خري يف الدنيا ، وصَرفت كّل شر  قال ابن كثير •
زوجة حسنة ، ورزق واسع ، وعلم نافع ، وعمل صاحل ، ومركب هينء ، وثناء مجيل ، إىل غري ، من عافية ، ودار رحبة ، و 

وأما احلسنة يف اآلخرة  كلها مندرجة يف احلسنة يف الدنيا ،ذلك مما اشتملت عليه عباراُت املفسرين ، وال منافاة بينها ، فإMا  
يف الَعَرصات ، وتيسري احلساب وغري ذلك من أمور اآلخرة فأعلى ذلك دخول اجلنة وتوابعه من األمن من الفزع األكرب 

  رام .الصاحلة ، وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسري أسبابه يف الدنيا ، من اجتناب احملارم واآلثام وترك الشبهات واحل
  فيه قوالن : ( ُأولَِئَك )
آلخرة ، والدليل عليه أنه تعاىل ذكر حكم الفريق األول حيث قال نه إشارة إىل الفريق الثاين فقط الذين سألوا الدنيا واأأحدهما : 
  اآلخرة ِمْن خالق ) . ( َوَما َلُه ِيف 

  : أنه راجع إىل الفريقني أي لكل من هؤالء نصيب من عمله على قدر ما نواه . والقول الثاني
  أي : هلم حظ .)  َلُهْم َنِصيبٌ ( 
َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِمُلوا َوَما  يب من كسبهم وجزاء أعماهلم كما قال تعاىل (صؤالء نأي : فكل من هؤالء وه) ِممَّا َكَسُبوا  (

  .)  رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا يـَْعَمُلونَ 
أن جميئه قريب وسريع ، وكل ما  –الذي يقع فيه احلساب  –حيتمل معنيان : حيتمل أن يوم األخر  )  َواللَُّه َسرِيُع اْلِحَسابِ ( 

  آت قريب واهللا  أخرب عن أمر الساعة أنه كلمح البصر أو هو أقرب .هو 
  ) . اقْـتَـَرَب لِلنَّاِس ِحَسابـُُهْم َوُهْم ِيف َغْفَلٍة ُمْعرُِضونَ كما قال تعاىل (

  ) . اقْـتَـَرَبِت السَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمرُ وقال تعاىل (
لوقني فإMم إذا كثر ذلك ثرة اخللق الذين حياسبهم ، خبالف حال املخ: أن ذلك احلساب ال يطول لك -وهو املتبادر  - وحيتمل  

  الذي تستغرقه تلك احملاسبة .عليهم فإن ذلك يقتضي طول الوقت 
  ) . ُمثَّ ُردُّوا ِإَىل اللَِّه َمْوالُهُم احلَْقِّ َأال لَُه احلُْْكُم َوُهَو َأْسرَُع اْحلَاِسِبنيَ كما قال تعاىل (

  على كمال قدرته ووجوب احلذر منه . ساب اخلالئق على كثرة عددهم وكثرة أعماهلم ليدلّ وصف نفسه بسرعة حو  •
  الفوائد :

  فضل ذكر اهللا . - ١
  ينبغي أن يكون ذكر اهللا أكثر من كل شيء . - ٢
  انقسام الناس فيما يطلبون .- ٣
  إثبات اآلخرة .- ٤
  . ) سنة وقنا عذاب النارربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة ح( فضل هذا الدعاء :  - ٥
  عدل اهللا .- ٦
  إثبات احلساب . - ٧
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  متام قدرة اهللا تعاىل . - ٨
  إثبات علم اهللا  - ٩
َعجََّل ِفي يـَْوَمْيِن َفال ِإْثَم َعَلْيِه َوَمْن تََأخََّر َفال ِإثْ (  اتـَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َم َعَلْيِه ِلَمِن اتـََّقى وَ َواذُْكُروا اللََّه ِفي أَيَّاٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن تـَ

  ) . أَنَُّكْم ِإلَْيِه ُتْحَشُرونَ 
  ] . ٢٠٣[ البقرة : 

 ----------  
  . بألسنتكم وقلوبكم وجوارحكم ، بتكبريه و5ليله وحتميده وغري ذلك من أنواع الذكر) َواذُْكُروا اللََّه ( 
  ، والثاين عشر ، والثالث عشر من ذي احلجة .وهي أيام التشريق ، احلادي عشر ) ِفي أَيَّاٍم َمْعُدوَداٍت ( 
َعجََّل ِفي يـَْوَمْينِ (    خرج من مىن ونفر منها قبل غروب مشس اليوم الثاين .أي : )  َفَمْن تـَ
  أي : فال حرج عليه .) َفال ِإْثَم َعَلْيِه  (

  بأن بات Qا ليلة الثالث ورمى من الغد .) َوَمْن تََأخََّر ( 
  أي : فال حرج عليه أيضاً . ) هِ َفال ِإْثَم َعَليْ ( 

  .زيادة أجر عمله يف اليوم الثالث ، لكن ملن تأخرا من التخفيف والتيسري على األمة، وهذيومني والتأخر، التعجل يف فكل ذلك
  . عنه به ، وانتهاء عما Mى اهللا ) للذي اتقى اهللا يف أعمال احلج ومناسكه وغريها ، فعًال ملا أمر اهللاِلَمِن اتـََّقى (  

  ( من حج فلم يرفث ومل يفسق ... ) . eكما قال 
  ( احلج املربور ليس جزاء إال اجلنة ) . eوقال 

  بفعل أوامره واجتناب نواهيه .) َواتـَُّقوا اللََّه ( 
وال جيعلوا  ،وصية جامعة للراجعني من احلج أن يراقبوا تقوى اهللا يف سائر أحواهلم وأماكنهم ( واتقوا اهللا )  قال ابن عاشور : •

تقواه خاصة مبدة احلج كما كانت تفعله اجلاهلية فإذا انقضى احلج رجعوا يتقاتلون ويغريون ويفسدون ، وكما يفعله كثري من 
  صاة املسلمني عند انقضاء رمضان. ع

  ه تعرضون يوم القيامة وحتاسبون .أي : واعلموا أنكم إليه ترجعون ، ولديه جتمعون ، وعلي)  َواْعَلُموا أَنَُّكْم ِإلَْيِه ُتْحَشُرونَ ( 
  ) . َواتـَُّقوا يـَْوماً تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَىل اللَِّه ُمثَّ تـَُوىفَّ ُكلُّ نـَْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ال يُْظَلُمونَ قال تعاىل (

َنا ِإيَابـَُهمْ وقال تعاىل ( َنا ِحَسابـَُهمْ .  ِإنَّ ِإلَيـْ   ) . ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ
  علم بأننا إليه راجعون ، ألن العلم بذلك أعظم واعظ حيمل على تقوى اهللا .وأمر اهللا بأن ن

: وإمنا حذرهم اهللا تعاىل ، ألMم إذا رجعوا من حجهم ، جيرتئون على اهللا تعاىل باملعاصي ، فحذرهم عن  قال السمرقندى -
  بأعمالكم. فيجازيكم نَُّكْم ِإلَْيِه ُحتَْشُروَن ) واتقوا اهللا واعلموا أَ فقال (  ذلك

  الفوائد :
  ذكر اهللا يف هذه األيام املعدودات .- ١
  جواز التعجل والتأخر يف احلج .- ٢
  سعة فضل اهللا وتيسريه على عباده . - ٣
  وجوب تقوى اهللا .- ٤
  قرن املواعظ بالتخويف .- ٥



 ٣٣٥

َيا َوُيْشِهُد اللَّ (   ْولُُه ِفي اْلَحَياِة الدُّنـْ َوِإَذا تـََولَّى َسَعى ِفي .  َه َعَلى َما ِفي قـَْلِبِه َوُهَو أََلدُّ اْلِخَصامِ َوِمَن النَّاِس َمْن يـُْعِجُبَك قـَ
ْثِم َفَحْسُبُه جَ .  اْألَْرِض لِيُـْفِسَد ِفيَها َويـُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّه ال ُيِحبُّ اْلَفَسادَ  َهنَُّم َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق اللََّه َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة بِاْإلِ

  ) . َولَِبْئَس اْلِمَهادُ 
  ] . ٢٠٦ - ٢٠٤[ البقرة : 

 ----------  
َيا (   ْولُُه ِفي اْلَحَياِة الدُّنـْ أي : ومن الناس فريق يروقك كالمه يا حممد ويثري إعجابك خبالبة لسانه ) َوِمَن النَّاِس َمْن يـُْعِجُبَك قـَ

  وقوة بيانه .
  ) . َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا بِاللَّهِ (  مبعىن بعض كما يف قوله تعاىل ) من( و •
أي ومن الناس من يظهر لك ما يعجبك من القول وهو اإلميان وحب اخلري  eواخلطاب إما للنيب قال ابن عاشور :  •

  . واإلعراض عن الكفار
وتنبيهه هلم إىل استطالع ، ملنافقني للمسلمني من أن تروج عليهم حيل ا اً حتذير ، وجيوز أن اخلطاب لغري معني ليعم كل خماطب 

  ه .أحوال الناس وذلك ال بد من
وأظهر اإلسالم ويف باطنه خالف  eنزلت يف األخنس بن َشرِيق الثقفي، جاء إىل رسول اهللا  إMا قال بعض العلماء : •

  ذلك.
الّرجيع وعابُوهم، فأنزل اهللا يف ذم أMا نزلت يف نفر من املنافقني تكلموا يف ُخَبيب وأصحابه الذين قتلوا ب :وقال بعضهم  

  ه ) .َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشرِي نـَْفَسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِة اللَّ ه ( املنافقني ومدح ُخَبيب وأصحاب
  وقيل بل ذلك عام يف املنافقني كلهم وهذا قول قتادة، وجماهد، والرّبيع ابن أنس، وغري واحد، وهو الصحيح. قال ابن كثير :

اختيار أكثر احملققني من املفسرين ، أن هذه اآلية عامة يف حق كل من كان موصوفًا Qذه الصفات  ...  لرازي :قال ا •
  ة .املذكور 

واملراد من القول هنا ما فيه من داللته على حاله يف اإلميان والنصح للمسلمني، ألن ذلك هو الذي يهم  قال ابن عاشور : •
ألن املقصود ما يضاد قوله: وهو ألد ، وله يف فصاحة وبالغة؛ إذ ال غرض يف ذلك هنا الرسول ويعجبه، وليس املراد صفة ق

  ه .اخلصام إىل آخر 
قوله تعاىل ( يف احلياة الدنيا ) قيل : أي يف هذه احليا الدنيا فقط ، وأما يف اآلخرة فاحلاكم فيها عالم الغيوب الذي يطلع  •

  على القلوب والسرائر .
قيل: معناه أنه إذا أظهر للناس اإلسالم َحَلف وأشهد اهللا هلم: أن الذي يف قلبه موافق  )َعَلى َما ِفي قـَْلِبِه  َوُيْشِهُد اللَّهَ (  

  ر .ن زيد بن أسلم، واختاره ابن جريللسانه. وهذا املعىن صحيح، وقاله عبد الرمحن ب
ظاهر تودده بإشهاد اهللا تعاىل على أن ما يف قلبه أنه يقرن حسن قوله و  ومعىن ( يشهد اهللا على ما يف قلبه ): قال ابن عاشور 

  مطابق ملا يف لفظه ، ومعىن إشهاد اهللا حلفه بأن اهللا يعلم إنه لصادق.
  ) . ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني َلَكاِذبُونَ َهُد ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَِّه َواللَُّه يـَْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُه َواللَُّه َيشْ قال تعاىل (

  ) . َحيِْلُفوَن بِاللَِّه َلُكْم لِيُـْرُضوُكمْ وقال تعاىل (
م معه، بل عن احلق وال يستقي رَّ وَ ، ويـَزْ هكذا املنافق يف حال خصومته يكذب، و األلد يف اللغة هو األعوج)  َوُهَو أََلدُّ اْلِخَصامِ ( 

  ) متفق عليه .ب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمتن خان: إذا حدث كذنافق ثالث(آية امل e، كما قال يفرتي ويفجر
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  ( أبغض الرجال إىل اهللا األلد اخلصم ) . eويف البخاري عن عائشة . قالت . قال رسول اهللا 
والة السوء من  يفعله وقيل : إنه مبعىن الوالية : أي : إذا كان واليًا فعل ما، أي : أدبر ، وذهب عنك يا حممد  )َوِإَذا تـََولَّى  (

والقول األول أقرب إىل نظم اآلية ، ألن املقصود بيان نفاقه ، وهو أنه عند احلضور يقول ، قال الرازي : الفساد يف األرض 
  د .الكالم احلسن ويظهر احملبة ، وعند الغيبة يسعى يف إيقاع الفتنة والفسا

السعي هنا القصد ، كما قال تعاىل إخبارًا عن فرعون ( مث أدبر )  اْلَحْرَث َوالنَّْسلَ  َسَعى ِفي اْألَْرِض لِيُـْفِسَد ِفيَها َويـُْهِلكَ ( 
) أي : اقصدوا  ْيعَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يـَْوِم اجلُُْمَعِة فَاَسَعْوا ِإَىل ذِْكِر اللَِّه َوَذُروا اْلبَـ ..) وقال تعاىل (.يسعى 
وا ناوين بذلك صالة اجلمعة ، فإن السعي احلسي منهي عنه بالسنة النبوية ( إذا أتيتم الصالة فال تأتوها وأنتم تسعون ، واعمد

  وأتوها وعليكم السكينة والوقار ) .
القدمني إىل ما هو فساد يف األرض، كقطع الطريق، : السعي باملذكور حيتمل أن يكون املراد بهوالسعي : قال الشوكاني •

التدبري على املسلمني مبا ، كاملراد به العمل يف الفساد، وإن مل يكن فيه سعي بالقدمني ، وحيتمل أن يكونب املسلمنيوحر 
 يضّرهم، وأعمال احليل عليهم، وكل عمل يعمله اإلنسان جبوارحه، أو حواسه يقال له سعي، وهذا هو الظاهر من هذه اآلية.

والنسل، ، َحمل مناء الزروع والثمار   ة إال الفساد يف األرض، وإهالك احلرث، وهوفهذا املنافق ليس له مه:  قال ابن كثير •
  وهو نتاج احليوانات الذين ال قَوام للناس إال Qما.

  ن .واحلرث هنا مراد منه الزرع، والنسل أطفال احليوا •
  ل .يف األرض فساًدا، منع اهللا الَقْطَر، فهلك احلرث والنس ي: إذا ُسعوقال مجاهد

ن النفاق يؤدي إىل تفريق الكلمة، ووقوع القتال، وفيه هالك اخللق، وقيل معناه: أن ، ألقال الزجاج: وذلك:  ل الشوكانيقا •
  . والنسل الظامل يفسد يف األرض، فيمسك اهللا املطر، فيهلك احلرث

  فاملعاصي سبب لنزول املصائب وزوال النعم . •
ُه لَِباَس اْجلُوِع َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها رِْزقـَُها َرَغداً ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأَنـُْعِم اللَِّه فََأَذاقـََها اللَّ   َوَضَرَب اللَُّه َمَثًال قـَْريَةً قال تعاىل (

  ) . َواْخلَْوِف ِمبَا َكانُوا َيْصنَـُعونَ 
.  َعْن ميٍَِني َوِمشَاٍل ُكُلوا ِمْن رِْزِق رَبُِّكْم َواْشُكُروا َلُه بـَْلَدٌة طَيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفورٌ  َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍأ ِيف َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجنََّتانِ وقال تعاىل (

ْلَناُهْم ِجبَنَّتَـْيِهْم َجنَّتَـْنيِ َذَواَيتْ ُأُكٍل َمخٍْط وَ    ) . ْدٍر قَِليلٍ أَْثٍل َوَشْيٍء ِمْن سِ فََأْعَرُضوا فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِِم َوبَدَّ
بـَْناَها َعَذاباً نُ وقال تعاىل (  َناَها ِحَساباً َشِديداً َوَعذَّ   ) . ْكراً وََكأَيِّْن ِمْن قـَْريٍَة َعَتْت َعْن أَْمِر رَبـَِّها َوُرُسِلِه َفَحاَسبـْ
  .)اٍت ِمَن السََّماِء َواْألَْرِض َوَلِكْن َكذَّبُوا فََأَخْذنَاُهْم ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ َوَلْو أَنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتـََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرَكَ وقال تعاىل (
  ) . فـََلمَّا َعتَـْوا َعْن َما نـُُهوا َعْنُه قـُْلَنا َهلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئنيَ وقال تعاىل (
  ) . َفُكّالً َأَخْذنَا ِبَذنِْبهِ وقال تعاىل (
  ) . ْلَك بـُُيوتـُُهْم َخاِويًَة ِمبَا ظََلُموا ِإنَّ ِيف َذِلَك َآليًَة لَِقْوٍم يـَْعَلُمونَ فَتِ وقال تعاىل (

بيان أن عمله هذا مكروه إىل اهللا ، ألن اهللا ال حيب الفساد ، وإذا كان ال حيب هذا الفعل فإنه ال )  َواللَُّه ال ُيِحبُّ اْلَفَسادَ (  
  ) . اللَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ أخرى ( و  حيب من اتصف به ، وهلذا جاء يف آية

ْثِم (  عن قولك  اتق اهللا، وانزعه : لفاجر يف مقاله وفعاله، وقيل لأي: إذا ُوعظ هذا ا )َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق اللََّه َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة بِاْإلِ
  . : بسبب ما اشتمل عليه من اآلثام، أيامتنع وأىب، وأخذته احلميَّة والغضب باإلمثوفعلك، وارجع إىل احلق 

  محلته العزة على اإلمث ، من قولك أخذته بكذا : إذا محلته عليه ، وألزمته إياه .  وقيل املعىن :
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  .مبعىن الالم ، أي : أخذته العزّة ، واحلمية عن قبول الوعظ لإلمث الذي يف قلبه ، وهو : النفاق ) باإلمث ( وقيل : الباء يف قوله 
  قيل : الباء مبعىن : مع ، أي : أخذته العزّة مع اإلمث .و  

  ، فتكون له جهنم مهاداً وفرشاً . : هي كافيته عقوبة يف ذلك أي )َفَحْسُبُه َجَهنَُّم ( 
  أي : ولبئس هذا الفراش واملهاد .)  َولَِبْئَس اْلِمَهادُ ( 
  ر .اداً ألMا مستقّر الكفاـجهنم مه ، ومسيت واملهاد مجع املهد ، وهو املوضع املهيأ للنوم ، ومنه مهد الصيب •

  الفوائد :
  عدم االغرتار بظواهر احلال . - ١
  وجود النفاق واملنافقني يف كل زمان ومكان . - ٢
  . من أعظم صفات املنافقني الكذب ، فهم حيلفون على صدقهم وهم كاذبون - ٣
  اإلشارة إىل ذم اجلدل واخلصام . - ٤
  احلرث والنسل . أن املعاصي سبب هلالك - ٥
  إثبات حمبة اهللا للصالح . - ٦
  احلرص على السعي للصالح . - ٧
  التحذير من الفساد يف األرض . - ٨
  احلذر من رد النصيحة . - ٩
  أن رد النصيحة من عالمات املنافقني . -١٠
  أن األنفة حتمل صاحبها على اإلمث . -١١
  احلذر من الكرب . -١٢

  ) . ي نـَْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َواللَُّه َرُؤوٌف بِاْلِعَبادِ النَّاِس َمْن َيْشرِ  ( َوِمن 
  ] . ٢٠٧[ البقرة : 

 ----------  
َوِمَن النَّاِس ملا أخرب تعاىل عن املنافقني بصفا5م الذميمة ، ذكر صفات املؤمنني احلميدة فقال () َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري نـَْفَسُه ( 

  ) أي : ومن الناس فريق من أهل اخلري باع نفسه .ْفَسُه َمْن َيْشرِي نَـ 
قال ابن عباس، وأنس، وسعيد بن املسيب، وأبو عثمان الّنهدي، وعكرمة، ومجاعة: نزلت يف ُصهيب بن سَنان : قال ابن كثير 

فتخلص  ل ،د منه ويهاجر، فـَعَ حب أن يتجرّ الرومي، وذلك أنَّه ملا أسلم مبكة وأراد اهلجرة، منعه الناس أن يهاجر مباله، وإْن أ
فقالوا  : رَبح البيع. فقال: وأنتم ،  ن اخلطاب ومجاعة إىل طرف احلرّةمنهم وأعطاهم ماله، فأنزل اهللا فيه هذه اآلية، فتلقاه عمر ب

البيع صهيب، ربح  رِبح(  قال له eويروى أن رسول اهللا  ، وه أّن اهللا أنزل فيه هذه اآليةفال أخسر اهللا جتارتكم، وما ذاك؟ فأخرب 
  ب ) .البيع صهي

ِإنَّ اللََّه اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنـُْفَسُهْم (  وأما األكثرون فحَملوا ذلك على أMا نزلت يف كل ُجمَاهد يف سبيل اهللا، كما قال تعاىل
وَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحق7ا ِيف التـَّْورَاِة َواإلجنِْيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه َوأَْمَواَهلُْم بَِأنَّ َهلُُم اْجلَنََّة يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه فـَيَـْقتُـلُ 

عليه بعُض الناس، فرّد  وملا محل هشام بن عامر بني الصفني، أنكر ) ،فَاْسَتْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم الَِّذي بَايـَْعُتْم بِِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 
  .د)َواللَُّه َرُءوٌف بِاْلِعَبا َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشرِي نـَْفَسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِة اللَّهِ ( عليهم ُعَمر بن اخلطاب وأبو هريرة وغريمها، وتلوا هذه اآلية



 ٣٣٨

  يتحرى بعمله إال وجه اهللا .أي : طلباً ملرضات اهللا ورغبة يف ثوابه ال ) اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه (  
أكثر املفسرين على أن املراد Qذا الشراء : البيع ، قال تعاىل ( َوَشَرْوُه بَِثَمٍن َخبٍْس ) أي باعوه ، وحتقيقه أن املكلف قال الرازي : 

مث توصل بذلك إىل وجدان  وهذا البيع هو أنه بذهلا يف طاعة اهللا ، من الصالة والصيام واحلج واجلهاد ،، باع نفسه بثواب اآلخرة 
ثواب اهللا ، كان ما يبذله من نفسه كالسلعة ، وصار الباذل كالبائع ، واهللا كاملشرتي ، كما قال ( ِإنَّ اهللا اشرتى ِمَن املؤمنني 

أَُدلُّكْم على جتارة تُنِجيُكم ّمْن  أَنُفَسُهْم وأمواهلم بَِأنَّ َهلُُم اجلنة ) وقد مسى اهللا تعاىل ذلك جتارة ، فقال ( ياأيها الذين َءاَمُنوْا َهلْ 
  َعَذاٍب أَلِيٍم تـُْؤِمُنوَن باهللا َوَرُسولِِه وجتاهدون ِىف َسِبيِل اهللا بأموالكم َوأَنُفِسُكْم ) .

  أي : ذو رأفة ، وهي أشد الرمحة .)  َواللَُّه َرُؤوٌف بِاْلِعَبادِ ( 
ى العمل القليل املنقطع ، ومن رأفته جوز هلم كلمة الكفر إبقاء على : فمن رأفته أنه جعل النعيم الدائم جزاء عل قال الرازي •

ومن رأفته ورمحته أن املصر على الكفر مائة سنة إذا تاب ولو يف حلظة ، النفس ، ومن رأفته أنه ال يكلف نفسًا إال وسعها 
يشرتي ملكه مبلكه فضًال منه ورمحة  أسقط كل ذلك العقاب وأعطاه الثواب الدائم ، ومن رأفته أن النفس له واملال ، مث أنه

  وإحساناً .
  الفوائد :

  فضل من باع نفسه هللا . - ١
  اإلشارة إىل اإلخالص يف سبيل اهللا .- ٢
  تقدمي مرضات اهللا على النفس .- ٣
  رأفة اهللا بعباده . - ٤
فَِإْن زََلْلُتْم ِمْن بـَْعِد َما .  َواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبينٌ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّْلِم َكافًَّة َوال تـَتَِّبُعوا ُخطُ ( 

  ) . َجاَءْتُكُم اْلبَـيـَِّناُت فَاْعَلُموا َأنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ 
  ] . ٢٠٩ - ٢٠٨[ البقرة : 

 ----------  
يقول تعاىل آمرًا عباده املؤمنني املصدقني برسوله ، أن يأخذوا جبميع ُعَرى ) ًة يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّْلِم َكافَّ ( 

  اإلسالم وشرائعه ، والعمل جبميع أوامره ، وترك مجيع زواجره ما استطاعوا من ذلك .
  كلكم .  اإلسالموذهب بعض العلماء إىل أن املعىن : ادخلوا يف 

أرادوا أن يعظموا السبت كما كانوا فاملعىن على هذا : ادخلوا يف اإلسالم ، واتركوا إMا نزلت يف قوم من اليهود أسلموا و  وقيل :
  . سواه

بفتح السني املساملة ، واملراد Qا هنا عقد الذمة باجلزية ، واألمر على هذا ألهل الكتاب ، وخوطبوا بالذين ( السلم )  وقيل :
  ة .آمنوا إلمياMم بأنبيائهم وكتبهم املتقدم

  .: والصحيح األول ، وأMم أمروا أن يعملوا جبميع شعب اإلميان وشرائع اإلسالم  كثيرقال ابن  
  أي : اإلسالم كافة ، أي يف مجيع شرائع اإلسالم . )ْدُخُلوا ِيف السِّْلِم َكافًَّة ا: (  قال ابن تيمية

ة ) حاًال من ( السلم ) أو ادخلوا أنتم مجيعاً : هل املراد ادخلوا يف السلم مجيعه ، فتكون ( كاف فقال ،ورجحه الشيخ ابن عثيمني
 يف يف السلم وتكون ( كافة ) حاالً من الواو يف قوله ( ادخلوا ) ؟ األقرب املعىن األول ، ألننا لو قلنا باملعىن الثاين : ادخلوا مجيعاً 



 ٣٣٩

النداء بوصف اإلميان ، فاملعىن  السلم صار معىن ذلك أن بعض املؤمنني مل يدخل يف اإلسالم وحينئذ فال يصح أن يوجه إليه
  األول هو الصواب أن ( كافة ) حال من ( السلم ) يعين ادخلوا يف اإلسالم كله ، وال تدعوا شيئاً من شعائره .

  تقدم شرحها .) َوال تـَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيطَاِن ( 
  د أيضاً عدم العمل جبميع شرائع اإلسالم .ومناسبتها هنا ، ألن الشيطان يريد منكم عدم الدخول يف اإلسالم ، ويري

وذلك ألن الشيطان التزم ، ال تتبعوا خطوات ومسالك الشيطان، ألنه ظاهر العداوة لكم :أي مجلة تعليلية) ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبينٌ (
ْم فـََليُـَغيّـُرنَّ َخْلَق َألُمَرنـَُّهْم فـََلُيَبّتُكنَّ َءاَذاَن األنعام َوَألُمَرنـَّهُ َوُألِضلَّنـَُّهْم َوألَُمنّـيَـنـَُّهْم وَ (اوة أربعة منها يف قوله تعاىل أمورًا سبعة يف العد

ِهْم ألَقْـُعَدنَّ َهلُْم صراطك املستقيم ُمثَّ آلتِيَـنـَُّهم ّمن بـَْنيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أمياMم َوَعن َمشَائِلِ اىل (وثالثة منها يف قوله تع )اهللا
  ] ٥/٤مفاتيح الغيب : [ .فلما التزم الشيطان هذه األمور كان عدواً متظاهراً بالعداوة فلهذا وصفه اهللا تعاىل بذلك) َرُهْم شاكرينجتَُِد َأْكثَـ  َوالَ 

  وقد حذرنا اهللا يف آيات كثرية عن اتباع خطواته : •
  ) . ُدوٌّ ُمِبنيٌ َوال تـَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم عَ كما قال تعاىل (
  ) . ُدوٌّ ُمِبنيٌ َن اْألَنـَْعاِم َمحُولًَة َوفـَْرشاً ُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم اللَُّه َوال تـَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم عَ وقال تعاىل ( ومِ 

  . أي: عدلتم عن احلق )فَِإْن زََلْلُتْم (  
  . بعد ما قامت عليكم اُحلَججُ أي :  )يـَِّناُت ِمْن بـَْعِد َما َجاَءْتُكُم اْلبَـ ( 
ة ، أن الدخول يف اإلسالم أي : احلجج الواضحة ، والرباهني الصحيح )ّمن بـَْعِد َما َجاءْتُكُم البينات  : ( قال الشوكاني •

  ق .هو احل
  ب .وال يَغلبه غال ال يفوته هارب، يف انتقامه، فاعلموا أن اهللا عزيز  )فَاْعَلُموا َأنَّ اللََّه َعزِيٌز ( 
  ه .امحكيم يف أحكامه ونقضه وإبر )  َحِكيمٌ ( 

  ن .5ديد ملن زل بعد البيا )فاعلموا َأنَّ اهللا َعزِيٌز َحِكيٌم قال يف التسهيل : ( 
  الفوائد :

  فضل اإلميان . - ١
  أن اإلميان مقتض المتثال األوامر . - ٢
  وجوب العمل بالشرع مجلة وتفصيًال . - ٣
  باع خطوات الشيطان .حترمي ات - ٤
  دخول يف اإلسالم .الأن من أعظم خطوات الشيطان الصد عن  - ٥
  عداوة الشيطان . - ٦
ُمثَّ َآلتِيَـنـَُّهْم ِمْن بـَْنيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَْميَاMِِْم َوَعْن َمشَائِِلِهْم َوال شدة عداوة الشيطان لإلنسان كما قال تعاىل عنه ( - ٧
  ) . ُد َأْكثـََرُهْم َشاِكرِينَ جتَِ 
  قرن احلكم بعلته . - ٨
  الوعيد ملن زل بعد قيام احلجة عليه . - ٩
  أن اهللا تعاىل أقام البينات على العباد . -١٠
  إثبات امسني من أمساء اهللا ومها : العزيز واحلكيم . -١١
  إثبات احلكمة الكاملة هللا تعاىل . -١٢



 ٣٤٠

  هللا تعاىل . –ها جبميع أنواع –إثبات العزة  -١٣
  ) . ِه تـُْرَجُع اْألُُمورُ َهْل يـَْنُظُروَن ِإالَّ َأْن يَْأتِيَـُهُم اللَُّه ِفي ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم َواْلَمالِئَكُة َوُقِضَي اْألَْمُر َوِإَلى اللَّ 

  ] . ٢١٠[ البقرة : 
 --------  

) أي : ما ينتظر هؤالء املكذبون الذين زلوا بعدما  ْل يـَْنُظُرونَ هَ  ( eيقول تعاىل مهددًا للكافرين مبحمد )  َهْل يـَْنُظُرونَ ( 
  جاء5م البينات .

  أي : لفصل القضاء .) ِإالَّ َأْن يَْأتِيَـُهُم اللَُّه  ( 
  .  وفيه إثبات إتيان اهللا تعاىل إتياناً يليق جبالله •
هلذه الظلل ، وإمنا أخرجناها عن األصل الذي هو الظرفية ، ألنا  ( يف ) مبعىن ( مع ) يعين يأيت مصاحباً ) ِفي ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم ( 

  لو أخذناها على أMا للظرفية صارت هذه الظلل حميطة باهللا عز وجل ، واهللا أعظم وأجل من أن حييط به شيء من خملوقاته .
َويـَْوَم َتَشقَُّق اىل كما قال تعاىل (والغمام قيل إنه السحاب األبيض الرقيق ، وهذا الغمام يأيت مقدمة بني يدي جمىء اهللا تع •

  ) . السََّماُء بِاْلَغَماِم َونـُزَِّل اْلَمالِئَكُة تـَْنزِيالً 
  أي : وتأتيهم املالئكة أيضاً حميطة Qم .) َواْلَمالِئَكُة ( 

يعين: ) َن اْلَغَماِم َواْلَمالِئَكُة اللَُّه ِيف ظَُلٍل مِ َهْل يـَْنظُُروَن ِإال َأْن يَْأتِيَـُهُم (  eمبحمد  يقول تعاىل ُمَهّدًدا للكافرين:  قال ابن كثير
  ر .ه، إن خريًا فخري، وإن شرًا فشيوم القيامة، لفصل القضاء بني األولني واآلخرين، فيجزي ُكّل عامل بعمل

َساُن َوَأىنَّ لَُه ِجيَء يـَْوَمِئٍذ ِجبََهنََّم يـَْوَمِئٍذ يـََتذَكَُّر اإلنْ وَ ًا . َك َواْلَمَلُك َصف7ا َصفَكال ِإَذا دُكَِّت األْرُض دَك7ا دَك7ا* َوَجاَء رَبُّ (  كما قال  
  ) .الذِّْكَرى 

  ) . بـَْعُض آيَاِت رَبَِّك َهْل يـَْنظُُروَن ِإال َأْن تَْأتِيَـُهُم اْلَمالِئَكُة أَْو يَْأِيتَ رَبَُّك أَْو يَْأِيتَ بـَْعُض آيَاِت رَبَِّك يـَْوَم يَْأِيت (  وقال 
  أي : فرغ منه ، وصار أهل النار إىل النار وأهل اجلنة إىل اجلنة . )َوُقِضَي اْألَْمُر ( 
َوِإلَْيِه يـُْرَجُع اْألَْمُر أي : إىل اهللا وحده ال إىل غريه ترجع األمور ، أمور الدنيا واآلخرة كما قال تعاىل ()  َوِإَلى اللَِّه تـُْرَجُع اْألُُمورُ ( 

  اس يرجعون يوم القيامة إىل رQم فيحاسبهم .) ومنها أن النُكلُُّه 
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َناُهْم ِمْن آيٍَة بـَيـَِّنٍة َوَمْن يـَُبدِّْل نِْعَمَة اللَِّه ِمْن بـَْعِد َما َجاَءْتُه فَإِ (  يـْ زُيَِّن ِللَِّذيَن  .  ِديُد اْلِعَقابِ نَّ اللََّه شَ َسْل بَِني ِإْسرائيَل َكْم آتـَ
ُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوال َيا َوَيْسَخُروَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن اتـََّقْوا فـَْوقـَ   ) . لَُّه يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغْيِر ِحَسابٍ َكَفُروا اْلَحَياُة الدُّنـْ

  ] . ٢١٢ - ٢١١[ البقرة : 
 --------  

  بين إسرائيل املعاندين لك . –أيها الرسول  –، سل  eيقول اهللا تعاىل لنبيه ) ي ِإْسرائيَل َسْل بَنِ ( 
  التوبيخ على ترك الشكر .و  ،التقرير واإلذكار بالنعم  :ويف املراد بالسؤال  •
  خ .وهو سؤال تقريع وتوبي:  قال الشوكاني •
َناُهْم ِمْن آيٍَة بـَيـَِّنٍة (  يـْ ) أي : حجة قاطعة على صدقه فيما جاءهم به ،  ِمْن آيٍَة بـَيـَِّنٍة مع موسى (أي : كم شاهدوا ) َكْم آتـَ

احلر ، ومن إنزال املّن والسلوى وغري ذلك  كان من تظليل الغمام عليهم يف شدة  كيده وعصاه وفَلِقِه البحر وضربِه احلجر ، وما
ق على يديه ، ومع هذا أعرض كثري منهم عنها ، من اآليات الداالت على وجود الفاعل املختار ، وصدق من جرت هذه اخلوار 

  . ض عنهااوبدلوا نعمة اهللا كفراً ، أي : استبدلوا باإلميان Qا الكفر Qا واإلعر 
ُلوا نِْعَمَت اللَِّه ُكْفراً َوَأَحلُّوا قـَْوَمُهْم َداَر اْلبَـَوارِ كما قال تعاىل عن كفار قريش (   .)َهنََّم َيْصَلْونـََها َوبِْئَس اْلَقرَارُ جَ .  َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن بَدَّ

: ومسى اهللا تعاىل كفر النعمة تبديًال هلا ، ألن من أنعم اهللا بنعمٍة دينية أو دنيوية فلم يشكرها ومل يقم بواجبها  قال السعدي •
  اضمحلت عنه وذهبت ، وتبدلت بالكفر واملعاصي ، فصار الكفر بدل النعمة .

  أي : قوي اجلزاء بالعقوبة .)  َمَة اللَِّه ِمْن بـَْعِد َما َجاَءْتُه فَِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ َوَمْن يـَُبدِّْل نِعْ ( 
  ومسي اجلزاء عقوبة وعقاباً ، ألنه يقع عقب الذنب مؤاخذة به . •
َيا (  حلياة الدنيا وشهوا5ا وما فيها من املتاع الزائل : زين وحّسن للذين كفروا باهللا وبرسله اأي) زُيَِّن لِلَِّذيَن َكَفُروا اْلَحَياُة الدُّنـْ

لها وعملوا من أجلها ، فرضوا Qا، ، وعظموا الدنيا وأهرة ، فجمعوا األموال من غري حلها، وصرفوها يف غري مصرفهاونسوا اآلخ
وعظموها وعظموا من شاركهم  ،بلوا عليها ، وأكبوا على حتصيلها، فأقؤهم وإرادا5م وأعماهلم كلها هلا، وصارت أهواواطمأنوا هلا

  يف صنيعهم .
  والتزيني جعل الشيء Qياً يف عني اإلنسان أو يف مسعه أو يف مذاقه أو يف فكره . •
يطان ، كما ) وإما أن يكون الشأَْعَماَهلُْم ِإنَّ الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاْآلِخَرِة زَيـَّنَّا َهلُْم واملَزيِّن إما أن يكون اهللا ، كما يف قوله تعاىل ( •

) وال منافاة بني األمرين ، فإن اهللا زين هلم سوء أعماهلم ، ألMم  َوزَيََّن َهلُُم الشَّْيطَاُن أَْعَماَهلُْم َفَصدَُّهْم َعِن السَِّبيلِ قال تعاىل (
تبار التقدير ، أما الذي باشر التزيني ) ، والتزيني من اهللا باع فـََلمَّا زَاُغوا أَزَاَغ اللَُّه قـُُلوبـَُهمْ أساءوا كما يفيده قوله تعاىل (

  ووسوس هلم بذلك فهو الشيطان . ( ابن عثيمني ) .
  فعلى املسلم أن حيذر من احلياة الدنيا وشهوا5ا ، وهلذا Mانا اهللا عن االغرتار بالكفار وما عليهم من الشهوات وامللذات . •

  ) . َمَتاٌع قَِليٌل ُمثَّ َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلِمَهادُ .  ِيف اْلِبالدِ ال يـَُغرَّنََّك تـََقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروا قال تعاىل (
ُهْم َزْهرََة اْحلََياِة الدُّنـَْيا لِنَـْفِتنَـُهْم ِفيِه وَ وقال تعاىل (  نَـْيَك ِإَىل َما َمتـَّْعَنا بِِه أَْزَواجاً ِمنـْ ٌر َوأَبـَْقىَوال َمتُدََّن َعيـْ   . ) رِْزُق رَبَِّك َخيـْ

  عقل لرتكهم الدنيا والتقلل منها .بقلة ال مأي : ويستهزؤن بأهل اإلميان ويرموM)  َوَيْسَخُروَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا( 
  . eفيسخرون من أهل اإلميان : لفقرهم ، ولتصديقهم بالبعث ، وإلمياMم مبحمد  •

  سخر واستهزأ باألنبياء عليهم الصالة والسالم . ، فقدوالسخرية واالستهزاء سنة ماضية من ِقبل أعداء اإلسالم ألهله 
  ) .يَا َحْسرًَة َعَلى اْلِعَباِد َما يَْأتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ َكانُوا بِِه َيْستَـْهزُِئوَن قال تعاىل ( 
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ُهْم َما   وقال تعاىل (   ) . َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزُِئونَ َوَلَقِد اْستُـْهزَِئ ِبُرُسٍل ِمْن قـَْبِلَك َفَحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمنـْ
َوأَنـَُّهْم َحاَق Qُِِم اْلَعَذاُب ِبَسَبِب َذِلَك ، وَملَْ يـَُفصِّْل ُهَنا   eذََكَر تـََعاَىل ِيف َهِذِه اْآليَِة اْلَكرِميَِة : َأنَّ اْلُكفَّاَر اْستَـْهَزُءوا ِبُرُسٍل قـَْبَل نَِبيـَِّنا 

َدٍة ، ِيف َكْيِفيََّة اْسِتْهزَائِِهْم ، َوَال   ذِْكِر نُوٍح َوقـَْوِمِه ،  َكْيِفيََّة اْلَعَذاِب الَِّذي أُْهِلُكوا ِبِه ، َوَلِكنَُّه َفصََّل َكِثريًا ِمْن َذِلَك ِمْن َمَواِضَع ُمتَـَعدِّ
  َذِلَك .َوُهوٍد َوقـَْوِمِه ، َوَصاِلٍح َوقـَْوِمِه ، َوُلوٍط َوقـَْوِمِه ، َوُشَعْيٍب َوقـَْوِمِه ، ِإَىل َغْريِ 

  ) . بـَْعَد َأْن ُكْنَت نَِبي7ا ِصْرَت َجنَّارًا( َفِمَن اْسِتْهزَائِِهْم بُِنوٍح قـَْوُهلُْم َلُه 
  ) .ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا فَِإنَّا َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُروَن ( َوَقْد قَاَل اللَُّه تـََعاَىل َعْن نُوٍح  
  ، َوأَْمثَاَهلَا ِمَن اْآليَاِت .) فََأَخَذُهُم الطُّوفَاُن َوُهْم ظَاِلُموَن ( لِِه َوذََكَر َما َحاَق Qِِْم ِبَقوْ  

ُهْم ِمْن قـَْوهلِِْم    . )ِإْن نـَُقوُل ِإالَّ اْعتَـرَاَك بـَْعُض آِهلَِتَنا ِبُسوٍء  (َوِمَن اْسِتْهزَائِِهْم Qُِوٍد َما ذََكَرُه اللَُّه َعنـْ
ُهْم أَْيًضا    ) .ُهوُد َما ِجْئتَـَنا بِبَـيـَِّنٍة َوَما َحنُْن بَِتارِِكي آِهلَِتَنا َعْن قـَْوِلَك اْآليََة  قَاُلوا يَا( َوقـَْولِِه َعنـْ

  ، َوأَْمثَاَهلَا ِمَن اْآليَاِت . .. )أَْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الرِّيَح اْلَعِقيَم  (َوذََكَر َما َحاَق Qِِْم ِمَن اْلَعَذاِب ِيف قـَْولِِه 
ُهْم َوِمَن اسْ    ) .َصاِلُح اْئِتَنا ِمبَا َتِعُدنَا ِإْن ُكْنَت ِمَن اْلُمْرَسِلَني  يَا( ِتْهزَائِِهْم ِبَصاِلٍح قـَْوُهلُْم ِفيَما ذََكَر اللَُّه َعنـْ

َوَأَخَذِت الَِّذيَن ظََلُموا الصَّْيَحُة فََأْصَبُحوا ِيف  (َوذََكَر َما َحاَق Qِِْم ِبَقْولِِه .. ) َصاِلُح َقْد ُكْنَت ِفيَنا َمْرُجو7ا قـَْبَل َهَذا  يَا( َوقـَْوُهلُْم  
  َوَحنْوَِها ِمَن اْآليَاِت . )ِديَارِِهْم َجاِمثَِني 

ُهْم  َوقـَْوُهلُْم  ... )ٍط ِمْن قـَْريَِتُكْم َفَما َكاَن َجَواَب قـَْوِمِه ِإالَّ َأْن قَالُوا َأْخرُِجوا آَل ُلو ( َوِمَن اْسِتْهزَاِئِهْم بُِلوٍط قـَْوُهلُْم ِفيَما َحَكى اللَُّه َعنـْ
َفَجَعْلَنا َعالِيَـَها َساِفَلَها َوأَْمَطْرنَا َعَلْيِهْم ِحَجارًَة ( َوذََكَر َما َحاَق Qِِْم ِبَقْولِِه  ) ُلوُط لََتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْخَرِجَني  لَِئْن ملَْ تـَْنَتِه يَا (َلُه أَْيًضا 

  . ا ِمَن اْآليَاتِ َوَحنْوِهَ  )ِمْن ِسجِّيٍل 
ُهْم  ُشَعْيُب َما نـَْفَقُه َكِثريًا ِممَّا تـَُقوُل َوإِنَّا لَنَـرَاَك ِفيَنا َضِعيًفا َوَلْوَال َرْهُطَك  قَاُلوا يَا( َوِمَن اْسِتْهزَائِِهْم ِبُشَعْيٍب قـَْوُهلُْم فِيَما َحَكى اللَُّه َعنـْ

َنا ِبَعزِيزٍ  َوَحنْوَِها ِمَن  )فََأَخَذُهْم َعَذاُب يـَْوِم الظُّلَِّة ِإنَُّه َكاَن َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم ( َوذََكَر َما َحاَق Qِِْم ِبَقْولِِه  ) َلَرَمجَْناَك َوَما أَْنَت َعَليـْ
  اْآليَاِت .

  ) . أَتـََواَصْوا ِبِه َبْل ُهْم قـَْوٌم طَاُغونَ  . َكَذِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ قَاُلوا َساِحٌر أَْو َجمُْنونٌ قال تعاىل (
ُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة  ( ْوقـَ فيكون املتقون يف أعلى الدرجات ، متمتعني بأنواع النعيم والسرور والبهجة واحلبور ، ) َوالَِّذيَن اتـََّقْوا فـَ

  السرمدي الذي ال منتهى لهوالكفار حتتهم يف أسفل الدركات ، معذبني بأنواع العذاب واإلهانة والشقاء 
واملراد بالفوقية هنا : العلّو يف الدرجة؛ ألMم يف اجلنة ، والكفار يف النار ، وحيتمل أن يراد بالفوق : املكان؛ : قال الشوكاني  •

الم ، ألن اجلنة يف السماء ، والنار يف أسفل سافلني ، أو أن املؤمنني هم الغالبون يف الدنيا كما وقع ذلك من ظهور اإلس
وسقوط الكفر ، وقتل أهله ، وأسرهم ، وتشريدهم ، وضرب اجلزية عليهم ، وال مانع من محل اآلية على مجيع ذلك لوال 

  . التقييد بكونه يف يوم القيامة
  ويوم القيامة مسي بذلك ألمور ثالثة : •

  لقيام الناس من قبورهم . أوًال :
  ) . َعاَلِمنيَ يـَْوَم يـَُقوُم النَّاُس لَِربِّ الْ قال تعاىل (

  ولقيام األشهاد . ثانياً :
  ) . إِنَّا لَنَـْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِيف اْحلََياِة الدُّنـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم اْألَْشَهادُ كما قال تعاىل (

  ولقيام املالئكة . :ثالثاً 
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  .لقوله تعاىل (  يوم يقوم الروح واملالئكة صفاً ) 

  لتقوى .ويف اآلية فضل ا •
 اأي : يرزق من يشاء من خلقه ، ويعطيه عطاء كثرياً جزيًال بال حصر وال تعداد يف الدني)  َواللَُّه يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَسابٍ ( 

  واآلخرة .
ُر الرَّازِِقنيَ كما قال تعاىل (   ) . َوَما أَنـَْفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فـَُهَو ُخيِْلُفُه َوُهَو َخيـْ

( ما من يوم يصبح فيه العباد إال وينزل فيه ملكان : يقول أحدمها : اللهم أعط منفقًا خلفًا ، ويقول اآلخر : اللهم  eوقال 
  أعط ممسكاً تلفاً ) متفق عليه .

  ) .ق (بالتشديد وفتح الراءاملتضمن لصفة الرَّزْ  )ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتنيُ اهللا: الرزاق، كما قال تعاىل (ومن أمساء 
  وأما الرِّزق بالكسر فهو العني املرزوقة ، فإذا أتاك طعام فهو رِزق ، وإذا أتاك مال فهو رِزق .

  ( الرزاق ) جلميع عباده فما من دابة يف األرض إال على اهللا رزقها ، ورزقه لعباده نوعان : قال السعدي : •
  لني واآلخرين وهو رزق األبدان .: رزق عام مشل الرب والفاجر واألو األول 

رزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم واإلميان والرزق احلالل الذي يعني على صالح الدين ، وهذا خاص  والثاني :
  باملؤمنني على مراتبهم منه حبسب ما تقتضيه حكمته ورمحته .

  وقد جاء يف السنة اسم ( الرازق ) : •
إن اهللا هو (، فقالوا : يا رسول اهللا ، قد غال السعر فسعر لنا ، فقال :  e، قال : قد غال السعر على عهد رسول اهللا أنس عن 

  رواه أبو داود  .) مبظلمة يف دم وال مالم يطلبيناملسعر القابض الباسط الرزاق ، وإين ألرجو أن ألقى ريب وليس أحد منك

  اآلثار املرتتبة على معرفتنا Qذا : •
حمبة اهللا ، وإفراده سبحانه بالعبادة واالخنالع من الشرك جبميع أنواعه وأشكاله ، ألن اخلالق لعباده والرازق هلم هو وحده  أوًال :

  املستحق للعبادة وحده ال شريك له .
َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َميِْلُك َهلُْم رِْزقًا ِمَن السََّماَواِت َواْألَْرِض على املشركني حيث قال تعاىل (وهذا ما احتج به سبحانه 

  ) . َشْيئاً َوال َيْسَتِطيُعونَ 
ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْفَعُل ِمْن َذِلُكْم ِمْن َشْيٍء ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل  اللَُّه الَِّذي َخَلَقُكْم ُمثَّ َرَزَقُكْم ُمثَّ ُميِيُتُكْم ُمثَّ ُحيِْييُكْم َهْل ِمنْ وقال تعاىل (
  ) . َعمَّا ُيْشرُِكونَ 

إن اليقني بأنه سبحانه املتفرد برزق عباده ، يثمر التوكل الصادق على اهللا ، والتعلق به وحده مع فعل األسباب الشرعية  ثانيًا :
  ) . ِيف اْألَْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّه رِْزقـَُهاَوَما ِمْن َدابٍَّة يف طلب الرزق (

  كما أن اليقني بذلك يثمر ترك األسباب احملرمة يف طلب الرزق ، وعدم اخلوف من املخلوق يف قطع الرزق .  ثالثاً :
  يشاء .قدرة اهللا ، حيث إن املتكفل بأرزاق مجيع خلقه ال ميكن أن يكون إال قادراً مقتدراً على فعل كل ما  رابعاً :

ْقُه َويـَْرزُ .  َمْن يـَتَِّق اللََّه َجيَْعْل َلُه َخمَْرجاً : إن أعظم ما استجلب به رزق اهللا والربكة فيه تقوى اهللا وطاعته ، كما قال تعاىل ( و خامساً 
  ) .ِمْن َحْيُث ال َحيَْتِسُب 

  .)َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواْألَْرِض َوَلِكْن َكذَّبُوا فََأَخْذنَاُهْم ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ  َوَلْو أَنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتـََّقْوا َلَفَتْحَناوقال تعاىل (
  إميان العبد بامسه سبحانه ( الرزاق ) يبعد عن القلب الشح والبخل . سادساً :

  وجوب طلب الرزق من اهللا ال من غريه .:  سابعاً 
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ومل يقل : فابتغوا الرزق عند اهللا ، ألن تقدمي الظرف يشعر باالختصاص واحلصر ،  )  تَـُغوا ِعْنَد اللَِّه الرِّْزقَ فَابْـ قال تعاىل عن اخلليل (
  ( قاله ابن تيمية ) .  كأنه قال : ال تبتغوا الرزق إال عند اهللا .   

  الفوائد :
  بيان كثرة ما أعطاه اهللا بين إسرائيل من اآليات البينات . - ١
  وبيخ بين إسرائيل .تقريع وت- ٢
  التحذير من تبديل نعمة اهللا . - ٣
  5ديد ووعيد من يبدل نعمة اهللا كفراً . - ٤
  اخنداع الكافرين باحلياة الدنيا . - ٥
  أن املؤمن احلق ليست الدنيا يف عينه شيئاً . - ٦
  حقارة الدنيا . - ٧
  من أعداء اإلسالم . ماضيةأن االستهزاء باملؤمنني سنة  - ٨
  ربة بكمال النهاية .أن الع - ٩
  البشرى للمؤمنني . -١٠
  هـ ] .١٤٣٢/  ١٢/  ١٩[ الثالثاء                   .             كثرة رزق اهللا   -١١
َزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب بِا(  بَـَعَث اللَُّه النَِّبيِّيَن ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن َوأَنـْ لَِيْحُكَم بـَْيَن النَّاِس ِفيَما اْختَـَلُفوا  ْلَحقِّ َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة فـَ

نَـُهْم فـََهَدى ال لَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْختَـَلُفوا ِفيِه ِمَن ِفيِه َوَما اْختَـَلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن ُأوُتوُه ِمْن بـَْعِد َما َجاَءتْـُهُم اْلبَـيـَِّناُت بـَْغيًا بـَيـْ
  ) . يـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ  اْلَحقِّ بِِإْذنِِه َواللَّهُ 

  ] . ٢١٣[ البقرة : 
 ---------  

  أي : كان الناس على اإلميان والفطرة ، وهذا بني آدم ونوح .) َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة ( 
، وهذا أن انتشر الشرك يف عهد نوحإىل  ، فسار هؤالء على التوحيد من عهد آدمم بني آدم ونوح: الذين هفاملراد بالناس هنا •

  قول أكثر احملققني .
  .بعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين، فاختلفوا فقرون كلهم على شريعة من احلق ةر : كان بني نوح وآدم عشقال ابن عباس

  :هنا ثالثة أقوال  ها )الناس( ـيف املراد ب) كان الناس أمًة واحدًة ( له تعاىل : قو  قال ابن الجوزي •
  : مجيع بين آدم ، وهو قول اجلمهور . أحدها 
  . : آدم وحده ، قاله جماهد والثاني 
آدم وأوالده كانوا على احلق ، فاختلفوا حني قتل قابيُل هابيَل . ذكره ابن األنباري . واألمَّة هاهنا : الصنف الواحد  والثالث : 

  على مقصد واحد .
لجماعة الذين أمرهم واحد، مشتقة من األم بفتح اهلمزة وهو القصد أي يؤمون واألمة بضم اهلمزة: اسم ل:  قال ابن عاشور •

  غاية واحدة، وإمنا تكون اجلماعة أمة إذا اتفقوا يف املوطن أو الدين أو اللغة أو يف مجيعها.
  رين ومنذرين .أي : فاختلفوا فبعث اهللا النبيني مبش)  فـَبَـَعَث اللَُّه النَِّبيِّيَن ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِينَ (  



 ٣٤٥

ألن البعثة ترتبت على االختالف ال  )  أُمًَّة َواِحَدةً (  وألجل هذه القرينة يتعني تقدير فاختلفوا بعد قولهقال ابن عاشور :  •
ويؤيد هذا ،  ...)كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث اهللا(  وعلى هذا الفهم قرأ ابن مسعود ، على الكون أمة واحدة

ألن الظاهر احتاد غرض اآليتني، وألنه ملا أخرب  ا ) َوَما َكاَن النَّاُس ِإالَّ أُمًَّة َواِحَدًة فَاْختَـَلُفو (   آية سورة يونسقدير قوله يفتال
  ة .هنا عن الناس بأMم كانوا أمة واحدة وحنن نرى اختالفهم علمنا أMم مل يدوموا على تلك احلال

على أن التوحيد واهلدى والصالح هي الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها حني خلقهم   واملقصود من اآلية على هذا الوجه التنبيه
  ) . أََلْسُت ِبَربُِّكمْ ( كما دلت عليه آية 

  له حكم :إرسال الرسل و  ني التبشري واإلنذار ، فيه أن مهمة الرسل والنبي •
  كافر .ل: التبشري للمؤمن واإلنذار ل أوالً 

  ) . اْلُمْرَسِلَني ِإالَّ ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِينَ  َوَما نـُْرِسلُ قال تعاىل (
  ) .رُُّسالً مَُّبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى الّلِه ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسِل وقال تعاىل (
  ) . َلَح َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُونَ ـَوَأصْ  َوَما نـُْرِسُل اْلُمْرَسِلَني ِإالَّ ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن َفَمْن آَمنَ وقال تعاىل (
  ) .ِإنَّا أَْرَسْلَناَك َشاِهداً َوُمَبشِّراً َونَِذيراً وقال تعاىل (

  : رمحة للناس . ثانياً 
  ) .َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِّْلَعاَلِمَني قال تعاىل (

  : البالغ املبني . ثالثاً 
َا َعَلْيَك اْلَبَالُغ َوالّلُه َبِصٌري بِاْلِعَبادِ ىل (و قال تعا   ) . ِإن تـََولَّْوْا فَِإمنَّ

  ) .مَّا َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَبَالُغ َوالّلُه يـَْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن وقال تعاىل ( 
َا َعَلْيَك اْلَبَالُغ الْ وقال تعاىل (   ) .ُمِبُني فَِإن تـََولَّْوْا فَِإمنَّ

  : الدعوة إىل اهللا . رابعاً 
  ) .َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسوًال أَِن اْعُبُدوْا الّلَه َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوَت قال تعاىل ( 
  ) . أَنَا فَاْعُبُدوِن َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه َال ِإلََه ِإالَّ وقال تعاىل (

  : إقامة احلجة . خامساً 
  ) .رُُّسالً مَُّبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى الّلِه ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسِل وقال تعاىل (
َنا َرسُ  َوَلْو أَنَّا أَْهَلْكَناُهم بَِعَذاٍب مِّن قـَْبِلِه َلَقاُلوا رَبـََّنا َلْوَال وقال تعاىل (   ) .وًال فـََنتَِّبَع آيَاِتَك ِمن قـَْبِل َأن نَِّذلَّ َوَخنَْزى ـأَْرَسْلَت ِإلَيـْ

قَالُوا هلم خزنة جهنم:كما قال تعاىل ( رخون تقولـادون ويصنوعندما يصيحون بالنار بعد أن حييط Qم العذاب من كل جانب وي
  ) .ْلَكاِفرِيَن ِإالَّ ِيف َضَاللٍ قَالُوا بـََلى قَاُلوا فَاْدُعوا َوَما ُدَعاء ا أَوَملَْ َتُك تَْأتِيُكْم ُرُسُلُكم بِاْلبَـيـَِّناتِ 

النيب مشتق من النبأ ، وهو اخلرب ، قال تعاىل ( عم يتساءلون عن النبأ العظيم ) ، وإمنا مسي النيب نبيًا ألنه  ) النَِّبيِّنيَ قوله ( •
  خمٌرب خمَرب ، أي : أن اهللا أخربه وأوحى إليه .

  قيل : مشتق من النْبوة ، وهي ما ارتفع من األرض .و 
داخل يف األول ، فمن أنبأه اهللا فال يكون إال  –أي العلو واالرتفاع  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : والتحقيق أن هذا املعىن 

  رفيع القدر علياً .
  واختلف العلماء يف الفرق بني الرسول والنيب ؟ •



 ٣٤٦

  سول : من أوحي إليه بشرع وأِمر بتبليغه ، والنيب من أوحي إليه بشرع ومل يؤمر بتبليغه .فجماهري العلماء يرون أن الر 
  ) . َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوال َنِيبٍّ ِإالَّ ِإَذا َمتَىنَّ أَْلَقى الشَّْيطَاُن ِيف أُْمِنيَِّتهِ والدليل على التفريق قوله تعاىل ( 

: أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد ، أو من أوحي إليه بشرع من قبله ولكنه بعث إىل قوم خمالفني  وشيخ اإلسالم يرى
يدعوهم إىل هذا الشرع الذي معه ، وأما النيب فهو املبعوث لتقرير شرع من قبله ، فالنيب مأمور بالبالغ ، لكنه يبلغه لقوم مؤمنني  

  ون بالتوراة من بعد موسى . كأكثر أنبياء بين إسرائيل الذين كانوا يعمل
َزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب (    أي : وأنزل مع كل نيب كتاب ، فالكتاب هنا جنس يشمل مجيع الكتب .) َوأَنـْ

  ) .َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَـيـَِّناِت َوأَنـَْزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن وقد قال تعاىل (
  كتاب : اسم جنس ، كما تقول : كثر الدرهم يف أيدي الناس . وذكر بعضهم أنه يف التوراة .وال: قال ابن الجوزي  •
الباء للمالبسة وللتعدية : أي أن القرآن نفسه نزل حقًا من عند اهللا ال من عند غريه ، وتكون للتعدية : مبعىن أن  )بِاْلَحقِّ ( 

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

  وكال املعنيني صحيح ، فهي حق من عند اهللا ، وما جاءت به من الشرائع واألخبار فهو حق .
  :يف احلاكم هاهنا ثالثة أقوال ) بـَْيَن النَّاِس لَِيْحُكَم ( 

  أنه اهللا تعاىل . أحدها :
  .أنه النيب الذي أنزل عليه الكتاب  والثاني : 
  ) .هذا كتابنا ينطق عليكم باحلق ( الكتاب ، كقوله تعاىل  والثالث : 

  .)َة ِفيَها ُهدًى َونُوٌر َحيُْكُم Qَِا النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا لِلَِّذيَن َهاُدواِإنَّا أَنـَْزْلَنا التـَّْورَاقال تعاىل (واملعىن ليحكم النيب بالكتاب كما 
  فكل شيء اختلفوا فيه فالكتاب حيكم بينهم .) ِفيَما اْختَـَلُفوا ِفيِه ( 
  أي : يف الكتاب املذكور ، وقيل : يعود يف احلق .) َوَما اْختَـَلَف ِفيِه ( 
  أي : أوتوا وأعطوا الكتاب .) ُأوُتوُه  ِإالَّ الَِّذينَ ( 
  أي : اآليات الواضحات ، واحلجج الساطعات .) ِمْن بـَْعِد َما َجاَءتْـُهُم اْلبَـيـَِّناُت ( 
نَـُهْم (    احلسد والتعدي والبغي من بعضهم على بعض .أي : أن ذلك بسبب ) بـَْغياً بـَيـْ

 فعلهم ، والقبح الذي واحلرص على الدنيا ، ويف هذا تنبيه على السفه يفأي مل خيتلفوا إال للبغي : أي احلسد قال الشوكاني : 
  . ألMم جعلوا نزول الكتاب سبباً يف شّدة اخلالف ، وقعوا فيه

فيحمل الشريعة غري حماملها ، وقصد كل فريق تغليط اآلخر ، واملعىن أن داعي االختالف هو التحاسد قال ابن عاشور :  •
  خر فيفسد كل فريق صواب غريه وأما خطؤه فأمره أظهر.ليفسد ما محلها عليه اآل

نَـُهمْ ( وقوله   للتنصيص على أن البغي مبعىن احلسد، وأنه ظلم يف نفس األمة وليس ظلما على عدوها.)  بـَْغياً (  متعلق بقوله)  بـَيـْ
َهَدى اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْختَـَلُفوا ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ (  بواب ، فهداهم للدين احلق وهو اإلسالم ، وهداهم إىل يف مجيع األ) فـَ

  .احلق فيما اختلفوا فيه يف أنبيائهم كعيسى ، وهداهم إىل احلق 
ون يوم حنن اآلخرون األول(  eقال: قال النيب  )فـََهَدى اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْختَـَلُفوا ِفيِه ِمَن احلَْقِّ بِِإْذنِِه (  عن أيب هريرة يف قوله 

،  ، فهدانا اهللا ملا اختلفوا فيه من احلق القيامة، حنن أّوُل الناس دخوال اجلنة، بيد أMم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم
  ى ) متفق عليه .فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا له  فالناس لنا فيه تبع، فغًدا لليهود، وبعد غد للنصار 



 ٣٤٧

فـََهَدى اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْختَـَلُفوا ِفيِه ِمَن (  ابن وهب، عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، عن أبيه يف قوله قالقال ابن كثري : 
  فاختلفوا يف يوم اجلمعة، فاختذ اليهود يوم السبت، والنصارى يوم األحد. فهدى اهللا أمة حممد ليوم اجلمعة. ) احلَْقِّ بِِإْذنِِه 

  القبلة؛ فاستقبلت النصارى املشرق، واليهود بيت املقدس، فهدى اهللا أمة حممد للقبلة.واختلفوا يف 
واختلفوا يف الصالة؛ فمنهم من يركع وال يسجد، ومنهم من يسجد وال يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي  

  للحق من ذلك.  eوهو ميشي، فهدى اهللا أمة حممد 
  هم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى اهللا أمة حممد للحق من ذلك.واختلفوا يف الصيام، فمن

واختلفوا يف إبراهيم، عليه السالم، فقالت اليهود: كان يهوديًا، وقالت النصارى: كان نصرانًيا، وجعله اهللا حنيًفا مسلًما، فهدى  
  للحق من ذلك.  eاهللا أمة حممد 

كّذبت به اليهود، وقالوا ألمه Qتانًا عظيًما، وجعلته النصارى إهلًا وولًدا، وجعله اهللا روحه، وكلمته، ، فuواختلفوا يف عيسى
  للحق من ذلك. eفهدى اهللا أمة حممد 

  :ويف الذي اختلفوا فيه ستة أقوال :  قال ابن الجوزي •
   ذلك .وسبق احلديث يفأنه اجلمعة ، جعلها اليهود السبت ، والنصارى األحد ،  أحدها : 

  أنه الصالة ، فمنهم من يصلي إىل املشرق ، ومنهم من يصلي إىل املغرب . والثاني :
  أنه إبراهيم . قالت اليهود : كان يهودياً ، وقالت النصارى : كان نصرانياً . والثالث : 
  أنه عيسى ، جعلته اليهود لِفرية ، وجعلته النصارى إهلاً .  والرابع : 

  ، آمنوا ببعضها ، وكفروا ببعضها . أنه الكتب والخامس :
  أنه الدين ، وهو األصح ، ألن مجيع األقوال داخلة يف ذلك . والسادس : 
يف اآلية أنه كلما قوي إميان العبد كان أقرب إىل إصابة احلق لقوله تعاىل ( فهدى اهللا الذين آمنوا ) ألن اهللا علق اهلداية على  •

  بقوته ويضعف بضعفه . وصف اإلميان ، وما علق على وصف يقوى
  ه ، وقيل : بأمره .أي: بعلمه، مبا هداهم ل )بِِإْذنِِه ( 
أي : من خلقه ، أي ممن يستحق اهلداية ، ألن كل شيء علق مبشيئة اهللا فإنه تابع حلكمته ، كما أنه ) َواللَُّه يـَْهِدي َمْن َيَشاُء ( 

  ) فكذلك هو أعلم حيث جيعل هدايته . أَْعَلُم َحْيُث َجيَْعُل رَِسالََتهُ اللَُّه سبحانه جيعل الرسالة يف أهلها كما قال تعاىل (
ِصَراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم  اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيمَ الذي جيمع بني العلم والعمل ، كما قال تعاىل ()  ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ ( 

  .)  الضَّالِّنيَ َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال 
رَائِيَل َوِميَكائِيَل َوِإْسرَاِفيَل فَاِطَر السََّمَواِت َواَألْرِض (  ِإَذا قَاَم ِمَن اللَّْيِل افْـَتَتَح َصالََتهُ  eالنيب قَاَلْت َكاَن . َعاِئَشَة  عن اللَُّهمَّ َربَّ ِجبـْ

َك ِفيَما َكانُوا ِفيِه َخيَْتِلُفوَن اْهِدِىن ِلَما اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن احلَْقِّ بِِإْذِنَك ِإنََّك تـَْهِدى َمْن َتَشاُء َعاِملَ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة أَْنَت َحتُْكُم بـَْنيَ ِعَبادِ 
  م ) رواه مسلم .ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقي
به، وال َجتَْعْله ملتبًسا علينا فنضل، اللهم، أرنا احلق َحّقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطال ووفّقنا الجتنا(  ويف الدعاء املأثور

  اً ) .واجعلنا للمتقني إمام
  فاإلنسان قد يعرف احلق وال يعمل به وال يوفق التباعه ، وقد ال يعرف احلق .

  الفوائد :
  أن دين اإلسالم هو الفطرة . - ١
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  احلكمة يف إرسال الرسل وهي التبشري واإلنذار . - ٢
  ل تنقسم إىل قسمني : أوامر ونواهي .أن الشرائع اليت جاءت Qا الرس- ٣
  الرتغيب والرتهيب يف الدعوة . - ٤
  إثبات علو اهللا تعاىل بأنواعه . - ٥
  أن الكتب منزلة من عند اهللا .- ٦
  .أن الواجب الرجوع إىل الكتاب عند النزاع - ٧
  جعوا إىل الكتاب املنزل حلصل بينهم االئتالف  .ر أن الناس لو  - ٨
  بعدما تبني فهو باغ ضال . أن كل خمالف للحق - ٩
  رمحة اهللا باملؤمنني . -١٠
  أن اإلميان سبب للهداية للحق . -١١
  ينبغي على العبد أن يسأل ربه اهلداية . -١٢
  هـ ] .١٤٣٢/  ١٢/  ٢٠ األربعاءأن كل ما سوى دين اهللا فهو معوج .  [  -١٣
ُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاُء َوزُْلزُِلوا َحتَّى يـَُقوَل الرَُّسولُ َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّا يَأْ (   ِتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبِلُكْم َمسَّتـْ

  ) . َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَِّه َأال ِإنَّ َنْصَر اللَِّه َقرِيبٌ 
  ] . ٢١٤[ البقرة : 

 ----------------  
  . أم حسبتم أنكم أيها املؤمنون باهللا ورسله تدخلون اجلنة... ) أي : َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّا يَْأِتُكْم َأْم (  

ْبِلُكمْ (  والرسل من مل يصبكم مثُل ما أصاب َمن قبلكم ِمن أتباع األنبياء ) أي : واحلال أنه  َوَلمَّا يَْأِتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَ
  . الشدائد واحملن واالختبار

رِي ِمْن َحتِْتَها َمَثُل اْجلَنَِّة الَِّيت ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن جتَْ ( مثل ) أي : صفة ما وقع هلم ، و  املثل يكون مبعىن الصفة مثل قوله تعاىل ( •
  أي : صفتها كذا وكذا .  )اْألَنـَْهارُ 

  ) أي : شبهـهم كشبه الذي استوقد ناراً .ِل الَِّذي اْستَـْوَقَد نَاراً ُهْم َكَمثَ َمثـَلُ ويكون مبعىن الشبه ، كقوله تعاىل (  
ُهُم اْلَبْأَساُء (    أي : الفقر .) َمسَّتـْ
  بداMم .أي : األمراض يف أ) َوالضَّرَّاُء ( 
وأنواع املضار حىت وصلت Qم احلال  ) بأنواع املخاوف من التهديد بالقتل ، والنفي ، وأخذ األموال ، وقتل األحبة ، َوزُْلزُِلوا( 

  وآل Qم الزلزال إىل أن استبطأوا نصر اهللا مع يقينهم به .
  فتكون اإلصابات هنا يف ثالثة مواضع : يف املال ، والبدن ، والنفس .

وع فيما وقعوا إن القصد من ذكر األمم السالفة حيثما وقع يف القرآن هو العربة واملوعظة والتحذير من الوققال ابن عاشور :  •
آلية إمجال لذلك وقد ختم بقوله احملامد ، فكان يف قوله تعاىل ( كان الناس أمة واحدة ) افيه بسوء عملهم واالقتداُء يف 

، وملا كان هذا اخلتام منقبة للمسلمني أُوِقظوا أْن ال يـُْزَهْوا Qذا الثناء  )ا ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنهفهدى اهللا الذين آمنو (
فعقب بأن عليهم أن يصربوا ملا عسى أن يعرتضهم يف طريق إمياMم من البأساء ، فيحسبوا أMم قَضْوا حق شكر النعمة 



 ٣٤٩

حرضهم هنا ، والضراء اقتداء بصاحلي األمم السالفة ، فكما حذرهم اهللا من الوقوع فيما وقع فيه الضالون من أولئك األمم 
  ك .ادة القرآن يف تعقيب البشارة بالنذارة وعكس ذلعلى االقتداء Qدي املهتدين منهم على ع

إّن من  :  قلنا: يا رسول اهللا، أال تستنصر لنا؟ أال تدعو اهللا لنا؟ فقال(  كما جاء يف احلديث الصحيح عن َخبَّاب بن األَرّت قال
ينه، وُميَْشُط بأمشاط احلديد كان قبلكم كان أحدهم يوضع املنشار على مْفَرق رأسه فيخلص إىل قدميه، ال َيْصرفه  ذلك عن د

واهللا ليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف ،  ما بني حلمه وعظمه، ال يصرفه ذلك عن دينه
  ن ) .إال اهللا والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلو 

وُلوا آَمنَّا َوُهْم ال يـُْفتَـُنوَن* َوَلَقْد فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم فـََليَـْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َأَحِسَب النَّاُس َأْن يـُتـْرَُكوا َأْن يـَقُ  امل(  وقال اهللا تعاىل
  ) .َصَدُقوا َولَيَـْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبَني 

وُكْم ِمْن فـَْوِقُكْم َوِمْن ِإْذ َجاءُ (  وقد حصل من هذا  جانب عظيم للصحابة، رضي اهللا عنهم، يف يوم األحزاب، كما قال اهللا تعاىل
َوِإْذ  . ابـُْتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوزُْلزُِلوا زِْلزَاال َشِديًداَأْسَفَل ِمْنُكْم َوِإْذ زَاَغِت األْبَصاُر َوبـََلَغِت اْلُقُلوُب اْحلََناِجَر َوَتظُنُّوَن بِاللَِّه الظُُّنونَا* ُهَناِلَك 

  ) .ِيف قـُُلوQِِْم َمَرٌض َما َوَعَدنَا اللَُّه َوَرُسولُُه ِإال ُغُرورًا يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن 
يدال علينا ونَُدال عليه. قال:   وملا سأل هرقُل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كان  احلرب بينكم؟ قال: ِسَجاالً 

  .كذلك الرسل تـُْبَتلى، مث تكون هلا العاقبة 
، فإن صرب على أمر اهللا،  ، ال بد أن يبتليه ، أن من قام بدينه وشرعه اليت ال تتغري وال تتبدل نة اهللا من س قال السعدي : •

ومن جعل فتنة الناس  ،  ومل يبال باملكاره الواقفة يف سبيله، فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كماهلا، ومن السيادة آلتها
ه، وثنته احملن عن مقصده، فهو الكاذب يف دعوى اإلميان، فإنه ليس اإلميان كعذاب اهللا، بأن صدته املكاره عما هو بصدد

  ه .بالتحلي والتمين، وجمرد الدعاوى، حىت تصدقه األعمال أو تكذب
يف احلكمة من هذا االبتالء : فإن النفس ال تزكو وتصلح حىت متحص بالبالء كالذهب الذي ال خيلص  قال ابن تيميةو  •

 يف كري االمتحان ، إذ كانت النفس جاهلة ظاملة وهي منشأ كل شر حيصل للعبد ، فال حيصل له جيده من رديئه حىت يفنت
  ) . َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَِّه َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن نـَْفِسكَ شر إال منها ، قال تعاىل (

  يوم أحد : همبيناً احلكمة مما أصاب النيب وأصحاب قال ابن القيم
َوَلَقْد َصَدَقُكُم (  أصاQَم إمنا هو ِبُشؤِم ذِلَك، كما قال تعاىل ي: تعريُفهم سوَء عاقبة املعصية، والَفَشل، والتنازُِع، وأن الذفمنها

بـَْعِد َما أَرَاُكم مَّا حتُِبُّوَن، ِمْنُكم مَّن يُرِيُد الدُّنـَْيا َوِمْنُكم  اَألْمِر َوَعَصْيُتم مِّنْ  اُهللا َوْعَدُه إْذ َحتُسُّونـَُهم بِإْذنِِه، َحىتَّ إَذا َفِشْلُتْم وتـََناَزْعُتْم ِيف 
ُهْم لَِيْبَتِلَيُكْم، َوَلَقْد َعَفا َعْنُكمْ  مَّن يُرِيُد اآلِخَرَة،   ُمثَّ َصَرَفُكْم َعنـْ

عليهم ُأخرى، لكن تكوُن هلم العاقبُةُ◌، فإMم لو  ُرسله، وأتباِعهم، جرت بأن يَُدالوا َمرًَّة، ويَُدالَ  : أن ِحكمة اهللا وُسنَّته يفومنها
البعثة انتصُروا دائماً، دخَل معهم املؤمنون وغريُهم، ومل يتميَّز الصَّاِدُق ِمن غريه، ولو انُتِصَر عليهم دائماً، مل حيصل املقصوُد من 

يعُهم للحق، وما جاؤوا به ممن يتبُعهم على الظهور والرسالة، فاقتضت ِحكمة اهللا أن مجع هلم بَني األمرين ليتميز َمن يتبُعهم وُيط
  والغلبة خاصة.

َنُكم وبـَيْـ ومنها َنه ؟ قاَل: : أن هذا ِمن أعالم الرسل، كما قال ِهَرْقُل ألىب سفيان: َهْل قَاتـَْلُتُموُه ؟ قال: نعم. قَاَل: َكْيَف اَحلْرُب بـَيـْ
  : َكذِلَك الرُُّسل تـُْبتَـَلى، ُمثَّ َتُكوُن َهلُُم الَعاِقَبة.ِسَجال، يُداُل علينا املرة، ونُداُل عليه األخرى. قال

  . لكاذب: أن يتميَّز املؤمُن الصَّاِدُق ِمن املنافِق اومنها



 ٣٥٠

استخراُج عبوديِة أوليائه وحزِبه ىف السَّراء والضرَّاء، وفيما ُحيبُّون وما يكرهون، وىف حال ظفرهم وظفر أعدائهم Qم، فإذا ومنها: 
لى الطاعة والعبودية فيما ُحيبون وما يكرهون، فهم عبيدُه حقاً، وليسوا كمن يعبد اهللا على حرف واحد ِمن السَّراء والنعمة ثبُتوا ع

   والعافية.
: أنه سبحانه لو نصرهم دائماً، وأظفرهم بعدوِّهم ىف ُكلِّ موطن، وجعل هلم التَّْمِكَني والقهَر ألعدائهم أبداً، لطغْت ومنها

  . مشخت وارتفعتنفوُسهم، و 
ها ىف سريها ومنها:  أن النفوَس تكتِسُب من العافية الدائمة والنصر والغىن طغياناً ورُكوناً إىل العاجلة، وذلك مرض يـَُعوُقها عن ِجدِّ

كون دواء لذلك املرض إىل اهللا والداِر اآلخرة، فإذا أراد Qا ربـَُّها وماِلُكَها وراِمحَُها كرامته، قيَّض هلا من االبتالء واالمتحان ما ي
العليَل الدواَء الكريه، ويقطع منه العروَق املؤملَة  يالعائق عن السري احلثيث إليه، فيكون ذلك البالء واحملنة مبنزلة الطبيب يسق

  الستخراج األدواء منه، ولو تركه، َلَغَلَبْتُه األدواُء حىت يكون فيها هالكه.
  : استعجاًال للنصر وليس للشك .ء ، قالوا ذلكمن شدة الكرب والبال) َن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَِّه َحتَّى يـَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذي( 
كون كالمهم قد انتهى عند فيمن اهللا تعاىل هلم ، إذ قالوا ( مىت َنْصُر اهللا ) حيتمل أن يكون جوابًا  )  َأال ِإنَّ َنْصَر اللَِّه َقرِيبٌ ( 

  قال اهللا عند ذلك ( َأال ِإنَّ َنْصَر اهللا َقرِيٌب ) .مث اهللا ) قوله ( مىت َنْصُر 
Mال يعلي عدوهم عليهم ، م فعلموا أن اهللا رجعوا إىل أنفسه) م ملا قالوا (مىت َنْصُر اهللاوحيتمل أن يكون ذلك قوًال لقوم منهم ، كأ

  ك ، وكالمها صحيح .بوعد ربنا ثقة فقالوا ( َأال ِإنَّ َنْصَر اهللا َقرِيٌب ) فنحن قد صربنا يا
  يف هذه اآلية البشارة العظيمة بأن نصر اهللا وتفريج الكربات مقرون بالكرب . •

   ويشهد هلذا : ) َوأَْن اْلَفرََج َمَع اْلَكْرِب، َوَأنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا(  eكما قال 
  ) . ُطواَوُهَو الَِّذي يـُنَـزُِّل اْلَغْيَث ِمْن بـَْعِد َما قـَنَ  ( قوله تعاىل

  ) . َحىتَّ ِإَذا اْستَـْيَأَس الرُُّسُل َوظَنُّوا أَنـَُّهْم َقْد ُكِذبُوا َجاَءُهْم َنْصرُنَا( وقوله  تعاىل 
  ) . َحىتَّ يـَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَىت َنْصُر اللَِّه َأال ِإنَّ َنْصَر اللَِّه َقرِيبٌ ( وقوله تعاىل 

، تناهي الكرب، كإجناء نوح ومن معه يف الفلك ه عنده من قصص تفريج كربات أنبيائوكم قص سبحان :محه اهللاقال ابن رجب ر 
  م .ه ، وإجناء موسى وقومه من اليم ، وإغراق عدوهأمر بذحبوإجناء إبراهيم من النار ، وفدائه لولده الذي 

أن الكرَب إذا اشتد وعُظَم وتناهي ، حصل للعبد اإلياس :  اقرتان الفرج بالكرب والُيسر بالعسر : ومن لطائف قال رحمه اهللا
قة التوكل على اهللا ، وهو من أعظم األسباب اليت ُتطلُب من كشفه من جهة املخلوقني ، وتعلق قلبه باهللا وحده ، وهذا هو حقي

  ) .لَِّه فـَُهَو َحْسُبُه َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى الوكل عليه ، كما قال تعاىل ( ج ، فإن اهللا يكفي من توائQا احل
  قال الفضيل : لو يئست من اخللق حىت ال تريد منهم شيئاً ، ألعطاك موالك كل ما تريد .

  الفوائد :
  إثبات اجلنة . - ١
  أن اإلميان ليس بالتمين وال بالتحلي . - ٢
  بتالء Qذه املصائب .الحكمة اهللا يف ا- ٣
  الزمن .حكمة اهللا حيث مينع النصر لفرتة معينة من  - ٤
  أن الصرب على البالء من أسباب دخول اجلنة . - ٥
  تبشري املؤمنني بالنصر ليتقووا على االستمرار يف اجلهاد . - ٦



 ٣٥١

  ل إىل الكمال إال بعد جترع الصرب .و أنه ال وص - ٧
َفْقُتْم ِمْن َخْيٍر فَِلْلَواِلَدْيِن َواْألَقْـرَ (   ْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َيْسأَلوَنَك َماَذا يـُْنِفُقوَن ُقْل َما أَنـْ بِيَن َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيِل َوَما تـَ

  ) . فَِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليمٌ 
  ] . ٢١٥[ البقرة : 

 ----------  
ق عليه ، أي : أي : الصحابة يسألونك ماذا ينفقون ، والسؤال هنا عن املنَفق ، ال على املنف) َيْسأَلوَنَك َماَذا يـُْنِفُقوَن ( 

  يسألونك ماذا ينفقون من أمواهلم جنساً وقدراً وكيفاً .
  والعلة من سؤال الصحابة : حرصهم على تعلم دينهم وتطبيقه .

  يف عدة مواطن . eوقد تكرر سؤال الصحابة للنيب 
  والنفقة : هي بذل املال يف وجوه اخلري .

َفْقُتْم ِمْن َخْيٍر (    يل أو كثري .) أي : مال قلُقْل َما أَنـْ
  فهما أعظم الناس به وأحقهم بالتقدمي ، وأعظمهم حقاً عليه .) فَِلْلَواِلَدْيِن ( 

ال عن ( ماذا ينفقون ) لكن من تأمل اآلية تبني له أن اهللا  –قد يبدو لإلنسان يف أول وهلة أن اهللا إمنا أجاQم عن حمل اإلنفاق 
( ما أنفقتم من خري ) ففي هذا بيان ما ينفقون ، ويف قوله ( فللوالدين ... )  أجاQم عما ينفقون ، وعما ينفقون فيه ، لقوله

  بيان ما ينفقون فيه .
  على اختالف طبقا5م ، األقرب فاألقرب ، على حسب القرب واحلاجة ، فاإلنفاق عليه صدقة وصلة .) َواْألَقْـَربِيَن ( 

) رواه  أُمَُّك ُمثَّ أُمَُّك ُمثَّ أُمَُّك ُمثَّ أَبُوَك ُمثَّ أَْدنَاَك أَْدنَاكَ « َل اللَِّه َمْن َأَحقُّ ِحبُْسِن الصُّْحَبِة قَاَل قَاَل َرُجٌل يَا َرُسو ( َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل 
  مسلم .

 ْد مسَِْعُت َما قـُْلَت ِفيَها َوِإينِّ َبْخ َذِلَك َماٌل رَاِبٌح َذِلَك َماٌل رَاِبٌح قَ (   eَرُسوُل اللَِّه  أن يتصدق ببريحاء قال له أراد وأبا طلحة ملا
  ) متفق عليه . َعمِّهِ  أَقَارِبِِه َوَبِين  فـََقَسَمَها أَبُو طَْلَحَة ِيف » . أََرى َأْن َجتَْعَلَها ِىف األَقْـَرِبَني 

  مات أبوه وهو مل يبلغ .من  واليتيم : هو )َواْلَيَتاَمى ( 
  ه .ده قبل البلوغ ، واليتيم من سائر احليوان من فقد أممجع يتيم : وهو من فقد والقال يف التسهيل :  •
 ليتيم ومباله وحذرت من أكل ماله . وقد أوصت الشريعة بالعناية با •

  .اهللا باليتيم في آيات كثيرة  أوصىفقد 
ُلَغ َأُشدَّهُ كقوله تعاىل (   ) . َوال تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن َحىتَّ يـَبـْ
  ) . فََأمَّا اْلَيِتيَم َفال تـَْقَهرْ وقال تعاىل (

  وحذر اهللا من أكل مال اليتامى .
َا يَْأُكُلوَن ِيف بُُطوMِِْم نَاراً َوَسَيْصَلْوَن َسِعرياً فقال تعاىل (    ) . ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلماً ِإمنَّ
  .في الجنة  أن كافل اليتيم eوأخبر النبي 

  ( أنا وكافل اليتيم يف اجلنة كهذا ، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما ) متفق عليه . eفقال 
( اللهم إين أحرّج حق الضعيفني اليتيم واملرأة ) رواه النسائي ، أي : أحلق احلرج وهو اإلمث مبن ضيع حقهما ، وأحّذر  eوقال 

  من ذلك حتذيراً بليغاً .



 ٣٥٢

 e، وقد استعاذ النيب كفايته، مسوا بذلك، ألن الفقر أذله وأسكنه، وهو من ال جيد متام  مجع مسكنيواملساكني  )اِكيِن َواْلَمسَ ( 
   داود رواه أبو . )فإنه بئس الضجيع اللهم إين أعوذ بك من اجلوع ، كان يقول (   e، فعن أيب هريرة . أن النيب  من الفقر واجلوع

  رواه النسائي  . )ن الكفر والفقر وعذاب القرباللهم إين أعوذ بك مكان يقول دبر كل صالة (  e ويف حديث أيب بكرة أن النيب 
ويدخل يف املساكني هنا : الفقراء ، ألن كًال منهما يطلق على اآلخر إذا انفرد كل واحد منهما ، لكن إذا ذكرا معًا كما يف  •

َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاءِ  قوله تعاىل (   ) كان لكل واحد منهما معىن غري معىن اآلخر . ْلَمَساِكنيِ َوا ِإمنَّ
  ومسي املعدم مسكيناً ، ألن الفقر أسكنه وأذله ، فال يطمع أن يصل إىل مرتبة األغنياء . •
  ع به .طوهو املسافر املنق) َواْبِن السَِّبيِل ( 
ْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر (    . ن مجيع أنواع الطاعات والقرباتمن صدقة على هؤالء وعلى غريهم ، بل وم) َوَما تـَ
اجة إليها ، وعظم فيجازيكم به وحيفظه لكم ، كل حسب نيته وإخالصه ، وكثرة نفقته وقلتها ، وشدة احل)  فَِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليمٌ ( 

  وقعها وموقعها ، فإنه سبحانه ال َيظلم أحداً مثقال ذرة .
  

  الفوائد :
  لم .حرص الصحابة على السؤال عن الع - ١
  فضل اإلنفاق على الوالدين واألقربني . - ٢
  اهتمام الشريعة باليتامى واملساكني . - ٣
  فضل اإلنفاق والصدقة . - ٤
  احلث على فعل اخلري ولو كان قليًال . - ٥
  عموم علم اهللا تعاىل .- ٦
  يف اآلية وعد من اهللا باإلثابة على العمل الصاحل . - ٧
ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِحبُّوا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل (   َواللَُّه َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخيـْ

ْعَلُمونَ  ُتْم ال تـَ   ) . يـَْعَلُم َوأَنـْ
  ] . ٢١٦[ البقرة : 

 -----------  
  تعاىل للجهاد على املسلمني .هذا إجياب من اهللا ) ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل ( 

  واجلهاد يف األصل فرض كفاية .
  والدليل على ذلك :

ُر أُوِيل الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواهلِِْم ( قول اهللا تعاىل  َوأَنـُْفِسِهْم َفضََّل اللَُّه ال َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني َغيـْ
وهذا يدل على أن القاعدين غري آمثني مع جهاد  ِهِديَن بَِأْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة وَُكّالً َوَعَد اللَُّه احلُْْسَىن )اْلُمَجا

  .غريهم 
ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَـَفقَُّهوا َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا َكافًَّة فـََلْوال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرقَ ( وقال اهللا تعاىل    . )ٍة ِمنـْ
  ه .هو وسائر أصحاب يقيمكان يبعث السرايا و  eوألن رسول اهللا 
  ويتعني اجلهاد يف ثالثة مواضع : :  قال ابن قدامة
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  . إذا التقا الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر االنصراف وتعني عليه املقام احدها : 
  .) أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثـُْبُتوا َواذُْكُروا اللََّه َكِثرياً َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ يَا  ( لقول اهللا تعاىل 

يـَْوَمِئٍذ ُدبـَُرُه ِإالَّ ُمَتَحرِّفًا لِِقَتاٍل أَْو  َوَمْن يـَُوهلِِّمْ .  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َزْحفًا َفال تـَُولُّوُهُم اْألَْدبَارَ تعاىل ( وقوله 
  ) . ُمَتَحيِّزاً ِإَىل ِفَئٍة فـََقْد بَاَء ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصريُ 

  .إذا نزل الكفر ببلد تعني على أهله قتاهلم ودفعهم  الثاني : 
  .لزمهم النفي معه  قوماً  اإلمامإذا استنفر  الثالث : 

ِضيُتْم بِاْحلََياِة الدُّنـَْيا ِمَن اْآلِخَرِة يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِيف َسِبيِل اللَِّه اثَّاقـَْلُتْم ِإَىل اْألَْرِض أَرَ ( لقول اهللا تعاىل 
  ) . َرِة ِإالَّ قَِليلٌ َفَما َمَتاُع اْحلََياِة الدُّنـَْيا ِيف اْآلخِ 

  ) متفق عليه .إذا استنفرمت فانفروا ( و  eوقال النيب 
  واجلهاد يف سبيل اهللا فضله عظيم : •

  : أن الروحة يف سبيل اهللا خري من الدنيا مبا فيها . أوالً 
  ( لغدوة يف سبيل اهللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها ) . eلقوله 
  . : أنه من أفضل األعمال ثانياً 

  عن أيب ذر قال : ( قلت يا رسول اهللا ، أي العمل أفضل ؟ قال : اإلميان باهللا ، واجلهاد يف سبيل اهللا ) . متفق عليه 
  : أن ا]اهد أفضل الناس . ثالثاً 

. جياهد بنفسه وماله يف سبيل اهللا) : مؤمنفقال: أي الناس أفضل؟ قال eأتى رجل رسول اهللا عن أيب سعيد اخلدري قال: (
  متفق عليه 

  : اجلهاد ال يعدله شيء . رابعاً 
قال : ( قيل : يا رسول اهللا ، ما يعدل اجلهاد يف سبيل اهللا ؟ قال : ال تستطيعونه ، فأعادوا عليه مرتني أو  tعن أيب هريرة 

بآيات اهللا ، ال يفرت من  ثالثاً كل ذلك يقول : ال تستطيعونه ، مث قال : مثل ا]اهد يف سبيل اهللا كمثل الصائم القائم ، القانت
  صيام وال صالة حىت يرجع ا]اهد يف سبيل اهللا ) . متفق عليه 

  : للمجاهدين مائة درجة يف اجلنة . خامساً 
  رواه البخاري .)الدرجتني كما بني السماء واألرض ، ما بنيدها اهللا للمجاهدين يف سبيل اهللاإن يف اجلنة مائة درجة أع: ( eقال 

  اد سبب للنجاة من النار .: اجله سادساً 
  : ( ما اغربت قدما عبد يف سبيل اهللا فتمسه النار ) . رواه البخاري  eقال 

، للقدم حيرم عليها النارذا كان جمرد مّس الغبار إ، فإىل عظم قدر التصرف يف سبيل اهللاويف ذلك إشارة :  قال الحافظ ابن حجر
  . ن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه ؟فكيف مب

  : من أسباب دخول اجلنة . عاً ساب
  .للَِّه ) (ِإنَّ اللََّه اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنـُْفَسُهْم َوأَْمَواَهلُْم بَِأنَّ َهلُُم اْجلَنََّة يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اقال تعاىل : 

  : ا]اهد يكون اهللا يف عونه . ثامناً 
   رواه أمحد. ، والناكح الذي يريد العفاف)ء، واملكاتب الذي يريد األدا سبيل اهللا: ا]اهد يف عوMمثالثة حق على اهللا: ( eقال 

  : اجلهاد ذروة سنام اإلسالم . تاسعاً 
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  : ( وذروة سنام اإلسالم اجلهاد يف سبيل اهللا ) . رواه الرتمذي  eقال 
  ذروة الشيء : أعاله .

   ا]اهدين .: نفى سبحانه التسوية بني املؤمنني ا]اهدين وغري عاشراً 
ُر أُوِيل الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواهلِِمْ قال تعاىل :  َوأَنـُْفِسِهْم َفضََّل اللَُّه  (ال َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني َغيـْ

  .ًة وَُكّالً َوَعَد اللَُّه احلُْْسَىن َوَفضََّل اللَُّه اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجراً َعِظيماً) اْلُمَجاِهِديَن بَِأْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرجَ 
  : أن اجلهاد سبب ملغفرة الذنوب . الحادي عشر
تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوُجتَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه  .أَلِيٍم  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى ِجتَارٍَة تُنِجيُكم مِّْن َعَذابٍ ( قال تعاىل : 

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن  َن يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َوَمَساكِ  .بَِأْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم َذِلُكْم َخيـْ
   ) .طَيَِّبًة ِيف َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

  أي : شديد عليكم ومشقة ، وهو كذلك ، فإنه إما أن يُقتَل أو جيرح مع مشقة السفر وجمالدة األعداء .) َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم ( 
لم أن ما أمره اهللا به فهو صالحه ، لكن ال خيرج أن املراد من الكره ، كونه شاقاً على النفس ، واملكلف وإن ع : قال الرازي •

بذلك عن كونه ثقيًال شاقًا على النفس ، ألن التكليف عبارة عن إلزام ما يف فعله كلفة ومشقة ، ومن املعلوم أن أعظم ما 
  مييل إليه الطبع احلياة ، فلذلك أشق األشياء على النفس القتال.

ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا وَ (   ملا فيه من الثواب العظيم ، والتحرز من العقاب األليم ، والنصر على األعداء ) ُهَو َخيـْ
  ، واألمن واالطمئنان ، ورد العدو عن التفكري يف غزو املسلمني .والظفر بالغنائم 
َفَعَتُه رَاِجَحٌة َعَلى َما َحيُْصُل لِلنـُُّفوِس ِمْن أََلِمِه ِمبَْنزَِلِة َمْن فََأَمَر بِاجلَِْهاِد َوُهَو َمْكُروٌه لِلنـُُّفوِس َلِكنَّ َمْصَلَحتَ : قال ابن تيمية  ُه َوَمنـْ

َواَء اْلَكرِيَه لَِتْحُصَل َلُه اْلَعاِفَيُة  َواِء فَِإنَّ َمْصَلَحَة ُحُصوِل اْلَعاِفَيِة َلُه رَاِجَحٌة ، َيْشَرُب الدَّ اِجُر الَِّذي وََكَذِلَك التَّ  ،َعَلى َأملَِ ُشْرِب الدَّ
َمْصَلَحُة الرِّْبِح الَِّذي َحيُْصُل َلُه رَاِجَحٌة َعَلى َهِذِه اْلَمَكارِِه . َوِيف ، يـَتَـَغرَُّب َعْن َوطَِنِه َوَيْسَهُر َوَخيَاُف َويـََتَحمَُّل َهِذِه اْلَمْكُروَهاِت 

  ) .بِاْلَمَكارِِه َوُحفَّْت النَّاُر بِالشََّهَواِت ُحفَّْت اْجلَنَُّة  (أَنَُّه قَاَل  eالصَِّحيَحْنيِ َعْن النَِّيبِّ 
، وألجله نافع اجلليلة يف املستقبل وبالضد، وهو سبب للمكان الشيء شاقاً عليكم يف احلال  معىن اآلية أنه رمبا :قال الرازيو  •

الربح لتوقع حصول  ، وحسن حتمل األخطار يف األسفارال لتوقع حصول الصحة يف املستقبليف احل املر ءحسن شرب الدوا
، وههنا كذلك وذلك ألن ترك دة العظيمة يف الدنيا ويف العقىب، وحسن حتمل املشاق يف طلب العلم للفوز بالسعايف املستقبل

  :، ولكن فيه أنواع من املضار يف احلال صون النفس عن خطر القتل، وصون املال عن اإلنفاقاجلهاد وإن كان يفيد 
، يأخذكم ويستبيح دماءكم وأموالكم ما أنإبالدكم وحاول قتلكم ف دميلكم إىل الدعة والسكون قصعلم  أن العدو إذا :منها

وإما أن حتتاجوا إىل قتاهلم من غري إعداد آلة وسالح ، وهذا يكون كرتك مداواة املرض يف أول ظهوره بسبب نفرة النفس عن 
حتمل أضعاف تلك النفرة واملشقة ، واحلاصل أن القتال سبب حلصول  حتمل مرارة الدواء ، مث يف آخر األمر يصري املرء مضطراً إىل

  .األمن ، وذلك خري من االنتفاع بسالمة الوقت 
  .وجدان الغنيمة : ومنها 
  السرور العظيم باالستيالء على األعداء.: ومنها 

تقربًا وعبادة وسلك طريقة االستقامة  ما حيصل للمجاهد من الثواب العظيم إذا فعل اجلهاد منها :أما ما يتعلق بالدين فكثرية 
أن عدوكم إذا  ومنهاأنه خيشى عدوكم أن يستغنمكم فال تصربون على احملنة فرتتدون عن الدين ،  ومنهافلم يفسد ما فعله ، 

فإذا أسلم على يدكم صرمت بسبب ذلك ، رأى جدكم يف دينكم وبذلكم أنفسكم وأموالكم يف طلبه مال بسبب ذلك إىل دينكم 
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أن من أقدم على القتال طلبًا ملرضاة اهللا تعاىل كان قد حتمل أمل القتل بسبب طلب  ومنهاستحقني لألجر العظيم عند اهللا ، م
رضوان اهللا ، وما مل يصر الرجل متيقنًا بفضل اهللا وبرمحته وأنه ال يضيع أجر احملسنني ، وبأن لذات الدنيا أمور باطلة ال يرضى 

  ارق اإلنسان الدنيا على حب اهللا وبغض الدنيا ، وذلك من أعظم سعادات اإلنسان.بالقتل ومىت كان كذلك ف
ومثاله يف الدنيا إزالة ما يؤمل اإلنسان وخياف منه كقطع عضو وقلع ضرس وفصٍد وِحجامٍة ابتغاء العافية  قال القرطبي :و  •

  مقعد صدٍق. ودوام الصحة ، وال نعيم أفضل من احلياة الدائمة يف دار اخللد والكرامة يف
فال ينبغي أن جيعل املعيار على ما يصره وينفعه ميله ، نسان كما وصفه به خالقه ظلوم جهول إلا ... وقال ابن القيم : •

ربه بظاهره  طالق طاعةاإل ىنفع األشياء له علأف، بل املعيار علي ذلك ما اختاره اهللا له بأمره وMيه ، وحبه ونفرته وبغضه 
عليه  ىفكل ما جير ، له  اً ذا قام بطاعته وعبوديته خملصإف، طالق معصيته بظاهره وباطنه اإل ىاء عليه علوأضر األشي، وباطنه 

فمن صحت له معرفة ربه ، عن طاعته وعبوديته فكل ما هو فيه من حمبوب هو شر له  ىذا ختل، وإله  اً مما يكرهه يكون خري 
ضروب من املصاحل واملنافع ليت ال  ليت تنزل به فيهاااليت تصيبه واحملن ن املكروهات ًا أعلم يقين، والفقه يف أمسائه وصفاته 
كما أن ،  فعامة مصاحل النفوس يف مكروها5ا ، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما حيب ، حيصيها علمه وال فكرته 

  . عامة مضارها وأسباب هلكتها يف حمبوبا5ا
  :م وأسرار ومصاحل للعبد يف هذه اآلية عدة حك وقال رحمه اهللا : •

ومل ييأس ،  يأمن أن توافيه املضرة من جانب املسرة مل ، فان العبد إذا علم أن املكروه قد يأيت باحملبوب واحملبوب قد يأيت باملكروه
  :ا ن اهللا يعلم منها ماال يعلمه العبد وأوجب له ذلك أمور إف، لعدم علمه بالعواقب ، أن تأتيه املسرة من جانب املضرة 

ن كرهته إو ، ألن عواقبه كلها خريات ومسرات ولذات وأفراح ، ن شق عليه يف االبتداء إنفع له من امتثال األمر و أأنه ال  :منها 
ارتكاب النهى وان هويته نفسه ومالت إليه وإن عواقبه كلها آالم  وكذلك ال شيء أضر عليه من، نفسه فهو خري هلا وأنفع 

  ب .وأحزان وشرور ومصائ
Mا تقتضي من العبد التفويض إىل من يعلم عواقب األمور والرضا مبا خيتاره له ويقضيه له ملا يرجو فيه أ:  من أسرار هذه اآليةو  

  .من حسن العاقبة 
ال يعلم فال خيتار على  فلعل مضرته وهالكه فيه وهو، أنه ال يقرتح على ربه وال خيتار عليه وال يسأله ما ليس له به علم  :ومنها 
  .بل يسأله حسن االختيار له وأن يرضيه مبا خيتاره فال أنفع له من ذلك  اً ربه شيئ
أمده فيما خيتاره له بالقوة عليه والعزمية والصرب وصرف عنه اآلفات اليت هي ، نه إذا فوض إىل ربه ورضى مبا خيتاره له أ :ومنها 

  .مل يكن ليصل إىل بعضه مبا خيتاره هو لنفسه  وأراه من حسن عواقب اختياره له ما، عرضة اختيار العبد لنفسه 
ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبريات اليت يصعد منه يف عقبة وينزل يف ، أنه يرحيه من األفكار املتعبة يف أنواع االختيارات  :ومنها 
وإال ، كور ملطوف به فيه فلو رضى باختيار اهللا أصابه القدر وهو حممود مش، ومع هذا فال خروج له عما قدر عليه ، أخرى 

  .جرى عليه القدر وهو مذموم غري ملطوف به فيه 
، وتسلط  ، فإنه شر، ألنه يعقب اخلذالن وذلك مثل القعود عن اجلهاد لطلب الراحة )َوَعَسى َأْن ُتِحبُّوا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم ( 

  جر العظيم وحصول العقاب.، وفوات األ ، وحصول الذل واهلوان األعداء على اإلسالم وأهله
وهذه اآليات عامة مطردة، يف أن أفعال اخلري اليت تكرهها النفوس ملا فيها من املشقة أMا خري بال شك، وأن أفعال الشر اليت 

  حتب النفوس ملا تتومهه فيها من الراحة واللذة فهي شر بال شك.
ُتْم ال تـَْعَلُمونَ (    بكم أن تتمشوا مع أقداره ، سواء سرتكم أو ساءتكم . فالالئق)  َواللَُّه يـَْعَلُم َوأَنـْ
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وذلك ألن اإلنسان إذا اعتقد قصور ، فاملقصود منه الرتغيب العظيم يف اجلهاد )  واهللا يـَْعَلُم َوأَنُتْم َال تـَْعَلُمونَ ( قال الرازي :  •
ه خريته ومصلحته ، علم قطعاً أن الذي أمره علم نفسه ، وكمال علم اهللا تعاىل ، مث علم أنه سبحانه ال يأمر العبد إال مبا في

اهللا تعاىل به وجب عليه امتثاله ، سواء كان مكروهاً للطبع أو مل يكن فكأنه تعاىل قال : يا أيها العبد اعلم أن علمي أكمل 
 جواب من علمك فكن مشتغًال بطاعيت وال تلتفت إىل مقتضى طبعك فهذه اآلية يف هذا املقام جتري جمرى قوله تعاىل يف

  .) ِإّين أَْعَلُم َما الَ تـَْعَلُموَن ( املالئكة 
  الفوائد :

  فرضية اجلهاد . - ١
  فضل اجلهاد . - ٢
  احلث على اجلهاد . - ٣
  أن النفس قد تكره الشيء ملشقته ، لكن قد يكون فيه خرياً عظيماً كاجلهاد . - ٤
  أن البشر ال يعلمون الغيب . - ٥
  أوامر اهللا كلها خري ومصاحل ولو كانت بظاهرها مشقة . ينبغي على املسلم أن يثق بأن - ٦
  عموم علم اهللا تعاىل . - ٧
اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َيْسأَلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيٌر َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل اللَِّه وَُكْفٌر ِبِه وَ (  

َنُة َأْكبَـُر ِمَن اْلَقْتِل َوال يـََزاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحتَّى يـَُردُّوُكْم َعْن ِدينِ  ُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوا َوَمْن يـَْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن َأْكبَـُر ِعْنَد اللَِّه َواْلِفتـْ
َيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الدُّ  َيا َواْآلِخَرِة َوُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ِديِنِه فـَ   ) نـْ

  ] . ٢١٧[ البقرة :  
 -----------  

  أي : يسألك يا حممد الناس عن القتال يف الشهر احلرام .) َيْسأَلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم ( 
  :عن ذلك قوالن  eويف السائلني النيب  قال ابن الجوزي : •
  أMم املسلمون سألوه : هل أخطؤوا أم أصابوا ، قاله ابن عباس ، وعكرمة ومقاتل . أحدهما : 
  أMم املشركون سألوه على وجه العيب على املسلمني ، قاله احلسن وعروة ، وجماهد . والثاني : 
  .ورجب ،دة وذو احلجة وحمرمذو القع :د األشهر كلها وهي ثالث متواليات: أن املرا، اجلنس، أير احلرامواملراد بالشه •

  العلماء هل القتال يف األشهر احلرم منسوخ أم ال على قولني : وقد اختلف
  : أنه منسوخ .القول األول 

  وهذا مذهب مجاهري العلماء .
  أنه حمكم ليس مبنسوخ .القول الثاني : 

  أي : أحيل القتال فيه .) ِقَتاٍل ِفيِه (  
  هلم جميباً .)  ُقلْ ( 
  اً .خطر ند اهللا ، لكن هناك ما هو أعظم ) أي : القتال فيه عظيم عِفيِه َكِبيٌر  ِقَتالٌ  (
  وقد اختلف العلماء هل القتال يف األشهر احلرم منسوخ أم باق على قولني : •

  : أنه منسوخ ، وأن القتال يف األشهر احلرم كان حراماً مث نسخ .القول األول 
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  وهذا قول مجاهري العلماء .
  . )فَاقْـتُـُلوا اْلُمْشرِِكَني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهْم   (لقوله تعاىل

  الطائف يف شهر ذي القعدة . eولغزوه 
  : أنه باق غري منسوخ . القول الثاني

  كان ال يغزو يف الشهر احلرام حىت يغَزى ) .  eحلديث جابر ( أن النيب 
  واهللا أعلم .بتداء ، ايف الشهر احلرام فهو قتال مدافعة ال  eوأما قتال النيب 

  وأما قتال الدفاع فهو جائز مجاعاً . •
  أي : ومنع الناس عن دين اهللا .) َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل اللَِّه (  

  أي : والكفر باهللا .) وَُكْفٌر ِبِه ( 
ْم َعِن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َواْهلَْدَي ُهُم الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوكُ : وصدهم عن املسجد احلرام كما قال تعاىل () أي َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ( 

ُلَغ حمَِلَّهُ    ) . َمْعُكوفاً َأْن يـَبـْ
كان املعىن : وكفر باملسجد احلرام ، ومعىن الكفر   ) بِهِ ( فإن عطفناه على الضمري يف )  واملسجد احلرام( وأما قوله قال الرازي : 

ه ، فقد كفروا مبا هو السبب يف فضيلته اليت Qا يتميز عن سائر البقاع ، باملسجد احلرام هو منع الناس عن الصالة فيه والطواف ب
ومن قال : إنه معطوف على سبيل اهللا كان املعىن : وصد عن املسجد احلرام ، وذلك ألMم صدوا عن املسجد احلرام الطائفني 

  د .والعاكفني والركع السجو 
وأصحابه ، ألMم أحق به من املشركني ، وهم عماره على  eحلرام ، وهم النيب أي : أهل املسجد ا)  َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنهُ ( 

  ومل ميكنوهم من الوصول إليه ، مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد . منه احلقيقة فأخرجوهم
  اهللا من القتال يف الشهر احلرام .أي : أعظم إمثاً وجرماً عند ) َأْكبَـُر ِعْنَد اللَِّه  (

َنُة َأْكبَـُر ِمَن اْلَقْتِل َوالْ (    . أي : فتنة املسلم وصده عن دين اهللا أكرب عند اهللا من القتل) ِفتـْ
واملقصود : أن اهللا سبحانه حكم بني أوليائه وأعدائه بالعدل واإلنصاف ، ومل ُيربئ أولياَءه من ارتكاب اإلمث : قال ابن القيم 

الشهر احلرام ، فهم   ، وأن ما عليه أعداؤه املشركون أكُرب وأعظُم ِمن جمرِد القتاِل يفالشهر احلرام ، بل أخرب أنه كبري بالقتاِل يف
جنب ما  قتاهلم ذلك ، أو مقصِّرين نوَع تقصري يغِفره اهللا هلم يف أحقُّ بالذمِّ والعيِب والُعقوبَِة ، ال سيما وأولياؤه كانوا متأوِّلني يف

  مع رسوله ، وإيثاِر ما عند اهللا ، فهم كما قيل :  فعلوه ِمن التوحيد والطاعات ، واِهلجرة
  َجاَءْت َحمَاِسُنه بِأَْلِف َشِفيع     وإَذا احلَِبيُب أَتى ِبَذْنٍب َواِحٍد 

  فكيف يُقاس ببغيٍض عدٍو جاء بُكلِّ قبيح ، ومل يأت بشفيع واحد ِمن احملاسن.
ابتداء خرب من اهللا تعاىل ، وحتذير منه للمؤمنني من شّر )  ِإِن اْسَتطَاُعوا ْن ِديِنُكمْ َوال يـََزاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحتَّى يـَُردُّوُكْم عَ ( 

  . أي : وال يزال هؤالء الكفار جاهدين يف قتالكم حىت يرجعوكم إىل الكفر والضالل،  الكفرة
م تلك العداوة ، وأن قتاهلم إياكم وهذا إخبار من اهللا للمؤمنني بفرط عداوة الكفار ، ومباينتهم هلم ، ودوا:  قال أبو حيان •

  ك .معلق بإمكان ذلك منهم لكم ، وقدر5م على ذل
  ) . َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا فـََتُكونُوَن َسَواءً كما قال تعاىل ( 

  ) . َودُّوا َما َعِنتُّمْ وقال تعاىل (
  ) َوَودُّوا َلْو َتْكُفُرونَ وقال تعاىل (
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  ) . يُد الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الشََّهَواِت َأْن َمتِيُلوا َمْيًال َعِظيماً َويُرِ  وقال تعاىل (
  .. ) .. َودَّ َكِثٌري ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو يـَُردُّوَنُكْم ِمْن بـَْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّاراً َحَسداً ِمْن ِعْنِد أَنـُْفِسِهمْ وقال تعاىل (

  م .تعريض بأMم ال يستطيعون رد املسلمني عن دينه)  عوااإن استط( قوله  قال ابن عاشور : •
  أي : ومن يرجع منكم عن دينه إىل الكفر .) َوَمْن يـَْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه ( 
َيُمْت َوُهَو َكاِفرٌ (    مث يستمر حىت املوت .)  فـَ
َيا َواْآلِخَرِة (    .اهلم الصاحلة يف الدنيا واآلخرة لت واضمحلت أعمأي : بط) فَُأولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الدُّنـْ
وَحَبُط األعمال : زوال آثارها ا]عولة مرتبة عليها شرعًا ، فيشمل آثارها يف الدنيا والثواب يف اآلخرة وهو :  قال ابن عاشور •

  .)  يف الدنيا واآلخرة( سر قوله 
ملسلمني وأوهلا آثار كلمة الشهادة من ُحرمة األنفس واألموال فاآلثار اليت يف الدنيا هي ما يرتتب على اإلسالم من خصائص ا

وآثار العبادات وفضائل املسلمني باهلجرة واألُخوَّة اليت بني ،  واألعراض والصالة عليه بعد املوت والدفن يف مقابر املسلمني
اء وحقوق التوارث والتزويج فالواليات املهاجرين واألنصار ووالء اإلسالم وآثار احلقوق مثل حق املسلمني يف بيت املال والعط

  ) . من عمل صاحلاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة( والعدالة وما ضمنه اهللا للمسلمني مثل قوله 
  وأما اآلثار يف اآلخرة فهي النجاة من النار بسبب اإلسالم وما يرتتب على األعمال الصاحلات من الثواب والنعيم.

  َلى اْلُمَوافَاِة َعَلى اْلُكْفِر ؟ ْلُعَلَماُء َرْمحَُة اللَِّه َعَلْيِهْم ِيف اْلُمْرَتدِّ ، َهْل ُحيِْبُط َعَمَلُه نـَْفُس الرِّدَِّة أَْم َال َحيَْبُط إالَّ عَ ْختَـَلَف اا •
  حيح .، وهذا هو الص فـََقاَل الشَّاِفِعيُّ : َال َحيَْبُط لَُه َعَمٌل إالَّ بِاْلُمَوافَاِة َكاِفرًا

  َوقَاَل َماِلٌك : َحيَْبُط بِنَـْفِس الرِّدَِّة.
   اْألَوََّل َقْد َحَبَط بِالرِّدَِّة.َوَيْظَهُر اخلَِْالُف ِيف اْلُمْسِلِم إَذا َحجَّ ُمثَّ اْرَتدَّ ُمثَّ َأْسَلَم ، فـََقاَل َماِلٌك : يـَْلَزُمُه احلَْجُّ ِألَنَّ 

  . َلْيِه ِألَنَّ َعَمَلُه بَاقَوقَاَل الشَّاِفِعيُّ : َال إَعاَدَة عَ 
وقال أبو حنيفة وآخرون يلزمه  يلزمه احلج بل جيزئه حجته السابقة عندنا ،ومن حج مث ارتد مث أسلم مل  : قال اإلمام النووي

ج . ؟ فعندهم حتبطه يف احلال سواء أسلم بعدها أم ال فيصري كمن مل حي ومبىن اخلالف على أن الردة مىت حتبط العمل، احلج 
  .ولَِئَك َحِبَطْت أَْعَماُهلُْم)فـََيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَأُ  َوَمْن يـَْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنهِ إذا اتصلت باملوت لقوله تعاىل  (إال  وعندنا ال حتبطه

حتجوا بقول اهللا االرتداد ا عندنا ال تبطل األعمال بالردة إال أن تتصل باملوت وعندهم يبطل بنفس هوهو أن وقال أيضًا : ...
ميَاِن فـََقْد َحِبطَ  ِديِنِه فـََيُمْت َوُهَو َكاِفٌر  َعَمُلُه ) واحتج أصحابنا بقول اهللا تعاىل ( َوَمْن يـَْرَتِدْد ِمْنُكْم َعنْ  تعاىل :( َوَمْن َيْكُفْر بِاْإلِ

 لق بشرطني ال يثبت بأحدمها واآلية اليت احتجوا Qابشرطني الردة واملوت عليها واملع فَُأولَِئَك َحِبَطْت أَْعَماُهلُْم ) فعلق احلبوط
  مطلقة وهذه مقيدة فيحمل املطلق على املقيد 

هذه اآلية الكرمية تدل  )َوَمْن يـَْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فـََيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأولَِئَك َحِبَطْت أَْعَماُهلُمْ (قوله تعاىل : قال الشنقيطي  •
وقد جاءت آيات أخر تدل على أن ) فـََيُمْت َوُهَو َكاِفرٌ (حتبط العمل إال بقيد املوت على الكفر بدليل قوله  على أن الّردة ال

ميَاِن فـََقْد (؛ فكل ما عمل قبل الردة أحبطته الردة كقوله تعاىل ولو رجع إىل اإلسالم اً الردة حتبط العمل مطلق َوَمْن َيْكُفْر بِاْألِ
ُهْم َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ (وقوله ) لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلكَ (وقوله اآلية،  )َحِبَط َعَمُلهُ    .)َوَلْو َأْشرَُكوا َحلَِبَط َعنـْ

يات املطلقة باملوت على اآلأن هذه من مسائل التعارض املطلق واملقيد، فيحمل املطلق على املقيد، فتقيد :  والجواب عن هذا
، وعليه اإلمام الشافعي ومن وافقه، وخالف مالك يف هذه املسألة، وقدم آيات اإلطالق، وقول الكفر، وهذا مقتضى األصول

  الشافعي يف هذه املسألة أجرى على األصول، والعلم عند اهللا تعاىل.
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  املالزمون هلا .) َوُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ( 
  ال خيرجون منها أبداً .)  ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ( 

  : الفوائد
  هو املرجع للصحابة يف الفتوى . eأن النيب  - ١
  حترمي القتال يف األشهر احلرم . - ٢
  كبائر وصغائر .أن الذنوب تنقسم إىل قسمني :  - ٣
  أن الصد عن سبيل اهللا أعظم من القتال يف األشهر احلرم . - ٤
  عظم الصد عن احلق . - ٥
  ِعظم الصد عن املسجد احلرام . - ٦
  تفاوت الذنوب . - ٧
  أكرب من قتلهم . –وهي صد الناس عن دينهم  –أن الفتنة  - ٨
  حرص الكفار على ارتداد املشركني . - ٩
  احلذر من الكافرين .-١٠
  أن الردة مبطلة لإلعمال إذا مات عليها . -١١
  أن املرتد خملد يف النار . -١٢

  .)  ِل اللَِّه ُأولَِئَك يـَْرُجوَن رَْحَمَت اللَِّه َواللَُّه َغُفوٌر رَِحيمٌ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبي(  
  ] . ٢١٨[ البقرة : 

 ---------  
  أي : الذين صدقوا باهللا ورسوله وعملوا بشرعه .) ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ( 
  هم وهاجروا إىل اهللا ورسوله .أي : تركوا ديار )  َوالَِّذيَن َهاَجُروا( 
  . مهم الذين خرجوا من مكة إىل املدينة فراراً بدينه : ن عاشور قال اب •
  إلعالء كلمة اهللا تعاىل .)  َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اللَّهِ  (

  واجلهاد : بذل الوسع يف قتال الكفار .
  أي : أولئك يطمعون يف فضل اهللا وثوابه .)  ُأولَِئَك يـَْرُجوَن رَْحَمَت اللَّهِ  (
لرجاء : ترقب اخلري مع تغليب ظن حصوله ، فإن وعد اهللا وإن كان ال خيلف فضًال منه وصدقاً ، ولكن ا قال ابن عاشور : •

  اخلوامت جمهولة ومصادفة العمل ملراد اهللا قد تفوت ملوانع ال يدريها املكلف ولئال يتكلوا يف االعتماد على العمل.
باب تعقيب اإلنذار بالبشارة وتنزيه للمؤمنني من احتمال والذي يظهر يل أن تعقيب ما قبلها Qا من  رحمه اهللا :قال و  •

  ع .ه اجلملة معرتضة بني آيات التشريوهذ،  فإن املهاجرين مل يرتد منهم أحدارتدادهم 
أن  إشارة إىل أن العبد ولو أتى من األعمال مبا أتى به ال ينبغي له ) أُولَِئَك يـَْرُجوَن َرْمحََة اللَّهِ ( ويف قوله قال السعدي :  •

  يعتمد عليها ، ويعول عليها ، بل يرجو رمحة ربه ، ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه ، وسرت عيوبه.
  هذه األعمال الثالثة ( اإلميان واهلجرة واجلهاد ) من أفضل األعمال . •
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ن ، من الربح هذه األعمال الثالثة ، هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية ، وQا يعرف ما مع اإلنسا:  قال السعدي •
شقاوة ، واخلسران ، فأما اإلميان ، فال تسأل عن فضيلته ، وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بني أهل السعادة وأهل ال

عدم منه مل يقبل له صرف وال عدل،  ، وإذامع العبد، قبلت أعمال اخلري منه؟ وهو الذي إذا كان وأهل اجلنة من أهل النار
  ل .، وال نفوال فرض

إىل اهللا ونصرة  جرة : فهي مفارقة احملبوب املألوف ، لرضا اهللا تعاىل ، فيرتك املهاجر وطنه وأمواله ، وأهله ، وخالنه ، تقرباً وأما اهل
  لدينه.

وأما اجلهاد : فهو بذل اجلهد يف مقارعة األعداء ، والسعي التام يف نصرة دين اهللا ، وقمع دين الشيطان ، وهو ذروة األعمال 
زاؤه  أفضل اجلزاء ، وهو السبب األكرب ، لتوسيع دائرة اإلسالم وخذالن عباد األصنام ، وأمن املسلمني على الصاحلة ، وج

  أنفسهم وأمواهلم وأوالدهم.
   .به وتكميالً  اً فمن قام Qذه األعمال الثالثة على ألوائها ومشقتها كان لغريها أشد قيام

ألMم أتوا بالسبب املوجب للرمحة ، ويف هذا دليل على أن الرجاء ال يكون إال  فحقيق Qؤالء أن يكونوا هم الراجون رمحة اهللا ،
بعد القيام بأسباب السعادة ، وأما الرجاء املقارن للكسل ، وعدم القيام باألسباب ، فهذا عجز ومتن وغرور ، وهو دال على 

  . الغلة بال بذر وسقي ، وحنو ذلكضعف مهة صاحبه ، ونقص عقله ، مبنزلة من يرجو وجود ولد بال نكاح ، ووجود 
  فضل اإلميان باهللا : •

َها   ) .َوَسْوَف يـُْؤِت اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َأْجرًا َعِظيًما ( : اْألَْجُر اْلَعِظيُم  ِمنـْ
َها ُهْم ُشُروَر الدُّنـَْيا َواْآلِخَرِة  َوِمنـْ ْفُع َعنـْ   .: الدَّ

  ) .يَن آَمُنوا ِإنَّ اللََّه يَُداِفُع َعِن الَّذِ قال تعاىل ( 
َها   .: اْسِتْغَفاُر َمحََلِة اْلَعْرِش َهلُُم  َوِمنـْ

ْم َويـُْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْستَـْغِفُروَن لِلَِّذي قال تعاىل ( ِِّQَن آَمُنواالَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َر. (  
َها   .ْم ، َوَال يَِذلُّ َمْن َواَالُه اللَُّه : ُمَواَالُة اللَِّه هلَُ  َوِمنـْ

  ) .اللَُّه َوِيلُّ الَِّذيَن آَمُنوا  (قَاَل اللَُّه تـََعاَىل  
َها   .: أَْمرُُه َمَالِئَكَتُه بَِتْثِبيِتِهْم  َوِمنـْ

  وا ) .ِإْذ يُوِحي رَبَُّك ِإَىل اْلَمَالِئَكِة َأينِّ َمَعُكْم فـَثَبُِّتوا الَِّذيَن آَمنُ  قال تعاىل (
َها   .: اْلِعزَُّة  َوِمنـْ

  ) .َولِلَِّه اْلِعزَُّة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِنَني َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقَني َال يـَْعَلُموَن قال تعاىل ( 
َها ميَاِن  َوِمنـْ   .: َمِعيَُّة اللَِّه ِألَْهِل اْإلِ

  ) . َوَأنَّ اللََّه َمَع اْلُمْؤِمِننيَ قال تعاىل (  
هَ    .: الرِّفْـَعُة ِيف الدُّنـَْيا َواْآلِخرَِة : اَوِمنـْ

  ) .يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت قال تعاىل ( 
َها   .: أََمانـُُهْم ِمَن اْخلَْوِف يـَْوَم َيْشَتدُّ اْخلَْوُف  َوِمنـْ

  ) . َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُوَن َفَمْن آَمَن َوَأْصَلَح َفَال قال تعاىل ( 
َها َا ُهَو ُهًدى َهلُْم َوِشَفاء َوِمنـْ   . : أَنَّ اْلُقْرآَن ِإمنَّ
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  .)َناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعيدٍ َك يُـ ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن ِيف آَذاMِِْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى أُولَئِ ( :قال تعاىل
ميَ  ميَاَن َسَبٌب َجاِلٌب ِلُكلِّ َخْريٍ ، وَُكلُّ َخْريٍ ِيف الدُّنـَْيا َواْآلِخَرِة َفَسَبُبُه اْإلِ اُن ، وَُكلُّ َشرٍّ ِيف الدُّنـَْيا َواْآلِخَرِة َفَسَبُبُه َعَدُم َواْلَمْقُصوُد َأنَّ اْإلِ

ميَانِ    . اْإلِ
  جرة هللا تعاىل .يف اآلية فضل اهل •

  أن اهللا يعوضه خرياً مما ترك . فمن فضائلها :
فـََلمَّا اْعتَـَزَهلُْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِمْن  َوأَْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َوأَْدُعو َريبِّ َعَسى َأالَّ َأُكوَن ِبُدَعاِء َريبِّ َشِقّياً كما قال تعاىل ( 

َنا لَُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب وَُكّالً َجَعْلَنا نَِبّياً ُدوِن اللَِّه َوهَ  َنا َهلُْم ِمْن َرْمحَِتَنا َوَجَعْلَنا َهلُْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِلّياً .  بـْ   ) . َوَوَهبـْ
  جيد مراغماً وسعة . ومن فضائلها :

 رَاَغماً َكِثرياً َوَسَعًة ) .َوَمْن يـَُهاِجْر ِيف َسِبيِل اللَِّه جيَِْد ِيف اْألَْرِض مُ قال تعاىل ( كما 
  ففي هذه اآلية وعد اهللا تعاىل أن من هاجر يف سبيله سيجد أمرين : أوهلما : مراغماً كثرياً ، وثانيهما : سعة 

واملراد باألمر األول كما يقول الرازي : ( مراغمًا ) ومن يهاجر يف سبيل اهللا إىل بلد آخر جيد يف أرض ذلك البلد من اخلري 
  مة ما يكون سبباً لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه يف بلدته األصلية .والنع

  واملراد باألمر الثاين ( سعة ) السعة يف الرزق .
  ويف اآلية فضل اجلهاد ، وقد سبقت فضائله .

  عاىل .ويف هذه اآلية أن هؤالء مجعوا بني فعل السبب حبسن العمل باإلميان واهلجرة واجلهاد وبني حسن الظن باهللا ت
فتأمل كيف جعل رجاءهم بإتياMم Qذه الطاعات ، وقال املغرتون : إن املفرطني املضيعني حلقوق اهللا املعطلني  قال ابن القيم :

  ألوامره الباغني على عباده املتجرئني على حمارمه ، أولئك يرجون رمحة اهللا .
،  يف شرعه وقدره وثوابه وكرامتهسباب اليت اقتضتها حكمة اهللا: أن الرجاء وحسن الظن إمنا يكون مع اإلتيان باألوسر املسألة

فيأيت العبد Qا مث حيسن ظنه بربه ويرجوه أن ال يكله إليها ، وأن جيعلها موصلة إىل ما ينفعه ، ويصرف ما يعرضها للحبوط ويبطل 
  أثرها .

  اً .أي : ملن تاب توبة نصوح )َواللَُّه َغُفوٌر ( 
  . ه كل شيء ، وعم جوده وإحسانه كل حيوسعت رمحت ) رَِحيمٌ ( 

ويف هذا دليل على أن من قام Qذه األعمال املذكورة ، حصل له مغفرة اهللا ، إذ احلسنات يذهنب السيئات :  قال السعدي
  وحصلت له رمحة اهللا.
اضمحلت آثارها، وإذا ب، اليت قد غفرت و ، اليت هي آثار الذنو فعت عنه عقوبات الدنيا واآلخرة، اندوإذا حصلت له املغفرة

ماهلم املذكورة من رمحة اهللا Qم، فلوال توفيقه إياهم مل يريدوها، ؛ بل أعصل على كل خري يف الدنيا واآلخرة، ححصلت له الرمحة
ب ، وهو الذي مّن بالسباً وآخر  ، فله الفضل أوالً  إحسانه مل يتمها ويقبلها منهم، مل يقدروا عليها ، ولوالولوال إقدارهم عليها

  ب .واملسب
  الفوائد :

  أن اإلميان أساس وشرط لصحة األعمال . - ١
  فضل اإلميان واهلجرة واجلهاد يف سبيل اهللا . - ٢
  أن اإلميان ليس بالتحلي وال بالتمين . - ٣
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  وجوب اإلخالص هللا عز وجل يف اهلجرة واجلهاد . - ٤
  .التنويه Qم ، وأMم هم الراجون لرمحة اهللا تعظيم اهللا عز وجل للمؤمنني املهاجرين ا]اهدين يف سبيله ، و  - ٥
  فضل الرجاء . - ٦
  إثبات صفة املغفرة هللا تعاىل .- ٧
  إثبات صفة الرمحة الواسعة هللا تعاىل .- ٨
  
  
نـَْفِعِهَما َوَيْسأَلوَنَك َماَذا يـُْنِفُقوَن ُقِل َيْسأَلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْثُمُهَما َأْكبَـُر ِمْن ( 

ٌر َوِإْن .  اْلَعْفَو َكَذِلَك يـُبَـيُِّن اللَُّه َلُكُم اْآلياِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّرونَ  َيا َواْآلِخَرِة َوَيْسأَلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصالٌح َلُهْم َخيـْ ِفي الدُّنـْ
  ) . ْم َواللَُّه يـَْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح َوَلْو َشاَء اللَُّه الْعَنَتُكْم ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ ُتَخاِلُطوُهْم فَِإْخَواُنكُ 

  ] . ٢٢٠ – ٢١٩[ البقرة : 
 ---------  

  ، والسائلون هم الصحابة رضي اهللا عنهم . eاخلطاب للنيب ) َيْسأَلوَنَك ( 
  أي : عن حكمهما .) َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر 

  ( مخروا آنيتكم .. ) أي : غطوا آنيتكم . eواخلمر : لغة مأخوذ من السرت والتغطية ومنه قوله 
  .(كل مسكر مخر) e، قال ه على سبيل اللذة والنشوة والطرب: خامره وسرته وغطاويف الشرع: اسم لكل ما أسكر العقل، أي

املال على وجه املخاطرة واملراهنة واملغالبة اليت يكون فيها عوض من الطرفني ، وامليسر : مأخوذ من اليسر وهو القمار ، وكسب 
  ويكون الطرفان فيها بني غامن وغارم .

وأما امليسر: فهو كل املغالبات اليت يكون فيها عوض من الطرفني، من النرد، والشطرنج، وكل مغالبة قولية قال السعدي :  •
  واإلبل، والسهام، فإMا مباحة، لكوMا معينة على اجلهاد، فلهذا رخص فيها الشارع.أو فعلية، بعوض  سوى مسابقة اخليل، 

  وقدم اخلمر على امليسر ، ألنه أكثر انتشاراً ، وأعم ضرراً ، وألنه يذهب العقل مع املال . •
  حممد . أي : قل هلم) ُقْل ( 
بائر الذنوب يستوجب العقوبة الشديدة ، ألMما رجس من عمل أي : ذنب عظيم يف الدين ، وكبرية من ك) ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر ( 

  الشيطان يسبب العداوة والبغضاء .
  فاخلمر فيه إزالة العقل الذي هو من أعظم نعم اهللا تعاىل على اإلنسان وميزه به .

  بات النفسية .وأما امليسر فلما فيه من املقامرة واملخاطرة ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وتعريض النفس لإلضطرا
  ) أي : وفيهما منافع للناس دنيوية فقط .َوَمَناِفُع لِلنَّاِس ( 

  فاملنافع يف اخلمر ما فيها من اللذة والنشوة والطرب ، وكذا ما فيها من منافع مثنها واالجتار Qا .
قامرة ، وكون املال جيلب لبعضهم وأما منافع امليسر فهي ما فيها من الرتويح عن النفس ، والكسب ملن حالفه احلظ يف هذه امل

  من غري تعب .
أما إمثهما فهو يف الدين، وأما املنافع فدنيوية، من حيث إن  فيها نفع البدن، و5ضيم الطعام، وإخراَج :  قال ابن كثير •

  الفضالت، وتشحيذ بعض األذهان، ولّذة الشّدة املطربة اليت فيها، كما قال حسان بن ثابت يف جاهليته:
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Qا فترتكنا ملوًكا ... وأْسًدا ال يـُنَـْهنهها اللقاُء ...ونشر  
ولكن هذه املصاحل ال توازي ،  وما كان يـَُقمِّشه بعضهم من امليسر فينفقه على نفسه أو عياله،  وكذا بيعها واالنتفاع بثمنها

  مضرّته ومفسدته الراجحة، لتعلقها بالعقل والدين، وهلذا قال:
فإمثهما كبري وكثري ، ال تساويه تلك املنافع ، وذلك ألن إمثهما وضررمها يف الدين ، ومنافعهما يف ) ِمْن نـَْفِعِهَما َوِإْثُمُهَما َأْكبَـُر (  

  الدنيا فقط ، ومنافع الدنيا كلها ال تساوي شيئاً بالنسبة للدين .
لقلب مث البدن يف الدنيا واآلخرة ما يريب وهذا شأن مجيع احملرمات ، فإن فيها من القوة اخلبيثة اليت تؤثر يف ا قال ابن تيمية : •

  على ما فيها من منفعة قليلة تكون يف البدن وحده يف الدنيا خاصة .
  هيداً وتعريضاً بتحرمي اخلمر ، فإن اخلمر نزل على مراحل حىت حرم بتاتاً :اآلية نزلت متوهذه  •
إمثه  اً لقبول حترميه حيث إن العقل يقتضي أن ال ميارس شيئفكان يف هذه اآلية 5يئة للنفوس  اآلية التعريض بتحرميها ،هذه في ف

  أكرب من نفعه .
فكان يف هذه اآلية مترين على تركه يف )  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَْقَربُوا الصَّالَة َوأَنـُْتْم ُسَكاَرى َحىتَّ تـَْعَلُموا َما تـَُقوُلونَ مث نزلت (

  . بعض األوقات وهي أوقات الصلوات
َا اْخلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن مث نزلت (   ) . فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ

َيْسأَُلوَنَك َعِن ( افًيا. فنزلت هذه اآلية اليت يف البقرةملا نزل حترمي اخلمر قال: اللهم بـَنيِّ لنا يف اخلمر بيانًا ش ( عن عمر أنَّه قال
فُدعي عمر فقرئْت عليه، فقال: اللهم بني لنا يف اخلمر بيانًا شافًيا. فنزلت اآلية  ) اْخلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبٌري َوَمَناِفُع لِلنَّاسِ 

إذا أقام الصالة نادى: أال  eفكان منادي رسول اهللا  )ُنوا ال تـَْقَربُوا الصَّالَة َوأَنـُْتْم ُسَكاَرى يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آمَ  ( اليت يف النساء
يقربّن الصالة سكراُن. فُدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بني لنا يف اخلمر بيانًا شافًيا. فنزلت اآلية اليت يف املائدة. فدعي 

  ) رواه أمحد .؟ قال عمر: انتهينا، انتهينا )أَنـُْتْم ُمْنتَـُهوَن  فـََهلْ (  عمر، فقرئت عليه، فلما بلغ
  وهذا من حكم نزول القرآن مفرقاً ، فمن هذه احلكم : •

  . eتثبيت قلب النيب  أوًال :
َوال يَْأُتوَنَك ِمبََثٍل ِإالَّ  بَِّت بِِه فـَُؤاَدَك َورَتـَّْلَناُه تـَْرتِيالً َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوال نـُزَِّل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُمجَْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لُِنثَ  لقوله تعاىل : ( 

َناَك بِاحلَْقِّ َوَأْحَسَن تـَْفِسرياً    ) . ِجئـْ
  اً .أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به ، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئ ثانياً :

  ) . َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونـَزَّْلَناُه تـَْنزِيالً  لقوله تعاىل  ( َوقـُْرآناً فـََرقْـَناُه لِتَـْقَرأَهُ  
تنشيط اهلمم لقبول ما نزل من القران وتنفيذه ، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إىل نزول اآلية ، ال سيما عند اشتداد :  ثالثاً 

  احلاجة إليها كما يف آيات اإلفك واللعان .
وه ، وكان من الصعب ـدرجة الكمال ، كما يف آيات اخلمر الذي نشأ الناس عليه ، ألفالتدرج يف التشريع حىت يصل إىل :  رابعاً 

  هـ ] ١٤٣٢/  ١٢/  ٢٧[ اإلربعاء :  اً . عليهم أن جياQوا باملنع منه منعا بات
  أي : ويسألك أصحابك يا حممد ما الذي ينفقون .)  َوَيْسأَلوَنَك َماَذا يـُْنِفُقوَن (  

  ي : الفضل ، وما ال يبلغ اجلهد واستفراغ الوسع .أ) ُقِل اْلَعْفَو ( 
  واملعىن : أنفقوا ما يفضل عن حاجتكم وال يشق عليكم .

   متفق عليه . )واليد العليا خري من اليد السفلى، وابدأ مبن تعولخري الصدقة ما كان عن ظهر غين ( e: قال عن أيب هريرة. قال
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يـُبَـيُِّن اللَُّه مثل ذلك البيان واإليضاح والتفصيل حلكم اخلمر وامليسر وبيان قدر املنَفق (أي : ) اِت َكَذِلَك يـُبَـيُِّن اللَُّه َلُكُم اْآلي( 
) وقال  َقْد بـَيـَّنَّا َلُكُم اْآلياِت َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ أي : يوضح لكم اآليات ويفصلها يف سائر األحكام كما قال تعاىل () َلُكُم اْآلياِت 

  ) . ْلَنا اْآلياِت لَِقْوٍم يَذَّكَُّرونَ َقْد َفصَّ تعاىل ( 
  ( لعل ) للتعليل ، أي : ألجل أن تتفكروا ، والتفكر : إعمال الفكر والعقل ، والتأمل والنظر والتدبر .)  َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّرونَ ( 
َيا َواْآلِخَرِة (  ، من البعد عن اخلمر وامليسر، ومن إنفاق العفو آلخرة: لعلكم تتفكرون فيما هو أنفع لكم يف الدنيا واأي) ِفي الدُّنـْ

يف اآلخرة وقرQا، وعظم مكانتها، وأMا ، وتتفكرون لزوال والفناء، Mايتها ايف الدنيا وأMا دار ابتالء وعمل، دار حقريةوتتفكرون 
اَر اْآلِخَرَة هلََِي اْحلَيَـَواُن َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ َوَما َهِذِه اْحلََياُة الدُّنـَْيا ِإالَّ َهلٌْو َولَِعٌب ، وخلود وبقاء (دار ثواب وجزاء   ) .َوِإنَّ الدَّ

  ) . َوَفرُِحوا بِاْحلََياِة الدُّنـَْيا َوَما اْحلََياُة الدُّنـَْيا ِيف اْآلِخَرِة ِإالَّ َمَتاعٌ وقال تعاىل (
مى ، كيف يعاملوMم ، إشفاقاً منهم وخوفاً من التقصري يف صحابك يا حممد عن اليتاأي : ويسألك أ) َوَيْسأَلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ( 

  حقوقهم .
ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى (وَ  )َوَال تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِّيت ِهَي َأْحَسنُ ( َلمَّا أَنـَْزَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ( َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، قَاَل 

ُل ِمْن َطَعاِمِه فـَُيْحَبُس لَُه َحىتَّ ، اآليََة اْنطََلَق َمْن َكاَن ِعْنَدُه يَِتيٌم فـََعَزَل َطَعاَمُه ِمْن َطَعاِمِه َوَشرَابَُه ِمْن َشرَابِِه ، َفَجَعَل يـَْفضُ  )ًماظُلْ 
َوَيْسأَلُوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصَالٌح َهلُْم (فَأَنـَْزَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ :  eِل اِهللا يَْأُكَلُه أَْو يـَْفُسَد ، فَاْشَتدَّ َذِلَك َعَلْيِهْم ، َفذََكُروا َذِلَك لَِرُسو 

ٌر َوِإْن ُختَاِلُطوُهْم فَِإْخَواُنُكمْ    ه ) رواه أبو داود .، َفَخَلُطوا َطَعاَمُهْم ِبَطَعاِمِه َوَشرَابـَُهْم ِبَشرَابِ  )َخيـْ
رٌ (  أي : عمل األصلح هلم ، أو اعملوا األصلح هلم يف أنفسهم وأمواهلم وغري ذلك ، من تربيتهم )  ُقْل ِإْصالٌح َلُهْم َخيـْ

  وتعليمهم وتأديبهم وحفظ أمواهلم وتنميتها .
فهم  وختلطوا أمواهلم مع أموالكم فتتجروا فيها مجيعاً  أي : وإن ختالطوهم يف طعامهم وأمواهلم ،) َوِإْن ُتَخاِلُطوُهْم فَِإْخَواُنُكْم ( 

  إخوانكم يف الدين أو يف النسب أو فيهما مجيعاً .
أي : واهللا تعاىل أعلم وأدرى مبن يقصد مبخالطتهم اخليانة واإلفساد ألمواهلم ، ويعلم  ) َواللَُّه يـَْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح ( 

  كذلك من يقصد هلم اإلصالح فيجازي كالً بعمله .
  د أو اإلصالح .امن َقصُده ونيته اإلفس: أي : يعلم  قال ابن كثير

اإلخبار برتتب آثار خبار بعلم اهللا وعد ووعيد ، ألن املقصود من اإل) َواللَُّه يـَْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح ( قال ابن عاشور :  •
  العلم عليه .

ألن اهللا يعلم املتصرف ، تنزه ال طائل حتته ويف هذا إشارة إىل أن ما فعله بعض املسلمني من جتنب التصرف يف أموال اليتامى 
  .بصالح واملتصرف بغري صالح 

وفيه أيضًا ترضية لوالة األيتام فيما يناهلم من كراهية بعض حماجريهم وضرQم على أيديهم يف التصرف املايل وما يالقون يف ذلك 
ت ، وكان املسلمون يومئٍذ ال يهتمون إّال مبرضاة اهللا من اخلصاصة ، فإن املقصد األعظم هو إرضاء اهللا تعاىل ال إرضاء املخلوقا

  نوا حياسبون أنفسهم على مقاصدهم .تعاىل وكا
ويف هذه إشارة إىل أنه ليس من املصلحة أن يعرض الناس عن النظر يف أموال اليتامى اتقاء أللسنة السوء ، و5مة الظن باإلمث  

فإن على الصالح والفساد دالئل ، اليتامى ، وليس هذا من شأن املسلمني فلو متاأل الناس على ذلك وقاية ألعراضهم لضاعت 
وجيازون املفسد بالبعد بينه وبني اليتامى وبالتغرمي ، ووراء املتصرفني عدالة القضاة ووالة األمور جيازون املصلح بالثناء واحلمد العلن 

  مبا أفاته بدون نظر.
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، ومن ا شرعه لكم من أمر اليتامى وغريه، فيم لشدد عليكم وشق عليكم وأحرجكمولو شاء اهللا :أي )َوَلْو َشاَء اللَُّه الْعَنَتُكْم ( 
ذلك أن حيظر عليكم خمالطتهم يف طعامهم وشراQم وأمواهلم ولكنه تعاىل خفف عنكم ، فطلب منكم اإلصالح لليتامى ما 

  استطعتم .
  .له معان العزة كاملة ) ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز ( 
  يف أقواله وأحكامه يضع األمور مواضعها .)  َحِكيمٌ ( 
: يف وصفه تعاىل بالعزة ، وهو الغلبة واالستيالء ، إشارة إىل أنه خمتص بذلك ال يشارك فيه ، فكأنه ملا جعل قال أبو حيان  •

ر ، فإن هذا الوصف هلم والية على اليتامى نبههم على أMم ال يقهروMم ، وال يغالبوMم ، وال يستولون عليهم استيالء القاه
  ال يكون إالَّ هللا.

ويف وصفه تعاىل باحلكمة إشارة إىل أنه ال يتعّدى ما أذن هو تعاىل فيهم ويف أمواهلم ، فليس لكم نظر إالَّ مبا أذنت فيه لكم 
راجع م ، إمنا هو الشريعة ، واقتضته احلكمة اإلهلية. إذ هو احلكيم املتقن ملا صنع وشرع ، فاإلصالح هلم ليس راجعًا إىل نظرك

  التباع ما شرع يف حقهم. 
  الفوائد :

  حرص الصحابة على معرفة ما ينفعهم يف دينهم ودنياهم . - ١
  عظم إمث اخلمر وامليسر . - ٢
  أن يف اخلمر بعض املنافع . - ٣
  أن دفع املضار واملفاسد مقدم على جلب املصاحل . - ٤
  الذكر . أن اخلمر أشد ضرراً على امليسر ، هلذا قدم يف - ٥
  أن اإلنفاق إمنا يكون مما فضل عن حاجة املنفق وأهله . - ٦
  فضل اإلنفاق . - ٧
  اهللا . وتبيينها وتفصيلها التفكر يف آياتأن احلكمة من إنزال اآليات  - ٨
  عناية اإلسالم يف اليتامى . - ٩
  احلث على اإلصالح لليتامى يف أنفسهم وأمواهلم . -١٠
  نية يف اإلسالم .إثبات مبدأ اإلخوة الدي -١١
   إثبات علم اهللا ، ويف هذا وعيد للمفسد وحتذير من اإلفساد ، ووعد للمصلح وترغيب يف اإلصالح . -١٢
ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َوال تـُْنكِ (  ْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحتَّى يـُْؤِمنَّ َوَألََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخيـْ َن َحتَّى يـُْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُحوا اْلُمْشرِِكيَوال تـَ

ٌر ِمْن ُمْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُكْم ُأولَِئَك َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر َواللَُّه َيْدُعو ِإَلى اْلَجنَِّة َوالْ  َمْغِفَرِة بِِإْذنِِه َويـُبَـيُِّن آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم ُمْؤِمٌن َخيـْ
  ) . يـََتذَكَُّرونَ 

  ] . ٢٢١[ البقرة : 
 ------------  

مث إن   ، زّوجوا املشركات من عبدة األوثانهذا حترمي من اهللا عّز وجل على املؤمنني أن يت )َوال تـَْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحتَّى يـُْؤِمنَّ ( 
َواْلُمْحَصَناُت ( وأنَّه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد َخص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله،  كان عموُمها مراًدا
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َر ُمَساِفِحَني ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم ِإَذا آتـَْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ حمُْ  َوال ُمتَِّخِذي ِصِنَني َغيـْ
  ) .َأْخَدانٍ 

ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة َوَلْو أَ (  أي : والمرأة مؤمنة حرة كانت أو مملوكة خري وأفضل من مشركة ولو أعجبتكم ) ْعَجَبْتُكْم َوَألََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخيـْ
هذه املشركة جبماهلا وحسبها وماهلا ، فكل هذا ال قيمة له وال يساوي شيئًا مع اإلشراك باهللا تعاىل وفقدان الدين ، فاملؤمنة طيبة 

  ) . ْخلَِبيُث َوالطَّيُِّب َوَلْو أَْعَجَبَك َكثْـرَُة اْخلَِبيثِ ُقْل ال َيْسَتِوي اواملشركة خبيثة وقد قال تعاىل (
  :ويف املراد باألمة قوالن  قال ابن الجوزي : •
  ة مؤمنة خري من نكاح حرة مشركة .مَ : أMا اململوكة ، وهو قول األكثرين ، فيكون املعىن : ولَنكاح أ أحدهما 
  كما يقال : هذه أمة اهللا ، وهذا قول الضحاك ، واألول أصح .: أMا املرأة ، وإن مل تكن مملوكة ،   والثاني 
وألنه أبلغ ، فإن تفضيل األمة الرقيقة املؤمنة على احلرّة ،  ألنه الظاهر من اللفظمرجحًا أن املراد ( األَمة ) :  قال الشوكاني •

  . املشركة يستفاد منه تفضيل احلرّة املؤمنة على احلرّة املشركة باألوىل
محل األمة على مطلق املرأة ، ألن الناس كلهم إماء اهللا وعبيده وأصله منقول عن ووقع يف ( الكشاف ) عاشور :  وقال ابن •

 فألنه يصري تكرارًا مع القاضي أيب احلسن اجلرجاين كما يف القرطيب وهذا باطل من جهة املعىن ومن جهة اللفظ ، أما املعىن
الناس أن املشركة دون املؤمنة ، ويُفيت املقصود من التنبيه على شرِف أقلِّ أَفراِد إذ قد علم  قوله ( وال تنكحوا املشركات )

أحد الصنفني على أشَرف أفراد الصنف اآلخر ، وأما من جهة اللفظ فألنه مل يرد يف كالم العرب إطالق األمة على مطلق 
اللة يف قوهلم يا عبَد اهللا ويا أمَة اهللا ، وكوُن الناس إماَء املرأة ، وال إطالق العبد على الرجل إّال مقيَّدين باإلضافة إىل اسم اجل

  اهللا وعبيَده إمنا هو نظر للحقائق ال لالستعمال ، فكيف خيرَّج القرآن عليه. 
ٌر قوله تعاىل (  • ا إماء ال متنعو قال ( e. أن رسول اهللا على املرأة كما يف حديث ابن عمر . ) األَمة تطلق..َوَألََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخيـْ

  .)ت عنده أمة فأدQا فأحسن تأديبهاورجل كان( e، وتطلق األمة على اململوكة كما يف قوله ) متفق عليهمساجد اهللاهللا 
  ( تنكح املرأة ألربع : ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ) . eوهلذا قال 

  ة الصاحلة ) رواه مسلم .( الدنيا متاع ، وخري متاعها املرأ eوقال 
ال ُهنَّ ِحلٌّ َهلُْم َوال  ىل (  النساء املؤمنات، كما قال تعاأي: ال تـَُزّوجوا الرجال املشركني )َوال تـُْنِكُحوا اْلُمْشرِِكيَن َحتَّى يـُْؤِمُنوا ( 

  ) ، واخلطاب للمؤمنني ، وخباصة أولياء األمور منهم .ُهْم حيَِلُّوَن َهلُنَّ 
) واإلسالم يعلو وال يعلى عليه ، فال جيوز أن يكون  الرَِّجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساءِ والية على الزوجة كما قال تعاىل (ألن للزوج 

  ) . َوَلْن َجيَْعَل اللَُّه لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َسِبيالً قال تعاىل ( ،ملشرك والية على مؤمنة
؛ ملا يف ذلك من الغضاضة على اإلسالم ، وأمجع القراء  هـلى أن املشرك ال يطأ املؤمنة بوجوأمجعت األمة ع قال القرطبي : •

  . على ضم التاء من تنكحوا
  على اختالف أنواع الكفرة. البتةوأن املؤمنة ال حيل تزوجيها من الكافر ، فال خالف ههنا أن املراد به الكل وقال الرازي :  •
   يف النكاح . ويف اآلية دليل على اشرتاط الويل •
ٌر ِمْن ُمْشِرٍك (     أي : ولعبد مؤمن حراً كان أو مملوكاً خري وأفضل من مشرك خريية مطلقة من مجيع الوجوه .) َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيـْ

َوِإَذا ل تعاىل (الواو : حالية ، أي : ولو أعجبكم وسركم املشرك مبظهره أو مباله ، أو مبنصبه وحنو ذلك كما قا)  َوَلْو َأْعَجَبُكمْ ( 
  ) .رَأَيـْتَـُهْم تـُْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم َوِإْن يـَُقوُلوا َتْسَمْع لَِقْوهلِِْم َكأَنـَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ 



 ٣٦٧

ارها أي: معاَشر5م وخمالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثهذه اجلملة كالتعليل ملا قبلها ، ) ُأولَِئَك َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر  (
  . على الدار اآلخرة، وعاقبة ذلك وخيمة

ويستفاد من تعليل اآلية، النهي عن خمالطة كل مشرك ومبتدع، ألنه إذا مل جيز التزوج مع  أن فيه مصاحل   قال السعدي : •
  ا .اخللطة اليت فيها ارتفاع املشرك وحنوه على املسلم، كاخلدمة وحنوه اً كثرية فاخللطة ا]ردة من باب أوىل، وخصوص

أي : واهللا يدعو مبا أرسل به الرسل من الوحي والشرع ، واألمر والنهي إىل اجلنة ، دار السالم كما ) َواللَُّه َيْدُعو ِإَلى اْلَجنَِّة ( 
  ) . َواللَُّه يَْدُعو ِإَىل َداِر السَّالِم َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ  قال تعاىل (

قَاَلْت ُرُسُلُهْم َأِيف اللَِّه َشكٌّ فَاِطِر السََّماَواِت َواْألَْرِض أي : ويدعو إىل مغفرة الذنوب ، كما قال تعاىل () ِة بِِإْذنِِه َواْلَمْغِفرَ ( 
  ) . يَْدُعوُكْم لِيَـْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َويـَُؤخِّرَُكْم ِإَىل َأَجٍل ُمَسّمىً 

: ألجل أن  ) أي لََعلَُّهْم يـََتذَكَُّرونَ  : ويوضح ويبني ويفصل آياته الشرعية والكونية (أي )  َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّرونَ َويـُبَـيُِّن آيَاتِِه لِلنَّاِس ( 
  .وا باجلنة واملغفرة بإذنه عز وجل، فيثاب ميتثلوا ما فيها من األمر والنهي، و  عد والوعيد وحنو ذلكيتذكروا ويتعظوا مبا فيها من الو 

  الفوائد :
  حترمي نكاح املؤمنني للمشركات ، وسبق أنه خص من ذلك الكتابيات . - ١
  إذا آمنت املشركة جاز نكاحها . - ٢
  أن املؤمنة حرة كانت أو كتابية خري من املشركة خريية مطلقة من مجيع الوجوه . - ٣
  حترمي تزويج املشركني باملؤمنات . - ٤
  يشرتط لصحة النكاح الويل . - ٥
  جاز تزوجيه . إذا آمن املشرك - ٦
  عدم االغرتار مبظاهر املشركني واملشركات . - ٧
  أن امليزان املعترب يف تفاضل الناس هو الدين واإلميان . - ٨
  التحذير من املشركني وخمالطتهم ، ألMم دعاة إىل النار . - ٩
  هـ ] .١٤٣٣/  ١/  ١[ السبت / إقامة اهللا احلجة على الناس .    -١٠

ْقَربُوُهنَّ َحتَّى َيْطُهْرَن فَِإَذا َتَطهَّرْ َوَيْسأَلوَنَك عَ (   َن فَْأُتوُهنَّ ِمْن ِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأذًى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِفي اْلَمِحيِض َوال تـَ
ُفِسُكْم ِنَساؤُُكْم َحرْ .  َحْيُث َأَمرَُكُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ التـَّوَّابِيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِّرِينَ  ُموا ِألَنـْ ٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم أَنَّى ِشْئُتْم َوَقدِّ

  ) . َواتـَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا أَنَُّكْم ُمالُقوُه َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنينَ 
  ] . ٢٢٣ - ٢٢٢[ البقرة : 

 -----------  
  النساء يف حالة احليض أحيل أم حيرم ؟أي : ويسألونك يا حممد عن إتيان ) َوَيْسأَلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض (  
والباعث على السؤال أن أهل يثرب قد امتزجوا باليهود واستنوا بسنتهم يف كثري من األشياء ، وكان اليهود قال ابن عاشور :  •

  احلائض أشد التباعد حبكم التوراة . يتباعدون عن
، وهلذا أوجب الشرع على احلائض االغتسال بعد انقطاعه ، قدره اهللا على النساء أي : قذر ننت جنس ، ) ُقْل ُهَو َأذًى ( 

  ومنعت بسببه احلائض من الصالة والصوم والطواف ومس املصحف .
  أي : فاجتنبوا مجاع النساء احلائضات يف مكان احليض وهو الفرج ، وقت احليض .) فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِفي اْلَمِحيِض ( 
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االعتزال : ترك ا]امعة ال ترك ا]السة ، أو املالمسة ، فإن ذلك جائز ، بل جيوز االستمتاع  واملراد من هذا قال الشوكاني : •
  ج .منها مبا عدا الفر 

فَأَنـَْزَل  e النَّيبَّ  e اُب النَّيبِّ اْلبُـُيوِت َفَسَأَل َأْصحَ  َأنَّ اْليَـُهوَد َكانُوا ِإَذا َحاَضِت اْلَمْرأَُة ِفيِهْم ملَْ يـَُؤاِكُلوَها وَملَْ ُجيَاِمُعوُهنَّ ِيف ( َعْن أََنٍس 
اْصنَـُعوا ُكلَّ  ( eاْلَمِحيِض ) ِإَىل آِخِر اآليَِة فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  اللَُّه تـََعاَىل ( َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِيف 

  ح : اجلماع ) .( النكا ) رواه مسلم ٍء ِإالَّ النَِّكاَح يْ شَ 
ويف هذا إبطال ملا عليه اليهود يف معاملة احلائض ، حيث إMم ال يؤاكلوMا وال جيتمعون معها يف البيوت ، فال حيرم من احلائض 

  إال مجاعها يف الفرج .
  يتكىء يف حجري ، وأنا حائض فيقرأ القرآن ) متفق عليه . eعن عائشة . قالت ( كان رسول اهللا 

ْقرَ (  أي : حىت يطهرن من الدم ، ويف قراءة ( حىت َيّطّهرَن ) أي : حىت يغتسلن ، أي : ال جتامعوMن ) بُوُهنَّ َحتَّى َيْطُهْرَن َوال تـَ
  حىت ينقطع الدم عنهن ويغتسلن .

ب ، وذهوبسبب اختالف القراء اختلف أهل العلم ، فذهب اجلمهور إىل أن احلائض ال حيل وطؤها لزوجها  حىت تتطهر باملاء 
  بعض العلماء إىل أنه جيوز مبجرد انقطاع الدم .

، نقطاع الدم: اءتان: إحدامها: إن اهللا سبحانه جعل للحّل غايتني كما تقتضيه القراواألوىل أن يقال ... قال الشوكاني : •
د دّل أن الغاية واألخرى : التطهر منه ، والغاية األخرى مشتملة على زيادة على الغاية األوىل ، فيجب املصري إليها . وق

وقد م ، فإن ذلك يفيد أن املعترب التطهر ، ال جمرد انقطاع الد) فَِإَذا َتَطهَّْرَن ( األخرى هي املعتربة . قوله تعاىل بعد ذلك 
لك تقرر أن القراءتني مبنزلة اآليتني ، فكما أنه جيب اجلمع بني اآليتني املشتملة إحدامها على زيادة بالعمل بتلك الزيادة ، كذ

  جيب اجلمع بني القراءتني .
  أي : اغتسلن باملاء .) فَِإَذا َتَطهَّْرَن ( 
أي : فجامعوهن يف املكان الذي أمركم اهللا بإتياMن فيه وأحله لكم وهو الفرج كما قال تعاىل ) فَْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمرَُكُم اللَُّه ( 
  ) ، وقيل : طاهرات غري حّيض .َأىنَّ ِشْئُتْم ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم (
  ال حمالة لوقوعه عقب النهي مثل ( وإذا حللتم فاصطادوا ) . وقوله ( فأتوهن ) األمر هنا لإلباحة قال ابن عاشور : •
   يطهرن .تعليل ملا سبق من األمر باعتزال النساء يف احمليض وعدم مجاعهن  حىت) ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ التـَّوَّابِيَن ( 

  والتوابني مجع تواب على وزن ( فعال ) صيغة مبالغة تفيد الكثرة .
  هي اإلنابة والرجوع إىل اهللا ، من معصيته إىل طاعته . والتوبة

  ويف اآلية فضل عظيم للتوبة . •
لَْيه يف اليَـْوِم َأْكثـََر ِمْن َسْبِعَني َمرَّة ) رواه ، يقول ( واهللا إينِّ َألْستَـْغِفُر اهللا وأَُتوُب إِ  e، قَاَل : مسْعُت رسوَل اهللا  tعن أيب هريرَة 

  البخاري .
( يَا أَيـَُّها النَّاُس ، ُتوبُوا ِإىل اِهللا واْستَـْغِفُروُه ، فإينِّ أُتوُب يف الَيوِم مئَة َمرَّة  e، قَاَل : قَاَل َرُسول اهللا  tوعن اَألَغرِّ بِن يسار املزِينِّ 

  ) رواه مسلم .
ُهللا أفْـرَُح بِتَـْوبَِة َعْبِدِه ِمْن  ((:  eقَاَل : قَاَل َرُسوُل اهللا  -  eخاِدِم رسوِل اهللا  - t زَة أنِس بِن مالٍك األنصاريِّ وعن أيب مح

  َأَحدُِكْم َسَقَط َعَلى بَِعريِه وقد أضلَُّه يف أرٍض َفالة ) ُمتـََّفٌق عليه .
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إنَّ اهللا تـََعاَىل يـَْبُسُط يََدُه بالليِل لَِيُتوَب ُمِسيُء النـََّهاِر ، ل ( قَا ، eعن النَّّيب ،  tوعن أيب موَسى عبِد اِهللا بِن قَيٍس األْشعريِّ 
 ِQِم .رواه مسلا ) ويـَْبُسُط يََدُه بالنـََّهاِر لَِيُتوَب ُمِسيُء اللَّيِل ، َحىتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس ِمْن َمْغر  

  فضائل التوبة : •
   . والفوز بسعادة الدارينأن التوبة سبب الفالح،  أوًال :

يعاً أَيـَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَّ  ( ال  تعاىلق   ) . ُكْم تـُْفِلُحونَ َوتُوبُوا ِإَىل اللَِّه مجَِ
يطمئن  يب، وال يسكن، واليسر، وال يط لب ال يصلح، وال يفلح، وال يتلذذ، والفالق: الم ابن تيمية رمحه اهللاإلس قال شيخ

  واإلنابة إليه. إال بعبادة ربه وحبه،
  بالتوبة تكفر السيئات: فإذا تاب العبد توبة نصوحاً كفَّر اهللا Qا مجيع ذنوبه وخطاياه. ثانياً :

َلُكْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َويُْدخِ  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا تُوبُوا ِإَىل اللَِّه تـَْوبًَة َنُصوحاً َعَسى َربُُّكْم َأْن ُيَكفَِّر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكمْ تعاىل (  قال 
  ) نـَْهارُ َحتِْتَها األَ 

  حسنات .بدَّل اهللا سيئات صاحبها  بالتوبة تبدل السيئات حسنات: فإذا حسنت التوبة ثالثاً : 
ُل اللَُّه َسيَِّئا5ِِْم َحَسنَ ( تعاىل  قال   ) . اٍت وََكاَن اللَُّه َغُفوراً َرِحيماً ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِحلاً فَُأْولَِئَك يـَُبدِّ

  . وهذا من أعظم البشارة للتائبني إذا اقرتن بتوبتهم إميان وعمل صاحل 
  . قوة، واإلمداد باألموال والبننيالتوبة سبب للمتاع احلسن، ونزول األمطار، وزيادة الرابعاً :  

  ه ) .ِذي َفْضٍل َفْضلَ  ا ِإلَْيِه ُميَتـِّْعُكْم َمَتاعاً َحَسناً ِإَىل َأَجٍل ُمَسم7ى َويـُْؤِت ُكلَّ َوَأْن اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم ُمثَّ تُوبُو تعاىل ( قال 
قـُوًَّة ِإَىل  َويَا قـَْوِم اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم ُمثَّ تُوبُوا ِإلَْيِه يـُْرِسْل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدَراراً َويَزِدُْكمْ (  على لسان هود  عليه السالمتعاىل وقال  

  ) . ا ُجمْرِِمنيَ قـُوَِّتُكْم َوال تـَتَـَولَّوْ 
َوُميِْددُْكْم بَِأْمَواٍل َوبَِنَني . اَء َعَلْيُكْم ِمْدَرارًا يـُْرِسْل السَّمَ . ْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا َربَّكُ (  uعلى لسان نوح   وقال

  ) . َهاراً َعْل َلُكْم أَنْـ َوَجيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوجيَْ 
عنده عز وجل فعبودية التوبة من أحب العبوديات إىل اهللا وأكرمها؛ كما أن للتائبني  ،أن اهللا حيب التوبة والتوابني خامسًا :
  . ةحمبة خاص

رِينَ ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َوحيُِبُّ تعاىل ( قال    ) . اْلُمَتَطهِّ
   .يفرح بتوبة التائبنيأن اهللا :  سادساً  

  كما يف حديث أنس السابق ( هللا أفرح بتوبة عبده من أحدكم .... ) .
  أي : وحيب املتطهرين من األذى والنجاسات احلسية .)  َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِّرِينَ ( 

بالتطهر من النجاسات  فجمعوا بني طهارة الباطن بالتطهر من النجاسات املعنوية ومن الشرك واملعاصي ، وبني طهارة الظاهر
  ال النساء يف احمليض ويف أدبارهن .احلسية باعتز 

أي : زوجاتكم أيها املؤمنون ( حرث لكم ) أي : موضع حرث وزرع وبذر لكم تضعون فيه هذا املاء ) ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم ( 
  اهللا . بإذنالدافق فيخرج الولد 

  هو الفرج .أي : موضع حرثكم و )  فَْأُتوا َحْرَثُكمْ ( 
  أي : من أي وجه شئتم مقبلة ومدبرة ما دمت تأيت احلرث ، واحلرث موطن الزرع وهو الفرج .)  أَنَّى ِشْئُتمْ  (
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ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا  ( َكاَنِت اْليَـُهوُد تـَُقوُل ِإَذا أََتى الرَُّجُل اْمَرأَتَُه ِمْن ُدبُرَِها ِىف قـُُبِلَها َكاَن اْلَوَلُد َأْحَوَل فـَنَـَزَلتْ   قال ( َجابرعن 
  .َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشْئُتْم ) 

مل يبني هنا هذا املكان املأمور باإلتيان منه املعرب عنه بلفظه " حيث " ولكنه بني ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اللَُّه ) ( قال الشنقيطى :  •
  أن املراد به اإلتيان يف القبل يف آيتني.

ا ( فَْأُتوْا َحْرَثُكْم )  ؛ ألن قوله ( فَْأُتوْا ) أمر باإلتيان مبعىن اجلماع ، وقوله  ( َحْرَثُكْم ) يبني أن اإلتيان هي قوله هن إحداهما :
املأمور به إمنا هو يف حمل احلرث ، يعين بذر الولد بالنطفة ، وذلك هو القبل دون الدبر كما ال خيفى ؛ ألن الدبر ليس حمل بذر 

  روري.لألوالد ، كما هو ض
، وهو اختيار الولد، على قول اجلمهور ألن املراد مبا كتب اهللا لكم ) وابتغوا َما َكَتَب اهللا َلُكمْ  فاآلن بَاِشُروُهنَّ قوله تعاىل ( الثانية :

 ،م، والضحاك بن مزاحيع، والربابن جرير ، وقد نقله عن ابن عباس، وجماهد، واحلكم، وعكرمة واحلسن البصري، والسدي
مبعىن اجلماع، فيكون معىن اآلية: فاآلن ، بل إذن هو املأمور باملباشرة فيهفالق، الولد إمنا هو باجلماع يف القبلأن ابتغاء  ومعلوم

  .ين الولد) يعاهللا َلُكمْ  وابتغوا َما َكَتبَ القبل دون غريه، بدليل قوله ( ، الذي هولك املباشرة يف حمل ابتغاء الولد، ولتكن تباشروهن
  حترمي إتيان الزوجة يف دبرها . ويف اآلية •

  : وقد جاءت أحاديث يف ذلك يقوي بعضها بعضاً 
  والطحاوي، واخلطايب وسنده صحيح الدارمي،رواه  احلق، ال تأتوا النساء يف أدبارهن )اهللا ال يستحي من ( إن  eقال 

 مذي وابن حبان وسنده حسن، وحسنه الرتمذي،والرت  امرأته يف دبرها ) رواه النسائي ينظر إىل رجٍل يأيت( إن اهللا ال  eوقال 
 وصححه ابن راهويه .

 ين : أدبارهن ) رواه ابن عدي بسند حسن .النساء يف حماّشهن. يع ملعون من يأيت(  eوقال 
  يقول؛ فقد كفر مبا أُنزل على حممد ) رواه الرتمذي .دبرها، أو كاهناً فصدقه مبا  من أتى حائضاً، أو امرأة يف(  eوقال 

ُفِسُكْم  ( ُموا ِألَنـْ من التقرب إىل اهللا بفعل اخلريات ، ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته وجيامعها على وجه القربة أي : ) َوَقدِّ
  واالحتساب ، وعلى رجاء حتصيل الذرية الذين ينفع اهللا Qم .

  وذلك باجتناب نواهيه عموماً ، ويف أمر النساء خصوصاً .) َواتـَُّقوا اللََّه (  
  أي : واعلموا أنكم مالقوه يوم القيامة ، فيحاسبكم على أعمالكم ، وجيازيكم عليها .) َواْعَلُموا أَنَُّكْم ُمالُقوُه ( 

ْنَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإَىل رَبَِّك َكْدحاً َفُمالِقيهِ كما قال تعاىل (   ) . يَا أَيـَُّها اْإلِ
َنا ِإيَابـَُهمْ وقال تعاىل ( َنا ِحَسابـَُهمْ  ُمثَّ .  ِإنَّ ِإلَيـْ   ) . ِإنَّ َعَليـْ

  ني بشارة مطلقة يف الدنيا واآلخرة مبا يسرهم .نأي : وبشر يا حممد املؤم)  َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنينَ ( 
  ) . َهلُُم اْلُبْشَرى ِيف اْحلََياِة الدُّنـَْيا َوِيف اْآلِخَرةِ كما قال تعاىل (

  ) . ُلونَ أَْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعمَ  َمْن َعِمَل َصاِحلاً ِمْن ذََكرٍ وقال تعاىل (
ا ويف قوله تعاىل ( َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنَني ) مل يذكر املبشر به ليدل على العموم ، وأن هلم البشرى يف احلياة الدنيقال السعدي :  •

وفيها حمبة اهللا للمؤمنني ، وحمبة ما اإلميان فهو داخل يف هذه البشارة ، رتب على خري واندفاع كل ضري  اآلخرة ، وكل
  هلم من اجلزاء الدنيوي واألخروي . يسرهم ، واستحباب تنشيطهم وتشويقهم مبا أعد اهللا

  الفوائد :
  حرص الصحابة على العلم .- ١
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  أن احليض قذر وأذى . - ٢
  تعليل األحكام الشرعية . - ٣
  حترمي مجاع املرأة حال احليض . - ٤
  حترمي الوطء بعد الطهر قبل الغسل . - ٥
  جواز وطء املرأة يف فرجها من ورائها . - ٦
  حترمي الوطء يف الدبر . - ٧
  إثبات احملبة هللا تعاىل .- ٨
  حمبة اهللا للمتطهرين . - ٩
  فضل التوبة . -١٠
  وجوب تقوى اهللا . -١١
  5ديد اإلنسان من املخالفة . -١٢
  البشارة للمؤمنني . -١٣
  فضيلة اإلميان حيث علق البشارة عليه . -١٤
تـَُّقوا َوُتْصِلُحوا بـَْيَن النَّاِس َواللَُّه َسِميٌع عَ (  بَـرُّوا َوتـَ للَّْغِو ِفي َال يـَُؤاِخذُُكُم اللَُّه بِا.  ِليمٌ َوال َتْجَعُلوا اللََّه ُعْرَضًة ِألَْيَماِنُكْم َأْن تـَ

  ) . أَْيَماِنُكْم َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم ِبَما َكَسَبْت قـُُلوُبُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َحِليمٌ 
  ] . ٢٢٥ - ٢٢٤[ البقرة : 

 -----------  
تـَُّقوا َوُتْصِلُحوا بـَْيَن النَّاِس (  تعاىل: ال جتعلوا أميانكم باهللا تعاىل مانعة لكم  يقول )َوال َتْجَعُلوا اللََّه ُعْرَضًة ِألَْيَماِنُكْم َأْن تـَبَـرُّوا َوتـَ

َوال يَْأَتِل أُوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْن يـُْؤُتوا أُوِيل اْلُقْرَىب َواْلَمَساِكَني (  من الرب وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها، كقوله تعاىل
، فاالستمرار على اليمني آَمثُ ) َيْصَفُحوا َأال حتُِبُّوَن أَْن يـَْغِفَر اللَُّه َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم َواْلُمَهاِجرِيَن ِيف َسِبيِل اللَِّه َوْليَـْعُفوا َولْ 
   .لصاحبها من اخلروج منها بالتكفري

علن عرضة ليمينك أال تصنع قال: ال جت) َوال َجتَْعُلوا اللََّه ُعْرَضًة ألْميَاِنُكْم (  قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل
  اخلري، ولكن كفر عن ميينك واصنع اخلري.

وهكذا قال مسروق، والشعيب، وإبراهيم النخعي، وجماهد، وطاوس، وسعيد بن جبري، وعطاء، وعكرمة، ومكحول، والزهري، 
ما قاله هؤالء اجلمهور ما واحلسن، وقتادة، ومقاتل بن حيان، والربيع بن أنس، والضحاك، وعطاء اخلراساين، والسدي. ويؤيد 

ال أحلف على ميني فأرى - إن شاء اهللا -إين واهللا (  eقال: قال رسول اهللا  tثبت يف الصحيحني، عن أيب موسى األشعري 
  ا ) .ها إال أتيت الذي هو خري وحتللتهغريها خريًا من

بن مسرة، ال تسأل اإلمارة، فإنك إن أعطيتها من يا عبد الرمحن ة ( قال لعبد الرمحن بن مسر  eوثبت فيهما أيًضا أن رسول اهللا 
ها فأت الذي هو خري وكفر غري مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على ميني فرأيت خريًا من

  ك ) .عن ميين
اب النواهي لذكر الرب قبلها وهو فعل األمر ( ) املراد Qا هنا اجتنَوتـَتـَُّقوا ) أي : أن تعملوا اخلري ( تـَبَـرُّوا  َأنْ قوله تعاىل (  •

  ) أي : التوفيق بني املتنازعني واملتخاصمني .َوُتْصِلُحوا بـَْنيَ النَّاِس 
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واإلصالح بني الناس من أعمال الرب ، وخص بالذكر لفضله وعظيم أثره ، ألنه من النفع املتعدي ، وألن فساد ذات البني  •
َر ِيف َكِثٍري ِمْن َجنَْواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو ، وهلذا قال تعاىل ( من أعظم وأخطر ما يقع بني الناس  ال َخيـْ

  ) . ِإْصالٍح بـَْنيَ النَّاِس َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللَّهِ 
  أي : جلميع األصوات .) َواللَُّه َسِميٌع ( 
  لنيات ، ومنه مساعه ألقوال احلالفني ، وعلمه مبقاصدهم هل هي خري أم شر .باملقاصد وا)  َعِليمٌ ( 

  الفوائد :
  Mي اإلنسان أن جيعل اليمني مانعة له من فعل الرب والتقوى واإلصالح . - ١
  احلث على الرب والتقوى واإلصالح بني الناس . - ٢
تنصيص على الشيء بعد التعميم يدل على العناية به فضيلة اإلصالح بني الناس ، ألنه نص عليها بعد التعميم ، وال - ٣

  واالهتمام به .
يستدل Qذه اآلية على القاعدة املشهورة ، أنه " إذا تزامحت املصاحل ، قدم أمهها " فهنا تتميم اليمني مصلحة ، وامتثال أوامر  - ٤

  مصلحة أكرب من ذلك ، فقدمت لذلك . اهللا يف هذه األشياء ،
  أمساء اهللا ومها : السميع والعليم . إثبات امسني من - ٥
  ) . ِليمٌ َال يـَُؤاِخذُُكُم اللَُّه بِاللَّْغِو ِفي أَْيَماِنُكْم َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم ِبَما َكَسَبْت قـُُلوُبُكْم َواللَُّه َغُفوٌر حَ (  

  ] . ٢٢٥[ البقرة : 
 ---------  

) أي : ال يعاقبكم اهللا مبا صدر منكم من لغو األميان ، أي : ال يلزمكم Qا وال ِنُكْم َال يـَُؤاِخذُُكُم اللَُّه بِاللَّْغِو ِفي أَْيَما(  
  بكفار5ا .

  .ولغو اليمني : ما جيري على اللسان من غري قصد اليمني وال توكيدها ، كقول الرجل : ال واهللا ، وبلى واهللا 
  ) رواه البخاري .ل الرجل : ال واهللا ، وبلى واهللا) هي يف قو ِو ِيف أَْميَاِنُكمْ َال يـَُؤاِخذُُكُم اللَُّه بِاللَّغْ يف قوله تعاىل (قالت عائشة 

يؤاخذكم مبا قصدمت إليه وعقدمت القلب عليه من األميان إذا حنثم ، كما أي : ولكن ) َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم ِبَما َكَسَبْت قـُُلوُبُكْم ( 
  ) . ا َعقَّْدُمتُ اْألَْميَانَ َلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم مبَِ قال تعاىل يف املائدة ( و 

  كأن حيلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب ، وهي اليمني الغموس ، وهذا متوعد عليه بالنار .
  وكأن حيلف على شيء أن يفعله أو ال يفعله مث حينث يف ميينه فعليه الكفارة .

  واليمني الغموس من الكبائر : •
) رواه اْلَكَبائُِر اِإلْشرَاُك بِاللَِّه ، َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن ، َوقـَْتُل النـَّْفِس ، َواْلَيِمُني اْلَغُموُس ( قَاَل  e نَّيبِّ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َعِن ال

  البخاري .
. فـََقاَل لَُه  )ْوَجَب اللَُّه َلُه النَّاَر َوَحرََّم َعَلْيِه اْجلَنََّة َمِن اقْـَتَطَع َحقَّ اْمرٍِئ ُمْسِلٍم بَِيِميِنِه فـََقْد أَ  (قَاَل  eَعْن َأِىب أَُماَمَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

  ) رواه مسلم .َوِإْن َقِضيباً ِمْن أَرَاٍك « َرُجٌل َوِإْن َكاَن َشْيئاً َيِسرياً يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل 
 [ ويف رواية هو فيها فاجر ]  َعَلى َماِل اْمرٍِئ ُمْسِلٍم ِبَغْريِ َحقِّهِ َمْن َحَلَف « يـَُقوُل  eمسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه  قالاْبن َمْسُعوٍد  وعن

َنا َرُسوُل اللَِّه » َلِقَى اللََّه َوُهَو َعَلْيِه َغْضَباُن  ِه ِمْصَداقَُه ِمْن ِكَتاِب اللَِّه ( ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَـُروَن ِبَعْهِد اللَّ  eقَاَل َعْبُد اللَِّه ُمثَّ قـَرََأ َعَليـْ
  ) متفق عليه . َوأَْميَاMِِْم َمثَناً قَِليًال ) ِإَىل آِخِر اآليَةِ 
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ٌل َرجُ  :َثَالٌث َال ُيَكلُِّمُهُم اللَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـَْنظُُر ِإلَْيِهْم َوَال يـُزَكِّيِهْم َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  ( eقَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َعْن َأِىب ُهَريـْرََة و 
قَُه َوُهَو  ،َعَلى َفْضِل َماٍء بِاْلَفالَِة َميْنَـُعُه ِمِن اْبِن السَِّبيلِ  َوَرُجٌل بَايََع َرُجًال ِبِسْلَعٍة بـَْعَد اْلَعْصِر َفَحَلَف َلُه بِاللَِّه َألَخَذَها ِبَكَذا وََكَذا َفَصدَّ

َها ملَْ َيفِ َوَرُجٌل بَايََع ِإَماماً َال يـَُباِيُعُه إِ  ،َعَلى َغْريِ َذِلكَ  َها َوَىف َوِإْن ملَْ يـُْعِطِه ِمنـْ   متفق عليه .)  الَّ ِلُدنـَْيا فَِإْن أَْعطَاُه ِمنـْ
  وهذا ال كفارة هلا عند مجاهري العلماء ، قال ابن قدامة : وهو قول أكثر أهل العلم .

ذا قول مالك وأيب حنيفة وأمحد يف املشهور : وأما األكثرون فقالوا : هذه أعظم من أن تكفر ، وه وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  .عنه ، قالوا : والكبائر ال كفارة فيها كما ال كفارة يف السرقة والزنا وشرب اخلمر 

 اليمن املنعقدة ، وهي اليت جتب فيها الكفارة : •
اللَُّه بِاللَّْغِو ِيف أَْميَاِنُكْم َوَلِكْن ال يـَُؤاِخذُُكُم كأن حيلف على شيء أن يفعله أو ال يفعله ، مث حينث يف ميينه ، فعليه الكفارة (
يُكْم أَْو ِكْسَوتـُُهْم أَْو َحتْرِيُر َرقـََبٍة َفَمْن ملَْ جيَِْد يـَُؤاِخذُُكْم ِمبَا َعقَّْدُمتُ اْألَْميَاَن َفَكفَّارَتُُه ِإْطَعاُم َعَشرَِة َمَساِكَني ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهلِ 

ُ اللَُّه َلُكْم آيَاَفِصَياُم َثالثَ    ) . تِِه َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ِة أَيَّاٍم َذِلَك َكفَّارَُة أَْميَاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم َواْحَفُظوا أَْميَاَنُكْم َكَذِلَك يـُبَـنيِّ
  تجب الكفارة بشروط : •

  احلنث .الشرط األول : 
  خمتاراً .وهو : أن يفعل ما حلف على تركه ، أو يرتك ما حلف على فعله 

  مثال : لو أن رجالً قال : واهللا ألصومن غداً ، فلما جاء الغد صام ، فإنه ال كفارة عليه ألنه مل حينث .
  أن حيلف خمتاراً . :الشرط الثاني 

  فإن كان مكرهاً فال تنعقـد ميينه وهـذا مذهب اجلمهور .
  يه ) رواه ابن ماجه .( إن اهللا رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهـوا عل eلقوله 

  القصد . الشرط الثالث :
  ألنه ال مؤاخذة إال بقصد ونية ، ولذلك أسقط اهللا تبارك وتعاىل الكفارة يف لغو اليمني .

  أن تكون على مستقبل . الشرط الرابع :
مث [ وهي اليمني الغموس  فال كفارة على أمر ماض ، ألنه إن كان صادقًا فاألمر ظاهر [ قد برت ميينه ] وإن كان كاذبًا فهو آ

  كما سبق ] .
  . العقل الشرط الخامس :

  فإن كان جمنوناً فال يعتـد بيمينه ، ألنه ال قصد له ، وحلديث ( رفع القلم عن ثالثة : عن ا]نون حىت يفيق ) .
  البلوغ الشرط السادس :

  الصيب ال خيلو من حالني :
  أن كان غري مميز فال عربة بيمينه .

  زاً لكنه مل يبلغ ، فالراجح ال جتب عليه الكفارة إذا حنث .أن يكون ممي
  . ذاكراً : : الشرط السابع 

افر إىل مكة ، مث نسي فسافر إىل مكة ، فإنه ال حينث ، لكن ال تنحل ـفلو حنث ناسياً فال شيء عليه ، كأن يقول : واهللا ال أس
  ميينه بل ال تزال باقية .
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جيَِْد  ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكَني ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتـُُهْم أَْو َحتْرِيُر َرقـََبٍة َفَمْن ملَْ  والكفارة : قال تعاىل ( فكفارتهُ 
  ) .َفِصَياُم َثالثَِة أَيَّاٍم َذِلَك َكفَّارَُة أَْميَاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم 

  ) .ساكني أو كسو5م أو حترير رقبة إطعام عشرة مفالثالثة األوىل على التخيري ( •
  فإن مل جيد فإنه ينتقل لصيام ثالثة أيام ، فال جيوز أن يصوم وهو قادر على اإلطعام أو الكسوة أو العتق .

  أي : ذو مغفرة واسعة لذنوب عباده .) َواللَُّه َغُفوٌر ( 
  ال يعاجل من عصاه بالعقوبة ، بل ميهله لعله يتوب .)  َحِليمٌ ( 

  ئد :الفوا
  عدم مؤاخذة العبد مبا مل يقصده يف لفظه . - ١
  أن اليمني تنقسم إىل قسمني منعقدة وغري منعقدة . - ٢
  أن املدار على ما يف القلوب . - ٣
  إثبات هذين االمسني : الغفور واحلليم . - ٤
َربُُّص َأْربـََعِة َأْشُهٍر فَِإْن فَاُءوا فَ (   .)َوِإْن َعَزُموا الطَّالَق فَِإنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليمٌ .  ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيمٌ ِللَِّذيَن يـُْؤُلوَن ِمْن ِنَسائِِهْم تـَ

  ] . ٢٢٧ – ٢٢٦[ البقرة : 
 ---------  

  . أي: حيلفون على ترك اجلماع من نسائهم ) ِمْن ِنَسائِِهمْ  لِلَِّذيَن يـُْؤُلونَ (  
  شهر .ربعة أى ترك مجاع زوجته أكثر من أاإليالء : هو احللف عل •
  فيه داللة على أن اإليالء خيتص بالزوجات دون اإلماء كما هو مذهب اجلمهور. •
َربُُّص َأْربـََعِة َأْشُهٍر (     أي: ينتظر الزوج أربعة أشهر من حني احللف، مث يوقف ويطالب بالفيئة أو الطالق. ) تـَ
  اختلف العلماء إن حلف أربعة أشهر فأقل هل يسمى إيالء أم ال ؟ •

َربُُّص َأرْبـََعِة َأْشُهٍر  يالء ، ألن اهللا يقول (إبعض العلماء أنه يسمى  رجح فأثبت اهللا اإليالء لكن جعل املدة اليت ينظرون فيها  )تـَ
  أربعة أشهر ، فإذا حلف أن ال يطأ زوجته ثالثة أشهر فهو إيالء ، فإذا انتهت املدة احنلت اليمني .

لِلَِّذيَن يـُْؤُلوَن ِمْن تعاىل (، والصحيح أMا تبدأ من اإليالء ال من املطالبة ، لقوله  واختلف العلماء مىت تبدأ مدة اإليالء •
فجعل اهللا الرتبص مقرونًا بالوصف وهو اإليالء ، ويثبت هذا الوصف من اليمني ، ألنه من  ) ِنَسائِِهْم تـََربُُّص أَْربـََعِة َأْشُهرٍ 

  حني أن حيلف يصدق عليه بأنه موٍل .
وأما فائدة توقيت األربعة األشهر فيما ذكر ابن عباس عن أهل اجلاهلية كما تقّدم ، فمنع اهللا من ذلك طبي : قال القر  •

من أزواجه  eوجعل للزوج مّدة أربعة أشهر يف تأديب املرأة باهلجر ؛ لقوله تعاىل ( واهجروهن ِيف املضاجع ) وقد آىل النيب 
أن عمر بن  يشهر هي اليت ال تستطيع ذات الزوج أن تصرب عنه أكثر منها ؛ وقد رو شهراً تأديبًا هلّن. وقد قيل : األربعة األ

  كان يطوف ليلة باملدينة فسمع امرأة تنِشد :  tاخلطاب 
  أال طال هذا الّلْيُل واسود جانُبه... وأرَّقِين أن ال َحِبيَب أَالِعُبهْ 

  ّسريِر جوانُِبهْ فوالّلِه لوال اللَُّه ال شيَء غريه... لُزْعزَِع من هذا ال
  ال مراِكُبهْ ـاُء يكّفين... وإكراَم بـَْعِلي أن تُنـخمافَة رّيب واحلَيَ 



 ٣٧٥

فلما كان من الغد استدعى عمر بتلك املرأة وقال هلا : أين زوجك ؟ فقالت : بعثَت به إىل العراق! فاستدعى نساء فسأهلّن عن 
قّل صربها يف ثالثة أشهر ، وينَفُد صربُها يف أربعة أشهر ، فجعل عمر املرأة كم مقدار ما تصِرب عن زوجها ؟ فقلن : شهرين ، ويَ 

مّدة غزِو الرجل أربعة أشهر ؛ فإذا مضت أربعُة أشهر اسرتد الغازين ووجه بقوم آخرين ؛ وهذا واهللا أعلم يقوِّي اختصاص مّدة 
  يالء بأربعة أشهر. اإل
و كناية عن اجلماع، قاله ابن عباس، ومسروق والشعيب، وسعيد بن جبري، وغري أي: رجعوا إىل ما كانوا عليه، وه )فَِإْن فَاُءوا (  

   .اهللا واحد، ومنهم ابن جرير رمحه
  ي: ملا سلف من التقصري يف حقهن بسبب اليمني.أ ) فَِإنَّ اللََّه َغُفورٌ (  

  مجاع الزوجة واإلحسان إليها ، ألنه أحب إىل اهللا .) ترغيب بالفيء والعود إىل  فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ ويف ختم اآلية بقوله ( 
  حيث جعل ألمياMم كفارة وحتلة ، ومل جيعلها الزمة هلم ، غري قابلة لالنفكاك . )رَِحيٌم ( 
  أي : قصدوا الطالق ، أي : طالق زوجا5م الاليت مضى على إيالئهم منهن أربعة أشهر .) َوِإْن َعَزُموا الطَّالَق ( 
، فإذا انقضت جرد مضي أربعة أشهر على اإليالء، وهذا مذهب مجاهري العلماءلة على أنه ال يقع الطالق مبويف هذا دال •

  .احلاكم بالطالق إذا طلبت املرأة، ألن احلق هلا ، فإن أىب أن يطلق أمرهيفيء (يرجع) وإما أن يطلقاملدة خيّري احلالف إما أن 
  مع مجيع األصوات .ذو مسع تام يس) فَِإنَّ اللََّه َسِميٌع ( 
  ) . َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً كما قال تعاىل (  ،كل شيء  يعلم سعاذو علم و )  َعِليمٌ ( 
، لعظم أمر الطالق وبغضه عند اهللا، ولوجوب مراعاة أحكامه ، وذلكة بذلك ما يشبه التخويف والتحذيرويف ختم اآلي •

  واإلشارة إىل أنه خالف األوىل .
يٌع َعِليمٌ  عاىل (قوله ت:  قال السعدي • ، ويقصد بذلك املضارة  ، ملن حيلف هذا احللف عيد و5ديد) فيه و  فَِإنَّ اللََّه مسَِ

  .واملشاقة
  الفوائد :

  ثبوت حكم اإليالء . - ١
  وجوب معاشرة الزوجة باملعروف . - ٢
  أن للزوجة حقاً يف اجلماع . - ٣
  م ) .ء خاص بالزوجة لقوله ( من نسائهأن اإليال- ٤
  املويل يضرب له مدة أربعة أشهر من إيالئه . أن - ٥
  أن رجوع اإلنسان عما هو عليه من املعصية سبب للمغفرة . - ٦
  أن اهللا ال حيب الطالق . - ٧
  إثبات هذه األمساء هللا تعاىل : وهي الغفور ، والرحيم ، والسميع ، والعليم .- ٨
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ُفِسِهنَّ (  اْليَـْوِم َثالثََة قـُُروٍء َوال َيِحلُّ َلُهنَّ َأْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اللَُّه ِفي َأْرَحاِمِهنَّ ِإْن ُكنَّ يـُْؤِمنَّ بِاللَِّه وَ  َواْلُمَطلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـْ
بِاْلَمْعُروِف َوِللرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدرََجٌة َواللَُّه اْآلِخِر َوبـُُعولَتُـُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِفي َذِلَك ِإْن َأرَاُدوا ِإْصالحًا َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ 

  ) . َعزِيٌز َحِكيمٌ 
  ] . ٢٢٨[ البقرة : 

 -------------  
ُفِسِهنَّ َثالثََة قـُُروٍء (  هذا األمر من اهللا سبحانه وتعاىل للمطلقات املدخول Qن من ذوات األقراء بأن ) َواْلُمَطلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـْ
  ها هلا ثالثة قروء ، مث تتزوج إن شاءت .ـرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء ، أي : بأن متكث إحداهن بعد طالق زوجي

  : ومجلة ( واملطلقات يرتبصن ) خربية مراد Qا األمر .قال ابن عاشور  •
  قيد النكاح كله أو بعضه . الطالق حل •

  ل عموم املطلقات ، لكن هذا العموم خمصوص :) ظاهره يشم َثالثََة قـُُروءٍ . قوله تعاىل ( واملطلقات ..
  احلامل فعد5ا الوضع . أوًال :

  ) . َوأُوالُت اْألَْمحَاِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ قال تعاىل (
  . فليس هلاعدة املطلقة قبل الدخول ثانياً :

ٍة تـَْعَتدُّونـََهايَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤمِ قال تعاىل (   ) . َناِت ُمثَّ طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قـَْبِل َأْن َمتَسُّوُهنَّ َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ
  األَمة تعتد بقرءين ( أي حيضتني ) . ثالثاً :

  وهذا مذهب األئمة األربعة .
ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتـَْبُتْم قوله ( وأما اللوايت ال حيضن لكرب أو صغر فقد بّني أن عد5ن ثالثة أشهر يف  َوالالَّ

ْضنَ  ِئي ملَْ حيَِ   ) . َفِعدَّتـُُهنَّ َثالثَُة َأْشُهٍر َوالالَّ
  احلكمة من العدة : •

  تعظيم حق الزوج ، وإتاحة الفرصة له ملراجعتها إذا كان الطالق رجعياً . أوًال :
  اءة الرحم وخلوه من احلمل .التأكد من بر  ثانياً :
  تعظيم أمر عقد النكاح . ثالثاً :

  ) . َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقاً َغِليظاً كما قال تعاىل (
  ( اتقوا اهللا يف النساء ، فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهللا واستحللتم فرجهن بكلمة اهللا ) . eوقال 

  ملراد بالقروء هنا على قولني :) اختلف العلماء يف اَثالثََة قـُُروٍء قوله تعاىل ( •
  .هو احليض القول األول : 

  ة .احلنفيوهو مروي عن اخللفاء الراشدين وأكابر الصحابة والصحيح عند اإلمام أمحد وهو مذهب 
  وتفسري القروء باحليض مستقر معلوم مستفيض وأدلتهم يف ذلك.  
ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتـَْبُتْم َفِعدَّتـُُهنَّ  ( اىلفإن مل يكن فباألشهر قال تعأن األصل االعتداد باحليض ، -أ َوالالَّ

ِئي ملَْ حيَِْضَن َوأُوالُت اْألَْمحَاِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ َوَمْن يـَتَِّق اللَّ    ) . َه َجيَْعْل َلُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسراً َثالثَُة َأْشُهٍر َوالالَّ
  . كان هو املراد من القرء، واملبدل هو احليض فمقامه -األشهر  -از إقامة البدل هو الذي يشرتط عدمه جلو  -احليض  - واملبدل 

  ) . ...اْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ َثالثََة قـُُروٍء َوال حيَِلُّ َهلُنَّ و (  ظاهر النص يف قوله تعاىل-ب
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، جزء يسري، فمن جعل معىن القروء الطهر مل يوجب ثالثة ألنه حيسب هلا الطهر الذي طلقت فيه ولو بقي منه أن العدة ثالثة
  احليض فاشرتط له ثالثة كاملة وهذا املوافق للنص.  وهذا خيالف ظاهر النص ، ومن جعل معناه

  .ك ) عي الصالة أيام أقرائد(  eقوله -ج
والصالة ال ترتك إال يف احليض ، لذلك استعمل لفظ القروء هنا مبعىن احليض وهو أصل ما تنقضي به العدة ، ولفظ القرء مل 

   يستعمل يف الشرع إال للحيض ، ومحله يف اآلية على ذلك متعني.
وقد أمرت عائشة رضي اهللا عنها بريرة ، هو احليض  ؤوفيه تصريح بأن القر ن ) الق األمة تطليقتان وقرؤها حيضتا( ط eقوله -د

  أن تعتد ثالث حيض. 
ما يدل على االسترباء هو احليض ، واالسترباء من حكم العدة . والطهر بعد الطالق ال يدل على براءة الرحم فال جيوز -هـ 

  يف العدة الدالة على الرباءة. إدخاله 
  هو الطهر .القول الثاني : 

  وذلك عند الشافعية واملالكية ورواية للحنابلة وهو مروي عن عدد من الصحابة رضي اهللا عنهم.  
َة َواتـَُّقوا اللََّه رَبَُّكْم يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء َفطَلُِّقوُهنَّ لِِعد5َِِّنَّ َوَأْحُصوا الْ  ( قوله تعاىل-أ   ... ) .ِعدَّ
  أي : يف يوم القيامة ، فدل على أنه وقت العدة . ( ونضع املوازين القسط ليوم القيامة ) أي لوقت عد5ن كقوله تعاىل  

يف حديث ابن عمر لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن يراجع ابن عمر زوجته واحلديث الوارد يف ذلك عن ابن  eأمره -ب
فقال : مره  eاخلطاب رسول اهللا فسأل عمر بن  eطلق امرأته وهي حائض يف عهد رسول اهللا  ا ( أنهعمر رضي اهللا عنهم

فلرياجعها . مث ليرتكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن ميس فتلك العدة اليت أمر اهللا 
  ء ) .عز وجل أن يطلق هلا النسا

به يف الطهر فوجب أن يكون الطهر هو  القرء بالطهر بأن جعله زمان العدة والطالق ؛ ألن الطالق املأمور eوهنا قد فسر النيب 
  العدة دون احليض. 

