
 
 

 1000صفحة : 
 
ومجلة (وهللا أركسهم مبا كسبوا) حالية، أي إن كنتم اختلفتم فيهم فاهلل قد ردهم إىل حاهلم السوآى، ألن معىن أركس  رد   

إىل الرك ، والرك  قريب من الرج . ويف حديث الصحيح يف الروث  إن هذا رك   وقيس:: معسىن أركس  ، س ، أي رد 
د جع: هللا ردهم إىل ال فر جزاء لسسوء اتتقسادهم وقلسة إخمصسهم مسل رصسولهللا صسل  هللا ردا شنيعا، وهو مقارب لألول. وق

، فسسسان األت سسسال  توالسسسد مسسسن جنسسسسها، فالع سسس: الصسسساا عم  سسسزئدأي الصسسسا ا ، والع سسس: السسسسي  عم مبنتهسسس  -تليسسسهللا وصسسسلم
 هللا. املعاصي، وهلذا   رر يف القرآن اإلخبار تن كون الع : صببا يف  لوغ الغائ  من جنس

وقولسهللا (أ ريسدون أن وسسدوا مسن أ سس: هللا) اصستينناش  يسسال ،مسو تسن اللسسوي والتعهيسب السسذي يف قولسهللا (ف سسا ل سم يف املنسسافق    
فينتسسس )، ألن السسسسامع  يبقبسسسون  يسسسان وجسسسهللا اللسسسوي، ويتسسسساءلون ت سسسانيا يتدسسسذون تسسسو هسسس  ء املنسسسافق . وقسسسد دل ا صسسستفهاي 

فة هي حم: ا صتينناش البيسال، و قسديرها: إ سم قسد أ سلهم هللا، أ ريسدون أن وسدوا اإل، اري املموب ابللوي تل  مجلة حمذو 
من أ : هللا،  ناء تلس  أن قولسهللا (وهللا أركسسهم) لسي  املسراد منسهللا أ،سهللا أ سلهم،  س: املسراد منسهللا أصساء حساهلم، وصسوء ا سال أمسر 

 جم : يفتقر إىل البيان، في ون فص: اجل لة فص: ا صتينناش. 
ىن (وهللا أركسسهم) أ،سهللا ردهسم إىل ال فسر، كا،ست مجلسة (أ ريسدون) اصستيننافا ا تسدا يا، ووجسهللا الفصس: أ،سهللا إقبسال وإن جعلت مع 

 تل  اللوي واإل، ار،  عد مجلة (وهللا أركسهم) اليت هي خربية، فالفص: ل  ال ا ،قطاع  ختمش الغر  . 
يسسساء حسسج يهسسساجروا يف صسسبي: هللا فسسسان  ولسسوا فدسسسذوهم (ودوا لسسو   فسسسرون ك سسا كفسسسروا فت و،سسون صسسسواء فسسم  تدسسسذوا مسسنهم أول 

 [). 89واقتلوهم حيث وجدمتوهم و   تدذوا منهم وليا و  ،صريا]
األظهر أن   ري (ودوا) تا سد إىل املنسافق  يف قولسهللا (ف سال م يف املنسافق  فينتس ). فذسح هللا هسذا الفريسمل فسوتلم املسسل    

 من يستطيعون رده من املسل   إىل ال فر.  أب م مذ رون ال فر، وأ م حياولون رد
وتليهللا فقولهللا (فم  تدذوا منهم أولياء حج يهاجروا يف صبي: هللا) إن مح: تل  ظاهر املهساجرأي   يناصسب إ  مسا  قسدي يف  

صسسبب النسسزول تسسن جماهسسد وا سسن تبسسام، و  يناصسسب مسسا يف الصسسحيح تسسن ليسسد  سسن جل سست، فتعسس   ويسس: املهسساجرأي ابجلهسساد يف 
بي: هللا، فاهلل    املسسل   تسن و يستهم إىل أن ورجسوا يف صسبي: هللا يف تسزوأي  قسل  عسد ،سزول اويسة ألن تسزوأي أحسد، السيت ص

 اخنزل تنها تبد هللا  ن أيب وأصحا هللا، قد مذت قب: ،زول هذه السورأي. 
ن أ س: هللا)، ويف جا،سب حماولسة املنسافق  وما أ لغ التعبري يف جا،ب حماولسة املس من  ابإلرادأي يف قولسهللا (أ ريسدون أن وسدوا مس 

ابلود، ألن اإلرادأي ينمو تنها الفع:، فامل منون يستقر ون حصول اإلميان من املنافق ، ألن اإلميان قريب من فطسرأي النسام، 
إ  متنيسسا، واملنسافقون يعل سسون أن املسس من    ير سسدون تسسن ديسسنهم، ويسسرون مسسنهم حمبسستهم إئه، فلسسم ي سسن  لسسبهم   فسسري املسس من  

 فعرب تنهللا ابلود اجملرد. 
 ومجلة (فت و،ون صواء)  فيد  كيد مذ ون قولهللا (مبا كفروا) قصد منها حتذير املسل   من الوقوع يف حبالة املنافق .  
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ي، وقولهللا (فم  تدذوا منهم أولياء حج يهاجروا يف صبي: هللا) أقاي هللا لل سسل    سهللا تممسة تلس  كفسر املتنساهرين ابإلصسم 
حسج   يعسود  يسسنهم ا خستمش يف شسسو م، وهسي تممسة  ينسسة، فلسم يبسسمل مسن النفساف شسسيء مسستور إ  ،فسساف منسافقي املدينسسة. 
واملهساجرأي يف صسسبي: هللا هسي ا سسروك مسسن م سة إىل املدينسسة  قصسد مفارقسسة أهسس: م سة، ولسسذل  قسال (يف صسسبي: هللا) أي ألجسس: 

  الوصول إىل هللا، أي إىل دينهللا الذي أراده.
وقولهللا (فان  ولوا) أي أتر وا تن املهاجرأي. وهذا إ،سذار هلسم قبس: م اخسذوم، إني املعسىن: فسو لغوهم هسذا ا  سم فسان أتر سوا  

تنسسهللا وي يتقبلسسوه فدسسذوهم واقتلسسوهم، وهسسذا يسسدل تلسس  أن مسسن صسسدر منسسهللا شسسيء حيت سس: ال فسسر   ي اخسسذ  سسهللا حسسج يتقسسدي لسسهللا، 
 هللا ي اخذ  هللا، مث يستتاب. وهو الذي أفج  هللا صحنون. ويعرش مبا صدر منهللا، ويعذر إليهللا، فان التزم

 والويل: املوايل الذي يذل تنده مو ه صره وممور هللا. والنصري الذي يدافل تن وليهللا ويعينهللا.  
   
 

 1001صفحة : 
 
هللا (إ  الذين يصلون إىل قوي  ين م و ينهم ميثاف أو جاءوكم حصر  صدورهم أن يقا لوكم أو يقا لوا قسومهم ولسو شساء   

[) ا صستثناء 90لسلطهم تلي م فلقا لوكم فان اتتزلوكم فلم يقا لوكم وألقوا إلي م السلم ف ا جع: هللا ل م تليهم صبيم]
من األمر يف قولهللا (فدذوهم واقتلوهم) أي: إ  الذين آمنوا وي يهاجروا. أو إ  الذين ار دوا تل  أدابرهم إىل م ة  عسد أن 

 قوي ممن تاهدوكم، فم  تعر وا هلم ابلقت:، لينم  نقذوا تهودكم املنعقدأي مل قومهم.  هاجروا، وه  ء يصلون إىل
 ومعىن (يصلون) ينتسبون، مث: معىن ا ص: يف قول أحد  ين ،بهان:            
تحسمل، أي أ   لغا خسلستسي راشسدا                      وصنوي قدميا إنيا مسا ا صس: أي ا،تسسب، وحيت س: أن ي سون مبعسىن ال  

إ  السسذين يلتحقسسون  قسسوي  يسسن م و يسسنهم ميثسساف، فيسسدخلون يف تهسسدهم. فعلسس  ا حت سسال األول هسسم مسسن املعاهسسدين أصسسالة. 
وتل  ا حت ال الثال هم كاملعاهدين ألن معاهد املعاهد كاملعاهد. واملراد ب(الذين يصلون) قوي تري معين ،  : ك: من 

 ذل  قال جماهد: ه  ء من القوي الذين ،زل فيهم (ف ا ل م يف املنافق  فينت ). ا ص:  قوي هلم تهد مل املسل  ، ول
وأما قولهللا (إىل قوي  ين م و ينهم ميثاف) فاملراد  هللا القبا : اليت كان هلم تهد مل املسل  . قال جماهد: ملا ،زلت (ف ا ل م  

ذا عهم إىل همل  ن تومير األصل ي، وكان قد حالف يف املنافق  فينت ) اوية خاش أولين  الذين ،زلت فيهم، فذهبوا  ب
النيب صل  هللا تليهللا وصلم تل : أن   يعينهللا و  يع  تليهللا، وأن من جلو إىل همل من قومهللا وتريهم فلهللا من اجلوار مث: ما 

د،ة مل املسل  ، لهللا. وقي:: أريد ابلقوي الذين  ين م و ينهم ميثاف خزاتة، وقي::  نو   ر  ن ليد مناءأي كا،وا يف صلح وه
وي ي و،وا آمنوا يومينذ. وقي:: هم  نو مدجل إني كان صراقة  ن مالس  املسدجلي قسد تقسد تهسدا مسل رصسول هللا صسل  هللا تليسهللا 
وصلم لقومهللا  ين مدجل  عد يوي  در، تل  أن   يعينوا تل  رصول هللا، وأ م إن أصل ت قريش أصل وا وإن ي  سلم قسريش 

 ختمن قلوب قريش تليهم. واألوىل أن مجيل هذه القبا : مم ول لآلية. فهم   يسل ون، لينم 
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ومعىن (أو جاؤوكم حصسر  صسدورهم أن يقسا لوكم) اأ: أو جساءوا إىل املدينسة مهساجرين ول سنهم شسر وا أن   يقسا لوا مسل  
د،وا قبا س: مسن العسرب  لفسا امل من  قومهم فاقبلوا منهم نيل . وكان هذا رخصة هلم أول اإلصمي، إني كان املسل ون قد هسا

هلسسم، وملسسن دخسس: يف تهسسدهم، فل سسا قسسوي اإلصسسمي صسسار اجلهسساد مسسل املسس من  واجبسسا تلسس  كسس: مسسن يسسدخ: يف اإلصسسمي، أمسسا 
املسل ون األولون مسن املهساجرين واأل،صسار ومسن أصسل وا وي يمسب وا هسذا المسرل فسم  مس لهم الرخصسة، وهسم السذين قسا لوا 

 ممركي م ة وتريها. 
قرأ اجل هور (حصر )  صيغة فع: املذي املقبن  تساء  ،يسث الفعس: وقسرأه يعقسوب (حصسرأي)  صسيغة الصسفة و ساء  ،يسث و  

 . -الوصف يف آخره منصو ة منو،ة
 و(حصر ) مبعىن  اقت وحرجت.  
تسسال و(أن يقسسا لوكم) جمسسرور عسسذش تسسن، أي  سساقت تسسن قتسسال م، ألجسس: أ سسم م منسسون   ير سسون قتسسال إخسسوا م، وتسسن ق 

قومهم أل سم مسن ،سسب واحسد، فعنسم تلسيهم قتساهلم. وقسد دل قولسهللا (حصسر  صسدورهم) تلس  أن نيلس  تسن صسدف مسنهم. 
وأريسد  س  ء  نسو مسسدجل: تاهسدوا رصسول هللا صسل  هللا تليسسهللا وصسلم تلس  نيلس ، وقسسد تسذرهم هللا  سذل  إني صسدقوا، و سس  هللا 

وي قد كا،وا أتداء هلم فصاروا صل ا يودو م، ول نهم ع ون قتال  عاىل لل  من  فا دأي هذا التسدري الذي صدر هلم من ق
قسسومهم فقسسال (ولسسو شسساء هللا لسسسلطهم تلسسي م فلقسسا لوكم)، ولسسذل  أمسسر املسس من    سسف أيسسديهم تسسن هسس  ء إن اتتزلسسوهم وي 

 ريهم حيث وجدوهم. يقا لوهم، وهو معىن قولهللا (ف ا جع: هللا ل م تليهم صبيم) أي إنيان  عد أن أمر امل من   قتال ت
والسسبي: هنسسا مسستعار لوصسسيلة امل اخسذأي، ولسسذل  جساء يف خسسربه عسرش ا صسستعمء دون حسرش الغايسسة، وصسيوم ال سسمي تليسسهللا  

 تند قولهللا  عاىل (ما تل  احملسن  من صبي:) يف صورأي  راءأي. 
   
 

 1002صفحة : 
 
إىل الفتنسسة أركسسسوا فيهسسا فسسان ي يعتزلسسوكم ويلقسسوا إلسسي م (صسستهدون آخسسرين يريسسدون أن عمنسسوكم وعمنسسوا قسسومهم كسس: مسسا ردوا   

[)  هس  ء فريسسمل 91السسلم وي فسوا أيسسديهم فدسذوهم واقتلسسوهم حيسث  قفت سسوهم وأولسين م جعلنسسا ل سم تلسسيهم صسلطاان مبينسسا]
لسسود آخسسر   صسسعي هلسسم إ  يف خويصسستهم، و  يعبسسوون  غسسريهم، فهسسم ينهسسرون املسسودأي لل سسسل   ليسسومنوا تسسزوهم، وينهسسرون ا

لقومهم ليومنوا تا لتهم، وما هم مبدلص  الود ألحسد الفسريق ، ولسذل  وصسفوا ةرادأي أن عمنسوا مسن املس من  ومسن قسومهم، 
فم هم هلم إ  حنوظ أ،فسهم، يلتحقون ابملسل   يف قذاء لباان  هلم فينهرون اإلميسان، مث يرجعسوا إىل قسومهم فري سدون 

ردوا إىل الفتنة أركسوا فيها). وقد مر  يان معىن (أركسوا) قريبا. وه  ء هم تطفان و نو إىل ال فر، وهو معىن قولهللا (كل ا 
أصد ممن كا،وا حول املدينة قب: أن ولص إصممهم، و نو تبد الدار من أه: م ة. كا،وا ع سون املدينسة فينهسرون اإلصسمي 

ه  ء ومعاملة الفريمل املتقسدي يف قولسهللا (إ  السذين يصسلون ويرجعون إىل م ة فيعبدون األصناي. وأمر هللا امل من  يف معاملة 
إىل قوي  يسن م و يسنهم ميثساف) أمسر واحسد، وهسو  سركهم إنيا  ركسوا املس من  وصساملوهم، وقتساهلم إنيا انصسبوهم العسداء، إ  أن هللا 
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م، و  يقا لو م، وجع: المرل  عاىل جع: المرل املفروض ابلنسبة إىل األول : أ م يعتزلون املسل  ، ويلقون إليهم السل
املفسروض ابلنسسبة إىل هس  ء أ سم   يعتزلسون املسسل  ، و  يلقسون إلسيهم السسلم، و  ي فسون أيسديهم تسنهم، ،نسرا إىل ا السسة 
املبقبسسة مسسن كسس: فريسسمل مسسن املسسذكورين. وهسسو افتنسسان  سسديل ي يبسسمل معسسهللا اخسستمش يف ا  سسم ول سسن صسسر  ابخسستمش ا سسال ، 

    ري الفريق . و وصف ما يف
والوجدان يف قولهللا (صتهدون آخرين) مبعىن العثور وا  مع، أي صتطلعون تلس  قسوي آخسرين، وهسو مسن اصستع ال وجسد،  

ويتعدى إىل مفعول واحسد، فقولسهللا (يريسدون) مجلسة يف مو سل ا سال، وصسيوم  يسان  صساريف اصستع ال الوجسدان يف كممهسم 
 داوأي للذين آمنوا) يف صورأي املا دأي. تند قولهللا  عاىل (لتهدن أشد النام ت

 وجيء ابصم اإلشارأي يف قولهللا (وأولين م جعلنا ل م تليهم صلطاان مبينا) لزئدأي متييزهم.  
(والسلطان املب ) هو ا هة الوا حة الدالسة تلس  ،فساقهم، فسم ومس  أن ينسسب املسسل ون يف قتساهلم إىل اتتسداء و فريسمل  

 اجلامعة. 
يقتس: م منسا إ  خطسو ومسن قتس: م منسا خطسو فتحريسر رقبسة م منسة وديسة مسسل ة إىل أهلسهللا إ  أن يصسدقوا  (وما كان مل من أن 

فان كان مسن قسوي تسدو ل سم وهسو مس من فتحريسر رقبسة م منسة وإن كسان مسن قسوي  يسن م و يسنهم ميثساف فديسة مسسل ة إىل أهلسهللا 
[) ا،تقسسال الغسسرض يعيسسد 92وكسسان هللا تلي سسا ح ي سا] وحتريسر رقبسسة م منسسة ف سن ي اسسد فصسسياي شسهرين متتسسا ع   و سسة مسن هللا

،مسسال السسسامل  تفسسنن األتسسراض، فا،تقسس: مسسن حتديسسد أت سسال املسسسل   مسسل العسسدو إىل أح سساي معاملسسة املسسسل    عذسسهم مسسل 
  عض: من وجوب كف تدوان  عذهم تل   عض. 

تسال املتنساهرين ابإلصسمي السذين ظهسر ،فساقهم، فسم واملناصبة    الغرض املنتق: منهللا واملنتق: إليسهللا: أ،سهللا قسد كسان ال سمي يف ق 
جري أن  تموش النف  إىل ح م قت: امل من  ا لسص. وقسد روي أ،سهللا حسدث حسادث قتس: مس من خطسو ابملدينسة انشس  تسن 
حسزالا  أئي القتسال يف المسرخ أخطسو فيسهللا القا س: إني ظسن املقتسول كسافرا. وحسادث قتس: مس من ت سدا ممسن كسان ينهسر اإلميسان، 

دث املمسسار إليسسهللا  قولسسهللا (ئ أيهسسا السسذين آمنسسوا إنيا  سسر تم يف صسسبي: هللا فتبينسسوا) وأن هسسذه اوئ  ،زلسست يف نيلسس ، فتسسزداد وا سسا
 املناصبة و وحا ألن هذه اوية  صري كاملقدمة ملا ورد  عدها من األح اي يف القت:. 

    
 

 1003صفحة : 
 
يف حيسسز مسسا   ي سسون، فقسسال (ومسسا كسسان ملسس من أن يقتسس: م منسسا إ   هسسول هللا  عسساىل أمسسر قتسس: املسسسلم أخسساه املسسسلم، وجعلسسهللا  

خطينا) فهاء  صيغة املبالغة يف النفي، وهي صيغة اجلحود، أي ما وجد مل من أن يقت: م منا يف حال مسن األحسوال إ  يف 
املبالغسة كسون صسفة  حال ا طو، أو أن يقت: قتم من القت: إ  قت: ا طو، ف ان ال مي حصرا وهو حصر ادتا ي مسراد  سهللا

اإلميان يف القا : واملقتول  نايف ا جت اع مل القت: يف ،ف  األمر منافاأي الذدين لقصد اإليذان أبن املس من إنيا قتس: م منسا 
فقد صلب تنهللا اإلميان وما هو مبس من، تلس  تسو(و  يمسرب ا  سر حس  يمسر ا وهسو مس من) فت سون هسذه اجل لسة مسستقلة 
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 ا التمريل،  : هي كاملقدمة للتمريل، لقصد  فنيل حال قت: امل من امل من قتم تري خطا، و  ون ت ا  عدها، تري مراد 
خربيسة لفنسا ومعسسىن، وي سون ا صسستثناء حقيقيسا مسسن ت سوي األحسوال، أي ينتفسسي قتس: املسس من م منسا يف كسس: حسال إ  يف حسسال 

 تدي القصد، وهذا أحسن ما يبدو يف معىن اوية. 
هللا (ومسسسا كسسسان ملسسس من) خسسسربا مسسسرادا  سسسهللا النهسسسي، اصسسستع : املركسسسب يف رلي معنسسساه تلسسس   ريقسسسة اجملسسسال املرصسسس: ولسسس  أن  عسسس: قولسسس 

الت ثيلسي، و عسس: قولسسهللا (إ  خطينسسا)  رشسسيحا لل هسسال: تلسس  تسسو مسسا قسسررانه يف الوجسسهللا األول، فيحصسس: التنبيسسهللا تلسس  أن صسسورأي 
مل  هللا أمر و   ي، يعين إن كان ،وع من قت: امل من مونيوان ا طو   يتعلمل  ا النهي، إني قد تلم ك: أحد أن ا طو   يتعل

فيهللا لل  من، فهو قت: ا طسو، وقسد تلسم أن املدطس    عم فعلسهللا قاصسدا امتثسا  و  تصسياان، فرجسل ال سمي إىل معسىن: ومسا  
وما  عدها كالتفصي: هلا؛ كان مل من أن يقت: م منا قتم  تعلمل  هللا اإلرادأي والقصد عال أ دا، فت ون اجل لة مبدأ التمريل، 

وتل  هذين الوجه    يم : ا صتثناء يف قولهللا (إ  خطينا). ونيهب املفسسرون إىل أن (ومسا كسان ملس من أن يقتس: م منسا) 
مراد  هللا النهي، أي خرب يف معىن اإل،ماء فالتهووا إىل أن ا صتثناء منقطل مبعىن  ل سن  فسرارا مسن اقتذساء مفهسوي ا صستينناء 

 ت: م من م منا خطو، وقد فه ت أ،هللا تري متوهم هنا. إابحة أن يق
وإمنسا جسسيء ابلقيسسد يف قولسسهللا (ومسسن قتسس: م منسا خطينسسا) ألن قولسسهللا (ومسسا كسسان ملسس من أن يقتس: م منسسا إ  خطينسسا) مسسراد  سسهللا ادتسساء  

: ا طسو، ا صر أو النهي ك ا تل ت، ولو كان ا رب تل  حقيقتهللا  صتغىن تن القيد  تصار قت: املس من مبقتذساه يف قتس
 فيستغىن تن  قييده  هللا. 

روى الطربي، والواحدي، يف صبب ،زول هسذه اويسة: أن تياشسا  سن أيب ر يعسة املدزومسي كسان قسد أصسلم وهساجر إىل املدينسة  
قب: ههرأي النيب صل  هللا تليهللا وصلم، وكان أخا أيب جهس: ألمسهللا، فدسرك أ سو جهس: وأخسوه ا سارث  سن همساي وا سارث  سن 

سة يف  لبهللا، فو وه ابملدينة وقالوا لهللا: إن أم  أقس ت أن   ينلها  يت حج  راخ، فسارجل معنسا حسج  ننسر ليد  ن أيب أ،ي
إلي  مث ارجل، وأتطسوه مو قسا مسن هللا أن   يهيهسوه، و  حيولسوا  ينسهللا و س  دينسهللا، فدسرك معهسم فل سا جساولوا املدينسة أو قسوه، 

   فر ابلذي آمنت  هللا  . وكان ا ارث  ن ليسد السده ويعذ سهللا، فقسال ودخلوا  هللا م ة، وقالوا لهللا    تل  من وجلق  حج
تياش للحارث  وهللا   ألقاخ خاليا إ  قتلت   فبقي مب ة حسج خسرك يسوي الفستح إىل املدينسة فلقسي ا سارث  سن ليسد  قبساء، 

ل تيساش إىل رصسول هللا صسل  وكان ا ارث قد أصلم وي يعلم تياش ةصممهللا، فذر هللا تياش فقتلهللا، وملا أتلم أب،هللا مسلم رج
هللا تليهللا وصلم فوخربه ابلذي صنل فنزلت (وما كان مل من أن يقت: م منا إ  خطينا) فت ون هسذه اويسة قسد ،زلست  عسد فستح 

 م ة. 
 ويف ا ن تطية: قي: ،زلت يف الي ان، والد حذيفة  ن الي ان، ح  قتلهللا املسل ون يوي أحد خطو.  
ت يف قذية أيب الدرداء حس  كسان يف صسرية، فعسدل إىل شسعب فوجسد رجسم يف تسنم لسهللا، فح س: ويف رواية للطربي: أ ا ،زل 

تليهللا أ و الدرداء ابلسيف، فقال الرج:    الهللا إ  هللا  فذر هللا فقتلسهللا وجساء  غن سهللا إىل السسرية، مث وجسد يف ،فسسهللا شسيينا فسو   
 إىل النيب صل  هللا تليهللا وصلم فذكر نيل  لهللا، فنزلت اوية. 
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فتحرير رقبة) الفاء را طة جلواب المرل، و( وحترير) مرفوع تل  ا ربية ملبتدأ حمذوش من مجلة اجلواب: لنهور أن وقولهللا ( 
املعىن: فح  هللا أو فمو،هللا حترير رقبة كقولهللا (فصرب مجي:). والتحرير  فعي: من ا رية، أي جع: الرقبة حرأي. والرقبسة أ لقست 

 يقولون، اجلزية تل  الرؤوم تل  ك: رأم أر عة دان،ري. تل  الذا  من إ مف البعض تل  ال :، ك ا 
   
 

 1004صفحة : 
 
ومسن أصسسرار المسسريعة اإلصسسممية حرصسسها تلسس   ع سسيم ا ريسسة يف اإلصسسمي   يفيسسة منتن سسة، فسسان هللا ملسسا  عسسث رصسسولهللا  سسدين    

مت سا رأي: وهسي األصسر يف ا سروب، اإلصمي كا،ت العبودية متفمية يف البمر، وأقي ت تليها  روا  كثريأي، وكا،ت أصسبا ا 
والتصيري يف الديون، والتدطف يف الغارا ، و يل اوابء واألمها  أ ناءهم، والرها ن يف ا وش، والتداين. فو ط: اإلصمي 
مجيل أصبا ا تدا األصر، وأ ق  األصسر ملصسلحة  مسهيل األ طسال، وختويسف أهس: السدتارأي مسن ا سروك تلس  املسسل  ، ألن 

 ا كان يتقي شيينا من تواقب ا روب مث: األصر، قال النا غة:          العريب م
حسسذارا تلسسس  أن    نسسسال مقسسسادم                      و  ،سسسسوم حسسسج ميسسسا حرا سسسرا مث داوى  لسسس  اجلسسسرا  البمسسسرية ةاسسساد   

لواجبة كفسارأي القتس: املسذكورأي هنسا. أصباب ا رية يف مناصبا  دينية مجة: منها واجبة، ومنها مندوب إليها، ومن األصباب ا
وقد جعلت كفارأي قت: ا طو أمرين: أحدمها حتريسر رقبسة م منسة، وقسد جعس: هسذا التحريسر  سد  مسن  عطيس: حسمل هللا يف نيا  
القتي:، فان القتي: تبد من تباد هللا ويرج  من ،سلهللا من يقوي  عبادأي هللا و اتة دينهللا، فلم و: القا : من أن ي ون فو  

هذا الوصف، وقد ،بهست المسريعة  سذا تلس  أن ا ريسة حيساأي، وأن العبوديسة مسو ؛ ف سن  سسبب يف مسو  ،فس  حيسة    قتلهللا
كان تليهللا السعي يف إحياء ،ف  كامليتة وهي املستهبدأي. وصنزيد هذا  ياان تنسد قولسهللا  عساىل (وإني قسال موصس  لقومسهللا ئ قسوي 

لوكسسا) يف صسسورأي املا سسدأي، فسسان  ويلسسهللا أن هللا أ،قسسذهم مسسن اصسستعباد انيكسسروا ،ع سسة هللا تلسسي م إني جعسس: فسسي م أ،بيسساء وجعل سسم م
 الفراتنة فصاروا كامللوخ   حي  هم تريهم. 

 وجل،يه ا الدية. والدية مال يدفل أله: القتي: خطو، جربا ملصيبة أهلهللا فيهللا من حيوان أو ،قدين أو تومها، ك ا صيوم.  
فلذل  ي يفصلها القرآن. وقد كان العرب جعلوا الدية تل  كيفيا  خمتلفة،  والدية معروفة تند العرب مبعناها ومقاديرها 

 ف ا،ت تو ا تن دي القتي: يف الع د ويف ا طو، فوما يف الع د ف ا،وا يتعريون أبخذها. قال ا  اصي:          
 سعس سا فلو أن حسيا يقسبس: الس سال فسدية                      لسقنا هلم صيبا من املال مف  
ول ن أ س  قسوي أصسيب أخسوهسم                      ر   العار فاختساروا تلس  اللسل السدما وإنيا ر سي أوليساء القتيس:  ديسة   

  مفاتة تن اء القبيلة قدروها مبا يبا ون تليهللا. قال لهري:          
ا مبهسسري وأمسسا يف ا طسسو ف سسا،وا   ع سسون أخسسذ  عفسس  ال لسسوي ابملينسس  فوصسسبحت                      ينه هسسا مسسن لسسي  فيهسس  

الدية، قي:: إ ا كا،ت تمرأي من اإل : وأن أول من جعلها ما ة من اإل : تبد املطلب  ن هاشم، إني فسدى ولسده تبسد هللا 
 عد أن ،ذر نيعهللا لل عبة مبا ة من اإل :، فهر  يف قريش كذل ، مث  سبعهم العسرب، وقيس:: أول مسن جعس: الديسة ما سة مسن 
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إل : أ و صيارأي ت يلة العدوال، وكا،ت دية املل  ألفا من اإل :، ودية السادأي ما ت  من اإل :، ودية ا ليف ،صف ديسة ا
 الص يم. وأول من ودي ابإل : هو ليد  ن   ر  ن هوالن، إني قتلهللا أخوه معاوية جد  ين تامر  ن صعصعة. 

 س: خم سسة أساصسا: تمسسرون حقسة، وتمسرون جذتسة، وتمسسرون وأكثسر مسا ورد يف السسنة مسن  قسسدير الديسة هسو ما سة مسسن اإل 
  نت خماض، وتمرون  نت لبون، وتمرون ا ن لبون. 

ودية الع د، إنيا ر ي أولياء القتيس: ابلديسة، مر عسة: سس  وتمسرون مسن كس: صسنف مسن األصسناش األر عسة األول. و غلس   
خطو:  م ون جذتة، و م سون حقسة، وأر عسون خلفسة، أي  الدية تل  أحد األ وين  غلينا ابلصنف   ابلعدد، إنيا قت: ا نهللا

،وقا يف  طو ا أجنتها. وإنيا كان أه: القتيس: تسري أهس: إ س: ،قلست الديسة إىل قي سة اإل س:  قريبسا فهعلست تلس  أهس: السذهب 
ا يت ألف دينار، وتل  أه: الورف ا ين تمر ألف درهم. وقد روي تن ت ر  ن ا طاب أ،هللا جع: الدية تل  أه: البقسر مس

 قرأي، وتل  أه: الغنم ألفي شاأي. ويف حديث أيب داود أن الدية تل  أه: ا ل:، أي أه: النسيج مثس: أهس: السي ن، ما سة 
 حلة. وا لة  وابن من ،وع واحد. 

   
 

 1005صفحة : 
 
نة. وديسة املسسرأأي ومعيسار  قسدير السدئ ، ابخستمش األتصسار واألقطسار، الرجسوع إىل قي سة مقسدارها مسن اإل س: املعس  يف السس  

القتيلة تل  النصف من دية الرج:. ودية ال تايب تل  النصف من دية املسسلم. وديسة املسرأأي ال تا يسة تلس  النصسف مسن ديسة 
الرجس: ال تسايب. و سدفل الديسسة منه سة يف  سمث صسن   عسسد كس: صسنة تسسم، وا تسداء  لس  النهسوي مسسن وقست القذساء يف شسسون 

 قتي: وتاقلة القا :. القت: أو الباوض    أولياء ال
والدية  تدفيسف اليساء مصسدر ودي، أي أتطس ، مثس: رمس ، ومصسدره ودي مثس: وتسد، حسذفت فساء ال ل سة ختفيفسا، ألن   

 الواو  قيلة، ك ا حذفت يف تدأي، وتوض تنها اهلاء يف آخر ال ل ة مث: شية من الوشي. 
:. ونيكر األه: جم م فعلم أن أحمل النام  سا أقسرب النسام وأشار قولهللا (مسل ة إىل أهلهللا) إىل أن الدية  ر ية أله: القتي 

إىل القتي:، فان األه: هو القريب، واألحمل  ا األقرب. وهي يف ح م اإلصمي عخذها ور ة القتيس: تلس  حسسب املسرياث 
السذي  سسبب  إ  أن القا : خطو إنيا كان وارجل للقتي:   يرث من ديتهللا، وهي مبنزلة  عويض املتلفا ، جعلت تو سا  يساأي

القا : يف قتلهللا، ورمبسا كسان هسذا املعسىن هسو املقصسود مسن تهسد اجلاهليسة، ولسذل  قسالوا:   ايس: السدماء، وقسالوا: مهسا  سواء، أي  
 كفآن يف الدي ولادوا يف دية صادوم. 

 وجع: تفو أه: القتي: تن أخذ الدية صدقة منهللا  رتيبا يف العفو.  
 دية و ينتهللا السنة أب م العاقلة، ونيل   قرير ملا كان تليهللا األمر قب: اإلصمي. وقد أمج: القرآن من اب تليهللا دفل ال 
 والعاقلة: القرا ة من القبيلة.  ب تل  األقرب فاألقرب عسب التقدي يف التعصيب.  
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سسسل   وقولسهللا (فسان كسان مسن قسوي تسدو ل سسم وهسو مس من) اويسة أي أن كسان القتيس: م منسسا وكسان أهلسهللا كفسارا،  يسنهم و س  امل 
تداوأي، يقتصر يف ال فارأي تل  حترير الرقبة دون دفل دية هلم، ألن الدية: إنيا اتتربانها جربا ألولياء الدي، فل ا كا،وا أتداء 
ي   سن ح  سة يف جسرب خسوا رهم، وإنيا اتتربانهسا تو سا تسن منسافل قتسيلهم، مثس: قسيم املتلفسا ، ي سون منعهسا مسن ال فسار؛ 

وألان   ،عطيهم مالنسا يتقسوون  سهللا تلينسا. وهسذا ا  سم متفسمل تليسهللا  س  الفقهساء، إن كسان القتيس:  أل،هللا   يرث ال افر املسلم،
امل من ابقيا يف دار قومهللا وهم كفار، فومسا إن كسان القتيس: يف  سمد اإلصسمي وكسان أوليساؤه كفسارا، فقسال ا سن تبسام، ومالس ، 

  . وقسال المسافعي، واألولاتسي، والثسوري:  سسق  الديسة وأ و حنيفة:    سسق  تسن القا س: ديتسهللا، و سدفل لبيست مسال املسسل
ألن صسسبب صسسقو ها أن مسسستحقيها كفسسار. وظسساهر قولسسهللا  عسساىل (وإن كسسان مسسن قسسوي تسسدو) أن العسسربأي أبهسس: القتيسس:   مب سسان 

 إقامتهللا، إني   أ ر مل ان اإلقامة يف هذا ا  م ولو كا،ت إقامتهللا تري معذور فيها. 
وهسو مفسسرد، ألن فعسسو  مبعسسىن فاتسس: ي ثسسر يف كممهسم أن ي سسون مفسسردا مسسذكرا تسسري مطسسا مل  وأخسرب تسسن (قسسوي)  لفسس  (تسسدو) 

ملوصسسوفهللا، كقولسسهللا (إن ال سسافرين كسسا،وا ل سسم تسسسدوا مبينسسا    تدسسذوا تسسدوي وتسسدوكم أوليسسساء وكسسذل  جعلنسسا ل سس: ،سسيب تسسسدوا 
بدساري أ،سهللا قسال للنسسوأي السمم  شيا   األ، )، وامرأأي تدو. وشذ قوهلم تدوأي. ويف كمي ت سر  سن ا طساب يف صسحيح ال

كن عذرأي النيب صل  هللا تليهللا وصلم فل ا دخ: ت ر ا تدرن ا هاب ملا رأينهللا  ئ تدوا  أ،فسهن  . وا سل   ثسرأي تلس  
 أتداء، قال  عاىل (ويوي تمر أتداء هللا إىل النار). 

   
 

 1006صفحة : 
 
ن القتيسس: املسس من. فهعسس: للقسسوي السسذين  سس  املسسسل   و يسسنهم وقولسسهللا (وإن كسسان مسسن قسسوي  يسسن م و يسسنهم ميثسساف) أي إن كسسا  

ميثاف، أي تهد من أه: ال فر، دية قتيلهم امل من اتتسدادا ابلعهسد السذي  يننسا وهسذا يس نين أبن الديسة جسرب ألوليساء القتيس:، 
 قتسسول املسس من وارث وليسست مسسا  مسوروجل تسسن القا سس:، إني   يسرث ال سسافر املسسلم، فسسم حاجسسة إىل  ويس: اويسسة أبن ي سون لل

مسس من يف قسسوي معاهسسدين، أو ي سسون املقتسسول معاهسسدا   م منسسا،  نسساء تلسس  أن الذسس ري يف (كسسان) تا سسد تلسس  القتيسس:  سسدون 
وصف اإلميان، وهو  وي:  عيد ألن مو وع اويسة فسي ن قتس: م منسا خطسو. و  يهسولن م التصسريح ابلوصسف يف قولسهللا (وهسو 

م تنسسد ا سسرب تنسسهللا  قولسسهللا (مسسن قسسوي تسسدو ل سسم) أن ينسسن أحسسد أ،سسهللا أيذسسا تسسدو لنسسا يف مسس من) ألن نيلسس  احسسبام ودفسسل للتسسوه
الدين. وشرل كون القتي: م منا يف هذا ا  م مدلول ع : مطلقهللا هنا تل  املقيد يف قولهللا هنال  (وهسو مس من)، وي سون 

 وهذا قول مال ، وأيب حنيفة. مو وع هذا التفصي: يف القتي: املسلم خطو لتصدير اوية  قولهللا (ومن قت: م منا خطينا)، 
ونيهبت  ا فة إىل إ قاء املطلمل هنا تل  إ مقهللا، ومحلوا معىن اوية تل  الذمي واملعاهد، يقت: خطو فتهب الدية وحتريسر  

رقبة، وهو قسول ا سن تبسام، والمسعيب، والندعسي، والمسافعي، ول سنهم قسالوا: إن هسذا كسان ح  سا يف ممسركي العسرب السذين  
 املسل   صلح إىل أج:، حج يسل وا أو ي ني،وا عرب، وإن هذا ا  م ،سخ.  كان  ينهم و  
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وقولهللا (فصياي شهرين متتا ع ) وصف المسهران أب  سا متتا عسان واملقصسود  تسا ل أئمه سا، ألن  تسا ل األئي يسستلزي  سوايل   
 المهرين. 

 ة منهللا. والتو ة هنا مصدر اتب مبعىن قب: التو سة  قرينسة وقولهللا ( و ة من هللا) مفعول ألجلهللا تل   قدير: شرع هللا الصياي  و  
 عديتهللا ب(من)، ألن اتب يطلمل تلس  معسىن ،سدي وتلس  معسىن قبس: منسهللا، ك سا  قسدي يف قولسهللا  عساىل (إمنسا التو سة تلس  هللا) يف 

ن  عسس: هسذه السسسورأي، أي خفسسف هللا تسسن القا سس: فمسسرع الصسسياي ليتسسوب تليسسهللا في سسا أخطسسو فيسسهللا أل،سسهللا أخطسسو يف تنسسيم. ولسس  أ
( و ة) مفعو  ألجلهللا راجعا إىل حترير الرقبة والدية و دهل ا، وهو الصياي، أي شرع هللا اجل يل  و ة منهللا تل  القا س:، ولسو ي 
يمسسرع لسسهللا نيلسس  لعاقبسسهللا تلسس  أصسسباب ا طسسو، وهسسي  رجسسل إىل  فسسري  ا سسذر واألخسسذ اب سسزي. أو هسسو حسسال مسسن (صسسياي)، أي 

  صبب  و ة، فهو حال جمالية تقلية.
[) هسسذا هسسو 93(ومسسن يقتسس: م منسسا متع سسدا فهسسزاؤه جهسسنم خالسسدا فيهسسا وتذسسب هللا تليسسهللا ولعنسسهللا وأتسسد لسسهللا تسسذااب تني سسا] 

املقصود من التمريل ألح اي القت:، أل،سهللا هسو املتوقسل حصسولهللا مسن النسام، وإمنسا أخسر لتهويس: أمسره، فا تسدأ  سذكر قتس: ا طسو 
 خطو).   عنوان قولهللا (وما كان مل من أن يقت: م منا إ 

واملتع د: القاصد للقت:، ممتمل مسن ت سد إىل كسذا مبعسىن قصسد ونيهسب. واألفعسال كلهسا   ختسرك تسن حساليت ت سد وخطسو،  
ويعرش التع د أبن ي ون فعم   يفعلهللا أحد أبحد إ  وهو قاصد إلهاف روحهللا خبصوصسهللا مبسا  زهسمل  سهللا األروا  يف متعسارش 

ومن أج: نيل  قال اجل هور من الفقهاء: القت: ،وتان ت سد وخطسو، وهسو النام، ونيل    وف  تل  أحد من العقمء. 
اجلاري تل  وفمل اوية، ومن الفقهاء من جع: ،وتا جللثا مساه شسبهللا الع سد، واصستندوا يف نيلس  إىل آجلر مرويسة، إن صسحت 

أن مقيسسا  سن  فتوويلها متع  وحت : تل  خصوص مسا ورد  فيسهللا. ونيكسر ا سن جريسر والواحسدي أن صسبب ،سزول هسذه اويسة
صسبا ة وأخسساه همساي جسساءا مسسسل   مهساجرين فوجسسد همسساي قتسيم يف  سسين النهسار، وي يعسسرش قا لسسهللا، فسومرهم النسسيب صسسل  هللا 
تليهللا وصلم ةتطاء أخيهللا مقي  ما ة من اإل :، دية أخيهللا، وأرص: إليهم  سذل  مسل رجس: مسن فهسر فل سا أخسذ مقسي  اإل س: 

 ، وا،صرش إىل م ة كافران وأ،مد يف شون أخيهللا:          تدا تل  الفهري فقتلهللا، واصتاف اإل :
 قتلت  هللا فهرا ومحلت تقلسهللا                      صراأي  ين النهار أرابب فارع   
حللسست  سسهللا و سسري وأدركسست  رم                      وكنسست إىل األوجلن أول راجسسل وقسسد أهسسدر رصسسول هللا صسسل  هللا تليسسهللا   

 ة، فقت:  سوف م ة. وصلم دمهللا يوي فتح م 
   
 

 1007صفحة : 
 
وقولهللا (خالدا فيها) حم لهللا تند مجهور تل اء السنة تل   ول امل ث يف النار ألج: قت: امل من ت سدا، ألن قتس: السنف    

 لي  كفرا ابهلل ورصولهللا، و  خلود يف النسار إ  لل فسر، تلس  قسول تل ا نسا مسن أهس: السسنة، فتعس   ويس: ا لسود ابملبالغسة يف
  ول امل ث، وهو اصتع ال تريب. قال النا غة يف مرض النع ان  ن املنذر:          
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وتسسسن لديسسسهللا ،سسسسول هللا خسلسسسسده                      يسسسرد لنسسسا مل سسسا ولسسسألرض تسسسامرا وحم لسسسهللا تنسسسد مسسسن ي فسسسر ابل بسسسا ر مسسسن   
 ر  اب ال بريأي. ا وارك، وتند من يوجب ا لود تل  أه: ال با ر، تل  و ريأي إااب ا لود اب

وكم الفريق  متفقون تل  أن التو ة  رد تل  جرمية قت: النف  ت دا، ك ا  رد تل  تريهسا مسن ال بسا ر، إ  أن ،فسرا مسن   
أه: السنة شذ شذونيا  ينا يف حم : هذه اوية: فروي تن ا سن مسسعود، وا سن ت سر، وا سن تبسام: أن قا س: السنف  متع سدا 

نيل  تن ا ن تبام وترش  سهللا، أخسذا  سذه اويسة. وأخسرك البدساري أن صسعيد  سن جبسري قسال: آيسة     قب: لهللا  و ة، واشتهر
اختلسف فيهسا أهسس: ال وفسة، فرحلست فيهسسا إىل ا سن تبسام، فسسسولتهللا تنهسا، فقسال ،زلسست هسذه اويسة (ومسسن يقتس: م منسا متع سسدا 

طريسمل التوويس:. وقسد اختلسف السسلف يف فهزاؤه جهنم خالدا فيها) اوية. هي آخر ما ،زل ومسا ،سسدها شسيء، فلسم عخسذ  
 ويسس: كسسمي ا سسن تبسسام: فح لسسهللا مجاتسسة تلسس  ظسساهره، وقسسالوا: إن مسسستنده أن هسسذه اويسسة هسسي آخسسر مسسا ،سسزل، فقسسد ،سسسدت 
اوئ  اليت قبلها، اليت  قتذي ت وي التو ة، مث: قولهللا (إن هللا   يغفر أن يمرخ  هللا ويغفر ما دون نيل  ملسن يمساء) فقا س: 

مسو هللا أن يغفسر لسهللا ومثس: قولسهللا (وإل لغفسار ملسن اتب وآمسن وت س: صسا ا مث اهتسدى)، ومثس: قولسهللا (والسذين   السنف  ممسن ي
يدتون مل هللا إهلا آخر و  يقتلون النف  اليت حري هللا إ  اب مل و  يز،ون ومن يفع: نيل  يلمل أجلما يذاتف لهللا العذاب 

 سس: ت سسم صسسا ا). وا سسمل أن حمسس: التوويسس: لسسي  هسسو  قسسدي النسسزول أو يسسوي القيامسسة وولسسد فيسسهللا مهسساان إ  مسسن اتب وآمسسن وت
 خسسره، ول نسسهللا يف محسس: مطلسسمل اويسسة تلسس  األدلسسة السسيت قيسسد  مجيسسل أدلسسة العقسسواب  األخرويسسة عالسسة تسسدي التو سسة. فومسسا ح سسم 

فيهسسا حسس   ا لسسود فح لسسهللا تلسس  ظسساهره أو تلسس  جمسساله، وهسسو  سسول املسسدأي يف العقسساب، مسسسولة أخسسرى   حاجسسة إىل ا سسوض
ا وض يف شون  و ة القا : املتع د، وكيف حيري من قبول التو ة، والتو سة مسن ال فسر، وهسو أتنسم السذ،وب مقبولسة، ف يسف 

 مبا هو دو،هللا من الذ،وب. 
ومحسس: مجاتسسة مسسراد ا سسن تبسسام تلسس  قصسسد التهويسس: والزجسسر، لسسينم اسسبع النسسام تلسس  قتسس: السسنف  ت سسدا، ويرجسسون التو سسة،  

ن ا سن تبسام روي تنسهللا أ،سهللا جساءه رجس: فقسال  أملسن قتس: م منسا متع سدا  و سة  فقسال    إ  النسار  ، فل سا ويعذسدون نيلس  أب
نيهب قال لهللا جلساؤه  أه ذا كنت  فتينا فقد كنت  قول إن  و تهللا مقبولة  فقال  إل ألحسب السا : رجم مغذبا يريد 

ن شسهاب إنيا صسولهللا تسن نيلس  مسن يفهسم منسهللا أ،سهللا كسان قتس: أن يقتس: م منسا  ، قسال: فبعثسوا يف أ سره فوجسدوه كسذل . وكسان ا س
 ،فسا يقول لهللا   و ت  مقبولة  وإنيا صولهللا من ي يقت:، و وصم من حالهللا أ،هللا حياول قت: ،ف ، قال لهللا:    و ة للقا :. 

    
 

 1008صفحة : 
 
يف وتيسد قا س: السنف  قسد  وأقول: هذا مقاي قد ا طر ت فيهللا كل ا  املفسرين ك ا تل ت، وممكهللا أن ما نيكسره هللا هنسا  

 اول فيهللا ا د املولوش من اإلتمظ، فرأى  ذل السلف أن نيل  موجب   : الوتيد يف اوية تل  ظاهره، دون  وي:، 
لمدأي  كيده  كيدا مينل من مح: ا لسود تلس  اجملسال، فيثبست للقا س: ا لسود حقيقسة، خبسمش  قيسة آي الوتيسد، وكسون هسذا 

وو ون يف اتتبار هذه اوية حم  سة أو منسسوخة، أل سم ي اسدوا ملهسو آخسر عوون إليسهللا يف محلهسا  املعىن هو الذي جعلهم
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تل  ما محلت تليهللا آئ  الوتيد: من حمام: التووي:، أو اجل ل    املتعار ا ، فآووا إىل دتوى ،سخ ،صها  قولهللا  عاىل 
إ  مسن اتب) ألن قولسسهللا (ومسسن يفعسس: نيلس ) إمسسا أن يسسراد  سسهللا  يف صسورأي الفرقسسان (والسسذين   يسسدتون مسل هللا إهلسسا آخسسر إىل قولسسهللا

جم وع الذ،وب املذكورأي، فانيا كان فات: جم وتها  نفعهللا التو ة ففات:  عذها وهسو القتس: ت سدا أجسدر، وإمسا أن يسراد فاتس: 
ت ومسا ،سسدها واحدأي منها فالقت: ت دا مما تد معها. ولذا قال ا ن تبام لسعيد ا ن جبسري: إن آيسة النسساء آخسر آيسة ،زلس

شيء، ومن العهب أن يقال كمي مث: هذا، مث أن يطسال و تناقلسهللا النسام ومتسر تليسهللا القسرون، يف حس     عسارض  س  هسذه 
اوية اليت هي وتيد لقا : النف  و   آئ  قبول التو ة. ونيهب فريمل إىل اجلواب أب ا ،سدت آبية (ويغفر ما دون نيل  

ن يماء) ،سخ خصوص القت:. ونيهب فريسمل إىل اجلسواب أبن اويسة ،زلست يف مقسي   سن ملن يماء)،  ناء تل  أن ت وي (م
صبا ة، وهو كافر. فا لود ألج: ال فر، وهو جواب مبين تل  تل  ألن لف  اوية تساي إني هسو  صسيغة المسرل فتعس  أن 

صصسهللا  سسسببهللا   (مسن) شسر ية وهسسي مسن صسيغ الع سسوي فسم حت س: تلسس  شسدص معس ؛ إ  تنسسد مسن يسرى أن صسسبب العساي و
تسسري، وهسسذا   ينبغسسي ا لتفسسا  إليسسهللا. وهسسذه كلهسسا ممجسس    حاجسسة إليهسسا، ألن آئ  التو سسة انهذسسة جم سسل تليهسسا متنسساهرأي 
ظواهرها، حج  لغت حد النص املقطوع  هللا، فيح : تليها آئ  وتيد الذ،وب كلها حج ال فر. تلس  أن  كيسد الوتيسد 

يف كو،هللا وتيدا   يف  عي  املتوتد  هللا وهو ا لود. إني امل كدا  هنا خمتلفة املعال فم يصح يف اوية إمنا يرفل احت ال اجملال 
أن يعترب أحدها م كدا ملدلول اوخر  : إمنا أكد  الغرض، وهو الوتيد،   أ،واتهللا، وهذا هو اجلواب القا ل هلا هللا ا ريأي، 

 وهو الذي يتع  اللهو إليهللا، والتعوي: تليهللا. 
ذين أمنوا إنيا  ر تم يف صبي: هللا فتبينوا و   قولوا ملن ألق  إلي م السلم لست م منا  بتغون ترض ا ياأي الد،يا (ئ أيها ال 

[) اصستينناش ا تسسدا ي 94فعنسد هللا مغساك كثسريأي كسذل  كنستم مسن قبس: ف سسن هللا تلسي م فتبينسوا إن هللا كسان مبسا  ع لسون خبسريا]
قت: امل من  ذكر أحوال قد يتساه: فيها و عرض فيهسا شسبهللا. واملناصسبة مسا رواه  خو ب  هللا امل منون، اصتقصاء للتحذير من

البداري، تن ا ن تبام، قال: كان رج: يف تني سة لسهللا فلحقسهللا املسسل ون، فقسال: السسمي تلسي م، فقتلسوه وأخسذوا تني تسهللا، 
 رواية أن النيب صل  هللا تليهللا وصلم مح: فو،زل هللا يف نيل  هذه اوية. ويف رواية وقال:   إلهللا إ  هللا حم د رصول هللا. ويف

ديتهللا إىل أهلهللا ورد تني تهللا. واختلف يف اصم القا : واملقتول،  عد ا  فاف تل  أن نيل  كان يف صسرية، فسروى ا سن القاصسم، 
تن مال : أن القا : أصامة  ن ليد، واملقتول مسردام  سن  يس  الفسزاري مسن أهس: فسدخ، ويف صسريأي ا سن إصسحاف أن القا س: 

لم من جثامسة، واملقتسول تسامر  سن األ سب . وقيس:: القا س: أ سو قتسادأي، وقيس: أ سو السدرداء، وأن النسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم حم
و سسخ القا سس:، وقسسال لسسهللا  فهسسم شسسققت تسسن  طتسسهللا فعل سست مسسا يف قلبسسهللا  . وخمسسا بتهم ب(ئ أيهسسا السسذين آمنسسوا)  لسسو  إىل أن 

لسسسو كسسان قصسسد القا سس: ا سسرص تلسس  حتقسسمل أن وصسسف اإلميسسان جل سسست الباتسسث تلسس  قتسس: مسسن أظهسسر اإلصسسمي منهسسي تنسسهللا، و 
لل قتول، فان هذا التحقمل تري مسراد للمسريعة، وقسد ان ست صسفة اإلصسمي  قسول    إلسهللا إ  هللا حم سد رصسول هللا  أو  تحيسة 

 اإلصمي وهي  السمي تلي م  . 
    
 

 1009صفحة : 
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إلخسسوا م إنيا  سسر وا يف األرض) يف صسورأي آل ت سسران. وقولسسهللا (يف صسسبي:  والذسرب: السسسري، و قسسدي تنسد قولسسهللا  عسساىل (وقسالوا  

هللا) ظرش مستقر هو حال من   ري ( ر تم) ولي  متعلقا ب( ر تم) ألن الذرب أي السسري   ي سون تلس  صسبي: هللا 
 اوية.  إني صبي: هللا لقب للغزو، أ   رى قولهللا  عاىل (وقالوا إلخوا م إنيا  ر وا يف األرض أو كا،وا تزى)

والتب : شدأي  لب البيان، أي التوم: القوي، حسب ا  قتذيهللا صيغة التفع:. ودخول الفاء تل  فع: ( بينوا) ملا يف (إنيا)  
من  ذ ن معىن ا شبال تالبا. وقرأ اجل هور: (فتبينوا)  فوقية مث موحدأي مث حتتية مث ،ون من التبس  وهسو  فعس:، أي  ثبتسوا 

م  عهلسسوا فتتبعسسوا ا سسوا ر ا ا فسسة ا ا ينسسة. وقسسرأه محسسزأي، وال سسسا ي، وخلسسف: (فتثبتسسوا)  فسساء فوقيسسة وا لبسسوا  يسسان األمسسور فسس
 ف ثلثة ف وحدأي ففوقية مبعىن ا لبوا الثا ت، أي الذي   يتبدل و  حيت : ،قيض ما  دا ل م. 

، وخلف (السلم)  دون ألسف  عسد السمي وقولهللا (و   قولوا ملن ألق  إلي م السلم لست م منا) قرأ انفل، وا ن تامر، ومحزأي 
وهو  د ا سرب، ومعسىن ألقس  السسلم أظهسره  يسن م كو،سهللا رمساه  يسنهم. وقسرأ البقيسة (السسمي) ابأللسف وهسو ممسبخ  س  معسىن 
السسسلم  سسد ا سسرب، ومعسسىن حتيسسة اإلصسسمي، فهسسي قسسول: السسسمي تلسسي م، أي مسسن خسسا ب م  تحيسسة اإلصسسمي تممسسة تلسس  أ،سسهللا 

 مسلم. 
لست م منا) مقول (   قولوا). وقرأه اجل هور: (م منا)   سر امليم الثا،ية  صسيغة اصسم الفاتس:، أي    نفسوا تنسهللا ومجلة ( 

اإلميسسان وهسسو ينهسسره ل سسم، وقسسرأه ا سسن وردان تسسن أيب جعفسسر  فسستح املسسيم الثا،يسسة  صسسيغة اصسسم املفعسسول، أي    قولسسوا لسسهللا لسسست 
و(تسسرض ا يسساأي): متسساع ا يسساأي، واملسسراد  سسهللا الغني سسة فعسسرب تنهسسا ب(تسسرض  حمصسسم  ميننسسا إئخ، أي إ،سس  مقتسسول أو موصسسور.

 ا ياأي) حتقريا هلا أب ا ،فل تارض لا :. 
ومجلسسة ( بتغسسون) حاليسسة، أي انقمسست وه يف إميا،سسهللا خمسسية أن ي سسون قصسسد إحسسرال مالسسهللا، ف سسان تسسدي  صسسديقهللا آ سسم إىل ا تغسساء  

لقيسسد لئدأي التسسو يخ، مسسل العلسسم أب،سسهللا لسسو قسسال ملسسن أظهسسر اإلصسسمي: لسسست تني سسة مالسسهللا، فووخسسذوا ابملسسآل. فاملقصسسود مسسن هسسذا ا
م منا، وقتلهللا تري آخذ منهللا ما  ل ان ح  هللا أوىل ممن قصد أخذ الغني ة، والقيد يننر إىل صبب النزول، وا  م أتسم مسن 

 نيل . وكذل  قولهللا (فعند هللا مغاك كثريأي) أي ي حيصر هللا مغامن م يف هذه الغني ة. 
د يف التسسسو يخ قولسسسهللا (كسسسذل  كنسسستم مسسسن قبسسس:) أي كنسسستم كفسسسارا فسسسدخلتم اإلصسسسمي   ل سسسة اإلصسسسمي، فلسسسو أن أحسسسدا أ  أن ولا 

يصسدق م يف إصسسمم م أكسان ير سسي م نيلسس . وهسذه  ر يسسة تني سة، وهسسي أن يستمسسعر اإل،سسان تنسسد م اخذ سهللا تسسريه أحسسوا   
ذ  سسسوء إنيا ي يقصسسر يف إت سسال جهسسده. وكسسذل  هسسي كسسان هسسو تليهسسا  سسساوي أحسسوال مسسن ي اخسسذه، ك  اخسسذأي املعلسسم التل يسس

تنة ملن ميتحنون  لبة العلم فيعتادون التمديد تليهم و طلب تثراوم، وكذل  و أي األمور وكبار املوظف  يف معاملسة مسن 
تلسس   لننسسرهم مسسن صسسغار املسسوظف ، وكسسذل  اوابء مسسل أ نسسا هم إنيا  لغسست  سسم ا  اقسسة أن ينتهسسروهم تلسس  اللعسسب املعتسساد أو

 الذهر من او ي. 
وقد دلت اوية تل  ح  ة تني ة يف حف  اجلامعة الدينية، وهي  ث الثقة واألمان    أفراد األمة، و ر  ما من شو،هللا  

إدخال الم  أل،هللا إنيا فتح هذا الباب تسر صده، وك ا يتهم املتهم تريه أن يتهم من او هللا، و ذل   ر فل الثقسة، ويسسه: 
املسسروف، إني قسسد أصسسبحت الته سسة  نسس: الصسسادف واملنسسافمل، وا،نسسر معاملسسة النسسيب صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم  تلسس   سسعفاء اإلميسسان
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املنسسافق  معاملسسة املسسسل  . تلسس  أن هسسذا السسدين صسسريل السسسرئن يف القلسسوب في تفسسي أهلسسهللا  سسدخول السسداخل  فيسسهللا مسسن تسسري 
،سهللا تلس  شس  و سردد فيصسري إميساان راصسدا، وممسا يعس  مناقمة، إني   يلبثون أن علفوه، وختال   ماشتهللا قلو م، فهسم يقتح و 

 تل  نيل   قة السا ق  فيهللا ابلمحق   م. 
ومن أج: نيل  أتاد هللا األمر فقال (فتبينوا)  كيدا ل( بينوا) املسذكور قبلسهللا، ونييلسهللا  قولسهللا (إن هللا كسان مبسا  ع لسون خبسريا)  

 وهو ا ل وتيدا ووتدا. 
    
 

 1010صفحة : 
 
ي القاتدون من امل من  تري أويل الذرر واجملاهدون يف صبي: هللا أبمواهلم وأ،فسهم فذ: هللا اجملاهدين أبمواهلم (  يستو   

[ درجسا  منسهللا 95وأ،فسهم تل  القاتدين درجة وكم وتد هللا ا سىن وفذ: هللا اجملاهدين تل  القاتدين أجرا تني سا]
 ي هللا  عسض اجملاهسسدين تلسس  مسا صسسدر مسسنهم مسن التع سسمل يف الغايسسة مسسن  [) وملسسا96ومغفسرأي ورمحسسة وكسسان هللا تفسورا رحي سسا]

اجلهاد، تقب نيلس   بيسان فذس: اجملاهسدين كسيم ي سون نيلس  اللسوي مومهسا اتطسال فذسيلتهم يف  عسض أحسواهلم، تلس  تسادأي 
 القرآن يف  عقيب النذارأي ابلبمارأي دفعا لليوم من الرمحة تن أ،ف  املسل  . 

توي) (ولي  صواء) مبعىن أن أحد املذكورين أفذ: من اوخر. ويعت دون يف نيل  تل  القرينة الدالة يقول العرب (  يس 
 تل   عي  املفذ: ألن من شو،هللا أن ي ون أفذ:. قال الس  ال أو تريه:          

 فا سهللا كقولسهللا  عساىل فلي  صواء تاي وجهول وقال  عاىل (ليسوا صواء)، وقسد يتبعو،سهللا مبسا يصسر   وجسهللا ،فسي السسوا ية: إمسا   
(  يسسستوي مسسن م مسسن أ،فسسمل مسسن قبسس: الفسستح وقا سس: أولينسس  أتنسسم درجسسة مسسن السسذين أ،فقسسوا مسسن  عسسد وقسسا لوا)، وقسسد ي سسون 
التصريح جملرد التوكيد كقولهللا (  يسستوي أصسحاب النسار وأصسحاب اجلنسة أصسحاب اجلنسة هسم الفسا زون). وإني قسد كسان وجسهللا 

ل هذا البكيب، صار يف الغالب أمثال هسذا البكيسب مسستع لة يف معسىن ال نايسة، وهسو التفا : معلوما يف أكثر مواقل أمثا
التعريض ابملفذول يف  فريطهللا ولهده في ا هو خري مل امل نة منهللا، وكذل  هو هنا لنهور أن القاتد تن اجلهاد   يساوي 

ين و مسسنيل حسساهلم. و سسذا ينهسسر موقسسل اجملاهسسد يف فذسسيلة ،صسسرأي السسدين، و  يف  وا سسهللا تلسس  نيلسس ، فتعسس  التعسسريض ابلقاتسسد
ا صسسستثناء  قولسسسهللا (تسسسري أويل الذسسسرر) كسسسيم حيسسسسب أصسسسحاب الذسسسرر أ سسسم مقصسسسودون ابلتحسسسريض فيدرجسسسوا مسسسل املسسسسل  ، 
في لفسسوهم م و،سسة ،قلهسسم وحفنهسسم  سسم جسسدوى، أو يننسسوا أ سسم مقصسسودون ابلتعسسريض فتن سسسر لسسذل  ،فوصسسهم، لئدأي تلسس  

صتثنا هم إ،صافا هلم وتسذرا أب سم لسو كسا،وا قسادرين ملسا قعسدوا، فسذل  النسن ابملس من، ولسو كسان ا، سارها  عهزهم، وألن يف ا
املقصود صريح املعىن ملا كسان لمصستثناء موقسل. فساحفنوا هسذا فا صستثناء مقصسود، ولسهللا موقسل مسن البمتسة   يذساع، ولسو ي 

ال سسمي، فا صسستثناء تسسدول تسسن ا تت سساد تلسس   يسسذكر ا صسستثناء ل سسان  سساول التعسسريض أصسسحاب الذسسرر معلومسسا مسسن صسسياف
القرينة إىل التصريح ابللف . ويدل هلذا ما يف الصحيح ، تن ليد  ن جل ت، أ،هللا قال: ،زل الوحي تل  رصول هللا وأان إىل 
م جنبسسهللا مث صسسري تنسسهللا فقسسال: اكتسسب: ف تبسست يف كتسسف (  يسسستوي القاتسسدون مسسن املسس من  واجملاهسسدون يف صسسبي: هللا أبمسسواهل
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وأ،فسسسسهم)، وخلسسسف النسسسيب ا سسسن أي م تسسسوي فقسسسال: ئ رصسسسول هللا لسسسو أصسسستطيل اجلهسسساد جلاهسسسد ، فنزلسسست م ا سسسا (  يسسسستوي 
القاتدون من امل من  تري أويل الذرر واجملاهدون يف صبي: هللا) اوية. فا ن أي م توي فهم املقصود من ،في ا صتواء فنن 

دين، وألج: هذا النن تدل تن حراصة املقاي إىل صراحة ال مي، ومها حا ن أن التعريض يم لهللا وأمثالهللا، فا،هللا من القات
متساوئن يف ترش البلغاء، مها حال مراتاأي خطاب الذكي وخطاب الغيب، فلذل  ي   ن لئدأي ا صستثناء مفيتسة مقتذس  

 حال من البمتة، ول نها معو تهللا  ننريه ألن السامع  أصناش كثريأي. 
امر، وأ و جعفر، وخلف (تري)  نصب الراء تل  ا ال من (القاتسدون)، وقسرأه ا سن كثسري، وأ سو ت سرو، وقرأ انفل، وا ن ت 

 وتاصم، ومحزأي، وال سا ي، ويعقوب ابلرفل تل  النعت ل(القاتدون) . 
راتاأي وجال يف (تري) الرفل تل  النعت، والنصب تل  ا ال، ألن (القاتدون)  عريفهللا للهن  فيهول فيهللا مراتاأي اللف  وم 

 املعىن. 
والذرر: املرض والعاهة من ت   أو ترك أو لما،ة، ألن هذه الصيغة ملصادر األدواء وتوها، وأشهر اصتع الهللا يف الع  ،  

ولذل  يقال لألت  :  رير، و  يقال نيلس  لألتسرك والسزمن، وأحسسب أن املسراد يف هسذه اويسة خصسوص الع س  وأن تسريه 
 مقي  تليهللا. 

    
 

 1011صفحة : 
 
والذسسسرر مصسسسدر  سسسرر    سسسسر السسسراء  مثسسس: مسسسرض، وهسسسذه الز،سسسة  سسسيء يف العاهسسسا  وتوهسسسا، مثسسس: ت سسسي وتسسسرك وحصسسسر،   

ومصدرها مفتو  الع  مث: العرك، وألج: خفتهللا  فتح الع  امتنل إدتاي املثلس  فيسهللا، فقيس::  سرر ابلفس ، وخبسمش الذسر 
،عسسرش يف كسسمي العسسرب إ سسمف الذسسرر تلسس  تسسري  السسذي هسسو مصسسدر  سسره فهسسو واجسسب اإلدتسساي إني   موجسسب للفسس . و 

العاهسا  الذسسارأي؛ وأمسسا مسا روي مسسن حسسديث     سسرر و   سرار  فهسسو اندر أو جسسرى تلسس  اإل بساع واملزاوجسسة  قبا،سسهللا  لفسس  
  رار وهو مف  . ولتم اجلوهري أن  رر اصم مصدر الذر، وفيهللا ،نر؛ وي حيف  تن تريه و  شاهد تليهللا. 

وأ،فسسهم) ألن اجلهسساد يقتذسي األمسسرين:  سذل السسنف ، و سذل املسسال، إ  أن اجلهساد تلسس  ا قيقسة هسسو  سسذل وقولسهللا (أبمسسواهلم  
السسنف  يف صسسبي: هللا ولسسو ي يتفسسمل شسسيينا،  سس: ولسسو كسسان كسسم تلسس  املسس من ، ك سسا أن مسسن  سسذل املسسال إلتا،سسة الغسسزاأي، وي ااهسسد 

سسهللا العسذر وكسان يت سىن لوال تسذره واللحساف ابجملاهسدين،  نفسهللا،   يس   جماهدا وإن كان لهللا أجر تنيم، وكذل  من حب
 لهللا فذ: تنيم، ول ن فذ: اجلهاد ابلفع:   يساويهللا فذ: اوخرين. 

 ومجلة (فذ: هللا اجملاهدين)  يان جل لة (  يستوي القاتدون من امل من ).  
القسدي إليسهللا ابر قساء مسن امل سان وحقيقة الدرجة أ ا جزء مسن م سان ي سون أتلس  مسن جسزء آخسر متصس:  سهللا، عيسث  تدطس   

 الذي كا،ت تليهللا  صعود، ونيل  مث: درجة العلية ودرجة السلم. 
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والدرجسسة هنسسا مسسستعارأي للعلسسو املعنسسوي ك سسا يف قولسسهللا  عسساىل (وللرجسسال تلسسيهن درجسسة). والعلسسو املسسراد هنسسا تلسسو الفذسس: ووفسسرأي  
 األجر. 

درجسة هنسا جسن  معنسوي   أفسراد لسهللا، ولسذل  أتيسد التعبسري  وجيء ب(درجة)  صيغة اإلفسراد، ولسي  إفرادهسا للوحسدأي، ألن 
 تنها يف اجل لة اليت جاء   عدها  كيدا هلا  صيغة اجل ل  قولهللا (درجا  منهللا) ألن اجل ل أقوى من املفرد. 

 و نوين (درجة) للتعنيم. وهو يساوي مفاد اجل ل يف قولهللا اوم (درجا  منهللا).  
ول املطلمل املب  للنوع يف فع: (فذ:) إني الدرجة هنا لئدأي يف معىن الفذ:، فالتقسدير: وا،تصب (درجة) ابلنيا ة تن املفع 

 فذ: هللا اجملاهدين فذم هو درجة، أي درجة فذم. 
ومجلسسسة (وكسسسم وتسسسد هللا ا سسسسىن) معب سسسة. و نسسسوين (كسسسم)  نسسسوين تسسسوض تسسسن مذسسساش إليسسسهللا، والتقسسسدير: وكسسس: اجملاهسسسدين  

 والقاتدين. 
اجملاهسسدين تلسس  القاتسسدين أجسسرا تني سسا) تلسس  مجلسسة (فذسس: هللا اجملاهسسدين)، وإن كسسان معسسىن اجل لتسس   وتطسف (وفذسس: هللا 

واحدا ابتتبار ما يف اجل لة الثا،ية من لئدأي (أجرا تني سا) فبسذل  تساير  اجل لسة املعطوفسة اجل لسة املعطسوش تليهسا مغسايرأي 
 صوتت العطف. مل ما يف إتادأي معنم ألفاظها من  وكيد هلا. 

واملسسراد  قولسسسهللا (اجملاهسسسدين) اجملاهسسسدون أبمسسسواهلم وأ،فسسسسهم فاصسسستغين تسسسن نيكسسر القيسسسد مبسسسا  قسسسدي مسسسن نيكسسسره يف ،نسسسريه السسسسا مل.  
 وا،تصب (أجرا تني ا) تل  النيا ة تن املفعول املطلمل املب  للنوع ألن األجر هو نيل  التفذي:، ووصف أب،هللا تنيم. 

 تني ا)، أو تل  ا ال ابتتبار وصف درجا  أب ا (منهللا) أي من هللا. وا،تصب (درجا ) تل  البدل من قولهللا (أجرا  
ومجل (درجا ) إلفادأي  عنيم الدرجة ألن اجل ل ملا فيهللا من معىن ال ثرأي  ستعار صيغتهللا ملعىن القوأي، أ   رى أن تلق ة ملا  

 أ،مد ا ارث  ن جبلة مل  تسان قولهللا يستمفل ألخيهللا شوم  ن تبدأي:          
 حي قد خبطت  نع ة                      فحمل لموم من ،داخ ني،سوب قال لهللا املل   وأني،بة  .  ويف ك:  
(إن السذين  وفساهم املم  سة ظساملي أ،فسسهم قسالوا فسيم كنستم قسالوا كنسا مستذسعف  يف األرض قسالوا أي   سن أرض هللا واصسسعة  

تذسسعف  مسسن الرجسال والنسسساء والولسسدان   يسسستطيعون [ إ  املس97فتهساجروا فيهسسا فوولينسس  مسوواهم جهسسنم وصسساء  مصسريا]
 [)   98حيلة و  يهتدون صبيم فوولين  تس  هللا أن يعفو تنهم وكان هللا تفوا تفورا]

 
 1012صفحة : 

 
فل سسا جسساء نيكسسر القاتسسدين تسسن اجلهسساد مسسن املسس من   عسسذر و دو،سسهللا، يف اويسسة السسسالفة، كسسان حسسال القاتسسدين تسسن إظهسسار   

ذين تزموا تليهللا مب ة، أو ا بعوه مث صدهم أهس: م سة تنسهللا وفتنسوهم حسج أرجعسوهم إىل تبسادأي األصسناي  عسذر إصممهم من ال
و دو،هللا، عيث وطر  بال السامل أن يتساءل تن مصريهم إن هم اصت روا تل  نيل  حج ما وا، فهاء  هذه اوية جميبة 

قعهسا اصستيننافا  يا،يسا لسسا : مسبدد، ولسذل  فصسلت، ت ا ايش  نفوم السامع  من التساؤل تن مصري أولين ، ف ان مو 
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ولذل  صدر  عسرش التوكيسد، فسان حساهلم يوجسب شس ا يف أن ي و،سوا ملحقس  ابل فسار، كيسف وهسم قسد ظهسر مسيلهم إىل 
 اإلصمي، ومنهم من دخ: فيهللا ابلفع: مث صد تنهللا أو فا ألجلهللا. 

صسا أو  ا فسة  س: جسن  مسن مسا  ظاملسا ،فسسهللا، وملسا يف الصسلة واملوصول هنا يف قوأي املعرش  مي اجلن ، ولي  املراد شد 
 من اإلشعار  علة ا  م وهو قولهللا (فوولين  موواهم جهنم)، أي أل م ظل وا أ،فسهم. 

ومعسسىن ( وفسساهم) متيسستهم و قسسبض أرواحهسسم، فسساملعىن: أن السسذين ميو سسون ظسساملي أ،فسسسهم، فعسسدل تسسن ميو سسون أو يتوفسسون إىل  
 وصيلة لبيان شناتة فتنتهم تند املو .   وفاهم املم  ة لي ون

و(واملم  ة) مجل أريد  هللا اجلن ، فاصتوى يف إفادأي معىن اجلن  مجعهللا، ك ا هنا، ومفرده ك ا يف قولهللا  عاىل (قس: يتوفساكم  
ملسس  املسسو  السسذي وكسس:   سسم) فيهسسول أن ي سسون ملسس  املسسو  السسذي يقسسبض أروا  النسسام واحسسدا،  قسسوأي منسسهللا  صسس: إىل كسس: 

ول أن ي ون ل : هالس  ملس  يقسبض روحسهللا، وهسذا أو سح، وي يسده قولسهللا  عساىل (إن السذين  وفساهم املم  سة إىل هال ، وا
 قولهللا قالوا فيم كنتم). 

و( وفاهم) فع: مذسي يقسال:  وفساه هللا، و وفساه ملس  املسو ، وإمنسا ي يقسرن  عممسة  ،يسث فاتس: الفعس:، ألن  ،يسث صسيغ  
 ي فيهول  اف اتء التو،يث لفعلها،  قول: تز  العرب، وتزى العرب. مجوع الت سري  ،يث لفني   حقيق

وظلم النف  أن يفع: أحد فعم ي ول إىل مذر هللا، فهو ظاي لنفسهللا، أل،هللا فع:  نفسهللا ما لي  من شون العقمء أن يعقلوه  
اشستهر إ سمف ظلسم السنف  لوخامة تقباه. والنلم هو الميء الذي   حيمل فعلهللا و   ر    هللا النفوم السسلي ة والمسرا ل، و 

 يف القرآن تل  ال فر وتل  املعصية. 
وقسسد اختلسسف يف املسسراد  سسهللا يف هسسذه اويسسة، فقسسال ا سسن تبسسام: املسسراد  سسهللا ال فسسر، وأ سسا ،زلسست يف قسسوي مسسن أهسس: م سسة كسسا،وا قسسد  

وا، وخرجوا يسوي  سدر أصل وا ح  كان الرصول صل  هللا تليهللا وصلم مب ة، فل ا هاجر أقاموا مل قومهم مب ة ففتنوهم فار د
مل املمرك  ف ثروا صواد املمرك ، فقتلوا  بسدر كسافرين، فقسال: املسسل ون: كسان أصسحا نا هس  ء مسسل   ول سنهم أكرهسوا 
تلسس  ال فسسر وا سسروك، فنزلسست هسسذه اويسسة فسسيهم. رواه البدسساري تسسن ا سسن تبسسام، قسسالوا: وكسسان مسسنهم أ سسو قسسي   سسن الفاكسسهللا، 

 سن الوليسد  سن املغسريأي، وتلسي  سن أميسة  سن خلسف، والعساص  سن منبسهللا  سن ا ساك؛ فهس  ء قتلسوا.  وا ارث  ن لمعة، وأ و قسي 
وكان العبام  ن تبد املطلب، وتقي: و،وف: ا نا أيب  السب فسي ن خسرك معهسم، ول سن هس  ء الثم سة أصسروا وفسدوا أ،فسسهم 

 وأصل وا  عد نيل ، وهذا أصح األقوال يف هذه اوية. 
تدي اهلهرأي إني كان قوي من أه: م ة أصل وا و قاتسسوا تسن اهلهسرأي. قسال السسدي: كسان مسن أصسلم وي  وقي:: أريد ابلنلم 

يهاجر يعترب كافرا حج يهاجر، يعين ولو أظهر إصممهللا و رخ حال المسرخ. وقسال تسريه:  س: كا،ست اهلهسرأي واجبسة و  ي فسر 
ن ال فسسر يف ،نسسر المسسرع، أي أن المسسرع ي ي تسسف اتركهسسا. فعلسس  قسسول السسسدي فسسالنلم مسسراد  سسهللا أيذسسا ال فسسر أل،سسهللا معتسسرب مسس

ابإلميسسان إنيا ي يهسساجر صسساحبهللا مسسل السست  ن مسسن نيلسس ، وهسسذا  عيسسد فقسسد قسسال  عسساىل (والسسذين آمنسسوا وي يهسساجروا مسسا ل سسم مسسن 
و يتهم من شيء حج يهاجروا وإن اصتنصروكم يف الدين فعلي م النصر) اويسة؛ فووجسب تلس  املسسل   ،صسرهم يف السدين 

اصتنصروهم، وهذه حالة ختالف حالة ال فار. وتل  قول تريه: فالنلم املعصية العني سة، والوتيسد السذي يف هسذه اويسة إن 
صساا لألمسسرين، تلسس  أن املسسل   ي يعسسدوا السسذين ي يهساجروا قبسس: فسستح م سة يف تسسداد الصسسحا ة. قسال ا سسن تطيسسة: أل سسم ي 
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ا وا تلس  ال فسر فلسم يعتسدوا مبسا ترفسوا مسنهم قبس: ههسرأي النسيب صسل  هللا تليسهللا يتع  الذين ما وا منهم تل  اإلصمي والسذين مس
 وصلم. 

    
 

 1013صفحة : 
 
ومجلة (قالوا فيم كنتم) خرب (إن). واملعسىن: قسالوا هلسم قسول  سو يخ ووديسد ابلوتيسد ومتهيسد لسدحض معسذروم يف قسوهلم (كنسا   

 واصعة فتهاجروا فيها).  مستذعف  يف األرض)، فقالوا هلم (أي   ن أرض هللا
واسول أن ي سسون مجلسة (قسسالوا فسسيم كنستم) مو سسل  سدل ا شسست ال مسسن مجلسة ( وفسساهم)، فسان  سسو  املم  سسة إئهسم احمل سسي هنسسا  

 يمت : تل  قوهلم هلم (فيم كنتم). 
اورأي، تل  ما  يناه وأما مجلة (قالوا كنا مستذعف  يف األرض) فهي مفصولة تن العا ف جرئ تل   ريقة املقاولة يف احمل 

تند قولهللا  عاىل (قالوا أ ع: فيها من يفسد فيها) يف صورأي البقسرأي. وكسذل  مجلسة (قسالوا أي   سن أرض هللا واصسعة). وي سون 
خرب (إن) قولهللا (فوولين  موواهم جهنم وصاء  مصسريا) تلس  أن ي سون دخسول الفساء يف ا سرب ل سون اصسم إن موصسو  فا،سهللا 

لمسسرول كثسسريا، وقسسد  قسسدمت ،نسسا ره. واإل يسسان ابلفسساء هنسسا أوىل لطسسول الفصسس:  سس  اصسسم (إن) وخربهسسا يعامسس: معاملسسة أمسسساء ا
 ابملقاولة، عيث صار ا رب كالنتيهة لتل  املقاولة ك ا يدل تليهللا أيذا اصم اإلشارأي. 

 وا صتفهاي يف قولهللا (فيم كنتم) مستع : للتقرير والتو يخ.  
اصتفهاي تسن حالسة ك سا دل تليسهللا (يف). وقسد تلسم املسس ولون أن ا السة املسس ول تنهسا حالسة و(يف) للنرفية اجملالية. و(ما)  

  قا هم تل  ال فر أو تدي اهلهرأي. فقالوا معتذرين (كنا مستذعف  يف األرض). 
ان واملستذعف: املعدود  عيفا فم يعبو مبا يصنل  هللا فلي  هو يف تزأي مت نهللا من إظهار إصسممهللا، فلسذل  يذسطر إىل كت س 

إصسسممهللا. واألرض هسسي م سسة. أرادوا: كنسسا م سسره  تلسس  امل فسسر مسسا أق نسسا يف م سسة، وهسسذا جسسواب صسسادف إني   مط سسل يف 
ال سسذب يف تسساي ا قيقسسة وقسسد حسسسبوا نيلسس  تسسذرا يبسسيح البقسساء تلسس  المسسرخ، أو يبسسيح التدلسسف تسسن اهلهسسرأي، تلسس  اخسستمش 

ض هللا واصسسسعة فتهسسساجروا فيهسسسا)، أي خترجسسسوا مسسسن األرض السسسيت التفسسسسريين، فلسسسذل  رد املم  سسسة تلسسسيهم  قسسسوهلم (أي   سسسن أر 
 ستذسسعفون فيهسسا، فبسسذل   نهسسرون اإلميسسان، أو فقسسد ا سسسعت األرض فسسم  عسسدمون أر سسا  سسستطيعون اإلقامسسة فيهسسا. وظسساهر 

هسسرأي إىل اويسسة أن ا سسروك إىل كسس:  لسسد تسسري  لسسد الفتنسسة يعسسد ههسسرأي، ل سسن دل قولسسهللا (مهسساجرا إىل هللا ورصسسولهللا) أن املقصسسود اهل
املدينسسة وهسسي السسيت كا،سست واجبسسة، وأمسسسا ههسسرأي املسس من  إىل ا بمسسة فقسسد كا،سست قبسسس: وجسسوب اهلهسسرأي؛ ألن النسسيب وفريقسسا مسسسن 

 امل من ، كا،وا  عد مب ة، وكا،ت ةنين النيب صل  هللا تليهللا وصلم. وهذا رد مفحم هلم. 
خ، وإمنا اشتمل للدروك تن الو ن اصم املهاجرأي أل ا يف واملهاجرأي: ا روك من الو ن و رخ القوي، مفاتلة من ههر إنيا  ر  

الغالب   ون تن كراهية    الراح: واملقي  ، ف : فريمل يطلب  رخ اوخسر، مث شساع إ مقهسا تلس  مفارقسة السو ن  سدون 
 هذا القيد. 
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 . والفاء يف قولهللا (فوولين  موواهم جهنم)  فريل تل  ما ح   من  و يخ املم  ة إئهم ووديدهم 
وجيء ابصم اإلشارأي يف قولهللا (فوولينس  مسوواهم جهسنم) للتنبيسهللا تلس  أ سم أحسرئء اب  سم السوارد  عسد اصسم اإلشسارأي مسن أجس:  

 الصفا  املذكورأي قبلهللا، أل م كا،وا قادرين تل  التدلص من فتنة المرخ اب روك من أر هللا. 
ذعف  حقا، أي العاجزين تن ا روك من م ة لقلة جهسد، وقولهللا (إ  املستذعف ) اصتثناء من الوتيد، واملعىن إ  املست 

أو إلكسراه املمسسرك  إئهسم وإيثسساقهم تلسس  البقساء: مثسس: تيسساش  سن أيب ر يعسسة املتقسسدي خسربه يف قولسسهللا  عسساىل (ومسا كسسان ملسس من أن 
يف صمأي العماء:   يقت: م منا إ  خطينا)، ومث: صل ة  ن هماي، والوليد  ن الوليد. ويف البداري أن رصول هللا كان يدتو

اللهم ،ج تياش  ن أيب ر يعة اللهم ،ج الوليد  ن الوليد، اللهم ،ج صسل ة  سن همساي اللهسم ،سج املستذسعف  مسن املس من   . 
 وتن ا ن تبام: كنت أان وأمي من املستذعف . 

الرجسسال مستذسعف ، فلسسذل   والتبيس   قولسهللا (مسسن الرجسال والنسسساء والولسدان) لقصسد التع سسيم. واملقصسد التنبيسسهللا تلس  أن مسن 
ا تدع  ذكرهم مث أ مل  ذكرهم النساء والصبيان ألن وجودهم يف العا لة ي سون تسذرا لسوليهم إنيا كسان   اسد حيلسة. و قسدي 
نيكرهم  قولهللا  عاىل (وما ل م    قا لون يف صبي: هللا واملستذعف  من الرجسال والنسساء والولسدان)، وإتسادأي نيكسرهم هنسا ممسا 

  ون اوئ  كلها ،زلت يف التهيينة لفتح م ة. ي كد أن  
    
 

 1014صفحة : 
 
ومجلة (  يستطيعون حيلة و  يهتدون صبيم) حال من املستذعف  مو حة لمصتذعاش لينهر أ،هللا تري ا صتذعاش   

أهسس: م سسة  السسذي يقولسسهللا السسذين ظل سسوا أ،فسسسهم (كنسسا مستذسسعف  يف األرض)، أي   يسسستطيعون حيلسسة يف ا سسروك إمسسا ملنسسل
 إئهم، أو لفقرهم؛ (و  يهتدون صبيم) أي معرفة للطريمل كاألت  . 

ومجلسسة (فوولينسس  تسسس  هللا أن يعفسسو تسسنهم) الفسساء فيهسسا للفصسسيحة، واإل يسسان ابإلشسسارأي للتنبيسسهللا تلسس  أ سسم جسسديرون اب  سسم  
 املذكور من املغفرأي. 

أن هللا يرجسو أن يعفسسو تسنهم، وإني كسان هللا هسو فاتسس:  وفعس: (تسس ) يف قولسهللا (فوولينس  تسسس  هللا أن يعفسو تسنهم) يقتذسي 
العفو وهو تاي أب،هللا يعفو تنهم أو تن  عذهم ابلتعي   ع  أن ي ون معىن الرجاء املستفاد مسن (تسس ) هنسا معسىن جمسالئ 

من نيل   أبن تفوه تن ني،بهم تفو تزيز املنال، ف ث: حال العفو تنهم عال من   يقطل عصول العفو تنهللا، و  مقصود
 ذييمل حتقمل تذرهم، لينم يتساهلوا يف شرو هللا اتت ادا تل  تفو هللا، فسان تسذر هللا هلسم ابصتذسعافهم رخصسة و وصسعة مسن 
هللا  عاىل، ألن البقاء تل  إظهار المرخ أمر تنيم، وكان الواجب العزميسة أن ي لفسوا ةتسمن اإلميسان  س  ظهسرال املمسرك  

 ك ا فعلت مسية أي ت ار  ن ئصر.   ولو جلب هلم التعذيب واهلمخ،
وهسسذا ا صسستع ال هسسو حم سس: مسسوارد (تسسس ) و(لعسس:) إنيا أصسسندا إىل اصسسم هللا  عسساىل ك سسا  قسسدي تنسسد قولسسهللا  عسساىل (وإني آ ينسسا  

موص  ال تاب والفرقان لعل م وتدون) يف صورأي البقرأي، وهو معىن قول أيب تبيدأي:  تس  من هللا إااب  وقسول كثسري مسن 
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أن تس  ولع: يف القسرآن لليقس ، ومسرادهم إنيا أصسند إىل هللا  عساىل خبسمش تسو قولسهللا (وقس: تسس  أن يهسديين ريب  العل اء:
 ألقرب من هذا رشدا). 

ومثسسس: هسسسذا مسسسا قسسسالوه يف وقسسسوع حسسسرش (إن) المسسسر ية يف كسسسمي هللا  عسسساىل، مسسسل أن أصسسسلها أن   سسسون للمسسسرل املمسسس وخ يف  
 حصولهللا. 

ح سسم هسذه اويسسة ا،قذس  يسسوي فسستح م سة ألن اهلهسسرأي كا،ست واجبسسة ملفارقسسة أهس: المسسرخ وأتسسداء وقسد ا فسسمل العل ساء تلسس  أن  
الدين، وللت  ن من تبادأي هللا دون حا : حيسول تسن نيلس ، فل سا صسار  م سة دار إصسمي صساو  تريهسا، وي يسده حسديث  

ن حيسري تلسيهم الرجسوع إىل م سة. ويف   ههرأي  عد الفتح ول ن جهساد و،يسة  ف سان امل منسون يبقسون يف أو سا م إ  املهساجري
ا ديث  اللهم أمض ألصسحايب ههسروم و   سردهم تلس  أتقسا م  قالسهللا  عسد أن فتحست م سة. تسري أن القيسام تلس  ح سم 
هذه اوية يفتح لل هتهدين ،نرا يف أح اي وجوب ا روك من البلد الذي يفا فيهللا امل من يف دينهللا، وهذه أح اي ا عهسا 

 صتة أحوال. 
الة األوىل: أن ي ون امل من  بلد يفا فيهللا يف إميا،هللا فريتم تل  ال فر وهو يسستطيل ا سروك، فهسذا ح  سهللا ح سم السذين ا  

،زلت فيهم اوية، وقد هاجر مسل ون مسن األ،سدل  حس  أكسرههم النصسارى تلس  التنصسر، فدرجسوا تلس  وجسوههم يف كس: 
وما  عدها إىل أن   902وهل  فريمل منهم يف الطريمل ونيل  يف صنة  واد اترك  أمواهلم ودئرهم انج  أب،فسهم وإميا م،

 . 1016كان اجلمء األخري صنة 
ا الة الثا،ية: أن ي سون  بلسد ال فسر تسري مفتسون يف إميا،سهللا ول سن ي سون تر سة لفصسا ة يف ،فسسهللا أو مالسهللا أبصسر أو قتس: أو  

 مس   اإلقامة  بلد ا رب املفسرأي أبرض العدو. مصادرأي مال، فهذا قد ترض ،فسهللا للذر وهو حراي  م ،زاع، وهذا 
   
 

 1015صفحة : 
 
ا الة الثالثة: أن ي ون  بلد تلسب تليسهللا تسري املسسل   إ  أ سم ي يفتنسوا النسام يف إميسا م و  يف تبساداوم و  يف أ،فسسهم   

دث مسل واحسد مسن أهس: نيلس  البلسسد وأمسواهلم وأترا سهم، ول نسهللا ةقامتسهللا  سري تليسهللا أح ساي تسري املسسل   إنيا تسرض لسهللا حسا
السسذين هسسم تسسري مسسسل  ، وهسسذا مثسس: السسذي يقسسيم اليسسوي  سسبمد أورواب النصسسرا،ية، وظسساهر قسسول مالسس  أن املقسساي يف مثسس: نيلسس  
م روه كراهة شديدأي من أج: أ،هللا  ري تليهللا أح اي تري املسل  ، وهو ظاهر املدو،سة يف كتساب التهسارأي إىل أرض ا سرب 

ول قول مال  فقهاء القسريوان، وهسو ظساهر الرصسالة، وصسريح كسمي اللد سي يف  العسة كتساب التهسارأي إىل والعتبية، كذل   
أرض ا سسرب مسسن  بصسسر هللا، وار ذسساه ا سسن حمسسرل وتبسسد ا سسمل، و ولسسهللا صسسحنون وا سسن حبيسسب تلسس  ا رمسسة وكسسذل  تبسسد ا  يسسد 

املسالري وتبسد ا  يسد، وتلس  هسذا اسري ال سمي  الصا غ واملالري، ولاد صحنون فقال: إن مقامهللا جرحسة يف تدالتسهللا، ووافقسهللا
يف السسسفر يف صسسفن النصسسارى إىل ا سسج وتسسريه. وقسسال السسربليل تسسن ا سسن ترفسسة: إن كسسان أمسسري  سسو،  قسسوئ تلسس  النصسسارى جسسال 

 السفر، وإ  ي از، أل م يهيينون املسل  . 
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يف ديسنهم و  يف تبسادوم و  يف أمسواهلم، ول سسنهم  ا السة الرا عسة: أن يتغلسب ال فسار تلس   لسد أهلسهللا مسسل ون و  يفتنسوهم  
ي ون هلم ح م القوأي تليهم فق ، و ري األح اي  يسنهم تلس  مقتذس  شسريعة اإلصسمي ك سا وقسل يف صسقلية حس  اصستوىل 

ان تليها رجري النرمندي. وك ا وقل يف  مد تران ة ح  اصتوىل تليها  اتية اجلملقسة تلس  شسرول منهسا احسباي ديسنهم، فس
أهلها أقاموا  ا مدأي وأقاي منهم تل اؤهم وكا،وا يلون القذاء والفتوى والعدالة واألما،ة وتو نيل ، وهاجر فريمل منهم فلسم 

 يعب املهاجر تل  القا ن، و  القا ن تل  املهاجر. 
صمي فيها، واصست رار ا الة ا امسة: أن ي ون لغري املسل   ،فوني وصلطان تل   عض  مد اإلصمي، مل  قاء ملوخ اإل 

 صرفهم يف قومهم، وو ية ح امهم منهم، واحباي أدئ م وصا ر شعا رهم، ول ن  صرش األمراء حتت ،نر تري املسل   
ومبوافقتهم، وهو ما يس   اب  اية وا حتمل والوصاية وا ،تداب، ك ا وقل يف مصر مدأي احتمل جيش الفر،سي   سا، 

، وك ا وقل  تو،  واملغرب األقص  من محاية فرا،سا، وك ا وقسل يف صسورئ والعسراف أئي ا ،تسداب، مث مدأي احتمل األ،قليز
 وهذه   شبهة يف تدي وجوب اهلهرأي منها. 

ا الة السادصة: البلد الذي   ثر فيهللا املنساكر والبسدع، و سري فيسهللا أح ساي كثسريأي تلس  خسمش صسريح اإلصسمي عيسث ولس   
و  اسسرب املسسسلم فيهسسا تلسس  ار  ا سسهللا خسسمش المسسرع، ول نسسهللا   يسسستطيل  غيريهسسا إ  ابلقسسول، أو    ت سسم صسسا ا وآخسسر صسسيينا

يستطيل نيل  أصسم. وهسذه روي تسن مالس  وجسوب ا سروك منهسا، رواه ا سن القاصسم، تسري أن نيلس  قسد حسدث يف القسريوان 
رأي. وحسسب  ةقامسة المسيخ أيب حم سد  سن أيب أئي  ين تبيد فلم حيف  أن أحسدا مسن فقها هسا الصسا   دتسا النسام إىل اهلهس

ليد وأمثالهللا. وحدث يف مصسر مسدأي الفسا  ي  أيذسا فلسم يغادرهسا أحسد مسن تل ا هسا الصسا  . ودون هسذه األحسوال السستة 
أحسسوال كثسسريأي هسسي أوىل إلسسوال اإلقامسسة، وأ سسا مرا سسب، وإن لبقسساء املسسسل   يف أو سسا م إنيا ي يفتنسسوا يف ديسسنهم مصسسلحة كسسربى 

 لهامعة اإلصممية. ل
(ومن يهاجر يف صبي: هللا اد يف األرض مرات سا كثسريا وصسعة ومسن وسرك مسن  يتسهللا مهساجرا إىل هللا ورصسولهللا مث يدركسهللا املسو   

[) مجلسسسة (ومسسسن يهسسساجر) تطسسسف تلسسس  مجلسسسة (إن السسسذين  وفسسساهم 100فقسسسد وقسسسل أجسسسره تلسسس  هللا وكسسسان هللا تفسسسورا رحي سسسا]
اجرأي يف صبي: هللا هي املهاجرأي ألجس: ديسن هللا. والسسبي: اصستعارأي معروفسة، ولادهسا قبسو  أن املم  ة). و(من) شر ية. وامله

املهاجرأي ،وع من السري، ف ان لذكر السبي: معها  سرب مسن التوريسة. واملسراتم اصسم م سان مسن راتسم إنيا نيهسب يف األرض، 
إنيا تلبسسهللا وقهسسره، ولعسس: أصسسلهللا أ،سسهللا أ قسساه تلسس   وفعسس: راتسسم ممسستمل مسسن الرتسساي  فسستح السسراء وهسسو السسباب. أو هسسو مسسن راتسسم تسسريه

الرتساي، أي السباب، أي اسد م ساان يسسرتم فيسهللا مسن أرت سهللا، أي يغلسسب فيسهللا قومسهللا ابصستقملهللا تسسنهم ك سا أرت سوه ةكراهسهللا تلسس  
 ال فر، قال ا ارث  ن وتلة الذهلي:          

 تسم    منن قوما ظل تسهسم                      و دأوم ابلمتم والر   
 إن ع روا خنم لغريهسم                      والميء حتقره وقد ين ي    
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أي أن ي و،وا توان للعدو تل  قومهم. ووصف املراتم ابل ثري أل،هللا أريسد  سهللا جسن  األم نسة. والسسعة  سد الذسيمل، وهسي   
ان كسسان املسسراتم هسسو السسذهاب يف األرض فعطسسف حقيقسة ا سسساع األم نسسة، و طلسسمل تلسس  رفاهيسسة العسسيش، فهسسي صسعة جماليسسة. فسس

السسعة تليسسهللا تطسسف  فسسري، وإن كسسان هسسو م سسان اإلتا سة فعطسسف السسسعة للد لسة تلسس  أ،سسهللا اسسده مم  سا مسسن جهسسة إر سساء 
 النف ، ومن جهة راحة اإلقامة. 

البلسد املهساجر إليسهللا،  قولسهللا مث ،وه هللا  مون اهلهرأي أبن جعس:  وا سا حاصسم مبهسرد ا سروك مسن  لسد ال فسر، ولسو ي يبلسغ إىل  
(ومسسن وسسرك مسسن  يتسسهللا مهسساجرا إىل هللا ورصسسولهللا) اأ. ومعسسىن املهسساجرأي إىل هللا املهسساجرأي إىل املو سسل السسذي ير سساه هللا. وتطسسف 
الرصول تل  اصم اجلملة لفشارأي إىل خصوص اهلهرأي إىل املدينة لملتحساف ابلرصسول و عزيسز جا،بسهللا، ألن السذي يهساجر إىل 

ينة قد صلم من إرهاف ال فر وي حيص: تل  ،صرأي الرصول، ولذل  ابدر أهس: ههسرأي ا بمسة إىل اللحساف ابلرصسول تري املد
 ح   لغهم مهاجره إىل املدينة. 

ومعىن (يدركهللا املو ). أي يف الطريمل، واول أن ي ون املعىن: مث يدركهللا املو  مهاجرا، أي   يرجل  عد ههر هللا إىل  مد   
. وقسسد اختلسسف يف اهلهسسرأي املسسرادأي مسسن هسسذه اويسسة: فقيسس:: اهلهسسرأي إىل املدينسسة، وقيسس:: اهلهسسرأي إىل ا بمسسة. ال فسسر وهسسو األصسسح

واختلسف يف املعسسين ابملوصسسول مسن قولسسهللا (ومسسن وسرك مسسن  يتسسهللا مهساجرا إىل هللا ورصسسولهللا). فعنسسد مسن قسسالوا: إن املسسراد اهلهسسرأي إىل 
ن  قسي  عسد ههسرأي النسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم إىل املدينسة، فل سا ،سزل قولسهللا املدينة قالوا املراد مبن ورك رج: مسن املسسل   كسا

 عاىل (إن الذين  وفاهم املم  ة ظاملي أ،فسهم قالوا فيم كنتم إىل قولهللا وكان هللا تفوا تفورا) كتب  ا النيب صل  هللا تليسهللا 
وتبيد، فدتا أ ناءه وقال هلم: امحلول إىل وصلم إىل املسل   من أه: م ة، وكان هذا الرج: مريذا، فقال: إل لذو مال 

املدينسة. فح لسسوه تلسس  صسسرير، فل سسا  لسسغ التنعسسيم  سسويف، فنزلسست هسذه اويسسة فيسسهللا. و عسسم أمثالسسهللا، فهسسي تامسسة يف صسسياف المسسرل   
 وصصها صبب النزول. 

جنسدب  سسن محسسزأي وكسان هسسذا الرجس: مسسن كنا،سسة، وقيس: مسسن خزاتسسة، وقيس: مسسن جنسدع، واختلسسف يف امسسسهللا تلس  تمسسرأي أقسسوال:  
اجلنسدتي، حنسدك  سسن  س رأي الليثسسي ا زاتسي.  سس رأي  سن  غسسيض الليثسي،  س رأي  سسن جنسدب الذسس ري،  س رأي  سسن  س رأي  سسن 

 ،عيم.   رأي من خزاتة  كذا  .   رأي  ن العيص. العيص  ن   رأي  ن ل،باع، حبيب  ن   رأي، أكثم  ن صيفي. 
عين مبن ورك من  يتهللا خالدين حزاي  ن خويلد األصدي ا ن أخي خداسة والذين قالوا: إ ا اهلهرأي إىل ا بمة قالوا: إن امل 

 أي امل من ، خرك مهاجرا إىل ا بمة فنهمتهللا حية يف الطريمل ف ا . وصياف المرل ع  هذا التفسري. 
كسا،وا   (وإنيا  ر تم يف األرض فلسي  تلسي م جنسا  أن  قصسروا مسن الصسلواأي إن خفستم أن يفتسن م السذين كفسروا إن ال سافرين 

[ وإنيا كنست فسيهم فوق ست هلسم الصسلواأي فلستقم  ا فسة مسنهم معس  وليوخسذوا أصسلحتهم فسانيا صسهدوا 101ل م تدوا مبينسا]
فلي و،وا من ورا  م ولتو   ا فة أخرى ي يصلوا فليصسلوا معس  وليوخسذوا حسذرهم وأصسلحتهم ود السذين كفسروا لسو  غفلسون 

دأي و  جنسسا  تلسسي م إن كسسان   سسم أنيى مسسن مطسسر أو كنسستم مر سس  أن تسسن أصسسلحت م وأمتعسست م في يلسسون تلسسي م ميلسسة واحسس
[) ا،تقسال إىل التمسريل آخسر مبناصسبة نيكسر السسفر 102 ذعوا أصلحت م وخذوا حذركم إن هللا أتد لل افرين تذااب مهينسا]

جل لسسة السسيت للدسسروك مسسن صسسلطة ال فسسر، تلسس  تسسادأي القسسرآن يف  فنسس  أترا سسهللا، والت سسام مناصسسباوا. واجل لسسة معطوفسسة تلسس  ا
 قبلها. والذرب يف األرض: السفر. 
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(وإنيا) مذسس نة معسسىن المسسرل ك سسا هسسو تالسسب اصسستع اهلا، فلسسذل  دخلسست الفسساء تلسس  الفعسس: السسذي هسسو كهسسواب المسسرل.  
 (وإنيا) منصو ة  فع: اجلواب. 

   
 

 1017صفحة : 
 
قراءاوسا، فسم جسري أن يعلسم أن القصسر وقصر الصمأي: النقص منها، وقد تلم أن أجزاء الصمأي هسي الركعسا   سسهداوا و   

مسسن الصسسمأي هسسو ،قسسص الركعسسا . وقسسد  ينسسهللا فعسس: النسسيب صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم إني صسسري الصسسمأي نيا  األر سسل الركعسسا  نيا  
ركعت . وأمجلت اوية فلم  ع  الصلوا  اليت يعبيها القصر، فبينتهللا السنة أب ا النهر والعصر والعماء. وي  قصسر الصسبح 

 صري ركعة واحدأي فت سون تسري صسمأي، وي  قصسر املغسرب لسينم  صسري شسفعا فا سا و سر النهسار، ولسينم  صسري ركعسة واحسدأي  أل ا 
 ك ا قلنا يف الصبح. 

وهسسذه اويسسة أشسسار  إىل قصسسر الصسسمأي الرابتيسسة يف السسسفر، وينهسسر مسسن أصسسلو ا أ سسا ،زلسست يف نيلسس ، وقسسد قيسس:: إن قصسسر   
 سسل مسسن اهلهسسرأي وهسسو األصسسح، وقيسس:: يف ر يسسل اوخسسر مسسن صسسنة ا نتسس ، وقيسس::  عسسد اهلهسسرأي الصسسمأي يف السسسفر شسسرع يف صسسنة أر 

أبر ع  يومسا. وقسد روى أهس: الصسحيح قسول تا مسة ر سي هللا تنهسا: فر ست الصسمأي ركعتس  فسوقر  صسمأي السسفر وليسد  
مأي ركعتس  فتقسرر  كسذل  صمأي ا ذر، وهو حديث    وا ح. وحم : اوية تل  مقتذاأي: أن هللا  عساىل ملسا فسرض الصس

فل ا صار  النهر والعصر والعماء أر عا ،سخ مسا كسان مسن تسددها، وكسان نيلس  يف مبسدأ اهلهسرأي، وإني قسد كسان أمسر النسام 
مقاما تل  حالة ا ذر وهي الغالب تليهم،  ط: إيقاع الصسلوا  املسذكورا  ركعتس ، فل سا تسزوا خفسف هللا تسنهم فسوني م 

عتسس  ركعتسس ، فلسذل  قسسال  عسساىل (فلسي  تلسسي م جنسا ) وقسسال (أن  قصسسروا مسن الصسسمأي) وإمنسسا أن يصسلوا  لسس  الصسلوا  رك
قالت تا مة  أقسر  صسمأي السسفر  حيسث ي  تغسري تسن ا السة األوىل، وهسذا يسدل تلس  أ سم ي يصسلوها اتمسة يف السسفر  عسد 

 اهلهرأي، فم  عارض    قوهلا و   اوية. 
ين كفسروا) شسرل دل تلس  ختصسيص اإلنين ابلقصسر عسال ا سوش مسن مت سن املمسرك  مسنهم وقولهللا (إن خفتم أن يفتن م الذ 

وإ طاهلم تليهم صموم، وأن هللا أنين يف القصر لتقل الصمأي تن ا  يننان، فاوية هذه خاصة  قصر الصمأي تند ا وش، 
جسهللا يف املو سو: أن رجسم مسن آل وهو القصر الذي لهللا هيينة خاصة يف صسمأي اجل اتسة، وهسذا رأي مالس ، يسدل تليسهللا مسا أخر 

خالد  ن أصيد صول تبد هللا  ن ت ر  إان تد صمأي ا وش وصمأي ا ذر يف القسرآن و  تسد صسمأي السسفر  ، فقسال ا سن 
ت سسر  ئ سسن أخسسي إن هللا  عسسث إلينسسا حم سسدا و  ،علسسم شسسيينا فامنسسا ،فعسس: ك سسا رأينسساه يفعسس:  ، يعسسين أن ا سسن ت سسر أقسسر السسسا : 

أي السسفر  بتست ابلسسنة، وكسذل  كا،ست  سرى تا مسة وصسعد  سن أيب وقساص أن هسذه اويسة خاصسة اب سوش، وأشعره أبن صم
ف سساان ي  سسمن الصسسمأي يف السسسفر. وهسسذا التوويسس: هسسو البسس  يف حم سس: هسسذه اويسسة، في سسون  بسسو  القصسسر يف السسسفر  سسدون 

اوخر، ك ا قال ا ن ت ر. وتسن يعلس   سن ا وش وقصر الصمأي يف ا ذر تند ا وش جل ت  ابلسنة، وأحدمها أصبمل من 
أميسة أ،سسهللا قسسال: قلست لع سسر  سسن ا طسساب: إن هللا  عساىل يقسسول (إن خفسستم) وقسد أمسسن النسسام. فقسسال: تهبست ممسسا تهبسست منسسهللا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



فسولت رصول هللا تن نيل  فقال  صدقة  صدف هللا  سا تلسي م فساقبلوا صسدقتهللا  . و  شس  أن حم س: هسذا ا سرب أن النسيب 
وصلم أقر ت ر تل  فه هللا ختصيص هذه اوية ابلقصسر ألجس: ا سوش، ف سان القصسر ألجس: ا سوش رخصسة  صل  هللا تليهللا

لدفل املمقة. وقولهللا: لهللا صدقة اأ، معناه أن القصر يف السفر لغري ا وش صدقة من هللا، أي ختفيف، وهو دون الرخصسة 
 قولسهللا (إن خفستم أن يفتسن م السذين كفسروا) و قتصسر فم  ردوا رخصتهللا، فم حاجة إىل مسا متحلسوا لسهللا يف  ويس: القيسد السذي يف

اوية تل  صمأي ا وش، ويستغين القسا لون  وجسوب القصسر يف السسفر مثس: ا سن تبسام، وأيب حنيفسة، وحم سد  سن صسحنون، 
وإمساتيس:  سسن إصسسحاف مسسن املال يسسة؛ والقسسا لون  توكيسسد صسسنة القصسسر مثس: مالسس   سسن أ،سس  وتامسسة أصسسحا هللا، تسسن  ويسس: قولسسهللا 

تلسسي م جنسسا ) مبسسا   يم سسم إ سسمف مثسس: هسسذا اللفسس . وي سسون قولسسهللا (وإنيا  سسر تم يف األرض) إتسسادأي لتمسسريل رخصسسة (فلسسي  
 القصر يف السفر لقصد الت هيد لقولهللا (وإنيا كنت فيهم) اوئ . 
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ة وصسعد  سن أيب وقساص، حسج أما قصر الصمأي يف السفر فقد دلت تليهللا السنة الفعلية، وا بعهللا مجهور الصحا ة إ  تا م  

ابلغ من قال  وجو سهللا مسن أجس: حسديث تا مسة يف املو سو والصسحيح  لد لتسهللا تلس  أن صسمأي السسفر  قيست تلس  فر سها، 
فلسسو صسسمها رابتيسسة ل ا،سست لئدأي يف الصسسمأي، ولقسسول ت سسر في سسا رواه النسسسا ي وا سسن ماجسسة: صسسمأي السسسفر ركعتسسان متسساي تسسري 

ة أل،هللا ي يرو تن النيب صل  هللا تليهللا وصلم يف صمأي السفر إ  القصر، وكذل  ا لفاء من قصد. وإمنا قال مال  أب،هللا صن
 عسده. وإمنسسا أث تث سسان  سن تفسسان الصسسمأي يف ا سج خمسسية أن يتسسوهم األتسراب أن الصسسلوا  كلهسسا ركعتسان. تسسري أن مال سسا ي 

 وب. ولقد أجاد حمام: األدلة. يق:  وجو هللا من أج: قولهللا  عاىل (فلي  تلي م جنا ) ملنافا هللا لصيغ الوج
 وأخرب تن ال افرين وهو مجل  قولهللا (تدوا) وهو مفرد. وقد قدمنا نيل  تند قولهللا  عاىل (فان كان من قوي تدو ل م).  
وقولسهللا  عسساىل (وإنيا كنسست فسسيهم فوق سست هلسسم الصسسمأي) هسسذه صسسفة صسسمأي ا سسوش يف اجل اتسسة لقولسسهللا (فوق سست هلسسم الصسسمأي).   

أن هذه اوية شرتت صمأي ا وش. وأكثر اوجلر  دل تل  أن ممروتيتها كا،ت يف تزوأي نيا  الرقاع وا فمل العل اء تل  
مبو سل يقسال لسسهللا: خنلسة  سس  تسسفان و سهنان مسسن تسد، حسس  لقسوا مجسسوع تطفسان: حمسارب وأمنسسار و علبسة. وكا،سست  س  صسسنة 

ها أن املمرك  ملا رأوا حرص املسل   صت وصنة صبل من اهلهرأي، وأن أول صمأي صليت  ا هي صمأي العصر، وأن صبب
تل  الصمأي قالوا: هذه الصمأي فرصة لنسا لسو أتسران تلسيهم ألصسبناهم تلس  تسرأي، فو،بسو هللا  سذل  ،بيسهللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم 
و،زلت اوية. تري أن هللا  عاىل صدر ح م الصمأي  قولهللا (وإنيا كنت فيهم) فاقتذ   بادع الرأي أن صمأي ا وش    قسل 
تل  هذه الصفة إ  إنيا كا،ت مل رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم فهي خصوصسية إلقامتسهللا. و سذا قسال إمساتيس:  سن تليسة، 
وأ سو يوصسسف صسساحب أيب حنيفسسة يف أحسد أقوالسسهللا، وتللسسوا ا صوصسسية أب سا  سسرص النسسام تلسس  فذس: اجل اتسسة مسسل الرصسسول، 

. وهذا قول  سعيف: ملدالفتسهللا فعس: الصسحا ة، وألن مقصسد شسرع خبمش تريه من األ  ة، في  ن أن  ث ك:  ا فة ةماي
اجل اتسة هسو اجت ساع املسسسل   يف املسو ن الواحسد، في خسذ  سسذا املقصسد  قسدر اإلم سان. تلسس  أن أاب يوصسف   يسرى د لسسة 
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تت صسمأي مفهوي املدالفة فم  دل اوية تل  ا ختصاص ةمامة الرصول، ولذل  جزي مجهور العل اء أبن هذه اويسة شسر 
ا وش لل سل   أ دا. وحم : هذا المرل تندهم جار تل  تالب أحواهلم يومينذ من مملمسة النسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم 
لغزواوم وصرائهم إ  للذرورأي، ك ا يف ا ديث  لو  أن قوما   يتدلفون  عدي و  أجد ما أمحلهم تليسهللا مسا ختلفست تسن 

راد ا حبال تن كون تريه فيهم ول ن التنويسهللا   سون النسيب فسيهم. وإني قسد كسان األمسراء صرية صار  يف صبي: هللا  ، فلي  امل
 قا    مقامهللا يف الغزوا  فالذي رخص هللا لل سل   معهللا يرخصهللا هلم مل أمرا هللا، وهذا كقولهللا (خذ من أمواهلم صدقة). 

مثسة  ا فسة أخسرى، فالذس ري يف قولسهللا (وليوخسذوا ويف ،نم اوية إاال  ديل فا،هللا ملا قال (فلستقم  ا فسة مسنهم معس ) تلسم أن  
أصلحتهم) للطا فة ابتتبار أفرادها، وكذل    ري قولهللا (فانيا صهدوا) للطا فة اليت مل النيب، ألن املعية معية الصمأي، وقد 

ي و،سوا مسن قال (فانيا صهدوا). و  ري قولهللا (فلي و،وا) للطا فة األخرى املفهومة من املقا لسة، لنهسور أن اجلسواب وهسو( فل
 ورا  م) متع  لفع: الطا فة املواجهة العدو. 

 وقولهللا (ولتو   ا فة أخرى) هذه هي املقا لة لقولهللا (فلتقم  ا فة منهم مع ).  
وقد أمجلت اوية ما  صنعهللا ك:  ا فسة يف  قيسة الصسمأي، ول نهسا أشسار  إىل أن صسمأي النسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم واحسدأي  

. فهعلهم ات ع  لصم هللا، ونيل  مس نين أبن صسم هللا واحسدأي، ولسو كسان يصسلي   س:  ا فسة صسمأي أل،هللا قال (فليصلوا مع )
مستقلة لقال  عاىل فتلص:  م. و ذا يبط: قول ا سن البصري: أبن رصول هللا صل  هللا تليهللا وصسلم صسل  ركعتس    س: 

أي املفرو سة وابلطا فسة الثا،يسة صسمأي:  ا فة، أل،هللا يصري مت ا للصمأي تري مقصر، أو ي ون صسل  ةحسدى الطسا فت  الصسم
انفلسة لسسهللا، فريذسسة لل سس من ، إ  أن يلتسسزي ا سسسن نيلسس ، ويسرى جسسوال ا ت سساي املفسسبض ابملتنفسس:. وينهسسر أن نيلسس  ا  ت سساي   

 يصح، وإن ي ي ن يف السنة دلي: تل   طم،هللا. 
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ركعة، وإمنا اختلفوا يف كيفية  قسيم الصمأي: ابلنسبة لل وموم . ونيهب مجهور العل اء إىل أن اإلماي يصلي   :  ا فة   

والقسسول الفصسس: يف نيلسس  هسسو مسسا رواه مالسس  يف املو سسو، تسسن صسسه:  سسن أيب حث سسة: أ،سسهللا صسسل  مسسل رصسسول هللا صسسل  هللا تليسسهللا 
ي، وأمتسوا ركعسة وصلم صمأي ا وش يوي نيا  الرقاع، فصفت  ا فة معهللا و ا فة وجاه العدو، فصل  ابلذين معهللا ركعسة مث قسا

أل،فسسسهم، مث ا،صسسرفوا فوقفسسوا وجسساه العسسدو، وجسساء  الطا فسسة األخسسرى فصسسل   سسم الركعسسة السسيت  قيسست لسسهللا، مث صسسلم، مث قذسسوا 
 الركعة اليت فا تهم وصل وا. وهذه الصفة أوفمل  لف  اوية. والروائ  تري هذه كثريأي. 

 طلمل تل  الواحد وا  ن ، وإن قسال  سذل   عسض املفسسرين مسن والطا فة: اجل اتة من النام نيا  ال ثرأي. وا مل أ ا    
السلف. وقد  زيد تل  األلف ك ا يف قولهللا  عاىل (تل   ا فت  من قبلنا). وأصلها منقولسة مسن  ا فسة المسيء وهسي اجلسزء 

 منهللا. 
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حقيقة األخذ التناول، وقولهللا (وليوخذوا حذرهم وأصلحتهم) اصتع : األخذ يف حقيقتهللا وجماله: ألن أخذ ا ذر جمال، إني   
وهو جمال يف التلسب  ابلمسيء والثبسا  تليسهللا. وأخسذ األصسلحة حقيقسة، و،نسريه قولسهللا  عساىل (والسذين  بسوأوا السدار واإلميسان مسن 
قبلهم)، فان  بوأ اإلميان الدخول فيهللا وا  صاش  هللا  عسد ا سروك مسن ال فسر. وجساء  صسيغة األمسر دون أن يقسول: و  جنسا  

 أصلحت م، ألن أخذ السم  فيهللا مصلحة شرتية. تلي م أن  خذوا 
وقولسهللا (ود السذين كفسسروا) اأ، ودهسم هسذا معسسروش إني هسو شسون كسس: حمسارب، فلسي  نيلسس  املعسىن املعسروش هسسو املقصسود مسسن  

اويسسة، إمنسسا املقصسسود أ سسم ودوا ودا مسسستقراب تنسسدهم، لنسسنهم أن اشسستغال املسسسل   أبمسسور ديسسنهم يباتسسد  يسسنهم و سس  مصسساا 
اهم جهم من املمرك   قيقة الدين، فط عوا أن  لهيهم الصمأي تسن ا صستعداد ألتسدا هم، فنبسهللا هللا املس من  إىل نيلس   د،ي

 كيم ي و،وا تند ظن املمرك ، وليعودهم ابألخذ اب زي يف ك: األمور، ولرييهم أن صم  الدين والد،يا صنوان. 
كلها من ا ديد، وهي السيف والرمح والنب: وا ر ة، ولي  ال  درع واألصلحة مجل صم ، وهو اصم جن  ولة ا رب   

و  ا سسونيأي و  السسبم  سسسم   . وهسسو يسسذكر وي ،سسث، والتسسذكري أفصسسح، ولسسذل  مجعسسوه تلسس  أصسسلحة وهسسو مسسن لان  مجسسل 
 املذكر. 

السروك و مة ا رب  واألمتعة مجل متاع وهو ك: ما ينتفل  هللا من تروض وأجلث، ويدخ: يف نيل  ما لهللا تون يف ا رب ك 
كالدروع وا ونيا . (في يلون) مفرع تن قولهللا (لو  غفلون) اأ، وهو حم: الود، أي ودوا تفلست م لي يلسوا تلسي م. وامليس:: 
العسسدول تسسن الوصسس  إىل الطسسرش، ويطلسسمل تلسس  العسسدول تسسن شسسيء كسسان معسسهللا إىل شسسيء آخسسر، ك سسا هنسسا، أي فيعسسدلون تسسن 

صسسود مسسن امليسس: هنسسا ال سسر والمسسد، تسسدي ب(تلسس )، أي فيمسسدون تلسسي م يف حسسال معسسس رهم إىل جيمسس م. وملسسا كسسان املق
 تفلت م. 

وا،تصب (ميلة) تل  املفعولية املطلقة لبيان العدد، أي شدأي مفردأي. واصتع لت صيغة املسرأي هنسا كنايسة تسن القسوأي والمسدأي،  
 سسرر الفعسس: لتحصسي: الغسسرض، وأكسسد ونيلس  أن الفعسس: المسسديد القسوي عم ابلغسسرض منسسهللا صسريعا دون معسساودأي تسسمك، فسم يت

معىن املرأي املستفاد من صيغة فعلة  قولهللا (واحدأي)  نبيها تل  قصد معىن ال ناية لينم يتوهم أن املصسدر جملسرد التوكيسد لقولسهللا 
 (في يلون). 

 وقولسهللا (و  جنسا  تلسي م إن كسان   سم أنيى مسن مطسر) اأ رخصسة هلسم يف و سل األصسلحة تنسد املمسقة، وقسد صسار مسا هسسو 
أك : يف أداء الصمأي رخصة هنا، ألن األمور مبقاصدها وما حيص: تنها من املصساا واملفاصسد، ولسذل  قيسد الرخصسة مسل 

 أخذ ا ذر. وصبب الرخصة أن يف املطر شاتم للفريق  كليه ا، وأما املرض ف وجب للرخصة  صوص املريض. 
ل املسل  ؛ أل،هللا ملسا كسرر األمسر أبخسذ السسم  وا سذر، خيسف أن وقولهللا (إن هللا أتد لل افرين تذااب مهينا)  ذيي: لتمهي 

 ثور يف ،فوم املسل   خمافة من العسدو مسن شسدأي التحسذير منسهللا، فعقسب نيلس  أبن هللا أتسد هلسم تسذااب مهينسا، وهسو تسذاب 
سسسم  إ  لتحقيسسمل اهلزميسسة والقتسس: واألصسسر، كالسسذي يف قولسسهللا (قسسا لوهم يعسسذ م هللا أبيسسدي م)، فلسسي  األمسسر أبخسسذ ا سسذر وال

أصسسباب مسسا أتسسد هللا هلسسم، ألن هللا إنيا أراد أمسسرا هيسسو أصسسبا هللا. وفيسسهللا  علسسيم املسسسل   أن يطلبسسوا املسسسببا  مسسن أصسسبا ا، أي إن 
 أخذث حذركم أمنتم من تدوكم. 
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الصلوأي إن الصلوأي كا،ت تلس  املس من    (فانيا قذيتم الصلوأي فانيكروا هللا قي ا وقعودا وتل  جنو  م فانيا ا  و،نتم فوقي وا  

[) القذسساء: إمتساي المسسيء كقولسهللا (فسسانيا قذسيتم مناصس  م فسسانيكروا هللا كسذكركم آابءكسسم أو أشسد نيكسسرا). 103كتسااب موقسوات]
 والناهر من قولهللا (فانيا قذيتم الصمأي) أن املراد من الذكر هنا النواف:، أو نيكر اللسان كالتسبيح والتح يد،  فقد كا،وا يف
األمسن السسون إىل أن يفرتسوا مسن التسسبيح وتسوه  ، فسرخص هلسم حس  ا سوش أن يسذكروا هللا تلس  كس: حسال. واملسراد القيساي 

 والقعود وال ون تل  اجلنوب ما كان من نيل  يف أحوال ا رب   ألج: ا صباحة. 
ض فلي  تلي م جنا  أن  قصروا مسن الصسمأي وقولهللا (فانيا ا  و،نتم فوقي وا الصمأي)  فريل تن قولهللا (وإنيا  ر تم يف األر   

إن خفسستم) إىل آخسسر اويسسة. فا   يننسسان مسسراد  سسهللا القفسسول مسسن الغسسزو، ألن يف الرجسسوع إىل األو سسان صسس وان مسسن قمقسس: السسسفر 
وا سطراب البسدن، فسسا مف ا   يننسان تليسهللا يمسسبهللا أن ي سون حقيقسسة، ولسي  املسراد ا   يننسسان السذي هسو تسسدي ا سوش لعسسدي 

 نا، وقد  قدي القول يف ا   يننان تند قولهللا  عاىل (ول ن ليط ينن قليب) من صورأي البقرأي. مناصبتهللا ه
ومعىن (فوقي وا الصمأي) صلوها اتمة و   قصروها. هذا قول جماهد وقتادأي، في سون مقا س: قولسهللا (فلسي  تلسي م جنسا  أن  

ح سم قصسر الصسمأي يف حسال ا سوش، دون قصسر   قصروا من الصمأي)، وهو املوافمل ملا  قدي من كسون السوارد يف القسرآن هسو
السسسسفر مسسسن تسسسري خسسسوش. فاإلقامسسسة هنسسسا اإل يسسسان ابلمسسسيء قا  سسسا أي اتمسسسا، تلسسس  وجسسسهللا الت ثيسسس: كقولسسسهللا  عسسساىل (وأقي سسسوا السسسولن 
ابلقس ) وقولهللا (أن أقي وا الدين و   تفرقوا فيهللا). وهذا قول مجهور األ  ة: مال ، والمافعي، وأمحد، وصفيان. وقال أ و 

يفة وأصحا هللا:   يس دي اجملاهسد الصسمأي حسج يسزول ا سوش، أل،سهللا رأى مباشسرأي القتسال فعسم يفسسد الصسمأي. وقولسهللا  عساىل حن
(وإنيا  ر تم يف األرض إىل قولهللا فانيا ا  و،نتم) يرجح قول اجل هور، ألن قولهللا  عاىل (إن الصمأي كا،ت تل  امل من  كتسااب 

 ا ها يف أوقاوا. موقوات) مسوف مساف التعلي: للحرص تل  أد
 واملوقو : احملدود أبوقا ، واملنهم تليها، وقد يستع : مبعىن املفروض تل   ريمل اجملال. واألول أظهر هنا.  
(و  ونسسسوا يف ا تغسسساء القسسسوي إن   و،سسسسوا  ملسسسون فسسسا م عملسسسون ك سسسسا  ملسسسون و رجسسسون مسسسن هللا مسسسسا   يرجسسسون وكسسسان هللا تلي سسسسا  

(وخسسذوا حسسذركم إن هللا أتسسد لل سسافرين تسسذااب مهينسسا) لئدأي يف  مسسهيعهم تلسس  قتسسال  [) تطسسف تلسس  مجلسسة104ح ي سسا]
األتسداء، ويف وسسوين األتسداء يف قلسسوب املسسسل  ، ألن املمسرك  كسسا،وا أكثسر تسسددا مسسن املسسل   وأث تسسدأي، ومسا كسسان شسسرع 

 قصر الصمأي وأحوال صمأي ا وش، إ  حتقيقا لنفي الوهن يف اجلهاد. 
 مصدر ا تغ  مبعىن  غ  املتعدي، أي الطلب، وقد  قدي تند قولهللا (أفغري دين هللا  بغون) يف صورأي آل ت ران.  وا  تغاء 
واملراد  هللا هنا املبادأأي ابلغزو، وأن   يتقاتسوا، حج ي سون املمسركون هسم املبتسد   ابلغسزو.  قسول العسرب:  لبنسا  سين فسمن،  

قلسسوب أتدا سهللا. ولادهسم  مسسهيعا تلس   لسب العسسدو أبن  ي الفسريق  املتحسسار   أي تسزوانهم. واملبسادع ابلغسسزو لسهللا رتسب يف 
واحسسدا، إني كسس: ومسس  أبم اوخسسر، وأبن لل سس من  مزيسسة تلسس  ال سسافرين، وهسسي أ سسم يرجسسون مسسن هللا مسسا   يرجسسوه ال فسسار، 

يف األحسوال كلهسا. وقولسهللا (مسن ونيل  رجاء المهادأي إن قتلسوا، ورجساء ظهسور دينسهللا تلس  أيسديهم إنيا ا،تصسروا، ورجساء الثسواب 
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هللا) متعلمل ب( رجون). وحذش العا د اجملرور مبن من مجلة (ما   يرجون) لد لة حرش اجلر الذي جر  سهللا اصسم املوصسول 
تليهللا، ول  أن  ع: ما صدف (ما   يرجون) هو النصر، في ون وتدا لل سسل   أبن هللا انصسرهم، و مسارأي أبن املمسرك  

،صرا، وأ م آيسون منسهللا مبسا قسذش هللا يف قلسو م مسن الرتسب، وهسذا ممسا يفست يف صساتدهم. وتلس  هسذا    يرجون أل،فسهم
الوجسسهللا ي سسون قولسسهللا (مسسن هللا) اتبا سسا أو حسسا  مقدمسسة تلسس  اجملسسرور اب سسرش، واملعسسىن تلسس  هسسذا كقولسسهللا (نيلسس  أبن هللا مسسوىل 

 الذين آمنوا وأن ال افرين   موىل هلم). 
   
 

 1021صفحة : 
 
[ واصسستغفر هللا إن هللا  105(إان أ،زلنسسا إليسس  ال تسسب اب سسمل لسستح م  سس  النسسام مبسسا أراخ هللا و    سسن للدسسا ن  خصسسي ا]  

[ يسستدفون 107[ و   دل تن الذين وتا،ون أ،فسهم إن هللا   حيب من كان خواان أ ي ا]106كان تفورا رحي ا]
[ هسا أ،ستم 108ن ما   ير   من القول وكان هللا مبسا يع لسون حميطسا]من النام و  يستدفون من هللا وهو معهم إني يبيتو 

[)  ا صسال هسسذه 109هس  ء جسدلتم تسسنهم يف ا يسوأي السد،يا ف سسن اسدل هللا تسسنهم يسوي القي سة أي مسسن ي سون تلسيهم وكسسيم]
داد لقتسال املنساوين اوية مبا قبلها يرجل إىل ما مذس  مسن وصسف أحسوال املنسافق  ومناصسريهم، وا،تقس: مسن نيلس  إىل ا صستع

لفصمي من قولهللا (ئ أيها الذين آمنوا خسذوا حسذركم فسا،فروا) اويسة، وختلس: فيسهللا مسن أحسوال املنسافق  يف  ر صسهم ابملسسل   
السسدوا ر وخمتلسسف أحسسوال القبا سس: يف تم قهسسم مسسل املسسسل  ، واصسستطرد لسسذكر قتسس: ا طسسو والع سسد، وا،تقسس: إىل نيكسسر اهلهسسرأي، 

 سفر وصمأي ا وش، تاد ال مي  عد نيل  إىل أحوال أه: النفاف. وتقب  ذكر صمأي ال
 واجل لة مستو،فة اصتيننافا ا تدا يا.  
ومجهور املفسرين تل  أن ها هللا اوية ،زلت  سبب حاد ة رواها البمذي حاصسلها: أن أخسوأي  م سة يقسال هلسم:  مسر و مسري  

إمنسا كسان  مسري أحسدهم ي سىن أاب  ع سة، وهسم مسن  سين ظفسر مسن ومبمر، أ ناء أ سريف، وقيس:: أ نساء  ع سة  سن أ سريف، وقيس:: 
أه: املدينة، وكان  مري شرهم، وكان منافقا يههو املسل    معر يميعهللا وينسسبهللا إىل تسريه، وكسان هس  ء اإلخسوأي يف فاقسة، 

ع منهسا رفاتسة  سن وكا،وا جريأي لرفاتة  ن ليد، وكا،ت تري قد أقبلت من الماي  درم  وهو دقيمل ا وارى أي الس يذ فا تسا 
ليد محم من درم  لطعامهللا، وكان أه: املدينة عكلون دقيمل المعري، فانيا جاء الدرم  ا تاع منهللا صيد املنزل شسيينا لطعامسهللا 
فهع: الدرم  يف ممر ة لهللا وفيها صم ، فعدى  نو أ ريف تليهللا فنقبوا ممر تهللا وصرقوا الدقيمل والسم ، فل ا أصبح رفاتة 

أخرب ا ن أخيهللا قتادأي  ن النع ان  ذل ، فهع: يتحس ، فو،ب  أبن  ين أ ريف اصتوقدوا يف  ل  ووجد ممر تهللا قد صرقت 
الليلة انرا، ولعلسهللا تلس   عسض  عساي رفاتسة، فل سا افتذسح  نسو أ سريف  رحسوا املسسروف يف دار أيب مليس: األ،صساري. وقيس:: يف 

ظفسر إىل النسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم، فاشست وا  دار يهودي امسهللا ليد  ن السس  ، وقيس:: لبيسد ا سن صسه:، وجساء  عسض  سين
إليهللا أن رفاتة وا ن أخيهللا او ا ابلسرقة أه:  يت إميان وصم ، قال قتادأي: فو يست رصسول هللا، فقسال يل  ت سد  إىل أهس: 

دي.  يست إصسمي وصسم  فسرميتهم ابلسسرقة تلس  تسري  ينسة  . وأشساتوا يف النسام أن املسسروف يف دار أيب مليس: أو دار اليهسو 
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ف ا لبث أن ،زلت هذه اوية، وأ لل هللا رصولهللا تل  جلية األمر، معهزأي لهللا، حج   يط ل أحد يف أن يروك تل  الرصسول 
اب م. هذا هو الصحيح يف صوف هذا ا رب. ووقسل يف كتساب أصسباب النسزول للواحسدي، ويف  عسض روائ  الطسربي صسوف 

وا رصسسول هللا صسسسل  هللا تليسسسهللا وصسسسلم أن اسسسادل تسسسن أصسسسحا م كسسسي   القصسسة  سسسبعض خمالفسسسة ملسسسا نيكر سسسهللا: وأن  سسسين ظفسسسر صسسسول
يفتذحوا ويربأ اليهودي، وأن رصسول هللا هسم  سذل ، فنزلست اويسة. ويف  عسض السروائ  أن رصسول هللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم 

 بصسر مبعسال القسرآن.   ي اليهودي و رأ املتهم، وهذه الرواية واهية، وهذه الزئدأي خطو  س  مسن أهس: القصسص دون تلسم و 
والناهر أن صدر اوية متهيد للتلويح إىل القصة، فهو تري خمتص  ا، إني لي  يف نيل  ال مي ما يلو  إليها، ول سن مبسدأ 

 التلويح إىل القصة من قولهللا (و   ادل تن الذين وتا،ون أ،فسهم). 
   
 
 

 1022صفحة : 
 
أراه هللا إئه مبنزلة آلة للح م أل،هللا وصيلة إىل مصادفة العدل وا مل و،فسي اجلسور، وقولهللا (مبا أراخ هللا) الباء لآللة جع: ما   

إني   حيت س: تلسسم هللا ا طسو. والرؤيسسة يف قولسهللا (أراخ هللا) ترفا،يسسة، وحقيقتهسا الرؤيسسة البصسرية، فو لقسست تلس  مسسا يسدرخ  وجسسهللا 
فاني أدخلت تليها مهزأي التعدية ،صبت مفعول  ك ا  اليق  ملما تهللا الميء املماهد. والرؤية البصرية  نصب مفعو  واحدا

 هنا، وقد حذش املفعول الثال أل،هللا   ري املوصول، فوتىن تنهللا املوصول، وهو حذش كثري، والتقدير: مبا أراكهللا هللا. 
  أبن ف : ما جعلهللا هللا حقا يف كتا هللا فقد أمر اب  م  هللا    النام، ولي  املراد أ،هللا يعل هللا ا مل يف جا،ب شدص معس  

يقول لهللا: إن فمان تل  ا مل، ألن هذا   يلسزي ا سراده، وأل،سهللا   يلقس  مسدلو  جل يسل آئ  القسرآن وإن صسلح ا  س: تليسهللا 
يف مث: هذه اوية،  : املراد أ،هللا أ،سزل تليسهللا ال تساب لسيح م ابلطسرف والقذسائ الدالسة تلس  وصسف األحسوال السيت يتحقسمل  سا 

نيل ، أبن  ندرك جز يسا  أحسواهلم تنسد التقا سي حتست األوصساش ال ليسة املبينسة يف العدل فيح م    النام تل  حسب 
ال تاب، مث: قولهللا  عاىل (وما جع: أدتياءكم أ نساءكم)، فقسد أ طس: ح سم التبسين السذي كسان يف اجلاهليسة، فوتل نسا أن قسول 

هللا تليسهللا وصسلم   وطس  يف إدراك الرج: ملن لي  ولده: هذا ولدي،   اع: لل نسوب حقا يف مريا هللا. ورصول هللا صل  
اجلز يسا  حتسست كلياوسا، وقسسد يعسرض ا طسسو لغسريه، ولسسي  املسراد أن رصسسول هللا صسل  هللا تليسسهللا وصسلم يصسسادش ا سمل مسسن تسسري 
وجوههللا اجلارية    النام، ولذل  قال  إمنا أان  مر وإ، سم ختتصس ون إيل ولعس:  عذس م أن ي سون أ سن عهتسهللا مسن  عسض 

 و ما أمسل ف ن قذيت لهللا عمل أخيهللا فم عخذه فامنا أقتطل لهللا قطعة من انر  . فوقذي لهللا تل  ت
وتري الرصول وط  يف ا ،دراك، ولذل  وجب  سذل اجلهسد واصتقصساء السدلي:، ومسن مث اصستدل تل ساؤان  سذه اويسة تلس   

أرال هللا  عاىل فسان هللا  عساىل وجوب ا جتهاد يف فهم المريعة. وتن ت ر  ن ا طاب أ،هللا قال    يقولن أحد قذيت مبا 
ي اع: نيل  إ  لنبيهللا وأما الواحد منا فرأيهللا ي ون ظنا و  ي ون تل ا  ، ومعناه هو ما قدمناه من تروض ا طو يف الفهم 

 لغري الرصول دون الرصول صل  هللا تليهللا وصلم. 
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ل (خصي ا) حمذوش دل تليهللا نيكر مقا لسهللا وهسو( والمي يف قولهللا (للدا ن  خصي ا)  ي العلة وليست  ي التقوية. ومفعو  
للدا ن )، أي     ن ختاصم من واصم ا ا ن ، أي   ختاصم تنهم. فا صيم هنا مبعسىن املنتصسر املسدافل كقولسهللا  كنست 

النسيب أان خص هللا يوي القيامة  . وا طاب للنسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم واملسراد األمسة، ألن ا صساي تسن ا سا ن    يتوقسل مسن 
 صل  هللا تليهللا وصلم، وإمنا املراد حتذير الذين دفعتهم ا  ية إىل ا ،تصار أل ناء أ ريف. 

واألمر ابصتغفار هللا جرى تل  أصلوب  وجيهللا ا طاب إىل الرصول، فاملراد ابألمر تريه، أرشدهم إىل ما هو أ،فل هلم وهو  
ا ن  لسسيله هم إىل التو سسة  ربكسسة اصسستغفارخ هلسسم فسسذل  أجسسدر مسسن دفسساع اصسستغفار هللا ممسسا اقبفسسوه، أو أراد: واصسستغفر هللا للدسس

املسسدافع  تسسنهم. وهسسذا ،نسسري قولسسهللا (ولسسو أ سسم إني ظل سسوا أ،فسسسهم جسساءوخ فاصسستغفروا هللا) ولسسي  املسسراد ابألمسسر اصسستغفار النسسيب 
ا أوجسب أمسره اب صستغفار، لنفسهللا، ك ا أخطو فيهللا من  وهم نيل ، فركب تليهللا أن النسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم خطسر  بالسهللا مس

وهو مههللا أن اسادل تسن  سين أ سريف، مسل تل سهللا أب سم صسرقوا، خمسية أن يفتذسحوا، وهسذا مسن أفهساي الذسعفاء وصسوء و سعهم 
 األخبار لتوييد صقيم أفهامهم. 

هللا الصسمأي وا طاب يف قولهللا (و   ادل) للرصول، واملراد  ي األمة تن نيل ، ألن مثلهللا   يبقب صدوره مسن الرصسول تليس 
 والسمي ك ا دل تليهللا قولهللا  عاىل (ها أ،تم ه  ء جادلتم تنهم يف ا ياأي الد،يا). 

و(وتا،ون) مبعىن وو،ون، وهو افتعال دال تل  الت لف واحملاولسة لقصسد املبالغسة يف ا يا،سة. ومعسىن خيسا،تهم أ،فسسهم أ سم  
لسم هللا أ، سم كنستم ختتسا،ون أ،فسس م). ولس  أن  عس: (أ،فسسهم) ابر  ا م ما يذر  م كا،وا مبنزلة من وسون تسريه كقولسهللا (ت

هنا مبعىن  سين أ،فسسهم، أي  سين قسومهم، كقولسهللا ( قتلسون أ،فسس م وخترجسون فريقسا مسن م مسن دئرهسم)، وقولسهللا (فسسل وا تلس  
 و  لصيمل. أ،فس م)، أي الذين وتا،ون انصا من أهلهم وقومهم. والعرب  قول: هو متي ي من أ،فسهم، أي لي  مبوىل 

    
 

 1023صفحة : 
 
واجملادلة مفاتلة من اجلدل، وهسو القسدرأي تلس  ا صساي وا هسة فيسهللا، وهسي منالتسة ابلقسول إلقنساع الغسري  رأيس ، ومنسهللا مسسي   

تلم قواتد املناظرأي وا حتهاك يف الفقهللا تلم اجلدل،  وكان وتل   علسم أصسول الفقسهللا وتلسم آداب البحسث وتلسم املنطسمل  . 
للهسدل فعس: جمسرد أصسلي، واملسس وع منسهللا جسادل ألن ا صساي يسستدتي خصس  . وأمسا قسوهلم: جدلسهللا فهسو مبعسىن وي يس ل 

تلبهللا يف اجملادلة، فلي  فعم أصليا يف ا شتقاف. ومصدر اجملادلة: اجلدال، قال  عساىل (و  جسدال يف ا سج). وأمسا اجلسدل 
ع تلس  األرض، ألن األرض  سس   اجلدالسة  فستح اجلسسيم  فتحتس  فهسو اصسم املصسدر، وأصسلهللا ممستمل مسن اجلسسدل، وهسو الصسر 

 يقال: جدلهللا فهو جمدول. 
ومجلسسة (يسسستدفون مسسن النسسام)  يسسان ل(وتسسا،ون). ومجلسسة (و  يسسستدفون مسسن هللا) حسسال، ونيلسس  هسسو حمسس: ا صسستغراب مسسن  

حسد يس من ابهلل أ،سهللا يسستطيل أن حاهلم وكو م وتا،ون أ،فسهم. وا صتدفاء من هللا مستع : جمالا يف ا يساء، إني   يعتقسد أ
 يستدفي من هللا. 
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ومجلة (وهو معهم) حال من اصم اجلملة، واملعية هنا معية العلسم وا  سمع. (وإني يبيتسون) ظسرش، والتبييست جعس: المسيء  
م لسسيم يف البيسسا ، أي الليسس:، مثسس: التصسسبيح، يقسسال:  يسستهم العسسدو وصسسبحهم العسسدو ويف القسسرآن: (لنبيتنسسهللا وأهلسسهللا) أي لنسسو ينه

فنقلستهم. واملبيسست هنسا هسسو مسسا   ير سي مسسن القسسول، أي د سروه ولوروه لسسيم لقصسسد اإلخفساء، كقسسول العسسرب: هسذا أمسسر قذسسي 
  لي:، أو  مور فيهللا  لي:، واملراد هنا  د ري م يدوم لرمي الرباء  ته ة السرقة. 

السسذين وتسسا،ون أ،فسسسهم)، واملدا سسب كسس: مسسن وقولسسهللا (هسسا أ،سستم هسس  ء جسسادلتم تسسنهم) اصسستينناش أجلره قولسسهللا (و   سسادل تسسن  
يصلح لل دا بة من املسل  . وال مي جار جمرى الفرض والتقدير، أو جمرى التعريض  بعض  ين ظفر الذين جادلوا تسن 

  ين أ ريف. 
قسدي ،نسريه يف والقول يف  ركيب (ها أ،تم ه  ء)  قدي يف صورأي البقرأي تند قولهللا  عاىل (مث أ،تم هس  ء  قتلسون أ،فسس م)، و  

 آل ت ران (ها أ،تم أو ء حتبو م و  حيبو، م). 
 و(أي) يف قولهللا (أمن ي ون تليهم وكيم) منقطعة لف راب ا ،تقايل. و(من) اصتفهاي مستع : يف اإل، ار.  
 والوكي: مذ  ال مي تليهللا تند قولهللا  عاىل (وقالوا حسبنا هللا و،عم الوكي:) يف صورأي آل ت ران.  
[ ومن ي سب إمثسا فامنسا ي سسبهللا تلس  ،فسسهللا 110ع : صوءا أو ينلم ،فسهللا مث يستغفر هللا اد هللا تفورا رحي ا](ومن ي 

[ ولسو  112[ ومن ي سسب خطيينسة أو إمثسا مث يسري  سهللا  ريينسا فقسد احت س:  تساان وإمثسا مبينسا]111وكان هللا تلي ا ح ي ا]
لون إ  أ،فسسهم ومسا يذسرو،  مسن شسيء وأ،سزل هللا تليس  فذ: هللا تليس  ورمحتسهللا هل ست  ا فسة مسنهم أن يذسلوخ ومسا يذس

[) اتسسباض  تسسذيي:  سس  مجلسسة (هسسا أ،سستم 113ال تسساب وا   سسة وتل سس  مسسا ي   سسن  علسسم وكسسان فذسس: هللا تليسس  تني سسا]
 ه  ء جادلتم تنهم) و   مجلة (ولو  فذ: هللا تلي  ورمحتهللا هل ت  ا فة منهم أن يذلوخ). 

وخمالفة ما أمر  هللا المرع و   تنهللا. وظلم النف  شساع إ مقسهللا يف القسرآن تلس  المسرخ وال فسر، وت : السوء هو العصيان  
وأ لمل أيذا تل  ار  اب املعاصي. وأحسن ما قي: يف  فسري هذه اوية: أن ت : السوء أريد  هللا ت : السوء مسل النسام، 

ة املسسرء يف أحوالسهللا ا اصسة مسسا أمسر  سهللا أو  سسي وهسو ا تتسداء تلس  حقسسوقهم، وأن ظلسم السنف  هسسو املعاصسي الراجعسة إىل خمالفس
 تنهللا. 

واملراد اب صتغفار التو ة و لب العفو من هللا ت سا مذس  مسن السذ،وب قبس: التو سة، ومعسىن (اسد هللا تفسورا رحي سا) يتحقسمل  
غفسرأي نيل ، فاصتعري فع: (اسد) للتحقسمل ألن فعس: وجسد حقيقتسهللا النفسر ابلمسيء وممساهد هللا، فسو لمل تلس  حتقيسمل العفسو وامل

تل  وجهللا ا صتعارأي. ومعىن (تفورا رحي ا) شديد الغفران وشديد الرمحة ونيل  كنايسة تسن الع سوي والتعهيس:، فيصسري املعسىن 
اد هللا تافرا لهللا رامحا لهللا، أل،هللا تاي املغفرأي والرمحة فسم وسرك منهسا أحسد اصستغفره واتب إليسهللا، و  يتدلسف تنسهللا تسول مغفر سهللا 

 تفورا رحي ا) مل (اد) دالة تل  القبول من ك: ات ب  فذ: هللا. ورمحتهللا لمنا، ف ا،ت صيغة (
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 ونيكر ا طيينة واإلمث هنا يدل تل  أ  ا متغايران، فاملراد اب طيينة املعصية الصغريأي، واملراد ابإلمث ال بريأي.   
بهللا اب سمل أو البا س:، وأكثسر اصستع الهللا والرمي حقيقتهللا قذش شيء من اليد، ويطلمل جمالا تل  ،سبة خرب أو وصف لصاح  

يف ،سبة تري الواقل، ومن أمثاهلم  رمتين  دا ها وا،سلت  وقال  عاىل (والذين يرمون احملصنا ) وكذل  هو هنا، ومثلسهللا يف 
 نيل  القذش حقيقة وجمالا. 

مسسي  سسهللا السسربيء. والبهتسسان: ومعسسىن (يسسري  سسهللا  ريينسسا) ينسسسبهللا إليسسهللا وحيتسسال لسسبويج نيلسس ، ف و،سسهللا ينسسزع نيلسس  اإلمث تسسن ،فسسسهللا وير  
ال سسذب الفسساحش. وجعسس: الرمسسي اب طيينسسة وابإلمث مر بسسة واحسسدأي يف كسسون نيلسس  إمثسسا مبينسسا: ألن رمسسي السسربيء ابجلرميسسة يف نيا سسهللا  
كبريأي ملا فيهللا من ا تتداء تل  حمل الغري. ودل تل  تنم هذا البهتان  قولهللا (احت :) متثيم  ال فاتلهللا عال تناء ا ام: 

 ب  الذي يدل ك: أحد تل  أ،هللا إمث، أي إمثا ظاهرا   شبهة يف كو،هللا إمثا.  قم. وامل
 وقولهللا (ولو  فذ: هللا تلي  ورمحتهللا هل ت  ا فة منهم أن يذلوخ) تطف تل  (و    ن للدا ن  خصي ا).  
يف ا طسو فيسهللا. وظساهر واملراد ابلفذ: والرمحة هنا ،ع ة إ،زال ال تاب  فصيم لوجسوه ا سمل يف ا  سم وتصس تهللا مسن الوقسوع  

اوية أن هم  ا فة من الذين وتا،ون أ،فسهم أبن يذلوا الرصول تري واقل من أصسلهللا فذسم تسن أن يذسلوه ابلفعس:. ومعسىن 
نيل  أن تل هم أبما،تهللا يزتهم تن حماولة  رويج البا س: تليسهللا إني قسد اشستهر  س  النسام، مس منهم وكسافرهم، أن حم سدا صسل  

 يسعهم إ  ح اية الصدف تنده، وأن  ين ظفر ملا اشت وا إليهللا من صنيل قتسادأي  سن النع سان وت سهللا  هللا تليهللا وصلم أم  فم
كا،وا يننون أن أصسحا م  سين أ سريف تلس  ا سمل، أو أن  سين أ سريف ملسا شس وا إىل رصسول هللا مبسا صسنعهللا قتسادأي كسا،وا موجسس  

 ذسلي: الرصسول   عسا   مهسا، ألن اهلسم هسو العسزي تلس   خيفة أن يطلل هللا ورصولهللا تل  جلية األمسر، ف سان مسا حساولوه مسن
 الفع: والثقة  هللا، وإمنا كان ا،تفاء مههم  ذليلهللا فذم ورمحة، لد لتهللا تل  وقاره يف ،فوم النام، ونيل  فذ: تنيم. 

تصس   تسن  وقي: يف  فسري هذا ا ،تفاء: إن املراد ا،تفاء أ ره، أي لو  فذ: هللا لذسللت   هسم أن يذسلوخ، ول سن هللا 
 الذمل، في ون كناية. ويف هذا التفسري  عد من جا،ب ،نم ال مي ومن جا،ب املعىن. 

ومعسسىن (ومسسا يذسسلون إ  أ،فسسسهم) أ سسم لسسو مهسسوا  سسذل  ل سسان الذسسمل  حقسسا  سسم دو،سس ، أي ي و،سسون قسسد حسساولوا  سسرويج  
ذسسمهلم. و(مسسن) لا سسدأي لتوكيسسد النفسسي. البا سس: واصسستغفال الرصسسول، فحسسمل تلسسيهم الذسسمل  سسذل ، مث   اسسدو،  مصسسغيا ل

 و(شيء) أصلهللا النصب تل  أ،هللا مفعول مطلمل لقولهللا (يذرو، ) أي شيينا من الذر، وجر ألج: حرش اجلر الزا د. 
ومجلة (وأ،زل هللا تلي  ال تاب وا   ة) تطف تل  (وما يذرو،  من شيء). وموقعها لزئدأي  قرير معىن قولهللا (ولسو   

هللا) ولسسسذل  خت هسسسا  قولسسسهللا (وكسسسان فذسسس: هللا تليسسس  تني سسسا)، فهسسسو مثسسس: رد العهسسسز تلسسس  الصسسسدر. فذسسس: هللا تليسسس  ورمحتسسس
وال تساب: القسسرآن. وا   سسة: النبسسوءأي. و علي سسهللا مسسا ي ي سسن يعلسسم هسسو مسسا لاد تلسس  مسسا يف ال تسساب مسسن العلسسم السسوارد يف السسسنة 

 واإل،باء ابملغيبا . 
عسسروش أو إصسم   سس  النسام ومسسن يفعسس: نيلس  ا تغسساء مر سسا  هللا (  خسري يف كثسسري مسن تسسواهم إ  مسسن أمسر  صسسدقة أو م 

 [)  114فسوش ،  يهللا أجرا تني ا]
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ي خت: ا وادث اليت أشار  إليهسا اوي السسا قة، و  األحسوال السيت حسذر  منهسا، مسن  نساك وحتساور، صسرا وجهسرا، لتسد ري   

قسا  تعقيسب مجيسل نيلس   سذكر النهسوى ومسا  مست : تليسهللا، ألن يف نيلس  ا ياان  وإخفا ها و بييتها، لسذل  كسان املقساي حقي
 علي سسا و ر يسسة و مسسريعا، إني النهسسوى مسسن أشسسهر األحسسوال العار سسة للنسسام يف جمت عسساوم،   صسسي ا يف وقسست ظهسسور املسسسل   

فرمبسا كسان يثسري يف ،فسوم ابملدينة، فقد كان فيها املنسافقون واليهسود و سعفاء املس من ، وكسان التنساجي فاشسيا ملقاصسد خمتلفسة، 
الرا   لتل  املناجاأي شس ا، أي خوفسا، إني كسان امل منسون يف حسال منساواأي مسن املمسرك  وأهس: ال تساب، فلسذل    سرر النهسي 
تن النهوى يف القرآن تو(أي  ر إىل الذين  وا تن النهوى) اوئ ، وقولهللا (إني يست عون إلي  وإني هسم تسوى وقولسهللا وإنيا 

نهم قسسالوا إان مع سسم)، فلسسذل  نيي هللا النهسسوى هنسسا أيذسسا، فقسسال (  خسسري يف كثسسري مسسن تسسواهم). فاجل لسسة خلسسوا إىل شسسيا ي
 مستو،فة اصتيننافا ا تدا يا إلفادأي ح م النهوى، واملناصبة قد  بينت. 

و مسسن والنهسوى مصسسدر، هسي املسسسارأي يف ا سديث، وهسسي ممستقة مسسن النهسو، وهسسو امل سان املسسستب السذي املفذسسي إليسهللا ينهسس  
 البهللا، ويطلمل النهوى تل  املناج ، ويف القرآن (إني يست عون إلي  وإني هسم تسوى)، وهسو وصسف ابملصسدر واويسة حتت س: 
املعنيسسس . والذسسس ري السسسذي أ سسسيف إليسسسهللا (تسسسوى)  سسس ري مجاتسسسة النسسسام كلهسسسم، ،نسسسري قولسسسهللا  عسسساىل (إ  إ سسسم يثنسسسون صسسسدورهم 

د، ولي  تا سدا إىل مسا تساد  إليسهللا الذس ا ر السيت قبلسهللا يف قولسهللا (يسستدفون ليستدفوا منهللا إىل قولهللا وما يعلنون) يف صورأي هو 
من النام) إىل هنا؛ ألن املقاي ما،ل من توده إىل  ل  اجل اتة إني ي   ن تواهم إ  في ا وتص  قذيتهم، فم ت وي هلسا 

تل  هذا فاملقصود من اوية  ر يسة يستقيم معهللا ا صتثناء يف قولهللا (إ  من أمر  صدقة أو معروش أو إصم     النام). و 
اجت اتية دتت إليها املناصبة، فان شون احملادجل  واحملاورا  أن   ون جهرأي، ألن الصراحة من أفذ: األخمف لد لتها 
تل   قة املست لم  رأيسهللا، وتلس  شسهاتتهللا يف إظهسار مسا يريسد إظهساره مسن  ف سريه، فسم يصسري إىل املناجساأي إ  يف أحسوال شسانيأي 

ها إخفاء ا ديث. ف ن يناجي يف تري  ل  األحوال رمي أبن شو،هللا نيميم، وحديثسهللا في سا يسستحيي مسن إظهساره، ك سا يناصب
 قال صاا  ن تبد القدوم:          

السب دون الفاحمسا  و                       يغماخ دون ا ري من صب وقد    هللا املسل   تن النهوى تسري مسرأي،   
كان من شون املنافق  فقال: (أي  ر إىل الذين  وا تسن النهسوى مث يعسودون ملسا  سوا تنسهللا) وقسال (إمنسا النهسوى ألن التناجي  

 من الميطان ليحزن الذين آمنوا). 
وقد ظهر من  ي النيب صل  هللا تليسهللا وصسلم أن يتنساج  ا نسان دون جللسث أن النهسوى  بعسث الريبسة يف مقاصسد املتنساج ،  

أ ا    غلب إ  تل  أه: الريب والمبها ، عيسث    صسري دأاب إ  ألولينس ، ف سن أجس: نيلس  ،فس  هللا فعل نا من نيل  
 ا ري تن أكثر النهوى. 

ومعىن (  خري) أ،هللا شر،  نساء تلس  املتعسارش يف ،فسي المسيء أن يسراد  سهللا إ بسا  ،قيذسهللا، لعسدي ا تتسداد ابلواصسطة، كقولسهللا  
 )، وألن مقاي التمريل إمنا هو  يان ا ري والمر.  عاىل (ف انيا  عد ا مل إ  الذمل

وقسسد ،فسس  ا سسري تسسن كثسسري مسسن تسسواهم أو متنسساجيهم، فعلسسم مسسن مفهسسوي الصسسفة أن قلسسيم مسسن تسسواهم فيسسهللا خسسري، إني   ولسسو  
حديث النام مسن  نساك في سا فيسهللا ،فسل. وا صستثناء يف قولسهللا (إ  مسن أمسر  صسدقة) تلس   قسدير مذساش، أي: إ  تسوى مسن 
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أمسسر، أو  سسدون  قسسدير إن كا،سست النهسسوى مبعسسىن املتنسساج ، وهسسو مسسستثىن مسسن (كثسسري)، فحصسس: مسسن مفهسسوي الصسسفة ومفهسسوي 
ا صتثناء قس ان من النهوى يثبت هل ا ا ري، ومل نيل  فه سا قليس: مسن تسواهم. أمسا القسسم السذي أخرجتسهللا الصسفة، فهسو 

ولسسي  فيهسسا  سسرر، كالتنسساجي يف  مسساور فسسي ن يصسسلح  جم سس: يصسسدف يف ا سسارك تلسس  كسس: تسسوى  صسسدر مسسنهم فيهسسا ،فسسل،
 ملدالطة، أو ، ا  أو تو نيل . 
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وأما القسم الذي أخرجهللا ا صتثناء فهو مب  يف  م ة أمور: الصدقة، واملعروش، واإلصم     النام. وهذه الثم ة لسو   

 سسا نيكسسر   طريسمل ا صسستثناء تل نسسا أن ،نسم ال سسمي جسسرى تلسس  ي  سذكر لسسدخلت يف القليسس: مسن تسسواهم الثا سست لسهللا ا سسري، فل
أصلوب  ديل فوخرك ما فيهللا ا ري من تواهم ا تداء مبفهوي الصفة، مث أريد ا هت اي  بعض هذا القلي: من تواهم، فوخرك 

و سذل  يتذسح أن من كثري تواهم  طريمل ا صتثناء، فبقي ما تدا نيل  من تواهم، وهو ال ثري، موصسوفا أبن   خسري فيسهللا 
ا صتثناء متص:، وأن   داتي إىل جعلهللا منقطعا. واملقصد من نيل  كلهللا ا هت اي والتنويهللا  مون هذه الثم ة، ولسو  نساج  

 فيها من تالب أمره قصد المر. 
ا وقولسسهللا (ومسسن يفعسس: نيلسس ) اأ وتسسد ابلثسسواب تلسس  فعسس: املسسذكورا  إنيا كسسان   تغسساء مر سساأي هللا، فسسدل تلسس  أن كو سسا خسسري  

وصف جل ت هلا ملا فيها من املنسافل، وأل سا مسومور  سا يف المسرع، إ  أن الثسواب   حيصس: إ  تسن فعلهسا ا تغساء مر ساأي هللا  
 ك ا يف حديث  إمنا األت ال ابلنيا   . 

ت سرو، ومحسزأي، وقرأ اجل هور: (،  يهللا)  نسون العن سة تلس  ا لتفسا  مسن الغيبسة يف قولسهللا (مر ساأي هللا) إىل الست لم. وقسرأه أ سو  
 وخلف ابلتحتية تل  ظاهر قولهللا (ا تغاء مر اأي هللا). 

(ومسسسن يمسسساقمل الرصسسسول مسسسن  عسسسد مسسسا  بسسس  لسسسهللا اهلسسسدى ويتبسسسل تسسسري صسسسبي: املسسس من  ،ولسسسهللا مسسسا  سسسوىل و،صسسسلهللا جهسسسنم وصسسساء   
ملقصسودأي، [)  تطف تلس  (ومسن يفعس: نيلس  ا تغساء مر ساأي هللا) مبناصسبة  ذساد ا سال . واملمساقة: املدالفسة ا115مصريا]

 ممتقة من الممل ألن املدالف كو،هللا وتار شقا ي ون فيهللا تري شمل اوخر. 
فيحت سس: قولسسهللا (مسسن  عسسد مسسا  بسس  لسسهللا اهلسسدى) أن ي سسون أراد  سسهللا مسسن  عسسد مسسا آمسسن ابلرصسسول فت سسون اويسسة وتيسسدا لل ر سسد.  

 ة، وحيت : أن ي ون مسرادا  سهللا مسن ومناصبتها هنا أن  مري  ن أ ريف صاحب القصة املتقدمة، ملا افتذح أمره ار د و مل مب
  عد ما ظهر صدف الرصول ابملعهزا ، ول نهللا شاقهللا تنادا و،واء لفصمي. 

وصسسبي: كسس: قسسوي  سسريقتهم السسيت يسسسل و ا يف وصسسفهم ا سساص، فالسسسبي: مسسستعار لمتتقسسادا  واألفعسسال والعسسادا ، السسسيت  
 ريقسسا يبلغسسهللا إىل قصسسده، قسسال  عسساىل (قسس: هسسذه صسسبيلي). يملمهسسا أحسسد و  يبتغسسي التحسسول تنهسسا، ك سسا يسسملي قاصسسد امل سسان 

ومعىن هسذه اويسة ،نسري معسىن قولسهللا (إن السذين كفسروا وصسدوا تسن صسبي: هللا وشساقوا الرصسول مسن  عسد مسا  بس  هلسم اهلسدى لسن 
ا بساع صسبي:  يذروا هللا شيينا وصيحب  أت اهلم)، ف ن ا بل صبي: امل من  يف اإلميسان وا بسل صسبي: تسريهم يف تسري ال فسر مثس:
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يهود خيرب يف تراصة الندي:، أو  ناء ا صسون،   حيسسن أن يقسال فيسهللا ا بسل تسري صسبي: املس من . وكسون فا سدأي تطسف ا بساع 
تري صبي: امل من  تل  مماقة الرصول ا يطة  ف  اجلامعة اإلصممية  عد الرصسول، فقسد ار سد  عسض العسرب  عسد الرصسول 

 يينة يف نيل :          صل  هللا تليهللا وصلم. وقال ا ط
أ عنسسا رصسسول هللا إني كسسسان  يننسسا                      فيسسسا لعبسساد هللا مسسسا أليب   سسسر ف سسا،وا ممسسسن ا بسسل تسسسري صسسبي: املسسس من  وي   

 يماقوا الرصول. 
خسر فسوترض ومعىن قولهللا (،ولهللا ما  وىل) اإلتراض تنهللا، أي ،بكهللا وشسو،هللا لقلسة ا كسباث  سهللا، ك سا ورد يف ا سديث (وأمسا او 

 هللا تنهللا). 
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وقد شاع تند كثري من تل اء أصول الفقهللا ا حتهاك  ذه اوية، ل ون إمجاع تل اء اإلصمي تل  ح سم مسن األح ساي   

حهة، وأول من احتج  ا تل  نيل  المافعي. قال الفدر:  روي أن المسافعي صسين: تسن آيسة يف كتساب هللا  سدل تلس  أن 
قرأ القرآن  ممثا ة مرأي حج وجد هذه اوية. و قريسر ا صستد ل أن ا بساع تسري صسبي: املس من  حسراي، فوجسب اإلمجاع حهة ف

أن ي سسون ا بسساع صسسبي: املسس من  واجبسسا.  يسسان املقدمسسة األوىل: أ،سسهللا  عسساىل أ سسمل الوتيسسد مبسسن يمسساقمل الرصسسول ويتبسسل تسسري صسسبي: 
فلو ي ي ن ا باع تري صبي: امل من  موجبسا لسهللا، ل سان نيلس   س ا ملسا  امل من ، ومماقة الرصول وحدها موجبة هلذا الوتيد،

  أ ر لهللا يف الوتيد إىل ما هو مستق: ابقتذاء نيل  الوتيد، وأ،هللا تري جا ز، فثبت أن ا باع تري صبي: امل من  حراي، فانيا 
ة اإلمجساع  طسرف أخسرى، وكلهسا  بت هذا لزي أن ي ون ا بساع صسبيلهم واجبسا  . وقسد قسرر تسريه ا صستد ل ابويسة تلس  حهيس

تل  ما فيها من  عف يف التقريب، وهو اصتلزاي الدلي: لل سدت ، قسد أورد  تليهسا ،قسوض أشسار إليهسا ا سن ا اجسب يف 
املدتصر. وا فقت كل ة احملقق : الغزايل، واإلماي يف املعاي، وا ن ا اجب، تل   وه  ا صتد ل  ذه اوية تل  حهية 

 اإلمجاع. 
 [). 116ن هللا   يغفر أن يمرخ  هللا ويغفر ما دون نيل  ملن يماء ومن يمرخ ابهلل فقد  :  م   عيدا](إ 
اصتينناش ا تدا ي، جع: متهيدا ملا  عده من وصف أحوال شركهم. و عقيسب اويسة السسا قة  سذه ممسري إىل أن املسراد اب بساع  

بسهللا ابلتحسذير مسن المسرخ، وأكسده أبن للد لسة تلس  رفسل احت سال تري صبي: امل من  ا باع صبي: ال فر مسن شسرخ وتسريه، فعق
املبالغة أو اجملسال. و قسدي القسول يف مثس: هسذه اويسة قريبسا، تسري أن اويسة السسا قة قسال فيهسا (ومسن يمسرخ ابهلل فقسد افسبى إمثسا 

ألن املدا سب فيهسا أهس:  تني ا) وقال يف هذه (فقد  س:  سم   عيسدا). وإمنسا قسال يف السسا قة (فقسد افسبى إمثسا تني سا)
ال تاب  قولهللا (ئ أيها الذين أو وا ال تاب آمنوا مبا ،زلنا مصدقا ملا مع م) فنبهسوا تلس  أن المسرخ مسن قبيس: ا فسباء حتسذيرا 
هلم من ا فباء و فنيعا جلنسهللا. وأما يف هذه اوية فال مي موجسهللا إىل املسسل   فنبهسوا تلس  أن المسرخ مسن الذسمل حتسذيرا 
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ن ممساقة الرصسول وأحسوال املنسسافق ، فا سا مسن جسن  الذسمل. وأكسد ا سسرب هنسا عسرش (قسد) اهت امسا  سهللا ألن املواجسسهللا هلسم مس
 ابل مي هنا امل منون، وهم   يم ون يف حتقمل نيل . 

تسسن والبعيسسد أريسسد  سسهللا القسسوي يف ،وتسسهللا السسذي   يرجسس  لصسساحبهللا اهتسسداء، فاصسستعري لسسهللا البعيسسد ألن البعيسسد يقصسسي ال سسا ن فيسسهللا   
 الرجوع إىل حيث صدر. 

[ لعنسسسسسهللا هللا وقسسسسسال ألختسسسسسذن مسسسسسن تبسسسسسادخ ،صسسسسسيبا 117(إن يسسسسسدتون مسسسسسن دو،سسسسسهللا إ  إانجل وإن يسسسسسدتون إ  شسسسسسيطاان مريسسسسسدا] 
[ وأل لنهم وألمنينهم وألمر م فليبت ن آنيان األ،عاي وومسر م فليغسرين خلسمل هللا ومسن يتدسذ المسيطان وليسا 118مفرو ا]

[ أولينسس  مسسوواهم 120[ يعسسدهم ومينسسيهم ومسسا يعسسدهم المسسيطان إ  تسسرورا]119 مبينسسا]مسسن دون هللا فقسسد خسسسر خسسسراان
 [). 121جهنم و  ادون تنها حميصا]

كان قولهللا (إن يدتون)  ياان لقولهللا (فقد  :  سم   عيسدا)، وأي  سمل أشسد مسن أن يمسرخ أحسد ابهلل تسريه مث أن يسدت    
نف  مسسن كسس: ،سسوع. وأتهسسب مسسن نيلسس  أن ي سسون هسسذا صسسادرا مسسن أن شسسركاءه إانث، وقسسد تل سسوا أن األ،ثسس  أ سسعف الصسس

العرب، وقد تلم النام حسال املسرأأي  يسنهم، وقسد حرموهسا مسن حقسوف كثسريأي واصتذسعفوها. فا صسر يف قولسهللا (إن يسدتون مسن 
، ومناأي، دو،هللا إ  إانجل) قصر ادتا ي أل،هللا أتهب أحوال إشراكهم، وألن أكرب آهلتهم يعتقدو ا أ،ث  وهي: الم ، والعزى

فهذا كقول    تاي إ  ليد. وكا،ت العزى لقريش، وكا،ت مناأي لألوم وا زرك، و  وف  أن معنم املعا،دين لل سل   
يومينذ كا،وا من هذين ا ي : ممركو قريش هم أشد النام تداء لفصمي، ومنافقو املدينة وممسركوها أشسد النسام فتنسة يف 

 اإلصمي. 
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ومعىن (وإن يدتون إ  شيطاان مريدا): أن دتووم األصناي دتوأي للميطان، واملراد جسن  المسيطان، وإمنسا جعلسوا يسدتون   

الميطان أل،هللا الذي صول هلم تبادأي األصناي. واملريد: العاصسي وا سارك تسن امللس ، ويف املثس:  متسرد مسارد وتسز األ لسمل  امسسا 
 قة من مرد  ذم الراء إنيا تتا يف العصيان. حصن  للس  ال، فاملريد صفة ممبهة ممت

ومجلسة (لعنسهللا هللا) صسفة لمسسيطان، أي أ عسده؛ وحتت س: السدتاء تليسسهللا، ل سن املقساي ينبسو تسسن ا تسباض ابلسدتاء يف مثس: هسسذا  
السياف. وتطف (وقال ألختذن) تليهللا يزيد احت ال الدتاء  عدا. وصياف هسذه اويسة كسسياف أختهسا يف قولسهللا (فساخرك إ،س  

الصسساترين قسال أ،نسسرل إىل يسوي يبعثسسون قسال إ،سس  مسسن املننسرين قسسال فب سا أتسسويتين ألقعسدن هلسسم صسرا   املسسستقيم) اويسسة مسن 
ف لها أخبار. وهي  مري إىل ما كان يف أول خلمل البمر من  نافر األحوال المسيطا،ية ألحسوال البمسر، و،مسوأي العسداوأي تسن 

ن مصساا البمسر أن  ناهلسا القسوى المسيطا،ية ،سوال إهسمخ عرمسان المسيا   نيل  التنافر، وما كو،هللا هللا مسن أصسباب السذود تس
من ر ا هللا  عاىل، ومن مداخلتهم يف مواقل الصم ، إ  مبقدار مسا  نتهسز  لس  القسوى مسن فسرض ميس: القسوى البمسرية إىل 

لهللا  عاىل (قال هسذا صسرال تلسي القوى الميطا،ية واتذا ا، فتل  خل   ع : الميا   فيها ت لها، وهو ما أشار إليهللا قو 
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مسستقيم إن تبسسادي لسسي  لس  تلسسيهم صسسلطان إ  مسن ا بعسس  مسسن الغساوين). و لسس  ألطسساش مسن هللا أودتهسسا يف ،نسساي ا يسساأي 
البمرية تند الت وين، فغلب  سببها الصم  تل  مجاتة البمر يف ك: تصر، و قي معها من المرور ح  يسري ينسزع فيسهللا 

 أمر الذئد تنهللا إىل إرادأي البمر،  عد  زويدهم ابلنصح واإلرشاد  واصطة المرا ل وا   ة.  الميطان منالتهللا وك: هللا
ف عىن ا  اية تنهللا  قولهللا (ألختذن مسن تبسادخ ،صسيبا مفرو سا) أن هللا خلسمل يف المسيطان تل سا  سرورئ أيقسن مبقتذساه أن   

دخ: يف خمهلسسا آجلر فتنسسة المسسيطان، فسسذل  هسسو فيسسهللا املقسسدرأي تلسس  فتنسسة البمسسر و سسسدريهم، وكا،سست يف ،نسساي البمسسر فسسرص  سس
النصيب املفروض، أي اجملعول  فرض هللا و قديره يف أص: اجلبلسة. ولسي  قولسهللا (مسن تبسادخ) إ، سارا مسن المسيطان لعبوديتسهللا 

ة إ  هلل، ول نها جمفة ا طاب الناشينة تن خبا ة التف ري املتوصلة يف جبلتهللا، حج   يستحذر الف ر مسن املعسال املدلولس
ما لهللا فيهللا هوى، و  يتفطن إىل ما حيف  ذل  من الغلنة، و  إىل مسا يفو سهللا مسن األدب واملعسال اجل يلسة. ف س: حس  كسان 
للمسسيطان يف  صسسرفا  البمسسر مسسن أت سساهلم املعنويسسة: كالعقا سسد والتف سسريا  المسسريرأي، ومسسن أت سساهلم احملسوصسسة: كالفسسساد يف 

أي اإلصسسناي، والتقريسسب هلسسا، وإتطسساء أمسسواهلم لذسسمهلم، كسس: نيلسس  مسسن النصسسيب األرض، واإلتسسمن خبدمسسة المسسيطان: كعبسساد
 املفروض. 

ومعىن (وأل لنهم) إ مهلم تسن ا سمل. ومعسىن (وألمنيسنهم) ألتسد م مواتيسد كاني سة، ألقيهسا يف ،فوصسهم،  علهسم يت نسون،  
مسسار الذسسم    يسسنهم. يقسسال: منسساه، إنيا أي يقسسدرون تسسري الواقسسل واقعسسا، إتراقسسا يف ا يسسال، ليسسستع   سسذل  تلسس  وسسوين ا،ت
 وتده املواتيد البا لة، وأ  عهللا يف وقوع ما حيبهللا مما   يقل، قال كعب:          

 فم يغر،  ما منت وما وتد  ومنهللا مسي ابلت ين  لب ما     ل فيهللا أو ما فيهللا تسر.   
األ،عسسساي فليبت نهسسسا، أي عمسسسرهم فيهسسسدهم ممتثلسسس ،  ومعسسسىن (وومسسسر م فليبسسست ن آنيان األ،عسسساي) أي آمسسسر م أبن يبت سسسوا آنيان 

 فحذش مفعول أمر اصتغناء تنهللا مبا ر ب تليهللا. والتبتي : القطل. قال     شرا:          
واعس: تينيسهللا ر يينسة قلسبسسهللا                      إىل صسلة مسن حسد أخلسمل اب سس  وقسد نيكسر هنسا شسيينا ممسا عمسر  سهللا المسيطان ممسسا   

، إني كسسا،وا يقطعسسون آنيان األ،عسساي السسيت اعلو سسا لطسسواتيتهم، تممسسة تلسس  أ سسا حمسسررأي لألصسسناي، ف سسا،وا وسسص أحسسوال العسسرب
 يمقون آنيان البحريأي والسا بة والوصيلة، ف ان هذا الممل من ت : الميطان، إني كان الباتث تليهللا تر ا شيطا،يا. 

جلاهلية من  غيري خلمل هللا لسدواع صسديفة، ف سن نيلس  مسا وقولهللا (وومر م فليغرين خلمل هللا)  عريض مبا كا،ت  فعلهللا أه: ا 
يرجسسل إىل شسسرا ل األصسسناي مثسس: فسسملء تسس  ا سسامي، وهسسو البعسسري السسذي محسس  ظهسسره مسسن الركسسوب ل ثسسرأي مسسا أ،سسس:، ويسسسيب 

 للطواتيت. ومنهللا ما يرجل إىل أتراض نيمي ة كالوشم إني أرادوا  هللا التزين، وهو  مويهللا، وكذل  وصم الوجوه ابلنار. 
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ويسسدخ: يف معسسىن  غيسسري خلسسمل هللا و سسل املدلوقسسا  يف تسسري مسسا خلقهسسا هللا لسسهللا، ونيلسس  مسسن الذسسم   ا رافيسسة. كهعسس:   
ال واكب آهلة، وجع: ال سوفا  وا سوفا  د  : تل  أحوال النام. ويدخ: فيهللا  سوي: اإلتراض تن دين اإلصمي، 

 العدول تن اإلصمي إىل تريه  غيري  لمل هللا. الذي هو دين الفطرأي، والفطرأي خلمل هللا؛ ف
ولسسي  مسسن  غيسسري خلسسمل هللا التصسسرش يف املدلوقسسا  مبسسا أنين هللا فيسسهللا و  مسسا يسسدخ: يف معسسىن ا سسسن؛ فسسان ا تسسان مسسن  غيسسري  

خلسسمل هللا ول نسسهللا لفوا سسد صسسحية، وكسسذل  حلسسمل المسسعر لفا سسدأي دفسسل  عسسض األ سسرار، و قلسسيم األظفسسار لفا سسدأي  يسسسري الع سس: 
أليسسدي، وكسسذل   قسسب اونيان للنسسساء لو سسل األقسسرال والتسسزين. وأمسسا مسسا ورد يف السسسنة مسسن لعسسن الواصسسم  واملتن صسسا  اب

واملتفلها  للحسن ف  ا أش :  ويلهللا. وأحسب  ويلهللا أن الغرض منسهللا النهسي تسن مسسا  كا،ست  عسد مسن مسسا  العسواهر 
منهيسسا تنهسسا ملسسا  لسسغ النهسسي إىل حسسد لعسسن فسساتم  نيلسس . يف نيلسس  العهسسد، أو مسسن مسسسا  املمسسركا ، وإ  فلسسو فر سسنا هسسذه 

وممخ األمر أن  غيري خلمل هللا إمنا ي ون إمثا إنيا كان فيهللا ح  من  اتة الميطان، أبن اع: تممة لنحلة شيطا،ية، ك سا 
 صحيح. هو صياف اوية وا صال ا ديث  ا. وقد أو حناه نيل  يف كتايب املس  : الننر الفسيح تل  مم : اجلامل ال

ومجلة (ومن يتدذ الميطان وليا من دون هللا فقد خسر خسراان مبينا)  ذيي: دال تل  أن مسا دتساهم إليسهللا المسيطان: مسن  
 بتي  آنيان األ،عاي، و غيري خلسمل هللا، إمنسا دتساهم إليسهللا ملسا يقتذسيهللا مسن الد لسة تلس  اصتمسعارهم  مسعاره، والتسدين  دتو سهللا، 

 يبت  أحد أنين انقتهللا، أو أن يغري شيينا من خلقتهللا، إ  إنيا كان نيل  للتو ر  دتو هللا. وإ  فان الميطان   ينفعهللا أن 
وقولهللا (يعدهم ومينيهم) اصتينناش لبيان أ،هللا أتز تزمهللا فوتد ومىن وهو   يزال يعد وميين، فلذل  جسيء ابملذسارع. وإمنسا ي   

 هللا ل : أحد. يذكر أ،هللا عمرهم فيبت ون آنيان األ،عاي ويغريون خلمل هللا لنهور وقوت
وجسيء ابصسم اإلشسارأي يف قولسهللا (أولينسس  مسوواهم جهسنم) لتنبيسهللا السسسامع  إىل مسا يسرد  عسد اصسسم اإلشسارأي مسن ا سرب وأن املمسسار  

 إليهم أحرئء  هللا تقب ما  قدي من نيكر صفاوم. 
 سواب  . وقسال واحمليص: املراغ وامللهو، مسن حساص إنيا ،فسر وراغ، ويف حسديث هرقس:  فحاصسوا حيصسة محسر السوحش إىل األ 

 جعفر  ن تلبة ا ار ي:          
وي ،سسدر إن حصسسنا مسسن املسسو  حيصسسة                      كسسم الع سسر ابف واملسسدى متسطسسساول روي: حصسسنا وحيصسسة اب سساء   

 والصاد امله لت  ويقال: جاض أيذا ابجليم والذاد املعه ة، و  ا روي  يت جعفر أيذا. 
لصا ا  صندخلهم جنا   ري من حتتهسا األ سار خالسدين فيهسا أ سدا وتسد هللا حقسا ومسن أصسدف (والذين آمنوا وت لوا ا 

[) تطسسف تلسس  مجلسسة (أولينسس  مسسوواهم جهسسنم) جسسرئ تلسس  تسسادأي القسسرآن يف  عقيسسب اإل،سسذار ابلبمسسارأي، 122مسسن هللا قسسيم]
 والوتيد ابلوتد. 

ي) اأ، وهسسي مبعنسساه، فلسسذل  يسسس ي النحسساأي مثلسسهللا وقولسسهللا (وتسسد هللا) مصسسدر م كسسد ملذسس ون مجلسسة (صسسندخلهم جنسسا   سسر  
 م كدا لنفسهللا، أي م كدا ملا هو مبعناه. 

وقولهللا (حقا) مصدر م كد ملذ ون (صندخلهم جنا )، إني كان هذا يف معىن الوتد، أي هذا الوتد أحققهللا حقا، أي    
در ممسا يسس يهللا النحساأي مصسدرا م كسدا يتدلف. وملا كان مذس ون اجل لسة السيت قبلسهللا خاليسا تسن معسىن اإلحقساف كسان هسذا املصس

 لغريه. 
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ومجلة (ومن أصدف من هللا قيم)  ذيي: للوتد وحتقيمل لهللا: أي هذا مسن وتسد هللا، ووتسود هللا وتسود صسدف، إني   أصسدف  
من هللا قيم. فالواو اتبا ية ألن التذيي: من أصناش ا تباض وهو اتباض يف آخر ال مي، وا،تصب (قيم) تل  متييسز 

 ،سبة من (أصدف من هللا). 
 وا صتفهاي إ، اري.  
 والقي:: القول، وهو اصم مصدر  ولن فع: ايء يف المر وا ري.  
[ ومن يع : 123(لي  أبما،ي م و  أمال أه: ال تاب من يع : صوءا از  هللا و  اد لهللا من دون هللا وليا و  ،صريا] 

 [ )  124يدخلون اجلنة و  ينل ون ،قريا] من الصا ا  من نيكر أو أ،ث  وهو م من فوولين 
 

 1030صفحة : 
 
األظهر أن قولهللا (لي  أبما،ي م) اصتينناش ا تسدا ي للتنويسهللا  فذسا : األت سال، والتمسويهللا مبسساويها، وأن يف (لسي )  س ريا   

أمر مقدر من هللا  عاىل تا دا تل  اجلزاء املفهوي من قولهللا (از  هللا)، أي لي  اجلزاء ات عا ألمال النام وممتهاهم،  : هو 
 قديرا عسب األت ال، ومما ي يد أن ي ون قولهللا (لي  أبما،ي م) اصتيننافا ا تدا يا أ،هللا وقل  عسد  سذيي: ممسعر ابلنهايسة وهسو 
قولهللا (ومن أصدف من هللا قيم). ومما يرجحهللا أن يف نيل  ا تتبار إ اما يف الذ ري، مث  يساان لسهللا ابجل لسة  عسده، وهسي (مسن 

ا از  هللا)؛ وأن فيهللا  قدمي مجلة (لي  أبما،ي م) تن موقعها الذي يبقب يف آخر ال مي، ف ان  قسدميها إظهسارا يع : صوء
لمهت اي  ا، وويينة إل اي الذ ري. وهذه كلهسا خصسا ص مسن  سرف اإلتهسال يف السننم. ومجلسة (مسن يع س: صسوءا اسز  سهللا) 

امل يتسساءل تسن  يسان هسذا النفسي اجمل س:. وهلسذا ا صستينناش موقسل اصتيننافا  يال انش  تن مجلسة (لسي  أبمسا،ي م) ألن السس
من البمتة وخصوصية  فو   غري هذا الننم الذي فسرانه. وجع: صاحب ال ماش الذ ري املستب تا دا تل  وتد هللا 

(مسن يع سس: ، أي لسي  وتسد هللا أبمسسا،ي م؛ فت سون اجل لسسة مسن    لسسة ال سمي السسا مل حسسا  مسن (وتسسد هللا)، و  سون مجلسسة 
 صوءا از  هللا) اصتيننافا ا تدا يا حمذا. 

روى الواحسسسسدي يف أصسسسسباب النسسسسزول  سسسسسنده إىل أيب صسسسساا، وروى ا سسسسن جسسسسريي  سسسسسنده إىل مسسسسسروف، وقتسسسسادأي، والسسسسسدي،   
والذسسسحاخ، و عسسسض السسسروائ  يزيسسسد تلسسس   عسسسض، أن صسسسبب ،زوهلسسسا: أ،سسسهللا وقسسسل حتسسساك  سسس  املسسسسل   وأهسسس: ال تسسساب: اليهسسسود 

ريمل يقول لآلخرين: تن خري من م، وحيتج لذل  ويقول: لن يدخ: اجلنة إ  من كان تل  ديننسا. فسو،زل والنصارى، ك: ف
هللا (لسي  أبمسسا،ي م و  أمسسال أهسس: ال تسساب) اوئ . فبسس  أن كسس: مسسن ا بسل هسسدى هللا فهسسو مسسن أهسس: اجلنسسة وكسس: مسسن  سس: 

بس:  عثسة تيسس  وت لسوا الصسا ا  هسم مسن أهس: اجلنسة وخالف أمر هللا فهو جمالى  سسوء ت لسهللا، فالسذين آمنسوا مسن اليهسود ق
وإن ي ي و،سسوا تلسس  ديسسن تيسسس ، فبطسس: قسسول النصسسارى: لسسن يسسدخ: اجلنسسة إ  مسسن كسسان تلسس  ديننسسا. والسسذين آمنسسوا مبوصسس  
وتيس  قب:  عثة حم د تليهللا الصمأي والسمي وت لوا الصسا ا  يسدخلون اجلنسة، فبطس: قسول املسسل   واليهسود: لسن يسدخ: 

إ  من كسان تلس  ديننسا: ف ا،ست هسذه اويسة ح  سا فصسم  س  الفسرف، و علي سا هلسم أن يننسروا يف  سوفر حقيقسة اإلميسان  اجلنة
الصحيح، و وفر الع : ا لصاا معهللا، ولذل  مجل هللا أمال الفرف الثمث  قولهللا (لي  أبما،ي م و  أمال أهس: ال تساب). 
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قولهللا (وهو مس من) فسان كسان إميسان اختس: منسهللا  عسض مسا جساء  سهللا السدين ا سمل،  مث إن هللا لو  إىل فلج حهة املسل   ةشارأي
فهو كالعدي، فعقب هذه اوية  قولهللا (ومن أحسن دينا ممن أصلم وجهسهللا هلل وهسو حمسسن وا بسل ملسة إ سراهيم حنيفسا). واملعسىن 

يف دينهم. وتن ت رمة: قالت  أن الفول يف جا،ب املسل  ،   ألن أما،يهم كذل ،  : ألن أصباب الفول والنهاأي متوفرأي
 اليهود والنصارى: لن يدخ: اجلنة إ  من كان منا. وقال املمركون:   ،بعث. 

والباء يف قولهللا (أبما،ي م) لل م سة، أي لي  اجلسزاء حاصسم حصسو  تلس  حسسب أمسا،ي م، وليسست هسي البساء السيت  سزاد  
 يف خرب لي  ألن أمال املدا ب  واقعة   منفية. 

مال: مجل أمنية، وهي اصم للت ين، أي  قدير تري الواقل واقعا. واألمنية  ولن أفعولة كاألتهو سة. وقسد  قسدي نيلس  يف واأل 
 فسري قولهللا  عاىل (  يعل ون ال تاب إ  أمال) يف صورأي البقرأي. وكون نيكر املسل   يف األمال لقصد التع يم يف  فويض 

ا كسان خسمش نيلس    يعتسد  سهللا، ومسا وافقسهللا هسو ا سمل، واملقصسد املهسم هسو قولسسهللا (و  األمسور إىل مسا ح سم هللا ووتسد، وأن مس
أمال أه: ال تاب) تل  تو(وإان أو إئكم لعل  هدى أو يف  مل مب ) فان اليهود كا،وا يف ترور، يقولسون: لسن متسسنا 

متسنا النسار إ  أئمسا معسدودأي  لس  أمسا،يهم).  النار إ  أئما معدودأي. وقد مس  هللا  ل  أمال تند نيكره يف قولهللا (وقالوا لن
 أما املسل ون ف حاشون من اتتقاد مث: نيل . 

وقي:: ا طاب ل فار العسرب، أي لسي  أبمسال املمسرك ، إني جعلسوا األصسناي شسفعاءهم تنسد هللا، و  أمسال أهس: ال تساب  
  : لآلية. الذين لت وا أن أ،بياءهم وأصمفهم يغنون تنهم من تذاب هللا، وهو حم
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 وقولهللا (و  اد لهللا من دون هللا وليا و  ،صريا) لئدأي  كيد، لرد تقيدأي من يتوهم أن أحدا يغين تن تذاب هللا.   
والسسويل هسسو املسسوىل، أي املمسسارخ يف ،سسسب القبيلسسة، واملسسراد  سسهللا املسسدافل تسسن قريبسسهللا، والنصسسري السسذي إنيا اصسستنهد هللا ،صسسرخ، أو  

 ان النصر يف اجلاهلية أبحد هذين النوت . ا ليف، وك
ووجهللا قولهللا (مسن نيكسر أو أ،ثس ) قصسد التع سيم والسرد تلس  مسن حيسري املسرأأي حنوظسا كثسريأي مسن ا سري مسن أهس: اجلاهليسة أو مسن  

أهسس: ال تسساب. ويف ا سسديث  وليمسسهدن ا سسري ودتسسوأي املسسسل    . و(مسسن) لبيسسان اإل سساي السسذي يف (مسسن) المسسر ية يف قولسسهللا 
 من يع : من الصا ا ). (و 
وقرأ اجل هور (يدخلون)  فتح التحتية و م ا اء. وقرأه ا ن كثري، وأ و ت رو، وأ سو   سر تسن تاصسم، وأ سو جعفسر، ورو   

 تن يعقوب  ذم التحتية وفتح ا اء تل  البناء للنا ب. 
[ وهلل مسسا يف 125هللا إ سراهيم خلسيم](ومسن أحسسن دينسا ممسن أصسلم وجهسهللا هلل وهسو حمسسسن وا بسل ملسة إ سراهيم حنيفسا واختسذ  

[)  األظهسسر أن السسواو للحسسال مسسن  سس ري (يسسدخلون اجلنسسة) 126السسس اوا  ومسسا يف األرض وكسسان هللا   سس: شسسيء حميطسسا]
الذي ما صدقهللا امل منون الصا ون، فل ا نيكر  واب امل من  أتقبهللا  تفذسي: ديسنهم. وا صستفهاي إ، ساري. وا،تصسب (دينسا) 
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صسسسمي الوجسسسهللا كنايسسسة تسسسن متسسساي الطاتسسسة وا تسسسباش ابلعبوديسسسة، وهسسسو أحسسسسن ال نسسسائ ، ألن الوجسسسهللا أشسسسرش تلسسس  الت ييسسسز. وإ
األتذاء، وفيهللا ما كان  هللا اإل،سان إ،ساان، ويف القرآن (فق: أصل ت وجهي هلل ومن ا بعين). والعرب  ذكر أشياء من هذا 

منسهللا، وكو،سهللا متثيس: إلمسساخ الرتساأي األ،عساي. ويف ا سديث  القبي: كقولهللا (لنسفعا ابلناصية)، ويقولون: أخذ  ساقهللا، أي مت سن 
 الطمف ملن أخذ ابلساف  . ويقولون: ألق  إليهللا القياد، وألق  إليهللا الزماي، وقال ليد  ن ت رو  ن ،في::          

وقد  قدي مسا  يقول أ،في ل  تان راتم ويقولون: يدي رهن لفمن. وأراد ةصمي الوجهللا ا تباش  وجود هللا ووحدا،يتهللا.  
 فيهللا  يان هلذا تند قولهللا  عاىل (إن الدين تند هللا اإلصمي) وقولهللا (وأوص   ا إ راهيم  نيهللا). 

ومجلة (وهو حمسن) حال قصد منها ا صافهللا ابإلحسسان حس  إصسممهللا وجهسهللا هلل، أي خلسل المسرخ قاصسدا اإلحسسان، أي  
عىن (وا بل ملة إ راهيم حنيفسا) أ،سهللا ا بسل شسريعة اإلصسمي السيت هسي راتبا يف اإلصمي ملا رأى فيهللا من الدتوأي إىل اإلحسان. وم

تلسس  أصسس  ملسسة إ سسراهيم. فهسسذه  م سسة أوصسساش  سسا ي  سس: معسسىن السسدخول يف اإلصسسمي، ولعلهسسا هسسي: اإلميسسان، واإلحسسسان، 
 ا سري، واإلصسمي. ولس  أن  عس: معسىن (أصسلم وجهسهللا هلل) أ،سهللا دخس: يف اإلصسمي، وأن قولسهللا (وهسو حمسسن) خملسص راتسب يف

وأن ا باع ملة إ راهيم تىن  هللا التوحيد. و قدي أن (حنيفا) معناه ما م تن المرخ أو متعبسدا. وإنيا جعلست معسىن قولسهللا (وهسو 
 حمسن) أي تام: الصا ا  كان قولهللا (وا بل ملة إ راهيم حنيفا) مبنزلة تطف املرادش وهو  عيد. 

هيم تل  مد  من ا بل دينهللا: لئدأي  نويهللا  دين إ راهيم، فسوخرب أن هللا اختسذ وقولهللا (واختذ هللا إ راهيم خليم) تطف  ناء إ را 
إ راهيم خليم. وا لي: يف كمي العرب الصاحب املسملي السذي   وفس  تنسهللا شسيء مسن أمسور صساحبهللا، ممستمل مسن ا سمل، 

ظهسر الوجسوه يف اشستقاف ا ليس:. وهو النواحي املتدللة لل  ان (فبى الودف ورك من خملهللا وفهران خمهل ا  را). هسذا أ
 ويقال: خ: وخ:   سر ا اء و  ها وم ،ثهللا: خلة   ذم ا اء  ، و  يقال   سرا اء، قال كعب:          

أكري  ا خلة لو أ ا صدقت ومجعه سا خم س:. و طلسمل ا لسة   ذسم ا ساء  تلس  الصسحبة ا الصسة (   يسل فيسهللا و  خلسة   
(من قب: أن عم يوي    يل فيهللا و  خسمل). ومعسىن اختساني هللا إ سراهيم خلسيم شسدأي ر س  هللا و  شفاتة)، ومجعه ا خمل 

تنهللا، إني قد تلم ك: أحد أن ا لة ا قيقية  ستحي: تل  هللا فوريسد لوالمهسا وهسي الر س ، واصستها ة السدتوأي، ونيكسره خبسري، 
 وتو نيل . 

ي: جعسسس: كسسسا حبام، تلسسس  أن املسسسراد اب ليسسس:  لي معسسسىن ا لسسسة، ومجلسسسة (وهلل مسسسا يف السسسس اوا  ومسسسا يف األرض) اأ  سسسذي 
وليست هي كدلة النام مقتذية املساواأي أو التفذي:. فاملراد منها ال ناية تن تبودية إ راهيم يف مجلسة (مسا يف السس اوا  

 وما يف األرض). واحملي : العليم. 
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فيهن وما يتل  تلي م يف ال تساب يف يتسام  النسساء السيت      سو ن مسا كتسب هلسن (ويستفتو،  يف النساء ق: هللا يفتي م   

و رتبسسسون أن  ن حسسسوهن واملستذسسسعف  مسسسن الولسسسدان وأن  قومسسسوا لليتسسسام  ابلقسسسس  ومسسسا  فعلسسسوا مسسسن خسسسري فسسسان هللا كسسسان  سسسهللا 
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  السا قة، فسذكر [)  تطف  مريل تل  إميان وح  ة وتنة. ولع: هذا ا صتفتاء حدث ح  ،زول اوئ127تلي ا]
ح  هللا تقبها معطوفا، وهذا ا صتفتاء حص: من املسل    عد أن ،سزل قولسهللا  عساىل (وإن خفستم أن    قسسطوا يف اليتسام  
فا، حوا ما  اب ل م من النساء) اأ. وأحسن ما ورد يف  فسري هذه اوية ما رواه البداري تن تروأي  ن الز ري أ،هللا صسول 

(وإن خفسستم أن    قسسسطوا يف اليتسسام ) قالسست: ئ سسن أخسسيت هسسذه اليتي سسة   سسون يف حهسسر وليهسسا تا مسسة تسسن قسسول هللا  عسساىل 
 مركهللا يف مالهللا ويعهبهللا ماهلا ومجاهلا فرييد أن يتزوجها  غري أن يقسس  يف صسداقها فيعطيهسا مثس: مسا يعطيهسا تسريه، فنهسوا أن 

روا أن ين حسوا مسا  ساب هلسم مسن النسساء صسواهن. ين حوهن إ  أن يقسطوا هلن ويبلغوا  ن أتل  صنتهن يف الصداف، وأم
وأن النام اصتفتوا رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم  عد هذه اوية فو،زل هللا  عاىل (ويستفتو،  يف النسساء). قالست تا مسة: 

ن أن وقسول هللا  عساىل (و رتبسون أن  ن حسسوهن) رتبسة أحسدكم تسسن يتي تسهللا حس    سسون قليلسة املسال واجل سسال؛ قالست: فنهسوا تسس
ين حوا من رتبوا يف ماهلا ومجاهلسا مسن يتسام  النسساء إ  ابلقسس  مسن أجس: رتبستهن تسنهن إنيا كسن قلسيم  املسال واجل سال، 

 وكان الويل يرتب تن أن ين حها وي ره أن يزوجها رجم فيمركهللا يف مالهللا مبا شركتهللا فيعذلها. فنزلت هذه اوية. 
تلسسسم أن ا صسسستفتاء   يتعلسسسمل ابلسسسذوا ، فهسسسو مثسسس: قولسسسهللا (حرمسسست تلسسسي م  فسسساملراد: ويسسسستفتو،  يف أح سسساي النسسسساء إني قسسسد 

أمها  م). وأخص األح اي ابلنساء: أح اي و يتهن، وأح اي معاشرون. ولي  املقصود هنا مرياث النساء إني   خطور 
 لهللا ابلبال هنا. 

 بمسري السسا : املتحسري أب،سهللا قسد وجسد  وقولهللا (ق: هللا يفتي م فيهن) وتد ابصتيفاء اإلجا سة تسن ا صستفتاء، وهسو  سرب مسن 
 لبتهللا، ونيل  مث: قوهلم: تل  ا بري صقطت. وقولهللا  عاىل (صو،بين   تووي: ما ي  ستطل تليهللا صربا). و قدمي اصم اجلملة 

 للتنويهللا  مون هذه الفتيا. 
أي القسرآن. وإصسناد وقولهللا (وما يتلس  تلسي م) تطسف تلس  اصسم اجلملسة، أي ويفتسي م فسيهن مسا يتلس  تلسي م يف ال تساب،  

اإلفتاء إىل ما يتل  إصناد جمالي، ألن ما يتل  دال تل  إفتاء هللا فهو صبب فيهللا، فآل املعىن إىل: قس: هللا يفتسي م فسيهن مبسا 
يتل  تلي م يف ال تاب، واملراد  ذل  ما  لي تليهم من أول السورأي، وما صيتل   عد نيل ، فسان التسذكري  سهللا و  ريسره إفتساء 

ية، وما أ بل  هللا مسن األح ساي إفتساء أيذسا. وقسد أملست اويسة خبمصسة مسا  قسدي مسن قولسهللا (وآ سوا اليتسام  أمسواهلم) إىل  هللا مرأي جل،
قولهللا (وكف  ابهلل حسيبا). وكذل  أشار  هذه اوية إىل فقر مما  قسدي:  قولسهللا هنسا (يف يتسام  النسساء السمم      سوهن مسا  

  قسطوا إىل قولهللا ف لوه هنيينا مريينا).  كتب هلن) فوشار إىل قولهللا (وإن خفتم أن  
 
و ذش حرش اجلر  عد ( رتبون) هنا موقل تنيم من اإلاال وإكثار املعسىن، أي  رتبسون تسن ، سا   عذسهن، ويف ، سا   

 عض آخر، فان فع: رتب يتعدى عرش (تن) للميء الذي   حيب؛ وعرش (يف) للميء احملبوب. فانيا حسذش حسرش 
إن ي ي ن  ينه ا  ناش، ونيل  قد تلسهللا قولسهللا يف اويسة املتقدمسة (وإن خفستم أن    قسسطوا يف اليتسام   اجلر احت : املعني 

فا، حوا) اأ. وأشار  قولهللا هنا (واملستذعف  من الولدان) إىل قولهللا هنال  (وآ وا اليتام  أمواهلم إىل كبريا) وإىل قولهللا (و  
    وا السفهاء أموال م إىل قولهللا معروفا). 

 أشار  قولهللا (وأن  قوموا لليتام  ابلقس ) إىل قولهللا هنال  (وا تلوا اليتام  إىل حسيبا). و  
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و  ش  أن ما يتل  يف ال تاب هسو مسن إفتساء هللا، إ  أ،سهللا ملسا  قسدي تلس  وقست ا صستفتاء كسان مغسايرا لل قصسود مسن قولسهللا  
إلفتاء األ،ف هو من قولهللا (وإن امرأأي خافت (هللا يفتي م فيهن)، فلذل  صح تطفهللا تليهللا تطف السبب تل  املسبب. وا

 من  علها ،مولا أو إترا ا) إىل (واصعا ح ي ا). 
   
 

 1033صفحة : 
 
و(يف) من قولهللا (يف يتام  النساء) للنرفية اجملالية، أي يف شسو ن، أو للتعليس:، أي ألجلهسن، ومعسىن (كتسب هلسن) فسرض   

 دفعو ا هلن، فم  وفوهن مهور أمثاهلن، وال : يعد م تواب هلن، ك ا دل  هلن إما من أموال من ير نهم، أو من املهور اليت
تليسسسهللا حسسسديث تا مسسسة ر سسسي هللا تنهسسسا وتلسسس  السسسوجه  اسسسيء التقسسسدير يف قولسسسهللا (و رتبسسسون أن  ن حسسسوهن) ولسسس  أن  عسسس: 

 بخ يف معنييهللا. ا حت ال  يف قولهللا (ما كتب هلن) ويف قولهللا (و رتبون أن  ن حوهن). مقصودين تل  حد اصتع ال املم
وقولهللا (واملستذعف ) تطسف تلس  (يتسام  النسساء)، وهسو    يس: وإدمساك، ألن ا صستفتاء كسان يف شسون النسساء خاصسة،   

واملراد املستذعفون واملستذعفا ، ول ن صيغة التذكري  غليب، وكذل  الولدان، وقد كا،وا يف اجلاهلية عكلون أموال من 
 يف حهرهم من الصغار. 

(وأن  قوموا) تطف تل  (يتام  النساء)، أي وما يتل  تلي م يف القياي لليتام  ابلعدل. ومعسىن القيساي هلسم التسد ري وقولهللا  
 لم و م، ونيل  يم : يتام  النساء. 

(وإن امسسرأأي خافسسست مسسن  علهسسسا ،مسسولا أو إترا سسسا فسسم جنسسسا  تليه سسا أن يصسسسا ا  ينه سسا صسسسلحا والصسسلح خسسسري وأحذسسسر   
[ ولن  ستطيعوا أن  عدلوا  س  النسساء ولسو حرصستم 128سنوا و تقوا فان هللا كان مبا  ع لون خبريا]األ،ف  المح وإن حت

[ وإن يتفرقسا يغسن هللا كسم مسن 129فم متيلسوا كس: امليس: فتسذروها كاملعلقسة وإن  صسلحوا و تقسوا فسان هللا كسان تفسورا رحي سا]
 [). 130صعتهللا وكان هللا واصعا ح ي ا]

  عسسساىل، وهسسسذا ح سسسم اخسسستمل املعاشسسسرأي  سسس  السسسزوج ، وقسسسد  قسسسدي  عذسسسهللا يف قولسسسهللا (والسسسمم ختسسسافون تطسسسف لبقيسسسة إفتسسساء هللا 
،مولهن) اوية، يف هذه السورأي، فذل  ح م فص: القذاء  ينه ا، وما هنا ح م ا ،فصال ابلصلح  ينه ا، ونيل  نيكر 

وجهللا إ مف هذا ا صم تليهللا يف قولهللا (و عولتهن أحمل فيهللا ،مول املرأأي، وهنا نيكر ،مول البع:. والبع: لوك املرأأي. وقد  قدي 
  ردهن يف نيل ) يف صورأي البقرأي. 

وصيغة (فم جنا ) من صيغ اإلابحة ظاهرا، فدل نيل  تل  اإلنين للزوج  يف صلح يقسل  ينه سا. وقسد تلسم أن اإلابحسة  
طيسسهللا املسسرأأي، أو  نسسالل تسسن  عسسض    سسذكر إ  حيسسث ينسسن املنسسل، فاملقصسسود اإلنين يف صسسلح ي سسون خبلسسل: أي تسسوض مسسايل  ع

حقوقها، في ون مفاد هذه اوية أتم من مفاد قولهللا  عاىل (و  حيس: ل سم أن  خسذوا ممسا آ يت سوهن شسيينا إ  أن وافسا أن   
يقي سا حسسدود هللا فسسان خفسستم أن   يقي سسا حسسدود هللا فسسم جنسسا  تليه سسا في سسا افتسسد   سسهللا)، فسسس اه هنسساخ افتسسداء، ومسسساه هنسسا 

د شاع يف ا صتع ال إ مف الصلح تل  البا ي    ا صس   تلس  إصسقال  عسض ا سمل، وهسو األظهسر هنسا. صلحا. وق
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واصسسطلح الفقهسساء مسسن املال يسسة: تلسس  إ سسمف ا فتسسداء تلسس  اخسستمع املسسرأأي مسسن لوجهسسا مبسسال  عطيسسهللا، وإ سسمف ا لسسل تلسس  
  ا ختمع ةصقا ها تنهللا  قية الصداف، أو النفقة هلا، أو ألو دها.