قال : أرأيته  ؟قلت : حتتسب  ،قال : مره فلرياجعها eلق ابن عمر امرأته وهي حائض ، فسأل عمر النيب ى ( طويف رواية أخر  
  ) . ق؟إن عجز واستحم

  ة ) .على تطليق( حسبت  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
ول األول القائل بأن معىن القروء احليض ال الطهر لذهاب أكابر الصحابة رضوان اهللا عليهم إليه ومنهم اخللفاء القالراجح :  

  . الراشدون ، وقد رجحه وصوبه مجع من العلماء
  ) أي : حَبل أو حيض . َوال َيِحلُّ َلُهنَّ َأْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اللَُّه ِفي َأْرَحاِمِهنَّ ( 
وذلك ألن املرأة هلا أغراض كثرية يف كتماMما ، أما كتمان احلبل فإن غرضها فيه أن انقضاء عد5ا بالقروء  ... : قال الرازي •

أقل زمانًا من انقضاء عد5ا بوضع احلمل ، فإذا كتمت احلبل قصرت مدة عد5ا فتزوج بسرعة ، ورمبا كرهت مراجعة الزوج 
 األول ، ورمبا أحبت التزوج بزوج آخر.

ت أن يلتحق ولدها بالزوج الثاين ، فلهذه األغراض تكتم احلبل ، وأما كتمان احليض فغرضها فيه أن املرأة إذا طلقها الزوج أو أحب
وهي من ذوات األقراء فقد حتب تطويل عد5ا لكي يراجعها الزوج األول ، وقد حتب تقصري عد5ا لتبطيل رجعته وال يتم هلا ذلك 

  . األوقات إال بكتمان بعض احليض يف بعض
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وأما كتمان احليض ، فإن استعجلت فأخربت به وهي كاذبة ، ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها  وقال السعدي : •
لغريه ، وما يتفرع عن ذلك من الشر ، وإن كذبت وأخربت بعدم وجود احليض لتطول العدة ، فتأخذ منه نفقة غري واجبة 

  هني :عليه ، بل هي سحت عليها حمرمة من وج
من كوMا ال تستحقه ، ومن كوMا نسبته إىل حكم الشرع وهي كاذبة ، ورمبا راجعها بعد انقضاء العدة ، فيكون ذلك سفاحاً 

  لكوMا أجنبية عنه .
  من الكتمان . أي : إن كن يصدقن باهللا واليوم اآلخر ، ويف هذا ختويف وحتذير هلن) ِإْن ُكنَّ يـُْؤِمنَّ بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر  (
  . : قوله تعاىل ( إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر ) شرط أريد به التهديد دون التقييد قال ابن عاشور •

  واإلميان باهللا : هو اإلميان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته وشرعه .
  ومسي يوم القيامة باليوم اآلخر ألنه آخر األيام . واإلميان باليوم اآلخر : هو التصديق بالبعث واحلساب واجلزاء على األعمال ،

، وهلذا م ما حيمل الناس على مراقبة اهللا، ألن اإلميان باليوم اآلخر من أعظبني اإلميان به واليوم اآلخروكثرياً ما يقرن اهللا تعاىل  •
  قال عمر : لوال اإلميان باليوم اآلخر لرأيت من الناس غري ما ترى .

، عذر إقامة البينة غالبًا على ذلك، وتت، ألنه ال يعلم إال من جهتهنهذا على أن املرجع يف هذا إليهن لود قال ابن كثير : •
فرد األمر إليهن ، وتوعدن فيه ، لئال خترب بغري احلق ، إما استعجاًال منها النقضاء العدة ، أو رغبة منها يف تطويلها ، ملا هلا 

  ق يف ذلك ، من غري زيادة وال نقصان .يف ذلك من املقاصد ، فأمرت أن خترب باحل
أي : وأزواجهن أحق وأوىل برجعتهن منهن ومن أوليائهن وغريهم ، فكما أن الطالق بأيدي ) َوبـُُعولَتُـُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِفي َذِلَك 
  . األزواج ، فكذلك الرجعة بأيديهم

  يف عد5ا .أي وزوجها الذي طلقها أحق برد5ا ما دامت قال ابن كثير :  •
) أي : قَاَلْت يَا َويـَْلَىت أَأَِلُد َوأَنَا َعُجوٌز َوَهَذا بـَْعِلي َشْيخًا ) مجع بعل ، وهو الزوج كما قال تعاىل ( َوبـُُعولَتُـُهنَّ قوله تعاىل ( •

  زوجي .
  ) يقتضي أMن أزواج بعد الطالق الرجعي . َوبـُُعولَتُـُهنَّ قوله تعاىل ( •
  إلشارة إىل الرتبص املفهوم من قوله تعاىل ( يرتبصن ) .) ا ِيف َذِلكَ قوله تعاىل ( •

  واملعىن : وأزواجهن أحق بإرجاعهن إذا رغبوا يف ذلك مادمن يف العدة .
  : قوله تعاىل ( َوبـُُعولَتُـُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِيف َذِلَك ِإْن أرادوا ِإْصَالحاً ) . قال العالمة الشنقيطى

  أزواج كل املطلقات أحق بردهن ، ال فرق يف ذلك بني رجعية وغريها. ظاهر هذه اآلية الكرمية أن
أيها الذين آمنوا ِإَذا َنَكْحُتُم املؤمنات ُمثَّ  ياه عليها ، وذلك يف قوله تعاىل ( ولكنه أشار يف موضع آخر إىل أن البائن ال رجعة ل

ٍة تَـ طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمن قـَْبِل َأن َمتَسُّوُهنَّ َفَما َلُكْم َعلَ    ْعَتدُّونـََها ) .ْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ
  ذلك ألن الطالق قبل الدخول بائن .و 
) ألن كَ َوبـُُعولَتُـُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِيف َذلِ (، وذلك يف قوله تعاىل ه عليهاكما أنه أشار هنا إىل أMا إذا بانت بانقضاء العدة ال رجعة ل  

  .العدة املعرب عنه يف اآلية بثالثة قروءراجعة إىل زمن  اإلشارة بقوله ( َذِلَك )
املضارة وتطويل العدة عليهن وحنو  إن مل يريدوا اإلصالح، بل أرادوا ، ويفهم من هذا أMميف هذا اإلرجاع )ِإْن َأرَاُدوا ِإْصالحًا ( 

  ذلك ، فليسوا أحق بردهن وال جتوز هلم مراجعتهن .
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عيات أحق بردهن إراد5م اإلصالح بتلك الرجعة ، يف قوله ( ِإْن أرادوا : واشرتط هنا يف كون بعولة الرجقال الشنقيطي  •
اإلصالح ِإْصَالحًا ) ومل يتعرض ملفهوم هذا الشرط هنا ، ولكنه صرح يف مواضع أخر : أن زوج الرجعية إذا ارجتعها ال بنية 

النهي يف قوله تعاىل ( َوَال ُمتِْسُكوُهنَّ  لتخالعه أو حنو ذلك ، أن رجعتها حرام عليه ، كما هو مدلولبل بقصد اإلضرار Qا 
  ِضرَاراً لِّتَـْعَتُدوْا َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك فـََقْد ظََلَم نـَْفَسُه َوَال تتخذوا آيَاِت اهللا ُهُزواً ) .

  راً ) .فالرجعة بقصد اإلضرار حرام إمجاعاً ، كما دل عليه مفهوم الشرط املصرح به يف قوله ( َوالَ ُمتِْسُكوُهنَّ ِضرَا
أي : وهلن على الرجال من احلق مثل ما للرجال عليهن ، فليؤد كل واحد منهما إىل ) َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف ( 

  اآلخر ما جيب عليه باملعروف .
لى النساء ؛ ألن حقوق وكان االعتناء بذكر ما للنساء من احلقوق على الرجال ، وتشبيهه مبا للرجال ع قال ابن عاشور : •

الرجال على النساء مشهورة ، مسلمة من أقدم عصور البشر ، فأما حقوق النساء فلم تكن مما يلتفت إليه أو كانت متهاوناً 
  .Qا ، وموكولة إىل مقدار حظوة املرأة عند زوجها ، حىت جاء اإلسالم فأقامها

يها ، فإذا كان اجلماع حقاً للزوج عليها ، فهو حق هلا على الزوج ، : فأخرب أن للمرأة من احلق مثل الذي عل قال ابن القيم •
بنص القرآن ، وأيضًا فإنه سبحانه أمر األزواج أن يعاشروا الزوجات باملعروف ، ومن ضد املعروف أن يكون عنده شابة 

  شهو5ا تعدل شهوة الرجل أو تزيد عليها بأضعاف مضاعفة ، وال يذيقها لذة الوطء مرة واحدة .
فاتقوا اهللا يف النساء، فإنكم (  قال يف خطبته، يف حجة الوداع eكما ثبت يف صحيح مسلم، عن جابر، أن رسول اهللا 

أخذمتوُهّن بأمانة اهللا، واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا، ولكم عليهن أال يُوِطْئَن فـُُرَشكم أحًدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن 
  . ) زقهن وكسو5ن باملعروف، وهلن ر ضربًا غري ُمبَـرِّح

ويف حديث Qز بن حكيم، عن معاوية بن َحْيَدة الُقَشريي، عن أبيه، عن جده، أنه قال: يا رسول اهللا، ما حق زوجة أحدنا؟ 
ال ) رواه أبو داود وق قال: "أن تطعمها إذا طعْمَت، وتكسوها إذا اكتسيت، وال تضرب الوجه، وال تـَُقبِّح، وال 5جر إال يف البيت

  معىن ( ال تقبح ) أي : ال تقل قبحِك اهللا .
  ( أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً ، وخياركم خياركم لنسائهم ) رواه الرتمذي . eوقال 

  كما أن للزوج حقوقاً على زوجته :
  . ( إذا باتت املرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها املالئكة حىت تصبح ) eقال 

  املرأة أن تسجد لزوجها ) رواه الرتمذي . المرأةحداً أن يسجد ألحد ( لو كنت آمراً أ eوقال 
  ( ال حيل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه ، وال تأذن يف بيته إال بإذنه ) متفق عليه . eوقال 

  وخلقًا وغري  وفعًال وبذالً  وهذه احلقوق على الزوجني لكل منهما على اآلخر تشمل مجيع حقوق املعاشرة باملعروف قوالً 
  .ذلك 

  .)َوَهلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروفِ تتزين يل املرأة ألن اهللا يقول (: إين أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن قال ابن عباس
امة فيهم تأكيدًا لذلك ، ولئال يعتقد الرجال أن جعل القو  –واهللا أعلم  –حق النساء فقال ( وهلن )  –يف الذكر  –وقدم  •

يربر هلم التساهل يف حقوقهن عليهم ، وقدم حقهن أيضاً ، ألن املرأة أسرية عند الرجل ، فال جيوز التهاون يف حقها كما قال 
e . ( ن عوان عندكمMفاتقوا اهللا يف النساء ، فإ )  

زلة وطاعة األمر واإلنفاق والقيام باملصاحل والفضل يف اخلُلق واملنالعقل والدين أي : يف الفضيلة يف ) َوِللرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدرََجٌة ( 
  . الدنيا واآلخرة
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  ) احرتازاً من أن يظن مساواة النساء للرجال مطلقاً .َوَهلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف وذكر تعاىل ذلك عقب قوله ( •
  ) . ضََّل اللَُّه بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َوِمبَا أَنـَْفُقوا ِمْن أَْمَواهلِِمْ الرَِّجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِمبَا فَ قال تعاىل (

قَاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه َوَما نـُْقَصاُن اْلَعْقِل َوالدِّيِن قَاَل » . ِلِذى ُلبٍّ ِمْنُكنَّ  أذهبَوَما رَأَْيُت ِمْن نَاِقَصاِت َعْقٍل َوِديٍن  ... ( eقال 
لِّى َوتـُْفِطُر ِىف َرَمَضاَن فـََهَذا ُن اْلَعْقِل َفَشَهاَدُة اْمَرأَتـَْنيِ تـَْعِدُل َشَهاَدَة َرُجٍل فـََهَذا نـُْقَصاُن اْلَعْقِل َوَمتُْكُث اللََّياِىلَ َما ُتصَ أَمَّا نـُْقَصا« 

  ) .نـُْقَصاُن الدِّيِن 
  در منهن على الصرب والتحمل .وهلم فضل يف َخلقهم وخلقهم ، فهم أشد َخلقاً وأقوى أجساماً منهن ، وهم أق

ُر ُمِبنيٍ قال تعاىل (   ) . أََوَمْن يـَُنشَّأُ ِيف اْحلِْلَيِة َوُهَو ِيف اخلَِْصاِم َغيـْ
رواه  .) لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ( e، وهلذا قال والقضاء واإلمامة الصغرى والكربىوأيضًا هلم فضل يف كون النبوة فيهم 

  البخاري 
وال خيفى على لبيب فضل الرجال على النساء ؛ ولو مل يكن إال أن املرأة خلقت من الرجل فهو أصلها ، وله  : يوقال القرطب

  أن مينعها من التصرف إال بإذنه ؛ فال تصوم إال بإذنه وال حتج إال معه.
  لبة .له العزة التامة بأنواعها الثالثة : عزة القوة ، وعزة القهر ، وعزة الغ) َواللَُّه َعزِيٌز ( 
  .له احلكمة البالغة الكاملة ، فهو سبحانه حكيم يف شرعه وخلقه وأمره ، يضع األمور مواضعها )  َحِكيمٌ ( 
، إىل كمال، فعزته مقرونة باحلكمةزيادة كماله  –تعاىل  –، ألن باجتماعهما يف حقه صفنيوكثريًا ما يقرن اهللا بني هذين الو  •

  ه مقرون بالعزة .توحكم
  الفوائد :

  باحة الطالق .إ - ١
  وجوب العدة على املطلقة . - ٢
  حترمي كتمان املطلقات ما خلق اهللا يف أرحامهن من احلمل و احليض . - ٣
  وجوب اإلميان باهللا واليوم اآلخر .- ٤
  أن اإلميان باليوم اآلخر من أعظم ما حيمل على مراقبة اهللا .- ٥
  العدة . أن للزوج احلق أن يرجع زوجته الرجعية ما دامت يف زمن- ٦
  جيب أن يكون قصد من يراجع مطلقته اإلصالح ال املضارة .- ٧
  وجوب العناية بأداء حقوق الزوجات وعدم التهاون Qا . - ٨
  اهتمام اإلسالم حبقوق النساء . - ٩
  فضل الرجال وزيادة حقهم على النساء من حيث العموم .-١٠
  إثبات صفة العزة التامة هللا تعاىل . -١١
  هـ ] .١٤٣٢/  ١/  ٨[    احلكمة الكاملة البالغة هللا تعاىل. إثبات صفة -١٢
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ُهنَّ َشْيئًا ِإالَّ َأْن َيَخافَا َأالَّ يُِقيَما الطَّالُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَساٍن َوال َيِحلُّ َلُكْم َأْن تَْأُخُذوا ِممَّا آتـَْيُتُمو (  
ْعَتُدوَها َوَمْن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْـَتَدْت ِبِه تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفال تَـ  ُحُدوَد اللَّهِ 

َرُه فَِإْن َطلََّقَها َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن فَِإْن َطلََّقَها َفال َتِحلُّ َلُه ِمْن بـَْعُد َحتَّ .  اللَِّه فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ  ْنِكَح َزْوجًا َغيـْ ى تـَ
  ) . يـَتَـَراَجَعا ِإْن ظَنَّا َأْن يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّه يـُبَـيـِّنُـَها لَِقْوٍم يـَْعَلُمونَ 

  ] . ٢٣٠ – ٢٢٩[ البقرة : 
 ------------  

) أي : طلقتان ، بأن يطلق مرة مث َمرَّتَاِن أي : الطالق الذي متكن فيه الرجعة ما دامت املطلقة يف العدة ( )الطَّالُق َمرَّتَاِن ( 
  يراجع ، مث يطلق مرة مث يراجع ، وهو طالق السنة .

لقها ط ، ولوهو أحق برجعتها ما دامت يف العدة، و إلسالم يطلق الرجل امرأته ما شاء، بل ويف أول اوقد كانوا يف اجلاهلية •
، وبّني أن الطالق الذي متكن فيه الرجعة الطلقة والطلقتان فيه من الضرر على الزوجات ، ملا مائة طلقة ، فأبطل اهللا ذلك 

  . فقط
ها واحدة أو اثنتني ، فأنت خمري مادامت العدة باقية ، بني أن ترد أي : إذا طلقها) فَِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَساٍن ( 

إليك ناويًا اإلصالح Qا واإلحسان إليها ، وبني أن ترتكها حىت تنقضي عد5ا ، فَتبني منك ، وتطلق سراحها حمسنًا إليها ، ال 
  . تظلمها من حقها شيئاً ، وال تضاّر Qا

  اهللا وعند الناس من حسن املعاشرة قوالً وفعالً وبذًال . عند إمساك مبعروف : مبا عرف
  رة ، بل على قصد اإلصالح واإلنفاع .عىن اإلمساك باملعروف هو أن يراجعها ال على قصد املضاوم: قال الرازي  •
  وقدم اإلمساك مبعروف ألنه أحب إىل اهللا ، ملا فيه من استمرار احلياة الزوجية ، وذلك خري من الفراق . •
  يف نظر الشرع. : وقدم اإلمساك على التسريح إمياء إىل أنه األهم ، املرغب فيه قال ابن عاشور •
، ، وإعطائهن ماهلن من حقوقسبيلهن، وختلية أي إطالق هلن بإحسان، برتكهن حىت تنقضي عد5ن )أو تسريح بإحسان( •

 َوِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ ، وختفيفًا ملرارة الفراق عليهن كما قال تعاىل (رهن، وتطييبًا لقلوQنومتتيعهن جربًا خلواط
  .)فـََقْد ظََلَم نـَْفَسهُ فََأْمِسُكوُهنَّ ِمبَْعُروٍف أَْو َسرُِّحوُهنَّ ِمبَْعُروٍف َوال ُمتِْسُكوُهنَّ ِضرَاراً لِتَـْعَتُدوا َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك 

فارقة بسوء وال : واعلم أن املراد من اإلحسان ، هو أنه إذا تركها أدى إليها حقوقها املالية ، وال يذكرها بعد املقال الرازي  •
  ينفر الناس عنها.

ْيُتُموُهنَّ َشْيئاً (    هذا من التسريح بإحسان ، بأن ال يأخذوا مما أعطوهن شيئاً .) َوال َيِحلُّ َلُكْم َأْن تَْأُخُذوا ِممَّا آتـَ
يات ( شيئًا ) مهما  أي : ال حيل لكم أيها األزواج أن تأخذوا من الذي أعطيتموهن من املهور والنفقات واهلدايا وسائر األعط

  كان صغرياً أو كبرياً ، قليًال أو كثرياً .
  ) . اِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ ـَوعَ َوال تـَْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِبَـْعِض َما آتـَْيُتُموُهنَّ ِإالَّ أَْن يَْأِتَني ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيـَِّنٍة كما قال تعاىل ( 

َوآُتوا النَِّساَء َصُدقَا5ِِنَّ ِحنَْلًة دفعه إليها عن طيب نفس منها حل له أخذه لقوله تعاىل (لكن لو أعطت املرأة زوجها شيئًا مما  •
  ) . فَِإْن ِطْنبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نـَْفساً َفُكُلوُه َهِنيئاً َمرِيئاً 

  أن ال يقيما حدود اهللا فيما بينهما . أي : إال أن خيافا الزوجان) ِإالَّ َأْن َيَخافَا َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه ( 
َأالَّ يُِقيَما وقرئت بضم الياء ( ُخيافا ) واملعىن : إال أن َخياف احلاكم أو القاضي أو أهل الزوجني أو من علم حاهلما من املسلمني (

  ) .ُحُدوَد اللَِّه 
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ني وقضا5م وأهل الزوجني ، ومن علم حاهلما من املسلمني ممن ميكنه اخلطاب حلكام املسلم) فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه ( 
  اإلصالح بينهما .

أي : إذا خاف األئمة ، واحلكام ، أو املتوسطون بني الزوجني ، وإن مل  )فَِإْن ِخْفُتْم أالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اهللا  ( : قال الشوكاني •
  زوجني ، وهي : ما أوجبه عليهما كما سلف .يكونوا أئمة ، وحكاماً عدم إقامة حدود اهللا من ال

  أي : فال حرج وال إمث عليهما .) َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما ( 
: ملاذا جاءت اآلية بنفي اجلناح عليهما ؟ فاجلواب : أن طلب الفداء والطالق حرام على الزوجة بدون سبب ، فإن قيل  •

  سبب .وحرام على الزوج أيضاً أن يأخذ شياً مما آتاها بدون 
أي : يف الذي افتدت به نفسها منه ، برد بعض ما أعطاها إليه ، أو كله أو أكثر منه ، أي : فال حرج ) ِفيَما افْـَتَدْت ِبِه ( 

  عليها يف طلب الطالق واخللع وبذل الفداء يف هذه احلالة .
ا بأس فاجلنة عليها حرام ) رواه ( أميا امرأة سألت الطالق من غري م eوأما من غري سبب فطلبها للطالق حرام . قال  •

  الرتمذي .
  هذه اآلية فيها جواز اخللع . •

  تعريف اخللع : وهو فراق الزوج زوجته بعوض منها أو من غريها .
  ، كالفسخ لوجود عيب أو غريه .ما إذا كان الفراق بغري عوض  جقوله ( بعوض ) خير 

ه عليها إال برضاها وعقد جديد ، ومساه اهللا افتداء ، ألن املرأة واحلكمة منه : ختليص الزوجة من الزوج على وجه ال رجعة ل •
  تفتدي نفسها من أْسر زوجها ، كما يفتدي األسري نفسه مبا يبذله .

  ) .ِإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْـَتَدْت ِبِه و  واألصل فيه قوله تعاىل (
، ُخُلٍق َوَال ِدينٍ  فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه ثَاِبُت ْبُن قـَْيٍس َما أَْعُتُب َعَلْيِه ِيف  e َأنَّ اْمَرأََة ثَاِبِت ْبِن قـَْيٍس أََتِت النَّيبَّ (َعبَّاٍس   اْبنِ  حديثو 

اقْـَبِل احلَِْديَقَة :  eقَاَلْت نـََعْم . قَاَل َرُسوُل اللَِّه  ؟ْيِه َحِديَقَتُه أَتـَُردِّيَن َعلَ :  eاِإلْسَالِم . فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  َوَلِكىنِّ َأْكَرُه اْلُكْفَر ِيف 
  ) .َوطَلِّْقَها َتْطِليَقةً 

باجلنة ، قتل يوم اليمامة  e] بن مشاس األنصاري اخلزرجي ، مشهور خبطيب األنصار ، أول مشاهده غزوة أحد ، وقد بشره النيب ثابت بن قيس[
  .هـ  ١٢شهيداً سنة 

] أي في ُخلق وال دين[] يعين ما ألوم عليه أي تصرف ، ويف رواية ( ما أعيب ) العيب معناه الرداءة والنقص . ما أعتب عليه[
] أكره الكفر في اإلسالم[وقد جاء يف رواية ( ال أطيقه ) . ،ال أريد مفارقته لسوء خلقه ، وال لنقصان دينه ولكن أكرهه بغضاً 

: األخذ بظاهرها ، واملعىن أMا خشيت من شدة بغضها أن حيملها ذلك الكفر  القول األولللعلماء : هذه اجلملة فيها قوالن 
: أن املراد بالكفر كفران العشري والتقصري فيما جيب له بسبب شدة البغض له ، وهذا  القول الثانيألجل أن ينفسخ النكاح ، 

مبثله ويسكت عنها ، إن هذا لشيء بعيد ، قال  eة فاضلة ، تكلم النيب أصح ، وأما الذي قبله فما أبعده احتماًال ، يف صحابيّ 
الطييب : املعىن أخاف على نفسي يف اإلسالم ما ينايف حكمه ، من نشوز وفرك وغريه ، مما يقع من الشابة اجلميلة املبغضة 

] هذا استفهام حقيقي يه حديقتهأتردين عل[لزوجها إذا كان بالضد منها ، فأطلقت على ما ينايف مقتضى اإلسالم الكفر .
ن النخيل ويف هي البستان م : ولذلك قالت : نعم .( االستفهام الذي يطلب به اجلواب فيكون على معناه احلقيقي ) واحلديقة

] قيل : اقبل الحديقة وطلقها[) .على حديقة خنل) وعند أيب دواد (فإين أصدقتها حديقتنيوكان قد تزوجها رواية عند البزار (
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القول األول  والراجحملا نظر حباهلا وواقعها أَمره أْمر إجياب ، وقيل : أمر إرشاد وإصالح ،   eذا أمر إجياب ، ألن النيب ه
  ] أي طلقة واحدة بائنة فليس له رجعة عليها إال برضاها وعقد جديد .َوَطلِّْقَها َتْطِليَقةً [.
  . اعيهسبابه ودو ليل على مشروعية اخللع إذا وجدت أاحلديث دف

  .وقد أمجع العلماء على مشروعيته إال بكر املزين فانه قال : ال حيل للرجل أن يأخذ من امرأته يف مقابل فراقها شيئاً 
  ؟متى يشرع طلب الخلع  •

  . إذا كرهت املرأُة خُلق زوجها أو َخلَقه ، وخافت أال تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه ، فال بأس أن تبذل له عوضاً ليفارقها
واخللقة هي الصورة الظاهرة ، فإذا    َقهأو َخلْ  كأن أخالقه سيئة ، اخلُُلق بالضم هو الصورة الباطنة ، فإذا كرهت الزوجة أخالقه  

  .كرهت الزوجة خلَقه بأن تكون صورته دميمة ، فإنه يف هذه احلالة يباح هلا أن ختالع 
ُخُلٍق َوَال ِديٍن ،  يَا َرُسوَل اللَِّه ثَاِبُت ْبُن قـَْيٍس َما أَْعُتُب َعَلْيِه ِيف ( حلديث ابن عباس السابق ، فإن امرأة ثابت بن قيس قالت 

  ) وجاء يف رواية ( ولكين ال أطيقه ) .اِإلْسَالِم  ْفَر ِيف ـرَُه اْلكُ ـَوَلِكىنِّ َأكْ 
أي : وإذا خافت املرأة أال تقوم  ( وخافت أال تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه ، فال بأس أن تبذل له عوضًا ليفارقها )

  باحلقوق الواجبة عليها وهي ( حدود اهللا ) أي : شرائعه اليت أوجبها اهللا عليها لزوجها ، بسبب بغضها له فله فداء نفسها .
داق أو : اخللع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون املرأة كارهة للزوج تريد فراقه ، فتعطيه الص قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

  بعضه فداء نفسها ، كما يفتدي األسري ، وأما إذا كل منهما مريداً لصاحبه فهذا اخللع حمرم يف اإلسالم .
  م ال ؟قع أذا قيل باخللع هل يوإ ؟حكم اخللع إذا كانت احلالة مستقيمة اختلف العلماء يف  •

  و حمرم ولكنه يقع .: أن اخللع مكروه أ القول األول
  قول األكثر .وهذا 

  : حترميه أواستدلوا على كراهته 
نه يقع اإلمث إذا  عليهما ) فان نفي اجلناح وهو اإلمث يدل على أ ال يقيما حدود اهللا فال جناحقوله تعاىل ( فان خفتم أمفهوم 

  كانت احلالة مستقيمة .
  رواه الرتمذي  .)ليها رائحة اجلنةما بأس فحرام ع ت زوجها الطالق من غرية سالأميا امرأ( e: قال رسول اهللا . قالوحلديث ثوبان

  زالة ملصاحل النكاح من غري حاجة وهدم لبيت الزوجية وتشتيت األسرة .اخللع يف حال االستقامة إضرار بالزوجني وإ أن
  ن اخللع يف حال استقامة احلال حمرم وال يقع .: أ القول الثاني

  ه اهللا .رمحابن عثيمني الشيخ  هذا القول اختاره بعض احلنابلة ورجحه
  .  لقوله تعاىل ( فإن خفتم .. )

  وحلديث ثوبان السابق .
  واهللا أعلم .

  وحيرم بالنسبة للرجل إذا عضلها ظلماً لتفتدي . •
  ) . ال تـَْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِبَـْعِض َما آتـَْيُتُموُهنَّ ِإالَّ َأْن يَْأِتَني ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيـَِّنةٍ لقوله تعاىل ( و 
عنده زوجة ومّل منها أو رغب عنها ، فقال : لو طلقتها ذهب مايل ، فبدأ يعضلها ، وأصبح يقصر يف حقوقها  مثال : رجل

  يف عشر5ا ، حىت تفتدي ويأخذ املال ، فهذا حرام . ويسيء
  ويصح يف كل قليل وكثري . •



 ٣٨٤

Mا اسم ، ألن ( ما ) من صيغ العموم ) قالوا : إا افْـَتَدْت ِبهِ ِهَما ِفيمَ فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َفال ُجَناَح َعَليْ لقوله تعاىل (
  موصول تصدق على القليل والكثري .

  الصداق على أقوال :خذ الزيادة على واختلف العلماء يف أ
  : جيوز للزوج أخذ الزيادة . القول األول

  هذا القول جيوز . ) ألفاً ، فعلى ٢٠ها على ( ) آالف ، فخالع ١٠ال : الصداق ( مث
  وهذا قول اجلمهور .

Mا اسم موصول تصدق على القليل ، ألن ( ما ) من صيغ العموم قالوا : إ)  ( فال جناح عليهما فيما افتدت به باآليةواستدلوا 
  والكثري .
  شيء وقع االتفاق جاز . ، فعلى أيالت لع كسائر األعواض األخرى باملعامن عوض اخلقالوا إ وعللوا :

  : أنه ال جيوز اخللع بأكثر مما أعطاها . لقول الثانيا
  زيادة .غري خذ من وهذا القول قال به عطاء والزهري ، وعلى هذا القول يرد ما أ

  أن يأخذ حديقته وال يزداد ) . ر ثابتاً أم rأن النيب واستدلوا برواية عند ابن ماجه ( 
  مكروه ويصح اخللع .أن أخذ الزيادة  : القول الثالث

  مذهب احلنابلة .وهذا 
  ءة .املرو  خذ الزيادة ليس منأن أيرون  هملكن، ول واستدلوا بنفس أدلة القول األ

  وهلذا قال ميمون بن مهران : َمن أخذ أكثر مما أعطى مل يسرّح بإحسان .
وأما إذا طلب هو الزيادة  ،خالق ، مع أن هذا ليس من مكارم األخذها أن الزوجة إن بذلت له الزيادة ابتداًء جاز له أ والراجح

  مرين :ه مينع ألفإن
  . والنفوس جمبولة على حب الطمع، ن الزيادة ليس هلا حد أ األول :األمر 

  .زواج بالعضل : أن إباحة الزيادة قد تغري األ األمر الثاني
  اإلشارة إىل ما سبق من األحكام الشرعية يف الطالق واخللع وغريمها .) تِْلَك ( 
  ت حدوداً ألنه جيب القيام Qا وال جيوز جتاوزها وال تعديها .يأي : أحكامه وشرائعه ، ومس) للَِّه ُحُدوُد ا( 
  وحدود اهللا تنقسم إىل قسمني : •

  حدود أوامر وواجبات ، فال جيوز تعديها .
  ) .ُدوَدُه يُْدِخْلُه نَاراً َخاِلداً ِفيَها َولَُه َعَذاٌب ُمِهنيٌ َوَمْن يـَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعدَّ حُ ) وقال سبحانه (َفال تـَْعَتُدوَهاقال تعاىل هنا (

  والقسم الثاين : حدود نواٍه وحمرمات ، فهذه جيب تركها وعدم قرQا .
  ) ؟ ْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفال تـَْقَربُوَهات قال تعاىل (

ْعَتُدوَها (    أي : أقيموها وال تتجاوزوها .) َفال تـَ
  أي : ومن يتجاوز أوامر اهللا ويرتكب نواهيه .) دَّ ُحُدوَد اللَِّه َوَمْن يـَتَـعَ ( 
  الذين ظلموا أنفسهم وزوجا5م ، واقتحموا احلرام ومل يسعهم احلالل .)  فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ ( 
  والظلم وضع الشيء يف غري موضعه . •

  ) . يَا بـَُينَّ ال ُتْشرِْك بِاللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ ه (اكياً عن لقمان أنه قال البنـوأظلم الظلم الشرك ، قال تعاىل ح
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وأي ظلم أعظم ممن اقتحم احلالل ، وتعدى منه إىل فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن ) َوَمْن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه  (قوله تعاىل :  يوقال السعد
  .احلرام ، فلم يسعه ما أحل اهللا 

  أي : الطلقة الثالثة .َقَها ) ( فَإْن َطلّ 
َرُه (  زوج آخر  أي : فإن زوجته حترم عليه حىت تنكح زوجاً غريه ، أي : حىت يطأها) َفال َتِحلُّ لَُه ِمْن بـَْعُد َحتَّى تـَْنِكَح َزْوجاً َغيـْ

  بنكاح صحيح .
  املطلقة ثالثاً ال تعود لزوجها األول إال بشروط :أن يف هذا  •

  تنكح زوجاً غريه .أن  الشرط األول :
َره ) .فَِإْن طَلََّقَها [ يعين الثالثة ] َفال حتَِلُّ لَُه ِمْن بـَْعُد حَ  لقوله تعاىل (   ىتَّ تـَْنِكَح َزْوجاً َغيـْ

فـَتَـَزوَّْجُت َعْبَد الرَّْمحَِن  يفـََبتَّ َطالَقِ  فـََقاَلْت ُكْنُت ِعْنَد رِفَاَعَة َفطَلََّقِين  e َجاَءِت اْمَرأَُة رِفَاَعَة ِإَىل النَّيبِّ ( َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت وحلديث 
َلَتُه  يِإَىل رِفَاَعَة َال َحىتَّ َتُذوقِ  يأَتُرِيِديَن َأْن تـَْرِجعِ « فـََقاَل  eفـََتَبسََّم َرُسوُل اللَِّه  ،ْبَن الزَِّبِري َوِإنَّ َما َمَعُه ِمْثُل ُهْدبَِة الثـَّْوبِ  ُعَسيـْ

َلَتِك  َويَُذوقَ  يَا أَبَا َبْكٍر َأَال َتْسَمُع َهِذِه َما َجتَْهُر ِبِه ِعْنَد  :. قَاَلْت َوأَبُو َبْكٍر ِعْنَدُه َوَخاِلٌد بِاْلَباِب يـَْنَتِظُر َأْن يـُْؤَذَن َلُه فـََناَدى» ُعَسيـْ
  ) متفق عليه . eَرُسوِل اللَِّه 

، فقد جاء عند البخاري :  وهذا الراجحتة ، وحيتمل أنه طلقها الطلقة األخرية ، : أنت طالق الب حيتمل أنه قال هلا، ] البت مبعىن القطع  [ فبت طالقي
  ) فيكون طلقها مث راجعها مث طلقها مث راجعها مث طلقها .(طلقين آخر ثالث تطليقات
سكون الدال هو طرف الثوب ، وأرادت أن ذكره ] هدبة بضم اهلاء و  [ مثل هدبة الثوب] الَزِبري : بفتح الزاي ، بعدها باء مكسورة . [ عبد الرحمن بن الزَّبير

] العسيلة حالوة اجلماع الذي حيصل بتغييب احلشفة يف الفرج ، قال اجلمهور : ذوق العسيلة كناية عن  [ عسيلتهيشبه اهلدبة يف االسرتخاء وعدم االنتشار .
  ا]امعة ، وهو تغييب حشفة الرجل يف فرج املرأة .

  يف الفرج . أن جيامعها الشرط الثاني :
احلل على ذواق العسيلة منها ، وال حيصل هذا إال بالوطء يف  e( حىت يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ) فعلق النيب  eلقوله 

  الفرج .
  ولقوله ( حىت تنكح زوجاً غريه ) فاملراد بالنكاح هنا الوطء لداللة حديث عائشة السابق .

أمجع العلماء على اشرتاط اجلماع لتحل لألول ، إال سعيد  اع ، قال ابن املنذر :موهذا مذهب مجهور العلماء أنه ال بد من اجل
  يعين أنه قال : يكفي العقد . .بن املسيب 

  فرج ، وال بد من انتشار الذكر .يكفي حللها ملطلقها ثالثاً ، تغييب حشفة الرجل يف ال •
  .لبصري ال يشرتط اإلنزال ، وهذا مذهب اجلمهور خالفاً للحسن ا •
  أن يكون النكاح صحيحاً .لشرط الثالث : ا

  فإن كان فاسداً كنكاح التحليل أو الشغار ، فإنه ال حيلها وطئها .
  : أن يعمد الرجل إىل املرأة املطلقة ثالثاً فيتزوجها ليحلها لزوجها األول . ونكاح التحليل هو

  وهو حرام وال حتل به املرأة لزوجها األول .
  رواه أمحد والرتمذي لعن رسول اهللا احمللل واحمللل له ) .  حلديث ابن مسعود قال : (

  تيساً مستعاراً . eومساه النيب 
  فمىت نوى الزوج الثاين أنه مىت حللها طلقها ، فإنه ال حتل لألول ، والنكاح باطل .

  هو :  eفالملعون على لسان الرسول 
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  ملاً .: هو الزوج الثاين إذا قصد التحليل ونواه ، وكان عا المحلل
  : هو الزوج األول ، فيلحقه اللعن إذا كان عاملاً . والمحلل له

 ؟ هل تحلوطأها الثاين حبيض أو نفاس أو إحرام ، لو  •
  : ال حتل بالوطء احملرَّم . قيل

  قالوا ألنه وطء حرام حلق اهللا ، فلم حيصل به اإلحالل .
  : أنه حيلها . وقيل

َحىتَّ تـَْنِكَح  هر النص حلها ، وهو قوله تعاىل (وظا: حيث قالابن قدامة يف املغين ، وهذا مذهب أيب حنيفة والشافعي ، ورجحه 
َرُه  ، وألنه وطء ته ويذوق عسيلتك) وهذا قد ُوِجدحىت تذوق عسيل: ( eوهذه قد نكحت زوجًا غريه ، وأيضًا قوله  )َزْوجًا َغيـْ

حلالل ، وهذا أصح إن شاء اهللا ، وهذا مذهب أيب حنيفة يف نكاح صحيح يف حمل الوطء على سبيل التمام فأحلها كالوطء ا
  .والشافعي 
  . الصحيحوهذا هو 

 احلكمة من كون الزوج األول ال حيل له نكاح مطلقته ثالثاً حىت تنكح زوجاً غريه : •

غريه ، مل يستعجل زوجها : تعظيم أمر الطالق ، حىت ال يكثر وقوعه ، فإنه إذا علم أنه ال ترجع إليه بعد الثالث حىت يت أوالً 
  .بإيقاعه 

  : الرفق باملرأة ، فإن املرأة إذا طلقت ثالثاً فإMا تتزوج غريه ، وقد يكون خرياً من زوجها األول فتسعد به . ثانياً 
  أي : الزوج الثاين بعد الدخول Qا .) فَِإْن َطلََّقَها ( 
  الزوج األول .أي : املرأة و ) َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن يـَتَـَراَجَعا ( 
  بأن يقوم كل شخص حبق صاحبه ) .أي : يتعاشرا باملعروف .( ) ِإْن ظَنَّا َأْن يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه ( 
أي : حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على اآلخر ، وأما إذا ) ِإن ظَنَّا أَن يُِقيَما ُحُدوَد اهللا تعاىل ( قوله : قال الشوكاني  •

ن يعلما ، أو أحدمها عدم اإلقامة حلدود اهللا ، أو تردداً ، أو أحدمها ، ومل حيصل هلما الظّن ، فال جيوز مل حيصل ظن ذلك بأ
  الدخول يف هذا النكاح؛ ألنه مظنة للمعصية هللا ، والوقوع فيما حّرمه على الزوجني .

، لى ظنهما أن احلال السابقة باقيةلب ع، بأن غا إن مل يظنا أن يقيما حدود اهللا، أMم: ومفهوم اآلية الكرميةقال السعدي  •
، ألن مجيع األمور ، إن مل يقم فيها أمر اهللا ، ويسلك Qا طاعته ، مل  والعشرة السيئة غري زائلة أن عليهما يف ذلك جناحاً 

  حيل اإلقدام عليها.
اليات ، الصغار ، والكبار ، نظر يف الو  ويف هذا داللة على أنه ينبغي لإلنسان ، إذا أراد أن يدخل يف أمر من األمور ، خصوصاً 

  نفسه ، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ، ووثق Qا ، أقدم ، وإال أحجم.
  أي : شرائعه وأحكامه .)  َوتِْلَك ُحُدوُد اللَّهِ ( 
  هي أحكامه وشرائعه ، شبهت باحلدود ألن املكلف ال يتجاوزها فكأنه يقف عندها.:قال ابن عاشور  •
  أي : يوضحها .) يـُبَـيـِّنُـَها  (

  ألMم هم املنتفعون Qا ، النافعون لغريهم.)  ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ ( 
Qم ، وأMم املقصودون بذلك ، وفيه أن  ويف هذا من فضيلة أهل العلم ، ما ال خيفى ، ألن اهللا تعاىل جعل تبيينه حلدوده ، خاصاً 

  والتفقه Qا . ( تفسري السعدي ) .معرفة حدود ما أنزل على رسوله  ؛اهللا تعاىل حيب من عباده 



 ٣٨٧

  الفوائد :
  حكمة اهللا يف حصر الطالق بثالث . - ١
  أن الواجب على املرء الذي طلق زوجته أحد أمرين : إما إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان .- ٢
  جواز افتداء املرأة نفسها من زوجها بعوض .- ٣
  أن ذلك يكون إذا خافا أال يقيما حدود اهللا . - ٤
  اخللع من غري سبب حرام . طلب أن - ٥
  حترمي املطلقة ثالثاً على زوجها حىت تنكح زوجاً غريه .- ٦
  عناية اهللا بعباده يف بيان ما جيب عليهم .- ٧
  فضل أهل العلم . - ٨
بَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َسرُِّحوُهنَّ ِبَمعْ (  ُروٍف َوال ُتْمِسُكوُهنَّ ِضَرارًا لِتَـْعَتُدوا َوَمْن يـَْفَعْل َوِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء فـَ

َزَل  َقْد َظَلَم نـَْفَسُه َوال تـَتَِّخُذوا آيَاِت اللَِّه ُهُزوًا َواذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم َوَما أَنـْ َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكَتاِب َواْلِحْكَمِة َذِلَك فـَ
  ) . اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ  يَِعُظُكْم ِبِه َواتـَُّقوا

  ] . ٢٣١[ البقرة : 
 ----------  

بَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َسرُِّحوُهنَّ ِبَمْعُروفٍ (   رجال إذا طلق هذا أمر من اهللا عز وجل لل ) َوِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء فـَ
له عليها فيه رجعة، أن حيسن يف أمرها إذا انقضت عد5ا، ومل يبق منها إال مقدار ما ميكنه فيه رجعتها، فإما ًا ملرأة طالقأحدهم ا

أن ميسكها، أي: يرجتعها إىل عصمة نكاحه مبعروف، وهو أن يشهد على رجعتها، وينوي عشر5ا باملعروف، أو يسرحها، أي: 
  . ن منزله باليت هي أحسن، من غري شقاق وال خماصمة وال تقابحيرتكها حىت تنقضي عد5ا، وخيرجها م

  واملعىن : إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام حبقوقهن وهذا أوىل ، وهلذا قّدم ، وإما أن ترتكوهن وختلوا سبيلهن بال مضارة .
بإمجاع  املراد به هنا مشارفة الوصول إليهبلوغ األجل : الوصول إليه ، و )  فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ : قوله تعاىل ( قال ابن عاشور  •

انقضى زال التخيري بني اإلمساك والتسريح ، وقد يطلق البلوغ على مشارفة الوصول ومقاربته ،  العلماء ؛ ألن األجل إذا
  .توسعاً أي جمازاً باألْول

ألMا ليست بزوجة ، إذ قد  : وال حيمل : بلغن أجلهّن على احلقيقة ، ألن اإلمساك إذ ذاك ليس له ،وقال أبو حيان  •
  تقضت عد5ا فال سبيل له عليها.

 ؛ فَِلَهِذِه الضَُّرورَِة ُجِعَل ( بـََلْغَن ) َمْعنَاُه قَارَْبَن اْلبُـُلوَغ ؛ ِألَنَّ َمْن بـََلَغ َأَجَلُه بَاَنْت ِمْنُه اْمَرأَتُُه َوانـَْقَطَعْت َرْجَعُتهُ وقال ابن العربي  •
  .قَاَرَب ، َكَما يـَُقاُل : إَذا بـََلْغت َمكََّة فَاْغَتِسلْ َلْفُظ بـََلَغ ِمبَْعَىن 

واملعروف يف اإلمساك : القيام مبا جيب هلا من حق . واملعروف يف التسريح : أن ال يقصد إضرارها ، بأن  قال ابن الجوزي : •
  .يطيل عد5ا باملراجعة 

وجماهد، ومسروق، واحلسن، وقتادة، والضحاك، والربيع، ومقاتل بن حيان قال ابن عباس،  )َوال ُتْمِسُكوُهنَّ ِضَرارًا لِتَـْعَتُدوا  (
وغري واحد: كان الرجل يطلق املرأة، فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارًا، لئال تذهب إىل غريه، مث يطلقها فتعتد، فإذا شارفت 

  . يهعلى انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم اهللا عن ذلك، وتوعدهم عل
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 : قوله تعاىل ( َوَال ُمتِْسُكوُهنَّ ِضرَاراً لِّتَـْعَتُدوْا ) صرح تعاىل يف هذه اآلية الكرمية بالنهي عن إمساك املرأة مضارة هلاقال الشنقيطى 
ع ألجل االعتداء عليها بأخذه ما أعطاها ، ألMا إذا طال عليها اإلضرار افتدت منه ابتغاء السالمة من ضرره ، وصرح يف موض

َمآ  آخر بأMا إذا أتت بفاحشة مبينة جاز له عضلها ، حىت تفتدى منه وذلك يف قوله تعاىل ( َوَال تـَْعُضُلوُهنَُّ لَِتْذَهُبوْا بِبَـْعضِ 
  آتـَْيُتُموُهنَّ ِإالَّ َأن يَْأِتَني ِبَفاِحَشٍة مُّبَـيـَِّنٍة ) واختلف العلماء يف املراد بالفاحشة املبينة .

  هي : الزنا ، وقال قوم هي : النشوز والعصيان وبذاء اللسان ، والظاهر مشول اآلية للكل كما اختاره ابن جرير.فقال مجاعة منهم 
: إنه جيد ، فإذا زنت أو أساءت بلساMا ، أو نشزت جازت مضاجر5ا. لتفتدي منه مبا أعطاها على ما ذكرنا  وقال ابن كثير

  من عموم اآلية .
َقْد ظََلَم نـَْفَسُه َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك (    مبخالفته أمر اهللا تعاىل .) فـَ
جعل ظلمهم نساءهم ظلمًا ألنفسهم ، ألنه يؤدي إىل اختالل املعاشرة واضطراب حال البيت وفوات  :قال ابن عاشور  •

  اً بتعريضها لعقاب اهللا يف اآلخرة .املصاحل بشغب األذهان يف املخاصمات ، وظلم نفسه أيض
ألنه جلب على نفسه اإلمث  –وإن كان ظلمًا واقعًا على غريه  –: وأضاف الظلم إىل نفسه  مينوقال الشيخ ابن عثي •

  والعقوبة .
تَِّخُذوا آيَاِت اللَِّه ُهُزوًا (    أي : ال جتعلوها موضع استهزاء .) َوال تـَ
التحذير من صنيعهم يف عطف هذا النهي على النهي يف قوله ( وال متسكوهن ضرارًا لتعتدوا) لزيادة قال ابن عاشور :  •

فيجب  تطويل العدة ، لقصد املضارة ، بأن يف ذلك استهزاء بأحكام اهللا اليت شرع فيها حق املراجعة ، مريدًا رمحة الناس ،
  واً .احلذر من أن جيعلوها هز 

وتلك حدود اهللا إىل قوله ( وآيات اهللا هي ما يف القرآن من شرائع املراجعة حنو قوله ( واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء ) 
  يبينها لقوم يعلمون ) .

وملا كان املخاطب Qذا املؤمنني ، وقد علم أMم مل يكونوا بالذين يستهزئون باآليات ، تعني أن اهلزء مراد وقال رحمه اهللا :  •
م بأمهيته ، كالساخر العلبه جمازه وهو االستخفاف وعدم الرعاية ، ألن املستخف بالشيء املهم يعد الستخفافه به ، مع 

وهو حتذير للناس من التوصل بأحكام الشريعة إىل ما خيالف مراد اهللا ، ومقاصد شرعه ، ومن هذا التوصل املنهي والالعب ، 
  . عنه ، ما يسمى باحليل الشرعية

  ، وباألركان بصرفها يف طاعة اهللا . اراً عموما باللسان ثناء ومحداً ، وبالقلب اعرتافاً وإقر  )َواذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم ( 
  أي : اذكروا باللسان وبالقلب واجلوارح ، نعمة اهللا عليكم حىت تقوموا بشكرها ، فإن الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر . 
، لدنيا ويف الدين على العبد يف اوهذا يتناول كل نعم اهللا ، واملفرد املضاف يدل على العموم .قوله ( نعمة اهللا ) مفرد مضاف •

  مث إنه تعاىل ذكر بعد هذا نعم الدين ، وإمنا خصها بالذكر ألMا أجل من نعم الدنيا ، فقال :
َزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكَتاِب (    أي : القرآن .) َوَما أَنـْ
  أي : السنة .)  َواْلِحْكَمةِ ( 
  أي : خيوفكم به ترغيباً وترهيباً .) يَِعُظُكْم ِبِه  ( 

  ) . َهَذا بـََياٌن لِلنَّاِس َوُهدًى َوَمْوِعَظٌة لِْلُمتَِّقنيَ عاىل (قال ت
  ) . نيَ َوَلَقْد أَنـَْزْلَنا ِإلَْيُكْم آيَاٍت ُمبَـيـَِّناٍت َوَمَثًال ِمَن الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبِلُكْم َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَّقِ وقال تعاىل (

  التذكري مبا يلني القلوب ، وحيذر املوعوظ.واملوعظة والوعظ : النصح و قال ابن عاشور :  •
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  بفعل أوامره واجتناب نواهيه .) َواتـَُّقوا اللََّه ( 
  أي: فال خيفى عليه شيء من أموركم السرية واجلهرية، وسيجازيكم على ذلك.)  َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ ( 

  الفوائد :
  جواز الطالق . - ١
  لى املطلقات ، وأن هلا أجالً .وجوب العدة ع - ٢
جيب على الرجل إذا طلق زوجته طالقًا رجعيًا ، وقاربت انتهاء عد5ا ، إما مراجعتها ومعاشر5ا باملعروف ، أو ختلية سبيلها  - ٣

  مبعروف من غري تضييق عليها أو مضارة .
  وجوب التعامل بني الزوجني باملعروف . - ٤
  حترمي املضارة . - ٥
  إىل مراجعة مطلقته ألجل املضارة هلا واالعتداء عليها وظلمها ، فهو يف احلقيقة إمنا يظلم نفسه . أن من عمد - ٦
  عناية اإلسالم حبقوق املرأة . - ٧
  التحذير من جعل آيات اهللا وأحكامه هزواً . - ٨
  وجوب ذكر نعم اهللا . - ٩
  أن أعظم النعم إنزال القرآن والسنة . -١٠
  وجوب تقوى اهللا . -١١
  هـ ] .١٤٣٣/  ١/  ١٦[   إثبات عموم علم اهللا تعاىل .              -١٢
َراَضْوا بـَيْـ (  ْعُضُلوُهنَّ َأْن يـَْنِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ ِإَذا تـَ بَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفال تـَ نَـُهْم بِاْلَمْعُروِف َذِلَك يُوَعُظ ِبِه َمْن  َوِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء فـَ

ْعَلُمونَ ـُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َذِلُكْم َأزَْكى َلُكْم َوَأطْ ـْؤمِ َكاَن ِمْنُكْم يُـ  ُتْم ال تـَ   ) . َهُر َواللَُّه يـَْعَلُم َوأَنـْ
  ] . ٢٣٢[ البقرة : 

 ---------  
  اخلطاب ألولياء املرأة املطلقة دون الثالث إذا خرجت من العدة .) َوِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء ( 
بَـ (    أي : فانقضت عد5ن .) َلْغَن َأَجَلُهنَّ فـَ
نَـُهْم بِاْلَمْعُروِف (  َراَضْوا بـَيـْ ْعُضُلوُهنَّ َأْن يـَْنِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ ِإَذا تـَ اخلطاب لألولياء ، أي : فال تضيقوا عليهن ومتنعوهن أن ) َفال تـَ

  ن .ينكحن أزواجهن ، ويرجعن إليهم بنكاح جديد ، عقوبة هلم بسبب طالقهم هل
، اد زوجها أن ينكحها، ورضيت بذلك، وأر ث إذا خرجت من العدةاخلطاب ألولياء املرأة املطلقة دون الثال قال السعدي : •

فال جيوز لوليها من أٍب أو غريه ، أن يعضلها ، أي : مينعها من التزويج به حنقًا عليه وغضبًا ، وامشئزازاً ملا فعل من الطالق 
  األول .

  ) لألولياء . َفال تـَْعُضُلوُهنَّ اخلطاب يف قوله (فاألكثر على أن  •
وأن  ضي عد5ا، مث يبدو له أن يتزوجهانزلت هذه اآلية يف الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتني، فتنق قال : عن ابن عباس

وكذا قال مسروق، وإبراهيم روى العويف، عنه،  اوكذ ، ها من ذلك، فنهى اهللا أن مينعوهايراجعها، وتريد املرأة ذلك، فيمنعها أولياؤ 
  . ( تفسري ابن كثري ) . وهذا الذي قالوه ظاهر من اآلية ، لزهري والضحاك إMا أنزلت يف ذلكالنخعي، وا
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تـَُها ، َفَخطَبَـَها فََأَىب ( َعِن احلََْسِن   َمْعِقٌل ، فـَنَـزََلْت ( َفالَ أَنَّ ُأْخَت َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر طَلََّقَها َزْوُجَها ، فـَتـَرََكَها َحىتَّ انـَْقَضْت ِعدَّ
  رواه البخاري . تـَْعُضُلوُهنَّ َأْن يـَْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ )

، َحىتَّ ِإَذا َزوَّْجُت ُأْختًا ِىل ِمْن َرُجٍل َفطَلََّقَها ( َمْعِقُل ْبُن َيَساٍر أَنـََّها نـََزَلْت ِفيِه قَاَل  َحدََّثِين : ِن احلََْسِن ( َفَال تـَْعُضُلوُهنَّ ) قَاَل وع
تـَُها َجاَء َخيْطُبُـَها ، فـَُقْلُت لَُه َزوَّْجُتَك َوفـََرْشُتَك َوَأْكَرْمُتَك ، َفطَلَّْقتَـَها ، ُمثَّ ِجْئتَ   َختْطُبُـَها ، َال َواللَِّه َال تـَُعوُد ِإلَْيَك أَبَداً ، انـَْقَضْت ِعدَّ

اللَِّه . رِيُد َأنَّ تـَْرِجَع ِإلَْيِه فَأَنـَْزَل اللَُّه َهِذِه اآليََة ( َفَال تـَْعُضُلوُهنَّ ) فـَُقْلُت اآلَن أَفْـَعُل يَا َرُسوَل وََكاَن َرُجًال َال بَْأَس ِبِه وََكاَنِت اْلَمْرأَُة تُ 
  ) رواه البخاري .قَاَل فـََزوََّجَها ِإيَّاُه 
فكانت عنده ما كانت، مث  eل اهللا على عهد رسو  من املسلمني أنه زوج أخته رجالً  ( بن يسارعن معقل وعند الرتمذي : 

طلقها تطليقة مل يراجعها حىت انقضت العدة، فهويها وهويته، مث خطبها مع اخلطاب، فقال له: يا لكع أكرمتك Qا وزوجتكها، 
نَِّساَء ا طَلَّْقُتُم الَوِإذَ ( : فعلم اهللا حاجته إليها وحاجتها إىل بعلها، فأنزل اهللا فطلقتها! واهللا ال ترجع إليك أبًدا، آخر ما عليك قال

زاد ابن )  فلما مسعها معقل قال: َمسٌْع لريب وطاعة مث دعاه، فقال: أزوجك وأكرمك) َوأَنـُْتْم ال تـَْعَلُموَن (  إىل قوله )فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ 
   .وكفرت عن مييينمردويه: 

  ويف اآلية دليل على اشرتاط الويل . •
نَـُهْم بِ (  َراَضْوا بـَيـْ   أي : إذا تراضى الزوج وزوجته ، وحصل الرضا من كل منهم . )اْلَمْعُروِف ِإَذا تـَ
روف، يأمتر به ويتعظ به أي: هذا الذي Mيناكم عنه من منع الواليا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم باملع )َذِلَك يُوَعُظ ِبِه ( 

  ه .وينفعل ل
  أيها الناس .)  َمْن َكاَن ِمْنُكمْ ( 
يد اهللا وعذابه يف الدار اآلخرة وما أي : يؤمن باهللا  وبشرع اهللا ، ويؤمن باليوم اآلخر وخياف وع) بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر  يـُْؤِمنُ  (

  فيها من اجلزاء .
  . أي : اتباعكم شرع اهللا يف رد املوليات إىل أزواجهن ، وترك احلمية يف ذلك)  َذِلُكمْ ( 
  وأكثر إمياناً . أي : أعظم) َأزَْكى َلُكْم  (

  قصدمت منه قطع العود إىل اخلصومة . واألحقاد خبالف العضل الذي أقطع ألسباب العداواتلقلوبكم ، فهو ) َوَأْطَهُر ( 
  أي : املصاحل فيما يأمر به وينهى عنه .) َواللَُّه يـَْعَلُم ( 
ُتْم ال تـَْعَلُمونَ (    . اخلرية فيما تأتون وال فيما تذرون )  َوأَنـْ
  فوائد :ال
  حترمي عقد النكاح قبل انقضاء العدة .- ١
  حترمي منع الويل موليته أن ينكح من رضيته .- ٢
  أن من شروط النكاح الويل ، وهذا مذهب مجاهري العلماء ، وأن املرأة ال تزوج نفسها . - ٣
  اشرتاط الرضا يف النكاح .- ٤
  إثبات اليوم اآلخر .- ٥
  نفس .أن االتعاظ بأحكام اهللا تزكية لل - ٦
  أن تطبيق األحكام أطهر لإلنسان . - ٧
  هـ ] .١٤٣٣/  ١/ ١٧عموم علم اهللا .                           [ - ٨
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ْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ال َلُه ِرْزقـُُهنَّ وَكِ  َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوالَدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأرَاَد َأْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة َوَعَلى اْلَمْوُلودِ (  
َراٍض ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها ال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوال َمْوُلوٌد لَُه ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل  َذِلَك فَِإْن َأرَاَدا ِفَصاًال َعْن تـَ

ُهَما َوَتَشاُوٍر َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما َوِإْن أَ  ْيُتْم بِاْلَمْعُروِف َواتـَُّقوا ِمنـْ َرْدُتْم َأْن َتْستَـْرِضُعوا َأْوالدَُكْم َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتْم َما آتـَ
ْعَمُلوَن َبِصيرٌ ـاللََّه َواعْ    ) . َلُموا َأنَّ اللََّه ِبَما تـَ

  ] . ٢٣٣[ البقرة : 
 -------------  

ة ؛ فإنه ملا انتقال من أحكام الطالق والبينونهذا  )َدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأرَاَد َأْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوال( 
ويتعذر عليهن التزوج وهن مرضعات ؛ ألن ذلك قد يضر  ، وكانت بعض املطلقات هلن أوالد يف الرضاعةMى عن العضل 

التعرض لوجه الفصل  ، فلذلك ناسبة مثار خالف بني اآلباء واألمهات ، كانت تلك احلالفيهنباألوالد ، ويقلل رغبة األزواج 
  أمره من أهم شؤون أحكام العائلة .  ، وألن تنظيمرضاع مهم ، ألن به حياة النسل ، فإن أمر اإلبينهم يف ذلك 

  ( تفسري ابن عاشور ) .
عاىل  للوالدات: أن يرضعن أوالدهن كمال الرضاعة، وهي سنتان، فال هذا إرشاد من اهللا ت:  قال ابن كثير في تفسير اآلية •

وذهب أكثر األئمة إىل أنه ال حيرم من الرضاعة إال ما  ) ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة  (  اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ وهلذا  قال
  م .عمره فوقهما مل حير كان دون احلولني، فلو ارتضع املولود و 

  .. ) اختلف يف املراد :َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن ه تعاىل (قول •
  .لقات، والدليل عليه أن اللفظ عام، سواء كن مزوجات أو مطوالداتأن املراد منه ما أشعر ظاهر اللفظ وهو مجيع الفقيل : 
تعاىل ذكر هذه اآلية عقيب آية  املراد منه : الوالدات املطلقات ، قالوا : والذي يدل على أن املراد ذلك ، أن اهللا : وقيل
  . ، فكانت هذه اآلية تتمة تلك اآلياتالقالط

: ( والوالدات .. ) أي : املطلقات الالئي هلن أوالد يف سن الرضاعة ، ودليل التخصيص أن اخلالف يف مدة قال ابن عاشور 
إذ من العادة املعروفة عند العرب ومعظم األمم أن اإلرضاع ال يقع بني األب واألم إّال بعد الفراق ، وال يقع يف حالة العصمة ؛ 

األمهات يرضعن أوالدهن يف مدة العصمة ، وأMن ال متتنع منه من متتنع إّال لسبب طلب التزوج بزوج جديد بعد فراق والد 
  ة .الرضيع ؛ فإن املرأة املرضع ال يرغب األزواج منها ؛ ألMا تشتغل برضيعها عن زوجها يف أحوال كثري 

  أي : وعلى أيب املولود ، أي : والده .) َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ( 
عرب عن الوالد باملولود له ، إمياء إىل أنه احلقيق Qذا احلكم ؛ ألن منافع الولد منجرة إليه ، وهو الحق به قال ابن عاشور :  •

  ا.ر بإعاشته ، وتقومي وسائلهومعتز به يف القبيلة حسب مصطلح األمم ، فهو األجد
ولطيفة أخرى يف قوله ( وعلى املولود له ) وهو أنه ملا كلف مبؤن املرضعة لولده من الرزق والكسوة ، وقال أبو حيان :  •

ناسب أن يسلى بأن ذلك الولد هو ُولِد لك ال ألمه ، وأنك الذي تنتفع به يف التناصر وتكثري العشرية ، وأن لك عليه 
  رزق ، والكسوة ملرضعته. الطواعية كما كان عليك ألجله كلفة ال

أي : وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسو5ن باملعروف ، أي : مبا جرت به عادة أمثاهلن يف ) ِرْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ( 
ٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر لِيُـْنِفْق ُذو َسعَ كما قال تعاىل ( بلدهن من غري إسراف وال إقتار ، حبسب قدرته يف يساره وتوسطه وإقتاره

  ) .  ُعْسٍر ُيْسراً َعَلْيِه رِْزقُُه فـَْليُـْنِفْق ِممَّا آتَاُه اللَُّه ال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفساً ِإالَّ َما آتَاَها َسَيْجَعُل اللَُّه بـَْعدَ 
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إعساره ويساره ، إذ ليس من  داللة على أن الواجب على قدر حال الرجل يف )باملعروف ( يف قوله :  قال ابن الجوزي •
  املعروف إلزام املعسر ماال يطيقه ، وال املوسر النزر الطفيف .

: إنه تعاىل كما وصى األم برعاية جانب الطفل يف قوله تعاىل ( والوالدات يـُْرِضْعَن أوالدهن َحْوَلْنيِ َكاِمَلْنيِ ) قال الرازي  •
  فأمره برزقها وكسو5ا باملعروف . رعاية مصلحة الطفلوصى األب برعاية جانب األم حىت تكون قادرة على 

يف هذا َدلِيٌل َعَلى ُوُجوِب نـََفَقِة اْلَوَلِد َعَلى اْلَوالِِد  .. )َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ : قوله تعاىل (قال ابن العربي  •
ِصُل إلَْيِه َك َعَلى يََدْي أَبِيِه لَِقرَابَِتِه ِمْنُه َوَشَفَقِتِه َعَلْيِه ؛ َوَمسَّى اللَُّه تـََعاَىل اْألُمَّ ِألَنَّ اْلِغَذاَء يَ لَِعْجزِِه َوَضْعِفِه ؛ َفَجَعَل اللَُّه تـََعاَىل َذلِ 

نَّ اْلِغَذاَء َال َيِصُل إَىل احلَْْمِل إالَّ ِبَوَساطَِتِهنَّ ِألَ ٍل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ ) َوِإْن ُكنَّ أُوَالِت محَْ اَعِة ، َكَما قَاَل تـََعاَىل ( ِبَوَساطَِتَها ِيف الرَّضَ 
  . ِيف الرََّضاَعِة ؛ َوَهَذا بَاٌب ِمْن ُأُصوِل اْلِفْقِه ، َوُهَو َأنَّ َما َال يَِتمُّ اْلَواِجُب إالَّ بِِه َواِجٌب ِمثْـُلهُ 

  رع إال طاقتها وقدر5ا ، فال يكلف اهللا نفساً إال ما تقدر عليه .أي : ال تكلف نفس يف الش) ال ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها ( 
  ) . ال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَهاكما قال تعاىل (

  يقدر عليه ، وإمنا عليه اإلنفاق والكسوة حسب حاله .ال وعلى هذا فال يكلف املولود له فوق طاقته وما 
أي : ال تضار والدة بسبب ولدها ، فتمتنع مثًال من إرضاعه لتضر أباه برتبيته ، أو تطلب زيادة على ) َها ال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلدِ ( 

  . الواجب هلا ، وحنو ذلك مضارة لوالده
  .فال حيل له انتزاعه منها ]رد الضرار هلا ، أو ال يعطيها ما جيب هلا من النفقة والكسوة ) َوال َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه ( 
أي : وعلى وارث املولود مثل ما على أبيه من النفقة والكسوة للمرضعة إذا فقد األب ، وكان ) َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك ( 

  الطفل ليس له مال .
  واختار ابن جرير أن املراد وارث األب . •
ُهَما َوَتَشاُوٍر َفال ُجَناَح (  َراٍض ِمنـْ أي : فإذا اتفق الوالدان على فطامه قبل احلولني ورأيا يف ) َعَلْيِهَما فَِإْن َأرَاَدا ِفَصاًال َعْن تـَ

  ذلك مصلحة له بعد التشاور فال إمث عليهما .
الضمري للوالدين . والفصال : الفطام عن الرضاع . أي : التفريق بني الصّيب  )فَِإْن أَرَاَدا ِفَصاًال  تعاىل (قوله : قال الشوكاني  •

  . الفصيل؛ ألنه مفصول عن أمه ، والثدي ، ومنه مسي
  املراد بالفصال هنا الفطام ، وهذا قول أكثر املفسرين . •
  ذاء بلنب أمه إىل غريه من األقوات .: وإمنا مسي الفطام بالفصال ألن الولد ينفصل عن االغت قال الرازي •
لواحد منهما أن يستبد بذلك من غري : يؤخذ منه : أن انفراد أحدمها بذلك دون اآلخر ال يكفي ، وال جيوز  قال ابن كثير •

  مشاورة اآلخر .
وقال رمحه اهللا : وهذا فيه احتياط للطفل ، والزام للنظر يف أمره ، وهو من رمحة اهللا بعباده ، حيث حجر على الوالدين يف  •

  تربية طفلهما وأرشدمها إىل ما يصلحه ويصلحهما .
  ملتشاورين الستخالص األنفع واألصوب .بادل الرأي بني ات: التشاور  قال الشيخ ابن عثيمين •
  سؤال : مل عطف التشاور على الرتاضي ؟ •

. ( ور يظهر الصواب وحيصل به الرتاضي، فإن التشايمًا للزوجني شؤون تدبري العائلةاجلواب : عطف التشاور على الرتاضي تعل
  التحرير والتنوير ) .



 ٣٩٣

والوالد على أي: إذا اتفقت الوالدة  )ْم َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتْم َما آتـَْيُتْم بِاْلَمْعُروِف َوِإْن َأَرْدُتْم َأْن َتْستَـْرِضُعوا َأْوالدَكُ (  
إما لعذر منها، أو عذر له، فال جناح عليهما يف بذله، وال عليه يف قبوله منها إذا سلمها أجر5ا املاضية باليت  أن يتسلم منها الولد

  ده غريها باألجرة باملعروف. قاله غري واحد.هي أحسن، واسرتضع لول
قوله تعاىل ( وإن أردمت أن تسرتضعوا أوالدكم ....)  انتقال إىل حالة إرضاع الطفل غَري والدته إذا تعذر قال ابن عاشور :  •

قة ، أي إن على الوالدة إرضاعه ، ملرضها ، أو تزوجها أو إن أبت ذلك حيث جيوز هلا اإلباء ، كما تقدم يف اآلية الساب
  أردمت أن تطلبوا اإلرضاع ألوالدكم فال إمث يف ذلك.

  م .يف مجيع أحوالكأي:  )َواتـَُّقوا اللََّه ( 
ْعَمُلوَن َبِصيرٌ ـَواعْ (    م .فى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكأي: فال خي)  َلُموا َأنَّ اللََّه ِبَما تـَ
  وعد ملن اتقاه ، وحتذير ووعيد ملن خالف أمره وعصاه .ويف األمر بالعلم بذلك تنبيه وترغيب بتقـوى اهللا ، و  •
   : قوله تعاىل ( واعلموا أن اهللا ... ) تذكري هلم بذلك ، وإالّ فقد علموه.قال ابن عاشور  •

  الفوائد :
  وجوب اإلرضاع على األم . - ١
  أن اهللا أرحم خبلقه من الوالدة بولدها .- ٢
  أن الرضاع التام يكون يف احلولني .- ٣

  العلماء على أن الرضاع احملّرم ما كان يف احلولني  مجهور
  ة ) . كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعلقوله تعاىل ( والوالدات يرضعن أوالدهن حولني

َوْجِهِه قَاَلْت فـَُقْلُت يَا  َب ِيف َرُجٌل قَاِعٌد فَاْشَتدَّ َذِلَك َعَلْيِه َورَأَْيُت اْلَغضَ  يَوِعْندِ  eَدَخَل َعَلىَّ َرُسوُل اللَِّه قالت (َعاِئَشُة  وحلديث 
َا الرََّضاَعُة ِمَن اْلَمَجاَعةِ ( ِة. قَاَلْت فـََقالَ ِمَن الرََّضاعَ  يَرُسوَل اللَِّه ِإنَُّه َأخِ     متفق عليه . )اْنظُْرَن ِإْخَوَتُكنَّ ِمَن الرََّضاَعِة فَِإمنَّ

  ، وحتل Qا اخللوة ، هي حيث يكون الرضيع طفًال يسد اللنب جوعته .فهذا دليل على أن الرضاعة املعتربة اليت يثبت Qا احلرمة 
: ( ال حيرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء يف الثدي ، وكان قبل الفطام )  eومثله حديث أم سلمة قالت : قال رسول اهللا 

  أي وقت احلاجة إىل الثدي ، أي يف احلولني .قوله ( الثدي ) .   رواه الرتمذي وصححه 
  : ( ال رضاع إال ما شد العظم ، وأنبت اللحم ) . رواه أبو داود eوعن ابن مسعود قال : قال رسول اهللا 

  أنه جيوز النقص عن احلولني ، لكن ذلك بالتشاور والرتاضي .- ٤
  أن الولد ينسب ألبيه .- ٥
  اعتبار العرف بني الناس . - ٦
  أن اهللا ال يكلف نفساً ما ال تطيق .- ٧
  ارة .حترمي املض - ٨
  وجوب نفقة االبن على أبيه . - ٩
  جواز اسرتضاع اإلنسان لولده املرضع .-١٠
  فضل التشاور . -١١
  وجوب تقوى اهللا . -١٢
  إثبات بصر اهللا . -١٣



 ٣٩٤

ُفِسِهنَّ َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا (   فَِإَذا بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذرُوَن َأْزَواجًا يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـْ
ْعَمُلوَن َخِبيرٌ  ُفِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َواللَُّه ِبَما تـَ َعْلَن ِفي أَنـْ   ) . فـَ

  ] . ٢٣٤[ البقرة : 
 ------------  

  ، أي : ميوتون . أي : والذين يتوفاهم اهللا منكم أيها املؤمنون)  َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمْنُكمْ ( 
  . أي : ويرتكون أزواجاً بعدهم) َوَيَذُروَن َأْزَواجاً  (

ُفِسِهنَّ (    أي : ينتظرن وحيبسن أنفسهن عن الزواج بعدهم .) يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـْ
  أي : أربعة أشهر هاللية وعشر ليال . )َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا ( 
وهذا احلكم ، اء الاليت يـُتَـّوىف عنهن أزواجهن: أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال هذا أمر من اهللا  للنس قال ابن كثير : •

وهذا احلديث ،  دخول Qا ُعُموم اآلية الكرميةامل ، ومستنده يف غري يشمل الزوجات املدخول Qن وغري املدخول Qن باإلمجاع
ل عن رجل تزّوج امرأة فمات ومل يدخل Qا، ومل الذي رواه اإلمام أمحد وأهل السنن وصححه الرتمذي: أن ابن مسعود ُسئِ 

، يفرض هلا؟ فرتددوا إليه مرارًا  يف ذلك فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن اهللا، وإن يُكن خطأ فمين ومن الشيطان
ها العّدة، وهلا املرياث. ويف لفظ: هلا صداق مثلها، ال وكس، وال َشَطط، وعلي ، هلا الصداق كامالً  ه :واهللا ورسوله بريئان من

ففرح عبد اهللا بذلك فرًحا ،  َقضى به يف بـَْروَع بنت واشق eفقام معقل بن سنان  األشجعي فقال: مسعت رسول اهللا 
  اً .شديد

أو أمجع أهل العلم على أن عدة املرأة املسلمة غري ذات احلمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً ، مدخوًال Qا  :قال ابن قدامة 
Q ا .غري مدخول  

  ففي اآلية وجوب العدة على املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعشر . •
متفق عليه ) م اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث ، إال على زوج أربعة أشهر وعشراً ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليو (  eوقد قال 

.  
  ) .نَّ َأْن َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ ُت اْألَْمحَاِل َأَجُلهُ َوأُواليستثىن من ذلك احلامل فعد5ا بالوضع عند اجلمهور (  •
  وجيب عليها يف هذه العدة اإلحداد ، وهو أن جتتنب ما يدعو إىل نكاحها . •
  احلكمة من اإلحداد : •

  تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره . أوًال :
  : تعظيم حق الزوج وحفظ عشرته . ثانياً 
  مراعاة شعورهم .: تطييب نفس أقارب الزوج و  ثالثاً 
  : سد ذريعة تطلع املرأة للنكاح أو تطلع الرجال إليها . رابعاً 

  : موافقة الطباعة البشرية . خامساً 
 اختلف العلماء يف املرأة ميوت عنها زوجها وهو غائب ، أو طلقها وهو غائب ، من مىت تعتد ؟ •

  : تعتد من يوم مات زوجها . فقيل
  وهذا مذهب اجلمهور .

  لة .لعموم األد



 ٣٩٥

فلو فرض أنه طلقها ، ومل تعلم ، وحاضت حيضتني مث علمت ، فإنه يبقى عليها حيضة واحدة ، وكذلك إذا مات عنها زوجها ، 
  ومل تعلم إال بعد مضي شهرين ، فإنه يبقى عليها شهران وعشرة أيام .

  : تعتد من يوم يأتيها اخلرب . وقيل
  وبه قال احلسن وعمر بن عبد العزيز .

  ة اجتناب أشياء وما اجتنبتها .ألن العد
  والراجح األول .

والذين يـُتَـَوفـَّْوَن ِمنُكْم َويََذُروَن أَْزَواجًا َوِصيًَّة َألْزَواِجِهْم مََّتاعاً ذه اآلية ناسخة لقوله عز وجل ( ذهب مجهور العلماء إىل أن ه •
ذلك بأربعة أشهر وعشر ، وهذه اآلية وإن كانت متقدمة يف  فقد كانت العدة حوًال كامًال ، مث نسخ َر ِإْخرَاٍج )ِإَىل احلول َغيْـ 

  . ( التالوة ) على آية االعتداد باحلول ، إالّ أMا متأخرة يف ( النزول )
  . اً أي : فإذا انقضت عد5ن ، وهي أربعة أشهر وعشر ) فَِإَذا بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ ( 
َعْلَن ِفي أَنْـ (  يف فعلهن من التزين والتحلي  –واخلطاب لألولياء  –أي : فال إمث وال حرج )  ُفِسِهنَّ َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما فـَ

  والتعرض للخطاب .
: ويف هذا دليل على أن الويل ينظر على املرأة ، ومينعها مما ال جيوز فعله ، وجيربها على ما حيب ، وأنه خماطب  قال السعدي •

  بذلك ، واجب عليه .
  مبا هو معروف يف الشرع وبني الناس مما ال خيالف الشرع . أي :) بِاْلَمْعُروِف  (
  يف هذه اآلية دليل على أن لألولياء منعهن من التربُّج والتشّوف للزوج يف زمان الِعّدة.قال القرطبي :  •
، فعليهم أن  شرعوفيه إشارة إىل أMن لو فعلن ما ينكره ال ) أي : بوجه ال ينكره الشرع ،قال القاسمي : (  بِاْلَمْعُروِف  •

  ح .وإال فعليهم اجلنا يكفوهن عن ذلك ، 
ْعَمُلوَن َخِبيرٌ (    مطلع على بواطن األمور .)  َواللَُّه ِبَما تـَ

  الفوائد :
  وجوب العدة على املتوىف عنها زوجها . - ١
  هذا احلكم يشمل الصغرية والكبرية لقوله ( أزواجاً ) وأطلق . - ٢
  وعشرة أيام ، ويستثىن من ذلك احلامل فعد5ا بوضع محلها . أشهرعة أن عدة املتوىف عنها زوجها أرب - ٣
  مل وغري ذلك .جتأن العدة إذا انتهت جاز للمرأة أن تفعل كل ما كان معروفاً من - ٤
  أن الويل مسؤول عن موليته .- ٥
  إثبات علم اهللا الكامل . - ٦
  
  
  
  
  



 ٣٩٦

ُفِسُكْم َعِلَم اللَُّه أَنَُّكْم َسَتْذُكُرونـَُهنَّ َوَلِكْن ال  َوال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم ِبِه ِمنْ (   ِخْطَبِة النَِّساِء َأْو َأْكنَـْنُتْم ِفي أَنـْ
ُلَغ اْلِكَتابُ  ْعزُِموا ُعْقَدَة النَِّكاِح َحتَّى يـَبـْ ْوًال َمْعُروفًا َوال تـَ ُقوُلوا قـَ وا َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما ِفي  َأَجَلُه َواْعَلمُ تـَُواِعُدوُهنَّ ِسّرًا ِإالَّ َأْن تـَ

ُفِسُكْم فَاْحَذُروُه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغُفوٌر َحِليمٌ    ) . أَنـْ
  ] . ٢٣٥[ البقرة : 

 -----------  
لّمحون به من طلب فيما تُ  –أيها الرجال  –أي : ال إمث عليكم ) َوال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة النَِّساِء (  

  . الزواج بالنساء املتوىفَّ عنهن أزواجهن ، أو املطلقات طالقاً بائناً يف أثناء عد5ن
التعريض يف اللغة ضد التصريح ، ومعناه أن يضمن كالمه ما يصلح للداللة على مقصوده ويصلح للداللة على غري قال الرازي : 

  . جحمقصوده إال أن إشعاره جبانب املقصود أمت وأر 
  يف اآلية أن التصريح حرام . •

  . قال ابن عطية : أمجعت األمة على أن الكالم مع املعتدة مبا هو نص يف تزوجيها وتنبيه عليه ال جيوز
ُفِسُكْم (    أي : وال ذنب عليكم أيضاً فيما أضمرمتوه يف أنفسكم من نية الزواج Qن بعد انتهاء عد5ن .) َأْو َأْكنَـْنُتْم ِفي أَنـْ
  أي : علم اهللا أنكم ستذكروMن يف أنفسكم وال تصربون عنهن ، فرفع عنكم احلرج .) ِلَم اللَُّه أَنَُّكْم َسَتْذُكُرونـَُهنَّ عَ ( 
  اختلف العلماء يف املراد بذلك :) َوَلِكْن ال تـَُواِعُدوُهنَّ ِسّراً ( 
، وال يأخذ ميثاقها وعهدها أال تنكح غريه يف ض إن أراده املعتدة تزّوجيين؛ بل يعرّ ، أي ال يقل الرجل هلذمعناه نكاحاً فقيل :  

  استسرار وخفية .
  لم .هذا قول ابن عباس وابن جبري ومالك وأصحابه والشعّيب وجماهد وعكرمة والسّدّي ومجهور أهل الع

  السر الزنا ، أي ال يكونن منكم مواعدة على الزنا يف العّدة مث التزّوج بعدها.وقيل : 
بر بن زيد وأبو ِجمْلَز الحق بن ُمحيد ، واحلسن بن أيب احلسن وقتادة والنخعّي والضحاك ، وأن السر يف هذه اآلية قال معناه جا 

  الزنا ، أي ال تواعدوهّن زنا ، واختاره الطربّي . ( تفسري القرطيب ) .
نكاّح ، وإىل هذا ذهب الشافعي يف معىن السّر : اجلماع ، أي : ال تصفوا أنفسكم هلّن بكثرة اجلماع ترغيبًا هلّن يف ال وقيل :

  ( فتح القدير ) .. اآلية 
  هنا بالزنا فبعيد ، ألنه حرام على املسلم مع معتدة وغريها.قال أبو حيان : وأما تفسري ( السر )  •
ْوالً َمْعُروفاً (  ُقوُلوا قـَ   تقدم من إباحة التعريض كقوله : إين فيك لراغب وحنو ذلك .) ما ِإالَّ َأْن تـَ
ُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُه (  ْعزُِموا ُعْقَدَة النَِّكاِح َحتَّى يـَبـْ   ) أي : وال تعقدوا العقد بالنكاح حىت تنقضي العدة .َوال تـَ
  وقد أمجع العلماء على أنه ال يصح العقد يف مدة العدة . قال ابن كثير : •

  وهل حترم عليه أبداً ؟ على قولني : واختلفوا فيمن تزوج امرأة يف عد5ا فدخل Qا ، فإنه يفرق بينهما ،
  اجلمهور على أMا ال حترم عليه ، بل له أن خيطبها إذا انقضت عد5ا ، وذهب اإلمام مالك إىل أMا حترم عليه على التأبيد .

ُفِسُكْم فَاْحَذرُوُه  َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما(  أَنُفِسُكْم  ُم َما ِيف واعلموا َأنَّ اهللا يـَْعلَ ل ( عاىل ختم اآلية بالتهديد فقاإنه ت )ِفي أَنـْ
وهو تنبيه على أنه تعاىل ملا كان عاملًا بالسر والعالنية ، وجب احلذر يف كل ما يفعله اإلنسان يف السر والعالنية مث  فاحذروه )

  فقال : د ذكر بعد الوعيد الوع
  ب فتاب منها ورجع إىل ربه .ملن صدرت من الذنو ) اْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغُفوٌر و ( 
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  حيث مل يعاجل العاصني على معاصيهم ، مع قدرته عليهم .)  َحِليمٌ ( 
  الفوائد :

  جواز التعريض يف خطبة املتوىف عنها زوجها . - ١
  حترمي التصريح خبطبة املعتدة من وفاة . - ٢
  جواز إضمار اإلنسان يف نفسه خطبة امرأة ال جيوز له التصريح خبطبتها . - ٣
  ال جيوز لإلنسان أن يواعد املعتدة من وفاة بالنكاح . - ٤
  حترمي النكاح يف أثناء العدة . - ٥
  إثبات امسني من أمساء اهللا : ومها الغفور والرحيم . - ٦
ْفِرُضوا َلُهنَّ َفرِيَضًة َوَمتـِّ (  ُعوُهنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقِتِر َقَدرُُه َال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن َطلَّْقُتُم النَِّساَء َما َلْم َتَمسُّوُهنَّ َأْو تـَ

  ) . َمَتاعاً بِاْلَمْعُروِف َحّقاً َعَلى اْلُمْحِسِنينَ 
  ] . ٢٣٦[ البقرة : 

 ----------  
ْفِرُضوا َلُهنَّ َفرِ (  أي : ال إمث عليكم أيها الرجال إن طلقتم ) يَضًة َال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن َطلَّْقُتُم النَِّساَء َما َلْم َتَمسُّوُهنَّ َأْو تـَ

  النساء قبل املسيس ( اجلماع ) وقبل أن تفرضوا هلن مهراً .
( أو تفرضوا .. ) ( أو ) حرف عطف مبعىن الواو ، واجلملة معطوفة على قوله ( متسوهن ) أي : مامل متسوهن قوله تعالى 

  وتفرضوا هلن فريضة .
( أَْو تـَْفرُِضوا ) قيل هو مبعىن الواو ؛ أي ما مل متسوهن ومل تفرضوا هلن ؛ كقوله تعاىل ( وََكم مِّن ( أو ) يف قال القرطبي :  •

  وهم قائلون. : قـَْريٍَة أَْهَلْكَناَها َفَجآَءَها بَْأُسَنا بـََياتاً أَْو ُهْم َقآئُِلوَن )  أي 
  ويزيدون. : أي  وقولِه ( َوأَْرَسْلَناُه إىل ِماَئِة أَْلٍف أَْو يَزِيُدوَن )
ُهْم آِمثاً أَْو َكُفوراً )  أي    . وكفوراً : وقوله ( َوالَ ُتِطْع ِمنـْ

ضى أو وقوله ( َوِإْن ُكْنُتْم مرضى أَْو على َسَفٍر أَْو َجآَء َأَحٌد مِّْنُكْم مِّن الغآئط ) معناه وجاء أحد منكم من الغائط وأنتم مر 
  مسافرون. 

  ات : مبيناً أقسام املطلق قال الرازي •
املطلقة اليت تكون مفروضًا هلا ومدخوًال Qا وقد ذكر اهللا تعاىل فيما تقدم أحكام هذا القسم وهو أنه ال يؤخذ منهن  أحدها :

  على الفراق شيء على سبيل الظلم مث أخرب أن هلن كمال املهر ، وأن عد5ن ثالثة قروء.
خوًال Qا وهو الذي ذكره اهللا تعاىل يف هذه اآلية ، وذكر أنه ليس هلا : من املطلقات ما ال يكون مفروضًا وال مد والقسم الثاني

  مهر ، وأن هلا املتعة باملعروف.
  .: من املطلقات : اليت يكون مفروضاً هلا ، ولكن ال يكون مدخوالً Qا  والقسم الثالث

ْقُتُموُهنَّ ِمن قـَْبِل َأن َمتَسُّوُهنَّ َوَقْد فـََرْضُتْم َهلُنَّ َوِإن طَلَّ ية ، وهي قوله سبحانه وتعاىل ( وهي املذكورة يف اآلية اليت بعد هذه اآل
  َما فـََرْضُتْم ) .َفرِيَضًة فَِنْصُف 

ِإَذا َنَكْحُتُم املؤمنات لبتة ، فقال  ( انه ال عدة عليها واعلم أنه تعاىل بني حكم عدة غري املدخول Qا وذكر يف سورة األحزاب أ 
ٍة تـَْعَتدُّونـََها َفَمتّـُعوُهنَّ  ُمثَّ طَلَّْقُتُموُهنَّ    ) . ِمن قـَْبِل َأن َمتَسُّوُهنَّ َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ
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عن به من مال أو طعام أو لباس أو غري ذلك ، جربًا خلواطرهن ، وتعويضًا هلن عما فا5ن أي : أعطوهن ما يتمت) َوَمتـُِّعوُهنَّ ( 
  من الزواج واملهر .

  امليم هي ما يعطيه الزوج ملن طلقها جلرب خاطرها املنكسر بأمل الفراق .املتعة : بضم  •
  ففي هذه اآلية دليل على وجوب املتعة على املطلفة إذا مل يدخل Qا ومل يفرض هلا . •

واهللا عز  وجه الداللة من اآلية : ( .. ومتعوهن .. ) فأمر باملتعة ال بغريها ، واألمر للوجوب ، واألصل براءة ذمته من غريها ،
وجل قسم املطلقات إىل قسمني : فأوجب املتعة ملن مل يسمِّ هلا إذا طلقت قبل الدخول ، ونصف املسمى ملن مسَي هلا ، وذلك 

  يدل على اختصاص كل قسٍم حبكمه .
أم مل وقد ذهب بعض العلماء إىل أن املتعة واجبة لكل مطلقة ، سواء طلقت قبل الدخول أم بعده ، وسواء فرض هلا صداق 

  يفرض .
  وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ومجاعة من أهل العلم .

  د ذلك بقوله ( حقاً ) .) ولفظ املطلقات عام ، وأك َولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع بِاْلَمْعُروِف َحّقاً َعَلى اْلُمتَِّقنيَ لقوله تعاىل ( 
  ة .املتعة مستحبة لكل مطلق أن وذهب بعض العلماء إىل

حقًا على احملسنني ) قالوا : ولو كانت واجبة ملا ُخص Qا احملسنون واملتقون ، بل   ) ( ... َحّقًا َعَلى اْلُمتَِّقنيَ  لقوله تعاىل ( ....
  كانت حقاً على كل أحد .

من املطلقات فاملتعة يف ما تقدم أن املتعة واجبة ملن طلقت قبل الدخول ومل يفرض هلا مهر ، وأما غريها  –واهللا أعلم  – والراجح
  حقها مستحبة .

  أي : على الغين املوسر يف ماله قدر سعته وغناه ويسره ، حبيث يزيد يف املتعة . )َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه ( 
  .ما ال يطيق يكلف نفسه ما يضره أو، فال ملضيق عليه يف ماله قدر استطاعته: وعلى املقرت الفقري اأي) َوَعَلى اْلُمْقِتِر َقَدرُُه ( 
أي : مبا هو معروف يف الشرع وعرف املسلمني ، مما يُتمتع به أمثاهلن من املطلقات ، وأن يعطى هلن من ) َمَتاعًا بِاْلَمْعُروِف ( 

  غري مماطلة أو أذى .
  يلحظ يف هذا أمران :

، اب املتعة للمطلقات قبل املسيسجي، فإن يف إما يؤثر على النفوس ويكسر القلوبحرص الشريعة على إزالة وختفيف  األول :
  وقبل فرض املهر جرباً لقلوQن وتعويضاً هلن عما فا5ن من الزواج واملهر .

  مراعاة التشريع أحوال املكلفني ، حيث جعل املتعة للمطلقات حسب حال الزوج يسراً وعسراً . الثاني :
  أي : فاعلي اإلحسان .)  َحّقاً َعَلى اْلُمْحِسِنينَ ( 
  مل خص احملسنني بالذكر ؟سؤال :  •

  : اجلواب : يف سبب ختصيصه بالذكر وجوه
َا أَنَت ُمنِذُر َمن خيشاها ) .ذي ينتفع Qذا البيان : كقوله ( أن احملسن هو ال أحدها :   ِإمنَّ

فيكون املعىن أن قال أبو مسلم : املعىن أن من أراد أن يكون من احملسنني فهذا شأنه وطريقه ، واحملسن هو املؤمن ،  والثاني : 
  العمل مبا ذكرت هو طريق املؤمنني .

   املسارعة إىل طاعة اهللا تعاىل .إىل أنفسهم يف ( َحّقاً َعَلى احملسنني ) الثالث :
  تسببوا لتشوفهن واشتياقهن، وتعلق قلوQن، مث مل يعطوهن ما رغنب فيه، فعليهم يف مقابلة ذلك املتعة. : فكما قال السعدي
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فهذا حكم  )  ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون(  هذا احلكم اإلهلي، وأدله على حكمة شارعه ورمحتهفلله ما أحسن 
  املطلقات قبل املسيس وقبل فرض املهر.