وحيت سس: أن   سسون صسسيغة (  جنسسا ) مسسستع لة يف التحسسريض تلسس  الصسسلح. أي إصسسم  أمرمهسسا ابلصسسلح وحسسسن املعاشسسرأي،  
فنفي اجلنا  من ا صتعارأي الت ليحية؛ شبهللا حال من  رخ الصلح واصت ر تل  النمول واإلتراض عال من  رخ الصسلح تسن 

م  نيا  الب ، واألشهر فيهللا أن يقال اإلصم . واملقصود األمر ت د لننهللا أن يف الصلح جناحا. فاملراد الصلح مبعىن إص
أبصباب الصلح، وهي: اإلتذاء تن اهلفوا ، ومقا لة الغلنة ابلل ، وهذا أ،سب وأليمل مبا يرد  عده من قولهللا (وإن يتفرقا 

 يغن هللا كم من صعتهللا). 
   
 

 1034صفحة : 
 
ختتلسف تواقبهسا، ابخستمش أحسوال األ،فس ، وا عهسا قولسهللا (خافست وللنمول واإلتراض أحوال كثسريأي:  قسوى و ذسعف، و   

من  علها ،مولا أو إترا ا). وللصلح أحوال كثريأي: منها املدالعة، فيدخ: يف نيل  ما ورد من اوجلر الدالة تل  حسوادث 
ا) قالسست: مسسن هسسذا القبيسس:. ففسسي صسسحيح البدسساري، تسسن تا مسسة، قالسست يف قولسسهللا  عسساىل (وإن امسسرأأي خافسست مسسن  علهسسا ،مسسول 

الرجسس: ي سسون تنسسده املسسرأأي لسسي  مبسسست ثر منهسسا يريسسد أن يفارقهسسا، فتقسسول لسسهللا أجعلسس  مسسن شسسول يف حسس:. فنزلسست هسسذه اويسسة. 
وروى البمذي،  سند حسن فن ا ن تبام، أن صودأي أي امل من  وهبت يومها لعا مة. ويف أصباب النسزول للواحسدي: أن 

ج ف ره منها أمرا، أي كربا فوراد  مقها، فقالت لهللا: أمسس ين واقسسم يل مسا ا نة حم د  ن مسل ة كا،ت تند رافل  ن خدي
  دا مل . فنزلت اوية يف نيل . 

وقسرأ اجل هسور: (أن يصسسا ا)  تمسديد الصساد وفسستح السمي وأصسلهللا يتصسسا ا، فودت ست التساء يف الصسساد. وقسرأ تاصسم، ومحسسزأي،  
د وكسسر السمي أي يصسلح كس: واحسد منه سا شسو  ا مبسا يبسدو وال سا ي، وخلف: (أن يصلحا)  ذم التحتية وختفيف الصا

 من وجوه املصا ة. 
والتعريف يف قولهللا (والصلح خري)  عريف اجلن  ولي   عريف العهد، ألن املقصود إ با  أن ماهية الصسلح خسري للنسام،   

لل، خري من النسزاع  س  السزوج ، فهو  ذيي: لألمر ابلصلح والبتيب فيهللا، ولي  املقصود أن الصلح املذكور آ،فا، وهو ا 
ألن هذا، وإن صح معناه، إ  أن فا سدأي الوجسهللا األول أوفسر، وألن فيسهللا التفسادي تسن إشس ال  فذسي: الصسلح تلس  النسزاع يف 
ا رييسسة مسسل أن النسسزاع   خسسري فيسسهللا أصسسم. ومسسن جعسس: الصسسلح الثسسال تسس  األول تر سسهللا القاتسسدأي املتداولسسة تنسسد  عسسض النحسساأي، 

الن رأي إنيا أتيد معرفا ابلمي فهسو تس  األوىل. وهسذه القاتسدأي نيكرهسا ا سن همساي األ،صساري يف مغسىن اللبيسب  وهي: أن لف 
يف البسساب السسسادم، فقسسال: يقولسسون:  الن سسرأي إنيا أتيسسد  ، سسرأي كا،سست تسسري األوىل، وإنيا أتيسسد  معرفسسة، أو أتيسسد  املعرفسسة 

 القسرآن آئ   سرد هسذه األح ساي األر عسة كقولسهللا  عساىل (هللا السذي معرفة أو ، سرأي كا،ست الثا،يسة تس  األوىل  ، مث نيكسر أن يف
خلق م من  عف مث جعس: مسن  عسد  سعف قسوأي مث جعس: مسن  عسد قسوأي  سعفا) وقولسهللا (أن يصسا ا  ينه سا صسلحا والصسلح 
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خسسري) (لدانهسسم تسسذااب فسسوف العسسذاب) والمسسيء   ي سسون فسسوف ،فسسسهللا (أن السسنف  ابلسسنف ) (يسسسول  أهسس: ال تسساب أن  نسسزل 
ليهم كتااب من الس اء)، وأن يف كمي العسرب مسا يسرد نيلس  أيذسا. وا سمل أ،سهللا   وتلسف يف نيلس  إنيا قامست قرينسة تلس  أن ت

ال مي لتعريف اجلن    لتعريف العهد، ك ا هنا. وقد  قدي القول يف إتادأي املعرفة ، سرأي تنسد قولسهللا  عساىل (وقسا لوهم حسج 
 د قولهللا  عاىل (وقالوا لو  ،زل تليهللا آية من ر هللا) يف صورأي األ،عاي.     ون فتنة) يف صورأي البقرأي. وعم تن

وقولهللا (خري) لي  هو  فذيم ول نهللا صفة ممبهة، ول،هللا فعس:، كقسوهلم: مسسح وصسه:، وا سل تلس  خيسور. أو هسو مصسدر  
قلسسب حركتسسسهللا  مقا سس: المسسر، فت سسون إخبسسارا ابملصسسدر. وأمسسا املسسراد  سسهللا التفذسسسي: فوصسس: ول،سسهللا أفعسس:، فدفسسف  طسسر  اهل سسزأي مث

وص و،هللا. مجعهللا أخيار، أي والصلح يف نيا هللا خري تنسيم. وا  س: تلس  كو،سهللا  فذسيم يسستدتي أن ي سون املفذس: تليسهللا هسو 
 النمول واإلتراض. ولي  فيهللا كبري معىن. 

وقد دلت اوية تل  شدأي البتيسب يف هسذا الصسلح مب كسدا   م سة: وهسي املصسدر امل كسد يف قولسهللا (صسلحا)، واإلظهسار يف  
 قاي اإل  ار يف قولهللا (والصلح خري)، واإلخبار تنهللا ابملصدر أو ابلصفة املمبهة فا ا  دل تل  فع: صهية. م
ومعىن (وأحذر  األ،ف  المسح) مملمسة المسح للنفسوم البمسرية حسج كو،سهللا حا سر لسديها. ول و،سهللا مسن أفعسال اجلبلسة  سين  

لفات: لل ههول، كقوهلم: شغف  فم،ة، وا طر إىل كذا. فعلهللا لل ههول تل   ريقة العرب يف  ناء ك: فع: تري معلوي ا
 ش(المح) منصوب تل  أ،هللا مفعول جلن ل(أحذر ) أل،هللا من ابب أتط . 

وأص: المح يف كمي العرب البد: ابملال، ويف ا ديث  أن  صدف وأ،ست صسحيح شسحيح ختمس  الفقسر و مس: الغسىن  ،  
) ويطلمل تل  حرص النف  تل  ا قوف وقلة التسامح فيها، ومنهللا وقال  عاىل (ومن يوف شح ،فسهللا فوولين  هم املفلحون

 املماحة، وت سهللا الس احة يف األمرين. 
   
 

 1035صفحة : 
 
فيهول أن ي سون املسراد ابلصسلح يف هسذه اويسة صسلح املسال، وهسو الفديسة. فالمسح هسو شسح املسال، و عقيسب قولسهللا (والصسلح   

مبنزلة قوهلم  عد األمر مبا فيسهللا مصسلحة يف موتنسة أو توهسا: ومسا إخالس  خري)  قولهللا (وأحذر  األ،ف ) تل  هذا الوجهللا 
  فع:، لقصد التحريض. 

واول أن ي ون املراد من المح ما جبلت تليهللا النفوم: مسن املمساحة، وتسدي التسساه:، وصسعو ة المس ا م، في سون املسراد  
أن ي و،سسوا متلبسسس   سسذه املمسساحة ا ا لسسة دون مسسن الصسسلح صسسلح املسسال وتسسريه، فاملقصسسود مسسن  عقيبسسهللا  سسهللا حتسسذير النسسام مسسن 

 املصا ة. 
و قسدي ال سمي تلسس  البدس: تنسد قولسسهللا  عساىل (و  حيسسسل السذين يبدلسون مبسسا آاتهسم هللا) يف صسورأي آل ت سسران. وقسد اشسستهر   

لس احة والصسلح، تند العرب نيي المح ابملال، ونيي من   مساحة فيهللا، ف ان هذا التعقيب  نفريا من العوارض املا،عة من ا
ولذل  نيي:  قولهللا (وإن حتسنوا و تقوا فان هللا كسان مبسا  ع لسون خبسريا) ملسا فيسهللا مسن البتيسب يف اإلحسسان والتقسوى. مث تسذر 
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النام يف شون النساء فقال (ولن  ستطيعوا أن  عدلوا    النساء) أي متساي العسدل. وجساء ب(لسن) لل بالغسة يف النفسي، ألن 
نف ، ألن هللا جعس: حسسسن املسسرأأي وخلقهسا مسس  را أشسد التسسو ري، فسسرب امسرأأي لبيبسسة خفيفسة السسرو ، وأخسسرى أمسر النسسساء يغالسب السس

 قيلة محقاء، فتفاوون يف نيل  وخلو  عذهن منهللا ي  ر   حمالة  فاوات يف حمبة الزوك  عض ألواجهللا، ولسو كسان حريصسا تلس  
ن العسدل  قولسهللا (فسم متيلسوا كس: امليس:)، أي   يفسرل أحسدكم إظهار العدل  ينهن، فلذل  قال (ولو حرصتم). وأقاي هللا ميزا

ةظهسسار امليسس: إىل إحسسداهن أشسسد امليسس: حسسج يسسسوء األخسسرى عيسسث  صسسري األخسسرى كاملعلقسسة. فنهسسر أن متعلسسمل (متيلسسوا) مقسسدر 
 ةحداهن، وأن   ري ( ذروها) املنصوب تا د إىل تري املتعلمل احملذوش ابلقرينة، وهو إاال  ديل. 

لقة: هي املرأأي اليت يههرها لوجها ههرا  ويم، فم هسي مطلقسة و  هسي لوجسة، ويف حسديث أي لرع  لوجسي العمسنمل واملع 
 إن أ،طمل أ لمل وإن أص ت أتلمل  ، وقالت ا نة ا  ارم:          

إىل قولسهللا فسم إن هي إ  حنة أو  طليمل                      أو صلف أو  س  نياخ  عليسمل وقسد دل قولسهللا (ولسن  سستطيعوا   
متيلوا ك: املي:) تل  أن احملبة أمر قهري، وأن للتعلمل ابملسرأأي أصسبااب  وجبسهللا قسد    تسوفر يف  عسض النسساء، فسم ي لسف السزوك 
مبسسا لسسسي  يف وصسسعهللا مسسسن ا سسسب وا صتحسسسان، ول سسسن مسسسن ا سسب حنسسسا هسسسو اختيسساري، وهسسسو أن يسسسروض السسزوك ،فسسسسهللا تلسسس  

من خلقها أو أخمقها ما اصتطاع، وحسن املعاشرأي هلا، حج حيص: من األلف  ا اإلحسان  مرأ هللا، وحت : ما   يم  هللا 
وا نو تليها اختيارا  طول الت رر والتعود، ما يقوي مقاي املي: الطبيعي. فذل  من املي: إليها املوص   هللا يف قولهللا (فم متيلوا  

 ك: املي:)، أي إىل إحداهن أو تن إحداهن. 
   نهح املصا ة  ينه ا فونين هل ا يف الفراف  قولهللا (وإن يتفرقا يغن هللا كم من صعتهللا). مث وصل هللا تليه ا إن ي 
ويف قولسسهللا (يغسسن هللا كسسم مسسن صسسعتهللا) إشسسارأي إىل أن الفسسراف قسسد ي سسون خسسريا هل سسا ألن الفسسراف خسسري مسسن صسسوء املعاشسسرأي. ومعسسىن  

 هللا كم إمنا ي ون تن الفراف املسبوف ابلسعي يف الصلح. إتناء هللا كم: إتناؤه تن اوخر. ويف اوية إشارأي إىل أن إتناء 
 وقولهللا (وكان هللا واصعا ح ي ا)  ذيي: و نهية لل مي يف ح م النساء.  
(وهلل ما يف الس اوا  وما يف األرض ولقد وصينا الذين أو وا ال تاب من قبل م وإئكسم أن ا قسوا هللا وإن   فسروا فسان هلل  

[ وهلل مسسسسسا يف السسسسسس اوا  ومسسسسسا يف األرض وكفسسسسس  ابهلل 131 األرض وكسسسسسان هللا تنيسسسسسا محيسسسسسدا]مسسسسسا يف السسسسسس اوا  ومسسسسسا يف
[) مجلسسسسة (وهلل مسسسسا يف 133[ إن يمسسسسو يسسسسذهب م أيهسسسسا النسسسسام وع  آبخسسسسرين وكسسسسان هللا تلسسسس  نيلسسسس  قسسسسديرا]132وكسسسسيم]

حسسان وإصسم  األت سال الس اوا  ومسا يف األرض) معب سة  س  اجل س: السيت قبلهسا املتذس نة التحسريض تلس  التقسوى واإل
من قولهللا (وإن حتسنوا و تقوا) وقولهللا (وإن  صلحوا و تقوا) و   مجلة (ولقد وصينا) اوية. فهذه اجل لسة  ذس نت  سذييم  
لتل  اجل : السا قة، وهي مل نيل  متهيسد ملسا صسيذكر  عسدها مسن قولسهللا (ولقسد وصسينا السذين أو سوا ال تساب) اأ أل سا دليس: 

 لوجوب  قوى هللا. 
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واملناصبة    هذه اجل لة واليت صبقتها: وهي مجلة (يغن هللا كم من صعتهللا) أن الذي لهللا ما يف الس اوا  وما يف األرض   
قسسادر تلسس  أن يغسسين كسس: أحسسد مسسسن صسسعتهللا. وهسسذا متهيسسد هلل  عسساىل، و سسذكري أب،سسسهللا رب العسسامل ، وكنايسسة تسسن  عنسسيم صسسسلطا،هللا 

 واصتحقاقهللا للتقوى. 
 ة (ولقد وصينا الذين أو وا ال تاب من قبل م) تطف تل  مجلة (إن هللا   يغفر أن يمرخ  هللا). ومجل 
وجع: األمر ابلتقوى وصية: ألن الوصية قول فيهللا أمر  ميء انفل جامل  ري كثري، فلذل  كان المسون يف الوصسية إاسال   

 ر أحوالسهللا. والتقسسوى   سل ا سريا ، أل سا امتثسسال القسول أل سا يقصسد منهسسا وتسي السسامل، واصتحذساره كل سسة الوصسية يف صسا
األوامر واجتناب املناهي، ولذل  قالوا: ما   رر لف  يف القرآن ما   رر لف  التقوى، يعنون تري األتمي، كاصم اجلملة. 

ئ رصسول ويف ا ديث تن العرابض  ن صارية: وتننا رصول هللا موتنة وجلت منها القلوب، ونيرفت منهسا العيسون، فقلنسا 
هللا: كو ا موتنة مودع فووصنا، قال (أوصي م  تقوى هللا تز وج: والس ل والطاتة). فذكر التقوى يف (أن ا قوا هللا) اأ 
 فسري جل لة (وصينا)، فون فيهللا  فسريية. واإلخبار أبن هللا أوص  الذين أو وا ال تاب من قب: ابلتقوى مقصود منهللا إهلساب 

ى هللا لينم  فذلهم األمم الذين من قبلهم من أه: ال تاب، فان لم تساء أ را ابلغا يف النفسوم،  مهم املسل   للته م  تقو 
ك ا قال  عاىل (ئ أيها الذين آمنوا كتسب تلسي م الصسياي ك سا كتسب تلس  السذين مسن قسبل م). واملسراد ابلسذين أو سوا ال تساب 

 تعدد. اليهود والنصارى، فالتعريف يف ال تاب  عريف اجلن  فيصدف ابمل
والتقوى املومور  ا هنا مننور فيها إىل أصاصها وهو اإلميان ابهلل ورصلهللا ولذل  قو لت إل لسة (وإن   فسروا فسان هلل مسا يف  

 الس اوا  وما يف األرض). 
و سس   سسا تسسدي حاجتسسهللا  عسساىل إىل  قسسوى النسسام، ول نهسسا لصسسم  أ،فسسسهم، ك سسا قسسال (إن   فسسروا فسسان هللا تسسين تسسن م و   

لعبسساده ال فسسر). فقولسسهللا (فسسان هلل مسسا يف السسس اوا  ومسسا يف األرض) كنايسسة تسسن تسسدي التذسسرر  عصسسيان مسسن يعصسسو،هللا،  ير سس 
ولسذل  جعلهسا جسوااب للمسرل، إني التقسدير فا،سهللا تسين تسن م. و يسد نيلس  القصسد  تسذييلها  قولسهللا (وكسان هللا تنيسا محيسسدا) أي 

 أ اتوه، أي كفروا وتصوه. تنيا تن  اتت م، حم ودا لذا هللا، صواء محده ا امدون و 
وقد ظهر  ذا أن مجلة (وإن   فروا) معطوفة تل  مجلة (أن ا قوا هللا) فهي من متاي الوصسية، أي مسن مقسول القسول املعسرب  

تنهللا ب(وصينا)، فيحسن الوقسف تلس  قولسهللا (محيسدا). وأمسا مجلسة (وهلل مسا يف السس اوا  ومسا يف األرض وكفس  ابهلل وكسيم) 
لسة (ولقسد وصسينا)، أ س   سا متهيسدا لقولسهللا (إن يمسو يسذهب م) فهسي مسراد  سا معناهسا ال نسا ي السذي هسو فهي تطسف تلس  مج

السست  ن مسسسن التصسسرش ابإلاسسساد واإلتسسداي، ولسسسذل    حيسسسن الوقسسسف تلسس  قولسسسهللا (وكسسيم). فقسسسد   سسرر  مجلسسسة (وهلل مسسسا يف 
ليا، وخمتلفسسة األتسسراض ال نا يسسة املقصسسودأي السسس اوا  ومسسا يف األرض) هنسسا  سسمث مسسرا  متتاليسسا  متحسسدأي لفنسسا ومعسسىن أصسس

منها، وصبقتها مجلة ،نريون: وهي ما  قدي من قولهللا (وهلل ما يف السس اوا  ومسا يف األرض وكسان هللا   س: شسيء حميطسا)، 
فحصسس:   رارهسسا أر سسل مسسرا  يف كسسمي متناصسسمل. فومسسا األوىل السسسا قة فهسسي واقعسسة موقسسل التعليسس: جل لسسة (إن هللا   يغفسسر أن 

مسرخ  سهللا ويغفسسر مسا دون نيلسس  ملسن يمسساء)، ولقولسهللا (ومسسن يمسرخ ابهلل فقسسد  س:  سسم   عيسدا)، والتسسذيي: هل سا، وا حسسبام ي
جل لة (واختذ هللا إ سراهيم خلسيم)، ك سا نيكسرانه آ،فسا. وأمسا الثا،يسة السيت  عسدها فواقعسة موقسل التعليس: جل لسة (يغسن هللا كسم مسن 

تلة للهواب احملذوش، وهو جواب قولهللا (وإن   فروا)؛ فالتقسدير: وإن   فسروا فسان هللا  صعتهللا). وأما الثالثة اليت  ليها فهي
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تين تن  قواكم وإميا، م فان لهللا ما يف الس اوا  وما يف األرض وكان و  يزال تنيا محيدا. وأما الرا عسة السيت  ليهسا فعا فسة 
فسان هللا وكيس: تلسي م ووكيس: تسن رصسولهللا وكفس   تل  مقدر معطوش تل  جواب المرل  قسديره: وإن   فسروا ابهلل و رصسولهللا

 ابهلل وكيم. 
ومجلسة (إن يمسسو يسسذهب م) واقعسسة موقسل التفريسسل تسسن قولسسهللا (تنيسا محيسسدا). وا طسساب  قولسسهللا (أيهسا النسسام) للنسسام كلهسسم السسذين  

  لقي الدين.  يس عون ا طاب  نبيها هلم  ذا النداء. ومعىن (وع  آبخرين) يوجد انصا آخرين ي و،ون خريا من م يف
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وقسسد تلسسم مسسن مقا لسسة قولسسهللا (أيهسسا النسسام)  قولسسهللا (آخسسرين) أن املعسسىن  نسسام آخسسرين تسسري كسسافرين، تلسس  مسسا هسسو المسسا ل يف   

الوصف   ل ة آخر أو أخرى،  عد نيكر مقا : لل وصوش، أن ي ون املوصوش   ل ة آخسر  عذسا مسن جسن  مسا تطسف 
ت لم جنسسا يف كممسهللا، ابلتصسريح أو التقسدير. وقسد نيهسب  عسض تل ساء اللغسة إىل لسزوي نيلس ، هو تليهللا ابتتبار مسا جعلسهللا املس

واحتفسسس:  سسسذه املسسسسسولة ا ريسسسري يف درأي الغسسسسواص. وحاصسسسلها: أن األخفسسسش الصسسسسغري، وا ريسسسري، والر سسسسي، وا سسسن يسسسسسعون، 
هسسا مسسل جسسن  مسسا تطسسف هسسو والصسقلي، وأاب حيسسان، نيهبسسوا إىل اشسسبال احتسساد جسسن  املوصسسوش   ل سسة آخسسر ومسسا  صسسرش من

تليهللا، فم اول تندهم أن  قول: ركبت فرصا ومحارا آخر، ومثلوا ملا اصت  : المرل  قولهللا  عاىل (أئما معدودا ) مث قال 
(فعدأي من أئي أخر) و قولسهللا (أفسرأيتم السم  والعسزى ومنساأي الثالثسة األخسرى) فوصسف منساأي ابألخسرى أل سا مسن جسن  السم  

، قسسالوا: ومثسس: كل سسة آخسسر يف هسسذا كل سسا : صسسا ر، و قيسسة، و عسسض، فسسم  قسسول: أكرمسست رجسسم و ركسست والعسسزى يف أ سسا صسسنم
صا ر النساء. ولقد تم  عض ه  ء النحاأي فاشب وا ا حتاد    املوصوش آبخر و   ما تطف هو تليهللا حسج يف اإلفسراد 

 ر يعة  ن م دي:           و ده. قالهللا ا ن يسعون والصقلي، ورده ا ن هماي يف التذكرأي حمتها  قول
 ولقد شفعته ا آبخسر  سالسث                      وأ  الفرار يل الغداأي   رمي و قول أيب حية الن ريي:            
وكنت أممي تل  رجل  مسعستسد                       فصر  أممي تل  أخرى من المهر وقال قوي  لسزوي ا حتساد يف   

 واختاره ا ن جين، وخالفهم املربد، واحتج املربد  قول تنبأي:           التذكري و ده،
وا يس:  قستحم الغبسسار توا سسا                      مسسن  س  شسسين ة وآخسر شسينم ونيهسسب الزخممسري وا سسن تطيسة إىل تسسدي   

: وع  خبلمل آخرين تسري اشبال احتاد املوصوش آبخر مل ما تطف هو تليهللا، ولذل  جولا يف هذه اوية أن ي ون املعىن
 اإل، . 

وا فقوا تل  أ،هللا   اول أن يوصف   ل ة آخسر موصسوش ي يتقدمسهللا نيكسر مقا س: لسهللا أصسم، فسم  قسول: جساءل آخسر، مسن  
 تري أن  ت لم  ميء قب:، ألن معىن آخر معىن مغاير يف الذا  جما،  يف الوصف. وأما قول كثري:          

تهسسا                      لبسسىن وصسسل  تلسس  جاراوسسا األخسسر ف ح سسول تلسس  أ،سسهللا جعسس: ا نتهسسا صسسل  تلسس  تسسزأي الرمحسسان وا ن  
 جارأي، أو أ،هللا أراد: صل  تل  حبا يب: تزأي وا نتها وجاراوا حبا يب األخر. 
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 وقال أ و ا سن   اول نيل  إ  يف المعر، وي ع  تليهللا  ماهد.  
 ووي:، تو: رأيت فرصا ومحارا آخر  تووي: أ،هللا دا ة. وقول امرع القي :          قال أ و ا سن: وقد اول ما امتنل من نيل   ت 
إنيا قلت هسذا صساحيب ور سيتهللا                      وقسر   سهللا العينسان  سدلت آخسرا قلست: وقسد اعس:  يست كثسري مسن هسذا،   

 وي ون ا تت اد تل  القرينة. 
خسسر  ، ويف ا سسديث: قسسال األتسسرايب للنسسيب صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم  إن وقسسد تسسد يف هسسذا القبيسس: قسسول العسسرب:   ر سست ميسس  او 

اوخر وقل تل  أهلهللا يف رمذان  كناية تن ،فسهللا، وكو،هللا من قبي: التهريد، أي جسرد مسن ،فسسهللا شدصسا  نزيهسا لنفسسهللا مسن 
أهس: ا سديث أن يتحدث تنها مبسا نيكسره. ويف حسديث األصسل ي يف املو سو: أ،سهللا قسال أليب   سر  إن اوخسر قسد ل   و عسض 

 يذبطو،هللا ابلقصر وكسر ا اء، وصو هللا احملققون. 
ويف اويسسة إشسسارأي إىل أن هللا صسسيدلف مسسن املمسسرك  قومسسا آخسسرين مسس من ، فسسان هللا أهلسس   عسسض املمسسرك  تلسس  شسسركهللا  عسسد  

 ،زول هذه اوية، وي يمو إهمخ مجيعهم. ويف ا ديث: لع: هللا أن ورك من أصم م من يعبده. 
[) ملسسا كسان شسون التقسوى تني سسا 134ان يريسد  سواب السسد،يا فعنسد هللا  سواب السد،يا واوخسسرأي وكسان هللا مسيعسا  صسريا](مسن كس 

تل  النفوم، أل ا يصرفها تنها اصتعهال النام ملنافل الد،يا تل  خريا  اوخرأي، ،سبههم هللا إىل أن خسري السد،يا  يسد هللا، 
 ين. وخري اوخرأي أيذا، فان ا قوه انلوا ا ري 
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واول أن   ون اوية  علي ا لل س من  أن   يصسدهم اإلميسان تسن  لسب  سواب السد،يا، إني ال س: مسن فذس: هللا. واسول أن   

  ون  ذكريا لل  من  أبن   يلهيهم  لب خري الد،يا تسن  لسب اوخسرأي، إني اجل سل  ينه سا أفذس:، وكممهسا مسن تنسد هللا، 
ن النسام مسن يقسول ر نسا آ نسا يف السد،يا ومسا لسهللا يف اوخسرأي مسن خسمف ومسنهم مسن يقسول ر نسا آ نسا يف السد،يا تل  تو قولهللا (ف س

حسن ويف اوخرأي حسنة وقنا تذاب النار أولين  هلم ،صسيب مبسا كسسبوا). أو هسي  علسيم لل س من  أن   يطلبسوا خسري السد،يا 
وه مسن ا سمل يسسه: هلسم هللا حصسولهللا، إني ا سري كلسهللا  يسد هللا، من  رف ا سراي، فسان يف ا سمل صسعة هلسم ومندوحسة، وليتطلبس

فيوشس  أن حيسسري مسسن يتطلبسهللا مسسن وجسسهللا   ير سيهللا أو   يبسسارخ لسسهللا فيسهللا. واملسسراد ابلثسسواب يف اويسة معنسساه اللغسسوي دون المسسرتي، 
ها فهواب المرل وهو ا ري وما يرجل  هللا  الب النفل من وجوه النفل، ممتمل من جلب مبعىن رجل. وتل  ا حت ا   كل

ب(من كان يريد  واب الد،يا) حمذوش،  دل تليهللا تلتهللا، والتقسدير: ك كسان يريسد  سواب السد،يا فسم يعسرض تسن ديسن هللا، أو 
فسسم يصسسسد تسسن صسسس الهللا، أو فسسسم يقتصسسر تلسسس  صسس الهللا، أو فسسسم حيصسسسلهللا مسسن وجسسسوه    ر سسي هللا  عسسساىل: ك سسسا فعسس:  نسسسو أ سسسريف 

 ألن فذ: هللا يسل ا ريين، وال : من تنده. وهذا كقول القطامي:          وأ را م، وليتطلبهللا من وجوه الرب 
ف سن   سسن ا ذسارأي أتهبتسسهللا                      فسوي رجسسال ابديسة  سرا،سسسا التقسدير: فسسم يغسبر أو   يبسستهج اب ذسارأي، فسسان   

 حالنا دلي: تل  شرش البداوأي. 
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هداء هلل ولو تلس  أ،فسس م أو الوالسدين واألقسر   إن ي سن تنيسا أو فقسريا فساهلل (ئ أيها الذين أمنوا كو،وا قوام  ابلقس  ش 
[) ا،تقال من األمر ابلعدل 135أوىل   ا فم  تبعوا اهلوى أن  عدلوا وإن  لووا أو  عر وا فان هللا كان مبا  ع لون خبريا]

األحسسسوال كلهسسسا، ومسسسا يقار،سسسهللا مسسسن المسسسهادأي  يف أحسسوال معينسسسة مسسسن معسسسامم  اليتسسسام  والنسسسساء إىل األمسسسر ابلعسسسدل السسسذي يعسسسم
الصادقة، فان العدل يف ا  م وأداء المهادأي اب مل هو قواي صم  اجملت ل اإلصممي، وا تراش تن نيل  ولو قيد أمنلسة 

 ار إىل فساد متسلس:. 
 حوال. وصيغة (قوام ) دالة تل  ال ثرأي املراد  لمها، وهو تدي اإلخمل  ذا القياي يف حال من األ 
والقس  العدل، وقد  قدي تند قولهللا  عاىل (قا  ا ابلقس ) يف صورأي آل ت ران. وتدل تن لف  العدل إىل كل ة القس   

ألن القس  كل ة معر سة أدخلست يف كسمي العسرب لسد لتها يف اللغسة املنقولسة منهسا تلس  العسدل يف ا  سم، وأمسا لفس  العسدل 
 (شهداء هلل) فان المهادأي من تم مل القذاء وا  م.  فوتم من نيل ، ويدل لذل   عقيبهللا  قولهللا

و(هلل) ظرش مستقر حال من  س ري (شسهداء) أي ألجس: هللا، وليسست  ي  عديسة (شسهداء) إىل مفعولسهللا، وي يسذكر  علسمل  
 املمهود لهللا مبتعلقهللا وهو وصف (شهداء) إلشعار الوصف  تعيينهللا، أي املمهود لهللا عمل. وقد مجعت اوية أصسلي التحساكم،

 ومها القذاء والمهادأي. 
ومجلة (ولو تل  أ،فسس م) حاليسة، و(لسو) فيهسا وصسلية، وقسد مذس  القسول يف حتقيسمل موقسل (لسو) الوصسلية تنسد قولسهللا  عساىل  

 (فلن يقب: من أحدهم م:ء األرض نيهبا ولو افتدى  هللا) يف صورأي آل ت ران. 
 المهادأي. ويتعلمل (تل  أ،فس م)   : من (قوام ) و(شهداء) ليم : القذاء و  
واأل،ف : مجسل ،فس ؛ وأصسلها أن  طلسمل تلس  السذا ، ويطلقهسا العسرب أيذسا تلس  صس يم القبيلسة، فيقولسون: هسو مسن  سين  

 فمن من أ،فسهم. 
فيهول أن ي ون (أ،فس م) هنا ابملعىن املستع :  هللا تالبا، أي: قوموا ابلعدل تل  أ،فس م، واشهدوا هلل تل  أ،فسس م،  

م وشسسهادأي تالبسسة أل،فسسس م، ألن حسسرش (تلسس ) مسس نين أبن متعلقسسة شسسديد فيسسهللا كلفسسة تلسس  اجملسسرور أي قذسساء تالبسسا أل،فسسس 
 علس ، أي ولسو كسان قذساء القا سي مسن م وشسهادأي المساهد مسن م مبسا فيسهللا  سر وكراهسة للقا سي والمساهد، وهسذا أقصس  مسا 

هللا، مث نيكسسر  عسسد نيلسس  الوالسسسدان يبسسالغ تليسسهللا يف المسسدأي واألنيى، ألن أشسسمل شسسيء تلسس  املسسرء مسسسا ينالسسهللا مسسن أنيى و سسر يف نيا سس
واألقر ون ألن أقذية القا ي وشهادأي الماهد في ا يلحمل  را وممقة  والديهللا وقرا تهللا أكثر من قذا هللا وشهاد هللا في ا ي ول 

  ذل  تل  ،فسهللا. 
    
 

 1039صفحة : 
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الوصسسلية أ،سسهللا كسسان مسسن تسسادأي  واسسول أن يسسراد: ولسسو تلسس  قبيلسست م أو والسسدي م وقسسرا ت م. وموقسسل املبالغسسة املسسستفادأي مسسن (لسسو)  
العرب أن ينتصروا مبواليهم من القبا : ويدفعوا تسنهم مسا ي رهو،سهللا، ويسرون نيلس  مسن إابء الذسيم، ويسرون نيلس  حقسا تلسيهم، 

 ويعدون التقصري يف نيل  مسبة وتارا يقذ  منهللا العهب. قال مرأي  ن تداء الفقسي:          
تلسسس  حسسسدجلن السسسدهر إني يتقلسسسب ويعسسسدون ا هت سسساي ابوابء واأل نسسساء يف          رأيسسست مسسسوايل األىل وسسسذلو،ين               

الدرجسسسة الثا،يسسسة، حسسسج يقولسسسون يف السسسدتاء:  فسسسداخ أيب وأمسسسي  ، ف ا،سسست اويسسسة  بطسسس: هسسسذه ا  يسسسة و بعسسسث املسسسسل   تلسسس  
تطسسسف (الوالسسسدين  ا ،تصسسسار للحسسسمل والسسسدفاع تسسسن املنلسسسوي. فسسسان أ يسسست إ  جعسسس: األ،فسسس  مبعسسسىن نيوا  المسسساهدين فاجعسسس:

واألقر  )  عد نيل  لقصد ا حسبام لسينم ينسن أحسد أ،سهللا يمسهد اب سمل تلس  ،فسسهللا ألن نيلس  حقسهللا، فهسو أمسري ،فسسهللا فيسهللا، 
وأ،سسهللا   يصسسلح لسسهللا أن يمسسهد تلسس  والديسسهللا أو أقار سسهللا ملسسا يف نيلسسس  مسسن املسسسبة واملعسسرأي أو التسسومث، وتلسس  هسسذا   سسون المسسسهادأي 

 ر والمهادأي، كقولهللا (شهد هللا أ،هللا   إلهللا إ  هو واملم  ة وأولوا العلم قا  ا ابلقس ). مستع لة يف معىن ممبخ    اإلقرا
وقولهللا (إن ي ن تنيا أو فقسريا) اصستينناش واقسل موقسل العلسة جمل سوع مجلسة (كو،سوا قسوام  ابلقسس  شسهداء هلل): أي إن ي سن  

فقسره صسببا للقذسساء لسهللا أو تليسهللا والمسسهادأي لسهللا أو تليسسهللا. املقسس  يف حقسهللا، أو املمسسهود لسهللا، تنيسا أو فقسسريا، فسم ي سن تنسساه و  
واملقصود من نيل  التحذير من التو ر أبحوال يلتسب  فيهسا البا س: اب سمل ملسا حيسف  سا مسن تسوارض يتسوهم أن رتيهسا  سرب 

تسو ر ابملنساهر من إقامة املصاا، وحراصة العدالة، فل ا أ طلت اوية اليت قبلهسا التسو ر للح يسة أتقبست  سذه اويسة إل طسال ال
اليت  ستهلب النفوم إىل مراتاوا فيت حض ،نرها إليها، و غذي  سببها تن متييسز ا سمل مسن البا س:، و سذه: تنسهللا، ف سن 
النفوم من يتوهم أن الغىن يرأب  صاحبهللا تن أخذ حمل تريه، يقول يف ،فسهللا: هذا يف تنيتهللا تن أك: حمل تسريه، وقسد أ،عسم 

مسن مييس: إىل الفقسري رقسة لسهللا، فيحسسبهللا منلومسا، أو حيسسب أن القذساء لسهللا مبسال الغسين    هللا تليهللا  عسدي ا اجسة. ومسن النسام
يذر الغين شسيينا؛ فنهساهم هللا تسن هسذه التسو ريا    ل سة جامعسة وهسي قولسهللا (إن ي سن تنيسا أو فقسريا فساهلل أوىل   سا). وهسذا 

هللا حسسمل الفقسسري، والسسذي يسسرف للفقسسري البديسسد صسساا ل سس: مسسن أصسسحاب هسسذين التسسومه ، فالسسذي يعنسسم الغسسين يسسدحض ألجلسس
يدحض ألجلهللا حمل الغسين، وكسم نيلس  اب س:، فسان السذي يراتسي حسال الغسين والفقسري ويقسدر إصسم  حسال الفسريق  هسو هللا 

  عاىل. 
 فقولهللا (فاهلل أوىل   ا) لي  هو اجلواب، ول نهللا دليلهللا وتلتهللا، والتقدير: فم يه  م أمرمها تند التقا ي، فاهلل أوىل ابلننر 

 يف شو  ا، وإمنا تلي م الننر يف ا مل. 
ولذل  فرع تليهللا قولهللا (فم  تبعوا اهلوى أن  عدلوا) فهع: امليس: تسو املسوايل واألقسارب مسن اهلسوى، والننسر إىل الفقسر والغسىن  

 من اهلوى. 
تعلسمل كقولسهللا (كسمان والغين:  د الفقري، فالغىن هو تسدي إىل ا حتيساك إىل شسيء، وهسو مقسول تليسهللا ابلتفساو ، فيعسرش ابمل 

تين تن أخيهللا حيا هللا)، ويعرش ابلعرش يقال: فمن تين، مبعىن لهللا  سروأي يسستطيل  سا حتصسي: حاجا سهللا مسن تسري فذس: ألحسد 
تليهللا، فوجدان أجور األجراء تىن، وإن كان املستوجر حمتاجا إىل األجراء، ألن وجسدان األجسور اعلسهللا كغسري احملتساك، والغسىن 

  عاىل.  املطلمل   ي ون إ  هلل
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والفقري: هو احملتاك، إ  أ،هللا يقال: افتقر إىل كذا، ابلتدصيص، فانيا قيس:: هسو فقسري، ف عنساه يف العسرش أ،سهللا كثسري ا حتيساك  
 إىل فذ: النام، أو إىل الصرب تل  ا اجة لقلة  رو هللا، وك: خملوف فقري فقرا ،سبيا، قال  عاىل (وهللا الغين وأ،تم الفقراء). 

 مستب تا د إلة معلوي من السياف، يدل تليهللا قولهللا: (قوام  ابلقس  شهداء هلل) من معىن التداصم واصم (ي ن)   ري 
والتقا سي. والتقسدير: إن ي سسن أحسد ا صس   مسسن أهس: هسذا الوصسسف أو هسذا الوصسف، واملسسراد اجلنسسان، و(أو) للتقسسسيم، 

ريا) ابتتبسسار اجلسسن ، إني لسسي  القصسسد إىل فسسرد معسس  نيي و ثنيسسة الذسس ري يف قولسسهللا (فسساهلل أوىل   سسا) أل،سسهللا تا سسد إىل (تنيسسا وفقسس
 تىن، و  إىل فرد مع  نيي فقر،  : فرد شا ل يف هذا اجلن  ويف نيل  اجلن . 

    
 

 1040صفحة : 
 
وقولسهللا (أن  عسدلوا) حمسسذوش منسهللا حسرش اجلسسر، ك سا هسو المسسون مسل أن املصسدرية، فاحت سس: أن ي سون احملسذوش  ي التعليسس:   

لنهي، أي    تبعوا اهلوى لتعدلوا، واحت : أن ي ون احملذوش (تن)، أي فم  تبعوا اهلوى تسن العسدل، أي في ون  عليم ل
معر   تنهللا. وقد ترفت قا يا   مطعن يف  قتهللا و نزههللا، ول نهللا كان مبتل  ابتتقاد أن مننسة القسدرأي والسسلطان ليسسوا إ  

 قوق  فم يستويف التوم: من حههه ا. ظل ة: من أتنياء أو رجال. ف ان يعترب هذين الصنف  حم
و عسسد أن أمسسر هللا  عسساىل و سس  وحسسذر، تقسسب نيلسس  كلسسهللا ابلتهديسسد فقسسال (وإن  لسسووا أو  عر سسوا فسسان هللا كسسان مبسسا  ع لسسون  

 خبريا). 
مسن  وقرأ اجل هور: ( لووا)  مي صاكنة وواوين  عدها، أو مها مذ ومة فهو مذسارع لسوى. واللسي: الفتس: والثسين. و فرتست 

هذا املعىن ا قيقي معان شاتت فساو  ا قيقة، منها: تدول تن جا،ب وإقبال تل  جا،ب آخر فانيا تدي  عن فهسو 
ا،صراش تن اجملرور  عن، وإنيا تسدي ةىل فهسو ا،صسراش تسن جا،سب كسان فيسهللا، وإقبسال تلس  اجملسرور  علس ، قسال  عساىل (و  

: لسسوى تسسن األمسسر  ثاقسس:، ولسسوى أمسسره تسسين أخفسساه، ومنهسسا: يل  لسسوون تلسس  أحسسد) أي    عطفسسون تلسس  أحسسد. ومسسن معا،يسسهللا
اللسسسان، أي حتريسسف ال سسمي يف النطسسمل  سسهللا أو يف معا،يسسهللا، و قسسدي تنسسد قولسسهللا  عسساىل (يلسسوون ألسسسنتهم ابل تسساب) يف صسسورأي آل 

هللا احملسذوش جمسرورا ت ران، وقولهللا (ليا أبلسنتهم) يف هذه السورأي. ف وقل فع: ( لووا) هنا موقل  ليغ أل،هللا صاا لتقدير متعلقس
عسرش (تسن) أو جمسسرورا عسرش (تلسس ) فيمس : معسال العسسدول تسن ا سسمل يف ا  سم، والعسدول تسسن الصسدف يف المسسهادأي، أو 
التثاق: يف مت س  احملسمل مسن حقسهللا وأداء المسهادأي لطالبهسا، أو امليس: يف أحسد ا صس   يف القذساء والمسهادأي. وأمسا اإلتسراض 

اء المسسهادأي وامل ا لسسة يف ا  سسم مسسل ظهسسور ا سسمل، وهسسو تسسري اللسسي ك سسا رأيسست. وقسسرأه ا سسن فهسسو ا متنسساع مسسن القذسساء ومسسن أد
تسامر، ومحسزأي، وخلسسف: (وإن  لسوا)   سمي مذسس ومة  عسدها واو صساكنة  فقيسس:: هسو مذسارع ويل األمسسر، أي ابشسره. فسساملعىن: 

هللا إىل المسسهادأي، إني لسسي  أداء المسسهادأي وإن  لسوا القذسساء  سس  ا صسسوي، في سسون راجعسسا إىل قولسسهللا (أن  عسسدلوا) و  يتهسسهللا رجوتسس
 و ية. والوجهللا أن هذه القراءأي ختفيف ( لووا) ،قلت حركة الواو إىل الساكن قبلها فالتق  واوان صاكنان فحسذش أحسدمها، 

 وي ون معىن القراء   واحدا. 
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قسسدير،   يعسسوله أن يعذ سسهللا تلسس  وقولسسهللا (فسسان هللا كسسان مبسسا  ع لسسون خبسسريا) كنايسسة تسسن وتيسسد، ألن ا بسسري  فاتسس: السسسوء، وهسسو  
 نيل ، وأكد  اجل لة ب(إن) و ب(كان). 

(ئ أيهسسا السسذين آمنسسوا آمنسسوا ابهلل ورصسسولهللا وال تسساب السسذي ،سسزل تلسس  رصسسولهللا وال تسساب السسذي أ،سسزل مسسن قبسس: ومسسن ي فسسر ابهلل  
أبن ي و،سسوا قسسوام  [)  سسذيي: تقسسب  سسهللا أمسسر املسس من  136ومم  تسسهللا وكتبسسهللا ورصسسلهللا واليسسوي األخسسر فقسسد  سس:  سسم   عيسسدا]

ابلقسسس  شسسهداء هلل، فسسومرهم هللا تقسسب نيلسس  مبسسا هسسو جسسامل ملعسسال القيسساي ابلقسسس  والمسسهادأي هلل: أبن ي منسسوا ابهلل ورصسسلهللا 
 وكتبهللا، ويداوموا تل  إميا م، وحيذروا مسارب ما و:  ذل . 

ره يرشسسد السسسامل إىل  ويسس: ال سسمي  ويسسم ووصسسف املدسسا ب  أب سسم آمنسسوا، وإردافسسهللا أبمسسرهم أبن ي منسسوا ابهلل ورصسسلهللا إىل آخسس 
يسسستقيم  سسهللا اجل سسل  سس  كسسو م آمنسسوا وكسسو م مسسومورين ةميسسان، واسسول يف هسسذا التوويسس: سسسسة مسسسال : املسسسل  األول:  ويسس: 

ود اإلميان يف قولهللا (ئ أيهسا السذين آمنسوا) أب،سهللا إميسان خمتس: منسهللا  عسض مسا حيسمل اإلميسان  سهللا، في سون فيهسا خطساب لنفسر مسن اليهس
آمنوا، وهم تبد هللا ا ن صمي، وأصد وأصيد ا نا كعب، و علبة  ن قي ، وصمي ا ن أخت تبد هللا ا ن صمي، وصل ة ا ن 
اخيهللا، وئم   ن ئم ، صولوا النيب صل  الهللا تليهللا وصلم أن ي منسوا  سهللا و  تا سهللا، ك سا آمنسوا مبوصس  وابلتسوراأي، وأن   ي منسوا 

 لواحدي تن ال ليب، ورواه تريه تن ا ن تبام. ابإلتي:، ك ا جاء يف رواية ا
    
 

 1041صفحة : 
 
املسل  الثال: أن ي ون التووي: يف اإلميان املومور  هللا أ،هللا إميان كام:    مو هللا كراهية  عض كتب هللا، حتسذيرا مسن نيلس .   

  قسسد آمنسسوا ابهلل ومسسا فا طسساب لل سسسل   ألن وصسسف السسدين السسذين آمنسسوا صسسار كاللقسسب لل سسسل  ، و  شسس  أن املسس من
تطف تل  امسهللا هنسا، فالنساهر أن املقصسود أبمسرهم  سذل : إمسا لئدأي  قريسر مسا اسب اإلميسان  سهللا، و  ريسر اصتحذسارهم إئه 
حسسج   يسسذهلوا تسسن شسسيء منسسهللا اهت امسسا إل يعسسهللا؛ وإمسسا النهسسي تسسن إ، سسار ال تسساب املنسسزل تلسس  موصسس  وإ، سسار ،بوء سسهللا، لسسينم 

ينهم و ينهم من المنآن إىل مقا لتهم مبث: ما يصر   هللا اليهود من   ذيب حم د صسل  هللا تليسهللا يدفعهم  غض اليهود وما  
وصلم وإ، ار ،زول القرآن؛ وإما أريد  هللا التعريض ابلذين يزت ون أ م ي منون ابهلل ورصسلهللا مث ين سرون ،بسوءأي حم سد صسل  هللا 

ض املم  سسة لسسذل ، وهسسم اليهسسود، والتنبيسسهللا تلسس  أن تليسسهللا وصسسلم وين سسرون القسسرآن، حسسسدا مسسن تنسسد أ،فسسسهم، وي رهسسون  عسس
املسل   أك : األمم إمياان، وأوىل النام  رص: هللا وكتبهللا، فهم أحرئء أبن يسودوا تريهم لسممة إميا م من إ، ار فذا : 

وي اوخر) فعطفهللا أه: الفذا :، ويدل لذل  قولهللا تقبهللا (ومن ي فر ابهلل ومم  تهللا وكتبهللا)، ويزيد نيل   ييدا أ،هللا قال (والي
تلس  األشسسياء السسيت مسن ي فسسر  سسا فقسد  سس:، مسسل أ،سسهللا ي عمسر املسس من  ابإلميسسان ابليسوي اوخسسر في سسا أمسرهم  سسهللا، ألن اإلميسسان  سسهللا 

 يماركهم فيهللا اليهود فلم يذكره في ا اب اإلميان  هللا، ونيكره  عد نيل   عريذا ابملمرك . 
اي تليسهللا  ثبيتسسا هلسسم تلسس  نيلسس ، وحتسسذيرا هلسم مسسن ا ر سسداد، في سسون هسسذا األمسسر املسسل  الثالسسث: أن يسسراد ابألمسسر ابإلميسسان السسدو  

 متهيدا و و ينة لقولهللا (من ي فر ابهلل ومم  تهللا)، ولقولهللا إن الذين آمنوا مث كفروا) اوية. 
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 املسل  الرا ل: أن ا طاب لل نافق ، يعين: ئ أيها الذين أظهروا اإلميان أخلصوا إميا، م حقا.  
ا سسام : روي تسسن ا سسسن  ويسس: األمسسر يف قولسسهللا (آمنسسوا ابهلل) أب،سسهللا  لسسب لثبسساوم تلسس  اإلميسسان السسذي هسسم تليسسهللا، املسسسل   

واختسساره اجلبسسا ي. وهسسو اجلسساري تلسس  ألسسسنة أهسس: العلسسم، و نسساء تليسسهللا جعلسسوا اويسسة شسساهدا  صسستع ال صسسيغة األمسسر يف  لسسب 
يف لمصتغراف يعين: وال تب اليت أ،زل هللا من قب: القرآن، وي يسده الدواي. واملراد ابل تاب ايل أ،زل من قب: اجلن ، والتعر 

 قولهللا  عده (وكتبهللا ورصلهللا). 
وقرأ انفل، وتاصم، ومحزأي، وال سا ي، وأ و جعفر، ويعقوب، وخلف: (،سزل ) و(أ،سزل) كليه سا ابلبنساء للفاتس: وقسرأه ا سن   

 . -كثري، وا ن تامر، وأ و ت رو ابلبناء للنا ب
صف ال تاب (الذي ،زل تل  رصسولهللا)  صسيغة التفعيس:، ويف صسلة ال تساب (السذي أ،سزل مسن قبس:)  صسيغة وجاء يف صلة و  

اإلفعسال  فننسا، أو ألن القسرآن حينينسذ  صسدد النسزول تومسا، والتسسوراأي يومينسذ قسد ا،قذس  ،زوهل سا. ومسن قسال: ألن القسرآن أ،سسزل 
 ة واحدأي. منه ا خبمش تريه من ال تب فقد أخطو إني   يعرش كتاب ،زل دفع

 [)   137(إن الذين آمنوا مث كفروا مث آمنوا مث كفروا مث الدادوا كفرا ي ي ن هللا ليغفر هلم و  ليهديهم صبيم] 
 

 1042صفحة : 
 
اصتينناش تن قولهللا (ومن ي فر ابهلل) اوية، أل،هللا إنيا كان ال فر ك ا تل ست، ف سا ظنس    فسر مذساتف يعساوده صساحبهللا   

ن، ولالت تنهللا توا مل ا تباش ابلصدف، ف فره  ين  ال فر. وقد قي:: إن اوية أشسار  إىل اليهسود  عد أن دخ: يف اإلميا
أل سسم آمنسسوا مبوصسس  مث كفسسروا  سسهللا، إني تبسسدوا العهسس:، مث آمنسسوا مبوصسس  مث كفسسروا  عيسسس  مث الدادوا كفسسرا مبح سسد، وتليسسهللا فاويسسة 

عيد، ألن اوية ح م   نيي، لقولهللا (ي ي ن هللا ليغفر هلم) فان   ون من الذي املتوجهللا إىل األمة ابتتبار فع: صلفها، وهو  
األول  من اليهود كفروا إني تبدوا العه:، ول نهم ات وا ف ا اصتحقوا تدي املغفرأي وتدي اهلداية، كيف وقد قي: هلم (فتو وا 

هم ال فر األول، تل  أن اليهود  إىل ابر  م) إىل قولهللا (فتاب تلي م)، وألن املتوخرين منهم ما تبدوا العه: حج يعد تلي
كفروا تري مرأي يف اتروهم ف فروا  عد مو  صسلي ان وتبسدوا األوجلن، وكفسروا يف لمسن خبتنصسر. والنساهر تلس  هسذا التوويس: 
أن   ي سسون املسسراد  قولسسهللا (مث الدادوا كفسسرا) أ سسم كفسسروا كفسسرأي أخسسرى،  سس: املسسراد اإلمجسسال، أي مث كفسسروا  عسسد نيلسس ، ك سسا يقسسول 

قف: وأو دهم وأو د أو دهم وأو د أو د أو دهم   يريسد  سذل  الوقسوش تنسد اجليس: الثالسث، وي سون املسراد مسن اويسة الوا
أن الذين ترش من دأ سم ا فسة إىل   سذيب الرصس:، وإىل خلسل ر قسة الدئ،سة، هسم قسوي   يغفسر هلسم صسنعهم، إني كسان نيلس  

 تن اصتدفاش ابهلل ورصلهللا. 
نسسسافق  إني كسسسا،وا ي منسسسون إنيا لقسسسوا املسسس من ، فسسسانيا رجعسسسوا إىل قسسسومهم كفسسسروا، و  قصسسسد حينينسسسذ إىل تسسسدد وقيسسس:: ،زلسسست يف امل 

اإلمياان  وال فرا . وتندي: أ،هللا يعين أقواما من العرب من أه: م سة كسا،وا يتهسرون إىل املدينسة في منسون، فسانيا رجعسوا إىل 
 قولهللا (ف ا ل م يف املنافق  فينت ).  م ة كفروا و  رر منهم نيل ، وهم الذين نيكروا تند  فسري
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وتلسس  الوجسسوه كلهسسا فاصسسم املوصسسول مسسن قولسسهللا (إن السسذين كفسسروا) مسسراد منسسهللا فريسسمل معهسسود، فاويسسة وتيسسد هلسسم و،سسذارأي أبن هللا  
حرمهم اهلدى فلم ي ن ليغفر هلم، أل،هللا حرمهم صبب املغفرأي، ولسذل  ي   سن اويسة دالسة تلس  أن مسن أحسوال ال فسر مسا   

ل اإلميسسان  عسسده. فقسسد أمجسسل املسسسل ون تلسس  أن اإلميسسان اسسب مسسا قبلسسهللا، ولسسو كفسسر املسسرء ما سسة مسسرأي، وأن التو سسة مسسن السسذ،وب  ينفسس
 كذل ، وقد  قدي شبهللا هذه اوية يف آل ت ران وهو قولهللا (إن الذين كفروا  عد إميا م مث الدادوا كفرا لن  قب:  و تهم). 

د تلم هللا أ م   ي منون وأخرب  نفسي أن يهسديهم وأن يغفسر هلسم، فسانين   فا سدأي فان قلت: إنيا كان كذل  فه  ء القوي ق 
 يف الطلب منهم أن ي منوا  عد هذا ال مي، فه: هم خمصوصون من آئ  ت وي الدتوأي. 

ن مسسل قلسست: األشسسداص السسذين تلسسم هللا أ سسم   ي منسسون، كسسويب جهسس:، وي وسسرب ،بيسسهللا أب سسم   ي منسسون فهسسم خمسسا بون ابإلميسسا 
ت سسوي األمسسة، ألن تلسسم هللا  عسساىل  عسسدي إميسسا م ي ينصسسب تليسسهللا أمسسارأي، ك سسا تلسسم مسسن مسسسالة  الت ليسسف ابحملسسال لعسسارض  يف 
أصول الفقهللا، وأما ه  ء فلو كا،وا معروف  أبتيا م ل ا،ت هذه اوية صسارفة تسن دتسووم إىل اإلميسان  عسد، وإن ي ي و،سوا 

القول في ن تلم هللا تدي إميا،هللا وي ورب  هللا، ولي  مثة  ا   يتحقمل  هللا أ م دتوا أبتيسا م معروف  أبتيا م فالقول فيهم ك
 إىل اإلميان  عد هذه اوية وتوها. 

والنفي يف قولهللا (ي ي ن هللا ليغفر هلم) أ لغ من:   يغفر هللا هلم، ألن أص: و ل هذه الصيغة للد لة تل  أن اصسم كسان  
ا، و  ش  أن الميء الذي ي اع: لميء ي ون ان يا تنهللا، أل،هللا  سد  بعسهللا، ولقسد أ سدع النحساأي ي اع: ليصدر منهللا خربه

 يف  س ية المي، اليت  عد كان املنفية   ي اجلحود  . 
    
 

 1043صفحة : 
 
العسزأي فسان [ السذين يتدسذون ال سافرين أوليساء مسن دون املس من  أيبتغسون تنسدهم 138( مر املنافق  أبن هلم تذااب ألي ا]  

[ وقد ،زل تلي م يف ال تساب أن إنيا مسعستم آئ  هللا ي فسر  سا ويسستهزأ  سا فسم  قعسدوا معهسم حسج 139العزأي هلل مجيعا]
[ السذين يب صسسون   سسم 140وو سوا يف حسسديث تسريه إ، سسم إنيا مسسثلهم إن هللا جسامل املنسسافق  وال سافرين يف جهسسنم مجيعسسا]

 ، سن مع سم وإن كسان لل سافرين ،صسيب قسالوا أي ،سستحوني تلسي م ومنسنع م مسن املس من  فسان كسان ل سم فستح مسن هللا قسالوا أي
[) اصستينناش ا تسدا ي انشس  تسن وصسف 141فاهلل حي م  ين م يسوي القيامسة ولسن اعس: هللا لل سافرين تلس  املس من  صسبيم]
رين ال فر مبح د صسل  هللا تليسهللا وصسلم، وكسان الذين آمنوا مث كفروا مث آمنوا مث كفروا مث الدادوا كفرا، فان أولين  كا،وا منه

مثسة  ا فسة  سبطن ال فسر وهسم أهس: النفساف، وملسا كسان التنساهر ابإلميسان مث  عقيبسهللا ابل فسر  سراب مسن السته م ابإلصسمي وأهلسسهللا، 
جسسيء يف جسسزاء ت لهسسم  وتيسسد مناصسسب لسسته  هم ابملسسسل  ، فهسساء  سسهللا تلسس   ريقسسة السسته م إني قسسال ( مسسر املنسسافق )، فسسان 

بمسسسارأي هسسسي ا سسسرب مبسسسا يفسسسر  املدسسسرب  سسسهللا، ولسسسي  العسسسذاب كسسسذل . وللعسسسرب يف السسسته م أصسسساليب كقسسسول شسسسقيمل ا سسسن صسسسلي  ال
 األصدي:          

 أاتل من أ سي أ،س  وتسيد                      فسل  لغينة الذحاخ جس ي وقول النا غة:            
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 إنيا ما شبت أو شاب الغراب وقول ا ن لئ ة:          فا،  صوش حتلم أو  ناهس                         
 ،بينت ت را تارلا رأصهللا                      يف صنة يوتد أخوالسهللا   
و لسسس  منسسسهللا تسسسري مومسسسسو،ة                      أن يفعسسس: المسسسيء إنيا قالسسسهللا وجمسسسيء صسسسفتهم  طريقسسسة املوصسسسول إلفسسسادأي  عليسسس:   

اختذوا ال افرين أولياء من دون امل من ، أي اختذوهم أوليساء ألجس: مذسادأي املس من .  اصتحقاقهم العذاب األليم، أي أل م
واملراد ابل افرين ممركو م ة، أو أحبار اليهود، أل،هللا ي يبمل ابملدينة ممركون صرحاء يف وقت ،زول هذه السورأي، فلي  إ  

ش  يسسال ابتتبسسار املعطسسوش وهسسو( فسسان العسسزأي هلل) وقولسسهللا منسسافقون ويهسسود. ومجلسسة (أيبتغسسون تنسسدهم العسسزأي فسسان العسسزأي هلل) اصسستيننا
(أيبتغسسسون) هسسسو منمسسسو ا صسسستينناش، ويف نيلسسس  إميسسساء إىل أن املنسسسافق  ي   سسسن مسسسوا وم لل مسسسرك  ألجسسس: امل ا لسسسة يف السسسدين 

  شسعروا ابلذسسعف والعقيسدأي، ألن معنسم املنسافق  مسن اليهسود،  س: اختسذوهم ليعتسزوا  سم تلس  املس من ، وإميساء إىل أن املنسافق
فطلبوا ا تتزال، ويف نيل   اية التههي: والذي. وا صستفهاي إ، سار و سو يخ، ولسذل  صسح التفريسل تنسهللا  قولسهللا (فسان العسزأي هلل 
مجيعسسا) أي   تسسزأي إ   سسهللا، ألن ا تتسسزال  غسسريه اب سس:. ك سسا قيسس:: مسسن اتتسسز  غسسري هللا هسسان. وإن كسسان املسسراد ابل سسافرين اليهسسود 

 م ابلفريق  كقول املث:: كاملستغيث مسن الرمذساء ابلنسار. وهسذا ال سمي يفيسد التحسذير مسن خمسالطتهم  طريسمل فا صتفهاي و
 ال ناية. 

ومجلسة (وقسسد ،سزل تلسسي م يف ال تسساب) اأ اسول أن   سسون معطوفسسة تلس  مجلسسة ( مسر املنسسافق )  سسذكريا لل سسل   مبسسا كسسا،وا  
ذسس ري ا طسساب موجسسهللا إىل املسس من ، و سس ا ر الغيبسسة إىل املنسسافق ، واسسول أن أتل سسوا  سسهللا ممسسا ي كسسد التحسسذير مسسن خمسسالطتهم، ف

  ون يف مو ل ا ال من   ري (يتدذون)، في ون   ري ا طاب يف قولهللا (وقد ،زل تلسي م) خطسااب ألصسحاب الصسلة 
صسساروا معينسسس   مسسن قولسسهللا (السسذين يتدسسذون ال سسافرين أوليسساء) تلسس   ريقسسسة ا لتفسسا ، كسسو م  عسسد أن أجريسست تلسسيهم الصسسلة

معروف ، فالتفت إليهم اب طاب، أل م يعرفون أ م أصحاب  ل  الصلة، فلعلهم أن يقلعوا تن مسوا أي ال سافرين. وتليسهللا 
فذس ري ا طساب لل نسافق ، و س ا ر الغيبسة لل سافرين، والسذي ،سزل يف ال تساب هسو آئ  ،زلست قبس: ،سزول هسذه السسورأي يف 

 املنافق  واصتهزا هم. القرآن: يف شون كفر ال افرين و 
    
 

 1044صفحة : 
 
قال املفسسرون: إن السذي أحيس: تليسهللا هنسا هسو قولسهللا  عساىل يف صسورأي األ،عساي (وإنيا رأيست السذين وو سون يف آئ نسا فسوترض   

تسنهم حسج وو سوا يف حسديث تسسريه) ألن شسون ال سافرين يسسري إىل السذين يتدسسذو م أوليساء، والنساهر أن السذي أحسسال هللا 
يهللا هو ما   رر يف القرآن من قب: ،زول هذه السورأي تو قولهللا يف البقرأي (وإنيا خلوا إىل شيا ينهم قالوا إان مع م إمنسا تسن تل

 مستهز ون) مما حص: من جم وتة  قرر هذا املعىن. 
يسسة لفسس  و(أن) يف قولسسهللا (أن إنيا مسعسستم)  فسسسريية، ألن (،سسزل)  ذسس ن معسسىن ال سسمي دون حسسروش القسسول، إني ي يقصسسد ح ا 

 (ما ،زل)  : حاص: معناه. وجعلها  عذهم خمففة من الثقيلة وامسها   ري شون حمذوفا، وهو  عيد. 
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وإصناد الفعل : (ي فر) و(يستهزأ) إىل اجملهول لتتو  ، عذش الفات:، صمحية إصسناد الفعلس  إىل ال سافرين واملنسافق .  
واليهسود أل سم ي فسرون ابوئ  ويسستهز ون، فتنسثلج لسذل  ،فسوم املنسافق ،  وفيهللا إمياء إىل أن املنافق  يركنون إىل املمسرك 

 ألن املنافق    يستطيعون أن يتناهروا  ذل  لل سل   فيمفي تليلهم أن يس ل املسل ون نيل  من ال فار. 
هللا أو قراءأي آئ  هللا،  وقد جع: لمان كفرهم واصتهزا هم هو لمن مساع امل من  آئ  هللا. واملقصود أ،هللا لمن ،زول آئ  

فعدل تن نيل  إىل مساع امل من ، ليمري إىل تهيب  ذاد ا ال ، ففي حالة ا صاش املنافق  ابل فر ابهلل واهلسزل آبئ سهللا 
 يتصف امل منون  تلقي آئ هللا واإلصغاء إليها وقصد الوتي هلا والع :  ا. 

حسسسج ينتقلسسسوا إىل تريهسسسا، لسسسينم يتوصسسس: المسسسيطان  سسسذل  إىل  وأتقسسسب نيلسسس   تفريسسسل النهسسسي تسسسن جمالسسسستهم يف  لسسس  ا السسسة 
 اصتذعاش حرص امل من  تل  مساع القرآن، ألن لألخمف تدوى، ويف املث:   عدي الصحا  مبارخ اجلرب  . 

وهسسذا النهسسي يقتذسسي األمسسر مبغسسادرأي جمالسسسهم إنيا خا سسوا يف ال فسسر ابوئ  وا صسستهزاء  سسا. ويف النهسسي تسسن القعسسود إلسسيهم  
 ح  ة أخرى: وهي وجوب إظهار الغذب هلل من نيل  كقولهللا ( لقون إليهم ابملودأي وقد كفروا مبا جاءكم من ا مل). 

و(حسسج) حسسرش يعطسسف تايسسة المسسيء تليسسهللا، فسسالنهي تسسن القعسسود معهسسم تايتسسهللا أن ي فسسوا تسسن ا سسوض يف ال فسسر ابوئ   
 وا صتهزاء  ا. 

 لل سافرين، جعس: مبسدأ نيلس  أن   حيذسروا جمسال  كفسرهم لينهسر الت سايز  س  وهذا ا  م  دريج يف حترمي موا أي املسل   
املسل   ا لص و   املنافق ، ورخص هلم القعود معهم إني خا وا يف حسديث تسري حسديث ال فسر، مث ،سسخ نيلس   قولسهللا 

ان ومن يتوهلم من م فوولين  هسم  عاىل (ئ أيها الذين آمنوا    تدذوا آابءكم وإخوا، م أولياء إن اصتحبوا ال فر تل  اإلمي
الناملون ق: إن كان آابءكم وأ نساؤكم وإخسوا، م وألواج سم وتمسري  م وأمسوال اقبفت وهسا و سارأي ختمسون كسسادها ومسساكن 

  ر و ا أحب إلي م من هللا ورصولهللا وجهاد يف صبيلهللا فب صوا حج عم هللا أبمره). 
ا ي ينتهسوا تسن القعسود معهسم ي و،سون مسثلهم يف ا صسستدفاش آبئ  هللا إني وجعس: جسواب القعسود معهسم املنهسي تنسهللا أ سم إني 

قسسال (إ، سسم إنيا مسسثلهم) فسسان (إنين) حسسرش جسسواب وجسسزاء ل سسمي ملفسسوظ  سسهللا أو مقسسدر. واجملسسالاأي هنسسا ل سسمي مقسسدر دل تليسسهللا 
مقسسدر شسسا ل يف كسسمي النهسي تسسن القعسسود معهسسم؛ فسسان التقسسدير: إن قعسسدث معهسسم إنين إ، سسم مسسثلهم. ووقسسوع إنين جسسزاء ل سسمي 

 العرب كقول العنربي:          
 لو كنت من مالن ي  ستبح إ لي                       نو اللقيطة من نيه:  ن شيباان   
إنين لقسسساي  نصسسسري معمسسسر خمسسسسن                      تنسسسد ا فينسسسة إن نيو لو سسسة  ،سسسسا قسسسال املرلوقسسسي يف شسسسر  ا  اصسسسة:    

أخرك البيت الثسال خمسرك جسواب قا س: لسهللا: ولسو اصستباحوا مسانيا كسان يفعس:  نسو مسالنل فقسال: إنين لقساي  وفا دأي  إنين  هو أ،هللا
 نصسسسري معمسسسر خمسسسن  . قلسسست: ومنسسسهللا قولسسسهللا  عسسساىل (ومسسسا كنسسست  تلسسسو مسسسن قبلسسسهللا مسسسن كتسسساب و  ختطسسسهللا  ي ينسسس  إنيا  راتب 

اجلسزاء يف قولسهللا (إ، سم إنين مسثلهم) تسن املنهسي املبطلون). التقدير: فلو كنت  تلو وخت  إنين  راتب املبطلون. فقد تلم أن 
 تنهللا   تن النهي، كقول الراجز، وهو من شواهد اللغة والنحو:          

    بكين فيهم شطسريا                      إل إنين أهل  أو أ ريا     
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 1045صفحة : 
 
مون تلس   غيسري هسذا و  يقومسون تسنهم  قيسة هلسم فنهسوا والناهر أن فريقا من امل من  كا،وا السون هسذه اجملسال  فسم يقسد  

تن نيل . وهذه امل ا لة هلم خارجة خمرك التغلي  والتهديد والتدويف، و  يصري امل من منافقا إللوصهللا إىل املنافق ، وأريد 
 امل ا لة يف املعصية   يف مقدارها، أي أ، م  صريون مثلهم يف التلب  ابملعاصي. 

جامل املنافق  وال افرين يف جهنم مجيعا) حتذير من أن ي و،وا مثلهم، وإتمي أبن الفريق  صواء يف تدواأي  وقولهللا (إن هللا 
 امل من ، ووتيد لل نافق   عدي جدوى إظهارهم اإلصمي هلم. 

 ومجلة (الذين يب صون   م) صفة لل نافق  وحدهم  دلي: قولهللا (وإن كان لل افرين ،صيب).  
ة يف امل سسث ابمل سسان، وقسسد مسسر قولسسهللا (يب صسسن أب،فسسسهن) يف صسسورأي البقسسرأي. وهسسو جمسسال يف ا ،تنسسار و رقسسب والسسب ص حقيقسس 

ا وادث. و فصيلهللا قولهللا (فان كان ل م فتح من هللا) اوئ . وجع: ما حيص: لل سل   فتحا أل،هللا ا،تصار دا م، و،سب 
اد ابل افرين هم املمركون من أه: م ة وتريهم   حمالة، إني إىل هللا أل،هللا مقدره ومريده أبصباب خفية ومعهزا   ينة. واملر 

   ح  لليهود يف ا رب، وجع: ما حيص: هلم من النصر ،صيبا حتقريا لهللا، والراد ،صيب من الفول يف القتال. 
أحسسد  وا صسستحواني: الغلبسسة واإلحا سسة، أ قسسوا السسواو تلسس  أصسسلها وي يقلبوهسسا ألفسسا  عسسد الفتحسسة تلسس  خسسمش القيسسام. وهسسذا 

األفعال اليت صححت تل  خمش القيام مث:: اصستهوب، وقسد يقولسون: اصستحاني تلس  القيسام ك سا يقولسون: اصستهاب 
 واصتصاب. 

وا صسسستفهاي  قريسسسري. ومعسسسىن (أي ،سسسستحوني تلسسسي م) أي ،تسسسول شسسس و، م وتسسسي    سسسم إحا سسسة العنايسسسة والنصسسسرأي ومنسسسنع م مسسسن  
نا إما منل م ذوب ويلو،هللا ال فار واقعا وهو الناهر، وإما منسل  قسديري وهسو  امل من ، أي من أن ينال م أبصهم، فاملنل ه

كف النصرأي تن امل من ، والتهس  تليهم ة مغ أخبارهم لل افرين، وإلقاء األراجيف والفا    جيوش امل من ، وك: 
جسيش املسسل   يف الغسزوا ،  نيل  ممسا يذسعف أبم املس من  إن وقسل، وهسذا القسول كسان يقولسهللا مسن ينسدم مسن املنسافق  يف

 وخاصة إنيا كا،ت جيوش املمرك  قرب املدينة مث: تزوأي األحزاب. 
وقولهللا (فاهلل حي م  ين م يوي القيامة) الفاء للفصيحة، وال مي إ،ذار لل نافق  وكفاية ملهم امل من ، أبن فسوض أمسر جسزاء  

 املنافق  تل  م ا دهم وخزتبموم إليهللا  عاىل. 
ولسسسن اعسسس: هللا لل سسسافرين تلسسس  املسسس من  صسسسبيم)  ثبيسسست لل سسس من ، ألن مثسسس: هسسسذه األخبسسسار تسسسن دخا سسس: األتسسسداء وقولسسسهللا ( 

و لبهم: من تدو جماهر   فره، وتدو مصا،ل منهر لألخوأي، و يان هذه األفعال الميطا،ية البالغسة أقصس  امل سر وا يلسة، 
بسة يف مسستقبلهم، ف سان مسن شسون التلطسف  سم أن يعقسب نيلس  يثري خماوش يف ،فوم املسسل   وقسد ويس: هلسم مهساوي ا ي

التحذير ابلمد تل  العذد، والوتد عسن العاقبة، فوتدهم هللا أبن   اع: لل افرين، وإن  لبست تصساابوم، واختلفست 
 مناحي كفرهم، صبيم تل  امل من . 

ينة  عديتهللا  عل ، وألن صبي: العدو إىل تدوه هو السسعي إىل واملراد ابلسبي:  ريمل الوصول إىل امل من  ابهلزمية والغلبة،  قر  
مذر هللا، ولو قال ل  ا بيب:   صبي: إلي ، لتحسر ؛ ولو قال ل  العدو:   صسبي: إليس ، لتهللست  مسرا، فسانيا تسدي 
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يف   عل  صار ،صا يف صبي: المر واألنيى. فاوية وتد حمض د،يوي، وليست من التمريل يف شسيء، و  مسن أمسور اوخسرأي
 شيء لنبو املقاي تن هذين. 

فان قلت: إنيا كان وتدا ي از ختلفهللا، وتن ،رى ال افرين ينتصرون تل  امل من  ا،تصارا  ينا، ورمبا متل سوا  مدهسم و سال  
نيل ، ف يف  ويس: هسذا الوتسد. قلست: إن أريسد ابل سافرين واملس من  الطا فتسان املعهسوداتن  قرينسة القصسة فاإلشس ال لا س:، 

ن هللا جع: تاقبة النصر أئمينذ لل  من  وقطل دا ر القوي الذين ظل وا فلم يلبثوا أن  قفوا وأخذوا وقتلوا  قتيم ودخلست أل
 قيتهم يف اإلصمي فوصبحوا أ،صارا للدين؛ وإن أريد الع وي فاملقصود مسن املس من  امل منسون ا لسص السذين  لبسسوا ابإلميسان 

ولسو اصسستقاي املسس من  تلس  نيلسس  ملسا انل ال سسافرون مسسنهم منسا ، ولسسدفعوا تسن أ،فسسسهم خيبسسة  سسا ر أحوالسسهللا وأصسولهللا وفروتسسهللا، 
 وخبا . 

    
 

 1046صفحة : 
 
(إن املنسسسسسافق  وسسسسسادتون هللا وهسسسسسو خسسسسسادتهم وإنيا قسسسسساموا إىل الصسسسسسمأي قسسسسساموا كسسسسسساىل يسسسسسراءون النسسسسسام و  يسسسسسذكرون هللا إ    

[) اصسستينناش 143 إىل هسس  ء ومسسن يذسسل: هللا فلسسن  سسد لسسهللا صسسبيم][ مذ سسذ    سس  نيلسس    إىل هسس  ء و 142قلسسيم]
ا تدا ي، فيهللا لئدأي  يان ملساويهم. واملناصبة ظاهرأي. و كيد اجل لة عرش (إن) لتحقيمل حسالتهم العهيبسة وحتقيسمل مسا تقبهسا 

 من قولهللا (وهو خادتهم). 
 رأي تند قولهللا (وادتون هللا والذين آمنوا). و قدي ال مي تل  معىن خمادتة املنافق  هللا  عاىل يف صورأي البق 
ولاد  هذه اوية  قولهللا (وهو خادتهم) أي فقا لهم مبث: صنيعهم، ف  ا كان فعلهم مل امل من  املتبعس  أمسر هللا ورصسولهللا  

ن هللا لسي  خداتا هلل  عاىل، كان إمهال هللا هلم يف الد،يا حج ا  و،وا وحسبوا أن حيلتهم وكيسدهم راجسا تلس  املسسل   وأ
انصرهم، وإ،ذاره املس من    يسدهم حسج    نطلسي تلسيهم حسيلهم، و قسدير أخسذه إئهسم آبخسرأي، شسبيها  فعس: املدسادع جسزءا 
وفاقسسسا. فسسسا مف ا سسسداع تلسسس  اصسسستدراك هللا إئهسسسم اصسسستعارأي متثيليسسسة، وحسسسسنتها املمسسساكلة؛ ألن املمسسساكلة    عسسسدو أن   سسسون 

مناصبة مل لف  آخر مث: اللفس  املسستعار. فاملمساكلة  رجسل إىل الت لسيح، أي إنيا ي   سن  اصتعارأي لف  لغري معناه مل مزيد
 إل مف اللف  تل  املعىن املراد تمقة    معىن اللف  واملعىن املراد إ  حماكاأي اللف ، مسيت مماكلة كقول أيب الرقع مل. 

           
قلت: أ بدوا يل جبة وق يصا. و(كساىل) مجل كسمن تل  ولن      قالوا: اقب  شيينا تد ل   بدهللا                   

فعساىل، وال سسسمن املتصسف ابل سسس:، وهسسو الفتسور يف األفعسسال لسسسآمة أو كراهيسة. وال سسس: يف الصسسمأي مس نين  قلسسة اكسسباث 
لنمسال يف املصلي  ا ولهده يف فعلها، فلذل  كسان مسن شسيم املنسافق . ومسن أجس: نيلس  حسذر  المسريعة مسن  ساول حسد ا

العبسسادأي خمسسية السسسآمة، ففسسي ا سسديث  تلسسي م مسسن األت سسال مبسسا  طيقسسون فسسان هللا   ميسس: حسسج متلسسوا  . و سس  تلسس  الصسسمأي 
واإل،سسان يريسسد حاجتسهللا، وتسسن الصسمأي تنسسد حذسور الطعسساي، كس: نيلسس  لي سون إقبسسال املس من تلسس  الصسمأي  مسسره وتسسزي، ألن 
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يها كراهيتهللا د يبا حج  ت  ن منها ال راهية، و  خطسر تلس  السنف  مثس: أن النف  إنيا  طرقتها السآمة من الميء د ت إل
   ره ا ري. 

و(كساىل) حال  لمة من   ري (قاموا)، ألن قاموا   يصلح أن يقل وحده جوااب ل(إنيا) اليت شر ها (قساموا)، أل،سهللا لسو  
مسسسروا ابللغسسسو مسسسروا كرامسسسا) وقسسسول األحسسسوص وقسسسل جمسسسردا ل سسسان اجلسسسواب تسسس  المسسسرل، فلسسسزي نيكسسسر ا سسسال، كقولسسسهللا  عسسساىل (وإنيا 

 األ،صاري:          
فانيا  زول  زول تن متد                        ختم   وادره تل  األقسران ومجلسة (يسراءون النسام) حسال جل،يسة، أو صسفة   

القيساي مسن أصسلهللا،  ل(كسايل)، أو مجلة مستو،فة لبيان جواب من يسول: مانيا قصدهم  ذا القياي للصمأي وهم  ركوا هسذا
فوقل البيان أب م يراءون  صموم النام. و( يسراءون) فعس: يقتذسي أ سم يسرون النسام صسموم ويسريهم النسام كسذل . ولسي  

 األمر كذل ، فاملفاتلة هنا جملرد املبالغة يف اإلراءأي، وهذا كثري يف ابب املفاتلة. 
ون) إن كسان (يسراءون) حسا  أو صسفة، وإن كسان (يسراءون) اصستينناش وقولهللا (و  يذكرون هللا إ  قليم) معطسوش تلس  (يسراء 

فه لة (و  يذكرون) حال، والواو واو ا ال، أي: و  يذكرون هللا ابلصمأي إ  قليم. فا صتثناء إما من ألمنة الذكر، أي 
هللا ابلت بري وتريه، وإما من إ  وقتا قليم، وهو وقت حذورهم مل املسل   إني يقومون إىل الصمأي معهم حينينذ فيذكرون 

مصدر (يذكرون)، أي إ  نيكرا قليم يف  ل  الصمأي اليت يراءون  ا، وهو الذكر الذي   مندوحة تن  ركهللا مث:: التوم ، 
وقول ر نسا لس  ا  سد، والت بسري، ومسا تسدا نيلس    يقولو،سهللا مسن  سسبيح الركسوع، وقسراءأي ركعسا  السسر. ولس  أن  عس: مجلسة 

ن) معطوفة تل  مجلة (وإنيا قاموا)، فهي خرب تن خصساهلم، أي هسم   يسذكرون هللا يف صسا ر أحسواهلم إ  حسا  (و  يذكرو 
قليم أو لمنا قليم وهو السذكر السذي   ولسو تنسهللا تبسد حيتساك لر سهللا يف املنمس  وامل سره، أي أ سم ليسسوا مثس: املسسل   السذين 

  كس:  قسدير فاويسة أفساد  تبسوديتهم وكفسرهم  نع سة ر سم لئدأي تلس   يذكرون هللا تل  ك: حسال، وي ثسرون مسن نيكسره. وتلس
 كفرهم  رصولهللا وقرآ،هللا. 
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 مث جاء عال  عرب تن جامل ،فاقهم وهي قولهللا (مذ ذ      نيل ) وهو حال من   ري (يراءون).   
  سطراب مسن خسوش أو خهس:، قيس:: إن واملذ ذب اصم مفعول من الذ ذ ة. يقال: ني ذ هللا فتذ سذب. والذ ذ سة: شسدأي ا  

الذ ذ سسسة ممسسستقة مسسسن   سسسوير نيب إنيا  سسسرد، ألن املطسسسرود يعهسسس: ويذسسسطرب، فهسسسو مسسسن األفعسسسال السسسيت أفسسساد  كثسسسرأي املصسسسدر 
ابلت رير، مث: للزل ومللم ابمل ان وصلص: وكب ب، وفيهللا لغة  دال  مه لت ، وهسي السيت  سري يف تاميتنسا اليسوي، يقولسون: 

عسس: األشسسياء تلسس  تسسري صسسواب و   وفيسسمل. فقيسس:: إ سسا ممسستقة مسسن الد سسة  ذسسم السسدال و مسسديد البسساء رجسس: مذ سسذب، أي يف
 املوحدأي أي الطريقة مبعىن أ،هللا يسل  مرأي هذا الطريمل ومرأي هذا الطريمل. 
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أن واإلشارأي  قولهللا (   نيل ) إىل ما اصتفيد من قولهللا (يسراءون النسام) ألن السذي يقصسد مسن فعلسهللا إر ساء النسام   يلبسث  
يصسسري مذ سسذاب، إني اسسد يف النسسام أصسسنافا متباينسسة املقاصسسد والمسسهوا . واسسول جعسس: اإلشسسارأي راجعسسة إىل شسسيء تسسري مسسذكور، 

 ول ن إىل ما من شو،هللا أن يمار إليهللا، أي مذ ذ       رف  كاإلميان وال فر. 
فيسهللا مسسن خفساء ا صسستعارأي، أو هسسي ومجلسة (  إىل هسس  ء و  إىل هس  ء) صسسفة ل(مذ سسذ  ) لقصسد ال مسسف تسن معنسساه ملسسا  

 يان لقولهللا (مذ ذ      نيل ). و(ه  ء) أحدمها إشارأي إىل امل من ، واوخر إشارأي إىل ال افرين من تري  عي ، إني لي  
يف املقاي إ  فريقان فويها جعلتهللا ممارا إليهللا أبحد امسي اإلشارأي صح نيل ، و،نريه قولسهللا  عساىل (فوجسد رجلس  يقتستمن هسذا 

 شيعتهللا وهذا من تدوه).  من
والتقدير:   هم إىل املسل   و  هم إىل ال افرين. و(إىل) متعلقسة مبحسذوش دل تليسهللا معسىن ا ،تهساء، أي   نياهبس  إىل  

هسسذا الفريسسمل و  إىل الفريسسمل اوخسسر، والسسسذهاب السسذي دلسست تليسسهللا (إىل) نيهسساب جمسسسالي وهسسو ا ،ت سساء وا ،تسسساب، أي هسسسم 
هم مسل ون و  هم كافرون جل تون، والعرب  م مبث: هذا البكيب املمت : تلس  ( ) النافيسة م سررأي  أ اتوا النسبت  فم

يف تر  : اترأي يقصدون  هللا إ اتة األمرين، كقول إحدى ،ساء حديث أي لرع    صه: فري ق  و  مس  فينتق:  وقولهللا 
). واترأي يقصدون  سهللا إ بسا  حالسة وصس   س  حسال ،   عاىل (فم صدف و  صل ) (  نيلول  ثري األرض و   سقي ا رث

 كقولهللا  عاىل (  شرقية و  تر ية   فارض و    ر)، وقول لهري:          
فم هو أخفاها وي يتقدي وتل  ا صتع ال  ف عىن اوية خفي، إني لي  املسراد إ بسا  حالسة وصس  لل نسافق   س  اإلميسان   

ه. فتعسس  أ،سسهللا مسسن ا صسستع ال األول، أي ليسسسوا مسسن املسس من  و  مسسن ال سسافرين، وهسسم يف وال فسسر، أل،سسهللا    ا سس: حتسست معنسسا
التحقيمل، إىل ال افرين، ك ا دل تليسهللا آئ  كثسريأي، كقولسهللا (السذين يتدسذون ال سافرين أوليساء مسن دون املس من ) وقولسهللا (وإن  

 أن املعسىن أ سم أ ساتوا اإلميسان وا ،ت ساء إىل كان لل افرين ،صسيب قسالوا أي ،سستحوني تلسي م ومنسنع م مسن املس من ). فتعس 
املسل  . وأ اتوا ال فسر مبفارقسة ،صسرأي أهلسهللا، أي كسا،وا عالسة ا سطراب وهسو معسىن التذ سذب. واملقصسود مسن هسذا حتقسريهم 

 و نفري الفريق  من صحبتهم لينبذهم الفريقان. 
د لسهللا صسسبيم إىل اهلسدى  قرينسة مقا لتسهللا  قولسهللا (ف سن يذسسل: وقولسهللا (فلسن  سد لسهللا صسبيم) ا طساب لغسسري معس ، واملعسىن: لسن  س 

 هللا). 
 [). 144(ئ أيها الذين آمنوا    تدذوا ال افرين أولياء من دون امل من  أ ريدون أن  علوا هلل تلي م صلطاان مبينا] 
ق  لقصسد أنيى املسسسل  ، أقبس: تلس  املس من  ابلتحسسذير مسن مسوا أي ال سسافرين  عسد أن شسر  دخسا لهم واصتصسسناتهم لل نساف 

فعلم السامل أ،هللا لو  تداوأي ال افرين هلذا الدين ملا كان النفاف، وما كا،ت  صساريف املنسافق ، فقسال (ئ أيهسا السذين آمنسوا 
   تدذوا ال افرين أولياء من دون امل من )، فهسي اصستينناش ا تسدا ي، أل سا  وجيسهللا خطساب  عسد ا ،تهساء مسن اإلخبسار تسن 

  طريسسمل الغيبسسة. وهسسذه آيسسة جامعسسة للتحسسذير مسسن مسسوا أي ال سسافرين واملنسسافق ، ومسسن الوقسسوع يف النفسساف، ألن املنسسافق  املنسسافق 
 ناهروا ابإلميان ووالوا ال سافرين. فالتحسذير مسن مسوا أي ال سافرين حتسذير مسن ا صتمسعار  مسعار النفساف، وحتسذير مسن مسوا أي 

مسسهري  نفسساف املنسسافق ، و سسسهي: تلسسيهم أن   يقولسسوا: كنسسا تهسس: أن هللا   حيسسب املنسسافق  السسذين هسسم أوليسساء ال سسافرين. و 
 موا أي ال افرين. 
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والناهر أن املراد ابل افرين هنا ممركو م ة وأه: ال تاب من أهس: املدينسة، ألن املنسافق  كسا،وا يف األكثسر مسوال  ألهس:   

 ال تاب. 
ا هلل تلي م صلطاان مبينا) اصتينناش  يال، ألن النهي تن اختاني ال سافرين أوليساء ممسا يبعسث النسام وقولهللا (أ ريدون أن  علو   

تلسس  معرفسسة جسسزاء هسسذا الفعسس: مسسل مسسا نيكسسرانه مسسن قصسسد التمسسهري ابملنسسافق  والتسسسهي: تلسسيهم، أي أ، سسم إن اصسست ررث تلسس  
   فساد إميا، م، فهذا  عريض ابملنافق . موا أي ال افرين جعلتم هلل تلي م صلطاان مبينا، أي حهة وا حة تل

 فا صتفهاي مستع : يف معىن التحذير واإل،ذار جمالا مرصم.  
وهذا السلطان هو حهة الرصول تليهم أب سم تسري مس من  فتهسري تلسيهم أح ساي ال فسر، ألن هللا تساي مبسا يف ،فوصسهم    

ب مبوا أي ال افرين، كقولهللا (لسينم ي سون للنسام تلس  هللا حهسة حيتاك إىل حهة تليهم، أو أريد حهة افتذاحهم يوي ا سا
  عد الرص:). ومن هنا اول أيذا أن ي ون املراد من ا هة قطل حهة من ير  ب هذه املوا أي واإلتذار إليهللا. 

 وأخلصسوا [ إ  السذين ات سوا وأصسلحوا واتتصس وا ابهلل145(إن املنافق  يف الدرخ األصف: من النسار ولسن  سد هلسم ،صسريا] 
 [). 146دينهم هلل فوولين  مل امل من  وصوش ي   هللا امل من  أجرا تني ا]

تقب التعريض ابملنافق  من قولهللا (   تدذوا ال سافرين أوليساء) ك سا  قسدي ابلتصسريح أبن املنسافق  أشسد أهس: النسار تسذااب.  
نافق  ي نين أبن الذين اختسذوا ال سافرين أوليساء معسدودون فان ا ،تقال من النهي تن اختاني ال افرين أولياء إىل نيكر حال امل

 من املنافق ، فان  ،تقا   مج: ال مي معال   يفيدها ال مي ملا  دل تليهللا من  ر يب ا وا ر يف الف ر. 
ن) إلفسادأي أ،سهللا   ومجلة (إن املنافق ) مسستو،فة اصستيننافا  يا،يسا، جل،يسا إني هسي تسود إىل أحسوال املنسافق . و كيسد ا سرب ب(إ 

 حميص هلم تنهللا. 
والدرخ: اصم مجل دركة،  د الدرك اصم مجل درجة. والدركة املنزلة يف اهلبول. فالميء الذي يقصسد أصسفلهللا   سون منسالل  

التسسسديل إليسسسهللا دركسسسا ، والمسسسيء السسسذي يقصسسسد أتسسسمه منسسسالل الرقسسسي إليسسسهللا درجسسسا ، وقسسسد يطلسسسمل ا مسسسسان تلسسس  املنزلسسسة الواحسسسدأي 
ار, وإمنا كان املنافقون يف الدرخ األصف:، أي يف أنيل منالل العذاب، ألن كفسرهم أصسوأ ال فسر ي حسف  سهللا ابختمش ا تتب

 من الرنيا :. 
وقرأ اجل هور: (يف السدرخ)   فستح السراء  تلس  أ،سهللا اصسم مجسل دركسة  سد الدرجسة. وقسرأه تاصسم، ومحسزأي، وال سسا ي، وخلسف   

 ص:، وهو أشهر.  س ون الراء  ومها لغتان. وفتح الراء هو األ
وا طاب يف (ولن  د هلم ،صسريا) ل س: مسن يصسح منسهللا مسساع ا طساب، وهسو  كيسد للوتيسد، وقطسل لرجسا هم، ألن العسرب  

 ألفوا المفاتا  والنهدا  يف املذا مل. فلذل  كثر يف القرآن  ذيي: الوتيد  قطل الط ل يف النصري والفداء وتومها. 
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ن املنسافق ، وأصسلح حالسهللا، واتتصسم ابهلل دون ا تتسزال ابل سافرين، وأخلسص دينسهللا هلل، واصتثىن من هسذا الوتيسد مسن آمسن مس 
فلم يمبهللا  بدد و   ر ص اب،تنار من ينتصر مسن الفسريق : املس من  وال سافرين، فسوخرب أن مسن صسار  حالسهللا إىل هسذا ا سري 

 يصسم ،فسسهللا ابلنفساف ألن (مسل)  سدخ: تلس  فهو مل امل من ، ويف لفس  (مسل) إميساء إىل فذسيلة مسن آمسن مسن أول األمسر وي
 املتبوع وهو األفذ:. 

وجيء ابصم اإلشارأي يف قولهللا (فوولين  مل امل من ) لزئدأي متييز ه  ء الذين ات وا، وللتنبيهللا تلس  أ سم أحسرئء مبسا صسريد  عسد  
 اصم اإلشارأي. 

هنسسا  كيسدا  قولسسهللا (وصسسوش يس م هللا املسس من  أجسسرا وقسد تلسسم النسام مسسا أتسسد هللا لل س من  مبسسا   سسرر يف القسرآن، ول سسن لاده  
تني ا). وحرش التنفي  هنا دل تل  أن املراد من األجسر أجسر السد،يا وهسو النصسر وحسسن العاقبسة وأجسر اوخسرأي، إني ال س: 

 مستقب:، وأن لي  املراد منهللا الثواب أل،هللا حص: من قب:. 
[)  سذيي: ل لتسا اجل لتس : مجلسة (إن املنسافق  يف 147كرا تلي سا](مسا يفعس: هللا  عسذا  م إن شس رث وأمنستم وكسان هللا شسا  

الدرخ األصف: من النار) مل اجل لة املتذ نة  صتثناء من يتوب منهم وي من، ومسا  ذس نتهللا مسن التنويسهللا  مسون املس من  مسن 
 قولهللا (وصوش ي م هللا امل من  أجرا تني ا). 
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مجيل األمة، واول أن يوجسهللا إىل املنسافق  تلس   ريقسة ا لتفسا  مسن الغيبسة إىل ا طساب ار فاقسا  وا طاب اول أن يراد  هللا  

  م. 
 وا صتفهاي يف قولهللا (ما يفع: هللا  عذا  م) أريد  هللا اجلواب ابلنفي فهو إ، اري، أي   يفع:  عذا  م شيينا.  
ن الوتيسسسد السسذي  وتسسد  سسسهللا املنسسافقون إمنسسا هسسسو تلسس  ال فسسسر ومعسسىن (يفعسس:) يصسسسنل وينتفسسل،  سسدلي:  عديتسسسهللا ابلبسساء. واملعسسىن أ  

والنفاف، فانيا ات وا وأصلحوا واتتص وا ابهلل تفر هلم العذاب، فم حيسبوا أن هللا يعذ م ل راهسة يف نياوسم أو  مسف مسنهم، 
ابإلصساءأي، ول نهللا جزاء  صسوء، ألن ا  سيم يذسل األشسياء موا سعها، فيهسالي تلس  اإلحسسان ابإلحسسان، وتلس  اإلصساءأي 

فسسانيا أقلسسل املسسسيء تسسن اإلصسساءأي أ طسس: هللا جسسزاءه ابلسسسوء، إني   ينتفسسل  عسسذاب و   ثسسواب، ول نهسسا املسسسببا   سسري تلسس  
األصسسباب. وإنيا كسسان امل منسسون قسسد  بتسسوا تلسس  إميسسا م وشسس رهم، و نبسسوا مسسوا أي املنسسافق  وال سسافرين، فسساهلل   يعسسذ م، إني   

 موجب لعذا م. 
ان هللا شاكرا تلي ا) اتباض يف آخر ال مي، وهو إتمي أبن هللا   يعط: اجلزاء ا سن تسن السذين ي منسون  سهللا ومجلة (وك 

 ويم رون ،ع هللا اجل ة، واإلميان ابهلل وصفا هللا أول درجا  ش ر العبد ر هللا. 
ا أو ختفسوه أو  عفسوا تسن [ إن  بسدوا خسري 148(  حيب هللا اجلهسر ابلسسوء مسن القسول إ  مسن ظلسم وكسان هللا مسيعسا تلي سا] 

[) موقسسل هسسذه اويسسة تقسسب اوي السسيت قبلهسسا: أن هللا ملسسا شسسوه حسسال املنسسافق  وشسسهر 149صسسوء فسسان هللا كسسان تفسسوا قسسديرا]
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 فذا حهم  مهريا  ويم، كان ال مي السا مل عيث يثري يف ،فوم السامع  ،فورا من النفاف وأحوالهللا، و غذا لل ل ولين 
فهم ابختاني ال افرين أولياء من دون امل من ، وأ م يستهز ون ابلقسرآن، و س  املسسل   تسن القعسود  هللا، وخاصة  عد أن وص

معهم، فحذر هللا املسل   من أن يغينهم نيل  تل  من يتومسون فيهللا النفاف، فيهاهروهم  قسول السسوء، ورخسص ملسن ظلسم 
البدسساري: أن رجسسا  اجت عسسوا يف  يسست تتبسسان  سسن  مسسن املسسسل   أن اهسسر لناملسسهللا ابلسسسوء، ألن نيلسس  دفسساع تسسن ،فسسسهللا. روى

مال  لطعاي صنعهللا لرصسول هللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم فقسال قا س:: أيسن مالس   سن الدخمسم، فقسال  عذسهم، نيلس  منسافمل   
رى حيسب هللا ورصسولهللا، فقسال رصسول هللا:     قس: نيلس  أ   سراه قسد قسال:   إلسهللا إ  هللا، يريسد  سذل  وجسهللا هللا. فقسال: فساان ،س

وجهسهللا و،صسسيحتهللا إىل املنسسافق   . ا سسديث. فنسسن هسذا القا سس: مبالسس  أ،سسهللا منسسافمل، ململمتسهللا لل نسسافق ، فوصسسفهللا أب،سسهللا منسسافمل   
حيب هللا ورصولهللا. فلع: هذه اوية ،زلت للصد تن اجملالفة  نن النفاف مبن لي  منافقا. وأيذا ملا كان من أخص أوصاش 

نيكسسر  تسسواهم ونيكسسر رؤئهسسم يف هسسذه السسسورأي ونيكسسر  أشسسياء كثسسريأي مسسن إظهسسارهم املنسسافق  إظهسسار خسسمش مسسا يبطنسسون فقسسد 
خمش ما يبطنون يف صورأي البقرأي كان نيل  يثري يف النفسوم خمسية أن ي سون إظهسار خسمش مسا يف البسا ن ،فاقسا فسوراد هللا 

  ب  الفارف    ا ال . 
الذي  يناه: اجلهر ابلسوء من القول، وقد تلم املسل ون أن ومجلة (  حيب) مفصولة أل ا اصتينناش ا تدا ي هلذا الغرض  

احملبسسة وال راهيسسة  سسستحي: حقيقته سسا تلسس  هللا  عسساىل، أل  سسا ا،فعسسا ن للسسنف  تسسو اصتحسسسان ا سسسن، واصسستن ار القبسسيح، 
 فاملراد  لمه ا املناصب لفهلية، ومها الر ا والغذب. 

،في اإلنين. واألص: فيهللا التحسرمي. وهسذا املسراد هنسا ألن (  حيسب) يفيسد وصيغة (  حيب)، عسب قواتد األصول، صيغة  
معسسىن ي سسره، وهسسو يرجسسل إىل معسسىن النهسسي. ويف صسسحيح مسسسلم تسسن أيب هريسسرأي قسسال رصسسول هللا صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم  إن هللا 

. فهسسذه أمسور  م سة أكثسسر ير س  ل سم  سمجل وي سسره ل سم  سمجل إىل قولسسهللا وي سره ل سم قيسس: وقسال وكثسرأي السسس ال وإ ساتة املسال  
 أحواهلا حمري أو م روه. 

واملسسراد ابجلهسسر مسسا يبلسسغ إىل أمسسساع النسسام إني لسسي  السسسر ابلقسسول يف ،فسس  النسسا مل ممسسا ينمسسو تنسسهللا  سسر. و قييسسده ابلقسسول أل،سسهللا  
 أ عف أ،واع األنيى فيعلم أن السوء من الفع: أشد حترميا. 

ول. واملسستثىن منسهللا هسو فاتس: املصسدر املقسدر الواقسل يف صسياف النفسي، واصتثىن (مسن ظلسم) فسرخص لسهللا اجلهسر ابلسسوء مسن القس 
املفيسسد للع سسوي، إني التقسسدير:   حيسسب هللا جهسسر أحسسد ابلسسسوء، أو ي سسون املسسستثىن مذسسافا حمسسذوفا، أي: إ  جهسسر مسسن ظلسسم، 

 واملقصود ظاهر، وقد قذي يف ال مي حمل اإلاال. 
    
 

 1050صفحة : 
 
ر ابلقول السي  ليمفي تذبهللا، حج   يثسوب إىل السسيف أو إىل السبطش ابليسد، يف هسذا اإلنين ورخص هللا لل نلوي اجله  

 وصعة تل  من   ميس  ،فسهللا تند  اف النلم  هللا، واملقصود من هذا هو ا حبام يف ح م (  حيب هللا اجلهر ابلسوء 
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ء من القول، وهو خمصوص مبا   يتهاول حد من القول). وقد دلت اوية تل  اإلنين لل نلوي يف مجيل أ،واع اجلهر ابلسو 
التنلم في ا  ينهللا و   ظاملهللا، أو ش اية ظل هللا: أن يقول لهللا: ظل تين، أو أ،ت ظاي، وأن يقول للنام: إ،هللا ظساي. ومسن نيلس  

قسرآن، الدتاء تل  الناي جهرا ألن الدتاء تليسهللا إتسمن  نل سهللا وإحالتسهللا تلس  تسدل هللا  عساىل، و،نسري هسذا املعسىن كثسري يف ال
ونيلس  خمصسسوص مبسسا   يس دي إىل القسسذش، فسسان د  س: النهسسي تسسن القسذش وصسسيا،ة السسنف  مسن أن  تعسسرض  سسد القسسذش أو 
 عزيز الغيبة، قا  ة يف المريعة. فهذا ا صتثناء مفيد إابحسة اجلهسر ابلسسوء مسن القسول مسن جا،سب املنلسوي يف جا،سب ظاملسهللا؛ 

ول أن يقسول: فسسمن مما س: وظسساي. ويف ا سديث  يل الواجسسد حيس: تر سسهللا ومنسهللا مسا يف ا سسديث  مطس: الغسسين ظلسم  أي فلل طسس
 وتقو تهللا  . 

ومجلة (وكان هللا مسيعا تلي ا) تطف تل  (  حيب)، واملقصود أ،هللا تليم ابألقوال الصادرأي كلها، تليم ابملقاصسد واألمسور   
 أن هللا تري تاي  بعض ما يصدر منهم.  كلها، فذكر (تلي ا) عد (مسيعا) لقصد التع يم يف العلم، حتذيرا من أن يننوا

و عد أن    ورخص، ،دب املرخص هلم إىل العفو وقول ا ري، فقال (إن  بدوا خريا أو ختفوه أو  عفوا تسن صسوء فسان هللا   
ري كان تفوا قديرا)، فا داء ا سري إظهساره. وتطسف تليسهللا (أو ختفسوه) لسزئدأي البتيسب أن   يننسوا أن الثسواب تلس  إ سداء ا س

 خاصة، كقولهللا (إن  بدوا الصدقا  فنع ا هي وإن ختفوها و   وها الفقراء فهو خري ل م). 
 والعفو تن السوء ابلصفح و رخ اجملالاأي، فهو أمر تدمي.  
ومجلة (فان هللا كان تفوا قديرا) دلي: جواب المرل، وهو تلة لهللا، و قدير اجلواب: يعف تن م تند القدرأي تلي م، ك ا  

م ا سسري جهسسرا وخفيسسة وتفسسوث تنسسد املقسسدرأي تلسس  األخسسذ عق سسم، ألن املسسونيون فيسسهللا شسسرتا يعتسسرب مقسسدورا لل سسونيون، أ، سسم فعلسست
فهواب المرل وتد ابملغفرأي هلم يف  عض ما يقبفو،هللا جزاء تن فعس: ا سري وتسن العفسو ت سن اقسبش ني،بسا، فسذكر (إن  بسدوا 

جلهر ابلسسوء مسن القسول) اصست  ا    ملوجبسا  العفسو تسن السسيينا ،  خريا أو ختفوه)    لة ملا اقتذاه قولهللا (  حيب هللا ا
 ك ا أفصح تنهللا قولهللا صل  هللا تليهللا وصلم (وأ بل السيينة ا سنة متحها). 

هذا ما أراه يف معىن اجلواب. وقال املفسرون: مجلسة اجلسزاء حتسريض تلس  العفسو  بيسان أن فيسهللا ختلقسا ابل  سال، ألن صسفا   
والتقدير: إن  بدوا خريا اأ   و،وا متدلق   صفا  هللا، فسان هللا كسان تفسوا قسديرا، وهسذا التقسدير   هللا تاية ال  ا  . 

يناصسسب إ  قولسسهللا (أو  عفسسوا تسسن صسسوء) و  يناصسسب قولسسهللا (إن  بسسدوا خسسريا أو ختفسسوه) إ  إنيا خصسسص نيلسس  ة سسداء ا سسري ملسسن 
 و عطي من حرم  و ص: من قطع   .  ظل هم، وإخفا هللا ت ن ظل هم. ويف ا ديث  أن  عفو ت ن ظل  

(إن الذين ي فرون ابهلل ورصلهللا ويريدون أن يفرقوا    هللا ورصلهللا ويقولون ، من  سبعض و، فسر  سبعض ويريسدون أن يتدسذوا  
[ والسسذين أمنسسوا ابهلل ورصسسلهللا وي 151[ أولينسس  هسسم ال سسافرون حقسسا واتتسسدان لل فسسرين تسسذااب مهينسسا]150 سس  نيلسس  صسسبيم]

[) تسادأي القسرآن تنسد التعسرض إىل أحسوال 152أحد منهم أولين  صوش ،  يهم أجورهم وكان هللا تفورا رحي سا]يفرقوا    
من أظهروا النواء لل سل   أن ينتق: من صفا  املنافق ، أو أه: ال تاب، أو املمرك  إىل صفا  اوخرين، فاملراد من 

هللا أهسسس: التفسسسسري. واألظهسسسر أن املسسسراد  سسسهللا اليهسسسود خاصسسسة أل سسسم السسسذين ي فسسسرون ابهلل ورصسسسلهللا هنسسسا هسسسم اليهسسسود والنصسسسارى، قالسسس
املدتلطسون ابملسسل   واملنسافق ، وكسسان كثسري مسن املنسافق  يهسسودا وتسرب تسنهم  طريسمل املوصسسول دون ا صسم ملسا يف الصسلة مسسن 

 اإلمياء إىل وجهللا ا رب، ومن شناتة صنيعهم ليناصب اإلخبار تنهم ابصم اإلشارأي  عد نيل . 
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 1051ة : صفح
 
ومجل الرص: ألن اليهود كفروا  عيس  وحم د تليه ا السمي، النصارى كفروا مبح د صل  هللا تليهللا وصلم، فه ل الرص:   

ابتتبسسار جم سسوع ال فسسار، أو أراد ابجل سسل ا  نسس ، أو أراد ابإل سسافة معسسىن اجلسسن  فاصسستوى فيسسهللا صسسيغة اإلفسسراد واجل سسل، ألن 
 عيس  فريسمل، و ريقسة العسرب يف مثس: هسذا أن يعسربوا  صسيغ اجل سوع وإن كسان املعسرض  سهللا  املقصود نيي من هذه صفتهم  دون

واحسسدا كقولسسهللا  عسساىل (أي حيسسسدون النسسام) وقولسسهللا (السسذين يبدلسسون وعمسسرون النسسام ابلبدسس: حي سسم  سسا النبيسسون السسذين أصسسل وا 
 . للذين هادوا) وقول النيب صل  هللا تليهللا وصلم  ما ابل أقواي يمب ون شرو ا  

وجيء ابملذارع هنا للد لة تل  أن هذا أمر متهسدد فسيهم مسست ر، أل سم لسو كفسروا يف املا سي مث رجعسوا ملسا كسا،وا أحسرئء  
 ابلذي. 

ومعىن كفرهم ابهلل: أ م ملا آمنوا  هللا ووصفوه  صفا  تري صفا هللا من التهسيم واختاني الصاحبة والولد وا لول وتو نيل ،  
ملس  ، وهم يف ا قيقسة كفسروا ابملسس  ، ك سا إنيا كسان أحسد ينسن أ،سهللا يعسرش فسمان فقلست لسهللا: صسفهللا فقد آمنوا اب صم   اب

يل، فوصفهللا  غري صفا هللا،  قول لهللا:  أ،ت    عرفهللا  ؛ تل  أ م ملا كفروا مبح د صل  هللا تليهللا وصلم فقد كفروا مبا جاء  هللا 
 ا قة، إني منهم من جسم ومنهم من  لث.  من  وحيد هللا و نزيههللا تن مما لة ا وادث، فقد كفروا ةهليتهللا

ومعسسىن قولسسهللا (ويريسسدون أن يفرقسسوا  سس  هللا ورصسسلهللا) أ سسم حيسساولون نيلسس  فو لقسست اإلرادأي تلسس  احملاولسسة، وفيسسهللا إيسسذان أب،سسهللا أمسسر  
ولسهللا (ويريسدون) صعب املنال، وأ م ي يبلغوا ما أرادوا من نيل ، أل م ي يزالوا حياولو،هللا، ك سا دل تليسهللا التعبسري ابملذسارع يف ق

 ولو  لغوا إليهللا لقال: وفرقوا    هللا ورصلهللا. 
ومعسسىن التفريسسمل  سس  هللا ورصسسلهللا أ سسم ين سسرون صسسدف  عسسض الرصسس: السسذين أرصسسلهم هللا، ويعبفسسون  صسسدف  عسسض الرصسس: دون  

تعارأي متثيليسسة، شسسبهللا  عسض، ويزت سسون أ سسم ي منسسون ابهلل، فقسسد فرقسسوا  سس  هللا ورصسسلهللا إني ،فسسوا رصسسالتهم فو عسسدوهم منسسهللا، وهسسذا اصسس
األمر املتدي: يف ،فوصهم مبا يذ ره مريد التفريمل    األولياء واألحباب، فهي  مسبيهللا هيينسة معقولسة  يينسة معقولسة، والغسرض 

 من التمبيهللا  مويهللا املمبهللا، إني قد تلم النام أن التفرقة    املتصل  نيمي ة. 
أي (  ،فرف    أحد منهم وتن لهللا مسل ون   ،فرف    أحد مسن وهذه اوية يف معىن اوئ  اليت  قدمت يف صورأي البقر  

رصلهللا)، ويف صورأي آل ت ران (  ،فرف    أحد منهم وتن لهللا مسسل ون) إ  أن  لس  اوئ  يف التحسذير مسن التفريسمل  س  
  الرصسس: يسسستلزي الرصسس:، واويسسة هسسذه يف التحسسذير مسسن التفريسسمل  سس  هللا و عسسض رصسسلهللا، ومسسآل اجل يسسل واحسسد: ألن التفريسسمل  سس

 التفريمل    هللا و عض رصلهللا. 
 وإ افة اجل ل إىل الذ ري هنا للعهد   للع وي ابلقرينة، وهي قولهللا (ويقولون ، من  بعض).  
ومجلة (ويقولون ، من  بعض) واقعة يف معىن ا صتينناش البيال للتفريمل    هللا ورصلهللا، ول نها تطفت؛ أل ا شون خاص  

دلوهلا قسسول مسسن أقسسواهلم المسسنيعة، ومسسدلول (يريسسدون) هيينسسة حاصسسلة مسسن كفسسرهم، فلسسذل  حسسسن العطسسف مسسن شسس و م، إني مسس
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ابتتبسسار املغسسسايرأي ولسسو يف اجل لسسسة، ولسسو فصسسسلت ل سسان صسسسحيحا. ومعسسىن (يقولسسسون ،سس من) اأ أن اليهسسسود يقولسسون: ،سسس من ابهلل 
و، فسر مبح سد، فسسآمنوا ابهلل و عسض رصسسلهللا  ومبوصس  و، فسر  عيسسس  وحم سد، والنصسارى يقولسسون: ،س من ابهلل ومبوصس  وتيسسس 

 ظاهرا وفرقوا  ينهللا و    عض رصلهللا. 
واإلرادأي يف قولسسسهللا (ويريسسسدون أن يتدسسسذوا  سسس  نيلسسس  صسسسبيم) إرادأي حقيقيسسسة. والسسسسبي: حيت سسس: أن يسسسراد  سسسهللا صسسسبي: النهسسساأي مسسسن  

أو صسبي: التنصس: مسن ال فسر  سبعض  امل اخذأي يف اوخرأي  ومها أن  ل  حيلة حتقمل هلم السممة تل   قدير صممة امل من ،
الرصسس:، أو صسسبيم  سس  دينسس ، وهسسذان الوجهسسان األخسسريان يناصسسبان ا،تقسساهلم مسسن ال فسسر النسساهر إىل النفسساف، ف و  سسا ويينسسة 

 للنفاف. 
وهسسذا التفسسسري جسسار تلسس  ظسساهر ،نسسم ال سسمي، وهسسو أن ي سسون حسسرش العطسسف ممسسركا  سس  املتعا فسسا  يف ح سسم املعطسسوش  

د كان املعطوش تليهللا األول صلة ل(الذين)، كان ما تطف تليهللا صم  لذل  املوصول وكان نيل  املوصول تليهللا، وإني ق
 صاحب  ل  الصم  كلها. 

    
 

 1052صفحة : 
 
و،سب إىل  عض املفسسرين أ،سهللا جعس: السواوا  فيهسا مبعسىن  أو  وجعس: املوصسول شسامم لفسرف مسن ال فسار  عسدد  أحسوال    

املتعا فة، فهع: املراد ابلذين ي فرون ابهلل ورصلهللا املمرك ، والذين يريدون أن يفرقسوا  س  هللا كفرهم تل   وليل الصم  
ورصلهللا قوما أ بتوا ا المل وأ، روا النبوءا  كلها، والذين يقولون ، من  بعض و، فر  بعض اليهود والنصارى. وص ت تسن 

ء جلعس: أولينس  فريقسا آخسر: وهسم املنسافقون املسبددون السذين ي املراد من قولهللا (ويريدون أن يتدذوا    نيل  صبيم)، ولو شا
يثبتسسوا تلسس  إميسسان و  تلسس  كفسسر،  سس: كسسا،وا  سس  ا سسال ، ك سسا قسسال هللا  عسساىل (مذ سسذ    سس  نيلسس ). والسسذي دتسساه إىل هسسذا 

وقسسد تل سست أن  ويسس:  التوويسس: أ،سسهللا ي اسسد فريقسسا مجسسل هسسذه األحسسوال كلهسسا تلسس  ظاهرهسسا ألن اليهسسود ي ي فسسروا ابهلل ورصسسلهللا،
 ال فر ابهلل ال فر ابلصفا  اليت يستلزي ال فر  ا ،في اإلهلية. 

وهذا األصلوب اندر ا صتع ال يف فصيح ال مي، إني لو أريد نيل  ل ان المون أن يقسال: والسذين يريسدون أن يفرقسوا  س   
منسوا وهساجروا وجاهسدوا أبمسواهلم وأ،فسسهم يف هللا ورصلهللا والذين يقولون: ، من  بعض و، فسر  سبعض، ك سا قسال (إن السذين آ

 صبي: هللا والذين آووا و،صروا أولين   عذهم أولياء  عض والذين آمنوا وي يهاجروا). 
وقولهللا (أولين  هم ال افرون حقا) اجل لة خسرب إن واإلشسارأي إىل أصسحاب  لس  الصسلة املا سية، وموقسل اإلشسارأي هنسا لقصسد  

 صتحذارهم  تل  األوصاش أحرئء مبا صيح م تليهم من ا  م املعاقب  صم اإلشارأي. التنبيهللا تل  أن املمار إليهم  
وأفاد  عريف جزأي اجل لة واإل يان  ذ ري الفص:  كيد قصر صفة ال فر تليهم، وهسو قصسر ادتسا ي جمسالي  تنزيس: كفسر  

: هسذا القصسر يسدل تلس  ك سال املوصسوش تريهم يف جا،ب كفرهم منزلة العدي، كقولهللا  عاىل يف املنافق  (هم العسدو). ومثس
 يف  ل  الصفة املقصورأي. 
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ووجسسهللا هسسذه املبالغسسة: أن كفسسرهم قسسد اشسست : تلسس  أحسسوال تديسسدأي مسسن ال فسسر، وتلسس  صسسفالة يف ا لسسمل، أو صسسفاهة يف السسرأي  
 مبه وع ما ح ي تنهم من  ل  الصم ، فان ك: خصلة منها إنيا ا،فرد  هي كفر، ف يف  ا إنيا اجت عت. 

قا) مصدر م كد ملذ ون اجل لة اليت قبلهللا، أي حقهم حقا أيهسا السسامل ابلغس  النهايسة يف ال فسر، و،نسري هسذا قسوهلم  و(ح 
جدا  . والتوكيد يف مث: هذا ملذ ون اجل لة اليت قبلهللا تل  ما أفاد هللا اجل لة، ولي  هسو لرفسل اجملسال، فهسو  كيسد ملسا أفاد سهللا 

ن القصسسر مسسستع : يف نيلسس  املعسسىن، وي يقصسسد ابلتوكيسسد أن يصسسري القصسسر حقيقيسسا اجل لسسة مسسن الد لسسة تلسس  معسسىن النهايسسة أل
لنهور أن نيل    يستقيم، فقول  عض النحاأي، يف املصدر امل كد ملذ ون اجل لة: إ،هللا يفيد رفل احت ال اجملال،  ناء مسنهم 

 تل  الغالب يف مفاد التوكيد. 
ان)  سسدل مسسن السسدال تنسسد كثسسري مسسن تل سساء اللغسسة، وقسسال كثسسري مسسنهم: التسساء و(أتتسسدان) معنسساه هيسسوان وقسسدران، والتسساء يف (أتتسسد 

أصلية، وأ،هللا  ناء تل  حدأي هو تري  ناء تد. وقال  عذهم: إن تتد هو األص: وأن تد أدت ت منهللا التاء يف الدال، وقسد 
 ورد البناءان كثريا يف كممهم ويف القرآن. 

 خرها ملقا لة املسيين  ابحملسن ، والنذارأي ابلبمارأي تل  تادأي القرآن. وجيء إل لة (والذين آمنوا ابهلل ورصلهللا) إىل آ 
واملراد ابلذين أمنوا امل منون كلهم وخاصة من آمنوا من أه: ال تاب كعبد هللا ا ن صمي. فهم مقصودون ا تداء ملسا أشسعر  

 تفورا رحي ا) أي تفورا هلم ما صلف من   هللا موقل هذه اجل لة  عد نيكر  مهلم وملا اقتذاه  ذيي: اجل لة  قولهللا (وكان هللا
 كفرهم، رحي ا  م. 

 والقول يف اإل يان ابملوصول وابصم اإلشارأي يف هذه اجل لة كالقول يف مقا لهللا.  
 وقولهللا (   أحد منهم)  قدي ال مي تل  مثلهللا يف قولهللا  عاىل (  ،فرف    أحد منهم وتن لهللا مسل ون) يف صورأي البقرأي.  
ر: (،سس  يهم)  نسسون العن سسة. وقسسرأه حفسسص تسسن تاصسسم  يسساء الغا سسب والذسس ري تا سسد إىل اصسسم اجلملسسة يف قولسسهللا وقسسرأ اجل هسسو  

 (والذين أمنوا ابهلل ورصلهللا). 
    
 

 1053صفحة : 
 
(يسينل  أه: ال تاب أن  نزل تليهم كتااب من الس اء فقسد صسولوا موصس  أكسرب مسن نيلس  فقسالوا أران هللا جهسرأي فوخسذوم   

[ ورفعنا 153ل هم مث اختذوا العه: من  عد ما جاءوم البينا  فعفوان تن نيل  وآ ينا موص  صلطاان مبينا]الصاتقة  ن
[) ملسا 154فوقهم الطور مبيثاقهم وقلنا هلم ادخلوا الباب صهدا وقلنا هلم    عدوا يف السبت وأخذان منهم ميثاقسا تلينسا]

ل  هللا تليهللا وصلم أتقبها  ذكر شسيء مسن اقسباحهم جمسيء املعهسزا  نيكر معانيير أه: ال تا   يف إ، ارهم رصالة حم د ص
 تل  وفمل مطالبهم. 

 واجل لة اصتينناش ا تدا ي.  
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وجمسسيء املذسسارع هنسسا: إمسسا لقصسسد اصتحذسسسار حسسالتهم العهيبسسة يف هسسذا السسس ال حسسسج كسسون السسسامل يسسراهم كقولسسهللا (ويصسسسنل  
 أرص: الرئ  فتثري صحااب). الفل )، وقولهللا ( : تهبت ويسدرون)، وقولهللا (وهللا الذي 

وإما للد لة تل    رار الس ال و دده املرأي  عد األخرى أبن ي و،وا أ وا يف هذا الس ال لقصد اإلتنا ، كقسول  ريسف  
  ن متيم العنربي:  عثوا إيل تريفهم يتوصم. 

  عده (فقد صولوا موص ).  أي ي رر التوصم. واملقصود تل  كم ا حت ال  التعهيب من هذا الس ال، ولذل  قال 
والسا لون هم اليهود، صولوا معهزأي مث: معهزأي موص  أبن ينزل تليسهللا مثس: مسا أ،زلست األلسوا  فيهسا ال ل سا  العمسر تلس   

موص ، وي يريدوا مجيل التوراأي ك ا  ومههللا  عض املفسرين فان كتساب التسوراأي ي ينسزل دفعسة واحسدأي. فساملراد أبهس: ال تساب هنسا 
 د. خصوص اليهو 

وال تاب هنا إما اصم للميء امل توب ك ا ،زلت ألوا  موص ، وإما اصم لقطعة ملتين سة مسن أوراف م تو سة، في و،سون قسد  
 صولوا معهزأي  غاير معهزأي موص . 

والفاء يف قولهللا (فقد صولوا موص ) فاء الفصيحة دالة تل  مقدر دلت تليهللا صيغة املذارع املراد منهسا التعهيسب، أي فسم  
ن هذا فان نيل  شنمنة قدمية ألصمفهم مل رصوهلم إني صولوه معهزأي أتنم مسن هسذا، وا صستد ل تلس  حسالتهم  عهب م

عالة أصمفهم من قبي: ا صتد ل أبخمف األمم والقبا : تلس  أحسوال العمسا ر مسنهم، وقسد  قسدي  يسان كثسري منسهللا يف صسورأي 
 البقرأي. 

صسسلم ود لسسة تلسس  جسسراءوم، وإظهسسار أن الرصسس:    سسيء ةجا سسة مقبحسسا  ويف هسسذا ال سسمي  سسسلية للنسسيب صسسل  هللا تليسسهللا و  
األمم يف  لب املعهزا   :  م املعهزا  ةرادأي هللا  عاىل تند حتدي األ،بياء، ولو أجساب هللا املقبحس  إىل مسا يقبحسون 

قبحا  النام يف احملاف: واجملسامل من املعهزا  جلع: رصلهللا مبنزلة املمعونيين وأصحاب ا نقطرا  والسي ياء، إني يتلقون م
العامة وا اصسة، وهسذا ممسا حيس  مسن مقسدار الرصسالة. ويف إتيس: مسج: أن قومسا قسالوا لل سسيح: ،ريسد أن ،سرى منس  آيسة فقسال  
جي: شرير يطلب آية و   عط  لهللا آية  . و  رر نيل  يف واقعة أخرى. وقد يقبس: نيلس  مسن املس من ، ك سا ح س  هللا تسن 

قسسال ا واريسسون ئ تيسسس  ا سسن مسسرمي هسس: يسسستطيل ر سس  أن ينسسزل تلينسسا ما سسدأي مسسن السسس اء قسسال ا قسسوا هللا إن كنسستم تيسسس  (إني 
مس من  قسسالوا ،ريسد أن مكسس: منهسا و ط سسينن قلو نسا و،علسسم أن قسد صسسدقتنا و، سون تليهسسا مسن المسساهدين اىل قولسهللا قسسال هللا إل 

  أتذ سسهللا أحسسدا مسسن العسسامل  )، وقسسال  عسساىل (ومسسا منعنسسا أن ،رصسس: منزهلسسا تلسسي م ف سسن ي فسسر  عسسد مسسن م فسسال أتذ سسهللا تسسذااب 
 ابوئ  إ  أن كذب  ا األولون وآ ينا مثود الناقة مبصرأي فنل وا  ا وما ،رص: ابوئ  إ  ختويفا). 

تهبسسا يننرو،سسسهللا ، وهسسم ملسسا صسسولوا موصسس  أن يسسسريهم هللا جهسسرأي مسسا أرادوا التسسي ن ابهلل، و  التسسسنعم ابملمسساهدأي، ول سسنهم أرادوا  
 فلذل  قالوا: أران هللا جهرأي، وي يقولوا: ليتنا ،رى ر نا. 

(وجهرأي)  د خفية، أي تلنسا، فيهسول أن ي سون صسفة للرؤيسة املسستفادأي مسن (أران)، واسول أن ي سون حسا  مسن املرفسوع يف  
 (أران): أي حال كو،  جماهرا لنا يف رؤيتهللا تري خمف رؤيتهللا. 

من جراء ص اهلم هسذه الرؤيسة ومسا  ر سب تليسهللا فقسال (فوخسذوم الصساتقة  نل هسم)، وهسو مسا ح ساه  واصتطرد هنا ما  قهم 
  عاىل يف صورأي البقرأي  قولهللا (فوخذ  م الصاتقة وأ،تم  ننرون). وكان نيل  إرهااب هلم ولجرا، ولذل  قال ( نل هم). 
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 1054صفحة : 
 
ن  صديمل موص  إىل أن يروا هللا جهرأي، ولي  النلم جملرد  لب الرؤية؛ والنلم هو احمل ي يف صورأي البقرأي من امتناتهم م  

ألن موص  قد صول مث: ص اهلم مرأي أخرى: ح ساه هللا تنسهللا  قولسهللا (وملسا جساء موصس  مليقا نسا وكل سهللا ر سهللا قسال رب أرل أ،نسر 
 الي ) اوية يف صورأي األتراش. 

جسسساءوم البينسسسا  الدالسسة تلسسس  وحدا،يسسة هللا و،فسسسي المسسسري .  و سس  أ سسسم ي يسسردتهم نيلسسس  فاختسسذوا العهسسس: إهلسسسا مسسن  عسسسد مسسا 
وتطفت مجلة اختانيهم العه: عرش (مث) املفيد يف تطفهللا اجل : معىن الباخي الر يب. فان اختانيهم العه: إهلا أتنم جرما 

ر يزجسرهم مما ح ي قبلهللا، ومل نيل  تفسا هللا تسنهم وآ س  موصس  صسلطاان مبينسا، أي حهسة وا سحة تلسيهم يف متسردهم، فصسا
 وي ،بهم. ومن صلطا،هللا املب  أن أحرف هلم العه: الذي اختذوه إهلا. 

مث نيكر آئ  أخرى أظهرها هللا هلم وهي: رفل الطور، واألمر  قتال أه: أرحيا، ودخوهلم اب سا صسهدا. والبساب حيت س: أ،سهللا  
ولهللا  عاىل (قال رجمن من الذين وسافون إىل ابب مدينة أرحيا، وحيت : أ،هللا ابب امل ر    اجلبال وتوها، ك ا صيوم تند ق

قولهللا ادخلوا تليهم الباب) يف صورأي العقود؛ وحترمي صيد البحر تليهم يف السبت. وقد مذ  ال مي تليها مجيعا يف صسورأي 
 البقرأي. 

وأي املعىن وكىن وأخذ امليثاف تليهم: املراد  هللا العهد، ووصفهللا ابلغلي . أي القوي، والغل  من صفا  األجساي، فاصتعري لق 
 هللا تن  و مل العهد ألن الغل  يسستلزي القسوأي، واملسراد جسن  امليثساف الصسادف ابلعهسود ال ثسريأي السيت أخسذ  تلسيهم، وقسد نيكسر 
أكثرها يف آي صورأي البقرأي، واملقصود من هذا إظهار  صلهم يف اللهاك والعناد، من تهد أ،بيا هم،  سلية للنسيب صسل  هللا 

 منهم، ومتهيدا لقولهللا (فب ا ،قذهم ميثاقهم).  تليهللا وصلم تل  ما لقي
وقولهللا (   عدوا) قرأه انفل يف أصح الروائ ، وهي لورش تنهللا ولقالون يف إحسدى روايتيسهللا تنسهللا  فستح العس  و مسديد السدال  

كا،ست املذ ومة أصلهللا:    عتدوا، وا تتداء افتعال من العدو، يقال: اتتدى تل  فمن، أي  اول حسد ا سمل معسهللا، فل سا  
التاء قريبة من خمرك الدال ووقعت متحركة وقبلها صاكن، ويو إدتامها، فنقلت حركتها إىل الع  الساكنة قبلها، وأدت ت 
يف الدال إدتاما لقصد التدفيف، ولذل  جال يف كمي العرب إظهارها؛ فقسالوا:  عتسدوا و عسدوا، أل سا وقعست قبس: السدال، 

وقعسست  عسسد السسدال لوجسسب إدتامهسسا يف تسسو أدان. وقسسرأ اجل هسسور، وقسسالون يف إحسسدى ف ا،سست تسسري جمذو سسة إىل خمرجسسهللا، ولسسو 
روايتسس  تنسسهللا: (   عسسدوا)  سسس ون العسس  وختفيسسف السسدال مذسسارع جمسسزوي مسسن العسسدو، وهسسو العسسدوان، كقولسسهللا (إني يعسسدون يف 

 سس ون العس  و مسديد السبت) يف صسورأي األتسراش. ويف إحسدى روايتس  تسن قسالون: ابخستمم الفتحسة، وقسرأه أ سو جعفسر: 
السدال، وهسسي روايسسة تسن انفسسل أيذسسا، رواهسسا ا سن جماهسسد. قسسال أ سسو تلسي، يف ا هسسة: وكثسسري مسسن النحسوي  ين سسرون اجل سسل  سس  
الساكن  إنيا كان الثال منه ا مدت ا وي ي ن األول منه ا حرش ل ، تو دا ة، يقولسون: املسد يصسري تو سا تسن ا ركسة، 
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بسسة مسسل ،قصسسان املسسد السسذي فيسسهللا ي ميتنسسل أن ا سسل  سس  السسساكن  يف تو: عسسدوا. ألن مسسا  سس  حسسرش قسسال:  وإنيا جسسال تسسو دوي
 الل  وتريه يسري، أي مل تدي  عذر النطمل  هللا. 

(فب سسا ،قذسسهم ميثسساقهم وكفسسرهم آبئ  هللا وقسستلهم األ،بيسساء  غسسري حسسمل وقسسوهلم قلو نسسا تلسسف  سس:  بسسل هللا تليهسسا   فسسرهم فسسم  
[) التفريسل تلس  قولسهللا (وأخسذان مسنهم ميثاقسا تلينا)والبساء للسسبيبة جسارأي ل(،قذسهم)، و(مسا) مزيسدأي 155ي منون إ  قلسيم]

 عد الياء لتوكيد التسبب, وحرش (ما) املزيد  عد الباء   ي ف الباء تن ت : اجلر وكذل  إنيا ليد (ما)  عد (مسن) و عسد 
 (تن). 

 ش تن ت : اجلر. وأما إنيا ليد  عد كاش اجلر و عد رب فا،هللا ي ف ا ر  
ومتعلمل قولهللا (مبا ،قذهم): اول أن ي ون حمذوفا، لتذهب ،ف  السامل يف مذاهب اهلول، و قديره: فعلنا  م مسا فعلنسا.  

واسسول أن يتعلسسمل (عرمنسسا تلسسسيهم  يبسسا  أحلسست هلسسم)، ومسسسا  ينه سسا مسسستطردا ، وي سسون قولسسسهللا (فسسبنلم مسسن السسذين هسسسادوا)  
دودأي من قب:. و  يصلح  عليمل اجملرور ب( بل) أل،هللا وقل ردا تل  قوهلم: (قلو نا تلف)، كالفذل ة اجلامعة جلرا  هم املع

 وهو من مجلة املعطوفا  الطالبة للتعلمل، ل ن اول أن ي ون ( بل) دليم تل  اجلواب احملذوش. 
   
 

 1055صفحة : 
 
 و قدي  فسري هذه األحداث املذكورأي هنا يف موا عها.   
ادأي ا صسسر: وهسسو أن لسسي  التحسسرمي إ  ألجسس: مسسا صسسنعوه، فسساملعىن: مسسا حرمنسسا تلسسيهم  يبسسا  إ   سسسبب وقسسدي املتعلسسمل إلفسس  

 ،قذهم، وأكد معىن ا صر والتسبب مبا الزا دأي. فوفاد  اجل لة حصرا و كيدا. 
د املغلسسوف وقولسسهللا ( سس:  بسسل هللا تليهسسا   فسسرهم) اتسسباض  سس  املعسسا يف. والطبسسل: إح سساي الغلسسمل إلعسس:  سس  وتسسوه تلسس  صسس 

عيث   ينفذ إليهللا مستدرك ما فيهللا إ   عد إلالة نيل  الميء املطبسوع  سهللا، وقسد يسس ون تلس  نيلس  الغلسمل  سس ة  سبخ رمسسا 
يف نيل  اجملعول، و س   اولة الوامسة  ا عسا  فستح البساء فهسو يسرادش ا ستم. ومعسىن (  فسرهم)  سسببهللا، فسال فر املتزايسد يزيسد 

 اد، وأريد  قولهللا (  فرهم) كفرهم املذكور يف قولهللا (وكفرهم آبئ  هللا).  عاصي القلوب تن  لقي اإلرش
وا صتثناء يف قولهللا (إ  قليم) من ت وي املفعسول املطلسمل: أي   ي منسون إميساان إ  إميساان قلسيم، وهسو مسن  كيسد المسيء مبسا  

كفسسر. و قسسدي يف قولسسهللا (فقلسسيم مسسا ي منسسون).   يمسسبهللا  سسده إني اإلميسسان   يقبسس: القلسسة وال ثسسرأي، فالقليسس: مسسن اإلميسسان تسسدي، فهسسو
 واول أن   ون قلة اإلميان كناية تن قلة أصحا هللا مث: تبد هللا  ن صمي. 

[ وقوهلم إان قتلنا املسيح تيس  ا ن مرمي رصول هللا وما قتلوه ومسا صسلبوه 156(و  فرهم وقوهلم تل  مرمي  تاان تني ا] 
لفي ش  منهللا ما هلم  هللا من تلسم إ  ا بساع النسن) تطسف (و  فسرهم) مسرأي جل،يسة تلس  ول ن شبهللا هلم وإن الذين اختلفوا فيهللا 

قولهللا (فب ا ،قذهم) وي يستغن تنهللا  قولهللا (و  فرهم آبئ  هللا) وأتيد مل نيل  حرش اجلر الذي يغين تنهللا حرش العطسف 
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ال فسر، فساملت لم يسذكره ويعيسده: قصسدا للتوكيسد، واتتسرب العطسف ألجس:  عسد مسا  س  اللفنس ، وأل،سهللا يف مقساي التهويس: ألمسر 
 يتثبت ويري أ،هللا   ريبة يف إان ة ا  م  هللا، و،نري هذا الت رير قول لبيد:          

 فتنالتا صبطا يطري ظملسهللا                      كدخان ممعلة يمب  رامها   
اد التمبيهللا  قولسهللا  كسدخان انر  ليحقسمل مم ولة تلثت  نا ت ترفسج                      كدخان انر صا ل أصنامهسا فوت  

معىن التمبيهللا األول. ويف ال ماش    رر ال فر منهم أل م كفروا مبوص  مث  عيس  مث مبح سد صسلوا  هللا تلسيهم فعطسف 
 عسسض كفسسرهم تلسس   عسسض  ، أي فسسال فر الثسسال اتتسسرب خمالفسسا للسسذي قبلسسهللا ابتتبسسار تطسسف قولسسهللا (وقسسوهلم تلسس  مسسرمي  تسساان). 

 تويف القوايف:           لو،نريه قول
اللسس ي أكسسري مسسن و سسسر ووالسسسده                      واللسس ي أكسسري مسسن و سسر ومسسا ولسسدا إني تطسسف قولسسهللا  واللسس ي أكسسري مسسن و سسر    

 ابتتبار أن الثال قد تطف تليهللا قولهللا (وما ولدا). 
ذي يتع سد نيلس   سو ، ومجعسهللا:  ست و ست. والبهتان مصدر  تهللا إنيا أاته  قول أو ت :   يبقبهللا و  اسد لسهللا جسوااب، والس 

وقد لين اليهود ما شاءوا يف اإلف  تل  مرمي تليها السسمي. أمسا قسوهلم إان قتلنسا املسسيح تيسس  ا سن مسرمي، ف حس: امل اخسذأي 
تلسيهم منسسهللا: هسسو أ سسم قصسسدوا أن يعسدوا هسسذا اإلمث يف مفسساخر أصسسمفهم الراجعسسة إىل اإلخسمش ابلعهسسد املبسس  يف صسسبي: ،صسسر 

 لدين. ا
واملسسيح كسان لقبسا لعيسس  تليسسهللا السسمي لقبسهللا  سهللا اليهسسود و  سا تليسهللا: ألن معسىن املسسيح يف اللغسسة العربيسة مبعسىن امللس . ك سسا  

 قسسدي يف قولسسهللا  عسساىل (امسسسهللا املسسسيح تيسسس  ا سسن مسسرمي) يف صسسورأي آل ت سسران، وهسسو لقسسب قصسسدوا منسسهللا السسته م، فصسسار لقبسسا لسسهللا 
علهللا  عني ا لهللا. و،نريه مسا كسان يطلسمل  عسض املمسرك  تلس  النسيب حم سد صسل  هللا تليسهللا  ينهم. وقلب هللا قصدهم حتقريه فه

وصسسلم اصسسم مسسذمم، قالسست امسسرأأي أيب هلسسب: مسسذمما تصسسينا، وأمسسره أ ينسسا. فقسسال النسسيب صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم أ   عهبسسون كيسسف 
 يصرش هللا تين شتم قريش ولعنهم، يمت ون ويلعنون مذمما وأان حم د. 

   
 

 1056 صفحة :
 
وقولهللا (رصول هللا) إن كان من ا  اية: فاملقصود منهللا الثنساء تليسهللا واإلميساء إىل أن السذين يتبهحسون  قتلسهللا أحسرئء مبسا ر سب   

هلسسم تلسس  قسسوهلم نيلسس ، في سسون ،صسسب (رصسسول هللا) تلسس  املسسد ، وإن كسسان مسسن احمل سسي: فوصسسفهم إئه منسسهللا السسته م، كقسسول 
(ئ أيها الذي ،زل تليهللا الذكر إ،  جملنون) وقول أه: مدين لمعيب (أصلوا    مرخ املمرك  للنيب صل  هللا تليهللا وصلم 

أن ،بخ ما يعبد آابؤان أو أن ،فع: يف أموالنا ما ،ماء إ،س  أل،ست ا لسيم الرشسيد) في سون ،صسب (رصسول هللا) تلس  النعست 
 لل سيح. 

  يف حال أ م ما قتلوه، ولي  خربا تن ،في القت: أل،هللا وقولهللا (وما قتلوه) اأ الناهر أن الواو فيهللا للحال، أي قوهلم نيل  
لسو كسان خسسربا  قتذس  ا سسال  كيسده مب كسدا  قويسسة، ول نسهللا ملسسا كسان حسسا  مسن فاتس: القسسول املعطسوش تلسس  أصسباب لعسسنهم 
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 وم اخسسذوم كا،سست  لسس  األصسسباب مفيسسدأي  بسسو  كسسذ م، تلسس  أ،سسهللا اسسول كو،سسهللا خسسربا معطوفسسا تلسس  اجل سس: املدسسرب  سسا تسسنهم،
وي ون  ريده من امل كدا : إما  تتبار أن املدا ب  هللا هم امل منسون، وإمسا  تتبسار هسذا ا سرب تنيسا تسن التوكيسد، في سون 
 رخ التوكيد ختراا تل  خمش مقتذ  الناهر، وإما ل و،هللا ي يتلمل إ  من هللا العساي خبفيسا  األمسور ف سان أتنسم مسن أن 

 ي كد. 
قد ي ون دون القت:، فقد كا،وا رمبسا صسلبوا اجلسال  عسذيبا لسهللا مث تفسوا تنسهللا، وقسال  عساىل  وتطف (وما صلبوه) ألن الصلب 

 (إمنا جزاء الذين حيار ون هللا ورصولهللا ويفسدون يف األرض أن يقتلوا أو يصلبوا). 
ابلسرمح واملمهور يف ا صتع ال: أن الصلب هسو أن يو سمل املعسدود للقتس: تلس  خمسبة عيسث   يسستطيل التحسرخ مث يطعسن  

 أو يرم   سهم، وكذل  كا،وا يزت ون أن تيس  صلب مث  عن  رمح يف قلبهللا. 
ومجلة (ول ن شسبهللا هلسم) اصستدراخ، واملسستدرخ هسو مسا أفساده (ومسا قتلسوه) مسن كسون هسذا القسول   شسبهة فيسهللا. وأ،سهللا اخستمف  

ة أومهت اليهود أ م قتلوا املسيح، وهسي حمض، فب  اب صتدراخ أن أص: ظنهم أ م قتلوه أ م  ومهوا أ م قتلوه، وهي شبه
 ما رأوه ظاهرا من وقوع قت: وصلب تل  نيا  يعتقدو ا نيا  املسيح، و ذا ورد  اوجلر يف  وي: كيفية معىن المبهللا. 

وقولسسهللا (شسسبهللا هلسسم) حيت سس: أن ي سسون معنسساه: أن اليهسسود السسذين لت سسوا قسستلهم املسسسيح يف لمسسا م قسسد شسسبهللا هلسسم ممسسبهللا ابملسسسيح  
وه، وتس  هللا املسسسيح مسن إها،سسة القتس:، في سون قولسسهللا (شسبهللا) فعسسم مبنيسا لل ههسول، ممسستقا مسن المسسبهللا، وهسو امل ا لسسة يف فقتلس

الصورأي. وحذش املفعول الذي حقهللا أن ي ون ان سب فاتس: (شسبهللا) لد لسة فعس: (شسبهللا) تليسهللا؛ فالتقسدير: شسبهللا ممسبهللا في سون 
تا سد إىل السذين قسالوا (إان قتلنسا املسسيح تيسس  ا سن مسرمي) وهسم يهسود  (هلم) ان با تن الفات:. و  ري (هلم) تل  هذا الوجهللا

لما،هللا، أي وقعست هلسم املمسا ة، والسمي تلس  هسذا مبعسىن تنسد ك سا  قسول: حصس: يل ظسن   سذا. وا صستدراخ  س  تلس  هسذا 
 ا حت ال. 

بهللا تلسسيهم ال سسذب ابلصسسدف، وحيت سس: أن ي سسون املعسسىن ول سسن شسسبهللا لليهسسود األولسس  واوخسسرين خسسرب صسسلب املسسسيح، أي اشسست 
في سسون مسسن ابب قسسول العسسرب: خيسس: إليسس ، واخسستل  تلسس  فسسمن. ولسسي  مثسسة شسسبيهللا  عيسسس  ول سسن ال سسذب يف خسسربه شسسبيهللا 
ابلصدف، والمي تل  هذا  ي األج:: أي لب  ا رب كذ هللا ابلصدف ألجلهم، أي لتذليلهم، أي أن كرباءهم اختلقوه هلسم 

إني جاء ة طال  م وم. أو   ون المي مبعىن تل  لمصتعمء اجملالي، كقولهللا  عاىل  ليربدوا تليلهم من ا نمل تل  تيس 
(وإن أصسسوث فلهسسا). و، تسسة العسسدول تسسن حسسرش تلسس   ذسس   فعسس: شسسبهللا معسسىن صسسنل، أي صسسنل األحبسسار هسسذا ا سسرب ألجسس: 

 إدخال المبهة تل  تامتهم. 
كان قد  س: وانفسمل هسو السذي وشس   عيسس  تليسهللا السسمي ويف األخبار أن  يهونيا ا صدريو ي  أحد أصحاب املسيح، و  

وهسسو السسذي ألقسس  تليسسهللا شسسبهللا تيسسس ، وأ،سسهللا السسذي صسسلب، وهسسذا أصسسلهللا يف إتيسس:  سسرانيب أحسسد  مميسسذ ا سسواري . وهسسذا يم سسم 
 ا حت ال األول. 

 مسيء مسسن  ويقسال: إن   سيم    ، واىل فلسسط ، صسين: يف رومسة تسسن قذسية قتس: تيسس  وصسلبهللا فوجسساب أب،سهللا   تلسم لسهللا 
هذه القذية، فتويد  ذل  ا طراب النام يف وقوع قتلهللا وصلبهللا، وي يقسل وإمنسا اختلسمل اليهسود خسربه، وهسذا يم سم ا حت سال 

 الثال. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



   
 

 1057صفحة : 
 
والذي اب اتتقاده  نص القرآن: أن املسيح ي يقت:، و  صلب، وأن هللا رفعهللا إليهللا وتاه من  البيهللا، وأما ما تسدا نيلس    

 فاألمر فيهللا حمت :. وقد  قدي ال مي يف رفعهللا يف قولهللا  عاىل (إل متوفي  ورافع  إيل) يف صورأي آل ت ران. 
وقولهللا (وإن الذين اختلفوا فيهللا لفسي شس  منسهللا) يسدل تلس  وقسوع خسمش يف شسون قتس: املسسيح. وا سمش فيسهللا موجسود  س    

 يقتلسهللا اليهسود، ول سن قتلسوا يهسونيا ا صسدريو ي السذي شسبهللا املسيح : فه هورهم يقولون: قتلتهللا اليهود، و عذهم يقسول: ي
هلسسم ابملسسسيح، وهسسذا ا تتقسساد مسسسطور يف إتيسس:  سسرانيب السسذي  عتسسربه ال نيسسسية اليسسوي كتسسااب حمرفسسا فسساملعىن أن معنسسم النصسسارى 

، ف ا هلم  هللا من تلسم املدتلف  يف شو،هللا تري م من   صلبهللا.  : واجل أ،فسهم الم ، ويتناهرون ابليق ، وما هو ابليق 
قا ل إ  ا باع النن. فاملراد ابلنن هنا: معسىن المس ، وقسد أ لسمل النسن تلس  هسذا يف موا سل كثسريأي مسن كسمي العسرب، ويف 
القسرآن (إن  عسض النسن إمث)، ويف ا سديث الصسحيح (إئكسم والنسسن فسان النسن أكسذب ا سديث). فا صستثناء يف قولسسهللا (إ  

 لنا غة:          ا باع النن) منقطل، كقول ا
[  : رفعهللا هللا 157حلفت ميينا تري نيي مثسنسوية                      و  تلم إ  حسن ظن  صاحب (وما قتلوه يقينا]  

[) اول أن ي ون معطوفا تل  قولهللا (وما قتلوه وما صلبوه) واول أن يعطف تل  قولسهللا 158إليهللا وكان هللا تزيزا ح ي ا]
 (ما هلم  هللا من تلم). 

واليق : العلم اجلالي الذي   حيت : الم ، فهو اصم مصدر، واملصدر اليقس  ابلتحريس ، يقسال: يقسن كفسر  يسيقن يقنسا،  
 وهو مصدر قلي: ا صتع ال، ويقال: أيقن يوقن إيقاان، وهو الما ل. 

: ألن مذس ون (ومسا قتلسوه وقولهللا (يقينا) اسول أن ي سون ،صسب تلس  النيا سة تسن املفعسول املطلسمل امل كسد ملذس ون مجلسة قبلسهللا 
يقينا)  عد قولهللا (وقوهلم إان قتلنا املسيح إىل قولهللا وما قتلوه وما صسلبوه ول سن شسبهللا هلسم) يسدل تلس  أن ا،تفساء قستلهم إئه أمسر 
متيقن، فصح أن ي سون يقينسا م كسدا هلسذا املذس ون. ويصسح أن ي سون يف مو سل ا سال مسن السواو يف (قتلسوه)، أي مسا قتلسوه 

هللا، وي ون النفي منصبا تل  القيد واملقيد معا،  قرينة قولهللا قبلهللا (وما قتلوه وما صلبوه)، أي: هم يف لت هم قتلهللا متيقن  قتل
ليسوا مبوقن   ذل  لم طراب الذي حص: يف شدصهللا ح  إمساخ من أمس وه، وتل  هذا الوجهللا فالقت: مستع : يف 

 تليهللا السمي. حقيقتهللا. و  ري النصب يف (قتلوه) تا د إىل تيس   ن مرمي 
واول أن ي ون القت: مستع م جمالا يف الت  ن من الميء والتغلب تليهللا كقوهلم: قت: ا  ر إنيا مزجها حج ألال قووسا،  

 وقوهلم: قت: أر ا تاملها، ومن شعر ا  اصة يف ابب اهلهاء:          
   قتلهسا خسبسرا وقول الماتر:          يروت  من صعد ا ن ت رو جسومها                      و زهد فيها ح   
 كذل  خترب تنها العاملا   ا                      وقد قتلت  عل ي نيل م يقنسا وقول اوخر:             
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قتلتسسين األئي حسس  قتلتهسسسا                      خسسربا فو صسسر قسسا م مقتسسو  و سس ري النصسسب يف (قتلسسوه) تا سسد إىل العلسسم مسسن   
 هللا  عاىل (ما هلم  هللا من تلم)، في ون (يقينا) تل  هذا متييزا لنسبة (قتلوه). قول
ولسسسذل  كلسسسهللا أتقسسسب ابإل طسسسال  قولسسسهللا ( سسس: رفعسسسهللا هللا إليسسسهللا) أي فلسسسم ينفسسسروا  سسسهللا. والرفسسسل: إ عسسساده تسسسن هسسسذا العسسساي إىل تسسساي  

 وللف . الس اوا ، و(إىل) إفادأي ا ،تهاء اجملالي مبعىن التمريف، أي رفعهللا هللا رفل قرب 
وقسد  قسدي ال سمي تلسس  معسىن هسذا الرفسسل، وتلس  ا خستمش يف أن تيسس  تليسسهللا السسمي  قسي حيسسا أو أما سهللا هللا، تنسد قولسسهللا  

  عاىل (إل متوفي  ورافع  إيل) يف صورأي آل ت ران. 
ملا كان ح ي ا فقسد أ قسن والتذيي:  قولهللا (وكان هللا تزيزا ح ي ا) ظاهر املوقل أل،هللا ملا تز فقد حمل لعزه أن يعز أولياءه، و  

 صنل هذا الرفل فهعلهللا فتنة لل افرين، و بصرأي لل  من ، وتقو ة ليهونيا ا ا ن. 
[) تطف تل  مجلسة (ومسا قتلسوه) 159(وإن من أه: ال تاب إ  لي منن  هللا قب: مو هللا ويوي القيامة ي ون تليهم شهيدا] 

 تسسسداء فيسسسهللا ينسسسادي تلسسس  ا ربيسسسة. و(إن) انفيسسسة و(مسسسن أهسسس: وهسسسذا ال سسسمي إخبسسسار تسسسنهم، ولسسسي  أمسسسرا هلسسسم، ألن وقسسسوع  ي ا 
 ال تاب) صفة ملوصوش حمذوش  قديره: أحد. 

    
 

 1058صفحة : 
 
والذ ري اجملرور تا د لعيس : أي لي منن  عيسس . والذس ري يف (مو سهللا) حيت س: أن يعسود إىل أحسد أهس: ال تساب، أي قبس:   

إ  لي منن  هللا قب: مووم). وأه: ال تاب يطلمل تل  اليهود والنصارى؛ فوما أن ميو  ال تايب، وي يده قراءأي أيب  ن كعب (
النصسارى فهسسم م منسون  عيسسس  مسن قبسس:، فيتعسس  أن ي سون املسسراد أبهس: ال تسساب اليهسسود. واملعسىن أن اليهسسود مسل شسسدأي كفسسرهم 

قب: ا،زهاف روحهللا، وهسذه   عيس    ميو  أحد منهم إ  وهو ي من  نبو هللا قب: مو هللا، أي ين مف لهللا نيل  تند ا حتذار
منة من هللا  ا تل  تيس ، إني جع: أتداءه   ورجون مسن السد،يا إ  وقسد آمنسوا  سهللا جسزاء لسهللا تلس  مسا لقسي مسن   سذيبهم، 

 أل،هللا ي يت تل مبماهدأي أمة  تبعهللا. وقي:: كذل  النصرال تند مو هللا ين مف لهللا أن تيس  تبد هللا. 
املسوخوني مسن فعس: (رفعسهللا هللا إليسهللا)، ويعسم قولسهللا (أهس: ال تساب) اليهسود، والنصسارى، وتندي أن  س ري ( سهللا) راجسل إىل الرفسل  

 حيث اصتووا مل اليهود يف اتتقاد وقوع الصلب. 
والناهر أن هللا يقذش يف ،فوم أه: ال تا   الم  يف صحة الصلب، فم يزال المس  وساجل قلسو م ويقسوى حسج يبلسغ  

ت سسارهم  صسسديقا ملسسا جسساء  سسهللا النسسيب صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم حيسسث كسسذب أخبسسارهم مبلسسغ العلسسم  عسسدي صسسحة الصسسلب يف آخسسر أ
 فنف  الصلب تن تيس  تليهللا السمي. 

وقي: الذ ري يف قولهللا (مو هللا) تا سد إىل تيسس ، أي قبس: مسو  تيسس ؛ ففسرع القسا لون  سذا  فساريل: منهسا أن مو سهللا   يقسل  
قوع املو ، ألن هللا جع: إميسا م مسستقبم وجعلسهللا قبس: مو سهللا، فلسزي أن إ  آخر الد،يا ليتم إميان مجيل أه: ال تاب  هللا قب: و 

ي ون مو هللا مستقبم؛ ومنها ما ورد يف ا ديث: أن تيس  تليهللا السمي ينزل يف آخسر مسدأي السد،يا ليس من  سهللا أهس: ال تساب، 
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سسب هسذا التوويس: هسم و  وف  أن ت وي قولهللا (وإن من أه: ال تاب) يبطس: هسذا التفسسري: ألن السذين ي منسون  سهللا تلس  ح
 الذين صيوجدون من أه: ال تاب   مجيعهم. 

والمهيد: الماهد؛ يمهد أب،هللا  لغ هلم دتوأي ر م فوتر وا، وأبن النصارى  دلوا، ومعىن اوية مفص: يف قولسهللا  عساىل (يسوي  
 ا ل هللا الرص:) اوئ  يف صورأي العقود. 

] وأخسذهم السراب وقسد  سوا 160هلسم و صسدهم تسن صسبي: هللا كثسريا](فبنلم من الذين هسادوا حرمنسا تلسيهم  يبسا  أحلست  
[ ل سن الراصسسدون يف العلسم مسنهم وامل منسسون 161تنسهللا وأكلهسم أمسسوال النسام ابلبا س: وأتتسسدان لل سافرين مسنهم تسسذااب ألي سا]

ي األخسر أولينس  صسن  يهم أجسرا ي منون مبا أ،زل إلي  وما أ،زل من قبل  واملقي   الصمأي وامل  ون الزكاأي وامل منون ابهلل واليو 
[) إن كان متعلمل قولهللا (فب ا ،قذهم) حمذوفا تل  أحد الوجه  املتقسدم  كسان قولسهللا (فسبنلم) مفرتسا تلس  162تني ا]

جم سوع جسرا  هم السسسالفة. في سون املسسراد  نل هسم ظل سسا آخسر تسسري مسا تسدد مسسن قبس:، وإن كسسان قولسهللا (فب سسا ،قذسهم) متعلقسسا 
ولهللا (فبنلم) اأ  دل مطا مل من مجلة (فب سا ،قذسهم ميثساقهم) ةتسادأي العامس: يف البسدل منسهللا لطسول  قولهللا (حرمنا تليهم) فق

الفصسس:. وفا سسدأي اإل يسسان  سسهللا أن ينهسسر  علقسسهللا  قولسسهللا (حرمنسسا تلسسيهم  يبسسا ) إني  عسسد مسسا  ينسسهللا و سس  متعلقسسهللا، وهسسو قولسسهللا (فب سسا 
امل لل بدل منهللا وما تطف تليسهللا: ألن ،قسض امليثساف، ،قذهم ميثاقهم) ليقوى ار بال ال مي. وأم يف مجلة البدل  لف  ج

وال فر، وقت: األ،بياء، وقوهلم قلو نا تلف، وقوهلم تلس  مسرمي  تساان، وقسوهلم قتلنسا تيسس : كس: نيلس  ظلسم. ف ا،ست اجل لسة 
ننسا، وأكثسر األخريأي مبنزلة الفذل ة ملا  قدي، كو،هللا قي:: فبذل  كلهللا حرمنا تليهم، ل ن تدل إىل لف  النلسم أل،سهللا أحسسن  ف

 فا دأي من اإل يان ابصم اإلشارأي. وقد مر  يان نيل  قريبا تند قولهللا  عاىل (فب ا ،قذهم). 
 واول أن ي ون ظل ا آخر أمجلهللا القرآن.  
و ن سري (ظلسم) للتعنسيم، والعسسدول تسن أن يقسول (فسبنل هم)، حسسج  م الذس ا ر متتا عسة مسن قولسسهللا (فب سا ،قذسهم ميثسساقهم  

إىل ا صم الناهر وهو (الذين هادوا) ألج:  عد الذ ري يف اجل لة املبدل منها: وهي (فب ا ،قذهم).  وكفرهم) إىل آخره،
وألن يف املوصول وصلتهللا ما يقتذي التنزه تن النلم لو كا،وا ك ا وصفوا أ،فسهم، فقالوا (إان هسدان إليس )؛ فصسدور النلسم 

 تن الذين هادوا حم: اصتغراب. 
    
 

 1059صفحة : 
 
ية اقتذت: أن حترمي ما حري تليهم إمنسا كسان تقسااب هلسم، وأن  لس  احملرمسا  لسي  فيهسا مسن املفاصسد مسا يقتذسي حتسرمي واو  

 ناوهلسا، وإ   رمست تلسيهم مسن أول جمسيء المسسريعة. وقسد قيس:: إن املسراد  سذه الطيبسا  هسسو مسا نيكسر يف قولسهللا  عساىل (وتلسس  
م حرمنسسا تلسسيهم شسسحومه ا إىل قولسسهللا نيلسس  جزينسساهم  بغسسيهم) يف صسسورأي السسذين هسسادوا حرمنسسا كسس: نيي ظفسسر ومسسن البقسسر والغسسن

 األ،عاي، فهذا هو اجلزاء تل  ظل هم. 
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،ق: الفدر يف آيسة صسورأي األ،عساي تسن تبسد اجلبسار أ،سهللا قسال  ،فس  التحسرمي   اسول أن ي سون تقو سة تلس  جسري صسدر مسنهم  
أن ي سسون الت ليسسف جسسزاء تلسس  اجلسسري. قسسال الفدسسر:  ألن الت ليسسف  عسسريض للثسسواب، والتعسسريض للثسسواب إحسسسان، فلسسم اسسز

 واجلواب أن املنل من ا ،تفاع مي ن أن ي ون لقصد اصتحقاف الثواب ومي ن أن ي ون للهري  . 
وهسسذا اجلسسواب مصسسادرأي تلسس  أن ممسسا يقسسوي اإلشسس ال أن العقو سسة حقهسسا أن ختسسص ابجملسسرم  مث  نسسسخ. فالسسذي ينهسسر يل يف  

ب حترمي  ل  الطيبا  أن ما صرى يف  باتهم  سبب  غسيهم وظل هسم مسن القسساوأي صسار نيلس  اجلواب : إما أن ي ون صب
 بعا يف أمسزجتهم فاقتذس  أن يلطسف هللا  بساتهم  تحسرمي مسوكو   مسن  بعهسا  غلسي  الطبساع، ولسذل  ملسا جساءهم تيسس  

ا حسري تلسيهم تقسااب للسذين ظل سوا أح: هللا هلم  عض ما حري تليهم من نيل  لزوال موجب التحرمي، وإما أن ي ون حترمي م
و غوا مث  قي نيل  تل  من جاء  عدهم لي ون هلم نيكرى وي ون لألولس  صسوء نيكسر مسن ابب قولسهللا (وا قسوا فتنسة    صسيل 
الذين ظل وا من م خاصة)، وقول النيب صل  هللا تليهللا وصلم  ما مسن ،فس   قتس: ظل سا إ  كسان تلس  ا سن آدي األول كفس: 

،هللا أول من صن القت:. وإما ألن هسذا التحسرمي تقو سة د،يويسة راجعسة إىل ا رمسان مسن الطيبسا  فسم ،نسر من دمها  . نيل  أل
 إىل ما يعرض هلذا التحرمي اترأي من الثواب تل  ،ية ا متثال للنهي، لندرأي حصول هذه النية يف البخ. 

د فساملعىن ةترا سهم تسن صسبي: هللا؛ وصدهم تن صبي: هللا: إن كان مصدر صد القاصر الذي مذارتهللا يصد   سر الصا 
وإن كان مصدر املتعدي الذي قيام مذارتهللا  ذم الصاد، فلعلهم كا،وا يصدون النام تن التقوى، ويقولون: صيغفر لنا، 
من لمن موص  قب: أن حيري تليهم  عسض الطيبسا . أمسا  عسد موصس  فقسد صسدوا النسام كثسريا، وتا،سدوا األ،بيساء، وحساولوهم 

ت ، وكسسذ وا تيسس ، وتار سسوا دتسسوأي حم سد صسسل  هللا تليسهللا وصسسلم وصسسولوا ل ثسري مسسن النسام، جهسسرا أو ،فاقسسا، تلس  كسستم املسوا
البقساء تلس  اجلاهليسسة، ك سا  قسدي يف قولسسهللا (أي  سر إىل السذين أو سسوا ،صسيبا مسن ال تسساب ي منسون ابجلبست والطسساتو ) اوئ . 

 ولذل  وصف ب(كثريا) حا  منهللا. 
تنهللا هو أن عخذوه من قومهم خاصة ويسسوغ هلسم أخسذه مسن تسري اإلصسرا يلي  ك سا يف اإلصسحا  وأخذهم الراب الذي  وا  

 من صفر التثنية     قرض أخاخ  راب راب فذة أو راب  عاي أو راب شيء ما مما يقرض  راب. لألجنيب  قرض  راب  . 
لمسسعيب الفقسري السسذي تنسدخ فسسم   سن لسسهللا  والسراب حمسري تلسسيهم  سنص التسسوراأي يف صسفر ا سسروك يف اإلصسحا   إن أقر سست فذسة  

 كاملرايب    ذعوا تليهللا راب  . 
وأكلهم أموال النام ابلبا : أتم من الراب فيم : الرشوأي احملرمة تندهم، وأخذهم الفداء تل  األصسرى مسن قسومهم، وتسري  

 نيل . 
مل ا تسسداء مسسن قولسسهللا (يسسسول  أهسس: وا صسستدراخ  قولسسهللا (ل سسن الراصسسدون يف العلسسم) اأ انشسس  تلسس  مسسا يومهسسهللا ال سسمي السسسا  

ال تاب) من  وتلهم يف الذملة حج   يرجس  ألحسد مسنهم خسري وصسم ، فاصستدرخ أبن الراصسد  يف العلسم مسنهم ليسسوا  
 ك ا  وهم، فهم ي منون ابلقرآن مث: تبد هللا  ن صمي وخمرييمل. 

مسن الوصسف مثس: العلسم عيسث    غسره المسبهللا. وقسد والراصخ حقيقتهللا الثا ست القسدي يف املمسي،   يتزلسزل؛ واصستعري للست  ن  
  قدي تند قولهللا  عاىل (وما يعلم  ويلهللا إ  هللا والراصدون يف العلم) يف صورأي آل ت ران. 
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والراصخ يف العلم  عيد تن الت لف وتن التعنت، فلسي   ينسهللا و س  ا سمل حاجسب، فهسم يعرفسون د  س: صسدف األ،بيساء و   
  يسولو م خوارف العادا .

وتطسسف (امل منسسون) تلسس  (الراصسسدون)  نسساء تلسسيهم أب سسم ي يسسسولوا ،بسسيهم أن يسسريهم اوئ  ا سسوارف للعسسادأي. فلسسذل  قسسال  
(ي منون)، أي مجيعهم مبا أ،زل إلي ، أي القرآن، وكفاهم  سهللا آيسة، ومسا أ،سزل مسن قبلس  تلس  الرصس:، و  يعسادون رصس: هللا 

  عصبا ومحية. 
    
 

 1060صفحة : 
 
راد ابمل من  يف قولهللا (وامل منون) الذين هداهم هللا لفميان من أه: ال تاب، وي ي و،وا من الراصسد  يف العلسم مسنهم، وامل  

 مث: اليهودي الذي كان ودي رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم وآمن  هللا. 
ري؛ فعل نا أ،هللا  ريقسة تر يسة يف وتطف (املقي  ) ابلنصب  بت يف املصحف اإلماي، وقرأه املسل ون يف األقطار دون  ن  

تطسسف األمسسساء الدالسسة تلسس  صسسفا  حمامسسد، تلسس  أمثاهلسسا، فيهسسول يف  عسسض املعطوفسسا  النصسسب تلسس  التدصسسيص ابملسسد ، 
والرفل تل  ا صتينناش لمهت اي، ك ا فعلوا نيل  يف النعو  املتتا عسة، صسواء كا،ست  سدون تطسف أي  عطسف، كقولسهللا  عساىل 

ولسسهللا والصسسا رين). قسسال صسسيبويهللا يف كتا سسهللا  ابب مسسا ينتصسسب يف التعنسسيم واملسسد  وإن شسسينت جعلتسسهللا (ول سسن السسرب مسسن آمسسن إىل ق
صفة فهرى تل  األول، وإن شينت قطعتهللا فا تدأ هللا  . ونيكر من قبي: ما تن  صدده هذه اوية فقال  فلسو كسان كلسهللا رفعسا  

 راء)، و،نريه قول ا ر،مل:          كان جيدا، ومثلهللا (واملوفون  عهدهم إنيا تاهدوا والصا رين يف البوصاء والذ
   يبعدن قومي الذين مهوا                      صم العداأي وآفة اجلسزر   
النسساللون   سس: معستسسسسرخ                      والطيبسس  معساقسسسد األلر يف روايسسسة يسسو،  تسسن العسسسرب:  رفسسل  النسساللون  و،صسسسب    

اهر أن هذا مما اري تل  قصد التفنن تند   رر املتتا عا ، ولذل    رر وقوتسهللا الطيب   ، لت ون ،نري هذه اوية. والن
 يف القرآن يف معطوفا  متتا عا  ك ا يف صورأي البقرأي ويف هذه اوية، ويف قولهللا (والصا ون) يف صورأي املا دأي. 

طسسو هسذه اويسسة. وروي تسن تا مسة وأابن  سسن تث سان أن ،صسسب (املقي س ) خطسسو، مسن كا سب املصسسحف وقسد تسسد  مسن ا  
وقولهللا (ول ن السرب مسن آمسن ابهلل إىل قولسهللا والصسا رين يف البوصساء) وقولسهللا (إن هسذان لسساحران). وقولسهللا (والصسا ون) يف صسورأي 
املا دأي. وقرأوا تا مة، وتبد هللا  ن مسعود، وأيب  سن كعسب، وا سسن، ومالس   سن دينسار، واجلحسدري، وصسعيد  سن جبسري، 

 تبيد: (واملقي ون) ابلرفل. و   رد قراءأي اجلهور اجمل ل تليها  قراءأي شانيأي. وتيس   ن ت ر، وت رو ا ن 
ومن النام من لتسم أن ،صسب (املقي س ) وتسوه هسو منهسر  ويس: قسول تث سان ل تساب املصساحف حس  أمتوهسا وقرأهسا أ،سهللا  

ار ي  صسسح تسسن السسذين ،سسسبت قسسال هلسسم  أحسسسنتم وأمجلسستم وأرى  نسسا قلسسيم صسستقي هللا العسسرب أبلسسسنتها  . وهسسذه أوهسساي وأخبسس
إليهم. ومسن البعيسد جسدا أن وطس  كا سب املصسحف يف كل سة  س  أخواوسا فيفردهسا اب طسو دون صسا قتها أو ات عتهسا، وأ عسد 
منسسهللا أن اسسيء ا طسسو يف  ا فسسة مت ا لسسة مسسن ال ل سسا  وهسسي السسيت إترا سسا اب سسروش النا بسسة تسسن حركسسا  اإلتسسراب مسسن املثسسىن 
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أحسسسب مسسسا رواه تسسن تا مسسة وأابن  سسسن تث سسان يف نيلسسس  صسسحيحا. وقسسد تل سسست وجسسهللا تر يتسسسهللا يف  واجل سسل تلسس  حسسسده. و 
 املتعا فا ، وأما وجهللا تر ية (إن هذان لساحران) فيوم تند ال مي تل  صورأي  هللا. 

والناهر أن  وي: قول تث سان هسو مسا وقسل يف رصسم املصسحف مسن تسو األلفسا  احملذوفسة. قسال صساحب ا ل مساش  وهسم   
أ عد مهة يف الغريأي تل  اإلصمي ونيب املطاتن تنهللا من أن يبكوا يف كتاب هللا  ل ة ليسدها من  عسدهم وخرقسا يرفسوه كا،وا 

 من يلحمل  م  . وقد  قدي ،نري هذا تند قولهللا  عاىل (والصا رين يف البوصاء والذراء) يف صورأي البقرأي. 
 م آمنوا  رصوهلم ومبح سد صسل  هللا تليسهللا وصسلم وقسد ورد يف والوتد ابألجر العنيم ابلنسبة للراصد  من أه: ال تاب أل 

 ا ديث الصحيح: أن هلم أجرين، وابلنسبة لل  من  من العرب أل م صبقوا تريهم ابإلميان. 
وقرأ اجل هور: (صسن  يهم)  نسون العن سة وقسرأه محسزأي وخلسف  يساء الغيبسة والذس ري تا سد إىل اصسم اجلملسة يف قولسهللا (وامل منسون  
 هلل). اب
(إان أوحينسسسا إليسسس  ك سسسا أوحينسسسا إىل ،سسسو  والنبيسسس  مسسسن  عسسسده وأوحينسسسا إىل إ سسسراهيم وإمساتيسسس: وإصسسسحاف ويعقسسسوب واألصسسسبال  

[ ورصسسسم قسسسد قصصسسسناهم تليسسس  مسسسن قبسسس: ورصسسسم ي 163وتيسسسس  وأيسسسوب ويسسسو،  وهسسسارون وصسسسلي ان وأ ينسسسا داود ل سسسورا]
ن ومنسسذرين لسينم ي سسون للنسام تلس  هللا حهسسة  عسد الرصسس: [ رصسم مبمسري164،قصصسهم تليس  وكلسسم هللا موصس    لي سسا]

 [)   165وكان هللا تزيزا ح ي ا]
 

 1061صفحة : 
 
اصسسستو،فت هسسسذه اوئ  السسسرد تلسسس  صسسس ال اليهسسسود أن ينسسسزل تلسسسيهم كتسسسااب مسسسن السسسس اء،  عسسسد أن محقسسسوا يف نيلسسس   تح يسسسمل   

: مسن خمالفسسة أصسمفهم، ومسا انهلسسم مسن جسسراء أصسمفهم:  قولسهللا (فقسسد صسولوا موصس  أكسسرب مسن نيلسس )، واصستطرد   ينه سا مجسس
نيل ، فوقب: اون تل   يان أن إ،زال القرآن تل  حم د صل  هللا تليهللا وصلم ي ي ن  سدتا، فا،سهللا شسون السوحي للرصس:، فلسم 

 يقد  يف رصالتهم أ م ي ينزل تليهم كتاب من الس اء. 
يهم منزلسة مسن ين سر كيفيسة السوحي للرصس: تسري موصس ، إني ي اسروا والتوكيد (ةن) لمهت اي  سذا ا سرب أو لتنزيس: املسردود تلس 

 تل  موجب تل هم حج أ، روا رصالة رصول ي ينزل إليهللا كتاب من الس اء. 
والوحي إفادأي املقصود  طريمل تري ال مي، مث: اإلشارأي قال  عاىل: (فدرك تل  قومهللا من احملراب فووح  إليهم أن صبحوا  

  ن جرير:             رأي وتميا. وقال داود
يرمسون اب طسسب الطسسوال واترأي                      وحسسي اللسسواح  خيفسسة الرقبسساء والتمسسبيهللا يف قولسسهللا (ك سسا أوحينسسا إىل ،سسو )   

 مبيهللا إلن  الوحي وإن اختلفست أ،واتسهللا، فسان السوحي إىل النسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم كسان أب،سواع مسن السوحي ورد  يا سا يف 
الصحيح تن ص ال ا ارث  ن هماي النيب صل  هللا تليهللا وصلم كيف ع ي  الوحي خبمش الوحي إىل حديث تا مة يف 

تريه ممن مساهم هللا  عاىل فا،هللا حيت :  عض من األ،واع، تل  أن الوحي للنيب صل  هللا تليهللا وصلم كان منهللا ال تاب القرآن 
 وي ي ن لبعض من نيكر معهللا كتاب. 
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 بي  واملرصل  ونيكر أ،هللا أوح  إليهم وي وتلف العل اء يف أن الرص: واأل،بياء يوح  إليهم. وتد هللا هنا مجعا من الن 
وإمنا اختلفت تباراوم يف معىن الرصول والنيب. ففي كمي مجاتة مسن تل ا نسا   تسد  فرقسة، وأن كس: ،سيب فهسو رصسول أل،سهللا  

ن حسال الرصسول مبتسدأ  نبسوأي مث يعقبهسا إرصسالهللا، فتلس  النبسوءأي يوح  إليسهللا مبسا   ولسو مسن  بليغسهللا ولسو إىل أهس:  يتسهللا. وقسد ي سو 
متهيد للرصالة ك ا كان أمر مبدإ الوحي إىل رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم فا،هللا أخرب خداة، و،زل تليهللا (وأ،سذر تمسري   

ر ابلتبليسغ وإن كسان قسد األقر  ). والقول الصحيح أن الرصول أخص، وهو من أوح  إليهللا مل األمر ابلتبليسغ، والنسيب   يس م
يبلسغ تلسس  وجسهللا األمسسر ابملعسروش والسسدتاء للدسري، يعسسين  سدون إ،سسذار و بمسري. وورد يف  عسسض األحاديسث: األ،بيسساء ما سة ألسسف 
وأر عة وتمرون ألفا، وتد الرص:  ممثا ة و م ة تمسر رصسو . وقسد ورد يف حسديث المسفاتة، يف الصسحيح: أن ،وحسا تليسهللا 

دلت آئ  القرآن تل  أن الدين كان معروفا يف لمن آدي وأن اجلزاء كان معلومسا هلسم، فقسد قسرب  السمي أول الرص:. وقد
ا نسسا آدي قسسرابان، قسسال أحسسدمها لآلخسسر (إمنسسا يتقبسس: هللا مسسن املتقسس )، وقسسال لسسهللا (إل أخسساش هللا رب العسسامل  إل أريسسد أن  بسسوء 

  ةمثي وإمث  فت ون من أصحاب النار ونيل  جزاء النامل ).
ودل تلس  أ،سهللا ي ي سن يومينسذ  يسنهم مسن عخسذ تلس  يسد املعتسدي وينتصسف للذسعيف مسن القسوي، فامنسا كسان مسا  عل سوه مسسن  

  ريقة الوت  والتعليم وكا،ت رصالة تا لية. 
و،سسو  هسسو أول الرصسس:، وهسسو ،سسو   سسن  مسس ، والعسسرب  قسسول: ملسس   سسن متوشسساا  سسن أخنسسو . ويسسس يهللا املصسسريون هسسرم ،  

إدريسس   سسن ئرد  سسن مهللينيسس:  سسن قينسسان  سسن أ،سسوش  سسن شسسيث  سسن آدي، حسسسب قسسول التسسوراأي. ويف لمنسسهللا وقسسل ويسسس يهللا العسسرب 
الطوفسان العنسيم. وتساش  سسع ا ة وسسس  صسنة، وقيس:  سسع ا ة و سسع  صسنة، والقسرآن أ بست نيلس . وقسد مسا  ،سو  قبس: 

 ست د من كتا م. اهلهرأي  ثم ة آ ش صنة و سع ا ة صنة وصبع  صنة تل  حسب حساب اليهود امل
وإ راهيم هو ا لي:، إ سراهيم  سن اتر  والعسرب  سس يهللا آلر  سن انحسور  سن صساروغ  سن أرتسو  سن فسالغ  سن تسا ر  سن شساا  سن  

قبس: اهلهسرأي، يف  لسد أور ال لسدا،ي ، ومسا  يف  سمد ال نعسا،ي ،  2893قينان  ن أرفدمد  ن صاي  ن ،و . ولسد صسنة 
 قب: اهلهرأي.  2718نهللا اون املعروش  بلد ا لي: صنة وهي صورئ، يف حربون حيث مدف

قب: اهلهرأي  قريبا. وكان إمساتي: رصو  إىل  2686وإمساتي: هو ا ن إ راهيم من اجلارية املصرية هاجر.  و  مب ة صنة  
ان صسادف الوتسد قومهللا الذين ح:  ينهم من جرهم وتريهم، وإىل أ نا هللا وأهلهللا، قال  عاىل (وانيكر يف ال تاب إمساتي: إ،هللا كس

 وكان رصو  ،بيا). 
، وكان إصحاف ،بيا م يدا لمرع أ يهللا إ سراهيم 2613وإصحاف هو ا ن إ راهيم من صارأي ا نة ت هللا،  ويف قب: اهلهرأي صنة  

 وي ا   مرع. 
    
 

 1062صفحة : 
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 يسدا لمسرع إ سراهيم، قبس: اهلهسرأي. وكسان يعقسوب ،بيسا م 2586ويعقوب هو ا سن إصسحاف، امللقسب ةصسرا ي:.  سويف صسنة   
 قال  عاىل (وأوص   ا إ راهيم  نيهللا ويعقوب) وي ا   مرع جديد. 

واألصبال هم أصبال إصحاف أي أحفاده، وهسم أ نساء يعقسوب ا نسا تمسر ا نسا: رو س ، وتعسون، وجساد، ويهسونيا، ويسساكر،  
صسسو  لقومسسهللا مبصسسر. قسسال  عسساىل لبسسين ول ولسسون، ويوصسسف، و نيسسام ، ومنسسس ، ودان، وأشسسري، و فتسسايل، فومسسا يوصسسف ف سسان ر 

إصسرا ي: تلس  لسسان مس من  سين إصسرا ي:، أو خطسااب مسن هللا (ولقسد جساءكم يوصسف مسن قبس: ابلبينسا  ف سا للستم يف شس  ممسا 
جسساءكم  سسهللا حسسج إنيا هلسس  قلسستم لسسن يبعسسث هللا مسسن  عسسده رصسسو ). وأمسسا  قيسسة األصسسبال ف سسان كسس: مسسنهم قا  سسا  سسدتوأي شسسريعة 

 وقومهللا. والوحي إىل ه  ء متفاو . إ راهيم يف  نيهللا 
. وهو رصول  589. ورفل إىل الس اء قبلها صنة 622وتيس  هو تيس   ن مرمي، ولد من تري أب قب: اهلهرأي صنة  

  مرع انصخ لبعض أح اي التوراأي. ودامت دتو هللا إىل هللا  مث صن . 
وهسسي مسسن  سسمد حسسوران، وقيسس:، هسسو أيسسوب  سسن وأيسسوب هسسو ،سسيب. قيسس:: أ،سسهللا تسسريب األصسس: مسسن أرض تسسوص، يف  سسمد أدوي،  

انحور أخي إ راهيم، وقي:: امسهللا توض، وقي:: هو يوابب ا ن حفيد تيسو. وقي:: كان قبس: إ سراهيم مبا سة صنة.والصسحيح 
أ،هللا كان  عد إ راهيم وقب: موص  يف القرن ا ام  تمر قب: املسيح، أي يف القرن ا سادي والعمسرين قبس: اهلهسرأي. ويقسال: 

تاب املنسوب إليهللا يف كتب اليهود أصلهللا م لف ابللغة العر ية وأن موصس  تليسهللا السسمي ،قلسهللا إىل العربا،يسة تلس  صسبي: إن ال 
املوتنة، فنن كثري من الباحث  يف التاريخ أن أيوب من قبيلة تر ية. ولي  نيل   بعيد. وكان أيوب رصسو  ،بيسا. وكسان لسهللا 

يف الصرب، ك ا صنذكره يف مو سعهللا. وإمنسا منسل امسسهللا مسن الصسرش إني ي ي سن  صاحب امسهللا اليفال الي ال هو الذي شد ألره
من ترب ا هال وتد؛ ألن العرب اتتسرب  القبا س: البعيسدأي تنهسا ته سا، وإن كسان أصسلهم تر يسا، ولسذل  منعسوا مثسود مسن 

 الصرش إني ص نوا ا هر. 
أهسس: ،ينسسوى تاصسس ة اوشسسوري ،  عسسد خسسراب  يسست ويسسو،  هسسو ا سسن مسسيت مسسن صسسب  ل ولسسون مسسن  سسين إصسسرا ي:،  عثسسهللا هللا إىل  

 املقدم، ونيل  يف حدود القرن ا ادي تمر قب: اهلهرأي. 
 قب: اهلهرأي وهو رصول مل موص  إىل  ين إصرا ي:.  1972وهارون أخو موص   ن ت ران  ويف صنة  
هرأي. ومما أوح  هللا  هللا إليهللا ما قب: اهل 1597وصلي ان هو ا ن داود. كان ،بيا حاك ا ابلتوراأي ومل ا تني ا.  ويف صنة  

هللا أوحاها إليهللا؛  � ذ نهللا كتاب اجلامعة وكتاب األمثال من ا   ة واملوات ، وهي منسو ة إىل صلي ان وي يق: فيها إن
 فعل نا أ ا كا،ت موح  مبعا،يها دون لفنها. 

نصسر  سين إصسرا ي:. وأ،سزل تليسهللا كتسااب فيسهللا قب: اهلهرأي،  عثهللا هللا ل 1626وداود أ و صلي ان هو داود  ن يسي،  ويف صنة  
مسوات  وأمثسال، كسان  نسو إصسسرا ي: يبمنسون  فصسولهللا، وهسو املسسس   ابلز سور. وهسو مصسدر تلسس  ولن فعسول مثس: قبسول. ويقسسال 
فيسسسهللا: ل ور ذسسسم السسسزاي أي مصسسسدرا مثسسس: المسسس ور، ومعنسسساه ال تا سسسة ويسسسس   امل تسسسوب ل سسسورا فيه سسسل تلسسس  الز سسسر، قسسسال  عسسساىل 

لز سر). وقسسد صسار تل سسا ابلغلبسة يف لغسة العسسرب تلس  كتسساب داود النسيب، وهسو أحسسد أصسفار ال تسساب املقسدم تنسسد (ابلبينسا  وا
 اليهود. 
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وتطفت مجلة (وآ ينا داود ل ورا) تل  (أوحينا إلي ). وي يعطف اصم داود تل   قية األمساء املذكورأي قبلهللا لفمياء إىل أن  
 الز ور موح  أبن ي ون كتااب. 

  هور (ل ورا)  فتح الزاي، وقرأه محزأي وخلف  ذم الزاي. وقرأ اجل 
وقولهللا: (ورصم قد قصصناهم تلي  من قب:) يعين يف آي القرآن مث:: هود، وصساا، وشسعيب، ولكسرئ، وحيسإ، وإليسام،  

رد نيكسره يف واليسل، ولول، و بل. ومعىن قولهللا (ورصسم ي ،قصصسهم تليس ) ي يسذكرهم هللا  عساىل يف القسرآن؛ ف سنهم مسن ي يس
السسسسنة: مثسسس: حننلسسسة  سسسن صسسسفوان ،سسسيب أصسسسحاب السسسرم، ومثسسس:  عسسسض ح  سسساء اليسسسوانن تنسسسد  عسسسض تل سسساء ا   سسسة. قسسسال 

 السهروردي يف ح  ة اإلشراف  منهم أه: السفارأي  . ومنهم من نيكر هللا السنة: مث: خالد  ن صنان العبسي. 
را ي: ألن املقصسود حمساجتهم. وإمنسا  سرخ هللا أن يقسص تلس  النسيب وإمنا نيكر هللا  عاىل هنا األ،بياء الذين اشتهروا تند  ين إص 

صسل  هللا تليسسهللا وصسسلم أمسسساء كثسسري مسسن الرصسس: لمكتفسساء مبسسن قصسسهم تليسسهللا، ألن املسسذكورين هسسم أتنسسم الرصسس: واأل،بيسساء قصصسسا 
 نيا  ترب. 

    
 

 1063صفحة : 
 
كسر فعس: آخسر، ألن هلسذا النسوع مسن السوحي مزيسد وقولهللا (وكلم هللا موص    لي ا) تري األصسلوب فعسدل تسن العطسف إىل ني   

أمهية، وهو مل  ل  املزية لي  إ،زال كتاب من الس اء، فانيا ي   ن تربأي إ  ة،زال كتساب مسن السس اء حسسب اقسباحهم، 
 فقد  ط: أيذا ما تدا ال ل ا  العمر املنزلة يف األلوا  تل  موص  تليهللا السمي. 

دان. وهي املتعلقة ة مغ مراد هللا إىل املم  ة والرص:، وقد  سوا ر نيلس  يف كسمي األ،بيساء وكمي هللا  عاىل صفة مستقلة تن 
والرص:  وا را  بست تنسد مجيسل املليس ، ف سمي هللا صسفة لسهللا  بتست ابلمسرع   يسدل تليهسا السدلي: العقلسي تلس  التحقيسمل إني   

اسسول أن يوجسسد املوجسسودا  مث يبكهسسا وشسسو ا، فسسم يتعلسسمل   سسدل األدلسسة العقليسسة تلسس  أن هللا اسسب لسسهللا إ سسمغ مسسراده النسسام  سس:
تل هللا ع لها تل  ار  اب حسن األفعال و نب قبا حهسا. أ   سرى أ،سهللا خلسمل العه ساوا  ف سا أمرهسا و    س ، فلسو  سرخ 

إليسهللا النام فو   كا يوان ملا اصتحال نيل . وأ،هللا إنيا أراد مح: املدلوقسا  تلس  شسيء يريسده فطرهسا تلس  نيلس  فا،سساقت 
إلبموا، ك ا فطر النح: تل  إ،تاك العس:، والمسهر تلس  اإلمثسار،. ولسو شساء   س: النسام أيذسا تلس  جبلسة   يعسدو ا، 
تري أ،نا إني قد تل نا أ،هللا تاي، وأ،هللا ح يم، والعلم يقتذي ا، ماش حقا مل األشياء تل  ما هي تليهللا تنسده، فهسو إني يعلسم 

فل وا،تفساء املذسار، وير س  ابألوىل، وي سره الثا،يسة، وإني اقتذست ح  تسهللا وإراد سهللا حسن األفعال وقبحها، يريسد حصسول املنسا
أن جعس: البمسسر قسا م للسستعلم والصسسم ، وجعس: تقسسول البمسسر صسا ة لبلسسوغ تسائ  ا سسري، وتسسائ  المسر، والتفسسنن فيه سسا، 

، ف سان مسن املتوقسل  غيسان المسر خبمش ا يوان الذي يبلغ في ا جب: تليهللا من خري أو شر إىل تاية فطر تليها   يعدوها
تلس  ا سري  ع س: فريسسمل األشسرار مسن البمسر كسسان مسن مقتذس  ا   سة أن حي سس: النسام تلس  فعس: ا سسري السذي ير ساه، و سسرخ 
المر الذي ي رههللا، ومحلهم تل  هذا قد حيص: خبلمل أفا : النام وجبلهم تل  الصسم  وا سري، في و،سون دتساأي للبمسر، 
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تذ  أن ولمل الصا   القسا ل  للدسري، وأن يعيسنهم تلس   لسوغ مسا جبلسوا تليسهللا ةرشساده وهديسهللا، ل ن ح  ة هللا وفذلهللا اق
فدلسمل النفسوم القا لسة للنبسوأي والرصسالة وأمسدها ابإلرشساد السدال تلس  مسراده املعسرب تنسهللا ابلسوحي، ك سا اقتذساه قولسهللا  عسساىل (هللا 

ا ومن هنا  بتت صفة ال مي. فعل نسا أبخبسار المسريعة املتسوا رأي أتلم حيث اع: رصا  هللا) فو بت رصالة وويينة املرص: لقبوهل
أن هللا أراد من البمر الصسم  وأمسرهم  سهللا، وأن أمسره  سذل   لسغ إىل البمسر يف تصسور كثسريأي ونيلس  يسدل تلس  أن هللا ير س  

  عض أت ال البمر و  ير    عذها وأن نيل  يس   كمما ،فيسا، وهو أليل. 
ي حيت س: أن   سون مسسن متعلقسا  صسفة العلسسم، أو مسن متعلقسا  صسسفة اإلرادأي، أو صسفة مسسستقلة مث إن حقيقسة صسفة ال سسم 

مت يزأي تن الصفت  األخري ؛ ف نهم من يقول: تلم حاجة النام إىل اإلرشاد فورشدهم، أو أراد هدى النسام فورشسدهم. 
واألمسر والنهسي للبمسر أو املم  سة، فثبتست  وتن ،قول: إن اإلهلية  قتذي  بو  صفا  ال  ال اليت منها الر سا وال راهيسة

 صفة مستقلة هي صفة ال مي النفسي؛ وك: نيل  متقارب، و فصيلهللا يف تلم ال مي. 
    
 

 1064صفحة : 
 
أما   ليم هللا  عاىل  عض تباده من املم  ة أو البمر فهو إااد ما يعرش منهللا املل  أو الرصول أن هللا عمر أو ينهس  أو   

ت ليم  علسسسمل لصسسسفة ال سسسمي ابملدا سسسب تلسسس  جعسسس: ال سسسمي صسسسفة مسسسستقلة، أو  علسسسمل العلسسسم ةيصسسسال املعلسسسوي إىل وسسسرب. فسسسال
املدا سسب، أو  علسسمل اإلرادأي ة سسمغ املسسراد إىل املدا سسب. فاألشسساترأي قسسالوا:   لسسيم هللا تبسسده هسسو أن ولسسمل للعبسسد إدراكسسا مسسن 

ا . وقسسد ورد متثيلسهللا أبن موصسس  مسسسل مثس: الرتسسد تلسسم منسسهللا جهسة السسس ل يتحصسس:  سهللا العلسسم   سسمي هللا دون حسروش و  أصسسو 
مدلول ال مي النفسي. قلت: وقد مثلسهللا النسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم يف ا سديث الصسحيح تسن أيب هريسرأي  أن هللا  عساىل إنيا 

الوا: مانيا قذ  األمر يف الس اء  ر ت املم  ة أبجنحتها خذعاان لقولهللا كو،هللا صلسلة تل  صفوان فانيا فزع تن قلو م ق
قال ر  م، قالوا للذي قال  ا مل وهو العلي ال بري  ، فعل  هذا القول   يلزي أن ي ون املس وع للرصول أو املل  حروفا 
وأصواات  : هو تلم حيص: لهللا من جهة مسعهللا يتص:   مي هللا، وهو  علمل من  علقا  صفة ال سمي النفسسي ابمل لسم في سا 

حمالسسة كتعلسسمل اإلرادأي. وقالسست املعتزلسسة: ولسسمل هللا حروفسسا وأصسسواات  لغسسة الرصسسول فيسسس عها    يسسزال، فسسذل  التعلسسمل حسسادث  
الرصسول، فسيعلم أن نيلس  مسسن تنسد هللا،  علسم اسسده يف ،فسسهللا، يعلسم  سهللا أن نيلسس  ورد إليسهللا مسن قبسس: هللا، إ  أ،سهللا لسي   واصسسطة 

إىل هللا جمال يف اإلصناد، تلس  قسوهلم، ألن هللا منسزه  املل ، فهم يفسرو،هللا مبث: ما ،فسر  هللا تن ،زول القرآن؛ فاصناد ال مي
تسسن ا سسروش واألصسسوا . وال سسمي حقيقسسة حسسروش وأصسسوا ، وهسسذه صفسسسطة يف السسدلي: أل،سسهللا   يقسسول أحسسد أبن ا سسروش 
واألصوا   تصف  ا الذا  العلية. وهو تندان وتندهم تري الوحي الذي يقل يف قلب الرصول، وتري التبليغ الذي ي ون 

 اصطة جربي:، وهو املمار إليهللا  قولهللا  عاىل (أو من وراء حهاب).  و 
أمسسا كسسمي هللا السسوارد للرصسسول  واصسسطة امللسس  وهسسو املعسسرب تنسسهللا ابلقسسرآن وابلتسسوراأي وابإلتيسس: وابلز سسور: فتلسس  ألفسساظ وحسسروش  

صوصسسة امللقسساأي لل لسس ، تلسس  وأصسسوا  يعل هسسا هللا لل لسس    يفيسسة   ،عل هسسا، يعلسسم  سسا امللسس  أن هللا يسسدل، ابأللفسساظ املد
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مدلو    ل  األلفاظ فيلقيها املل  تل  الرصول ك ا هي قال  عاىل (أو يرص: رصو  فيوحي ةني،هللا ما يماء وقال ،زل  هللا 
السرو  األمس  تلسس  قبلس  لت سون مسسن املنسذرين  لسسسان تسريب مبس ). وهسسذا   ميسبي يف حدو سسهللا مسن لسهللا ،صسسيب مسن العلسسم يف 

ض أ  ة اإلصمي تن التصسريح عدو سهللا، أو   و،سهللا خملوقسا، يف جمسال  املنساظرأي السيت تمسيتها العامسة، الدين. ول ن أمس   ع
أو ظل ة امل ا رأي، والتحفز إىل النبز واألنيى: دفعا لفيهساي، وإ قساء تلس  النسسبة إىل ا صسمي، و نصسم مسن توتساء الطغساي، 

ري أرادوا، صواء اقتصدوا أي لادوا. وهللا حسيب الذين ألبوا فرحم هللا ،فوصا فتنت، وأجسادا أوجعت، وأفواها ص تت، وا 
 تليهم ومجعوا، وأتروا  م و ين  ما صنعوا. 

وقولهللا (  لي ا) مصدر للتوكيد. والتوكيد ابملصدر يرجل إىل  كيسد النسسبة وحتقيقهسا مثس: (قسد) و(إن)، و  يقصسد  سهللا رفسل  
ي  سسستع : إ  جمسسالا كقولسسهللا  عسساىل: (إمنسسا يريسسد هللا ليسسذهب تسسن م احت سسال اجملسسال، ولسسذل  أكسسد  العسسرب ابملصسسدر أفعسسا  

السرج  أهسس: البيسست ويطهسسركم  طهسسريا) فا،سهللا أراد أ،سسهللا يطهسسرهم الطهسسارأي املعنويسسة، أي ال  سال النفسسسي، فلسسم يفسسد التوكيسسد رفسسل 
 اجملال. وقالت هند  نت النع ان  ن  مري  ذي لوجها رو   ن ل،باع:          

و  وأ، سسر جلسسسده                      وتهسست تهيهسسا مسسن جسسذاي املطسسارش ولسسي  العهسسيج إ  جمسسالا،   سس  ا سسز مسسن ر   
 فاملصدر ي كد، أي حيقمل حصول الفع: امل كد تل  ما هو تليهللا من املعىن قب: التوكيد. 

    
 

 1065صفحة : 
 
ن هللا أرص: إليهللا جربي:   مي، أو أوح  ف عىن قولهللا (  لي ا) هنا: أن موص  مسل كمما من تند هللا، عيث   حيت : أ  

إليهللا يف ،فسهللا. وأما كيفيسة صسدور هسذا ال سمي تسن جا،سب هللا فغسرض آخسر هسو جمسال للننسر  س  الفسرف، ولسذل  فاحتهساك  
كثري من األشاترأي  ذه اوية تل  كون ال مي الذي مسعهللا موص  الصفة الذا ية القا  ة ابهلل  عاىل احتهاك  عيف. وقسد 

ترفة أن املالري قال يف شر  التلق : إن هذه اوية حهة تل  املعتزلة يف قوهلم: إن هللا ي ي لسم موصس  مباشسرأي  ح   ا ن
 :  واصسطة خلسمل ال سمي أل،سهللا أكسده ابملصسدر، وأن ا سن تبسد السسمي التو،سسي، شسيخ ا سن ترفسة، رده أبن التوكيسد ابملصسدر 

 هللا ا ن ترفة مبا ي ول إىل  ييد رد ا ن تبد السمي. إللالة الم  تن ا ديث   تن احملدث تنهللا. و عقب
وقولهللا (رصم) حال من املذكورين، وقد مساهم رصم ملا قدمناه، وهسي حسال مو ينسة لصسفتها، أتسين مبمسرين؛ أل،سهللا املقصسود  

 من ا ال. 
هللا  علسيم لقولسسهللا (إان وقولسهللا (لسينم ي سون للنسسام تلس  هللا حهسة  عسد الرصسس:)  عليس: لقولسهللا (مبمسرين ومنسسذرين) و  يصسح جعلس 

أوحينا إلي ) ألن نيل  مسوف لبيان صحة الرصالة مل ا لو تن هبول كتاب من الس اء ردا تل  قوهلم (حج  نزل تلينا  
كتااب ،قرؤه). ف وقل قولهللا (لينم ي ون للنام تل  هللا حهة  عد الرص:) موقل اإلدماك  علي ا لألمة ع  سة مسن ا  سم يف 

  عثيتهللا الرص:. 
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هسة مسا يسدل تلس  صسسدف املسدتي وحقيسة املعتسذر، فهسسي  قتذسي تسدي امل اخسذأي ابلسسذ،ب أو التقصسري. واملسراد هنسا العسسذر وا  
البسسس  السسسذي يوجسسسب التنصسسس: مسسسن الغذسسسب والعقسسساب. فارصسسسال الرصسسس: لقطسسسل تسسسذر البمسسسر إنيا صسسسينلوا تسسسن جسسسرا م أت سسساهلم، 

رص: حهة إىل هللا أن يقولوا: (لو  أرصلت إلينا رصو  واصتحقوا تذب هللا وتقا هللا. فعلم من هذا أن للنام قب: إرصال ال
 فنتبل آئ   و، ون من امل من ). 

وأشعر  اوية أن من أت ال النام ما هو عيث يغذب هللا ويعاقب تليهللا، وهي األفعال اليت  دل العقول السلي ة تلس   
إمنسا  قا س: حماولسسة ت س: مسا، فل سا  عسث هللا الرصسس: قبحهسا إلفذسا ها إىل الفسساد واأل سرار البينسة. ووجسسهللا اإلشسعار أن ا هسة 

لقطل ا هة تل نا أن هللا ح   عث الرص: كان  صدد أن ي اخذ املبعوث إليهم، فاقتذت رمحتهللا أن يقطسل حهستهم  بعثسة 
تواقسب الرص: وإرشادهم وإ،ذارهم، ولذل  جع: قطل ا هسة تلسة تا يسة للتبمسري واإل،سذار: إني التبمسري واإل،سذار إمنسا يبينسان 

 األت ال، ولذل  ي يعل:  عثة الرص: ابلتنبيهللا إىل ما ير ي هللا وما يسدطهللا. 
فهسسذه اويسسة ملهينسسسة مجيسسل الفسسسرف إىل القسسول أبن  عثسسة الرصسسس:  توقسسف تليهسسسا امل اخسسذأي ابلسسذ،وب، وظاهرهسسسا أن صسسا ر أ،سسسواع  

إىل الع س:، ويف وجسوب معرفسة هللا. فارصسال امل اخذأي  توقف تليها، صواء يف نيل  الذ،وب الراجعة إىل ا تتقاد، والراجعة 
الرص: تندان من متاي العدل من هللا أل،هللا لسو ي يرصسلهم ل ا،ست امل اخسذأي ابلعسذاب جمسرد اإل سمف السذي  قتذسيهللا ا القيسة إني 

   يسول ت ا يفع:، وكا،ت تد  ابملعىن األتم. 
فع  سسوا وقسسالوا:   يثبسست شسسيء مسسن الواجبسسا ، و   فومسسا مجهسسور أهسس: السسسنة، السسذين  سسبجم تسسن أقسسواهلم  ريقسسة األشسسعري، 

م اخذأي تل   رخ أو فع: إ   بعثة الرص: حج معرفة هللا  عساىل، واصستدلوا  سذه اويسة وتريهسا: مثس: (ومسا كنسا معسذ   حسج 
،بعسسسث رصسسسو ) وابإلمجسسساع. ويف دتسسسوى اإلمجسسساع ،نسسسر، ويف ا صسسستد ل  سسسهللا تلسسس  أصسسس: مسسسن أصسسسول السسسدين ،نسسسر آخسسسر، ويف 

صستد ل ابوئ ، وهسسي ظسسواهر، تلس  أصسس: مسسن أصسول السسدين ،نسسر جللسث، إ  أن يقسسال: إ سسا   سا ر  كثسسرأي أ لغتهسسا إىل ا 
مر بة القطل، وهذا أيذا جمال للننر، وهم ملهينون إىل  وي: هذه اويسة، أل سم قسا لون مب اخسذأي أهس: الفسبأي تلس  إشسراكهم 

: إفسسرادي، صسسادف ابلرصسسول الواحسسد، وهسسو وتلسسف ابخسستمش السسدتوأي. فومسسا ابهلل. واجلسسواب أن يقسسال: إن الرصسس: يف اويسسة كسس
الدتوأي إىل مجلة اإلميان والتوحيد فقد  قرر  ابلرص: األول ، الذين  قرر من دتواوم تند البمر وجوب اإلميان والتوحيد، 

 ذين وتصون أبمم معروفة. وأما الدتوأي إىل  فصي: اوئ  والصفا  وإىل فروع المرا ل، فهي  تقرر مبهيء الرص: ال
    
 

 1066صفحة : 
 
وأما املعتزلة فقد أ بتوا ا سن والقبيح الذا ي  يف حالة تسدي إرصسال رصسول؛ فقسالوا: إن العقس: يثبست  سهللا وجسوب كثسري مسن   

اف العذاب األح اي، وحرمة كثري،   صي ا معرفة هللا  عاىل، ألن املعرفة دافعة للذر املننون، وهو الذر األخروي، من  
يف اوخرأي. حيث أخرب تنهللا مجيل كثري، وخوش ما يب ب تل  اختمش الفرف يف معرفة الصا،ل قب: املعرفة الصحيحة مسن 
احملاراب ، وهو  ر د،يوي، وك: ما يدفل الذر املننون أو املم وخ واجب تقم، ك ن أراد صسلوخ  ريسمل فسوخرب أبن فيسهللا 
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ث حسسج يعلسسم أيسسسل  نيلسس  الطريسسمل أي  ، وكسسذل  وجسسوب الننسسر يف معهسسزأي صسسبعا، فسسان العقسس: يقتذسسي أن يتوقسسف ويبحسس
الرص: وصا ر ما ي دى إىل  بو  المرا ل. فلذل   ولوا هذه اوية مبا نيكره يف ال مساش إني قسال  فسان قلست: كيسف ي سون 

املعرفسسة، والرصسس: يف  للنسام تلسس  هللا حهسة قبسس: الرصس: وهسسم حمهوجسسون مبسا ،صسسبهللا هللا مسن األدلسسة السسيت الننسر فيهسسا موصس: إىل
أ،فسهم ي يتوصلوا إىل املعرفة ابلننر يف  ل  األدلة، أي قب: الرصالة. قلت: الرص: منبهون تن الغفلة وابتثون تل  الننر 
مل  بليغ ما محلوه من أمور الدين و عليم المرا ل؛ ف ان إرصاهلم إلاحة للعلة، و ت ي ا إللزاي ا هة  . يعين أن  عثة الرص: 

مسسن هللا   تسدل، ولسسو ي يبعسسثهم ل ا،ست امل اخسسذأي تلسس  القبسا ح تسسد ، فبعثسة الرصسس: إمتسساي للحهسة يف أصسس: امل اخسسذأي، رمحسة 
وإمتسساي للحهسسة يف لئدأي التزكيسسة أن يقسسول النسسام: ر نسسا ي ي  رشسسدان إىل مسسا يرفسسل درجا نسسا يف مرا سسب الصسسديق  وقصسسر نا تلسس  

 التوحيد  عقولنا.  جمرد النهاأي من العذاب، ح  اهتدينا ألص:
وقال املا ريدي مبوافقسة اجل هسور في سا تسدا املعرفسة ابهلل  عساىل تنسد إرادأي إفحساي الرصس: خاصسة أل،سهللا رآه مبسىن أصسول السدين،   

ك ا يمري إليهللا قول صدر المريعة يف التو يح  أي ي ون الفع: صفة حي سد فاتس: الفعس: ويثساب ألجلهسا أو يسذي ويعاقسب 
 يمل النيب إن  وقف تل  المرع يلزي الدور  وصر  أيذا أب ا  عرش ابلمرع أيذا. ألجلها؛ ألن وجوب  صد

وقسسد  سسايمل املعتزلسسة األشسساترأي يف هسسذه املسسسولة خبصسسوص وجسسوب املعرفسسة فقسسالوا: لسسو ي  سسب املعرفسسة إ  ابلمسسرع للسسزي إفحسساي  
معهزم حج ينهر صدقي لدي ، فلسهللا أن  الرص:، فلم   ن للبعثة فا دأي. ووجهللا اللزوي أن الرصول إنيا قال ألحد: ا،نر يف

يقسسول:   أ،نسسر مسسا ي اسسب تلسسي، ألن  سسرخ تسسري الواجسسب جسسا ز، و  اسسب تلسسي حسسج يثبسست تنسسدي الوجسسوب ابلمسسرع، و  
يثبسسست المسسسرع مسسسا دمسسست ي أ،نسسسر، ألن  بسسسو  المسسسرع ،نسسسري    سسسروري. وظسسساهرهم املا ريديسسسة و عسسسض المسسسافعية تلسسس  هسسسذا 

 ا صتد ل. 
اترأي جسوااب مقنعسا، صسوى أن إمساي ا سرم  يف اإلرشساد أجساب: أبن هسذا ممسبخ اإللسزاي ألن وجسوب التومسس: يف وي أر لألشس 

املعهسزأي ،نسسري    سسروري   حمالسسة، فل سسن دتساه الرصسسول أن يقسسول:   أ مسس: يف املعهسسزأي مسا ي اسسب نيلسس  تلسسي تقسسم، و  
إىل  ر يسسب مقسسدما ، فسسوان   أر بهسسا. و بعسسهللا تلسس  هسسذا  اسسب تلسسي تقسسم مسسا ي أ،نسسر، أل،سسهللا وجسسوب ،نسسري، والننسسري حيتسساك

اجلواب مجيل املت ل    عده من األشاترأي مث: البيذاوي والعذد والتفتزال. وقال ا ن ترفة يف المام:: إ،هللا اتباش  لزوي 
 اإلفحاي فم يزي: المبهة  : يع  ها  يننا و ينهم، فلم حيص: دفل اإلش ال وكمي ا ن ترفة رد مت  ن. 