  الفوائد :
  إباحة طالق النساء بعد العقد عليهن وقبل الدخول وفرض املهر . - ١
  جواز عقد النكاح بدون تسمية املهر وتقديره . - ٢
  املتعة للمطلقات قبل املسيس وقبل فرض املهر .وجوب  - ٣
  أن املتعة تكون بقدر حال الزوج . - ٤
  حرص الشرع على ختفيف ما يؤثر يف النفوس . - ٥

َرْضُتْم ِإالَّ َأنْ ( و  َرْضُتْم َلُهنَّ َفرِيَضًة فَِنْصُف َما فـَ ْبِل َأْن َتَمسُّوُهنَّ َوَقْد فـَ وَن َأْو يـَْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة يـَْعفُ  ِإْن َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قـَ
ْعَمُلوَن َبِصيرٌ  َنُكْم ِإنَّ اللََّه ِبَما تـَ ْعُفوا َأقْـَرُب لِلتـَّْقَوى َوال تـَْنَسُوا اْلَفْضَل بـَيـْ   ) . النَِّكاِح َوَأْن تـَ

  ] . ٢٣٧[ البقرة : 
 -----------  

  . أي : وإن طلقتم النساء من قبل الدخول Qن ومجاعهن) نَّ ِإْن َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قـَْبِل َأْن َتَمسُّوهُ ( و 
َرْضُتْم َلُهنَّ َفرِيَضًة (    أي : واحلال أنكم قد فرضتم هلن فريضة ، أي : قدرمت وحددمت هلن مهراً .) َوَقْد فـَ
َرْضُتْم (    وه .أي : فنصف الذي فرضتم هلن ، أي : فالواجب هلن نصف املهر الذي قدرمت) فَِنْصُف َما فـَ
فمن طلقت قبل املسيس وقبل فرض املهر فلها املتعة كما سبق يف اآلية السابقة ، ومن طلقت قبل املسيس وبعد فرض املهر  •

  فلها نصف املفروض من املهر .
للمرأة قوله تعاىل ( فَِنْصُف َما فـََرْضُتْم ) أي : فالواجب نصف ما فرضتم ، أي من املهر فالنصف للزوج والنصف قال القرطبي : 

  إمجاع .ب
وجب هلا املهر كامالً ، ألن الصحابة  –وكذلك بعد اخللوة Qا  –) مفهومه أن بعد املسيس  ِمْن قـَْبِل َأْن َمتَسُّوُهنَّ قوله تعاىل ( •

  أعطوا اخللوة حكم الدخول واجلماع .
ما وجب هلن على أزواجهن من نصف املهر أي : املطلقات ، أي : إال أن تعفو املطلقات قبل املسيس ع) ِإالَّ َأْن يـَْعُفوَن ( 

  املفروض .
وال ، تقول املرأة : ما رآين وال خدمته، و أزواجهن فال يطالبنهم بنصف املهراملعىن  إال أن يعفون املطلقات عن قال الرازي :  •

  استمتع يب فكيف آخذ منه شيئاً .
حق وجب على املطلق للمطلقة قبل البناء مبا  وتسمية هذا اإلسقاط عفوًا ظاهرة ، ألن نصف املهرقال ابن عاشور :  •

  أو عند عفو الذي بيده عقدة النكاح .، ها ، فهو حق وجب لغرم ضر، فإسقاطه عفو ال حمالةاستخف Qا ، أو مبا أوحش
، واملعىن : أو يعفو الذي  وهو الزوج على القول الصحيح ، فهو الذي بيده عقدة النكاح) َأْو يـَْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح ( 

  .مالً وال يطالبها برد نصف املهر فيرتك للزوجة املهر كا –وهو الزوج  –بيده النكاح 
وسعيد بن املسيب ، وكثري من  طالب ، الزوج ، وهو قول علي بن أيب ) أَْو يـَْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح فاملراد بقوله ( •

  نيفة .و قول أيب حالصحابة والتابعني وه
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ألن عقدة النكاح خرجت من يد الويل ، فصارت بيد الزوج ، والعفو إمنا يُطلق على ملك  ورجحه ابن جرير وابن اجلوزي وقال :
والفضل فيه هبة اإلنسان مال نفسه ، ال مال ) وال تنَسوا الفضل بينكم ( اِإلنسان ، وعفو الويل عفو عما ال ميلك ، وألنه قال 

  غريه .
ْعُفوا (    أيها األزواج ، أو أيها األزواج والزوجات .) َوَأْن تـَ

  . وقال بعض العلماء اخلطاب لألزواج
: وكون عفو الزوج أقرب للتقوى من حيث إنه كسر قلب مطلقته ، فيجربها بدفع مجيع الصداق هلا ، إذ كان قد قال أبو حيان 

ء أصعب على النساء من الطالق ، فإذا بذل هلا مجيع املهر مل تيأس من رّدها فا5ا منه صحبته ، فال يفو5ا منه حنلته ، إذ ال شي
  بذلك . وب فيها ، فاجنربتـإليه ، واستشعرت من نفسها أنه مرغ

  أي : إىل تقوى اهللا .) َأقْـَرُب لِلتـَّْقَوى ( 
  قوى اهللا عز وجل .ويف هذا ترغيب بالعفو والتسامح ، وخباصة بني الزوجني ، فمن عفا عن صاحبه فهو أقرب لت

ويف هذا دليل على ما رجحناه من أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج؛ ألن عفو الوّيل عن شيء ال قال الشوكاني :  •
  ر .ميلكه ليس هو أقرب إىل التقوى ، بل أقرب إىل الظلم واجلو 

من التمسك باحلق ؛ ألن التمسك ومعىن كون العفو أقرب للتقوى : أن العفو أقرب إىل صفة التقوى قال ابن عاشور :  •
باحلق ال ينايف التقوى لكنه يؤذن بتصلب صاحبه وشدته ، والعفو يؤذن بسماحة صاحبه ورمحته ، والقلب املطبوع على 
السماحة والرمحة أقرب إىل التقوى من القلب الصلب الشديد ، ألن التقوى تقرب مبقدار قوة الوازع ، والوازع شرعي وطبيعي 

  ب املفطور على الرأفة والسماحة لني يزعه عن املظامل والقساوة ، فتكون التقوى أقرب إليه ، لكثرة أسباQا فيه. ، ويف القل
  ) وإمنا كان لذلك لوجهني : أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوىقوله تعاىل ( وأن تعفو  قال الرازي : •

ب ، ومن استحق الثواب نفى بذلك الثواب ما أن من مسح برتك حقه فهو حمسن ، ومن كان حمسنًا فقد استحق الثوا األول :
  .هو دونه من العقاب وأزاله 

أن هذا الصنع يدعوه إىل ترك الظلم الذي هو التقوى يف احلقيقة ، ألن من مسح حبقه وهو له معرض تقربًا إىل ربه كان  والثاني :
  س له حبق .أبعد من أن يظلم غريه يأخذ ما لي

موجبا لشرح الصدر ، ولكون  ، كان أقرب لتقواه ، لكونه إحساناً و ، وأن من عفا رغب اهللا يف العف:  يقال السعد •
اإلنسان ال ينبغي أن يهمل نفسه من اإلحسان واملعروف ، وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات املعاملة ، ألن معاملة 

وإما فضل وإحسان الواجب ،  و : أخذ الواجب ، وإعطاءالناس فيما بينهم على درجتني : إما عدل وإنصاف واجب ، وه
، وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح يف احلقوق ، والغض مما يف النفس ، فال ينبغي لإلنسان أن ينسى هذه الدرجة ، ولو 

  ملن بينك وبينه معاملة ، أو خمالطة ، فإن اهللا جماز احملسنني بالفضل والكرم . يف بعض األوقات ، وخصوصاً 
  العفو : يف اآلية الرتغيب يف  •

  . ) َواْلَعاِفَني َعِن النَّاسِ (قال تعاىل 
  ) . َوَجزَاء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّثْـُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجرُُه َعَلى اللَِّه ِإنَُّه َال حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ وقال تعاىل : (

  : ( وما ازداد عبد بعفو إال عزاً ) . رواه مسلم eوقال النيب 
َنُكْم وَ (    أي : ال ترتكوا الفضل واإلحسان والتسامح بينكم و5ملوه وتغفلوا عنه .) ال تـَْنَسُوا اْلَفْضَل بـَيـْ
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فاع ففي تعاهده عون كبري على اإللف والتحابب ، وذلك سبيل واضحة إىل االحتاد واملؤاخاة واالنت...قال ابن عاشور :  •
  Qذا الوصف عند حلول التجربة .

تعار لإلمهال وقلة االعتناء كما يف قوله تعاىل ( فذوقوا مبا نسيتم لقاء يومكم هذا )  وهو كثري يف القرآن ، ويف  والنسيان هنا مس
  .كلمة ( بينكم ) إشارة إىل هذا العفو 

َنُكْم ) وليس املراد منه النهى عن النسيان ألن ذلك ليس يف الوقال الرازي :  • وسع بل املراد قوله تعاىل ( َوَال تَنَسُوْا الفضل بـَيـْ
  منه الرتك ، فقال تعاىل : وال ترتكوا الفضل واإلفضال فيما بينكم .

وحليته تـَُرش من البكاء  يف جملس القرظي ، فكان عون حيدثناقال سفيان ، عن أيب هارون قال : رأيت عون بن عبد اهللا  •
ت وجالس مركًبا مىن ، وأطيب رًحيا ، وأحسن ويقول : صحبت األغنياء فكنت من أكثرهم َمه7ا ، حني رأيتهم أحسن ثيابًا ،

َنُكْم ) َوالالفقراء فاسرتحت Qم ، وقال (  إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فـَْلَيدُْع له : رواه ابن أيب حامت (  تـَْنَسُوا اْلَفْضَل بـَيـْ
  تفسري ابن كثري ) .

ْعَمُلوَن َبِصيرٌ (    ، وعامل به ، وال خيفى عليه شيء منه ، وسيحاسبكم وجيازيكم عليه .أي : مطلع عليه كله )  ِإنَّ اللََّه ِبَما تـَ
  الفوائد :

  أن الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول وقد مسى هلا صداقاً وجب هلا نصف املهر . - ١
  أن الصحابة قضوا أنه إذا خال Qا فهو كاملسيس . - ٢
  جواز الطالق قبل املسيس مع تعيني املهر . - ٣
  ملرأة ما وجب هلا من املهر عن الزوج أو بعضه ، وكذلك جواز عفو الزوج .جواز إسقاط ا - ٤
  الرتغيب يف العفو . - ٥
  أن األعمال تتفاضل . - ٦
  إحاطة علم اهللا تعاىل وبصره بكل شيء . - ٧
رَِجاًال َأْو رُْكَبانًا فَِإَذا َأِمْنُتْم فَاذُْكُروا اللََّه َكَما فَِإْن ِخْفُتْم فَ .  َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ِللَِّه قَانِِتينَ (  

ْعَلُمونَ    ) . َعلََّمُكْم َما َلْم َتُكونُوا تـَ
  ] . ٢٣٩ – ٢٣٨[ البقرة : 

 ---------  
  . يف أوقا5ا يأمر اهللا تعاىل باحملافظة على الصلوات يف أوقا5ا، وحفظ حدودها وأدائها )َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت (  

: األلف والالم فيها للعهد ، وهي : الصلوات اخلمس. قالوا : وكل صالة يف القرآن مقرونة باحملافظة ، فاملراد Qا قال أبو حيان 
  . الصلوات اخلمس

  ) . َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى َصال5ِِْم ُحيَاِفُظونَ وقد مدح اهللا احملافظني عليها بقوله ( 
  فظ عليها ، كان له عند اهللا عهد أن يدخله اجلنة ) .. من حا( .. eوقال 
  ( من حافظ عليهن كن له نوراً وجناة وبرهاناً يوم القيامة ) . eوقال 

: لقلت: مث أي؟ قا ، االصالة على وقته: ل؟ قاأي العمل أفض ،eسألت رسول اهللا ويف الصحيحني عن ابن مسعود قال (
  متفق عليه  . )، ولو استزدتُه لزادينeقال: حدثين Qن رسول اهللا ، بر الوالدين: لمث أي؟ قا: قلت،  اجلهاد يف سبيل اهللا

  ختصيص بعد تعميم ، فخص الصالة الوسطى مبزيد التأكيد من بني الصلوات .) َوالصَّالِة اْلُوْسَطى ( 
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  وقد اختلف العلماء يف باملراد بالصالة الوسطى ، والصحيح أMا صالة العصر .
يوم األحزاب ( شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر ، مأل اهللا قلوQم وبيو5م نارًا )  e: قال رسول اهللا  عن علي . قال

  رواه مسلم .
  ( صالة الوسطى صالة العصر ) رواه الرتمذي . eوعن مسرة . قال : قال رسول اهللا 

  فهي الوسطى بني الصلوات وقتاً وفضالً :
  النهار وصالة اليل . فهي من حيث الوقت وسط بني صالة

  وهي من حيث الفضل الفضلى بني الصلوات ، أي : أفضل الصلوات .
  : ويف تسميتها بالوسطى ثالثة أوجه : يقال الماورد •

  . : ألMا أوسط الصلوات اخلمس حمًال ، ألMا بني صاليت ليل وصاليت Mار أحدها
  . قلهن ركعتان: ألMا أوسط الصالة عدداً ، ألن أكثرهن أربع وأ والثاني
  . : ألMا أفضل الصلوات ووسط الشيء ووسطاه أفضله ، وتكون الُوْسَطى مبعىن الُفْضَلى والثالث

 فضل صالة الفجر والعصر . •
  نة .أن احملافظة عليهما من أسباب دخول اجل أوًال :
  ( من صلى الربدين دخل اجلنة ) متفق عليه . eلقوله 
  سبب للنجاة من النار . ثانياً :
  : ( لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروQا ) يعين الفجر والعصر . eقال 

  املالئكة جيتمعون يف هاتني الصالتني . ثالثاً :
تمعون يف صالة الصبح وصالة العصر، مث يعرج الذين باتوا ، وجيم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهاريتعاقبون عليك: ( eقال 
  متفق عليه ) . وهو أعلم Qم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون ، فيسأهلم اهللافيكم

  سبب لرؤية اهللا يف اآلخرة . رابعاً :
: ( إنكم سرتون ربكم كما ترون هذا القمر ، ال تضامون يف رؤيته ، فإن استطعتم أال تغلبوا على صالة قبل طلوع  eقال 

  متفق عليه افعلوا ) . الشمس وقبل غروQا ف
  :وقد جاء الرتهيب يف التهاون بصالة العصر وتركها  •

  ( من ترك صالة العصر فقد حبط عمله ) رواه البخاري . eقال 
  ( الذي تفوته صالة العصر فكأمنا وتر أهله ) متفق عليه . eوقال 

  :قوله تعاىل ( حافظوا على الصلوات .. ) هناك أمور ينبغي احملافظة عليها  •
  الصالة . أوًال :

  كما يف هذه اآلية .
  : حفظ اهللا . ثانياً 

  ( احفظ اهللا حيفظك ) . eكما قال 
  الطهارة . ثالثاً :
  ( ال حيافظ على الوضوء إال مؤمن ) رواه ابن ماجه . eقال 
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  األْميان . رابعاً :
  ) .َواْحَفُظوا أَْميَاَنُكْم قال تعاىل ( 

  : اللسان والفرج خامساً 
  من حفظ ما بني حلييه وما بني رجليه دخل اجلنة ) رواه احلاكم .(  eقال 

  ) . ُقْل لِْلُمْؤِمِنَني يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَحيَْفُظوا فـُُروَجُهْم َذِلَك أَزَْكى َهلُمْ وقال تعاىل ( 
  ) . َواْحلَاِفِظَني فـُُروَجُهْم َواْحلَاِفظَاتِ وقال تعاىل (
ُر َمُلوِمنيَ .  ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفُظونَ  َوالَِّذينَ وقال تعاىل (   ) . ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َمَلَكْت أَْميَانـُُهْم فَِإنـَُّهْم َغيـْ

  أي : خاشعني ذليلني مستكنني بني يديه .)  َوُقوُموا ِللَِّه قَانِِتينَ ( 
  له . أي : خملصني هللا ذليلني ) لِلَِّه قَانِِتنيَ  قوله تعاىل (.. •
  أي : فإذا كنتم يف خوف من عدو أو غريه .) فَِإْن ِخْفُتْم ( 
  أي : فصلوا ماشني على األقدام أو راكبني على الدواب .) َفرَِجاًال َأْو رُْكَباناً ( 
  ها .ييعين مستقبلي القبلة وغري مستقبل –رجاًال أو ركباناً  –أي فصلوا على أي حال كان قال ابن كثير :  •
ملّا أمر اهللا تعاىل بالقيام له يف الصالة حبال قُنوت وهو الَوقار والّسكينة وهدوء اجلوارح وهذا على احلالة :  يقال القرطب •

الغالبة من األمن والطَُّمأنينة ذكر حالة اخلوف الطارئة أحيانًا ، وبّني أن هذه العبادَة ال تسقط عن العبد يف حال ، ورّخص 
قدام ورُكبانًا على اخليل واإلبل وحنوها ، إمياًء وإشارة بالرأس حيثما توّجه ؛ هذا قول العلماء لعبيده يف الصالة رجاًال على األ

َسايفة أو من َسُبع يطلبه أو من عدّو يتبعه أو َسْيل 
ُ
، وهذه هي صالة الَفّذ الذي قد ضايقه اخلوف على نفسه يف حال امل

  ح ما تضّمنته هذه اآلية .حيمله ، وباجلملة فكل أمر خياف منه على روحه فهو مبي
  . أي : فإذا زال اخلوف وجاء األمن )فَِإَذا َأِمْنُتْم ( 
وهذه اآلية كقوله تعاىل ،  رمت ، فأمتوا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعهاأي : أقيموا صالتكم كما أم) فَاذُْكُروا اللََّه ( 
  .) فَِإَذا اْطَمْأنـَْنُتْم فَأَِقيُموا الصَّالَة (

أي : مثل ما أنعم عليكم وهداكم لإلميان وعلمكم ما ينفعكم يف الدنيا واآلخرة ، )  َكَما َعلََّمُكْم َما َلْم َتُكونُوا تـَْعَلُمونَ ( 
  فقابلوه بالشكر والذكر .

  الفوائد :
  وجوب احملافظة على الصالة . - ١
  فضيلة عظيمة لصالة العصر .- ٢
  وجوب القيام .- ٣
   .وجوب اإلخالص هللا - ٤
  سعة رمحة اهللا . - ٥
  جواز الصالة على الراحلة حال اخلوف . - ٦
  جيب على املرء القيام بالعبادة على وجه التمام مىت زال العذر . - ٧
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َر ِإْخَراجٍ (  ِإْن َخَرْجَن َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفي َما فَ  َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذرُوَن َأْزَواجًا َوِصيًَّة ِألَْزَواِجِهْم َمَتاعًا ِإَلى اْلَحْوِل َغيـْ
ُفِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍف َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ  َعْلَن ِفي أَنـْ َكَذِلَك يـُبَـيُِّن اللَُّه َلُكْم .  َوِلْلُمَطلََّقاِت َمَتاٌع بِاْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى اْلُمتَِّقينَ .  فـَ

ْعِقُلونَ    .)  آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تـَ
  ] . ٢٤٢- ٢٤٠[ البقرة : 

 -----------  
  أي : والذين يقبضون وميوتون منكم أيها املؤمنون .) َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمْنُكْم ( 
  أي : ويرتكون زوجات هلم .) َوَيَذُروَن َأْزَواجاً ( 
  من رفع ( وصيٌة ) أي : عليهم وصية ألزواجهم .)  َوِصيًَّة ِألَْزَواِجِهمْ ( 

  أ بالنصب ( وصيًة ) أي : يوصون وصية ، أو نوصيهم وصية ألزواجهم .ومن قر 
القائلون بأن هذه الوصية كانت واجبة أوردوا على أنفسهم سؤاًال فقالوا : اهللا تعاىل ذكر الوفاة ، مث أمر قال الرازي :  •

فالوفاة عبارة عن ، غي أن يفعلوا هذا بالوصية ، فكيف يوصي املتوىف ؟ وأجابوا عنه بأن املعىن : والذين يقاربون الوفاة ينب
وجواب آخر وهو أن هذه الوصية جيوز أن تكون مضافة إىل اهللا تعاىل مبعىن أمره وتكليفه ، كأنه قيل : ، اإلشراف عليها 

  الرفع .وإمنا حيسن هذا املعىن على قراءة من قرأ بِىف أوالدكم )  يُوِصيُكُم اهللاصية من اهللا ألزواجـهم ، كقوله ( و 
  .أي : بأن متّتع أزواجهم بعدهم حوًال كامًال ، يُنفق عليهن من تركته ) َمَتاعاً ِإَلى اْلَحْوِل  (

َر ِإْخَراٍج (    وال ُخيرجن من مساكنهم .) َغيـْ
  .أي : الزوجات باختيارهن قبل انقضاء السنة ) فَِإْن َخَرْجَن ( 
فُ (  َعْلَن ِفي أَنـْ يف ذلك ، وال حرج على  –أيها الورثة  –أي : فال إمث عليكم ) ِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍف َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفي َما فـَ

  الزوجات فيما فعلن يف أنفسهن من أمور مباحة .
  ويف رفع اجلناح وجهان : •

  ة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء احلول .ال جناح يف قطع النفقأحدهما : 
   يف بيت زوجها ليس بواجب عليها .ها حوالً ـروج ، ألن مقام: ال جناح عليكم يف ترك منعهن من اخلوالثاني 

  هذه اآلية منسوخة عند أكثر العلماء . •
  ) .يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا  ه ( قال األكثرون: هذه اآلية منسوخة باليت قبلها وهي قول:  قال ابن كثير
قد نسختها ) َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواًجا (  ، قال ابن الزبري: قلت لعثمان بن عفانعن ابن أيب ُمَلْيكة روى البخاري

  .أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي ال أغري شيئاً منه من مكانه -اآلية األخرى فلم تكتبها 
باألربعة األشهر فما احلكمة يف إبقاء رمسها مع زوال  ومعىن هذا اإلشكال الذي قاله ابن الزبري لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ

؟ فأجابه أمري املؤمنني بأن هذا أمر توقيفي، وأنا وجد5ا مثبتة يف  حكمها، وبقاء رمسها بعد اليت نسختها يوهم بقاء حكمها
  املصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجد5ا.

ية أّن املتوّىف عنها زوجها كانت جتلس يف بيت املتوىفَّ عنها حوالً : ذهب مجاعة من املفسرين يف تأويل هذه اآلقال القرطبي  •
، ويُنفق عليها من ماله ما مل خترج من املنزل ؛ فإن خرجت مل يكن على الورثة ُجناح يف قطع النفقة عنها ؛ مث ُنسخ احلوُل 

قاله ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد  باألربعة األشهر والعشر ، وُنسخت النفقُة بالرُّبُع والثُّمن يف سورة " النساء"
  كىن خالف للعلماء .والربيع. ويف الس
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  له مجيع أنواع العزة ، عزة القوة ، وعزة االمتناع ، وعزة القهر .) َواللَُّه َعزِيٌز ( 
مال العزة ، ومستلزمة وهذه العزة مستلزمة للوحدانية ، إذا الشركة تنقص العزة ، ومستلزمة لصفات الكمال ، ألن الشركة تنايف ك

  لنفي أضدادها ، ومستلزمة لنفي مماثلة أضدادها له يف شيء منها .
  له احلكمة الكاملة البالغة .)  َحِكيمٌ ( 
أَْو تـَْفرُِضوا َهلُنَّ َفرِيَضًة  َال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن طَلَّْقُتُم النَِّساَء َما ملَْ َمتَسُّوُهنَّ ( سبق يف اآلية ) َوِلْلُمَطلََّقاِت َمَتاٌع بِاْلَمْعُروِف ( 

  .ة إذا مل يدخل Qا ومل يفرض هلا قعلى وجوب املتعة على املطل دليالً  ) أن فيهاَوَمتـُِّعوُهنَّ 
ض هلا صداق أم مل يفرض ر وذهب بعض العلماء إىل أن املتعة واجبة لكل مطلقة ، سواء طلقت قبل الدخول أم بعده ، وسواء ف

.  
  إلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ومجاعة من أهل العلم .وهذا اختيار شيخ ا

  د ذلك بقوله ( حقاً ) .) ولفظ املطلقات عام ، وأك َولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع بِاْلَمْعُروِف َحّقاً َعَلى اْلُمتَِّقنيَ لقوله تعاىل (
  املتعة مستحبة لكل مطلقة . أن وذهب بعض العلماء إىل

حقًا على احملسنني ) قالوا : ولو كانت واجبة ملا ُخص Qا احملسنون واملتقون ، بل   ) ( ... َلى اْلُمتَِّقنيَ َحّقًا عَ  لقوله تعاىل ( ...
  كانت حقاً على كل أحد .

ما تقدم أن املتعة واجبة ملن طلقت قبل الدخول ومل يفرض هلا مهر ، وأما غريها من املطلقات فاملتعة يف  –واهللا أعلم  – والراجح
  بة .حقها مستح

  الذين يتقون اهللا ، بفعل أوامره ، واجتناب نواهيه ، وهلذا خصهم بالذكر .)  َحّقاً َعَلى اْلُمتَِّقينَ ( 
َعَلى َحّقًا سنني ) ( َحّقًا َعَلى احملوب املتعة بأن اهللا تعاىل قال ( : واستدل بعض املالكية على عدم وجقال الشنقيطي  •

  وبأMا لو كانت واجبة لعني فيها القدر الواجب.انت حقاً على كل أحد ، نت واجبة لكقالوا : فلو كااملتقني ) 
ألن قوله ( َعَلى احملسنني ) و ( َعَلى  لى عدم وجوQا ال ينهض فيما يظهر ،هذا االستدالل ع -عفا اهللا عنه  - قال مقيده 

قال القرطيب يف تفسري قوله ، لى مجيع الناس لوجوب التقوى ع س ألحد أن يقول لست متقياً مثالً ،املتقني )  تأكيد للوجوب ولي
تعاىل ومتعوهن اآلية ما نصه : وقوله على املتقني تأكيد إلجياQا. ألن كل واحد جيب عليه أن يتقي اهللا يف اإلشراك به ومعاصيه 

، ظاهر السقوط. فنفقة األزواج  ، وقوهلم لو كانت واجبة لعني القدر الواجب فيها لِّْلُمتَِّقَني ) ُهًدىل تعاىل يف القرآن ( وقد قا
  لشرائع كما هو معلوم .واألقارب واجبة ومل يعني فيها القدر الالزم ، وذلك النوع من حتقيق املناط جممع عليه يف مجيع ا

  أي : مثل ذلك البيان السابق يوضح ويفصل لكم آياته الشرعية والكونية .) َكَذِلَك يـُبَـيُِّن اللَُّه َلُكْم آيَاتِِه ( 
ْعِقُلونَ (  ( لعل ) للتعليل ، أي : ألجل أن تنتفعوا بعقولكم وتتدبروا وتتفهموا عن اهللا آياته ، وما فيها من األحكام )  َلَعلَُّكْم تـَ

  واحلكم ، واألوامر والنواهي ، واحلالل واحلرام .
  الفوائد :

ملدة حول كامل ، وقد تقدم أن هذا احلكم منسوخ  أنه يشرع للزوج أن يوصي لزوجته أن تبقى يف بيته ، وينفق عليها من تركته- ١
  عند أكثر العلماء .

  أن املسؤولني عن النساء هم الرجال . - ٢
  إثبات امسني من أمساء اهللا ومها : العزيز واحلكيم . - ٣
  إثبات العزة واحلكمة على سبيل اإلطالق . - ٤
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  إباحة الطالق . - ٥
  الف يف ذلك ) .وجوب املتعة لكل مطلقة . ( وقد تقدم اخل - ٦
  أنه ينبغي تأكيد احلقوق اليت قد يتهاون الناس Qا .- ٧
  اعتبار العرف .- ٨
  أن التقوى حتمل على طاعة اهللا .- ٩
  مّنة اهللا على عباده بتبيني اآليات .-١٠

َقاَل َلهُ (   ُم اللَُّه ُموُتوا ثُمَّ َأْحَياُهْم ِإنَّ اللََّه َلُذو َفْضٍل َعَلى أََلْم تـََر ِإَلى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوُهْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فـَ
َر النَّاِس ال َيْشُكُرونَ    ) . النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـَ

  ] . ٢٤٣[ البقرة : 
 ----------  

رَ (    أي : أمل يصل مسعك يا حممد ، أو أيها املخاطب .)  أََلْم تـَ
  لئك القوم الذين خرجوا من وطنهم وهم ألوف مؤلفة .و أي : حال أ) رِِهْم َوُهْم أُُلوٌف ِإَلى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَا( 
وقيل : كانوا وف )  قال اجلمهور : هي مجع ألف ، قال بعضهم : كانوا ستمائة ألف ، قوله تعاىل ( وهم أل:  يقال القرطب •

السّدي : سبعة وثالثني ألفاً. وقيل : سبعني ألفًا ؛ قاله عطاء  مثانني ألفاً. ابن عباس : أربعني ألفاً. أبو مالك : ثالثني ألفاً.
ابن أيب رباح. وعن ابن عباس أيضًا أربعني ألفًا ، ومثانية آالف ؛ رواه عنه ابن ُجريج. وعنه أيضًا مثانية آالف ، وعنه أيضاً 

وهو مجع الكثرة ، وال ( َوُهْم أُلُوٌف )  وا على عشرة آالف لقوله تعاىلأربعة آالف ، وقيل : ثالثة آالف. والصحيح أMم زاد
  ف .يقال يف عشرة فما دوMا أُلو 

  وقيل ( وهم ألوف ) أي : مؤلفة قلوQم ، قال يف التسهيل : وهو ضعيف .
  أي : خوفاً من املوت وفراراً منه . )َحَذَر اْلَمْوِت ( 

  ا منه .قيل : فراراً من الطاعون حني نزل Qم ، وقيل : أمروا باجلهاد ففرو 
  والغرض من االستفهام التعجيب والتشويق إىل مساع قصتهم .

َقاَل َلُهُم اللَُّه ُموُتوا ثُمَّ َأْحَياُهْم (    أي : أما5م اهللا مث أحياهم ، وهم قوم من بين إسرائيل.) فـَ
  قوله تعاىل ( فـََقاَل َهلُُم اهللا ُموُتواْ ) ففي تفسري ( قَاَل اهللا ) وجهان : •

َا قـَْولَُنا ِلَشْىء ِإَذا أََرْدنَاُه َأن نـَُّقوَل لَُه ُكْن فـََيُكوُن ) وقد تقدم أنه ليس املراد منه إ أنه األول : ثبات قول ، بل جار جمرى قوله ( ِإمنَّ
فإذا املراد أنه تعاىل مىت أراد ذلك وقع من غري منع وتأخري ، ومثل هذا عرف مشهور يف اللغة ، ويدل عليه قوله ( ُمثَّ أحياهم ) 

  صح اإلحياء بالقول ، فكذا القول يف اإلماتة.
: أنه تعاىل أمر الرسول أن يقول هلم : موتوا ، وأن يقول عند اإلحياء ما رويناه عن السدي ، وحيتمل أيضًا ما  والقول الثاني

  رويناه من أن امللك قال ذلك ، والقول األول أقرب إىل التحقيق. 
  وجه إفضال اهللا على الناس يف هذه القصة :) َلى النَّاِس ِإنَّ اللََّه َلُذو َفْضٍل عَ ( 

  أنه يريهم اآليات الباهرات واحلجج القاطعات ما يبصرهم مبا فيه سعاد5م يف الدنيا واآلخرة .: أوًال 
  إثبات البعث واملعاد ، فإذا علموا ذلك عملوا له ، فكان يف عملهم جناة هلم من النار بإذن اهللا . ثانياً :
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تشجيع الناس على القتال يف سبيل اهللا ، وبيان أنه لن يقدم أجًال ولن يؤخره ، فإذا جاهدوا يف سبيل اهللا نالوا جنة اهللا عز  ثًا :ثال
  وجل .

َر النَّاِس ال َيْشُكُرونَ (    ) . َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ كما قال تعاىل ()  َوَلِكنَّ َأْكثـَ
ال ملجأ من اهللا إال إليه، فإن هؤالء فروا   وأنه، قصة عربة ودليل على أنه لن يغين حذر من قدر ويف هذه ال:  قال ابن كثير •

  من الوباء طلًبا  لطول احلياة فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم املوت سريًعا يف آن واحد.
، وأن اجلبان قد يلقى حتفه استئناف ابتدائي للتحريض على اجلهاد والتذكري بأن احلذر ال يؤخر األجل قال ابن عاشور :  •

  يف مظنة النجاة.
: املقصود من هذه اآلية الكرمية ، تشجيع املؤمنني على القتال بإعالمهم بأن الفرار من املوت ال ينجي ، قال الشنقيطي  •

قد أشار تعاىل أن و ،  والتقدم يف امليدان نجيه ، هانت عليه مبارزة األقران،فإذا علم اإلنسان أن فراره من املوت أو القتل ال ي
ُقل لَّن يَنَفَعُكُم الفرار وصرح مبا أشار إليه هنا يف قوله ( اآلية   َسِبيِل اهللا )َوقَاتُِلوْا ِيف راده باآلية حيث أتبعها بقوله ( هذا هو م

ألMا تبني أن الفرار من  لتشجيع على القتال ، اوهذه أعظم آية يف الَّ قَِليًال ) ِإن فـََرْرُمتْ مَِّن املوت أَِو القتل َوِإذًا الَّ ُمتَتـَُّعوَن إِ 
  القتل ال ينجي منه ولو فرض جناته منه فهو ميت عن قريب . 

النهي عن الفرار من   eويؤخذ من هذه اآلية عدم جواز الفرار من الطاعون إذا وقع بأرض وأنت فيها ، وقد ثبت عن النَّيب 
  كنت خارجاً عنها.  الطاعون وعن القدوم على األرض اليت هو فيها إذا

مناسبة هذه اآلية ملا قبلها أنه تعاىل مىت ذكر شيئًا من األحكام التكليفية ، أعقب ذلك بشيء من : وقال أبو حيان •
القصص على سبيل االعتبار للسامع ، فيحمله ذلك على االنقياد وترك العناد ، وكان تعاىل قد ذكر أشياء من أحكام املوتى 

بذكر هذه القصة العجيبة ، وكيف أمات اهللا هؤالء اخلارجني من ديارهم ، مث أحياهم يف الدنيا ،  ومن خلفوا ، فأعقب ذلك
 فكما كان قادراً على إحيائهم يف الدنيا هو قادر على إحياء املتوفني يف اآلخرة ، فيجازي كالَّ منهم مبا عمل.

ل عاقل أن يعمل ملعاده : بأن حيافظ على عبادة ربه ، وأن يويف ففي هذه القصة تنبيه على املعاد ، وأنه كائن ال حمالة ، فيليق بك
  حقوق عباده.
( وهم ألوف ) يف هذا تنبيه على أن الكثرة والتعاضد ، وإن كانا نافعني يف دفع األذيات الدنيوية ، فليسا مبغنيني يف وقال أيضاً : 
  األمور اإلهلية .

  يف اآلية أن احلذر ال ينجي من القدر . •
َا تـَُوفـَّْوَن ُأُجورَُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن ُزْحزَِح َعِن النَّاِر َوأُْدخِ (  كما تعاىل َل اْجلَنََّة فـََقْد فَاَز َوَما اْحلََياُة الدُّنـَْيا ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َوِإمنَّ

  ) . ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُرورِ 
َها فَانٍ كما قال تعاىل (و    ) . َويـَبـَْقى َوْجُه رَبَِّك ُذو اجلَْالِل َواْإلِْكرَامِ .  ُكلُّ َمْن َعَليـْ
  ... ) .أَيـَْنَما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوُت كما قال تعاىل  ( و 

َفَعُكُم اْلِفرَاُر ِإْن فـََرْرُمتْ ِمَن اْلَمْوِت أَِو اْلَقْتِل َوِإذاً ال ُمتَتـَُّعوَن ِإالَّ قَ وقال تعاىل (   ) . ِليالً ُقْل َلْن يـَنـْ
  ) . ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّوَن ِمْنُه فَِإنَُّه ُمالِقيُكمْ وقال تعاىل (

  ) .ْنُتْم ِيف بـُُروٍج ُمَشيََّدٍة أَيـَْنَما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو كُ وقال تعاىل ( 
غيب يف فضله وثوابه ، وتارة بالرتهيب من عقوبة تركه ، : وكل هذا حث على اجلهاد يف سبيل اهللا ، تارة بالرت  قال السعدي •

  وتارة باإلخبار أنه ال ينفع القاعدين قعودهم ، وتارة بتسهيل الطريق يف ذلك وقصرها .
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قول األكثر [ ) املراد Qا احلصون اليت يف األرض املبنية ، ألMا غاية البشر يف التحصن واملنعة ، وهذا ِيف بـُُروٍج ُمَشيََّدٍة قوله تعاىل (و 
، لكن هذا القول ضعيف ، ألن اهللا قال ( مشّيدة ) وهذا الوصف : املراد بالربوج بروج مبنية يف السماء وقيل قاله القرطيب ] ، 

  ال يكون أبداً للربوج السماويـة ، وإمنا يكون للقصور العالية . [ قاله الشيخ ابن عثيمني ] .
  . ك لذي عقل عقالً فضح املوت الدنيا فلم يرت   قال احلسن :

  . دار تتمىن فيها املوت فال جتده قال بعض العلماء ألحد إخوانه :احذر املوت يف هذه الدنيا قبل أن تصري إىل   
  . فعد نفسك أحدهم ىإذا ذكرت املوت  قال أبو الدرداء : 

  . أكثري ذكر املوت يرق قلبك قالت عائشة المرأة :    
  . طعا عين لذة الدنيا : ذكر املوت ، والوقوف بني يدي اهللاوقال إبراهيم التيمي : شيئان ق    
  . من عرف املوت هانت عليه مصائب الدنيا  وقال احلسن :   
  .  كر املوت إال صغرت الدنيا عندهما ألزم عبد ذ   وقال احلسن :   
  .وقال أبو الدرداء : من أكثر ذكر املوت قل فرحه وقل حسده    
  . ذكر املوت قليب خلشيت أن يفسد علّي قليب وقال سعيد بن جبري : لو فارق   
  .وقال األوزاعي : من أكثر ذكر املوت كفا ه اليسري    
  . وقال الثوري : لو أن البهائم تعقل من املوت ما تعقلون ما أكلتم منها مسيناً    
  .  يرتدع وقال احلسن بن عبد العزيز : من مل يردعه القرآن واملوت ، فلو تناطحت اجلبال بني يديه مل   
  هاذم اللذات) . أكثروا ذكر(، ويف احلديث :   وقال أبو نعيم : كان الثوري إذا ذكر املوت مل يُنتفع به أياماً    

  إذا جن ليل هل تعيش إىل الفجر --------تزود من الدنيا فإنك ال تدري 
  الدهر وكم من سقيم عاش حينا من -------فكم من صحيح مات من غري علة 

  وهو ال يدري وأكفانه يف الغيب تنسج ----أمسى وأصبح ضاحكا  وكم من فىت
  أجسامهم ظلمة القرب وقد أدخلت -------وكم من صغار يرجتى طول عمرهم 

  قبضت أرواحهم ليلة القدر وقد ----------وكم من عروس زينوها لزوجها 
  فال بد من يوم يسري إىل القرب---------- ـنفمن عاش ألفا وألفـيـــ

  .ال يف سبيل اهللا ال يقّرب أجًال وال يباعده فالقت •
  الفوائد :

  أنه ال فرار من قدر اهللا .- ١
  قدرة اهللا تعاىل بإماتة احلي ، وإحياء امليت .- ٢
  إثبات البعث . - ٣
  إذا كان املوت البد منه ، فيجب االستعداد له . - ٤
  أن الشاكر من الناس قليل . - ٥
  فضل شكر اهللا . - ٦
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  ) . وا ِفي َسِبيِل اللَِّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليمٌ َوقَاتِلُ (  
  ] . ٢٤٤[ البقرة : 

 ---------  
  أيها املسلمون الكفار لنصرة دين اهللا . –أي : قاتلوا ) َوقَاتُِلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه ( 

ا إىل اجلهاد ألنه تعاىل إمنا أما5م بسبب أن  قيل : إن هذا خطاب للذين أحيوا ، قال الضحاك : أحياهم مث أمرهم بأن يذهبو 
  كرهوا اجلهاد.

أن هذا استئناف خطاب للحاضرين ، يتضمن األمر باجلهاد إال أنه سبحانه بلطفه  -وهو اختيار مجهور احملققني  -وقيل : 
سبب خوف املوت ، وليعلم  ورمحته قدم على األمر بالقتال ذكر الذين خرجوا من ديارهم لئال ينكص عن أمر اهللا حبب احلياة ب

 القتل َوِإذاً كل أحد أنه يرتك القتال ال يثق بالسالمة من املوت ، كما قال يف قوله ( ُقل لَّن يَنَفَعُكُم الفرار ِإن فـََرْرُمتْ ّمَن املوت أَوِ 
اجل الظهور على العدو ، أو يف اآلجل الَّ ُمتَتـَُّعوَن ِإالَّ قَِليًال ) فشجعهم على القتال الذي به وعد إحدى احلسنيني ، إما يف الع

  الفوز باخللود يف النعيم ، والوصول إىل ما تشتهي األنفس وتلذ األعني.
بالقتال يف سبيل اهللا يف قول اجلمهور. وهو  eهذا خطاب ألُمة حممد ) َوقَاتُِلوا ِيف َسِبيِل اللَِّه قال القرطيب :قوله تعاىل (   •

  هللا هي العليا .الذي يـُنـَْوى به أن تكون كلمة ا
  .ألقوالكم  )َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َسِميٌع ( 
  . بنياتكم وأعمالكم)  َعِليمٌ ( 

  الفوائد :
 وجوب اجلهاد يف سبيل اهللا . - ١
 أن احلكمة من اجلهاد هو إعالء كلمة اهللا . - ٢
 التنبيه على اإلخالص يف اجلهاد . - ٣
 التحذير من إرادة غري اهللا يف اجلهاد . - ٤
 د غري سبيل اهللا يف جهاده ، ألن اهللا عز وجل مطلع عليه .5ديد من أرا - ٥
  إثبات امسني من أمساء اهللا ، ومها : السميع والعليم . - ٦

ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافاً َكِثيَرًة َواللَُّه يـَْقِبُض َويـَْبُسُط َوِإلَ (     ) . ْيِه تـُْرَجُعونَ َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اللََّه قـَْرضاً َحَسناً فـَ
  ] . ٢٤٥[ البقرة : 

 -----------  
أي : من ذا الذي يقرض اهللا باإلنفاق يف سبيله يف وجوه الرب كلها ، من الزكوات ) َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اللََّه قـَْرضًا َحَسنًا ( 

  والصدقات ، واإلنفاق على األهل واألوالد ، وعلى احملتاجني من األقارب واليتامى واملساكني وغريهم .
  فكل من أنفق يف سبيل اهللا بنية خالصة وعزمية صادقة دخل يف عموم هذه اآلية . قال ابن كثبر : •
جوا من أمل تر إىل الذين خر َحَسًنا .. ) اعرتاض بني مجلة  ( قوله تعاىل (َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اللََّه قـَْرًضا قال ابن عاشور :  •

اآلية ، قصد به االستطراد للحث على اإلنفاق لوجه اهللا يف ن بين إسرائيل ) املإل مأمل تر إىل ديارهم ) إىل آخرها ، ومجلة ( 
ُؤونة مع احلث على إنفاق 

َ
طرق الرب ، ملناسبة احلث على القتال ، فإن القتال يستدعي إنفاق املقاتل على نفسه يف الُعدَّة وامل
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يش ، وفيها تبيني ملضمون مجلة ( ، واإلنفاق على املعسرين من اجلالواجد فضًال يف سبيل اهللا بإعطاء الُعدَّة ملن ال ُعدَّة له 
  ت ذات ثالثة أغراض. فكان اهللا مسيع عليم )واعلموا أن 

: ومناسبة هذه اآلية ملا قبلها : أنه تعاىل ملا أمر بالقتال يف سبيل اهللا ، وكان ذلك مما يفضي إىل بذل النفوس قال أبو حيان  •
 ، أثىن على من بذل شيئاً من ماله يف طاعة اهللا ، وكان هذا أقل حرجاً على املؤمنني ، إذ ليس فيه واألموال يف إعزاز دين اهللا

  إالَّ بذل املال دون النفس ، فأتى Qذه اجلملة االستفهامية املتضمنة معىن الطلب. 
سبيل اهللا حىت يبِدله اهللا  أي من ذا الذي ينفق يف،  رج السرتداد البدلخْ وّمسي قرضًا ؛ ألن القرض أ قال القرطبي : •

  . باألضعاِف الكثرية
ومسي اإلنفاق قرضًا حسـنًا هللا تعاىل ، مع أن املال ماله ، وامللك ملكه ، واخللق عبيده ، حثًا وترغيباً  وقال بعض العلماء : •

  فيه .
الباذل مىت علم أن عني ماله يعود  مسى ذلك اإلنفاق قرضاً حسناً ، حثاً للنفوس وبعثاً هلا على البذل ، ألن قال ابن القيم : •

إليه وال بد طّوعت له نفسه بذله ، وسهل عليه إخراجه ، فإن علم أن املستقرض ملّي وّيف حمسن كان أبلغ يف طيب قلبه 
ومساحة نفسه ، فإن علم أن املستقرض يتجر له مبا اقرتضه وينميه له ويثمره حىت يصري أضعاف ما بذله كان بالقرض أمسح 

، فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجرًا آخر من غري جنس القرض ، وأن ذلك األجر حظ عظيم وأمسح 
وعطاء كرمي فإنه ال يتخلف عن قرضه إال آلفة يف نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة بالضمان ، وذلك من ضعف إميانه 

.  
الل أن يكون من احل األول :يكون حسنًا حىت جيمع أوصافًا عشرة قال بعض العلماء : القرض ال قوله تعاىل ( حسنًا ) :  •

بغري طهور ،  ال يقبل اهللا صالة (لصالة والسالم وقال عليه ا )إن اهللا طيب ال يقبل إال الطيب  (قال عليه الصالة والسالم 
  ) .وال صدقة من غلول 

  ) . ُه تُنِفُقونَ َوالَ تـََيمَُّموْا اخلبيث ِمنْ ( هللا تعاىل ينفق الرديء ، قال اأن يكون من أكرم ما ميلكه دون أن  والثاني :
َويُْطِعُموَن ( هوبقول )املال على حبه وآتى(حلياة وهو املراد بقوله تعاىل أن تتصدق به وأنت حتبه وحتتاج إليه بأن ترجو ا الثالث : و

يح شحيح تأمل العيش ، وال متهل حىت إذا الصدقة أن تعطي وأنت صح(  uوقال  ،التعلى أحد التأوي )الطعام على ُحّبهِ 
  ) .ن كذا ولفالن كذا بلغت الرتاقي قلت لفال

  .أن تصرف صدقتك إىل األحوج األوىل بأخذها ، ولذلك خص اهللا تعاىل أقواماً بأخذها وهم أهل السهمان  والرابع :
ٌر لَُّكمْ  ُتوَهاَوِإن ُختُْفوَها َوتـُؤْ ( صدقة ما أمكنك ألنه تعاىل قال أن تكتم ال الخامس :   ) . الفقراء فـَُهَو َخيـْ

  ) . ْبِطُلوْا صدقاتكم باملن واألذىَال تُـ (أن ال تتبعها مناً وال أذى ، قال تعاىل  السادس : 
وم وألن املرائي مذم) . بِّه األعلى * َوَلَسْوَف يرضىِإالَّ ابتغاء َوْجِه رَ ( أن تقصد Qا وجه اهللا وال ترائي ، كما قال  السابع :
  . باالتفاق

َوَال َمتُْنن (أن تستحقر ما تعطي وإن كثر ، ألن ذلك قليل من الدنيا ، والدنيا كلها قليلة ، وهذا هو املراد من قوله تعاىل  الثامن : 
  .يف أحد التأويالت  )  َتْسَتْكِثرُ 

  ) . ُقواْ ِممَّا حتُِبُّونَ فِ َلن تـََناُلوْا الرب حىت تُن( أحب أموالك إليك ، قال تعاىل  أن يكون من التاسع :
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أن ال ترى عز نفسك وذل الفقري ، بل يكون األمر بالعكس يف نظرك ، فرتى الفقري كأن اهللا تعاىل أحال عليك رزقه  العاشر : 
جتمعت عشرة إذا ا وترى نفسك حتت دين الفقري ، فهذه أوصاف )  َلى اهللا رِْزقـَُهاَوَما ِمن َدابٍَّة ِيف األرض ِإالَّ عَ (الذي قبله بقوله 

  [ تفسري الرازي ].            كانت الصدقة قرضاً حسناً 
  القرض احلسن جيمع أموراً ثالثة : : وقال ابن القيم •

  أن يكون من طيب ماله ال من رديئه وخبيثه . أحدها :
  أن خيرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة اهللا . الثاني :
 وال يؤذي  . أن ال مين به الثالث :

ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثيَرًة (  ُر الرَّازِِقنيَ أي : خلفًا يف الدنيا كما قال تعاىل ( )فـَ )  َوَما أَنـَْفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فـَُهَو ُخيِْلُفُه َوُهَو َخيـْ
الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اللَِّه   َمَثلُ ويضاعفه له احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية كما قال تعاىل (

  ) .  َواِسٌع َعِليمٌ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـَْبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسْنبُـَلٍة ِمائَُة َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواللَّهُ 
َها ِضْعَفْنيِ ُم ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َوتـَْثِبيتاً ِمْن أَنـُْفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَربـَْوٍة َأَصابـََها َواِبٌل َفآَتْت ُأُكلَ َوَمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواهلَُ وقال تعاىل (

َها َواِبٌل َفَطلٌّ َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ    ) . فَِإْن ملَْ ُيِصبـْ
واب أي : وله ث)  َفُه لَُه َولَُه َأْجٌر َكرِميَمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اللََّه قـَْرضًا َحَسناً فـَُيَضاعِ احلديد (تعاىل يف سورة  قوله ويف اآلخرة كما يف

ْم َأْجُرُهْم ِعْنَد الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم بِاللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِسرًّا َوَعالنَِيًة فـََلهُ كما قال تعاىل (  ،لوان النعيممن أ اعظيم وهو اجلنة وما فيه
ْم َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُونَ  ِِّQَر . (  

  أي : يقّرت على من يشاء .) َواللَُّه يـَْقِبُض ( 
  أي : ويوسع على من يشاء ابتالء وحكمة .) َويـَْبُسُط ( 
  بعد املوت ، فيجازيكم على أعمالكم .)  َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ ( 

  الفوائد :
 ث على اإلنفاق يف طاعة اهللا عز وجل .احل - ١
 أنه ال يضيع شيء عند اهللا عز وجل ، وأن اهللا يعوض املنفق . - ٢
 ينبغي احلرص على أن يكون اإلنفاق والعطاء حسناً ، فال مين به وال يقصد به رياء وال مسعة . - ٣
ه األجر الكبري يوم لاعف له ذلك وخيلفه و عد من اهللا عز وجل أن من أنفق بطاعة اهللا عز وجل يريد ما عند اهللا أن اهللا يضو  - ٤

 القيامة .
َعْث لََنا َمِلكًا نـَُقا(  ِتْل ِفي َسِبيِل اللَِّه قَاَل َهْل َعَسْيُتْم أََلْم تـََر ِإَلى اْلَمِإل ِمْن بَِني ِإْسرائيَل ِمْن بـَْعِد ُموَسى ِإْذ قَاُلوا لَِنِبيٍّ َلُهُم ابـْ

َنائَِنا ِإْن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتالُ  فـََلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم  َأالَّ تـَُقاتُِلوا قَاُلوا َوَما لََنا َأالَّ نـَُقاِتَل ِفي َسِبيِل اللَِّه َوَقْد ُأْخرِْجَنا ِمْن ِديَارِنَا َوأَبـْ
ُهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمينَ  َولَّْوا ِإالَّ قَِليالً ِمنـْ   ) . اْلِقَتاُل تـَ

  .]  ٢٤٦[ البقرة : 
 ---------  

أي : أمل يصل خرب القوم إليك ؟ وهو تعجيب وتشويق للسامع ، وكانوا ) أََلْم تـََر ِإَلى اْلَمِإل ِمْن بَِني ِإْسرائيَل ِمْن بـَْعِد ُموَسى ( 
  . من بين إسرائيل وبعد وفاة موسى عليه السالم



 ٤١٢

َعْث لََنا َمِلكًا نـَُقاِتْل فِ (  أي : حني قالوا لنبيهم ( مشعون ) وهو من نسل هارون ، أقم لنا )  ي َسِبيِل اللَّهِ ِإْذ قَاُلوا لَِنِبيٍّ َلُهُم ابـْ
  . أمرياً واجعله قائداً لنا لنقاتل معه األعداء يف سبيل اهللا

كم القتال مث ال تقاتلوا أي : قال هلم نبيهم : أخشى أن يُفرض علي) قَاَل َهْل َعَسْيُتْم ِإْن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ تـَُقاتُِلوا  (
  عدوكم وجتبنوا عن لقائه .

َنائَِنا (  قالوا مستنكرين توقع نبيهم : وأي مانع مينعنا عن ) قَاُلوا َوَما لََنا َأالَّ نـَُقاِتَل ِفي َسِبيِل اللَِّه َوَقْد ُأْخرِْجَنا ِمْن ِديَارِنَا َوأَبـْ
  .، وأبعدنا عن أوالدنا بالقتل واألسر القتال يف سبيل اهللا ، وقد أخرجنا عدونا من ديارنا 

َلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل (    أي : فلما فرض عليهم القتال .) فـَ
ُهْم (  َولَّْوا ِإالَّ َقِليالً ِمنـْ   نكل أكثرهم عن اجلهاد إال فئة قليلة منهم صربوا وثبتوا .) تـَ
الدََّعة تتمّىن احلرب أوقات األنفة فإذا َحضرِت احلرب َكعَّت وانقادت  وهذا شأن األُمم املتنعَِّمة املائلة إىلقال القرطبي :  •

  . بقوله ( ال تتمنوا لِقاء العدّو وسلوا اهللا العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا ) eِلطبعها ، وعن هذا املعىن Mى النّيب 
أن فرض عليه بسؤاله ورغبته ، وأن اإلعراض عما أوجب اهللا  وعيد و5ديد ملن تقاعد عن القتال بعد)  َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمينَ ( 

  على العبد ظلم ، إذ الظلم وضع الشيء يف غري موضعه .
  الفوائد :

  احلث على النظر واالعتبار مبا حيدث وما يذكر اهللا من القصص . - ١
  حتذير هذه األمة عن التويل عن القتال إذا كتب عليهم . - ٢
  ائد يتوىل قياد5ا .أنه ال بد للجيوش من ق - ٣
  اإلشارة إىل اإلخالص . - ٤
  ( ال تتمنوا لقاء العدو ) . eاإلشارة إىل قول النيب  - ٥
  أن اإلنسان ال ينبغي له أن يسأل شيئاً قبل وقوعه . - ٦
  هـ ) .١٤٣٣/  ١/  ٣٠( األحد     حترمي الظلم بأنواعه . - ٧
َنا َوَنْحُن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم يـُؤْ َوقَاَل َلُهْم نَِبيـُُّهْم ِإنَّ اللََّه َقْد (   َت بـََعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلكًا قَاُلوا أَنَّى َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَليـْ

 . ْلَكُه َمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ مُ  َسَعًة ِمَن اْلَماِل قَاَل ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوزَاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َواللَُّه يـُْؤِتي
َرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُروَن َتْحِمُلُه َوقَاَل َلُهْم نَِبيـُُّهْم ِإنَّ آيََة ُمْلِكِه َأْن يَْأتَِيُكُم التَّابُوُت ِفيِه َسِكيَنٌة ِمْن رَبُِّكْم َوبَِقيٌَّة ِممَّ  ا تـَ

  ) . ًة َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ اْلَمالِئَكُة ِإنَّ ِفي َذِلَك َآليَ 
  ] . ٢٤٨ – ٢٤٧[ البقرة : 

 ----------  
، أي: ملا طلبوا من نبيهم أن يعني هلم ملًكا منهم فعني هلم طالوت  ) َوقَاَل َلُهْم نَِبيـُُّهْم ِإنَّ اللََّه َقْد بـََعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلكاً ( 

ت امللك فيهم؛ ألن امللك فيهم كان يف سبط يهوذا، ومل يكن هذا من ذلك السبط فلهذا من أجنادهم ومل يكن من بي وكان رجالً 
  : قالوا

َنا  (   . أي: كيف يكون ملًكا علينا )قَاُلوا أَنَّى َيُكوُن لَُه اْلُمْلُك َعَليـْ
  َجروا على سّنتهم يف تـَْعِنيتهم األنبياء وَحْيدهم عن أمر اهللا تعاىل .قال القرطبي :  •



 ٤١٣

: وَأىنَّ يف قوله ( أىن يكون له امللك علينا ) مبعىن كيف ، وهو استفهام مستعمل يف التعجب ، تعجبوا من عاشور  وقال ابن
  .جعل ِمثله ملكاً ، وكان رجالً فالحاً من بيت حقري ، إالّ أنه كان شجاعاً ، وكان أطول القوم 

  من أوالد امللوك . أي : ألنا فينا من هو) َوَنْحُن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُه ( 
،  عضهم أنه كان سقاء وقيل: دباًغاأي: مث هو مع هذا فقري ال مال له يقوم بامللك، وقد ذكر ب )َوَلْم يـُْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل ( 

  .ل معروف وهذا اعرتاض منهم على نبيهم وتعنت وكان األوىل Qم طاعة وقو 
ي هلم إذ قال هلم النيب عن اهللا سرائيل ، فكان ينبغإر اهللا ، وهي عادة بين هذا كالم من تعنَت وحاَد عن أمقال أبو حيان :  •

أن يسلموا ألمر اهللا ، وال تنكره قلوQم ، وال يتعجبوا من ذلك ، ففي املقادير أسرار ( إن اهللا قد بعث لكم طالوت ملكًا ) 
  ال تدرك ، فقالوا : كيف ميلك علينا من هو دوننا.

  جميباً هلم :أي : نبيهم ) قَاَل ( 
 أي: اختاره لكم من بينكم واهللا أعلم به منكم. يقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي بل )ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم ( 

  ك .اهللا أمرين به ملا طلبتم مين ذل
 ،يف احلرب ومعرفة Qا شكل منكم وأشد قوة وصربًاأنبل وأأي: وهو مع هذا أعلم منكم، و  )َوزَاَدُه َبْسطًَة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم ( 

  م .أمت علًما وقامة منكأي: 
مث بني هلم مع ذلك وجه  ،أي : اختاره ، واختيار اهللا هو احلجة القاطعة  )اصطفاه َعَلْيُكْم  : قوله تعاىل ( قال الشوكاني •

س الفضائل ، وأعظم وجوه الرتجيح ، وزاده بسطة االصطفاء : بأن اهللا زاده بسطة يف العلم ، الذي هو مالك اإلنسان ، ورأ
يف اجلسم الذي يظهر به األثر يف احلروب ، وحنوها ، فكان قويًا يف دينه ، وبدنه ، وذلك هو املعترب ، ال شرف النسب . 

  ه .فإن فضائل النفس مقّدمة علي
ق الناس برأسه ومنكبه ، وإمنا مسي طالوت قال بعضهم : املراد بالبسطة يف اجلسم طول القامة ، وكان يفو وقال الرازي :  •

  لطوله .
  املراد من البسطة يف اجلسم اجلمال ، وكان أمجل بين إسرائيل .: وقيل  

  وقيل : املراد القوة ، وهذا القول عندي أصح ألن املنتفع به يف دفع األعداء هو القوة والشدة ، ال الطول واجلمال .
يف العلم ، على البسطة يف اجلسم ، وهذا منه تعاىل تنبيه على أن الفضائل النفسانية  إنه تعاىل قدم البسطة قال الرازي : •

  . أعلى وأشرف وأكمل من الفضائل اجلسمانية
  قدم النيب يف كالمه العلم على القوة ألن وقعه أعظم ، قال أبو الطيب : وقال ابن عاشور :  •

  ل الثاين .هو أَوٌَّل وهي احمل  --- الرأي قبَل شجاعِة الشجعان   
فالعلم املراد هنا ، هو علم تدبري احلرب وسياسة األمة ، وقيل : هو علم النبوة ، وال يصح ذلك ألن طالوت مل يكن معدوداً من 

  أنبيائهم .
  : : ملّا استبعدوا متلَُّكه بسقوط نَسِبه وبفقره ردَّ عليهم ذلكقال أبو السعود  •
  .هللا تعاىل وقد اختاره عليكم وهو أعلم باملصاحل منكم بأن َمالَك األمِر هو اصطفاُء ا:  أوالً  
بأن الُعمدة فيه ُوفوُر العلم ليتمكََّن به من معرفة أموِر السياسِة ، وجسامُة البدن ليعُظم خطرُه يف القلوب ويقِدَر على  وثانيًا : 

  افٍر. و  هللا تعاىل منهما حبظٍّ مقاومة األعداِء ومكابدِة احلروب وقد خصه ا



 ٤١٤

ًا عليهم واعلم أن القوم ملا كانوا مقرين بنبوة ذلك النيب ، كان إخباره عن اهللا تعاىل أنه جعل طالوت ملكلرازي : قال ا •
  حجة قاطعة يف ثبوت امللك .

  ه .شكل حسن وقوة شديدة يف بدنه ونفسومن هاهنا ينبغي أن يكون امللك ذا علم و :  قال ابن كثير •
ورأفته   أي: هو احلاكم الذي ما شاء فعل وال ُيسأل عما يفعل وهم يسألون لعلمه وحكمته )َيَشاُء َواللَُّه يـُْؤِتي ُمْلَكُه َمْن ( 

  . خبلقه
  .)َشاُء بَِيِدَك اْخلَيـْرُ َوتُِذلُّ َمْن تَ ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتـَْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء كما قال تعاىل (

فهو سبحانه يؤيت ملكه من يشاء وال اعرتاض ألحد عليه يف ، والعبيد هللا ، وتقريره أن امللك هللا هذا جواب عن شبهتم ،  •
  عليه يف فعله . فعله ، ألن املالك إذا تصرف يف ملكه فال اعرتاض ألحد

فامللك ملكه ، والعبيد عبيده ، فما لكم واالعرتاض على شيء ) ن َيَشاء واهللا يـُْؤِتى ُمْلَكُه مَ قوله تعاىل (  قال الشوكاني : •
من قول نبينا حممد  )واهللا يـُْؤِتى ُمْلَكُه َمن َيَشاء ( ليس هو لكم ، وال أمره إليكم . وقد ذهب بعض املفسرين إىل أن قوله 

e ر .، وقيل : هو من قول نبيهم ، وهو الظاه  
واهللا يؤيت ملكه من يشاء ) حيتمل أن يكون من كالم النيب ، فيكون قد رجع Qم إىل التسليم  قوله تعاىل (قال ابن عاشور :  •

 إىل أمر اهللا ، بعد أن بني هلم شيئاً من حكمة اهللا يف ذلك.
  وحيتمل أن يكون تذييًال للقصة من كالم اهللا تعاىل .

، هللا باملشيئة فإنه مقرون باحلكمة: ولُيعلم أن كل شيء عّلقه اابن عثيمني قال الشيخ )َواللَُّه يـُْؤِيت ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء قوله تعاىل ( •
أي : أنه ليست مشيئة اهللا مشيئة جمردة هكذا تأيت عفوًا ، ال ، بل هي مشيئة مقرونة باحلكمة ، والدليل على ذلك قوله 

) فلما بّني أن مشيئتهم مبشيئة اهللا بّني أن ذلك مبين على  يمًا َحِكيماً َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه ِإنَّ اللََّه َكاَن َعلِ تعاىل (
  علم وحكمة .

  قال ابن جرير : واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية واإلفضال واجلود والتدبري .  )َواللَُّه َواِسٌع (  
  ه .: الواسع : هو الغين الذي وسع غناه مفاقر عباده ، ووسع رزقه مجيع خلق وقال الخطابي
: الواسع الصفات والنعوت ومتعلقا5ا ، حبيث ال حيصي أحد ثناء عليه ، بل هو كما أثىن على نفسه ، واسع  وقال السعدي

  العظمة ، والسلطان وامللك ، واسع الفضل واإلحسان ، عظيم اجلود والكرم .
رمحته وفضله ، يعطي من يشاء ومينع ، فاهللا عز وجل واسع العطاء ، كثري اإلفضال على خلقه ، واخللق كلهم يتقلبون يف  •

  وخيفض من يشاء ويرفع ، بعلمه الذي وسع كل شيء وحكمته .
  واهللا واسع املغفرة . •
  وأناب مهما بلغت ذنوبه وخطاياه . أنه يغفر لكل من تاب: ومن سعة مغفرته  
يعاً ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم ال تَـ قال تعاىل (   )  ْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

ِهْم َعَذاَب رَبـََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْمحًَة َوِعْلمًا فَاْغِفْر لِلَِّذيَن تَابُوا َواتـَّبَـُعوا َسِبيَلَك َوقِ . وقال محلة العرش عن رQم تبارك وتعاىل (
  ) . اجلَِْحيمِ 

  .واهللا واسع العلم  •
َا ِإَهلُُكُم اللَُّه الَِّذي ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً كما قال تعاىل (   ) . ِإمنَّ

  .واهللا واسع الرمحة  •



 ٤١٥

  ) . فـَُقْل رَبُُّكْم ُذو َرْمحٍَة َواِسَعةٍ  فَِإْن َكذَّبُوكَ ) ، وقال تعاىل ( َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ كما قال تعاىل (  
  َعِليٌم مبن يستحق امللك ، ويصلح له .،  بكل شيء ال ختفى عليه خافية)   َعِليمٌ ( 
رد اهللا عليكم يقول نبيهم هلم: إن عالمة بركة ملك طالوت عليكم أن ي )َوقَاَل َلُهْم نَِبيـُُّهْم ِإنَّ آيََة ُمْلِكِه َأْن يَْأتَِيُكُم التَّابُوُت ( 

  التابوت الذي كان أخذ منكم.
  أي : عالمة ملكه إتيان التابوت الذي أخذ منهم ، أي : رجوعه إليكم ، وهو صندوق التوراة .:  قال الشوكاني •
  التابوت صندوق ، لكن ما هي صفة التابوت الوارد يف اآلية ، اهللا أعلم بذلك . •
   املراد بالسكينة ، ورجح الطربي أMا ما تسكن إليه النفوس من اآليات اليت يعرفوMا .اختلف يف) ِفيِه َسِكيَنٌة ِمْن رَبُِّكْم ( 
َرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُروَن (  اختلف يف املراد بالبقية ، قيل : عصا موسى ، وقيل : رضاض األلواح ، وقيل : هي ) َوبَِقيٌَّة ِممَّا تـَ

  بعض ما تركه آل موسى وآل هارون من ثياب .
وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب أن يقال : إن اهللا تعاىل ذكره أخرب عن التابوت الذي جعله آية لصدق قول ل الطبري : قا •

الذي قال ألمته : " إن اهللا قد بعث لكم طالوت ملكا" أن فيه سكينة منه ، وبقية مما تركه آل موسى وآل هارون.  eنبيه 
ر األلواح ، والتوراة ، أو بعضها ، والنعلني ، والثياب ، واجلهاد يف سبيل اهللا وجائز أن يكون تلك البقية : العصا ، وكس

وجائز أن يكون بعض ذلك ، وذلك أمر ال يدرك علمه من جهة االستخراج وال اللغة ، وال يدرك علم ذلك إال خبرب يوجب 
، فغري جائز فيه تصويب قول وتضعيف وإذ كان كذلك إلسالم يف ذلك للصفة اليت وصفنا ، عنه العلم. وال خرب عند أهل ا

  فيه ما قلنا من القول . ذ كان جائزاً آخر غريه ، إ
والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا األنبياء وآثارهم ، فكانت النفوس تسكن إىل ذلك قال ابن عطية :  •

والسكينة على هذا فعيلة مأخوذة من السكون ، كما  وتأنس به وتقوى ، فاملعهود أن اهللا ينصر احلق واألمور الفاضلة عنده ،
  يقال عزم عزمية وقطع قطيعة .

قال ابن عباس : جاءت املالئكة حتمل التابوت بني السماء واألرض حىت وضعته بني يدي طالوت والناس  )َتْحِمُلُه اْلَمالِئَكُة ( 
  ينظرون .

  طالوت . طاعة جئتكم به من النبوة، وفيما أمرتكم به منأي: على صدقي فيما   لكم )ِإنَّ ِفي َذِلَك َآليًَة ( 
  أي : باهللا واليوم اآلخر .)  ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ  (

  الفوائد :
  تعظيم األنبياء هللا تعاىل وحسن أدQم . - ١
  وجوب اإلميان بالقدر . - ٢
  فضل العلم . - ٣
  أن امللك يقوى بالعلم وقوة البدن . - ٤
  األمر ذا سلطة يف العلم وتدبري األمور واجلسم والقوة كان أقوم مللكه .أنه كلما كان ويل  - ٥
  املشيئة هللا . إثبات - ٦
  سعة رمحة اهللا وعلمه وملكه . - ٧
  إثبات امسني من أمساء اهللا ومها : الواسع والعليم . - ٨
  ما يف التابوت من اآليات العظيمة . - ٩



 ٤١٦

  أن للسكينة تأثرياً على القلوب . -١٠
  ت املالئكة .إثبا -١١
  أن اآليات إمنا ينتفع Qا املؤمنون . -١٢
  فضيلة اإلميان . -١٣
  أن املالئكة أجسام . -١٤

َلْيَس ِمنِّي َوَمْن (   ي ِإالَّ َمِن َلْم َيْطَعْمُه فَِإنَُّه ِمنِّ فـََلمَّا َفَصَل طَاُلوُت بِاْلُجُنوِد قَاَل ِإنَّ اللََّه ُمْبَتِليُكْم بِنَـَهٍر َفَمْن َشِرَب ِمْنُه فـَ
ُهْم فـََلمَّا َجاَوزَُه ُهَو َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه قَا ُلوا ال طَاقََة لََنا اْليَـْوَم ِبَجاُلوَت َوُجُنوِدِه قَاَل اْغتَـَرَف ُغْرَفًة بَِيِدِه َفَشرِبُوا ِمْنُه ِإالَّ َقِليًال ِمنـْ

  .ن ) ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة بِِإْذِن اللَِّه َواللَُّه َمَع الصَّاِبرِي الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَنـَُّهْم ُمالُقو اللَِّه َكْم ِمنْ 
  ] . ٢٤٩[ البقرة : 

 ---------  
َلمَّا َفَصَل طَاُلوُت بِاْلُجُنوِد (    أي : خرج باجليش وانفصل عن بيت املقدس وجاوزه .) فـَ
  أي : خمتربكم بنهر . )قَاَل ِإنَّ اللََّه ُمْبَتِليُكْم بِنَـَهٍر ( 
  ووجه احلكمة يف ابتالئهم به أن يعلم طالوت من له نية يف القتال منهم ومن ليس له نية .: قال ابن الجوزي  •
  يف حكمة هذا االبتالء وجهان :وقال الرازي :  •

الباهرة فأراد اهللا تعاىل إظهار  : قال القاضي : كان مشهورًا من بين إسرائيل أMم خيالفون األنبياء وامللوك مع ظهور اآلياتاألول 
Q ال يؤثر كتأثريه حال لقاء العدو ألن الرجوع قبل لقاء العدو، ا من يصرب على احلرب ممن ال يصربعالمة قبل لقاء العدو يتميز ،

  نَّ اهللا ُمْبَتِليُكم بِنَـَهٍر ) .فَإِ قبل مقاتلة العدو ال جرم قال (  فلما كان هذا هو الصالح
  تعاىل ابتالهم ليتعودوا الصرب على الشدائد . أنهالثاني : 

: ومعىن هذا االبتالء أنه اختبار هلم ، فمن ظهرت طاعته يف ترك املاء ُعِلم أنه مطيع فيما عدا ذلك ، ومن وقال القرطبي  •
  ى .غلبته شهوته ( يف املاء ) وعصى األمر فهو يف العصيان يف الشدائد أحر 

َلْيسَ (  وأراد بذلك أن خيترب إراد5م وطاعتهم قبل أن خيوض غمار  –أي : من شرب منه فال يصحبين ) ِمنِّي  َفَمْن َشِرَب ِمْنُه فـَ
  . - احلرب 

  ومعىن قول طالوت ( ليس مين ) حيتمل أنه أراد الغضب عليه والبعد املعنوي .قال ابن عاشور :  •
  وحيتمل أنه أراد أنه يفصله عن اجليش ، فال يكمل اجلهاد معه . 

ر األول لقوله ( ومن مل يطَعْمه فإنه مين ) ألنه أراد به إظهار مكانة من ترك الشرب من النهر ووالئه وقربه ، ولو مل يكن والظاه
هذا مراده لكان يف قوله ( فمن شرب منه فليس مين ) غنية عن قوله : ومن مل يطعمه فإنه مين ؛ ألنه إذا كان الشارب مبعداً من 

  شرب هو باقي اجليش .اجليش فقد علم أن من مل ي
  أي : ومن مل يشرب منه فإنه من جندي الذين يقاتلون معي .) َمْن َلْم َيْطَعْمُه فَِإنَُّه ِمنِّي ( و 
، كرروا شيئاً أن يكرروه بلفظ آخر، ولغة القرآن أفصح اللغات  : ومل يقل ومن مل يشربه ألن من عادة العرب إذاقال القرطبي  •

  ال يقال طعمت املاء .فال ِعربة بقدح من يقول : 
  ) أي : لكن من اغرتف قليالً من املاء ليبل عطشه وينقع غلته فال بأس بذلك .ِإالَّ َمِن اْغتَـَرَف ُغْرَفًة بَِيِدِه ( 
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ُهْم (  قليًال منه صربوا على أي : فلما وصلوا إىل النهر انكبوا على املاء وأفرطوا يف الشرب منه إال عدداً ) َفَشرِبُوا ِمْنُه ِإالَّ َقِليًال ِمنـْ
  العطش واحلر ، واكتفوا بُغرفة اليد .

  :ويف عدد القليل الذين مل يشربوا إال غرفة قوالن  : قال ابن الجوزي •
  : أMم أربعة آالف ، قاله عكرمة والسدي . أحدهما 
أنتم بعدة أصحاب  (ه يوم بدر ألصحاب ، أنه قالe، وهو الصحيح ، ملا روي عن النيب  : ثالمثائة وثالثة عشر رجالً  والثاني 

  . وكانوا يوم بدر ثالمثائة وثالثة عشر رجالً ) طالوت يوم لقاء جالوت 
  يف هذا أن أكثر عباد اهللا ال ينفذ أمر اهللا . •

، فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي األعمال  eروى أمحد والدارمي عن عبد اهللا بن سالم قال ( قعدنا نفر من أصحاب رسول اهللا وقد 
حىت  eإىل اهللا تعاىل لعملناه ، فأنزل اهللا تعاىل ( سبح هللا ... ) حىت ختمها ، قال عبد اهللا : فقرأها علينا رسول اهللا  أحب

  ختمها ) .
  واآلية إنكار ملن يقول قوالً وال يفعله ، أو يعد وعداً ال يفي به .

فهام على جهة اإلنكار والتوبيخ على أن يقول اإلنسان عن نفسه من است ) ِملَ تـَُقوُلوَن َما ال تـَْفَعُلونَ : قوله تعاىل ( قال القرطبي
  اخلري ما ال يفعله ، أما يف املاضي فيكون كذباً ، وأما يف املستقبل فيكون خلفاً وكالمها مذموم .

أمر قد ال يفي  يء ، وأن السالمة غنيمة ، وأن األوىل أن اإلنسان ال يسأل أو يتمىنشويف اآلية تعريض بأن العافية ال يعدهلا  •
  بفعله ، أو يلزم نفسه مبا مل يلزمه اهللا به .

  وقد جاءت آيات يف معىن هذه اآلية : •
ُهْم َخيَْشْوَن ِهُم اْلِقَتاُل ِإَذا َفرِ أَملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن قِيَل َهلُْم ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة فـََلمَّا ُكِتَب َعَليْ كقوله تعاىل ( يٌق ِمنـْ

َنا اْلِقَتاَل َلْوال َأخَّْرتـََنا إِ    ) . َىل َأَجٍل َقرِيبٍ النَّاَس َكَخْشَيِة اللَِّه أَْو َأَشدَّ َخْشَيًة َوقَالُوا رَبـََّنا ِملَ َكَتْبَت َعَليـْ
ُسورٌَة ُحمَْكَمٌة َوذُِكَر ِفيَها اْلِقَتاُل رَأَْيَت الَِّذيَن ِيف قـُُلوQِِْم َمَرٌض يـَْنظُُروَن  َويـَُقوُل الَِّذيَن آَمُنوا َلْوال نـُزَِّلْت ُسورٌَة فَِإَذا أُْنزَِلتْ وقال تعاىل (

  ) . ِإلَْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت فََأْوَىل َهلُمْ 
  ) . بَاَر وََكاَن َعْهُد اللَِّه َمْسُؤوالً َوَلَقْد َكانُوا َعاَهُدوا اللََّه ِمْن قـَْبُل ال يـَُولُّوَن اْألَدْ وقال تعاىل (
ُلوَن اْلِكَتاَب أََفال تـَْعِقُلونَ وقال تعاىل (   ) . أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِربِّ َوتـَْنَسْوَن أَنـُْفَسُكْم َوأَنـُْتْم تـَتـْ

 - وهم ثالمثائة وبضعة عشر رجًال  -قلة املؤمنة معه : فلما عرب طالوت النهر هو وال) أيَلمَّا َجاَوزَُه ُهَو َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ( ف
  ملالقاة العدو ، ورأوا كثرة عدوهم وعد5م .

  ويدل لذلك أمور :فلم يعرب معه إال املطيع  •
تلك  : أن اهللا تعاىل قال ( فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه ) فاملراد بقوله ( الذين ءاَمُنوْا َمَعُه ) الذين وافقوه يف الحجة األولى

  الطاعة ، فلما ذكر اهللا تعاىل كل العسكر ، مث خص املطيعني بأMم عربوا النهر ، علمنا أنه ما عرب النهر أحد إال املطيعني.
ّين ) أي ليس من أصحايب يف : اآلية املتقدمة وهي قوله تعاىل حكاية عن طالوت ( َفَمن َشِرَب ِمْنُه فـََلْيَس مِ  الحجة الثانية

، وذلك أي ليتسببوا به إىل الرجوع) ال: ومعىن (َفَشرِبُوْا ِمْنهُ ، قمنا يف هذا األمر: لست أنت لذي يقول لغريهسفري، كالرجل ا
  لفساد دينهم وقلبهم .
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أن املقصود من هذا االبتالء أن يتميز املطيع عن العاصي واملتمرد ، حىت يصرفهم عن نفسه ويردهم قبل أن  الحجة الثالثة :
العدو ، وإذا كان املقصود من هذا االبتالء ليس إال هذا املعىن كان الظاهر أنه صرفهم عن نفسه يف ذلك يرتدوا عند حضور 

  الوقت وما أذن هلم يف عبور النهر.
  أي : ال قدرة لنا اليوم جبالوت وجنوده األشداء .) قَاُلوا ال طَاَقَة لََنا اْليَـْوَم ِبَجاُلوَت َوُجُنوِدِه ( 
  :اختلفوا يف القائلني هلذا على ثالثة أقوال و : قال ابن الجوزي  •

  : أMم الذين شربوا أكثر من غرفة ، فإMم انصرفوا ، ومل يشهدوا ، وكانوا أهل شك ونفاق ، قاله ابن عباس ، والسدي .  أحدها
  : أMم الذين قلت بصائرهم من املؤمنني ، قاله احلسن ، وقتادة ، وابن زيد . والثاني

  ول الذين جاوزوا معه ، وإمنا قال ذلك بعضهم لبعض ، ملا رأوا من قلتهم ، وهذا اختيار الزجاج .: أنه ق والثالث 
وقد دل قوله ( فشربوا منه ) على ِقلة صربهم ، وأMم ليسوا بأهل  وقد رجح هذا القول ابن جرير وابن عاشور وقال ابن عاشور :

فيحتمل أن ذلك قالوه طاقة لنا اليوم جبالوت وجنوده )  وزة النهر فقالوا ( الملزاولة احلروب ، ولذلك مل يلبثوا أن صرحوا بعَد جما
ملا رأوا جنود األعداء ، وحيتمل أMم كانوا يعلمون قوة العدو ، وكانوا يسرون اخلوف ، فلما اقرتب اجليشان ، مل يستطيعوا كتمان 

  ما Qم .
   وقدرته .أي : قال الذين يوقنون بلقاء اهللا ، مذكرين إلخواMم باهللا)  َل الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَنـَُّهْم ُمالُقو اللَّهِ اق( 
  معىن الظن هنا اليقني . والظن يطلق على اليقني . •

َها َمْصرِفاً كما يف قوله تعاىل ( ِإينِّ ظَنَـْنُت َأينِّ تعاىل (وكقوله  ،فأيقنوا :أي)  َورَأى اْلُمْجرُِموَن النَّاَر َفظَنُّوا أَنـَُّهْم ُمَواِقُعوَها وَملَْ جيَُِدوا َعنـْ
  ) . ُمالٍق ِحَسابَِيهْ 

مجاعة كثرية   –وأمره  –بإذن اهللا  –كم من مجاعة قليلة مؤمنة صابرة ، غلبت ) َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة بِِإْذِن اللَِّه ( 
  كافرة باغية .

واملعىن أنه ال عربة بكثرة العدد إمنا العربة ا اليوم ِجبَاُلوَت َوُجنوِدِه ) َال طَاقََة لَنَ وا ( د منه تقوية قلوب الذين قالاملراقال الرازي :  •
بالتأييد اإلهلي ، والنصر السماوي ، فإذا جاءت الدولة فال مضرة يف القلة والذلة ، وإذا جاءت احملنة فال منفعة يف كثرة 

  العدد والعدة. 
لكن األعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حىت ينكسر العدد  ،ن أن نفعل هكذا جيب علينا حنقال القرطبي :  •

: إمنا ويف البخارّي: وقال أبو الدرداء، وذلك مبا كسبت أيدينا!  من العدّو كما شاهدناه غري مرةالكبري منا قّدام اليسري
  تقاتلون بأعمالكم.

  ويف
ُ
فاألعمال فاسدة والضعفاء ُمْهَملون والصرب قليل واالعتماد ن إال بضعفائكم  ) ل ترزقون وتنصرو هقال (  eْسند أن النّيب امل

اصربوا َوَصاِبُروْا َورَاِبُطوْا واتقوا اهللا ) وقال ( َوَعَلى اهللا فتوكلوا ) وقال ( ِإنَّ اهللا َمَع الذين تقوى زائلة! قال اهللا تعاىل ( ضعيف وال
  َولََينُصَرنَّ اهللا َمن يَنُصرُُه ) وقال ( ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فاثبتوا واذكروا اهللا َكِثرياً لََّعلَُّكْم تـُْفَلُحوَن ) .اتقوا والذين ُهم حمُِّْسُنوَن ) وقال ( 

فهذه أسباب النصر وشروطه وهي معدومة عندنا غري موجودة فينا ، فإنا هللا وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحلَّ بنا! بل مل يبق 
إىل ذكره ، وال من الدِّين إالّ َرْمسُه لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد حىت استوىل العدّو شرقاً وغرباً براً وحبراً ، من اإلسالم 

  وَعّمت الفنت وعُظمت اَحملن وال عاصم إال من رِحم .
  بنصره وتوفيقه وتأييده .ن ) َواللَُّه َمَع الصَّاِبرِي( 



 ٤١٩

وحيتمل أن يكون قوًال من اهللا تعاىل ، وإن كان األول هذا قوًال للذين قالوا ( َكم ّمن ِفَئٍة قَِليَلٍة )  ن يكون: حيتمل أقال الرازي 
  أظهر.

  الفوائد :
  جيب على القائد أن مينع من ال يصلح للحري كاملخذل واملرجف .- ١
  أن من احلكمة اختبار اجلند ، ليظهر من أهل للقتال ، ومن ليس بأهل .- ٢
  ذ أمر اهللا .عباد اهللا ال ينفأن أكثر - ٣
ميَاَن بِاِهللا تـََعاَىل َوالتَّْصِديَق بِِلَقائِِه ِمْن أَْعَظِم َأْسَباِب الصَّْربِ َوالثََّباِت ِيف َمَواِقِف اجلِْ  - ٤ َالِد؛ فَِإنَّ الَِّذي يـُْؤِمُن بَِأنَّ َلُه ِإَهلًا َغالًِبا َأنَّ اْإلِ

َهلِيَّةِ َعَلى أَْمرِِه َميُدُُّه ِمبَُعونَ    . ِتِه اْإلِ
  أن القليل من الناس من يصري عند البلوى . - ٥
  أمهية اليقني وأنه حيمل اإلنسان على الصرب والتحمل . - ٦
  إثبات مالقاة اهللا . - ٧
  يلة الفئة الكثرية .لأنه قد تغلب الفئة الق - ٨
  فضيلة الصرب . - ٩
  إثبات املعية هللا تعاىل .-١٠

َنا َصْبرًا َوثـَبِّْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِ َوَلمَّا بـََرُزوا ِلجَ (   َهَزُموُهْم بِِإْذِن اللَِّه .  ينَ اُلوَت َوُجُنوِدِه قَاُلوا رَبـََّنا َأْفرِْغ َعَليـْ فـَ
َتَل َداُوُد َجاُلوَت َوآتَاُه اللَُّه اْلُمْلَك َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمُه ِممَّا َيَشاءُ  َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلَفَسَدِت اْألَْرُض  َوقـَ

ُلوَها َعَلْيَك بِاْلَحقِّ َوِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِلينَ .  َوَلِكنَّ اللََّه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمينَ    ) . تِْلَك آيَاُت اللَِّه نـَتـْ
  ] . ٢٥٢ – ٢٥٠[ البقرة : 

 ----------  
  من أصحاب طالوت . –وهم قليل  –أي : وملا واجه حزب اإلميان ) مَّا بـََرُزوا َولَ ( 
  : أي ملا صاروا يف الرباز وهو املتسع من األرض .قال الشوكاني  •
  ة .وشاهدوا ما هم عليه من الَعدد والُعدد وأيقنوا أMم غُري مطيقني هلم عاد) ِلَجاُلوَت َوُجُنوِدِه ( 
  جالوت أمري العمالقة . •
  داعني رQم .) قَاُلوا ( 

ا َوثـَّبْت أَْقَداَمَنا وانصرنا َعَلى القوم كما قال تعاىل عن أولئك ( َوَما َكاَن قـَْوَهلُْم ِإالَّ َأن قَاُلوْا ربـََّنا اغفر لََنا ُذنُوبـََنا َوِإْسرَافـََنا ِىف أَْمرِنَ 
يف قصة بدر أنه عليه السالم مل يزل يصلي ويستنجز من  يف كل املواطن ، وروي عنه eالكافرين ) وهكذا كان يفعل رسول اهللا 

اللهم بك أصول أجعلك يف حنورهم " وكان يقول ( اللهم إين أعوذ بك من شرورهم و ده ، وكان مىت لقي عدوًا قال ( اهللا وع
  ) .وبك أجول 

َنا َصْبراً  (   من عندك . أي : أنزل علينا صرباً ) َأْفرِْغ َعَليـْ
  أي : يف لقاء األعداء ، وجنبنا الفرار والعجز .) َمَنا َوثـَبِّْت َأْقَدا( 
  أي : وانصرنا بعونك وتأييدك على القوم الكافرين .)  َواْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ ( 

  ويف هذا تنبيه على أن قتاهلم إياهم إمنا هو لوصف كفرهم ال لغرض دنيوي



 ٤٢٠

َهَزُموُهْم بِِإْذِن اللَِّه (    م ، بإذنه تعاىل الكوين القدري .غلبوهم وقهروهم بنصر اهللا هلأي : ) فـَ
َتَل َداُوُد َجاُلوَت    جالوت قائد اجلبابرة . –عليه السالم  –أي : وقتل داود ) َوقـَ

  مع النبوة .) َوآتَاُه اللَُّه اْلُمْلَك ( 
  ت .يعين آتى داود ملك طالو :  قال ابن الجوزي

  وقيل : الزبور . قيل النبوة ،) َواْلِحْكَمَة ( 
  . eأي : مما يشاء اهللا من العلم الذي اختصه به ) َوَعلََّمُه ِممَّا َيَشاُء ( 

َعَة لَُبوٍس لَُّكْم لُِتْحِصَنُكْم ّمن بَْأِسُكْم ) .اىل يف قوله ( من ذلك ما ذكره تع   َوَعلَّْمَناُه َصنـْ
  ِىف السرد ) . أَِن اعمل سابغات َوَقّدرْ  وقال ( َوأَلَنَّا َلُه احلديد .

  قال تعاىل حكاية عنه ( ُعّلْمَنا َمنِطَق الطري ) .
َنا َداُووُد زَبُوراً اوقال تع   . ) وذلك ألنه كان حاكماً بني الناس ، فال بد وأن يعلمه اهللا تعاىل كيفية احلكم ىل ( َوءاتـَيـْ

أي : لوال يدفع عن قوم بآخرين ، كما دفع عن بين إسرائيل مبقاتلة ) ْرُض َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلَفَسَدِت اْألَ ( 
َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر طالوت وشجاعة داود هللكوا كما قال تعاىل ( َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َهلُدِّ

  ) . َولَيَـْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن يـَْنُصرُُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيزٌ ِفيَها اْسُم اللَِّه َكِثرياً 
: والذي يظهر : أن املدفوع Qم هم املؤمنون ، ولوال ذلك لفسدت األرض ، ألن الكفر كان يطبقها قال أبو حيان  •

إىل اهللا تعاىل ، إىل أن جعل ذلك يف أّمة  م يقوم باحلق ويدعوـويتمادى يف مجيع أقطارها ، ولكنه تعاىل ال خيلي زماناً من قائ
  . eحممد 

: لوال أن اهللا يدفع بعض الناس ببعض ، ويكف Qم فسادهم ، لغلب املفسدون ، وفسدت األرض ،  وقال الزمخشري •
  وبطلت منافعها ، وتعطلت مصاحلها من احلرث والنسل وسائر ما يعمر األرض. انتهى.

أي : مّن عليهم ورمحة Qم ، يدفع عنهم ببعضهم بعضاً ، وله احلكم واحلكمة ، واحلجة )  َلى اْلَعاَلِمينَ َوَلِكنَّ اللََّه ُذو َفْضٍل عَ ( 
  . على خلقه يف مجيع أفعاله وأقواله

  .أي : املذكورات من إماتة األلوف وإحيائهم ومتليك طالوت وإتيان التابوت واMزام جالوت وقتل داود إياه ومتلكه  )تِْلَك ( 
ُلوَها َعَلْيَك آيَ (  أي : ننزل  ( نتلوها عليك ) أي : هذه آيات اهللا اليت قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم) اُت اللَِّه نـَتـْ

  عليك جربيل Qا .
  أي : بالواقع الذي كان عليه األمر ، املطابق ملا بأيدي أهل الكتاب من احلق ، الذي يعلمه علماء بين إسرائيل .) بِاْلَحقِّ ( 
  يا حممد .)  َوِإنَّكَ  (
تنويهاً بشأنه وتثبيتاً لقلبه ، وتعريضاً باملنكرين رسالته ، وتأكيد اجلملة بإنَّ لالهتمام Qذا  eخطاب للرسول )  َلِمَن اْلُمْرَسِلينَ  (

كان بْدعًا من الرسل   اخلرب ، وجيء بقوله ( من املرسلني ) دون أن يقول : وإنك لرسول اهللا ، للرد على املنكرين بتذكريهم أنه ما
  ، وأنه أرسله كما أرسل من قبله ، وليس يف حاله ما ينقص عن أحواهلم.       ( تفسري ابن عاشور ) .

ٌل بعلم ذلك لوال وحي اهللا إذ ما كان ملثله ِقبَ األمم والرسل آية على صدق رسالته ، بأّن إعالمه بأخبار وقال رمحه اهللا : تذكري 
  . e حجة على املشركني وعلى أهل الكتاب الذين جحدوا رسالة حممدويف هذا كّله إليه ، 

  لها املؤمنون يف األمم املتقدمة ،: ويف هذه القصص معترب هلذه األمة يف احتمال الشدائد يف اجلهاد كما احتمقال القاسمي  •
ما جرى على األنبياء عليهم فكأنه قيل : قد عرفت Qذه اآليات  ،من الكفار واملنافقني  eكما أن فيها تسلية للرسول 



 ٤٢١

فال يعظمن عليك كفر من كفر بك ، وخالف من خالف عليك  ،السالم يف بين إسرائيل من اخلالف عليهم والرد لقوهلم 
فال عتب  ،وإمنا بعث الكل لتأدية الرسالة والمتثال األمر على سبيل االختيار والطوع ، ال على سبيل اإلكراه  ،ألنك مثلهم 
  هم وكفرهم . والوبال يف ذلك يرجع عليهم .عليك يف خالف

  الفوائد :
  أن من متام العبودية أن يلجأ العبد إىل ربه عند الشدائد . - ١
  أن التجاء اإلنسان إىل اهللا عند الشدائد سبب لنجاته . - ٢
  اضطرار اإلنسان إىل ربه يف تثبيت قدمه . - ٣
   دعاءه .أن من صدق اللجوء إىل اهللا وأحسن الظن به أجاب اهللا - ٤
  ل جالوت .تشجاعة داود حيث ق - ٥
  أن األنبياء ليس عندهم من العلم إال ما علمهم اهللا . - ٦
  أن اهللا يدفع الناس بعضهم ببعض لتصلح األرض .- ٧
  إثبات حكمة اهللا تعاىل . - ٨
  إثبات فضل اهللا على مجيع اخللق . - ٩
  أن القرآن كله حق من اهللا . -١٠
  . eإثبات رسالة النيب  -١١
  أن هناك رسًال غري الرسول . -١٢

َنا عِ (   يـْ ُهْم َمْن َكلََّم اللَُّه َورََفَع بـَْعَضُهْم َدرََجاٍت َوآتـَ يَسى اْبَن َمْرَيَم اْلبَـيـَِّناِت َوأَيَّْدنَاُه تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض ِمنـْ
ُهْم َمْن آَمَن َوِمنْـ ِبُروِح اْلُقُدِس َوَلْو َشاَء اللَُّه َما ا ُهْم قْـَتَتَل الَِّذيَن ِمْن بـَْعِدِهْم ِمْن بـَْعِد َما َجاَءتْـُهُم اْلبَـيـَِّناُت َوَلِكِن اْختَـَلُفوا َفِمنـْ

  ) . َمْن َكَفَر َوَلْو َشاَء اللَُّه َما اقْـَتتَـُلوا َوَلِكنَّ اللََّه يـَْفَعُل َما يُرِيدُ 
  ] . ٢٥٣[ البقرة : 

 ----------  
َوَلَقْد َفضَّْلَنا بـَْعَض النَِّبيَِّني خيرب تعاىل أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال () ْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض تِ ( 

َنا َداُوَد زَبُوراً    ) . َعَلى بـَْعٍض َوآتـَيـْ
الرسل منهم على األنبياء ، لتميزهم بالرسالة وقد أمجع العلماء على أن األنبياء بعضهم أفضل من بعض ، وأمجعوا على تفضيل 

  اليت هي أفضل من النبوة ، وأمجعوا على تفضيل أويل العزم منهم على بقيتهم ، وعلى تفضيل نبينا على اجلميع .
  فإن قيل : ما اجلمع بني هذه اآلية وبني األحاديث الواردة يف النهي عن التفضيل : •

اْصَطَفى ُحمَمَّدًا َعَلى  يَرُجَالِن َرُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمَني َوَرُجٌل ِمَن اْليَـُهوِد ، قَاَل اْلُمْسِلُم َوالَّذِ  اْسَتبَّ ( قَاَل كحديث أيب هريرة . 
، َفَذَهَب  يِّ َوْجَه اْليَـُهودِ اْصَطَفى ُموَسى َعَلى اْلَعاَلِمَني . فـََرَفَع اْلُمْسِلُم يََدُه ِعْنَد َذِلَك فـََلَطَم  يَوالَّذِ  يُّ اْلَعاَلِمَني ، فـََقاَل اْليَـُهودِ 

 : e اْلُمْسِلَم َفَسأََلُه َعْن َذِلَك ، فََأْخبَـَرُه فـََقاَل النَِّيبُّ  e فََأْخبَـَرُه ِمبَا َكاَن ِمْن أَْمرِِه َوأَْمِر اْلُمْسِلِم ، َفَدَعا النَِّيبُ  r ِإَىل النَِّيبِ  يُّ اْليَـُهودِ 
َجاِنَب نَّ النَّاَس َيْصَعُقوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة ، فََأْصَعُق َمَعُهْم ، فََأُكوُن أَوََّل َمْن يُِفيُق ، فَِإَذا ُموَسى بَاِطٌش َعَلى ُموَسى ، فَإِ  َال ُختَيـُِّروِين 

  ) متفق عليه . ، أَْو َكاَن ِممَِّن اْسَتثْـَىن اللَّهُ  ياْلَعْرِش ، َفَال أَْدرِى َأَكاَن ِفيَمْن َصِعَق فَأَفَاَق قـَْبلِ 
  . ) ...الَ تـَُفضُِّلوا بـَْنيَ أَنِْبَياِء اللَِّه  رواية ( ويف



 ٤٢٢

  الجمع من وجوه :
أن النهي يف احلديث حممول على ما إذا كان التفضيل يؤدي إىل توهم النقص يف املفضول أو الغض منه ، أو كان على  األول :

  وجه االزدراء به .
  العز ، وحافظ حكمي . واختاره اخلطايب ، والبغوي ، وابن تيمية ، وابن أيب

  أن النهي حممول على ما إذا كان التفضيل يؤدي إىل ا]ادلة واملخاصمة والتشاجر والتنازع . الثاني :
  ويؤيد هذا القول سبب ورود احلديث كما تقدم يف حديث أيب هريرة .

  لدليل .أن النهي حممول على ما إذا كان التفضيل مبجرد الرأي واهلوى ، ال مبقتضى ا الثالث :
  . eعلى سبيل التواضع منه  eأن Mيه  الرابع :

  أنه سيد ولد آدم . eأن النهي الوارد يف األحاديث كان قبل نزول اآليات ، وقبل أن يعلم النيب  الخامس :
ُهْم َمْن َكلََّم اللَُّه (    ، وكذلك آدم . eيعين موسى وحممداً ) ِمنـْ

  ) . ْكِليماً وََكلََّم اللَُّه ُموَسى تَ قال تعاىل ( 
  ) .َوَلمَّا َجاَء ُموَسى لِِميَقاتَِنا وََكلََّمُه رَبُُّه وقال تعاىل (

األنبياء يف السماوات حبسب تفاوت منازهلم عند  eكما ثبت يف حديث اإلسراء ، حني رأى النيب ) َورََفَع بـَْعَضُهْم َدرََجاٍت ( 
  اهللا .

، ومل يؤت أحدًا مثله هذه الفضيلة ،ألنه تعاىل اختذ إبراهيم خليالً  تفاوتة ، وذلك: أن املراد منه بيان أن مراتب الرسل ميحتمل 
ومجع لداود امللك والنبوة ومل حيصل هذا لغريه ، وسخر لسليمان اإلنس واجلن والطري والريح ، ومل يكن هذا حاصًال ألبيه داود 

u رعه ناسخ لكل الشرائع.، وحممد عليه السالم خمصوص بأنه مبعوث إىل اجلن واإلنس وبأن ش  
: أن املراد Qذه اآلية حممد عليه السالم ، ألنه هو املفضل على الكل ، وإمنا قال ( َورََفَع بـَْعَضُهْم درجات ) على سبيل ويحتمل 

من التنبيه والرمز كمن فعل فعًال عظيمًا فيقال له : من فعل هذا فيقول أحدكم أو بعضكم ويريد به نفسه ، ويكون ذلك أفخم 
  التصريح به .

َنا ِعيَسى اْبَن َمْريََم اْلبَـيـَِّناِت  يـْ أي: احلجج والدالئل القاطعات على صحة ما جاء بين إسرائيل به، من أنه عبد اهللا ورسوله  )َوآتـَ
  م .إليه

 َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِِّني َكَهْيَئِة الطَّْريِ فَأَنـُْفُخ ِفيِه فـََيُكوُن َوَرُسوًال ِإَىل َبِين ِإْسرائيَل َأينِّ َقْد ِجْئُتُكْم ِبآيٍَة ِمْن رَبُِّكْم َأينِّ كما قال تعاىل ( 
 َذِلَك َآليًَة َلُكْم ُكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن ِيف بـُُيوِتُكْم ِإنَّ ِيف َطْرياً بِِإْذِن اللَِّه َوأُْبرُِئ اْألَْكَمَه َواْألَبـَْرَص َوُأْحِيي اْلَمْوَتى بِِإْذِن اللَِّه َوأُنـَبُِّئُكْم ِمبَا تَأْ 

  ) . ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ 
 ُتَكلُِّم النَّاَس ِيف اْلَمْهِد وََكْهالً ِإْذ قَاَل اللَُّه يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ اذُْكْر نِْعَمِيت َعَلْيَك َوَعَلى َواِلَدِتَك ِإْذ أَيَّْدُتَك ِبُروِح اْلُقُدسِ وقال تعاىل ( 

ُفخُ  َوِإْذ َعلَّْمُتكَ  جنِْيَل َوِإْذ َختُْلُق ِمَن الطِِّني َكَهْيَئِة الطَّْريِ بِِإْذِين فـَتَـنـْ  ِفيَها فـََتُكوُن َطْرياً بِِإْذِين َوتـُْربُِئ اْألَْكَمَه اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوالتـَّْورَاَة َواْإلِ
ُهْم ِإْن َهَذا ِإالَّ َواْألَبـَْرَص بِِإْذِين َوِإْذ ُختْرُِج اْلَمْوَتى بِِإْذِين َوِإْذ كَ  َفْفُت َبِين ِإْسرائيَل َعْنَك ِإْذ ِجْئتَـُهْم بِاْلبَـيـَِّناِت فـََقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمنـْ

  ) . ِسْحٌر ُمِبنيٌ 
بن تيمية :  ملا ذكر اهللا املسيح يف القرآن قال ( ابن مرمي ) خبالف سائر األنبياء ويف اقوله تعاىل ( عيسى ابن مرمي ) قال  •

                            : نسبته إىل مرمي ، بأنه ابنها ليس هو ابن اهللا .    والثانية: بيان أنه مولود ، واهللا مل يولد ،  إحداهمافائدتان :  ذلك
  م .يعين: أن اهللا أيده جبربيل عليه السال )َوأَيَّْدنَاُه ِبُروِح اْلُقُدِس ( 



 ٤٢٣

  ضل من غريمها ؟ ذلك على أMما أفنبياء بالذكر ؟ وهل يدل : مل خص موسى وعيسى من بني األ فإن قيل •
، وأيضًا فأمتهما موجودون حاضرون يف هذا الزمان ، واجلواب : سبب التخصيص أن معجزا5ما أبر وأقوى من معجزات غريمها 

هذان الرسوالن مع علو فتخصيصهما بالذكر تنبيه على الطعن يف أمتهما ، كأنه قيل : ، وأمم سائر األنبياء ليسوا موجودين 
  الواجب عليهم يف طاعتهما أعرضوا.درجتهما وكثرة معجزا5ما مل حيصل االنقياد من أمتهما ، بل نازعوا وخالفوا ، وعن 

ا اقتتل األمم الذين جاءوا بعد أي : لو أراد اهللا م) َوَلْو َشاَء اللَُّه َما اقْـَتَتَل الَِّذيَن ِمْن بـَْعِدِهْم ِمْن بـَْعِد َما َجاَءتْـُهُم اْلبَـيـَِّناُت ( 
م الرسل من بعد احلجج الباهرة والرباهني الساطعة اليت جاء5م Qا الرسل ، فلو شاء اهللا ما تنازعوا وال اختلفوا وال تقاتلوا ، وجلعله

  متفقني على اتباع الرسل .
  أي : من بعد الرسل.)  ْن بـَْعِدِهمْ َوَلْو َشاَء اللَُّه َما اقْـَتَتَل الَِّذيَن مِ قوله تعاىل ( قال القرطبي :  •

  قيل : الضمري ملوسى وعيسى ، واالثنان مجع ، وقيل : من بعد مجيع الرسل ، وهو ظاهر اللفظ.
وقيل : إن القتال إمنا وقع من الذين جاءوا بعدهم وليس كذلك املعىن ، بل املراد ما اقتتل الناس بعد كل نّيب ، وهذا كما تقول : 

بعتها ، فجاز لك هذه العبارة وأنت إمنا اشرتيت فرساً وبعته مث آخر وبعته ، مث آخر وبعته ، وكذلك هذه النوازل  اشرتيت خيًال مث
إمنا اختلف الناس بعد كل نّيب فمنهم من آمن ومنهم من كفر بغيًا وحسدًا وعلى حطام الدنيا ، وذلك كله بقضاء وقدر وإرادة 

  ن ولكنه املستأثر ِبسّر احلكمة يف ذلك الفعل ملا يريد .من اهللا تعاىل ، ولو شاء خالف ذلك لكا
  أي : ولكن اهللا مل يشأ هدايتهم بسبب اختالفهم يف الدين وتشعب مذاهبهم وأهوائهم .) َوَلِكِن اْختَـَلُفوا ( 
ُهْم َمْن آَمَن (    أي : فمنهم من ثبت على اإلميان .) َفِمنـْ
ُهْم َمْن َكَفَر (    حاد وكفر .أي : ومنهم من ) َوِمنـْ
  أي : لو شاء اهللا جلعل البشر على طبيعة املالئكة ال يتنازعون وال يقتتلون .) َوَلْو َشاَء اللَُّه َما اقْـَتتَـُلوا ( 
  كل ذلك عن قضاء اهللا وقدره .)  َوَلِكنَّ اللََّه يـَْفَعُل َما يُرِيدُ ( 

  الفوائد :
  أن الرسل عليهم السالم يتفاضلون . - ١
  يؤتيه من يشاء . أن فضل اهللا - ٢
  إثبات الكالم هللا تعاىل .- ٣
  أن كالم اهللا لإلنسان يعترب رفعة . - ٤
  إثبات نبوة عيسى . - ٥
  أن عيسى مولود . - ٦
  الرد على النصارى يف زعمهم أن عيسى إله . - ٧
  إثبات املشيئة هللا تعاىل . - ٨
  بيان حكمة اهللا يف انقسام الناس إىل مؤمن وكافر . - ٩
  
  
  
  



 ٤٢٤

  .) َفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُمونَ يـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِممَّا َرزَقْـَناُكْم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأِتَي يـَْوٌم ال بـَْيٌع ِفيِه َوال ُخلٌَّة َوال شَ يَا أَ (  
  ] . ٢٥٤[ البقرة : 

 --------  
  نداء فيه ثالثة فوائد :تصدير اخلطاب Qذا ال )يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ( 

  العناية واالهتمام به والتنبيه . األولى :
  اإلغراء ، وأن من يفعل ذلك فإنه من اإلميان ، كما تقول يا ابن األجود ُجد . الثانية :
  أن امتثال هذا األمر  يعد من مقضيات اإلميان ، وأن عدم امتثاله يعد نقصاً يف اإلميان . الثالثة :

 من مال اهللا الذي منحكم إياه ، ادفعوا الزكاة وأنفقوا يف وجوه اخلري والرب سبيل اهللا يفأي : أنفقوا ) مَّا َرزَقْـَناُكْم أَْنِفُقوا مِ ( 
  . والصاحلات

توجه إال على والوعيد ال ي كالوعد  الَّ بـَْيٌع ِفيِه َوَال ُخلٌَّة )ّمن قـَْبِل أَن يَْأِتَى يـَْوٌم خمتص بالزكاة ، ألن قوله (  هذا األمر قيل :
  الواجب .

: هذا األمر يتناول الواجب واملندوب ، وليس يف اآلية وعيد ، فكأنه قيل : حصلوا منافع اآلخرة حني تكونون  وقال األكثرون
  . يف الدنيا ، فإنكم إذا خرجتم من الدنيا ال ميكنكم حتصيلها واكتساQا يف اآلخرة

جلهاد : والدليل عليه أنه مذكور بعد األمر باجلهاد ، فكان املراد منه اإلنفاق يف اجلهاد أن املراد منه اإلنفاق يف ا والقول الثالث :
  ، وهذا قول األصم .

  يعين يوم القيامة .) ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأِتَي يـَْوٌم ( 
فال تنفعه صداقة أحد بل أي : ال تستطيعون أن تفتدوا نفوسكم مبال تقدمونه ، ولو جاء مبلء األرض ذهبًا ، ) ال بـَْيٌع ِفيِه ( 

  وال نسابته .
ِه أُولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّاٌر فـََلْن يـُْقَبَل ِمْن َأَحِدِهْم ِملُء اْألَْرِض َذَهبًا َوَلِو افْـَتَدى بِ كما قال تعاىل (

  ) . َوَما َهلُْم ِمْن نَاِصرِينَ 
نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َوال يـََتَساَءُلونَ (وقال تعاىل    ) . فَِإَذا نُِفَخ ِيف الصُّوِر َفال أَْنَساَب بـَيـْ

  ( فاليوم َال يـُْؤَخُذ ِمنُكْم ِفْديٌَة ) .تعاىل فالبيع ههنا مبعىن الفدية ، كما قال 
َها َعْدٌل ) تعاىل وقال    ( َوَال يـُْقَبُل ِمنـْ

َها ) . فكأنه قال : من قبل أن يأيت يوم ال جتارة ( َوِإن تـَْعِدْل ُكلَّ عَ تعاىل وقال   فيه فتكتسب ما تفتدي به من ْدٍل الَّ يـُْؤَخْذ ِمنـْ
  العذاب .

والثاين : أن يكون املعىن : قدموا ألنفسكم من املال الذي هو يف ملككم قبل أن يأيت اليوم الذي ال يكون فيه جتارة وال مبايعة 
  حىت يكتسب شيء من املال.

قال سبحانه وتعاىل ( وال بيع ) ألن عادة اإلنسان أن ينتفع بالشيء عن طريق البيع والشراء ، فيشرتي ما ينفعه ، ويبيع وإمنا  •
  ما يضره ، لكن يوم القيامة ليس فيه بيع .

  أي : وال صديق يدفع عنكم العذاب .) َوال ُخلٌَّة ( 
َويـَْوَم القيامة ( َعُدوٌّ ِإالَّ املتقني ) وقال ( َوتـََقطََّعْت Qُِِم األسباب ) وقال : كما قال تعاىل ( األخالء يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض 
  َيْكُفُروَن بـَْعُضُكْم بِبَـْعٍض َويـَْلَعُن بـَْعُضُكْم بـَْعضاً ) .



 ٤٢٥

  أي : وال شفيعاً يشفع لكم ليحط عنكم من سيئاتكم إال أن يأذن اهللا تعاىل .) َوال َشَفاَعٌة ( 
َولََقْد لدنيا ، قال تعاىل ( وحده ، وال يكون معه شيء مما حصله يف ا جييء: املقصود من اآلية أن اإلنسان قال الرازي  •

  ( َونَرِثُُه َما يـَُقوُل َويَْأتِيَنا فـَْرداً ) . اكم َورَاَء ُظُهورُِكْم ) وقال ِجْئُتُمونَا فرادى َكَما خلقناكم َأوََّل َمرٍَّة َوتـَرَْكُتْم مَّا خولن
َوأَْنِفُقوا ِمْن َما َرزَقْـَناُكْم ِمْن قـَْبِل أَْن يَْأِيتَ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت نبغي على اإلنسان أن ينفق قبل هجوم املوت عليه ، قال تعاىل (وي •

  ) . فـَيَـُقوَل َربِّ َلْوال َأخَّْرَتِين ِإَىل َأَجٍل َقرِيٍب فََأصَّدََّق َوَأُكْن ِمَن الصَّاِحلِنيَ 
َلَعلِّي أَْعَمُل َصاِحلاً ِفيَما تـَرَْكُت َكالَّ ِإنـََّها َكِلَمٌة ُهَو قَائُِلَها َوِمْن َورَائِِهْم .  ىتَّ ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل َربِّ اْرِجُعونِ حَ وقال تعاىل (

َعُثونَ    ) . بـَْرزٌَخ ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ
رُْكْم َما يـََتذَكَُّر ِفيِه َمْن َتذَكََّر َوَجاءَ َوُهْم َيْصَطرُِخوَن ِفيَها رَبـََّنا أَ وقال تعاىل ( َر الَِّذي ُكنَّا نـَْعَمُل أَوَملَْ نـَُعمِّ ُكُم ْخرِْجَنا نـَْعَمْل َصاِحلًا َغيـْ

  ) . النَِّذيُر َفُذوُقوا َفَما لِلظَّاِلِمَني ِمْن َنِصريٍ 
  واعلم أن السبب يف عدم اخللة والشفاعة يوم القيامة أمور : •
ُهْم يـَْوَمِئٍذ َشْأن ) .أ أحدها :    ن كل أحد يكون مشغوالً بنفسه ، على ما قال تعاىل ( ِلُكّل امرىء ّمنـْ
يـَْوَم تـََرْونـََها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا أَْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت غالب على كل أحد ، على ما قال ( أن اخلوف الشديد  والثاني : 

  ى الناس سكارى َوَما ُهم بسكارى ) .َمحٍْل َمحَْلَها َوتـَرَ 
ة واجبة ومستحبة ، ليكون هلم وهذا من لطف اهللا بعباده أن أمرهم بتقدمي شيء مما رزقهم اهللا ، من صدققال السعدي :  •

ألرض يف يوم حيتاج فيه العاملون إىل مثقال ذرة من اخلري ، فال بيع فيه ولو افتدى اإلنسان نفسه مبلء ا ذخرًا وأجرًا موفراً 
ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ، ومل ينفعه خليل وال صديق ال بوجاهة وال بشفاعة ، وهو اليوم الذي  ذهباً 

  .فيه خيسر املبطلون وحيصل اخلزي على الظاملني 
حق اهللا وحق عباده وتعدوا احلالل وهم الذين وضعوا الشيء يف غري موضعه ، فرتكوا الواجب من  )  َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُمونَ ( 

لوق مثله ، فلهذا إىل احلرام ، وأعظم أنواع الظلم الكفر باهللا الذي هو وضع العبادة اليت يتعني أن تكون هللا فيصرفها الكافر إىل خم
ىل (إن الشرك لظلم الظلم التام ، كما قال تعاوهذا من باب احلصر ، أي : الذين ثبت هلم  قال تعاىل ( والكافرون هم الظاملون )

  ( تفسري السعدي ) .) عظيم
  الفوائد :

  األمر باإلنفاق يف سبيل اهللا ومرضاته . - ١
  فضيلة اإلنفاق مما أعطانا اهللا .- ٢
  بيان مّنة اهللا علينا يف الرزق .- ٣
  أن اإلنسان إذا مات انقطع عمله .- ٤
  ينبغي على اإلنسان اإلنفاق يف حياته قبل موته . - ٥
  مة دار جزاء ال دار عمل .أن القيا - ٦
  أن الدنيا هي دار العمل ، فاليوم عمل وال حساب وغداً حساب وال عمل . - ٧
  أن يوم القيامة ال ينفع إال العمل الصاحل من إنفاق وغريه . - ٨
  أن الكفر أعظم الظلم . - ٩
  



 ٤٢٦

ٌة َوَال نـَْوٌم لَُّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرِض َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ اللَُّه َال ِإلَـَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم َال تَْأُخُذُه ِسنَ  (  
َألْرَض َوَال يـَُؤوُدُه ْرِسيُُّه السََّماَواِت َوابِِإْذنِِه يـَْعَلُم َما بـَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَال ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء مِّْن عْلِمِه إالَّ بَما َشاء َوِسَع كُ 

 م ) .ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظي
 -------  

يَا أَبَا اْلُمْنِذِر (  eقَاَل َرُسوُل اللَِّه  :َعْن ُأَىبِّ ْبِن َكْعٍب قَالَ  هذه اآلية أعظم سورة يف القرآن الكرمي كما جاء يف صحيح مسلم
َتاِب اللَِّه َمَعَك آيٍَة ِمْن كِ  يُّ يَا أَبَا اْلُمْنِذِر أََتْدرِى أَ  :َوَرُسولُُه أَْعَلُم . قَاَل  قَاَل قـُْلُت اللَّهُ  ؟َعَك أَْعَظُم مَ  آيٍَة ِمْن ِكَتاِب اللَّهِ  يُّ أََتْدرِى أَ 
  ر ) رواه مسلم .َواللَِّه لِيَـْهِنَك اْلِعْلُم أَبَا اْلُمْنذِ «  َوقَالَ  يَصْدرِ  اْلَقيُّوُم . قَاَل َفَضَرَب ِيف  يُّ . قَاَل قـُْلُت اللَُّه الَ ِإلََه ِإالَّ ُهَو احلَْ  ؟أَْعَظُم 

 ) أي : ليكن العلم هنيئاً لك . رَواللَِّه لِيَـْهِنَك اْلِعْلُم أَبَا اْلُمْنذِ ( 
آليات له ليتعرف على هذا املعىن من بني آالف االذي أهّ  Qذا البصر والفقه والفهم يف كتاب اهللا تبارك وتعاىل eهنأه النيب  •

 هي أعظم آية يف كتاب اهللا عز وجل . القرآنية ، فحكم بأن هذه اآلية
  م آية ؟اذا هي أعظمل •

  وشرف الذكر بشرف املذكورألن شرف العلم بشرف املعلوم ...... 
األمساء بأمساء ترجع إليها سائر  بل تتعلق ل تتعلق بأعظم األمساء والصفات ،تتعلق بأمساء اهللا عز وجل وصفاته ب فهذه اآلية

  اآلية أعظم من غريها . احلسىن اليت تدل على أوصاف الكمال ، ولذلك كانت هذه
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا : وليس يف القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي ، وإمنا ذكر اهللا يف  •

  أول سورة احلديد وآخر سورة احلشر عدة آيات ال آية واحدة .
آٍت َفَجَعَل َحيُْثو ِمَن الطََّعاِم ، فََأَخْذتُُه ، َوقـُْلُت  ِحبِْفِظ زََكاِة َرَمَضاَن ، فَأَتَاِين  eَرُسوُل اللَِّه  وَكََّلِين ( قَاَل  tُهَريـَْرَة  َعْن َأِىب  •

َحاَجٌة َشِديَدٌة . قَاَل َفَخلَّْيُت َعْنُه فََأْصَبْحُت فـََقاَل ُحمَْتاٌج ، َوَعَلىَّ ِعَياٌل ، َوِىل  . قَاَل ِإينِّ  eَواللَِّه َألْرفـََعنََّك ِإَىل َرُسوِل اللَِّه 
قَاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة َوِعَياًال فـََرِمحُْتُه ، َفَخلَّْيُت » . يَا أَبَا ُهَريـَْرَة َما فـََعَل َأِسريَُك اْلَبارَِحَة «  e النَِّيبُّ 

ِإنَُّه َسيَـُعوُد . فـََرَصْدتُُه َفَجاَء َحيُْثو ِمَن  eفـََعَرْفُت أَنَُّه َسيَـُعوُد لَِقْوِل َرُسوِل اللَِّه » . َما ِإنَُّه َقْد َكَذَبَك َوَسيَـُعوُد أَ « َسِبيَلُه . قَاَل 
اٌج ، َوَعَلىَّ ِعَياٌل َال أَُعوُد ، فـََرِمحُْتُه ، َفَخلَّْيُت َسِبيَلُه ُحمْتَ  فَِإينِّ  . قَاَل َدْعِين  eالطََّعاِم فََأَخْذتُُه فـَُقْلُت َألْرفـََعنََّك ِإَىل َرُسوِل اللَِّه 

قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة َوِعَياًال ، » . يَا أَبَا ُهَريـَْرَة ، َما فـََعَل َأِسريَُك «  eَرُسوُل اللَِّه  فََأْصَبْحُت ، فـََقاَل ِيل 
فـََرَصْدتُُه الثَّالَِثَة َفَجاَء َحيُْثو ِمَن الطََّعاِم ، فََأَخْذتُُه فـَُقْلُت » . أََما ِإنَُّه َقْد َكَذَبَك َوَسيَـُعوُد  : ُت َسِبيَلُه . قَالَ فـََرِمحُْتُه َفَخلَّيْ 

َفُعَك اللَُّه  تـَُعوُد . قَاَل َدْعِين ُمثَّ  ، َوَهَذا آِخُر َثَالِث َمرَّاٍت أَنََّك تـَْزُعُم َال تـَُعودُ  eَألْرفـََعنََّك ِإَىل َرُسوِل اللَِّه  أَُعلِّْمَك َكِلَماٍت يـَنـْ
اْلَقيُّوُم ) َحىتَّ َختِْتَم اآليََة ، فَِإنََّك َلْن  يُّ ( اللَُّه َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو احلَْ  يِّ Qَِا . قـُْلُت َما ُهَو قَاَل ِإَذا أََوْيَت ِإَىل ِفرَاِشَك فَاقْـَرْأ آيََة اْلُكْرسِ 

َما «  eَرُسوُل اللَِّه   ِيل اَل َعَلْيَك ِمْن اللَِّه َحاِفٌظ َوَال يـَْقَربـَنََّك َشْيطَاٌن َحىتَّ ُتْصِبَح . َفَخلَّْيُت َسِبيَلُه فََأْصَبْحُت ، فـََقالَ يـَزَ 
َفُعِين َكِلَماٍت ،   قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َزَعَم أَنَُّه يـَُعلُِّمِين » . فـََعَل َأِسريَُك اْلَبارَِحَة  » .  يَ َما هِ « اللَُّه Qَِا ، َفَخلَّْيُت َسِبيَلُه . قَاَل  يـَنـْ

زَاَل َلْن يَـ  اْلَقيُّوُم ) َوقَاَل ِيل  يُّ ِمْن أَوَِّهلَا َحىتَّ َختِْتَم ( اللَُّه الَ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو احلَْ  يِّ ِإَذا أََوْيَت ِإَىل ِفرَاِشَك فَاقْـَرْأ آيََة اْلُكْرسِ  قـُْلُت قَاَل ِيل 
أََما ِإنَُّه َقْد «  e ٍء َعَلى اخلَْْريِ . فـََقاَل النَّيبُّ يْ َعَلْيَك ِمَن اللَِّه َحاِفٌظ َوَال يـَْقرََبَك َشْيطَاٌن َحىتَّ ُتْصِبَح ، وََكانُوا َأْحَرَص شَ 

  ) رواه البخاري .َذاَك َشْيطَاٌن «قَاَل الَ . قَاَل » . َرَة يْـ َصَدَقَك َوُهَو َكُذوٌب ، تـَْعَلُم َمْن ُختَاِطُب ُمْنُذ َثَالِث لََياٍل يَا أَبَا ُهرَ 
  لأللوهية هللا تعاىل . ، متضمن اسم من أمساء اهللا ) ( اهللاُ 



 ٤٢٧

املألوه املعبود الذي تعبده اخلالئق ، وتتأله له حمبة وتعظيمًا وخضوعًا له ، وفزعًا إليه يف احلوائج والنوائب ، ملا له من  :ومعناه 
  ية ، وهي صفات الكمال .صفات األلوه

  ال يعرف أحد تسمى به ال يف اجلاهلية وال يف اإلسالم ، وهو خمتص باهللا لفظاً ومعىن . •
  .أي أن هذا اللفظ ال يصح أن يسمى به أحد  لفظاً :

  أي أن الصفة اليت تضمنها هذا االسم وهي اإلهلية ال يصلح شيء منها للمخلوق . ومعنى : 
  منها . وال يأيت بعد شيءأي أن أمساء اهللا تأيت بعده لفظاً ومعىن :  مجيع األمساء ترجع إليه •
، وهذه الصفة ترجع إليها مجيع الصفات  هذا االسم يتضمن صفة اإلهلية وهي أوسع الصفاتأن : أي ترجع إليه معىن ومعىن  
.  
  اآلثار املرتتبة على معرفتنا Qذا : •

النفس واألهل والولد والدنيا مجيعًا ، ألنه املألوه املعبود وحده وهو املنعم املتفضل  حمبة اهللا حمبة عظيمة تتقدم على حمبة أوًال :
  وحده .
  تعظيمه سبحانه وإجالله وإخالص العبودية له وحده من توكل وخوف ورجاء ورغبة ورهبة وغري ذلك من أنواع العبادات . ثانياً :
  وسقوط اخلوف واهليبة من اخللق والتعلق Qم .: الشعور بالعزة به سبحانه والتعلق به وحده ، ثالثاً 
  : طمأنينة القلب وسعادته وأنسه باهللا .رابعاً 

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

ه باطلة، لكون ما نواهيه، وكل ما سوى اهللا تعاىل باطل، فعبادة ما سواًا أوامره جمتنب لربه، ممتثالً  اً العبد مستحقا أن يكون عبد
  . من أنواع العبادة ستحق شيئاً فلم يمن مجيع الوجوه، اً فقري  اً مدبر  اً ناقص اً سوى اهللا خملوق

ي واإلثبات فيد احلصر وطريقة النفتمجلة  إله إال هو ) هذه المنفرد باأللوهية، وذلك من قوله ( هذه اآلية خيرب اهللا بأنه  يف •
  هذه من أقوى صيغ احلصر .

  ففيها نفي استحقاق غري اهللا العبادة ، وإثبات استحقاق األلوهية والعبودية هللا تعاىل .
  : إخبار بأنه املنفرد باإلهلية جلميع اخلالئق . ال ابن كثيرق •
: فأخرب أنه اهللا ، الذي له مجيع معاين األلوهية ، وأنه ال يستحق األلوهية والعبودية إال هو ، وعبودية غريه  وقال السعدي •

  باطلة .
لََه ُهَو اَلَِّذي يُطَاُع ، َحمَبًَّة َوَخْوفًا َوَرَجاًء . َوِمْن َمتَاِم  تـَْقَتِضي َأالَّ حيُِبَّ ، َال ِإَلَه ِإالَّ اَللَُّه  ل :قـَوْ :  قال ابن رجب • ِسَواُه ، فَِإنَّ َاْإلِ

اَللَُّه ملَْ َيْكُمْل تـَْوِحيُدُه َوَال ِصْدقُُه َه َشْيًئا ِممَّا حيُِبُُّه َحمَبَِّتِه َحمَبَُّة َما حيُِبُُّه ، وََكرَاَهُة َما َيْكَرُهُه ، َفَمْن َأَحبَّ َشْيًئا ِممَّا َيْكرَُه اَللَُّه ، أَْو َكرِ 
َذِلَك (ىل اَللَُّه ، َوَما َأَحبَُّه ِممَّا َيْكَرُهُه . قَاَل تـََعاِيف قـَْولِِه : َال ِإَلَه ِإالَّ اَللَُّه ، وََكاَن ِفيِه ِمْن اَلشِّْرِك َاْخلَِفيِّ ِحبَْسِب َما َكرَِهُه ِممَّا حيُِبُُّه 

  م ) .َوانَُه فََأْحَبَط أَْعَماهلَُ اتـَّبَـُعوا َما َأْسَخَط اللََّه وََكرُِهوا رِضْ بِأَنـَُّهُم 
  : فضائل كلمة التوحيد •

ْخَالِص ، َوَشَهاَدُة َاحلَْقِّ َوَدْعَوُة َاحلَْقِّ ، َوبـَرَاءٌة ِمْن اَلشِّْرِك ، َوِألَْجِلَها ُخِلقَ  أوًال :    َاْخلَْلُق . َوِهَي َكِلَمُة َاْإلِ



 ٤٢٨

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدو ( ا قَاَل تـََعاَىل َكمَ    ن ) .َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ
  .َوِألَْجِلَها أُْرِسَلْت اَلرُُّسُل َوأُْنزَِلْت اَْلُكُتُب  ثانياً :

  ن ) .الَّ أَنَا فَاْعُبُدو َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه ال ِإلََه إِ ( قَاَل تـََعاَىل 
  ) . نَا فَاتـَُّقونِ يـُنَـزُِّل اْلَمالِئَكَة بِالرُّوِح ِمْن أَْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َأْن أَْنِذُروا أَنَُّه ال ِإلََه ِإالَّ أَ وقال تعاىل ( 

َنَة : َما أَنـَْعَم اَللَُّه  َعَلى ِعَباِدِه ِمْن اَلنـََّعمِ َوَهِذِه َاْآليَُة أَوَُّل َما َعدََّد  َعَلى ِيف ُسورَِة اَلنـَِّعِم اَلَِّيت ُتَسمَّى ُسورَة اَلنَّْحِل ، َوِهلََذا قَاَل اِْبُن ُعيَـيـْ
نَِّة َكاْلَماِء اَْلَبارِِد ِألَْهِل اَلدُّنـَْيا؛ َوِألَْجِلَها أُِعدَّْت َداُر َاجلَْ  اَْلِعَباِد  نِْعَمًة أَْعَظَم ِمْن أَْن َعرَّفـَُهْم َال ِإلََه ِإالَّ اَللَُّه ، َوِإنَّ َال إِلََه ِإالَّ اَللَُّه ِألَْهلِ 

َها َكاَن ِمْن أَْهِل َداِر اَلثـََّواِب ، َوَمْن َردََّها َكاَن ِمْن أَْهِل اَْلِعَقا، ِيف َاْآلِخَرِة ، اَلثـََّواِب َوَداُر اَْلِعَقاِب  ِمْن وَ ب ، َفَمْن قَاَهلَا َوَماَت َعَليـْ
  .َأْجِلَها أُِمَرْت اَلرُُّسُل بِاجلَِْهاِد ، َفَمْن قَاَهلَا ُعِصَم َمالُُه َوَدُمُه 

  .َمثَُن َاْجلَنَِّة   هي ثالثاً :

  ة ) رواه أبو داود .َمْن َكاَنْت آِخَر َكَالِمِه َدَخَل َاْجلَنَّ (  eقال 
 َجنَاٌة ِمْن اَلنَّاِر . وهي  رابعاً :

َع اَلنَِّيبَّ    َخرََّجُه ُمْسِلٌم  .  ُمَؤذِّنًا يـَُقوُل : َأْشَهُد َأْن َال إِلََه ِإالَّ اَللَُّه ، فـََقاَل َخرََج ِمْن اَلنَّارِ  e َومسَِ
  َأْحَسُن َاحلََْسَناِت :  وهي خامساً :

نَِّة ، َويـَُباِعُدِين ِمْن اَلنَّاِر ، قَاَل : ِإَذا َعِمْلَت َسيَِّئًة فَاْعَمْل َحَسَنًة قـُْلُت : يَا َرُسوَل اَللَِّه ! َعلِّْمِين َعَمًال يـَُقرُِّبِين ِمَن َاجلَْ ( قَاَل أَبُو َذرٍّ :
  ت ) .ْحَسُن َاحلََْسَنا، فَِإنـََّها َعْشُر أَْمثَاِهلَا قـُْلُت : يَا َرُسوَل اَللَِّه ، َال ِإلََه ِإالَّ اَللَُّه ِمَن َاحلََْسَناِت ؟ قَاَل ِهَي أَ 

ميَاِن ِيف اَْلَقْلِب َوهِ  سادساً : ُد َما ُدِرَس ِمَن َاْإلِ   .َي : ُجتَدِّ
ُد ِإميَانـََنا ؟ قَاَل : ُقولُوا : َال إَِلَه ِإالَّ اَللَّ ( قَاَل ِألَْصَحابِِه  eاَْلُمْسَنِد َأنَّ اَلنَِّيبَّ  كما يف ُدوا ِإميَاَنُكْم قَاُلوا َكْيَف ُجنَدِّ   ه ) .َجدِّ
   َال يـَْعِدُهلَا َشْيٌء ِيف اَْلَوْزِن ، فـََلْو ُوزَِنْت اَلسََّماِء َواْألَْرِض َرَجَحْت Qِِنَّ . َوِهَي اَلَِّيت  سابعاً :

لَُّه ، فَِإنَّ اَلسََّماَواِت أَنَّ نُوًحا قَاَل ِالبِْنِه ِعْنَد َمْوتِِه : آُمُرَك ِبَال ِإلَِه ِإالَّ اَل ( e َكَما ِيف اَْلُمْسَنِد َعْن َعْبِد اَللَِّه ْبِن َعْمرٍو َعْن اَلنَِّيب 
ُهنَّ  َال ِإلََه ِإالَّ اَللَّ  َهَمٍة َقَصَمتـْ ْبَع ُكنَّ ِيف َحْلَقٍة ُمبـْ ْبَع َواْألََرِضَني اَلسَّ   ه ) .اَلسَّ

 َشْيًئا أَذُْكُرَك ِبِه َوأَْدُعوَك بِِه ، قَاَل : يَا قَاَل : يَا َربُّ َعلِّْمِين  uَأنَّ ُموَسى (  e َعْن اَلنَِّيب . َوِفيِه أَْيًضا َعْن َعْبِد اَللَِّه ْبِن َعْمرٍو 
َا ُموَسى ! ُقْل َال ِإَلَه ِإالَّ اَللَُّه ، قَاَل : يَا َربِّ ! ُكلُّ ِعَباِدَك يـَُقولُوَن َهَذا . قَاَل : ُقْل َال ِإَلَه ِإالَّ   اَللَُّه . فـََقاَل : َال ِإلََه ِإالَّ أَْنَت ، ِإمنَّ

ْبعَ أُرِيُد َشْيئً  ْبَع َوَعاِمَرُهنَّ َغْريِي َواْألََرِضَني اَلسَّ  ِيف ِكفٍَّة ، َوَال ِإَلَه ِإالَّ اَللَُّه ِيف ِكفٍَّة ا َختُصُِّين ِبِه . قَاَل : يَا ُموَسى ! َلْو َأنَّ اَلسََّماَواِت اَلسَّ
  ه ) .، َماَلْت Qِِنَّ َال إِلََه ِإالَّ اَللَّ 

  اَلذِّْكِر . َوِهَي أَْفَضُل  ثامناً :
  ه ) رواه الرتمذي .أَْفَضُل اَلذِّْكِر َال ِإلََه ِإالَّ اَللَّ  ع (َكَما ِيف َحِديِث َجاِبٍر اَْلَمْرُفو 

  ومن أعظم فضائلها : تاسعاً :
ْحَدُه َال َشرِيَك لَُه ، لَُه اَْلُمْلُك َولَُه َاحلَْْمُد َوُهَو َال ِإلََه ِإالَّ اَللَُّه وَ ( َمْن قَاَل  e َعْن اَلنَِّيب  tِيف اَلصَِّحيَحْنيِ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة ما جاء 

ْنُه ِماَئُة َسيَِّئٍة ، وََكاَنْت َلُه ِحْرزًا ِمْن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ، ِمائََة َمرٍَّة َكاَنْت لَُه َعْدُل َعْشِر رِقَاٍب ، وَُكِتَب َلُه ِماَئُة َحَسَنٍة ، َوحمَُِي عَ 
  ك ) .اِن يـَْوَمُه َذِلَك َحىتَّ ُميِْسَي ، وَملَْ يَْأِت بِأَْفَضَل ِممَّا َجاَء بِِه ، ِإالَّ َأَحٌد َعِمَل َأْكثـََر ِمْن َذلِ اَلشَّْيطَ 

  ل ) .نـُْفٍس ِمْن َوَلِد ِإْمسَاِعيَمْن قَاَهلَا َعْشَر َمرَّاٍت َكاَن َكَمْن أَْعَتَق أَْربـََعَة أَ قال (  e َوِفيِهَما أَْيًضا َعْن َأِيب أَيُّوَب ، َعْن اَلنَِّيب 
  يَْدُخُل ِمْن أَيـَِّها َشاَء . .َوِمْن َفَضائِِلَها أَنـََّها تـَْفَتُح لَِقائِِلَها أَبـَْواَب َاْجلَنَِّة اَلثََّمانَِيِة  عاشرًا :



 ٤٢٩

، فـَُيْسِبُغ اَْلُوُضوَء، ُمثَّ يـَُقوُل: َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اَللَُّه َوْحَدُه َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد يـَتَـَوضَّأُ  ( eقَاَل َرُسوُل اَللَِّه  ر .َكَما ِيف َحِديِث ُعمَ 
  َأْخَرَجُه ُمْسِلم ٌ  )َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، ِإالَّ فُِتَحْت َلُه أَبـَْواُب َاْجلَنَِّة" 

، َوأَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ ، َوَأنَّ َلهُ  َمْن قَاَل َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اَللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيكَ ل ( قَا eاَدَة َعْن اَلنَِّيبِّ َوِيف اَلصَِّحيَحْنيِ َعْن ُعبَ 
َعُث َمْن ِيف اَْلُقُبوِر فُِتَحْت لَُه َمثَانَِيَة ِعيَسى َعْبُد اَللَِّه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَىل َمْرَميَ َوُروٌح ِمْنُه ، َوأَنَّ َاْجلَنَّ  َة َحقٌّ َوَأنَّ اَلنَّاَر َحقٌّ َوَأنَّ اَللََّه يـَبـْ

  ء ) .أَبـَْواٍب ِمَن َاْجلَنَِّة يَْدُخُل ِمْن أَيـَِّها َشا
  الذي له احلياة الكاملة .  )اْلَحيُّ ( 
يعرتيها نقص بوجه من  ت الكمال مل تسبق بعدم، وال يلحقها زوال، والاحلياة الكاملة املتضمنة جلميع صفا ذوأي : ومعناه :  

  الوجوه .
  : أي احلي يف نفسه الذي ال ميوت أبداً . قال ابن كثير •
  : الباقي الدائم على األبد . وقال البغوي •
ما سواه فإنه وإن كان  : الذي له احلياة الدائمة ، والبقاء الذي ال أول له حبد ، وال آخره له أمد ، إذ كل وقال الطبري •

  حياً فلحياته أول حمدود ، وآخر ممدود ينقطع بانقطاع أمدها ، وينقضي بقضاء غايتها .
  وقد ورد اسم احلي هللا تعاىل يف عدة آيات : •

  ) . اللَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّومُ قال تعاىل (
  ) .يُّوِم ْلَحيِّ اْلقَ َوَعَنِت اْلُوُجوُه لِ وقال تعاىل (

  ) . َوتـَوَكَّْل َعَلى احلَْيِّ الَِّذي ال َميُوتُ وقال تعاىل ( 
  ) . ُهَو احلَْيُّ ال ِإلََه ِإالَّ ُهَو فَاْدُعوُه ُخمِْلِصَني لَُه الدِّيَن احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ وقال تعاىل (

  ل هللا تعاىل .واسم احلي من أعظم األمساء ، ألنه يستلزم مجيع صفات الكما •
  كل ما سوى اهللا ميت . •

َا تـَُوفـَّْوَن ُأُجورَُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمةِ قال تعاىل (   ) . ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َوِإمنَّ
َنا تـُْرَجُعونَ وقال تعاىل ( َنًة َوِإلَيـْ ُلوُكْم بِالشَّرِّ َواخلَْْريِ ِفتـْ   ) . ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َونـَبـْ

َها فَانٍ ( وقال تعاىل   ) . َويـَبـَْقى َوْجُه رَبَِّك ُذو اجلَْالِل َواْإلِْكرَامِ .  ُكلُّ َمْن َعَليـْ
  من شئت فإنه مفارقه ، ، وأحبب : يا حممد عش ما شئت فإنك ميت  eأن جربيل قال للنيب وقد جاء يف احلديث (

  ) .واعمل ...
ال إله إال هو ) استدالل على إثبات تفّرده باأللوهية وإبطال عبودية كل ويف ذكر صفة ( احلي ) بعد قوله عز وجل ( اهللا  •

من سواه ، وذلك ألنه ال يستحق العبادة إال من كان حياً باحلياة الذاتية الدائمة األبدية ، وحيث ال حّي Qذه احلياة إال اهللا 
ت احلياة وإبطال استحقاق آهلة املشركني وصف األحد فال يستحق العبادة إال هو ، وهلذا قال ابن عاشور : واملقصود إثبا

  ) . يَا أََبِت ِملَ تـَْعُبُد َما ال َيْسَمُع َوال يـُْبِصُر َوال يـُْغِين َعْنَك َشْيئاً اإلهلية النتفاء احلياة عنهم كما قال إبراهيم عليه السالم (
  اآلثار املرتتبة على معرفتنا Qذا االسم : •

  له .حمبة اهللا تعاىل وإجال أوًال :
  ) . َوتـَوَكَّْل َعَلى احلَْيِّ الَِّذي ال َميُوتُ التوكل الصادق على اهللا ، كما قال تعاىل (  ثانياً :
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يقول يف دعائه  eومن أعظم ما يتوكل على اهللا فيه طلب اهلداية والثبات على اإلميان وعدم الزيغ عنه ، ولذلك كان النيب 
كلُت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، اللهم إين أعوذ بعزتك ال إله إال أنت أن اللهم لك أسلمُت ، وبك آمنُت ، وعليك تو (

  ) رواه مسلم .ي ال ميوت ، واجلن واإلنس ميوتونُتضلين أنت احلي الذ
  الزهد يف الدنيا الفانية وعدم االغرتار Qا ، ألنه مهما أعطي العبد من العمر فالبد من املوت ثالثاً :

  قائم بنفسه القائم على غريه ، املتضمن لصفة القيومية .ال أي : )اْلَقيُّوُم ( 
  هو القّيم لغريه ، فجميع املوجودات مفتقرة إليه ، وهو غين عنها ، وال قوام هلا بدون أمره . قال ابن كثير : •
  .هو الذي قام بنفسه فلم حيتج إىل أحد ، وقـام كل شيء به فكل ما سواه حمتاج إليه بالذات  وقال ابن القيم : •
  القيوم : القائم بنفسه ، القيوم ألهل السماوات واألرض ، القائم بتدبريهم وأرزاقهم ومجيع أحواهلم .وقال السعدي :  •

وهذا االسم له شأن عظيم ، قال ابن أيب العز : وأما القيوم ، فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته ، فإنه القائم بنفسه ، فال   
  وه ، املقيم لغريه ، فال قيام لغريه إال بإقامته .حيتاج إىل غريه بوجه من الوج

  م هلا بدونه .اوقد وردت عدة نصوص يف القرآن الكرمي تدل على أن قيام املوجودات وبقاءها وحفظها بأمر اهللا وال قو  •
  ) .  الرَّْمحَُن ِإنَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َبِصريٌ أَوَملَْ يـََرْوا ِإَىل الطَّْريِ فـَْوقـَُهْم َصافَّاٍت َويـَْقِبْضَن َما ُميِْسُكُهنَّ ِإالَّ قال تعاىل (

ْرنَاُه َمَنازَِل َحىتَّ َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدميِ .  َوالشَّْمُس َجتْرِي لُِمْستَـَقرٍّ َهلَا َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ وقال تعاىل ( ال الشَّْمُس .  َواْلَقَمَر َقدَّ
َوَخَلْقَنا .  َوآيٌَة َهلُْم أَنَّا َمحَْلَنا ُذرِّيـَّتَـُهْم ِيف اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ .  رَِك اْلَقَمَر َوال اللَّْيُل َساِبُق النـََّهاِر وَُكلٌّ ِيف فـََلٍك َيْسَبُحونَ يـَْنَبِغي َهلَا أَْن ُتدْ 

َقُذونَ  َوِإْن َنَشْأ نـُْغرِقْـُهْم َفال َصرِيَخ َهلُمْ .  َهلُْم ِمْن ِمْثِلِه َما يـَرَْكُبونَ    ) . ِإالَّ َرْمحًَة ِمنَّا َوَمَتاعاً ِإَىل ِحنيٍ .  َوال ُهْم يـُنـْ
  آثار اإلميان املرتتب على اإلميان Qذا : •

  حمبته سبحانه ومحده وإجالله وتعظيمه . أوًال :
  التربؤ من احلول والقوة واالفتقار التام هللا ، وإنزال مجيع احلوائج باهللا . ثانياً :
  .ربوب هللا تعاىل املفتقر إىل ربه، وقطع التعلق باملخلوق الضعيف املواالستغاثة واالعتصام هللا عز وجلاالستعانة  إخالص ثالثاً :
فكيف تكون قيوميته مبن  –طائعها وعاصيها  –قال ابن القيم : وهو سبحانه ( القيوم ) املقيم لكل شيء من املخلوقات  رابعًا :

  ، ورضي به دون الناس حبيباً ، ورباً ووكيالً ، وناصراً ومعيناً وهادياً . أحبَّه وتواله ، وآثره على ما سواه
اخلوف منه سبحانه ومراقبته ، ألنه القائم على كل نفس ، املتويل أمرها ، احلافظ ألعماهلا الذي ال خيفى عليه شيء من  خامساً :

  أمرها .
  .وهذه اجلملة تأكيد للقيومية هو النوم ، نوم السنة : النعاس ، وال) ال تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوال نـَْوٌم ( 

  نوم . ومن متام القيومية أنه ال يعرتيه سنة والقال ابن كثير :  •
  ه .نة وال نوم لكمال حياته وقيوميتول عن خلقه ، فال تأخذه سـفاهللا عز وجل ال يعرتيه نقص وال غفلة وال ذه •
تعاىل حتقيق لكمال احلياة ودوام التدبري ، وإثبات لكمال العلم ؛  : ونفي استيالء السنة والنوم على اهللاقال ابن عاشور  •

فإّن السنة والنوم يشبهان املوت ، فحياة النائم يف حاهلما حياة ضعيفة ، ومها يعوقان عن التدبري وعن العلم مبا حيصل يف 
  وقت استيالئهما على اإلحساس.

  ل صفة نفي يستلزم نفيها وإثبات كمال ضدها .فاهللا ال ينام لكمال حياته وقيوميته ، وهذه قاعدة : ك •
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نفيها عن اهللا مع إثبات كمال ضدها ، وذلك : ألن النفي ال يدل على الكمال حىت يكون نفكل صفة نفاها اهللا عن نفسه فإننا 
قابلية فال يقتضي متضمناً لصفة ثبوتية حيمد عليها ، فإن جمرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصاً ، وقد يكون سببه عدم ال

  مدحاً ، كما لو قلت : اجلدار ال يظلم .
  ) لكمال عدله . َوال َيْظِلُم رَبَُّك َأَحداً فقوله تعاىل ( 
  )  لكمال قدرته . َوَما َمسََّنا ِمْن لُُغوبٍ  وقوله تعاىل (
  ) لكمال علمه . ْرضِ ال يـَْعُزُب َعْنُه ِمثْـَقاُل َذرٍَّة ِيف السََّماَواِت َوال ِيف اْألَ  وقوله تعاىل (
  ) لكمال حياته وقيوميته . ال تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوال نـَْومٌ  وقوله تعاىل (

  ) . َوَما َكاَن اللَُّه لِيُـْعِجزَُه ِمْن َشْيٍء ِيف السََّماَواِت َوال ِيف اْألَْرِض ِإنَُّه َكاَن َعِليماً َقِديراً وقوله تعاىل ( 
  درته .فاهللا ال يعجزه شيء لكمال علمه وق

ألن العجز  )  نَُّه َكاَن َعِليمًا َقِديراً إِ (  ل علمه وقدرته، وهلذا قال بعدهفنفي العجز عنه يتضمن كما:  قال الشيخ ابن عثيمين
: إما اجلهل بأسباب اإلجياد، وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم اهللا تعاىل وقدرته مل يكن ليعجزه شيء يف السماوات وال  سببه

  . ضيف األر 
   رواه مسلم . غي له أن ينام )( إن اهللا ال ينام وال ينب eفالنوم من صفات النقص اليت يُنزه اهللا عنها لكمال حياته ، قال  •

  .ملا كان أهل اجلنة كاملي احلياة، كانوا ال ينامون ، ولذلكوم لالسرتاحة، فهو حيتاج للناملخلوق لنقصه وعجزه هفالنوم حيتاج
) فقد دل ذلك على أنه ال يأخذه نوم بطريق ة ال تأخذه سننوم بعد نفي السنة ، ألنه إذا قال ( كمة من ذكر الما احل •

  األوىل .
  : ال تأخذه سنة فضًال عن أن يأخذه النوم . قيل
ألنه ال يلزم من نفي أحدمها نفي اآلخر ، إذ يتصور جميء النوم دفعة من غري مبادئ الوسن ، إمنا مجع بني نفييهما :  وقيل

  . ء الوسن دون النوم فلذلك نفي كل واحد منهما على حدته بدليل تكرير ( ال )يجمو 
ألّن من األحياء من ال تعرتيه السنة فإذا نام نام ، ونفي السنة عن اهللا تعاىل ال يغين عن نفي النوم عنه  قال ابن عاشور :ولذلك 

  . قد متادحت العرب بالقدرة على السهرعميقاً ، ومن الناس من تأخذه السنة يف غري وقت النوم غلبة ، و 
يف البادية  قلب رجل بامرأة بدوية وقد ذهبت ذات ليلة إىل حاجة هلا فتبعها الرجل فلما خال Qا ة : تعلقموعظة بليغ •

انظر أنام الناس مجيعًا ففرح الرجل وظن أMا قد أجابته إىل ما ابتغاه فقام  :والناس نيام راودها عن نفسها ، فقالت له
ما تقول يف اهللا تبارك  :فإذا الناس نيام فرجع مسروراً وأخربها خبلو املكان إال من النيام ، فقالت يوطاف حول مضارب احل

مل ينم وال ينام  يإن الذ :ينام وال تأخذه سنة ، فقالت املرأة إن اهللا ال :وتعاىل ؟ أنائم هو يف هذه الساعة ؟ قال الرجل
يف  يوملا مات رئ ،ن فذلك أوىل أن خنشاه ، فاتعظ الرجل وتركها وتاب خوفًا من اهللا تعاىل ويرانا وإن كان اخللق ال يرو 

  إليه . خلويف منه وتوبيت يل غفر :فقال ؟ما فعل اهللا بك :املنام فقيل له
  وصدق من قال : 

  والنفس داعية إال العصيان          وإذا خلوت بريبة يف ظلمة     
  هلا          إن الذي خلق الظالم يراينفاستحي من نظر اإلله وقل 

  خلقاً وملكاً وتدبرياً .أي : كل ما يف السماوات واألرض له سبحانه وتعاىل ) َلُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض ( 
  أي أنه مالك مجيع ذلك بغري شريك وال نديد ، وخالق مجيعه دون آهلة ومعبود . قال ابن جرير : •
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  إخبار بأن اجلميع عبيده ويف ملكه ، وحتت قهره وسلطانه . كثير :وقال ابن   •
  : خلقاً وملكاً وتصرفاً . وقال أبو بكر الجزائري •
قوله تعاىل ( له ما يف السماوات وما يف األرض ) تقرير النفراده باإلهلية إذ مجيع املوجودات خملوقاته ، وقال ابن عاشور :  •

ّن من كانت مجيع املوجودات ِملكًا له فهو حقيق بأن يكون قّيومها وأّال يهملها ولذلك أل، وتعليل الّتصافه بالقّيومّية 
  لت اجلملة عن اليت قبلها.ُفص

  وقد جاءت آيات كثرية يف القرآن الكرمي تدل على هذا العموم :
  ) . اْألُُمورُ َولِلَِّه َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوِإَىل اللَِّه تـُْرَجُع  قال تعاىل (

  ) . َولِلَِّه َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض وََكاَن اللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء حمُِيطاً  وقال تعاىل (
  ) . لَُه َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ وقال تعاىل (

  ، وذلك من جانبني :وهذه اجلملة تؤيد تفرده سبحانه باأللوهية  •
وقد Mاه عن  ك غريه معه يف العبادة ،أن يعبد غري مالكه ، أو ُيشرِ  حيث إن اجلميع عبيد له جل جالله ، وليس للعبد األول :
  ذلك .
املالك وُيرتك املالك ، أو ُيشَرك مملوك يف العبادة مع  –كائناً من كان   –: وحيث إن اجلميع عبيد له ، فكيف يُعبد مملوك  الثاني

   ، وقد Mى عن ذلك .
  والفائدة من إمياننا بأن هللا ملك السموات واألرض يفيد فائدتني عظيمتني : •

ألنك ملكه  ، ض ، ولو قضى عليك فقراً فال تعرتض: الرضا بقضاء اهللا ، وأن اهللا لو قضى عليك مرضًا فال تعرت  الفائدة األولى
  يتصرف فيك كما يشاء ..

ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإنَّا لِلَِّه َوِإنَّا ِإلَْيِه رَاِجُعونَ  به أن نقول عند املصيبة ( يدل لذلك ما أمرنا اهللا   ) . الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ
: إن ليأيت، فأرسل يقرأ السالم ويقول، حينما أرسلت إليه بنته اليت أشرف ابنها على املوتال eويدل لذلك أيضًا ما بيّنه النيب 

  ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فلتصرب ولتحتسب ) . هللا ما أخذ وله
  ، ألنك ملكه .الرضا بشرعه وقبوله والقيام به  الفائدة الثانية :
أن كل ما يف الكون ملك هللا األحد سبحانه وتعاىل من غري شريك ، فما لدينا من مال ومتاع وجاه ليس ملكاً  الفائدة الثالثة :

آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوأَْنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُكْم ا حنن مستخلفون فيه لالبتالء واالختبار ، كما قال تعاىل (لنا بل هو ملك هللا ، وإمن
  ) . ُمْسَتْخَلِفَني ِفيِه فَالَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوأَنـَْفُقوا َهلُْم َأْجٌر َكِبريٌ 

  فيها فينظر كيف تعملون .. ) رواه مسلم .( إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن اهللا مستخلفكم  eوقال 
  وذلك لكمال سلطانه .،  بإذنهسبحانه إال  هأي : ال أحد يشفع عند)  َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِهِ (  
 كانوا يزعمون : استفهام معناه اإلنكار والنفي ، أي : ال أحد يشفع عنده أحد إال بأمره ، وذلك ألن املشركني قال الرازي •

َهُؤالِء ) وقوهلم ( َما نـَْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيُـَقرِّبُونَا ِإَىل اللَِّه زُْلَفىأن األصنام تشفع هلم ، وقد أخرب اهللا تعاىل عنهم بأMم يقولون (
َفُعُهمْ  َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدونِ ) مث بني تعاىل أMم ال جيدون هذا املطلوب فقال ( ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد اللَّهِ  ) فأخرب  اللَِّه َما ال َيُضرُُّهْم َوال يـَنـْ

  . ) ِإالَّ بِِإْذنِهِ  (اهللا تعاىل أنه ال شفاعة عنده ألحد إال من استثناه اهللا تعاىل بقوله 
فإن الناس قد يتقدمون بني  ألن املخلوق إذا كان موصوفاً بامللك ، ،يدل على كمال ملك اهللا عز وجل  -كما تقدم   –وهذا  •

 رغبة يف هذه الشفاعة اليت قدمت بني يديه ، لكنه قد ُحيرج أوغري  من غري استئذان ، وقد يشفع هو من ديه بالشفاعةي
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من أعوانه الذين ال  ، ألن ملكه ال يقوم إال به ، ألنه قد يكونمن غائلة الشافع  يقبل هذه الشفاعة خوفاً  يستحي أو قد
افع ، وقد يقبلها حياء منه وخجًال وإحراجًا ، وقد يقبلها رداً الش من غائلة هذا ملكه إال Qم فيقبل الشفاعة خـوفاً يقوم 

 ( الشيخ خالد السبت ) .وإفضاله    جلميله السابق عليه
أحد ، وليس ألحد فضل على اهللا عز وجل حىت يكون  من من أحد ، وال يقبل الشفاعة إحراجاً وأما اهللا عز وجل فهو ال خياف 

  . بيل املقايضةذلك القبول على س
  ) .الَّ ِمْن بـَْعِد ِإْذنِِه َما ِمْن َشِفيٍع إِ كما قال تعاىل (

َفُع الشََّفاَعُة ِإالَّ َمْن أَِذَن لَُه الرَّْمحَُن َوَرِضَي َلُه قـَْوالً وقال تعاىل (   ) . يـَْوَمِئٍذ ال تـَنـْ
  ) . تُـُهْم َشْيئاً ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َأْن يَْأَذَن اللَُّه ِلَمْن َيَشاُء َويـَْرَضىوََكْم ِمْن َمَلٍك ِيف السََّماَواِت ال تـُْغِين َشَفاعَ وقال تعاىل ( 

بل بّني سبحانه وتعاىل أن املالئكة ومنهم الروح األمني عليهم لن يتجرأ أحد منهم الكالم إال من بعدما أن يأذن له الرمحن كما 
  ) . َصّفاً ال يـََتَكلَُّموَن ِإالَّ َمْن أَِذَن َلُه الرَّْمحَُن َوقَاَل َصَواباً يـَْوَم يـَُقوُم الرُّوُح َواْلَمالِئَكُة قال تعاىل (
، وحىت هو لن يبدأ يف الشفاعة  eأنه لن يتقدم يوم القيامة أحد من األنبياء واملرسلني للشفاعة لدى الرب إال هو  eوأخرب النيب 
فيقال له :  eعنها آدم وموسى وإبراهيم ونوح وعيسى ، يشفع النيب  بعد أن يتأخرأذن اهللا له ، ويف احلديث ( ... إال بعدما ي

  ارفع رأسك ، وسل تْعَطه ، وقل ُيسمع ، واشفع تشّفع ) .
  شفيعاً ، وهي التوسط للغري جبلب منفعة أو دفع مضرة . جعل الشيء:  يف اللغةوالشفاعة  •
   معناها :اختلف يف) يـَْعَلُم َما بـَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم  (
  من الدنيا ألMم خيلفوMا وراء ظهورهم .) َوَما َخْلَفُهْم  ( يعين اآلخرة ألMم يُقِدمون عليها)  يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَْيِديِهمْ (  قيل :ف
: ما فعلوا من وقيل هم ، أي : ما كان من قبل أن خيلق )َوَما َخْلَفُهْم  (بعد انقضاء آجاهلم  ) يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَْيِديِهمْ : (  وقيل 

  خري وشر وما يفعلونه بعد ذلك .
  كل شيء من ماض ومستقبل ، وأن علمه شامل لكل شيء سبحانه وتعاىل .  أن اهللا يعلم والمراد من اآلية :

  : دليل على إحاطة علمه جبميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها . قال ابن كثير •
   بسائر املخلوقات من مجيع اجلهات .ذا كناية عن إحاطة علمه تعاىلوالذي يظهر أن هوقال أبو حيان :  •
: واملقصود أنه عامل جبميع املعلومات ال خيفى عليه شيء من أحوال مجيع خلقه ، حىت وقال الشيخ صديق حسن خان  •

يف جو السماء ، والطري  يعلم دبيب النملة السوداء يف الليلة الظلماء على الصخرة الصماء حتت األرض الغرباء ، وحركة الذرة
  يف اهلواء ، والسمك يف املاء .

( يعلم ما بني أيديهم )أي : ما مضى من مجيع األمور ( وما خلفهم ) أي : ما يستقبل منها ، فعلمه  :وقال السعدي •
م من األمر شيء تعاىل حميط بتفاصيل األمور ، متقدمها ومتأخرها ، بالظواهر والبواطن ، بالغيب والشهادة ، والعباد ليس هل

  م مثقال ذرة إال ما علمهم تعاىل .وال من العل
  :مباحث علم اهللا تعاىل  •

  شيء ، يشمل اجلزئيات والكليات . فاهللا تعاىل يعلم كل  أوًال :
  ) . َوَأنَّ اللََّه َقْد َأَحَاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلماً قال تعاىل (

)  ُه ِمثْـَقاُل َذرٍَّة ِيف السََّماَواِت َوال ِيف اْألَْرِض َوال َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َوال َأْكبَـُر ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ َعاملِِ اْلَغْيِب ال يـَْعُزُب َعنْ وقال تعاىل (
.  
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  اضي واملستقبل .يعلم  سبحانه امل ثانياً :
  ) . يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهمْ قال تعاىل (

  واملستقبل [ وما خلفهم ] املاضي . ما بني أيديهم ] احلاضر
  .اهللا يعلم اخلفايا وما يف الصدور  ثالثاً :
  ) . ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ  قال تعاىل (كما 

  ) . ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ وقال تعاىل (
ْنَساَن َونـَْعَلُم َما تـَُوْسوِ وقال تعاىل ( ُقْل ِإْن ُختُْفوا َما ِيف ) . وقال تعاىل ( ُس بِِه نـَْفُسُه َوَحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

  ) . ُصُدورُِكْم أَْو تـُْبُدوُه يـَْعَلْمُه اللَّهُ 
  وليس شيء يصل إىل األرض أو يصعد من األرض إىل السماء إال قد أحاط اهللا به علماً . رابعاً :

َها َوَما يـَْنزُِل ِمَن السََّماِء َوَما يـَْعرُُج ِفيَها َوُهَو الرَِّحيُم الْ ـيـَْعلَ   (قال تعاىل   ) . َغُفورُ ُم َما يَِلُج ِيف اْألَْرِض َوَما َخيْرُُج ِمنـْ
  يعلم األمور اليت لن تكون كيف تكون لو كانت .و  : خامساً 

  ) . دُّوا َلَعاُدوا ِلَما نـُُهوا َعْنُه َوِإنـَُّهْم َلَكاِذبُونَ َوَلْو رُ  كما قال تعاىل عن الكفار حني يكونون يف النار (
  ) . َلْو َكاَن ِفيِهَما آِهلٌَة ِإالَّ اللَُّه َلَفَسَدتَا َفُسْبَحاَن اللَِّه َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفونَ  وقال تعاىل (

ًة م عنها حبكمته بقوله (واملتخلفون عن غزوة تبوك ال حيضروMا أبدًا ، ألن اهللا هو الذي ثبطه َوَلْو أَرَاُدوا اْخلُُروَج َألََعدُّوا َلُه ُعدَّ
) وهذا اخلروج الذي ال يكون قد علم جل وعال أن لو كان كيف  َوَلِكْن َكرَِه اللَُّه انِْبَعاثـَُهْم فـَثَبََّطُهْم َوِقيَل اقْـُعُدوا َمَع اْلَقاِعِدينَ 

َنةَ َلْو َخرَ يكون ، كما صرح به يف قوله ( ُغوَنُكُم اْلِفتـْ   ) . ُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإالَّ َخَباًال َوَألَْوَضُعوا ِخالَلُكْم يـَبـْ
  يستوي يف علم اهللا السر والعالنية ، والصغري والكبري والغيب والشهادة .و  : سادساً 

  ) .ال ِيف السََّماِء َوال َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوال َأْكبَـَر ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ َوَما يـَْعُزُب َعْن رَبَِّك ِمْن ِمثْـَقاِل َذرٍَّة ِيف اْألَْرِض وَ قال تعاىل (
  ) . َوِإْن َجتَْهْر بِاْلَقْوِل فَِإنَُّه يـَْعَلُم السِّرَّ َوَأْخَفىوقال تعاىل (

  ) . إِنَُّه َكاَن َغُفوراً َرِحيماً ُقْل أَنـَْزَلُه الَِّذي يـَْعَلُم السِّرَّ ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض وقال تعاىل ( 
َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَكِبُري .  اللَُّه يـَْعَلُم َما َحتِْمُل ُكلُّ أُنـَْثى َوَما َتِغيُض اْألَْرَحاُم َوَما تـَْزَداُد وَُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِمبِْقَدارٍ وقال تعاىل ( 

  ) . َسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّْيِل َوَساِرٌب بِالنـََّهارِ َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن أَ .  اْلُمتَـَعالِ 
   مل يسبقه جهل وال يلحقه نسيان .علم اهللاو  :سابعاً 

  ) . قَاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َريبِّ ِيف ِكَتاٍب ال َيِضلُّ َريبِّ َوال يـَْنَسى ...قال تعاىل ( 
  ) . َوَما َكاَن رَبَُّك َنِسّياً .. ال تعاىل ( .وق 
  ) .َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن أُمََّهاِتُكْم ال تـَْعَلُموَن َشْيئاً أما علم ابن آدم فمسبوق جبهل ويلحقه نسيان كما قال تعاىل ( 

  .قليل بالنسبة لعلم اهللا  علمنا ثامناً :
  ) . الَّ قَِليالً َوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم إِ قال تعاىل ( 
  تبة من علمنا Qذه الصفة :رت اآلثار امل •
اخلوف من اهللا وخشيته ، ومراقبته يف السر والعلن ، ألن العبد إذا أيقن أن اهللا تعاىل عامل حباله مطلع على باطنه وظاهره ،  -أ

  فإن ذلك يدفعه إىل االستقامة على أمر اهللا ظاهراً وباطناً .
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 تعاىل لكل شيء يف السماوات واألرض ، وللبواطن والظواهر ، يثمر يف قلب العبد تعظيم اهللا تعاىل اليقني بشمول علم اهللا-ب
وإجالله واحلياء منه ، كما يعني على التخلص من اآلفات القلبية اليت ختفى على الناس ولكنها ال ختفى على اهللا كآفة الرياء 

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

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

 تعاىل الشامل لكل شيء ، ومن ذلك علمه سبحانه حبال عبده املصاب وما يقاسيه من اآلالم ، إن إن يقني العبد بعلم اهللا -ج
  ذلك يثمر يف القلب الرجاء واألنس باهللا ويدفع اليأس والقنوط من القلب .

تعاىل يعلم كل شيء ، ونستفيد من معرفتنا أن اهللا عليم بكل شيء : وجوب مراقبة اهللا ، ألن العاقل إذا علم أن اهللا سبحانه و -د
فسوف يراقب ربه ، بلسانه وجنانه وأركانه ، فبلسانه : ال ينطق مبا حرم اهللا ، وجبنانه : ال يعتقد بقلبه خالف احلق ، وجبوارحه : 

ماع ال يستعملها يف احملرمات ، فيستعمل العني يف النظر إىل احلرام ، ويستعمل اليد يف البطش احلرام ، ويستعمل اآلذان يف الس
  احلرام .

يعلم بكل أعماله الصاحلة  لرجاء ، ألن اإلنسان يعلم أن اهللاوأيضاً نستفيد من معرفتنا أن اهللا عليم بكل شيء : الرغبة والنشاط وا
  ، وأنه لن يضيع منها شيء .

  صلة هذه اجلملة مبا قبلها :  •
إذنه تعاىل ، ألنه وحده تعاىل عامل بأحوال الشافع بيان لسبب حرمان اخللق من الشفاعة إال ب –واهللا أعلم  –يف هذه اجلملة 

  واملشفوع له ، وهو سبحانه وتعاىل وحده يعلم من له أن يشفع ومن يستحق أن ُيشفع له .
  ( من علمه ) ذكر املفسرون قوالن :قوله ) َوال ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما َشاَء ( 

  .لوم العلم هنا مبعىن املع األول :
  العلم هنا علم ذاته وصفاته . والثاني :

  : قال الطربي : ال يعلم أحد سواه شيئاً إال مبا شاء هو أن يُعلمه ، فأراد فعّلمه . فعلى القول األول
  وقال ابن عطية : ال معلوم ألحد إال ما شاء اهللا أن يُعلمه .

  ) . ال حيُِيُطوَن ِبِه ِعْلماً ته إال ما أطلعه تعاىل عليه كقوله ( و وصفا: ال حييط أحد علماً بذاته جل جالله  وعلى القول الثاني
، أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية ، وعنىل أشياء كثرية عن أمسائه وصفاتهوقد علمنا اهللا تعا قال الشيخ ابن عثيمين : •

وِح ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم َوَيْسأَلوَنَك َعِن الرُّ ولكن هذا الكثري هو بالنسبة ملعلومه قليل كما قال تعاىل (
  ) . ِإالَّ قَِليالً 

  ) وسع مبعىن مشل وأحاط كرسيه السماوات واألرض .َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواْألَْرَض ( 
 العرش ، وأن الكرسي هو موضع قدميّ وسع كرسيه علمه ، والصحيح أن الكرسي غري  وقيل :هو العرش ،  قيل :والكرسي ، 
  اهللا تعاىل .

  : أي وسع علمه هذا ضعيف وال يصح وال يثبت عن ابن عباس .قول : وسع كرسيه  •
وهذا يدل على عظمة الكرسي ، وقد جاء يف احلديث ( والذي نفسي بيده ، ما السماوات السبع واألرضون السبع عند  •

  ن األرض ، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفالة على تلك احلْلقة ) .الكرسي إال كَحْلَقٍة ملقاٍة يف فالٍة م
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  وهذا على عظم هذه املخلوقات ، وعظم املخلوق يدل على عظم اخلالق . 
  . ...) ِذن يل أن أحدث عن ملك من مالئكةأُ وقد جاء يف احلديث ( 

  لسماوات واألرض لكمال علمه وقدرته وإحاطته .يشق عليه حفظ اأي : ال يثقله وال ) َوال يـَُؤوُدُه ِحْفُظُهَما (  
حفظ السماوات واألرض ومن فيهما ، ومن بينهما ، بل ذلك سهل عليه ، يسري  : أي ال يثقله وال يكرثه قال ابن كثير •

  ، وال يغيب عنه شيء .ياء، فال يعزب عنه شيءـ، الرقيب على مجيع األشوهو القائم على كل نفس مبا كسبت لديه ،
  ن الصفات املنفية ، فاهللا ال يثقله حفظ السماوات واألرض لكمال قدرته وعلمه وقوته .وهذه م •
  .فاهللا له العلو املطلق ، علو الذات ، وعلو الصفات ) َوُهَو اْلَعِليُّ ( 
  :ًال : علو اهللا ينقسم إلى ثالثة أقسام أو 

  : قدر  . القسم األول
  : علو شرف . القسم الثاني

  خيالف فيهما أحد ممن ينتسب إىل اإلسالم .وهذان القسمان مل 
  وهو سبحانه عايل الصفات والقدر ، منزه عن النقائص والعيوب .

  وهذا وقع فيه خالف بني أهل السنة وأهل البدع .القسم الثالث : علو ذات : 
  عرشه .فمذهب أهل السنة والسلف :  أن اهللا تعاىل عال بذاته فوق مجيع خلقه ، بائن من خلقه مستو على 

  وهلم أدلة كثرية من الكتاب والسنة والعقل والفطرة .
  أما أدلة الكتاب والسنة فقد تنوعت داللتهما بطرق كثرية :

  التصريح بالفوقية .أحدها : 
  ) . َخيَاُفوَن رَبـَُّهْم ِمْن فـَْوِقِهمْ كقوله تعاىل (
  ) . َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدهِ  وكقوله تعاىل (

  التصريح بالعروج إليه . الثاني  :
  ) .تـَْعرُُج اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِإلَْيِه  كقوله تعاىل (

  ( يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهلم . ) . eوقوله 
  التصريح بالصعود إليه .الثالث : 

  ) .ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب  كقوله تعاىل (
  إليه . التصريح برفعه بعض املخلوقاتالرابع : 

  ) . َبْل َرفـََعُه اللَُّه ِإلَْيهِ  كقوله تعاىل (
  . ) يَا ِعيَسى ِإينِّ ُمتَـَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَيلَّ ( تعاىل وقوله 

  التصريح بالعلو املطلق الدال على مجيع مراتب العلو .الخامس : 
  ) . َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ  كقوله تعاىل (

  ) . َعِليُّ اْلَكِبريُ َوُهَو الْ (تعاىل وقوله  
  ) . إِنَُّه َعِليٌّ َحِكيمٌ  وقوله تعاىل (
  نزيل الكتاب منه .تالتصريح بالسادس : 
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  م ) .َن اللَِّه اْلَعزِيِز احلَِْكيتـَْنزِيُل اْلِكَتاِب مِ كقوله تعاىل ( 
  ) . تـَْنزِيٌل ِمَن الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ وقوله تعاىل ( 
  ) . ِمْن َحِكيٍم محَِيدٍ تـَْنزِيٌل وقوله تعاىل ( 
  ) . ُقْل نـَزَّلَُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن رَبَِّك بِاحلَْقِّ وقوله تعاىل ( 
َلٍة ُمَبارََكٍة إِنَّا أَنـَْزْلَناوقوله تعاىل (    ) .ُه ِيف لَيـْ

  التصريح بأن اهللا تعاىل يف السماء .:  السابع
  .)  أَأَِمْنُتْم َمْن ِيف السََّماءِ  (كقوله تعاىل 
  يف األرض يرمحكم من يف السماء ) رواه أبو داود .( ارمحوا من  eوقال الرسول 

  التصريح باالستواء على العرش .:  الثامن
  ى ) .الرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـوَ ( تعاىل كقوله 
  التصريح برفع األيدي إىل اهللا تعاىل .:  التاسع

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

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

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

التصريح بلفظ ( األين ) كقول أعلم اخللق به ، وأنصحهم ألمته ، وأفصحهم بيانًا عن املعىن الصحيح ، بلفظ ال : الثاني عشر 
  يوهم باطًال بوجه: ( أين اهللا ) .

  ه بالسماء باإلميان . ملن قال : إن رب eشهادته :  الثالث عشر
إخباره تعاىل عن فرعون أنه رام الصعود إىل السماء ليطلع إىل إله موسى ، فيكذبه فيما أخربه من أنه سبحانه :  الرابع عشر 

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

  وبني ربه ليلة املعراج بسبب ختفيف الصالة .  uأنه تردد بني موسى  eإخباره :  الخامس عشر
  من العقل :

  أن العلو صفة كمال والسفل صفة نقص ، فوجب هللا تعاىل صفة العلو وتنزيهه عن ضده .
  وأما الفطرة :

ارح الطحاوية : وأما ثبوته بالفطرة فإن اخللق مجيعاً بطباعهم وقلوQم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ، ويقصدون جهة قال ش
  العلو بقلوQم عند التضرع إىل اهللا .

  وأما اإلجماع :
  فقد أمجع الصحابة والتابعون واألئمة على أن اهللا فوق مسواته مستو على عرشه .

  يف السماء ) .قوله ( أأمنتم من  •
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  قد يتوهم واهم أن اهللا تعاىل داخل السماء ، وأن السماء حتيط به ، كما لو قلنا : فالن يف احلجرة ، فإن احلجرة حتيط به .
ومنشأ الوهم : ظنه أن ( يف ) اليت للظرفية تكون مبعىن واحد يف مجيع مواردها ، وهذا ظن فاسد ، فإن ( يف ) خيتلف معناها 

  .حبسب متعلقها 
  فقوله ( أأمنتم من يف السماء ) هذا عند أهل التفسري من أهل السنة على أحد وجهني :

: أن تكون السماء مبعىن العلو ، فإن السماء يراد Qا العلو ، كما يف قوله تعاىل ( وأنزل لكم من السماء ماء )  الوجه األول
  ء نفسها .واملطر ينزل من السحاب املسخر بني السماء واألرض ال من السما

: أن تكون ( يف ) مبعىن ( على ) ، كما جاءت مبعناها يف مثل قوله تعاىل ( فسريوا يف األرض ) أي على األرض  الوجه الثاني
  وقوله عن فرعون ( وألصلبنكم يف جذوع النخل ) أي على جذوع النخل .

  فإن قيل ما الجواب عن قوله تعالى ( وهو في السماء إله وفي األرض ) ؟ •
  لك قوله تعاىل ( وهو اهللا يف السموات ويف األرض ) ؟وكذ

قال ابن تيمية : ليس معنامها أن اهللا يف األرض كما أنه يف السماء ، ومن توهم هذا ، أو نقله عن أحد من السلف فهو خمطىء 
  يف ومهه ، وكاذب يف نقله .
  من فيهما فإنه يتأله ويعبده . : أن اهللا مألوه يف السماوات ويف األرض ، كل وإنما معنى اآلية األولى
  : أن اهللا إله يف السماء ، وإله يف األرض ، فألوهيته ثابتة فيهما . وأما اآلية الثانية فمعناها

  قال الطربي : ذو العظمة الذي كل شيء دونه ، فال شيء أعظم منه .)  اْلَعِظيمُ (  
   .وقال اجلزائري : العظيم : الذي كل شيء أمام عظمته صغري وحقري

  مسائه كلها ، عظيم يف صفاته كلها .فاهللا عظيم يف ذاته ، عظيم يف أ
قال السعدي : العظيم اجلامع جلميع صفات العظمة والكربياء وا]د والبهاء الذي حتبه القلوب ، وتعظمه األرواح ، ويعرف 

  لعظيم .العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت يف الصفة ، فإMا مضمحلة يف جانب عظمة العلي ا
  واعلم أن معاين التعظيم الثابتة هللا وحده نوعان : •

  : أنه موصوف بكل صفة كمال ، وله من ذلك الكمال أكمله ، وأعظمه وأوسعه . أحدهما
  .عظموه بقلوQم وألسنتهم وجوارحهم، فيستحق من عباده أن يمن اخللق أن يعظم كما يعظم اهللا : أنه ال يستحق أحد والثاني

  تبة على معرفتنا Qذا :اآلثار املرت  •
  اخلشوع واخلضوع هللا تعاىل واالستكانة والتذلل لعظمته وجربوته وحمبته . أوًال :
  ) . َما َلُكْم ال تـَْرُجوَن لِلَِّه َوقَاراً ومن تعظيمه سبحانه نفي الشركاء واألنداد عنه ، قال تعاىل ( ثانياً :

  وتعظيم نصوص الكتاب والسنة واالستسالم هلا . ومن تعظيمه سبحانه : تعظيم أمره وMيه ،ثالثاً : 
  ) . َذِلَك َوَمْن يـَُعظِّْم َشَعائَِر اللَِّه فَِإنـََّها ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ ومن تعظيمه سبحانه : تعظيم شعائره ، قال تعاىل ( رابعاً :

  االستعانة باهللا وحده وصدق التوكل عليه ، وتفويض األمور إليه . خامساً :
  اخلوف منه سبحانه وحده ، وعدم اخلوف من املخلوق الضعيف . : سادساً 

  الفوائد :
  أنه ال إله حبق إال اهللا تعاىل . - ١
  أن هذه اآلية أعظم آية يف كتاب اهللا تعاىل . - ٢
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  وقد اختلف العلماء هل كالم اهللا يتفاضل أم ال على قولني :
ُهْم َمْن قَاَل : :  القول األول   .ِيف نـَْفِسِه  َال يـَتَـَفاَضلُ ِمنـْ

  .ِألَنَُّه ُكلَُّه َكَالُم اللَِّه وََكَالُم اللَِّه ِصَفٌة لَُه قَالُوا : َوِصَفُة اللَِّه َال تـَتَـَفاَضُل  
َها أَْو ِمْثِلَها ( َكَذِلَك قَاَل َهُؤَالِء ِيف قـَْولِِه تـََعاَىل  َا يـَُعوُد إَىل َغْريِ اْآليَِة ِمْثَل قَ ) َما نـَْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نـُْنِسَها نَْأِت ِخبَْريٍ ِمنـْ اُلوا َفَخْريٍ إمنَّ

  نـَْفِع اْلِعَباِد َوثـََواQِِْم .
  .: َأنَّ بـَْعَض اْلُقْرآِن أَْفَضُل ِمْن بـَْعٍض  َواْلَقْوُل الثَّاِني 

  .يَن ِمْن اْخلََلِف َوالسََّلِف َوَهَذا قـَْوُل اْألَْكَثرِ 
جنِْيِل َوَال الزَّبُوِر َوَال اْلُقْرآِن ِمثْـُلَها  (ِحيِح ِيف اْلَفاِحتَِة ِث الصَّ ِيف احلَِْدي  eقوله - أ  فـَنَـَفى أَْن َيُكوَن ) أَنَُّه ملَْ يـَْنزِْل ِيف التـَّْورَاِة َوَال ِيف اْإلِ

  َهلَا ِمْثٌل َفَكْيَف َجيُوُز أَْن يـَُقاَل : إنَُّه ُمَتَماِثٌل ؟
اللَُّه َال إلََه  (أَنَُّه قَاَل أليب ْبِن َكْعٍب : يَا أَبَا اْلُمْنِذِر ؛ أََتْدرِي َأيُّ آيٍَة ِيف ِكَتاِب اللَِّه أَْعَظُم ؟ قَاَل  (ِح َوَقْد ثـََبَت َعْنُه ِيف الصَِّحي -ب

َ أَنَّ َهِذِه اْآليََة أَْعَظُم آيٍَة ِيف اْلُقْرآِن َوَهَذا فَـ  )َفَضَرَب بَِيِدِه ِيف َصْدرِِه َوقَاَل لَُه ليهنك اْلِعْلُم أَبَا اْلُمْنِذِر  )إالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم  َقْد بـَنيَّ
َ َأنَّ بـَْعَض اْآليَاِت أَْعَظُم ِمْن بـَْعٍض .    بـَنيَّ

اْلُمْخِربِ َوِبَشَرِف  فَاْخلَبَـُر َيْشُرُف ِبَشَرفِ  ،َوأَْيًضا فَِإنَّ اْلُقْرآَن َكَالُم اللَِّه َواْلَكَالُم َيْشُرُف بِاْلُمَتَكلِِّم ِبِه َسَواٌء َكاَن َخبَـرًا أَْو أَْمرًا-ج
ُكلُُّه ُمْشَرتًِكا فَِإنَّ اللََّه َتَكلََّم بِِه َلِكنَّ ِمْنُه َما َأْخبَـَر  فَاْلُقْرآُن َوِإْن َكانَ  ،َواْألَْمُر َيْشُرُف ِبَشَرِف اْآلِمُر َوِبَشَرِف اْلَمْأُموِر بِهِ  ،ْخَربِ َعْنهُ اْلمُ 

ميَاِن َونـََهاُهْم ِفيِه َعْن الشِّْركِ  ،ِه َعْن نـَْفِسِه َوِمْنُه َما َأْخبَـَر بِِه َعْن َخْلِقِه َوِمْنُه َما أََمَرُهْم ِبهِ اللَُّه بِ  َوِمْنُه َما أََمَرُهْم  ،َفِمْنُه َما أََمَرُهْم ِفيِه بِاْإلِ
ْيِن َونـََهاُهْم ِفيِه َعْن الرِّبَا   (أَْعَظُم ِممَّا َأْخبَـَر بِِه َعْن َخْلِقِه :  )ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد ( ْعُلوٌم أَنَّ َما َأْخبَـَر بِِه َعْن نـَْفِسِه : َومَ  ،ِبِه ِبِكَتابَِة الدَّ

ميَانِ وَ  )تـَبَّْت يََدا َأِيب َهلٍَب  ْيِن َونـََهى ِفيِه َعْن الرِّبَاَوَما نـََهى ِفيِه َعْن الشِّْرِك أَْعَظُم ِممَّا أََمَر ِفيِه ِبِكَتا َما أََمَر ِفيِه بِاْإلِ جمموع       . بَِة الدَّ
  ) ٢١١/  ١٧الفتاوى ( 

  إثبات اسم اهللا املتضمن لأللوهية احلق . - ٣
  إثبات اسم احلي هللا تعاىل املتضمن احلياة الكاملة اليت مل تسبق بعدم وال يلحقها زوال . - ٤
  أن كل خملوق ميوت حىت املالئكة .- ٥
  ماد على اهللا ، ألنه هو احلي الذي ال ميوت ، فأما من ميوت وميرض فال يعتمد عليه .أنه جيب االعت - ٦
  إثبات اسم القيوم هللا تعاىل املتضمن لصفة القيومة .- ٧
)  للَُّه ُهَو اْلَغِينُّ احلَِْميدُ يَا أَيـَُّها النَّاُس أَنـُْتُم اْلُفَقرَاُء ِإَىل اللَِّه َواغىن اهللا عن كل أحد ، وكل أحد حمتاج هللا تعاىل كما قال تعاىل (  - ٨
.  
  امتناع السنة والنوم عن اهللا تعاىل لكمال حياته وقيوميته .- ٩
  أن اهللا منزه عن كل نقص وعيب . -١٠
  عموم ملك اهللا تعاىل . -١١
  أن نطلب امللك ممن ميلكه وهو اهللا سبحانه . -١٢
  رضا اإلنسان بقضاء اهللا ، ألنه ملك له .-١٣
  ان اهللا تعاىل .كمال سلط-١٤
  إثبات الشفاعة بإذن اهللا . -١٥



 ٤٤٠

  إثبات علم اهللا الكامل . -١٦
  وجوب احلذر من معصية اهللا الظاهرة والباطنة ، ألن اهللا ال خيفى عليه شيء . -١٧
  أننا ال نعلم شيئاً إال ما علمنا اهللا .-١٨
  من أراد العلم فليطلبه من العليم سبحانه . -١٩
  إثبات الكرسي . -٢٠
  عظمة خلق الكرسي . -٢١
  عظمة خالق الكرسي ، ألن عظم املخلوق يدل على عظمة اخلالق . -٢٢
  إثبات قوة اهللا . -٢٣
  أن اهللا ال يعجزه شيء لكمال علمه وقدرته . -٢٤
  أن اهللا ال يثقل عليه حفظ السماوات واألرض . -٢٥
ِإنَّ اللََّه ُميِْسُك السََّماَواِت َواْألَْرَض أَْن ، كما قال تعاىل ( أن السماوات واألرض حتتاج إىل حفظ ، ولوال حفظ اهللا لفسدتا -٢٦

  ) . تـَُزوال َولَِئْن زَالََتا ِإْن أَْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد ِمْن بـَْعِدِه ِإنَُّه َكاَن َحِليماً َغُفوراً 
  إثبات علو اهللا تعاىل بأنواعه كلها . -٢٧
  .إثبات العظمة هللا تعاىل  -٢٨
َقِد اْسَتْمسَ ال ِإكْ (  بَـيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويـُْؤِمْن بِاللَِّه فـَ يِن َقْد تـَ َقى ال اْنِفَصاَم َراَه ِفي الدِّ َك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـْ

  ) . َلَها َواللَُّه َسِميٌع َعِليمٌ 
  ] . ٢٥٦[ البقرة : 

 ----------  
يِن ال ِإْكَراَه ِفي ال(   ظاهر اآلية على أنه ال يكره أحد على الدخول يف دين اإلسالم ، لكن جاء يف آيات أخر ظاهرها يدل ) دِّ

ُقْل لِْلُمَخلَِّفَني ِمَن اْألَْعرَاِب َسُتْدَعْوَن ِإَىل قـَْوٍم أُوِيل بَْأٍس َشِديٍد تـَُقاتُِلونـَُهْم على إكراه الكفار على الدخول يف اإلسالم كقوله تعاىل (
َنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن لِلَِّه فَِإِن انـْتَـَهْوا َفال ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلمِ ) وقوله تعاىل (أَْو ُيْسِلُمونَ    ) .نيَ َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفتـْ

  ) ؟ال ِإْكرَاَه ِيف الدِّيِن  وقد اختلف العلماء يف معىن (
براهينه ، واتضاح آياته ، وقبول الفطرة له ال حيتاج إىل اإلكراه عليه ، ألن اإلكراه إمنا يقع : أن هذا الدين لكماله ، وظهور فقيل 

  على ما تنفر عنه القلوب ، ويتناىف مع احلقيقة واحلق .
  واختار هذا السعدي .

ب وصح إسالمه فليس وقيل : إن املعىن : ال تقولوا ملن دخل يف الدين بعد احلرب إنه دخل مكرهًا ، ألنه إذا رضي بعد احلر 
  مبكره ، فمعناه : ال تنسبوهم إىل اإلكراه .

  وقيل : إن هذه اآلية خرب يف معىن النهي ، أي : ال تكرهوا أحداً على الدخول يف الدين .
  قال Qذا طائفة كثرية من العلماء : كالطربي ، وابن القيم ، والشوكاين ، والشنقيطي ، وهو ظاهر اختيار ابن كثري .

  ؟ال واجلهاد تهذا القول فكيف اجلمع بني هذه اآلية وبني اآليات اآلمرة بالقوعلى 



 ٤٤١

 ملوجبة للجهاد فال تتناىفن اإلسالم ، وأما اآليات األخرى اذهب بعض العلماء : إىل عمومها وأنه ال أحد يكره على اعتناق دي
ا جاء فيها األمر باجلهاد إلقامة النظام اإلسالمي مع هذه اآلية ، ألMا مل تأمر بإجبار أحد على اعتناق دين اإلسالم ، وإمن

  وتقريره ومحايته ، ولدفع األذى والفتنة عن املؤمنني .
  ورجح هذا املسلك ابن القيم رمحه اهللا .
ا يف أهل الكتاب خاصة ، فهم ال يكرهون على اإلسالم إذا بذلو  )ال ِإْكرَاَه ِيف الدِّيِن ( وذهب بعض العلماء : إىل أن اآلية 

يَِديُنوَن ِديَن احلَْقِّ ِمَن الَِّذيَن  قَاتُِلوا الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوال بِاْليَـْوِم اْآلِخِر َوال ُحيَرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالاجلزية لقوله تعاىل ( 
) وأما الذين يكرهون فهم أهل األوثان ، فال يقبل منهم إال اإلسالم ، وهم  اِغُرونَ أُوُتوا اْلِكَتاَب َحىتَّ يـُْعُطوا اْجلِْزيََة َعْن يٍَد َوُهْم صَ 

  ) . يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقَني َواْغُلْظ َعَلْيِهمْ الذين نزل فيهم قوله (
  وهذا احتيار ابن جرير ورجحه الشوكاين والشنقيطي .

رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال : مسعت عمر بن اخلطاب يقول لعجوز نصرانية : أسلِمي أيتها العجوز واحلجة هلذا القول ما 
فقال عمر : اللهم اشهد ، وتال ( َال إْكرَاَه يف  قالت : أنا عجوز كبرية واملوت إّيل قريب!لمي ، إن اهللا بعث حممدًا باحلق ، تس

  الدِّيِن ) .
األنصار ، كانت تكون املرأة ِمقالتًا فتجعل على نفسها إن عاش هلا ولد أن 5وِّده ؛ فلما  عن ابن عباس قال : نزلت هذه يفو 

َ الرشد َال ِإْكرَاَه ِيف الدين قَ  دع أبناءنا! فأنزل اهللا تعاىل (أجليت بنو النضري كان فيهم كثري من أبناء األنصار فقالوا : ال ن د تـَّبَـنيَّ
  ِمَن الغي ) .

  قالُت اليت ال يعيش هلا ولٌد.ملِ قال أبو داود : وا
  منسوخة بآيات القتال ، لكنه قول ضعيف . ) ال ِإْكرَاَه ِيف الدِّينِ ( وقيل : إن آية 
  عن ابن مسعود وكثري من املفسرين.: وروي هذا  قال القرطبي

 قال: إين أجدين كارها،  قال لرجل: أسلم eفأما احلديث الذي رواه اإلمام أمحد عن أنس: أن رسول اهللا : قال ابن كثير  •
على اإلسالم بل دعاه  eفإنه ثالثي صحيح، ولكن ليس من هذا القبيل فإنه مل يكرهه النيب  ًا ، وإن كنت كاره:  قال، 

فإن اهللا سريزقك حسن النية ، أسلم وإن كنت كارًها ه : إليه فأخرب أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهة فقال ل
  ص .واإلخال

بَـيَّ (  ة واهلدى من الضاللة بكثرة احلجج واآليات الدال، أي : متيز احلق من الباطل ، واإلميان من الكفر  )َن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َقْد تـَ
.  
َ الرشد ِمَن الغي )قوله تعاىل ( قال البيضاوي :  • متيز اِإلميان من الكفر باآليات الواضحة ، ودلت الدالئل على أن  َقد تـَّبَـنيَّ

شد يوصل إىل السعادة األبدية والكفر غي يؤدي إىل الشقاوة السرمدية ، والعاقل مىت تبني له ذلك بادرت نفسه إىل اِإلميان ر 
 اِإلميان طلباً للفوز بالسعادة والنجاة ، ومل حيتج إىل اِإلكراه واِإلجلاء .

  الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون اهللا .أي : من خلع األنداد واألوثان وما يدعو إليه ) َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت ( 
  قوله تعاىل ( َفَمن َيْكُفُر بِالطَّاُغوِت ) فيه سبعة أقوال : قال الماوردي :  •

  أنه الشيطان وهو قول عمر بن اخلطاب. أحدها :
  أنه الساحر ، وهو قول أيب العالية. والثاني :
  الكاهن ، وهو قول سعيد بن جبري. والثالث :



 ٤٤٢

  األصنام. والرابع :
  َمَرَدة اإلنس واجلن. والخامس :
أنه كل ذي طغيان طغى على اهللا ، فيعبد من دونه ، إما بقهر منه ملن عبده ، أو بطاعة له ، سواء كان املعبود  والسادس :

  . إنساناً أو صنماً ، وهذا قول أيب جعفر الطربي
  أن ال إله إال اهللا .أي : وحد اهللا فعبده وحده ، وشهد ) َويـُْؤِمْن بِاللَِّه ( 
  ويف هذا أن التوحيد البد فيه من الكفر بالطاغوت وهذا معىن : ال إله إال اهللا . •

  ) . ِإالَّ الَِّذي َفَطَرِين فَِإنَُّه َسيَـْهِدينِ .  َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم ِألَبِيِه َوقـَْوِمِه ِإنَِّين بـَرَاٌء ِممَّا تـَْعُبُدونَ كما قال تعاىل (
) ألن كلمة التوحيد ( ال إله إال اهللا ) تنطوي على َفَطَرِين  الَِّذي ِإالَّ  .تـَْعُبُدوَن  ممَِّّا بـَرَاء ِإنَِّين اآلية معىن : ال إله إال اهللا ( ففي هذه 

تفسري  نفي وإثبات ، فعرب عن املنفي فيها بقوله ( إنين براء مما تعبدون ) وعّرب عن املثبت فيها بقوله ( إال الذي فطرين ) ففيه
  التوحيد بإثبات العبادة هللا وحده ونفيها عما سواه .

يد نفي وإثبات ، النفي يف قوله ) ألن التوح) هذه اآلية هي معىن (ال إله إال اهللالطَّاُغوتَ  الّلَه َواْجَتِنُبواْ  اْعُبُدواْ وقال تعاىل (
  بادة هللا وحده وبنفي عبادة ما سواه .) ، ففيه إثبات الع(واجتنبوا الطاغوت) واإلثبات يف قوله (اعبدوا اهللا

  من قال: ال إله إال اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا، حرم ماله ودمه، وحسابه على اهللا عز وجل).(  eوقال 
فلم يكتِف باللفظ ا]رد عن املعىن يف قول : ال إله إال اهللا ، بل البد من قوهلا مع اعتقاد معناها والعمل مبقتضاها ويف ضمن 

  لك : الكفر مبا سوى اهللا من املعبودات ، وهذه هي حقيقة التوحيد .ذ
  هذا احلديث من أعظم ما يبني ال إله إال اهللا ، وأنه الكفر بكل ما يعبد من دون اهللا . •
ا مل يضف أن جمرد التلفظ بال إله إال اهللا مع عدم الكفر مبا يعبد من دون اهللا ال حيرم الدم واملال ولو عرف معناها وعمل Qا م •

  إىل ذلك الكفر مبا يعبد من دون اهللا . 
  أن الرباءة من الكفر تكون بثالثة أشياء : بالقلب ، واللسان ، واجلوارح . •
o هو كراهة الكفر وأهله ، وبغضهم ومتين زواهلم واعتقاد بطالن الكفر وتركه .و  : براءة القلب  

  يتصور فيه اإلكراه ، ألن عمل القلب خفي . وحكمه : فرض الزم ، وال يسقط حبال من األحوال ، ألنه ال
o وهو التصريح باللسان على أن عبادة غري اهللا باطلة . براءة اللسان:  

  وحكمه : واجب .
  ) . َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم ِألَبِيِه َوقـَْوِمِه ِإنَِّين بـَرَاٌء ِممَّا تـَْعُبُدونَ لقوله تعاىل (

  ... ) . ال أَْعُبُد َما تـَْعُبُدونَ .  اِفُرونَ ُقْل يَا أَيـَُّها اْلكَ ولقوله تعاىل (
ِممَّا تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف ِإبـْرَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا لَِقْوِمِهْم إِنَّا بـَُرآُء ِمْنُكْم وَ ولقوله تعاىل عن إبراهيم (

َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاُء أَبَداً اللَِّه َكَفْرنَا ِبُكْم وَ  نَـَنا َوبـَيـْ   ) . بََدا بـَيـْ
o وتكون باجلهاد وإزالة الكفر والكافرين وقتاهلم ، وهي مرتبطة بالقدرة واملصلحة .:  براءة الجوارح  

 . ) ُوْسَعَهاال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفساً ِإالَّ ويسقط مع اإلكراه وعدم االستطاعة ، لقوله تعاىل (

َقى (  َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـْ   أي : فقد ثبت يف أمره واستقام على الطريقة املثلى والصراط املستقيم .) فـَ
، وشبه ذلك بالعروة القوية اليت ال تنفصم ، فهي يف نفسها حمكمة مربمة قوية ،  وقيل : فقد استمسك من الدين بأقوى سبب

  وربطها قوي شديد .