والنساهر أن مسسراد إمسساي ا سرم  أن يسسسق  اصسستد ل املعتزلسسة أل،فسسهم تلسس  الوجسسوب العقلسي  سست حض ا صسستد ل ابألدلسسة  
 المرتية وهو مطلو نا. 

 وأان أرى أن ي ون اجلواب أبحد  ريق :    
 

 1067صفحة : 
 
غاء إليسهللا، والننسر يف معهز سهللا، وأ،سهللا لسو ي أوهل ا ابملنل وهو أن مننل أن ي ون وجوب مساع دتوأي الرصول متوقفا تل  اإلصس  

يثبسست وجسسوب نيلسس  ابلعقسس: يلسسزي إفحسساي الرصسسول،  سس: ،سسدتي أن نيلسس  أمسسر  بسست ابلمسسرا ل السسيت  عاقسسب ورودهسسا  سس  البمسسر، 
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عيث قد تلم ك: من لهللا تمقة ابملد،ية البمرية أبن دتاأي أ وا إىل النام يف تصور خمتلفة، ودتسووم واحسدأي: كس: يقسول إ،سهللا 
مسسن تنسسد هللا ليسسدتو النسسام إىل مسسا يريسسده هللا مسسنهم، فاصسستقر يف ،فسسوم البمسسر كلهسسم أن هنالسس  إميسساان وكفسسرا، وتسساأي  مبعسسوث

وار باقسسا، اصسستقرارا   اسسدون يف ،فوصسسهم صسسبيم إىل دفعسسهللا، فسسانيا دتسسا الرصسسول النسسام إىل اإلميسسان حذسسر  يف ،فسس  املسسدتو 
ليسهللا وجسواب ا سطرارئ اصست اتهللا والننسر يف األمسر املقسرر يف ،فسوم البمسر، السامل  ل  األخبار املا ية واحملساورا ، فوجسب ت

ولذل  آخذ هللا أه: الفبأي ابإلشراخ ك ا دلت تليهللا ،صوص كثريأي من ال تاب والسنة. ولسذل  فلسو قسدران أحسدا ي وسال  
إلصسغاء إىل الرصسول ألن نيلس  مجاتا  البمر، وي يسبمل لهللا شعور أبن النام آمنوا وكفروا وأ بتوا وتطلوا، ملسا وجسب تليسهللا ا

ا ،سسسياف الذسسروري مفقسسود تنسسده. وتلسس  هسسذا الوجسسهللا ي سسون الوجسسوب تسسري شسسرتي، و  تقلسسي ،نسسري،  سس: هسسو مسسن األمسسور 
 الذرورية اليت   يستطاع دفعها فم تهب أن  قل امل اخذأي  تع د خمالفتها. 

ع ا سسسوادث واألخبسسسار اجلديسسسدأي، واإلصسسسغاء ل سسس: وجلل اجلسسسوا   ابلتسسسسليم، تسسسري أن مسسسا وقسسسر يف جبلسسسة البمسسسر مسسسن اصسسستطم 
صاحب دتوأي، أمر حي : ك: من دتاه الرصول إىل السدين تلس  أن يسست ل ل ممسهللا، ويتلقس  دتو سهللا وحتديسهللا ومعهز سهللا، فسم 
يمعر إ  وقد صسل ت دتو سهللا إىل ،فس  املسدتو، فحركست فيسهللا داتيسة الننسر، فهسو ينهسذب إىل  لقسي السدتوأي، رويسدا رويسدا، 

فسهللا قد وتاها وتل ها تل ا   يستطيل  عده أن يقول: إل   أ،نر املعهزأي، أو   أصغي إىل الدتوأي. فان هو حج اد ،
أتسسرض  عسسد نيلسس  فقسسد اختسسار الع سس  تلسس  اهلسسدى، ف سسان م اخسسذا، فلسسو قسسدران أحسسدا مسسر  رصسسول يسسدتو فمسسغلهللا شسسات: تسسن 

ون خما با، وأن هذا الواحسد وأمثالسهللا إنيا أفحسم الرصسول    عرش أمره واإلصغاء ل ممهللا والننر يف أت الهللا، لسل نا أ،هللا   ي 
  تعط: الرصالة، ول نهللا خسر هديهللا، وصفهللا ،فسهللا. 

و  يرد تلينا أن من مسل دتوأي الرصول فهعس: أصسا عهللا يف أني،يسهللا وأتسرض هساراب حينينسذ،   يتوجسهللا إليسهللا وجسوب املعرفسة، ألن  
 اخذأي تليهللا إنيا مسل فعص ، وكفي  ذا شعورا منهللا  توجهللا الت ليف هذا ما صنل صنعهللا إ   عد أن تلم أ،هللا قد ويو لتوجهللا امل

إليسهللا في سسون م اخسسذا تلسس  اصستحبا هللا الع سس  تلسس  اهلسسدى، ك سا قسسال  عسساىل يف قسسوي ،سو  (وإل كل سسا دتسسووم  أي إىل اإلميسسان  
 لتغفر هلم جعلوا أصا عهم يف آنيا م واصتغموا  يا م). 

 عسسد الرصسس:) دون أن يقسسال:  عسسدهم، لمهت سساي  سسذه القذسسية واصسستقمهلا يف الد لسسة واإلظهسسار يف مقسساي اإل سس ار يف قولسسهللا ( 
 تل  معناها حج  سري مسرى األمثال. 

ومناصسبة التسذيي: ابلوصسف  يف قولسهللا (تزيسسزا ح ي سا): أمسا  وصسف ا  سيم فنسساهرأي، ألن هسذه األخبسار كلهسا دليس: ح  تسسهللا  
تز هللا أن ي ون تالبا من ك:  ريمل فهو تالب من  ريمل املعبودية،   يسسول  عاىل، وأما  وصف العزيز فألن العزيز يناصب 

ت سسا يفعسس:، وتالسسب مسسن  ريسسمل املعقوليسسة إني شسساء أن   ي اخسسذ تبيسسده إ   عسسد األدلسسة والرباهسس  واوئ . و خسسري وصسسف 
 ا  يم ألن إجراء تز هللا تل  هذا الت اي هو أيذا من  روب ا   ة الباهرأي. 

[) هذا اصتدراخ تلس  معسىن أجلره 166مبا أ،زل إلي  أ،زلهللا  عل هللا واملم  ة يمهدون وكف  ابهلل شهيدا](ل ن هللا يمهد  
ال سسمي: ألن مسسا  قسسدي مسسن قولسسهللا (يسسسول  أهسس: ال تسساب) مسسسوف مسسساف  يسسان  عنسستهم وم سسا روم تسسن أن يمسسهدوا  صسسدف 

ا املعسىن يسستلزي أ سم ع سون مسن المسهادأي  صسدف الرصول صل  هللا تليهللا وصلم وصحة ،سبة القرآن إىل هللا  عاىل، ف سان هسذ
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الرصول، وأن نيل  حيزن الرصول صل  هللا تليهللا وصلم، فهاء ا صستدراخ  قولسهللا (ل سن هللا يمسهد). فسان ا صستدراخ  عقيسب 
 ال مي  رفل ما يتوهم  بو هللا أو ،فيهللا. واملعىن: ي يمهد أه: ال تاب ل ن هللا شهد وشهادأي هللا خري من شهادوم. 

    
 

 1068صفحة : 
 
وقد مذ  تند قولهللا  عاىل (واصتمهدوا شهيدين من رجال م) يف صورأي البقرأي، أن حقيقة المهادأي إخبار لتصديمل خمسرب،   

و  ذيب خمرب آخسر. و قسدي أ سا  طلسمل تلس  ا سرب احملقسمل السذي   يتطرفسهللا المس  تنسد قولسهللا  عساىل (شسهد هللا أ،سهللا   إلسهللا إ  
المهادأي يف قولسهللا (ل سن هللا يمسهد) أ لقست تلس  اإلخبسار  نسزول القسرآن مسن هللا إ مقسا جمسالئ، هو) يف صورأي آل ت ران. ف

ألن هذا ا رب  ذ ن  صديمل الرصول و  ذيب معا،ديهللا، وهو إ مف تل  وجهللا ا صتعارأي من اإل سمف ا قيقسي هسو تسري 
ال املرصس:. وتطسف شسهادأي املم  سة تلس  شسهادأي اإل مف الذي يف قولهللا (شهد هللا أ،هللا   إلهللا إ  هو) فا،هللا تل   ريقة اجملس

هللا: لسسزئدأي  قريسسر هسسذه المسسهادأي  تعسسدد المسسهود، وألن شسسهادأي هللا جمسسال يف العلسسم وشسسهادأي املم  سسة حقيقسسة. وإظهسسار فعسس: 
(يمسسهدون) مسسل وجسسود حسسرش العطسسف للتوكيسسد. وحسسرش (ل سسن)  سسس ون النسسون خمفسسف ل سسن املمسسددأي النسسون السسيت هسسي مسسن 

 إنيا خففت  ط: ت لها. أخوا  (إن) و 
 وقولهللا (وكف  ابهلل شهيدا) اري تل  ا حت ال .  
وقولسسهللا (مبسسا أ،سسزل إليسس  أ،زلسسهللا  عل سسهللا) وقسسل حتويسس: يف  ركيسسب اجل لسسة لقصسسد اإلمجسسال السسذي يعقبسسهللا التفصسسي:، لي سسون أوقسسل يف  

 يفسسد املمسسهود  سسهللا إ   سس نا مسسل السسنف . وأصسس: ال سسمي: يمسسهد ة،سسزال مسسا أ،زلسسهللا إليسس   عل سسهللا، ألن قولسسهللا (مبسسا أ،سسزل إليسس ) ي
املمهود فيهللا إنيا جيء ابصم املوصول ليوص:  صلة فيها إمياء إىل املقصود، ومل نيلس  ي يسذكر املقصسود مسن المسهادأي السذي 
هو حمل مدخول الباء  عد مادأي شهد، فت ون مجلة (أ،زلهللا  عل هللا) م  لسة معسىن المسهادأي. وهسذا قريسب مسن التحويس: السذي 

متييز النسبة. وقال الزخممري:  موقل قولهللا (أ،زلهللا  عل هللا) من قولهللا (ل ن هللا يمهد مبا أ،زل إليس ) موقسل  يستع لهللا العرب يف
اجل لسة املفسسرأي أل،سهللا  يسسان للمسهادأي وأن شسهاد هللا  صسسحتهللا أ،سهللا أ،زلسهللا ابلسننم املعهسسز  . فلعلسهللا اعس: مجلسسة (ل سن هللا يمسهد مبسسا 

 إلي )  صحة ما أ،زل إلي ، وما نيكر هللا أترف يف البمتة.  أ،زل إلي ) مستقلة ابلفا دأي، وأن معىن (مبا أ،زل
ومعسىن (أ،زلسسهللا  عل سسهللا) أي متلبسسسا  عل سسهللا، أي ابلغسسا الغايسسة يف ابب ال تسسب السسس اوية، شسسون مسسا ي سسون  علسسم مسسن هللا  عسساىل،  

 عالية. ومعىن نيل  أ،هللا معهز لفنا ومعىن، ف  ا أتهز البلغاء من أه: اللسان أتهز العل اء من أه: ا قا مل ال
 والباء يف قولهللا (وكف  ابهلل شهيدا) لا دأي للتوكيد، وأصلهللا: كف  هللا شهيدا كقولهللا:           
 كف  الميب واإلصمي لل رء انهيا أو يذ ن (كف ) معىن اقتنعوا، فت ون الباء للتعدية.    
ملسسراد ابلسسذين كفسسروا هنسسا أهسس: [) اسسول أن ي سسون ا167(إن السسذين كفسسروا وصسسدوا تسسن صسسبي: هللا قسسد  سسلوا  سسم   عيسسدا] 

ال تسساب، أي اليهسسود، فت سسون اجل لسسة مبنزلسسة الفذل سسة لل سسمي السسسا مل السسراد تلسس  اليهسسود مسسن التحسساور املتقسسدي. وصسسدهم تسسن 
صسسبي: هللا حيت سس: أن ي سسون مسسن صسسد القاصسسر السسذي قيسسام مذسسارتهللا يصسسد   سسسر الصسساد، أي أتر سسوا تسسن صسسبي: هللا. أي 
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عسدي السذي قيسام مذسارتهللا  ذسم الصساد، أي صسدوا النسام. وحسذش املفعسول لقصسد الت ثسري. اإلصمي، أو هو من صسد املت
فقد كان اليهود يتعر ون لل سل   ابلفتنة، ويقوون أوهاي املمرك   ت ذيبهم النيب صل  هللا تليهللا وصلم. واول أن ي ون 

آن، فت ون اجل لة اصتيننافا ا تدا يا، ا،تق: إليهللا املراد ابلذين كفروا املمرك ، ك ا هو الغالب يف إ مف هذا الوصف يف القر 
مبناصسسبة ا سسوض يف منسساواأي أهسس: ال تسساب لفصسسمي. وصسسدهم تسسن صسسبي: هللا، أي صسسدهم النسسام تسسن السسدخول يف اإلصسسمي 

 ممهور. 
ة تلس  والذمل ال فر أل،هللا  ياع تن اإلميان، الذي هو  ريمل ا ري والسعادأي، فا مف الذمل تل  ال فر اصتعارأي مبني 

 اصتعارأي الطريمل املستقيم لفميان. 
ووصف الذمل ابلبعيد مل أن البعد من صفا  املسافا  هسو اصستعارأي البعسد لمسدأي الذسمل وك السهللا يف ،وتسهللا، عيسث    

يسدرخ مقسسداره، وهسسو  مسسبيهللا شسسا ل يف كممهسسم: أن يمسسبهوا  لسسوغ ال  سال مبسسا يسسدل تلسس  املسسسافا  والنهسسائ  كقسسوهلم:  عيسسد 
 عيد القعسر، و   ايسة لسهللا، و  تايسة لسهللا، ورجس:  عيسد اهل سة، و عيسد املرمس ، و  منهس  ل بارهسا، وعسر   صساح: لسهللا، الغور، و 

 وقوهلم: هذا إتراف يف كذا. 
ومن  ديل مناصبتهللا هنا أن الذمل ا قيقي ي ون يف الفيايف واملوامي، فانيا اشتد التيهللا والذمل  عد صاحبهللا تن املع سور،  

 ابلبعيد  عاهد للحقيقة، وإمياء إىل أن يف إ مقهللا تل  ال فر واجله: ،قم ترفيا.  ف ان يف وصفهللا
    
 

 1069صفحة : 
 
[ إ   ريمل جهنم خالدين فيها أ دا وكان نيلس  168(إن الذين كفروا وظل وا ي ي ن هللا ليغفر هلم و  ليهديهم  ريقا]  

   عيدا)، ألن السامل يبقسب معرفسة جسزاء هسذا الذسمل فبينتسهللا [) اجل لة  يان جل لة (قد  لوا  م169تل  هللا يسريا]
 هذه اجل لة. 

وإتادأي املوصول وصسلتهللا دون أن يسذكر  س ريهم لتبسىن تليسهللا صسلة (وظل سوا)، وألن يف   ريسر الصسلة  نديسدا تلسيهم. واسيء  
ال فسر يف قولسهللا (إن السذين كفسسروا تلس  السوجه  يف املسراد مسن السذين كفسروا يف اويسة السيت قبلهسا أن ي سون تطسف النلسم تلس  

وظل وا) إما أن يراد  هللا ظلم النف ، وظلم النيب واملسل  ، ونيل  الم مل أبه: ال تاب؛ وإما أن يسراد  سهللا المسرخ، ك سا هسو 
شا ل يف اصتع ال القرآن كقولهللا (إن المرخ لنلم تنيم)، في ون من تطف األخص تل  األتم يف األ،سواع؛ وإمسا أن يسراد 

تل  النام، كنل هم النيب صل  هللا تليهللا وصلم ةخراجهللا من أر هللا، و ليب النام تليهللا، وتري نيل ، وظل هسم  هللا التعدي 
املسسس من   تعسسسذيبهم يف هللا، وإخسسسراجهم، ومصسسسادروم يف أمسسسواهلم، ومعسسساملتهم ابلنفسسساف والسسسسدرية وا سسسداع؛ وإمسسسا أن يسسسراد  سسسهللا 

 أ،هللا ظلم وتدوان. ار  اب املفاصد واجلرا م مما اصتقر تند أه: العقول 
وقولسهللا (ي ي سسن هللا ليغفسسر هلسسم) صسسيغة جحسسود، وقسسد  قسسدي  يا سسا تنسسد قولسسهللا  عسساىل (مسسا كسسان لبمسسر أن ي  يسسهللا هللا ال تسساب) يف  

صورأي آل ت ران، فهي  قتذي حتقيمل النفي، وقد ،في تن هللا أن يغفر هلم حتذيرا من البقاء تلس  ال فسر والنلسم، ألن هسذا 
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 يسسن  أبشسداص معسسروف ، فسان هسسم أقلعسوا تسسن ال فسر والنلسسم ي ي و،سوا مسسن السذين كفسسروا وظل سسوا. ا  سم ،سسي  ابلوصسف وي
ومعىن ،في أن يهديهم  ريقا: إن كان  ريقسا يسوي القيامسة فهسو وا سح: أي   يهسديهم  ريقسا يوصسلهم إىل م سان إ   ريقسا 

اهسدان الصسرال املسستقيم). فنفسي هسديهم إليسهللا إ،سذار يوص: إىل جهسنم. واسول أن يسراد مسن الطريسمل اوئ  يف السد،يا، كقولسهللا (
أبن ال فر والنلم من شو  ا أن وي سا تلس  القلسب  غمساوأي متنعسهللا مسن وصسول اهلسدى إليسهللا، ليحسذر املتلسب  ابل فسر والنلسم 

سسري من التوت: فيه ا، فلعلهللا أن يصبح و  خملص لهللا منه ا. و،في هدى هللا إئهم تل  هذا الوجهللا جمسال تقلسي يف ،فسي  ي
أصباب اهلدى عسب قا،ون حصول األصباب وحصول آجلرها  عسدها. وتلس  أي ا حت سال  فتو سة ال سافر النساي ابإلميسان 
مقبولة، وكثريا ما آمن ال افرون الناملون وحسن إميا م، وآئ  قبول التو ة، وكذل  مماهدأي الواقل، مما يهدي إىل  وي: 

 با، أي (الذين آمنوا مث كفروا) اوية. هذه اوية، و قدي ،نري هذه اوية قري
وقولهللا (إ   ريمل جهنم) اصتثناء متص: إن كان الطريمل الذي ،في هديهم إليهللا الطريسمل ا قيقسي، ومنقطسل إن أريسد ابلطريسمل  

 األول اهلدى. ويف هذا ا صتثناء  كيد الميء مبا يمبهللا  ده: ألن ال مي مسوف لف،ذار، وا صتثناء فيسهللا را حسة إ  ساع،
مث إنيا مسل املستثىن  ب  أ،هللا من قبي: اإل،ذار. وفيسهللا و سم أل،سهللا اصستثىن مسن الطريسمل املع سول (ليهسديهم)، ولسي  اإلقحساي  سم 

 يف  ريمل جهنم  دي ألن اهلدي هو إرشاد الذال إىل امل ان احملبوب. 
 يعهسسسزه شسسسيء، وإني هسسسم تبيسسسده ولسسسذل  تقبسسسهللا  قولسسسهللا (وكسسسان نيلسسس ) أي اإلقحسسساي  سسسم يف  ريسسسمل النسسسار تلسسس  هللا يسسسسريا إني   

 يصرفهم إىل حيث يماء. 
(ئ أيها النام قد جاءكم الرصول اب مل من ر  م فومنوا خريا ل م وإن   فروا فان هلل ما يف الس اوا  واألرض وكان هللا  

 [)  عسسد اصسستفراغ ا سسوار مسسل أهسس: ال تسساب، مث خطسساب أهسس: ال فسسر مبسسا هسسو صسساا ألن ي سسون شسسامم170تلي سسا ح ي سسا]
أله: ال تاب، وجهللا ا طاب إىل النام مجيعا: لي ون  ذييم و كيدا ملا صبقهللا، إني قد ويسو مسن القسوارع السسالفة مسا قامست 
 هللا ا هة، وا سعت احملهة، ف ان املقاي لألمر اب باع الرصول واإلميان. وكسذل  شسون ا طيسب إنيا ويسو  األمسساع، و ،ست 

، وما يتقدمهللا ابملقدمة. تل  أن ا طاب  يا أيها النام يعين خصوص املمرك  الطباع. ويس   هذا ابملقصد من ا طاب
 يف الغالب، وهو املناصب لقولهللا (فومنوا خريا ل م). 

    
 

 1070صفحة : 
 
والتعريسسسسف يف (الرصسسسسول) للعهسسسسد، وهسسسسو املعهسسسسود  سسسس  ظهسسسسرا،يهم. (وا سسسسمل) هسسسسو المسسسسريعة والقسسسسرآن، و(مسسسسن ر  سسسسم) متعلسسسسمل   

للحمل، و(من) لم تداء اجملالي فيه ا، و عدية جاء إىل   ري املدا ب   رتيب هلسم يف اإلميسان ألن ب(جاءكم)، أو صفة 
الذي ايء مهت ا  نام ي ون حقا تليهم أن يتبعوه، وأيذا يف  ريمل اإل افة من قولسهللا (ر  سم)  رتيسب جلن ملسا  سدل تليسهللا 

ر ابإلميان مفرتا تل  ها هللا اجل :  قولهللا (فآمنوا خريا من اختصاصهم  ذا الدين الذي هو آ  من ر م، فلذل  أم ابألم
 ل م). 
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وا،تصب (خريا) تل   علقهللا مبحذوش  لي ا ذش يف كممهم ل ثرأي ا صستع ال، فهسرى جمسرى األمثسال، ونيلس  في سا دل  
ر  ن أيب تل  األمر والنهي من ال مي تو(ا،تهوا خريا ل م)، ووراءخ أوصل ل ، أي  خر، وحسب  خريا ل ، وقول ت 

 ر يعة:          
فواتديهللا صرحيت مال                       أو الر   ينه ا. أصهم فنصبهللا مما ي وتلف فيهللا تن العرب، وا فسمل تليسهللا أ  سة   

النحو، وإمنا اختلفوا يف احملذوش: فهعلهللا ا لي: وصيبويهللا فعم أمرا مدلو  تليهللا من صياف ال مي،  قديره: أيت أو أقصد، 
: أل،  ملا قلت لهللا: ا،تهللا، أو افع:، أو حسب ، فو،ت حت لهللا تل  شيء آخر أفذ: لهللا. وقال الفراء من ال وفي : هو قا 

يف مثلهللا صفة مصسدر حمسذوش، وهسو   يتسو   في سا كسان منتصسبا  عسد  سي، و  في سا كسان منتصسبا  عسد تسري متصسرش، تسو: 
فة مل خربها، والتقدير: ي ن خريا. وتنسدي: أ،سهللا منصسوب وراءخ وحسب . وقال ال سا ي وال وفيون: ،صب   ان حمذو 

تلسس  ا سسال مسسن املصسسدر السسذي  ذسس نهللا الفعسس:، وحسسده، أو مسسل حسسرش النهسسي، والتقسسدير: فسسآمنوا حسسال كسسون اإلميسسان خسسريا، 
وحسب  حال كون ا كتفاء خريا، و   فع: كسذا حسال كسون ا ،تهساء خسريا. وتسود ا سال إىل مصسدر الفعس: يف مثلسهللا كعسود 

ذ ري إليهللا يف قولهللا (اتدلوا هو أقرب للتقوى)،   صي ا وقسد جسرى هسذا جمسرى األمثسال، وشسون األمثسال قسوأي اإلاسال. وقسد ال
 قال  ذل   عض ال وفي  وأ و البقاء. 

 وقولهللا (وإن   فروا) أريد  هللا أن  بقوا تل  كفركم.  
اجلسواب حمسذوش ألن التقسدير: إن   فسروا فسان وقولهللا (فان هلل ما يف الس اوا  واألرض) هو دليس: تلس  جسواب المسرل، و  

هللا تسسين تسسن إميسسا، م ألن هلل مسسا يف السسس اوا  ومسسا يف األرض، وصسسر  مبسسا حسسذش هنسسا يف صسسورأي الزمسسر يف قولسسهللا  عسساىل (إن 
  فسسروا فسسان هللا تسسين تسسن م) وفيسسهللا  عسسريض ابملدسسا ب ، أي أن كفسسركم   يفلسست م مسسن تقا سسهللا، أل، سسم تبيسسده، ألن لسسهللا مسسا يف 

  اوا  وما يف األرض. الس
(ئ أه: ال تاب    غلوا يف دين م و   قولوا تل  هللا إ  ا مل إمنسا املسسيح تيسس  ا سن مسرمي رصسول هللا وكل تسهللا ألقاهسا إىل  

 مرمي ورو  منهللا) اصتينناش ا تدا ي خبطاب موجهللا إىل النصارى خاصة. 
 وخو بوا  عنوان أه: ال تاب  عريذا أب م خالفوا كتا م.  
وقرينة أ م املراد هي قولهللا (إمنا املسيح تيس   ن مرمي رصسول هللا إىل قولسهللا أن ي سون تبسدا هلل) فا،سهللا  يسان لل سراد مسن إمجسال  

قولهللا (   غلوا يف ديسن م و   قولسوا تلس  هللا إ  ا سمل) وا تسد ت مسوتنتهم ابلنهسي تسن الغلسو ألن النصسارى تلسوا يف  عنسيم 
 علوه جللث اوهلة. تيس  فادتوا لهللا  نوأي هللا، وج

والغلو:  اول ا د املولوش، ممتمل من تلوأي السهم، وهي منته  ا،دفاتهللا، واصتعري للزئدأي تل  املطلوب من املعقول، أو  
املمسروع يف املعتقسدا ، واإلدراكسسا ، واألفعسال. والغلسسو يف السدين أن ينهسسر املتسدين مسسا يفسو  ا سسد السذي حسسدد لسهللا السسدين. 

،هللا أص: ل ثري من  مهلم و  ذيبهم للرصس: الصسادق . وتلسو أهس: ال تساب  ساولهم ا سد السذي  لبسهللا و اهم تن الغلو أل
ديسسنهم مسسنهم: فسساليهود  ولبسسوا اب بسسساع التسسوراأي وحمبسسة رصسسوهلم، فتهسساولوه إىل  غذسسسة الرصسس: كعيسسس  وحم سسد تليه سسا السسسسمي، 

هللا أو كو،سسهللا ا سسن هللا، مسسل ال فسسر مبح سسد صسسل  هللا تليسسهللا والنصسسارى  ولبسسوا اب بسساع املسسسيح فتهسساولوا فيسسهللا ا سسد إىل دتسسوى إهليتسس
 وصلم. 
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 وقولهللا (و   قولوا تل  هللا إ  ا مل) تطف خاص تل  تاي لمهت اي ابلنهي تن ا فباء المنيل.  
وفعسسس: القسسسول إنيا تسسسدي عسسسرش (تلسسس ) دل تلسسس  أن ،سسسسبة القا سسس: القسسسول إىل اجملسسسرور ب(تلسسس ) ،سسسسبة كاني سسسة، قسسسال  عسسساىل  

تل  هللا ال ذب). ومعىن القول تلس  هللا هنسا: أن يقولسوا شسيينا يزت سون أ،سهللا مسن ديسنهم، فسان السدين مسن شسو،هللا أن (ويقولون 
 يتلق  من تند هللا. 

    
 

 1071صفحة : 
 
 وقولهللا (إمنا املسيح تيس  ا ن مرمي) مجلة مبينة للحد الذي كان الغلو تنده، فا،هللا جم :؛ ومبينة لل راد من قول ا مل.   
ا  تنسسزل مسسن السسيت قبلهسسا منزلسسة البيسسان فصسسلت تنهسسا. وقسسد أفسساد  اجل لسسة قصسسر املسسسيح تلسس  صسسفا   سسمث: صسسفة ول و سس 

الرصالة، وصفة كو،هللا كل ة هللا ألقيت إىل مرمي، وصفة كو،هللا روحا من تند هللا. فالقصر قصر موصوش تل  صفة. والقصد 
جها تن كنهها؛ فان هذه الصفا  جل تسة لعيسس ، وهسم من هذا القصر إ طال ما أحد هللا تلوهم يف هذه الصفا  تلوا أخر 

مثبتون هلا فم ين ر تليهم وصف تيس   ا، ل نهم  اولوا ا سد احملسدود هلسا فهعلسوا الرصسالة البنسوأي، وجعلسوا ال ل سة احتساد 
لسس  مسسا  سسهللا حقيقسسة اإلهليسسة  عيسسس  يف  طسسن مسسرمي فهعلسسوا تيسسس  ا نسسا هلل ومسسرمي صسساحبة هلل صسسبحا،هللا، وجعلسسوا معسسىن السسرو  ت

   و،ت حقيقة املسيح يف  طن مرمي من ،ف  اإلهلية. 
والقصر إ ايف، وهو قصر إفراد، أي تيس  مقصور تل  صفة الرصالة وال ل ة والرو ،   يتهاول نيل  إىل ما يزاد تل   

  ل  الصفا  من كون املسيح ا نا هلل واحتاد اإلهلية  هللا وكون مرمي صاحبة. 
هللا وصسسسف جسساء التعبسسسري  سسسهللا يف األانجيسس:؛ ففسسسي صسسدر إتيسسس: يوحنسسسا  يف البسسدء كسسسان ال ل سسسة، ووصسسف املسسسسيح أب،سسهللا كل سسسة  

وال ل ة كان تند هللا، وكان ال ل ة هللا مث قال وال ل ة صار جسدا وح:  يننا  . وقد ح اه القسرآن وأ بتسهللا فسدل تلس  أ،سهللا 
وين، وهسو املعسرب تنسهللا يف ا صسطم  ب(كسسن). مسن ال ل سا  اإلتيليسة، ف عسىن نيلس  أ،سهللا أ سر كل سسة هللا. وال ل سة هسي الت س

فا مف ال ل ة تلس  الت سوين جمسال، ولسي  هسو   ل سة، ول نسهللا  علسمل القسدرأي. ووصسف تيسس   سذل  أل،سهللا ي ي سن لت وينسهللا 
التو ري الناهر املعروش يف   وين األجنة، ف ان حدو هللا  تعلمل القسدرأي، في سون يف (كل تسهللا) يف اويسة جمسالان: جمسال حسذش، 

 صتعارأي صار حقيقة ترفية. وجمال ا
ومعسىن (ألقاهسا إىل مسسرمي) أوصسلها إىل مسرمي، وروتسسي يف الذس ري  ،يسث لفسس  ال ل سة، وإ  فسان املسسراد منهسا تيسسس ، أو أراد   

 كل ة أمر الت وين. ووصف تيس  أب،هللا رو  هللا وصف وقل يف األانجي:. وقد أقره هللا هنا، فهو مما ،زل حقا. 
من هللا أن روحهللا من األروا  اليت هي تناصر ا ياأي، ل نها ،سبت إىل هللا أل ا وصلت إىل مرمي  ومعىن كون تيس  روحا 

 دون   ون يف ،طفة فبهذا امتال تن  قية األروا . ووصف أب،هللا مبتدأ مسن جا،سب هللا، وقيس:: ألن تيسس  ملسا تلبست تلس  
: الرو  النفدة. والعرب  س ي السنف  روحسا والسنفخ ،فسهللا املل ية وصف أب،هللا رو ، كون حنوظ ا يوا،ية جمردأي تنهللا. وقي:

 روحا. قال نيو الرمة يذكر لرفيقهللا أن يوقد انرا عطب:          
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 فقلت لهللا ارفعها إلي  فوحيها                       روح  واقتتهللا هلا قيتة قدرا  أي  نفد   .   
 تل  التقادير.  و لقيب تيس  ابلرو   فحت  هللا تبارا  األانجي:. و(من) ا تدا ية 
فان قلت: ما ح  ة وقسوع هسذين الوصسف  هنسا تلس  مسا فيه سا مسن شسبهة  سلت  سا النصسارى، وهسم وصسف املسسيح يف  

مجلة القصر مبث: ما وصف  هللا حم د صل  هللا تليهللا وصلم يف قولهللا  عساىل (قس: إمنسا أان  مسر مسثل م يسوح  إيل) ف سان أصسر  
 يف  يان العبودية، وأ،ف  للذمل. 

ت: ا   ة يف نيل  أن هذين الوصف  وقعا يف كمي اإلتي:، أو يف كمي ا واري  وصفا لعيس  تليهللا السمي، وكاان قل 
مفهوم  يف لغة املدا ب  يومينذ، فل ا  غري  أصساليب اللغسا  وصساء الفهسم يف إدراخ ا قيقسة واجملسال  سسرب الذسمل إىل 

ل  ا طو يف التووي:، أي أن قصارى ما وقل لدي م من كمي األانجي: هو النصارى يف صوء و عه ا فوريد التنبيهللا تل  ني
 وصف املسيح   ل ة هللا و رو  هللا، ولي  يف شيء من نيل  ما ي دي إىل اتتقاد أ،هللا ا ن هللا وأ،هللا إلهللا. 

اية مسن التنبيسهللا تلس  و صدير مجلة القصر أب،هللا (رصول هللا) ينادي تل  وصف العبودية إني   يرص: اإللهللا إهلا مثلهللا، ففيهللا كف 
 معىن ال ل ة والرو . 

(فومنوا ابهلل ورصلهللا و   قولوا  م ة ا،تهوا خريا ل م إمنا هللا إلهللا واحد صبحنهللا أن ي ون لهللا ولد لسهللا مسا يف السس اوا  ومسا يف  
 [)   171األرض وكف  ابهلل وكيم]

 
 1072صفحة : 

 
و ح ك: ما  ينهللا هللا من وحدا،يتهللا، و نزيههللا، وصدف رصلهللا، يتفسرع  الفاء للتفريل تن مجلة القصر وما  نيت تليهللا. أي إنيا  

أن آمركم ابإلميسان ابهلل ورصسلهللا. وأمسروا ابإلميسان ابهلل مسل كسو م مس من ، أي النصسارى، أل سم ملسا وصسفوا هللا مبسا   يليسمل فقسد 
املقصسود، وهسذا هسو النساهر تنسدي. وأريسد أفسدوا اإلميسان، ولي سون األمسر ابإلميسان ابهلل متهيسدا لألمسر ابإلميسان  رصسلهللا، وهسو 

ابلرصسس: مجسسيعهم، أي     فسسروا  واحسسد مسسن رصسسلهللا. وهسسذا مبنزلسسة ا حسسبام تسسن أن يتسسوهم متومهسسون أن يعر سسوا تسسن اإلميسسان 
  رصالة تيس  تليهللا السمي مبالغة يف ،في اإلهلية تنهللا. 

شسسسعارا للنصسسسارى يف ديسسسنهم ك ل سسسة المسسسهادأي تنسسسد  وقولسسسهللا (و   قولسسسوا  م سسسة) أي    نطقسسسوا  سسسذه ال ل سسسة، ولعلهسسسا كا،سسست 
املسل  ، ومسن توا سدهم اإلشسارأي إىل التثليسث ابألصسا ل الثم سة: اإل ساي وا نصسر والبنصسر. واملقصسود مسن اويسة النهسي تسن 

هي النطمل ابملمتهر من مدلول هذه ال ل ة وتن ا تتقاد. ألن أص: ال مي الصدف فم ينطسمل أحسد إ  تسن اتتقساد، فسالن
 هنا كناية ةرادأي املعىن و لمهللا. واملدا ب  قولهللا (و   قولوا) خصوص النصارى. 

و( م ة) خرب مبتدأ حمذوش كان حذفهللا ليصلح ل : ما يصلح  قديره مسن مسذاهبهم مسن التثليسث، فسان النصسارى ا سطر وا  
ردود مسن أقسواهلم يف كيفيسة التثليسث ممسا يف حقيقة  ثليث اإللهللا ك ا صيوم، فيقدر املبتدأ احملذوش تل  حسب مسا يقتذسيهللا املس

يصح اإلخبار تنهللا  لف  ( م ة) من األمساء الدالة تل  اإللهللا، وهي تدأي أمساء. ففي اويسة األخسرى (لقسد كفسر السذين قسالوا 
،  إن هللا جللسث  م سة). ويف آيسة آخسر هسذه السسورأي (أأ،ست قلست للنسام اختسذول وأمسي إهلس  مسن دون هللا)، أي إهلس  مسل هللا
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ك ا صيوم، فاجمل وع  م ة: ك: واحد منهم إلهللا؛ ول نهم يقولون: إن جم وع الثم ة إلهللا واحد أو احتد  الثم ة فصسار إلسهللا 
واحد. قال يف ال ماش: ( م ة) خسرب مبتسدأ حمسذوش. فسان صسحت ا  ايسة تسنهم أ سم يقولسون: هسو جسوهر واحسد و م سة 

 وهلة  م ة اه. أقا،يم، فتقديره هللا  م ة وإ  فتقديره ا
والتثليث أص: يف تقيدأي النصارى كلهم، ول نهم خمتلفون يف كيفيتهللا. و،مو من اتتقاد قدماء اإلهلي  من ،صسارى اليسوانن  

أن هللا  عاىل  جللوث  ، أي أ،هللا جوهر واحد، وهذا اجلوهر جم وع  م ة أقا،يم، واحدها أقنوي  ذم اهل زأي وص ون القاش. 
كل ة رومية، وفسره القاموم ابألص:، وفسره التفتزال يف كتاب املقاصد ابلصفة. وينهر أ،هللا معرب    قال يف القاموم: هو

كل ة  قنوي  قاش معقد ته ي  وهو ا صم، أي ال ل ة. وتسربوا تسن جم سوع األقسا،يم الثم سة  عبسارأي  آاب ا نسا روحسا قدصسا  
 لذا  أو الوجود القدمي وهو األب وهو أص: املوجودا . وهذه األقا،يم يتفرع  عذها تن  عض: فاألقنوي األول أقنوي ا

 واألقنوي الثال أقنوي العلم، وهو ا  ن، وهو دون األقنوي األول، ومنهللا كان  د ري مجيل القوى العقلية.  
 واألقنوي الثالث أقنوي الرو  القدم، وهو صفة ا ياأي، وهي دون أقنوي العلم ومنها كان إااد تاي احملسوصا .  
وقد أمهلوا نيكر صفا   قتذيها اإلهلية، مثس: القسدي والبقساء، و ركسوا صسفة ال سمي والقسدرأي واإلرادأي، مث أرادوا أن يتسوولوا مسا  

يقل يف اإلتي: كم صفا  هللا فس وا أقنوي الذا  ابألب، وأقنوي العلم اب  ن، وأقنسوي ا يساأي ابلسرو  القسدم، ألن اإلتيس: 
أ لمل اصسم ا  سن تلس  املسسيح رصسولهللا، وأ لسمل السرو  القسدم تلس  مسا  سهللا كسون املسسيح يف  طسن أ لمل اصم األب تل  هللا، و 

مرمي، تل  أ م أرادوا أن ينبهوا تل  أن أقنوي الوجود هو مفيض األقنوم  اوخرين فراموا أن يدلوا تلس  تسدي  خسر  عسض 
لد  . ومسوا أقنوي العلم ابل ل ة ألن من تبارا  الصفا  تن  عض فعربوا ابألب وا  ن،  ك ا ترب الفمصفة اليوانن ابلتو 

اإلتي: إ مف ال ل ة تل  املسيح، فورادوا أن املسيح منهر تلم هللا، أي أ،هللا يعلم ما تل هللا هللا ويبلغهللا، وهو معىن الرصالة 
تلسسيهم املعسسال إني كسسان العلسسم يسسوي  سسدوين األانجيسس: م لسسم ابأللفسساظ ا صسسطمحية للح  سسة اإلهليسسة الروميسسة، فل سسا اشسستبهت 

 أخذوا ابلنواهر فاتتقدوا أن األرابب  م ة وهذا أص: النصرا،ية، وقار وا تقيدأي المرخ. 
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مث جرهم الغلو يف  قدي  املسيح فتومهوا أن تلم هللا احتد ابملسيح، فقالوا: إن املسسيح صسار انصسو هللا  هسوات، ابحتساد أقنسوي   

وأقنسسوي واحسسد، مث ،مسسو  فسسيهم تقيسسدأي ا لسسول، أي حلسسول هللا يف املسسسيح  عبسسارا  متنوتسسة، مث العلسسم  سسهللا، فاملسسسيح جسسوهران 
اتتقدوا احتاد هللا ابملسيح، فقالوا: هللا هو املسيح. هذا أص: التثليث تند النصارى، وتنهللا  فرتت مذاهب  م ة أشار إىل 

إن هللا هو املسيح ا ن مرمي وقولهللا أأ،ت قلت للنسام اختسذول  مجيعها قولهللا  عاىل (و   قولوا  م ة وقولهللا لقد كفر الذين قالوا
 وأمي إهل  من دون هللا) وكا،وا يقولون: يف تيس   هو ية من جهة األب وانصو ية أي إ،سا،ية من حهة األي. 

لطان وظهر ابإلص ندرية راهب امسهللا  آريوم  قال ابلتوحيد وأن تيسس  تبسد هللا خملسوف، وكسان يف لمسن  قسسطنطينوم صس 
 بسسل مقالسسة  آريسسوم  ، مث رأى خمالفسسة  327السسروي ابل القسسسطنطينية  . فل سسا  سسدين قسسسطنطينوم املسسذكور ابلتصسسرا،ية صسسنة 
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معنم الرهبان لهللا فوراد أن يوحسد كل ستهم، فه سل جم عسا مسن تل ساء النصسارى يف أواخسر القسرن الرا سل مسن التساريخ املسسيحي، 
النصارى فوجسدهم خمتلفس  اختمفسا كثسريا ووجسد أكثسر  ا فسة مسنهم تلس  قسول واحسد وكان يف هذا اجمل ل تو ألفي تاي من 

  ممثا ة و ذعة تمر تاملا فوخذ قوهلم وجعلهللا أص: املسيحية و،صره، وهذه الطا فة  لقب  املل ا،ية  ،سبة لل ل . 
الجتسهللا امتسزاك ا  سر ابملساء، وا فمل قسوهلم تلس  أن كل سة هللا احتسد  إلسسد تيسس ، و ق صست يف انصسو هللا، أي إ،سسا،يتهللا، وم 

فصسسسار  ال ل سسسة نياات يف  طسسسن مسسسرمي، وصسسسار   لسسس  السسسذا  ا نسسسا هلل  عسسساىل، فاإللسسسهللا جم سسسوع  م سسسة أشسسسياء: األول األب نيو 
 الوجود، والثال ا  ن نيو ال ل ة، أي العلم، والثالث رو  القدم. 

د   سسسس  الرهبسسسسان. فاليعقو يسسسسة، ويسسسسس ون اون  مث حسسسد ت فسسسسيهم فرقسسسسة اليعقو يسسسسة وفرقسسسسة النسسسسسطورية يف جمسسسامل أخسسسسرى ا،عقسسسس 
أر سسودك   ، ظهسسروا يف أواصسس  القسسرن السسسادم املسسسيحيي، وهسسم أصسسبمل مسسن النسسسطورية؛ قسسالوا: ا،قلبسست اإلهليسسة   سسا ودمسسا؛ 
فصار اإللهللا هو املسيح فألج: نيل  صدر  تن املسيح خوارف العادا  من إحيساء املسو   وإ سراء األك سة واأل سرص فوشسبهللا 

نل هللا  عاىل مما يعهز تنهللا تري هللا  عساىل. وكسان ،صسارى ا بمسة يعاقبسة، وصسنتعرض لسذكرها تنسد قولسهللا  عساىل (لقسد  صنعهللا ص
 كفر الذين قالوا إن هللا هو املسيح ا ن مرمي) يف صورأي املا دأي، وتند قولهللا  عاىل (فاختلف األحزاب من  ينهم). 

مل اإلشراف ك ا  مرف الم   من كسوأي مسن  لسور، فاملسسيح إ،سسان، والنسطورية قالت: احتد  ال ل ة إلسد املسيح  طري 
وهو كل ة هللا، فلذل  هو إ،سسان إلسهللا، أو هسو لسهللا نيا يتسان نيا  إ،سسا،ية وأخسرى إهليسة، وقسد أ لسمل تلس  السر ي  السديين هلسذه 

بسسان النسسسطوري  النحلسسة لقسسب  جسسا ليمل  . وكا،سست النحلسسة النسسسطورية تالبسسة تلسس  ،صسسارى العسسرب. وكسسان رهبسسان اليعاقبسسة وره
يتسسسا قون لبسسث كسس: فريسسمل تلتسسهللا  سس  قبا سس: العسسرب. وكسسان األكاصسسرأي محسساأي للنسسسطورية، وقياصسسرأي السسروي محسساأي لليعقو يسسة. وقسسد 
شسساتت النصسسرا،ية  نحلتيهسسا يف   سسر، و غلسسب، ور يعسسة، و سسم، وجسسذاي، و نسسو ، وكلسسب، وتسسران، والسسي ن، والبحسسرين. وقسسد 

قولسسهللا  عسساىل (و   قولسسوا  م سة) وإ يا،سسهللا تلسس  هسسذه املسذاهب كلهسسا. فللسسهللا هسسذا اإلتهسسال  سسطت هسسذا لسسيعلم حسسسن اإلاسال يف 
 العل ي. 

 والقول يف ،صب (خريا) من قولهللا (ا،تهوا خريا ل م) كالقول يف قولهللا  عاىل (فآمنوا خريا ل م).  
نسا قصسر إ سايف، أي لسي  هللا والقصر يف قولهللا (إمنا هللا إلهللا واحد) قصر موصوش تل  صسفة، ألن (إمنسا) املقصسور، وهسو ه 

  ثم ة. 
وقولسسهللا (صسسبحا،هللا أن ي سسون لسسهللا ولسسد) إظهسسار لغلطهسسم يف أفهسسامهم، ويف إ مقسساوم لفسس  األب وا  سسن كيف سسا كسسان حم له سسا  

أل  سسا إمسسا  سسملة وإمسسا إيهامهسسا، ف ل سسة (صسسبحا،هللا)  فيسسد قسسوأي التنزيسسهللا هلل  عسساىل تسسن أن ي سسون لسسهللا ولسسد، والد لسسة تلسس  تلسس  
فان اإلهليسة  نسايف ال سون أاب واختساني ا سن،  صستحالة الفنساء، وا حتيساك، وا ،فصسال، وامل  ا لسة لل دلوقسا  تسن هللا مثبتيهللا، 

 عاىل. والبنوأي  ستلزي  بو  هذه املستحيم  ألن النس: قا،ون كول لل وجودا     ة اصتبقاء النوع، والنام يتطلبو سا 
 ا ا،فصال املولود تن أ يهللا، وفيها أن ا  ن مما : أل يهللا فو وه مما : لهللا   حمالة. لذل ، ولفتا،ة تل  لوالي ا ياأي، وفيه
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و(صبحان) اصم مصدر صبح، ولي  مصدرا، أل،هللا ي يس ل لهللا فع: صاي. وجزي ا سن جسين أب،سهللا تلسم تلس  التسسبيح، فهسو   

قدي ال مي تليهللا تنسد قولسهللا  عساىل (قسالوا صسبحا،    تلسم من أتمي األجنام، وهم ممنوع من الصرش للعل ية والزئدأي. و 
 لنا إ  ما تل تنا) يف صورأي البقرأي. 

 وقولهللا (أن ي ون لهللا ولد) متعلمل ب(صبحان) عرش اجلر، وهو حرش (تن) حمذوفا.  
سس اوا  ومسا ومجلة (لهللا ما يف الس اوا  وما يف األرض)  علي: لقولسهللا (صسبحا،هللا أن ي سون لسهللا ولسد) ألن السذي لسهللا مسا يف ال 

يف األرض قسد اصسستغىن تسسن الولسسد، وألن مسسن يسزتم أ،سسهللا ولسسد لسسهللا هسسو ممسا يف السسس اوا  واألرض كاملم  سسة أو املسسسيح، فال سس: 
 تبيده ولي  ا  ن  عبد. 

وقولسسهللا (وكفسس  ابهلل وكسسيم)  سسذيي:، والوكيسس: ا سساف ، واملسسراد هنسسا حسساف  مسسا يف السسس اوا  واألرض، أي املوجسسودا  كلهسسا.  
عول (كف ) للع وي، أي كف  ك: أحد، أي فتوكلوا تليهللا، و   توكلوا تل  من  زت و،هللا ا نا لهللا. و قسدي ال سمي وحذش مف

 تل  هذا البكيب تند قولهللا  عاىل (وكف  ابهلل وليا وكف  ابهلل ،صريا) يف هذه السورأي. 
د سسهللا ويسسست رب فسيحمسسرهم إليسسسهللا (لسسن يسسستن ف املسسسيح أن ي سسون تبسسدا هلل و  املم  سسة املقر سسسون ومسسن يسسستن ف تسسن تبا 

[ فومسا السسذين آمنسوا وت لسوا الصسسا ا  فيسوفيهم أجسورهم ويزيسسدهم مسن فذسلهللا وأمسسا السذين اصستن فوا واصسست ربوا 172مجيعسا]
[) اصسسستينناش واقسسسسل موقسسسل حتقيسسسسمل مجلسسسة (لسسسسهللا مسسسسا يف 173فيعسسسذ م تسسسسذااب ألي سسسا و  اسسسسدون مسسسن دون هللا وليسسسسا و  ،صسسسسريا]

 أو موقل ا صتد ل تل  ما  ذ نتهللا مجلة (صبحا،هللا أن ي ون لهللا ولد). الس اوا  وما يف األرض) 
وا صتن اش: الت رب وا متناع أب،فة، فهو أشد من ا صت بار. و،في اصستن اش املسسيح: إمسا إخبسار تسن اتسباش تيسس   

ال إل تبسسد هللا آاتل أب،سسهللا تبسسد هللا، وإمسسا احتهسساك تلسس  النصسسارى مبسسا يوجسسد يف أانجسسيلهم. قسسال هللا  عسساىل ح ايسسة تنسسهللا (قسس
ال تساب) إأ. ويف ،صسوص اإلتيسس: كثسري ممسسا يسدل تلس  أن املسسسيح تبسد هللا وأن هللا إهلسسهللا ور سهللا، ك سا يف جمادلتسسهللا مسل إ لسسي ، 

 فقد قال لهللا املسيح  للرب إهل   سهد وإئه وحده  عبد  . 
ة تليهللا: ألن التن ري هنا أظهر يف العبودية، وتدل تن  ريمل اإل افة يف قولهللا  تبدا هلل  فوظهر ا رش الذي  قدر اإل اف 

أي تبدا من مجلة العبيد، ولو قال: تبد هللا ألومهت اإل افة أ،هللا العبد ا صيص، أو أن نيل  تلم لهللا. وأمسا مسا ح س  هللا 
 ة. تن تيس  تليهللا السمي يف قولهللا قال (إل تبد هللا آاتل ال تاب) فأل،هللا ي ي ن يف مقاي خطاب من ادتوا لهللا اإلهلي

وتطف املم  ة تل  املسيح مل أ،هللا ي يتقدي نيكسر ملسزاتم املمسرك  أبن املم  سة  نسا  هللا حسج يتعسرض لسرد نيلس ، إدمساك  
لقصد اصتقصاء ك: من ادتيت لسهللا  نسوأي هللا، ليمس لهللا ا سرب  نفسي اصستن افهللا تسن أن ي سون تبسدا هلل، إني قسد  قسدي قبلسهللا قولسهللا 

العرب: إن املم  ة  نا  هللا من ،ساء اجلن، وأل،هللا قد  قدي أيذا قولسهللا (لسهللا مسا يف (صبحا،هللا أن ي ون لهللا ولد)، وقد قالت 
السسس اوا  ومسسا يف األرض)، ومسسن أفذسس: مسسا يف السسس اوا  املم  سسة، فسسذكروا هنسسا للد لسسة تلسس  اتسسبافهم ابلعبوديسسة. وإن 

ولسد) كسان تطسف (و  املم  سة  جعلت قولهللا (لن يستن ف املسيح) اصتد   تل  ما  ذس نهللا قولسهللا (صسبحا،هللا أن ي سون لسهللا
املقر سسون) حمسست م للتت سسيم كقولسسهللا (الرمحسسان السسرحيم) فسسم د لسسة فيسسهللا تلسس   فذسسي: املم  سسة تلسس  املسسسيح، و  تلسس  الع سس ؛ 
وحمت م للبقي إىل ما هو األوىل  ع   ا  م يف أوهاي املدا ب ، وإىل هذا األخري مال صاحب ال ماش ومثلسهللا  قولسهللا 
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 س  تنس  اليهسسود و  النصسارى حسج  تبسل ملسستهم) وجعس:، اويسة دلسيم تلسس  أن املم  سة أفذس: مسن املسسسيح،  عساىل (ولسن  ر 
وهسسو قسسول املعتزلسسة  تفذسسي: املم  سسة تلسس  األ،بيسساء، ولتسسم أن تلسسم املعسسال   يقتذسسي تسسري نيلسس ، وهسسو  ذسسييمل لواصسسل، فسسان 

 ال مي حمت : لوجوه، ك ا تل ت، فم ينهض  هللا ا صتد ل. 
    
 

 1075صفحة : 
 
واتلم أن  فذي: األ،بياء تل  املم  ة مطلقا هو قول مجهسور أهس: السسنة، و فذسي: املم  سة تلسيهم قسول مجهسور املعتزلسة   

والبسسساقمل وا لي سسسي مسسسن أهسسس: السسسسنة، وقسسسال قسسسوي ابلتفصسسسي: يف التفذسسسي:، و،سسسسب إىل  عسسسض املا ريديسسسة، وي يذسسسب  نيلسسس  
  ا سس: وراء ا سسوض فيهسسا، وقسسد  سس  النسسيب صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم تسسن ا سسوض يف  فا سس: التفصسسي:، واملسسسولة اجتهاديسسة، و 

 األ،بياء، ف ا ظن  اب وض يف التفا :    األ،بياء و   خملوقا  تاي آخر   صلة لنا  هللا. 
دأي املم  ة: جربي: و(املقر ون)، حيت : أن ي ون وصفا كاشفا، وأن ي ون مقيدا، فرياد  م امللقبون  ابل رو ي   وهم صا 

وإصرافي: ومي ا ي: وتزرا ي:. ووصفهم ابل رو ي  وصف قدمي وقسل يف  يست ،سسب إىل أميسة ا سن أيب الصسلت. وقسد قسالوا: 
إ،هللا وصف ممتمل من كرب مرادش قرب، وليد فيهللا صيغتا مبالغة، وهي ل،ة فعول وئء النسب. والذي أظن أن هذا اللف  

لوقوع هذا اللف  يف التوراأي يف صفر الموي  ويف صفر ا روك، وأ،هللا يف العربا،ية مبعسىن القسرب، ،ق: إىل العر ية من العربا،ية: 
فلذل  تدل تنهللا القرآن وجاء مبرادفهللا الفصيح فقال (املقر ون)، وتليهللا ف ن دو م من املم  ة يثبت هلم تدي ا صتن اش 

 تن العبودية هلل  د لة األحرى. 
د سهللا) اويسة ختلسص إىل وديسد املمسرك  ك سا أ،بسو تنسهللا قولسهللا (وأمسا السذين اصستن فوا واصست ربوا وقولهللا (ومسن يسستن ف تسن تبا 

 فيعذ م تذااب ألي ا و  ادون هلم من دون هللا وليا و  ،صريا). 
و  ري اجل ل يف قولهللا (فسيحمرهم) تا د إىل تري مذكور يف ال مي،  : إىل معلوي من املقاي، أي فسيحمسر النسام إليسهللا  
يعا ك ا دل تليهللا التفصي: املفرع تليهللا وهو قولهللا (فومسا السذين آمنسوا وت لسوا الصسا ا ) اأ. و س ري (و  اسدون) تا سد مج

إىل (السسذين اصسستن فوا واصسست ربوا)، أي   اسسدون وليسسا حسس  حيمسسر هللا النسسام مجيعسسا. واسسول أن يعسسود إىل السسذين (اصسستن فوا 
  إىل تريهم، منصواب، فان لف  مجيل لهللا اصتع ا   مجة: منها أن ي ون وصفا واصت ربوا) وي ون (مجيعا)، مبعىن جم وت

مبعسسىن اجملت سسل، ويف كسسمي ت سسر للعبسسام وتلسسي:  مث جينت سسال وأمرك سسا مجيسسل  أي متفسسمل جم سسوع، في سسون منصسسواب تلسس  ا سسال 
 ولي   كيدا. ونيكر فريمل امل من  يف التفصي: يدل تل  أحد التقديرين. 

ها إتطاء الميء وافيا، أي لا دا تلس  املقسدار املطلسوب، وملسا كسان حتقسمل املسساواأي وفس  لقلسة املسوالين تنسدهم، والتوفية أصل 
و تت ادهم تل  ال ي:، جعلوا حتقمل املساواأي مبقدار فيهللا فذ: تل  املقدار املساوي، أ لقت التوفية تل  إتطاء املعادل؛ 

شعيب (أوفوا ال ي: و    و،وا من املدسرين) ولذل  قال هنا (ويزيدهم و قا : اب سران وابلغل، قال  عاىل ح اية تن 
 من فذلهللا)، وهذه التوفية والزئدأي يرجعان إىل  قدير يعل هللا هللا  عاىل. 
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وقولسسهللا (و  اسسدون هلسسم مسسن دون هللا وليسسا ،صسسريا)  صسسي  هلسسم إني قسسد تسسرش تنسسد العسسرب وتسسريهم، مسسن أمسسم نيلسس  العصسسر،  
   األولياء والنصراء لي فوا تنهم املصا ب ابلقتال أو الفداء، قال النا غة. ا تت اد تند الذيمل تل

           
عملسن رحلسة ،صسسر وا سن صسسيار ولسذل  كثسسر يف القسرآن ،فسسي السويل، والنصسسري، والفسداء (فلسسن يقبس: مسسن أحسدهم مسس:ء األرض   

 نيهبا ولو افتدى  هللا أولين  هلم تذاب أليم وما هلم من انصرين). 
[ فومسا السذين أمنسوا ابهلل واتتصس وا  سهللا فسسيدخلهم 174النام قد جاءكم  رهن من ر  م وأ،زلنا إلي م ،ورا مبينا] (ئ أيها 

[) فذل سسة لل سمي السسسا مل مبسسا هسسو جسسامل لألخسسذ ابهلسسدى و،بسسذ 175يف رمحسة منسسهللا وفذسس: ويهسسديهم إليسسهللا صسسرا ا مسسستقي ا]
 :. فاجل لة اصتينناش وإقبال تل  خطاب النام كلهم  عسد أن  الذمل، مبا اشت : تليهللا القرآن من د  : ا مل وكبح البا

كان ا طاب موجها إىل أه: ال تاب خاصة. والربهان: ا هة، وقد وصص اب هة الوا حة الفاصسلة، وهسو تالسب مسا 
 يقصد  هللا يف القرآن، وهلذا مس  ح  اء اإلصمي أج: أ،واع الدلي:،  رهاان. 

النور املب  فهو القرآن لقولهللا؛ (وأ،زلنا) والقول يف (جاءكم) كالقول يف ،نريه املتقدي يف قولهللا  واملراد هنا د  : النبوءأي. وأما 
 (قد جاءكم الرصول اب مل من ر  م)؛ وكذل  القول يف (أ،زلنا إلي م). 

    
 

 1076صفحة : 
 
هللا (ئ أيهسسا النسسام) مسسن اخسستمش و(أمسسا) يف قولسسهللا (فامسسا السسذين آمنسسوا ابهلل) اسسول أن ي سسون للتفصسسي::  فصسسيم ملسسا دل تليسس  

الفسرف والنزتسا :  س  قا سس: للربهسان والنسور، وم سسا ر جاحسد، وي سون معسسادل هسذا المسمل حمسسذوفا للتهويس:، أي: وأمسا السسذين  
كفروا فم  س: تنهم، واول أن ي ون (أما) جملرد المرل دون  فصي:، وهو شسرل لع سوي األحسوال، ألن (أمسا) يف المسرل 

 ن شيء  ويف هذه ا الة    فيد التفصي: و   طلب معاد . مبعىن  مه ا ي ن م
 وا تتصاي: اللوني، وا تتصاي ابهلل اصتعارأي للوني  دينهللا، و قدي يف قولهللا (واتتص وا عب: هللا مجيعا) يف صورأي آل ت ران.  
 واإلدخال يف الرمحة والفذ: تبارأي تن الر  .  
اجلسسار واجملسسرور ب(يهسسدي) فهسسو ظسسرش لغسسو، و(صسسرا ا) مفعسسول (يهسسدي)،  وقولسهللا (ويهسسديهم إليسسهللا صسسرا ا مسسستقي ا):  علسسمل 

 واملعىن يهديهم صرا ا مستقي ا ليصلوا إليهللا، أي إىل هللا، ونيل  هو مت ناهم، إني قد تل وا أن وتدهم تنده. 
ي ي سن هلسا  (يستفتو،  ق: هللا يفتي م يف ال ملة إن امرؤ هل  لي  لهللا ولد ولهللا أخت فلها ،صف ما  رخ وهو ير هسا إن 

ولد فان كا،تا ا نت  فله ا الثلثان مما  رخ وإن كا،وا إخوأي رجا  و،سساء فللسذكر مثس: حس  األ،ثيس  يبس  هللا ل سم أن  ذسلوا 
[)   مناصسسبة  سس  هسذه اويسسة و سس  السسمم قبلهسسا، فوقوتهسا تقبهسسا   ي سسون إ  ألجسس: ،زوهلسسا 176وهللا   س: شسسيء تلسسيم]

هذه السورأي مل مناصبتها وية ال ملة السسا قة يف أ نساء نيكسر الفسرا ض؛ ألن يف هسذه اويسة  يساان تقب ،زول ما  قدمها من 
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 قيقسة ال ملسسة أشسسار إليسسهللا قولسسهللا  عسساىل (لسي  لسسهللا ولسسد)، وقسسد  قسسدي يف أول السسسورأي أ،سهللا أ سسمل ابل ملسسة املالسس  السسذي لسسي  لسسهللا 
 والد، وهو قول اجل هور ومال   ن أ، . 

 عذسسهللا يف آيسسة أول هسسذه السسسورأي، مث إن النسسام صسسولوا رصسسول هللا صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم تسسن صسسورأي  فح سسم ال ملسسة قسسد  سس  
أخرى من صور ال ملة. و بت يف الصحيح أن الذي صولهللا هو جا ر  ن تبد هللا قال: تادل رصول هللا وأ و   ر ماشي  

ب تلي و وءه فوفقت وقلت: كيسف أصسنل يف  ين صل ة فوجدال مغ   تلي فتو و رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم وص
يف مايل فامنا ير ين كملة. فنزل قولهللا  عاىل (يستفتو،  قس: هللا يفتسي م يف ال ملسة) اويسة. وقسد قيس:: إ سا ،زلست ورصسول هللا 

 صل  هللا تليهللا وصلم متههز  هة الوداع يف قذية جا ر  ن تبد هللا. 
د  سسسهللا مجسسسل،  سسس: أريسسسد  سسسهللا جسسسن  السسسسا ل ، تلسسس  تسسسو:  مسسسا ابل أقسسسواي فذسس ري اجل اتسسسة يف قولسسسهللا (يسسسستفتو، ) تسسسري مقصسسسو  

يمب ون شرو ا  وهذا كثري يف ال سمي. واسول أن ي سون السس ال قسد   سرر وكسان آخسر السسا ل  جسا ر  سن تبسد هللا فتسوخر 
د أن يوصي مبالهللا، اجلواب ملن صول قبلهللا، وته: البيان لهللا أل،هللا وقت ا اجة أل،هللا كان ينن ،فسهللا ميتا من نيل  املرض وأرا

 في ون من  خري البيان إىل وقت ا اجة. 
والتعبري  صيغة املذارع يف مادأي الس ال  ريقة ممهورأي، تو:(يسولو،  تن األهلة، ويسولو،  مسانيا ينفقسون). ألن شسون  

تلبسة اصستع ال  الس ال يت رر، فماع إيراده  صيغة املذارع، وقد يغلب اصتع ال  عض صيغ الفع: يف  عض املواقل، ومنسهللا
املذارع يف الدتاء يف مقاي اإل، سار: كقسول تا مسة  يسرحم هللا أاب تبسد الرمحسان    عسين ا سن ت سر  ، وقسوهلم  يغفسر هللا لسهللا  . 
ومنهللا تلبة املا ي مل   النافية يف الدتاء إنيا ي   رر  ؛ تو(فم رجل). تل  أن ال ملة قد   رر فيها الس ال قب: ،زول 

. وقد قال ت ر  ن ا طساب: مسا راجعست رصسول هللا يف شسيء مسراجعيت إئه يف ال ملسة، ومسا أتلس  يل رصسول اوية و عدها
هللا صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم يف شسسيء مسسا أتلسس  يل فيهسسا حسسج  عسسن يف تسسري وقسسال ي فيسس  آيسسة الصسسيف السسيت يف آخسسر صسسورأي 

 ، ) وفع: (يفتي م). النساء. وقولهللا (يف ال ملة) يتنالتهللا يف التعلمل ك: من فع: (يستفتو 
وقد مس  النيب صل  هللا تليهللا وصلم هذه اوية آبية الصيف، وترفت  ذل ، ك سا ترفست آيسة ال ملسة السيت يف أول السسورأي  

آبيسسة المسستاء، وهسسذا يسسدلنا تلسس  أن صسسورأي النسسساء ،زلسست يف مسسدأي متفرقسسة مسسن المسستاء إىل الصسسيف وقسسد  قسسدي هسسذا يف افتتسسا  
 السورأي. 

    
 

 1077صفحة : 
 
وقد روي: أن هذه اوية يف ال ملة ،زلت يف  ريمل حهة الوداع، و  يصسح نيلس  ألن حهسة السوداع كا،ست يف لمسن السربد   

أل،سسهللا   شسس  أن تسسزوأي  بسسوخ وقعسست يف وقسست ا سسر حسس   ا سست الث سسار، والنسسام حيبسسون املقسساي يف مثسسارهم وظمهلسسم، ونيلسس  
شتنرب وهو وقت  يب البسسر والر سب، وكا،ست صسنة  سسل وكا،ست يقتذي أن   ون تزوأي  بوخ يف تو شهر أتسط  أو ا

يف رجب و،سزل فيهسا قولسهللا  عساىل (وقسالوا    نفسروا يف ا سر). مث كا،ست حهسة أيب   سر يف نيي القعسدأي مسن  لس  السسنة، صسنة 
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افسمل  سل، ونيل  يوافمل دجنرب. وكسان حسج رصسول هللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم حهسة السوداع يف نيي ا هسة مسن صسنة تمسر فيو 
 تو شهر دجنرب أيذا. 

وتن ت ر  ن ا طاب: أ،هللا خطب فقال   مث لو  ينها رصول هللا ل ان أحب إيل من الد،يا وما فيها: اجلد. وال ملة،  
وأ واب الراب  . ويف رواية وا مفة. وخطب أيذا فقال: وهللا إل مسا أدع  عسدي شسيينا هسو أهسم إيل مسن أمسر ال ملسة. وقسال 

صسسحا ة: ألقذسس  يف ال ملسسة قذسساء  تحسسدث  سسهللا النسسساء يف خسسدورها. وأ،سسهللا كتسسب كتسسااب يف نيلسس  ف  سسث يف جم سسل مسسن ال
 يستدري هللا فيهللا، فل ا  عن دتا ابل تاب ف حاه. 

ولي  حتري ت سر يف أمسر ال ملسة  تحسري يف فهسم مسا نيكسره هللا  عساىل يف كتا سهللا ول نسهللا يف ا،سدراك مسا ي يسذكره القسرآن حتست مسا  
وقسسد نيكسسر القسسرآن ال ملسسة يف أر سسل آئ : آيسسيت هسسذه السسسورأي املسسذكور فيهسسا لفسس  ال ملسسة، وآيسسة يف أول هسسذه  نيكسسره ابلقيسسام.

السورأي وهي قولهللا (فان ي ي ن لهللا ولد وور هللا أ واه فألمهللا الثلث). وآية آخر األ،فال وهي قولهللا (وأولسوا األرحساي  عذسهم أوىل 
ي. و  شسس  أن كسس: فريذسسة لسسي  فيهسسا ولسسد و  والسسد فهسسي كملسسة  سسبعض يف كتسساب هللا) تنسسد مسسن رأى  سسوارث نيوي األرحسسا

 اب  فاف، فوما الفريذة اليت لي  فيها ولد وفيها والد فاجل هور أ ا ليست   ملة. وقال  عض املتقدم : هي كملة. 
صسر، إني قسد تلسم املسستفتون وأمره أبن ايب  قولهللا (هللا يفتي م) للتنويهللا  مون الفريذة، فتقدمي املسسند إليسهللا لمهت ساي   للق 

 أن الرصول   ينطمل إ  تن وحي، فهم ملا اصتفتوه فامنا  لبوا ح م هللا، فاصناد اإلفتاء إىل هللا  نويهللا  ذه الفريذة. 
واملراد ابألخت هنا األخت المقيقة أو اليت لألب يف تدي المقيقة  قرينة خمالفة ،صيبها لنصسيب األخست لسألي املقصسودأي  

ملة األوىل. و قرينة قولهللا (وهو ير ها) ألن األ  لألي   يرث مجيل املسال إن ي ي سن ألختسهللا لسألي ولسد إني لسي  لسهللا يف آية ال 
 إ  السدم. 

وقولسسهللا (إن امسسرؤ هلسس )  قسسديره: إن هلسس  امسسرؤ، فسسامرؤ خمسسرب تنسسهللا ب(هلسس ) يف صسسياف المسسرل، ولسسي  (هلسس )  وصسسف  
 ما. ل(امرؤ) فلذل  كان ا مرؤ املفروض هنا جنسا تا

وقولهللا (وهسو ير هسا) يعسود الذس ري فيسهللا تلس  لفس  (امسرؤ) الواقسل يف صسياف المسرل، املفيسد للع سوي: نيلس  أ،سهللا وقسل يف صسياف  
المسسرل لفسس  (امسسرؤ) ولفسس  (أ ) أو(أخسست)، وكلهسسا ، سسرا  واقعسسة يف صسسياف المسسرل، فهسسي تامسسة مقصسسود منهسسا أجنسسام 

خسست معينسسة قسسد ور سست، فل سسا قسسال (وهسسو ير ها)كسسان الذسس ري مسدلو وا، ولسسي  مقصسسودا  سسا شسسدص معسس  قسسد هلسس ، و  أ
املرفوع راجعا إىل (امرؤ)   إىل شدص مع  قد هل ؛ إني لي  ملفهسوي اللفس  هنسا فسرد معس  فسم يمس : تليس  أبن قولسهللا 

إىل  (امسسرؤ هلسس ) يتوكسسد  قولسسهللا (وهسسو ير هسسا) إني كيسسف يصسسري اهلالسس  وارجل. وأيذسسا كسسان الذسس ري املنصسسوب يف (ير هسسا) تا سسدا
مفهوي لف  أخت   إىل أخت معينة، إني لي  ملفهوي اللف  هنا فرد مع ، وتلم مسن قولسهللا (ير هسا) أن األخست إن  وفيست 
و  ولسد هلسسا ير هسا أخوهسسا، واأل  هسسو السوارث يف هسسذه الصسسورأي، وهسي ت سس  السيت قبلهسسا. فالتقسسدير: ويسرث األخسست امسسرؤ إن 

وأي من قولهللا (ولهللا أخت)، وهذا إاسال  سديل، ومسل تايسة إاساله فهسو يف تايسة هل ت أختهللا وي ي ن هلا ولد. وتلم معىن اإلخ
الو و ، فم يمس : أبن األخست كا،ست وار سة ألخيهسا ف يسف تساد تليهسا الذس ري أبن ير هسا أخوهسا املسوروث، و صسري هسي 

: املسرء اهلالس  ير سهللا وار سهللا مورو ة، ألن هذا   يفر هللا تاي ابلعر ية، وإمنسا يتسوهم نيلس  لسو وقسل اهللس  وصسفا  مسرع؛ أبن قيس:
 وهو يرث وار هللا إن ما  وار هللا قبلهللا. والفرف    ا صتع ال  رشيمل يف العر ية. 
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وقولهللا (يب  هللا ل م أن  ذلوا) امتنان، وأن ( ذلوا)  علي: ل(يبس ) حسذفت منسهللا السمي، وحسذش اجلسار مسل (أن) شسا ل.   

 لوقوتسهللا؛ ألن البيسان ينسايف التذسلي:، فحسذفت   النافيسة، وحسذفها موجسود يف مواقسل مسن  واملقصود التعليس:  نفسي الذسمل  
 كممهم إنيا أ ذح املعىن، ك ا ورد مل فع: القسم يف تو:          

 فآلينا تليها أن  باتا أي أن    باع، وقولهللا:            
      آليت حب العراف الدهر أ ع هللا وهذا كقول ت رو  ن كلثوي:       
،سسسسزلتم منسسسسزل األ سسسسياش منسسسسا                      فعهلنسسسسا القسسسسرى أن  مسسسست وان أي أن    مسسسست وان ابلبدسسسس:، وهسسسسذا  ويسسسس:   

ال وفي ، و ول البصريون اوية والبيت و،نا رمها تل   قدير مذاش يدل تليهللا السياف هو املفعول ألجلهللا، أي كراهة أن 
  ذلوا، و ذل  قدرها يف ال ماش. 

جعسسس:  عسسض املفسسسسرين (أن  ذسسسلوا) مفعسسو   سسسهللا ل(يبسسس ) وقسسال: املعسسسىن أن هللا في سسسا  ينسسهللا مسسسن الفسسسرا ض قسسد  سسس  ل سسسم  وقسسد 
 سمل م السذي كنستم تليسهللا يف اجلاهليسة، وهسذا  عيسد؛ إني لسي  مسا فعلسوه يف اجلاهليسة  سم  قبس: جمسيء المسريعة، ألن قسسس ة 

 ينسهللا إ  إنيا كسسان فيهسا حرمسان ملسن هسسو حقيسمل ابمل اصساأي واملسسربأي، املسال ليسست مسن األفعسسال املمست لة تلس  صسفة حسسسن وقبسيح 
وألن املصدر مل (أن) يتع  أن ي ون مبعىن املسستقب:، ف يسف يصسح أن يسراد ب(أن  ذسلوا)  سم  قسد مذس ، وصسيهيء 

  لئدأي  يان هلذا تند قولهللا  عاىل (أن  قولوا إمنا أ،زل ال تاب تل   ا فت  من قبلنا) يف صورأي األ،عاي.
وتن ت ر أ،هللا كان إنيا قرأ هذه اوية يقول  اللهم من  ينت لهللا ال ملة فلم  ب  يل  رواه الطربي، ويف صنده ا،قطساع، وقسد  

  عفوه. 
وقولسسهللا (وهللا   سس: شسسيء تلسسيم)  سسذيي:. ويف هسسذه اويسسة إيسسذان خبسستم ال سسمي، كقولسسهللا (هسسذا  يسسان للنسسام ولينسسذروا  سسهللا) اويسسة،  

 مي صاحب موص  (نيل   وي: ما ي  سطل تليهللا صربا). فت نين خبتاي السورأي. وكقولهللا  عاىل يف ح اية ك
و  نين خبتاي التنزي: إن صح أ ا آخر آية ،زلت ك سا نيلس  يف  عسض السروائ ، وإنيا صسح نيلس  فسم أرى اصسطم  تل ساء  

  لدان تل  أن وت وا  قرير دروصهم  قوهلم (وهللا أتلم) إ   ي نا مبحاكاأي ختم التنزي:. 
  سم هللا الرمحن الرحيم  
 صورأي املا دأي  
هذه السورأي مسيت يف كتب التفسري، وكتب السنة،  سورأي املا دأي: ألن فيها قصة املا دأي اليت أرصلها ا واريون من تيسس   

 تليهللا السمي، وقد اختصست  سذكرها. ويف مسسند أمحسد  سن حنبس: وتسريه وقعست  سس يتها صسورأي املا سدأي يف كسمي تبسد هللا  سن
 ت ر، وتا مة أي امل من ، وأمساء  نت يزيد، وتريهم. فهذا أشهر أمسا ها. 

 و س   أيذا صورأي العقود: إني وقل هذا اللف  يف أوهلا.  
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و س   أيذا املنقذأي. ففي أح اي ا ن الفرم: روي تن النيب صل  هللا تليهللا وصلم قال  صسورأي املا سدأي  سدت  يف مل سو   
 الس اوا  املنقذأي  . 

 أي أ ا  نقذ صاحبها من أيدي مم  ة العذاب.  قال: 
ويف كتاب كنائ  األدابء ألمحد اجلرجسال  يقسال: فسمن   يقسرأ صسورأي األخيسار، أي   يفسي ابلعهسد، ونيلس  أن الصسحا ة  

 ر ي هللا تنهم كا،وا يس ون صورأي املا دأي صورأي األخيار  . قال جرير:          
  يقران  سورأي األخسسيار وهسي مد،يسة اب فساف، روي أ سا ،زلست منصسرش                    إن البعيث وتبد آل متات      

رصسسول هللا صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم مسسن ا ديبيسسة،  عسسد صسسورأي امل تحنسسة، في سسون ،زوهلسسا  عسسد ا ديبيسسة مبسسدأي، ألن صسسورأي امل تحنسسة 
ديبيسة، وقسد جاء سهللا امل منسا  مهساجرا ، و لسب ،زلت  عد رجوع رصول هللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم إىل املدينسة مسن صسلح ا 

 منهللا املمركون إرجاتهن إليهم ت م  مرول الصلح، فونين هللا لل  من   عدي إرجاتهن  عد امتحا ن. 
روى ا سسن أيب حسساث تسسن مقا سس: أن آيسسة (ئ أيهسسا السسذين آمنسسوا ليبلسسو، م هللا  مسسيء مسسن الصسسيد إىل تسسذاب ألسسيم) ،زلسست تسساي  

  الباتسسث للسسذين قسسالوا: إن صسسورأي العقسسود ،زلسست تسساي ا ديبيسسة. ولسسي  وجسسود  لسس  اويسسة يف هسسذه السسسورأي ا ديبيسسة فلعسس: نيلسس
 مبقتض أن ي ون ا تداء ،زول السورأي صا قا تل  ،زول اوية إني قد  لحمل اوية  سورأي ،زلت متوخرأي تنها. 

 سم ديسن م) ،زلست يسوي ترفسة يف تساي حهسة ويف اإل قان: إ ا ،زلت قب: صورأي النساء، ول ن صح أن آيسة (اليسوي أك لست ل 
 الوداع. ولذل  اختلفوا يف أن هذه السورأي ،زلت متتا عة أو متفرقة، و  ينبغي البدد يف أ ا ،زلت منه ة. 
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  وقسد روي تسن تبسسد هللا  سن ت سسرو وتا مسة أ سا آخسسر صسورأي ،زلسست، وقسد قيسس:: إ سا ،زلست  عسسد النسساء، ومسسا ،سزل  عسسدها إ  

صورأي  راءأي،  ناء تل  أن  راءأي آخر صورأي ،زلت، وهو قول الرباء  ن تالب يف صحيح البداري. ويف مسند أمحد تن تبد 
هللا  سن ت سسرو، وأمسسساء  نسست يزيسسد: أ سسا ،زلسست ورصسسول هللا يف صسسفر، وهسسو تلسس  انقتسسهللا العذسسباء، وأ سسا ،زلسست تليسسهللا كلهسسا. قسسال 

 ري رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم إىل حهة الوداع. الر يل  ن أ، : ،زلت صورأي املا دأي يف مس
ويف شسسعب اإلميسسان، تسسن أمسسساء  نسست يزيسسد: أ سسا ،زلسست مبسسىن. وتسسن حم سسد  سسن كعسسب: أ سسا ،زلسست يف حهسسة السسوداع  سس  م سسة  

واملدينسسة. وتسسن أيب هريسسرأي: ،زلسست مرجسسل رصسسول هللا مسسن حهسسة السسوداع يف اليسسوي الثسسامن تمسسر مسسن نيي ا هسسة. و سسعف هسسذا 
 يث. وقد قي:: إن قولهللا  عاىل (و  ارمن م شنآن قوي أن صدوكم تن املسهد ا راي) أ،زل يوي فتح م ة. ا د

ومن النام من روى تن ت ر  ن ا طاب: أن صورأي املا دأي ،زلت ابملدينة يف يوي ا نس . وهنالس  روائ  كثسريأي أ سا ،زلست  
 روك إىل حهة الوداع. تاي حهة الوداع؛ في ون ا تداء ،زوهلا ابملدينة قب: ا 

وقسسد روي تسسن جماهسسد: أ،سسهللا قسسال: (اليسسوي يسسين  السسذين كفسسروا مسسن ديسسن م إىل تفسسور رحسسيم) ،سسزل يسسوي فسستح م سسة. ومثلسسهللا تسسن  
 الذحاخ، فيقتذي قوهل ا أن   ون هذه السورأي ،زلت يف فتح م ة وما  عده. 
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ئ أهس: ال تساب قسد جساءكم رصسولنا يبس  ل سم  وتن حم د  ن كعب القرظي: أن أول ما ،سزل مسن هسذه السسورأي قولسهللا  عساىل ( 
 كثريا مما كنتم ختفون من ال تاب إىل قولهللا صرال مستقيم) مث ،زلت  قية السورأي يف ترفة يف حهة الوداع. 

وينهر تندي أن هذه السورأي ،زل  عذها  عد  عض صسورأي النسساء، ويف نيلس  مسا يسدل تلس  أن رصسول هللا صسل  هللا تليسهللا  
أمسر العسرب وأمسر املنسافق  وي يبسمل يف تنساد اإلصسمي إ  اليهسود والنصسارى. أمسا اليهسود فأل سم خمتلطسون  وصلم قد اصستقاي لسهللا

ابملسل   يف املدينة وما حوهلا، وأما النصسارى فسألن فتسو  اإلصسمي قسد  لغست ختسوي مل هسم يف حسدود المساي. ويف حسديث 
 لهللا وي يبمل إ  مل  تسان ابلماي كنا خناش أن ع ينا. ت ر يف صحيح البداري: وكان من حول رصول هللا قد اصتقاي 

وقد امتال  هذه السورأي اب ساع ،طاف اجملادلة مل النصارى، واختصار اجملادلة مل اليهود، ت ا يف صورأي النساء. مما يدل   
 تل  أن أمر اليهود أخذ يف  راجل ووهن، وأن ا ختمل مل النصارى أصبح أشد منهللا من نيي قب:. 

صورأي النساء حترمي الس ر تند الصلوا  خاصة، ويف صورأي املا دأي حترميهللا  تاات، فهذا متوخر تن  عض صورأي النساء   ويف  
 حمالة. ولي  يلزي أن    نزل صورأي حج ينتهي ،زول أخرى  : اول أن  نزل صوراتن يف مدأي واحدأي. 

من أحوال املنافق  وصسورأي املا سدأي    سذكر مسن أحسواهلم وهي، أيذا، متوخرأي تن صورأي  راءأي: ألن  راءأي  مت : تل  كثري  
إ  مرأي، ونيل  ي نين أبن النفاف ح  ،زوهلسا قسد ا،قطسل، أو خذسد  شسوكة أصسحا هللا. وإني قسد كا،ست صسورأي  سراءأي ،زلست يف 

 تاي حج أيب   ر ابلنام، أتين صنة  سل من اهلهرأي. 
وحسب  دليم اشت اهلا تل  آية (اليوي أك لت ل م ديسن م) فم جري أن  عض صورأي املا دأي ،زلت يف تاي حهة الوداع،  

اليت ا فمل أه: األ ر تل  أ ا ،زلت يوي ترفة، تاي حهة الوداع، ك ا يف خرب تن ت ر  ن ا طاب. ويف صورأي املا دأي قولهللا 
 تليهللا وصلم  إن  عاىل (اليوي يين  الذين كفروا من دين م فم ختموهم). ويف خطبة حهة الوداع يقول رصول هللا صل  هللا

 الميطان قد يين  أن يعبد يف  لدكم هذا ول نهللا قد ر ي مبا دون نيل  مما حتقرون من أت ال م  . 
وقسد تسسد  السسورأي ا اديسسة والتسسع  يف تسسدد السسور تلسس   ر يسب النسسزول. تسن جسسا ر  سن ليسسد، ،زلست  عسسد صسورأي األحسسزاب  

 وقب: صورأي امل تحنة. 
ون يف تسسدد اجل هسسور، وما سسة و سسمث وتمسسرون يف تسسد البصسسري ، وما سسة وتمسسرون تنسسد وتسسدد آيهسسا: ما سسة وا نتسسان وتمسسر  

 ال وفي . 
وجعلسست هسسذه السسسورأي يف املصسسحف قبسس: صسسسورأي األ،عسساي مسسل أن صسسورأي األ،عسساي أكثسسسر منهسسا تسسدد آئ : لعسس: نيلسس  ملراتسسساأي  

إحسسسدامها لألخسسسرى يف  لسسس   اشسسست ال هسسسذه السسسسورأي تلسسس  أتسسسراض  مسسسبهللا مسسسا اشسسست لت تليسسسهللا صسسسورأي النسسسساء تسسسوان تلسسس   بيسسس 
 األتراض. 
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وقد احتو  هذه السورأي تلس   مسريعا  كثسريأي  نبس  أب سا أ،زلست  صست  ال شسرا ل اإلصسمي، ولسذل  افتتحست ابلوصساية   
ل  هللا تليسهللا ابلوفاء ابلعقود، أي مبا تاقدوا هللا تليهللا ح  دخوهلم يف اإلصسمي مسن التسزاي مسا يس مرون  سهللا، فقسد كسان النسيب صس

وصلم عخذ البيعة تل  الصمأي والزكاأي والنصح ل : مسسلم، ك سا يف حسديث جسا ر  سن تبسد هللا يف الصسحيح. وأخسذ البيعسة 
تل  النام مبا يف صورأي امل تحنة، ك ا روى تبادأي  ن الصامت. ووقل يف أوهلا قولهللا  عاىل (إن هللا حي م ما يريسد). ف ا،ست 

  العتها  راتة اصتهمل. 
نيكر القر يب أن فيها  سل تمرأي فريذة ليست يف تريها، وهي صبل يف قولهللا (واملندنقة واملوقسونيأي واملبديسة والنطيحسة ومسا و  

أك: السبل وما ني ح تل  النصب وأن  ستقس وا ابألل ي وما تل ستم مسن اجلسوار  م لبس )؛ و عساي السذين أو سوا ال تساب، 
لطهسور إنيا ق ستم إىل الصسمأي،  أي إمتساي مسا ي يسذكر يف صسورأي النسساء  والسسارف واحملصنا  من السذين أو سوا ال تساب، ومتساي ا

والسارقة. و   قتلوا الصيد وأ،تم حري إىل قولهللا (تزيز نيو ا،تقاي) (وما جعس: هللا مسن عسريأي و  صسا بة و  وصسيلة و  حساي)، 
تم إىل الصسسمأي) لسسي  يف القسسرآن نيكسسر لسسألنيان وقولسسهللا  عسساىل (شسسهادأي  يسسن م إنيا حذسسر أحسسدكم املسسو ) اويسسة وقولسسهللا (وإنيا انديسس

 للصلوا  إ  يف هذه السورأي. اه. 
وقسد احتسسو  تلسس  متييسسز ا سسمل مسسن ا سسراي يف املسسوكو  ، وتلسس  حفسس  شسسعا ر هللا يف ا سسج والمسسهر ا سسراي، والنهسسي تسسن   

م، واألمسر ابلعسدل يف ا  سم، واألمسر  عض احملرما  من توا د اجلاهلية مث: األل ي، وفيها شرا ل الو وء، والغس:، والتسي 
ابلصدف يف المهادأي، وأح اي القصاص يف األ،ف  واألتذاء، وأح اي ا را ة، و سلية الرصول صل  هللا تليهللا وصلم تن 
،فاف املنسافق ، وحتسرمي ا  سر وامليسسر، واألميسان وكفاروسا، وا  سم  س  أهس: ال تساب، وأصسول املعاملسة  س  املسسل  ، و س  

ال تاب، و   املمرك  واملنافق ، وا مية من و يتهم أن  فذي إىل ار داد املسلم تن دينهللا، وإ طال العقا د الذالة  أه:
أله: ال تا  ، ونيكر مساو من أت ال اليهود، وإ،صاش النصارى في ا هلم من حسن األدب وأ م أرج  لفصمي ونيكسر 

املسسل   مبسا ينساقض أخسمف الذسال  يف حتسرمي مسا أحس: هلسم، والتنويسهللا ابل عبسة  قذية التيهللا، وأحوال املنافق ، واألمر  تدلسمل
وفذا لها و ركاوا تل  النام، وما ختل: نيل  أو  قدمهللا من العسرب، والتسذكري لل سسل    سنعم هللا  عساىل، والتعسريض مبسا وقسل 

 صول املوتود  هللا. فيهللا أه: ال تاب من ،بذ ما أمروا  هللا والتهاون فيهللا، واصتدتاؤهم لفميان ابلر 
 وخت ت ابلتذكري  يوي القيامة، وشهادأي الرص: تل  أممهم، وشهادأي تيس  تل  النصارى، ومتهيد هللا  عاىل.  
(ئ أيهسا السسذين آمنسسوا أوفسسوا ابلعقسسود)  صسسدير السسسورأي ابألمسسر ابإليفساء ابلعقسسود مسس نين أبن صسسبد  عسسده أح سساي وتقسسود كا،سست  

  و فصيم، نيكرهم  ا ألن تليهم اإليفاء مبا تاقدوا هللا تليهللا. وهذا ك سا  فتستح النهسا ر تقد  من هللا تل  امل من  إمجا
 السلطا،ية  عبارأي: هذا ظهري كرمي يتقب: ابلطاتة وا متثال. ونيل   راتة اصتهمل. 

تثسسال لمسسريعتهللا، فسسالتعريف يف العقسسود  عريسسف اجلسسن  لمصسستغراف، فمسس : العقسسود السسيت تاقسسد املسسسل ون تليهسسا ر سسم وهسسو ا م 
ونيل  كقولهللا (وانيكروا ،ع ة هللا تلي م وميثاقهللا الذي وا ق سم  سهللا)، ومثس: مسا كسان يبسايل تليسهللا الرصسول املس من  أن   يمسركوا 

 ابهلل شيينا و  يسرقوا و  يز،وا، ويقول هلم: ف ن و  من م فوجره تل  هللا. 
هللا (فسسسيحوا يف األرض أر عسة أشسسهر)، وقولسهللا (و  أمسس  البيسست وتس: العقسسود السيت تاقسسد املسسسل ون تليهسا املمسسرك ، مثس: قولسس 

 ا راي). ويم : العقود اليت يتعاقدها املسل ون  ينهم. 
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واإليفاء هو إتطاء الميء وافيا، أي تري منقوص، وملا كان حتقمل  رخ النقص   حيص: يف العرش إ  ابلزئدأي تل  القدر  
ل، و قدي تند قولهللا  عاىل (فوما الذين آمنوا وت لوا الصا ا  فيوفيهم أجورهم) الواجب، صار اإليفاء مرادا منهللا ترفا العد

 يف صورأي النساء. 
والعقسسود مجسسل تقسسد  فسستح العسس ، وهسسو ا لتسسزاي الواقسسل  سس  جسسا،ب  يف فعسس: مسسا. وحقيقتسسهللا أن العقسسد هسسو ر سس  ا بسس: ابلعسسرورأي  

ا لتسسزاي، فغلسسب اصسستع الهللا حسسج صسسار حقيقسسة ترفيسسة، قسسال وتوهسسا، وشسسد ا بسس: يف ،فسسسهللا أيذسسا تقسسد. مث اصسستع : جمسسالا يف 
 ا طيينة:          

 قوي انيا تقدوا تقدا جلسارهسم                      شدوا العناك وشدوا فوقهللا ال راب    
 

 1081صفحة : 
 
لي إىل لوالمسسهللا فسسذكر مسسل العقسسد العنسساك وهسسو حبسس: يمسسد القر سسة، ونيكسسر ال سسرب وهسسو حبسس: آخسسر للقر سسة؛ فرجسسل ابلعقسسد اجملسسا  

فتديس: معسهللا تناجسا وكسسراب، وأراد إل يعهسا ختييس: ا صسستعارأي. فالعقسد يف األصس: مصسدر مسسسي  سهللا مسا يعقسسد، وأ لسمل جمسالا تلسس  
التزاي من جا،ب  لميء ومقا لهللا، واملو ل املمدود من ا ب: يس   تقدأي. وأ لمل العقد أيذا تل  الميء املعقود إ مقا 

د تقود، والتحالف من العقود، والتبايل وامل اجرأي وتومها من العقود، وهي املراد هنا. ودخ: لل صدر تل  املفعول. فالعهو 
يف نيلس  األح سساي السسيت شسسرتها هللا أل سسا كسسالعقود، إني قسسد التزمهسا السسداخ: يف اإلصسسمي  سس نا، وفيهسسا تهسسد هللا السسذي أخسسذه 

 تل  النام أن يعبدوه و  يمركوا  هللا. 
فقهاء تل   إ،ماء  سليم أو حت : من جا،ب   ؛ فقد ي ون إ،ماء  سليم كالبيل  سث ن انض؛ ويقل العقد يف اصطم  ال 

وقد ي ون إ،ماء حت : كاإلجالأي أبجر انض، وكالسلم والقراض؛ وقد ي ون إ،ماء حت : من جا،ب  كالن ا ، إني املهسر ي 
 لها حتتاك إىل إااب وقبول. يعترب تو ا وإمنا العوض هو حت : ك: من الزوج  حقوقا لآلخر. والعقود ك

واألمر ابإليفاء ابلعقود يدل تل  وجسوب نيلس ، فتعس  أن إيفساء العاقسد  عقسده حسمل تليسهللا، فلسذل  يقذس   سهللا تليسهللا، ألن   
العقسود شسسرتت لسسد حاجسسا  األمسة فهسسي مسسن قسسم املناصسسب ا ساجي، في سسون إمتامهسسا حاجيسا؛ ألن م  سس: كس: قسسسم مسسن 

  لهللا: إن  رورئ، أو حاجيا، أو حتسينا. ويف ا ديث  املسل ون تل  شرو هم إ  شسر ا أقساي املناصب الثم ة يلحمل مب
 أح: حراما أو حري حم   . 

فالعقود اليت اتترب المرع يف ا،عقادها جمرد الصيغة  لزي ةمتاي الصيغة أو ما يقوي مقامها، كالن سا  والبيسل. واملسراد مبسا يقسوي  
 م، وتو املعا اأي يف البيوع. والعقود اليت اتترب المرع يف ا،عقادها المروع فيها  عسد الصسيغة مقاي الصيغة تو اإلشارأي لأل 

  لزي ابلمروع، كاجلع: والقراض. ومتييز جز يا  أحد النوت  من جز يا  اوخر جمال لمجتهاد. 
 بست يف المسرع أو تنسد اجملتهسدين  وقال القرايف يف الفرف التاصل واملا ت : إن أصس: العقسود مسن حيسث هسي اللسزوي، وإن مسا 

أ،هللا مبين تل  تسدي اللسزوي ابلقسول فامنسا نيلس  ألن يف  عسض العقسود خفساء ا سمل امللتسزي  سهللا فيدمس   طسرف الغسرر إليسهللا، فوصسل 
فيها تل  املتعاقدين فم  لزمهم إ  ابلمروع يف الع :، ألن المروع فرع التوم: والتد ر. ولذل  اختلسف املال يسة يف تقسود 
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ارصة واملزارتة والمركة ه:  لحمل مبا مصلحتهللا يف لزومهللا ابلقول، أو مبا مصلحتهللا يف لزومهللا ابلمروع. وقد احتج يف الفرف املغ
السادم والتسع  واملا ة تل  أن أص: العقود أن  لزي ابلقول  قولهللا  عاىل (أوفوا ابلعقود). ونيكر أن املال ية احتهسوا  سذه 

 ؛ يعسين  نساء تلس  أن هسذه اويسة قسرر  أصسم مسن أصسول المسريعة، وهسو أن مقصسد اوية تل  إ طال حسديث: خيسار اجمللس
المارع من العقود متامها، و سذل  صسار مسا قرر سهللا مقسدما تنسد مالس  تلس  خسرب اوحساد، فلسذل  ي عخسذ مالس  تلس  خسرب 

 اوحاد، فلذل  ي عخذ مال  عديث ا ن ت ر  ملتبايعان اب يار ما ي يتفرقا  . 
ن العقد قد ينعقسد تلس  اشسبال تسدي اللسزوي، كبيسل ا يسار، فذسبطهللا الفقهساء مبسدأي حيتساك إىل مثلهسا تسادأي يف اختيسار واتلم أ 

 املبيل أو التماور يف شو،هللا. 
ومن العقود املومور ابلوفاء  ا تقود املصا ا  واملهادان  يف ا روب، والتعاقد تل  ،صر املنلوي، وك:  عاقد وقل تل   

، وقسسد أتنسست أح سساي اإلصسسمي تسسن التعاقسسد يف مثسس: هسسذا إني أصسسبح املسسسل ون كاجلسسسد الواحسسد، فبقسسي األمسسر تسسري أمسسر حسسراي
متعلقسسسا ابإليفسسساء ابلعقسسسود املنعقسسسدأي يف اجلاهليسسسة تلسسس  ،صسسسر املنلسسسوي وتسسسوه: كحلسسسف الفذسسسول. ويف ا سسسديث:  أوفسسسوا  عقسسسود 

هللا املسل ون واملمركون كصسلح ا ديبيسة  س  النسيب صسل  هللا اجلاهلية و  حتد وا تقدا يف اإلصمي.  و قي أيذا ما  عاقد تلي
تليهللا وصلم وقريش. وقد روي أن فرا   ن حيان العهلي صول رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم تن حلسف اجلاهليسة فقسال:  
 لعلسس   سسسول تسسن حلسسف جلسسيم و سسيم، قسسال: ،عسسم، قسسال:   يزيسسده اإلصسسمي إ  شسسدأي  . قلسست: وهسسذا مسسن أتنسسم مسسا تسسرش  سسهللا
اإلصمي  ينهم يف الوفاء لغري من يعتدي تليهللا. وقد كا،ت خزاتة من قبا : العسرب السيت ي  نساو املسسل   يف اجلاهليسة، ك سا 

  قدي يف قولهللا  عاىل (الذين قال هلم النام إن النام قد مجعوا ل م) يف صورأي آل ت ران. 
   
 

 1082صفحة : 
 
[) أشسعر كسمي  عسض 1تري حملي الصيد وأ،ستم حسري إن هللا حي سم مسا يريسد] (أحلت ل م  ي ة األ،عاي إ  ما يتل  تلي م  

املفسرين ابلتوقف يف  وجيهللا ا صال قولهللا  عاىل (أحلت ل م  ي ة األ،عاي)  قولهللا (أوفوا ابلعقود). ففي  لدسيص ال واشسي، 
ون مراد ا سن تبسام مسا مبسدؤه قولسهللا تن ا ن تبام: املراد ابلعقود ما  عد قولهللا (أحلت ل م  ي ة األ،عاي) اه. ويتع  أن ي 

 (إ  ما يتل  تلي م) اوئ . 
وأما قول الزخممري (أحلت ل م  ي ة األ،عساي)  فصسي: جمل س: قولسهللا (أوفسوا ابلعقسود) فتوويلسهللا أن جم سوع ال سمي  فصسي:    

بسار مسا  عسده مسن قولسهللا خصوص مجلة (أحلت ل م  ي ة األ،عاي)؛ فان إابحة األ،عساي ليسست تقسدا اسب الوفساء  سهللا إ  ابتت
(إ  ما يتل  تلي م). وابتتبار إ طال ما حري أه: اجلاهلية اب م ممسا تلسهللا قولسهللا  عساىل (مسا جعس: هللا مسن عسريأي و  صسا بة) 

 اوئ . 
والقول تندي أن مجلة (أحلت ل م  ي ة األ،عاي) متهيد ملا صريد  عدها من املنهيسا : كقولسهللا (تسري حملسي الصسيد) وقولسهللا   
 عسسساو،وا تلسسس  السسسرب والتقسسسوى) السسسيت هسسسي مسسسن تقسسسود شسسسريعة اإلصسسسمي ف سسسان ا  تسسسداء  سسسذكر  عسسسض املبسسسا  امتنسسساان و ،يسسسسا (و 
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لل سسسل  ، ليتلقسسوا الت سساليف  نفسسوم مط يننسسة؛ فسساملعىن: إن حرمنسسا تلسسي م أشسسياء فقسسد أعنسسا ل سسم أكثسسر منهسسا، وإن ألزمنسساكم 
 ليعل وا أن هللا ما يريد منهم إ  صمحهم واصتقامتهم. أشياء فقد جعلناكم يف صعة من أشياء أوفر منها، 

 فه لة (أحلت ل م  ي ة األ،عاي) مستو،فة اصتيننافا ا تدا يا أل ا  صدير لل مي  عد تنوا،هللا.  
والبهي ة: ا يوان الربي من نيوي األر ل إ،سيها ووحميها، تدا السسباع، فتمس :  قسر السوحش والنبساء. وإ سافة  ي سة إىل  

عاي من إ افة العاي للداص، وهي  يا،ية كقوهلم: نيابب النح: ومدينة  غداد. فاملراد األ،عاي خاصة، أل ا تالب  عاي األ،
النسام، وأمسسا السسوحش فسداخ: يف قولسسهللا (تسسري حملسسي الصسيد وأ،سستم حسسري)، وهسي هنسسا لسسدفل  سسوهم أن يسراد مسسن األ،عسساي خصسسوص 

 ي ة) لم ول أصناش األ،عاي األر عة: اإل :، والبقر، والغنم، واملعز. اإل : لغلبة إ مف اصم األ،عاي تليها، فذكر  ( 
 واإل افة البيا،ية تل  معىن (من) اليت للبيان، كقولهللا  عاىل (فاجتنبوا الرج  من األوجلن).  
لي م وا صتثناء يف قولهللا (إ  ما يتل  تلي م) من ت وي الذوا  واألحوال، وما يتل  هو ما صيفص: تند قولهللا (حرمت ت 

امليتسة)، وكسذل  قولسهللا (تسري حملسسي الصسيد وأ،ستم حسري)، الواقسسل حسا  مسن  س ري ا طساب يف قولسسهللا (أحلست ل سم)، وهسو حسسال 
مقيد معىن ا صستثناء مسن ت سوي أحسوال وأم نسة، ألن ا سري مجسل حسراي مثس: ردا  تلس  رد . وصسيوم  فصسي: هسذا الوصسف 

 ياما للنام) يف هذه السورأي. تند قولهللا  عاىل (جع: هللا ال عبة البيت ا راي ق
وا راي وصف ملن أحري عج أو ت رأي، أي ،وامها. ووصسف أيذسا ملسن كسان حسا  يف ا سري، ومسن إ سمف احملسري تلس  ا سال  

 اب ري قول الراتي:          
 قتلوا ا ن تفان ا ليفة حمرما أي حا  عري املدينة.   
   
 

 1083صفحة : 
 
دود احملي  مب ة من جهاوا تل  حدود معروفة، وهو الذي   يصساد صسيده و  يعذسد شسهره و  وا ري: هو امل ان احمل  

حتسس: لقطتسسهللا، وهسسو املعسسروش السسذي حسسدده إ سسراهيم تليسسهللا السسسمي و،صسسب أ،صسسااب  عسسرش  سسا حسسدوده، فاحبمسسهللا العسسرب، وكسسان 
لنسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم مب سة، واشستد قصي قد جددها، واصت ر  إىل أن  دا لقريش أن ينزتوها، ونيل  يف مدأي إقامة ا

نيلسس  تلسس  رصسسول هللا، مث أن قريمسسا ي يلبثسسوا أن أتادوهسسا ك سسا كا،سست. وملسسا كسسان تسساي فسستح م سسة  عسسث النسسيب تليسسهللا الصسسمأي 
والسسسمي متي سسا  سسن أصسسد ا زاتسسي فهسسددها. مث أحياهسسا وأو سسحها ت سسر  سسن ا طسساب يف خمفتسسهللا صسسنة صسسبل تمسسرأي، فبعسسث 

أر عسسة مسسن قسسريش كسسا،وا يتبسسدون يف  سسسوادي م سسة، وهسسم: خمرمسسة  سسن ،وفسس: الزهسسري، وصسسعيد  سسن ير سسسوع  لتهديسسد حسسدود ا سسري
املدزومي، وحويطب  ن تبد العزى العامري، وألهر  ن توش الزهري، فوقاموا أ،صااب جعلت تمما  تل  ختطسي  ا سري 

تسسذهب لل اشسسي إىل املدينسسة تسسو أر عسسة تلسس  حسسسب ا سسدود السسيت حسسددها النسسيب صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم و بتسسدع مسسن ال عبسسة ف
أميسسال إىل التنعسسيم، والتنعسسيم لسسي  مسسن ا سسري، ومتسسد يف  ريسسمل السسذاهب إىل العسسراف مثا،يسسة أميسسال فتنتهسسي إىل مو سسل يقسسال لسسهللا: 
 املقطل، و ذهب يف  ريمل الطا ف  سعة   تقدمي املثناأي  أميال فتنتهي إىل اجلعرا،سة، ومسن جهسة السي ن صسبعة   تقسدمي السس  
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فينتهي إىل أ اأي لل، ومن  ريمل جدأي تمرأي أميال فينتهي إىل آخسر ا ديبيسة، وا ديبيسة داخلسة يف ا سري. فهسذا ا سري حيسري 
 صيده، ك ا حيري الصيد تل  احملري عج أو ت رأي. 

تسريه، وي سون حتسرمي  فقولهللا (وأ،تم حري) اول أن يراد  هللا حمرمون، في ون حترميا للصيد تل  احملري: صواء كان يف ا سري أي يف 
صسسيد ا سسري لغسسري احملسسري جل تسسا ابلسسسنة، واسسول أن ي سسون املسسراد  سسهللا: حمرمسسون وحسسالون يف ا سسري، وي سسون مسسن اصسستع ال اللفسس  يف 
معني  ا عه ا قدر ممبخ  ينه ا وهو ا رمة، فم ي ون من اصتع ال املمبخ يف معنييسهللا إن قلنسا  عسدي صسحة اصستع الهللا 

 اصتع الهللا فيه ا، تل  رأي من يصحح نيل ، وهو الصحيح، ك ا قدمناه يف املقدمة التاصعة. فيه ا، أو ي ون من 
وقسسد  فسسنن ا صسستثناء يف قولسسهللا (إ  مسسا يتلسس  تلسسي م) وقولسسهللا (تسسري حملسسي الصسسيد)، فهسسيء ابألول أبداأي ا صسستثناء، وابلثسسال   

 صيد يف حالة كو، م حمرم ، أو يف حالة اإلحراي. اب ال  الدال  تل  مغايرأي ا الة املونيون فيها، واملعىن: إ  ال
وإمنا  عرض   م الصيد لل حري هنا ملناصبة كو،هللا مستثىن من  ي ة األ،عاي يف حال خاص، فذكر هنا أل،سهللا حتسرمي تسارض  

السذين آمنسوا تري نيام، ولو  نيل  ل ان مو ل نيكره مل امل نوتا  املتعلقة ع م ا سري واإلحسراي تنسد قولسهللا  عساىل (ئ أيهسا 
   حتلوا شعا ر هللا) اوية. 

والصيد اول أن ي ون هنا مصدرا تل  أصلهللا، وأن ي ون مطلقا تل  اصم املفعول: كسا لمل تلس  املدلسوف، وهسو إ سمف  
شسسا ل أشسسهر مسسن إ مقسسهللا تلسس  معنسسساه األصسسلي، وهسسو األ،سسسب هنسسا لت سسون مواقعسسسهللا يف القسسرآن تلسس  و سسريأي واحسسدأي، في سسسون 

 حملي إصا ة لصيد. التقدير: تري 
والصيد مبعىن املصدر: إمساخ ا يوان الذي   علف، ابليد أو  وصيلة ممس ة، أو جارحة: كالمباخ، وا با :، والرمسا ،  

 والسهاي، وال مب، والبزاأي؛ ومبعىن املفعول هو املصيد. 
) يف مو سل ا سال مسن  س ري (حملسي)، وا،تصب (تري) تل  ا ال من الذ ري اجملسرور يف قولسهللا (ل سم). ومجلسة (وأ،ستم حسري 

 وهذا ،سج  ديل يف ،نم ال مي اصتفيد منهللا إابحة وحترمي: فاإلابحة يف حال تدي اإلحراي، والتحرمي لهللا يف حال اإلحراي. 
 ومجلة (إن هللا حي م ما يريد)  علي: لقولهللا (أوفسوا ابلعقسود)، أي   يصسرف م تسن اإليفساء ابلعقسود أن ي سون في سا شسرتهللا هللا 

ل سسم شسسيء مسسن  قسس: تلسسي م، أل، سسم تاقسسدث تلسس  تسسدي العصسسيان، وتلسس  السسس ل والطاتسسة هلل، وهللا حي سسم مسسا يريسسد   مسسا 
  ريدون أ،تم. واملعىن أن هللا أتلم  صال م من م. 

ونيكسر ا سن تطيسة: أن النقساش ح س : أن أصسحاب ال نسدي قسالوا لسسهللا: أيهسا ا  سيم ات س: لنسا مثس: هسذا القسرآن، قسال: ،عسسم  
: ل سسسم مثسسس:  عذسسسهللا، فاحتهسسسب تسسسنهم أئمسسسا مث خسسسرك فقسسسال: وهللا مسسسا أقسسسدر تليسسسهللا، و  يطيسسسمل هسسسذا أحسسسد، إل فتحسسست أت سسس

املصحف فدرجت صورأي املا دأي فننر  فانيا هو قد أمر ابلوفاء و   تن الن ث وحل: حتليم تاما مث اصتثىن اصتثناء  عد 
 د أن عم  ذا إ  يف أجمد مجل جلد أي أصفار. اصتثناء مث أخرب تن قدر هللا وح  تهللا يف صطرين و  يستطيل أح
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(ئ أيها الذين أمنوا   حتلوا شعا ر هللا و  المسهر ا سراي و  اهلسدي و  القم سد و  أمس  البيست ا سراي يبتغسون فذسم مسن   
ولسذل  أتيسد ا طساب ابلنسداء  قولسهللا (ئ  ر م ور سواان) اتسباض  س  اجل س: السيت قبلسهللا و س  مجلسة (وإنيا حللستم فاصسطادوا).

أيها الذين آمنوا). و وجيهللا ا طاب إىل الذين آمنوا مل ا م   ينن  م إحمل احملرما ، يدل تل  أن املقصود النهي تن 
 ا تتداء تل  المعا ر اإلهلية اليت ع يها املمركون ك ا ع يها املسل ون. 

وا احملري منها    النام،  قرينة قولهللا (  حتلوا)، فالتقدير:   حتلوا حمري شسعا ر هللا، ك سا ومعىن (  حتلوا شعا ر هللا)   حتل 
قال  عاىل، يف إحمل المهر ا راي  ع : النسيء (فيحلوا ما حري هللا؛ وإ  ف ن شعا ر هللا مسا هسو حسمل كسا لمل، ومنهسا 

 ما هو واجب. واحملرما  معلومة. 
د  قسدي  فسسريها تنسد قولسهللا  عساىل (إن الصسفا واملسروأي مسن شسعا ر هللا). وقسد كا،ست المسعا ر كلهسا والمعا ر: مجل شعريأي. وقس 

معروفة لديهم، فلذل  تدل تن تداها هنا. وهي أم نة، وألمنة، ونيوا ؛ فالصفا، واملروأي، واملمعر ا راي، مسن األم نسة. 
هلسسدي والقم سسد مسسن المسسعا ر السسذوا . فعطسسف المسسهر وقسسد مذسست يف صسسورأي البقسسرأي. والمسسهر ا سسراي مسسن المسسعا ر الزما،يسسة، وا

ا سسراي واهلسسدي ومسسا  عسسدمها مسسن شسسعا ر هللا تطسسف اجلز سسي تلسس  كليسسهللا لمهت سساي  سسهللا، واملسسراد  سسهللا جسسن  المسسهر ا سسراي، أل،سسهللا يف 
ف  عريسف صياف النفي، أي األشهر ا ري األر عة اليت يف قولهللا  عاىل (منها أر عسة حسري فسم  نل سوا فسيهن أ،فسس م). فسالتعري

اجلن ، وهو كالن رأي يستوي فيهللا املفرد واجل ل. وقال ا ن تطية: األظهر أ،هللا أريد رجب خاصة ليمتد أمر حترميهللا إني كا،ست 
العرب تري جم عة تليهللا، فامنا خص ابلنهي تن إحملهللا إني ي ي ن مجيل العرب حيرمو،سهللا، فلسذل  كسان يعسرش  رجسب مذسر؛ 

مو،هللا. وكان يقال لهللا: شهر  ين أمية أيذا، ألن قريما حرمسوه قبس: مجيسل العسرب فتبعستهم فلم   ن ر يعة و  إئد و  أمنار حير 
 مذر كلها لقول توش  ن األحوص:           

وشسسهر  سسين أميسسة والسهسسسدائ                      إنيا حبسسست مذسسرجها السسدقاء وتلسس  هسسذا ي سسون التعريسسف للعهسسد فسسم يعسسم.   
 قدمناه. واألظهر أن التعريف للهن ، ك ا 

 واهلدي: هو ما يهدى إىل مناص  ا ج لينحر يف املنحر من مىن، أو ابملروأي، من األ،عاي.  
والقم د: مجل قمدأي وهي ظفا ر من صوش أو و ر، ير   فيها ،عمن أو قطعسة مسن  ساء المسهر، أي قمسره، و و سل يف  

دي فم يتعرض لهللا  غارأي أو توها. وقد كان  عض العرب أتناف اهلدائ ممبهة  قم د النساء، واملقصود منها أن يعرش اهل
إنيا  خسر يف م سسة حسسج خرجست األشسسهر ا سسري، وأراد أن يرجسل إىل و نسسهللا، و سسل يف تنقسهللا قسسمدأي مسسن  ساء شسسهر ا سسري فسسم 

 يتعرض لهللا  سوء. 
وهذا كقول أيب   ر: وهللا  ووجهللا تطف القم د تل  اهلدي املبالغة يف احبامهللا عيث حيري ا تتداء تل  قمد هللا  لهللا نيا هللا، 

لو منعول تقا  كا،وا ي دو،هللا إىل رصول هللا لقا لتهم تليسهللا. تلس  أن القم سد ممسا ينتفسل  سهللا، إني كسان أهس: م سة يتدسذون مسن 
القم سد ،عسا  لفقسرا هم، ك سا كسا،وا ينتفعسون إلسمل البسدن، وهسي شسقمل مسن  يساب  و سل تلس  كفس: البد،سة؛ فيتدسذون منهسا 

ا، فلذل  كان النهي تن إحمهلا كالنهي تن إحمل اهلدي ألن يف نيل   عطي: مصاا ص ان ا ري الذين ق صا هلم وألر 
اصتهاب هللا فيهم دتوأي إ راهيم إني قال (فاجع: أفيندأي من النسام وسوي إلسيهم وارلقهسم مسن الث سرا ) قسال  عساىل (جعس: هللا 

 القم د). ال عبة البيت ا راي قياما للنام والمهر ا راي واهلدي و 
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وقولسسهللا (و  آمسسس  البيسسست ا سسسراي) تطسسسف تلسسس  (شسسسعا ر هللا): أي و  حتلسسسوا قاصسسسدي البيسسست ا سسسراي وهسسسم ا هسسساك، فسسساملراد   

قاصسدوه  هسة، ألن البيسست   يقصسد إ  للحسسج، ولسذل  ي يقسس:: و  أمس  م سسة، ألن مسن قصسسد م سة قسسد يقصسدها لتهسسر 
البيت حرمة قاصدأي. و  ش  أن املراد آم  البيت من املمرك ؛ ألن آم  البيت من امل من   وتوه، ألن من مجلة حرمة

حمري أنياهم يف حالة قصد البيت وتريها من األحوال. وقد روي ما ي يد هذا يف أصباب النزول: وهو أن خيم من   ر  ن 
فر  ، وامل ىن أيذا اب سن هنسد، ،سسبة إىل أمسهللا هنسد  نست وا : وردوا املدينة وقا دهم شريح  ن  بيعة امللقب اب طم   ولن ل 

حسان  ن ت رو  ن مر د، وكان ا طم هذا من   ر  ن وا :، من ،ز ء الي امة، فبخ خيلهللا خارك املدينة ودخ: إىل النيب 
 وإقساي الصسمأي صل  هللا تليهللا وصلم فقال  إ ي  سدتو  فقسال رصسول هللا  إىل شسهادأي أن   إلسهللا إ  هللا وأن حم سدا رصسول هللا

وإيتاء الزكاأي  . فقال  حسن ما  دتو إليسهللا وصسو،نر ولعلسي أن أصسلم وأرى يف أمسرخ تلنسة ويل مسن ورا سي مسن   أقطسل أمسرا 
دو م  وخرك ف ر  سر  املدينة فاصتاف إ م كثريأي و قهللا املسل ون ملا أتل سوا  سهللا فلسم يلحقسوه، وقسال يف نيلس  رجسزا، وقيس:: 

 وهو رشيد  ن رميض العنزي وهو:          الرجز ألحد أصحا هللا، 
 هذا أوان المد فاشتسدي لمي                      قد لفها اللي:  سواف حطسم   
 لي   راتي إ : و  تسنسم                      و  إلزار تل  ظهر و م   
 لزلسم اب وا ،ياما وا ن هند لسم ينسم                      اب  يقاصيها تمي كا  
خدجل الساق  خفاف القسدي مث أقب: ا طسم يف العساي القا س: وهسو تساي القذسية فسس عوا  لبيسة حهساك الي امسة فقسالوا: هسذا   

ا طم وأصحا هللا ومعهم هدي هو مما  بهللا مسن إ س: املسسل  ، فاصستوني،وا رصسول هللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم يف  سبهم، فنزلست 
تسساي ،سسزل  عسسد نيلسس  القذسسية، وكسسان النهسسي تسسن التعسسرض لبسسدن ا طسسم ممسس و  ملسسا اويسسة يف النهسسي تسسن نيلسس . فهسسي ح سسم 

 اشت لت تليهللا هذه اوية. 
والبيت ا راي هو ال عبة. وصيوم  يان وصفهللا  ذا الوصف تند قولهللا (جع: هللا ال عبة البيت ا راي قياما للنام) يف هذه  

صدهم ا تغاء فذ: هللا ور وا،هللا وهو الذين جاءوا ألج: ا ج السورأي. ومجلة (يبتغون فذم من ر م) صفة ل(آم ) من ق
 إمياء إىل صبب حرمة آمي البيت ا راي. 

وقد    هللا تن التعرض للحهيج  سوء ألن ا ج ا تغاء فذ: هللا ور وا،هللا، وقد كان أه: اجلاهلية يقصدون منهللا نيلس ،  
 قال النا غة:          

 هلو النساء وإن الدين قد تزمسا                    حياخ ريب فا،سا   حيس: لسنسا     
ممسس رين تلسس  خسسوص مزمسسس ة                      ،رجسسو اإللسسهللا و،رجسسو السسرب والطع سسا ويتنزهسسون تسسن فحسسش ال سسمي، قسسال   

 العهاك:          
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 ، قال النا غة:          ورب أصراب حهيج كنم                      تن اللغا ورفث الت لسم وينهرون الزهد وا موع  
 مبصطحبا  من لصاش و ربأي                      يزرن إ   صريهن التدافسل             
تليهن شعث تامدون لر سم                      فهن كو راش ا ين خواشسل ووجسهللا النهسي تسن التعسرض للحهسيج  سسوء   

 سسج و لبسسسوا تنسسدها ابإلجسسراي، حالسسة خسسري وقسسرب مسسن اإلميسسان ابهلل و سسذكر وإن كسا،وا ممسسرك : أن ا السسة السسيت قصسسدوا فيهسسا ا
،ع سسهللا، فيهسسب أن يعسسا،وا تلسس  ا صسست ثار منهسسا ألن ا سسري يتسسسرب إىل السسنف  رويسسدا، ك سسا أن المسسر يتسسسرب إليهسسا كسسذل ، 

 ولذل  صيهيء تقب هذه اوية قولهللا (و عاو،وا تل  الرب والتقوى). 
  الع :. والر وان: ر   هللا  عاىل تنهم. وهو  واب اوخرأي، وقي:: أراد ابلفذ: الر ح والفذ:: خري الد،يا، وهو صم 

 يف التهارأي، وهذا  عيد أن ي ون هو صبب النهي إ  إنيا أريد مت ينهم من إ مغ السلل إىل م ة. 
 (وإنيا حللتم فاصطادوا)   
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لقصد  كيد اإلابحة. فاألمر فيهللا لفابحة، ولي  هذا من األمر السوارد   صريح مبفهوي قولهللا (تري حملي الصيد وأ،تم حري)  

 عد النهي، ألن  ل  املسولة مفرو ة يف النهي تن شيء  يا مست را، مث األمر  سهللا كسذل ، ومسا هنسا: إمنسا هسو  سي م قست 
مسر السوارد  عسد حنسر: أهسو وأمر يف  قية األوقا ، فم اري هنا ما نيكسر يف أصسول الفقسهللا مسن ا سمش يف مسدلول صسيغة األ

اإلابحة أو الندب أو الوجوب. فالصيد مبا  ابإلابحة األصلية، وقد حري يف حالة اإلحراي. فسانيا ا،تهست  لس  ا السة رجسل 
 إىل إابحتهللا. 

(واصطادوا) صيغة افتعال، اصتع لت يف ال مي لغري معىن املطاوتة اليت هي مدلول صيغة ا فتعال يف األص:، فاصسطاد  
 ممهم مبالغة يف صاد. و،نريه: ا طره إىل كذا. وقد ،زل (اصطادوا) منزلة فع:  لي فلم يذكر لهللا مفعول. يف ك

(و  ار من م شنآن قوي أن صدوكم تسن املسسهد ا سراي أن  عتسدوا) تطسف تلس  قولسهللا (  حتلسوا شسعا ر هللا) لسزئدأي  قريسر  
 يبدأوكم عرب.  مذ و،هللا، أي   حتلوا شعا ر هللا ولو مل تدوكم إنيا ي

ومعىن (ار من م) ي سبن م، يقال: جرمهللا ارمهللا، مث:  رب. وأصسلهللا كسسب. مسن جسري الندلسة إنيا جسذ تراجينهسا، فل سا   
 كان اجلري ألج: ال سب شاع إ مف جري مبعىن كسب، قالوا: جري فمن لنفسهللا كذا، أي كسب. 

آن ا تتسداء. وأمسا  عديتسهللا  علس  يف قولسهللا (و  اسر مسن م وتدي إىل مفعول جلن وهو(أن  عتدوا)، والتقدير: ي سب م المن 
 شنآن قوي تل  أن    عدلوا) فلتذ ينهللا معىن حي لن م. 

والمنآن  فتح الم  املعه ة وفتح النون يف األكثر، وقسد  سس ن النسون إمسا أصسالة وإمسا ختفيفسا هسو السبغض. وقيس:: شسدأي  
 ألحوض:          البغض، وهو املناصب، لعطفهللا تل  البغذاء يف قول ا

أمني تل  البغذاء والمنآن وهو من املصسادر الدالسة تلس  ا  سطراب والتقلسب، ألن المسنآن فيسهللا ا سطراب السنف ، فهسو   
 مث: الغليان والنزوان. 
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وقرأ اجل هور: (شنآن)  فتح النون. وقرأ ا ن تامر، وأ و   ر تن تاصم، وأ و جعفر  س ون النون. وقد قي:: إن صاكن  
وصف مث: تذبان، أي تدو، فاملعىن:   ار من م تدو قوي، فهو من إ افة الصفة إىل املوصوش. وإ افة شنآن  النون

إنيا كان مصدرا من إ افة املصدر إىل مفعولسهللا، أي  غذس م قومسا،  قرينسة قولسهللا (أن صسدوكم)، ألن املسبغض يف الغالسب هسو 
 املعتدى تليهللا. 

ن). وقسسرأه ا سسسن كثسسري، وأ سسسو ت سسرو، ويعقسسسوب :   سسسر اهل سسسزأي تلسس  أ سسسا (إن) وقسسرأ اجل هسسور: (أن صسسسدوكم)  فسستح مهسسسزأي (أ 
 المر ية، فهواب المرل حمذوش دل تليهللا ما قب: المرل. 

واملسسسهد ا سسراي اصسسم جعسس: تل سسا ابلغلبسسة تلسس  امل سسان احملسسي  ابل عبسسة احملصسسور نيي األ سسواب، وهسسو اصسسم إصسسممي ي ي سسن  
 ان السهود وي ي ن أله: اجلاهلية صهود تنسد ال عبسة،. وقسد  قسدي تنسد قولسهللا يدت   ذل  يف اجلاهلية، ألن املسهد م

 عاىل (فول وجه  شسطر املسسهد ا سراي) يف صسورأي البقسرأي، وصسيوم تنسد قولسهللا  عساىل (صسبحان السذي أصسرى  عبسده لسيم مسن 
 املسهد ا راي). 

 [)   2هللا إن هللا شديد العقاب](و عاو،وا تل  الرب والتقوى و   عاو،وا تل  اإلمث والعدوان وا قوا  
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 عليسسس: للنهسسسي السسسذي يف قولسسسهللا (و  اسسسر مسسسن م شسسسنآن قسسسوي). وكسسسان مقتذسسس  النسسساهر أن   سسسون اجل لسسسة مفصسسسولة، ول نهسسسا   

تطفت:  رجيحا ملا  ذ نتهللا من التمريل تل  ما اقتذستهللا مسن التعليس:، يعسين: أن واجسب م أن  تعساو،وا  يسن م تلس  فعس: السرب 
لتقسسوى، وإنيا كسسان هسسذا واجسسبهم في سسا  يسسنهم، كسسان المسسون أن يعينسسوا تلسس  السسرب والتقسسوى، ألن التعسساون تليهسسا ي سسسب حمبسسة وا

حتصيلها، فيصري حتصيلها رتبة هلم، فم جري أن يعينوا تليها ك: صاع إليها. ولو كان تدوا، وا ج  ر فوتينوا تليسهللا وتلس  
ما هو  ر: ألن الرب يهسدي للتقسوى، فلعس:   سرر فعلسهللا يقسر م مسن اإلصسمي. وملسا   التقوى، فهم وإن كا،وا كفارا يعاو،ون تل 

كان ا تتداء تل  العدو إمنا ي ون  تعاو م تليهللا ،بهوا تل  أن التعاون   ينبغي أن ي ون صدا تن املسهد ا سراي، وقسد 
م  عذسسسا تلسس  السسسرب والتقسسوى. وفا سسسدأي أشسسران إىل نيلسس  آ،فسسسا؛ فالذسس ري واملفاتلسسسة يف ( عسساو،وا) لل سسسسل  ، أي لسسيعن  عذسس 

التعاون  يسري الع :، و وفري املصاا، وإظهار ا حتاد والتناصر، حج يصبح نيل  خلقا لألمة. وهذا قب: ،زول قولسهللا  عساىل 
 (ئ أيها الذين آمنوا إمنا املمركون ت  فم يقر وا املسهد ا راي  عد تامهم هذا. 

لعدوان)  كيد ملذ ون (و عاو،وا تل  الرب والتقوى) ألن األمر ابلميء، وإن كان يتذ ن وقولهللا (و   عاو،وا تل  اإلمث وا 
النهي تن  ده، فا هت اي ع م الذد يقتذي النهي تنهللا خبصوصهللا. واملقصود أ،هللا اب أن يصد  عذ م  عذا تن ظلم 

 قوي ل م توهم شنآن. 
  عريض ابلتهديد. وقولهللا (وا قوا هللا) اوية  ذيي:. وقولهللا (شديد العقاب)  
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(حرمت تلي م امليتة والدي و م ا نزير وما أه: لغري هللا  هللا واملندنقة واملوقونيأي واملبدية والنطيحة ومسا أكس: السسبل إ  مسا  
نيكيتم وما ني ح تل  النصب) اصتينناش  يال انش  تن قولهللا (أحلت ل م  ي ة األ،عاي إ  ما يتل  تلي م)، فهو  يان ملسا 

 من األ،عاي. لي  عمل 
ومعىن حترمي هذه املذكورا  حترمي أكلهسا، أل،سهللا املقصسود مسن جم سوع هسذه املسذكورا  هنسا، وهسي أحسوال مسن أحسوال األ،عساي  

 قتذي حترمي أكلها. وأدمج فيها ،وع مسن ا يسوان لسي  مسن أ،سواع األ،عساي وهسو ا نزيسر،  صستيعاب حمرمسا  ا يسوان. وهسذا 
وى نيل ، إ  ما ورد يف السنة من حترمي ا  ر األهلية، تل  اخستمش  س  العل ساء يف معسىن ا صتيعاب دلي: إلابحة ما ص

حترميهسسا، والنسساهر أ،سسهللا حتسسرمي مننسسور فيسسهللا إىل حالسسة   إىل الصسسنف. وأ سسمل مالسس   سسا ا يسس: والبغسسال قياصسسا، وهسسو مسسن قيسسام 
ل وا  ري لبكبوها ولينة). وهو قول أيب حنيفة خمفا األدون، ولقول هللا  عاىل إني نيكرها يف معرض ا متنان (وا ي: والبغا

لصسساحبيهللا، وهسسو اصسستد ل   يعسسرش لسسهللا ،نسسري يف الد لسسة الفقهيسسة. وقسسال المسسافعي وأ سسو يوصسسف وحم سسد: اسسول أكسس: ا يسس:. 
. و بت يف الصحيح، تن أمساء  نت أيب   ر قالت: نيعنا فرصا تل  تهد رصسول هللا فوكلنساه. وي يسذكر أن نيلس  منسسو 

 وتن جا ر ا ن تبد هللا أن النيب صل  هللا تليهللا وصلم    يوي خيرب تن  وي ا  ر ورخص يف  وي ا ي:. 
وأما ا  ر األهلية فقد ورد يف الصحيح أن النيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم  س  تسن أكلهسا يف تسزوأي خيسرب. فقيس:: ألن ا  سر   

ا. وقال ا ن تبام ةابحتها. فلي  لتحرمي هذه الثم ة تل  اإل مف كا،ت محولتهم يف  ل  ا لغزاأي. وقي::    تنها أ د
 وجهللا    من الفقهللا و  من السنة. 

وامليتسسة ا يسسوان السسذي لالسست منسسهللا ا يسساأي، واملسسو  حالسسة معروفسسة  نمسسو تسسن وقسسوش حركسسة السسدي ابخسستمل ت سس: أحسسد األتذسساء  
ن معن ها مذرا  سبب العسدوى، ومتييسز مسا يعسدي تسن تسريه الر يسية أو أكلها. وتلة حترميها أن املو  ينمو تن تل: ي و 

تسري، وألن ا يسوان امليست   يسدرى تالبسا مقسدار مسا مذس  تليسهللا يف حالسة املسو ، فرمبسا مذست مسدأي  سستحي: معهسا منسافل 
   هللا ودمهللا مذار، فني  ا  م  غالب األحوال وأ بطها. 

 سن صسيم،هللا ك سا صسر   سهللا يف آيسة األ،عساي، محسم ملطلسمل هسذه اويسة والدي هنا هو الدي املهراف، أي املسفو ، وهسو السذي مي 
تل  مقيد آية األ،عاي، وهو الذي ورك من تروف جسد ا يوان  سبب قطل العسرف ومسا تليسهللا مسن اجللسد، وهسو صسا : لسزك 

 أمحر اللون متفاو  ا  رأي ابختمش السن واختمش أصناش العروف. 
    
 

 1088صفحة : 
 
حترميهللا القذارأي: أل،هللا ي تسب را حة كريهة تند لقا هللا اهلواء، ولذل  قال كثري من الفقهاء  نهاصسة تينسهللا،  والناهر أن تلة  

و   عرض يف اوية لذل ، أو أل،هللا حي : ما يف جسد ا يوان من األجزاء املذرأي اليت   حيسال مبعرفتهسا، أو ملسا حيد سهللا  عسود 
ال ابلفسسساد. وقسسد كا،سست العسسرب  كسس: السسدي، ف سسا،وا يف اجملاتسسا  شسسرب السسدي مسسن الذسسراوأي السسيت  عسسود تلسس  ا لسسمل اإل،سسس
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يفصدون من إ لهم وولطون الدي ابلو ر وعكلو،هللا، يس و،هللا العلهز   سر الع  واهلاء وكا،وا ميألون املصري ابلدي ويموو ا 
  وعكلو ا، وقد  قدي نيل  تند قولهللا  عاىل (إمنا حري تلي م امليتة والدي) يف صورأي البقرأي.

وإمنا قال (و م ا نزير) وي يق: وا نزير ك ا قسال (ومسا أهس: لغسري هللا  سهللا) إىل آخسر املعطوفسا . وي يسذكر حتسرمي ا نزيسر يف  
مجيسسل آئ  القسسرآن إ  ة سسافة لفسس   سسم إىل ا نزيسسر. وي ع  املفسسسرون يف  وجيسسهللا نيلسس   وجسسهللا ينسسثلج لسسهللا الصسسدر. وقسسد  ينسسا 

صسورأي البقسرأي. ويبسدو يل أن إ سافة لفس   سم إىل ا نزيسر لفميساء إىل أن احملسري أكس:   سهللا ألن نيل  يف ،نري هذه اجل لسة مسن 
اللحسسم إنيا نيكسسر لسسهللا ح سسم فامنسسا يسسراد  سسهللا أكلسسهللا. وهسسذا إميسساء إىل أن مسسا تسسدا أكسس:   سسهللا مسسن أحسسوال اصسستع ال أجزا سسهللا هسسو فيهسسا  

رأي ترقهللا و هارأي جلده ابلد غ، إنيا اتتسربان السد غ مطهسرا كسا ر ا يوان يف  هارأي شعره، إنيا ا،تزع منهللا يف حيا هللا ابجلز، و ها
جلد امليتة، اتتبارا أبن الد غ كالذكاأي. وقسد روي القسول  طهسارأي جلسد ا نزيسر ابلسد غ تسن داود النساهري وأيب يوصسف أخسذا 

  ع وي قولهللا صل  هللا تليهللا وصلم  أميا إهاب د غ فقد  هر  رواه مسلم والبمذي تن ا ن تبام. 
رمي ا نزيسسر أن   سسهللا يمسست : تلسس  جسسرا يم مذسسسرأي    قتلهسسا حسسرارأي النسسار تنسسد الطسسبخ، فسسانيا وصسسلت إىل دي آكلسسسهللا وتلسسة حتسس 

 تاشت يف الدي فوحد ت أ رارا تني ة، منها مرض الديدان اليت يف املعدأي. 
اإلهسمل اب سج، وهسو  (وما أه: لغري هللا  هللا) هو ما مسي تليهللا تند الذ ح اصسم تسري هللا. واإلهسمل: اجلهسر ابلصسو  ومنسهللا 

التلبية الدالة تل  الدخول يف ا ج، ومنهللا اصته: الصيب صارخا. قي:: نيل  ممتمل مسن اصسم اهلسمل، ألن العسرب كسا،وا إنيا 
رأوا همل أول ليلة من المسهر رفعسوا أصسواوم  سذل  لسيعلم النسام ا تسداء المسهر، وحيت س: تنسدي أن ي سون اصسم اهلسمل قسد 

صسسو  تنسسد رؤيتسسهللا. وكسسا،وا إنيا نيعسسوا القسسرا   لألصسسناي اندوا تليهسسا ابصسسم الصسسنم، فقسسالوا: ابصسسم اشسستمل مسسن جهسسر النسسام ابل
 الم ، ابصم العزى. 

(واملندنقة) هي اليت ترض هلا ما ونقها. وا نمل: صد جماري السنف  ابلذسغ  تلس  ا لسمل، أو  سسده، وقسد كسا،وا ير طسون  
روا  ا، وي ي و،وا ونقو ا تند إرادأي قتلها. ولذل  قي: هنا: املندنقة، وي الدا ة تند خمبة فرمبا ختبطت فاخننقت وي يمع

يق: املدنوقسة خبسمش قولسهللا (واملوقسونيأي)، فهسذا مسراد ا سن تبسام  قولسهللا: كسان أهس: اجلاهليسة ونقسون المساأي وتريهسا فسانيا ما ست 
 أكلوها. 

ا سوامض الفح يسة ال ا نسة فيسهللا فتصسري أجسزاء اللحسم  وح  ة حترمي املندنقة أن املو  ابتبام النف  يفسد الدي ابحتبام 
 املمت : تل  الدي مذرأي وكلهللا. 

(واملوقونيأي): املذرو ة عهر أو تصا  راب متو   هللا دون إهراف الدي، وهو اصسم مفعسول مسن وقسذ إنيا  سرب  سراب مثدنسا.  
 ندنقة. و ،يث هذا الوصف لتوويلهللا أب،هللا وصف  ي ة. وح  ة حترميها متا : ح  ة حترمي امل

 (واملبدية): هي اليت صقطت من جب: أو صقطت يف  ينر  ردئ متو   هللا، وا   ة واحدأي.  
(والنطيحة) فعيلة مبعىن مفعولة. والنطح  سرب ا يسوان نيي القسر،   قر،يسهللا حيسواان آخسر. واملسراد السيت ،طحتهسا  ي سة أخسرى  

 ف ا ت. 
التو،يث يف هذه األوصاش وهي من ابب فعي: مبعىن مفعسول أل سا  و ،يث النطيحة مث:  ،يث املندنقة، وظهر  تممة 

 ي  ر تل  موصوش مذكور فصار  مبنزلة األمساء. 
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(وما أك: السبل): أي  ي ة أكلها السبل، والسبل ك: حيوان يفسبم ا يسوان كاألصسد والن سر والذسبل والسذ ب والثعلسب،  
 سبل متو   غري صفح الدي تالبا  : ابلذرب تل  املقا :. فحري تل  النام ك: ما قتلهللا السبل، ألن أكيلة ال

    
 

 1089صفحة : 
 
وقولسهللا (إ  مسسا نيكيسستم) اصسستثناء مسسن مجيسل املسسذكور قبلسسهللا مسسن قولسسهللا (حرمسست تلسي م امليتسسة)؛ ألن ا صسستثناء الواقسسل  عسسد أشسسياء   

إ  تنسد أيب حنيفسة واإلمساي السرالي،  يصلح ألن ي ون هسو  عذسها، يرجسل إىل مجيعهسا تنسد اجل هسور، و  يرجسل إىل األخسريأي
واملسذكورا  قبس:  عذسها حمرمسا  لسذاوا و عذسها حمرمسا  لصسفاوا. وحيسث كسان املسستثىن حسا    نياات، ألن السذكاأي حالسة، 
 عسس  رجسسوع ا صسستثناء ملسسا تسسدا  سسم ا نزيسسر، إني   معسسىن لتحسسرمي   سسهللا إنيا ي يسسذخ وحتليلسسهللا إنيا نيكسسي، ألن هسسذا ح سسم مجيسسل 

ان تند قصد أكلهللا. مث إن الذكاأي حالة  قصد لقت: ا يوان فم  تعلسمل اب يسوان امليست، فعلسم تسدي رجسوع ا صستثناء إىل ا يو 
امليتة أل،هللا تبث، وكذل  إمنا  تعلمل الذكاأي مبا فيهللا حياأي فم معىن لتعلقها ابلدي، وكذا ما أه: لغسري هللا  سهللا، أل سم يهلسون  سهللا 

كاأي  تحليلسهللا، فتعس  أن املقصسود اب صستثناء: املندنقسة، واملوقسونيأي، واملبديسة، والنطيحسة، ومسا تند الذكاأي، فم معىن لتعلمل الذ 
أك: السبل، فان هذه املذكورا   علقت  ا أحوال  فذي  ا إىل اهلمخ، فانيا هل ت  تل  األحسوال ي يسبح أكلهسا أل سا 

قصسود أ سا إنيا أ قست السذكاأي  سا يف حالسة هسي فيهسا حيسة، حينينذ ميتة، وإنيا  داركوها ابلذكاأي قب: الفوا  أ سيح أكلهسا. وامل
وهذا البيان ينبهللا إىل وجهللا ا صر يف قولهللا  عاىل (ق:   أجد في ا أوحي إيل حمرمسا تلس   ساتم يطع سهللا إ  أن ي سون ميتسة أو 

ينا وي يسذكر املندنقسة دما مسفوحا أو  م خنزير فا،هللا رج  أوفسقا أه: لغري هللا  هللا). فذكر أر عة    ع س: السذكاأي فيهسا شسي
 واملوقونيأي وما تطف تليها هنا، أل ا حتري يف حال ا صال املو  ابلسبب   مطلقا. فعذوا تل  هذا ابلنواجذ. 

وللفقهاء يف  ب  ا الة اليت  ع : فيها الذكاأي يف ها هللا ا    تبسارا  خمتلفسة: فساجل هور نيهبسوا إىل حتديسدها أبن يبقس   
ياأي قب: الذ ح أو النحسر، مسن حتريس  تذسو أو تس  أو فسم حتري سا يسدل تلس  ا يساأي ترفسا، ولسي  يف ا يوان رممل وتممة ح

هو حتري  ا،طمف املو . وهذا قول مال  يف املو ا، ورواية مجهسور أصسحا هللا تنسهللا. وتسن مالس : أن املسذكورا  إنيا  لغست 
ح نيكاوسا، فسان ي  نفسذ مقا لهسا ت لست فيهسا مبلغا أ،فذ  معهللا مقا لها، عيث    رج  حياوا لو  ركت  م نيكساأي،    صس

الذكاأي. وهذه رواية ا ن القاصم تن مالس ، وهسو أحسد قسويل المسافعي. ومسن الفقهساء مسن قسالوا: إمنسا يننسر تنسد السذ ح أحيسة 
هي أي ميتة، و  يننر إىل حالة ه: يعيش مثلها لسو  ركست دون ني سح. وهسو قسول ا سن وهسب مسن أصسحاب مالس ، واختساره 

، وأحد قول  للمافعي. و،فس  ا صستثناء الواقسل يف اويسة يسدل تلس  أن هللا رخسص يف حالسة هسي حمس:  وقسف يف ا ن حبيب
إت ال الذكاأي، أما إنيا ي  نفذ املقا : فم وف  تل  أحد أ،هللا يبسا  األكس:، إني هسو حينينسذ حيسوان مر سوض أو جمسرو ، فسم 

ن ا صسستثناء هنسسا منقطسسل مبعسسىن ل سسن، أي ل سسن كلسسوا مسسا نيكيسستم دون حيتساك إىل اإلتسسمي ةابحسسة أكلسسهللا  سسذكاأي، إ  أن يقسسال: إ
املذكورا ، وهو  عيد. ومن العل اء من جع: ا صتثناء من قولهللا (وما أك: السبل) تل  رأي من اع: ا صتثناء لألخريأي، 
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م كثسسريا، وي ثسسر أن و  وجسسهللا لسسهللا إ  أن ي سسون انظسسرا إىل تلبسسة هسسذا الصسسنف  سس  العسسرب، فقسسد كا،سست السسسباع والسسذ ب  نتسسا 
 يلحقوها فتبخ أكيلتها فيدركوها ابلذكاأي. 

    
 

 1090صفحة : 
 
و(مسسسا ني سسسح تلسسس  النصسسسب) هسسسو مسسسا كسسسا،وا يذعو،سسسهللا مسسسن القسسسرا   والنمسسسرا  فسسسوف األ،صسسساب. والنصسسسب  ذسسس ت  ا هسسسر   

و م إىل ،صسسب املنصسوب، فهسو مفسرد مسراد  سهللا اجلسن ، وقيس:: هسو مجسسل وواحسده ،صساب، ويقسال: ،صسب  فستح فسس ون (كس
يوفذون). وهو قد يطلمل مبسا يسرادش الصسنم، وقسد وسص الصسنم مبسا كا،ست لسهللا صسورأي، والنصسب مبسا كسان صسدرأي تسري مصسورأي 
مث: نيي ا لصة ومث: صعد. واألصح أن النصب هسو حهسارأي تسري مقصسود منهسا أ سا متثسال لآلهلسة،  س: هسي مو سوتة ألن 

لآلهلسة وللهسن، فسان األصسناي كا،ست معسدودأي وهلسا أمسساء وكا،ست يف موا سل   ذ ح تليها القسرا   والنسسا   السيت يتقسرب  سا
معينة  قصد للتقرب. وأما األ،صاب فلم   ن معدودأي و  كا،ت هلا أمساء وإمنا كا،وا يتدذها ك: حي يتقر ون تنها، فقسد 

هم وخرجسوا مسن م سة تنسم روى أ  ة أخبار العرب: أن العرب كا،وا يعن ون ال عبة، وهسم ولسد إمساتيس:، فل سا  فسرف  عذس
تليهم فراف ال عبة فقالوا: ال عبة حهر، فنحن ،نصب يف أحيا نا حهارأي   ون لنا مبنزلة ال عبة، فنصبوا هذه األ،صاب، 
 ورمبا  افوا حوهلا، ولذل  يس و ا الدوار  ذم الدال املمددأي و تمديد الواو ويذعون تليها الدماء املتقرب  ا يف دينهم. 

لبون لذل  أحسن ا هارأي. وتن أيب رجاء العطاردي يف صحيح البداري: كنسا ،عبسد ا هسر فسانيا وجسدان حهسرا وكا،وا يط 
خريا منهللا ألقينا األول وأخذان اوخر فانيا ي تد حهرا  أي يف  مد الرم:  مجعنسا جثسوأي مسن  سراب مث جيننسا ابلمساأي فحلبناهسا 

 تليهللا ليصري ،نري ا هر مث  فنا  هللا. 
أي أتسد  للسسذ ح وللطسواش تلسس  اخستمش تقا سسد القبا س:: مثسس: حهسر الغبغسسب السذي كسسان حسول العسسزى. فالنصسب: حهسسار  

وكسسا،وا يسسذعون تلسس  األ،صسساب ويمسسرحون اللحسسم ويمسسوو،هللا، فيسسوكلون  عذسسهللا ويبكسسون  عذسسا للسسسد،ة، قسسال األتمسس ، يسسذكر 
 وصائ النيب صل  هللا تليهللا وصلم يف قصيد هللا اليت صنعها يف مدحهللا:          

نيا النصب املنصوب    نس نهللا وقسال ليسد  سن ت سرو  سن ،فيس: للنسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم قبس: البعثسة، وقسد تسرض تليسهللا و   
الرصول صفرأي ليوك: معهللا يف ت اظ:  إل   آك: مما  ذعون تل  أ،صسا  م  . ويف حسديث فستح م سة: كسان حسول البيست 

ا ابلسسدي ورشسسوا ال عبسسة  سسدما ها. وقسسد كسسان يف المسسرا ل القدميسسة  ممثا سسة و،يسسف وصسستون ،صسسبا، وكسسا،وا إنيا نيعسسوا تليهسسا رشسسوه
ختصيص صدور لذ ح القرا   تليها، متييزا    ما ني ح  دينا و   ما ني ح لألك:، ف ن نيل  صدرأي  يت املقدم، قيس:: 

ومسن نيلس  في سا  إ ا من تهد إ راهيم وحتتها جب يعرب تنها  بينسر األروا ، أل سا  سسق  فيهسا السدماء، والسدي يسس   روحسا.
قي:: ا هر األصود كان تل  األرض مث  ناه إ راهيم يف جدر ال عبة. ومنها حهر املقاي، يف قول  عذهم. فل ا اختلطت 
العقا د يف اجلاهلية جعلوا هسذه املسذا ح لسذ ح القسرا   املتقسرب  سا لآلهلسة وللهسن. ويف البدساري تسن ا سن تبسام: النصسب: 
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وهلذا قال هللا  عاىل (وما ني ح تل  النصب) عرش (تل )، وي يقس: ومسا ني سح للنصسب ألن أ،صاب يذعون تليها. قلت: 
 الذ يحة  قصد لألصناي واجلن، و ذ ح تل  األ،صاب، فصار  األ،صاب من شعا ر المرخ. 

أي ووجهللا تطف (وما ني ح تل  النصب) تل  احملرما  املسذكورأي هنسا، مسل أن هسذه السسورأي ،زلست  عسد أن مذست صسن  كثسري  
تل  اإلصمي وقد ههر املسل ون تبادأي األصناي، أن يف املسل   كثريين كا،وا قرييب تهد ابلدخول يف اإلصمي، وهم وإن  
كسا،وا يعل سسون  طسسمن تبسادأي األصسسناي، أول مسسا يعل و،سهللا مسسن تقيسسدأي اإلصسسمي، فقسد كسسا،وا مسسل نيلس  مسسدأي اجلاهليسسة   وسستص 

صة،  : ي سون يف نياب سح اجلسن وتوهسا مسن النمسرا  ونياب سح دفسل األمسراض الذ ح تل  النصب تندهم  ذاب ح األصناي خا
ودفل التا عة تن ولدا م، فقالوا: كسا،وا يسستدفعون  سذل  تسن أ،فسسهم السربص واجلسذاي ومس  اجلسن، وخباصسة الصسبيان، أ  

مسسهللا ودتسسسا امرأ سسسهللا إىل  سسرى إىل مسسسا ورد يف كتسسب السسسسريأي: أن الطفيسس:  سسسن ت سسرو الدوصسسسي ملسسسا أصسسلم قبسسس: اهلهسسرأي ورجسسسل إىل قو 
اإلصمي قالت لهللا: أختم  تل  الصبية من نيي المرى  صنم دوم  . فقال:  ، أان  امن، فوصسل ت، وتسو نيلس ، فقسد 
ي سسون مسسنهم مسسن اصسست ر تلسس  ني سسح  عسسض السسذاب ح تلسس  األ،صسساب السسيت يف قبسسا لهم تلسس  ،يسسة التسسداوي وا ،تمسسار، فسسوراد هللا 

. ولسسذل  نيكسسر يف صسسدر هسسذه السسسورأي ويف آخرهسسا تنسسد قولسسهللا (ئ أيهسسا السسذين آمنسسوا إمنسسا  نبسسيههم و كيسسد حتسسرمي نيلسس  وإشسساتتهللا
 ا  ر وامليسر واأل،صاب واألل ي رج  من ت : الميطان) اوئ . 

    
 

 1091صفحة : 
 
 (وأن  ستقسس وا ابأللي نيل سم فسسسمل) المسون يف العطسسف التناصسب  سس  املتعا فسا ، فسم جسسري أن هسذا املعطسسوش مسن ،سسوع  

املتعا فا  اليت قبلهللا، وهي احملري أكلها. فاملراد هنا النهي تن أك: اللحم الذي يستقس ون تليهللا ابألل ي، وهو  م جزور 
امليسر أل،هللا حاص: ابملقامرأي، فت ون الس  والتاء يف ( ستقس وا) مزيد   ك ا مها يف قوهلم: اصتهاب واصباب. واملعسين: 

 وأن  قس وا اللحم ابألل ي. 
من ا صتقساي ابألل ي  رب آخر كا،وا يفعلو،هللا يف اجلاهلية يتطلبون  هللا معرفة تاقبة فع: يريدون فعلهللا: ه: هي النها  و  

والنفسسل أو هسسي خيبسسة و سسر. وإني قسسد كسسان لفسس  ا صتقسسساي يمسس لهللا فالوجسسهللا أن ي سسون مسسرادا مسسن النهسسي أيذسسا، تلسس  قاتسسدأي 
و  ون الس  والتاء للطلب، أي  لب القسم. و لسب القسسم ابل سسر اصتع ال املمبخ يف معنييهللا، فت ون إراد هللا إدماجا 

أي ا   من خري أو  ده، أي  لب معرفتهللا. كان العرب، كغريهم من املعاصرين، مولع  مبعرفة ا  مع تل  مسا صسيقل 
با  فسولت صسد،ة من أحواهلم أو تل  ما خفي من األمور امل تومة، وكا،وا يتومهون أبن األصناي واجلن يعل ون  ل  املغي

األصناي هلم  ريقة ميوهون تليهم  ا فهعلوا أل ما. واألل ي مجل لي  فتحت  ويقال لهللا:   سر القاش وص ون الدال وهو 
 صهم   حديدأي فيهللا. 

 وكيفية اصتقساي امليسر: املقامرأي تل  أجزاء جزور ينحرو،هللا ويتقامرون تل  أجزا هللا، و ل  تمرأي صهاي  قدي ال مي تليها 
 تند قولهللا  عاىل (يسولو،  تن ا  ر وامليسر) اوية يف صورأي البقرأي. 
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وكان مقتذ  الناهر أن يقال: وما اصتقس تم تليهللا ابألل ي، فغري األصلوب وتدل إىل (وأن  ستقس وا األل ي)، لي ون  
 أت: للنهي تن  ريقيت ا صتقساي كلتيه ا، ونيل  إدماك  ديل. 

 ة قدا : أحدمها م توب تليهللا (أمرل ريب) ورمبسا كتبسوا تليسهللا (افعس:) ويسس و،هللا اومسر. واوخسر وأشهر صور ا صتقساي  م 
م توب تليهللا   ال ريب  ، أو     فع:  ويس و،هللا الناهي. والثالث تف:  ذم الغ  املعه ة وص ون الفاء أخت القساش 

فعسا أي  سارا، نيهسب إىل صسادن صسن هم فوجسال أي مبوخ  دون كتا ة. فانيا أراد أحدهم صفرا أو ت م   يسدري أي سون ان
األل ي، فسانيا خسرك السسذي تليسهللا كتا سة، فعلسسوا مسا رصسم هلسسم، وإنيا خسرك الغفس: أتسسادوا اإلجالسة. وملسا أراد امسسرؤ القسي  أن يقسسوي 

 ألخذ جلر أ يهللا حهر، اصتقسم ابألل ي تند نيي ا لصة، صنم خثعم، فدرك لهللا الناهي ف سر القدا  وقال:          
 لو كنت ئنيا ا لص املو ورا                      مثلي وكان شيد  املقبورا   
ي  نسسسهللا تسسسن قتسسس: العسسسداأي لورا وقسسسد ورد، يف حسسسديث فسسستح م سسسة: أن رصسسسول هللا صسسسل  هللا تليسسسهللا وصسسسلم وجسسسد صسسسورأي إ سسسراهيم   

أو  ومهوهسا لسذل ،  نويهسا  مسون يستقسم ابألل ي فقال (كذ وا وهللا إن اصتقسم  ا قس ) وهسم قسد اختلقسوا  لس  الصسورأي، 
 ا صتقساي ابألل ي، و ذليم للنام الذين اهلون. 

وكا،ت هلم أل ي أخرى تند ك: كاهن كم كها م، ومن ح امهم، وكان منها تند  هب:  يف ال عبة صبعة قسد كتبسوا تلس    
، إنيا اختلفوا يف  عي  من حي : الدية ك: واحد شيينا من أهم ما يعرض هلم يف ش و م، كتبوا تل  أحدها العق: يف الدية

منهم؛ وأل ي إل با  النسب، م توب تل  واحد  من م  ، وتل  واحسد  مسن تسريكم  ، ويف آخسر  ملصسمل  . وكا،ست هلسم 
أل ي إلتطساء ا سسمل يف امليسساه إنيا  نسسالتوا فيهسسا. و سذه اصتقسسسم تبسسد املطلسسب حسس  اصتمسار اوهلسسة يف فسسداء ا نسسهللا تبسسد هللا مسسن 

الذي ،ذره أن يذعهللا إىل ال عبسة  عمسرأي مسن اإل س:، فدسرك السزي تلس  تبسد هللا فقسالوا لسهللا: أرض اوهلسة فسزاد تمسرأي حسج  النذر
 لغ ما ة مسن اإل س: فدسرك السزي تلس  اإل س: فنحرهسا. وكسان الرجس: قسد يتدسذ أل مسا لنفسسهللا، ك سا ورد يف حسديث اهلهسرأي  أن 

 وصلم ليوم خبربه إىل أه: م ة اصتقسم األل ي فدرك لهللا ما ي ره  .  صراقة ا ن مال  ملا  مل النيب صل  هللا تليهللا
واإلشارأي يف قولهللا (نيل م فسمل) راجعة إىل املصدر وهو(أن  ستقس وا).وجيء ابإلشارأي للتنبيهللا تليهللا حج يقسل ا  سم تلس   

 مت يز مع . 
  هللا إ  الفاصق ) يف صورأي البقرأي. والفسمل: ا روك تن الدين، وتن ا ري، وقد  قدي تند قولهللا  عاىل (وما يذ:  

    
 

 1092صفحة : 
 
وجع: هللا ا صتقساي فسقا ألن منهللا ما هو مقامرأي، وفيهللا ما هو من شرا ل المرخ، لتطلب املسببا  من تري أصبا ا، إني   

لنسسام إئه  لسسي  ا صتقسسساي صسسببا تسسادئ مذسسبو ا، و  صسسببا شسسرتيا، فسست حض ألن ي سسون افسسباء، مسسل أن مسسا فيسسهللا مسسن  سسوهم ا
كاشفا تن مراد هللا  م، من ال ذب تل  هللا، ألن هللا ،صب ملعرفة املسببا  أصبااب تقلية: هي العلوي واملعسارش املنتزتسة 
من العق:، أو من أدلتهللا، كالتهر ة، وجع: أصبااب    عرش صببيتها إ   توقيف منهللا تل  لسان الرص:: كهع: الزوال صسببا 
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و تسان، ف سن أجس: نيلس  كسان فسسقا، ولسذل  قسال فقهساؤان إلرحسة مسن ينتحس: ادتساء معرفسة  للصمأي. وما تسدا نيلس  كسذب
 الغيوب. 

ولي  من نيل   عرش املسببا  من أصبا ا كتعرش ،زول املطر من السسحاب، و رقسب خسروك الفسر  مسن البيذسة اب،قذساء  
ن جهة عرهم، ومعىن  تس   أ سا كثسريأي مدأي ا ذا،ة، ويف ا ديث  إنيا ،مو  عرية مث  ماءمت فتل  ت  تديقة  أي م

 املطر. 
وأما أل ي امليسر، فهي فسمل، أل ا من أك: املال ابلبا س:، (اليسوي يسين  السذين كفسروا مسن ديسن م فسم ختمسوهم واخمسون)  

ان مجلة وقعت معب ة    آية احملرما  املتقدمسة، و س  آيسة الرخصسة او يسة: وهسي قولسهللا (ف سن ا سطر يف خم صسة) ألن اقسب 
 اوية  فاء الفريل يقذي اب صاهلا مبا  قدمها. و  يصلح لم صال  ا إ  قولهللا (حرمت تلي م امليتة) اوية. 

واملناصبة يف هذا ا تباض: هي أن هللا ملا حري أمورا كان فعلها من مجلة دين المرخ، وهي ما أه: لغري هللا  هللا، وما ني ح  
ي، وكان يف كثري منها  ذييمل تليهم مبفارقة معتسادهم، والتقليس: مسن أقسواوم، أتقسب تل  النصب، وحترمي ا صتقساي ابألل 

هذه المدأي ةيناصهم  تذكري أن هذا كلسهللا إك سال لسدينهم، وإخسراك هلسم مسن أحسوال  سمل اجلاهليسة، وأ سم ك سا أيسدوا  سدين 
: فسالبعض مصسلحتهللا راجعسة إىل املنسافل تنيم مسح فيهللا صمحهم، فعليهم أن يقبلوا ما فيهللا من المدأي الراجعة إىل إصسمحهم

البد،يسسة، والسسبعض مصسسلحتهللا راجعسسة إىل البفسسل تسسن حذسسيض ال فسسر: وهسسو مسسا أهسس:  سسهللا لغسسري هللا، ومسسا ني سسح تلسس  النصسسب. 
وا صتقساي ابألل ي أنيكرهم  فولهم تل  من يناويهم، ومبحاصن دينهم وإك الهللا، فان مسن إك سال اإلصسم  إجسراء المسدأي 

روا ابلنع سسة، تلسس  تسسادأي القسسرآن يف  عقيسسب المسسدأي ابللسس . وكسسان املمسسركون، لمسساان، إنيا مسعسسوا أح سساي تنسسد ا قتذسساء. ونيكسس
اإلصمي رجوا أن  ثق: تل  املسل   فري دوا تن الدين، ويرجعسوا إىل المسرخ، ك سا قسال املنسافقون     نفقسوا تلس  مسن تنسد 

هسذه اويسة:  مسارأي لل س من ، و، ايسة ابملمسرك . وقسد روي:  رصول هللا حج ينفذسوا  . فل سا ،زلست هسذه األح ساي أ،سزل هللا
أ ا ،زلت يوي فتح م ة، ك ا رواه الطربي تن جماهد، والقر يب تن الذحاخ. وقي:: ،زلت يسوي ترفسة يف حهسة السوداع مسل 

 و األصح. اوية اليت صتوم تقبها، وهو ما رواه الطربي تن ا ن ليد ومجل، و،سبهللا ا ن تطية إىل ت ر  ن ا طاب وه
ش(اليوي) اول أن يراد  هللا اليوي ا ا ر، وهو يوي ،زول اوية، وهو إن أريد  هللا يوي فتح م ة، فم جري أن نيل  اليوي كان  

أ ج أئي اإلصمي، وظهر فيهللا من قوأي الدين،  س  ظهسرال مسن  قسي تلس  المسرخ، مسا أعصسهم مسن  قهقسر أمسر اإلصسمي، و  
متعلقسسة مب سسة وموصسسم ا سسج ومناصسس هللا: السسيت كا،سست فيهسسا حيسساوم ا جت اتيسسة والتهاريسسة  شسس  أن قلسسوب مجيسسل العسسرب كا،سست

والدينية واألد ية، وقواي ش و م، و عارفهم، وفص: ،سزاتهم، فسم جسري أن ي سون ا،فسراد املسسل    تلس  املسوا ن قا عسا لبقيسة 
وي تلس  ا قيقسة: يسوي متساي اليسوم وا،قطسساع آمساهلم: مسن  قساء ديسن المسرخ، ومسن حماولسة الفست يف تذسسد اإلصسمي. فسذل  اليس

الرجاء، وقد كا،وا قب: نيل  يعاودهم الرجاء اترأي. فقد قال أ و صفيان يوي أحسد  اتس: هبس: وقسال لنسا العسزى و  تسزى ل سم  
 . وقال صفوان  ن أمية أو أخوه، يوي هوالن، ح  ا، مف املسل ون وظنها هزمية لل سل  :  أ   ط: السحر اليوي  . 

وكان ،زول هذه اوية يوي حهة الوداع مسل اويسة السيت  عسدها، ك سا ي يسده قسول رصسول هللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم يف خطبتسهللا  
يومينذ يف قول كثري من أصحاب السري  أيها النام إن الميطان قد يين  أن يعبد يف  لدكم هذا ول نهللا قد ر ي مسن م مبسا 

   أ،فس م  . دون نيل  في ا حتقرون من أت ال م فاحذروه تل
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 1093صفحة : 
 
و(اليسسسوي) اسسسول أن يسسسراد  سسسهللا يسسسوي معسسس ، جسسسدير اب متنسسسان  زما،سسسهللا، واسسسول أن اعسسس: (اليسسسوي) مبعسسسىن اون، أي لمسسسان ا سسسال،   

الصادف  طا فة من الزمسان، رصسخ اليسوم، يف خمهلسا، يف قلسوب أهس: المسرخ  عسد أن خسامر ،فوصسهم السبدد يف نيلس ، فسان 
 (اليوي) تل  لمن ا ال،  واألم   تل  املا ي، و  الغد  تل  املستقب:. قال لهري:          العرب يطلقون 

وأتلم تلم اليوي واألم  قبسلسهللا                      ول نين تن تلم ما يف تد ت ي يريد ابليوي لمان ا ال، وابألم  ما   
 مذ ، وابلغد ما يستقب:، ومنهللا قول لئد األتهم:          

 رأيت  أم  خري  ين معسد                      وأ،ت اليوي خري من  أم    
وأ،ست تسدا  زيسد ا سري خسسريا                      كسذاخ  زيسد صسادأي تبسد تسس  وفعس: (يسين ) يتعسدى ب(مسن) إىل المسسيء   

قولسهللا (ديسن م)، إمنسا هسو الذي كان مرجوا من قب:، ونيل  هسو القرينسة تلس  أن دخسول (مسن) السيت هسي لتعديسة (يسين ) تلس  
 تقسدير مذسساش، أي يينسسسوا مسسن أمسسر ديسسن م، يعسسين اإلصسسمي، ومعلسوي أن األمسسر السسذي كسسا،وا يطع سسون يف حصسسولهللا: هسسو فتسسور 

 ا،تمار الدين وار داد متبعيهللا تنهللا. 
عسدو مسن و فريل النهي تن خمية املمرك  يف قولهللا: (فم ختموهم) تل  اإلخبار تن عصهم من أنيى السدين: ألن عم ال 

،وال تدوه يزي: أبصهللا، ويذهب محاصهللا، ويقعده تن  لب تدوه. ويف ا ديث:  ،صر  ابلرتب  . فل ا أخرب تن عصهم 
  سسسن املسسسسل   مسسسن أبم تسسسدوهم، فقسسسال (فسسسم ختمسسسوهم واخمسسسون) أو ألن اليسسسوم ملسسسا كسسسان حاصسسسم مسسسن آجلر ا،تصسسسارا  

 املسل    ذل   قولسهللا (اليسوي يسين  السذين كفسروا مسن ديسن م)، وإن املسل  ، يوما فيوما، ونيل  من  ييد هللا هلم، نيكر هللا
 فريقا ي يغن تنهم أبصهم من هللا شيينا ألحرئء أبن   وم  أبصهم، وأن وم  من خذهلم وم ن أولياءه منهم. 

مقاي ا صر،  وقد أفاد قولهللا (فم ختمو م واخمون) مفاد صيغة ا صر، ولو قي:: فائي فاخمون جلرى تل  األكثر يف 
ول ن تدل إىل مجليت ،في وإ با : ألن مفاد كلتا اجل لت  مقصود، فم حيسن  ي إحدامها. وهذا من الدواتي الصارفة 

 تن صيغة ا صر إىل اإل يان  صيغيت إ با  و،في، كقول الس وأل أو تبد املل   ن تبد الرحيم ا ار ي:          
وليسسست تلسس  تسسري النبسسا   سسسي: و،نسسريه قولسسهللا اوم (فسسم ختمسسوا                   سسسي: تلسس  حسسد النبسسا  ،فوصنسسسا       

 النام واخمون). 
(اليوي أك لت ل م دين م وأمت ت تلي م ،ع يت ور يت ل م اإلصمي دينا) إن كا،ست آيسة (اليسوي أك لست ل سم ديسن م)  

العسسام ، ك سسا قسسال الذسسحاخ، كا،سست مجلسسة  ،زلسست يسسوي حهسسة السسوداع  عسسد آيسسة (اليسسوي يسسين  السسذين كفسسروا مسسن ديسسن م)  نحسسو
مسستقلة، ا تدا يسسة، وكسان وقوتهسسا يف القسرآن، تقسسب السيت قبلهسسا،  توقيسف النسسيب صسل  هللا تليسسهللا وصسلم إل عهسسا مسل ،نريهسسا يف 

يسسوي  إك سال أمسر السدين، اتتقسسادا و مسريعا، وكسان اليسوي املعهسسود يف هسذه تسري اليسسوي املعهسود يف السيت قبلهسا وإن كا،تسسا ،زلتسا معسا
ا ج األكرب، تاي حهة الوداع، وهو ما رواه الطربي تن ا ن ليد وآخرين. ويف كسمي ا سن تطيسة أ،سهللا منسسوب إىل ت سر  سن 
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ا طاب، ونيل  هو الراجح الذي تول تليهللا أه: العلم وهو األص: يف موافقة الستموأي للنسزول، كسان اليسوي املسذكور يف هسذه 
اجل لة  عدادا ملنة أخرى، وكان فصلها تن اليت قبلها جارئ تل  صنن اجل : السيت ويف اليت قبلها يوما واحدا، وكا،ت هذه 

 ساف للتعداد يف منة أو  و يخ، وألج: نيل : أتيد لف  (اليوي) ليتعلمل  قولهللا (أك لت)، وي يستغن ابلنرش السذي  علسمل 
  قولهللا (يين ) فلم يق:: وأك لت ل م دين م. 

    
 

 1094صفحة : 
 
هللا  سهللا األمسة مسن جم سوع العقا سد، واألت سال، والمسرا ل، والسننم. وقسد  قسدي  يسان نيلس  تنسد قولسهللا  عساىل  والدين: ما كلف  

(إن الدين تند هللا اإلصمي) يف صورأي آل ت ران. فاك ال الدين هو إك سال البيسان املسراد هلل  عساىل السذي اقتذست ا   سة 
سسسل   جهلهسسا، و عسسد  فاصسسي: أح سساي قواتسسد اإلصسسمي السسيت  نهي سسهللا، ف سسان  عسسد ،سسزول أح سساي ا تتقسساد، السسيت   يسسسل امل

آخرها ا ج ابلقول والفع:، و عد  يان شرا ل املعامم  وأصول النناي اإلصسممي، كسان  عسد نيلس  كلسهللا قسد ث البيسان املسراد 
ر جم سوع التمسريل هلل  عاىل يف قولهللا (و،زلنا تلي  ال تساب  بيساان ل س: شسيء) وقولسهللا (لتبس  للنسام مسا ،سزل إلسيهم) عيسث صسا

ا اص: ابلقرآن والسنة، كافيا يف هدي األمة يف تبادوا، ومعاملتها، وصياصتها، يف صا ر تصورها، عسب ما  دتو إليسهللا 
حاجاوسسا، فقسسد كسسان السسدين وافيسسا يف كسس: وقسست مبسسا حيتاجسسهللا املسسسل ون. ول سسن ا تسسدأ  أحسسوال مجاتسسة املسسسل    سسسسيطة مث 

يهم لبيسان ا اجسا  يف أحسواهلم مبقسدار ا سساتها، إني كسان  علسيم السدين  طريسمل التسدريج ا سعت جامعتهم، ف ان الدين ي فس
ليت  ن رصوخهللا، حج اصت  لت جامعة املسل   ك: ش ون اجلوامل ال ربى، وصاروا أمة كوك : مسا   سون أمسة، ف  س: 

  يف نيل  ما يمعر أبن السدين كسان من  يان الدين ما  هللا الوفاء عاجاوم كلها، فذل  معىن إك ال الدين هلم يومينذ. ولي
انقصسسا، ول سسن أحسسوال األمسسة يف األمميسسة تسسري مسسستوفاأي، فل سسا  سسوفر  ك سس: السسدين هلسسم فسسم إشسس ال تلسس  اويسسة. ومسسا ،سسزل مسسن 
القرآن  عد هذه اوية لعلهللا لي  فيهللا  مريل شيء جديد، ول نهللا  كيد ملا  قرر  مريعهللا من قب: ابلقرآن أو السنة. ف ا تده 

لسورأي من اوئ ،  عد هذه اوية، مما فيهللا  مريل أ،ف مث: جزاء صيد احملري، تزي أب ا ،زلت قب: هسذه اويسة وأن يف هذه ا
هذه اوية ملا ،زلت أمر  و سعها يف هسذا املو سل. وتسن ا سن تبسام: ي ينسزل تلس  النسيب  عسد نيلس  اليسوي حتليس: و  حتسرمي و  

تلسسم والعيسساني ابهلل وي يبسسمل  يسسنهم إ  القسسرآن  صسستطاتوا الوصسسول  سسهللا إىل مسسا فسسرض. فلسسو أن املسسسل   أ سساتوا كسس: أجلرأي مسسن 
حيتاجو،هللا يف أمور دينهم. قال الما يب  القرآن، مسل اختصساره، جسامل. و  ي سون جامعسا إ  واجمل سوع فيسهللا أمسور كليسة، ألن 

لصمأي، والزكاأي، واجلهاد، وأشباه نيل ، المريعة متت  ت اي ،زولهللا لقولهللا  عاىل (اليوي أك لت ل م دين م)، وأ،ت  علم: أن ا
ي  ب  مجيل أح امهسا يف القسرآن، إمنسا  ينتهسا السسنة، وكسذل  العسادئ  مسن العقسود وا سدود وتريهسا، فسانيا ،نسران إىل رجسوع 
المسسريعة إىل كلياوسسا املعنويسسة، وجسسدانها قسسد  ذسس نها القسسرآن تلسس  ال  سسال، وهسسي: الذسسرورئ ، وا اجيسسا ، والتحسسسينا  

  سس: كسس: واحسسد منهسسا، فا سسارك تسسن ال تسساب مسسن األدلسسة: وهسسو السسسنة، واإلمجسساع، والقيسسام، إمنسسا ،مسسو تسسن القسسرآن. ويف وم
الصسسسحيح تسسسن ا سسسن مسسسسعود أ،سسسهللا قسسسال  لعسسسن هللا الواتسسسا  واملسسسستوتا  والواصسسسم  واملستوصسسسم  واملتن صسسسا  للحسسسسن 
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أي يعقوب، وكا،ت  قرأ القرآن، فو تهللا فقالت:  لعنت كذا وكذا  املغريا  خلمل هللا  فبلغ كممهللا امرأأي من  ين أصد يقال هلا: 
فذكر سهللا، فقسسال تبسسد هللا  ومسا يل   ألعسسن مسسن لعسن رصسسول هللا وهسسو يف كتسساب هللا  ، فقالست املسسرأأي  لقسسد قسرأ  مسسا  سس  لسسوحي 

فدسذوه ومسا  ساكم تنسهللا  املصحف، ف ا وجد هللا  ، فقال  لينن كنت قرأ يهللا لقد وجد يهللا  : قال هللا  عاىل (وما آاتكم الرصول
 فا،تهوا) اه. 

ف مي ا ن مسعود يمري إىل أن القرآن هو جامل أصول األح اي، وأ،هللا ا هة تل  مجيسل املسسل  ، إني قسد  لسغ جل سيعهم  
و  يسعهم جه: ما فيهللا، فلسو أن املسسل   ي   سن تنسدهم أجلرأي مسن تلسم تسري القسرآن ل فساهم يف إقامسة السدين، ألن كليا سهللا 

ه املفصسسلة ظسساهرأي الد لسسة، وجم م سسهللا  بعسسث املسسسل   تلسس   عسسرش  يا سسا مسسن اصسستقراء أت سسال الرصسسول وصسسلف األمسسة، وأوامسسر 
املتلق  تنهللا، ولذل  ملا اختلف األصحاب يف شسون كتا سة النسيب هلسم كتسااب يف مر سهللا قسال ت سر: حسسبنا كتساب هللا، فلسو أن 

وآ وا حقهللا يسوي حصساده وكتسب تلسي م الصسياي وأمتسوا ا سج والع سرأي  أحدا قصر ،فسهللا تل  تلم القرآن فوجد (أقي وا الصمأي
هلل)، لتطلب  يان نيل  مما  قرر من ت : صلف األمة، وأيذسا ففسي القسرآن  علسيم  سرف ا صستد ل المسرتية كقولسهللا (لعل سهللا 

 الذين يستنبطو،هللا منهم). 
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ور صسسنا الفهسر، وهسسو يف نيلس  كلسسهللا ديسن، يبسس  أل باتسهللا ا سسري فسم شسس  أن أمسر اإلصسسمي  سدع  سسعيفا. مث أخسذ ينهسسر ظهس  

وا راي وا مل، ف ا هاجر رصول هللا صل  هللا تليسهللا وصسلم إ  وقسد أصسلم كثسري مسن أهس: م سة، ومعنسم أهس: املدينسة، فل سا 
املهسا، مث ملسا فستح هاجر رصول هللا أخذ الدين ينهر يف منهر شسريعة مسستوفاأي فيهسا  يسان تبسادأي األمسة، وآدا سا، وقسوا،   ع

هللا م ة وجاء  الوفسود مسسل  ، وتلسب اإلصسمي تلس   سمد العسرب، مت سن السدين وخدمتسهللا القسوأي، فوصسبح مرهسواب أبصسهللا، 
ومنل املمرك  من ا ج  عد تاي، فحج رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم تاي تمرأي ولي  معهللا تسري املسسل  ، ف سان نيلس  

 لطان الدين ومت ينهللا وحفنهللا، ونيل   ب  وا حا يوي ا ج الذي ،زلت فيهللا هذه اوية. أجل  مناهر ك ال الدين: مبعىن ص
ي ي ن الدين يف يوي من األئي تري كاش أل باتهللا: ألن الدين يف ك: يسوي، مسن وقست البعثسة، هسو تبسارأي تسن املقسدار السذي  

يهم يف وقست مسن األوقسا  فهسو مت سس  شرتهللا هللا لل سل   يومسا فيومسا، ف سن كسان مسن املسسل   آخسذا   س: مسا أ،سزل إلس
 ابإلصمي، فاك ال الدين يوي ،زول اوية إك ال لهللا في ا يراد  هللا، وهو قب: نيل  كام: في ا يراد من أ باتها ا ا رين. 

 ويف هذه اوية دلي: تل  وقوع  خري البيان إىل وقت ا اجة.  
فاك ال الدين إك سال  قيسة مسا كسا،وا حمسروم  منسهللا مسن قواتسد وإنيا كا،ت اوية انللة يوي فتح م ة، ك ا يروى تن جماهد،  

اإلصمي، إني اإلصمي قد فسر يف ا ديث مبا يم : ا ج، إني قد م نهم يومينذ من أداء حههسم دون معسارض، وقسد ك س: 
يسسن أيذسسا صسسلطان السسدين  سسدخول الرصسسول إىل البلسسد السسذي أخرجسسوه منسسهللا، وم نسسهللا مسسن قلسسب  سسمد العر سسز فسساملراد مسسن السسدين د

 اإلصمي وإ افتهللا إىل   ري املسل   لتمريفهم  ذل . 
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و  يصح أن ي ون املراد من الدين القرآن: ألن آئ  كثسريأي ،زلست  عسد هسذه اويسة، وحسسب  مسن نيلس   قيسة صسورأي املا سدأي  
قسد تساش رصسول وآية ال ملة، اليت يف آخر النساء، تل  القول أب ا آخر آية ،زلت، وصورأي (إنيا جساء ،صسر هللا) كسذل ، و 

 هللا صل  هللا تليهللا وصلم  عد ،زول آية (اليوي أك لت ل م دين م) توا من  سع  يوما، يوح  إليهللا. 
 ومعىن (اليوي) يف قولهللا (اليوي أك لت ل م دين م) ،نري معناه يف قولهللا (اليوي يين  الذين كفروا من دين م).  
 ا مما والطها: من ا رك، والتعب. وقولهللا (وأمت ت تلي م ،ع يت) إمتاي النع ة: هو خلوصه 
وظاهره أن اجل لة معطوفة تل  مجلة (أك لت ل م دين م) في ون متعلقا للنرش وهو اليوي، في ون متاي النع ة حاصم  

يوي ،زول هذه اوية. وإمتاي هذه النع ة هو لوال ما كا،وا يلقو،هللا من ا وش ف  نهم من ا سج آمنس ، مس من ، خالصس ، 
يهم أتداءهم يوي حهة السوداع، وقسد كسا،وا مسن قبس: يف ،ع سة فومتهسا تلسيهم، فلسذل  قيسد إمتساي النع سة  سذل  اليسوي، و وع إل

أل،هللا لمان ظهور هذا اإلمتاي: إني اوية انللة يوي حهة الوداع تل  أصح األقوال، فان كا،ت ،زلت يوي فتح م ة، وإن كسان 
  : أن م سنهم مسسن أشسد أتسدا هم، وأحرصسسهم تلس  اصتينصساهلم، ل سسن القسول  سذل   سعيفا، فت سساي النع سة فيسهللا تلسس  املسسل

 يناكده قولهللا (أك لت ل م دين م) إ  تل   ويم   عيدأي. 
وظاهر العطف يقتذي: أن متاي النع ة منة أخرى تري إك ال الدين، وهسي ،ع سة النصسر، واألخسوأي، ومسا انلسوه مسن املغساك،  

لس  خساص. وجسولوا أن ي سون املسراد مسن النع سة السدين، وإمتامهسا هسو إك سال ومن مجلتها إك ال الدين، فهو تطسف تساي ت
السدين، في سون مفساد اجل لتس  واحسدا، وي سون العطسف جملسسرد املغسايرأي يف صسفا  السذا ، ليفيسد أن السدين ،ع سة وأن إك السسهللا 

 إمتاي للنع ة؛ فهذا العطف كالذي يف قول الماتر أ،مده الفراء يف معال القرآن:          
 إىل املل  القري وا ن اهل ا                      ي وليث ال تيبة يف املزدحم     
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وقولهللا (ور يت ل م اإلصمي دينا) الر   ابلميء الركون اليهللا وتدي النفرأي منهللا، ويقا لهللا السد : فقد ير س  أحسد شسيينا   

اختيساره لسهللا، واتتقساده مناصسبتهللا لسهللا، فيعسدى ابلسمي: للد لسة  لنفسهللا فيقول: ر يت   ذا، وقد ير   شيينا لغسريه، فهسو مبعسىن
تل  أن ر اه ألج: تريه، ك ا  قسول: اتتسذر  لسهللا. ويف ا سديث  إن هللا ير س  ل سم  سمجل  ، وكسذل  هنسا، فلسذل  نيكسر 
قولسسسهللا (ل سسسم) وتسسسدي (ر سسسيت) إىل اإلصسسسمي  سسسدون البسسساء. وظسسساهر  ناصسسسمل املعطوفسسسا : أن مجلسسسة (ر سسسيت) معطوفسسسة تلسسس  

جل لت  اللت  قبلها، وأن  علمل النرش ابملعطسوش تليسهللا األول صسار إىل املعطسوف ، في سون املعسىن: ور سيت ل سم اإلصسمي ا
دينسسا اليسسوي. وإني قسسد كسسان ر سس  اإلصسسمي دينسسا لل سسسل   جل تسسا يف تلسسم هللا نيلسس  اليسسوي وقبلسسهللا،  عسس  التوويسس: يف  عليسسمل نيلسس  

املعسسىن: آني،سست م  سسذل  يف هسسذا اليسسوي، أي أتل سست م: يعسسين أي هسسذا النسسرش ب(ر سسيت)؛ فتوولسسهللا صسساحب ال مسساش أبن 
التووي: مستفاد من قولهللا (اليوي)، ألن الذي حص: يف نيل  اليوي هو إتسمن نيلس ، واإليسذان  سهللا،   حصسول ر س  هللا  سهللا 

اد أن (ر سيت) دينا هلم يومينذ، ألن الر    هللا حاصس: مسن قبس:، ك سا دلست تليسهللا آئ  كثسريأي صسا قة هلسذه اويسة. فلسي  املسر 
جمسسال يف معسسىن (أني،سست) لعسسدي اصسستقامة نيلسس : أل،سسهللا يسسزول منسسهللا معسسىن اختيسسار اإلصسسمي هلسسم، وهسسو املقصسسود، وأل،سسهللا   يصسسلح 
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للتعدي إىل قولهللا (اإلصمي). وإنيا كان كذل  فد لة ا رب تل  معىن اإليذان من د لتهللا تل   لي من لوالي معنساه ابلقرينسة 
يف البكيسب. ولسو شساء أحسد أن اعس: هسذا مسن اصستع ال ا سرب يف  لي الفا سدأي، ف  سا اصستع :  املعينة، في ون مسن ال نايسة

 ا رب كثريا يف الد لة تل  كون املدرب تاملا  هللا، اصتع : هنا يف الد لة تل  اإلتمي وإتم،هللا. 
ار املسسدخر   ي سسون إ  وقسسد يسسدل قولسسهللا (ور سسيت ل سسم اإلصسسمي دينسسا) تلسس  أن هسسذا السسدين ديسسن أ سسدي: ألن المسسيء املدتسس 

أ،ف  ما أظهر مسن األدئن، واأل،فس    يبطلسهللا شسيء إني لسي   عسده تايسة، فت سون اويسة ممسريأي إىل أن ،سسخ األح ساي قسد 
 ا،ته . 

[) وجود الفاء يف صدر هذه اجل لسة، مسل تسدي مناصسبة 3(ف ن ا طر يف خم صة تري متها،ف إلمث فان هللا تفور رحيم] 
يتهللا، يع  أن   ون متصلة  سبعض اوي السيت صسبقت، وقسد جعلهسا املفسسرون مر بطسة آبيسة حتسرمي امليتسة ومسا ما  عد الفاء ملا ول

تطسف تليهسسا مسن املسسوكو  ، مسسن تسري  عسسرض يف كممهسم إىل ا،تنسساي ،نسسم هسذه اويسسة مسل السسيت قبلهسسا. وقسد ا،فسسرد صسساحب 
 ال ماش  بيان نيل  فهع: ما    نيل  اتبا ا. 

 صال هذه اجل لة مبسا قبلهسا: ا صسال ال سمي الناشسيء تسن كسمي قبلسهللا، فت سون الفساء تنسده للفصسيحة، و  ش  أ،هللا يعين اب 
أل،سسهللا ملسسا  ذسس نت اوئ  حتسسرمي كثسسري ممسسا كسسا،وا يقتا و،سسهللا، وقسسد كا،سست  سسمد العسسرب قليلسسة األقسسوا ، معر سسة لل د صسسة: تنسسد 

أل ع سة مسا يعتا سون  بعذسهللا تسن  عسض، ك سا اتبام األمطسار، أو يف شسدأي كلسب المستاء، فلسم ي سن تنسدهم مسن صسنوش ا
  فحت  هللا أقوال شعرا هم. 

فسسم جسسري أن ي سسون حتسسرمي كثسسري مسسن معتسساد  عسسامهم مسس نيان  توقسسل مسسنهم أن يفذسسي نيلسس  إىل امتسسداد يسسد اهلسسمخ إلسسيهم تنسسد  
ا سطر يف املد صة، فناصب أن يفصح تن هذا المرل املعرب تن أحواهلم  تقسدير: فسان خمسيتم اهلسمخ يف خم صسة ف سن 

خم صة اأ. و   صلح الفاء تل  هذا الوجهللا للعطف: إني لي  يف اجل : السا قة من مج: التحرمي ما يصسلح لعطسف (مسن 
 ا طر يف خم صة) تليهللا. 

واألحسن تندي أن ي ون موقل (ف ن ا طر يف خم صة) متصم  قولهللا (ور يت ل سم اإلصسمي دينسا،) ا صسال املعطسوش  
تفريسسل:  فريسسل منسسة جز يسسة تلسس  منسسة كليسسة، ونيلسس  أن هللا امسسا يف هسسذه اجل سس: السسثمث ابإلصسسمي ابملعطسسوش تليسسهللا، والفسساء لل

 مث مرا : مرأي  وصفهللا يف قولهللا (دين م)، ومرأي ابلع وي المام: لهللا يف قولهللا (،ع يت)، ومرأي ابمسهللا يف قولهللا (اإلصمي)؛ فقد 
ريأي قبسس: هسسذه اويسسة، فل سسا تل هسسم يوجسسسون خيفسسة  قسسرر  يسسنهم: أن اإلصسسمي أفذسس: صسسفا هللا السسس احة والرفسسمل، مسسن آئ  كثسس

ا اجسسة يف األلمسسا   عسسد حتسسرمي مسسا حسسري تلسسيهم مسسن املطعومسسا ، وأتقسسب نيلسس  ابملنسسة مث ألال تقسسب نيلسس  مسسا أوجسسسوه مسسن 
،فوصهم  قولهللا (ف ن ا طر) اأ؛ فناصب أن  عطف ها هللا التوصعة، و فرع تل  قولهللا (ور يت ل م اإلصمي دينا) و عقب 

 مة ابملنة ا اصة. املنة العا
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وا  سسطرار: الوقسسوع يف الذسسرورأي، وفعلسسهللا تلسسب تليسسهللا البنسساء لل ههسسول، وقسسد  قسسدي  يا،سسهللا تنسسد قولسسهللا  عسساىل (مث أ سسطره إىل   
 تذاب النار) يف صورأي البقرأي. 

ث   غسسدو ساصسسا واملد صسسة: اجملاتسسة، اشسستقت مسسن ا  سسص وهسسو  سس ور السسبطن، ألن اجلسسوع يذسس ر البطسسون، ويف ا سسدي  
 و رو   طاان  . 

والتهسسا،ف: الت ايسس:، واجلنسسف: امليسس:، قسسال  عسساىل (ف سسن خسساش مسسن مسسوص جنفسسا) اويسسة. واملعسسىن أ،سسهللا ا سسطر تسسري ما سس: إىل  
ا راي من أخذ أموال النام، أو من خمالفة الدين. وهذه حال قصد  ا  ب  حالسة ا  سطرار يف اإلقسداي واإلحهساي، فسم 

رما  إنيا كان را  ا  ذل   ناوهلا مسل  سعف ا حتيساك، و  حيهسم تسن  ناوهلسا إنيا خمسي أن يتنساول مسا يقدي تل  أك: احمل
يف أيدي النام ابلغصب والسرقة، وهذا مبنزلة قولهللا (ف ن ا طر تري ابغ و  تاد)، أي تسري ابغ و  تساد تلس  النسام و  

 تل  أح اي الدين. 
تن جواب المرل أل،هللا كالعلة لهللا، وهي دلي: تليهللا، وا صستغناء مبثلسهللا كثسري يف كسمي ووقل قولهللا (فان هللا تفور رحيم) مغنيا  

العرب ويف القرآن. والتقسدير: ف سن ا سطر يف خم صسة تسري متهسا،ف إلمث فلسهللا  نساول نيلس  إن هللا تفسور، ك سا قسال يف اويسة 
 ،نريوا (ف ن ا طر تري ابغ و  تاد فم إمث تليهللا إن هللا تفور رحيم). 

و،  مانيا أح: هلم ق: أح: ل م الطيبا ) إن كان النام قد صولوا ت ا أح: هلم من املطعوما   عسد أن مسعسوا مسا (يسينل 
حري تليهم يف اوية السسا قة، أو قبس: أن يسس عوا نيلس ، وأريسد جسوا م تسن صس اهلم اون، فاملذسارع مسستع : للد لسة تلس  

ص: مجلة (يسولو، ) أ ا اصتينناش  يال انش  تسن مجلسة (حرمست  دد الس ال، أي   رره أو  وقل   رره. وتليهللا فوجهللا ف
تلسسي م امليتسسة) وقولسسهللا (ف سسن ا سسطر يف خمصسس ة)؛ أو هسسي اصسستينناش ا تسسدا ي: لم،تقسسال مسسن  يسسان احملرمسسا  إىل  يسسان ا سسمل 

مبعسىن ا صستقبال  ابلذا ، وإن كان الس ال ي يقل، وإمنا قصسد  سهللا  وقسل السس ال، كو،سهللا قيس:: إن صسولوخ، فاإل يسان ابملذسارع
لتوقل أن يسول النام تن  ب  ا مل، أل،هللا مما  توجهللا النفوم إىل اإلحا ة  سهللا، وإىل معرفسة مسا تسس  أن ي سون قسد حسري 
تليهم من تري ما تدد هلم يف اوئ  السسا قة، وقسد  ينسا يف موا سل ممسا  قسدي منهسا قولسهللا  عساىل (يسسولو،  تسن األهلسة) يف 

لو،  يف القرآن حتت : األمرين. فعل  الوجهللا األول ي ون اجلواب قد حص:  بيان احملرما  أو  صورأي البقرأي: أن صيغة يسو
مث  بيان ا مل، أو  بيان ا مل فق ، إنيا كان  يان احملرما  صا قا تل  الس ال، وتلس  الوجسهللا الثسال قسد قصسد ا هت ساي 

 س ال املناصب لتقدي نيكره.  بيان ا مل  وجهللا جامل، فعنون ا هت اي  هللا ةيراده  صيغة ال
و(الطيبا ) صفة حملذوش معلوي من السياف، أي األ ع ة الطيبة، وهي املوصوفة ابلطيب، أي اليت  ا ت. وأص: معىن  

الطيب معىن الطهارأي والزكاء والوقل ا سن يف النف  تاجم وآجسم، فالمسيء املسستلذ إنيا كسان وسسا   يسس    يبسا: أل،سهللا 
ولذل  كان  يب ك: شيء أن ي ون من أحسن ،وتسهللا وأ،فعسهللا. وقسد أ لسمل الطيسب تلس  املبسا  شسرتا؛  يعقب أملا أو  را،

ألن إابحسسة المسسرع المسسيء تممسسة تلسس  حسسسنهللا وصسسممتهللا مسسن املذسسرأي، قسسال  عسساىل (كلسسوا ممسسا يف األرض حسسم   يبسسا). واملسسراد 
:) إليها. وقد  قسدي شسيء مسن معسىن الطيسب ابلطيبا  يف قولهللا (أح: ل م الطيبا ) معناها اللغوي ليصح إصناد فع: (أح

تند قولهللا  عاىل (ئ أيها النام كلسوا ممسا يف األرض حسم   يبسا) يف صسورأي البقسرأي، واسيء شسيء منسهللا تنسد قولسهللا  عساىل (والبلسد 
 الطيب) يف صورأي األتراش. 
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ن ا سسراي  سسده وهسسو و(الطيبسسا ) وصسسف لأل ع سسة قسسرن  سسهللا ح سسم التحليسس:، فسسدل تلسس  أن الطيسسب تلسسة التحليسس:، وأفسساد أ 
 ا با ث، ك ا قال يف آية األتراش، يف نيكر الرصول صل  هللا تليهللا وصلم  وحي: هلم الطيبا  وحيري تليهم ا با ث  . 
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وقد اختلف أقوال السلف يف  ب  وصف الطيبا ؛ فعن مال : الطيبا  ا مل، ويتع  أن ي ون مراده أن ا : هو   

مل وصف الطيب يف الطعاي املبا ، ألن الوصف الطيب قد وف ، فوخذ مال   عممتهللا وهي ا : كيم ي ون امل نين  تحق
قولهللا (الطيبا ) حوالة تل  مسا   ينذسب   س  النسام مثس: ا صستلذاني، فيتعس ، إنين، أن ي سون قولسهللا (أحس: ل سم الطيبسا ) 

مسسا أحلسسهللا هللا هلسسم فهسسو  يسسب، إ طسسا  ملسسا اتتقسسدوه يف لمسسن تسسري مسسراد منسسهللا  سسب  ا سسمل،  سس: أريسسد  سسهللا ا متنسسان واإلتسسمي أبن 
المسسرخ: مسسن حتسسرمي مسسا   موجسسب لتحرميسسهللا، وحتليسس: مسسا هسسو خبيسسث. ويسسدل لسسذل    سسرر نيكسسر الطيبسسا  مسسل نيكسسر ا سسمل يف 

افعي: القرآن، مث: قولهللا (اليوي أح: ل م الطيبا ) وقولهللا يف األتراش (وحي: هلم الطيبا  وحيري تليهم ا با ث). وتن الم
الطيبا : ا مل املستلذ، ف : مستقدر كالولغ فهو من ا با ث حراي. قال فدر الدين: العربأي يف ا صتلذاني وا صستطا ة 
أبه: املروءأي واألخمف اجل يلة، فان أه: البادية يستطيبون أك: مجيسل ا يسواان ، و توكسد د لسة هسذه اوئ   قولسهللا  عساىل 

فهسذا يقتذسي الست  ن مسن ا ،تفساع   س: مسا يف األرض، إ  أ،سهللا دخلسهللا التدصسيص عرمسة (خلمل ل سم مسا يف األرض مجيعسا) 
ا با ث، فصار هذا أصم كبريا يف معرفسة مسا حيس: وحيسري مسن األ ع سة. منهسا أن  سم ا يس: مبسا  تنسد المسافعي. وقسال أ سو 

ن كسسذل  وجسسب أن ي سسسون حنيفسسة: لسسي  مببسسسا . حهسسة المسسافعي أ،سسسهللا مسسستلذ مسسستطاب، والعلسسسم  سسذل   سسروري، وإنيا كسسسا
حم ، لقولهللا  عاىل (أح: ل م الطيبا ). ويف شر  اهلداية يف الفقهللا ا نفي حمل د ال ساكي  أن مسا اصستطا هللا العسرب حسمل  
، لقولهللا  عاىل (وحي: هلم الطيبا )، وما اصتدبثهللا العرب حراي، لقولهللا (وحيري تليهم ا با ث). والذين  عترب اصتطا تهم أه: 

األمصسار، ألن القسرآن أ،سزل تلسيهم وخو بسوا  سهللا، وي يعتسرب أهس: البسوادي أل سم عكلسون مسا اسدون للذسرورأي  ا هال من أه:
واجملاتة. وما يوجد يف أمصار املسل   مما   يعرفهللا أه: ا هسال رد إىل أقسرب مسا يمسبههللا يف ا هسال اه. وفيسهللا مسن الستح م 

ريل العساي، وقسد اصستقذر أهس: ا هسال  سم الذسب  مسهادأي قولسهللا يف حت يم توا د  عض األمة دون  عض ما   يناصب التمس
 صل  هللا تليهللا وصلم يف حديث خالد  ن الوليد  لي  هو من أرض قومي فوجدل أتافهللا  ومل نيل  ي حيرمهللا تل  خالد. 

عسساي، والسذي ينهسر يل: أن هللا قسسد انل إابحسة األ ع سة  وصسسف الطيسب فسم جسسري أن ي سون نيلس  مننسسورا فيسهللا إىل نيا  الط 
وهسسو أن ي سسون تسسري  سسار و  مسسستقذر و  منسساش للسسدين، وأمسسارأي اجت سساع هسسذه األوصسساش أن   حيرمسسهللا السسدين، وأن ي سسون 
مقبو  تند مجهور املعتدل  من البمر، من ك: ما يعده البمر  عاما تسري مسستقذر،  قطسل الننسر تسن العوا سد واملولوفسا ، 

مر يتناول  عذهم  عض املوكو   من حيوان و،با ، ويبخ  عذهم نيل  وتن الطبا ل املنحرفا . وتن تد أصناش الب
البعض. ف ن العرب من عك: الذب والري وع والقنافذ، ومنهم من   عكلها. ومن األمم من عك: الذفادع والسمحف 

زيسسرأي شسسري  والزواحسسف ومسسنهم مسسن يتقسسذر نيلسس . وأهسس: مدينسسة  سسو،  ع سسون أكسس: اللحسسم أ،ثسس  الذسسون و سسم املعسسز، وأهسس: ج
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يستهيدون  م املعسز، ويف أهس: الصسحاري  سستهاد  سوي اإل س: وألبا سا، ويف أهس: ا ذسر مسن ي سره نيلس ، وكسذل  دواب 
البحر وصمحفهللا وحيا هللا. والمريعة أوصل من نيل  كلهللا فم يقذي فيهسا  بسل فريسمل تلس  فريسمل. واحملرمسا  فيهسا مسن الطعسوي 

ا  سور واملدسسدرا  كساألفيون وا ميمسة املدسدرأي، ومسا هسو تس  السذا  ع سسم مسا يذسر  ناولسهللا ابلبسدن أو العقس: كالسس وي و 
المسرع، ومسسا هسسو مسستقذر كالندامسسة ونيرف الطيسسور وأرواث النعسساي، ومسا تسسدا نيلسس     سسد فيسهللا  سسا طا للتحسسرمي إ  احملرمسسا  

 سدون ،سص و  قيسام هسو أبتيا ا وما تداها فهو يف قسسم ا سمل ملسن شساء  ناولسهللا. والقسول أبن  عذسها حسمل دون  عسض 
من القول تل  هللا مبا   يعل هللا القا :، ف ا الذي صوغ النيب وحري األر،ب، ومسا السذي صسوغ السس  ة وحسري حيسة البحسر، 
ومسسا السسذي صسسوغ اجل سس: وحسسري الفسسرم، ومسسا السسذي صسسوغ الذسسب والقنفسسذ وحسسري السسسلحفاأي، ومسسا السسذي أحسس: اجلسسراد وحسسري 

أو ،نسسر رجسسيح، ومسسا صسسوى نيلسس  فهسسو ريسسح. وتر سسنا مسسن هسسذا  نسسوير البصسسا ر إنيا  ا لسسزون، إ  أن ي سسون لسسهللا ،سسص صسسحيح،
 اتبى البدد أله: الننر يف إان ة حنر أو إابحة مبا   ،ص فيهللا أو يف مواقل املتما ا . 

    
 

 1099صفحة : 
 
صسم هللا تليسهللا وا قسوا هللا إن (وما تل تم من اجلوار  م لب   عل سو ن ممسا تل  سم هللا ف لسوا ممسا أمسس ن تلسي م وانيكسروا ا  

[) اول أن ي ون تطفا تل  (الطيبا ) تطف املفرد، تل  ،ية مذساش حمسذوش، والتقسدير: وصسيد 4هللا صريل ا ساب]
 ما تل تم من اجلوار ، يدل تليهللا قولهللا (ف لوا مما أمس ن تلي م). ف ا موصولة وفاء (ف لوا) للتفريل. 

 و  ون (ما) شر ية وجواب المرل (ف لوا مما أمس ن). واول أن ي ون تطف مجلة تل  مجلة،  
وخص ابلبيان من    الطيبا  ألن  يبهللا قد وف  من جهة خفاء معىن الذكاأي يف جسر  الصسيد،   صسي ا صسيد اجلسوار ،  

لصسيد وهو حم: التنبيهللا هنا ا ساص  صسيد اجلسوار . وصسيذكر صسيد الرمسا  والقسنص يف قولسهللا  عساىل (ليبلسو، م هللا  مسيء مسن ا
 نالهللا أيدي م ورماح م). واملعىن: وما أمس  تلي م ما تل تم  قرينة قولهللا  عد (ف لوا مما أمس ن تلي م) لنهور أن لي  

 املراد إابحة أك: ال مب والطيور املعل ة. 
لسست واجلسسوار : مجسسل اجلسسار ، أو اجلارحسسة، جسسرى تلسس  صسسيغة مجسسل فاتلسسة، ألن السسدواب مراتسس  فيهسسا  ،يسسث مجعهسسا، ك سسا قا 

 العرب للسباع: ال واصب، قال لبيد:          
 تب  كواصب ما مين  عامها ولذل    ل مجل التو،يث، ك ا صيوم (ف لوا مما أمس ن تلي م).   
(وم لبس ) حسال مسن  سس ري (تل ستم) مبينسة لنسسوع التعلسيم وهسو  علسيم امل لسسب، وامل لسب   سسر السسمي  صسيغة اصسم الفاتسس:  

  لب، ويقال: كمب. معلم ال مب، يقال: م
(ف  لب ) وصف ممتمل من ا صم اجلامد اشتمل مسن اصسم ال لسب جسرئ تلس  الغالسب يف صسيد اجلسوار ، ولسذل  فوقوتسهللا  

حا  من   ري (تل تم) لي  خمصصا للع وي الذي أفاده قولهللا (وما تل تم) فهسذا الع سوي يمس : تسري ال سمب مسن فهسود 
ا سن املنسذر أ،سهللا قصسر إابحسة أكس: مسسا قتلسهللا اجلسار  تلس  صسيد ال سمب لقولسسهللا  و سزاأي. وخسالف يف نيلس  ا سن ت سر، ح س  تنسسهللا
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 عسساىل (م لبسس ) قسسال: فومسسا مسسا يصسساد  سسهللا مسسن البسسزاأي وتريهسسا مسسن الطسسري ف سسا أدركسست نيكا سسهللا فذكسسهللا فهسسو لسس  حسسمل وإ  فسسم 
هسا، إ  مسا شسذ  طع هللا. وهذا أيذا قول الذحاخ والسدي: فوما ال سمب فسم خسمش يف إابحسة ت سوي صسيد املعل سا  من

من قول ا سن وقتادأي والندعي   راهة صيد ال لب األصود البهيم، أي تلم السسواد، حمتهس   قسول النسيب صسل  هللا تليسهللا 
وصلم  ال لب األصسود شسيطان  أخرجسهللا مسسلم، وهسو احتهساك  سعيف، مسل أن النسيب تليسهللا السسمي مسساه كلبسا، وهس: يمس  

ر وصسسوء الطبسسل. تلسس  أن مسسورد ا سسديث يف أ،سهللا يقطسسل الصسسمأي إنيا مسسر  سس  يسسدي أحسد أن معسسىن كو،سسهللا شسسيطاان أ،سسهللا مننسسة للعقس
املصلي. تل  أن نيل  متوول. وتن امحد  ن حنب:: ما أترش أحدا يرخص فيسهللا  أي يف أكس: صسيده  إنيا كسان  ي سا، و سهللا 

 قال إصحمل ا ن راهوية، وكيف يصنل إل هور الفقهاء. 
،يسة، قصسد  سا ا متنسان والعسربأي واملواهسب السيت أودتهسا هللا يف اإل،سسان، إني جعلسهللا وقولهللا ( عل سو ن ممسا تل  سم هللا) حسال جل 

معل سسا ابجلبلسسة مسسن يسسوي قسسال ( دي أ،بسسينهم أبمسسسا هم)، واملواهسسب السسيت أودتهسسا هللا يف  عسسض ا يسسوان، إني جعلسسهللا قسسا م للسستعلم. 
أي، وابتتبسسار كو سا  ذسس نت معسىن ا متنسسان فهسسي فباتتبسار كسسون مفساد هسسذه ا سال هسسو مفساد تاملهسسا  تنسسزل منزلسة ا سسال امل كسد

م صسسة. قسال صساحب ال مسساش  ويف   ريسر ا سال فا سسدأي أن تلس  كس: آخسسذ تل سا أن   عخسذه إ  مسسن أقتس: أهلسهللا تل سسا 
وأترهم دراية وأتوصهم تل  لطا فهللا وحقا قهللا وإن احتساك إىل أن يذسرب إليسهللا أكبساد اإل س:، ف سم مسن آخسذ تسن تسري مستقن 

 هللا وتض تند لقاء النحارير أانملهللا  . اه. قد  يل أئم
والفاء يف قولهللا (ف لوا مما أمس ن تلي م) فاء الفصيحة تن قولهللا (وما تل تم من اجلوار ) إن جعلت (ما) من قولهللا (وما  

 تل تم) موصولة، فان جعلتها شر ية فالفاء را طة للهواب. 
يض شسسسا ل ا صسسستع ال يف كسسسمي العسسسرب تنسسسد نيكسسسر وحسسسرش (مسسسن) يف قولسسسهللا (ممسسسا أمسسسس ن تلسسسي م) للتبعسسسيض، وهسسسذا  بعسسس 

املتناو  ، كقولهللا (كلوا من مثره). ولي  املقصود النهي تن أك: مجيل ما يصيده الصا د، و  أن نيل  احبام تن أك: 
 الريش، والعنم، واجللد، والقرون؛ ألن نيل  كلهللا   يتومههللا السامل حج حيبم منهللا. 