 ٤٤٣

  ين اإلميان ، وقيل : اإلسالم ، وقيل : ال إله إال اهللا .وقيل : يع
  وكل هذه األقوال صحيح وال تنايف بينها . قال ابن كثير : •
  مام بوجوب الكفر بالطاغوت. : قال ابن عطية وقّدم ذكر الكفر بالطاغوت على اإلميان باهللا ليظهر االهت قال أبو حيان •

  هلا وال زوال . أي : ال انقطاع) ال اْنِفَصاَم َلَها ( 
َوْجِهِه أَثـٌَر ِمْن ُخُشوٍع فـََقاَل  َفَجاَء َرُجٌل ِيف  e نَاٍس ِفيِهْم بـَْعُض َأْصَحاِب النَِّيبِّ  ُكْنُت بِاْلَمِديَنِة ِيف ( َعْن قـَْيِس ْبِن ُعَباٍد قَاَل  •

نَِّة . َفَصلَّى رَْكَعتَـْنيِ يـََتَجوَُّز ِفيِهَما ُمثَّ َخرََج فَاتـَّبَـْعُتُه َفَدَخَل َمْنزِلَُه بـَْعُض اْلَقْوِم َهَذا َرُجٌل ِمْن أَْهِل اْجلَنَِّة َهَذا َرُجٌل ِمْن أَْهِل اجلَْ 
ثـَْنا فـََلمَّا اْسَتْأَنَس قـُْلُت َلُه ِإنََّك َلمَّا َدَخْلَت قـَْبُل قَاَل َرُجٌل َكَذا وََكَذا قَاَل سُ  َألَحٍد َأْن يـَُقوَل  يْبَحاَن اللَِّه َما يـَْنَبغِ َوَدَخْلُت فـََتَحدَّ

ُثَك ِملَ َذاَك رَأَْيُت ُرْؤيَا َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه  ذََكَر َسَعتَـَها َوُعْشبَـَها  -َرْوَضٍة  ِيف  فـََقَصْصتُـَها َعَلْيِه رَأَيـُْتِين  eَما َال يـَْعَلُم َوَسُأَحدِّ
اْرقَْه . فـَُقْلُت لَُه  أَْعالَُه ُعْرَوٌة . َفِقيَل ِيل  السََّماِء ِيف  اَألْرِض َوأَْعالَُه ِيف  ُلُه ِيف َوَوْسَط الرَّْوَضِة َعُموٌد ِمْن َحِديٍد َأْسفَ  - َوُخْضَرتـََها 

ْلِفِه بَِيِدِه َوَصَف أَنَُّه رَفـََعُه ِمْن خَ  -  يِمْن َخْلفِ  فـََقاَل بِِثَياِيب  -قَاَل اْبُن َعْوٍن َواْلِمْنَصُف اْخلَاِدُم  - ِمْنَصٌف  َال َأْسَتِطيُع . َفَجاَءِين 
َقْظُت َوِإنـََّها َلفِ  أَْعَلى اْلَعُموِد فََأَخْذُت بِاْلُعْرَوِة َفِقيَل ِيلَ  فـََرِقيُت َحىتَّ ُكْنُت ِيف  - فـََقَصْصتُـَها َعَلى  ييَدِ  ياْسَتْمِسْك . فـََلَقِد اْستَـيـْ

َعُموُد اِإلْسَالِم َوتِْلَك اْلُعْرَوُة ُعْرَوُة اْلُوثـَْقى َوأَْنَت َعَلى اِإلْسالَِم َحىتَّ  تِْلَك الرَّْوَضُة اِإلْسَالُم َوَذِلَك اْلَعُمودُ « فـََقاَل  e النَِّيبِّ 
  متفق عليه .،  قَاَل َوالرَُّجُل َعْبُد اللَِّه ْبُن َسَالمٍ  )َمتُوَت 

  ى .يسمع السر والنجو ويسمع مجيع األصوات ألقوال العباد ، ) َواللَُّه َسِميٌع ( 
  قسم إىل قسمني :ومسع اهللا ين •

  هر .ا: أي أن اهللا يسمع كل صوت خفي أو ظ أوًال : سمع إدراك
َع اللَُّه قـَْوَل الَِّيت ُجتَاِدُلَك ِيف َزْوِجَها َوَتْشَتِكيقال تعاىل : (   ... ) .َقْد مسَِ

  هذا السمع قد يراد به اإلحاطة ، كاآلية السابقة .
َع الّلُه قـَْوَل الَِّذيَن قَاُلوْا ِإنَّ الّلَه فَِقٌري َوَحنُْن أَْغِنَياء َقدْ وقد يراد به التهديد ، كقوله تعاىل : (    ) .مسَِ

  ) أي أمسعك وأؤيدك .قَاَل َال َختَافَا ِإنَِّين َمَعُكَما َأْمسَُع َوأََرىوقد يراد به التأييد ، ومنه قوله تعاىل ملوسى : (
  : أي أن اهللا يستجيب ملن دعاه . ثانياً : سمع إجابة
  ) أي جميب الدعاء .ِإنَّ َريبِّ َلَسِميُع الدَُّعاء(ومنه قول إبراهيم 
  ( مسع اهللا ملن محده ) يعين استجاب ملن محده . ومنه قول املصلي 

  بأفعاهلم ، يعلم مجيع األمور الظاهرة والباطنة .)  َعِليمٌ ( 
  الفوائد :

  أنه ال أحد يكره على الدين . - ١
  غي . أنه ليس هناك إال رشد أو- ٢
  أنه ال يتم اإلخالص هللا إال بنفي مجيع الشرك . - ٣
  أن كل ما عبد من دون اهللا فهو طاغوت . - ٤
  أنه ال جناة إال بالكفر بالطاغوت واإلميان باهللا . - ٥
  إثبات امسني من أمساء اهللا ومها : السميع والعليم . - ٦



 ٤٤٤

ظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْولَِياُؤُهُم الطَّاُغوُت ُيْخرُِجونـَُهْم ِمَن النُّوِر ِإَلى اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخرُِجُهْم ِمَن ال(  
  ) . الظُُّلَماِت ُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

  ] . ٢٥٧[ البقرة : 
 ---------  

  وناصرهم ، واملراد بالوالية هنا الوالية اخلاصة .املؤمنني ومتويل أمورهم  أي : حافظ)  اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا( 
  ألن الوالية تنقسم إىل قسمني :

  القهر والسلطان وامللك ، وهذه للمؤمنني والكفار . هم وأيضاً مقتضاها أن يرزقهم ويعطيوالية عامة : 
  .)  قِّ ُمثَّ رُدُّوا ِإَىل اللَِّه َمْوالُهُم احلَْ ودليلها هذه اآلية (

ُهْم َما َكانُوا يـَْفتَـُرونَ وقوله تعاىل ( و    ) . ُردُّوا ِإَىل اللَِّه َمْوالُهُم احلَْقِّ َوَضلَّ َعنـْ
  ق واإلخراج من الظلمات إىل النور .النصر والتأييد والتسديد والتوفي وهذه خاصة باملؤمنني مقتضاها  والية خاصة ،

  ) . يَن آَمُنوا ُخيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّورِ اللَُّه َوِيلُّ الَّذِ كما قال تعاىل (
  ) . َذِلَك بَِأنَّ اللََّه َمْوَىل الَِّذيَن آَمُنوا َوَأنَّ اْلَكاِفرِيَن ال َمْوَىل َهلُمْ وقال تعاىل (
  .) َأال ِإنَّ أَْولَِياء الّلِه الَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُوَن وقال تعاىل (

يف احلديث القدسي ( من عادى يل ولياً فقد آذنته باحلرب  eفاهللا ويل املؤمنني : ألنه يواليهم بالنصر والثواب اجلزيل ، كما قال 
  ) رواه البخاري .

   .يوالونه بالطاعة  ) ألMم َأال ِإنَّ أَْولَِياَء اللَِّه ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُونَ واملؤمنون أولياء اهللا كقوله تعاىل (
  .: فالوالية عبارة عن موافقة الويل احلميد يف حمابه ومساخطه ، وليست بكثرة صوم وال صالة  قال ابن القيم

  أي : خيرجهم من ظلمات الكفر والضاللة إىل نور اهلداية واإلميان .) ُيْخرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر  ( 
  . سرون على أن املراد هاهنا من الظلمات والنور : الكفر واإلميان: أمجع املف قال الرازي •
مثرة واليته تعاىل للمؤمنني ، وهي إخراجه هلم من الظلمات إىل النور بقوله تعاىل ( اهللا َوِيلُّ الذين آَمُنوْا  : هذهقال الشنقيطي  •

  ُخيْرُِجُهْم مَِّن الظلمات ِإَىل النور ) .
رة واليته إذهاب اخلوف واحلزن عن أوليائه ، وبني أن واليتهم له تعاىل بإمياMم وتقواهم وذلك يف وبني يف موضع آخر أن من مث 

  قوله تعاىل ( أال ِإنَّ أَْولَِيآَء اهللا الَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُوَن الذين آَمُنوْا وََكانُوْا يـَتـَُّقوَن ) .
وأنه أيضًا يتوىل الصاحلني وهو قوله تعاىل (ِإنَّ َولِيَِّي اهللا الذي نـَزََّل الكتاب َوُهَو  eنبيه  وصرح يف موضع آخر أنه تعاىل ويل 

  . يـَتَـَوىلَّ الصاحلني )
  الشياطني . أي : وأما الكافرون فأولياؤهم) َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْولَِياُؤُهُم الطَّاُغوُت (  
واليت قبلها جتد فرقًا بني التعبريين يف الرتتيب ، ففي اجلملة األوىل قال  : وإذا تأملت هذه اجلملة ،قال الشيخ ابن عثيمين  •

  ) ألمور ثالثة : اللَُّه َوِيلُّ الَِّذيَن آَمُنواتعاىل (
  أن هذا االسم الكرمي إذا ورد على القلب أوًال استبشر به . أحدها :

  التربك بتقدمي ذكر اسم اهللا عز وجل . ثانياً :
  نة على هؤالء بأن اهللا هو الذي امنت عليهم أوًال ، فأخرجهم من الظلمات إىل النور .إظهار امل ثالثاً :



 ٤٤٥

ومن ) ولو كانت على سياق األوىل لقال : والطاغوت أولياء الذين كفروا ،  َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْولَِياُؤُهُم الطَّاُغوتُ وأما اجلملة الثانية (
  الحكمة في ذلك :

  وت يف مقابلة اسم اهللا .أال يكون الطاغ أوًال :
  أن الطاغوت أهون وأحقر من أن يُبدأ به ويقّدم . ثانياً :

  إن البداءة بقوله ( والذين كفروا ) أسرع إىل ذمهم مما لو تأخر ذكره .ثالثاً : 
  : قال بعض العلماء : الطاغوت الشيطان ويدل هلذا :قال الشنقيطي  •

َا ذلكم الشيطان ُخيَوِّ    ُف أَْولَِياَءُه ) أي خيوفكم من أوليائه .قوله تعاىل ( ِإمنَّ
اَء الشيطان ِإنَّ َكْيَد الشيطان  وقوله تعاىل ( الذين آَمُنوْا يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اهللا والذين َكَفُروْا يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل الطاغوت فقاتلوا أَْولِيَ 

  َكاَن َضِعيفاً ) .
  يـََّتُه أَْولَِيآَء ِمن ُدوِين َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ )  اآلية .وقوله ( أَفـََتتَِّخُذونَُه َوُذرِّ  

  وقوله ( ِإنـَُّهُم اختذوا الشياطني أَْولَِيآَء ) اآلية. 
َم والتحقيق أن كل ما عبد من دون اهللا فهو طاغوت واحلظ األكرب من ذلك للشيطان كما قال تعاىل ( َأملَْ أَْعَهْد ِإلَْيُكْم يا بين آدَ 

  تـَْعُبُدوْا الشيطان ) اآلية . َأن الَّ 
  وقال ( ِإن يَْدُعوَن ِمن ُدونِِه ِإالَّ إِنَاثاً َوِإن يَْدُعوَن ِإالَّ َشْيطَاناً مَّرِيداً ) .

  وقال عن خليله إبراهيم ( يا أبت َال تـَْعُبِد الشيطان ) اآلية . 
  وُكْم َوِإْن َأَطْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكوَن ) إىل غري ذلك من اآليات. وقال ( َوِإنَّ الشياطني لَُيوُحوَن إىل أَْولَِيآئِِهْم لُِيَجاِدلُ 

  أي : خيرجوMم من نور اإلميان إىل ظلمات الشك والضاللة . )ُيْخرُِجونـَُهْم ِمَن النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت ( 
بصار عن إدراك احلقائق فكذلك الكفر حيجب : إمنا مسي الكفر ظلمة اللتباس طريقه ، وألن الظلمة حتجب األقال الخازن  •

  القلوب عن إدراك حقائق اإلميان ومسي اإلسالم نوراً لوضوح طريقه وبيان أدلته.
  فكيف خيرجوMم من النور ، وهم مل يدخلوا فيه ؟ فإن قيل : •

، وكانوا متبعني مللتهم ، فهؤالء   إن اآلية خمصوصة بأهل الكتاب الذين كانوا مقرين بنبوة موسى وكذلك املقرين بنبوة عيسى قيل :
  كفروا به فدخلوا يف ظلمات الكفر بعد أن خرجوا من نور اإلميان .  eكانوا على نور ، فلما جاءهم حممد 

ن املراد بإخراجهم من الظلمات إىل النور احليلولة بينهم وبني اإلميان حىت يضلوMم عن طريق اإلميان ، فيكون التضليل إ: وقيل 
  النور إىل الظلمات .إخراج من 

كان املخالف له خارجًا من نور قد علمه ، واملوافق له خارجًا من ظلمات اجلهل   eنه ملا ظهرت معجزات رسول اهللا إ وقيل :
  إىل نور العلم .

معه : املراد بالظلمات الضاللة ، وبالنور اهلدى ، وهذه اآلية يفهم منها أن طرق الضالل متعددة جلقال الشنقيطي  •
إلفراده النور ، وهذا املعىن املشار إليه هنا بينه تعاىل يف مواضع أخر كقوله ( َوَأنَّ هذا  لمات وأن طريق احلق واحدةالظ

  ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماً فاتبعوه َوَال تـَتَِّبُعوْا السبل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِله ) .
ناس كثرية ألن احلق واحد والكفر أجعاىل لفظ النور ومجع الظلمات ، د تيف تفسري هذه اآلية ما نصه : وهلذا وح قال ابن كثير

) لَُّكْم تـَتـَُّقونَ َوَأنَّ هذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماً فاتبعوه َوَال تـَتَِّبُعوْا السبل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه ذلكم َوصَّاُكْم ِبِه َلعَ وكلها باطلة كما قال (
  ات والنور ) .وقال تعاىل ( َوَجَعَل الظلم



 ٤٤٦

واملقصود أن طريق احلق واحد إذ مرده إىل اهللا امللك احلق وطرق الباطل متشعبة متعددة فإMا ال ترجع إىل  وقال ابن القيم : •
شيء موجود وال غاية هلا يوصل إليها بل هي مبنزلة بنيات الطريق وطريق احلق مبنزلة الطريق املوصل إىل املقصود فهي وإن 

ريق واحد ، وملا كانت الظلمة مبنزلة طرق الباطل والنور مبنزلة طريق احلق فقد أفرد النور ومجعت الظلمات تنوعت فأصلها ط
وعلى هذا جاء قوله ( اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجوMم من 

 . النور إىل الظلمات )
اهللا الواحد األحد ، ومجع الذين كفروا لتعددهم وكثر5م ومجع الظلمات وهي طرق الضالل والغي  فوحد ويل الذين آمنوا وهو

  .لكثر5ا واختالفها ووحد النور وهو دينه احلق وطريقه املستقيم الذي ال طريق إليه سواه 
  ، ألن األصل يف الصحبة طول املالزمة . املالزمون هلا مالزمة الصاحب لصاحبه ، والغرمي لغرميه )ُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ( 
  والنار هي الدار اليت أعدها اهللا للكافرين . •

وإن كان يستحق العذاب  –) وهذا األسلوب يطلق على الذين خيلدون فيها ، فاملؤمن العاصي أُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر قوله تعاىل (
  الصحبة طول املالزمة .فإنه ال يسمى من أصحاب النار ، ألن األصل يف  –بالنار 

  ال خيرجون منها ، وال يفرت عنهم العذاب وال هم ينصرون . )  ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ( 
  وقد ذكر اهللا تأبيده يف ثالث آيات من القرآن الكرمي .

ِإالَّ َطرِيَق َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً  َوال لِيَـْهِديـَُهْم َطرِيقاً  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوظََلُموا ملَْ َيُكِن اللَُّه لِيَـْغِفَر َهلُمْ يف سورة النساء : قال تعاىل (
  ) . وََكاَن َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسرياً 

  ) . َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً ال جيَُِدوَن َولِّياً َوال َنِصرياً ويف سورة األحزاب : قال تعاىل (
  ) . ْعِص اللََّه َوَرُسولَُه فَِإنَّ َلُه نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً َوَمْن يَـ ويف سورة اجلن : قال تعاىل (

  الفوائد :
  فضيلة اإلميان . - ١
  إثبات الوالية هللا تعاىل .- ٢
  أن من مثرات اإلميان هداية اهللا للمؤمن .- ٣
  الذين خيرجون الناس من النور إىل الظلمات . لاحلذر من دعاة الضال - ٤
  ت النار .إثبا - ٥
  أن الكافرين خملدون يف النار . - ٦
َراِهيُم رَبَِّي الَّذِ ( َراِهيَم ِفي رَبِِّه َأْن آتَاُه اللَُّه اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبـْ َر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإبـْ ي ُيْحِيي َويُِميُت قَاَل أَنَا ُأْحِيي َوُأِميُت أََلْم تـَ

َراِهيُم فَِإنَّ اللََّه يَ  ُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّ قَاَل ِإبـْ   .)اِلِمينَ ْأِتي بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَْأِت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب فـَ
  ] . ٢٥٨[ البقرة : 

 ---------  
َر (    د .: بقلبك يا حمم أي )أََلْم تـَ
َراِهيَم (    .راهيم يف ربه وهو ملك بابل: منروذ بن كنعان هذا الذي حاج إب )ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإبـْ

بن   ذمؤمنان وكافران فاملؤمنان: سليمان بن داود وذو القرنني. والكافران: منرو ة : الدنيا مشارقها ومغارQا أربع قال جماهد: وملك
  ( تفسري ابن كثري ) . وخبتنصر. فاهللا أعلم كنعان



 ٤٤٧

بن سام بن نوح ِملك زمانه وصاحُب النار والبَـُعوَضة! هذا قول ابن عباس  : هو النُّْمروذ بن كوش بن كنعان يقال القرطب •
 وجماهد وقَتادة والرّبيع والسُّدِّي وابن إسحاق وزيد بن أسلم وغريهم.

رتكوا وكان إهالكه ملا قصد احملاربة مع اهللا تعاىل بأن فتح اهللا تعاىل عليه باباً من البَـُعوض فسرتوا عني الشمس وأكلوا عسكره ومل ي
إال العظام ، ودخلت واحدة منها يف دماغه فأكلته حىت صارت مثل الفأرة ؛ فكان أعز الناس عنده بعد ذلك من يضرب دماغه 

  مبطرقة َعتيَدة لذلك ، فبقي يف البالء أربعني يوماً.
، رب : أن الكفار أولياؤهم الطاغوتمناسبة هذه اآلية ملا قبلها أنه تعاىل : ملا أخرب أنه ويل الذين آمنوا ، وأخوقال أبو حيان :  •

، وانقطع ذلك فغلبه وقطعه ، إذ كان اهللا وليه نه ناظر ذلك الكافرأ، و اليت جرت بني إبراهيم والذي حاجهذكر هذه القصة 
فصارت هذه  (أال إن حزب اهللا هم املفلحون ) هو الطاغوت ( أال إن حزب اهللا هم الغالبون )الكافر وQت إذ كان وليه 

   . ة مثالً للمؤمن والكافر اللذين تقّدم ذكرمهاالقص
) َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإلٍَه َغْريِي  ( وجود ربه. وذلك أنه أنكر أن يكون مث إله غريه كما قال بعده فرعون مللئه: يف  أي )ِفي رَبِِّه ( 

ة مدته يف امللك؛ وذلك أنه يقال: إنه مكث أربعمائوما محله على هذا الطغيان والكفر الغليظ واملعاندة الشديدة إال جتربه، وطول 
  . سنة يف ملكه

  د على النمروذ ، والظاهر األول. براهيم ، وأن يعو : قوله تعاىل ( يف ربه ) حيتمل أن يعود الضمري على إقال أبو حيان  •
وعلى هذا املعىن : أن إيتاء امللك أبطره  ،تعليلية  ، ( فتكون [ أن ] هنا أي : ألن آتاه اهللا تعاىل ذلك )َأْن آتَاُه اللَُّه اْلُمْلَك (  

  الكرب والعتو فحاج لذلك .وأورثه 
  ) .ولُُه ِمْن َفْضِلِه َوَما نـََقُموا ِإّال أَْن أَْغَناُهُم اللَُّه َوَرسُ كما قال تعاىل (

ْنَساَن لََيْطَغىوقال تعاىل (   ) . أَْن رَآُه اْستَـْغَىن .  َكالَّ ِإنَّ اْإلِ
  ) .َوِإَذا أَنـَْعْمَنا َعَلى اِإلْنَساِن أَْعَرَض َونَأى ِجبَانِِبِه (  اىلتع قالو 

، فهذا دأب اإلنسان، يبدأ يف الطغيان إذا )  َوَلْو َبَسَط اللَُّه الرِّْزَق لِِعَباِدِه لَبَـَغْوا ِيف اَألْرِض َوَلِكْن يـُنَـزُِّل ِبَقَدٍر َما َيَشاءُ وقال تعاىل ( 
  عن الناس.رأى نفسه مستغنياً 

  ) . َولَِئْن أََذقْـَناُه نـَْعَماَء بـَْعَد َضرَّاَء َمسَّْتُه لَيَـُقوَلنَّ َذَهَب السَّيَِّئاُت َعينِّ ِإنَُّه َلَفرٌِح َفُخورٌ وقال تعاىل (
َنٌة َوَأنَّ اللََّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعظِ وقال تعاىل ( َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوالدُُكْم ِفتـْ   ) . يمٌ َواْعَلُموا أَمنَّ

َنٌة َواللَُّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ وقال تعاىل (  َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوالدُُكْم ِفتـْ   ) . ِإمنَّ
ْنَساَن ُضرٌّ َدَعا رَبَُّه ُمِنيبًا ِإلَْيِه ُمثَّ ِإَذا َخوََّلُه نِْعَمًة ِمْنُه َنِسَي َما َكاَن يَْدعُ وقال تعاىل ( ْن قـَْبُل َوَجَعَل لِلَِّه أَْنَداداً و ِإلَْيِه مِ َوِإَذا َمسَّ اْإلِ

  ) . لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِلهِ 
  ) . ا قـَْوِم أَلَْيَس ِيل ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه اْألَنـَْهاُر َجتْرِي ِمْن َحتِْيت أََفال تـُْبِصُرونَ وفرعون ملا أغناه اهللا ومّلكه مصر قال ( ي

َا أُوتِ وقارون ملا أنعم اهللا عليه قال (    ) . يُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِديِإمنَّ
  ( لكل أمة فتنة وفتنة أميت باملال ) رواه الرتمذي . eوقال 

  واألبرص واألقرع ملا آتامها اهللا ماًال جحدا نعم اهللا عليهما .
بـََعَث أَبَا ُعبَـْيَدَة ْبَن  eَأنَّ َرُسوَل اللَِّه (  eِه وََكاَن َشِهَد بَْدرًا َمَع َرُسوِل اللَّ  يٍّ َعاِمِر ْبِن ُلؤَ  َعْمَرو ْبَن َعْوٍف َوُهَو َحِليُف َبِين  عنو 

 eفـََلمَّا َصلَّى َرُسوُل اللَِّه  e َمَع َرُسوِل اللَِّه اجلَْرَّاِح فـََقِدَم ِمبَاٍل ِمَن اْلَبْحَرْيِن َومسََِعِت األَْنَصاُر ِبُقُدوِم َأِىب ُعبَـْيَدَة فـََوافـَْوا َصالََة اْلَفْجرِ 
ْعُتْم َأنَّ أَبَا ُعبَـْيَدَة َقِدَم ِبشَ « ِحَني َرآُهْم ُمثَّ قَاَل  eتَـَعرَُّضوا َلُه فـََتَبسََّم َرُسوُل اللَِّه اْنَصَرَف فَـ  قَاُلوا َأَجْل يَا َرُسوَل ». ٍء يْ َأظُنُُّكْم مسَِ



 ٤٤٨

ى َعَلْيُكْم َوَلِكىنِّ َأْخَشى َأْن تـُْبَسَط الدُّنـَْيا َعَلْيُكْم َكَما ُبِسَطْت َعَلى َمْن فَأَْبِشُروا َوأَمُِّلوا َما َيُسرُُّكْم فـََواللَِّه َما اْلَفْقَر َأْخشَ : اللَِّه. قَاَل 
ُهْم  َلُكْم فـَتَـَناَفُسوَها َكَما تـََناَفُسوَها فـَتُـْهِلَكُكْم َكَما أَْهَلَكتـْ   متفق عليه .) قـَبـْ

  .ى املال والشرف لدينه ) ( ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم بأفسَد هلا من حرص املرء عل eوقال 
لفساد دين املسلم باحلرص على املال والشرف يف الدنيا ، وأن فساد الدين  e: هذا مثل عظيم ضربه النيب  قال ابن رجب

بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبني جائعني ضاريني باتا يف الغنم ، قد غاب عنها رعاؤها ليًال ، فهما يأكالن يف الغنم 
  . ويفرتسان فيها

  أن حرص املرء على املال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبني هلذه الغنم . eفأخرب النيب 
  فهذا املثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر احلرص على املال والشرف يف الدنيا .

  إذا أكرمت الكرمي ملكته       وإذا أكرمت اللئيم مترداً .
َراِهيمُ (  َريبَِّ (  على وجود الرب الذي يدعو إليه فقال إبراهيم طلب من إبراهيم دليالً  وكأنه) رَبَِّي الَِّذي ُيْحِيي َويُِميُت  ِإْذ قَاَل ِإبـْ

 وهذا دليل،  ة بعد عدمها، وعدمها بعد وجودهاالدليل على وجوده حدوث هذه األشياء املشاهد:  أي) الَِّذي ُحيِْيي َوُميِيُت 
ألMا مل حتدث بنفسها فال بد هلا من موجد أوجدها وهو الرب الذي أدعو إىل عبادته وحده ،  ار ضرورةعلى وجود الفاعل املخت

  ذ :وهو النمرو -د ذلك قال احملاج  ال شريك له. فعن
تل فآمر أوتى بالرجلني قد استحقا الق وذلك أين :  حممد بن إسحاق والسدي وغري واحدقال قتادة و  )قَاَل أَنَا ُأْحِيي َوُأِميُت ( 

  ة .فذلك معىن اإلحياء واإلمات،  قتل، وبالعفو عن اآلخر فال يقتلبقتل أحدمها في
ألنه ليس جوابًا ملا قال إبراهيم وال يف معناه؛ ألنه غري مانع لوجود  ، أنه ما أراد هذا-واهللا أعلم-والظاهر :  قال ابن كثير •

ويوهم أنه الفاعل لذلك وأنه هو الذي حييي ومييت، كما ، ومكابرة  وإمنا أراد أن يَّدعي لنفسه هذا املقام عناًدا،  الصانع
  ) .َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْريِي (  اقتدى به فرعون يف قوله

َراِهيُم فَِإنَّ اللََّه يَْأِتي بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَْأِت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب (  عي من أنك أنت الذي إذا كنت كما تد:  أي )قَاَل ِإبـْ
فهذه الشمس تبدو كل ، فالذي حييي ومييت هو الذي يتصرف يف الوجود يف خلق ذواته وتسخري كواكبه وحركاته ، حتيي ومتيت 

  يوم من املشرق، فإن كنت إهلًا كما ادعيت حتيي ومتيت فأت Qا من املغرب.
  ىل دليل أو ضح وأكرب ال يستطيع املكابرة معه .وقد قال كثري من العلماء أن هذا من إبراهيم انتقال من دليل إ •

قال  ، فكأنهن هذا ليس من باب االنتقال من دليل إىل دليل آخر أوضح ، وإمنا هو من باب طرد الدليل إ :وقال بعض العلماء
لشمس من هذا الكون فأت با فأنت الذي تتصرف يف، نت متلك هذه القدرة اهلائلة ه : ما دام أنك أنت حتيي ومتيت ، وأل

  املشرق .
أخذ عدو اهللا  ،  فإن إبراهيم ملا أجاب احملاج له يف اهللا بأنه الذي حييي ومييت احلافظ ابن القيم حيث قال : ... واختار هذا

على طرد هذه  فألزمه إبراهيم، وهو أنه يقتل من يريد ويستبقي من يريد فقد أحيا هذا وأمات هذا ، معارضته بضرب من املغالطة 
فإن  ، رضة أن يتصرف يف حركة الشمس من غري اجلهة اليت يأيت اهللا Qا منها إذا كان بزعمه قد ساوى اهللا يف اإلحياء واإلماتة املعا

من حجة إىل حجة أوضح منها كما زعم بعض  وليس هذا انتقاالً ، تصح به دعواه ًا فليتصرف يف الشمس تصرف اً كان صادق
  ة .د حجته إن كانت صحيحم للمدعي بطر وإمنا هو إلزا، النظار 



 ٤٤٩

وهذا التنزيل على هذا املعىن أحسن مما ذكره كثري من املنطقيني: أن عدول إبراهيم عن املقام األول واختاره ابن كثري حيث قال : 
كاملقدمة وليس كما قالوه بل املقام األول يكون  ،  ه، ومنهم من قد يطلق عبارة رديةإىل املقام الثاين انتقال من دليل إىل أوضح من

  للثاين ويـُبَـّني بطالن ما ادعاه منروذ يف األول والثاين، وهللا احلمد واملنة.
ُبِهَت الَِّذي َكَفَر (  أخرس فال يتكلم، فلما علم عجزه وانقطاعه، وأنه ال يقدر على املكابرة يف هذا املقام Qت أي: أي :  )فـَ

  ة .وقامت عليه احلج
  أي : ال يهديهم يف احلجة عند اخلصومة ملا هم عليه من الضاللة .)  الظَّاِلِمينَ  َواللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْومَ (  
ألّن الظلم حائل بني صاحبه وبني التنازل إىل التأّمل من احلجج ، وإّمنا انتفى هدي اهللا للقوم الظاملني  قال ابن عاشور : •

  وره.  شاغل عن ذلك بزهوه وغر وإعمال النظر فيما فيه النفع ؛ إذ الذهن يف
  الفوائد :

  أن ا]ادلة إلبطال الباطل ، وإحقاق احلق من مقام الرسل . - ١
  بالدعوة إىل التوحيد . قام حيث uفضل إبراهيم اخلليل  - ٢

  ) . ِإنَّ ِإبـْرَاِهيَم َكاَن أُمًَّة قَانِتاً لِلَِّه َحِنيفاً وَملَْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ قال تعاىل (
  ) . َألَنـُْعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ َشاِكراً وقال تعاىل (
  ) . ِإنَّ ِإبـْرَاِهيَم َحلَِليٌم أَوَّاٌه ُمِنيبٌ وقال تعاىل (
ُكْم َوِممَّا تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َكَفْرنَا َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف ِإبـْرَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا لَِقْوِمِهْم إِنَّا بـَُرآُء ِمنْ وقال تعاىل (

َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاُء أَبَداً َحىتَّ تـُْؤِمُنوا بِاللَِّه َوْحَدُه ِإالَّ قـَْوَل  نَـَنا َوبـَيـْ ِه ِإبـْرَاِهيَم ِألَبِيِه َألَْستَـْغِفَرنَّ َلَك َوَما أَْمِلُك َلَك ِمَن اللَّ ِبُكْم َوبََدا بـَيـْ
َنا َوِإلَْيَك اْلَمِصريُ    ) . ِمْن َشْيٍء رَبـََّنا َعَلْيَك تـَوَكَّْلَنا َوِإلَْيَك أَنـَبـْ

  اإلشارة إىل أنه ينبغي لإلنسان أن يتعلم طرق املناظرة واحملاجة ، ألMا وسيلة إلحقاق احلق ، وإبطال الباطل . - ٣
  أن النعمة والرتف قد تكون سبباً للطغيان . - ٤
  ياء واإلماتة بيد اهللا .أن اإلح - ٥
  إثبات أن من جحد اهللا فهو كافر . - ٦
  التحذير من الظلم جبميع أنواعه . - ٧
  فضل العدل . - ٨
ْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها قَاَل أَنَّى ُيْحِيي َهِذِه اللَُّه بـَْعَد َمْوتَِها فَ (  اَئَة َعاٍم ثُمَّ بـََعَثُه قَاَل َكْم َأَماَتُه اللَُّه مِ َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قـَ

ْم يـََتَسنَّْه َواْنُظْر ِإَلى ِحَماِرَك لَِبْثَت قَاَل لَِبْثُت يـَْومًا َأْو بـَْعَض يـَْوٍم قَاَل َبْل لَِبْثَت ِماَئَة َعاٍم فَاْنُظْر ِإَلى َطَعاِمَك َوَشَراِبَك لَ 
َلمَّا تـَبَـيََّن َلُه قَاَل َأْعَلُم َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َولَِنْجَعَلَك آيًَة لِلنَّاِس َواْنُظْر ِإَلى اْلعِ  ظَاِم َكْيَف نـُْنِشُزَها ثُمَّ َنْكُسوَها َلْحمًا فـَ

  ) .َقِديرٌ 
  ] . ٢٥٩[ البقرة : 

 ---------  
ْريٍَة (    هذه هي القصة الثانية .) َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قـَ
  :اختلف يف املار  •

  وهذا هو املشهور .عزير ، : فقيل 



 ٤٥٠

  وقيل : هو رجل من بين إسرائيل .
  وأما القرية : فاملشهور أMا بيت املقدس ، مر عليها بعد ختريب خبتنصر هلا وقتل أهلها .

  أي : ليس فيها أحد ، من قوهلم : خوت الدار ختوي خواًء وُخوياً .) َوِهَي َخاِويٌَة ( 
جدراMا على عرصا5ا ، فوقف متفكرًا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة ، وهلذا أي : ساقطة سقوفها و ) َعَلى ُعُروِشَها ( 

  قال :
  وذلك ملا رأى من دثورها وشدة خراQا .) قَاَل أَنَّى ُيْحِيي َهِذِه اللَُّه بـَْعَد َمْوتَِها ( 
ذا الرجل نيب ، فهو كالم من يؤثر أن يرى  أي : كيف حيييها . فإن قلنا : إن ه )قال أىن حييي هذه اهللا (  قال ابن الجوزي •

  كيفية اإلعادة ، أو يستهوهلا ، فيعظم قدرة اهللا ، وإن قلنا : إنه كان رجالً كافراً ، فهو كالم شاك ، واألول أصح .
إحياء أهلها  ظاهر هذا اللفظ إحياء هذه القرية بالعمارة بعد اخلراب ، ولكن املعىن )أىن ُحيِْيي هذه اهللا  : ( قال في التسهيل •

ولذلك أراه اهللا احلياة بعد موته ، والقرية كانت بيت املقدس ملا ،  ألّن هذا الذي ميكن فيه الشك واإلنكار،  بعد مو5م
  . أخرQا خبتنصر ، وقيل : قرية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف

  لك السائل واستمر ميتاً مائة سنة مث بعثه .أي : أمات اهللا ذ) فََأَماَتُه اللَُّه ِماَئَة َعاٍم ثُمَّ بـََعَثُه ( 
  ، وتراجعت بنو إسرائيل إليها .ني سنة من موته، وتكامل ساكنوها: وعمرت البلدة بعد مضي سبع: قالوا قال ابن كثير •
  أي : قال له ربه بواسطة امللك كم لبثت يف هذه احلالة .) قَاَل َكْم لَِبْثَت ( 
ع هاتفًا من السماء يقول له ذلك ، : مس وقيل: اهللا جل وعز ،  فقيلكم لبثت ) له (  اخُتلف يف القائل :  يقال القرطب •

: رجل مؤمن ممن شاهده من قومه عند موته وعمر إىل حني إحيائه فقال له :   وقيلوقيل : نّيب ، : خاطبه جربيل ،  وقيل
  كم لبثت.

  ويقال : كان هذا السؤال بواسطة امللك على جهة التقرير.
  وانظر ِإَىل العظام َكْيَف نـُْنِشُزَها ُمثَّ َنْكُسوَها حلَْماً ) .القائل هو اهللا تعاىل ؛ لقوله (  : قلت : واألظهر أن حمه اهللاثم قال ر 

ية ظن أول النهار ، مث بعثه اهللا يف آخر النهار ، فلما رأى الشمس باق هقالوا : وذلك أنه أمات) قَاَل لَِبْثُت يـَْومًا َأْو بـَْعَض يـَْوٍم (  
  ) .أَْو بـَْعَض يـَْوٍم أMا مشس ذلك اليوم فقال (

: أماته اهللا غدوة يوم مث بعثه قبل الغروب من يوم استقل مّدة موته، قيل )ْثُت يـَْومًا أَْو بـَْعَض يـَْومٍ قَاَل لَبِ : ( قال في التسهيل •
  . : أو بعض يومقوله: يوماً فقال ة من الشمس فخاف أن يكذب يف، مث رأى بقيبعد مائة عام؛ فظّن أنه يوم واحدآخر 

: ( قَاَل لَِبْثُت يـَْومًا أَْو بـَْعَض يـَْوٍم ) إمنا قال هذا على ما عنده ويف ظنه ، وعلى هذا ال يكون كاذبًا فيما أخرب قال القرطبي  •
ئة سنة وتسع سنني على ما يأيت ومل يكونوا  به ؛ ومثله قول أصحاب الكهف ( قَاُلوْا لَِبثْـَنا يـَْوماً أَْو بـَْعَض يـَْوٍم ) وإمنا لبثوا ثالمثا

  كاذبني ألMم أخربوا عما عندهم ، كأMم قالوا : الذي عندنا ويف ظنوننا أننا لبثنا يوماً أو بعض يوم.
يف قصة ذي الَيَدين : " مل أقصر ومل أَْنس" " ومن الناس من يقول : إنه كذٌب على معىن وجود حقيقة  eونظريه قول النّيب 

  .فيه ولكنه ال مؤاخذة به ، وإال فالكذب اإلخبار عن الشيء على خالف ما هو عليه وذلك ال خيتلف بالعلم واجلهل الكذب 
  ميتاً مائة سنة كاملة . أي : بل مكثت) قَاَل َبْل لَِبْثَت ِمائََة َعاٍم ( 
إىل طعامك وشرابك مل يتغري مبرور الزمان ، وكان معه  أي : فإن شككت فانظر) فَاْنُظْر ِإَلى َطَعاِمَك َوَشَراِبَك َلْم يـََتَسنَّْه ( 

  عنب وتني وعصري فوجدها على حاهلا مل تفسد .
  أي : كيف حيييه اهللا عز وجل وأنت تنظر .) َواْنُظْر ِإَلى ِحَماِرَك ( 



 ٤٥١

  أي : دليًال على املعاد .) َولَِنْجَعَلَك آيًَة لِلنَّاِس ( 
  أي : نرفعها فرتكب بعضها على بعض .) نـُْنِشُزَها  َواْنُظْر ِإَلى اْلِعظَاِم َكْيفَ ( 

بضم النون األوىل، وكسر الشني  )ننشرها(، وأبو عمرو قرأ ابن كثري، ونافع )كيف ننشزها(قوله تعاىل : لجوزيقال ابن ا •
: ننشزها، بضم وراء مضمومة. ومعناه: حنييها، يقال: أنشر اهللا امليت، فنشرهم. وقرأ عاصم، وابن عامر، ومحزة، والكسائي

  : نرفع بعضها إىل بعض لألحياء .نشز الذي هو االرتفاع. واملعىن، وهو من الالنون مع الزاي
قوله تعاىل ( وانظر ِإَىل العظام ) فأكثر املفسرين على أن املراد بالعظام عظام محاره ، فإن الالم فيه بدل  قال الرازي : •

  رجل نفسه .ون أرادوا به عظام هذا الالكناية ، وقال آخر 
  أي : مث نكسوها حلماً وأنت تنظر .) ثُمَّ َنْكُسوَها َلْحماً ( 
َلمَّا تـَبَـيََّن َلُه (    بأن له إحياء املوتى . )فـَ
بألف  Qمزة قطع وضم امليم أي : قال الرجل ذلك اعرتافًا ، وقرئ )قَاَل أَْعَلُم ( )  قَاَل َأْعَلُم َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ ( 

  . وصل ، واجلزم على األمر أي قال له امللك ذلك
  الفوائد :

  نوع األدلة والرباهني على األمور العظيمة .يبالغة القرآن حيث  - ١
  أن العربة باملعاين واملقاصد دون األشخاص .- ٢
  أن اإلنسان إذا استبعد وقوع الشيء ولكنه مل يشك يف قدرة اهللا ال يكفر Qذا . - ٣
  بعث .إثبات ال - ٤
  أنه ينبغي التفكر فيما خلقه اهللا وأحدثه يف الكون . - ٥
  بيان عموم قدرة اهللا تعاىل . - ٦
  ثبوت كرامات اهللا . - ٧
َراِهيُم َربِّ َأرِِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى قَاَل َأَوَلْم تـُْؤِمْن قَاَل بـََلى َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ (   ُخْذ َأْربـََعًة ِمَن الطَّْيِر قـَْلِبي قَاَل فَ َوِإْذ قَاَل ِإبـْ

ُهنَّ ُجْزءًا ثُمَّ اْدُعُهنَّ يَْأتِيَنَك َسْعياً َواْعَلْم َأنَّ    ) . اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ َفُصْرُهنَّ ِإلَْيَك ثُمَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل ِمنـْ
  ] . ٢٦٠[ البقرة : 

 -----------  
َراِهيُم َربِّ َأرِِني(    من ربه أن يريه كيف حييي املوتى . أي : واذكر حني طلب ابراهيم) َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى   َوِإْذ قَاَل ِإبـْ
  سأل اخلليل عليه الصالة والسالم عن الكيفية مع إميانه اجلازم بقدرة اهللا تعاىل ، فالسؤال هنا عن الكيفية ال عن اإلمكان . •
، وليس لإلنكار وال للنفي ، فهو كقوله تعاىل ( أمل نشرح لك صدرك ) أي : قد هذا االستفهام للتقرير ) قَاَل َأَوَلْم تـُْؤِمْن ( 

  شرحنا لك صدرك .
  ففيه وجهان أحدمها : أنه استفهام مبعىن التقرير ، قال الشاعر : ( أَوَملَْ تـُْؤِمن ) قوله تعاىل :  قال الرازي •

  ألستم خري من ركب املطايا.. وأندى العاملني بطون راح
كان مؤمنًا بذلك عارفًا به وأن املقصود من   uاملقصود من هذا السؤال أن جييب مبا أجاب به ليعلم السامعون أنه والثاين : 

  هذا السؤال شيء آخر .
  أي : ليزداد طمأنينة .) قَاَل بـََلى َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ قـَْلِبي ( 



 ٤٥٢

  أراد أن ينتقل من علم اليقني إىل عني اليقني . uفإبراهيم  •
  ات ثالث :فالدرج

  .، وهو العلم الثابت الراسخ الذي ال يداخله شك ) َكالَّ َلْو تـَْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنيِ علم اليقني : كما قال تعاىل (  
  ، وهذا ال يُتوصل إليه إال باملشاهدة  .) ُمثَّ لَتَـَرُونـََّها َعْنيَ اْلَيِقنيِ عني اليقني : قال تعاىل ( 
  ، وهذا ال يتحقق إال مبالبسة شيء . )ِإنَّ َهَذا َهلَُو َحقُّ اْلَيِقنيِ حق اليقني : قال تعاىل ( 

( ليس اخلرب كاملعاينة ) وهلذا ملا اخرب اهللا موسى : أنه قد فنت قومه ، وأن السامري أضلهم ، مل حيصل له من  eوقد قال 
  الغضب والكيفية والقاء األلواح ، ما حصل له عند مشاهدة ذلك .

  فهذا علم اليقني . -وأنا عندك ثقة  –: قلت إن معي تفاحة  مثال يوضح ذلك
  فإن أخرجتها من جييب ، فهذا عني اليقني .

  فإن أعطيتك لتأكلها فهذا حق اليقني .
 u: اختلف الناس يف هذا السؤال هل صدر من إبراهيم عن شّك أم ال ؟ فقال اجلمهور : مل يكن إبراهيم  يقال القرطب

( ليس  uبه ؛ وهلذا قال  ة ، وذلك أن النفوس مستشرفة إىل رؤية ما أخربتن املوتى قطُّ وإمنا طلب املعايشاّكًا يف إحياء اهللا
  اخلرب كاملعانية ) .

  قال األخفش : مل يُرد رؤية القلب وإمنا أراد رؤية العني.
  وقال احلسن وقَتادة وسعيد ابن ُجبري والربيع : سأل ليزداد يقيناً إىل يقينه.

 ؟( حنن أحق بالشك من إبراهيم )  eقائل : ما اجلواب عن قوله فإن قال  •
: معىن احلديث أن الشك يستحيل يف حق إبراهيم ، فإن الشك يف إحياء املوتى لو كان متطرقاً إىل األنبياء لكنت  قيلاجلواب : 

راهيم لكون اآلية قد يسبق منها إىل أنا أحق به من إبراهيم وقد علمتم أين مل أشك فاعلموا أن إبراهيم مل يشك ، وإمنا خص إب
  بعض األذهان الفاسدة احتمال الشك ، وإمنا رجح إبراهيم على نفسه تواضعاً وأدباً ، أو قبل أن يعلم أنه خري ولد آدم .

وابن Qذا التأويل قال اخلطايب ، والطحاوي ، وابن حزم ، والقاضي عياض ، وابن عطية ، وابن اجلوزي ، والنووي ، وابن حجر ، 
  عثيمني .

  : إن احلديث كان رداً على قوم أثبتوا الشك إلبراهيم . وقيل
  نقل    : ( حنن ) أمته الذين جيوز عليهم الشك . واألول أصح . e: أن املراد بقوله  وقيل

  فخذ أربعة طيور . أي :) قَاَل َفُخْذ َأْربـََعًة ِمَن الطَّْيِر ( 
ما هي؟ وإن كان ال طائل حتت تعيينها، إذ لو كان يف ذلك ُمتَّهم لنص  األربعة اختلف املفسرون يف هذهقال ابن كثير :  •

 : أنه أخذ وز7ا، ورأالً  . وعنه أيًضا ، واحلمامة ، والديك ، والطاوس : هي الغرنوق عليه القرآن، فروي عن ابن عباس أنه قال
  ، وديكا، وطاووًسا، وغرابًا.، وطاووًسا. وقال جماهد وعكرمة: كانت محامةوديكاً -وهو فرخ النعام -

  وقيل : ُضّمُهّن إليك . ،بضم الصاد أي : أِمْلُهّن إليك) َفُصْرُهنَّ ِإلَْيَك ( 
  طّْعُهّن  .ويف قراءة ( فِصرهن ) تكون مبعىن قَ 

  إليك مث اقطعهن مث اخلط بعضهن ببعض حىت يصبحن كتلة واحدة . أي : ُضّمُهنّ 
ُهنَّ ُجْزءاً ثُمَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجبَ (    فّرق أجزاءهن على رؤوس اجلبال . أي :)  ٍل ِمنـْ
  أي : بسرعة .) ثُمَّ اْدُعُهنَّ يَْأتِيَنَك َسْعياً  (



 ٤٥٣

وخلط بعضهن يف ببعض،  مث قطعهن ونتف ريشهن، ومزقهن  فذكروا أنه عمد إىل أربعة من الطري فذحبهن،: قال ابن كثير  •
. وقيل: سبعة. قال ابن عباس: وأخذ رؤوسهن بيده، مث جزًءا، قيل: أربعة أجبل  منهنمث جزأهن أجزاًء، وجعل على كل جبل 

أمره اهللا عز وجل، أن يدعوهن، فدعاهن كما أمره اهللا عز وجل، فجعل ينظر إىل الريش يطري إىل الريش، والدم إىل الدم، 
،  على حدته، وأتينه ميشني سعياً  واللحم إىل اللحم، واألجزاء من كل طائر يتصل بعضها إىل بعض، حىت قام كل طائر

، فإذا قدم له غري رأسه يأباه، u ء ليأخذ رأسه الذي يف يد إبراهيمليكون أبلغ له يف الرؤية اليت سأهلا، وجعل كل طائر جيي
  ه .ب مع بقية جثته حبول اهللا وقوتفإذا قدم إليه رأسه ترك

له يف اآلية ، ولتكون حيا5ا متسببة عن دعائه ، ولذلك رتب على : أمره بدعائهّن وهّن أموات ، ليكون أعظم وقال أبو حيان 
  .دعائه إياهّن إتياMّن إليه 

فعل ذلك، وفرق أجزاءهن على اجلبال، اليت حوله، ودعاهن بأمسائهن، فأقبلن إليه، أي: سريعات، ألن  وقال السعدي : •
وخص الطيور ،  رات، على أكمل ما يكون من احلياةالسعي: السرعة، وليس املراد أMن جئن على قوائمهن، وإمنا جئن طائ

  بذلك، ألن إحياءهن أكمل وأوضح من غريهن.
،  وجعلهن على رؤوس اجلبال اً ،لهن متعددات أربعة، ومزقهن مجيعأزال يف هذا كل وهم، رمبا يعرض للنفوس املبطلة، فجع وأيضاً 

أمره  حيلة من احليل، وأيضاً  لئال يظن أن يكون عامالً  اً ،عنه كثري  ب ومن بعد، وأنه حناهن، يشاهد من قر علناً  اً ليكون ذلك ظاهر 
  أن يدعوهن فجئن مسرعات.

  فصارت هذه اآلية أكرب برهان على كمال عزة اهللا وحكمته.
  وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للعباد كمال عزة اهللا وحكمته وعظمته وسعة سلطانه، ومتام عدله وفضله.

اسم من أمساء اهللا متضمن لصفة العزة وهي ثالثة أنواع : عزة القْدر : مبعىن أن اهللا ذو قْدر شريف  )اللََّه َعزِيٌز  َواْعَلْم َأنَّ ( 
  . ع أن يناله أحد بسوء أو نقص، وعزة االمتناع : مبعىن أنه ميتناهللا القاهر لكل شيء، ال يُغلب عظيم ، وعزة القهر : مبعىن أن

  اهللا متضمن لصفة احلكمة البالغة ، فأوامره وأحكامه وأفعاله كلها حلكمة . اسم من أمساء ) َحِكيمٌ ( 
الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمسَاَواٍت ِطَباقاً فهو سبحانه حكيم يف صنعه ، وحكيم يف شرعه ، فجميع مصنوعاته كلها حمكمة ، قال تعاىل (

َقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسئاً َوُهَو َحِسريٌ  َصَر َهْل تـََرى ِمْن ُفُطورٍ َما تـََرى ِيف َخْلِق الرَّْمحَِن ِمْن تـََفاُوٍت فَاْرِجِع اْلبَ   ُمثَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّتـَْنيِ يـَنـْ
) فال ميكن أن يوجد  اً أََفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْريِ اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفًا َكِثري ) وأما يف الشرع فيقول سبحانه (

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

  هذه الصورة حلكمة .
َوَما يع املخلوقات ، كما قال تعاىل (وتكون يف غايته : أي : أن الغاية من خلق اإلنسان حلكمة ، وكذلك احليوانات ، وكذلك مج

نَـُهَما بَاِطالً    ) . َخَلْقَنا السََّماَء َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ
  الفوائد :

  أنه ال حرج على اإلنسان أن يطلب ما يزداد به يقينه .- ١
  أن عني اليقني أقوى من خرب اليقني .- ٢
  متام قدرة اهللا بإحياء املوتى .- ٣
  .إثبات زيادة اإلميان - ٤



 ٤٥٤

  قال تعاىل ( وإذا تليت عليهم آياته زاد5م إمياناً ) .
  ) . فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فـَزَاَدتْـُهْم ِإميَاناً َوُهْم َيْسَتْبِشُرونَ وقال تعاىل (
  ) . لَِيْستَـْيِقَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َويـَْزَداَد الَِّذيَن آَمُنوا ِإميَاناً وقال تعاىل (
  ).للَُّه َونِْعَم اْلوَِكيلُ الَِّذيَن قَاَل َهلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َمجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـَزَاَدُهْم ِإميَاناً َوقَاُلوا َحْسبُـَنا ا(وقال تعاىل 

  ) . ِإميَاMِِمْ  ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل السَِّكيَنَة ِيف قـُُلوِب اْلُمْؤِمِنَني لِيَـْزَداُدوا ِإميَاناً َمعَ وقال تعاىل (
  . ) متفق عليه .الرجل احلازم من إحداكن ..( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب  eوقال 

  .وجه الداللة :أنه إذا ثبت النقص ثبتت الزيادة 
  ( أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً ) رواه أبو داود . eوقال 

  ويقيناً وفقهاً ) .رواه ابن بطة بإسناد صحيح .وعن ابن مسعود أنه قال ( اللهم زدنا إمياناً 
  وعن أيب الدرداء أنه كان يقول ( اإلميان يزداد وينقص ) رواه ابن ماجه .

  وكان معاذ يقول لرجل : اجلس مبا نؤمن ساعة .
  امل .وقال عمار : ثالث من كن فيه فقد استكمل اإلميان : إنصاف من نفسه ، واإلنفاق من إقتار ، وبذل السالم للع

رَاه ( فأهل اإلميان يتفاضلون كما قال سبحان ُهْم َساِبٌق بِاْخلَيـْ ُهْم ظَاِملٌ لِّنَـْفِسِه َوِمنـُْهم مُّْقَتِصٌد َوِمنـْ   . ت )َفِمنـْ
َبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ سُ (  ْنبُـَلٍة ِمائَُة َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْ

  ) . َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ 
  ] . ٢٦١[ البقرة : 

 ----------  
ته، وأن هذا مثل ضربه اهللا تعاىل لتضعيف الثواب ملن أنفق يف سبيله وابتغاء مرضا )َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه ( 

  . )َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُمْ (  : احلسنة تضاعف بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، فقال
يعين يف دينه ، قيل : أراد النفقة يف اجلهاد خاصة ، وقيل : مجيع أبواب الرب ، ويدخل فيه  قوله تعاىل : ( يف سبيل اهللا ) •

، ومن اإلنفاق يف اجلهاد على نفسه وعلى الغري ، ومن صرف املال  eمع رسول اهللا الواجب والنفل من اإلنفاق يف اهلجرة 
إىل الصدقات ، ومن إنفاقها يف املصاحل ، ألن كل ذلك معدود يف السبيل الذي هو دين اهللا وطريقته ألن كل ذلك إنفاق يف 

  سبيل اهللا .
  ضيف إىل اهللا لسببني :أقوله ( يف سبيل اهللا )  •

  و الذي وضعه لعباده وشرعه هلم .أنه ه األول :
  أنه موصل إليه . والثاني :

َبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسْنبُـَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة (   )ئَُة َحبَّةٍ ِيف ُكلِّ ُسْنبُـَلٍة ِماكحبة بذرها إنسان ، فأنبتت سبع سنابل ( )َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْ
  اإلنفاق يف سبيل اهللا تكون بسبعمائة . فتكون اجلميع سبعمائة ، فاحلسنة إذاً يف

  وشبه اإلنفاق بالزرع ، ألن الزرع ال ينقطع . قال أبو حيان : •
وهذا املثل أبلغ يف النفوس، من ذكر عدد السبعمائة، فإن هذا فيه إشارة إىل أن األعمال الصاحلة ينميها  قال ابن كثير :و  •

ىل سبعمائة يف األرض الطيبة، وقد وردت السنة بتضعيف احلسنة إاهللا عز وجل، ألصحاQا، كما ينمي الزرع ملن بذره 
  . ضعف



 ٤٥٥

  في هذه اآلية فضل اإلنفاق في وجوه الخير والطاعة ، ولإلنفاق فضائل عظيمة : •
  أن اإلنفاق استجابة ألمر ربنا تعاىل . أوًال :

  ) .َوال ُخلٌَّة َوال َشَفاَعٌة  ْن قـَْبِل أَْن يَْأِيتَ يـَْوٌم ال بـَْيٌع ِفيهِ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُكْم مِ قال تعاىل (
 َجٍل َقرِيٍب فََأصَّدََّق َوَأُكن مِّنَ َوأَنِفُقوا ِمن مَّا َرزَقْـَناُكم مِّن قـَْبِل أَن يَْأِيتَ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت فـَيَـُقوَل َربِّ َلْوَال َأخَّْرَتِين ِإَىل أَ وقال تعاىل ( 

  ) .َوَلن يـَُؤخَِّر اللَُّه نـَْفساً ِإَذا َجاء َأَجُلَها َواللَُّه َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلوَن . الصَّاِحلَِني 
  مضاعفة احلسنات . ثانياً :

ِيف ُكلِّ ُسْنبُـَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن  َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـَْبَتْت َسْبَع َسَناِبلَ  قال تعاىل (
  ) . َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ 

  أن درجة الرب تنال باإلنفاق . ثالثاً :
  ) .بُّوَن َلْن تـََناُلوا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ِممَّا حتُِ قال تعاىل ( 

  أMا من صفات املتقني . رابعاً :
الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن ِيف السَّرَّاِء .  َوَسارُِعوا ِإَىل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواْألَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنيَ تعاىل (  كما قال

اإلنفاق  أن ) دليل على ِيف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاءِ ) فقوله تعاىل ( ِسِننيَ َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعِن النَّاِس َواللَُّه حيُِبُّ اْلُمحْ 
  مالزم هلم يف مجيع أحواهلم .

  األمان من اخلوف يوم الفزع األكرب . خامساً :
ْم َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُونَ الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم بِاللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِسرّاً َوَعالنَِيًة فـََلُهْم َأْجرُ  قال تعاىل ( ِِّQُهْم ِعْنَد َر . (  

  أن صاحب اإلنفاق موعود باخلري اجلزيل . سادساً :
  ) . َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َخْريٍ يـَُوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنـُْتْم ال ُتْظَلُمونَ ( قال تعاىل 

  ) . َفُقوا َهلُْم َأْجٌر َكِبريٌ فَالَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوأَنْـ  وقال تعاىل ( 
  أن اهللا خيلف الصدقة . سابعاً :

ُر الرَّازِِقنيَ قال تعاىل (    ) . َوَما أَنـَْفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فـَُهَو ُخيِْلُفُه َوُهَو َخيـْ
  أن اإلنفاق دليل على صحة اإلميان . ثامناً :

  .ان ة اإلميحفالصدقة برهان على ص( والصدقة برهان ) رواه مسلم ،  eقال 
  ينال دعاء املالئكة . تاسعاً :

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

  واجلهاد . باإلنفاقفضل من سبق  عاشرًا :
 ِبيِل اللَِّه َولِلَِّه ِمريَاُث السََّماَواِت َواْألَْرِض ال َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَنـَْفَق ِمْن قـَْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتلَ َوَما َلُكْم َأالَّ تـُْنِفُقوا ِيف سَ قال تعاىل (

  ) .لَُّه احلُْْسَىن َوقَاتـَُلوا وَُكّالً َوَعَد ال أُولَِئَك أَْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن أَنـَْفُقوا ِمْن بـَْعدُ 
  للشيطان وحسن ظن باهللا . إرغامأMا  :الحادي عشر 

  ) . اِسٌع َعِليمٌ الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكْم بِاْلَفْحَشاِء َواللَُّه يَِعدُُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضًال َواللَُّه وَ قال تعاىل (
  ال حسد إال ملن أنفق يف وجوه اخلري . الثاني عشر :
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احلَْقِّ ، َوَرُجٌل آتَاُه اللَُّه احلِْْكَمَة ، فـَْهَو يـَْقِضى Qَِا  اثـَْنتَـْنيِ َرُجٌل آتَاُه اللَُّه َماًال َفُسلَِّط َعَلى َهَلَكِتِه ِيف  َد ِإالَّ ِيف َال َحسَ  (  eقال 
  ) . َويـَُعلُِّمَها

  أي : حبسب إخالصه يف عمله . )َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء ( 
  رواه البخاري . )....  بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف احلسنةل ( و قا eوقال 

 . ومضاعفة األجر حبسب كمال اإلسالم، وبكمال وقوة اإلخالص يف ذلك العمل:  قال ابن رجب
   وصححه األلباين رواه ابن ماجة) الرجل تطوعاَ حيث ال يراه الناس تعدل صالته على أعني الناس خبمس وعشرين درجه( eوقال 

وذلك حبسب ما يقوم بقلب املنفق من اإلميان، واإلخالص التام، ويف مثرات نفقته ونفعها، فإن بعض طرق :  ل السعديوقا •
  اخلريات يرتتب على اإلنفاق فيها منافع متسلسلة، ومصاحل متنوعة، فكان اجلزاء من جنس العمل.

فقالت طائفة : هي مبيِّنة مؤكدة ملا تقّدم من ذكر َيَشآُء )  : اختلف العلماء يف معىن قوله ( واهللا ُيَضاِعُف لَِمن قال القرطبي
  السبعمائة ، وليس مثَّ تضعيف فوق السبعمائة.

  وقالت طائفة من العلماء : بل هو إعالم بأن اهللا تعاىل يضاعف ملن يشاء أكثر من سبعمائة ضعف.
  قلت : وهذا القول أصحُّ حلديث ابن عمر املذكور أّول اآلية.

أّن املضاعفة درجات كثرية ال يعلمها إّال اهللا تعاىل ؛ ألMّا ترتّتب  عف ملن يشاء )اومعىن قوله ( واهللا يض عاشور :وقال ابن  •
  على أحوال املتصّدق وأحوال املتصّدق عليه وأوقات ذلك وأماكنه.

تأثري يف تضعيف ،  واإلنفاق ولإلخالص وقصد االمتثال وحمبة اخلري للناس واإليثار على النفس وغري ذلك مما حيّف بالصدقة
  األجر ، واهللا واسع عليم .

، فال يتوهم املنفق أن تلك املضاعفة فيها نوع مبالغة، ، ال ينقصه نائل وال حيفيه سائل الفضل ، واسع العطاء )َواللَُّه َواِسٌع ( 
  . ألن اهللا تعاىل ال يتعاظمه شيء وال ينقصه العطاء على كثرته

  .) فال يستبعد العبد هذه املضاعفة ، فإن املضاِعف واسع العطاء ، واسع الغىن ، واسع الفضل  قال ابن القيم ( واسع
  مبن يستحق هذه املضاعفة ومن ال يستحقها ، فيضع املضاعفة يف موضعها لكمال علمه وحكمته.( عليم ) 
  الفوائد :

  .ضرب األمثال ، وهو تشبيه املعقول باحملسوس ، ألنه أقرب إىل الفهم  - ١
  فضيلة اإلنفاق يف سبيل اهللا .- ٢
  اإلشارة إىل اإلخالص هللا يف العمل . - ٣
  أن ثواب اهللا وفضله أكثر من عمل العامل . - ٤
  حرص الشريعة على نفع اآلخرين . - ٥
  فضل الكرم واجلود . - ٦
  ذم البخل . - ٧
  إثبات هذين االمسني من أمساء اهللا : الواسع ، العليم . - ٨
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َفُقوا َمّنًا َوال َأذًى َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَ الَِّذيَن يُـ (  بِِّهْم َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم ْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه ثُمَّ ال يـُْتِبُعوَن َما أَنـْ
ٌر ِمْن َصَدَقٍة يـَْتبَـُعَها َأذًى َواللَّ .  َيْحَزنُونَ  ْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخيـْ   ) . ُه َغِنيٌّ َحِليمٌ قـَ

  ] . ٢٦٣ – ٢٦٢[ البقرة : 
 ---------  

َفُقوا َمّنًا َوال َأذًى (  ميدح تعاىل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا،  )الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه ثُمَّ ال يـُْتِبُعوَن َما أَنـْ
 ىً َوال أَذ(  أعطوه، فال مينون على أحد، وال مينون به ال بقول وال فعل على من دقات مناً من اخلريات والص مث ال يتبعون ما أنفقوا

  حيبطون به ما سلف من اإلحسان. أي: ال يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروهاً  )
  يف هذه اآلية أن من حمبطات الصدقة واإلنفاق املن واألذى . •
َنُّ : ذكر النعمة على معىن ا: يقال القرطب •

  لتعديد هلا والتقريع Qا ؛ مثل أن يقول : قد أحسنت إليك ونـَْعْشُتك وشبهه.امل
  وقال بعضهم : املّن : التحّدث مبا أَعطى حىت يبلغ ذلك املعَطى فيؤذيه.

واملّن من الكبائر ، ثبت ذلك يف صحيح مسلم وغريه ، وأنه أحد الثالثة الذين ال ينظر اهللا إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب  •
( ثالثة ال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة العاّق لوالديه واملرأة املرتجِّلة  e؛ وروى النسائّي عن ابن عمر قال قال رسول اهللا  أليم

تتشّبه بالرجال والديُّوث ، وثالثة ال يدخلون اجلنة العاّق لوالديه واملدِمن اخلمر واملّنان مبا أعطى ) ويف بعض طرق مسلم ( 
 يعطي شيئاً إال ِمّنة ) واألذى : السب والتشّكي ، وهو أعّم من املّن ؛ ألن املّن جزء من األذى لكنه نص املنان هو الذي ال
  عليه لكثرة ُوُقوِعه.

: ولقد حدثنا عن حسان بن أيب سنان أنه كان يشرتي أهل بيت الرجل وعياله ، مث يعتقهم مجيعًا ، وال  يقال ابن الجوز  •
  هو. يتعرف إليهم وال خيربهم من 

ملا تقّدم يف اآلية اليت قبُل ذِكُر اإلنفاق يف سبيل اهللا على العموم بـَنيَّ يف هذه اآلية أن ذلك احلكم والثواب :  يقال القرطب •
إمنا هو ملن ال يتبع إنفاقه َمّنا وال أًذى ؛ ألن املّن واألذى مبطالن لثواب الصّدقة كما أخرب تعاىل يف اآلية بعد هذا ، وإمنا 

رء أن يريد وجه اهللا تعاىل وثوابَه بإنفاقه على املَنفق عليه ، وال يرجو منه شيئًا وال ينظر من أحواله يف حاٍل سوى أن على امل
ن الوجوه يراعي استحقاقه ؛ قال اهللا تعاىل ( َال نُرِيُد ِمنُكْم َجَزآًء َوَال ُشُكوراً ) ، ومىت أنفق لرييد من املنَفق عليه جزاء بوجٍه م

  . يُرد وجَه اهللافهذا مل 
ل النفي إلتباع كل واحٍد منهما و ( للَداللة على مشو  ن لكثرة وقوِعه ، وتوسيُط كلمة ( ال )وإمنا ُقدم املقال أبو السعود :  •

  إلظهار علوِّ رتبة املعطوف. ُمثَّ ) 
  أي : ثواQم عند رQم .) َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَبِِّهْم ( 
  . اآلخرةأي فيما يستقبلونه من أمر  ) َوال َخْوٌف َعَلْيِهمْ ( 
  .على ما فا5م من أمور الدنيا  ) َوال ُهْم َيْحَزنُونَ ( 
ْوٌل َمْعُروٌف (  املراد به اإلحسان القويل جبميع وجوهه ، الذي فيه سرور املسلم ، واالعتذار من السائل إذا مل يوافق عنده شيئاً ) قـَ

  ، وغري ذلك من أقوال املعروف .
  ملن أساء إليك ، بقول أو فعل .) ْغِفَرٌة َومَ ( 
ول له : يوسع اهللا عليك ( ومغفرة ) أي : يسرت ـ: ( قول معروف ) أي : قول مجيل للفقري ، مثل أن يققال ابن الجوزي  •

  على املسلم خلته وفاقته .
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  وقيل : أراد باملغفرة التجاوز عن السائل إن استطال على املسؤول وقت رده .
ٌر مِ (    للمعِطي ، ألنه كدر إحسانه وفعل خرياً وشراً .)  ْن َصَدقٍَة يـَْتبَـُعَها َأذىً َخيـْ
غين يف نفسه لكثرة ما عنده ، غين عن خلقه ،  كل ما سواه ، عن صدقا5م ، وعن مجيع عباده ، فاهللا غين عن  ) َواللَُّه َغِنيٌّ ( 

له ملك السموات واألرض ، وخزائن السموات واألرض كلها بيده ، كما قال تعاىل )  فَِإنَّ اللََّه َغِينٌّ َعِن اْلَعاَلِمنيَ كما قال تعاىل (
أل ـ) ، فخزائنه عز وجل م َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ِعْنَدنَا َخزَائُِنُه َوَما نـُنَـزِّلُُه ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلومٍ ) وقال تعاىل (َولِلَِّه َخزَاِئُن السََّماَواِت َواْألَْرِض (

 يغيضها كثرة اإلنفاق ، وليس حباجة إىل خلقه ، ال تنفعه طاعة الطائعني ، وال تضره معصية العاصني ،  وكل شيء فقري إليه، ال 
.  

  : هو الغين بذاته الذي كل ما سواه حمتاج إليه ، وليس به حاجة إىل أحد . قال ابن القيم
، من مجيع الوجوه ، واالعتبارات لكماله ، وكمال صفاته ، فال : هو الغين بذاته ، الذي له الغىن التام املطلق  وقال السعدي

يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه ، وال ميكن أن يكون إال غنيًا ، ألن غناه من لوازم ذاته ، كما ال يكون إال خالقًا قادرًا رازقاً 
، املغين مجيع واألرض، وخزائن الدنيا واآلخرة ت، فهو الغين الذي بيده خزائن السماواال حيتاج إىل أحد بوجه من الوجوهحمسنًا ف

  خلقه غىن عاماً .
  شريكاً يف امللك ، وال ولياً من الذل .ولداً وال : ومن كمال غناه : أنه مل يتخذ صاحبة وال  قال

لكه ، فليست به حاجة إليهم ، وهم  وقال الخطابي
ُ
إليه فقراء : الغين : هو الذي استغىن عن اخللق وعن نصر5م وتأييدهم مل

  تاجون .حم
  تبة على معرفتنا Qذا االسم :رت اآلثار امل •

املطلق ، والغىن وصف له سبحانه ذايت وما سواه من اخلالئق  الغىن املطلق انه هو الغينحإفراد اهللا تعاىل بالعبادة ، ألنه سب أوًال :
  ن ، فكيف يتخذ منهم معبوداً مع اهللا تعاىل ؟مفتقر إليه ، فاألمر كله له وامللك كله له ، ومجيع اخللق مربوبون مملوكو 

 عز وجل ، ألن الفقر صفة ذاتية مالزمة للعبد يف مجيع أحيانه وال حول وال قوة إال باهللا تعاىل ، وال : االفتقار التام إىل اهللاثانيًا 
  د ، وكل أحد حمتاج إليه .حيستغين عن ربه سبحانه طرفة عني ، ألنه سبحانه الغين ذو الغىن املطلق الذي ال حيتاج إىل أ

) ولكن الغىن غىن القلب، س الغىن عن كثرة العرضليمن الغىن القليب كما يف احلديث (أن هذا االسم يثمر يف قلب املؤ ثالثًا : 
 ، وعدم التذلل هلم وعدمالتعفف والزهد مبا يف أيدي الناس ، و تعاىل وحده عن الناس وعزة النفس  وهذا يثمر االستغناء باهللا
حوائجه وطلب رزقه باهللا الغين احلميد الكرمي الوهاب الذي ال تفىن هم ، بل جيرد العبد تعلقه وقضاء التعلق بأعطيا5م وإعانت

  خزائنه .
  سن إليهم ، رحيم Qم ، وهذا من كمال غناه وكرمه ورمحته .: أن اهللا غين عن عباده ، ومع ذلك فهو حمرابعاً 

  .بعضهم البعض لتعلق مصاحلهم بذلك إما عاجالً وإما آجًال أما العباد فإMم حيسنون إىل 
عن الغري ، فال حيتاج  اهللا يتضمن شيئني : األول : الغىن الذايت ، لكثرة ما ميلكه ، إذ كل شيء ملكه ، والثاين : الغىن فغىن •

  إىل أحد وغريه حمتاج إليه .
 ، وال يعاجلهم بالعقوبة ، بل يعافيهم ويرزقهم ، ويدر عليهم خريه مع كمال غناه ، وسعة عطاياه ، حيلم عن العاصني)  َحِليمٌ (  

  ، وهم مبارزون له باملعاصي .
  الفوائد :

  احلث على اإلنفاق يف سبيل اهللا . - ١
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  خطر من أتبع نفقته باملّن واألذى . - ٢
  أن املن واألذى يبطل الصدقة . - ٣
  على املسلم أن يعرف مبطالت األعمال . - ٤
  قول املعروف .فضيلة ال - ٥
  احلث على املغفرة ملن أساء إليك . - ٦
  أن األعمال الصاحلة تتفاضل . - ٧
  إثبات امسني من أمساء اهللا ومها : الغين واحلليم . - ٨
ُلُه  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـُْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم بِاْلَمنِّ َواْألََذى َكالَِّذي يـُْنِفُق َمالَُه رِئَاَء النَّ  (  اِس َوال يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َفَمثـَ

تَـرََكُه َصْلدًا ال يـَْقِدرُوَن َعَلى َشْيٍء ِممَّا َكَسُبوا َواللَّ    ) . ُه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تـَُراٌب فََأَصابَُه َواِبٌل فـَ
  ] . ٢٦٤[ البقرة : 

 -------- -  
أن الصدقة تبطل مبا يتبعها من املن واألذى، فما يفي تعاىل أخرب  )يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـُْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم بِاْلَمنِّ َواْألََذى ( 

  ثواب الصدقة خبطيئة املن واألذى.
ركه أوًال وفضل املنع على عطية يتبعها ولتعظيم قبح املن أعاد اهللا ذلك يف معارض الكالم ، فأثىن على تاقال أبو حيان :  •

  نهي إذ كان املن فيها أعظم وأشنع .دقة بالـاملن ثانياً ، وصرح بالنهي عنها ثالثاً ، وخص الص
 ي: ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى، كما تبطل صدقة من راءى Qا الناس، فأظهر هلم أنهأ )َكالَِّذي يـُْنِفُق َماَلُه رِئَاَء النَّاِس ( 

أو شهرته بالصفات اجلميلة، ليشكر بني الناس، أو يقال: إنه كرمي وحنو ذلك من ، يريد وجه اهللا وإمنا قصده مدح الناس له 
  . عاىل وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابهاملقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة اهللا ت

  بلقاء اهللا لريجو ثواباً أو خيشى عقاباً .أي : ال يصدق  )َوال يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر ( 
ُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن (    وهو احلجر األملس .) َفَمثـَ
  وهو املطر الشديد .) َعَلْيِه تـَُراٌب فََأَصابَُه َواِبٌل ( 
الرتاب ، بل قد ء عليه من ذلك ، أي : أملس يابسًا ، أي : الشي أي : فرتك الوابل ذلك الصفوان صلداً ) فـَتَـرََكُه َصْلدًا ( 

  . ذهب كله ، أي : وكذلك أعمال املرائني تذهب وتضمحل عند اهللا ، وإن ظهر هلم أعمال فيما يرى الناس كالرتاب
  أي : ال جيدون له ثواباً يف اآلخرة فال ينتفع بشيء منها أصًال .) ال يـَْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِممَّا َكَسُبوا ( 
  ه اهللا تعاىل للمرائي بنفقته ، ال يقدر يوم القيامة على ثواب شيء مما أنفق .وهذا مثل ضرب: قال ابن الجوزي  •
فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا املنفق املرائي الذي مل يصدر إنفاقه عن ، وهذا من أبلغ األمثال وأحسنها قال ابن القيم :  •

شبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي وتضمن ت، ته وعدم االنتفاع به بإميان باهللا واليوم اآلخر باحلجر لشدته وصال
علق بذلك احلجر والوابل الذي أزال ذلك الرتاب عن احلجر فأذهبه باملانع الذي أبطل صدقته وأزاهلا كما يذهب الوابل 

ن املنفق أ: وفيه معىن آخر وهو ، فال يقدر املنفق على شيء من ثوابه لبطالنه وزواله  الرتاب الذي على احلجر فيرتكه صلداً 
لغري اهللا هو يف الظاهر عامل عمال يرتب عليه األجر ويزكو له كما تزكو احلبة اليت إذا بذرت يف الرتاب الطيب أنبتت سبع 

مينع من نبات  وه وزكائه كما أن حتت الرتاب حجراً ولكن وراء هذا اإلنفاق مانع مينع من من، سنابل يف كل سنبلة مائة حبة 
  .  ال ينبت وال خيرج شيئاً ما يبذر من احلب فيه ف
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  . فقا5م ويف غريهاديهم إىل طريق اخلري والرشاد يف نيه أي : ال ) َواللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ ( 
فال يوفقهم اهللا ويتخلى عنهم ، وهكذا اذا خذل اهللا العبد ، يرتكه فتكون أعماله وباًال عليه ، فيعمل ما فيه عطبه وخسارته 

  كه . وهال 
  يف هذه اآلية خطر الرياء وأنه حمبط للعمل . •

الرياء بكسر الراء وختفيف التحتانية واملد وهو مشتق من الرؤية واملراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس هلا :  وقال ابن حجر
لكنها تتعلق حباسة السمع  فيحمدوا صاحبها والسمعة بضم املهملة وسكون امليم مشتقة من مسع واملراد Qا حنو ما يف الرياء

  والرياء حباسة البصر
متفٌق عليه َوَرواُه ُمْسِلٌم أيضًا ِمْن رَِوايَِة اْبِن » ِبِه  ياللَّه يـَُرئِ  يَمن َمسََّع َمسََّع اللَّه ِبِه ، وَمْن يـُرَاَئِ عن جندب عند البخاري مسلم ( 

ُهَما .   َعبَّاٍس رضي اللَّه َعنـْ
« أْي : َفَضَحُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ، وَمْعىن :  )َمسََّع اللَّه ِبِه  (َتْشِديِد املِيِم ، َوَمْعَناُه : أْشَهَر عَمَلُه للنَّاس ريَاًء ب )َمسََّع قال النووي (  •

  َسرِيَرَتُه َعلى ُرؤوس اَخلالِئِق .أْي : أْظَهَر » رَاَءى اللَّه ِبِه «أْي : َمْن َأْظَهَر للنَّاِس اْلَعَمل الصَّاحلَ لِيَـْعُظَم ِعْندُهْم » مْن رَاَءى 
يراه الناس ويسمعوه جوزي على  أنيريد  وإمنا إخالصقال اخلطايب معناه من عمل عمال على غري قوله ( من مسع ... ) معناه : 

 فإن اهللا جيعله الناس ومل يرد به وجه اهللا ذلك بأن يشهره اهللا ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه وقيل من قصد بعمله اجلاه واملنزلة عند
حديثا عند الناس الذين أراد نيل املنزلة عندهم وال ثواب له يف اآلخرة ومعىن يرائي يطلعهم على أنه فعل ذلك هلم ال لوجهه ومنه 

 نأفيها إىل قوله ما كانوا يعملون وقيل املراد من قصد بعمله  أعماهلمتعاىل من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم ه قول
يسمعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته عندهم حصل له ما قصد وكان ذلك جزاءه على عمله وال يثاب عليه يف اآلخرة وقيل 
املعىن من مسع بعيوب الناس وأذاعها أظهر اهللا عيوبه ومسعه املكروه وقيل املعىن من نسب إىل نفسه عمال صاحلا مل يفعله وادعى 

فضحه ويظهر كذبه وقيل املعىن من يرائي الناس بعمله أراه اهللا ثواب ذلك العمل وحرمه إياه وقيل معىن خريا مل يصنعه فإن اهللا ي
   .الناس بسوء الثناء عليه يف الدنيا أو يف القيامة مبا ينطوي عليه من خبث السريرة أمساعمسع اهللا به شهره أو مأل 

فعند أمحد والدارمي من حديث أيب هند الداري و المعتمد قلت ورد في عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك في اآلخرة فه
ى اهللا به يوم القيامة ومسع به وللطرباين من حديث عوف بن مالك حنوه وله من حديث معاذ اءرفعه من قام مقام رياء ومسعه ر 

 إخفاءة ويف احلديث استحباب مسع اهللا به على رؤوس اخلالئق يوم القيام إالمرفوعا ما من عبد يقوم يف الدنيا مقام مسعة ورياء 
 . العمل الصاحل

واألفعال وذلك يف كثري من آيات القرآن الكرمي،  : إن اهللا حذرنا من الرياء يف األقوال التحذير من الرياء وصية ربانية •
  .األعمال الصاحلة وبني لنا سبحانه أن الرياء حيبط

َواْليَـْوِم اْآلِخِر  ِطُلوا َصَدقَاِتُكْم بِاْلَمنِّ َواْألََذى َكالَِّذي يـُْنِفُق َمالَُه رِئَاَء النَّاِس َوال يـُْؤِمُن بِاللَّهِ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـُبْ  ( قال اهللا تعاىل
... ( .  

ُكَساَىل يـَُراُؤوَن النَّاَس َوال َيْذُكُروَن اللََّه ِإالَّ   ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ُخيَاِدُعوَن اللََّه َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا َقاُموا ِإَىل الصَّالِة قَاُمواه ( وقال سبحان
   ) .قَِليالً 

يشهدون الناس تقية هلم ومصانعة، وهلذا يتخلفون كثريًا عن  ال إخالص هلم وال معاملة مع اهللا، بل إمنا : قال ابن كثير
  ح يف وقت الغلس. غالًبا كصالة العشاء يف وقت العتمة وصالة الصب الصالة اليت ال يُرون فيها

  . من صفات املنافقني وهو
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   ) .يـَُراُؤوَن النَّاَس َوال َيْذُكُروَن اللََّه ِإالَّ قَِليالً  ( قال تعاىل يف املنافقني
وال  صاحلاً  بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمالً  إمنا أنا ( قل وقال سبحانه وتعاىل

  اً ) .بادة ربه أحديشرك بع
 ) وهواً دبعبادة ربه أح يشركوال ه (وقول ما كان موافًقا لشرع اهللا، :ًا ) أيصاحل ليعمل عمالً  ( فيف قوله تعاىل قال ابن كثير

  .تعاىل وحده ال شريك له الذي يُراد به وجه اهللا
  ) . ونَ َوَبَدا َهلُْم ِمَن اللَِّه َما ملَْ َيُكونُوا َحيَْتِسبُ ه ( وقال جل شأن
  . سيئات تومهوا أMا حسنات فإذا هي يف معىن هذه اآلية: عملوا أعماالً  قال مجاهد

  .آيتهم وقصتهم يف هذه اآلية: ويل ألهل الرياء، ويل ألهل الرياء، هذه وقال سفيان الثوري
  ) .َوَميْنَـُعوَن اْلَماُعونَ  . َعْن َصال5ِِْم َساُهونَ  الَِّذيَن ُهمْ  . فـََوْيٌل لِْلُمَصلِّنيَ (ة وقال سبحانه موضًحا عقوبة املرائني يوم القيام

بِِه فـََعرَّفَُه نَِعَمُه  ِإنَّ أَوََّل النَّاِس يـُْقَضى يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلْيِه َرُجٌل اْسُتْشِهَد فَُأِيتَ ( يـَُقوُل  eمسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه قال : َعْن َأِىب ُهَريـْرََة 
ٌء . فـََقْد ِقيَل . ُمثَّ يَما َعِمْلَت ِفيَها قَاَل قَاتـَْلُت ِفيَك َحىتَّ اْسُتْشِهْدُت . قَاَل َكَذْبَت َوَلِكنََّك قَاتـَْلَت َألْن يـَُقاَل َجرِ فـََعَرفـََها قَاَل فَ 

َعَمُه فـََعَرفـََها قَاَل َفَما َعِمْلَت نِ  َرَأ اْلُقْرآَن فَأُِتَى ِبِه فـََعرَّفَهُ النَّاِر َوَرُجٌل تـََعلََّم اْلِعْلَم َوَعلََّمُه َوقَـ  أُِمَر ِبِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحىتَّ أُْلِقَى ِيف 
يُـَقاَل ُهَو َم لِيُـَقاَل َعاِملٌ . َوقـََرْأَت اْلَقْرآَن لِ ِفيَها قَاَل تـََعلَّْمُت اْلِعْلَم َوَعلَّْمُتُه َوقـََرْأُت ِفيَك اْلُقْرآَن . قَاَل َكَذْبَت َوَلِكنََّك تـََعلَّْمَت اْلِعلْ 

النَّاِر . َوَرُجٌل َوسََّع اللَُّه َعَلْيِه َوأَْعطَاُه ِمْن َأْصَناِف اْلَماِل ُكلِِّه فَأُِتَى بِِه  قَارٌِئ . فـََقْد ِقيَل ُمثَّ أُِمَر بِِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحىتَّ أُْلِقَى ِيف 
َفَق ِفيَها ِإالَّ أَنـَْفْقُت ِفيَها َلَك قَاَل َكَذْبَت َوَلِكنََّك فـََعرََّفُه نَِعَمُه فـََعَرفـََها قَاَل َفَما َعِمْلَت  ِفيَها قَاَل َما تـَرَْكُت ِمْن َسِبيٍل حتُِبُّ َأْن يـُنـْ

  ) رواه مسلم .النَّاِر  ُمثَّ أُِمَر ِبِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه ُمثَّ أُْلِقَى ِيف  فـََعْلَت لِيُـَقاَل ُهَو َجَواٌد . فـََقْد ِقيلَ 
: ( بشر هذه األمة بالسناء والدين والرفعة والتمكني يف األرض ، فمن عمل منهم  eعن أيب بن كعب قال : قال رسول اهللا 

 رواه امحد وابن حبان عمل اآلخرة للدنيا مل يكن له يف اآلخرة من نصيب ) . 
عاىل ال يتعلمه إال ليصيب به عرضاً من الدنيا مل : ( من تعلم علماً مما يبتغى به وجه اهللا ت eقال : قال النيب  tوعن أيب هريرة 

  رواه أبو داود جيد عرف اجلنة يوم القيامة ) . 
يقول : ( إذا مجع اهللا األولني واآلخرين ليوم القيامة ، ليوم ال ريب فيه  eوعن أيب سعيد بن أيب فضالة قال : مسعت رسول اهللا 

رواه الرتمذي وابن فليطلب ثوابه من عنده ، فإن اهللا أغىن الشركاء عن الشرك ) . ، نادى مناٍد : من كان أشرك يف عمله هللا أحدًا 
  ماجه 

وعن أيب سعيد مرفوعاً :( أال أخربكم مبا هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال ؟ قالوا : بلى ، قال : الشرك اخلفي ، يقوم 
  .رواه أمحد . الرجل فيصلي فيزين صالته ملا يرى من نظر رجل ) 

 ل :اعلم أن أصل الرياء حب اجلاه واملنزلة ، وإذا ُفصل رجع إىل ثالثة أصو  :  قدامة ال ابنق •
  . حب لذة احلمد أوًال :
 م .الفرار من أمل الذ ثانياً :
  س .الطمع فيما يف أيدي النا ثالثاً :

  من أقوال السلف : •
  الشهوة اخلفية . عن شداد بن أوس قال عند موته : إن أخوف ما أخاف عليكم : الرياء ،

  قال سهل : ال يعرف الرياء إال خملص .
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  وكل مامل يكن هللا فربكته منزوعة . : وقال ابن القيم
  أكثروا من النية الصاحلة فإن الرياء ال يدخل النية . وكان عكرمة يقول :
  : كل شيء أظهرته من عملي فال أعده شيئاً . وكان الثوري يقول

  اس من الرياء آمنهم منه .وعن عبدة قال : إن أقرب الن
  كل ما ال يراد به وجه يضمحل .  وقال الربيع بن خثيم :
  قد يكون الرجل مرائياً بعد موته ، حيب أن يكثر اخللق بعد موته . وقال بشر بن احلارث :

سم امللك ليأخذ الى التواقيع ع .. املرائي يزور يف عمله إال جلهله بعظمة اخلالق قال ابن رجب : ما ينظر املرائي إىل اخللق
بالكليه ... نقش املرائي على الدرهم الزائد اسم امللك لريوج والبهرج ما  نه من خاصة امللك وهو مايعرفهأالرباطيل لنفسه ويوهم 

  د .على غري الناق جيوز إال
  . صباإلخالأنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس قال ابن القيم : 

أو نكسة ووقفة له يف طريق سريه ،  فهو حسرة على العبد يف معاده ، ،  اهللا ري ما يقرب إىلوقال ابن القيم :كل نفس خيرج يف غ
 أو حجاب إن انقطع بهاستمر ،  إن
  قال ابن القيم : •

  قال حيىي بن معاذ عجبت من ثالث :
  . أن يعمله هللا مثله ويرتك رجل يرائي بعمله خملوقاً 

  . منه شيئاً  ورجل يبخل مباله وربه يستقرضه منه فال يقرضه
  ه .صحبته ومودت إىلصحبة املخلوقني ومود5م واهللا يدعوه  يرغب يف ورجل

  علم أن أصل الرياء حب املنزلة واجلاه .وا:  قال ابن قدامة •
  وإذا فصل رجع إىل ثالثة أصول :

  . والطمع فيما يف أيدي الناس -والفرار من أمل الذم  - احملمدة وهي لذة

أن أكثر الناس إمنا هلكوا خلوف مذمة الناس ، وحب مدحهم ، فصارت حركا5م كلها على ما يوافق  وقال ابن قدامة : واعلم
  رضى الناس ، رجاء املدح ، وخوفاً من الذم ، وذلك من املهلكات  .

إخفائها لصون خائفني من الرياء اخلفي ، جيتهدون يف خمادعة الناس عن أعماهلم الصاحلة ، وحيرصون على خوقال : ومل يزل امل
  أعظم ما حيرص الناس على إخفاء فواحشهم ، كل ذلك رجاء أن خيلص عملهم ليجازيهم اهللا تعاىل يف القيامة بإخالصهم .    

وقال : ومن الدواء النافع ( يف عالج الرياء ) أن يعود نفسه إخفاء العبادات ، وإغالق األبواب دوMا ، كما نغلق األبواب دون 
  واء يف الرياء مثل إخفاء األعمال .    الفواحش ، فإنه ال د

املتعلمني عليه أمارة النجابة؛ ألن أمارة النجابة  : مث تأملت العلماء واملتعلمني، فرأيت القليل من صيد اخلاطريف  قال ابن اجلوزي
ما  لد، أو قدرإما ليأخذ قضاء مكان، أو ليصري قاضي بيطلب منه ما يصريه شبكة للكسب  طلب العلم للعمل به، ومجهورهم

  يتميز به عن أبناء جنسه، مث يكتفي .
والشهرة واملدح فالتباعد عن  ومن عالمات العلم النافع أنه يدل صاحبه على اهلرب من الدنيا وأعظمها الرئاسةوقال ابن رجب : 

  .ذلك واالجتهاد يف جمانبته من عالمات العلم النافع
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أنه خيشى أن يكون مكراً  صاحبه يف خوف شديد من عاقبته حبيث فإذا وقع شيء من ذلك من غري قصد واختيار كان
  ه .اشتهار امسه وبعد صيت واستدراجاً كما كان اإلمام أمحد خياف ذلك على نفسه عند

كالمه فليصمت ، وإن أعجبه الصمت فلينطق ، وال يفرت  للعامل أن يتكلم بنية وحسن قصد ، فإن أعجبه وقال الذهيب : ينبغي
  ء .والثنا فسه فإMا حتب الظهورعن حماسبة ن

ىن عوقبت بكثرة  ُأصبت ببصري ، وأظن أقوله :  -رمحه اهللا تعاىل  -القطان  عن أىب احلسن -رمحه اهللا تعاىل  -وحكى الذهيب 
  كالمي أيام الرحلة .
املعرفة. واليوم يكثرون  واهللا ، فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبًا خيافون من الكالم ، وإظهار قال الذهيب : صدق

ويلوح جهلهم وهواهم واضطراQم فيما علموه فنسأل اهللا التوفيق  الكالم مع نقص العلم ، وسوء القصد مث إن اهللا يفضحهم ،
  واإلخالص . أهـ

  س .الناوال يكونن مهك أن حتدث به  ،ث اهللا لك علًما فأحدث هللا عبادة: يا أيوب إذا أحدقال أبو قالبة أليوب السختياينو 
: جريج: ملن طلبتم العلم ؟!! كلهم يقول : قال الوليد بن مسلم سألت األوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابنويف ترمجة ابن جريج

  غري أنَّ ابن جريج فإنَّه قال: طلبته للناس . لنفسي .
أل الفقيه الغيب ملن طلبت العلم ؟ سأحسن الصدق ، واليوم ت تعليًقا على هذا اخلرب : " قلت : ما - رمحه اهللا  - قال الذهيب 

ا طفيبادر ويقول :    لبه للدنيا ، ويا قلة ما عرف منه .طلبته هللا ، ويكذب إمنَّ
  ه .قال عبد اهللا بن املعتز : علم املنافق يف قوله ، وعلم املؤمن يف عملو 

  .، ومن تزين مبا ليس فيه شانه اهللا الناسبينه وبني ، كفاه اهللا ماخلصت نيته يف احلق، ولو على نفسه قال عمر بن اخلطاب: من
  حد فيه شيئاً .وال جتعل أل وكان من دعاء عمر : اللهم اجعل عملي كله صاحلاً واجعله لوجهك خالصاً 

ة، بل : ال يكون من عارف Qم البتندهم، ورجائهم للضر والنفع منهمالعمل ألجل الناس وابتغاء اجلاه واملنزلة عوقال ابن القيم : 
  خلص له أعماله وأقواله.رف اهللا أل بشأMم، وجاهل بربه، فمن عرف الناس أنزهلم منازهلم، ومن عجاه

حىت يف األعمال بل ملا أعرض عنه من احلق وجحده ، ن كل من أعرض عن شيء من احلق وجحده ، وقع يف باطل ُمقاوقال : إ
لق ، فرغب عن العمل ملن َضره ونفعه وموته وحياته وسعادته ، من رغب عن العمل لوجه اهللا وحده ابتاله اهللا بالعمل لوجوه اخل

  بيده ، فابتلَي بالعمل ملن ال ميلك له شيئاً من ذلك .
  وكذلك من رغب عن إنفاق ماله يف طاعة اهللا ابُتلَي بإنفاقه لغري اهللا وهو راغم .  

وأنه مل تباشره روح حمبته ومعرفته ومل يذق حالوة الوقوف عند مدح الناس وذمهم : عالمة انقطاع القلب وخلوه من اهللا وقال : 
  .    التعلق به والطمأنينة إليه

   .    وال أجرة إذ هو خيدمه مبقتضى عبوديته علمه بأنه عبد حمض والعبد ال يستحق على خدمته لسيده عوضاً 
  الفوائد :

  أن املن واألذى يبطل الصدقة . - ١
  حترمي املن واألذى يف الصدقة . - ٢
  رمي الرياء .حت - ٣
  أن الرياء مبطل للعمل . - ٤
  هـ ] .١٤٣٣/  ٣/  ١٩[ السبت :  إميانه باهللا واليوم اآلخر .أن من يرائي بعمله فذلك لضعف  - ٥
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ُفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة ِبرَ (   ْثِبيتًا ِمْن أَنـْ َوٍة َأَصابـََها َواِبٌل فَآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفْيِن َوَمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواَلُهُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َوتـَ بـْ
ْعَمُلوَن َبِصيرٌ  َها َواِبٌل َفَطلٌّ َواللَُّه ِبَما تـَ   ) . فَِإْن َلْم ُيِصبـْ

  ] . ٢٦٥[ البقرة : 
 ---------  

  هذا مثل املؤمنني املنفقني .) َوَمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواَلُهُم ( 
  أي : طلباً ملرضات اهللا ال لغرض من أغراض الدنيا .) َضاِت اللَِّه اْبِتَغاَء َمرْ ( 

  فهذا فيه اإلخالص يف اإلنفاق ال ألي غرض من أغراض الدنيا .
َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه َال  .ِكينًا َويَِتيماً َوَأِسرياً َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمسْ كما قال تعاىل (  ِإنَّا  .نُكْم َجَزاء َوَال ُشُكوراً نُرِيُد مِ ِإمنَّ
  ) .َوَجزَاُهم ِمبَا َصبَـُروا َجنًَّة َوَحرِيراً  .اُهْم َنْضَرًة َوُسُروراً فـََوقَاُهُم اللَُّه َشرَّ َذِلَك اْليَـْوِم َوَلقَّ . ماً َعُبوساً َقْمَطرِيراً َخنَاُف ِمن رَّبـَِّنا يـَوْ 

َا نُْطِعُمُكمْ  (فقوله  •  : الأي (َال نُرِيُد ِمنُكْم َجزَاء َوَال ُشُكوراً)أي : رجاء ثواب اهللا ورضاه ال رياء وال مسعة  ) ِلَوْجِه اللَّهِ  ِإمنَّ
  نطلب منكم جمازاة تكافئوننا Qا وال أن تشكرونا عند الناس .

تثنوا علينا بذلك ؛ قال ابن عباس : كذلك   ( َال نُرِيُد ِمنُكْم َجَزآًء ) أي مكافأة ( َوَال ُشُكورًا ) أي :وال أن قال القرطبي •
 كانت نيا5م يف الدنيا حني أطعموا .

  فاجلزاء : املكافأة والعوض ا]ازاة باملال وغريه ، والشكور : الثناء بالقول . •
  راغب .اهللا ما قالوه بألسنتهم ، ولكن علم اهللا به من قلوQم ، فأثىن عليه به لريغب يف ذلك و  : أما قال سعيد بن جبير
واملعىن : إMم يقولون ذلك هلم تأنيسًا هلم ودفعًا النكسار النفس احلاصل عند اِإلطعام ، أي ما نطعمكم إالّ  قال ابن عاشور :

  يقولونه إالّ وهو مضمر يف نفوسهم .استجابة ملا أمر اهللا ، فاملطعم هلم هو اهللا ، فالقول قول باللسان ، وهم ما 
م هذه األصناف الثالثة احملتاجة دليل على أMم ال يريدون بذلك مكافأة كما يفعل بعض من ويف كوMم خيصون باإلطعا •

  يعاوضون بإطعامهم وإنفاقهم ، بل ويعاوضون بإنصافهم وقوهلم كلمة احلق أو سكو5م عن الباطل .
   .: من طلب من العباد العوض ثناء أو دعاء أو غري ذلك مل يكن حمسناً إليهم هللا قال ابن تيمية

  وهكذا يف مجيع الطاعات والعبادات تنبغي أن تكون هللا تعاىل وحده .
مْ قال تعاىل ( ِِّQَوَما آتـَْيُتْم ِمْن زََكاٍة تُرِيُدوَن َوْجَه اللَِّه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفونَ ) وقال تعاىل ( َوالَِّذيَن َصبَـُروا ابِْتَغاَء َوْجِه َر . (  

َر ِيف وقال تعاىل ( ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه  َكِثٍري ِمْن َجنَْواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصالٍح بـَْنيَ النَّاِس َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك ال َخيـْ
  ) . َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجراً َعِظيماً 

  ) متفق عليه . من بىن مسجداً هللا بىن اهللا ...(  eوقال 
  ساباً ... ) متفق عليه .تمن صام رمضان إمياناً واح ( eوقال 
ذا تـََوضََّأ فََأْحَسَن َصالَُة الرَُّجِل يف مجاعٍة تزيُد َعَلى َصالَتِِه يف ُسوِقِه َوبـَْيِتِه بْضعًا وِعْشريَن َدَرَجًة ، وذِلَك َأنَّ َأَحَدُهْم إِ  ( eوقال 

َهزُُه ِإالَّ الصَّالَُة ، ملَْ َخيُط ُخطَوًة ِإالَّ رُِفَع َلُه Qِا َدرجٌة ، َوُحطَّ َعْنُه Qَِ اْلُوُضوَء ، ُمثَّ أََتى اْلَمْسِجد ال يُرِيُد  ا َخطيَئٌة ِإالَّ الصَّالََة ، ال يـَنـْ
الِئَكُة ُيَصلُّوَن َعَلى َأَحدُكْم ما حىتَّ يَْدخَل اْلَمْسِجَد ، فَِإَذا دخل اْلَمْسِجَد كاَن يف الصَّالَِة َما َكاَنِت الصَّالُة ِهَي اليت حتِبُسُه ، َواْلمَ 

» ملَْ يـُْؤِذ ِفيِه ، َما ملَْ ُحيِْدْث ِفيِه  ، مادام يف َجمِْلسِه الَّذي َصلَّى ِفيِه ، يُقوُلوَن : اللَُّهمَّ اْرَمحُْه ، اللَُّهمَّ اْغِفْر لَُه ، اللَُّهمَّ ُتْب َعَلْيِه 
َهزُُه : « eْولُُه متفٌق عليه ،وَهَذا َلْفُظ ُمْسلٍم . َوقَـ    . : َأي ُخيْرُِجُه ويـُْنِهُضهُ ِح اْلياِء َواْهلاِء َوبالزَّايُهَو ِبفت» ينـْ
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ِإالَّ اللَُّه . قَاَل َأْشَهُد َل َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإَذا قَاَل اْلُمَؤذُِّن اللَُّه َأْكبَـُر اللَُّه َأْكبَـُر . فـََقاَل َأَحدُُكْم اللَُّه َأْكبَـُر اللَُّه َأْكبَـُر . ُمثَّ قَا( eوقال 
َعَلى الصَّالَِة . قَاَل َال َحْوَل  يَّ  اللَِّه . ُمثَّ قَاَل حَ َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه ُمثَّ قَاَل َأْشَهُد أَنَّ ُحمَمَّداً َرُسوُل اللَِّه . قَاَل َأْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّداً َرُسولُ 

لَُّه َأْكبَـُر اللَُّه َعَلى اْلَفَالِح . قَاَل َال َحْوَل َوَال قـُوََّة ِإالَّ بِاللَِّه . ُمثَّ قَاَل اللَُّه َأْكبَـُر اللَُّه َأْكبَـُر . قَاَل ال يَّ ُمثَّ قَاَل حَ َوَال قـُوََّة ِإالَّ بِاللَِّه . 
  ) رواه مسلم .َدَخَل اْجلَنََّة  قـَْلِبهِ َأْكبَـُر . ُمثَّ قَاَل َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه . قَاَل َال ِإلََه ِإالَّ اللَُّه . ِمْن 

  متفٌق عليه .) َوَرُجٌل َتَصدََّق بَصَدقٍَة ، فََأْخَفاَها َحىتَّ ال تـَْعَلَم ِمشَالُُه ما تـُْنِفُق َميِيُنُه (  eوقال 
  ( احلج املربور ليس جزاء إال اجلنة ) متفق عليه . eوقال 
  لم .( من تواضع هللا رفعه اهللا ) رواه مس eوقال 
َها ، َويـَْفرَُغ ِمْن َدْفِنهَ (  eوقال  ا ، فَِإنَُّه يـَْرِجُع ِمَن اَألْجِر َمِن اتـََّبَع َجَنازََة ُمْسِلٍم ِإميَانًا َواْحِتَسابًا ، وََكاَن َمَعُه َحىتَّ ُيَصلَّى َعَليـْ

َها ُمثَّ رَ    ) متفق عليه . َجَع قـَْبَل أَْن ُتْدَفَن فَِإنَُّه يـَْرِجُع ِبِقريَاطٍ ِبِقريَاَطْنيِ ، ُكلُّ ِقريَاٍط ِمْثُل ُأُحٍد ، َوَمْن َصلَّى َعَليـْ
ُفِسِهْم (  ْثِبيتاً ِمْن أَنـْ   أي : وهم متحققون ُمثَبتون أن اهللا سيجزيهم على ذلك أوفر اجلزاء .) َوتـَ
  تصديقاً ويقيناً . وقيل : 

  .ق ، فهم ينظرون أين يضعوMا التثبيت الرتياد حمل اإلنفا وقيل :
  أي ألجل التثبيت . وقيل :
إMم Qذا اإلنفاق يروضون النفس ويثبتوMا ويدربوMا وخيطموMا بتقويتها على البذل واإلنفاق لئال تضعف ، وهذا اختيار  وقيل :

  ابن القيم .
يف إنفاق أمواهلم ابتغاء أن أنفسهم كانت موقنة مصّدقة بوعد اهللا إياها فيما أنفقت يف طاعته بغري مّن وال أذى ، فثبتهم  وقيل :

  .مرضاة اهللا ، وصحح عزمهم وآراءهم يقيناً منها بذلك ، وتصديقاً بوعد اهللا إياها ما وعدها 
هذا مثل الذي مصدر نفقته عن اإلخالص والصدق فإن ابتغاء مرضاته سبحانه هو اإلخالص والتثبيت من قال ابن القيم : 

  له ما ذكره يف هذه اآلية :ضه عند إنفاقه آفتان إن جنا منهما كان مثالنفس هو الصدق يف البذل فإن املنفق يعرت 
  .من أغراضه الدنيوية وهذا حال أكثر املنفقني  طلبه بنفقته حممدة أو ثناء أو غرضاً  إحداهما :

  ه وتقاعسها وترددها هل يفعل أم ال .ضعف نفس:  واآلفة الثانية
فة الثانية تزول بالتثبيت فإن تثبيت النفس تشجيعها وتقويتها واإلقدام Qا على البذل واآل،  فاآلفة األوىل تزول بابتغاء مرضاة اهللا

  . أخل .ك ..وهذا هو صدقها وطلب مرضاة اهللا إرادة وجهه وحده وهذا إخالصها فإذا كان مصدر اإلنفاق عن ذل
َوٍة (    أي : كمثل بستان بربوة .) َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَربـْ

  : املكان املرتفع املستوى من األرض .والربوة عند اجلمهور 
  . وهم املطر الشديد) َأَصابـََها َواِبٌل ( 
  أي : مثر5ا .) آَتْت ُأُكَلَها ( ف
  أي : بالنسبة إىل غريها من اجلنان .) ِضْعَفْيِن ( 
َها َواِبٌل َفَطلٌّ (    خلفيف ، فهي تنتج على كل حال .أي : فإن مل ينزل عليها املطر الغزير فيكفيها املطر ا) فَِإْن َلْم ُيِصبـْ
: أي : هذه اجلنة Qذه الربوة ال متحل أبدًا ، ألMا إن مل يصبها وابل فطل ، وأيا ما كان فهو كفايتها ،  قال ابن كثير •

  وكذلك عمل املؤمن ال يبور أبداً ، بل يتقبله اهللا ويكثره وينميه ، كل عامل حبسبه .
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: أن صاحب هذه اجلنة ال خييب ، فإMا إن أصاQا الطل حسنت ، وإن أصاQا الوابل  ومعىن هذا املثل وقال ابن الجوزي : •
  أضعفت ، فكذلك نفقة املؤمن املخلص .

ْعَمُلوَن َبِصيرٌ (    أي : ال خيفى عليه من أعمال عباده شيء .)  َواللَُّه ِبَما تـَ
  رياء وإخالص ، وفيه وعد ووعيد.  ملقاصد من: واملعىن : أنه تعاىل ال خيفى عليه شيء من األعمال واقال أبو حيان 

  الفوائد :
  فضل اإلنفاق من املال ابتغاء مرضات اهللا . - ١
  لغري اهللا من أغراض الدنيا . حترمي اإلنفاق - ٢
  اشرتاط اإلخالص لقبول األعمال . - ٣
  بيان أن تثبت اإلنسان لعمله واطمئنانه به من أسباب قبوله .- ٤
  ضرب األمثال . - ٥
  ات علم اهللا وعمومه .إثب - ٦
  هـ ] .١٤٣٣/  ٣/  ٢٠[ األحد :     التحذير من خمالفة اهللا ، لكونه عاملاً مبا نعمل . - ٧
َهاُر لَُه ِفيَها ِمْن  (   َصابَُه اْلِكبَـُر َولَُه ُكلِّ الثََّمَراِت َوأَ أَيـََودُّ َأَحدُُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َوَأْعَناٍب َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ

تَـَفكَُّرونَ ُذرِّيٌَّة ُضَعَفاُء فََأَصابـََها ِإْعَصاٌر ِفيِه نَاٌر فَاْحتَـَرَقْت َكَذِلَك يـُبَـيُِّن اللَُّه َلُكُم اْآلياِت َلَعلَُّكْم    ) . تـَ
  ] . ٢٦٦[ البقرة : 

 -----------  
َهاُر َلُه ِفيَها ِمْن ُكلِّ الثََّمَراتِ أَيـََودُّ َأَحدُُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة ِمْن نَ (  البخاري عند روى )  ِخيٍل َوَأْعَناٍب َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ

عبد اهللا  بن أيب ُمَليكة، حيدث عن ابن عباس، ومسعت أخاه أبا بكر بن أيب مليكة حيدث عن عبيد بن : عن  تفسري هذه اآلية
أَيـََودُّ َأَحدُُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة ِمْن (  :فيمن ترون هذه اآلية نزلت(  eألصحاب النيب  ُعَمري قال: قال عمر بن اخلطاب يوماً 

نفسي منها شيء يا أمري فقال ابن عباس: يف  ،؟ قالوا: اهللا أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو ال نعلم  )خنَِيٍل َوأَْعَناٍب 
لعمل. قال عمر: أيُّ عمٍل؟ قال ابن  ضربت مثالً :  فقال ابن عباس،  وال حتقر نفسك ابن أخي، قلفقال عمر: يا ،  املؤمنني

  .حىت أغرق أعماله  ث اهللا له الشيطان فعِمل باملعاصعباس: لعمل. قال عمر: لرجل غين يعمل بطاعة اهللا. مث بع
مث بعد ذلك انعكس سريه،  ن العمل أوالً ويف هذا احلديث كفاية يف تفسري هذه اآلية، وتبيني ما فيها من املثل بعمل من أحس

فبدل احلسنات بالسيئات، عياًذا باهللا من ذلك، فأبطل بعمله الثاين ما أسلفه فيما تقدم من الصاحل  واحتاج إىل شيء من األول 
  يه .يف أضيق األحوال، فلم حيصل له منه شيء، وخانه أحوَج ما كان إل

  وهو الريح الشديد .) ٌة ُضَعَفاُء فََأَصابـََها ِإْعَصاٌر َوَأَصابَُه اْلِكبَـُر َوَلُه ُذرِّيَّ ( 
ن أحدكم إهذا مثل قل واهللا من يعقله : شيخ كبري ضعف جسمه وكثر صبيانه ، أفقر ما كان إىل جنته ، و قال الحسن :  •

  .واهللا أفقر ما يكون إىل عمله إذا انقطعت عنه الدنيا
  .رائي ، واختار ما قال السدي هذا مثل آخر يف املنفق امل أنواختار الطربي 
 ها من كل الثمرات وأصابه الكرب ولأيود أحدكم أن تكون له جنٌة من خنيل وأعناب جتري من حتتها األMار له فيه: ( قال السدي
وهو  منه) هذا مثل آخر لنفقة الرياء. إنه ينفق ماله يرائي الناس به، فيذهب ماله فأصاQا إعصار فيه نار فاحرتقتء ، ذرية ضعفا

فإذا كان يوم القيامة واحتاَج إىل نفقته، وجدها قد أحرقها الرياء، فذهبت كما أنفق هذا الرجل على ،  يرائي، فال يأجره اهللا فيه
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ء ريا . فكذلك املنفق فأحرقت جنته، فلم جيد منها شيًئاجنته، حىت إذا بلغت وكثر عياله واحتاج إىل جنته جاءت ريح فيها َمسوم 
.  

  أي : أحرق مثارها وأباد أشجارها ، فأي حال يكون حاله .) نَاٌر فَاْحتَـَرَقْت  ِفيهِ ( 
وإمنا ذكر النخيل واألعناب ، ألMما من أنفس ما يكون يف البساتني ، وخّص ذلك بالكبري ، ألنه قد : قال ابن الجوزي  •

  . إكساQميئس من سعي الشباب يف 
شيخ كبري ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر ما كان إىل جنته ،  من يعقله من الناس قال احلسن هذا مثل قل واهللا قال ابن القيم :

  .     وإن أحدكم واهللا أفقر ما يكون إىل عمله إذا انقطعت عنه الدنيا
فإن ًا ، ثرها نفعخص هذين النوعني من الثمار بالذكر ألMما أشرف أنواع الثمار وأك) َأْن َتُكوَن لَُه َجنٌَّة ِمْن خنَِيٍل َوأَْعَناٍب  (

  .اً منافعهما كثرية جد اً يابساً منهما القوت والغذاء والدواء والشراب والفاكهة واحللو واحلامض ويؤكالن رطب
  :هذا إشارة إىل شدة حاجته إىل جنته وتعلق قلبه Qا من وجوه )  َوَأَصابَُه اْلِكبَـرُ (  

  .أنه قد كرب سنه عن الكسب والتجارة وحنوها  :أحدها 
  .أن ابن آدم عند كرب سنه يشتد حرصه  :لثاني ا

  .أن له ذرية فهو حريص على بقاء جنته حلاجته وحاجة ذريته  :الثالث 
  .أMم ضعفاء فهم كل عليه ال ينفعونه بقو5م وتصرفهم  :الرابع 

  [ انتهى كالم ابن القيم ]  .أن نفقتهم عليه لضعفهم وعجزهم  :الخامس 
فإذا تصورت هذه احلال وهذه ، علق القلب Qذه اجلنة خلطرها يف نفسها وشدة حاجته وذريته إليها وهذا Mاية ما يكون من ت

فكيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا أصاب جنته إعصار وهي الريح اليت تستدير يف األرض مث ترتفع يف طبقات اجلو  ، احلاجة 
  . من يعقله من الناس لّ هذا مثل ق -واهللا احلسن  -فصدق ،  اً وفيه نار مرت بتلك اجلنة فأحرقتها وصري5ا رماد، كالعمود 

  الشباب يف كسبه ، فكان أضعف أمًال وأعظم حسرة  ي( َوَأَصابَُه اْلِكبَـُر ) ألن الِكَرب قد يُنِسي من سع:  يقال الماورد •
  . ( َولَُه ُذرِّيٌَّة ُضَعَفآُء ) ألنه على الضعفاء أَحّن ، وإشفاقه عليهم أكثر

  : إن هذا املثل للمنفق املاّن بنفقته .وقد قيل 
اعلم أن هذا مثل آخر ذكره اهللا تعاىل يف حق من يتبع إنفاقه باملن واألذى ، واملعىن أن يكون لإلنسان جّنة يف قال الرازي :  •

اإلنسان   غاية احلسن والنهاية ، كثرية النفع ، وكان اإلنسان يف غاية العجز عن الكسب ويف غاية شدة احلاجة ، وكما أن
، وتعلق مجع اً أو عاجزاً مظنة الشدة واحملنة، وال شك أن كونه حمتاجيف غاية احلاجة ، ويف غاية العجزكذلك فله ذرية أيضاً 

من احملتاجني العاجزين به زيادة حمنة على حمنة ، فإذا أصبح اإلنسان وشاهد تلك اجلنة حمرقة بالكلية ، فانظر كم يكون يف 
سرة ، واحملنة والبلية تارة بسبب أنه ضاع مثل ذلك اململوك الشريف النفيس ، وثانيًا : بسبب أنه بقي يف قلبه من الغم واحل

احلاجة والشدة مع العجز عن االكتساب واليأس عن أن يدفع إليه أحد شيئاً ، وثالثاً : بسبب تعلق غريه به ، ومطالبتهم إياه 
ن ذلك نظريًا للجنة املذكورة وهو يوم القيامة ، كذلك الشخص العاجز بوجوه النفقة ، فكذلك من أنفق ألجل اهللا ، كا

الذي يكون كل اعتماده يف وجوه االنتفاع على تلك اجلنة ، وأما إذا أعقب إنفاقه باملن أو باألذى كان ذلك كاإلعصار 
وم القيامة ، وكان يف غاية االحتياج الذي حيرق تلك اجلّنة ، ويعقب احلسرة واحلرية والندامة فكذا هذا املال املؤذي إذا قدم ي

إىل االنتفاع بثواب عمله ، مل جيد هناك شيئًا فيبقى ال حمالة يف أعظم غم ، ويف أكمل حسرة وحرية ، وهذا املثل يف غاية 
  كمال .احلسن ، وMاية ال
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حلاجة . وفيمن َقَصَد به ثالثة أقوال وهذه اآلية مثٌل ضربه اهللا تعاىل يف اَحلْسرِة بسلب النعمة عند شّدة ا:  قال ابن الجوزي •
:  
  : أنه مثل الذي خيتم له بالفساد يف آخر ُعمره ، قاله ابن عباس . أحدها

  : أنه مثل للمفرط يف طاعة اهللا تعاىل حىت ميوت ، قاله جماهد . والثاني 
  لسدي .: أنه مثل للمرائي يف النفقة ، ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليه ، قاله ا والثالث 

تَـَفكَُّرونَ (  أي: تعتربون وتفهمون األمثال واملعاين، وتنزلوMا على املراد منها، كما قال )  َكَذِلَك يـُبَـيُِّن اللَُّه َلُكُم اْآلياِت َلَعلَُّكْم تـَ
  ) .َوتِْلَك األْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس َوَما يـَْعِقُلَها ِإال اْلَعاِلُموَن (  تعاىل

  إعمال الفكر فيما يراد . والتفكر : :
وهلذا نبه سبحانه وتعاىل على عظم هذا املثل وحدا القلوب إىل التفكر فيه لشدة حاجتها إليه فقال تعاىل كذلك  قال ابن القيم :

ل فهكذا العبد إذا عم،  فلو فكر العاقل يف هذا املثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه، يبني اهللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون 
بطاعة اهللا مث أتبعها مبا يبطلها ويفرقها من معاصي اهللا كانت كاإلعصار ذي النار احملرق للجنة اليت غرسها بطاعته وعمله الصاحل 

ولكنها من أهم املهم واهللا املستعان املوفق ، ولوال أن هذه املواضع أهم مما كالمنا بصدده من ذكر جمرد الطبقات مل نذكرها ، 
ملا سولت له نفسه واهللا إحراق  ، وتأمله كما ينبغي، صور العامل مبعصية اهللا بعد طاعته هذا املعىن حق تصوره فلو ت، ملرضاته 

و هولكن ال بد أن يغيب عنه علمه عند املعصية وهلذا استحق اسم اجلهل فكل من عصى اهللا ف، أعماله الصاحلة وإضاعتها 
  ل .جاه

  الفوائد :
  لى إخالص نيته وأن جياهد وحياسب نفسه دائماً وأبداً .جيب على اإلنسان أن حيرص ع - ١
  احلذر من كل سبب يكون سبباً يف انتكاسة القلب ورجوعه عن احلق . - ٢
  على اإلنسان أن يعرف أسباب الثبات على الدين وأن حيافظ عليها . - ٣
َيمَُّموا اْلَخِبيَث ِمْنُه تـُْنِفُقوَن َوَلْسُتْم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن طَيَِّباِت َما َكَسْبُتْم وَ (  ِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اْألَْرِض َوال تـَ

  ) . بِآِخِذيِه ِإالَّ َأْن تـُْغِمُضوا ِفيِه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغِنيٌّ َحِميدٌ 
  ] . ٢٦٧[ البقرة : 

 -----------  
  أي : أنفقوا من احلالل الطيب من املال الذي كسبتموه .) ُقوا ِمْن طَيَِّباِت َما َكَسْبُتْم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنفِ ( 

  . e: قوله تعاىل ( ياأيها الذين آمنوا أَْنِفُقوْا ) هذا خطاب جلميع أُمة حممد  قال القرطبي
  واختلف العلماء يف املعىن املراد باإلنفاق هنا :

M ، ى الناس عن إنفاق الّردىء فيها بدل اجلّيد.فقيل : هي الزكاة املفروضة  
  ، ندبوا إىل أالّ يتطّوعوا إالَّ مبختار جّيد .حلسن وقتادة أن اآلية يف التطوّع: والظاهر من قول الرباء بن عازب واقال ابن عطية

ء وذلك خمصوص يالرد واآلية تعم الوجهني ، لكن صاحب الزكاة تعّلق بأMا مأمور Qا واألمر على الوجوب ، وبأنه Mى عن
  ل يف القدر ، ودرهٌم خري من مترة .بالفرض ، وأما التطوّع فكما للمرء أن يتطوّع بالقليل فكذلك له أن يتطوّع بناز 

  :ويف املراد Qذه النفقة قوالن  قال ابن الجوزي : •
  أMا الصدقة املفروضة ، قاله عبيدة السلماين يف آخرين . أحدهما : 
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  ع .لتطو : أMا ا والثاني 
  : اختلفوا يف املراد بالطيب يف هذه اآلية على قولني :  قال الرازي •

: أنه اجليد من املال دون الرديء ، فأطلق لفظ الطيب على اجليد على سبيل االستعارة ، وعلى هذا التفسري فاملراد  القول األول
  من اخلبيث املذكور يف هذه اآلية الرديء.

  مسعود وجماهد : أن الطيب هو احلالل ، واخلبيث هو احلرام . : وهو قول ابن والقول الثاني
  حجة األول وجوه :

  : إنا ذكرنا يف سبب النزول أMم يتصدقون برديء أمواهلم فنزلت اآلية وذلك يدل على أن املراد من الطيب اجليد. الحجة األولى
   .واآلية تدل على أن اخلبيث جيوز أخذه باإلغماض : أن احملرم ال جيوز أخذه ال بإغماض وال بغري إغماض ، الحجة الثانية

: وميكن أن جياب عنه بأن املراد من اإلغماض املساحمة وترك االستقصاء ، فيكون املعىن : ولستم بآخذيه  قال القفال رحمه اهللا
  أمن حالله أو من حرامه.وأنتم تعلمون أنه حمرم إال أن ترخصوا ألنفسكم أخذ احلرام ، وال تبالوا من أي وجه أخذمت املال ، 

والَكسب ما يناله املرء بسعيه   : املراد بالطّيبات خيار األموال ، فيطلق الطيِّب على األحسن يف صنفه.وقال ابن عاشور  •
  كالتجارة واإلجارة والغنيمة والصيد.

( من تصدق  eقول النيب ويطلق الطّيب على املال املكتسب بوجه حالل ال خيالطه ظلم وال غّش ، وهو الطّيب عند اهللا ك
  بصدقة من كسب طّيب وال يقبل اهللا إالّ طّيباً تلّقاها الرمحن بيمينه ) احلديث .

  ويف احلديث اآلخر ( إّن اهللا طّيب ال يقبل إالّ طّيباً ) . 
  أي : ومن طيبات ما أخرجنا لكم من احلبوب والثمار .) َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اْألَْرِض ( 
  مل النبات واملعادن والركاز .ويش •
َيمَُّموا اْلَخِبيَث ِمْنُه تـُْنِفُقوَن (    ء اخلسيس فتتصدقوا منه .يأي : وال تقصدوا الرد) َوال تـَ
  :ويف اخلبيث قوالن قال ابن الجوزي :  •
  : أنه الرديء ، قاله األكثرون ، وسبب اآلية يدل عليه .  أحدهما 

  يد .: أنه احلرام ، قاله ابن ز  والثاني
  أي : لستم تقبلونه لو أعطيتموه .) َوَلْسُتْم بِآِخِذيِه ( 
  . أي : إال إذا تساهلتم وأغمضتم البصر) ِإالَّ َأْن تـُْغِمُضوا ِفيِه ( 
  اإلغماض أخذ الشيء على كراهة . •
فَِإنَّ اللََّه َغِينٌّ َعِن ، كما قال تعاىل ( غين يف نفسه لكثرة ما عنده ، غين عن خلقهعن كل ما سواه ،  )َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغِنيٌّ ( 

) َولِلَِّه َخزَاِئُن السََّماَواِت َواْألَْرِض له ملك السموات واألرض ، وخزائن السموات واألرض كلها بيده ، كما قال تعاىل ()  اْلَعاَلِمنيَ 
أل ، ال يغيضها كثرة اإلنفاق ، ـ) ، فخزائنه عز وجل م لُُه ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلومٍ َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ِعْنَدنَا َخزَائُِنُه َوَما نـُنَـزِّ وقال تعاىل (

  . وليس حباجة إىل خلقه ، ال تنفعه طاعة الطائعني ، وال تضره معصية العاصني ،  وكل شيء فقري إليه
  . : هو الغين بذاته الذي كل ما سواه حمتاج إليه ، وليس به حاجة إىل أحد قال ابن القيم
: هو الغين بذاته ، الذي له الغىن التام املطلق ، من مجيع الوجوه ، واالعتبارات لكماله ، وكمال صفاته ، فال  وقال السعدي

يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه ، وال ميكن أن يكون إال غنيًا ، ألن غناه من لوازم ذاته ، كما ال يكون إال خالقًا قادرًا رازقاً 
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، املغين مجيع واألرض، وخزائن الدنيا واآلخرة ، فهو الغين الذي بيده خزائن السماواتتاج إىل أحد بوجه من الوجوهال حيحمسنًا ف
  عاماً . خلقه غىنً 

  ريكاً يف امللك ، وال ولياً من الذل .ه مل يتخذ صاحبة وال ولداً وال ش: ومن كمال غناه : أن قال
لكه ، فليست به حاجة إليهم ، وهم إليه فقراء  : الغين : هو الذي استغىن عن وقال الخطابي

ُ
اخللق وعن نصر5م وتأييدهم مل

  تاجون .حم
  تبة على معرفتنا Qذا االسم :رت اآلثار امل •

املطلق ، والغىن وصف له سبحانه ذايت وما سواه من اخلالئق مفتقر  الغىن انه هو الغينحإفراد اهللا تعاىل بالعبادة ، ألنه سب أوًال :
  األمر كله له وامللك كله له ، ومجيع اخللق مربوبون مملوكون ، فكيف يتخذ منهم معبوداً مع اهللا تعاىل ؟إليه ، ف

  عز وجل ، ألن الفقر صفة ذاتية مالزمة للعبد يف مجيع أحيانه وال حول وال قوة إال باهللا تعاىل ، وال: االفتقار التام إىل اهللا ثانياً 
  ، وكل أحد حمتاج إليه .حدألنه سبحانه الغين ذو الغىن املطلق الذي ال حيتاج إىل أ ،يستغين عن ربه سبحانه طرفة عني

) س الغىن عن كثرة العرض، ولكن الغىن غىن القلبليمن الغىن القليب كما يف احلديث (أن هذا االسم يثمر يف قلب املؤ ثالثًا : 
لتعفف والزهد مبا يف أيدي الناس ، وعدم التذلل هلم وعدم وهذا يثمر االستغناء باهللا تعاىل وحده عن الناس وعزة النفس ، وا

حوائجه وطلب رزقه باهللا الغين احلميد الكرمي الوهاب الذي ال تفىن هم ، بل جيرد العبد تعلقه وقضاء التعلق بأعطيا5م وإعانت
  خزائنه .

  كمال غناه وكرمه ورمحته .سن إليهم ، رحيم Qم ، وهذا من  : أن اهللا غين عن عباده ، ومع ذلك فهو حم رابعاً 
  أما العباد فإMم حيسنون إىل بعضهم البعض لتعلق مصاحلهم بذلك إما عاجالً وإما آجًال :

: الغين عن الغري ، فال حيتاج  والثاني: الغىن الذايت ، لكثرة ما ميلكه ، إذ كل شيء ملكه ،  األولاهللا يتضمن شيئني :  فغىن •
  إىل أحد وغريه حمتاج إليه .

  عند خلقه مبا أوالهم من نعمه ، وبسط هلم من فضله . دحممو  أي:  قال ابن جرير اسم من أمساء اهللا ،)  ِميدٌ حَ ( 
  ق احلمد بأفعاله .ح: احلميد : هو احملمود الذي است وقال الخطابي
  : أي : احملمود يف مجيع أفعاله وأقواله وقدره ال إله إال هو وال رب سواه . وقال ابن كثير

: الصحيح أMا مبعىن احملمود واحلامد ، فاهللا سبحانه حامٌد من يستحق احلمد ، وما أكثر  لشيخ ابن عثيمين رحمه اهللاوقال ا
  الثناء على من يستحقون الثناء يف كتاب اهللا ، وهو كذلك حممود على كمال صفاته ، ومتام إنعامه .

  .فهو غين حيمد على غناه ، ألنه جيود به على غريه   ) اْلَغِينُّ احلَِْميدُ وغىن اهللا مقرون حبمده وهلذا قال ( •
  ) . يَا أَيـَُّها النَّاُس أَنـُْتُم اْلُفَقرَاُء ِإَىل اللَِّه َواللَُّه ُهَو اْلَغِينُّ احلَِْميدُ فاهللا ذو الغىن الواسع . كما قال تعاىل (

  ) . َوَمْن يـَتَـَولَّ فَِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَغِينُّ احلَِْميدُ  الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َويَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخلِ وقال تعاىل (
  ) . لِلَِّه َما ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَغِينُّ احلَِْميدُ وقال تعاىل (

  الفوائد :
  فضيلة اإلميان . - ١
  احلث على اإلنفاق من طيبات ما كسبنا . - ٢
  فضل الكرم واإلنفاق . - ٣
  ذم البخل . - ٤
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  وجوب الزكاة يف عروض التجارة .- ٥
  احلذر من أكل احلرام . - ٦
  وجوب الزكاة من اخلارج من األرض .- ٧
  ء يف إخراج الزكاة .يحترمي قصد الرد - ٨
  غين عن عباده وعن صدقا5م . هأن - ٩
  فليطلبه مما ميلكه وهو اهللا . أن من أراد الغىن -١٠
   ومها : الغين ، احلميد .إثبات امسني من أمساء اهللا -١١
  ) . اِسٌع َعِليمٌ الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكْم بِاْلَفْحَشاِء َواللَُّه يَِعدُُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضًال َواللَُّه وَ ( 

  ] . ٢٦٨[ البقرة : 
 -----------  

  قر ، لتمسكوا ما بأيديكم فال تنفقوه يف مرضاة اهللا .أي : خيوفكم الف) الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر ( 
  إىل غري ذلك ممن يفعله وخيوف به اإلنسان .أنفقت افتقرت ، ووراءك ذرية ،  إن يقول : إنك

  خلالق .أي : مع Mيه إياكم عن اإلنفاق خشية اإلمالق ، يأمركم باملعاصي واملآمث واحملارم وخمالفة ا) َويَْأُمرُُكْم بِاْلَفْحَشاِء ( 
  على ذلك . اإلمجاعوقد قيل إن املراد بالفحشاء هنا البخل ، بل نقل بعضهم 

  والفحشاء تطلق على ما فحش من املعاصي كالزنا واللواط ونكاح احملارم .
  ) يراد بالفاحشة هنا الزنا . ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيالً  َوال تـَْقَربُوا الزِّىنَ قال تعاىل (

  .) املراد Qا هنا اللواط  َوُلوطاً ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه أَتَْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبَـَقُكْم Qَِا ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلِمنيَ عاىل (وقال ت
  ) . ْقتاً َوَساَء َسِبيالً َوال تـَْنِكُحوا َما َنَكَح آبَاؤُُكْم ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َومَ وقال تعاىل (

فإMا اشتملت على بيان ، هذه اآلية تتضمن احلض على اإلنفاق واحلث عليه بأبلغ األلفاظ وأحسن املعاين  قال ابن القيم : •
الداعي إىل البخل والداعي إىل البذل واإلنفاق وبيان ما يدعوه إليه داعي البخل وما يدعو إليه داعي اإلنفاق وبيان ما يدعو 

وأخرب أن دعوته هي مبا يعدهم به ، األمرين فأخرب سبحانه أن الذي يدعوهم إىل البخل والشح هو الشيطان  به داعي
اً لصدقة والبذل فيجد يف قلبه داعيفإنه يهم با، وهذا هو الداعي الغالب على اخللق ، وخيوفهم من الفقر إن أنفقوا أمواهلم 

فغناك ، ه خري لك حىت ال تبقى مثل الفقريه وافتقرت إليه بعد إخراجه وإمساكيقول له مىت أخرجت هذا دعتك احلاجة إلي
فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاء وهي البخل الذي هو من أقبح الفواحش وهذا إمجاع من ، خري لك من غناه 

فاملستجيب لدعوته  ،يف أمره فهذا وعده وهذا أمره وهو الكاذب يف وعده الغار الفاجر، املفسرين أن الفحشاء هنا البخل 
  .فإنه يديل من يدعوه بغروره مث يورده شر ، مغرور خمدوع مغبون 

بل ال شيء أحب إليه من  اً لرجل أخاه وال حمبة يف بقائه غنيهذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه وال نصيحة له كما ينصح ا
فيستوجب منه ، ويرتك ما حيبه من اإلنفاق لوجهه ، يسيء ظنه بربه وإمنا وعده له بالفقر وأمره إياه بالبخل ل، فقره وحاجته 

إما يف الدنيا أو يف ، بأن خيلف عليه أكثر مما أنفق وأضعافه  يعد عبده مغفرة منه لذنوبه وفضالً  وأما اهللا سبحانه فإنه، احلرمان 
الوعدين هو أوثق وإىل أيهما يطمئن قلبه وتسكن  فهذا وعد اهللا وذاك وعد الشيطان فلينظر البخيل واملنفق أي،  الدنيا واآلخرة

  م .نفسه واهللا يوفق من يشاء وخيذل من يشاء وهو الواسع العلي
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فأما ملّة الشيطان  ،إن للشيطان َلّمًة بابن آدم وللَملك َلمَّةً ( eقال رسول اهللا  :روى الرتمِذّي عن عبد اهللا بن مسعود قال •
َلك وأما ،فإيعاٌد بالّشر وتكذيٌب باحلق

َ
وَمن وجد  ،فمن وجد ذلك فليعلم أنه من اهللا ،فإيعاٌد باخلري وتصديٌق باحلق ؛َلّمة امل

  .: هذا حديث حسن صحيحقال) َويَْأُمرُُكْم بِاْلَفْحَشاءالشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر ( :مث قرأ ،اُألخرى فليتعّوذ باهللا من الشيطان
  الشيطان خيوف بالفقر ألمور : •

  يمنعه من التصدق حىت ال ينال االجر يف ذلك .: ل أوالً 
ُر الرَّازِِقنيَوَما أَنـَْفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فـَُهَو ُخيْلِ (: ليسيء الظن بربه ، فاهللا تعاىل يقول  ثانياً     ) .ُفُه َوُهَو َخيـْ
  : ليبخل ، وهي من أقبح الصفات . ثالثاً 
  . .. ) فان من خيشى الفقر يعيش يف هم وقلق وخوف وغم: ليصاب بالقلق واخلوف ( ليحزن الذين آمنوا . رابعاً 

  أنه إذا خاف الفقر وقع يف احلرام .  خامساً :
  ينشغل جبمع املال عن الطاعات واألعمال الصاحلات . سادساً :

وى ، : ليس للشيطان سالح على اإلنسان مثل خوف الفقر ، فإنه إذا وقع يف قلبه الفقر منع احلق ، وتكلم باهل قال الثوري
  وظن بربه ظن السوء .

  قال بعض السلف : إذا اجتمع إبليس وجنوده مل يفرحوا بشيء كفرحهم بثالثة أشياء :
  مؤمن قتل مؤمناً ، ورجل ميوت على الكفر ، وقلب فيه خوف الفقر  .

  . إن تصدقتم وأنفقتم)  َواللَُّه يَِعدُُكْم (  
  . طان بالفحشاءيف مقابلة ما أمركم الشي) َمْغِفَرًة ِمْنُه ( 
ُر الرَّازِِقنيَ تعاىل (ابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر ، كما قال أي : يف مق) َوَفْضًال (  )  َوَما أَنـَْفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فـَُهَو ُخيِْلُفُه َوُهَو َخيـْ

  قال ( ما نقصت صدقة من مال ) . eوالنيب 
  ثنتان من الشيطان.: يف هذه اآلية اثنتان من اهللا تعاىل وا قال ابن عباس

  الفضل والعطاء .) َواللَُّه َواِسٌع ( 
  مبن يستحق الثناء .)  َعِليمٌ ( 

  الفوائد :
  آدم . لبينالشيطان  إغواءإثبات - ١
  أن للشيطان تأثرياً على بين آدم إقداماً أو إحجاماً .- ٢
  عداوة الشيطان لإلنسان .- ٣
  ذم البخل وأنه من الفواحش .- ٤
  باإلمساك عن اإلنفاق املشروع فهو شبيه بالشيطان . أن من أمر شخصاً - ٥
  البشرى للمنفق . - ٦
  ينبغي على املنفق أن يتفاءل مبا وعد اهللا .- ٧
  إثبات امسني من أمساء اهللا ومها : واسع ، وعليم .- ٨
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َقْد ُأوِتَي َخْيراً َكِثيراً (    ) . َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلو اْألَْلَبابِ  يـُْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يـُْؤَت اْلِحْكَمَة فـَ
  ] . ٢٦٩[ البقرة : 

 -----------  
  اختلف يف معىن احلكمة : )يـُْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاُء ( 

له ومؤخره، وحالله وحرامه، وأمثاوالفقه به: ناسخه ومنسوخه، وحمكمه ومتشاQه، ومقدمه : احلكمة: النبوة ، وقيل : القرآن  فقيل
.  

  وقيل: اإلصابة يف القول والفعل .
  وقيل: معرفة احلق والعمل به . 

  وقيل : العلم النافع والعمل الصاحل .
  وقيل : اخلشية للَّه .

   دين اللَّه .: الورع يف وقيلوقيل : السنة ، 
  لرجل حكيماً إال إذا مجع بينهما .العلم والعمل به، وال يسمى اوقيل : 
  ة .موضعه. وقيل: سرعة اجلواب مع اإلصاب وضع كل شيء يف وقيل :

وهذه األقوال كلها قريب بعضها من بعض؛ ألن احلكمة مصدر من اإلحكام، وهو اإلتقان يف قول أو فعل، فكل ما ذكر فهو 
صل حكمة، وكل ما ذكر من التفصيل فهو حكمة. وأ eنوع من احلكمة اليت هي اجلنس، فكتاب اللَّه حكمة، وسنة نبيه 

من السفه الذي هو كلُّ فعٍل قبيح فقيل للعلم حكمة؛ ألنه ميتنع به من السفه، وبه يعلم االمتناع ما ميتنع به من السفه ، احلكمة 
.  

اإلصابة يف األقوال و : وعند التأمل والنظر جند أن التعريف الشامل الذي جيمع ويضم مجيع هذا األقوال يف تعريف احلكمة ه
  ضعه .واألفعال، ووضع كل شيء يف مو 

َقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكِثيرًا (  ألنه خرج من ظلمة اجلهاالت إىل نور اهلدى ، ومن محق االحنراف يف األقوال ) َوَمْن يـُْؤَت اْلِحْكَمَة فـَ
واألفعال إىل إصابة الصواب فيها ، وحصول السداد ، وألنه كمل نفسه Qذا اخلري العظيم ، واستعد لنفع اخللق أعظم نفع يف 

  ودنياهم . دينهم
ومجيع األشياء ال تصلح إال باحلكمة ، اليت هي وضع األشياء يف مواضعها ، وتنزيل األمور منازهلا ، واإلقدام يف حمل اإلقدام ، 

  ( تفسري السعدي ) .  واإلحجام يف موضع اإلحجام .
  ومن فضائلها :مة : يف هذه اآلية فضل احلك •

  . حيث امنت اهللا على لقمان باحلكمة أوًال :
َنا لُْقَماَن احلِْْكَمَة َأِن اْشُكْر لِلَّهِ قال تعاىل (   ) . َوَلَقْد آتـَيـْ

  ومن حكمه :
o . ال تضحك من غري عجب ، وال تسأل عما ال يعنيك 
o . زاحم العلماء بركبتيك ، وأنصت هلم بأذنيك 
o . اثنتان ال تذكرمها أبداً : إساءة الناس إليك ، وإحسانك للناس 
o اس سادهم .من صرب على مون الن 
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o . ال تكن حلواً فتبلع ، وال مراً فتلفظ 
o . إن احلكمة أجلست املساكني جمالس امللوك 
  أن اهللا أمر باحلكمة .ثانياً : 

  .(ادُْع ِإَىل َسِبيِل رَبَِّك بِاحلِْْكَمِة ) قال تعاىل : 
  أن اهللا أثىن على صاحب احلكمة . ثالثاً :

  .فـََقْد أُوِيتَ َخْرياً َكِثرياً َوَما )  ( َوَمْن يـُْؤَت احلِْْكَمةَ قال تعاىل  
َنا لُْقَماَن احلِْْكَمَة ) وامنت على لقمان حيث آتاه احلكمة :    .(َوَلَقْد آتـَيـْ

  أن اهللا نسب احلكمة إىل نفسه ، وجعل إيتاءها من عنده . رابعاً :
  .(يـُْؤِيت احلِْْكَمَة َمْن َيَشاُء ) فقال تعاىل  

  . كيم ) اسم من أمساء اهللا تعاىلأن اسم ( احلرابعاً : 
  أن من أعطي احلكمة فإنه يغبط .خامساً : 
  ( ال حسد إال يف اثنتني : ... ورجل آتاه اهللا احلكمة فهو يقضي Qا ويعلمها ) . eكما قال 

  وللحكمة أركان : •
  العلم .أوًال : 

(فَاْعَلْم أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َواْستَـْغِفْر والعمل ، فقال تعاىل : فالعلم من أعظم أركان احلكمة ، وهلذا أمر اهللا به ، وأوجبه قبل القول 
  .ِلَذنِْبَك ) 

  وهو ضبط النفس عند هيجان الغضب .ثانياً : 
  رواه مسلم لألشج : ( إن فيك خصلتني حيبهما اهللا : احللم واألناة ) .  eوقد قال 
  ة .لاألناة ، وهي التثبت وعدم العجثالثاً : 

: وهذان األمران ، ومها بذل النفقات املالية ، وبذل احلكمة العلمية ، أفضل ما تقرب به املتقربون إىل اهللا ، وأعلى  قال السعدي
على  هرجل آتاه اهللا ماًال فسلط :بقوله : ال حسد إال يف اثنتني  eما وصلوا به إىل أجّل الكرامات ، ومها اللذان ذكرمها النيب 

  ورجل آتاه اهللا احلكمة فهو يعلمها الناس . هلكته يف احلق ،
  أي : وما ينتفع باملوعظة والتذكار إال من له لب وعقل يعي به اخلطاب ومعىن الكالم .)  َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلو اْألَْلَبابِ ( 

  الفوائد :
  أن العلم واحلكمة فضل من اهللا . - ١
  إثبات املشيئة هللا . - ٢
  بعة للحكمة ، فاهللا أعلم حيث يضع العلم واحلكمة .أن مشيئة اهللا تا - ٣
  الفخر الكبري ملن آتاه اهللا احلكمة . - ٤
  وجوب الشكر على من آتاه اهللا احلكمة . - ٥
  مّنة اهللا على من يشاء من عباده بإيتائه احلكمة . - ٦
  فضيلة العقل . - ٧
  أن عدم التذكر نقص يف العقل . - ٨
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َفْقُتْم ِمْن نـَفَ (  ِإْن تـُْبُدوا الصََّدقَاِت فَِنِعمَّا ِهَي َوِإْن .  َقٍة َأْو نََذْرُتْم ِمْن نَْذٍر فَِإنَّ اللََّه يـَْعَلُمُه َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَْنَصارٍ َوَما أَنـْ
ٌر َلُكْم َوُيَكفُِّر َعْنُكْم ِمْن َسيِّئ ْعَمُلوَن َخِبيرٌ اِتُكْم َواللَّ َـ ُتْخُفوَها َوتـُْؤُتوَها اْلُفَقَراَء فـَُهَو َخيـْ   ) . ُه ِبَما تـَ

  ] . ٢٧١[ البقرة : 
 ---------  

َفْقُتْم ِمْن نـََفَقٍة َأْو نََذرُْتْم ِمْن َنْذٍر فَِإنَّ اللََّه يـَْعَلُمُه (  خيرب تعاىل بأنه عامل جبميع ما يفعله العاملون من اخلريات من ) َوَما أَنـْ
ذلك أوفر اجلزاء للعاملني لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده ، وتوعد من ال يعمل النفقات واملنذورات ، وتضمن ذلك جمازاته على 

  .بطاعته ، بل خالف أمره وكذب خربه وعبد معه غريه 
يف قوله ( فَِإنَّ اهللا يـَْعَلُمُه ) على اختصاره ، يفيد الوعد العظيم للمطيعني ، والوعيد الشديد للمتمردين ، وبيانه  قال الرازي : •

  :من وجوه 
  أنه تعاىل عامل مبا يف قلب املتصدق من نية اإلخالص والعبودية أو من نّية الرياء والسمعة . أحدها :
َا يـَتَـَقبَُّل اهللا ِمَن املتقني)  وقوله ( َفَمن يـَْعَمْل  وثانيها : أن علمه بكيفية نية املتصدق يوجب قبول تلك الطاعات ، كما قال ( ِإمنَّ

  .يـََرُه َوَمن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشرّاً يـََرُه )  ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخْرياً 
أنه تعاىل يعلم القدر املستحق من الثواب والعقاب على تلك الدواعي والنيات فال يهمل شيئًا منها ، وال يشتبه عليه  وثالثها :

  شيء منها. 
  ج : جيازى عليه .ن اهللا يعلمه) قال جماهد : ُحيصيه ، وقال الزجا إ: ( ف يوقال ابن الجوز  •
  أي : يوم القيامة ينقذوMم من عذاب اهللا ونقمته .)  َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَْنَصارٍ ( 
  أي : إن أظهرمتوها فِنعم شيء هي .) ِإْن تـُْبُدوا الصََّدقَاِت فَِنِعمَّا ِهَي  

أي : فنعم الشيء ا وجه اهللا ( فنعما هي ) نية حيث كان القصد Q( إن تبدوا الصدقات ) فتظهروها وتكون عالقال السعدي : 
  ( هي ) حلصول املقصود Qا .

وهذا مدح هلا موصوفة بكوMا ظاهرة ، ) أي فنعم شيء هي اىل ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي قوله تع: قال ابن القيم  •
فتفوت أو تعرتضه املوانع وحيال بينه بادية فال يتوهم مبديها بطالن أثره وثوابه فيمنعه ذلك من إخراجها وينتظر Qا اإلخفاء 

  ة .وبني قلبه أو بينه وبني إخراجها فال يؤخر صدقة العالنية بعد حضور وقتها إىل وقت السر وهذه كانت حال الصحاب
ٌر َلُكْم (  ُهَو َخيـْ   ألنه أبعد عن الرياء .ن تسروها وتدفعوها للفقراء فهو أفضل لكم أي : وإ )َوِإْن ُتْخُفوَها َوتـُْؤُتوَها اْلُفَقَراَء فـَ
  وإمنا فضلت صدقة السر ملعنيني : قال ابن الجوزي : •

  يرجع إىل املعطي وهو بـُْعُده عن الرياء ، وقربه من اإلخالص ، واإلعراض عما تؤثر النفس من العالنية . أحدهما :
  ر .: يرجع إىل املعَطى ، وهو دفع الذل عنه بإخفاء احلال ، ألن يف العالنية ينكوالثاني 

  مث قال : واتفق العلماء على إخفاء الصدقة النافلة أفضل من إظهارها .
. وإن أخفاها وسلمها للفقري كان أفضل ، ألن اإلخفاء على الفقري إحسان آخر ، وأيضًا فإنه يدل على قوة : .. قال السعدي

   ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه ) .اإلخالص ، وأحد السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظله ( من تصدق بصدقة فأخفاها ، حىت
فيه داللة على إن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها ، ألنه أبعد عن الرياء ، إال أن يرتتب على اإلظهار  قال ابن كثير : •

  مصلحة راجحة ، من اقتداء الناس به ، فيكون أفضل من هذه احليثية .
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( سبعة يظلهم اهللا يف  eالصحيحني عن أيب هريرة . قال : قال رسول اهللا  فاألصل أن اإلسرار أفضل ، هلذه اآلية ، وملا ثبت يف
ورجل ذكر اهللا خاليًا ففاضت عيناه ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق يوم ال ظل إال ظله : ... ظله 

  ميينه ) .
  غضب الرب ) . تطفئوجاء يف احلديث ( صدقة السر 

  ثناء على إبداء الصدقة ، مث حكم على أن اإلخفاء خري من ذلك.اىل ( فَِنِعمَّا ِهَي ) قوله تع: يقال القرطب •
  ولذلك قال بعض احلكماء : إذا اصطنعت املعروف فاسرته ، وإذا اصطُنع إليك فانشره.

، وإذا صّغرته ه هنّيتهه وسرتُه؛ فإذا أعجلت: تعجيُله وتصغريُ ال يتّم املعروف إال بثالث خصال : tوقال العباس بن عبد املطلب 
  عّظمته ، وإذا سرتته أْمتَْمته.

  وقال بعض الشعراء فأحسن :
  زاد معروُفك عندي ِعَظماً . . .أنه عندك مستوٌر حِقريْ 
  تـََتناساه كَأْن ملَْ تأتِه . . .وهو عند الناس مشهور خِطريْ 

ع ؛ ألن اإلخفاء فيها أفضل من اإلظهار ، : ذهب مجهور املفسرين إىل أن هذه اآلية يف صدقة التطوّ وقال رحمه اهللا  •
  . وكذلك سائر العبادات اإلخفاُء أفضل يف تطّوعها النتفاء الرياء عنها

قال ابن عباس : جعل اهللا صدقة السر يف التطوّع تفُضل عالنيتها يقال بسبعني ِضعفًا ، وجعل صدقة الفريضة عالنيتها أفضل 
  من ِسرِّها يقال خبمسة وعشرين ِضعفاً.

  قال : وكذلك مجيع الفرائض والنوافل يف األشياء كلها.
ة املرء يف بيته أفضل صالأنه قال (  eقلت : مثل هذا ال يقال من جهة الرأي وإمنا هو توقيف ؛ ويف صحيح مسلم عن النّيب 

قال  eة بن عامر أن رسول اهللا وروى النَّسائّي عن ُعقب، وذلك أن الفرائض ال يدخلها رياء والنوافل ُعرضة لذلك ِإال املكتوبة ) 
السّر ُتْطِفىء  صدقةبالصدقة ويف احلديث : إن الذي جيهر بالقرآن كالذي جيهر بالصدقة والذي ُيِسّر بالقرآن كالذي ُيِسّر ( 

  غضب الرب ) .
قة ما فإن من الصد : وتأمل تقييده تعاىل اإلخفاء بإيتاء الفقراء خاصة ومل يقل : وإن ختفوها فهو خري لكم ، قال ابن القيم •

: السرت الفقراء ففي إخفائها من الفوائد ، وأما إيتاؤهاوإجراء Mر أو غري ذلك، بناء قنطرة، و ال ميكن إخفاؤه كتجهيز جيش
عليه ، وعدم ختجيله بني الناس وإقامته مقام الفضيحة وأن يرى الناس أن يده هي اليد السفلى وأنه ال شيء له فيزهدون يف 

وضته ، وهذا قدر زائد من اإلحسان إليه مبجرد الصدقة مع تضمنه اإلخالص وعدم املراءاة وطلبهم احملمدة من معاملته ومعا
صدقة السر وأثىن على فاعلها وأخرب  eالناس ، وكان إخفاؤها للفقري خريًا من إظهارها بني الناس ، ومن هذا مدح النيب 

قيامة وهلذا جعله سبحانه خريا للمنفق وأخرب أنه يكفر عنه بذلك أنه أحد السبعة الذين هم يف ظل عرش الرمحن يوم ال
  اإلنفاق من سيئاته وال خيفى عليه سبحانه أعمالكم وال نياتكم فإنه مبا تعملون خبري .

  تجاوز عنها .يحوها و ميو  اتكم وذنوبكمسيئ أي : ويسرت عنكم )َوُيَكفُِّر َعْنُكْم ِمْن َسيَِّئاِتُكْم ( 
، مأخوذة من ( الَكْفر ) بفتح الكاف وسكون الفاء ، وهو السرت ، ومنه مسيت الكفارة ، ألMا  ) يسرتَكفِّرُ َويُ تعاىل (قوله  •

تسرت الذنب ، ومسي الزارع كافرًا ألنه يسرت احلب يف األرض ، ومسي الليل كافرًا ألنه يسرت الكون بظالمه ، ومسي الشخص 
  الكافر ألنه سرت نعمة اهللا عليه .

  سيئة ، مسيت بذلك ألMا سيئة بنفسها وقبيحة . ع) مج َسيِّئاِتُكمْ  ( تعاىلقوله  •
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وألMا أيضاً تسوء مرتكبها حاًال ومآًال ، ورمبا تسوء غريه بأن يتعدى ضررها إىل الغري مباشرة ، أو بأن يكون هلا أثرها السيء على 
َهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم ظَ البالد والعباد عامة مبحق الربكات وقلة اخلريات ، كما قال تعاىل (

   رواه ابن ماجه . )واهلم إال منعوا القطر من السماءما منع قوم زكاة أم( e) وقال  بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ 
ِإْن ر كما هنا ، قد يراد Qا الصغائر إذا قرنت مع الكبائر كما يف قوله تعاىل (والسيئات يف األصل تطلق على الكبائر والصغائ •

َهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخًال َكرِمياً    ) . َجتَْتِنُبوا َكَبائَِر َما تـُنـْ
ْعَمُلوَن َخِبيرٌ ( و     ، وسيجزيكم عليه سبحانه وتعاىل . ال خيفى عليه من ذلك شيء)  اللَُّه ِبَما تـَ

، واملعىن أن اهللا عامل بالسر والعالنية وأنتم إمنا تريدون بالصدقة طلب ىل تفضيل صدقة السر على العالنيةإشارة إ: قال الرازي
  . لرياء، فما معىن اإلبداء ، فكأMم ندبوا Qذا الكالم إىل اإلخفاء ليكون أبعد من ارضاته، فقد حصل مقصودكم يف السرم

  الفوائد :
  أن اإلنفاق قليله وكثريه يثاب عليه املرء . - ١
  أنه ينبغي لإلنسان إذا أنفق نفقة أن حيتسب األجر على اهللا . - ٢
  استدل باآلية من قال جبواز النذر . - ٣
  عموم علم اهللا بكل ما ينفقه اإلنسان . - ٤
  حترمي الظلم . - ٥
  أن اهللا ال ينصر الظامل . - ٦
  ء الصدقة أفضل من إعالMا .أن إخفا - ٧
  تفاضل األعمال . - ٨
  أن الصدقة سبب لتكفري السيئات . - ٩
  بيان آثار الذنوب ، وأMا تسوء العبد . -١٠

ُفِسُكْم َوَما تـُْنِفقُ (   الَّ اْبِتَغاَء َوْجِه اللَِّه َوَما تـُْنِفُقوا وَن إِ لَْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكنَّ اللََّه يـَْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفِألَنـْ
ُتْم ال ُتْظَلُمونَ    ) . ِمْن َخْيٍر يـَُوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنـْ

  ] . ٢٧٢[ البقرة : 
 --------  

أي : ليس عليك يا حممد أن 5دي الناس ، فإنك لست مبؤاخذ جبريرة من مل يهتد ، وإمنا أنت ملزم ) لَْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم ( 
  . eواملراد باهلدى املنفي هنا هو هدى التوفيق ، وأما هدى البيان فهو على الرسول ،   بتبليغهم فحسب

لَْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم  ( فرخص هلم، فنزلت هذه اآلية وا ألنساQم من املشركني فسألواعن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخ 
فَّ ِإلَْيُكْم َوأَنـُْتْم َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َخْريٍ َفألنـُْفِسُكْم َوَما تـُْنِفُقوَن ِإال ابِْتَغاَء َوْجِه اللَِّه َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َخْريٍ يـُوَ  َوَلِكنَّ اللََّه يـَْهِدي َمْن َيَشاءُ 

  ) رواه النسائي .ال ُتْظَلُموَن 
هم ، فبني اهللا عز وجل أن إعطاءهم أو عدم إعطائهم واملعىن : أMم كانوا ال يتصدقون على قرابا5م من املشركني طمعاً يف إسالم

  ال يؤثر يف هدايتهم ، إمنا الذي يهدي هو اهللا سبحانه تعاىل .
قال علماؤنا : هذه الصدقة اليت أُبيحت هلم حسب ما تضمنته هذه اآلثار هي صدقة التطوّع ، وأما قال القرطبي :  •

  . ن أغنيائكم وأرّدها يف فقرائكم )مرُت أن آخذ الصدقة مأُ  ( uلكافر ، لقوله  املفروضة فال ُجيزىء دفعها
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: أمجع كل من أحفُظ عنه من أهل العلم أن الّذمّي ال يـُْعَطى من زكاة األموال شيئًا ؛ مث ذكر مجاعًة ممن  قال ابن الُمْنِذر •
  نّص على ذلك ومل يذكر خالفاً.

  نعمة حسب ما تقتضيه حكمة اهللا تعاىل .منه و  فضالً )  َوَلِكنَّ اللََّه يـَْهِدي َمْن َيَشاءُ ( 
  قليل أو كثري فهو :) َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر  (

ُفِسُكْم (  ال ينتفع به غريكم ، فإن كان طيبًا فألنفسكم ، وإن كان خبيثًا فأجره لكم ، وإن مننتم به أو آذيتم فقد ظلمتم  )َفِألَنـْ
  . أنفسكم ، وإن أخلصتم فيه فألنفسكم

فال متنوا على من أعطيتموه وال تؤذوه وال تنفقوا من اخلبيث ، أو فنفُعه ، أي فهو ألنفسكم ال ينتفع به غريُكم السعود :  قال أبو
  ركني .الديينَّ لكم ال لغريكم من الفقراء حىت متنعوه ممن ال ينتفع به من حيث الديُن من فقراء املش

  . )َمْن َعِمَل َصاِحلًا فَِلنَـْفِسه (  قال تعاىل 
ُموا ِألَنـُْفِسُكْم ِمْن َخْريٍ جتَُِدوُه ِعْنَد اللَِّه ِإنَّ اللََّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ تعاىل ( و  وقال   ) . َما تـَُقدِّ

وُحكي أن بعض العلماء كان يصنع كثرياً من املعروف مث حيلف أنه ما فعل مع أحد خرياً ، فقيل له يف ذلك قال القرطبي :  •
  َوَما تـُْنِفُقوْا ِمْن َخْريٍ َفألَنـُْفِسُكْم ) .لت مع نفسي ؛ ويتلو ( ول : إمنا فعفيق

  قيل يف معناها أقوال : )َوَما تـُْنِفُقوَن ِإالَّ اْبِتَغاَء َوْجِه اللَِّه ( 
لوبكم ، فقد علم اهللا هذا من ق أن يكون املعىن : ولستم يف صدقتكم على أقاربكم من املشركني تقصدون إال وجه اهللا ،األول : 

حىت مينعكم ذلك من  نفقوا عليهم إذا كنتم إمنا تبتغون بذلك وجه اهللا يف صلة رحم وسد خلة مضطر ؛ وليس عليكم اهتداؤهمفأ
  اإلنفاق عليهم .

   .إال ابتغاء وجه اهللا- إذا أنفق -: نفقة املؤمن لنفسه، وال ينفق املؤمن ال الحسن البصريق
، وحاصله أن املتصدق إذا  وهذا معىن حسن،يت لوجه اهللا، فال عليك ما كان عمُله : يعين إذا أعطوقال عطاء الخراساني

، هو مثاب هُ مستحق أو غري  أو فاجر أو بَرأتصدق ابتغاء وجه اهللا فقد وقع أجرُه على اهللا، وال عليه  يف نفس األمر ملن أصاب: 
  ه .على قصد

قال رجل: ألتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته (  eسول اهللا عن أيب هريرة قال: قال ر  : واحلديث املخرج يف الصحيحني
فوضعها يف يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: ُتُصدَق على زانية! فقال: اللهم لك احلمد على زانية، ألتصدقن الليلة بصدقة، 

احلمد على غين، ألتصدقن فخرج بصدقته فوضعها يف يد غين، فأصبحوا يتحدثون: ُتُصدق الليلة على َغين! فقال: اللهم لك 
الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها يف يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: ُتصدق الليلة على سارق! فقال: اللهم لك احلمد على 
زانية، وعلى غين، وعلى سارق، فأيت فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت؛ وأما الزانية فلعلها أن تستعف Qا عن زناها، ولعل الغين 

  ه ) .ينفق مما أعطاه اهللا، ولعل السارق أن يستعف Qا عن سرقتيعترب ف
ألمر والنهي كثرياً أن هذا وإن كان ظاهره خربًا إال أن معناه Mي ، أي وال تنفقوا إال ابتغاء وجه اهللا ، وورد اخلرب مبعىن االثاني : 

  ) .الوالدات يـُْرِضْعَن أوالدهن ) ( واملطلقات يـَتَـَربَّْصَن و قال تعاىل ( 
 .               أي وال تكونوا منفقني مستحقني هلذا االسم الذي يفيد املدح حىت تبتغوا بذلك وجه اهللا َما تُنِفُقوَن )وَ أن قوله ( الثالث : 

  ( ذكر هذه األقوال الرازي رمحه اهللا ) .
ليهم وجهه ؛ فهذا خرج خمرج التفضيل والثناء ع إنه شهادة من اهللا تعاىل للصحابة رضي اهللا عنهم أMم إمنا ينفقون ابتغاءَ وقيل : 

  ( ذكره القرطيب ) . .  
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ُتْم ال ُتْظَلُمونَ (  أي : وما تنفقون من اخلريات والصدقات فإن أجره وثوابه أضعافاً )  َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر يـَُوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنـْ
  مضاعفة تنالونه أنتم وال تنقصون شيئاً من حسناتكم .

  لفوائد :ا
  أن هداية اخللق ال تلزم الرسل . - ١
  أن اهلداية بيد اهللا . - ٢
  أن مهمة الرسل وأتباعهم  البيان والتبليغ . - ٣
  إثبات أن مجيع األمور دقيقها وجليلها بيد اهللا . - ٤
  أن هداية اخللق مبشيئة اهللا ، ولكنها حلكمة .- ٥
  أن املستفيد من العمل اإلنسان نفسه . - ٦
  على اإلنسان االجتهاد بالعمل الصاحل ألنه هو املستفيد . ينبغي - ٧
  أن اإلنفاق املتقبل ما ابتغي به وجه اهللا .- ٨
  أن اإلنسان ال يظلم شيئاً . - ٩
  نفي الظلم عن اهللا لكمال عدله . -١٠

ْعرِفـُُهْم ِلْلُفَقَراِء الَِّذيَن ُأْحِصُروا ِفي َسِبيِل اللَِّه ال َيْسَتِطيُعوَن َضْربًا ِفي اْألَ (   ْرِض َيْحَسبُـُهُم اْلَجاِهُل َأْغِنَياَء ِمَن التـََّعفُِّف تـَ
  ) . ِبِسيَماُهْم ال َيْسأَلوَن النَّاَس ِإْلَحافاً َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليمٌ 

  ] . ٢٧٣[ البقرة : 
 ----------  

يعين: املهاجرين الذين قد انقطعوا إىل اهللا وإىل رسوله، وسكنوا املدينة وليس هلم سبب )  يِل اللَّهِ ِلْلُفَقَراِء الَِّذيَن ُأْحِصُروا ِفي َسبِ ( 
  .يردون به على أنفسهم ما يغنيهم 

وإمنا خّص فقراء املهاجرين بالذكر ألنه مل يكن هناك سواهم وهم أهل الصُّّفة وكانوا حنواً من أربعمائة رجل ، قال القرطبي :  •
، فقيل  e، وما هلم أهل وال مال فُبنيت هلم ُصفَّة يف مسجد رسول اهللا  eكانوا يـَْقَدمون فقراء على رسول اهللا   وذلك أMم

  هلم : أهل الصُّفَّة.
فيأمر كلَّ رجل فينصرف برجل ويبقى َمن بقي  eكنت من أهل الّصفة وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول اهللا   قال أبو َذّر : 

  بعشائه ونتعشَّى معه. eالنّيب  ة أو أقل فيؤَتىالصفة عشر  من أهل
فبّني تعاىل يف هؤالء الفقراء أMم Qذه الصفة ، ومن هذا حاله يكون وضع قال الرازي : قوله تعاىل ( ... يف سبيل اهللا )  •

  :الصدقة فيهم يفيد وجوهاً 
  إزالة عيلتهم أحدها :
  . تقوية قلبهم ملا انتصبوا إليه والثاني :
  . تقوية اإلسالم بتقوية ا]اهدين :وثالثها 

أMم كانوا حمتاجني جدًا مع أMم كانوا ال يظهرون حاجتهم ، على ما قال تعاىل ( َال  َيْسَتِطيُعوَن َضْربًا ِىف األرض  ورابعها :
  َحيَْسبُـُهُم اجلاهل أَْغِنَياء ِمَن التعفف ) .

  ش .رًا للتسبب يف طلب املعايعين: سف )ال َيْسَتِطيُعوَن َضْربًا ِفي األْرض  ( 



 ٤٨٠

  . )َوِإَذا َضَربـُْتْم ِيف األْرِض فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح أَْن تـَْقُصُروا ِمَن الصَّالِة (  والضرب يف األرض: هو السفر؛ قال اهللا تعاىل •
  ) .تَـُغوَن ِمْن َفْضِل اللَِّه َوآَخُروَن يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اللَّه َعِلَم َأْن َسَيُكوُن ِمْنُكْم َمْرَضى َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن ِيف األْرِض يـَبْ (  وقال تعاىل 

  .أي: اجلاهُل بأْمرهم وحاهلم حيسبهم أغنياء، من تعففهم يف لباسهم وحاهلم ومقاهلم) َيْحَسبُـُهُم اْلَجاِهُل َأْغِنَياَء ِمَن التـََّعفُِّف ( 
مل يرد به اجلهل الذي هو ضد العقل ، وإمنا أراد اجلهل الذي هو ضد  ل)ظن ، وقوله ( اجلاه: احلسبان هو القال الرازي  •

االختبار ، يقول : حيسبهم من مل خيترب أمرهم أغنياء من التعفف ، وهو تفعل من العفة ومعىن العفة يف اللغة ترك الشيء 
  التجمل وتركهم املسألة .ء إلظهارهم والكف عنه وأراد من التعفف عن السؤال فرتكه للعلم ، وإمنا حيسبهم أغنيا

أي أMم من االنقباض وترك املسألة والتوكل على اهللا حبيث  اجلاهل أَْغِنَيآَء ِمَن التعفف ) َحيَْسبُـُهمُ ( قوله تعاىل وقال القرطبى : 
  ء .يظنهم اجلاهل Qم أغنيا

يس املسكني Qذا الطواف الذي ترده التمرة ل(  eقال رسول اهللا :  ويف هذا املعىن احلديث املتفق على صحته، عن أيب هريرة قال
أل والتمرتان، واللقمة واللقمتان، واألكلة واألكلتان، ولكن املسكني الذي ال جيد غىن يغنيه، وال يـُْفَطُن له فـَُيَتَصدَق عليه، وال يس

  اً ) .الناس شيئ
ْعرِفـُُهْم ِبِسيَماُهْم (  َولَتَـْعرِفـَنـَُّهْم (  ، وقال)  ِسيَماُهْم ِيف ُوُجوِهِهمْ  (ل تعاىل كما قا  مبا يظهر لذوي األلباب من صفا5مأي:  )تـَ

َني (  مث قرأ ، اتقوا فراسة املؤمن، فإنه ينظر بنور اهللان ( ويف احلديث الذي يف السن) ِيف حلَِْن اْلَقْول    ) .ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت لِْلُمتَـَومسِِّ
ي: ال يُلْحون يف املسألة ويكلفون الناس ما ال حيتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن أ )ال َيْسأَلوَن النَّاَس ِإْلَحافًا (  

  . فقد أحلف يف املسألةالسؤال، 
ليس املسكُني الذي ترده التمرة والتمرتان، وال اللقمة واللقمتان، إمنا املسكني الذي (  e: قال رسول اهللا قال هريرة عن أيب 

  ) .ال َيْسأَُلوَن النَّاَس ِإْحلَافًا (  - يعين قوله-تم يتعفَُّف؛ اقرؤوا إن شئ
) أMم يسألون من غري إحلاف ، لكن ليس هذا مراد لقوله يف أول اآلية  ال َيْسأَلوَن النَّاَس ِإْحلَافاً وقد يفهم من مفهوم (  •

وألن الشيء قد يرد نفيه مقيداً واملراد نفيه أصًال وذلك أبلغ يف النفي  )َحيَْسبُـُهُم اْجلَاِهُل أَْغِنَياَء ِمَن التـََّعفُِّف تـَْعرِفـُُهْم ِبِسيَماُهمْ (
  ، أي : ال يسألون الناس أصالً ال بإحلاف وال بغري إحلاف ، ( فمفهوم املخالفة هنا غري مراد ) .

َافَِإْن ِقيَل :  • ُهْم اْلَمْسأََلَة رَْأًسا فـَنَـ  نَّاَس إْحلَافًا )َال َيْسأَُلوَن القَاَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ (  فَِإمنَّ ْحلَاَف ِيف اْلَمْسأَلَِة وَملَْ يـَْنِف َعنـْ ُهْم اْإلِ َفى َعنـْ
َياَء أَْغنِ  َحيَْسبُـُهْم اْجلَاِهلُ ًسا ، َوُهَو قـَْوله تـََعاَىل ( ؟ ِقيَل َلُه : ِيف َفَحَوى اْآليَِة َوَمْضُموِن اْلُمَخاطََبِة َما يَُدلُّ َعَلى نـَْفِي اْلَمْسأََلِة رَأْ 

 ، وََكَذِلَك قـَْوله تـََعاَىل ( ِمْن التـََّعفُِّف )فـََلْو َكانُوا َأْظَهُروا اْلَمْسأََلَة ُمثَّ إْن ملَْ َتُكْن إْحلَافًا َلَما َحِسبَـُهْم َأَحٌد أَْغِنَياَء  ِمْن التـََّعفُِّف )
  َذِلَك َعَلى َوْصِفِهْم بِتَـْرِك اْلَمْسأََلِة َأْصًال. ِألَنَّ التـََّعفَُّف ُهَو اْلَقَناَعُة َوتـَْرُك اْلَمْسأََلِة ، َفَدلَّ 
  ( َمْن اْستَـْغَىن أَْغَناُه اللَُّه َوَمْن اْستَـَعفَّ أََعفَُّه اللَُّه ) . eَويَُدلُّ َعَلى َأنَّ التـََّعفَُّف ُهَو تـَْرُك اْلَمْسأََلِة قـَْوُل النَِّيبِّ 

ومل يلحوا ، وهو اختيار صاحب " الكشاف" وهو ضعيف ، ألن اهللا تعاىل وصفهم  قال بعض العلماء : املعىن أMم سألوا بتلطف
  عفف ) وذلك ينايف صدور السؤال عنهم .َحيَْسبُـُهُم اجلاهل أَْغِنَياء ِمَن التلتعفف عن السؤال قبل ذلك فقال ( با
اَللَُّه أَْعَلُم : إْحلَاًحا َوِإَداَمًة لِْلَمْسأََلِة ؛ ِألَنَّ اْإلِْحلَاَف ِيف : قـَْوله تـََعاَىل ( َال َيْسأَُلوَن النَّاَس إْحلَافًا ) يـَْعِين وَ قال الجصاص  •

ْحلَاِف ِيف اْلَمْسأََلِة.   اْلَمْسأََلِة ُهَو اِالْسِتْقَصاُء ِفيَها َوِإَداَمتُـَها َوَهَذا يَُدلُّ َعَلى َكرَاَهِة اْإلِ
أي: ال خيفى عليه شيء منه، وسيجزي عليه أوفر اجلزاء وأمته يوم القيامة، أحوج ما  )  ِه َعِليمٌ َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ اللََّه بِ (  

  يكونون إليه.



 ٤٨١

َملْ  : ينبغى للفقِري أْن يتعّفف يف فـَْقره ، ويكتفي بعْلِم ربِّه ، قال الشيُخ ابن أيب َمجْرة : وقد قال أْهُل التوفيق : َمنْ  يقال الثعالب
  ، فهو أسري .يـَْرَض باليسِري 

  الفوائد :
  أنه ال جيوز إعطاء من يستطيع على التكسب . - ١
  فضيلة التعفف .- ٢
  ذم اإلحلاح يف املسألة .- ٣
  اإلشارة إىل الفراسة .- ٤
  الثناء على من ال يسأل الناس .- ٥
  عموم علم اهللا تعاىل . - ٦
َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَبِِّهْم َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُونَ الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم بِاللَّْيِل َوالنـََّهاِر سِ (     ) . ّراً َوَعالنَِيًة فـَ

   ] . ٢٧٤[ البقرة : 
 -------  

َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَبِِّهْم (  ذا مدح منه تعاىل للمنفقني  يف سبيله، وابتغاء ه )الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم بِاللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِسّرًا َوَعالنَِيًة فـَ
  . لك أيًضامرضاته يف مجيع األوقات من ليل أو Mار، واألحوال من سر وجهار، حىت إن النفقة على األهل تدخل يف ذ

 -اعحني عاده مريًضا عام الفتح، ويف رواية عام حجة الود-قال لسعد بن أيب وقاص  eكما ثبت يف الصحيحني أن رسول اهللا 
  ) . وإنك لن تنفق نفقة تبتغي Qا وجه اهللا إال ازددت Qا درجة ورفعة، حىت ما جتعل يف يف امرأتك( 
   متفق عليه . )ةإن املسلم إذا أنفق على أهله نفقة حيتسبها كانت له صدقل (أنه قا  e، عن النيب tعن أيب مسعود، و 

َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَبِِّهم (    .يامة على ما فعلوا من اإلنفاق يف الطاعات أي: يوم الق) فـَ
  فيما يستقبل .) َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم ( 
  أي : فيما مضى .) َوال ُهْم َيْحَزنُوَن ( 

  الفوائد :
  ين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا سواء كان ليالً أو Mاراً ، سراً أو جهراً .ذالثناء على ال - ١
  لصدور .أن اإلنفاق يكون سبباً لشرح ا- ٢
  كمال األمن ملن أنفق يف سبيل اهللا .  - ٣
نـَُّهْم قَاُلوا ِإنََّما اْلبَـْيُع ِمْثُل الرِّبا َوَأَحلَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبا ال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك بِأَ ( 

تَـَهى فـََلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اللَِّه َوَمْن َعاَد فَُأولَئِ اللَُّه اْلبَـْيَع َوَحرَّ  َك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم َم الرِّبا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن رَبِِّه فَانـْ
  ) . ٍر أَثِيمٍ يَْمَحُق اللَُّه الرِّبا َويـُْرِبي الصََّدقَاِت َواللَُّه ال ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّا.  ِفيَها َخاِلُدونَ 

  ] . ٢٧٦ – ٢٧٥[ البقرة : 
 ------------  

خذونه وينتفعون به بأي وجه من أوجه االنتفاع من أكل أو شرب أو لباس أو سكن أو مركب أي : يأ )الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبا ( 
  أو غري ذلك .
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ظُْلمًا ) وكما ال جيوز أكل مال اليتيم ال جيوز  وخص األكل ألنه معظم األمر ، كما قال ( الذين يَْأُكُلوَن أموال اليتامى •
َنُكم بالباطل ) .باألكل على ما سواه وكذلك قوله (  إتالفه ، ولكنه نّبه   َوَال تَْأُكُلوْا أموالكم بـَيـْ

  وهذا الوعيد يشمل اآلكل والعامل به ، وإمنا خص اآلكل بالذكر ، ألنه معظم املقصود . قال ابن الجوزي : •
أي: ال يقومون من قبورهم يوم القيامة إال كما يقوم املصروع  )وَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ ال يـَُقومُ ( 

  منكرًا.  اً وذلك أنه يقوم قيام،  لشيطان لهحال صرعه وختبط ا
  . ن أيب حامتُخيَْنق. رواه اب آكل الربا يبعث يوم القيامة جمنوناً  قال ابن عباس:

الربا يوم القيامة جمنوناً بعث آكل ه : يف تفسري هذه اآلية قول -رمحه اهللا–عن سعيد بن جبري  -رمحه اهللا- روى اإلمام الطربي 
  . خينق

  ن .وتلك عالمة أهل الربا يوم القيامة، بعثوا وQم خبل من الشيطاه : ونقل عن قتادة قول
انوا يف الدنيا يف طلب املكاسب اخلبيثة كا]انني، عوقبوا يف الربزخ والقيامة ، بأMم وذكره سبحانه حلاهلم هذا وأMم كما ك •

ال يقومون من قبورهم، أو يوم بعثهم ونشورهم إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من اجلنون والصرع يدل على 
  .الرتهيب من هذا العمل الذي يكون مصري فاعله يف اآلخرة هذا احلال

التخبط معناه الضرب على غري استواء ، ويقال للرجل الذي يتصرف يف أمر وال يهتدي فيه : إنه خيبط خبط :  قال الرازي •
  عشواء .

  الربا .هذه اآلية من أقوى األدلة على حترمي  •
َفِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِحبَْرٍب ِمَن اللَِّه .  ُتْم ُمْؤِمِننيَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّبا ِإْن ُكنْ ىل ( قال اهللا تعا

  ) . َوَرُسولِِه َوِإْن تـُْبُتْم فـََلُكْم ُرُؤوُس أَْمَواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َوال ُتْظَلُمونَ 
  ن ) .َواتـَُّقوا اَهللا َلَعلَُّكْم تُفِلُحو  ًة◌ً يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكلوا الِّربَا َأْضَعافَاً َمَضاَعفَ وقال تعاىل ( 

  ا .. ) متفق عليه .أكل الرب ها :...وذكر منت جتنبوا السبع املوبقآ( ا eوقال النيب 
  ح .إسناده صحيو ه ) وشآهديه وكاتب وزاد (والرتمذي  رواه مسلمه )اهللا آكل الربآ وموكل ( لعن eوقال 
  امة ) .يوم القي eحممد  ذا علموا ذلك ملعونوَن على لسانا وموكله وكاتبه إآكل الرب(  eل وقا
   قلة ) رواه أمحد . أحد من الربا إال كان عاقبة أمره إىلأكثر ما ( eل وقا

  . وهذا من باب املعاملة بنقيض املقصود:  قال ابن كثير
َلَة رَ (  e قَاَل قَاَل النَِّىبُّ  tَمسَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب وعن  َنا َعَلى رَأَْيُت اللَّيـْ ُجَلْنيِ أَتـََياِىن ، فََأْخَرَجاِىن ِإَىل أَْرٍض ُمَقدََّسٍة ، فَاْنطََلْقَنا َحىتَّ أَتـَيـْ

اَد الرَُّجُل َأْن َخيْرَُج َرَمى ِذى ِىف النـََّهِر فَِإَذا أَرَ نـََهٍر ِمْن َدٍم ِفيِه َرُجٌل قَائٌِم ، َوَعَلى َوَسِط النـَّْهِر َرُجٌل بـَْنيَ يََدْيِه ِحَجارٌَة ، فَأَقْـَبَل الرَُّجُل الَّ 
 َكَما َكاَن ، فـَُقْلُت َما َهَذا فـََقاَل الَِّذى الرَُّجُل ِحبََجٍر ِىف ِفيِه فـََردَُّه َحْيُث َكاَن ، َفَجَعَل ُكلََّما َجاَء لَِيْخرَُج َرَمى ِىف ِفيِه ِحبََجٍر ، فـَيَـْرِجعُ 

  ا ) .رَأَيـَْتُه ِىف النـََّهِر آِكُل الرِّبَ 
َفَة قَاَل عن و  ، َوَلَعَن َمْوُشوَمِة، َوآِكِل الرِّبَا، َوُموِكِلهِ ، َونـََهى َعِن اْلَواِمشَِة َوالْ ِن اْلَكْلِب ، َوَمثَِن الدَّمِ َعْن مثََ  rنـََهى النَِّىبُّ (َأِىب ُجَحيـْ

  ر ) رواه البخاري .اْلُمَصوِّ 
َحرََّم الربا ) وصرح بأن املتعامل بالربا حمارب اهللا بقوله ( ياأيها واعلم أن اهللا صرح بتحرمي الربا بقوله ( وَ قال الشنقيطي :  •

ٍب مَِّن اهللا َوَرُسولِِه َوِإْن تـُْبُتْم فـََلُكْم ُرُؤوُس الذين آَمُنوْا اتقوا اهللا َوَذُروْا َما بَِقَي ِمَن الربا ِإن ُكْنُتْم مُّْؤِمِنَني فَِإن ملَّْ تـَْفَعُلوْا فَْأَذنُوْا ِحبَرْ 



 ٤٨٣

َواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُموَن ) ، وصرح بأن آكل الربا ال يقوم أي : من قربه يوم القيامة إال كما يقوم الذي يتخبطه أَمْ 
َا َك بِ الشيطان من املس بقوله ( الذين يَْأُكُلوَن الربا َال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الذي يـََتَخبَّطُُه الشيطان ِمَن املس َذلِ  أَنـَُّهْم قالوا ِإمنَّ

  البيع ِمْثُل الربا ) واألحاديث يف ذلك كثرية جداً.
أي: إمنا ُجوُزوا بذلك العرتاضهم على أحكام اهللا يف شرعه، وليس هذا قياًسا منهم  )َذِلَك بِأَنـَُّهْم قَاُلوا ِإنََّما اْلبَـْيُع ِمْثُل الرِّبا ( 

:  لوان مبشروعية أصل البيع الذي شرعه اهللا يف القرآن، ولو كان هذا من باب القياس لقاللربا على البيع؛ ألن املشركني ال يعرتفو 
أي: هو نظريه، فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعرتاض منهم على الشرع،  ) ا اْلبَـْيُع ِمْثُل الرِّبَا ِإمنََّ  (  الربا مثل البيع، وإمنا قالوا إمنا

  هذا!أي: هذا مثل هذا، وقد أحل هذا وحرم 
َا البيع ِمْثُل الربا ) معناه عند مجيع املت:  يقال القرطب • أّولني يف الكفار ، وهلم قيل ( فـََلُه َما قوله تعاىل ( َذِلَك بِأَنـَُّهْم قالوا ِإمنَّ

 َمن عمل َعمًال ليس عليه:  eوال يقال ذلك ملؤمن عاص بل ينقض بيعه ويرد فعله وإن كان جاهًال ؛ فلذلك قال َسَلَف ) 
   أمرُنا فهو َردٌّ " لكن قد يأخذ العصاة يف الربا بطرف من وعيد هذه اآلية.

أي : وأحل اهللا البيع ملا فيه من تبادل املنافع ، وحرم الربا ملا فيه من الضرر الفادح بالفرد ) َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّبا ( 
  وا]تمع .

بيع مثل الربا ، مث إنكم تقولون ( لكالم من متام كالم الكفار ، واملعىن أMم قالوا : الحيتمل أن يكون هذا اقال الرازي :  •
فكيف يعقل هذا ؟ يعين أMما ملا كانا متماثلني فلو حل أحدمها وحرم اآلخر لكان ذلك إيقاعاً  لَّ اهللا البيع َوَحرََّم الربا)َوَأحَ 

  ذكره الكفار على سبيل االستبعاد .لَّ اهللا البيع َوَحرََّم الربا ) َأحَ م فقوله (  الئق حبكمة احلكيللتفرقة بني املثلني ، وذلك غري
َا البيع ِمْثُل الربا) وأما قوله ( و  وأما أكثر املفسرين فقد اتفقوا على  لَّ اهللا البيع َوَحرََّم الربا َأحَ أن كالم الكفار انقطع عند قوله ( ِإمنَّ

  ول الكفار إمنا البيع مثل الربا .ذا الفرق ذكره إبطاالً لقفهو كالم اهللا تعاىل ونصه على ه) 
َلُه َما َسَلَف (  تَـَهى فـَ فله ما ،  ربا فانتهى حال وصول الشرع إليهأي: من بلغه Mي اهللا عن ال )َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن رَبِِّه فَانـْ

وكل ربًا يف اجلاهلية موضوع حتت قدمي هاتني، وأول ربا  eال النيب وكما ق )َعَفا اللَُّه َعمَّا َسَلَف (  سلف من املعاملة، لقوله
  ف .ومل يأمرهم برد الزيادات املأخوذة يف حال اجلاهلية، بل عفا عما سل ، أضع ربا العباس

اآلية الكرمية أن من جاءه معىن هذه  قوله تعاىل ( َفَمن َجآَءُه َمْوِعَظٌة مِّْن رَّبِِّه فانتهى فـََلُه َما َسَلَف )قال الشيخ الشنقيطى : •
)  موعظة من ربه يزجره Qا عن أكل الربا فانتهى أي : ترك املعاملة بالربا. خوفًا من اهللا تعاىل وامتثاًال ألمره ( فـََلُه َما َسَلَف 

ر إال بعد أن أي : ما مضى قبل نزول التحرمي من أموال الربا ويؤخذ من هذه اآلية الكرمية أن اهللا ال يؤاخذ اإلنسان بفعل أم
حيرمه عليه ، وقد أوضح هذا املعىن يف آيات كثرية فقد قال يف الذين كانوا يشربون اخلمر ، ويأكلون مال امليسر قبل نزول 

  التحرمي ( لَْيَس َعَلى الذين آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصاحلات ُجَناٌح ِفيَما طعموا )  اآلية.
قبل التحرمي ( َوَال تَنِكُحوْا َما َنَكَح آبَاؤُُكْم مَِّن النسآء ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ) أي : لكن ما قال يف الذين كانوا يتزوجون أزواج آبائهم 

د قبل سلف قبل التحرمي فال جناح عليكم فيه ونظريه قوله تعاىل ( َوأَن َجتَْمُعوْا بـَْنيَ االختني إَالَّ َما َقْد َسَلَف ) وقال يف الصي
  مَّا َسَلف ) اآليةالتحرمي ( َعَفا اهللا عَ 
  : صالتكم إىل بيت املقدس قبل النسخ.أي )اَنُكمْ َوَما َكاَن اهللا لُِيِضيَع ِإميَ بيت املقدس قبل نسخ استقباله ( وقال يف الصالة إىل

َما َكاَن لِلنَِّيبِّ ( من املشركني وأنزل اهللا تعاىلواملسلمني ملا استغفروا لقربائهم املوتى  eومن أصرح األدلة يف هذا املعىن أن النَّيب 
َ َهلُْم أَنـَُّهْم أَ     .)ْصَحاُب اجلحيموالذين آمنوا َأن َيْستَـْغِفُروْا لِْلُمْشرِِكَني َوَلْو كانوا أُْوِيل قرىب ِمن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ

َ َهلُم مَّا يـَتـَُّقونَ َهَداُهْم حىت َوَما َكاَن اهللا لُِيِضلَّ قـَْوماً بـَْعَد ِإْذ  هم للمشركني أنزل اهللا يف ذلك وندموا على استغفار    .) يـُبَـنيِّ



 ٤٨٤

  فصرح بأنه ال يضلهم بفعل أمر إال بعد بيان اتقائه. 
  أي : أمره موكول إىل اهللا ، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه . )َوَأْمُرُه ِإَلى اللَِّه (  

أي : ومن عاد إىل التعامل بالربا بعد حترمي اهللا له فهو من املخلدين يف )  َوَمْن َعاَد فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ( 
  نار جهنم .

  عاص فخلوده دوام مكثه ال التأييد .فإن كانت يف الكفار فاخللود خلود تأبيد ، أو يف مسلم : قال أبو حيان  •
، أي عاد إىل استحالل  ) اله ( إمنا البيع مثل الربا ألّن املراد العود إىل قو وُجعل العائد خالداً يف النار إموقال ابن عاشور :  •

الربا وذلك نِفاق ؛ فإّن كثريًا منهم قد شّق عليهم ترك التعامل بالربا ، فعلم اهللا منهم ذلك وجَعل عدم إقالعهم عنه أمارة 
  على كذب إمياMم ، فاخللود على حقيقته.

واخللود طول املكث  ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ) اهر من مقابلته بقوله وإما ألّن املراد العود إىل املعاملة بالربا ، وهو الظ
   كقول لبيد :

  َخَواِلَد ما يَِبني كالُمها. ُصّماً فوقْفُت أسأُهلا وكيَف سؤالُنا        
  ومنه : خلَّد اهللا ُملك فالن.
الصدقة كوMا نقصًا حمققًا باحلس بّني أن الربا وإن كان واملفرت عن فيه من الربح الناجز املشاهد ،  وملا كان املرغب يف الربا ما

بصورة الزيادة فهو نقص وأن الصدقة وإن كانت بصورة النقص فهي زيادة ألن ذلك إمنا هو بيده سبحانه وتعاىل فما شاء حمقه 
  : ولكون فاعله من أهل النارالربا  وإن كان كثرياً أو ما أراد مناه وإن كان يسرياً فقال كالتعليل لألمر بالصدقة والنهي عن

رَم بركة ماله فال ينتفع به ، بل يعذبه به يف يذهب بالكلية من يد صاحبه ، أو حيُْ أي : يذهبه ، إما بأن ) يَْمَحُق اللَُّه الرِّبا ( 
  بعد حال ) . ( احملق نقصان الشيء حاالً  الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة .

يعاً فـََيْجَعَلُه ِيف َجَهنََّم َوَجيَْعَل اخلَْ كما قال تعاىل (   ) .ِبيَث بـَْعَضُه َعَلى بـَْعٍض فـَيـَرُْكَمُه مجَِ
  ) . َوَما آتـَْيُتْم ِمْن رِباً لِيَـْربـَُو ِيف أَْمَواِل النَّاِس َفال يـَْربُو ِعْنَد اللَّهِ وقال تعاىل (

إما أن يذهب عنه أو عن ولده ، أو ينفقه فيما يقال : إن مال آكل الربا ال خيلو من أحد أوجه ثالثة ، :  يقال السمرقند •
  ال يصلح.

  أي : ويكثرها وينميها .) َويـُْرِبي الصََّدقَاِت ( 
 كثر ثواQَا بالتضعيف يف اآلخرة.: ( َويـُْرِيب الصدقات ) أي يـَُنمِّيها يف الدنيا بالربكة ويُ  قال القرطبي •
نه احلريص اجلشع من بين آدم ، يظن الربا يغنيه وهو يف احلقيقة وقد جعل اهللا هذين الفعلني بعكس ما يظقال ابن عطية :  •

  فقره وهي مناء يف الدنيا واآلخرة .ممحق ، ويظن الصدقة ت
ِإالَّ َأَخَذَها الرَّْمحَُن  -َوَال يـَْقَبُل اللَُّه ِإالَّ الطَّيَِّب  -َما َتَصدََّق َأَحٌد ِبَصَدَقٍة ِمْن طَيٍِّب (  eقَاَل َرُسوُل اللَِّه قال : ُهَريـَْرَة  َأَيب عن 

  متفق عليه .)  دُُكْم فـَُلوَُّه أَْو َفِصيَلهُ بَِيِميِنِه َوِإْن َكاَنْت َمتَْرًة فـَتَـْربُو ِىف َكفِّ الرَّْمحَِن َحىتَّ َتُكوَن أَْعَظَم ِمَن اْجلََبِل َكَما يـَُرىبِّ َأحَ 
  حيب كفور القلب أثيم القول والفعل . أي : ال)  َواللَُّه ال ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيمٍ ( 

وال بد من مناسبة يف ختم هذه اآلية Qذه الصفة، وهي أن املرايب ال يرضى مبا قسم اهللا له من احلالل، وال  قال ابن كثير :
ملا عليه خلبيثة، فهو جحود ايكتفي مبا شرع له من التكسب املباح، فهو يسعى يف أكل أموال الناس بالباطل، بأنواع املكاسب 

  .من النعمة، ظلوم آمث بأكل أموال الناس بالباطل
  الفوائد :



 ٤٨٥

  حترمي الربا . - ١
  عظم جرم آكل الربا . - ٢
  إثبات مس اجلن وصرعهم لإلنس . - ٣
  جرأة أكلة الربا على االعرتاض على حكم اهللا الشرعي . - ٤
  إثبات الفرق الشاسع بني البيع والربا . - ٥
  وتاب منه بعد أن بلغه النهي عنه فله ما أخذ قبل ذلك .أن من انتهى من الربا  - ٦
  الوعيد الشديد ملن عاد إىل أكل الربا بعد أن بلغته املوعظة . - ٧
  حمق الربا إما حساً وإما معىن . - ١
  التحذير من الربا . - ٢
  أن اهللا يريب الصدقات ويزيدها .- ٣
  إثبات احملبة هللا . - ٤
  ُهْم  ِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَأقَاُموا الصَّالَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَبِِّهْم َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوعَ (  

  ) . َيْحَزنُونَ 
  ] . ٢٧٧[ البقرة : 

 -----------  
  بقلوQم .) ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ( 
فصدقوا إمياMم بأعماهلم ملستحباب ، ، الواجبات واعمال الصاحلات، من األفعال واألقوالوعملوا األ )َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ( 

  ة .الصاحل
( إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرى  eيكون صاحلًا إال بشرطني : الشرط األول : اإلخالص ، لقوله  والعمل الصاحل ال •

  من عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم . ( eلقوله  eما نوى ) ، الشرط الثاين : املتابعة للنيب 
  ودائماً يقرن اهللا العمل بالصاحل ، ألنه ليس كل عمل يقبل إال إذا كان صاحلاً .

  ... ) .َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َأنَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر قال تعاىل ( 
  .... ) .َمْن َعِمَل َصاِحلاً ِمْن ذََكٍر أَْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة وقال تعاىل (
  ) . ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َكاَنْت َهلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزالً وقال تعاىل (
  ) . َن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َسَيْجَعُل َهلُُم الرَّْمحَُن ُوّداً ِإنَّ الَِّذيوقال تعاىل (
  ) . َوَمْن يَْأتِِه ُمْؤِمناً َقْد َعِمَل الصَّاِحلَاِت فَُأولَِئَك َهلُُم الدََّرَجاُت اْلُعَلىوقال تعاىل (

الدين من اعتقادات وعمليات ، وأما إذا  واإلميان إذا أفرد ومل يذكر معه ( وعملوا الصاحلات ) فإنه يشمل مجيع خصال •
ُعطف العمل الصاحل  على اإلميان كقوله ( والذين آمنوا وعملوا الصاحلات ) فإن اإلميان حينئذ ينصرف إىل ركنه األكرب 

 ، وبكل ما األعظم وهو االعتقاد القليب ، وهو إميان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا
  جيب اإلميان به .

ووصفت أعمال اخلري بالصاحلات، ألن Qا تصلح أحوال العبد، وأمور دينه ودنياه، وحياته الدنيوية قال السعدي :  •
  ه .ن يصلحون ]اورة الرمحن يف جنتواألخروية، ويزول Qا عنه فساد األحوال، فيكون بذلك من الصاحلني، الذي



 ٤٨٦

  .أي : وأقاموا الصالة إقامة تامة بشروطها وأركاMا وواجبا5ا وسننها  ) َوَأقَاُموا الصَّالةَ ( 
أو يأتون الصالة ، ألنه ال يكفي ،  مل يقل : يفعلون الصالة)  : عند قوله تعاىل ( ويقيمون الصالة قال الشيخ السعدي •

اMا وواجبا5ا وشروطها ، وإقامتها باطناً بإقامة روحها ، فيها جمرد اإلتيان بصور5ا الظاهرة ، فإقام الصالة ، إقامتها ظـاهراً بإمتام أرك
  وهو حضور القلب فيها ، وتدبر ما يقوله ويفعله منها .

  وا الصالة ) وقوله تعاىل ( واملقيمني الصالة ) .اإلقامة ، كقوله تعاىل ( وأقيم ظمل يأمر اهللا بالصالة إال بلف •
إقامتها بإدائها بتدبر وحضور قلب وخشوع ، وهذه هي الصالة اليت قال اهللا عنها  إقامة الصالة ليس جمرد أداؤها ، وإمنا املراد •

  ( وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ) .
فإن اهللا يف هذه اآلية علق حكم Mي الصالة عن الفحشاء واملنكر بشرط إقامتها وليس فقط أداؤها ، ( واحلكم املعلق بوصف 

ص بنقصه ) فعلى قدر إقامة العبد لصالته على قدر ما تؤثر فيه فتنهاه عن الفحشاء واملنكر ، وQذا يزول يزيد بزيادته وينق
  اإلشكال الذي يورده البعض : وهو أن كثري من املصلني ال تنهاهم صال5م عن الفحشاء واملنكر .