لسي م) مبعسىن  ي التعليس:، ك سا  قسول: صسهن تلس  ا تتسداء، و سرب الصسيب تلس  وحرش (تل ) يف قولسهللا (ممسا أمسس ن ت 
 ال ذب، وقول تلق ة ا ن شيبان:  

 
 1100صفحة : 

 
            

و،طسساتن األتسسسداء تسسن أ نا نسسسسا                      وتلسسس   صسسا ران وإن ي ،بصسسسر  أي ،طسسساتن تلسس  حقا قنسسسا: أي   ايسسسة   
قولسهللا  عساىل (أمسس  تليس  لوجس )، وقولسهللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم  (أمسس  تليس   عسض مالس  ا قيقة، ومن هذا البساب 

 فهو خري ل   . 
ومعسسسىن اويسسسة إابحسسسة أكسسس: مسسسا صسسساده اجلسسسوار : مسسسن كسسسمب، وفهسسسود، وصسسسباع  سسسري: كسسسالبزاأي، والصسسسقور، إنيا كا،سسست معل سسسة  

 تلفوا يف حتقمل هذه القيود. وأمس ت  عد إرصال الصا د. وهذا مقدار ا فمل تل اء األمة تليهللا وإمنا اخ
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فوما شرل التعليم فا فقوا تل  أ،هللا إنيا أشلي، فا،مل ، فاشتد وراء الصيد، وإنيا دتي فوقب:، وإنيا لجسر فسا،زجر، وإنيا جساء  
ابلصيد إىل ر هللا، أن هسذا معلسم. وهسذا تلس  مرا سب الستعلم. وي تفسي يف صسباع الطسري مبسا دون نيلس : في تفسي فيهسا أبن  س مر 

ا  التعليم راجعة إىل ترش أه: الصيد، وأ،هللا صار لهللا معرفة، و ذل  قال مال ، وأ و حنيفة، والمافعي: و  فتطيل. وصف
 حاجة إىل  ب  نيل  مبر   أو  مث، خمفا ألمحدن وأيب يوصف، وحم د. 

يده إنيا كان وأما شرل اإلمساخ ألج: الصا د: فهو يعرش ةمساكها الصيد  عد إشمء الصا د إئها، وهو اإلرصال من  
ممدودا، أو أمره إئها  لف  اتتاد  أن  فهم منهللا األمر كقولهللا  هذا لس   ألن اإلرصسال يقسوي مقساي ،يسة السذكاأي. مث اجلسار  
ما داي يف اصبصالهللا معترب حج يرجل إىل ر هللا ابلصيد. واختلفوا يف أك: اجلار  من الصيد قب: اإل يان  هللا إىل ر هللا ه: يبطس: 

فقال مجاتة من الصحا ة والتا ع : إنيا أك: اجلار  من الصيد ي   كس: البقيسة؛ أل،سهللا إمنسا أمسس   ح م اإلمساخ تل  ر هللا:
تل  ،فسهللا،   تلس  ر سهللا. ويف هسذا املعسىن حسديث تسدي  سن حساث يف الصسحيح: أ،سهللا صسول رصسول هللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم 

المافعي، وأمحد، وأ و  ور، وإصحاف. وقسال تن ال لب، فقال  وإنيا أك: فم  ك: فامنا أمس  تل  ،فسهللا  . و هللا أخذ 
مجاتة من الصحا ة: إنيا أك: اجلار  ي يذر أكلهللا، وي ك: ما  قسي. وهسو قسول مسال وأصسحا هللا:  سديث أيب  علبسة ا مسين، 
يف كتساب أيب داود: أ،سسهللا صسول رصسسول هللا صسسل  هللا تليسهللا وصسسلم فقسسال  وإن أكس: منسسهللا  . وراي  عسسض أصسحا نا أن حيسستج هلسسذا 

 عاىل (مما أمسس ن تلسي م) حيسث جساء مبسن املفيسدأي للتبعسيض، امل ني،سة أب،سهللا ي كس: إنيا  قسي  عذسهللا، وهسو دليس: واه فقسد  قولهللا 
نيكسسران آ،فسسا أن (مسسن)  سسدخ: تلسس  ا صسسم يف مثسس: هسسذا ولسسي  املقصسسود التبعسسيض، وال لسسب أو اجلسسار ، إنيا أشسسمه القنسساص 

ان قسسد أكسس: منسسهللا، فقسسد عكسس: لفسسرل جسسوع أو ،سسسيان. وتسسا فا،مسسل ، وجسساء ابلصسسيد إىل ر سسهللا، فهسسو قسسد أمسسس هللا تليسسهللا وإن كسس
 عذسهم يف هسذا إىل حتقيسسمل أن أكس: اجلسسار  مسن الصسسيد هس: يقسد  يف  علي سسهللا، والصسواب أن نيلسس    يقسد  يف  علي سسهللا، إنيا  
 كا،ت أفعالسهللا جاريسة تلس  وفسمل أفعسال الصسيد، وإمنسا هسذا مسن الفلتسة أو مسن التهسور. ومسال مجاتسة إىل البخسيص يف نيلس  يف
صباع الطري خاصة، أل ا    فقهللا من التعليم ما يفقهللا ال لب، وروي هسذا تسن ا سن تبسام، ومحساد، والندعسي، وأيب حنيفسة، 

 وأيب  ور. 
وقسسد ،مسسو تسسن شسسرل حتقسسمل إمسسساكهللا تلسس  صسساحبهللا مسسسولة لسسو أمسسس  ال لسسب أو اجلسسار  صسسيدا ي يسسره صسساحبهللا و ركسسهللا ورجسسل  

ة السيت كسان اوصسها اجلسار  أو تسرش أ سر كلبسهللا فيسهللا؛ فعسن مالس :   ي كس:، دو،هللا، مث وجسد الصسا د  عسد نيلس  صسيدا يف اجلهس
 وتن  عض أصحا هللا: ي ك:. وأما إنيا وجد الصا د صه هللا يف مقا : الصيد فا،هللا ي ك:   حمالة. 

وأحسب أن قولهللا  عاىل (مما أمس ن تلي م) احبال تن أن اد أحد صيدا ي يصده هو، و  رأى اجلسار  حس  أمسس هللا،  
لس  قسسد ي سسون مو سسهللا تلسس  تسسري املعتساد فسسم ي سسون نيكسساأي، وأ،سسهللا   حيسسري تلس  مسسن ي يتصسسد للصسسيد أن عكسس: صسسيدا رأى  ألن ني

 كلب تريه ح  صاده إنيا ي اد الصا د قريبا، أو ا تاتهللا من صا ده، أو اصتعطاه إئه. 
إلرصال أل،هللا قد ميسو  إلسر  اجلسار ، وأمسا وقولهللا (وانيكروا اصم هللا تليهللا) أمر  ذكر هللا تل  الصيد، ومعناه أن يذكره تند ا 

إنيا أمس هللا حيا فقد  ع  نيعهللا فيذكر اصم هللا تليهللا حينينذ. ولقد أ دع إاال كل ة (تليهللا) ليم : ا سالت . وح سم ،سسيان 
 التس ية و ع د  ركها معلوي من كتب الفقهللا وا مش، والدين يسر. 
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تسسن أ نا نسسسسا                      وتلسسس   صسسا ران وإن ي ،بصسسسر  أي ،طسسساتن تلسس  حقا قنسسسا: أي   ايسسسة و،طسساتن األتسسسداء   
ا قيقة، ومن هذا البساب قولسهللا  عساىل (أمسس  تليس  لوجس )، وقولسهللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم  (أمسس  تليس   عسض مالس  

 فهو خري ل   . 
ود، وصسسسباع  سسسري: كسسسالبزاأي، والصسسسقور، إنيا كا،سسست معل سسسة ومعسسسىن اويسسسة إابحسسسة أكسسس: مسسسا صسسساده اجلسسسوار : مسسسن كسسسمب، وفهسسس 

 وأمس ت  عد إرصال الصا د. وهذا مقدار ا فمل تل اء األمة تليهللا وإمنا اختلفوا يف حتقمل هذه القيود. 
فوما شرل التعليم فا فقوا تل  أ،هللا إنيا أشلي، فا،مل ، فاشتد وراء الصيد، وإنيا دتي فوقب:، وإنيا لجسر فسا،زجر، وإنيا جساء  
صيد إىل ر هللا، أن هسذا معلسم. وهسذا تلس  مرا سب الستعلم. وي تفسي يف صسباع الطسري مبسا دون نيلس : في تفسي فيهسا أبن  س مر ابل

فتطيل. وصفا  التعليم راجعة إىل ترش أه: الصيد، وأ،هللا صار لهللا معرفة، و ذل  قال مال ، وأ و حنيفة، والمافعي: و  
 وأيب يوصف، وحم د.  حاجة إىل  ب  نيل  مبر   أو  مث، خمفا ألمحدن

وأما شرل اإلمساخ ألج: الصا د: فهو يعرش ةمساكها الصيد  عد إشمء الصا د إئها، وهو اإلرصال من يده إنيا كان  
ممدودا، أو أمره إئها  لف  اتتاد  أن  فهم منهللا األمر كقولهللا  هذا لس   ألن اإلرصسال يقسوي مقساي ،يسة السذكاأي. مث اجلسار  

معترب حج يرجل إىل ر هللا ابلصيد. واختلفوا يف أك: اجلار  من الصيد قب: اإل يان  هللا إىل ر هللا ه: يبطس: ما داي يف اصبصالهللا 
ح م اإلمساخ تل  ر هللا: فقال مجاتة من الصحا ة والتا ع : إنيا أك: اجلار  من الصيد ي   كس: البقيسة؛ أل،سهللا إمنسا أمسس  

يف الصسحيح: أ،سهللا صسول رصسول هللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم  تل  ،فسهللا،   تلس  ر سهللا. ويف هسذا املعسىن حسديث تسدي  سن حساث
تن ال لب، فقال  وإنيا أك: فم  ك: فامنا أمس  تل  ،فسهللا  . و هللا أخذ المافعي، وأمحد، وأ و  ور، وإصحاف. وقسال 
، مجاتة من الصحا ة: إنيا أك: اجلار  ي يذر أكلهللا، وي ك: ما  قسي. وهسو قسول مسال وأصسحا هللا:  سديث أيب  علبسة ا مسين

يف كتساب أيب داود: أ،سسهللا صسول رصسسول هللا صسسل  هللا تليسهللا وصسسلم فقسسال  وإن أكس: منسسهللا  . وراي  عسسض أصسحا نا أن حيسستج هلسسذا 
 قولهللا  عاىل (مما أمسس ن تلسي م) حيسث جساء مبسن املفيسدأي للتبعسيض، امل ني،سة أب،سهللا ي كس: إنيا  قسي  عذسهللا، وهسو دليس: واه فقسد 

هسسذا ولسسي  املقصسسود التبعسسيض، وال لسسب أو اجلسسار ، إنيا أشسسمه القنسساص  نيكسسران آ،فسسا أن (مسسن)  سسدخ: تلسس  ا صسسم يف مثسس:
فا،مسسل ، وجسساء ابلصسسيد إىل ر سسهللا، فهسسو قسسد أمسسس هللا تليسسهللا وإن كسسان قسسد أكسس: منسسهللا، فقسسد عكسس: لفسسرل جسسوع أو ،سسسيان. وتسسا 

ي سسهللا، إنيا   عذسهم يف هسذا إىل حتقيسسمل أن أكس: اجلسسار  مسن الصسسيد هس: يقسد  يف  علي سسهللا، والصسواب أن نيلسس    يقسد  يف  عل
كا،ت أفعالسهللا جاريسة تلس  وفسمل أفعسال الصسيد، وإمنسا هسذا مسن الفلتسة أو مسن التهسور. ومسال مجاتسة إىل البخسيص يف نيلس  يف 
صباع الطري خاصة، أل ا    فقهللا من التعليم ما يفقهللا ال لب، وروي هسذا تسن ا سن تبسام، ومحساد، والندعسي، وأيب حنيفسة، 

 وأيب  ور. 
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سسساكهللا تلسس  صسساحبهللا مسسسولة لسسو أمسسس  ال لسسب أو اجلسسار  صسسيدا ي يسسره صسساحبهللا و ركسسهللا ورجسسل وقسسد ،مسسو تسسن شسسرل حتقسسمل إم 
دو،هللا، مث وجسد الصسا د  عسد نيلس  صسيدا يف اجلهسة السيت كسان اوصسها اجلسار  أو تسرش أ سر كلبسهللا فيسهللا؛ فعسن مالس :   ي كس:، 

 الة. وتن  عض أصحا هللا: ي ك:. وأما إنيا وجد الصا د صه هللا يف مقا : الصيد فا،هللا ي ك:   حم
وأحسب أن قولهللا  عاىل (مما أمس ن تلي م) احبال تن أن اد أحد صيدا ي يصده هو، و  رأى اجلسار  حس  أمسس هللا،  

ألن نيلس  قسسد ي سسون مو سسهللا تلسس  تسسري املعتساد فسسم ي سسون نيكسساأي، وأ،سسهللا   حيسسري تلس  مسسن ي يتصسسد للصسسيد أن عكسس: صسسيدا رأى  
 و ا تاتهللا من صا ده، أو اصتعطاه إئه. كلب تريه ح  صاده إنيا ي اد الصا د قريبا، أ

وقولهللا (وانيكروا اصم هللا تليهللا) أمر  ذكر هللا تل  الصيد، ومعناه أن يذكره تند اإلرصال أل،هللا قد ميسو  إلسر  اجلسار ، وأمسا  
،سسيان إنيا أمس هللا حيا فقد  ع  نيعهللا فيذكر اصم هللا تليهللا حينينذ. ولقد أ دع إاال كل ة (تليهللا) ليم : ا سالت . وح سم 

 التس ية و ع د  ركها معلوي من كتب الفقهللا وا مش، والدين يسر. 
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وقد اختلف الفقهاء: يف أن الصيد رخصة، أو صفة من صفا  الذكاأي. فاجل هور أ قوه ابلذكاأي، وهو الراجح، ولذل    

 ي ك: صيد ال تايب و  اجملوصي و م قولسهللا أجالوا أك: صيد ال تايب دون اجملوصي. وقال مال : هو رخصة لل سل   فم
 عاىل (ئ أيهسا السذين آمنسوا ليبلسو، م هللا  مسيء مسن الصسيد  نالسهللا أيسدي م ورمساح م). وهسو دليس:  سعف: أل،سهللا وارد يف تسري 
 يان الصيد، ول ن يف حرمة ا ري. وخالفهللا اشهب، وا ن وهب، من أصحا هللا. و  خمش يف تدي أك: صيد اجملوصي إ  

 ة تن أيب  ور إني أ قهم أبه: ال تاب فهو اختمش يف األص:   يف الفرع. رواي
 وقولهللا (وا قوا هللا) اوية  ذيي: تاي خت ت  هللا آية الصيد، وهو تاي املناصبة.  
(اليوي أح: ل م الطيبا  و عاي الذين أو وا ال تاب ح: ل م و عام م ح: هلم) ايء يف التقييد (ابليسوي) هنسا مسا جساء  

ولسهللا (اليسوي يسين  السذين كفسسروا مسن ديسن م) وقولسهللا (اليسسوي أك لست ل سم ديسن م)، تسدا وجسسهللا  قييسد حصسول الفعس: حقيقسسة يف ق
 سسذل  اليسسوي، فسسم اسسيء هنسسا، ألن إحسسمل الطيبسسا  أمسسر صسسا مل إني ي ي سسن شسسيء منهسسا حمرمسسا، ول سسن نيلسس  اليسسوي كسسان يسسوي 

 نا) يف  علمل قولهللا (اليوي)  هللا، ك ا  قدي. اإلتمي  هللا  صفة كلية، في ون كقولهللا (ور يت ل م اإلصمي دي
ومناصسبة نيكسسر نيلسس  تقسب قولسسهللا (اليسسوي يسين ) و(اليسسوي أك لسست) أن هسسذا أيذسا منسسة كسسربى ألن إلقساء األح سساي  صسسفة كليسسة  

 ،ع ة يف التفقهللا يف الدين. 
لة (و عاي السذين أو سوا وال مي تل  الطيبا   قدي آ،فا، فوتيد ليبىن تليهللا قولهللا (و عاي الذين أو وا ال تاب). وتطف مج 

ال تاب ح: ل م) تل  مجلة (اليوي أح: ل م الطيبا ) ألج: ما يف هسذه الرخصسة مسن املنسة ل ثسرأي خمالطسة املسسل   أهس: 
 ال تاب فلو حري هللا تليهم  عامهم لممل نيل  تليهم. 
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أي مسا يعاجلسهللا أهس: ال تساب  طسبخ والطعاي يف كمي العرب ما يطع هللا املرء وعكلهللا، وإ افتهللا إىل أه: ال تساب لل م سسة،  
أو ني ح. قال ا ن تطية: الطعاي الذي   حماولة فيهللا كالرب والفاكهة وتومها   يغريه متل  أحد لسهللا، والطعساي السذي  قسل فيسهللا 
حماولة صنعتهللا    علمل للدين  ا كدبز الدقيمل وتصر الزيت. فهذا إن  نسب مسن السذمي فعلس  جهسة التقسذر. والتذكيسة هسي 

ة إىل السدين والنيسة، فل سا كسان القيسام أن    سول نياب حهسم رخسص هللا فيهسا تلس  هسذه األمسة وأخرجهسا تسن القيسام. احملتاج
وأراد ابلقيسسام قيسسام أحسسوال نياب حهسسم تلسس  أحسسواهلم املدالفسسة ألحوالنسسا، وهلسسذا قسسال كثسسري مسسن العل سساء: أراد هللا هنسسا ابلطعسساي 

ي مبا ، ول ن ه  ء قالوا: إن تري الذاب ح لي  مرادا، أي أل،هللا لي  مو ل الذاب ح، مل ا فاقهم تل  أن تريها من الطعا
  ردد يف إابحة أكلهللا. 

واألوىل مح: اوية تل  ت ومها فتم : ك:  عاي قد ينن أ،سهللا حمسري تلينسا إني  دخلسهللا صسنعتهم، وهسم   يتوقسون مسا ،تسوق ،  
 صيدهم تل  األرجح.  و دخلهللا نيكاوم وهم   يمب ون فيها ما ،مب هللا. ودخ: يف  عامهم

والذين أو وا ال تاب: هم أ باع التوراأي واإلتي:، صواء كسا،وا ممسن دتساهم موصس  وتيسس  تليه سا السسمي إىل ا بساع السدين،  
أي كا،وا ممن ا بعوا الدين  اختيارا؛ فان موص  وتيس  دتوا  ين إصرا ي: خاصة، وقد وود من العسرب أهس: السي ن، و نصسر 

و راء، وكلب، و م، وتران، و عض ر يعة وتسسان، فهس  ء مسن أهس: ال تساب تنسد اجل هسور تسدا تليسا  من العرب  غلب،
 ن أيب  الب فا،سهللا قسال:   حتس: نياب سح ،صسارى  غلسب، وقسال: إ سم ي يت سس وا مسن النصسرا،ية  مسيء صسوى شسرب ا  سر. 

نياب ح ،صارى العرب من  غلب. وتن المافعي: وقال القر يب: هذا قول المافعي، وروى الر يل تن المافعي:   خري يف 
من كان من أه: ال تاب قب: البعثة احمل دية فهو من أه: ال تاب، ومن دخ: يف دين أه: ال تاب  عد ،زول القرآن فم 

 يقب: منهللا إ  اإلصمي، و   قب: منهللا اجلزية، أي كاملمرك . 
حهم، وشذ من جعلهم أه: كتاب. وأما املمركون وتبسدأي األوجلن وأما اجملوم فليسوا أه: كتاب ابإلمجاع، فم   ك: نياب  

 فليسوا من أه: ال تاب دون خمش. 
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وح  ة الرخصة يف أه: ال تاب: أل م تل  دين إهلي حيري ا با ث، ويتقي النهاصة، وهلم يف ش و م أح اي مذبو ة   

اإلهلسي، خبسمش املمسرك  وتبسدأي األوجلن. وأمسا اجملسوم فلهسم كتساب ل نسهللا متبعة    نن  م خمالفتها، وهي مستندأي للوحي 
لي  ابإلهلي، ف نهم أ باع  لراد شت  ، هلم كتاب  الز،دفستا  وه  ء هم حم: ا مش. وأما اجملوم  املا،وية  فهم إابحية 

ا لسسي  فيسسهللا نيكسساأي مسسن  عسساي فسسم وتلسسف حسساهلم تسسن حسسال املمسسرك  وتبسسدأي األوجلن، أو هسسم شسسر مسسنهم. وقسسد قسسال مالسس : مسس
اجملوم فلي  عراي يعين إنيا كا،وا يتقون النهاصة. ويف جامل البمذي: أن أاب  علبة ا مين صول رصول هللا صل  هللا تليسهللا 
وصلم تن قدور اجملوم. فقال لهللا  أ،قوها تسم وا بدوا فيها  . ويف البداري: أن أاب  علبة صول رصول هللا صل  هللا تليهللا 

آ،ية أه: ال تاب. فقال لهللا  إن وجدث تريها فم  كلوا فيها، وإن ي  سدوا فاتسسلوها مث كلسوا فيهسا  . قسال ا سن  وصلم تن
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العسريب:  فغسس: آ،يسة اجملوصسن أاب  علبسة مم     سم فسرض، وتسس: آ،يسة أهس: ال تساب ،سدب  . يريسد ألن هللا أاب  لنسا  عسساي 
 آ،يتهم من  عامهم وهو مونيون فيهللا، وي يبح لنا  عاي اجملوم، فذل  أه: ال تاب فقد تلم حاهلم، وإمنا يسري الم  إىل

 منزع التفرقة    آ،ية الفريق . 
مث الطعاي المام: للذكاأي إمنا يعترب  عاما هلم إنيا كا،وا يستحلو،هللا يف دينهم، وعكلهللا أحبارهم وتل اؤهم، ولو كان مما نيكر  

يسنهم  ويسم ، وهسذا قسول مالس . وأرى أن دليلسهللا: أن اويسة ت  ست  عسامهم القرآن أ،هللا حرمهللا تليهم، أل م قد  ولوا يف د
ف ان ت ومها دليم لل سل  ، و  التفا  إىل ما ح   هللا أ،هللا حرمهللا تليهم مث أابحسهللا لل سسل  ، ف سان ت سوي  عسامهم 

 ي ن لنا دلي: تل  ح  سهللا يف شرتنا مباحا انصدا لل حري تليهم، و  ،صرب إىل ا حتهاك   مرع من قبلنا...  إ  إنيا ي
يف شرتنا. وقيس::   ي كس: مسا تل نسا حترميسهللا تلسيهم  سنص القسرآن، وهسو قسول  عسض أهس: العلسم، وقيس:  سهللا يف مسذهب مالس ، 

 واملعت د تن مال  كراهة شحوي  قر وتنم اليهود من تري حترمي؛ ألن هللا نيكر أ،هللا حري تليهم المحوي. 
 تساب و  إابحسة  عسامهم في سا حرمسهللا هللا تلينسا  عينسهللا: كسا نزير والسدي، و  مسا حرمسهللا ومن املعلوي أن    ع : نيكاأي أه: ال 

تلينا  وصفهللا، الذي لي   ذكاأي: كامليتة واملندنقة واملوقونيأي واملبدية والنطيحة وأكيلة السبل، إنيا كا،وا هم يستحلون نيل ، 
لئدأي فسسذل  حمسس: ،نسسر كاملذسسرو ة مبحسسدد تلسس  رأصسسها فومسسا مسسا كا،سست نيكسساوم فيسسهللا خمالفسسة لسسذكا نا خمالفسسة  قصسسري   خمالفسسة 

فت سو ، واملفتولسسة العنسسمل فتت سسزف العسروف، فقسسال مجهسسور العل سساء:     كس:. وقسسال أ سسو   سسر ا سن العسسريب مسسن املال يسسة:   كسس:. 
ي وقسال يف األح ساي: فسسان قيس: ف سا أكلسسوه تلس  تسسري وجسهللا السذكاأي كسسا نمل وحطسم السسرأم فساجلواب: أن هسذه ميتسسة، وهسي حسسرا

ابلنص، وإن أكلوها فم مكلها تن، كا نزير فا،هللا حمل هلم ومن  عامهم وهو حراي تلينسا يريسد إابحتسهللا تنسد النصسارى مث 
قال:  ولقد صينلت تن النصرال يفت: تنمل الدجاجة مث يطبدها؛ ه:   ك: معهللا أو   خسذ  عامسا منسهللا، فقلست:   كس: أل سا 

ذه نيكاأي تنسدان ول سن هللا  عساىل أاب   عسامهم مطلقسا وكس: مسا يرو،سهللا يف ديسنهم  عامهللا و عاي أحباره ورهبا،هللا، وإن ي   ن ه
فا،هللا حمل لنا يف ديننا  . وأش : تل  كثري من الناظرين وجهللا اجل ل    كممي ا ن العسريب، وإمنسا أراد التفرقسة  س  مسا هسو 

 الرأم. وقول ا ن العريب شذوني.  من أ،واع قطل ا لقوي واألوداك ولو اب نمل، و   تو ا نمل  ب  النف ، ورض
وقولهللا (و عام م ح: هلم) ي يعرك املفسرون تل   يان املناصبة  ذكر (و عام م ح: هلم). والذي أراه أن هللا  عساىل ،بهنسا  

 ذا إىل التيسري يف خمالطتهم، فواب  لنا  عامهم، وأاب  لنا أن ،طع هم  عامنا، فعلم من هذين ا     أن تلة الرخصة 
  ناولنا  عامهم هو ا اجة إىل خمالطتهم، ونيل  أيذا متهيد لقولهللا  عد (واحملصنا  من الذين أو وا ال تساب) ألن نيلس  يف

 يقتذي شدأي املدالطة معهم لتزوك ،سا هم واملصاهرأي معهم. 
ري مسافح  و  (واحملصنا  من امل منا  واحملصنا  من الذين أو وا ال تاب من قبل م إنيا آ يت وهن أجورهن حمصن  ت 

 [)   5متدذي أخدان ومن ي فر ابإلميان فقد حب  ت لهللا وهو يف اوخرأي من ا اصرين]
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تطسسف (واحملصسسنا  مسسن امل منسسا ) تلسس  (و عسساي السسذين أو سسوا ال تسساب حسس: ل سسم) تطسسف املفسسرد تلسس  املفسسرد. وي يعسسرك   
منسا  يف أ نساء إابحسة  عساي أهس: ال تساب، وإابحسة  سزوك ،سسا هم. املفسرون تل   يان املناصبة لذكر ح: احملصنا  من امل  

وتنسسدي: أ،سسهللا إميسساء إىل أ سسن أوىل ابملسس من  مسسن حمصسسنا  أهسس: ال تسساب، واملقصسسود هسسو ح سسم احملصسسنا  مسسن السسذين أو سسوا 
تلسس  ال تسساب فسسان هسسذه اويسسة جسساء  إلابحسسة التسسزوك ابل تا يسسا . فقولسسهللا (واحملصسسنا  مسسن السسذين أو سسوا ال تسساب) تطسسف 

 (و عاي الذين أو وا ال تاب ح: ل م). فالتقدير: واحملصنا  من الذين أو وا ال تاب ح: ل م. 
واحملصنا : النسوأي المء أحصنهن ما أحصنهن، أي منعهن تن ا نا أو تن الريب، فو لمل اإلحصان: تل  املعصوما   

  (واحملصسنا  مسن النسساء)؛ وتلس  املسسل ا  ألن  عص ة األلواك ك سا يف قولسهللا  عساىل يف صسورأي النسساء تطفسا تلس  احملرمسا
 اإلصمي ولتهن تن ا نا، قال الماتر:          

 ويصدهن تن ا نا اإلصمي وأ لمل تل  ا را ر، ألن ا را ر يبفعن تن ا نا من تهد اجلاهلية.   
لسهللا (مسن امل منسا ) السذي هسو ظساهر يف و  يصلح من هذه املعسال هنسا األول، إني   حيس:  سزوك نيا  السزوك، و  الثسال لقو  

أ ن  عض امل منا  فتع  معىن ا رية، ففسرها مال  اب را ر، ولذل  منل ، ا  ا ر األمة إ  إنيا خمي العنت وي اد 
للحرا ر  و ، وجول نيل  للعبد، وكو،هللا جع: ا طاب هنا لألحرار ابلقرينة و قرينة آية النساء (ومن ي يستطل من م  و  

ن يسسن ح احملصسسنا  امل منسسا ) وهسسو  فسسسري  سس  ملتسسينم. وأصسس: نيلسس  لع سسر  سسن ا طسساب وجماهسسد. ومسسن العل سساء مسسن فسسسر أ
 احملصنا  هنا ابلعفا ف، و،ق: تن المعيب وتريه، ف نعوا  زوك تري العفيفة من النساء لرقة دينها وصوء خلقها. 

 تاب من قبل م) أي ا را ر تنسد مالس ، ولسذل  منسل ، سا  وكذل  القول يف  فسري قولهللا (واحملصنا  من الذين أو وا ال 
 إماي أه: ال تاب مطلقا للحر والعبد. والذين فسروا احملصنا  ابلعفا ف منعوا هنا ما منعوا هناخ. 

وت: أه: ال تاب: الذمي ، واملعاهدين، وأه: ا رب، وهو ظاهر، إ  أن مال ا كره ، ا  النسساء ا ر يسا . وتسن ا سن  
 ختصيص اوية  غري ،ساء أه: ا رب، ف نل ، ا  ا ر يا . وي يذكروا دليلهللا.  تبام:

واألجسسور: املهسسور، ومسيسست هنسسا (أجسسورا) جمسسالا يف معسسىن األتسسواض تسسن املنسسافل ا اصسسلة مسسن آجلر تقسسدأي الن سسا ، تلسس  وجسسهللا  
  املداد،ة. ولو كا،ت املهور أجورا حقيقسة ا صتعارأي أو اجملال املرص:. واملهر شعار متقادي يف البمر للتفرقة    الن ا  و 

 لوجب حتديد مدأي ا ،تفاع ومقداره ونيل  مما  نزه تنهللا تقدأي الن ا . 
والقول يف قولهللا (حمصن  تري مسافح  و  متدذي أخدان) كالقول يف ،نريه (حمصنا  تري مسافحا )  قدي يف صورأي  

 النساء. 
معب ة    اجل :. واملقصود التنبيهللا تل  أن إابحة  زوك ،ساء أه: ال تاب  ومجلة (ومن ي فر ابإلميان فقد حب  ت لهللا) 

  يقتذي  زكية  اهلم، ول ن نيل   يسري تل  املسل  . وقد نيكسر يف صسبب ،زوهلسا أن ،سساء أهس: ال تساب قلسن  لسو  أن 
 هللا ر ي ديننا ي يبح ل م ، احنا  . 

املسسسل   السسذي  سسسببهللا لقبسسوا ابملسس من ، فسسال فر هنسسا ال فسسر ابلرصسس:، أي: ين سسر  واملسسراد ابإلميسسان اإلميسسان املعهسسود وهسسو إميسسان 
 اإلميان، أي ين ر ما يقتذيهللا اإلميان من املعتقدا ، إني اإلميان صار لقبا جمل وع ما اب التصديمل  هللا. 
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مسن جسراء أكس:  وا ب   س ون املوحدأي وا بول: فساد شيء كان صا ا، ومنهللا مسي ا ب   فتحت  مرض يصيب اإل : 
ا ذر يف أول الر يل فتنستفخ أمعاؤهسا ورمبسا ما ست. وفعس: (حسب ) يس نين أبن ا سا   كسان صسا ا فا،قلسب إىل فسساد. واملسراد 
من الفساد هنا الذياع والبطمن، وهو أشد الفساد، فدل فع: (حب ) تل  أن األت ال صا ة، وحذش الوصف لد لة 

 ال الصا ة  فساد الذوا  النافعة، ووجهللا المسبهللا تسدي ا،تفساع م تسسبها منهسا. واملسراد الفع: تليهللا. وهذا  مبيهللا لذياع األت
  ياع  وا ا وما يبقبهللا العام: من اجلزاء تليها والفول  ا. 

واملسسراد التحسسذير مسسن ا ر سسداد تسسن اإلميسسان، والبتيسسب يف السسدخول فيسسهللا كسسذل ، لسسيعلم أهسس: ال تسساب أ سسم    سسنفعهم قسسرابوم  
 ويعلم املمركون نيل .  وأت اهلم،

    
 

 1104صفحة : 
 
(ئ أيهسسسا السسسذين آمنسسسوا إنيا ق سسستم إىل الصسسسمأي فاتسسسسلوا وجسسسوه م وأيسسسدي م إىل املرافسسسمل وامسسسسحوا  رءوصسسس م وأرجل سسسم إىل   

ال عب  وإن كنتم جنبا فا هروا وإن كنتم مر   أو تل  صفر أو جاء أحد من م من الغا   أو  مستم النساء فلم  دوا 
ء فتي  وا صعيدا  يبا فامسحوا  وجوه م وأيدي م منهللا مسا يريسد هللا ليهعس: تلسي م مسن حسرك ول سن يريسد ليطهسركم وليستم ما

[) إنيا جرينا تل  ما حتصحص لدينا ومتحص: من أن صورأي املا سدأي هسي مسن آخسر السسور 6،ع تهللا تلي م لعل م  م رون]
اويسة ،زلست هنسا  سذكريا  نع سة تني سة مسن ،عسم التمسريل: وهسي منسة ،زو ، وأ ا ،زلت يف تاي حهة السوداع، جزمنسا أبن هسذه 

شرع التي م تند ممقة التطهر ابملاء، فهزمنا أبن هذا ا  م كلهللا ممروع من قب:، وإمنا نيكر هنا يف تداد السنعم السيت امسا 
 م شسسرع يف تسسزوأي هللا  سسا تلسس  املسسسل  ، فسسان اوجلر صسسحت أبن الو سسوء والغسسس: شسسرتا مسسل وجسسوب الصسسمأي، وأبن التسسي

املريسيل صنة س  أو صت. وقد  قدي لنا يف  فسسري قولسهللا  عساىل (ئ أيهسا السذين آمنسوا    قر سوا الصسمأي وأ،ستم صس ارى) يف 
صورأي النساء ا مش يف أن اوية اليت ،زل فيها شرع التي م أهي آية صورأي النسساء، أي آيسة صسورأي املا سدأي. ونيكسران هنالس  أن 

وايسسة مالسس  تسسن تبسسد الرمحسسان  سسن القاصسسم تسسن أ يسسهللا تسسن تا مسسة لسسي  فيسسهللا  عيسس  اويسسة ول سسن مساهسسا آيسسة حسديث املو سسو مسسن ر 
التي م، وأن القر يب اختار أ ا آية النساء أل ا املعروفة آبية التي م، وكذل  اختار الواحدي يف أصسباب النسزول، ونيكسران أن 

يف تسسزوأي املريسسيل هسي قولسهللا  عسساىل (ئ أيهسا السذين آمنسسوا إنيا  صسريح روايسة ت سرو  سسن حريسث تسن تا مسة: أن اويسسة السيت ،زلست
ق تم إىل الصمأي) اوية، ك ا أخرجهللا البداري تن حيإ تن ا ن وهب تن ت رو  ن حريسث تسن تبسد الرمحسان  سن القاصسم، 

 تبسد الرمحسان و  يساتد خمتاران يف اتريخ ،زول صورأي املا دأي، فان ي ي ن ما يف حديث البدساري صسهوا مسن أحسد روا سهللا تسري
 ن القاصم وأ يهللا، أراد أن يذكر آية (ئ أيها الذين آمنوا    قر وا الصمأي وأ،تم ص ارى حج  عل وا مسا  قولسون و  جنبسا إ  
تسسا ري صسسبي: حسسج  غتسسسلوا)، وهسسي آيسسة النسسساء، فسسذكر آيسسة (ئ أيهسسا السسذين آمنسسوا إنيا ق سستم إىل الصسسمأي فاتسسسلوا وجسسوه م) 

لسهللا حينينسذ أبن   سون آيسة (ئ أيهسا السذين آمنسوا إنيا ق ستم إىل الصسمأي) قسد ،زلست قبس: ،سزول صسورأي املا سدأي، مث اوية. فتع   وي

This file was downloaded from QuranicThought.com



أتيسسد ،زوهلسسا يف صسسورأي املا سسدأي، أو أمسسر هللا أن  و سسل يف هسسذا املو سسل مسسن صسسورأي املا سسدأي، واألرجسسح تنسسدي: أن ي سسون مسسا يف 
  ة. حديث البداري ومها من  عض روا هللا ألن    اويت  مما

فساألظهر أن هسذه اويسة أريسسد منهسا  كيسد شسسرع الو سوء وشسرع التسي م خلفسسا تسن الو سوء  سسنص القسرآن، ألن نيلس  ي يسسسبمل  
،زول قرآن فيهللا ول نهللا كان ممروتا ابلسنة. و  ش  أن الو وء كان ممروتا من قب: نيلس ، فقسد  بست أن النسيب صسل  هللا 

  سسر ا سن العسريب يف األح ساي    خسمش  س  العل ساء يف أن اويسة مد،يسسة،  تليسهللا وصسلم ي يصس: صسمأي إ   و سوء. قسال أ سو 
ك ا أ،هللا   خمش أن الو وء كسان مفعسو  قبس: ،زوهلسا تسري متلسو ولسذل  قسال تل ساؤان: إن الو سوء كسان مب سة صسنة، معنساه  

 تليسهللا وصسلم ملسا فسرض كان ابلسنة. فوما ح  هللا فلم ي ن ق  إ  فر ا  . وقد روى ا سن إصسحاف وتسريه أن النسيب صسل  هللا
هللا صبحا،هللا تليهللا الصمأي ليلة اإلصراء و،زل جربي: ظهسر نيلس  اليسوي ليصسلي  سم فه سز  عقبسهللا فا،بعسث مساء و و سو معل سا لسهللا 
و و ا هو معهللا فصل  رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم. وهذا صحيح وإن كان ي يروه أه: الصحيح ول نهم  ركوه أل م ي 

 حيتاجوا إليهللا اه. 
ويف صسسريأي ا سسن إصسسحاف مث ا،صسسرش جربيسس: فهسساء رصسسول هللا صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم خداسسة فتو سسو هلسسا لرييهسسا كيسسف الطهسسور  

للصمأي ك ا أراه جربي: اه. وقوهلم: الو سوء صسنة روي تسن تبسد هللا  سن مسسعود. وقسد  ولسهللا ا سن العسريب أب،سهللا جل ست ابلسسنة. 
 فنزلت آية التي م؛ وي يقولوا: آية الو وء؛ ملعرفتهم إئه قب: اوية. قال  عض تل ا نا: ولذل  قالوا يف حديث تا مة: 

    
 

 1105صفحة : 
 
فالو وء ممروع مل الصمأي   حمالة، إني ي يذكر العل اء إ  شرع الصمأي وي يذكروا شرع الو وء  عد نيل ، فهذه اوية   

روع مسن قبس:، ك سا شسرع الو سوء  س: هسو أصسبمل مسن قرر  ح م الو وء لي ون  بو هللا ابلقرآن. وكسذل  ا تتسسال فهسو ممس
الو وء؛ أل،هللا من  قائ ا نيفيسة السيت كا،ست معروفسة حسج أئي اجلاهليسة، وقسد و سحنا نيلس  يف صسورأي النسساء. ولسذل  أمجس: 
 . التعبري تنهللا هنا وهنال   قولهللا هنا (فا هروا)، وقولهللا هنال  (فاتتسلوا)، فت حذت اوية لمرع التي م تو ا تن الو وء

ومعسسىن (إنيا ق سستم إىل الصسسمأي) إنيا تسسزمتم تلسس  الصسسمأي، ألن القيسساي يطلسسمل يف كسسمي العسسرب مبعسسىن المسسروع يف الفعسس:، قسسال  
 الماتر:          

 فقاي يذود النام تنها  سيفسهللا                      وقال إ    من صبي: إىل هند وتل  العزي تل  الفع:، قال النا غة:            
اموا فقالوا محاان تري مقروب أي تزموا رأيهم فقالوا. والقياي هنا كذل   قرينة  عديتهللا ب(إىل) لتذ ينهللا معىن ت دث إىل ق  

 أن  صلوا. 
وروى مالس  يف املو سسو تسن ليسسد  سن أصسسلم أ،سسهللا فسسر القيسساي مبعسىن اهلبسسوب مسن النسسوي، وهسسو مسروي تسسن السسدي. فهسسذه وجسسوه  

  هذه اوية، وكلها   ول إىل أن إااب الطهارأي ألج: أداء الصمأي. األقوال يف  فسري معىن القياي يف
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وأما مسا يرجسل إىل  ويس: معسىن المسرل السذي يف قولسهللا (إنيا ق ستم إىل الصسمأي فاتسسلوا وجسوه م) اويسة. فنساهر اويسة األمسر  
األتذساء تنسد كس:  ابلو وء تند ك: صمأي ألن األمر  غس: ما أمر  غسلهللا شرل ب(إنيا ق تم) فاقتذ   لب تسس: هسذه

قياي إىل الصمأي. واألمر ظاهر يف الوجوب. وقد وقف تند هذا الناهر قلي: من السسلف؛ فسروي تسن تلسي  سن أيب  السب 
وت رمسسة وجسسوب الو سسوء ل سس: صسسمأي و،سسسبهللا الطربصسسي إىل داود النسساهري، وي يسسذكر نيلسس  ا سسن حسسزي يف احمللسس  وي أره لغسسري 

ان الو سوء واجبسسا تلسس  املسسل   ل سس: صسسمأي مث ،سسخ نيلسس  تسساي الفستح  فعسس: النسسيب الطربصسي. وقسسال  ريسسدأي  سن أيب  سسردأي: كسس
صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم، فصسسل  يسسوي الفسستح الصسسلوا  ا  سس   و سسوء واحسسد، وصسسل  يف تسسزوأي خيسسرب العصسسر واملغسسرب  و سسوء 

محسس: اويسسة  واحسسد. وقسسال  عذسسهم: هسسذا ح سسم خسساص ابلنسسيب صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم. وهسسذا قسسول تهيسسب إن أراد  سسهللا صسساحبهللا
تليهللا، كيف وهي مصدرأي  قولهللا (ئ أيها الذين آمنوا). واجل هسور محلسوا اويسة تلس  معسىن: إنيا ق ستم حمسد   ولعلهسم اصستندوا 
يف نيل  إىل آية النساء املصدرأي  قولهللا (   قر وا الصمأي وأ،تم ص ارى إىل قولهللا و  جنبا) اوية. ومحلوا ما كسان يفعلسهللا النسيب 

لم من الو وء ل : صمأي تل  أ،هللا كان فر ا تل  النسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم خاصسا  سهللا تسري داخس: يف صل  هللا تليهللا وص
هسسذه اويسسة، وأ،سسهللا ،سسسخ وجو سسهللا تليسسهللا يسسوي فسستح م سسة، ومسسنهم مسسن محلسسهللا تلسس  أن النسسيب صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم كسسان يلتسسزي نيلسس  

دأي الو وء ل : صمأي. وهو الذي   ينبغي القول ومحلوا ما كان يفعلهللا ا لفاء الراشدون وا ن ت ر من الو وء لفذ: إتا
 غسسريه. والسسذين فسسسسروا القيسساي مبعسسسىن القيسساي مسسسن النسسوي أرادوا متهيسسسد  ريسسمل التوويسسس: أبن ي سسون األمسسسر قسسد ،سسسي   وجسسود موجسسسب 

، هسو الو وء. وإل ألتهب من هذه الطرف يف التووي: مل اصتغناء اوية تنها؛ ألن  ويلها فيها    أل ا افتتحت  مرل
القياي إىل الصمأي، فعل نا أن الو وء شرل يف الصمأي تل  اجل لة مث    هذا اإلمجال  قولهللا (وإن كنتم مر   إىل قولهللا أو 
جاء أحد من م من الغا   إىل قولهللا فلم  دوا ماء فتي  وا) فهع: هذه األشياء موجبة للتي م إنيا ي يوجد املساء، فعلسم مسن 

ال األمسسر يسسست ر إىل حسسدوث حسسادث مسسن هسسذه املسسذكورا ، إمسسا مسسا،ل مسسن أصسس: الو سسوء وهسسو هسسذا  د لسسة اإلشسسارأي أن امتثسس
املرض والسفر، وإما رافل   م الو وء  عد وقوتهللا وهو األحداث املذكور  عذها  قولهللا (أو جاء أحد من م من الغا  )، 

مفهسسوي النفسسي وهسسو(فلم  سسدوا مسساء) فسسان وجسسد املسساء فالو سسوء وإ  فسسالتي م، ف فهسسوي المسسرل وهسسو قولسسهللا (وإن كنسستم مر سس ) و 
 وي:    يف صرش هذا الناهر تن معناه  : يف  يان هذا اجمل :، و فسري وا ح   س: مسا فعلسهللا ا لفساء تلس  أ،سهللا لقصسد 

 الفذيلة   للوجوب. 
    
 

 1106صفحة : 
 
أليدي  بلسوغ املرافسمل ألن اليسد وما نيكره القرآن من أتذاء الو وء هو الواجب وما لاد تليهللا صنة واجبة. وحدد  اوية ا  

 طلمل تل  ما  لغ ال وع وما إىل املرفمل وما إىل اإل   فرفعت اوية اإلمجال يف الو وء لقصد املبالغسة يف الننافسة وصس تت 
يف التي م فعل نا أن الس و  مقصود وأن التي م ملا كان مبناه تل  الرخصة اكتفس   صسورأي الفعس: وظساهر العذسو، ولسذل  

 قولهللا (وأيدي م) يف التي م يف هذه السورأي ويف صورأي النساء.  اقتصر تل 
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وهذا من  ريمل ا صتفادأي ابملقا لة، وهو  ريمل  ديل يف اإلاسال أمهلسهللا تل ساء البمتسة وتل ساء األصسول فساحتف   سهللا وأ قسهللا  
 مبسا له ا. 

ألصس: يف الغايسسة يف ا سد أ،سسهللا داخسس: يف وقسد اختلسسف األ  سة يف أن املرافسسمل مغسسولة أو مبوكسسة، واألظهسسر أ سا مغسسسولة ألن ا 
احملدود. ويف املدارخ أن القا ي إمساتي:  ن إصحاف صسين: تسن دخسول ا سد يف احملسدود فتوقسف فيهسا. مث قسال للسسا :  عسد 
أئي: قسسسرأ  كتسسساب صسسسيبويهللا فرأيسسست أن ا سسسد داخسسس: يف احملسسسدود. ويف مسسسذهب مالسسس : قسسسو ن يف دخسسسول املرافسسسمل يف الغسسسس:، 

 ا. قال الميخ أ و حم د: وإدخاهل ا فيهللا أحول لزوال   لف التحديد. وتن أيب هريرأي: أ،هللا يغس: يديهللا إىل وأو مها دخوهل
 اإل ط ، و  ول تليهللا أب،هللا أراد إ الة الغرأي يوي القيامة. وقي::   ره الزئدأي. 

نصسسب تطفسسا تلسس  وقولسسهللا (وأرجل سسم) قسسرأه انفسسل، وا سسن تسسامر، وال سسسا ي، وحفسسص تسسن تاصسسم، وأ سسو جعفسسر، ويعقسسوب ابل 
(وأيدي م) و  ون مجلة (وامسسحوا  رؤوصس م) معب سة  س  املتعسا ف . وكسون فا سدأي ا تسباض اإلشسارأي إىل  ر يسب أتذساء 
الو سسوء ألن األصسس: يف الب يسسب السسذكري أن يسسدل تلسس  الب يسسب الوجسسودي، فاألرجسس: اسسب أن   سسون مغسسسولة؛ إني ح  سسة 

توهب ملناجساأي هللا  عساىل  قتذسي أن يبسالغ يف تسس: مسا هسو أشسد  عر سا للوصسخ؛ الو وء وهي النقاء والو اءأي والتننف وال
فان األرج:  مقي تبار الطرقا  و فرل الفذم    ثرأي حركة املمي، ولذل  كان النيب صل  هللا تليهللا وصلم عمر مببالغسة 

 . الغس: فيها، وقد اندى أبتل  صو هللا الذي ي حيسن تس: رجليهللا (وي: لألتقاب من النار)
وقرأه ا ن كثري، وأ و ت رو، ومحزأي، وأ و   ر تن تاصم، وخلف خبفض (وأرجل م). وللعل اء يف هذه القراءأي  ويسم :  

منهم من أخذ  ناهرها فهع: ح م الرجل  املسح دون الغس:، وروي هذا تن ا سن تبسام، وأ،س   سن مالس ، وت رمسة، 
هاك خطب يوما ابألهسوال فسذكر الو سوء فقسال  إ،سهللا لسي  شسيء مسن والمعيب، وقتادأي. وتن أ،   ن مال  أ،هللا  لغهللا أن ا 

ا ن آدي أقرب من خبثهللا من قدميهللا فاتسلوا  طو  ا وظهورمها وتراقيبه ا  فس ل نيلس  أ،س  ا سن مالس  فقسال: صسدف هللا 
سسسح وكسسذب ا هسساك قسسال هللا  عسساىل (وامسسسحوا  رؤوصسس م وأرجل سسم). ورويسست تسسن أ،سس  روايسسة أخسسرى: قسسال ،سسزل القسسرآن ابمل

والسنة ابلغس:، وهذا أحسن  وي: هلذه القراءأي في ون مسح الرجل  منسوخا ابلسنة؛ ففي الصحيح أن رصول هللا صل  
هللا تليهللا وصلم رأى قوما يتو  ون وأتقا م  لو ، فنادى أبتل  صو هللا (وي: لألتقاب من النار) مر  . وقد أمجل الفقهاء 

 يف الو سسوء وي يمسسذ تسسن نيلسس  إ  اإلماميسسة مسسن المسسيعة، قسسالوا: لسسي  يف  عسسد تصسسر التسسا ع  تلسس  وجسسوب تسسس: السسرجل 
الرجل  إ  املسح، وإ  ا ن جرير الطربي: رأى التديري    الغس: واملسسح، وجعس: القسراء   مبنزلسة روايتس  يف اإلخبسار إنيا 

واصسستو،  المسسعيب ملذهبسسهللا أبن التسسي م ي مي سسن  سسرجيح إحسسدامها تلسس  رأي مسسن يسسرون التديسسري يف الع سس: إنيا ي يعسسرش املسسرجح. 
ميسح فيهللا مسا كسان يغسس: يف الو سوء ويلغس  فيسهللا مسا كسان ميسسح يف الو سوء. ومسن السذين قسرأوا اب فسض مسن  ول املسسح يف 
الرجل  مبعىن الغسس:، ولت سوا أن العسرب  سس   الغسس: ا فيسف مسسحا وهسذا اإل سمف إن صسح   يصسح أن ي سون مسرادا 

 يف التعبري    الغس: واملسح. هنا ألن القرآن فرف 
 ومجلة (وإن كنتم جنبا فا هروا إىل قولهللا وأيدي م منهللا) مذ  القول يف ،نريه يف صورأي النساء مبا أتىن تن إتاد هللا هنا.  
ومجلسسة (مسسا يريسسد هللا ليهعسس: تلسسي م مسسن حسسرك)  عليسس: لرخصسسة التسسي م، و،فسسي اإلرادأي هنسسا كنايسسة تسسن ،فسسي اجلعسس: ألن املريسسد  

 تالب لهللا   حيول دون إراد هللا تا مل.  الذي  
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والمي يف (ليهع:) داخلة تل  أن املصدرية حمذوفة وهي  ي ي ثر وقوتها  عسد أفعسال اإلرادأي وأفعسال مسادأي األمسر، وهسي   

 صورأي النسساء، وهسي  ي لا دأي تل  األرجح، و س    ي أن. و قدي ال مي تليها تند قولهللا  عاىل (يريد هللا ليب  ل م) يف
 قريبة يف املوقل من موقل  ي اجلحود. 

وا رك: الذيمل والمدأي، وا رجة: البقعة من المهر امللتف املتذايمل، واجل ل حرك. وا رك املنفي هنسا هسو ا سرك ا سسي  
ز تسن اصستع ال املساء لو كلفوا  طهسارأي املساء مسل املسرض أو السسفر، وا سرك النفسسي لسو منعسوا مسن أداء الصسمأي يف حسال العهس

لذر أو صفر أو فقد ماء فا م يراتحون إىل الصمأي وحيبو ا. وقولهللا (ول ن يريد ليطهسركم) إشسارأي إىل أن مسن ح  سة األمسر 
ابلغسس: والو سسوء التطهسسري وهسو  طهسسري حسسسي أل،سهللا  ننيسسف، و طهسسري ،فسسسي جعلسهللا هللا فيسسهللا ملسسا جعلسهللا تبسسادأي؛ فسسان العبسسادا   

ار: منها ما وتدي إليهللا األفهاي و،عرب تنها اب   ة؛ ومنهللا ما   يعل سهللا إ  هللا، ك سون النهسر كلها ممت لة تل  تدأي أصر 
أر ل ركعا ، فانيا نيكر  ح م للعبادا  فلي  املراد أن ا  م منحصرأي في ا تل ناه وإمنا هو  عض من ك: وظن   يبلغ 

هسم  لسب املساء ولسو ابلسث ن أو  سرخ الصسمأي إىل أن يوجسد منته  العلم، فل ا  عذر املاء توض ابلتي م، ولسو أراد ا سرك ل لف
املاء مث يقذون اجل يسل. فسالتي م لسي  فيسهللا  طهسري حسسي وفيسهللا التطهسري النفسسي السذي يف الو سوء ملسا جعس: التسي م  سد  تسن 

 الو وء، ك ا  قدي يف صورأي النساء. 
 سسة اإلصسسمي، أو وي  سس: ،ع سسة اإلصسسمي  سسزئدأي وقولسسهللا (وليسستم ،ع تسسهللا تلسسي م) أي ي  سس: السسنعم املوجسسودأي قبسس: اإلصسسمي  نع 

أح امهللا الراجعة إىل التزكية والتطهسري مسل التيسسري يف أحسوال كثسريأي. فاإلمتساي إمسا  سزئدأي أ،سواع مسن السنعم ي   سن، وإمسا  ت ثسري 
 فروع النوع من النعم. 

ريقسسة اجملسال أبن اصسستعري  صسسيغة وقولسهللا (لعل سسم  مسس رون) أي رجساء شسس ركم إئه. جعسس: المس ر تلسسة إلمتسساي النع سة تلسس    
 الرجاء إىل األمر لقصد ا ث تليهللا وإظهاره يف صورأي األمر املستقرب ا صول. 

[) 7(وانيكسسروا ،ع سسة هللا تلسسي م وميثاقسسسهللا السسذي وا ق سسم  سسسهللا إني قلسستم مسعنسسا وأ عنسسا وا قسسسوا هللا إن هللا تلسسيم  سسذا  الصسسسدور] 
ك) اويسسة الواقعسسة  سسذييم لقولسسهللا (ئ أيهسسا السسذين آمنسسوا إنيا ق سستم إىل تطسسف تلسس  مجلسسة (مسسا يريسسد هللا ليهعسس: تلسسي م مسسن حسسر 

 الصمأي) اوية. 
 وال مي مر ب  مبا افتتحت  هللا السورأي من قولهللا (أوفوا ابلعقود) ألن يف التذكري ابلنع ة  عريذا اب ث تل  الوفاء.  
واملسراد مسن النع سة جنسسها   ،ع سة معينسة،  نيكرهم  نعم مذت  ذكريا يقصد منهللا ا ث تل  الم ر وتل  الوفاء ابلعهود، 

 وهي ما يف اإلصمي من العز والت    يف األرض ونيهاب أحوال اجلاهلية وصم  أحوال األمة. 
وامليثاف: العهد، ووا مل: تاهد. وأ لمل فع: وا مل تل  معىن امليثاف الذي أتطاه املسل ون، وتل  وتد هللا هلم ما وتسدهم  

 في صيغة (وا ق م) اصتع ال اللف  يف حقيقتهللا وجماله. تل  الوفاء  عهدهم. ف
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 و(إني) اصم لمان ترش هنا ابإل افة إىل قول معلوي تند املدا ب .  
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واملسل ون تاهسدوا هللا يف لمسن الرصسول صسل  هللا تليسهللا وصسلم تسدأي تهسود: أوهلسا تهسد اإلصسمي ك سا  قسدي يف صسدر هسذه   

سل   تنسدما يمقسون الرصسول تليسهللا الصسمأي والسسمي وهسو البيعسة أن   يمسركوا ابهلل شسيينا و  يسسرقوا السورأي. ومنها تهد امل
و  يز،وا و  يقتلسوا أو دهسم و  ع سوا  بهتسان يفبو،سهللا  س  أيسديهم وأرجلهسم و  يعصسو،هللا يف معسروش، وهسو تس  العهسد السذي 

مل منسسا ، ك سسا ورد يف الصسسحيح أ،سسهللا كسسان يبسسايل املسس من  تلسس  مثسس: نيكسسره القسسرآن يف صسسورأي امل تحنسسة تنسسد نيكسسر  يعسسة النسسساء ا
نيل . ومنها  يعة األ،صار رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم يف موصم ا ج صنة  سمث تمسرأي مسن البعثسة قبس: اهلهسرأي، وكسا،وا 

عوا تل  أن مينعوا رصول هللا   م ة وصبع  رجم التقوا  رصول هللا  عد املوصم يف العقبة ومعهم العبام  ن تبد املطلب، فباي
ك ا مينعون ،ساءهم وأ ناءهم، وتل  أ م عوو،هللا إنيا هاجر إليهم. وقد  قدي هذه البيعة  يعتان إحدامها صنة إحسدى تمسرأي 
من البعثة، ابيعهللا ،فر من ا سزرك يف موصسم ا سج. والثا،يسة صسنة ا نسيت تمسرأي مسن البعثسة، ابيسل ا نسا تمسر رجسم مسن ا سزرك يف 

 ج ابلعقبة ليبلغوا اإلصمي إىل قومهم. ومن املوا يمل ميثاف  يعسة الر سوان يف ا ديبيسة حتست المسهرأي صسنة صست مسن موصم ا
 اهلهرأي، ويف ك: نيل  وا قوا تل  الس ل والطاتة يف املنم  وامل ره. 

السس ل أريسد  سل العلسم مبسا ومعىن (مسعنا وأ عنسا) ا تسباش ابلتبليسغ، وا تسباش أب سم مسعسوا مسا  لسب مسنهم العهسد تليسهللا. ف 
وا قوا تليهللا، واول أن ي ون (مسعنا) جمالا يف ا متثسال، (وأ عنسا)  كيسدا لسهللا. وهسذا مسن اصستع ال مسسل، ومنسهللا قسوهلم: ابيعسوا 

 تل  الس ل والطاتة. وقال النا غة يذكر حالة من لدتتهللا حية فوخذوا يرقو،هللا:          
وء  اتتها للرقية، أي تدي تا  الرقية يف مسها. وتقب نيل  ابألمسر ابلتقسوى؛  نانيرها الراقون من صوء مسعها أي من ص  

 ألن النع ة  ستحمل أن يم ر مسديها. وش ر هللا  قواه. 
 ومجلة (إن هللا تليم  ذا  الصدور)  ذيي: للتحذير من إ  ار املعاصي ومن  وهم أن هللا   يعلم إ  ما يبدو منهم.  
 تلة ملا قبلها تل  األصلوب املقرر يف البمتة يف قول  مار:           وحرش (إن) أفاد أن اجل لة 
إن نياخ النها  يف التب ري (ئ أيها الذين آمنوا كو،وا قوام  هلل شسهداء ابلقسس  و  اسرمن م شسنآن قسوي تلس  أ   عسدلوا   

لنع سسة تقسسب نيلسس   طلسسب المسس ر لل سسنعم [) ملسسا نيكسسرهم اب8اتسسدلوا هسسو أقسسرب للتقسسوى وا قسسوا هللا إن هللا خبسسري مبسسا  ع لسسون]
 والطاتة لهللا، فوقب: تل  خطا م  وصف اإلميان الذي هو منبل النعم ا اصلة هلم. 

 فاجل لة اصتينناش ،مو تن  رقب السامع   عد  عداد النعم.  
هلل) ومسا هنسسا  وقسد  قسدي ،نسسري هسذه اويسة يف صسسورأي النسساء، ول سن آيسسة صسورأي النسساء  قسسول (كو،سوا قسوام  ابلقسسس  شسهداء 

 ابلع  . 
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ووجسهللا نيلسس  أن اويسة السسيت يف صسورأي النسسساء ورد  تقسب آئ  القذسساء يف ا قسوف املبتسسدأأي  قولسهللا (إان أ،زلنسسا إليس  ال تسساب  
اب سسمل لسستح م  سس  النسسام مبسسا أراخ هللا)، مث  عر سست لقذسسية  سسين أ سسريف يف قولسسهللا (و    سسن للدسسا ن  خصسسي ا)، مث أردفسست 

 الرجسال والنسساء، ف سان األهسم فيهسا أمسر العسدل فالمسهادأي، فلسذل  قسدي فيهسا (كو،سوا قسوام  ابلقسس  أبح اي املعاملسة  س 
 شهداء هلل)؛ فالقس  فيها هو العدل يف القذاء، ولذل  تدي إليهللا ابلباء، إني قال (كو،وا قوام  ابلقس ). 

ف سسان املقسساي األول للحسسض تلسس  القيسساي هلل، أي  وأمسسا اويسسة السسيت تسسن  صسسدد  فسسسريها فهسسي واردأي  عسسد التسسذكري مبيثسساف هللا، 
الوفاء لهللا  عهودهم لهللا، ولسذل  تسدي قولسهللا (قسوام ) ابلسمي. وإني كسان العهسد شسهادأي أ بسل قولسهللا (قسوام  هلل)  قولسهللا (شسهداء 

 ابلقس )، أي شهداء ابلعدل شهادأي   حيف فيها، وأوىل شهادأي  ذل  شهادوم هلل  عاىل. 
 ت : وجوب القياي ابلعدل، والمهادأي  هللا، ووجوب القياي هلل، والمهادأي لهللا. وقد حص: من جم وع اوي 
 و قدي القول يف معىن (و  ارمن م شنآن قوي) قريبا، ول نهللا هنا صر  عرش (تل ) وقد  يناه هنال .  
 وال مي تل  العدل  قدي يف قولهللا (وإنيا ح  تم    النام أن حت  وا ابلعدل).  
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والذ ري يف قولهللا (هو أقرب) تا د إىل العدل املفهوي من ( عدلوا)، ألن تود الذ ري ي تف  فيهللا   : مسا يفهسم حسج قسد   

يعود تل  ما   نيكر لهللا، تو(حج  وار  اب هاب). تل  أن العرب  ع: الفع: مبعىن املصدر يف مرا سب: املر بسة األوىل: 
 أن  دخ: تليهللا (أن) املصدرية. 

 أن حتذش (أن) املصدرية ويبق  النصب  ا، كقول  رفة:           الثا،ية: 
أ  أيهسسذا الزاجسسري أحذسسر السسوت                       وأن أشسسهد اللسسذا  هسس: أ،سست خملسسدي  نصسسب  أحذسسر  يف روايسسة،   

 ودل تليهللا تطف  وأن أشهد  . 
 رفسسة  أحذسسر   رفسسل أحذسسر، ومنسسهللا قسسول املثسس:  الثالثسسة: أن حتسسذش (أن) ويرفسسل الفعسس: ت سسم تلسس  القرينسسة، ك سسا روي  يسست  

  س ل ابملعيدي خري من أن  راه  ، ويف ا ديث  حت : ألخي  الركاب صدقة  . 
الرا عة: تود الذس ري تلس  الفعس: مسرادا  سهللا املصسدر، ك سا يف هسذه اويسة. وهسذه اويسة اقتصسر تليهسا النحساأي يف الت ثيس: حسج  

ي  كذل   : منهللا قولهللا  عساىل (وينسذر السذين قسالوا اختسذ هللا ولسدا). وأمثلتسهللا كثسريأي: منهسا وي: للناظر أ،هللا مثال فذ يف اب هللا، ول
قولسسهللا  عسساىل (مسسا هلسسم  سسهللا مسسن تلسسم)، فذسس ري ( سسهللا) تا سسد إىل القسسول املسسوخوني مسسن (قسسالوا)، ومنسسهللا قولسسهللا  عسساىل (نيلسس  ومسسن يعنسسم 

 فع: (يعنم)، وقول  مار:           حرما  هللا فهو خري لهللا تند ر هللا)، فذ ري (فهو) تا د للتعنيم املوخوني من
 واللسهللا رب مسحس سد                      ما إن تدر  و  ،ويتهللا أي الغدر.   
ومعىن (أقرب للتقوى) أي للتقوى ال املة اليت   يمذ معها شيء من ا ري، ونيل  أن العدل هو ممخ كبح النف  تن  

 المهوأي ونيل  ممخ التقوى. 
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منسسسسوا وت لسسسسوا الصسسسسا ا  هلسسسسم مغفسسسسرأي وأجسسسسر تنسسسسيم والسسسسذين كفسسسسروا وكسسسسذ وا آبئ نسسسسا أولينسسسس  أصسسسسحاب (وتسسسسد هللا السسسسذين آ 
[) تقسب أمسرهم ابلتقسوى  سذكر مسا وتسد هللا  سهللا املتقس   رتيبسا يف ا متثسال، وتطسف تليسهللا حسال أ سداد املتقس  10اجلحيم]

  رهيبا. فاجل لة مستو،فة اصتيننافا  يا،يا. 
  نزيم للفع: منزلة املتعدي إىل واحد. ومفعول (وتد) الثال حمذوش  
ومجلة (هلم مغفرأي) مبينة جل لة (وتد هللا الذين آمنوا)، فاصتغين ابلبيان تن املفعول، فصار التقدير: وتسد هللا السذين آمنسوا  

ا مسيسة مسن وت لوا الصا ا  مغفرأي وأجسرا تني سا هلسم. وإمنسا تسدل تسن هسذا السننم ملسا يف إ بسا  املغفسرأي هلسم  طريسمل اجل لسة 
 الد لة تل  الثبا  والتقرر. 

والقصسر يف قولسهللا (أولينس  أصسسحاب اجلحسيم) قصسر ادتسسا ي أل سم ملسا كسا،وا أحسسمل النسام ابجلحسيم وكسسا،وا خالسدين فيسهللا جعلسسوا   
كاملنفردين  هللا، أو هو قصر حقيقي إنيا كا،ت إ افة (أصحاب) م ني،ة مبزيسد ا ختصساص ابلمسيء ك سا قسالوه يف مرادفهسا، 

 كذا، ك ا ،بهوا تليهللا يف قولهللا (وهللا تزيز نيو ا،تقاي) في ون وجهللا هذا ا ختصاص أ م الباقون يف اجلحيم أ دا.   وهو نيو
(ئ أيها الذين آمنوا انيكروا ،ع ست هللا تلسي م إني هسم قسوي أن يبسسطوا إلسي م أيسديهم ف سف أيسديهم تسن م وا قسوا هللا وتلس   

 (وانيكسسروا ،ع سسة هللا تلسسي م وميثاقسسهللا السسذي وا ق سسم  سسهللا) أتيسسد  سسذكريهم  نع سسة [)  عسسد قولسسهللا  عسساىل11هللا فليتوكسس: امل منسسون]
أخرى تني ة تل  مجيعهم إني كا،ت فيها صممتهم،  ل  هي ،ع ة إلقاء الرتب يف قلوب أتدا هم أل ا ،ع ة حيصس:  سا 

ال السسامع  تلس  مساتسهللا. ما حيص: من النصر دون  مم مماف ا رب ومتالفها. وافتتا  ا صتينناش ابلنداء ليحص: إقبس
ولف  (ئ أيها الذين آمنوا) وما معهللا من   ا ر اجل ل ي نين أبن ا اد ة  تعلمل إل اتة امل من  كلهم. وقد أمج: النع سة مث 

  ينها  قولهللا (إني هم قوي أن يبسطوا إلي م أيديهم). 
ي يبسسدو يل أن املسسراد قسسوي يعسسرفهم املسسسل ون وقسسد نيكسسر املفسسسرون احت سسا   يف  عيسس  القسسوي املسسذكورين يف هسسذه اويسسة. والسسذ 

يومينسذ؛ فيتعسس  أن   سون إشسسارأي إىل وقعسسة ممسهورأي أو قريبسسة مسسن اتريسخ ،سسزول هسسذه السسورأي. وي أر في سسا نيكسسروه مسا  ط سسينن لسسهللا 
اء  م النف . والذي أحسب أ ا  ذكري  يوي األحزاب؛ أل ا  مبهللا قولهللا (ئ أيها الذين آمنوا انيكروا ،ع ة هللا تلسي م إني جس

 جنود فورصلنا تليهم رحيا وجنودا ي  روها) اوية. 
    
 

 1110صفحة : 
 
واول أن   ون اإلشارأي إىل ما كان من تزي أه: م سة تلس  الغسدر ابملسسل   حس  ،سزول املسسل   اب ديبيسة تساي صسلح   

 م تسسنهم  سسبطن م سسة) اويسسة. ا ديبيسسة مث تسسدلوا تسسن نيلسس . وقسسد أشسسار  إليهسسا اويسسة(وهو السسذي كسسف أيسسديهم تسسن م وأيسسدي
واول أن   سون اإلشسارأي إىل تسزي أهس: خيسرب وأ،صسارهم مسن تطفسان و سين أصسد تلس  قتسال املسسل   حس  حصسار خيسرب، مث 
رجعسوا تسن تسزمهم وألقسوا أبيسديهم، وهسي السيت أشسار  إليهسا آيسة (وتسدكم هللا مغساك كثسريأي  خسذو ا فعهس: ل سم هسذه وكسف 
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تادأي: صبب اوية ما مهت  هللا  نو حمارب و نو  علبة يوي نيا  الرقساع مسن ا  س: تلس  املسسل   أيدي النام تن م). وتن ق
 يف صمأي العصر فوشعر هللا رصولهللا  ذل ، و،زلت صمأي ا وش، وكف هللا أيديهم تن امل من . 

يسستعينهم تلسس  ديسسة  وأمسا مسسا يسذكر مسسن تسري هسسذا ممسا هسسم  سهللا  نسسو النذسسري مسن قتسس: النسيب صسسل  هللا تليسهللا وصسسلم حس  جسساءهم 
العسامري  فتسآمروا تلس  أن يقتلسوه، فسووح  هللا إليسهللا  سذل  فدسرك هسو وأصسحا هللا. وكسذا مسا يسذكر مسن أن املسراد قصسة األتسسرايب 
الذي اخبل صيف رصسول هللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم وهسو قا س: يف منصسرفهللا مسن إحسدى تزاو سهللا؛ فسذل    يناصسب خطساب 

 ترايب ألن الذي أهم ابلقت: واحد   قوي. الذين آمنوا، و  يناصب قصة األ
و سسس  اليسسد جمسسال يف السسبطش قسسال  عسساىل (ويبسسسطوا إلسسي م أيسسديهم وألسسسنتهم ابلسسسوء) ويطلسسمل تلسس  السسسلطة جمسسالا أيذسسا،   

كقوهلم: اب األمر ابملعروش والنهي تسن املن سر تلس  كس: مسن  سسطت يسده يف األرض، وتلس  اجلسود، ك سا يف قولسهللا  عساىل 
بسو تان). وهو حقيقة يف حماولسة اإلمسساخ  مسيء، ك سا يف قولسهللا  عساىل ح ايسة تسن ا سن آدي (لسينن  سسطت إيل ( : يداه م

 يدخ لتقتلين ما أان  باص  يدي إلي  ألقتل ). 
 وأما كف اليد فهو جمال تن اإلتراض تن السوء خاصة (وكف أيدي النام تن م).  
األمسر ابلتقسسوى ابلسواو للد لسة تلسس  أن التقسوى مقصسودأي لسسذاوا، واألمسر ابلتقسوى تقسب نيلسس  أل سا أظهسر المسس ر، فعطسف  

 وأ ا ش ر هلل  د لة وقوع األمر تقب التذكري  نع ة تن  . 
وقولهللا (وتل  هللا فليتوك: امل منسون) أمسر هلسم اب تت ساد تلس  هللا دون تسريه. ونيلس  التوكس: يعت سد امتثسال األوامسر واجتنساب  

 من مناهره  ل  النع ة اليت نيكروا  ا.  املنهيا  فناصب التقوى. وكان
(ولقد أخذ هللا ميثاف  ين إصرا ي: و عثنا منهم ا ين تمسر ،قيبسا وقسال هللا إل مع سم لسينن أق ستم الصسلوأي وأ يستم الزكسوأي وأمنستم  

كفسسر  رصسلي وتزرمتسوهم وأقر ستم هللا قر سا حسسنا ألكفسرن تسن م صسيينا  م وألدخلسن م جنست  سري مسن حتتهسا األ سار ف سن  
[) انصسسب نيكسسر ميثسساف  سسين إصسسرا ي: تقسسب نيكسسر ميثسساف املسسسل   مسسن قولسسهللا 12 عسسد نيلسس  مسسن م فقسسد  سس: صسسواء السسسبي:]

(وميثاقهللا الذي وا ق م  هللا) حتذيرا من أن ي ون ميثاقنا ك يثاقهم. وحم: املوتنة هسو قولسهللا (ف سن كفسر  عسد نيلس  مسن م فقسد 
 اإلرشاد يف قالب القصص، والتنق: من أصلوب إىل أصلوب.   : صواء السبي:). وه ذا شون القرآن يف التفنن وجميء

 و كيد ا رب الفعلي  قد وابلمي لمهت اي  هللا، ك ا ايء التوكيد ةن لمهت اي ولي  مث مبدد و  منزل منزلتهللا.  
 ونيكر موا يمل  ين إصرا ي:  قدي يف صورأي البقرأي.  
إلقامة واإل اض كقولهللا (من  عثنا من مرقدان وقولهللا فهذا يوي البعث). والبعث أصلهللا التوجيهللا واإلرصال، ويطلمل جمالا تل  ا 

مث شاع هذا اجملال حج  ين تليهللا جمال آخر ة مقهللا تل  اإلقامة اجملالية (إني  عث فيهم رصو  من أ،فسهم)، مث أ لمل تلس  
 إجلرأي األشياء وإ،ماء ا وا ر يف النف . قال مت م  ن ،ويرأي:          

 إن األص  يبعث األص  أي أن ا زن يثري حزان آخر. وهو هنا حيت : املعىن األول واملعىن الثالث. فقلت هلم   
 والعدول تن  ريمل الغيبة من قولهللا (ولقد أخذ هللا) إىل  ريمل الت لم يف قولهللا (و عثنا) التفا .  
وا يف السبمد)، وتلس  األخسري ي سون والنقيب فعي: مبعسىن فاتس:: إمسا مسن ،قسب إنيا حفسر جمسالا، أو مسن ،قسب إنيا  عسث (فنقبس 

 صوغ فعي: منهللا تل  خمش القيام، وهو وارد ك ا صيغ مسيل من أمسل يف قول ت رو  ن معد ي رب:          
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 أمن رحيا،ة الداتي الس يل أي املس ل.   
    
 

 1111صفحة : 
 
قوي، ألن نيل  اعلهللا ابحثا تن أحواهلم؛ فيطلمل ووصفهللا  عاىل اب  يم مبعىن احمل م لألمور. فالنقيب املوكول إليهللا  د ري ال  

تلسس  السسر ي  وتلسس  قا سسد اجلسسيش وتلسس  الرا سسد، ومنسسهللا مسسا يف حسسديث  يعسسة العقبسسة أن ،قبسساء األ،صسسار يومينسسذ كسسا،وا ا سسين تمسسر 
 رجم. 

قسل يف حسوادث واملراد  نقباء  ين إصرا ي: هنا اول أن ي و،وا رؤصاء جيوش، واول أن ي و،وا روادا وجواصسي ، وكممهسا وا 
  ين إصرا ي:. 

فوما األول فيناصب أن ي ون البعث معهللا مبعىن اإلقامسة، وقسد أقساي موصس  تليسهللا السسمي مسن  سين إصسرا ي: ا سين تمسر ر يسسا  
تلسس  جسسيش  سسين إصسسرا ي: تلسس  تسسدد األصسسبال اجملنسسدين، فهعسس: ل سس: صسسب  ،قيبسسا، وجعسس: لسسسب  يوصسسف ،قيبسس ، وي اعسس: 

وي  كا،وا تري معدودين يف اجليش إني هم حفنة المريعة، فقسد جساء يف أول صسفر العسدد: كلسم لسب   وي ،قيبا، ألن الم
هللا موصس : أحصسسوا كسس: مجاتسسة إصسسرا ي:  عمسا رهم  عسسدد األمسسساء مسسن ا سسن تمسرين فصسساتدا كسس: خسسارك للحسسرب يف إصسسرا ي: 

: وكلسم السرب موصس  قسا م: حسب أجنادهم، حتسبهم أ،ت وهارون، وي ون مع  ا رج: ل : صسب  رؤوم ألسوش إصسرا ي
أما صب   وي فم  عسده  س: وكس: المويس  تلس  مسس ن المسهادأي وتلس  مجيسل أمتعتسهللا  . وكسان نيلس  يف المسهر الثسال مسن 

 السنة الثا،ية من خروجهم من مصر يف  رية صينا. 
أصسبال إصسرا ي:  ختبسار وأما الثال فيناصب أن ي ون البعث فيهللا مبعنساه األصسلي، فقسد  عسث موصس  ا سين تمسر رجسم مسن  

أحوال األمم اليت حوهلم يف أرض كنعان، وهم تري ا  ين تمر ،قيبا الذين جعلهم رؤصاء تل  قبا لهم. ومن هس  ء يوشسل 
 ن ،ون من صب  أفرامي، وكالب  ن يفنة من صب  يهونيا، ومها الوارد نيكرمها يف قولهللا  عاىل (قسال رجسمن مسن السذين وسافون 

ادخلوا تليهم الباب)، ك ا صيوم يف هذه السورأي. وقد نيكر  أمساؤهم يف الفص: الثالث تمسر مسن صسفر  أ،عم هللا تليه ا
 العدد. والناهر أن املراد هنا النقباء الذين أقي وا جلند إصرا ي:. 

م  سة أل مع سم) واملعية يف قولهللا (إل مع م) معية جمالية، متثي: للعناية وا ف  والنصر، قال  عاىل (إني يوحي ر   إىل امل 
وقسال (إ،سين مع  سا أمسسل وأرى) وقسال (وهسو مع سم أين سا كنستم وهللا مبسا  ع لسون خبسري). والنساهر أن هسذا القسول وقسل وتسدا 

 ابجلزاء تل  الوفاء ابمليثاف. 
امس:، ومجلة (لينن أق تم الصمأي) اصتينناش حمض لسي  منهسا شسيء يتعلسمل  سبعض ألفساظ اجل لسة السيت قبلهسا وإمنسا مجعه سا الع 

وهو فع: القول، ف لتامها مقول، ولذل  حيسن الوقف تل  قولهللا (إل مع م)، مث يسستو،ف قولسهللا (لسينن أق ستم الصسمأي) إىل 
آخسره. و ي (لسينن أق ستم) مو ينسة للقسسم، و ي (ألكفسرن)  ي جسواب القسسسم، ولعس: هسذا  عسض مسا  ذس نهللا امليثساف، ك سسا أن 

 لهللا (إل مع م). قولهللا (ألكفرن تن م صيينا  م)  عض ما تلهللا قو 
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واملراد ابلزكاأي ما كان مفرو ا تل   ين إصرا ي:: من إتطا هم تمر حمصو   مثارهم ولرتهم، مما جاء يف الفصس: الثسامن  
تمر من صفر العدد، والفص: الرا ل تمر والفصس: التاصسل تمسر مسن صسفر التثنيسة. وقسد مذس  القسول فيسهللا تنسد قولسهللا  عساىل 

 أي واركعوا مل الراكع ) يف صورأي البقرأي. (وأقي وا الصمأي وآ وا الزكا
والتعزيسز: النصسسر. يقسسال: تسسزره خمففسا، وتسسزره ممسسددا، وهسسو مبالغسة يف تسسزره تسسزرا إنيا ،صسسره، وأصسلهللا املنسسل، ألن الناصسسر مينسسل  

 املعتدي تل  منصوره. 
 ومعىن (وأقر تم هللا قر ا حسنا) الصدقا  تري الواجبة.  
 منهم من التعاصي للرصول فهع: الطاتة والتو ة م فر   تن املعاصي.  و  فري السيينا : مغفرأي ما فرل 
وقولهللا (فقد  : صسواء السسبي:) أي فقسد حساد تسن الطريسمل املسستقيم، ونيلس    تسذر للسسا ر فيسهللا حس  يذسلهللا، ألن الطريسمل  

 . السوي   حيوك السا ر فيهللا إىل الروتان يف  نيا  قد ختتل  تليهللا و فذي  هللا إىل التيهللا يف الذمل
(فب ا ،قذهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلو م قاصية حيرفون ال لم تن موا عهللا و،سوا حنا مما نيكروا  هللا و   زال  طلل تل   

[) قولسسهللا (فب سسا ،قذسسهم ميثسساقهم لعنسساهم) قسسد 13خا نسسة مسسنهم إ  قلسسيم مسسنهم فسساتف تسسنهم واصسسفح إن هللا حيسسب احملسسسن ]
فب ا ،قذهم ميثاقهم وكفرهم وقولهللا فسبنلم مسن السذين هسادوا حرمنسا تلسيهم  يبسا )  قدي ال مي تل  ،نريه يف قولهللا  عاىل (

 يف صورأي النساء. 
    
 

 1112صفحة : 
 
 واللعن هو اإل عاد، واملراد هنا اإل عاد من رمحة هللا  عاىل ومن هديهللا إني اصتوجبوا تذب هللا ألج: ،قض امليثاف.   
إني أصسلها الصسم ة والمسدأي، فاصستعري  لعسدي   سر القلسوب ابملسوات  والنسذر.  (وجعلنا قلسو م قاصسية) قسساوأي القلسب جمسال، 

وقسسد  قسسدي يف قولسسهللا  عسساىل (مث قسسست قلسسو  م مسسن  عسسد نيلسس ). وقسسرأ اجل هسسور: (قاصسسية)  صسسيغة اصسسم الفاتسس:. وقسسرأ محسسزأي، 
 وال سا ي، وخلف:  قسية  في ون  ولن فعيلة من قسا يقسو. 

 اصتينناش أو حال من   ري (لعناهم).  ومجلة (حيرفون ال لم تن موا عهللا) 
والتحريف: املي: ابلميء إىل ا رش، وا سرش هسو اجلا،سب. وقسد كثسر يف كسمي العسرب اصستعارأي معسال السسري ومسا يتعلسمل  سهللا  

إىل معسسال الع سس: واهلسسدى و سسده؛ ف سسن نيلسس  قسسوهلم: السسسلوخ، والسسسريأي؛ والسسسعي؛ ومسسن نيلسس  قسسوهلم: الصسسرال املسسستقيم، 
وصسسسواء السسسسبي:، وجسسادأي الطريسسسمل، والطريقسسسة الوا سسسحة، وصسسسواء الطريسسمل؛ ويف ت سسس  نيلسسس  قسسسالوا: املرواتسسسة،  وصسسرا ا صسسسوئن

وا تراش، وقالوا:  نيا  الطريمل، ويعبد هللا تل  حرش،ويمعب األمور. وكذل  ما هنسا، أي يعسدلون ابل لسم النبويسة تسن 
السسس اوية. وهسسذا التحريسسف ي سسون تالبسسا  سسسوء التوويسس: موا سعها فيسسسريون  سسا يف تسسري مسسسال ها، وهسسو  بسسدي: معسسال كتسسبهم 

ا باتا للهوى، وي ون   ت ان أح اي كثريأي جماراأي ألهواء العامة، قي:: وي سون  تبسدي: ألفساظ كتسبهم. وتسن ا سن تبسام: مسا 
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عهللا) يف يدل تل  أن التحريف فساد التووي:. وقد  قدي القول يف نيل  تند قولهللا  عاىل (من الذين حيرفون ال لم تن موا س
 صورأي النساء. 

 وجيء ابملذارع للد لة تل  اصت رارهم.  
ومجلة (و،سوا حنا) معطوفة تل  مجلة (حيرفون). والنسيان مراد  هللا اإلمهال املفذي إىل النسيان تالبا. وتسرب تنسهللا ابلفعس:  

ال فسسان يف صسسوتهللا املا سسي ألن النسسسيان   يتهسسدد، فسسانيا حصسس: مذسس ، حسسج يسسذكره مسسذكر. وهسسو وإن كسسان مسسرادا  سسهللا اإلمهسس
  صيغة املا ي  رشيحا لمصتعارأي أو ال ناية لتهاو م ابلذكرى. 

 وا   النصيب، و ن ريه هنا للتعنيم أو الت ثري  قرينة الذي. وما نيكروا  هللا هو التوراأي.  
ىل ،قسض مسا وقد مجعت اوية من السد  : تلس  قلسة اكسبا هم ابلسدين ورقسة ا بساتهم  م سة أصسول مسن نيلس : وهسي التع سد إ 

 تاهدوا تليهللا من ا متثال، والغرور  سوء التووي:، والنسيان الناش  تن قلة  عهد الدين وقلة ا هت اي  هللا. 
واملقصود من هذا أن ،عترب عاهلم و،تع  من الوقوع يف مثلها. وقد حال تل ساء اإلصسمي ر سي هللا تسنهم هسذا السدين مسن   

وصسة واملقيسسة وو سسعوا ألقسااب للت ييسز  ينهسا، ولسسذل  قسالوا يف ا  سم الثا سست كس: مسسارب التحريسف، ف يسسزوا األح ساي املنص
 ابلقيام: اول أن يقال: هو دين هللا، و  اول أن يقال: قالهللا هللا. 

وقولهللا (و   زال  طلل تل  خا نة منهم) ا،تقال من نيكسر ،قذسهم لعهسد هللا إىل خيسسهم  عهسدهم مسل النسيب صسل  هللا تليسهللا  
   سسسزال) يسسسدل تلسسس  اصسسست رار، ألن املذسسسارع للد لسسسة تلسسس  اصسسست رار الفعسسس: أل،سسسهللا يف قسسسوأي أن يقسسسال: يسسسدوي وصسسسلم. وفعسسس: (

ا مت . فا  مع جمال ممهور يف العلم ابألمر، وا  مع هنا كناية تن املطلل تليهللا، أي   يزالون وو،ون فتطلل تل  
 خيا،تهم. 

ة ا فتعسسال فيسسهللا جملسسرد املبالغسسة، إني لسسي  فعلسسهللا متعسسدئ حسسج يصسساغ لسسهللا وا  سسمع افتعسسال مسسن  لسسل. والطلسسوع: الصسسعود. وصسسيغ 
 مطاوع، فا لل مبنزلة  طلل، أي   لف الطلوع لقصد اإلشراش. 

 واملعىن: و   زال   مف و ماهد خا نة منهم.  
صسس: ا يا،سسة: تسسدي وا ا نسسة: ا يا،سسة فهسسو مصسسدر تلسس  ولن الفاتلسسة، كالعاقبسسة ، والطاتيسسة. ومنسسهللا (يعلسسم خا نسسة األتسس ). وأ 

 الوفاء ابلعهد، ولع: أصلها إظهار خمش البا ن. وقي:: (خا نة) صفة حملذوش، أي فرقة خا نة. 
واصتثىن قليم منهم جبلوا تل  الوفاء، وقد ،قض يهود املدينة تهدهم مل رصول هللا واملسل   فناهروا املمرك  يف وقعة  

مسسن أهسس: ال تساب مسسن صياصسسيهم). وأمسسره ابلعفسو تسسنهم والصسسفح محسس: تلسس  األحسزاب، قسسال  عسساىل (وأ،سسزل السذين ظسساهروهم 
م اري األخمف، ونيل  في ا يرجل إىل صوء معاملتهم للنيب صل  هللا تليهللا وصلم. ولي  املقاي مقاي نيكر املناواأي القومية أو 

ر و  حيرمسون مسا حسري هللا ورصسولهللا و  الدينية، فسم يعسارض هسذا قولسهللا يف  سراءأي (قسا لوا السذين   ي منسون ابهلل و  ابليسوي اوخس
يدينون دين ا مل من السذين أو سوا ال تساب حسج يعطسوا اجلزيسة تسن يسد وهسم صساترون) ألن  لس  أح ساي التصسرفا  العامسة، 

 فم حاجة إىل القول أبن هذه اوية ،سدت آبية  راءأي. 
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 1113صفحة : 
 
ا حنسسا ممسسا نيكسسروا  سسهللا فوترينسا  يسسنهم العسسداوأي والبغذسساء إىل يسسوي القيامسسة (ومسن السسذين قسسالوا إان ،صسسارى أخسسذان ميثساقهم فنسسسو    

[) نيكسر  عسد ميثساف اليهسود ميثساف النصسارى. وجساء  اجل لسة تلس  شسبهللا اشستغال 14وصوش ينبسينهم هللا مبسا كسا،وا يصسنعون]
عام: للن تة الداتيسة العام: تن املع ول  ذ ريه حيث قدي متعلمل (أخذان ميثاقهم) وفيهللا اصم ظاهر، وجيء  ذ ريه مل ال

لمشتغال من  قرير املتعلمل و ثبيتهللا يف الذهن إني يتعلمل ا  م ابمسسهللا النساهر و ذس ريه، فالتقسدير: وأخسذان، مسن السذين قسالوا: 
إان ،صارى، ميثاقهم، ولي   قدمي اجملرور اب رش لقصد ا صر. وقي::   ري (ميثاقهم) تا د إىل اليهسود، واإل سافة تلس  

أي من النصارى أخذان ميثاف اليهسود، أي مثلسهللا، فهسو  مسبيهللا  ليسغ حسذفت األداأي فا،تصسب املمسبهللا  سهللا. وهسذا  معىن التمبيهللا،
  عيد، ألن ميثاف اليهود ي يفص: يف اوية السا قة حج يمبهللا  هللا ميثاف النصارى. 

آمنسسوا السسذين قسسالوا إان  وتسسرب تسسن النصسسارى ب(السسذين قسسالوا إان ،صسسارى) هنسسا ويف قولسسهللا اوم (ولتهسسدن أقسسر م مسسودأي للسسذين 
،صارى)  سهيم تليهم أبن اصم دينهم ممري إىل أص: من أصولهللا، وهو أن ي ون أ باتهللا أ،صارا ملا عمر  هللا هللا، (وإني قال 
تيس  ا ن مرمي للحسواري  مسن أ،صساري إىل هللا قسال ا واريسون تسن أ،صسار هللا). ومسن مجلسة نيلس  أن ينصسروا القسا م ابلسدين 

أ باتهللا، مثس:  سول  و طسرم وتريمهسا مسن دتساأي اهلسدى؛ وأتنسم مسن نيلس  كلسهللا أن ينصسروا النسيب املبمسر  سهللا يف  عد تيس  من 
التوراأي واإلتي: الذي ايء  عد تيس  قب: منته  العاي وولص النام من الذمل (وإني أخذ هللا ميثاف النبي  ملا آ ينساكم 

 هللا ولتنصر،هللا) اوية. فه يسل أ بساع الرصس: قسد لسزمهم مسا التزمسهللا من كتاب وح  ة مث جاءكم رصول مصدف ملا مع م لت منن 
 أ،بياؤهم وخباصة النصارى، فهذا اللقب، وهو النصارى، حهة تليهم قا  ة  م متلبسة إل اتتهم كلها. 

ا ويفيسد لفسس  (قسالوا)  طريسسمل التعسسريض ال نسا ي أن هسسذا القسول مسسو   سسهللا وأ،سهللا اسسب أن يسو   سسهللا. هسسذا إنيا كسان النصسسارى مجعسس 
لناصري أو ،صسرال تلس  معسىن النسسبة إىل النصسر مبالغسة، كقسوهلم: شسعرال، و يسال، أي الناصسر المسديد النصسر؛ فسان كسان 
النصارى اصم مجل انصري، مبعىن املنسوب إىل الناصري، والناصري تيس ، أل،هللا ظهر من مدينة الناصرأي. فالناصري صسفة 

أل،سهللا ظهسر  سدتوأي الرصسالة مسن  لسد الناصسرأي يف فلسسط ؛ فلسذل  كسان معسىن ترش  ا املسسيح تليسهللا السسمي يف كتسب اليهسود 
النسبة إليهللا النسبة إىل  ريقتهللا وشرتهللا؛ ف : من حاد تن شرتهللا ي ي ن حقيقا ابلنسبة إليهللا إ   دتوى كاني سة، فلسذل  قسال 

و يسال، أل سم قسالوا: تسن  (قالوا إان ،صارى). وقيس:: إن النصسارى مجسل ،صسرال، منسسوب إىل النصسر: ك سا قسالوا: شسعرال،
 أ،صار هللا. وتليهللا ف عىن (قالوا: إان ،صارى) أ م لت وا نيل   قوهلم وي ي يدوه  فعلهم. 

 وقد أخذ هللا تل  النصارى ميثاقا تل  لسان املسيح تليهللا السمي. و عذهللا مذكور يف موا ل من األانجي:.  
أحد تل  فع: وحتسينهللا إليهللا حج   يتوا  يف حتصيلهللا؛ فاصتعري اإلتسراء  وقولهللا (فوترينا  ينهم العداوأي) حقيقة اإلتراء حث 

لت سسوين مملمسسة العسسداوأي والبغذسساء يف ،فوصسسهم أي لزومه سسا هلسسم في سسا  يسسنهم، شسسبهللا   سسوين العسسداوأي والبغذسساء مسسل اصسست رارمها 
لس  أ  سا أتريتسا  سم اصستغين فيهم ةتراء أحد أحدا  ع : يع لهللا  مبيهللا معقول مبحسوم. وملا دل النرش، وهسو( ينهم)، ت

تن نيكر متعلمل (أترينا). و قدير ال مي: فوترينا العداوأي والبغذاء  م كا نت   ينهم. ويمبهللا أن ي ون العدول تل   عدية 
 (أترينا) عرش اجلر إىل  عليقهللا ابلنرش قرينة أو  ريدا لبيان أن املراد ب(أترينا) ألقينا. 
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(أترينسا) مبعسىن ألصسقنا  طسو  تسن املقصسود إىل را حسة ا شستقاف مسن الغسراء، وهسو السدهن وما وقل يف ال ماش من  فسري  
السسذي يلصسسمل ا مسسسب  سسهللا، وقسسسد  نوصسسي هسسسذا املعسسىن يف ا صسستع ال. والعسسسداوأي والذسس ري اجملسسسرور ة سسافة  سسس  إليسسهللا يعسسسود إىل 

 النصارى لتنتسمل الذ ا ر. 
 المديدأي، فه ا  دان لل حبة.  والعداوأي والبغذاء امسان ملعني  من جن  ال راهية 

    
 

 1114صفحة : 
 
وظاهر تطف أحد ا مس  تل  اوخر يف موا ل من القرآن، يف هذه اويسة ويف اويتس   عسدها يف هسذه السسورأي ويف آيسة   

يد، فلي  تطسف صورأي امل تحنة، أ  ا ليسا من األمساء املبادفة؛ ألن التزاي العطف  ذا الب يب يبعد أن ي ون جملرد التوك
 أحدمها تل  اوخر من قبي: تطف املرادش جملرد التوكيد كقول تدي:          

وألف  قوهلا كذاب ومينا وقد  رخ تل اء اللغة  يان التفرقسة  س  العسداوأي والبغذساء، وات عهسم املفسسرون تلس  نيلس ؛ فسم  سد   
فسسريه  العسداوأي أتسم مسن البغذساء ألن العسداوأي صسبب من  صدى للفرف  ينه ا صوى الميخ ا سن ترفسهللا التو،سسي، فقسال يف  

 يف البغذاء؛ فقد يتعادى األ  مل أخيهللا و  يت ادى تل  نيل  حج  نمو تنهللا املباتذة، وقد يت ادى تل  نيل   اه. 
ووقل أليب البقاء ال فوي يف كتاب ال ليا  أ،هللا قال  العداوأي أخص من البغذاء ألن كس: تسدو مسبغض، وقسد يسبغض مسن  

عسسدو  . وهسسو وسسالف كسسمي ا سسن ترفسسة. ويف  عليليه سسا مصسسادرأي وا سسحة، فسسان كا،سست العسسداوأي أتسسم مسسن البغذسساء لاد  لسي   
فا سسدأي العطسسف أل،سسهللا يصسسري يف معسسىن ا حسسبام، وإن كا،سست العسسداوأي أخسسص مسسن البغذسساء ي ي سسن العطسسف إ  للتوكيسسد، ألن 

تقرر املعىن ولو  وجهللا أتم أو أخص، ونيل  حيص:  هللا التوكيد حيص:  ذكر لف  يدل تل   عض مطلمل من معىن املوكد، في
 معىن التوكيد. 

وتندي: أن كم الوجه  تري ظاهر، والذي أرى أن    معنيي العداوأي والبغذاء التذاد والتباين؛ فالعداوأي كراهية  صدر  
والتباتسد، فسان ممستقا  تن صاحبها: معاملة إلفساء، أو قطيعسة، أو إ سرار، ألن العسداوأي ممستقة مسن العسدو وهسو التهساول 

مادأي  ع د و  كلها حتوي حول التفرف وتدي الو ي. وأما البغذاء فهي شدأي البغض، ولي  يف مادأي  ب غ ض  إ  معىن 
جسسن  ال راهيسسة فسسم صسسبي: إىل معرفسسة اشسستقاف لفنهسسا مسسن مادوسسا. ،عسسم مي سسن أن يرجسسل فيسسهللا إىل  ريقسسة القلسسب، وهسسو مسسن 

ض ي ون تذب   تري، فالبغذاء شدأي ال راهية تري مصسحو ة  عسدو، فهسي مذس رأي تمما  ا شتقاف، فان مقلوب  غ
يف النف . فانيا كان كذل  ي يصح اجت اع معنيي العسداوأي والبغذساء يف موصسوش واحسد يف وقست واحسد فيتعس  أن ي سون 

 إلقاؤمها  ينهم تل  معىن التوليل، أي أترينا العداوأي     عض منهم والبغذاء     عض آخر. 
فوقل يف هذا الننم إاال  ديل، أل،هللا يرجل إىل ا تت اد تل  تلسم املدسا ب   عسدي اصستقامة اجت ساع املعنيس  يف موصسوش  

 واحد. 
 ومن اللطا ف ما نيكره ا ن هماي، يف شر  قصيدأي كعب  ن لهري تند قول كعب:           
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خسمش و بسدي: أن الزخممسسري قسال: إ،سهللا رأى ،فسسسهللا يف ل نهسا خلسة قسد صسسي  مسن دمهسا                      فهسسل وولسل وإ  
النسسوي يقسسول: العسسداوأي ممسستقة مسسن تسسدوأي السسوادي، أي جا،بسسهللا، ألن املتعسسادي  ي سسون أحسسدمها مفارقسسا لآلخسسر ف سسون كسس: واحسسد 

 منه ا تل  تداوأي اه. في ون ممتقا من ا صم اجلامد وهو  عيد. 
،يا لقولهللا (إىل يوي القيامة وصوش ينبينهم هللا مبا كا،وا يصسنعون) جسزاء تلس  وإلقاء العداوأي والبغذاء  ينهم كان تقااب يف الد 

 ، ثهم العهد. 
وأصسسباب العسسداوأي والبغذسساء شسسدأي ا خسستمش: فت سسون مسسن اخسستمفهم يف تسس: السسدين  سس  يعاقبسسهللا، ومل ا،يسسة، و،سسسسطورية،  

كسسان  سس  ملسسوخ النصسسرا،ية، و يسسنهم و سس  وهرا قسسة   رو سسستا،ت  ؛ و  سسون مسسن التحاصسسد تلسس  السسسلطان ومتسساع السسد،يا، ك سسا  
 رؤصاء دئ،تهم. 

فسسسان قيسسس:: كيسسسف أتريسسست  يسسسنهم العسسسداوأي وهسسسم ي يزالسسسوا إلبسسسا تلسسس  املسسسسل  ل فهوا سسسهللا: أن العسسسداوأي جل تسسسة  يسسسنهم يف السسسدين  
ا ،قسسساي اسسر اب،قسسامهم فرقسسا، ك سسا قسسدمناه يف صسسورأي النسسساء تنسسد قولسسهللا  عسساىل (وكل تسسهللا ألقاهسسا إىل مسسرمي ورو  منسسهللا)، ونيلسس  

إليهم العداوأي وخذل  عذهم  عذا. مث إن دوهلم كا،ت منقس ة ومتحار ة، وي  زل كذل ، وإمنا  لبوا يف ا روب الصليبية 
تلسس  املسسسل   مث ي يلبثسسوا أن ختسسانيلوا وحتسسار وا، و  يسسزال األمسسر  يسسنهم كسسذل  إىل اون. وكسسم  سساتت مسسساتي السسسات  يف 

ليف احتاد  ينهم، وكان اختمفهم لطفا ابملسل   يف خمتلسف تصسور التساريخ اإلصسممي، تلس  مجعهم تل  كل ة واحدأي و 
 أن ا فاقهم تل  أمة أخرى   ينايف مت ن العداوأي في ا  ينهم، وكف   ذل  تقااب هلم تل  ،سيا م ما نيكروا  هللا. 

  سم العداوأي    امللت .  وقي:: الذ ري تا د تل  الفريق ، أي    اليهود والنصارى، و  إش ال يف 
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وقولسهللا (وصسوش ينبسينهم هللا) وديسسد ألن املسراد ابإل،بساء إ،بسساء امل اخسذأي  صسنيعهم كقولسهللا (فسسسوش  عل سون). وهسذا حيت سس: أن   

يعرفسون  سا  حيصس: يف اوخسرأي فاإل،بساء تلس  حقيقنسهللا، وحيت س: أن حيصس: يف السد،يا، فاإل،بساء جمسال يف  قسدير هللا هلسم حسوادث
 صوء صنيعتهم. 