ُوا الزََّكاَة (    أعطوا الزكاة الواجبة عليكم ملستحقيها .: و أي  )َوآتـَ
ُهْم َمْن َعاَهَد اللََّه لَِئْن آتَانَا ِمْن َفْضِلِه لََنصَّدََّقنَّ يتاء : هو اإلعطاء قال تعاىل ( اإل •   ) .َوِمنـْ
  قدر واجب يف مال خمصوص ، لطائفة أو جهة خمصوصة . :  الزكاة : هي •

اهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوتـُزَكِّيِهْم Qَِا َوَصلِّ ُخْذ ِمْن أَْموَ ومسيت بذلك : ألMا تزكي املال ، وتزكي صاحب املال ، كما قال تعاىل (
  ) ، بل وتزكي ا]تمع كله ، فتنتشر احملبة والوئام واإلخاء .َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن 

ى عظم فضلهما ، فإن ختصيصهما بالذكر مع اندراجهما يف األعمال للتنبيه علوْا الصالة َوءاتـَُوْا الزكواة ) َوأَقَامُ قوله تعاىل (  •
  والثانية : أفضل األعمال املالية . األوىل : أعظم األعمال البدنية

  أي : هلم ثواب إمياMم وأعماهلم الصاحلات وصال5م وزكا5م ..) َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَبِِّهْم ( 
  تعظيم له ، ألنه الكرمي اجلواد . هلم بذلك ، ويف كونه عند رQم –عز وجل  –ويف تسمية ثواQم أجراً تأكيد لتكفله  •
  بارك وتعاىل بني الصالة والزكاة ؟كثرياً ما يقرن اهللا ت •

إن الصالة حق اهللا وعبادته وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه ومتجيده ، واإلنفاق هو من اإلحسان إىل املخلوقني  قيل :
  إخالصه ملعبوده ، وسعيه يف نفع اخللق . بالنفع املتعدي إليهم ، وسعادة العبد دائرة بني األمرين :

  الصالة رأس العبادات البدنية ، والزكاة رأس العبادات املالية . وقيل :
  الصالة طهارة للنفس والبدن ، والزكاة طهـارة للمال . وقيل :

  فيما يستقبل ، ومما أمامهم من أهوال يوم القيامة .) َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم ( 
  .مو5م من أهل وولد ومال وغري ذلك، وعلى ما خلفوا بعد أي: فيما مضى، وعلى ما فا5م من الدنيا )َزنُونَ َوال ُهْم َيحْ (

  الفوائد : 
  :هذا يف آيات كثرية ورد أن اإلميان والعمل الصاحل سبب لدخول اجلنة ، وقد  - ١

  ) . اُب اْجلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت أُولَِئَك َأْصحَ قال تعاىل (
  ) . ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َكاَنْت َهلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزالً وقال تعاىل (
ْم أُولَِئَك َأصْ وقال تعاىل ( ِِّQَحاُب اْجلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخالُِدونَ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوَأْخَبُتوا ِإَىل َر  (.  
ْم حتَِيَّتُـُهْم ِفيَها َسالمٌ  َوأُْدِخَل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها بِِإْذنِ وقال تعاىل ( ِِّQَر . (  



 ٤٨٧

  .)  َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً  َوالَِّذيَن آَمُنواوقال تعاىل (
  أن العمل ال ينفع إال إذا كان صاحلاً . - ٢
  احلذر من الرياء . - ٣
  فضل إقامة الصالة . - ٤
  فضل إيتاء الزكاة . - ٥
ْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُسولِِه َوِإْن .  اتـَُّقوا اللََّه َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا (   فَِإْن َلْم تـَ

  ) . تـُْبُتْم فـََلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َوال ُتْظَلُمونَ 
  ] . ٢٨٨ – ٢٧٨[ البقرة : 

-- --------  
  أي جبوارحكم ، بفعل ما أمركم به ، وترك ما Mاكم عنه .) يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه (  

  أي : اتركوا ما بقي من الربا ، مما مل يقبض وإن كان معقوداً عليه .) َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّبا ( 
  ، دون ما مل يقبض قبل ذلك فيجب تركه .له ما سلف قبضه قبل نزول التحرمي: فأي بل قوله تعاىل ( فله ما سلف )وهذا يف مقا

فله هم بالربا، فهذا مقابل قوله () اآلية اتركوا ما بقي يف ذمم الذين عاملتمو اوذروا ما بقي من الربومعىن (قال ابن عاشور :  •
  بض مأموراً برتكه. عنه وما مل يق فكان الذي سلَف قبُضه قبل نزول اآلية معفواً  )ا سلفم

وأمروا بتقوى اهللا قبل األمر برتك الربا ألّن تْقَوى اهللا هي أصل االمتثال واالجتناب ؛ وألن ترك الربا من وقال رحمه اهللا :  •
  مجلتها ، فهو كاألمِر بطريق برهاين.

  ربا .أي : صادقني يف إميانكم فاتقوا اهللا وذروا ما بقي من ال)  ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ ( 
ْفَعُلوا (    ) أي : فإن مل تذروا ما بقي من الربا .فَِإْن َلْم تـَ
  أي : فاعلموا حبرب من اهللا ورسوله .) فَْأَذنُوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه ( 

  وهذه اآلية من أشد التهديد وأعظم الوعيد يف حترمي الربا .
فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا  با : خذ سالحك للحرب ، مث قرأ : امة آلكل الر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال ( يقال يوم القي

  ) . ِحبَْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُسولِهِ 
ا ُدوَن اْلُكْفِر مَ قـَْوله تـََعاَىل ( فَْأَذنُوا ِحبَْرٍب ِمْن اللَِّه َوَرُسولِِه ) َال يُوِجُب إْكَفاَرُهْم ِألَنَّ َذِلَك َقْد يُْطَلُق َعَلى قال الجصاص :  •

 eَقاَل : مسَِْعت َرُسوَل اللَِّه ِمْن اْلَمَعاِصي ؛ قَاَل زَْيُد ْبُن َأْسَلَم َعْن أَبِيِه ( إنَّ ُعَمَر رََأى ُمَعاًذا يـَْبِكي ، فـََقاَل : َما يـُْبِكَيك ؟ فَـ 
  فـََقْد بَاَرَز اللََّه بِاْلُمَحارَبَِة ) فََأْطَلَق اْسَم اْلُمَحارَبَِة َعَلْيِه َوِإْن ملَْ َيْكُفْر.يـَُقوُل ( اْلَيِسُري ِمْن الرِّيَاِء ِشْرٌك َوَمْن َعاَدى أَْولَِياَء اللَِّه 

وتَنكري حرب لقصد تعظيم أمرها ؛ وألجل هذا املقصد عدل عن إضافة احلرب إىل اهللا وجيء عوضاً قال ابن عاشور :  •
  جماز اإلسناد ، وإىل رسوله ألنّه املبلغ واملباشر ، وهذا هو الظاهر.عنها مبن ونسبت إىل اهللا ؛ ألMّا بإذنه على سبيل 

وقطع  ،الربا :ومل جيىء هذا الوعيد يف كبرية سوى ،قد آذنه اهللا حبربه ،أن املرايب حمارب هللا ورسوله :ففي ضمن هذا الوعيد قال ابن القيم : •
 ،هذا بقهره هلم وتسلطه عليهم ،قاطع الطريق على الناس ،ألرضألن كل واحد منهما مفسد يف ا ؛الطريق والسعي يف األرض بالفساد

وآذن هؤالء إن مل  ،فأخرب عن قطاع الطريق بأMم حياربون اهللا ورسوله ،وهذا بامتناعه من تفريج كربا5م إال بتحميلهم كربات أشد منها
  ه .حبربه وحرب رسول :يرتكوا الربا

  رتك الربا .أي : رجعتم إىل اهللا ب) َوِإْن تـُْبُتْم ( 



 ٤٨٨

َلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكمْ (    أي : فلكم أصول أموالكم كاملة دون الربا .)  فـَ
  أي : ال تظلمون غريكم بأخذ الزيادة منهم .) ال َتْظِلُموَن (  

  أنتم بنقص شيء من رؤوس أموالكم .)  َوال ُتْظَلُمونَ ( 
، وقد عاقدمت عليه فإمنا لكم رؤوس أموالكم ، ال تزادون عليها فتظلمون  يعين إن تركتم الربا وتبتم إىل اهللا منهقال ابن القيم : 

  اآلخذ ، وال تنقصون منها فيظلمكم من أخذها .
فكل من تاب من الربا، فإن كانت معامالت سالفة، فله ما سلف، وأمره منظور فيه، وإن كانت معامالت :  قال السعدي

  إن أخذ زيادة، فقد جترأ على الربا.موجودة، وجب عليه أن يقتصر على رأس ماله، ف
  الفوائد :

  وجوب تقوى اهللا .- ١
  وجوب ترك الربا ، وإن كان مت عقده .- ٢
  أن ممارسة الربا تنايف اإلميان .- ٣
  أن املصر على الربا معلن احلرب على اهللا .- ٤
  عظم الربا لعظم عقوبته . - ٥
  اً مما استفاده من الربا .أنه جيب على من تاب إىل اهللا من الربا أال يأخذ شيئ - ٦
ْعَلُمونَ (   ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَ   ) . َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فـََنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة َوَأْن َتَصدَُّقوا َخيـْ

  ] . ٢٨٠[ البقرة : 
 --------  

َنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة (  ) أي : َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة  (  عسر الذي ال جيد وفاء، فقاليأمر تعاىل بالصرب على امل )َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فـَ
  أي : فعليكم نظرة إىل ميسرة .) فـََنِظَرٌة ِإَىل َمْيَسرَة صاحب إعسار ال ميلك وفاء ( 

  ال كما كان أهل اجلاهلية يقول أحدهم ملدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تريب.:  أي قال ابن كثير : •
وهو ،  ، ال يقدر على الوفاء، وجب على غرميه أن ينظره إىل ميسرةوإن كان الذي عليه الدين معسراً  أي ال السعدي :ق •

  جيب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح، أن يويف ما عليه.
  فاملدين له حاالت : •

  : إذا كان املدين معسراً ال يستطيع وال ميلك السداد . الحالة األولى
  ب على صاحب احلق أن ينظره وحيرم مطالبته .فإنه جي 

  ) . أي وإن ُوِجَد ذو عسرة ( فنظرة ) أي فعليكم نظرة إىل ميسرة .َرٍة َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسرٍَة فـََنِظَرٌة ِإَىل َمْيسَ لقوله تعاىل ( 
  املعسر : هو الذي ال شيء عنده يسدد الدين . فهذا جيب انظاره وحيرم حبسه .

  أن يكون عنده ما يسدد به . ة :الحالة الثاني
  .فهنا جيب عليه أن يسدده 

  ( مطل الغين ظلم ) متفق عليه . eلقوله 
  ) القادر على الوفاء .الغني (       ) املنع ، يعين منع ما جيب على اإلنسان دفعه من دين . المطل (



 ٤٨٩

وجب أن يزال ، فإن أىب حبس بطلب صاحب الدين  فإذا كان ظلمفاحلديث دليل على حترمي املماطلة باحلق ، لقوله ( ظلم ) ، 
  ألن احلق له .

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ (  أي : وأن تصدقوا على املدين ، فتضعوا عنه دينه أو بعضه خري لكم يف دنياكم )  َوَأْن َتَصدَُّقوا َخيـْ
  وأخراكم .

  وة .ففي الدنيا : سبب للربكة والزيادة يف املال واأللفة واألخ
  ويف اآلخرة : سبب ملضاعفة األجر والثواب اجلزيل من اهللا .

  وقد جاءت األدلة على استحباب التيسري على املوسر .
، ومن القيامة يا نفس اهللا عنه كربة من كرب يوممن نفس عن مسلم كربة من كرب الدن( e: قال رسول اهللا عن أيب هريرة. قال

  رواه مسلم .) خرةيا واآليسر على معسر يسر اهللا عليه يف الدن
َمْن َسرَُّه أَْن يـَُنجَِّيُه اللَّه ِمْن ُكَرِب يـَْوِم الِقَياَمِة ، فـَْليُـنَـفِّْس َعْن ُمْعِسٍر أْو ( يُقوُل  eقَاَل : ِمسْعُت رُسول اللَِّه  tوَعْن أيب قـََتاَدَة 

  رواُه مسلٌم . )َيَضْع َعْنُه 
َكاَن رجٌل يُداِيُن النَّاَس ، وََكان يـَُقوُل لَِفَتاُه : إذا أَتـَْيَت ُمْعِسراً فـََتجاوْز َعْنُه ، َلعلَّ اللَّه   (قَاَل  e أنَّ َرُسول اللَّهِ  tوعْن أيب ُهريرَة 

  متفٌق َعليِه .) أْن يَتجاوَز عنَّا فَلِقي اللَّه فـََتجاَوَز عْنُه 
رًا أْو َوَضَع َلُه ، أظلَُّه اللَّه يـَْوَم الِقياَمِة َحتَْت ِظلِّ َعْرِشِه يـَْوَم ال ِظلَّ ِـ ُمْعسمن أَْنَظر (  eقَاَل : قَاَل رُسوُل اللَّه  tوعْن أيب ُهريَرَة 

  رواُه الرتمذيُّ وقَال حديٌث حسٌن صحيٌح .) إالَّ ِظلُُّه 
  الفوائد :

  وجوب إنظار املعسر . - ١
  أن القادر على الوفاء جيب أن يسدد ما عليه . - ٢
  الناس إىل معسر وموسر . حكمة اهللا بانقسام - ٣
  فضل اإلبراء أو الوضع من الدين وأنه صدقة . - ٤
  تفاضل األعمال . - ٥
  فضيلة العلم . - ٦
  ) . َواتـَُّقوا يـَْوماً تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى اللَِّه ثُمَّ تـَُوفَّى ُكلُّ نـَْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ال يُْظَلُمونَ (  

  ] . ٢٨١[ البقرة : 
 ---------  

  : احذروا عذاب وأهوال يوم القيامة بفعل أوامر اهللا واجتناب نواهيه .ونّكر للتعظيم، أي، أي: يوم القيامة) َواتـَُّقوا يـَْوماً  (
  وقد أمر اهللا باتقاء ذلك اليوم يف آيات كثرية :

َها َعْدٌل َوال ُهْم يـُْنَصُرونَ اتـَُّقوا يـَْوماً ال َجتْزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشْيئاً َوال يـُْقَبُل ِمنـْهَ فقال تعاىل ( و    ) . ا َشَفاَعٌة َوال يـُْؤَخُذ ِمنـْ
اِلِدِه َشْيئًا ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكْم َواْخَشْوا يـَْومًا ال َجيْزِي َوالٌِد َعْن َوَلِدِه َوال َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن وَ وقال تعاىل ( 

  ) . ُغرَّنَُّكُم اْحلََياُة الدُّنـَْيا َوال يـَُغرَّنَُّكْم بِاللَِّه اْلَغُرورُ َفال تَـ 
  .ْبَصاُر) تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواْألَ  رَِجاٌل ال تـُْلِهيِهْم ِجتَارٌَة َوال بـَْيٌع َعْن ذِْكِر اللَِّه َوِإقَاِم الصَّالِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َخيَاُفوَن يـَْوماً وقال تعاىل ( 

  أي : تردون إىل اهللا للحساب واجلزاء .) تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى اللَِّه ( 
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  .فينبغي على املسلم أن يتذكر ذلك اليوم وأن يعمل األسباب اليت تنجيه من كربه وأهواله  •
  وأسباب النجاة من كرب يوم القيامة كثرية :

  التنفيس عن املسلمني . منها :
 َمْن نـَفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّنـَْيا نـَفََّس اللَُّه َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يـَْوِم اْلِقَياَمةِ ( eال : قال رسول اهللا حلديث أيب هريرة . ق

  رواه مسلم .) 
  إنظار املعسر أو الوضع عنه . ومنها :

  و يضع عنه ) رواه مسلم ( من سره أن ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة فلينظر معسر أ eقال 
  فاء بالنذر ، وإطعام الطعام لوجه اهللا .الو  ومنها :

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوجْ . ِسرياً َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيناً َويَِتيماً َوأَ  .َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطرياً   يُوُفوَن بِالنَّْذِر َوَخيَاُفوَن يـَْوماً ( قال تعاىل ِه ِإمنَّ
) فـََوقَاُهُم اللَُّه َشرَّ َذِلَك اْليَـْوِم َوَلقَّاُهْم َنْضَرًة َوُسُروراً  .ْومًا َعُبوسًا َقْمَطرِيراً ِإنَّا َخنَاُف ِمن رَّبـَِّنا يَـ  .نُكْم َجَزاء َوَال ُشُكوراً اللَِّه َال نُرِيُد مِ 

.  
  نفس جزاء الذي كسبت تاماً وافياً غري منقوص ، خرياً كان أو شراً .أي : تعطى كل ) ثُمَّ تـَُوفَّى ُكلُّ نـَْفٍس َما َكَسَبْت (  

  كما قال تعاىل ( َفَمن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخْرياً يـََرُه * َوَمن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشرّاً يـََرُه ) .
  َصْخرٍَة أَْو ِىف السموات أَْو ِىف األرض يَْأِت Qَِا اهللا ) . وقال تعاىل ( ِإنـََّها ِإن َتُك ِمثْـَقاَل َحبٍَّة ّمْن َخْرَدٍل فـََتُكْن ِىف 

َنا Qَِا وكفى بَِنا حاسبني وقال تعاىل ( َوَنَضُع املوازين القسط لِيَـْوِم القيامة َفَال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيئاً َوِإن َكاَن ِمثْـَقاَل َحبٍَّة ّمْن َخْردَ   ٍل أَتـَيـْ
. (  
  فال ينقص من ثواQم شيئاً ، وال يزاد يف عذاQم ، وال يعاقبون جبريرة غريهم . ) َوُهْم ال يُْظَلُمونَ ( 

ٍم لِْلَعِبيدِ قال تعاىل (   ) . َذِلَك ِمبَا َقدََّمْت أَْيِديُكْم َوَأنَّ اللََّه لَْيَس ِبَظالَّ
َها َوَما رَبُّ وقال تعاىل ( ٍم لِْلَعِبيدِ َمْن َعِمَل َصاِحلاً فَِلنَـْفِسِه َوَمْن َأَساَء فـََعَليـْ   ) . َك ِبَظالَّ

  بتسع ليال مث مل ينزل بعدها شيء ؛ قاله ابن ُجريج. e: قيل : إن هذه اآلية نزلت قبل موت النّيب  يوقال القرطب •
  الفوائد :

  وجوب اتقاء يوم القيامة ، واتقاؤه يكون بفعل أوامر اهللا واجتناب نواهيه . - ١
يف القرآن والسنة كثري ، قال تعاىل ( واتقوا النار ... ) لكن فرق بني التقويني ، التقوى أن التقوى قد تضاف لغري اهللا ، وهذا - ٢

  األوىل تقوى عبادة ، وتذلل ، والثانية تقوى وقاية فقط .
  إثبات البعث .- ٣
  أن مرجع اخلالئق كلها إىل اهللا .- ٤
  أن اإلنسان ال حياسب إال على عمله .- ٥
  هـ ] .١٤٣٣/  ٤/  ٣[ السبت : د باألعمال الصاحلة .    ينبغي على اإلنسان احلرص واجل - ٦
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َنُكْم َكاِتبٌ  (  بِاْلَعْدِل َوال يَْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايـَْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسّمًى فَاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتْب بـَيـْ
ِذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َسِفيهًا َأْو فـَْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َوْلَيتَِّق اللََّه رَبَُّه َوال يـَْبَخْس ِمْنُه َشْيئًا فَِإْن َكاَن الَّ  َكَما َعلََّمُه اللَّهُ 

ُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْن َلْم َيُكونَا رَُجَلْيِن فـََرُجٌل َضِعيفًا َأْو ال َيْسَتِطيُع َأْن يُِملَّ ُهَو فـَْلُيْمِلْل َولِيُُّه بِاْلَعْدِل َواْسَتْشهِ 
ُتذَكَِّر ِإْحَداُهَما اْألُْخَرى َوال يَْأبَ  ْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَما فـَ الشَُّهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا َوال َتْسَأُموا  َواْمَرأَتَاِن ِممَّْن تـَ

رْ َأْن َتكْ  تَابُوا ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َحاِضَرَة ُتُبوُه َصِغيرًا َأْو َكِبيرًا ِإَلى َأَجِلِه َذِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّه َوَأقْـَوُم ِللشََّهاَدِة َوَأْدَنى َأالَّ تـَ
َنُكْم فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكُتُبوَها َوَأْشِهدُ  ْفَعُلوا فَِإنَُّه ُفُسوٌق ُتِديُرونـََها بـَيـْ َبايـَْعُتْم َوال ُيَضارَّ َكاِتٌب َوال َشِهيٌد َوِإْن تـَ وا ِإَذا تـَ

  ) . ِبُكْم َواتـَُّقوا اللََّه َويـَُعلُِّمُكُم اللَُّه َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ 
  ] . ٢٨٢[ البقرة : 

 ----------  
  .م كرمية أطول آية يف القرآن العظيهذه اآلية ال •
  تصدير اخلطاب Qذا النداء فيه ثالثة فوائد : تقدم أن )يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  (

  العناية واالهتمام به والتنبيه . األولى :
  اإلغراء ، وأن من يفعل ذلك فإنه من اإلميان ، كما تقول يا ابن األجود ُجد . الثانية :
  ت اإلميان ، وأن عدم امتثاله يعد نقصاً يف اإلميان .ضياتأن امتثال هذا األمر  يعد من مق الثالثة :

هذا إرشاد منه تعاىل لعباده املؤمنني إذا تعاملوا مبعامالت مؤجلة أن يكتبوها،  )ِإَذا َتَدايـَْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسّمًى فَاْكُتُبوُه ( 
َذِلُكْم أَْقَسُط ِعْنَد اللَِّه  ( لى هذا يف آخر اآلية حيث قالليكون ذلك أحفظ ملقدارها وميقا5ا، وأضبط للشاهد فيها، وقد نبه ع

  ) .َوأَقْـَوُم لِلشََّهاَدِة َوأَْدَىن َأال تـَْرتَابُوا 
ظ ، وهل هذا األمر للوجوب أم لالستحباب ؟ أمر منه تعاىل بالكتابة [واحلالة هذه]  للتوثقة واحلف )فَاْكُتُبوُه  قوله تعاىل (  •

  وجوب ، واجلمهور على االستحباب .اختار ابن جرير ال
وعلى هذا مجهور الفقهاء ا]تهدين ، والدليل عليه أنا نرى مجهور املسلمني يف مجيع ديار اإلسالم يبيعون باألمثان املؤجلة من  •

يقول  eغري كتابة وال إشهاد ، وذلك إمجاع على عدم وجوQما ، وألن يف إجياQما أعظم التشديد على املسلمني ، والنيب 
  ة .بعثت باحلنيفية السهلة السمح

َنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدِل (  ، وال َجيُْر يف كتابته على أحد، وال يكتب إال ما اتفقوا عليه من غري زيادة  أي: بالقسط واحلق )َوْلَيْكُتْب بـَيـْ
  . وال نقصان

واملدين ، فال تصح الكتابة حبضور أحد الطرفني . ) أي بينكم أيها املتداينون ، أي : حبضور الدائن .قوله تعاىل ( بينكم . •
  دون اآلخر .

ْلَيْكُتْب (  أي: وال ميتنع من يعرف الكتابة إذا ُسِئل أن يكتَب للناس، وال ضرورة  )َوال يَْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اللَُّه فـَ
إن ث (، كما جاء يف احلدي لكتابة وليكتبغريه ممن ال حيسن ا ، فـَْليتصدق على ، فكما علمه اهللا ما مل يكن يعلم عليه يف ذلك

  ) .من كتم علًما يـَْعَلمه أجلَِْم يوم القيامة بلجام من نار( ويف احلديث اآلخر، )انًعا أو تصنع ألْخَرقـدقة أن تعني صـمن الص
  ب .واجب على الكاتب أن يكتوقال جماهد وعطاء: 

مته من الدين، وليتق اهللا يف على الكاتب ما يف ذ) من عليه احلق(وليملل املدين  أي: )َحقُّ َوْلَيتَِّق اللََّه رَبَُّه َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه الْ ( 
  . ذلك
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  .اإلمالء ويقال اإلمالل  •
  . أي: ال يكتم منه شيًئا )َوال يـَْبَخْس ِمْنُه َشْيئاً ( 
  . جورًا عليه بتبذير وحنوهحم )فَِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َسِفيهاً ( 
  اً .صغريًا أو جمنونأي:  )َأْو َضِعيفاً ( 
  ه .عي أو جهل مبوضع صواب ذلك من خطئإما ل )َأْو ال َيْسَتِطيُع َأْن يُِملَّ ُهَو ( 
  أي : فيملل قّيمه أو وكيله بالعدل من غري نقص أو زيادة .) فـَْلُيْمِلْل َولِيُُّه بِاْلَعْدِل ( 
  ويل هذا اإلنسان الذي عليه احلق ، وهذا ظاهر اآلية .( وليه ) أي : قوله تعاىل  •
  أي : اطلبوا مع الكتابة أن يشهد لكم شاهدان من املسلمني زيادة يف التوثقة .) َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم ( 
  البد أن يكون الشاهد من املسلمني . •
لِْلُمْؤِمِنَني ِيف قـَْولِِه  : َلمَّا َكاَن ابِْتَداُء اخلِْطَابِ وا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم) قَاَل أَبُو َبْكرٍ َواْسَتْشِهدُ ( لُُه َعزَّ َوَجلَّ قـَوْ قال الجصاص :  •

َدلَّ َذِلَك  وا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم)دُ َواْسَتْشهِ (: ه تـََعاَىل ) ُمثَّ َعَطَف َعَلْيِه قـَْولايـَْنُتْم ِبَدْيٍن إَىل َأَجلٍ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إَذا َتدَ (
ميَانِ  ؛ ِألَنَّ اخلِْطَاَب تـََوجَّهَ َيُكوَن ِمْن ِصَفِة الشُُّهودِ  أَنْ أحدمها : َعَلى َمْعنَـيَـْنيِ  ِمْن ا قَاَل ِيف َنَسِق اخلِْطَاِب: (؛ َوَلمَّ إلَْيِهْم ِبِصَفِة اْإلِ

ميَاِن َشْرطًا ِيف الشََّهاَدِة َعَلى اْلُمْسِلِمَني.اِل اْلُمْؤِمِننيَ ِه ِمْن رِجَ َكاَن َكَقْولِ   ُكْم)رَِجالِ    ، فَاقْـَتَضى َذِلَك َكْوَن اْإلِ
َالَلِة ِمْن َوْجَهْنيِ :   َواْلَمْعَىن اْآلَخِر : اْحلُرِّيَِّة َوَذِلَك ِلَما ِيف َفْحَوى اخلِْطَاِب ِمْن الدَّ

لِيُل َعَلْيِه ايـَْنُتْم ِبَدْيٍن ) إَىل قـَْوله تـََعاَىل ( َوْلُيْمِلْل الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ ) َوَذِلَك ِيف اْألَْحرَاِر ُدوَن اْلَعِبيَأَحِدِمهَا قـَْوله تـََعاَىل ( إَذا َتدَ   ِد ؛ َوالدَّ
َا تـََوجََّه إَىل َمْن َميِْلُك َذِلَك َعَلى َأنَّ اْلَعْبَد َال َميِْلُك ُعُقوَد اْلُمَدايـََناِت َوِإَذا أَقـَرَّ ِبَشْيٍء ملَْ َجيُْز إقْـرَارُُه إالَّ   بِِإْذِن َمْوَالُه ، َواخلِْطَاُب إمنَّ

ْطَالِق ِمْن َغْريِ إْذِن اْلَغْريِ ، َفَدلَّ َذِلَك َعَلى َأنَّ ِمْن َشْرِط َهِذِه الشََّهاَدِة اْحلُرِّيََّة.   اْإلِ
ْحرَاَز ، َكَقْولِِه تـََعاَىل ( َوأَْنِكُحوا َواْلَمْعَىن اْآلَخِر ِمْن َدَاللَِة اخلِْطَاِب : قَـ  ْوله تـََعاَىل ( ِمْن رَِجاِلُكْم ) َفظَاِهُر َهَذا اللَّْفِظ يـَْقَتِضي اْإلِ

ِإَماِئُكْم ) فـََلْم يَْدُخْل اْلَعِبيُد ِيف قـَْوله ادُِكْم وَ اْألَيَاَمى ِمْنُكْم ) يـَْعِين اْألَْحرَاَر ، َأَال تـََرى أَنَُّه َعَطَف َعَلْيِه قـَْوله تـََعاَىل ( َوالصَّاِحلَِني ِمْن ِعبَ 
  .تـََعاَىل ِمْنُكْم 

َرُجٌل َواْمَرأَتَاِن (  وامرأتني ؛ هذا قول اجلمهور . (قاله  املعىن إن مل يأت الطالب برجلني فليأت برجل) فَِإْن َلْم َيُكونَا رَُجَلْيِن فـَ
  ) .القرطيب

  ن ، أي مل يوجدا فال جيوز استشهاد املرأتني إال مع عدم الرجال.وقال قوم : بل املعىن فإن مل يكن رجال
وهذا ضعيف ، فلفظ اآلية ال يعطيه ، بل الظاهر منه قول اجلمهور ، أي إن مل يكن املستشهد رجلني ،  قال ابن عطية : •

  أي إن أغفل ذلك صاحب احلق أو قصده لعذٍر ّما فليستشهد رجًال وامرأتني.
رأتني مع الرجل جائزة مع وجود الرجلني يف هذه اآلية ، ومل يذكرها يف غريها ، فأجيزت يف األموال خاصة فجعل تعاىل شهادة امل

  يف قول اجلمهور ، بشرط أن يكون معهما رجل.
ا ؛ وإمنا كان ذلك يف األموال دون غريها ؛ ألن األموال كثر اهللا أسباب تـَْوثيقها لكثرة جهات حتصيلها وعموم البْلَوى Qا وتكرره
  .فجعل فيها الَتوثُّق تارة بالكْتَبة وتارة باإلشهاد وتارة بالرهن وتارة بالضمان ، وأدخل يف مجيع ذلك شهادة النساء مع الرجال

وهذا إمنا يكون يف األموال وما يقصد به املال، وإمنا أقيمت املرأتان مقام الرجل لنقصان عقل املرأة، كما :  قال ابن كثير •
يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن االستغفار، فإين رأيتُكن أكثر أهل النار، فقالت ( أنه قال e، عن النيب عن أيب هريرةجاء 

ُتْكثْرَن اللعن، وتكُفْرَن العشري، ما رأيُت من ناقصات عقل : ؟ قالأكثر أهل النارامرأة منهن َجْزلة: وما لنا يا رسول اهللا 



 ٤٩٣

أما نقصان عقلها فشهادة امرأتني تـَْعدل : هللا، ما نقصان العقل والدين؟ قالودين أغلب لذي ُلب منكن". قالت: يا رسول ا
  ) .نوتفطر يف رمضان، فهذا نقصان الديشهادة رجل، فهذا نقصان العقل، ومتكث الليايل ال تصلي، 

  وهي : وهذا أحد املواضع اخلمسة اليت تكون فيها األنثى على النصف من الذكر •
، ثاين : الشهادة ألنثى شاة، وعن الذكر شاتان عند اجلمهور، وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. والالعقيقة، فإنه عن ا : األول

  فإن شهادة امرأتني بشهادة رجل. 
  : العتق . والخامس،  الدية : رابعوال، املرياث  : ثالثوال
ْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء (    . فيه داللة على اشرتاط العدالة يف الشهود )ِممَّْن تـَ
  ، أي : لئال تضل إحدامها فتذكر األخرى . يعين: املرأتني إذا نسيت الشهادة )َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَما ( 
  . أي: حيصل هلا ذكرى مبا وقع به اإلشهاد، وهلذا قرأ آخرون: "فـَُتذكر" بالتشديد من التذكار )فـَُتذَكَِّر ِإْحَداُهَما اْألُْخَرى ( 
يان غالب طباع النساء لكثرة الربد والرطوبة يف أمزجتهن واجتماع املرأتني على النسيان أبعد يف املعىن أن النسقال الرازي :  •

العقل من صدور النسيان على املرأة الواحدة فأقيمت املرأتان مقام الرجل الواحد حىت أن إحدامها لو نسيت ذكر5ا األخرى 
  هذا هو املقصود من اآلية .ف

أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى ) وهذه حيطة أخرى من حتريف الشهادة وهي ( قوله تعاىل قال ابن عاشور :  •
  خشية االشتباه والنسياِن ، ألّن املرأة أضعف من الرجل بأصل اجلبّلة حبسب الغالب ، والضالل هنا مبعىن النسيان. 

(  فعليهم اإلجابة، وهو قول قتادة والربيع بن أنس. وهذا كقوله قيل: معناه: إذا دعوا للتحمل )َوال يَْأَب الشَُّهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا ( 
  ومن هاهنا استفيد أن َحتَّمل الشهادة فرض كفاية.) َوال يَْأَب َكاِتٌب أَْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اللَُّه فـَْلَيْكُتْب 

والشاهد حقيقة  )الشَُّهَداء (  لألداء، حلقيقة قوله )ُدُعوا َوال يَْأَب الشَُّهَداُء ِإَذا َما (  : املراد بقوله-وهو مذهب اجلمهور -وقيل 
  . ت وإال فهو فرض كفايةفيمن حتمَّل، فإذا دعي ألدائها فعليه اإلجابة إذا تعين

(  ا كان أو كبريًا، فقالهذا من متام اإلرشاد، وهو األمر بكتابة احلق صغريً  )َوال َتْسَأُموا َأْن َتْكُتُبوُه َصِغيرًا َأْو َكِبيرًا ِإَلى َأَجِلِه ( 
  ) .إىل أجله  (أي: ال متلوا أن تكتبوا احلق على أي حال كان من القلة والكثرة  )َوال َتْسَأُموا 

ْرتَابُوا (   (مؤجال هو  أي: هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان )َذِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّه َوَأقْـَوُم لِلشََّهاَدِة َوَأْدَنى َأالَّ تـَ
  .: أعدل  أي )أَْقَسُط ِعْنَد اللَِّه 

وإمنا كان هذا أعدل عند اهللا ، ألنه إذا كان مكتوبًا كان إىل اليقني والصدق أقرب ، وعن اجلهل والكذب أبعد ، فكان  •
وأقرب إىل احلقيقة من أن أعدل عند اهللا وهو كقوله تعاىل ( ادعوهم آلبَائِِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعنَد اهللا)  أي أعدل عند اهللا ، 

  . تنسبوهم إىل غري آبائهم
: أثبت للشاهد إذا وضع خطه مث رآه تذكر به الشهادة، الحتمال أنه لو مل يكتبه أن ينساه، كما هو  أي )َوأَقْـَوُم لِلشََّهاَدِة ( 

نازع إىل الكتاب الذي كتبتموه، فيفصل بينكم بال وأقرب إىل عدم الريبة، بل ترجعون عند الت )َوأَْدَىن َأال تـَْرتَابُوا ( الواقع غالًبا 
  ريبة.

َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكُتُبوَها (  َنُكْم فـَ بيد، فال  أي: إذا كان البيع باحلاضر يداً  )ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َحاِضَرَة ُتِديُرونـََها بـَيـْ
  ا .الكتابة النتفاء احملذور يف تركهبأس بعدم 

َبايـَْعُتْم وَ (    وتقدم أن هذا األمر لالستحباب .) َأْشِهُدوا ِإَذا تـَ



 ٤٩٤

والدليل على ذلك حديث ُخَزمية ، اإلرشاد والندب، ال على الوجوب وهذا األمر حممول عند اجلمهور على: قال ابن كثير  •
أن ( eو من أصحاب النيب وه- عَمارة بن خزمية األنصاري، أن عمه حدثه عن  بن ثابت األنصاري، وقد رواه اإلمام أمحد

وأبطأ األعرايب، فطفق رجال يعرتضون  eليقضيه مثن فرسه، فأسرع النيب  eابتاع فرًسا من أعرايب، فاستتبعه النيب  eالنيب 
ابتاعه، حىت زاد بعضهم األعرايب يف السوم على مثن الفرس الذي  eاألعرايب فيساومونه بالفرس، وال يشعرون أن النيب 

حني مسع نداء  eفقال: إن كنت مبتاًعا هذا الفرس فابتَـْعه، وإال بعُته، فقام النيب  e، فنادى األعرايب النيب e ابتاعه النيب
فطفق الناس ، بل  قد ابتعته منك: eأو ليس قد ابتعته منك؟ " قال األعرايب: ال واهللا ما بعتك. فقال النيب : األعرايب، قال
جعان، فطفق األعرايب يقول: َهُلم شهيًدا يشهد أين بايعتك. فمن جاء من املسلمني قال واألعرايب ومها يرتا eيلوذون بالنيب 

ومراجعة األعرايب يقول   eحىت جاء خَزْمية، فاستمع ملراجعة النيب ، مل يكن يقول إال حًقا eلألعرايب: ويلك! إن النيب 
فقال: ؟ : مب تشهدعلى خزمية فقال eفأقبل النيب ، هلم شهيًدا يشهد أين  بايعتك. قال خزمية: أنا أشهد أنك قد بايعته

  .)شهادة ُخَزمية بشهادة رجلني eبتصديقك يا رسول اهللا. فجعل رسوُل اهللا 
قيل: معناه: ال يضار الكاتب وال الشاهد، فيكتب هذا خالف ما ميلي، ويشهد هذا خبالف ما ) َوال ُيَضارَّ َكاِتٌب َوال َشِهيٌد (  

  ة، وهو قول احلسن وقتادة وغريمها.مسع أو يكتمها بالكلي
  .  يضر Qماوقيل: معناه: ال
قوله تعاىل ( َوَال ُيَضارَّ َكاِتٌب َوَال َشِهيٌد ) اعلم أنه حيتمل أن يكون هذا Mيًا للكاتب والشهيد عن إضرار من له قال الرازي : 

بأن ال يشهد أو يشهد حبيث ال حيصل معه نفع ، احلق ، أما الكاتب فبأن يزيد أو ينقص أو يرتك االحتياط ، وأما الشهيد ف
وحيتمل أن يكون Mيًا لصاحب احلق عن إضرار الكاتب والشهيد ، بأن يضرمها أو مينعهما عن مهما5ما واألول : قول أكثر 

  املفسرين واحلسن وطاوس وقتادة ، والثاين : قول ابن مسعود وعطاء وجماهد.
  :يضارَّ كاتب وال شهيد  ويف معىن الكالم ثالثة أقوال وال ( قوله تعاىل قال ابن اجلوزي : 

  .أحدها : أن معناه : ال يضارَّ بأن يدعى وهو مشغول 
هذا قول ابن عباس ، وجماهد ، وعكرمة ، والسدي ، والربيع بن أنس ، والفراء ، ومقاتل . وقال الربيع : كان أحدهم جييء إىل  

شغول ، فيلزمه ، ويقول : إنك قد أُمرت بالكتابة ، فيضاره ، وال يدعه ، وهو جيد الكاتب فيقول : اكتب يل ، فيقول : إين م
  ) . وال يضارَّ كاتب وال شهيد ( غريه ، وكذلك يفعل الشاهد ، فنزلت 

  .، وللشاهد أن يشهد مبا مل يستشهد عليه كتب غري ما ميل عليه، بأن يالنهي للكاتب أن يضار من يكتب له: أن معناهالثاين 
وإن (ذا قول احلسن ، وطاووس ، وقتادة ، وابن زيد ، واختاره ابن قتيبة ، والزجاج . واحتج الزجاج على صحته بقوله تعاىل ه 

قال : وال يسمى من دعا كاتبًا ليكتب ، وهو مشغول ، أو شاهداً؛ فاسقًا ، إمنا يسمى من حرف ) تفعلوا فانه فسوق بكم
  . الكتاب ، أو كذب يف الشهادة ، فاسقاً 

  . والثالث : أن معىن املضارّة : امتناع الكاتب أن يكتب ، والشهادة أن يشهد ، وهذا قول عطاء يف آخرين 
ْفَعُلوا فَِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم (   أي: إن خالفتم ما أمرمت به، وفعلتم ما Mَِيتم عنه، فإنه فسق كائن بكم، أي: الزم لكم ال  )َوِإْن تـَ

  عنه.حتيدون عنه وال تنفكون 
  .أي: خافوه وراقبوه، واتبعوا أمره واتركوا زجره  )َواتـَُّقوا اللََّه ( 
  أمر بالّتقوى ألMّا ِمالك اخلري ، وQا يكون ترك الفسوق.قال ابن عاشور :  •
  أي : ويبني لكم الواجب لكم وعليكم . )َويـَُعلُِّمُكُم اللَُّه ( 



 ٤٩٥

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوآِمُنوا ِبَرُسولِِه يـُْؤِتُكْم ِكْفَلْنيِ  ( ، وكقوله )تـَُّقوا اللََّه َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقَانًا يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تَـ  (كقوله 
  ) .ِمْن َرْمحَِتِه َوَجيَْعْل َلُكْم نُورًا َمتُْشوَن ِبِه 

ّلمه ، أي جيعل يف قلبه نورًا يفهم به ما يلقى إليه ؛ وقد جيعل اهللا يف : وعٌد من اهللا تعاىل بأن من اتقاه ع يوقال القرطب •
يِا أَيـَُّها الذين آمنوا إَن تـَتـَُّقوْا اهللا َجيَْعل لَُّكْم  ق والباطل ؛ ومنه قوله تعاىل (قلبه ابتداء فرقانًا ، أي فْيَصال يفصل به بني احل

  فـُْرقَاناً ) .
ياء، بل علمه حميط أي: هو عامل حبقائق األمور ومصاحلها وعواقبها، فال خيفى عليه شيء من األش)  َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ ( 

  ت .جبميع الكائنا
  الفوائد  :

  تصدير اخلطاب للمؤمنني بالنداء للتنبيه والعناية واالهتمام مبا تضمنته هذه اآلية . - ١
) وأمجعت األمة على جوازه ،  ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي Qَِا أَْو َدْينٍ  (جواز التعامل بالدين كما يف هذه اآلية ، وكقوله تعاىل - ٢

  واحلكمة تقتضي ذلك يف جانب املدين والدائن :
احملتاج  ةففي جانب املدين : ألن اإلنسان قد حيتاج شيئًا فال ميلك املال ليشرتيه ، فيستدين من أجل ذلك ، ففيه سد حاج

  رق حمرمة .بطريق مشروع ، بدًال من ط
وأما يف جانب الدائن : فقد يكون الدْين سببًا لتصريف كثري من التجار لبضائعهم وسلعهم ، وأيضًا ملا فيه من الثواب واألجر 

  والقرض احلسن ، وأيضاً فيه مظهر عظيم من مظاهر التعاون .
  جيوز . أن األجل يف الدين البد أن يكون معلوماً حمدداً ، فأما إذا كان جمهوالً فال- ٣

  لقوله تعاىل ( .. إىل أجل مسمى .. ) .
  إىل أجل معلوم ) متفق عليه . شيء فليسلف يف كيل معلوم ، ... لف يفس( من أ eولقوله 

  Mى عن بيع الغرر ) رواه مسلم . eوحلديث أيب هريرة ( أن رسول اهللا 
  وألن جهالة األجل تؤدي إىل الغرر وإىل النزاع بني البائع واملشرتي .

مشروعية كتابة الدين لقوله ( فاكتبوه ) وقد ذهب بعض العلماء إىل وجوبه ، ألن هذا أمر ، واألمر يقتضي الوجوب ، - ٤
فَِإْن وله تعاىل (حباب بدليل قوذهب مجهور العلماء إىل أن كتابة الدين مستحبة وليست بواجبة ، ومحلوا األمر يف اآلية على االست

أنه ابتاع بال كتابة وال إشهاد كما يف حديث  e) وقد ثبت عن النيب  ْليُـَؤدِّ الَِّذي اْؤمتَُِن أََمانـََتُه َوْلَيتَِّق اللََّه رَبَّهُ أَِمَن بـَْعُضُكْم بـَْعضاً فَـ 
  خزمية بن ثابت وسيأيت إن شاء اهللا .

  حضور كل من الدائن واملدين عند كتابة الدين لقوله تعاىل ( وليكتب بينكم ) .- ٥
  الكاتب بني املتداينني عدًال ، حبيث يكتب بالعدل املطابق للواقع ، املوافق للشرع من غري ميل ألحدمها .جيب أن يكون - ٦
ظاهر اآلية أن الكاتب ال يكون أحد املتعاقدين ، لكن لو تراضيا أن يكتب أحدمها وخباصة الذي عليه احلق صح ذلك ، - ٧

  ألن ذلك مبثابة االعرتاف منه واالقرار على نفسه .
  ينبغي ملن مّن اهللا عليه ، فعلمه الكتابة وصنعتها ، والعلم الشرعي فيها أن ال ميتنع عن الكتابة ملن حيتاج إليها . - ٨
  نعمة اهللا على عباده بتعليمهم الكتابة .- ٩
  جيب على الكاتب أن يكتب وفق ما علمه اهللا من الشرع .-١٠
  ي عليه احلق ال الدائن .أن الذي ينبغي أن ميلي على الكاتب هو املدين الذ-١١



 ٤٩٦

  أن اإلقرار من أعظم الطرق اليت تثبت Qا احلقوق ، ألن ما ميليه املدين إقرار منه واعرتاف . -١٢
  جيب على املدين الذي عليه احلق أن يتقي اهللا ربه ، فال ميلي إال حقاً وال يقول إال صدقاً . -١٣
  وجوب تقوى اهللا . -١٤
  حلرام .أن تقوى اهللا مانعة من ا -١٥
  ينبغي تذكري الناس بتقوى اهللا عند كل معاملة يتعاملون Qا . -١٦
  ثبوت الوالية على من ال حيسن التصرف . -١٧
  حرص الشريعة على حقوق الضعفاء كالسفهاء والصغار وا]انني . -١٨
  حرص الشريعة على حفظ احلقوق . -١٩
  دة التوثقة لقوله ( واستشهدوا ) .مشروعية كتابة اإلشهاد على الدين مع الكتابة لزيا-٢٠
  البد يف الشهادة على الدْين وحنوه من شهادة رجلني ، أو رجل وامرأتني . -٢١
  أن شهادة الرجلني أوىل من شهادة رجل وامرأتني ، لتقدمي شهادة الرجلني يف اآلية . -٢٢
هللا به الرجال من كمال العقل والدين قوة احلفظ تفضيل الرجال على النساء يف الشهادة من حيث العموم ، وذلك ملا ميز ا -٢٣

  والضبط .
  يشرتط يف الشاهد أن يكون عدًال . -٢٤

  . ِممَّْن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء )لقوله تعاىل (
  وألن غري العدل ال يؤمن أن يشهد على غريه بالزور .

تيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ، فكل مرضيٍّ عند وهذا اخوالعدل عرفه السعدي بقوله ( من رضيه الناس ) هلذه اآلية ، 
يف كتاب ( Qجة قلوب األبرار ) وهذا أحسن احلدود ، وال يسع السعدي الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول ، وقال 

  الناس العمل بغريه .
  ه .تعمال املروءة بفعل ما يزينه وترك ما يشين: هي الصالح يف الدين : بفعل األوامر واجتناب النواهـي . واسوقيل : العدالة 

  يشرتط يف الشاهد أن يكون بالغاً .-٢٥
  ) والصيب ال يسمى رجالً . َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكمْ لقوله تعاىل ( 

  وألن الصيب ال يقبل قوله على نفسه ، فألن ال يقبل قوله على غريه بطريق األوىل .
  يقبل أداؤه للشهادة ، أما لو حتملها وهو صغري وَعَقل ما حتمله ، وشهد به بعد بلوغه صحت شهادته .واملراد أنه ال 

  يشرتط يف الشاهد أن يكون أيضاً مسلماً . -٢٦
  ) والكافر ليس نرضاه .ِممَّْن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء لقوله تعاىل ( 

ق بنبأ فتبينـوا ) وإذا كان الفاسق جيب علينا اليقني يف خربه ، فما بالك بالكافر ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاس ولقوله تعاىل
  ( فالكافر حمل اخليانة ) .

  ) والكافر ليس منا . َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكمْ ولقوله تعاىل ( 
حفظها وضبطها ، وكمال بيان احلكمة يف جعل شهادة امرأتني تعدل شهادة رجل واحد ، وهو نقصان عقلها ، وضعف -٢٧

  عقل الرجل ، وقوة حفظه وضبطه ، فاملرأة عرضة للنسيان أكثر من الرجل من حيث العموم .
  البد أن تكون الشهادة عن علم ويقني .-٢٨



 ٤٩٧

  أيت مباحثها إن شاء اهللا ) .تحترمي االمتناع من الشهادة حتمًال وأداء ممن دعي إليها . ( وس -٢٩
  كتابة الدين إىل أجله .  التأكيد على مشروعية -٣٠
  حرص الشريعة اإلسالمية بإبعاد املسلمني عن كل ما يؤدي إىل النزاع والشك واخلصومات . -٣١
  إباحة التجارة . -٣٢
  ال حرج يف عدم كتابة التجارة احلاضرة . -٣٣
فيشهد خبالف ما رأى أو ال جيوز أن يضار كاتب فيكتب خالف ما ُميلى عليه وخالف احلق ، وال جيوز أن يضار شهيد  -٣٤

  مسع .
  حترمي الضرر بني املسلمني . -٣٥
  وجوب تقوى اهللا . -٣٦
  أن تقوى اهللا سبب للعمل بأوامر اهللا وترك نواهيه . -٣٧
ْم ال تـَْعَلُموَن َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن أُمََّهاِتكُ أن األصل يف اإلنسان اجلهل وعدم العلم إال بتعليم اهللا له كما قال تعاىل ( -٣٨

  ) . َشْيئاً َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
  إثبات علم اهللا الواسع احمليط بكل شيء . -٣٩
  أن من أسباب حتصيل العلم تقوى اهللا . -٤٠

ْليُـَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن َأَمانـََتُه َوْلَيتَِّق اللََّه رَبَُّه َوال َوِإْن ُكْنُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوا َكاتِباً َفرِهَ (   اٌن َمْقُبوَضٌة فَِإْن َأِمَن بـَْعُضُكْم بـَْعضاً فـَ
ْعَمُلوَن َعِليمٌ    ) . َتْكُتُموا الشََّهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها فَِإنَُّه آِثٌم قـَْلُبُه َواللَُّه ِبَما تـَ

  ] . ٢٨٣[ البقرة : 
---- --------  

كتب الدين ) يوَملَْ جتَُِدوا َكاتِباً مسمى ( تم حال السفر بدين إىل أجل أي : وإن كنتم مسافرين ، وتداين) َوِإْن ُكْنُتْم َعَلى َسَفٍر ( 
  كالقرطاس والقلم وحنو ذلك .بينكم ، ومثل هذا إذا مل جتدوا أدوات الكتابة  

  ن مقبوضة يقبضها الدائن وهو ( املر5ن ) يأخذها من الراهن وهو املدين .أي : فعليكم برها) َفرَِهاٌن َمْقُبوَضٌة ( 
  والرهن : توثقة دين بعني ميكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها . •
ٌة ) اآلية ، : هذا معطوف على قوله ( إذا تداينتم بَدين َوِإن ُكنُتْم على َسَفٍر وَملَْ جتَُِدوْا َكاتًِبا فرهان مَّْقُبوضَ قال ابن عاشور  •

كنة ، فإن كانوا على سفر ومل يتمّكنوا من الكتابة لعدم وجود من يكتب ويشهد فقد 
ُ
فجميع ما تقّدم حكم يف احلضر وامل

، ويلحق Qا ما مياثل ُشرع هلم حكم آخر وهو الرهن ، وهذا آخر األقسام املتوقّعة يف صور املعاملة ، وهي حالة السفر غالباً 
  لة.ه احلاالسفر يف هذ

ملّا ذكر اهللا تعاىل النَّْدب إىل اإلشهاد والكْتب ملصلحة حفظ األموال واألّديَان ، عّقب ذلك بذكر حال :  يوقال القرطب •
األعذار املانعة من الكْتب ، وجعل هلا الرهن ، ونص من أحوال العذر على السفر الذي هو غالب األعذار ، ال سيما يف 

  يف ذلك باملعىن كلُّ عذر.ذلك الوقت لكثرة الغزو ، ويدخل 
  والسفر : هو الضرب يف األرض والسري فيها ، مسي السفر سفراً ألنه خروج من البلد وحمل اإلقامة إىل حيث السفر والنور . •

ومثل هذا إذا كان الدين يف احلضر ومل جيدوا كاتبًا ، وإمنا خص السفر ، ألنه مظنة عدم وجود الكاتب ، أما احلضر فيندر فيه 
  وجود الكاتب . عدم



 ٤٩٨

ومقصود الكالم : إذا عدمتم التوثق  خص السفر ، ألن األغلب عدم الكاتب ، والشاهد فيه إمنا : يقال ابن الجوز  •
  بالكتاب ، واإلشهاد ، فخذوا الرهن .

  أي : فإن أِمن بعضكم بعضاً ومل تكتبوا الدْين ومل تشهدوا عليه .) فَِإْن َأِمَن بـَْعُضُكْم بـَْعضاً (  
  ) أي : الذي ائتمن عليه من الدين وغريه .أََمانـََتُه أي : فليؤد املدين الذي ائتمنه الدائن ( ) يُـَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن َأَمانـََتُه لْ ( ف
  ه .تذكري بتقوى اهللا ، فال ينكر ما ائتمن عليه من دين وغريه ، وال يبخس منه شيئاً أو مياطل يف أدائ) َوْلَيتَِّق اللََّه رَبَُّه ( 
وقد أطلق هنا اسم األمانة على الدَّين يف الذّمة وعلى الرهن لتعظيم ذلك احلق ألّن اسم األمانات له قال ابن عاشور :  •

دم أدائه ينعكس ِخيانة ؛ ألMّا ضّدها ، ويف ـمهابَة يف النفوس ، فذلك حتذير من عدم الوفاء به ؛ ألنّه ملا ّمسي أمانة فع
  ىل من ائَتمنك وال َختن من خانك. احلديث : أدِّ األَمانَة إ

أي : هذا املديون جيب أن يتقي اهللا وال جيحد ، ألن الدائن ملا عامله املعاملة احلسنة حيث ) َوْلَيتَِّق اللََّه رَبَُّه قال الرازي : (  •
 ويعامله باملعاملة احلسنة يف عول على أمانته ومل يطالبه بالوثائق من الكتابة واإلشهاد والرهن فينبغي هلذا املديون أن يتقي اهللا

أن ال ينكر ذلك احلق ، ويف أن يؤديه إليه عند حلول األجل ، ويف اآلية قول آخر ، وهو أنه خطاب للمر5ن بأن يؤدي 
  .ل الرهن عند استيفاء املال فإنه أمانة يف يده ، والوجه هو األو 

  .لماء إىل جوازه يف احلضر والسفر هري العز الرهن حال السفر فقط ، وذهب مجاااستدل باآلية من قال جبو  •
  ، وهذا صحيح. eقال مجهور من العلماء : الّرْهُن يف السفر بنص التنزيل ، ويف احلضر ثابت بسنة الرسول 

 وقد بّينا جوازه يف احلضر من اآلية باملعىن ، إْذ قد ترتّتب األعذار يف احلضر ، ومل يُرَو عن أحٍد منُعه يف احلضر سوى جماهد
  والضحاك وداود ، متمسِّكني باآلية.

  وال حجة فيها ؛ ألن هذا الكالم وإن كان خرج خمرج الشرط فاملراد به غالب األحوال.
  وليس كون الرهن يف اآلية يف السفر مما حيظر يف غريه.

  حديد. اشرتى من يهودي طعاماً إىل أجٍل ورهنه ِدرعاً له من eويف الصحيحني وغريمها عن عائشة أّن النّيب 
  .)وِدْرُعه مرهونٌة عند يهودّي بِثالثني صاعاً من شعري ألهله eتوىف رسول اهللا النسائي من حديث ابن عباس قال ( وأخرجه

أي : ال ختفوها وجتحدوا ما شهدمت به ، بإنكار الشهادة أصًال ، أو بالتغيري فيها أو التبديل ، بزيادة أو ) َوال َتْكُتُموا الشََّهاَدَة ( 
  . ان أو غري ذلكنقص

  بإخفاء أو بتغيري أو تبديل .) َوَمْن َيْكُتْمَها ( 
  أي : آمث بفعل ذلك .) فَِإنَُّه آثٌِم قـَْلُبُه ( 

  . )َوال َنْكُتُم َشَهاَدَة اللَِّه ِإنَّا ِإًذا َلِمَن اآلِمثَِني (  وهذه كقوله تعاىل
 َفِقريًا وَّاِمَني بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَِّه َوَلْو َعَلى أَنـُْفِسُكْم أَِو اْلَواِلَدْيِن َواألقْـَرِبَني ِإْن َيُكْن َغِني7ا أَوْ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَـ  ( وقال تعاىل 

  ) .َن ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريًا فَاللَُّه أَْوَىل Qَِِما َفال تـَتَِّبُعوا اْهلََوى أَْن تـَْعِدُلوا َوِإْن تـَْلُووا أَْو تـُْعرُِضوا فَِإنَّ اللََّه َكا
  وأضاف اإلمث إىل القلب ، ألن الشهادة أمر خفي راجع إىل القلب . •
ْعَمُلوَن َعِليمٌ (  حتذير من اإلقدام على هذا الكتمان ، ألن املكلف إذا علم أنه ال يعزب عن علم اهللا ضمري قلبه  )  َواللَُّه ِبَما تـَ

 تعاىل ، فإنه يعلم أنه تعاىل حياسبه على كل تلك األفعال ، وجيازيه عليها إن خريًا فخريًا ، كان خائفًا حذرًا من خمالفة أمر اهللا
   وإن شراً فشراً.



 ٤٩٩

قوله تعاىل ( واهللا مبا تعملون عليم ) 5ديد ، كناية عن ا]ازاة مبثل الصنيع ؛ ألّن القادر ال ُحيول بينه وبني قال ابن عاشور :  •
  . كان عليماً أقام قسطاس اجلزاء  املؤاخذة إالّ اجلهل فإذا

  الفوائد :
  أنه إذا مل جيد كاتباً يف السفر فإنه يوثق احلق بالرهن املقبوض . - ١
  جواز الرهن ، ومجهور العلماء على جوازه حضراً وسفراً .- ٢
  ا مل جيب رهن وال إشهاد وال كتابة .أنه إذا حصل االئتمان من بعضهم -- ٣
  وجوب أداء األمانة . - ٤
  حترمي كتمان الشهادة . - ٥
  أن كتمان الشهادة من الكبائر . - ٦
  وجوب االهتمام بصالح القلب . - ٧
  عموم علم اهللا تعاىل بكل شيء نعمله . - ٨
  التهديد ملن يكتم الشهادة ، فإن اهللا عامل به . - ٩
يَـْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويـَُعذُِّب لِلَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َوِإْن تـُْبُدوا َما ِفي أَنْـ (   ُفِسُكْم َأو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم ِبِه اللَُّه فـَ

  ) . َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
  ] . ٢٨٤[ البقرة : 

 ----------  
ُختُْفوُه اِت َوَما ِيف اَألْرِض َوِإْن تـُْبُدوا َما ِيف أَنـُْفِسُكْم أَو ِهللا َما ِيف السََّماوَ ( e ، قَاَل: َلمَّا نـَزََلْت َعَلى َرُسول اهللاtعن َأيب هريرة 
، رسوَل اهللا : أيْ الرَُّكِب، فـََقاُلوا ُمثَّ بـَرَُكوا َعَلى e، فَأَتوا َرُسول اهللا eاْشَتدَّ ذِلَك َعَلى أْصَحاِب َرُسول اهللا  ) ...اهللاُحيَاِسْبُكْم بِِه 

: eقَاَل َرُسول اهللا  .َك هِذِه اآليَُة َوال نُطيُقها، َوَقْد أُْنزَِلْت َعَليْ والصِّياَم والصََّدقَةَ : الصَّالَة والِجَھاَد َما نُِطيقُ َنا ِمَن اَألعَماِل ُكلِّْف
ْعَنا ِمْن قـَْبِلُكْم: أتُرِيُدوَن أْن تـَُقوُلوا َكَما قَاَل أَْهُل الكَتاَبنيِ ( َنا مسَِ ِصريُ ؟ بَْل ُقوُلوا مسَِعنَ  َوَعَصيـْ

َ
فـََلمَّا  )ا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك رَبـََّنا َوِإلَْيَك امل

 آَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُْنزَِل ِإلَْيِه ِمْن رَبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاِهللا َوَمالِئَكِتهِ (: َزَل اُهللا تـََعاَىل يف إثرَِها، َوَذلَّْت Qَِا أْلسَنتُـُهْم أنْـ القومُ  اقْـتَـَرأََها
ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك رَبـََّنا َوِإلَْيكَ  ، تـََعاَىل فـََلمَّا فـََعُلوا ذِلَك َنَسَخَها اُهللا )  اْلَمِصريوَُكُتِبِه َوُرُسِلِه ال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَالُوا مسَِ

َها َما اْكَتَسَبْت رَبـََّنا ال تـَُؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا أَْو َأْخطَْأنَ ال ُيَكلُِّف اُهللا نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها َهلَا مَ  (فَأنَزَل اهللا رَبـََّنا (قَاَل: نـََعْم  )ا َكَسَبْت َوَعَليـْ
َنا ِإْصرًا َكَما َمحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَنا َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر (قَاَل: نـََعْم  )لََنا بِه رَبـََّنا َوال ُحتَمِّْلَنا َما ال طَاقَةَ (قَاَل: نـََعْم  )َوال َحتِْمْل َعَليـْ

  رواه مسلم .) : نـََعمْ ) قالنلََنا َواْرَمحَْنا أَْنَت َمْوالنَا فَاْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِي
َها َشْىٌء ملَْ َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َلمَّا نـََزَلْت َهِذِه اآليَُة ( َوِإْن تـُْبُدوا َما ِىف أَنـُْفِسُكْم أَ و  ْو ُختُْفوُه ُحيَاِسْبُكْم ِبِه اللَُّه ) قَاَل َدَخَل قـُُلوبـَُهْم ِمنـْ

ْعَنا َوَأَطْعَنا َوَسلَّْمَنا «  eيَْدُخْل قـُُلوبـَُهْم ِمْن َشْىٍء فـََقاَل النَِّىبُّ  ُه تـََعاَىل ( الَ قَاَل فَأَْلَقى اللَُّه اِإلميَاَن ِىف قـُُلوQِِْم فَأَنـَْزَل اللَّ » . ُقولُوا مسَِ
َها َما اْكَتَسَبْت رَبـََّنا َال تـَُؤاِخْذنَا ِإْن َنسِ  يَنا أَْو َأْخطَْأنَا ) قَاَل َقْد فـََعْلُت ( رَبـََّنا َوالَ ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها َهلَا َما َكَسَبْت َوَعَليـْ

َنا ِإْصراً َكَما َمحَْلَتُه َعَلى ا   ) رواه مسلم .لَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَنا ) قَاَل َقْد فـََعْلُت ( َواْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا أَْنَت َمْوالَنَا ) قَاَل َقْد فـََعْلُت َحتِْمْل َعَليـْ
  .خلقاً وملكاً وتدبرياً ) أي : كل ما يف السماوات واألرض له سبحانه وتعاىل  لِلَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض (  
  : خلقاً وملكاً وتصرفاً . وقال أبو بكر الجزائري •

  وقد جاءت آيات كثرية يف القرآن الكرمي تدل على هذا العموم :
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  ) . َولِلَِّه َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوِإَىل اللَِّه تـُْرَجُع اْألُُمورُ  قال تعاىل (
  ) . َوَما ِيف اْألَْرِض وََكاَن اللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء حمُِيطاً َولِلَِّه َما ِيف السََّماَواِت  وقال تعاىل (
  ) . لَُه َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ وقال تعاىل (

  وهذه اجلملة تؤيد تفرده سبحانه باأللوهية ، وذلك من جانبني : •
وقد Mاه عن  ك غريه معه يف العبادة ،أن يعبد غري مالكه ، أو ُيشرِ  وليس للعبدحيث إن اجلميع عبيد له جل جالله ،  األول :
  ذلك .

وُيرتك املالك ، أو ُيشَرك مملوك يف العبادة مع املالك  –كائناً من كان   –وحيث إن اجلميع عبيد له ، فكيف يُعبد مملوك  الثاني :
   ، وقد Mى عن ذلك .

  :لسموات واألرض يفيد والفائدة من إمياننا بأن هللا ملك ا •
ألنك ملكه يتصرف  ، ض ، ولو قضى عليك فقرًا فال تعرتضالرضا بقضاء اهللا ، وأن اهللا لو قضى عليك مرضًا فال تعرت  أوًال :

  فيك كما يشاء ..
ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإنَّا لِلَّ يدل لذلك ما أمرنا اهللا به أن نقول عند املصيبة (    ) . ِه َوِإنَّا ِإلَْيِه رَاِجُعونَ الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ

: إن أيت ، فأرسل يقرأ السالم ويقول، حينما أرسلت إليه ليبنته اليت أشرف ابنها على املوتال eويدل لذلك أيضًا ما بيّنه النيب 
  هللا ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فلتصرب ولتحتسب ) .

  ، ألنك ملكه .والقيام به الرضا بشرعه وقبوله  ثانياً : 
أن كل ما يف الكون ملك هللا األحد سبحانه وتعاىل من غري شريك ، فما لدينا من مال ومتاع وجاه ليس ملكاً لنا بل هو  ثالثًا :

ا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفَني ِفيِه آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوأَْنِفُقوا ِممَّ ملك هللا ، وإمنا حنن مستخلفون فيه لالبتالء واالختبار ، كما قال تعاىل (
  ) . فَالَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوأَنـَْفُقوا َهلُْم َأْجٌر َكِبريٌ 

  ( إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن اهللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون .. ) رواه مسلم . eوقال 
ُفِسُكْم (    يف صدوركم وقلوبكم من املعتقدات واملضمرات والسرائر .أي : وإن تظهروا الذي ) َوِإْن تـُْبُدوا َما ِفي أَنـْ
  ي : أو تسروه وتضمروه .) أَأو ُتْخُفوُه ( 
أي : يُطلعكم عليه ، وخيربكم به ويظهره لكم ، ألنه عز وجل ال ختفى عليه خافية ، فالسر والعالنية عنده ) ُيَحاِسْبُكْم ِبِه اللَُّه ( 

  سواء .
  ) . َمْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّْيِل َوَساِرٌب بِالنـََّهارِ  َسَواٌء ِمْنُكمْ قال تعاىل (

  ) . َلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ َواللَُّه عَ  ُقْل ِإْن ُختُْفوا َما ِيف ُصُدورُِكْم أَْو تـُْبُدوُه يـَْعَلْمُه اللَُّه َويـَْعَلُم َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرضِ وقال تعاىل (
  )  رَبـََّنا ِإنََّك تـَْعَلُم َما ُخنِْفي َوَما نـُْعِلُن َوَما َخيَْفى َعَلى اللَِّه ِمْن َشْيٍء ِيف اْألَْرِض َوال ِيف السََّماءِ وقال تعاىل (
  ) . َواللَُّه يـَْعَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَما تـُْعِلُنونَ وقال تعاىل (
  ) . َجتَْهْر بِاْلَقْوِل فَِإنَُّه يـَْعَلُم السِّرَّ َوَأْخَفى َوِإنْ وقال تعاىل (
  ) . ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ  وقال تعاىل (

ذهب بعض العلماء إىل أن هذه اآلية منسوخة كما تقدم يف حديثي أيب هريرة وابن عباس ، وهذا جاء عن ابن عمر وابن عباس ، 
  ن عمر أنه قال فيها : نسختها اآلية اليت بعدها .فقد روى البخاري عن اب
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هذا قول ابن مسعود ، وأيب هريرة ، وابن عباس يف رواية ، واحلسن ، والشعيب ، وابن سريين ، وسعيد بن : و  قال ابن الجوزي
  د .جبري ، وقتادة ، وعطاء اخلراساين ، والسدي ، وابن زي

ألّول لوروده يف الصحيح ، وقد ورد أيضًا عن ابن عباس وغريه ، فإن قيل : إّن والصحيح التأويل ا:  وقال ،ورجحه يف التسهيل
اآلية خرب واألخبار ال يدخلها النسخ ، فاجلواب : أّن النسخ إمنا وقع يف املؤاخذه واحملاسبة وذلك حكم يصح دخول النسخ فيه 

  .، فلفظ اآلية خرب 
  كامت الشهادة .وذهب بعضهم إىل أMا غري منسوخة ، وإمنا هي يف حق  

( إن اهللا جتاوز عن أميت ما  eومن العلماء من قال : إن املنسوخ منها ما يتعلق حبديث النفس والوساوس والشكوك لقوله 
  وسوست به صدورها مامل تعمل أو تكلم ) .

  ومن العلماء من قال : مل تنسخ ، ولكن ال يلزم من احملاسبة املؤاخذة .
  يوم القيامة مبا كان يسره ليعلم أنه مل خيف عليه.: يعلمه اهللا  وقال الّضحاك

الكم ويف اخلرب : إن اهللا تعاىل يقول يوم القيامة هذا يوٌم تبلى فيه السرائر وخترج الضمائر وأن ُكتَّايب مل يكتبوا إالَّ ما ظهر من أعم
حاسبكم عليه فأغفر ملن أشاء وأعذب من أشاء فيغفر وأنا املطّلع على ما مل يطلعوا عليه ومل ُخيُْربوه وال كتبوه فأنا أخربكم بذلك وأُ 

  للمؤمنني ويعذب الكافرين ، وهذا أصح ما يف الباب ، يدل عليه حديث النجوى :
َفُه فـَيُـَقرِّرُُه ِبُذنُوِبِه يُْدَىن اْلُمْؤِمُن يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن رَبِِّه َعزَّ َوَجلَّ َحىتَّ َيَضَع َعَلْيِه َكنَـ (  يقول eعن ابن عمر . قال : مسعت رسول اهللا 

ِفُرَها َلَك اْليَـْوَم . فـَيُـْعَطى َصِحيَفَة َحَسَناتِِه فـَيَـُقوُل َهْل تـَْعِرُف فـَيَـُقوُل َأْى َربِّ أَْعِرُف . قَاَل فَِإىنِّ َقْد َستَـْرتـَُها َعَلْيَك ِىف الدُّنـَْيا َوِإىنِّ أَغْ 
  متفق عليه .) َناَدى Qِِْم َعَلى ُرُءوِس اخلَْالَِئِق َهُؤَالِء الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى اللَِّه َوأَمَّا اْلُكفَّاُر َواْلُمَناِفُقوَن فـَيُـ 

  . ورجَّح الطربيُّ أنَّ اآلية حمَكَمٌة غري مْنُسوخةوقال الثعالبى : 
ا هي خمصَّصة ، وذلك أنَّ قوله تعاىل ( َوِإن تـُْبُدوْا َما ِيف  معناه : مبا هو يف ُوْسعكم ، ُفِسُكْم أَْو ُختُْفوُه )  أَنوهذا هو الصواُب ، وِإمنَّ

، وْحتَت َكْسِبُكم ، وذلك استصحاُب املعتقد ، والِفْكر فيه ، فلما كان اللفظ ممَّا ميكُن أْن تدخل فيه اخلواطُر ، أشَفَق الصحابُة 
على ُحْكِمِه ؛ أنه ال يكلِّف نْفسًا ِإال وْسَعَها ، واخلواطُر  فبنيَّ اللَّه تعاىل هلم ما أراد باآليِة األوىل ، وخصََّصها ، ونصَّ  eوالنيبُّ 

 لْيَسْت هي ، وال دفُعَها يف الُوْسع ، بل هي أمر غالٌب ، وليست مما ُيْكَسُب ، وال ُيْكَتَسُب ، وكان يف هذا البيان فـََرُحُهْم ،
  .وَكْشُف كرQم ، وتأيت اآلية حمكمًة ال َنْسَخ فيها 

يَـْغِفُر (    . رمحتهب )فـَ
  من العصاة .) ِلَمْن َيَشاُء ( 
ُب (    بعدله .) َويـَُعذِّ
  من عباده .) َمْن َيَشاُء ( 
يعين أنه ليس ألحد عليه حق يوجب عليه أن يغفر له ، وليس ألحد عليه حق مينعه من أن يعذبه ، بل امللك له يفعل ما  •

  د .يشاء وحيكم ما يري
كل شيء عّلقه اهللا باملشيئة فإنه مقرون باحلكمة ، أي : أنه ليست مشيئة اهللا مشيئة قال الشيخ ابن عثيمني : ولُيعلم أن   •

َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه جمردة هكذا تأيت عفوًا ، ال ، بل هي مشيئة مقرونة باحلكمة ، والدليل على ذلك قوله تعاىل (
  ّني أن مشيئتهم مبشيئة اهللا بّني أن ذلك مبين على علم وحكمة .) فلما ب ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليماً َحِكيماً 
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َما َكاَن اللَُّه لِيُـْعِجزَُه ِمْن َشْيٍء ِيف السََّماَواِت َوال ِيف فال يعجزه شيء سبحانه ، كما قال تعاىل ( و  ) َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ ( 
  ) . اْألَْرِض إِنَُّه َكاَن َعِليماً َقِديراً 

يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤيت امللك من يشاء وينزعه ممن يشاء ، وينسخ من األحكام ما يشاء : ومن قدرته أنه سبحانه 
ْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتـَْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ مَ ويبقي ما يشاء ، كما قال تعاىل (

ُر ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ    ) . َتَشاُء بَِيِدَك اْخلَيـْ
ملن  ، ومغفرتهه للعباد على ما يبدون وما خيفون ) ألن حماسبت َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  وناسب ختم اآلية بقوله تعاىل ( •

م الدالئل على كمال قدرته عز وجل ، الذي هو من أعظذلك يوم البعث واملعاد  إمنا حيصل، يشاء وتعذيبه ملن يشاء منهم 
.  

  الفوائد :
  عموم ملك اهللا تعاىل .- ١
  أن اهللا ال شريك له يف ذلك امللك .- ٢
  إثبات صفات الكمال هللا تعاىل .- ٣
  الرضا بقضاء اهللا وقدره ، ألننا ملك له تعاىل . - ٤
  عموم علم اهللا تعاىل وسعته . - ٥
  ال يرضي اهللا .احتذير العبد من أن خيفي يف قلبه م - ٦
  إثبات احلساب . - ٧
  إثبات املشيئة هللا تعاىل . - ٨
  إثبات القدرة هللا وعمومها . - ٩
ِه ال نـَُفرُِّق بـَْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا لِ آَمَن الرَُّسوُل ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيِه ِمْن رَبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَمالِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرسُ ( 

َها َما اْكَتَسَبْت رَبـََّنا ال .  َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك رَبـََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصيرُ  ال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَليـْ
َنا ِإْصرًا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَنا رَبـََّنا َوال ُتَحمِّْلنَ  تـَُؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا َأوْ  ا َما ال طَاقََة لََنا ِبِه َأْخطَْأنَا رَبـََّنا َوال َتْحِمْل َعَليـْ

  ) . ينَ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا أَْنَت َمْوالنَا فَاْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِ 
  ] . ٢٨٦ - ٢٨٥[ البقرة : 

 ----------  
  جاءت األحاديث بفضل هاتني اآليتني :

َلٍة َكَفَتاُه ( قَاَل   e، عن النيب  tعن َأيب مسعوٍد الَبْدرِيِّ -أ   متفٌق َعَلْيِه .) َمْن قـََرأَ بِاآليـَتَـْنيِ ِمْن آخر ُسورَِة البَـَقَرِة يف لَيـْ
َلَة ، َوِقيَل : َكَفَتاُه ِمْن ِقياِم اللَّْيِل .: َكَفَتاُه اْلَمْكُروَه تِ  يلق   ْلَك اللَّيـْ

  .أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن : قيل :  وقال ابن حجر
  .أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقا سواء كان داخل الصالة أم خارجها :  وقيل
   .إلميان واألعمال إمجاالً عليه من امعناه أجزأتاه فيما يتعلق باالعتقاد ملا اشتملتا :  وقيل
  .معناه كفتاه كل سوء  وقيل
  .كفتاه شر الشيطان   : وقيل



 ٥٠٣

  . دفعتا عنه شر اإلنس واجلن  وقيل
  .وقيل من الشيطان وقيل من اآلفات وحيتمل من اجلميع ، قيل معناه كفتاه من قيام الليل  : النوويوقال 

  .لليل ، وليس بشيء ا يؤذيه ، وقيل : كفتاه من قيام االصحيح : أن معناها كفتاه من شر م:  وقال ابن القيم
َنَما ِجْربيُل  (ن ابِن َعبَّاٍس رضي اهللا عنهما وع-ب َع نَقيضًا ِمْن َفوِقِه ، فـََرَفَع رَأَسُه ، فـََقاَل : َهَذا  eقَاِعٌد ِعْنَد النيب  uبـَيـْ مسَِ

ِإالَّ اليَـْوَم ، فَنزَل منُه َملٌك ، فقاَل : هذا َملٌك نَزَل إىل األرِض مل يْنزْل قّط إالّ اليوَم َفَسلََّم  بَاٌب ِمَن السََّماِء فُِتَح اليَـْوَم وَملَْ يـُْفَتْح َقطٌّ 
َلَك : فَاِحتَُة الِكَتاِب ، َوَخواتِيُم ُسورَِة البَـَقرَ  َها ِإالَّ أُْعِطيَته ِة ، َلْن تـَْقَرَأ ِحبَ وقال : أْبِشْر بُِنورَْيِن أُوتِيتَـُهَما ملَْ يُؤتـَُهَما َنيبٌّ قـَبـْ رواه  )ْرٍف ِمنـْ

  مسلم .
َها يـَْنَتِهى َما يـُْعرَُج  يَ انـُْتهِ  eَلمَّا ُأْسرَِى ِبَرُسوِل اللَِّه ( َعْن َعْبِد اللَِّه قَاَل و -ج بِِه ِإَىل ِسْدرَِة اْلُمْنتَـَهى َوِهَى ِىف السََّماِء السَّاِدَسِة ِإلَيـْ

َها قَاَل ( ِإْذ يـَْغَشى السِّْدرََة َما يـَْغَشى ِبِه ِمَن اَألْرِض فـَيُـْقَبُض مِ  َها يـَْنَتِهى َما يـُْهَبُط بِِه ِمْن فـَْوِقَها فـَيُـْقَبُض ِمنـْ َها َوِإلَيـْ ) قَاَل فـَرَاٌش ِمْن نـْ
ِه ِفَر ِلَمْن ملَْ ُيْشرِْك بِاللَِّه ِمْن أُمَّتِ ـورَِة اْلبَـَقَرِة َوغُ َخَواتِيَم سُ  يَ الصََّلَواِت اخلَْْمَس َوأُْعطِ  يَ أُْعطِ  :َثالَثاً  eَرُسوُل اللَِّه  يَ َذَهٍب . قَاَل فَُأْعطِ 
  ) رواه مسلم .َشْيئاً اْلُمْقِحَماُت 

  . الكبائر من الذنوب اليت تقحم صاحبها يف النار أي تلقيه فيها) ْلُمْقِحَماُت ( ا
  ) رواه أمحد . نز حتت العرشعطيت خواتيم سورة البقرة من ك( أ eعن أيب ذر قال: قال رسول اهللا و -د
خيلق السماوات واألرض بألفي عام أنزل منه آيتني ختم  إن اهللا كتب كتابا قبل أن( قال  eعن النعمان بن بشري عن النيب و -هـ

  . رواه الرتمذى و ابن حبان) دار ثالث ليال فيقرQا شيطان  Qما سورة البقرة وال يقرآن يف
  أي : بالذي أنزل إليه من ربه من الوحي وهو القرآن والسنة املطهرة .) ْنِزَل ِإلَْيِه ِمْن رَبِِّه آَمَن الرَُّسوُل ِبَما أُ (  

  . eواملراد بالرسول هنا : حممد 
  واملؤمنني . eيف هذه ثناء من اهللا على رسوله و  •
من ربه من الوحي ، وانقادوا  eل إليه عطف على الرسول ، أي : وآمن املؤمنون الذين حققوا اإلميان مبا أنز ) َواْلُمْؤِمُنوَن ( 

  لذلك ظاهراً وباطناً .
  واملؤمنون آمن باهللا . eأي : كل من الرسول ) ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه ( 

  واإلميان باهللا يتضمن عدة أمور :
  اإلميان بوجود اهللا دون شك وال ريب .األمر األول : 

  س .وقد دل على وجوده سبحانه الفطرة والعقل والشرع واحل
( ما من مولود يولد إال يولد  eأما الفطرة : فإن كل خملوق قد فطر على اإلميان خبالقه من غري سبق تفكري أو تعليم ، وقد قال 

  على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينّصرانه أو ميجسانه ) متفق عليه .
ن خالق أوجدها ، إذ ال ميكن أن توجد بنفسها ، ألن وأما العقل : فألن هذه املوجودات واملخلوقات سابقها والحقها البد هلا م

أَْم الشيء ال خيلق نفسه ، وال ميكن أن توجد صدفة ، ألن كل حادث البد له من حمِدث، وكل موجود البد له من موِجد . (
  ) . ُخِلُقوا ِمْن َغْريِ َشْيٍء أَْم ُهُم اْخلَالُِقونَ 

  تعاىل .و اعني وغوث املكروبني ما يدل داللة قاطعة على وجوده سبحانه وأما احلس : فإننا نسمع ونشاهد من إجابة الد
َناُه َوأَْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيمِ قال تعاىل ( َنا َلُه فـََنجَّيـْ   ) . َونُوحاً ِإْذ نَاَدى ِمْن قـَْبُل فَاْسَتَجبـْ
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! هلك املال وجاع العيال فادع اهللا لنا ، فرفع خيطب فقال : يا رسول اهللا  eوعن أنس ( أن أعرابيًا دخل يوم اجلمعة والنيب 
  ) متفق عليه . عا فثار السحاب ونزل املطر ...يديه ود

  وأما داللة الشرع : فألن الكتب السماوية كلها ناطقة بذلك .
  اإلميان بربوبية اهللا تعاىل . األمر الثاني :

 مالك إال اهللا ، وال مدبر إال اهللا ، فهو خالق كل شيء ومالكه أي : بأنه الرب ال شريك له وال معني ، فال خالق إال اهللا ، وال
  ومدبره .

  ) . َأال َلُه اْخلَْلُق َواْألَْمرُ قال تعاىل (
  ) . َذِلُكُم اللَُّه رَبُُّكْم لَُه اْلُمْلُك َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما َميِْلُكوَن ِمْن ِقْطِمريٍ وقال تعاىل (

  ) . َباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ تَـ وقال تعاىل ( 
  اإلميان بألوهيته . األمر الثالث :

  أي : بأنه اإلله احلق ال شريك له ، فكل من اختذ إهلاً مع اهللا فألوهيته باطلة .
  ) . ْن ُدونِِه ُهَو اْلَباِطُل َوَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبريُ َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو احلَْقُّ َوَأنَّ َما يَْدُعوَن مِ قال تعاىل (

  اإلميان بأمسائه وصفاته . األمر الرابع :
من األمساء والصفات على الوجه الالئق به من غري حتريف وال  eأي : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه يف كتابه أو وصفه به رسوله 

  تعطيل وال تكييف وال متثيل .
ذا األمر وسيأيت مزيد حبث هل[) . َزْوَن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ ْـ وُه Qَِا َوَذُروا الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن ِيف َأْمسَائِِه َسُيجـَولِلَِّه اْألَْمسَاُء احلُْْسَىن فَاْدعُ قال تعاىل ( 

  ] .إن شاء اهللا
  اهللا طائعني له متذللني له . املالئكة : عامل غييب خلقوا من نور ، جعلهم )َوَمالِئَكِتِه ( 

  واإلميان Qم يتضمن عدة أمور :
  اإلميان بوجودهم ، فمن أنكر وجودهم فهو كافر ألنه مكذب هللا ولرسوله . أوًال :
  اإلميان مبن علمنا امسه منهم كجربيل وإسرافيل ومن مل نعلم امسه نؤمن Qم إمجاًال . ثانياً :
أنه رآه على صفته اليت خلقه اهللا عليها وله ستمائة  5eم ، كصفة جربيل ، فقد أخرب النيب اإلميان مبا علمنا من صفا ثالثًا :

  جناح وقد سد األفق .
  اإلميان مبا علمنا من أعماهلم اليت يقومون Qا بأمر اهللا تعاىل كتسبيحه والتعبد له ليًال وMاراً بدون ملل وال فتور . رابعاً :

ب : هو التصديق اجلازم بأن هللا كتبًا أنزهلا على أنبيائه ورسله ، وهي من كالمه حقيقة ، وأMا نور وهدى اإلميان بالكت )وَُكُتِبِه ( 
جمملة إال ما مسي منها وهي : التوراة أنزلت على  ، وأن ما تضمنته حق وصدق ، وال يعلم عددها إال اهللا ، وأنه جيب اإلميان Qا

  . eور أنزلت على داود ، والقرآن أنزل على حممد موسى ، واإلجنيل أنزلت على عيسى ، والزب
ي أَنـَْزَل ِمْن قـَْبُل َوَمْن َيْكُفْر بِاللَِّه يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نـَزََّل َعَلى َرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَّذِ قال تعاىل ( 

  ) . َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر فـََقْد َضلَّ َضالال بَِعيداً  َوَمالِئَكِتِه وَُكُتِبهِ 
  الرسل يتضمن عدة أمور :باإلميان )  َوُرُسِلهِ ( 

  أن رسالتهم حق من عند اهللا تعاىل ، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر برسالة اجلميع . أوًال :
  فجعلهم اهللا مكذبني جلميع الرسل ، مع أنه مل يكن رسول غريه حني كذبوه . )  َكذََّبْت قـَْوُم نُوٍح اْلُمْرَسِلنيَ كما قال تعاىل (  
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اإلميان مبن علمنا امسه منهم بامسه ، وقد ذكر اهللا يف كتابه مخسة وعشرين نبيًا ورسوًال ، وأما ما مل نعلم امسه فنؤمن به  ثانيًا :
َوُرُسًال َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمْن قـَْبُل َوُرُسًال ملَْ م إال اهللا قال تعاىل (إمجاًال ، فاهللا أرسل رسًال مل يقصصهم علينا وال يعلم عدده

  ) . نـَْقُصْصُهْم َعَلْيَك وََكلََّم اللَُّه ُموَسى َتْكِليماً 
رسلوا إليه جهله قال تعاىل اإلميان بأMم بلغوا مجيع ما أرسلوا به على ما أمرهم اهللا به ، وأMم بينوا بياناً ال يسع أحداً ممن أ ثالثًا :

َا َعَلى َرُسولَِنا اْلَبالُغ ا(   ) . ْلُمِبنيُ َوَأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َواْحَذُروا فَِإْن تـََولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أَمنَّ
فرقون بني أحد منهم، فيؤمنون ببعض ويكفرون ال يفاملؤمنون يصدقون جبميع األنبياء والرسل ، ) ال نـَُفرُِّق بـَْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه ( 

اخلري، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن  ُبل ببعض، بل اجلميع عندهم صادقون بارون راشدون َمْهديون هادون إىل سُ 
أمته على  خامت األنبياء واملرسلني، الذي تقوم الساعة على شريعته، وال تزال طائفة من eاهللا، حىت ُنسخ اجلميع بشرع حممّد 

  .احلق ظاهرين
 بِبَـْعٍض َوَنْكُفُر ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن بِاللَِّه َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن أَْن يـَُفرُِّقوا بـَْنيَ اللَِّه َوُرُسِلِه َويـَُقوُلوَن نـُْؤِمنُ وهذا خبالف الذين قال اهللا عنهم ( 
  ) . َسِبيالً بِبَـْعٍض َويُرِيُدوَن َأْن يـَتَِّخُذوا بـَْنيَ َذِلَك 

  أي : وقال الرسول واملؤمنون .) َوقَاُلوا ( 
) أي : وانقدنا لذلك جبوارحنا فعًال للمأمورات وتركاً َوَأَطْعَنا أي : مسعنا ما أمرتنا به ، وما Mيتنا عنه () َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ( 

  للمحظورات .
  هي االمتثال واالنقياد .فالفرق بني السمع والطاعة ، أن السمع هو القبول ، والطاعة  •

َا َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِنَني ِإَذا ُدُعوا ِإَىل اللَِّه َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم قولوا مسعنا وأطعنا ، كما قال تعاىل (ي وهكذا صفات أهل اإلميان أن ِإمنَّ
ْعَنا َوَأَطْعَنا َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  نَـُهْم َأْن يـَُقولُوا مسَِ   .)  بـَيـْ

ميَاِن َأنْ وقال عنهم ( ْعَنا ُمَناِدياً يـَُناِدي ِلْإلِ   ) .آِمُنوا ِبَربُِّكْم فَآَمنَّا  رَبـََّنا ِإنـََّنا مسَِ
َناُكْم ِبقُ خبالف املكذبني من اليهود وغريهم الذين قال اهللا عنهم ( وٍَّة َواْمسَُعوا َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم َورَفـَْعَنا فـَْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما آتـَيـْ

َنا ْعَنا َوَعَصيـْ   ) . قَاُلوا مسَِ
َر ُمْسَمعٍ وقال تعاىل عنهم ( َنا َواْمسَْع َغيـْ ْعَنا َوَعَصيـْ   .)  ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا ُحيَرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َويـَُقوُلوَن مسَِ

  الذنب والتجاوز عنه . أي : نسألك غفرانك ، واملغفرة : سرت) ُغْفَراَنَك رَبـََّنا ( 
  أي : إليك املرجع واملآب يوم يقوم احلساب .)  َوِإلَْيَك اْلَمِصيرُ ( 

  ) . َواتـَُّقوا يـَْوماً تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَىل اللَّهِ كما قال تعاىل (
  ) . َوِإَىل اللَِّه تـُْرَجُع اْألُُمورُ وقال تعاىل (
  ) . ُمورُ َأال ِإَىل اللَِّه َتِصُري اْألُ  وقال تعاىل (

  . خبلقه ورأفته Qم وإحسانه إليهم أي: ال يكلف أحًدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعاىل )ال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها ( 
  ) . فَاتـَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم َواْمسَُعوا َوَأِطيُعواكما قال تعاىل (

  ) . ِيف الدِّيِن ِمْن َحرَجٍ  َوَما َجَعَل َعَلْيُكمْ وقال تعاىل (
  ) . َما يُرِيُد اللَُّه لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرَجٍ وقال تعاىل ( 
  ) . يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ وقال تعاىل (
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أي: هو  )ُفوُه ُحيَاِسْبُكْم ِبِه اللَّهَما ِيف أَنـُْفِسُكْم أَْو ختُْ  َوِإْن تـُْبُدوا( وهذه هي الناسخة الرافعة ملا كان أشفق منه الصحابة، يف قوله 
وإن حاسب وسأل لكن ال يعذب إال مبا ميلك  الشخص دفعه، فأما ما ال ميكن دفعه من وسوسة النفس وحديثها، فهذا ال 

  يكلف به اإلنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من اإلميان.
  . ن خريأي: م )َلَها َما َكَسَبْت ( 
َها َما اْكَتَسَبْت (    . أي: من شر )َوَعَليـْ
العبد به ، وجاءت بعليها يف السيئات ألMا مما يضر لها يف احلسنات ألMا مما ينتفع وجاءت العبارة بقال في التسهيل :  •

جلة ، حسبما العبد ، وإمنا قال يف احلسنات كسبت ويف الشّر اكتسبت ، ألّن يف االكتساب ضرب من االعتمال واملعا
فالسيئات فاعلها يتكلف خمافة أمر اهللا ، ويتعّداه خبالف احلسنات ، فإنه فيها على اجلاّدة من غري ، تقتضيه صيغة افتعل 

أو ألّن السيئات جيّد يف فعلها مليل النفس إليها ، فجعلت لذلك مكتسبة ، وال مل يكن اإلنسان يف احلسنات  ، تكلف 
  ل .فيه على االعتمات مبا ال داللة كذلك : وصف

    أي : ربنا .) رَبـََّنا ( 
  أي : ال تعاقبنا .) ال تـَُؤاِخْذنَا ( 
  النسيان : ذهول القلب عن شيء معلوم .) ِإْن َنِسيَنا ( 
  . أي: إن تركنا فرًضا على جهة النسيان، أو فعلنا حراًما كذلك )  رَبـََّنا ال تـَُؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا: (  قال ابن كثير •
  اخلطأ : الوقوع يف املخالفة من غري قصد ، إما جلهل أو غري ذلك .) َأْو َأْخطَْأنَا ( 

  ويف حديث أيب هريرة : قال اهللا تعاىل : نعم ، ويف حديث ابن عباس : قال اهللا : قد فعلت .
  ويف احلديث ( إن اهللا جتاوز ألميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجه .

َنا ِإْصرًا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَنا رَ (  أي: ال تكّلفنا من األعمال الشاقة وإن أطقناها، كما شرعته  )بـََّنا َوال َتْحِمْل َعَليـْ
أرسلته  نيب الرمحة بوضعه يف شرعه الذي eلألمم املاضية قبلنا من األغالل واآلصار اليت كانت عليهم، اليت بعثَت نبَيك حممًدا 

  به، من الدين احلنيف السهل السمح.
  م .نعقال اهللا: :  قال eوقد ثبت يف صحيح مسلم، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا 

  . قد فعلت:  قال اهللا:  قال eوعن ابن عباس، عن رسول اهللا 
أجساداً ، وأقل احتماًال ، وهذا يف  قال ابن تيمية : أي : ال تكلفنا من اآلصار اليت يثقل محلها ما كلفته من قبلنا ، فإنا أضعف

  األمر والنهي والتكليف .
  اإلصر : الشيء الثقيل الشاق الذي يعجز اإلنسان عن حتمله من األوامر والنواهي والتكاليف الشرعية . •

ل الذي محلته على الذين من قبلنا من ( الكاف ) للتشبيه ، مبعىن ( مثل ) أي : مث )َكَما َمحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَنا قوله تعاىل (
  اليهود والنصارى وغريهم .

من ذلك أن اهللا جعل من شروط قبول توبة بين إسرائيل قتل أنفسهم ، أي : قتل بعضهم بعضاً ، حىت إن الرجل يقتل أخاه  •
َاذُِكُم اْلِعْجَل فـَُتوبُوا ِإَىل بَارِِئُكْم فَاقْـتُـُلوا أَنـُْفَسُكْم َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه يَا قـَْوِم ِإنَُّكْم ظََلْمُتْم أَنـُْفسَ قال تعاىل ( ،وأباه ُكْم بِاختِّ

ٌر َلُكْم ِعْنَد بَارِِئُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ    ) . َذِلُكْم َخيـْ
  ري األمة بعظيم فضل اهللا عليها ، وما ميزها به من بني األمم .تذك) َكَما َمحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَنا ( واحلكمة من قوله •
  ه .ء، ال تبتلينا مبا ال قبل لنا بأي: من التكليف واملصائب والبال )رَبـََّنا َوال ُتَحمِّْلَنا َما ال طَاَقَة لََنا ِبِه ( 
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  . ينك مما تعلمه من تقصرينا وزللناأي: فيما بيننا وب )َواْعُف َعنَّا ( 
  أي : جتاوز عما ارتكبنا من املنهيات .) ْغِفْر لََنا َوا( 
  برمحتك الواسعة .)  َواْرَحْمَنا( 
ألفاظ متقاربة املعىن وبينها من الفرق أّن العفو ترك املؤاخذة  )واعف َعنَّا واغفر لََنا وارمحنآ  قوله تعاىل (قال في التسهيل :  •

  م .جتمع ذلك مع التفضيل باإلنعا محةبالذنب ، واملغفرة تقتضي مع ذلك السرت ، والر 
أي: فيما ُيْسَتقبل، فال توقعنا بتوفيقك يف ذنب آخر، وهلذا قالوا: إن املذنب حمتاج إىل ثالثة : ( وارمحنا ) قال ابن كثير  •

  ه.أشياء: أن يعفو اهللا عنه فيما بينه وبينه، وأن يسرته عن عباده فال يفضحه به بينهم، وأن يعصمه فال يوقعه يف نظري 
  ك .كالن، وال حول وال قوة لنا إال بأي: أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت املستعان، وعليك التّ  )أَْنَت َمْوالنَا ( 
) وقال سبحانه  اللَُّه َوِيلُّ الَِّذيَن آَمُنواواملراد بالوالية هنا الوالية اخلاصة ، وهي والية اهللا عز وجل للمؤمنني كما قال تعاىل ( •

  ) . ِلَك بَِأنَّ اللََّه َمْوَىل الَِّذيَن آَمُنوا َوَأنَّ اْلَكاِفرِيَن ال َمْوَىل َهلُمْ ذَ (
 يفأي: الذين جحدوا دينك، وأنكروا وحدانيتك، ورسالة نبيك، وعبدوا غريك، وأشركوا معك )  فَاْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ ( 

بة عليهم يف الدنيا واآلخرة، قال اهللا: نعم. ويف احلديث الذي رواه مسلم، عن ابن عبادك، فانصرنا عليهم، واجعل لنا العاق
  عباس: "قال اهللا: قد فعلت".

  فنعم املوىل تبارك وتعاىل ونعم النصري ملن عبده وتوكل عليه واعتصم به . •
  ) . ِصريُ َواْعَتِصُموا بِاللَِّه ُهَو َمْوالُكْم فَِنْعَم اْلَمْوَىل َونِْعَم النَّ قال تعاىل (

  ) . َوِإْن تـََولَّْوا فَاْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمْوالُكْم نِْعَم اْلَمْوَىل َونِْعَم النَِّصريُ وقال تعاىل (
ُر النَّاِصرِينَ وقال تعاىل (   ) . َبِل اللَُّه َمْوالُكْم َوُهَو َخيـْ

واآلخرة ؛ ألMّم إذا نصروا على العدّو ، فقد طاب ووجه االهتمام Qذه الدعوة أMّا جامعة خلريي الدنيا قال ابن عاشور :  •
  عيشهم وظهر دينهم ، وسلموا من الفتنة ، ودخل الناس فيه أفواجاً. 

  الفوائد :
  أن حممد مكلف باإلميان مبا أنزل إليه . - ١
  أن القرآن كالم اهللا . - ٢
  أن القرآن منزل غري خملوق . - ٣
  إثبات علو اهللا . - ٤
  . e إثبات رسالة النيب - ٥
  إثبات املالئكة . - ٦
  أن من صفات املؤمنني السمع والطاعة . - ٧
  أن كل أحد حمتاج إىل مغفرة اهللا . - ٨
  أن املرجع واملصري إىل اهللا . - ٩
  إثبات البعث . -١٠
  بيان رمحة اهللا بعباده . -١١
  أنه ال واجب مع العجز . -١٢
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  يسر الدين اإلسالمي . -١٣
  نقصان . أن لإلنسان ما كسب دون -١٤
  رفع املؤاخذة بالنسيان . -١٥
  أن النسيان وارد على البشر . -١٦
  امتنان اهللا على هذه األمة برفع اآلصار . -١٧
  سؤال اهللا العافية . -١٨
  أن املؤمن ال ويل له إال اهللا . -١٩
  أنه جيب اللجوء إىل اهللا . -٢٠
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