(ئ أه: ال تاب قد جساءكم رصسولنا يبس  ل سم كثسريا ممسا كنستم ختفسون مسن ال تساب ويعفسوا تسن كثسري قسد جساءكم مسن هللا ،سور  
[ يهدي  هللا هللا من ا بل ر وا،هللا صب: السمي وورجهم من النل ا  إىل النور ةني،هللا ويهديهم إىل صسرال 15وكتاب مب ]

أن نيكر من أحوال فريقي أهس: ال تساب وأ،بسا هم مسا   يعرفسهللا تسري تل سا هم ومسا   يسستطيعون إ، ساره [)  عد 16مستقيم]
أقب: تليهم اب طاب ابملوتنة؛ إني قد ويو من ظهور صدف الرصول صل  هللا تليسهللا وصسلم مسا يسسه: إقامسة ا هسة تلسيهم، 

 ال تاب، مث أتقبهللا أب،هللا يعفو تن كثري. ولذل  ا تدع وصف الرصول أب،هللا يب  هلم كثريا مما كا،وا وفون من 
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ومعىن (يعفو) يعرض و  ينهر، وهو أص: مادأي العفو. يقسال: تفسا الرصسم مبعسىن ي ينهسر، وتفساه: ألال ظهسوره. مث قسالوا:  
تفا تن الذ،ب، مبعىن أترض، مث قالوا: تفا تن املذ،ب، مبعسىن صسب تنسهللا ني،بسهللا، واسول أن يسراد هنسا معسىن الصسفح واملغفسرأي، 

 أي ويصفح تن ني،وب كثريأي، أي يب  ل م دين م ويعفو تن جهل م. 
ومجلة (قد جاءكم من هللا ،ور)  دل من مجلسة (قسد جساءكم رصسولنا)  سدل اشست ال، ألن جمسيء الرصسول اشست : تلس  جمسيء  

لسداخ: تلس  اهلدى والقرآن، فولا ا ولان (تل هللا) من قوهلم: ،فعين ليد تل سهللا، ولسذل  فصسلت تنهسا، وأتيسد حسرش (قسد) ا
اجل لسة املبسسدل منهسا لئدأي يف حتقيسسمل مذسس ون مجلسة البسسدل، ألن  علسسمل  سدل ا شسست ال ابملبسدل منسسهللا أ سسعف مسن  علسسمل البسسدل 

 املطا مل. 
 و  ري ( هللا) راجل إىل الرصول أو إىل ال تاب املب .  
و رف معروفة ابملدافسة، مثس: وصب: السمي:  رف السممة اليت   خوش تل  السا ر فيها. وللعرب  رف معروفة ابألمن  

 وادي السباع، الذي قال فيهللا صحيم  ن و ي: الرئحي:          
 ومرر  تل  وادي السباع و  أرى                      كوادي السباع حس  ينسلسم وادئ   
السسسسمي اصسسستعارأي لطسسسرف ا سسسمل. أقسسسس:  سسسسهللا ركسسسسب أ سسسسوه  سثسسسسسية                      وأخسسسوش إ  مسسسا وقسسس  اللسسسسهللا صسسسسارئ فسسسسبي:   

 والنل ا  والنور اصتعارأي للذمل واهلدى. والصرال املستقيم مستعار لفميان. 
(لقد كفر الذين قالوا إن هللا هو املسيح ا ن مرمي ق: ف ن ميل  من هللا شيينا إن أراد أن يهل  املسيح ا ن مرمي وأمهللا ومسن  

[) هسسذا مسسن 17ا  ينه سسا ولسسمل مسسا يمسساء وهللا تلسس  كسس: شسسيء قسسدير]يف األرض مجيعسسا وهلل ملسس  السسس اوا  واألرض ومسس
  روب تدي الوفاء مبيثاف هللا  عاىل. 

كسسان أتنسسم  سسمل النصسسارى ادتسساؤهم إهليسسة تيسسس  تليسسهللا السسسمي، فا طسسال لت هسسم نيلسس  هسسو أهسسم أحسسوال إخسسراجهم مسسن   
د كفر الذين قالوا إن هللا هو املسيح ا ن مرمي) النل ا  إىل النور وهديهم إىل الصرال املستقيم، فاصتو،ف هذه اجل لة (لق

اصستينناش البيسان. و عس  نيكسر املوصسسول هنسا ألن املقصسود  يسان مسسا يف هسذه املقالسة مسن ال فسر    يسسان مسا تليسهللا النصسارى مسسن 
 الذمل، ألن  مهلم حاص:   حمالة إنيا كا،ت هذه املقالة كفرا. 
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يف اللغسة العر يسسة مجلسة (إن هللا هسو املسسسيح ا سن مسرمي)، وهسسو  ركيسب دقيسمل املعسسىن ي يعطسهللا املفسسسرون  وح س  قسوهلم مبسسا   ديسهللا  

حقهللا من  يان ا،تزاع املعىن املراد  هللا، من  ركيبهللا، من الد لة تل  احتاد مس   هذين ا مس   طريمل  عريسف كس: مسن املسسند 
 سسسسمي لسسسسي  مقصسسسسودا لفخبسسسسار أبحسسسسداث لسسسسذوا ، املسسسسس   يف إليسسسسهللا واملسسسسسند ابلعل يسسسسة  قرينسسسسة السسسسسياف الدالسسسسة تلسسسس  أن ال

ا صطم : مح: اشتقاف  : هسو محس: موا سوأي، وهسو مسا يسس   يف املنطسمل: محس:  هسو هسو  ، ونيلس  حس  ي سون كس: مسن 
املسند إليهللا واملسند معلوما لل دا ب ويراد  يان أ ا شيء واحد، كقول  ح   قول: قال لئد، فيقول صامع : من هو 
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فتقول: لئد هو النا غة، ومثلهللا قول : مي ون هو األتم ، وا ن أيب الس   هو مروان  ن أيب حفصة، واملرتث هو لئد، 
 مار، وأمثال نيل . ف هرد  عريف جزأي اإلصناد كاش يف إفادأي ا حتاد، وإقحاي  س ري الفصس:  س  املسسند إليسهللا واملسسند 

صدا لتوكيد ا حتاد، فلي  يف مث: هذا البكيب إفادأي قصر أحد يف مث: هذه األمثلة اصتع ال معروش   ي اد يتدلف ق
اجلزأين تل  اوخر، ولي    ري الفص: فيهللا مبفيد شيينا صوى التوكيد. وكذل  وجود حرش (إن) لزئدأي التوكيسد، و،نسريه 

 قولهللا رويمد  ن كثري الطا ي من شعراء ا  اصة:          
قسو  يسرب  م إل أان الس سسسو  فسم عم يف هسذا مسسا لعل ساء املعسال مسسن                 وقس: هلسم ابدروا ابلعسذر والت سسسوا        

ا مش يف أن   ري الفص: ه: يفيد قصر املسند إليهللا، وهسو األصسح؛ أو الع س ، وهسو قليس:، ألن مقساي احتساد املسس ي  
ة قسول صساحب ال مساش تقسب قولسهللا يسوي ا حت سال  ويصسرش تسن إرادأي القصسر. وقسد أشسار إىل هسذا املعسىن إشسارأي خفيس

(السذين قسالوا إن هللا هسو املسسيح ا سن مسرمي)  معنساه  ست القسول تلس  أن حقيقسة هللا هسو املسسيح   تسري  . وحمس: المساهد مسن  
كمي ال ماش مسا تسدا قولسهللا (  تسري)، ألن النساهر أن (  تسري) يمسري إىل اصستفادأي معسىن القصسر مسن مثس: هسذا البكيسب، 

 يقال: إ،هللا أراد أن معىن ا تصار  لي مبعىن ا حتاد ولي  انشينا تن صيغة قصر. وهو  عيد. وقد 
ويفيد قسوهلم هسذا أ سم جعلسوا حقيقسة اإللسهللا ا سمل املعلسوي متحسدأي عقيقسة تيسس  تليسهللا السسمي مبنزلسة احتساد ا مسس  لل سس    

اإلهلية معنو،ة تند مجيسل املتسدين  ابصسم اجلملسة  الواحد، ومرادهم امتزاك ا قيقة اإلهلية يف نيا  تيس . وملا كا،ت ا قيقة
 جع: القا لون اصم اجلملة املسند إليهللا، واصم تيس  املسند ليدلوا تل  أن هللا احتد  ذا  املسيح. 

وح اية القول تنهم ظاهرأي يف أن هذا قالوه صراحة تن اتتقاد، إني صرى هلم القول ابحتاد المهو   ناصسو  تيسس  إىل  
قدوا أن هللا صبحا،هللا قد احتد  عيس  وامتزك وجود هللا  وجود تيس . وهذا مبالغة يف اتتقاد ا لول. وللنصارى حد أن اتت

يف  صوير هسذا ا لسول أو ا حتساد أصس:، وهسو أن هللا  عساىل جسوهر واحسد، هسو جم سوع  م سة أقسا،يم  مجسل أقنسوي  ذسم اهل سزأي 
ا يف القاموم؛ وهسذه الثم سة هسي أقنسوي السذا ، وأقنسوي العلسم وأقنسوي وص ون القاش وهو كل ة رومية معناها: األص: ، ك 

ا ياأي، وا،قس وا يف  يان احتاد هذه األقا،يم  ذا  تيس  إىل  م سة مسذاهب: مسذهب املل ا،يسة وهسم اجلا لقيسة  ال ا وليس   
 قولسهللا  عاىل(فسآمنوا ابهلل ، ومذهب النسطورية، ومذهب اليعقو ية. و فصيلهللا يف كتاب املقاصسد. و قسدي مفصسم تنسد  فسسري

ورصسسلهللا و   قولسسوا  م سسة) يف صسسورأي النسسساء. وهسسذا قسسول اليعاقبسسة مسسن النصسسارى، وهسسم أ بسساع يعقسسوب الربنيتسسال، وكسسان راهبسسسا 
ابلقسسسطنطينية، وقسسد حسسد ت مقالتسسهللا هسسذه  عسسد مقالسسة املل ا،يسسة، ويقسسال لليعاقبسسة: أصسسحاب الطبيعسسة الواحسسدأي، وتليهسسا درك 

 . و  ش  أن ،صارى تران كا،وا تل  هذه الطريقة. ،صارى ا بمة كلهم
ولقرب أصحا ا ا بمة من  مد العرب  صدى القرآن لبيان ردها هنسا ويف اويسة او يسة يف هسذه السسورأي. وقسد  ينسا حقيقسة  

ورو  منسهللا) يف  معتقد النصارى يف احتاد المهو  ابلناصسو  ويف اجت ساع األقسا،يم تنسد قولسهللا  عساىل (وكل تسهللا ألقاهسا إىل مسرمي
 صورأي النساء. 
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و   هللا لرصولهللا ا هة تليهم  قولهللا (ق: ف ن ميل  من هللا شيينا) اوية، فالفاء تا فة لمصتفهاي اإل، اري تل  قسوهلم:   

تع ال كثري يف  إن هللا هو املسيح، للد لة تل  أن اإل، ار  ر ب تل  هذا القول المنيل، فهي للتعقيب الذكري. وهذا اص
كممهسم، فسم حاجسسة إىل مسا قيسس:: إن الفساء تا فسسة تلس  حمسذوش دل تليسسهللا السسياف، أي لسسي  األمسر ك سسا لت ستم، و  أ سسا 

 جواب شرل مقدر، أي إن كان ما  قولون ف ن ميل  من هللا شيينا إأ. 
 نايسة، وهسذا السملي متعسدد وهسسو ومعسىن ميلس  شسيينا هنسا يقسدر تلس  شسيء، فاملركسب مسسستع : يف  لي معنساه تلس   ريقسة ال 

املل ، فاصتطاتة التحوي:، وهو اصتع ال كثري ومنهللا قولهللا  عاىل (ق: ف ن ميل  ل م من هللا شسيينا إن أراد   سم  سرا) اويسة 
يف صورأي الفتح. ويف ا ديث قال رصول هللا لعيينهللا  ن حصن (أفومل  لس  أن ،سزع هللا مسن قلبس  الرمحسة) ألن السذي ميلس  

 مملوكهللا كيف شاء. يتصرش يف 
فسسالتن ري يف قولسسهللا (شسسيينا) للتقليسس: والتحقسسري. وملسسا كسسان ا صسستفهاي هنسسا مبعسسىن النفسسي كسسان ،فسسي المسسيء القليسس: مقتذسسيا ،فسسي  

ال ثري  طريمل األوىل، فاملعىن: ف ن يقدر تل  شيء من هللا، أي من فعلهللا و صرفهللا أن حيولهللا تنهللا، و،نسريه (ومسا أتسين تسن م 
يوم ملعىن (ميل ) اصتع ال آخسر تنسد قولسهللا  عساىل (قس: أ عبسدون مسن دون هللا مسا   ميلس  ل سم  سرا من هللا من شيء). وص

و  ،فعا) يف هذه السورأي، وصيوم قريب من هذا ا صتع ال تند قولهللا  عاىل (ومن يرد هللا فتنتهللا فلن متل  لهللا من هللا شيينا) 
 يف هذه السورأي. 

يف جمرد التعليمل من تري د لة تل  ا صتقبال، ألن إهمخ أي املسيح قد وقسل وحرش المرل من قولهللا (إن أراد) مستع :  
 سسم خسسمش، وألن إهسسمخ املسسسيح، أي مو سسهللا واقسسل تنسسد اجملسسادل   سسذا ال سسمي، فينبغسسي إرخسساء العنسسان هلسسم يف نيلسس  إلقامسسة 

هللا ورفعسهللا دون أن مي سن اليهسود منسهللا،  ا هة، وهو أيذا واقل يف قسول تنسد مجسل مسن تل ساء اإلصسمي السذين قسالوا: إن هللا أما س
ك ا  قدي تند قولهللا  عاىل (وما قتلوه وما صلبوه وقولهللا إل متوفي  ورافع  إيل). وتليهللا فلي  يف  عليمل هذا المرل إشعار 
اب صتقبال. واملذارع املقبن أبن وهو(أن يهلس ) مسستع : يف جمسرد املصسدرية. واملسراد ب(مسن يف األرض) حينينسذ مسن كسان 

املسيح وأمهللا من أه: األرض فقسد هل سوا كلهسم ابلذسرورأي. والتقسدير: مسن ميلس  أن يصسد هللا إني أراد إهسمخ املسسيح  يف لمن
 وأمهللا ومن يف األرض يومينذ. 

ولس  أن  لتسزي كسسون المسرل لمصسستقبال ابتتبسار جعس: (مسسن يف األرض مجيعسا) مبعسسىن ،سوع اإل،سسان، فتعليسسمل المسرل ابتتبسسار  
   ريقة التغليب؛ فان  عذها وقل هل هللا وهو أي املسيح، و عذها ي يقسل وصسيقل وهسو إهسمخ جم وع مفاتي: (يهل ) تل

 من يف األرض مجيعا، أي إهمخ مجيل النوع، ألن نيل  أمر تري واقل ول نهللا مم ن الوقوع. 
ل يف معسىن وا اص: أن اصتع ال هذا المرل من ترا ب اصتع ال المرول يف العر ية، ومرجعسهللا إىل اصستع ال صسيغة المسر  

حقيقي ومعىن جمالي  غليبا لل عىن ا قيقي، ألن (مسن يف األرض) يعسم اجل يسل وهسو األكثسر. وي يعطسهللا املفسسرون حقسهللا مسن 
 البيان. وقد هل ت مرمي أي املسيح تليه ا السمي يف لمن تري مذبول  عد رفل املسيح. 

ا يماء) فيهللا  عنسيم شسون هللا  عساىل. ورد آخسر تلسيهم أبن والتذيي:  قولهللا (وهلل مل  الس اوا  واألرض وما  ينه ا ولمل م 
هللا هو الذي خلمل الس اوا  واألرض ومل  ما فيها من قب: أن ينهر املسيح، فاهلل هو اإللهللا حقا، وأ،سهللا ولسمل مسا يمساء، 
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شيء  فهو الذي خلمل ا ملسيح خلقا تري معتاد، ف ان موجب  مل من ،سب لهللا األلوهية. وكذل  قولهللا (وهللا تل  ك:
 قدير). 

(وقالت اليهود والنصارى تن أ ناء هللا وأحباؤه ق: فلم يعذ  م  ذ،و  م  : أ،تم  مسر ممسن خلسمل يغفسر ملسن يمساء ويعسذب  
 [)   18من يماء وهلل مل  الس اوا  واألرض وما  ينه ا وإليهللا املصري]

 
 1118صفحة : 

 
ل فر إني يقولون ما   يليمل  عن ة هللا  عاىل، مث هسو منساقض مقال آخر ممبخ  ينهم و   اليهود يدل تل  تباووم يف ا  

ملقا وم األخرى. تطف تل  املقال املدتص ابلنصارى، وهو مجلسة (لقسد كفسر السذين قسالوا إن هللا هسو املسسيح). وقسد وقسل 
أو د للسرب أ سي م  . وأمسا  يف التوراأي واإلتي: التعبري أب ناء هللا؛ ففي صفر التثنية أول الفص: الرا ل تمر قسول موصس   أ،ستم

األانجيسس: فهسسي مملسسوءأي  وصسسف هللا  عسساىل أبيب املسسسيح، وأبيب املسس من   سسهللا، و سسس ية املسس من  أ نسساء هللا يف مسسج يف اإلصسسحا  
الثالث  وصو  من الس اء قا م هذا هو ا سين ا بيسب السذي  سهللا صسرر   ويف اإلصسحا  ا سام    سويب لصسا،عي السسمي 

يسسسدتون  . ويف اإلصسسسحا  السسسسادم  وأ سسسوكم السسسس اوي يقووسسسا  . ويف اإلصسسسحا  العاشسسسر  ألن لسسسستم أ،سسستم  أل سسسم أ نسسساء هللا
املت ل سس   سس: رو  أ سسي م السسذي يسست لم فسسي م  . وكلهسسا جا يسسة تلسس   سسرب مسسن التمسسبيهللا فتومههسسا دمهسساؤهم حقيقسسة فاتتقسسدوا 

 ظاهرها. 
 حمبو ون إني قد ي ون ا  ن مغذواب تليهللا.  وتطف (وأحباؤه) تل  (أ ناء هللا) أ م قصدوا أ م أ ناء 
وقد تلم هللا رصولهللا أن يبط: قوهلم  نقذ : أوهل ا من ا لمريعة، وهو قولهللا (ق: فلم يعسذ  م  سذ،و  م) يعسين أ سم قسا لون  

ب حبيبسسهللا أبن ،صسسيبا مسسن العسسذاب ينسساهلم  سسذ،و م، فلسسو كسسا،وا أ نسساء هللا وأحبسساءه ملسسا تسسذ م  سسذ،و م، وشسسون احملسسب أن   يعسسذ
وشون األب أن   يعذب أ ناءه. روي أن المبلي صول أاب   ر  سن جماهسد: أيسن  سد يف القسرآن أن احملسب   يعسذب حبيبسهللا 

 فلم يهتد ا ن جماهد، فقال لهللا المبلي يف قولهللا (ق: فلم يعذ  م  ذ،و  م). 
ير العسسذاب هلسسم يف اوخسسرأي تلسس   ولسسي  املقصسسود مسسن هسسذا أن يسسرد تلسسيهم  وقسسوع العسسذاب تلسسيهم يف ،فسس  األمسسر، مسسن  قسسد 

كفسسرهم، ألن نيلسس    يعبفسسون  سسهللا فسسم يصسسلح للسسرد  سسهللا، إني يصسسري السسرد مصسسادرأي،  سس: املقصسسود السسرد تلسسيهم عصسسول تسسذاب 
يعتقدون حصولهللا يف تقا د دينهم، صواء كان تذاب اوخسرأي أي تسذاب السد،يا. فومسا اليهسود ف تسبهم  افحسة  سذكر العسذاب 

يف قولسسهللا  عسساىل (وقسالوا لسسن متسسسنا النسسار إ  أئمسسا معسدودأي). وأمسسا النصسسارى فلسسم أر يف األانجيسس: نيكسسرا يف السد،يا واوخسسرأي، ك سسا 
لعذاب اوخرأي إ  أ م قا لون يف تقا دهم أبن  ين آدي كلهم اصتحقوا العذاب األخروي خبطيينسة أ سيهم آدي، فهساء تيسس  

ينتهم املورو ة، وهذا يلزمهم ا تباش أبن العذاب كان  ن مرمي خملصا وشافعا وترض ،فسهللا للصلب لي فر تن البمر خطي
 م تواب تل  اجل يل لو  كفارأي تيس  فحص: الرد تليهم ابتتقادهم  هللا  لهللا اتتقادان. 

 مث أخذ  النتيهة من الربهان  قولهللا ( : أ،تم  مر ممن خلمل) أي ينال م ما ينال صا ر البمر.  
 انلهللا ما ينال البمر من األتراض وا وش، ولت وا أ،هللا انلهللا الصلب والقت:.  ويف هذا  عريض أيذا أبن املسيح  مر، أل،هللا 
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ومجلة قولهللا (يغفر ملن يماء ويعذب مسن يمساء) كسا حبام، أل،سهللا ملسا ر سب تلس  ،سوال العسذاب إئهسم أ سم  مسر دفسل  سوهم  
اء)، أي مسن البمسر (ويعسذب النصارى أن البمرية مقتذسية اصستحقاف العسذاب  ورا سة  بعسة خطيينسة آدي فقسال (يغفسر ملسن يمس

 من يماء). 
(ئ أهس: ال تساب قسسد جساءكم رصسسولنا يبس  ل سم تلسس  فسبأي مسسن الرصس: أن  قولسسوا مسا جساءان مسسن  مسري و  ،سسذير فقسد جسساءكم  

 [)   19 مري و،ذير وهللا تل  ك: شيء قدير]
 

 1119صفحة : 
 
أ،فسسسسهم  يسسساان   يسسسدع لل نصسسسف مت سسسس ا  تلسسس  كسسرر هللا مسسسوتنتهم ودتسسسووم  عسسسد أن  سسس  هلسسسم فسسسساد تقا سسدهم وتسسسرور    

الذم  ، ك ا وتنهم ودتاهم آ،فا مبث: هذا تقب  يسان ،قذسهم املوا يسمل. ف وقسل هسذه اويسة   ريسر ملوقسل قولسهللا (ئ أهس: 
ال تاب قد جاءكم رصولنا يب  ل م كثري مما كنتم ختفون من ال تساب) اوئ ، إ  أ،سهللا نيكسر الرصسول صسل  هللا تليسهللا وصسلم 

نا  وصف جميينهللا تل  فبأي من الرص: ليذكرهم أبن كتسبهم مصسرحة مبهسيء رصسول تقسب رصسلهم، ولسرييهم أن جميينسهللا ي ي سن ه
 دتا من الرص: إني كا،وا ايينون تل  فسب  يسنهم. ونيكسر الرصسول هنالس   وصسف  بيينسهللا مسا وفو،سهللا مسن ال تساب ألن مسا نيكسر 

ة ومساواأي األمم يف ا اجة إىل الرصالة، وما نيكر قب: املوتنة هنال  قب: املوتنة هنا قد دل تل  مساواأي الرص: يف البمري
إمنا كان إ،باء أبصرار كتبهم وما وفون تل هللا تن النام ملا فيهللا من مساويهم وصوء مسعتهم. وحذش مفعول (يبس ) لنهسور 

 تساب قسد جساءكم رصسولنا يبس  أن املراد  يان المريعة. فال مي خطاب أله: ال تاب يتنسزل منزلسة  كيسد جل لسة (ئ أهس: ال
 ل م كثري مما كنتم ختفون)، فلذل  فصلت. 

وقولسسسهللا (تلسسس  فسسسبأي مسسسن الرصسسس:) حسسسال مسسسن  سسس ري (يبسسس  ل سسسم)، فهسسسو ظسسسرش مسسسستقر، واسسسول أن ي سسسون ظرفسسسا لغسسسوا متعلقسسسا  
 ب(جاءكم). واول  علقهللا  فع: (يب ) ألن البيان ا،قطل يف مدأي الفبأي. 

عسسىن   عسسد  ألن املسسستعلي يسسستقر  عسسد اصسستقرار مسسا يسسستعلي هسسو فوقسسهللا، فمسسبهللا اصسستقراره  عسسده و(تلسس ) لمصسستعمء اجملسسالي مب 
 ابصتعم هللا تليهللا، فاصتعري لهللا ا رش الدال تل  ا صتعمء. 

 والفبأي: ا،قطاع ت : ما.  
 الرص:.  وحرش (من) يف قولهللا (من الرص:) لم تداء، أي فبأي من الزمن ا تداؤها مدأي وجود الرص:، أي أئي إرصال 
واجمليء مستعار ألمر الرصول  تبليغ الدين، ف  ا مسي الرصول رصو  مسي  بليغهللا جميينا  مبيها مبهيء املرص: من أحد إىل  

 آخر. 
واملراد ابلرص: رص: أه: ال تاب املتعساقب  مسن تهسد موصس  إىل املسسيح، أو أريسد املسسيح خاصسة. والفسبأي  س  البعثسة و س   

و سس ا ة ومثا،  صنة. وأما تري أه: ال تاب فقد جاءوم رصس: مثس: خالسد  سن صسنان وحننلسة  سن رفل املسيح، كا،ت ت
 صفوان. 
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و(أن  قولسسسوا)  عليسسس: لقولسسسهللا (قسسسد جسسساءكم) لبيسسسان  عسسسض ا  سسسم مسسسن  عثسسسة الرصسسسول، وهسسسي قطسسسل معسسسذرأي أهسسس: ال تسسساب تنسسسد  
، لينم ي ون من معانييرهم أ م اتتادوا  عاقب الرص: م اخذوم يف اوخرأي، أو  قريعهم يف الد،يا تل  ما تريوا من شرا عهم

إلرشسادهم و ديسد الدئ،سة، فلعلهسم أن يعتسذروا أب سسم ملسا مذست تلسيهم فسبأي  سدون إرصسسال رصسول ي يتهسهللا تلسيهم مسمي في سسا 
 عد تيس .  أمهلوا من شرتهم وأ م لو جاءهم رصول  هتدوا. فاملعىن أن  قولوا: ما جاءان رصول يف الفبأي  عد موص  أو

ولي  املراد أن يقولوا: ما جاءان رصول إلينا أصم، فا م   يدتون نيل ، وكيف وقد جاءهم موص  وتيسس . ف سان قولسهللا 
(أن  قولسسوا مسسا جسساءان مسسن  مسسري و  ،سسذير)  علسسيم جملسسيء الرصسسول صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم إلسسيهم، ومتعلقسسا  فعسس: (مسسا جسساءان). 

) وهسو  قسدير يقتذسيهللا املعسسىن. ومثس: هسذا التقسدير كثسسري يف حسذش حسرش اجلسر قبسس: (أن) ووجسب  قسدير  ي التعليس: قبسس: (أن
 حذفا مطردا، واملقاي يع  ا رش احملذوش؛ فاحملذوش هنا حرش المي. 

ويم : معىن اوية أبن تلة إرصسال إلسيهم هسي ا،تفساء أن يقولسوا (مسا جساءان مسن  مسري و  ،سذير)   إ با سهللا ك سا هسو وا سح،  
 يقس:: أن    قولسوا مسا جساءان مسسن  مسري و  ،سذير، وقسد جساء يف القسرآن ،نسسا ر هلسذه اويسة، ويف شسعر العسرب كقسسول فل سانيا ي

 ت رو  ن كلثوي:          
فعهلنسسسا القسسسرى أن  مسسست وان أراد أن    مسسست وان. فسسساختلف النحويسسسون يف  قسسسدير مسسسا  سسسهللا يتقسسسوي املعسسسىن يف اوئ  وتريهسسسا:   

ير اصسسم يناصسسب أن ي سسون مفعسسو  ألجلسسهللا لفعسس: (جسساءكم)، وقسسدروه:  كراهيسسة أن  قولسسوا  ، وتليسسهللا فسسذهب البصسسريون إىل  قسسد
درك صسسساحب ال مسسساش ومتسسسا عوه مسسسن مجهسسسور املفسسسسرين؛ ونيهسسسب ال وفيسسسون إىل  قسسسدير حسسسرش ،فسسسي حمسسسذوش  عسسسد (أن)، 

تت سسادا تلسس  قرينسسة السسسياف والتقسسدير: أن    قولسسوا، ودرك تليسسهللا  عسسض املفسسسرين مثسس: البغسسوي؛ في سسون مسسن إاسسال ا سسذش ا
واملقساي. ولتسم ا سن همساي يف مغسين اللبيسب أ،سهللا  عسسسف، ونيكسر أن  عسض النحسوي  لتسم أن مسن معسال (أن) أن   سون مبعسسىن 

 (لينم). 
    
 

 1120صفحة : 
 
قتذسي أن وتندي: أن الذي أجلو النحوي  واملفسرين هلذا التوويس: هسو البنساء تلس  أن (أن) ختلسص املذسارع لمصستقبال فت  

قول أه: ال تاب: ما جاءان  مري و  ،ذير تري حاص: يف حال ،زول اويسة، وأ،سهللا مقسدر حصسولهللا يف املسستقب:. وينهسر أن 
إفسسادأي (أن) ختلسسيص املذسسارع لل سسستقب: إفسسادأي أكثريسسة وليسسست مبطسسردأي، وقسسد نيهسسب إىل نيلسس  أ سسو حيسسان ونيكسسر أن أاب   سسر 

 املصدرية كقولهللا  عاىل (وأن  صوموا خري ل م)، وقول امرع القي :          الباقمل نيهب إليهللا،  : قد  فيد (أن) جمرد 
فاما  ريين   أت ض صاتة                      من اللي: إ  أن أكب وأ،عسسا فا،سهللا   يريسد أ،سهللا يسنع  يف املسستقب:. وأن   

ب قسد قسالوا هسذا العسذر ملسن يلسومهم مثس: صرفها تن إفادأي ا صتقبال يعت د تلس  القسرا ن، في سون املعسىن هنسا أن أهس: ال تسا
 الذين ا بعوا ا نيفية، كومية  ن أيب الصلت وليد  ن ت رو  ن ،في:، أو قالهللا اليهود لنصارى العرب. 
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وقولهللا (فقد جاءكم  مري و،ذير) الفساء فيسهللا للفصسيحة، وقسد ظهسر حسسن موقعهسا مبسا قسرر   سهللا معسىن التعليس:، أي ألن قلستم  
 قد جاءكم  مري و،ذير. و،نري هذا قول تبام  ن األحنف:           نيل  فقد  ط: قول م إني

قالوا خراصان أقص  ما يراد  نا                      مث القفول فقد جيننسا خراصسا،سسا (وإني قسال موصس  لقومسهللا ئ قسوي انيكسروا   
[ ئ قسسوي ادخلسسوا األرض 20 ]،ع سة هللا تلسسي م إني جعس: فسسي م أ،بيسساء وجعل سم ملوكسسا وآاتكسم مسسا ي يسس   أحسدا مسسن العسامل

[ قسالوا ئ موصس  إن فيهسا قومسا جبسارين وإان لسن 21املقدصسة السيت كتسب هللا ل سم و   ر سدوا تلس  أدابركسم فتنقلبسوا خاصسرين]
[) تطسف القصسة تلس  القصسص واملسوات . و قسدي القسول يف 22،دخلها حج ورجوا منها فان ورجوا منهسا فساان داخلسون]

 يف موا ل منها قولهللا  عاىل (وإني قال ر   لل م  ة) يف البقرأي. ،نا ر (وإني قال) 
ومناصبة موقل هذه اوئ  هنا أن القصة ممت لة تل   ذكري  نعم هللا  عاىل تليهم وحث تل  الوفاء مبا تاقدوا هللا تليهللا  

 من الطاتة متهيدا لطلب امتثاهلم. 
عسسا،ي   تسسذكريهم  نع سسة هللا تلسسيهم ليهيسس  ،فوصسسهم إىل قبسسول هسسذا وقسسدي موصسس  تليسسهللا السسسمي أمسسره لبسسين إصسسرا ي: عسسرب ال ن 

األمر العنيم تليهم وليسو قهم ابلنصسر إن قسا لوا أتسداءهم، فسذكر ،ع سة هللا تلسيهم، وتسد هلسم  سمث ،عسم تني سة: أو هسا أن 
بال وموص  وهارون، فيهم أ،بياء، ومعىن جع: األ،بياء فيهم اول أن ي ون يف ت ود ،سبهم في ا مذ  مث: يوصف واألص

واول أن يراد جع: يف املدا ب  أ،بياء؛ فيحت : أ،هللا أراد ،فسسهللا، ونيلس   عسد مسو  أخيسهللا هسارون، ألن هسذه القصسة وقعست 
 عد مو  هارون؛ في ون قولسهللا (أ،بيساء) مجعسا أريسد  سهللا اجلسن  فاصستوى اإلفسراد واجل سل، ألن اجلنسسية إنيا أريسد  مسن اجل سل 

ن  اتصسر يف فسرد يومينسذ، كقولسهللا  عساىل (حي سم  سا النبيسون السذين أصسل وا للسذين هسادوا) يريسد  طلت منهللا اجل عية، وهسذا اجلس
حم سدا صسل  هللا تليسهللا وصسسلم، أو أراد مسن ظهسر يف لمسن موصسس  مسن األ،بيساء. فقسسد كا،ست مسرمي أخست موصسس  ،بيسة، ك سا هسسو 

 11لمن موص ، ك ا يف التوراأي  إصسحا  من ا روك  . وكذل  ألداد وميداد كاان ،بي  يف  15صريح التوراأي  إصحا  
صفر العدد  . وموقل النع ة يف إقامة األ،بياء  ينهم أن يف نيل    ان اهلدى هلسم واجلسري تلس  مسراد هللا  عساىل مسنهم، وفيسهللا 

 أيذا حسن نيكر هلم    األمم ويف اتريخ األجيال. 
هم يف أ،فسهم وصممتهم من العبودية اليت كا،ت تلسيهم والثا،ية أن جعلهم ملوكا، وهذا  مبيهللا  ليغ، أي كامللوخ يف  صرف 

للقب ، وجعلهم صادأي تل  األمم اليت مروا  ا، من اومور  ، والعناقي ، وا مبو،ي ، والرفا ي ، والع القة، وال نعا،ي ، 
رب  مارأي هلم مبا صسي ون أو اصتع : فع: (جعل م) يف معىن ا صتقبال مث: (أ   أمر هللا) قصدا لتحقيمل ا رب، في ون ا 

 هلم. 
والنع ة الثالثة أ،هللا آاتهم ما ي يس   أحسدا مسن العسامل ، ومسا صسدف (مسا) اسول أن ي سون شسيينا واحسدا ممسا خسص هللا  سهللا  سين  

إصرا ي:، واول أن ي ون جم وع أشياء إني آاتهم المريعة الصحيحة الواصعة اهلدى املعصومة، وأيدهم ابلنصسر يف  سريقهم، 
 يهم رلقهم املن والسلوى أر ع  صنة، و وىل  ر ية ،فوصهم  واصطة رصلهللا. وصاف إل
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وقولهللا (ئ قوي ادخلوا األرض املقدصسة) هسو الغسرض مسن ا طساب، فهسو كاملقصسد  عسد املقدمسة، ولسذل  كسرر اللفس  السذي   

 ا تدأ  هللا مقالتهللا وهو النداء ب(ئ قوي) لزئدأي اصتحذار أنيها م. 
مسسر ابلسسدخول أمسسر ابلسسسعي يف أصسسبا هللا، أي ويسسووا للسسدخول. واألرض املقدصسسة مبعسسىن املطهسسرأي املباركسسة، أي السسيت ابرخ هللا واأل 

فيها، أو أل ا قدصت  دفن إ راهيم تليهللا السمي يف أول قرية من قراها وهي حربون. وهي هنا أرض كنعان من  رية  ص   
ض هسسي أرض فلسسسط ، وهسسي الواقعسسة  سس  البحسسر األ سسيض املتوصسس  و سس   سسر إىل مسسدخ:  محسساأي وإىل حسسربون  . وهسسذه األر 

األردن والبحسسر امليسست فتنتهسسي إىل  محسساأي  تسسا  وإىل  تسسزأي وحسسربون  جنسسواب. ويف وصسسفها ب(السسيت كتسسب هللا) حتسسريض تلسس  
 اإلقداي لدخوهلا. 

اللغسة، ألن المسيء إنيا أكسده امللتسزي  سهللا كتبسهللا،  ومعىن (كتب هللا) قذ  وقدر، ولي  مثة كتا ة ول نهللا  عبري جمالي شسا ل يف  
 ك ا قال ا ارث  ن حلزأي:          

وهسس: يسسنقض مسسا يف املهسسارف ا هسسواء فو لقسست ال تا سسة تلسس  مسسا   صسسبي: إل طالسسهللا، ونيلسس  أن هللا وتسسد إ سسراهيم أن يور هسسا   
 نيريتهللا. ووتد هللا   ولف. 

ب ا  سزاي، ألن ار سداد اجلسيش تلس  األتقساب مسن أكسرب أصسباب ا خنسذال. وقولهللا (و   ر دوا تل  أدابركم) حتذير مما يوج 
وا ر داد افتعال من الرد، يقال: رده فار د، والرد: إرجاع السا ر تن اإلمذاء يف صريه وإتاد هللا إىل امل ان الذي صار منهللا. 

 جهة األدابر، أي الوراء أل سم يريسدون واألدابر: مجل د ر، وهو النهر. وا ر داد: الرجوع، ومعىن الرجوع تل  األدابر إىل
امل ان الذي ميمي تليهللا املاشي وهسو قسد كسان مسن جهسة ظهسره، ك سا يقولسون: ، سص تلس  تقبيسهللا، وركبسوا ظهسورهم، وار سدوا 
تل  أدابرهم، وتل  أتقا م، فعدي ب(تل ) الدالة تل  ا صتعمء، أي اصتعمء  ريمل السري، ،زلت األدابر السيت ي سون 

 جهتها منزلة الطريمل الذي يسار تليهللا.  السري يف
 وا ،قمب: الرجوع، وأصلهللا الرجوع إىل املنزل قال  عاىل (فا،قلبوا  نع ة من هللا وفذ:). واملراد  هللا هنا مطلمل املصري.  
 و  ا ر (فيها ومنها)  عود إىل األرض املقدصة.  
 قة، وا ثي ، واليبوصي ، واألموري . وأرادوا ابلقوي اجلبارين يف األرض ص ا ا ال نعا،ي ،والع ال 
 واجلبار: القوي، ممتمل من اجلرب، وهو اإللزاي ألن القوي ارب النام تل  ما يريد.  
وكا،سست جواصسسي  موصسس  ا  نسسا تمسسر السسذين  عسسثهم  ر يسساد األرض قسسد أخسسربوا القسسوي إلسسودأي األرض و قسسوأي صسس ا ا. وهسسذا   

نون األرض املقدصة، فامتنعوا مسن اقتحساي القريسة خوفسا مسن أهلهسا، وأكسدوا ا متنساع كناية تن خمافتهم من األمم الذين يقط
 من دخول أرض العدو  وكيدا قوئ مبدلول (إن) و(لن) يف (إان لن ،دخلها) حتقيقا  وفهم. 

لقصسد  كيسسد  وقولسهللا (فسان ورجسسوا منهسا فساان داخلسسون)  صسريح مبفهسوي الغايسسة يف قولسهللا (وإان لسن ،سسدخلها حسج ورجسوا منهسسا) 
 الوتد  دخوهلا إنيا خلت من اجلبارين الذين فيها. 

وقد أشار  هذه اوية إىل ما يف اإلصحا  الثالث تمر والرا سل تمسر مسن صسفر العسدد: أن هللا أمسر موصس  أن يرصس: ا سين  
 تمسر تمر رجسم جواصسي  يتهسسسون أرض كنعسان السيت وتسدها هللا  سين إصسرا ي: مسن كس: صسب  رجسم؛ فعس  موصس  ا سين
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رجم، منهم: يوشل  ن ،ون من صب  أفرامي، ومنهم كالسب  سن يفنسة مسن صسب  يهسونيا، وي يسس وا  قيسة اجلواصسي . فهاصسوا 
خسسمل األرض مسسن  ريسسة صسس  إىل محسساأي فوجسسدوا األرض نيا  مثسسار وأتنسساب ولسسل وتسسس: ووجسسدوا صسس ا ا معتسسزين،  سسوال 

وهلسسوا و  سوا و سذمروا تلس  موصس  وقسالوا: لسو متنسا يف أرض مصسسر  القامسا ، ومسد م حصسينة. فل سا مسسل  نسو إصسرا ي: نيلس  
كان خريا لنا من أن  غنم ،ساؤان وأ فالنا، فقال يوشل وكالب للمعب: إن ر سي هللا تنسا يسدخلنا إىل هسذه األرض ول سن 

ملوص :   يدخ:    عصوا الرب و  ختافوا من أهلها، فاهلل معنا. فو  القوي من دخول األرض وتذب هللا تليهم. وقال 
أحد من صنهللا تمرون صنة فصاتدا هذه األرض إ  يوشل وكالبا وكل م صتدفنون يف هذا القفر، وي سون أ نساؤكم رتساأي فيسهللا 

 أر ع  صنة. 
    
 

 1122صفحة : 
 
لسوا إن  (قال رجمن من الذين وسافون أ،عسم هللا تليه سا ادخلسوا تلسيهم البساب فسانيا دخلت سوه فسا، م تسالبون وتلس  هللا فتوك  

[ 24[ قالوا ئ موص  إان لن ،دخلها أ دا ما داموا فيها فانيهب أ،ت ور س  فقسا م إان هاهنسا قاتسدون]23كنتم م من ]
[ قال فا ا حمرمسة تلسيهم أر عس  صسنة يتيهسون 25قال رب إل   أمل  إ  ،فسي وأخي فافرف  يننا و   القوي الفاصق ]

[) فصلت هذه اجل س: األر سل جسرئ تلس   ريقسة احملساورأي ك سا  ينساه صسالفا يف 26]يف األرض فم  م تل  القوي الفاصق 
صورأي البقرأي. والسرجمن مهسا يوشسل وكالسب. ووصسف السرجمن أب سم (مسن السذين وسافون) فيهسول أن ي سون املسراد اب سوش يف 

هم ابملوصسولية للتعسريض  سم مبذمسة قولهللا (وافون) ا وش من العدو؛ في ون املسراد ابصسم املوصسول  سين إصسرا ي:. جعس:  عسريف
ا وش وتدي المهاتة، في ون (من) يف قولهللا (من السذين وسافون) ا صسالية وهسي السيت يف تسو قسوهلم: لسست منس  ولسست 
مين، أي ينتسبون إىل الذين وافون. ولي  املعىن أ م متصفون اب وش  قرينة أ م حر وا قومهم تل  تزو العدو، وتليهللا 

 عم هللا تليه ا) أن هللا أ،عم تليه ا ابلمهاتة، فحذش متعلمل فع: (أ،عم) اكتفاء  د لة السياف تليهللا. ي ون قولهللا (أ،
واول أن ي ون املراد اب وش ا وش من هللا  عاىل، أي كان قوهل ا لقومها (ادخلوا تليهم الباب) انشينا تن خوفه ا هللا  

هللا  عساىل، وي سون قولسهللا (أ،عسم هللا تليه سا) اصستيننافا  يا،يسا لبيسان منمسو  عاىل، في ون  عريذا أبن السذين تصسومها   وسافون 
خوفه سا هللا  عسساىل، أي ا سسوش مسسن هللا ،ع سسة منسهللا تليه سسا. وهسسذا يقتذسسي أن المسسهاتة يف ،صسر السسدين ،ع سسة مسسن هللا تلسس  

 صاحبها. 
 ة. ومعىن (أ،عم هللا تليه ا) أ،عم تليه ا  سلب ا وش من ،فوصهم ومبعرفة ا قيق 
و(الباب) اسول أن يسراد  سهللا مسدخ: األرض املقدصسة، أي املسسال  السيت يسسل  منهسا إىل أرض كنعسان، وهسو الثغسر واملذسيمل  

السذي يسسل  منسهللا إىل منسزل القبيلسة ي سون  س  جبلسس  وتسرين، إني لسي  يف األرض املسومورين  سدخوهلا مدينسة  س: أرض لقولسسهللا 
ث الثغر وو ينتم أرض األتداء تلبت وهم يف قتاهلم يف دئرهم. وقد يس   الثغسر (ادخلوا األرض املقدصة)، فورادا: فانيا اجتز 

البحسري اباب أيذسا، مثسس: ابب املنسدب، ومسسسوا مو سعا إلهسة خبسسارى البساب. ومحسس: املفسسرون البساب تلسس  املمسهور املتعسسارش، 
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يعسسد مل سسا جل يسسل  لسسس  األرض. وهسسو ابب البلسسد السسذي يف صسسوره، فقسسالوا: أرادا ابب قسسسريتهم، أي ألن فسستح مدينسسة األرض 
والناهر أن هذه القرية هي  أرحيسا  أو  قسادش  حا سرأي الع القسة يومينسذ، وهسي املسذكورأي يف صسورأي البقسرأي. والبساب  سذا املعسىن 
هو دفة تني ة متدسذأي مسن ألسوا   وصس: إلسزأي جسدار أو صسور   يفيسة  سس ح ألن ي سون نيلس  اللسو  صسادا لتلس  الفرجسة 

  فتح تند إرادأي فتحها؛ فيس   السد  هللا تلقا وإلالة السد فتحا.  مج أريد صدها وأبن
و عد أن أمرا القوي ابختاني األصباب والوصا : أمراهم ابلتوك: تل  هللا وا تت ساد تلس  وتسده و،صسره وخسرب رصسولهللا، ولسذل   

 نييم  قوهل ا (إن كنتم م من )، ألن الم  يف صدف الرصول مبط: لفميان. 
وص  تقب موتنسة السرجل  هلسم، رجوتسا إىل إابيستهم األوىل السيت شسافهوا  سا موصس  إني قسالوا (إن فيهسا قومسا وإمنا خا بوا م 

جبارين)، أو لقلة اكبا هم   مي السرجل  وأكسدوا ا متنساع الثسال مسن السدخول  عسد احملساورأي أشسد  وكيسد دل تلس  شسد هللا يف 
 العر ية  ثمث م كدا : إن، ولن، وكل ة أ دا. 

 قوهلم (فانيهب أ،ت ور   فقا م) إن كان خطسااب ملوصس  أ سم  لبسوا منسهللا معهسزأي ك سا  عسودوا مسن النصسر فطلبسوا أن ومعىن 
 يهل  هللا اجلبارين  دتوأي موص . 

    
 

 1123صفحة : 
 
فاش وقيس:: أرادوا  سذا ال سمي ا صستدفاش مبوصس ، وهسذا  عيسد، أل سم مسا كسا،وا يمس ون يف رصسالتهللا، ولسو أرادوا ا صسستد  

ل فروا ولي  يف كمي موص  الواقل جوااب تن مقالتهم هذه إ  وصفهم ابلفاصق . والفسسمل يطلسمل تلس  املعصسية ال بسريأي، 
فان تصيان أمر هللا يف اجلهاد كبريأي، ولذل  قال  عاىل (فم  م تلس  القسوي الفاصسق )، وتسن تبسد هللا  سن مسسعود قسال: 

تلسس  املمسسرك  يسسوي  سسدر فقسسال  ئ رصسسول هللا   ،قسسول ك سسا قالسست  نسسو إصسسرا ي:  أ سس  املقسسداد  سسن األصسسود النسسيب وهسسو يسسدتو
 (فانيهب أ،ت ور   فقا م إان هاهنا قاتدون)  . ا ديث. 

فم  ننن من نيل  أن هذه اوية كا،ت مقروءأي  ينهم يوي  در، ألن صورأي املا دأي من آخر ما ،زل، وإمنا   لم املقداد خبرب   
 ل هللا صل  هللا تليهللا وصلم في ا حيد هم  هللا تن  ين إصرا ي:، مث ،زلت يف هذه اوية  ذل  اللف . كا،وا يس عو،هللا من رصو 

(قال) أي موص ، مناجيا ر هللا أو مبس ل منهم ليوقفهم تل  تدي امتثاهلم أمر ر م (رب إل   أمل  إ  ،فسسي وأخسي)،  
د الرجل  اللذين قسا  (ادخلسوا تلسيهم البساب)، أل،سهللا خمسي اول أن ي ون املعىن   أقدر إ  تل  ،فسي وأخي، وإمنا ي يع

 أن يستهوي ملهللا هللا، واول أن يراد ابلفرف  ينهم ا  م  ينهم وإيقاش الذال  تل  تلطهم. 
 
وقول هللا  عاىل لهللا (فا ا حمرمة تليهم أر ع  صنة) اأ جسواب تسن قسول موصس  (فسافرف  يننسا و س  القسوي الفاصسق )، وهسو  

جامل جل يسل مسا  ذس نهللا كسمي موصس : ألن هللا أتلسم موصس  ابلعقساب السذي يصسيب  سهللا السذين تصسوا أمسره، فسس ن جواب 
هاج  خوفهللا أن يصيبهم تذاب يعم اجل يل، وحص: العقاب هلم تل  العصيان ا،تصارا ملوص . فسان قلست: هسذا العقساب 
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لست: كسان نيلس  هينسا تلس  موصس  ألن  قساءه معهسم قد انل موص  منهللا ما انل قومهللا، فا،هللا  قي معهسم يف التيسهللا حسج  سويف. ق
 إلرشادهم وصمحهم وهو خصيصة رصالتهللا، فالتعب يف نيل  يزيده رفل درجة، أما هم ف ا،وا يف ممقة. 

(يتيهون) يذلون، ومصدره التيهللا  فتح التاء وص ون الياء والتيهللا   سر التاء وص ون التحتية. ومسيت املفالأي  يهاء ومسيست  
 نو إصرا ي: مقي   يف جها   يقة ويسسريون اهلوينسا تلس   ريسمل تسري منستنم حسج  لغسوا جبس:  ،يبسو  تلس   يها. وقد  قي 

مقر سسة مسسن  سسر  األردن  ، فهنالسس   سسويف موصسس  تليسسهللا السسسمي وهنالسس  دفسسن. و  يعسسرش مو سسل قسسربه ك سسا يف ،سسص كتسساب 
ون خليفسسة موصسس . وقسسد اصسستثناه هللا  عسساىل هسسو اليهسسود. ومسسا دخلسسوا األرض املقدصسسة حسسج تسسربوا األردن  قيسسادأي يوشسسل  سسن ،سس

وكالسسب  سسن يفنسسة، أل  سسا ي يقسسو : لسسن ،سسدخلها. وأمسسا  قيسسة السسرواد السسذين أرصسسلهم موصسس   ختبسسار األرض فوافقسسوا قسسومهم يف 
 ا متناع من دخوهلا. 

ز،هللا نيل ، فنهاه تن ا زن وقولهللا (فم  م تل  القوي الفاصق )  فريل تل  اإلخبار  ذا العقاب، أل،هللا تلم أن موص  حي 
 أل م   يستوهلون ا زن ألجلهم لفسقهم. واألص : ا زن، يقال أصي كفر  إنيا حزن. 

(وا : تليهم ،بو ا ين أدي اب مل إني قراب قرابان فتقب: مسن أحسدمها وي يتقبس: مسن اوخسر قسال ألقتلنس  قسال إمنسا يتقبس: هللا مسن  
[ إل أريسد 28ما أان  باصس  يسدي إليس  ألقتلس  إل أخساش هللا رب العل س ] [ لينن  سطت إيل يدخ لتقتلين27املتق ]

[ فطوتت لسهللا ،فسسهللا قتس: أخيسهللا فقتلسهللا فوصسبح مسن 29أن  بوأ ةمثي وإمث  فت ون من أصحاب النار ونيل  جزاء النامل ]
 [)   30ا اصرين]

 
 1124صفحة : 

 
را ة والسرقة، ويتبل  تحرمي ا  ر وأح اي الوصية وتريهسا، تطف ،بو تل  ،با لي ون مقدمة للتحذير من قت: النف  وا   

وليحسن التدلص مما اصتطرد من األ،باء والقصص اليت هي مواقل تربأي و ننم كلها يف جرا ر الغرور. واملناصسبة  ينهسا و س  
هللا  عسساىل: فسسان  سسين القصسسة السسيت قبلهسسا مناصسسبة متا سس: ومناصسسبة  ذسساد. فومسسا الت ا سس: فسسان يف كلتيه سسا تسسدي الر سسا مبسسا ح سسم 

إصرا ي: تصوا أمسر رصسوهلم إئهسم ابلسدخول إىل األرض املقدصسة، وأحسد ا سين آدي تصس  ح سم هللا  عساىل  عسدي قبسول قراب،سهللا 
أل،هللا ي ي ن من املتق . ويف كلتيه ا جرأأي تل  هللا  عد املعصسية؛ فبنسو إصسرا ي: قسالوا: انيهسب أ،ست ور س ، وا سن آدي قسال: 

هللا منهللا. وأما التذاد فان يف إحدامها إقداما مسذموما مسن ا سن آدي، وإحهامسا مسذموما مسن  سين إصسرا ي:، ألقتلن الذي  قب: 
وإن يف إحسسسدامها ا فسسساف أخسسسوين مهسسسا موصسسس  وأخسسسوه تلسسس  امتثسسسال أمسسسر هللا  عسسساىل، ويف األخسسسرى اخسسستمش أخسسسوين ابلصسسسم  

 والفساد. 
يسراد  سهللا واحسد مسن البمسر تسو: ئ  سن آدي إ،س  مسا دتسو ين ورجسو ين  ومعىن (ا ين آدي) هنا ولداه، وأما ا سن آدي مفسردا فقسد 

 تفر  ل ، أو جم وتا تو(ئ  ين آدي خذوا لينت م). 
والباء يف قولهللا (اب مل) لل م سة متعلقسا ب(ا س:). واملسراد مسن ا سمل هنسا الصسدف مسن حسمل المسيء إنيا  بست، والصسدف هسو  

ال (تسن ،قسص تليس  ،بسوهم اب سمل). ويصسح أن ي سون ا سمل  سد البا س: الثا ت، وال ذب    بسو  لسهللا يف الواقسل، ك سا قس
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وهو اجلد تري اهلزل، أي ا : هذا النبو متلبسا اب مل، أي ابلغرض الصحيح   جملرد التف هللا واللهو. وحيت : أن ي ون قولسهللا 
 أحد األخوين أخاه. (اب مل) ممريا إىل ما حف ابلقصة من لئدا  لادها أه: القصص من  ين إصرا ي: يف أصباب قت: 

 (وإني) ظرش لمان ل(،بو)، أي خربمها ا اص: وقت  قريبه ا قرابان، فينتصب (إني) تل  املفعول فيهللا.  
وفع: (قراب) هنا ممتمل من القرابن الذي صار مبنزلة ا صم اجلامد، وأصسلهللا مصسدر كالمس ران والغفسران وال فسران، يسس    

و ،س  أو صمأي، فاشتمل من القرابن قسرب، ك سا اشستمل مسن النسس  ،سس ، ومسن  هللا ما يتقرب  هللا املرء إىل ر هللا من صدقة أ
 األ حية  ح ، ومن العقيقة تمل. ولي  (قراب) هنا مبعىن أد،يا إني   معىن لذل  هنا. 

ويف التوراأي مهسا  قساي   والعسرب يسس و،هللا قا يس: وأخسوه  ها يس:  . وكسان قا يس: فمحسا يف األرض، وكسان ها يس: راتيسا للغسنم،  
قرب قا يس: مسن مثسار حر سهللا قسرابان وقسرب ها يس: مسن أ  سار تن سهللا قسرابان. و  ،سدري هس: كسان القسرابن تنسدهم يعطس  للفقسراء ف

وتسسوهم أو كسسان يسسبخ للنسسام تامسسة. فتقبسس: هللا قسسرابن ها يسس: وي يتقبسس: قسسرابن قا يسس:. والنسساهر أن قبسسول قسسرابن أحسسدمها دون 
تقبس: هللا قسرابن قا يس: أل،سهللا ي ي سن رجسم صسا ا  س: كا،ست لسهللا خطسائ. وقيسس::  اوخسر حصس:  سوحي مسن ا هلل ودي. وإمنسا ي ي
 كان كافرا، وهذا ينايف كو،هللا يقرب قرابان. 

وأفرد القرابن يف اوية إلرادأي اجلن ، وإمنا قرب ك: واحد منه ا قرابان ولي  هو قرابان ممبكا. وي يسسم هللا  عساىل املتقبس:  
  جدوى لذل  يف موقل العربأي. منهللا والذي ي يتقب: منهللا إني  

 وإمنا محلهللا تل  قت: أخيهللا حسده تل  مزية القبول. وا سد أول جرمية ظهر  يف األرض.  
    
 

 1125صفحة : 
 
وقولسهللا يف اجلسسواب (إمنسسا يتقبسس: هللا مسسن املتقس ) موتنسسة و عسسريض و نصسس: ممسسا يوجسب قتلسسهللا. يقسسول: القبسسول فعسس: هللا   فعسس:   

املتقسي   مسسن تسريه. يعسسرض  سهللا أ،سسهللا لسي   تقسسي، ولسذل  ي يتقبسس: هللا منسهللا. وآيسسة نيلس  أ،سسهللا يذس ر قتسس: تسريه، وهسسو يتقبس: مسسن 
النف . ولذا فم ني،ب، ملن  قب: هللا قراب،هللا، يستوجب القت:. وقد أفاد قول ا ن آدي حصر القبول يف أت ال املتقس ، فسانيا  

دال تليهللا مراد ا ن آدي كان مفاد ا صر أن ت : تري املتقي   كان املراد من املتق  معناه املعروش شرتا احمل ي  لفنهللا ال
يقب:؛ فيحت : أن هذا كان شريعتهم، مث ،سخ يف اإلصمي  قبول ا سنا  من امل من وإن ي ي ن متقيا يف صسا ر أحوالسهللا؛ 

راك لف  التقسوى تسن وحيت : أن يراد ابملتق  املدلصون يف الع :، في ون تدي القبول أمارأي تلة تدي اإلخمص، وفيهللا إخ
املتعارش؛ وحيت : أن يريد ابلتقب:  قبم خاصا، وهو التقب: التاي الدال تليهللا احباف القرابن، في سون تلس  حسد قولسهللا  عساىل 
(هسدى لل تقس )، أي هسسدى كسامم هلسم، وقولسسهللا (واوخسرأي تنسد ر سس  لل تقس )، أي اوخسرأي ال املسسة، وحيت س: أن يريسد  قبسس: 

 : أن يراد املتق  ابلقرابن، أي املريدين  هللا  قوى هللا، وأن أخاه أراد  قراب،هللا أب،هللا املباهاأي. القرا   خاصة؛ وحيت 
 ومعىن هذا ا صر أن هللا   يتقب: من تري املتق  وكان نيل  شرع لما م.  

This file was downloaded from QuranicThought.com



شسسعار أب،سسهللا وقولسسهللا (لسسينن  سسسطت إيل يسسدخ لتقتلسسين) اأ موتنسسة ألخيسسهللا ليسسذكره خطسسر هسسذا اجلسسري السسذي أقسسدي تليسسهللا. وفيسسهللا إ 
يستطيل دفاتهللا ول نهللا منعسهللا منسهللا خسوش هللا  عساىل. والنساهر أن هسذا اجتهساد مسن ها يس: يف اصستعناي جسري قتس: السنف ، ولسو  
كان القت: دفاتا. وقد تلم األخوان ما هو القت: مبا يعرفا،هللا من ني ح ا يوان والصيد، ف ان القت: معروفا هل ا، وهلذا تسزي 

م حرمسسة ولسسسو كا،سست ظاملسسة، ورأى يف ا صتسسسسمي لطالسسب قتلسسهللا إ قسسساء تلسس  حفسس  النفسسسوم تليسسهللا قا يسس: فسسرأى ها يسسس: للنفسسو 
إلك ال مراد هللا من  ع ري األرض. ومي ن أن ي وان  لقيا من أ يه ا الوصاية عفس  النفسوم صسغريها وكبريهسا ولسو كسان يف 

يدل تل  أن الدفاع مبسا يفذسي إىل القتس:  وقت الدفاع، ولذل  قال (إل أخاش هللا رب العامل ). فقولهللا (إل أخاش هللا) 
كسان حمرمسسا وأن هسذا شسسريعة منسسوخة ألن المسسرا ل  بسيح لل عتسسدى تليسسهللا أن يسدافل تسسن ،فسسهللا ولسسو  قتس: املعتسسدي، ول نسسهللا   
يتهسساول ا سسد السسذي حيصسس:  سسهللا السسدفاع. وأمسسا حسسديث  إنيا التقسس  املسسسل ان  سسسيفيه ا فالقا سس: واملقتسسول يف النسسار  فسسذل  يف 

تل  املل  وقصد التغالب الذي ين ف فيهللا املعتدي  تسليم اوخر لهللا؛ فومر رصول هللا صل  هللا تليسهللا وصسلم أصسلح القتال 
 الفريق  ابلتسليم لآلخر ومح: التبعة تليهللا  نبا للفتنة، وهو املوقف الذي وقفهللا تث ان ر ي هللا تنهللا رجاء الصم . 

 ومعىن (أريد): أريد من إمساكي تن الدفاع.  
لقت اإلرادأي تل  العزي ك ا يف قولهللا  عاىل (قال إل أريد أن أ، ح  إحدى ا نيت هسا   وقولسهللا يريسد هللا   سم اليسسر). وأ  

 فاجل لة  علي: لليت قبلها، ولذل  فصلت وافتتحت ب(إن) املمعرأي ابلتعلي: مبعىن فاء التفريل. 
 رك يسع  لنفسهللا فباء ةمث . و( بوء)  رجل، وهو رجوع جمالي، أي   تسب نيل  من فعل ، ف و،هللا خ 
واألظهر يف معىن قولهللا (ةمثي) ما لهللا من اوجلي الفار ة يف ت ره، أي أرجو أن يغفر يل وحت : ني،ويب تلي . ويف ا سديث   

يسس    ابلنسساي واملنلسسوي يسسوي القيامسسسة في خسسذ مسسن حسسسنا  النسسساي فيسسزاد يف حسسسنا  املنلسسوي حسسسج ينتصسسف فسسان ي ي سسن لسسسهللا 
صيينا  املنلوي فتطر  تليهللا  . رواه مسسلم فسان كسان قسد قسال هسذا تسن تلسم مسن وحسي فقسد كسان مثس: مسا حسنا  أخذ من 

 شرع يف اإلصمي، وإن كان قد قالهللا تن اجتهاد فقد أصاب يف اجتهاده وإهلامهللا و،طمل تن مث: ،بوءأي. 
لسسي أريسسد أن يقسسل إمثسسي ومصسسدر (أن  بسسوء) هسسو مفعسسول (أريسسد)، أي أريسسد مسسن اإلمسسساخ تسسن أن أقتلسس  إن أقسسدمت تلسس  قت 

تليسس ، فسسامث مسسراد  سسهللا اجلسسن ، أي مسسا تسسس  أن ي سسون لسسهللا مسسن إمث. وقسسد أراد  سسذا موتنسسة أخيسسهللا، ولسسذل  تطسسف تليسسهللا قولسسهللا 
(وإمث )  ذكريا لسهللا  فناتسة تاقبسة فعلتسهللا، كقولسهللا  عساىل (ليح لسوا أولارهسم كاملسة يسوي القيامسة ومسن أولار السذين يذسلو م  غسري 

 ) إدماك  ذكر ما حيص: يف ،ف  األمر ولي  هو مما يريده. وكذل  قولهللا (فن ون من أصحاب تلم). فعطف قولهللا (وإمث
 النار)  ذكريا ألخيهللا مبا تس  أن ي فهللا تن ا تتداء. 

   
 

 1126صفحة : 
 
 ومعىن (من أصحاب النار) أي ممن يطول تذا هللا يف النار، ألن أصحاب النار هم مملموها.   
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: أخيهللا) دلت الفاء تل  التفريسل والتعقيسب، ودل ( سوع) تلس  حسدوث  سردد يف ،فس  قا يس: وقولهللا (فطوتت لهللا ،فسهللا قت  
ومغالبة    دافل ا سسد ودافسل ا مسية، فعل نسا أن املفسرع تنسهللا حمسذوش،  قسديره: فسبدد مليسا، أو فبصسد فرصسا فطوتست لسهللا 

 نهللا من املطوع. والطسوع والطواتيسة:  سد ،فسهللا. فقد قي:: إ،هللا  قي لماان يب ص أبخيهللا، (و وع) معناه جعلهللا  ا عا، أي م
اإلكسراه، والتطويسسل: حماولسسة الطسسوع. شسسبهللا قتسس: أخيسسهللا  مسسيء متعسساص تسسن قا يسس: و  يطيعسسهللا  سسسبب معار سسة التعقسس: وا مسسية. 
وشسبهت داتيسسة القتسس: يف ،فسس  قا يسس:  مسسدص يعنيسسهللا ويسسذل: لسسهللا القتسس: املتعاصسسي، ف سسان ( وتسست) اصسستعارأي متثيليسسة، واملعسسىن 

 ا الت ثي: أن ،ف  قا ي: صولت لهللا قت: أخيهللا  عد مما،عة. ا اص: من هذ
وقد صل  يف قولهللا (فطوتت لهللا ،فسهللا قت: أخيهللا فقتلهللا) مسل  اإل ناب، وكسان مقتذس  اإلاسال أن حيسذش (فطوتست لسهللا  

،فسسهللا قتس: أخيسهللا) ويقتصسر تلس  قولسهللا (فقتلسهللا) ل سن تسدل تسن نيلس  لقصسد  فنيسل حالسة القا س: يف  صسوير خسوا ره المسسريرأي 
اوأي قلبهللا، إني حد هللا  قت: من كان شو،هللا الرمحة  هللا والرفمل، فلم ي ن نيلس  إ نسااب. ومعسىن (فوصسبح مسن ا اصسرين) صسار، وقس

وي ون املراد اب سارأي هنا خسارأي اوخسرأي، أي صسار  سذل  القتس: ممسن خسسر اوخسرأي، واسول إ قساء (أصسبح) تلس  ظاهرهسا، 
و تل  اجلال من ا  طراب وصسوء ا السة وخيبسة الرجساء، فتفيسد أن القتس: أي تدا خاصرا يف الد،يا. واملراد اب سارأي ما يبد

 وقل يف الصبا . 
(فبعث هللا ترااب يبحث يف األرض لرييهللا كيف يواري صوءأي أخيهللا قال ئ ويلج أتهز  أن أكون مث: هسذا الغسراب فسوواري  

وهلم هللا تسسرااب ينسسزل عيسسث يسسراه قا يسس:. وكسسون صسوءأي أخسسي) البعسسث هنسسا مسسستع : يف اإلهلسساي ابلطسسريان إىل نيلسس  امل سسان، أي فسس
اختيار الغراب هلذا الع : إما ألن الدفن حيلة يف الغرابن من قب:، وإما ألن هللا اختاره لذل  ملناصبة مسا يعسبي النساظر إىل 

ب، فقالوا: صواد لو،هللا من ا ،قباض مبا لألصيف ا اصر من ا،قباض النف . ولع: هذا هو األص: يف  ماؤي العرب ابلغرا
 تراب الب . 

والذ ري املستب يف (يريهللا) إن كان تا سدا إىل اصسم اجلملسة فالتعليس: املسستفاد مسن السمي وإصسناد اإلرادأي حقيقتسان، وإن كسان  
تا دا إىل الغراب فالمي مستع لة يف معسىن فساء التفريسل، وإصسناد اإلرادأي إىل الغسراب جمسال، أل،سهللا صسبب الرؤيسة ف و،سهللا مسريء. 

 ف) اول أن   ون جمردأي تن ا صتفهاي مرادا منها ال يفية، أو لمصتفهاي، واملعىن: لرييهللا جواب كيف يواري. و(كي
 والسوأأي: ما  سوء رؤيتهللا، وهي هنا  غري را حة القتي: و قطل جس هللا.  
ا صسستغا ة تسسو  وكل سسة (ئ ويلتسسا) مسسن صسسيغ ا صسستغا ة املسسستع لة يف التعهسسب، وأصسسلهللا ئ لسسويليت، فعو سست األلسسف تسسن  ي 

قوهلم: ئ تهبا، واول أن اع: األلف تو ا تن ئء املت لم، وهي لغة، وي ون النداء جمالا  تنزي: الويلة منزلة ما ينادى،  
 كقولهللا (ئ حسر   تل  ما فر ت يف جنب هللا). 

 وا صتفهاي يف (أتهز ) إ، اري.  
مسن قبيس:  لسب صسب املمساهد امل روهسة. وهسو أيذسا ممسهد  وهذا املمهد العنيم هو ممهد أول حذسارأي يف البمسر، وهسي 

أول تلم اكتسبهللا البمر ابلتقليسد وابلتهر سة، وهسو أيذسا ممسهد أول منساهر  لقسي البمسر معارفسهللا مسن تسواي أ سعف منسهللا ك سا 
 رميسة، ف سم يف هسذه  مبهللا النام اب يوان يف الزينة، فلبسوا اجللود ا سنة امللو،ة و  للوا ابلريش امللون وابلزهور وا هارأي ال

 اوية من تربأي للتاريخ والدين وا لمل. 
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[) القسسول فيسسهللا كسسالقول يف (فوصسسبح مسسن ا اصسسرين). ومعسسىن (مسسن النسسادم ) أصسسبح اندمسسا أشسسد 31(فوصسسبح مسسن النسسادم ] 
(وكسان مسن ،دامة، ألن (من النادم ) أدل تل  مت ن الندامة من ،فسهللا، من أن يقال (اندما). ك ا  قدي تنسد قولسهللا  عساىل 

 ال افرين) وقولهللا (فت وان من النامل ) يف صورأي البقرأي. 
والندي أصف الفات: تل  فع: صدر منهللا؛ ي يستفطن ملسا فيسهللا تليسهللا مسن مذسرأي قسال  عساىل (أن  صسيبوا قومسا إلهالسة فتصسبحوا  

امليست ورأى ،فسسهللا اسبع تل  ما فعلتم اندم )، أي ،دي تل  ما اقبش من قت: أخيهللا إني رأى الغراب حيتف: ةكراي أخيسهللا 
 تل  قت: أخيهللا، وما إصراتهللا إىل  قليد الغراب يف دفن أخيهللا إ  مبدأ الندامة وحب ال رامة ألخيهللا. 

    
 

 1127صفحة : 
 
وحيت : أن هذا الندي ي ي ن انشينا تسن خسوش تسذاب هللا و  قصسد  و سة، فلسذل  ي ينفعسهللا. فهساء يف الصسحيح  مسا مسن   

تل  ا ن آدي األول كف: من دمها نيل  أل،هللا أول من صن القت:  . وحيت س: أن ي سون دلسيم ملسن  ،ف   قت: ظل ا إ  كان
قسالوا: إن القا سس:    قبس:  و تسسهللا وهسسو مسروي تسسن ا سسن تبسام، وقسسد  قسدي تنسسد قولسسهللا  عساىل (ومسسن يقتسس: م منسا متع سسدا فهسسزاؤه 

 جهنم خالدا فيها) اوية من صورأي النساء. 
 إصسرا ي: أ،سهللا مسن قتس: ،فسسا  غسري ،فس  أو فسساد يف األرض ف ومنسا قتس: النسام مجيعسا ومسسن (مسن أجس: نيلس  كتبنسا تلس   سين 

أحياها ف ومنا أحيا النام مجيعا) يتع  أن ي ون (من أج: نيل )  عليم ل(كتبنا)، وهو مبدأ اجل لة، وي ون منته  اليت 
 علسيم لسهللا لمصستغناء تنسهللا مبفساد الفساء يف قولسهللا  قبلها قولهللا (من النادم ). ولي  قولهللا (من أج: نيل ) متعلقسا ب(النسادم )

 (فوصبح). 
و(من) لم تداء. واألج: اجلراء والتسسبب أصسلهللا مصسدر أجس: عجس: وعجس: كنصسر و سرب مبعسىن جسىن واكتسسب. وقيس::  

: تلس  هو خاص ابكتساب اجلرمية، في ون مرادفا جلىن وجري، ومنهللا اجلناية واجلرميسة. تسري أن العسرب  وصسعوا فسو لقوا األجس
 امل تسب مطلقا  عمقة اإل مف. 

وا  تداء الذي اصتع لت لهللا (من) هنا جمالي، شبهللا صبب الميء اب تداء صسدوره، وهسو مثسار قسوهلم: إن مسن معسال (مسن)  
التعلي:، فان كثرأي دخوهلا تل  كل ة (أج:) أحدث فيها معىن التعلي:، وكثسر حسذش كل سة أجس:  عسدها حمسدث فيهسا معسىن 

 ا يف قول األتم :          التعلي:، ك 
فآليسست   أر سسي هلسسا مسسسن كسسسملة                      و  مسسن حفسس  حسسج أ قسسي حم سسدا واصسستفيد التعليسس: مسسن مفسساد اجل لسسة.   

وكان التعلي:   ل ة من أج: أقوى منهللا مبهرد المي، ولذل  اختسري هنسا ليسدل تلس  أن هسذه الواقعسة كا،ست هسي السسبب يف 
 ت: وإظهار مثالبهللا. ووي: أمر الق

 ويف نيكر اصم اإلشارأي وهو خصوص (نيل ) قصد اصتيعاب مجيل املذكور.  
 وقرأ اجل هور (من أج: نيل )  س ون ،ون (من) وإظهار مهزأي (أج:).  
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وقسراءأي ورش تسسن انفسسل  فسستح النسون وحسسذش مهسسزأي أجسس: تلسس   ريقتسهللا. وقسسرأ أ سسو جعفسسر (مسسن اجس: نيلسس )   سسسر ،سسون (مسسن)  
  عد ،ق: حركتها إىل النون فصار  تري منطوف  ا. وحذش مهزأي أج: 

 ومعىن (كتبنا) شرتنا كقولهللا (كتب تلي م الصياي).  
 ومفعول (كتبنا) مذ ون مجلة (أ،هللا من قت: ،فسا  غري ،ف  أو فساد يف األرض ف ومنا قت: النام مجيعا).  
د املصدرية، و  ري (أ،هللا)   ري المسون، أي كتبنسا و(أن) من قولهللا (أ،هللا)  فتح اهل زأي أخت (إن) امل سورأي اهل زأي وهي  في 

 تليهم شوان مه ا هو مما لة قت: ،ف  واحدأي  غري حمل لقت: القا : النام أمجع . 
ووجهللا حتصي: هذا املعىن من هذا البكيب يتذح  بيان موقل حرش (أن) املفتو  اهل زأي املمدد النون، فهذا ا رش   يقل  

قبلسسهللا يقتذسسيهللا، فتعسس  أن اجل لسسة  عسسد (أن) مبنزلسسة املفسسرد املع سسول للعامسس:، فلسسزي أن اجل لسسة  عسسد  يف ال سسمي إ  مع سسو  لعامسس:
 (أن) م ولة مبصدر يسب ، أي ي خذ من خرب (أن). 

وقسسد ا فسسمل تل سساء العر يسسة تلسس  كسسون (أن) املفتوحسسة اهل سسزأي املمسسددأي النسسون أختسسا  سسرش (إن) امل سسسورأي اهل سسزأي، وأ سسا  فيسسد  
 ختها. التوكيد مث: أ

وا فقسسوا تلسس  كسسون (أن) املفتوحسسة اهل سسزأي مسسن املوصسسو   ا رفيسسة ا  سسسة السسيت يسسسب  مسسدخوهلا مبصسسدر. و سسذا  زيسسد (أن)  
 املفتوحة تل  (إن) امل سورأي. 

 وخرب (أن) يف هذه اوية مجلة (من قت: ،فسا  غري ،ف ) اأ. وهي مل نيل  مفسرأي لذ ري المون.  
مجلة المرل وجوا هللا، و قديره: كتبنا مما ة قت: ،فس   غسري ،فس  اأ  قتس: النسام أمجعس  يف ومفعول (كتبنا) موخوني من  

 تنيم اجلري. 
    
 

 1128صفحة : 
 
وتلس  هسذا الوجسهللا جسرى كسمي املفسسرين والنحسوي . ووقسل يف لسسان العسرب تسن الفسراء مسا حاصسلهللا: إنيا جساء  (أن)  عسد   

ي   سن ح ايسة لسهللا ،صسبتها  أي فتحست مهزوسا  ، مثس: قولس : قسد قلست لس   القول وما  صرش منهللا وكا،ست  فسسريا للقسول و 
كممسسسا حسسسسنا أن أابخ شسسسريف،  فسسستح (أن) أل سسسا فسسسسر   كممسسسا  ، وهسسسو منصسسسوب،  أي مفعسسسول لفعسسس: قلسسست  ف فسسسسره 

مسا يثبتسهللا لسهللا  منصوب أيذا تل  املفعولية ألن البيان لهللا إتراب املب   . فالفراء يثبت  رش (أن) معىن التفسري تسموأي تلس 
مجيل النحوي  من معىن املصدرية، فصار حرش (أن) ابجل سل  س  القسول  دا  تلس  معسىن التوكيسد اب سراد ودا  معسهللا تلس  
معىن املصدرية اترأي وتل  معىن التفسري اترأي أخرى عسب اختمش املقاي. ولعس: الفسراء ينحسو إىل أن حسرش (أن) املفتوحسة 

رش (إن) امل سسورأي اهل سزأي املمسددأي النسون، وحسرش (أن) املفتوحسة اهل سزأي السساكنة النسون السيت اهل زأي مركب من حرف  مهسا حس
  ون اترأي مصدرية واترأي  فسريية؛ ففتح مهز هللا  تتبار  ركيبهللا من (أن) املفتوحة اهل زأي السساكنة النسون مصسدرية أو  فسسريية، 
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أي النون، وأصلهللا و  أن إن  فل ا ركبا  داخلت حروفه سا، ك سا و مديد ،و،هللا  تتبار  ركيبهللا من (إن) امل سورأي اهل زأي املمدد
 قال  عض النحوي : إن أص:  لن     أن  . 

وهذا  يان أن قت: النف   غري حمل جري فنيل، كفناتة قت: النام كلهم. واملقصود التو ينة ملمروتية القصاص املصر   هللا  
 اوية. يف اوية او ية (وكتبنا تليهم فيها أن النف  ابلنف ) 

واملقصسود مسسن اإلخبسسار مبسسا كتسسب تلس   سسين إصسسرا ي:  يسسان لل سسسل   أن ح سم القصسساص شسسرع صسسالف ومسسراد هلل قسسدمي، ألن  
ملعرفة اتريخ المرا ل  بصرأي لل تفقه  و ط ينا لنفوم املدسا ب  وإلالسة ملسا تسس  أن يعسبض مسن المسبهللا يف أح ساي خفيست 

لأل،نار القاصرأي أ،هللا مداواأي مبث: الداء املتداوى منهللا حج دتا نيل  ا شستباه  مصا ها، ك مروتية القصاص، فا،هللا قد يبدو
 عسض األمسم إىل إ طسال ح سسم القصساص  علسة أ سسم   يعساقبون املسذ،ب  سسذ،ب آخسر، وهسي تفلسسة دف مسسل ها تسن اتصسسار 

ء القسوأي الغذسبية، فسانيا ا ر داع تن القت: يف حتقمل اجملالاأي ابلقت:؛ ألن النفسوم جبلست تلس  حسب البقساء وتلس  حسب إر سا
تلسسم تنسسسد الغذسسسب أ،سسسهللا إنيا قتسسس: فهسسزاؤه القتسسس: ار سسسدع، وإنيا   سسسل يف أن ي سسسون اجلسسزاء دون القتسسس: أقسسسدي تلسسس  إر سسساء قو سسسهللا 
الغذبية، مث تل: ،فسهللا أبن ما دون القصاص مي ن الصرب تليهللا والتفادي منهللا. وقد كثر نيل  تند العرب وشساع يف أقسواهلم 

 و قي   ن لهري العبسي:          وأت اهلم، قال قا لهم، وه
شسسفيت السسنف  مسسن محسس:  سسن  سسدر                      وصسسيفي مسسن حذيفسسة قسسد شسسفال ولسسذل  قسسال هللا  عسساىل (ول سسم يف   

 القصاص حياأي ئ أويل األلباب). 
 سا  قسف وا متنساع ومعىن التمبيهللا يف قولهللا (ف ومنا قت: النام مجيعا) حث مجيسل األمسة تلس   عقسب قا س: السنف  وأخسذه أين 

من إيوا هللا أو السب تليهللا، ك: خما ب تل  حسب مقدر هللا و قدر  سطة يده يف األرض، من و أي األمور إىل تامة النام. 
فاملقصسود مسن نيلسس  التمسبيهللا وويسس: القتس: ولسسي  املقصسود أ،سسهللا قسد قتسس: النسام مجيعسسا، أ   سرى أ،سسهللا قا س: للعفسسو مسن خصسسوص 

  أن فيهللا معىن ،فسسا،يا جلسيم، وهسو أن السداتي السذي يقسدي ابلقا س: تلس  القتس: يرجسل إىل أولياء الدي دون  قية النام. تل
 سسرجيح إر سساء السسداتي النفسسسال الناشسس  تسسن الغذسسب وحسسب ا ،تقسساي تلسس  دواتسسي احسسباي ا سسمل ولجسسر السسنف  والننسسر يف 

لسة هسذه املعسال المسريفة فسذل  تواقب الفع: من ،نم العاي، فالذي كان من حيلتهللا  رجيح نيل  ا لداتي الطفيف تل  مج
نيو ،ف  يوش  أن  دتوه دوما إىل هذم ا قوف، ف ل ا صنحت لهللا الفرصة قت:، ولو دتتهللا أن يقت: النام مجيعا لفع:. 
ول  أن  ع: املقصد من التمبيهللا  وجيهللا ح م القصاص وحقيتهللا، وأ،هللا مننور فيهللا  مل املقتول عيث لو مت ن ملا ر سي إ  

جرمسهللا؛ فسم يتعهسب أحسد مسن ح سم القصساص قسا م: كيسف ،صسلح العساي مبثس: مسا فسسد  سهللا، وكيسف ،سداوي إلزاء قا لهللا مبثس: 
 الداء  داء آخر، فب  هلم أن قا : النف  تند ويل املقتول كومنا قت: النام مجيعا. 

 وقد نيكر  وجوه يف  يان معىن التمبيهللا   يقبلها الننر.  
    
 

 1129صفحة : 
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مسن اصستنقذها مسن املسو ، لنهسور أن اإلحيساء  عسد املسو  لسي  مسن مقسدور النسام، أي ومسن اهسستم ومعسىن (ومسن أحياهسا)   
ابصتنقانيها والذب تنها ف ومنا أحيا النام مجيعا  ذل  التوجيهللا الذي  يناه آ،فسا، أو مسن تلسب والع المسرع وا   سة تلس  

 داتي الغذب والمهوأي فا، ف تن القت: تند الغذب. 
[)  سذيي:   سم شسرع القصساص تلس  32ابلبينسا  مث إن كثسريا مسنهم  عسد نيلس  يف األرض ملسسرفون](ولقد جاءوم رصسلنا  

 سسين إصسسرا ي:، وهسسو خسسرب مسسستع : كنايسسة تسسن إترا سسهم تسسن المسسريعة، وأ سسم مسسل مسسا شسسدد تلسسيهم يف شسسون القتسس: وي يزالسسوا 
ذش متعلسمل (مسسرفون) لقصسد التع سيم. يقتلون، ك ا أشعر  سهللا قولسهللا ( عسد نيلس )، أي  عسد أن جساءوم رصسلنا ابلبينسا . وحس

واملراد مسرفون يف املفاصد اليت منها قت: األ،ف   قرينة قولهللا (يف األرض)، فقد كثر يف اصستع ال القسرآن نيكسر (يف األرض) 
 مل نيكر اإلفساد. 

ن جمسيء الرصسس: ومجلسة (مث إن كثسريا مسنهم) تطسف تلس  مجلسة (ولقسد جساءوم رصسلنا ابلبينسا ). و(مث) للباخسي يف الر بسة، أل 
ابلبينا  شون تهيسب، واإلصسراش يف األرض  عسد  لس  البينسا  أتهسب. ونيكسر (يف األرض) لتصسوير هسذا اإلصسراش تنسد 
السسسامل و فنيعسسهللا، ك سسا يف قولسسهللا  عسساىل (و   فسسسدوا يف األرض  عسسد إصسسمحها). و قسسدمي (يف األرض) لمهت سساي وهسسو يفيسسد 

 . لئدأي  فنيل اإلصراش فيها مل أمهية شو ا
 وقرأ اجل هور (رصلنا)  ذم الس . وقرأه أ و ت رو ويعقوب ةص ان الس .  
(إمنا جزاء الذين حيار ون هللا ورصولهللا ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو  قطل أيديهم وأرجلهم من خسمش  

الذين ات وا من قب: أن  قدروا تلسيهم  [ إ 33أو ينفوا من األرض نيل  هلم خزي يف الد،يا وهلم يف اوخرأي تذاب تنيم]
[) ختلص إىل  مريل تقاب احملار  ، وهم  رب من اجلناأي إلنايسة القتس:. و  تمقسة هلسذه 34فاتل وا أن هللا تفور رحيم]

عر اوية و  اليت  عدها أبخبار  ين إصرا ي:. ،زلت هذه اوية يف شون ح م النيب صل  هللا تليهللا وصلم يف العر،ي ، و سهللا يمس
صنيل البداري إني  رجم  ذه اوية من كتاب التفسري، وأخرك تقبهللا حديث أ،   ن مال  يف العر،ي . و،ص ا ديث من 
موا ل من صحيحهللا: قدي تل  النيب صل  هللا تليهللا وصلم ،فر من ت : وترينة فوصسل وا مث أ سوا رصسول هللا صسل  هللا تليسهللا 

م: هسذه ،عسم لنسا فساخرجوا فيهسا فاشسر وا ألبا سا وأ واهلسا، فدرجسوا فيهسا فمسر وا وصلم فقالوا قد اصتوسنا هذه األرض، فقال هل
من أ واهلا وألبا ا واصتصحوا، ف الوا تل  الراتي فقتلوه وا ردوا الذود وار دوا، فبعث رصول هللا يف آجلرهم.  عث جرير  ن 

جيء  م، فومر  م، فقطعت أيديهم وأرجلهم  تبد هللا يف خي: فودركوهم وقد أشرفوا تل   مدهم، ف ا  رج: النهار حج
ومسلت أتينهم مبسامري أمحيت، مث حبسهم حج مسا وا. وقيس:: أمسر  سم فسولقوا يف ا سرأي يستسسقون ف سا يسسقون حسج مسا وا. 
قال مجاتة: وكان نيل  صنة صت مسن اهلهسرأي، كسان هسذا قبس: أن  نسزل آيسة املا سدأي. ،قس: نيلس  مسوىل ا سن الطسمع يف كتساب 

ية املو ورأي  سنده إىل ا سن جبسري وا سن صسريين، وتلس  هسذا ي سون ،زوهلسا ،سسدا للحسد السذي أقامسهللا النسيب صسل  هللا تليسهللا األقذ
وصلم صواء كان تن وحي أي تن اجتهاد منسهللا، أل،سهللا ملسا اجتهسد وي يغسريه هللا تليسهللا قبس: وقسوع الع س:  سهللا فقسد  قسرر  سهللا شسرع. 

أرادوا أن ي و،سسوا قسسدوأي لل مسسرك  يف التحيسس: ةظهسسار اإلصسسمي للتوصسس: إىل  وإمنسسا أنين هللا لسسهللا  سسذل  العقسساب المسسديد أل سسم
ال يد لل سل  ، وأل م مجعوا يف فعلهم جنائ  كثريأي. قال أ و قم ة: ف انيا يستبق  من ه  ء قتلسوا السنف  وحسار وا هللا 

يسسنهم و سس  املسسسل   تهسسد فنقذسسوه ورصسسولهللا وخوفسسوا رصسسول هللا. ويف روايسسة للطسسربي: ،زلسست يف قسسوي مسسن أهسس: ال تسساب كسسان  
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وقطعسوا السسبي: وأفسسسدوا يف األرض. رواه تسن ا سن تبسسام والذسحاخ. والصسحيح األول. وأئمسسا كسان فقسد ،سسسخ نيلس   سسذه 
 اوية. 

    
 

 1130صفحة : 
 
، وهسسو فا صسر ب(إمنسسا) يف قولسسهللا (إمنسسا جسسزاء السسذين حيسسار ون) اأ تلسس  أصسسح السسروايت  يف صسسبب ،سسزول اويسسة حصسسر إ سسايف  

قصر قلب إل طال أي لنسخ العقاب الذي أمر  هللا الرصول صل  هللا تليهللا وصلم تل  العسر،ي ، وتلس  مسا رواه الطسربي تسن 
ا ن تبام فا صر أن   جسزاء هلسم إ  نيلس ، في سون املقصسود مسن القصسر حينينسذ أن   يسنقص تسن نيلس  اجلسزاء وهسو أحسد 

مقدر وهو اتتقاد من يسستعنم هسذا اجلسزاء ومييس: إىل التدفيسف منسهللا. وكسذل  األمور األر عة. وقد ي ون ا صر لرد اتتقاد 
 ي ون إنيا كا،ت اوية تري انللة تل  صبب أصم. 

وأئمسسا كسسان صسسبب النسسزول فسسان اويسسة  قتذسسي وجسسوب تقسساب احملسسار   مبسسا نيكسسر هللا فيهسسا، ألن ا صسسر يفيسسد  كيسسد النسسسبة.  
 ف: املعدود  عذها يف أصول الفقهللا أل،هللا اع: ا  م جالما. والتوكيد يصلح أن يعد يف أمارا  وجوب ال

ومعىن (حيار ون) أ م ي و،ون مقا ل  ابلسم  تسدواان لقصسد املغسنم كمسون احملسارب املبسادع، ألن حقيقسة ا سرب القتسال.  
يف احملار ة لتمنيل أمرهسا  ومعىن حمار ة هللا حمار ة شرتهللا وقصد ا تتداء تل  أح امهللا، وقد تلم أن هللا   حيار هللا أحد فذكره

أب سسا حمار سسة ملسسن يغذسسب هللا حملار تسسهللا، وهسسو الرصسسول، صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم. واملسسراد مبحار سسة الرصسسول ا تتسسداء تلسس  ح  سسهللا 
وصلطا،هللا، فان العر،ي  اتتدوا تل  ،عم رصسول هللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم املتدسذأي لتههيسز جيسوش املسسل  ، وهسو قسد امسا 

فاع  ا فلم يراتوا نيل  ل فرهم ف ا تاقب  هللا الرصسول العسر،ي  كسان تقسااب تلس  حمار سة خاصسة هسي مسن صسريح تليهم اب ،ت
السسبغض لفصسسمي. مث إن هللا شسسرع ح  سسا لل حار سسة السسيت  قسسل يف لمسسن رصسسول هللا و عسسده، وصسسوى تقو تهسسا، فتعسس  أن يصسسري 

ع: هلا جزاء ت  جزاء الردأي، ألن الردأي هلسا جسزاء آخسر فعل نسا أن  وي: (حيار ون هللا ورصولهللا) احملار ة جل اتة املسل  . وج
اجلسسزاء ألجسس: احملار سسة. ومسسن أجسس: نيلسس  اتتسسربه العل سساء جسسزاء ملسسن عم هسسذه اجلرميسسة مسسن املسسسل  ، وهلسسذا ي اعلسسهللا هللا جسسزاء 

رصسسولهللا) لينهسسر أ سسم ي يقصسسدوا لل فسسار السسذين حسسار وا الرصسسول ألجسس: تنسساد السسدين؛ فلهسسذا املعسسىن تسسدي (حيسسار ون) إىل (هللا و 
 حرب مع  من النام و  حرب صف. 

وتطف (ويسسعون يف األرض فسسادا) لبيسان القصسد مسن حسر م هللا ورصسولهللا، فصسار اجلسزاء تلس  جم سوع األمسرين، ف ه سوع  
 األمرين صبب مركب للعقو ة، وك: واحد من األمرين جزء صبب   يقتذي هذه العقو ة خبصوصها. 

العل اء يف حقيقة ا را ة؛ فقال مال : هي مح: السم  تل  النسام ألخسذ أمسواهلم دون ان سرأي و  دخس: و   وقد اختلف 
تداوأي أي    احملارب ابل سر و   احملارب ابلفتح، صواء يف الباديسة أو يف املصسر، وقسال  سهللا المسافعي وأ سو  سور. وقيس::   

ة وصفيان الثوري وإصحاف. والذي ،نر إليهللا مال  هو ت وي معىن لف  ي ون احملارب يف املصر حماراب، وهو قول أيب حنيف
ا را سة، والسذي ،نسر إليسهللا خمسالفوه هسو الغالسب يف العسرش لنسدرأي ا را سة يف املصسر. وقسد كا،ست ،زلست  تسو،  قذسية لسص امسسسهللا  
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مسري حم سد الصسادف وانم  أخاش أه:  و،  عيلهللا يف السرقة، وكان حي : السسم  فح سم تليسهللا ع سم احملسارب يف مسدأي األ
 ابي وقت: شنقا  باب صويقة. 

ومعىن (يسعون يف األرض فسسادا) أ سم ي تسسبون الفسساد واتنو،سهللا وابحو،سهللا، ألن السسعي قسد اصستع : مبعسىن ا كتسساب  
  واللم، قال  عاىل (ومن أراد اوخرأي وصع  هلا صعيها). ويقولون: صع  فمن ألهلهللا، أي اكتسب هلم، وقال  عاىل (لتهزى

 ك: ،ف  مبا  سع ). 
وصسساحب ال مسساش جعلسسهللا هنسسا مبعسسىن املمسسي، فهعسس: (فسسسادا) حسسا  أو مفعسسو  ألجلسسهللا، ولقسسد ،نسسر إىل أن تالسسب ت سس:  

احملسارب هسو السسعي والتنقس:، وي سون الفعس: منسز  منزلسة السسملي اكتفساء  د لسة املفعسول ألجلسهللا. وجسول أن ي سون صسع  مبعسسىن 
 . و  يعرش اصتع ال صع  مبعىن أفسد. أفسد، فهع: (فسادا) مفعو  مطلقا

 والفساد: إ مش األ،ف  واألموال، فاحملارب يقت: الرج: ألخذ ما تليهللا من الثياب وتو نيل .  
 و(يقتلوا) مبالغة يف يقتلوا، كقول امرع القي :           
 وكذل  الوجهللا يف قولهللا (يصلبوا).  يف أتمار قلب مقت: قصد من املبالغة هنا إيقاتهللا  دون ل  و  رفمل  مديدا تليهم،  
والصلب: و ل اجلال الذي يراد قتلهللا ممسدودا تلس  خمسبة مث قتلسهللا تليهسا  عنسا ابلسرمح يف مو سل القتس:. وقيس:: الصسلب  

  عد القت:. واألول قول مال ، والثال مذهب أشهب والمافعي. 
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ال من (أيديهم وأرجلهم)، فهي قيد للقطل، أي أن القطل يبتدع يف و(من) يف قولهللا (من خمش) ا تدا ية يف مو ل ا   

حال التدالف، وقد تلم أن املقطسوع هسو العذسو املدسالف فتعس  أ،سهللا خمسالف ملقطسوع آخسر وإ  ي  تصسور املدالفسة، فسانيا ي 
 عسد. وقسد تلسم مسن ي ن تذو مقطوع صا مل فقد  عذر التدالف في ون القطل للعذو األول آ،فا مث  سري املدالفسة في سا 

قولهللا (من خمش) أ،هللا   يقطل من احملارب إ  يد واحدأي أو رج: واحدأي و  يقطل يداه أو رجمه؛ أل،هللا لو كان كذل  ي 
يتصور معىن ل ون القطل من خمش. فهذا البكيب من  ديل اإلاال. والناهر أن كون القطل من خمش  يسسري ورمحسة، 

  عد الربء ونيل  أبن يتوكو ابليد الباقية تل  تود إلهة الرج: املقطوتة.  ألن نيل  أم ن  ركة  قية اجلهد
قال تل اؤان:  قطسل يسده ألجس: أخسذ املسال، ورجلسهللا لفخافسة؛ ألن اليسد هسي العذسو السذي  سهللا األخسذ، والرجس: هسي العذسو  

 الذي  هللا اإلخافة، أي املمي وراء النام والتعرض هلم. 
 ان الذي هو و نهللا ألن النفي معناه تدي الوجود. واملراد اإل عاد، أل،هللا إ عاد تسن القسوي والنفي من األرض: اإل عاد من امل 

 الذين حار وهم. يقال: ،فوا فمان، أي أخرجوه من  ينهم، وهو ا ليل، وقال النا غة:          
نفسسي تسسري هسسذا. وقسسال أ سسو ليهنسس  ل سسم أن قسسد ،فيسستم  يو نسسا أي أقصسسيت وان تسسن دئركسسم. و  يعسسرش يف كسسمي العسسرب معسسىن لل  

حنيفة و عض العل اء: النفي هو السهن. ومحلهم تل  هذا التووي: البعيد التفسادي مسن دفسل أ سرار احملسارب تسن قسوي كسان 
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فيهم  تسلي   ره تل  قوي آخرين. وهو ،نسر حي س: تلس  التوويس:، ول سن قسد  س  العل ساء أن النفسي حيصس:  سهللا دفسل الذسر 
 أحد من و نهللا نيل وخذد  شوكتهللا، قال امرؤ القي :          ألن العرب كا،وا إنيا أخرك 

 هللا الذ ب يعوي كا ليل املعي: ونيل  حال تري خمتص ابلعرب فان لل رء يف  لده وقوتهللا من اإلقسداي مسا لسي  لسهللا يف تسري   
  لده. 

أ و الزاند: كسان النفسي  تل  أن من العل اء من قال: ينفون إىل  لد  عيد منحال إىل جهة عيث ي ون فيهللا كاحملصور. قال 
 قدميا إىل  دهل   وإىل  اب ل  ومها جزيراتن يف عر الي ن. 

وقد دلت اوية تل  أمرين: أحدمها التديسري يف جسزاء احملسار  ؛ ألن أصس: (أو) الد لسة تلس  أحسد المسيين  أو األشسياء يف  
أو صدقة أو ،سس ). وقسد متسس   سذا النساهر  الوقوع، ويقتذي نيل  يف ابب األمر وتوه التديري، تو (ففدية من صياي

مجاتة من العل اء منهم مال   ن أ، ، وصعيد  ن املسيب، وتطساء، وجماهسد، والندعسي، وأ سو حنيفسة واملسروي تسن مالس  
أن هذا التديري ألج: ا را ة فسان اجسب  يف مسدأي حرا تسهللا جرميسة جل تسة  وجسب األخسذ أبشسد العقو سة كالقتس: قتس: دون ختيسري، 

مدرخ وا ح. مث ينبغي لفماي  عد نيل  أن عخذ يف العقو ة مبا يقارب جري احملارب وكثسرأي مقامسهللا يف فسساده. ونيهسب وهو 
مجاتسة إىل أن (أو) يف اويسة للتقسسيم   للتديسري، وأن املسذكورا  مرا سب للعقسواب  عسسب مسا اجبحسهللا احملسارب: ف سن قتسس: 

تزر، ومن أخاش الطريمل ،في، ومن أخذ املال فق  قطسل، وهسو قسول  وأخذ املال قت: وصلب، ومن ي يقت: و  أخذ ما 
 ا ن تبام، وقتادأي ،وا سن، والسدي والمافعي. ويقرب خمفهم من التقارب. 

واألمر الثال أن هذه العقواب  هي ألج: ا را ة وليست ألج: حقوف األفراد من النسام، ك سا دل تلس  نيلس  قولسهللا  عسد  
أن  قسسدروا تلسسيهم) اويسسة وهسسو  سس . ولسسذل  فلسسو أصسسق  املعتسسدى تلسسيهم حقسسوقهم ي يسسسق  تسسن (إ  السسذين ات سسوا مسسن قبسس: 
 احملارب تقو ة ا را ة. 
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وقولسهللا (نيلس  هلسم خسزي يف السد،يا)، أي اجلسسزاء خسزي هلسم يف السد،يا. وا سزي: السسذل واإلها،سة (و  ختسزان يسوي القيامسة). وقسسد   

ء احملسسار   تقسسا  : تقسسااب يف السسد،يا وتقسسااب يف اوخسسرأي. فسسان كسسان املقصسسود مسسن احملسسار   يف اويسسة دلسست اويسسة تلسس  أن هلسس  
خصسسوص احملسسار   مسسن أهسس: ال فسسر كسسالعر،ي ، ك سسا قيسس:  سسهللا، فاصسستحقاقهم العسسذا   ظسساهر، وإن كسسان املسسراد  سسهللا مسسا يمسس : 

صحيح يف حديث تبادأي  ن الصسامت مسن قسول رصسول احملارب من أه: اإلصمي كا،ت اوية معار ة ملا ورد يف ا ديث ال
هللا صل  هللا تليهللا وصلم ح  أخذ البيعة تل  امل من  مبا  ذ نتهللا آية (إنيا جساءخ امل منسا  يبايعنس ) اأ فقسال  ف سن و  
 من م فوجره تل  هللا ومن أصاب من نيل  شيينا فعوقسب  سهللا فهسو كفسارأي لسهللا ومسن أصساب منهسا شسيينا فسسبه هللا فهسو إىل هللا
إن شاء تذ هللا وإن شاء تفر لهللا  . فقولهللا: فهو كفارأي لهللا، دلي: تل  أن ا د يسق  تقاب اوخرأي، فيهول أن ي ون ما يف 
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اوية  غلينا تل  احملسار   أبكثسر مسن أهس:  قيسة السذ،وب، واسول أن ي سون  ويس: مسا يف هسذه اويسة تلس  التفصسي:، أي هلسم 
 خرأي تذاب تنيم إن ي ي خذوا  هللا يف الد،يا. خزي يف الد،يا إن أخذوا  هللا، وهلم يف او

وا صسستثناء  قولسسسهللا (إ  السسسذين ات سسسوا) راجسسسل إىل ا   سس  خسسسزي السسسد،يا وتسسسذاب اوخسسسرأي،  قرينسسة قولسسسهللا (مسسسن قبسسس: أن  قسسسدروا  
ل  صقول تليهم)، ألن   ري التو ة يف النهاأي من تذاب اوخرأي   يتقيد مبا قب: القدرأي تليهم. وقد دلت أداأي ا صتثناء ت

العقو ة تسن احملسارب يف هسذه ا السة؛ فستم ال سمي  سا ألن ا صستثناء كسمي مسستق:   حيتساك إىل لئدأي  صسريح اب،تفساء ا  سم 
املستثىن منهللا تن املستثىن يف اصتع ال العرب، وتند مجهور العل اء. فلي  املستثىن مس وات تنهللا ك سا يقسول ا نفيسة، ولسو  

تلس  صسسقول تقو سة احملسسارب املسذكورأي. فلسو قيسس:: فسان ات سسوا، ي  سدل إ  تلس  قبسسول التو سة مسسنهم يف  ا صستثناء ملسا دلسست اويسة
 إصقال تقاب اوخرأي. 

ومعىن (من قب: أن  قدروا تليهم) ما كسان قبس: أن يتحقسمل احملسارب أ،سهللا مسوخوني أو يذسيمل تليسهللا ا صسار أو يطسارد يف مجيسل  
ا عسا اندمسا صسق  تنسهللا مسا شسرع هللا لسهللا مسن العقو سة، أل،سهللا قسد دل تلس  ا،تقسال البمد ويذيمل تليهللا، فان أ   قب: نيل  كلسهللا  

حالهللا من فساد إىل صم  فلم  بمل ح  ة يف تقا هللا. وملا ي  تعرض اوية إىل تري ما أ لفهللا عرا تهللا تلم أن التو ة    س  ر يف 
 خرى. صقول ما كان قد اتتلمل  هللا من حقوف النام من مال أو دي، ألن نيل  معلوي أبدلة أ

وقولهللا (فاتل وا أن هللا تفور رحيم)  ذكري  عسد متساي ال سمي ودفسل لعهسب مسن يتعحسب مسن صسقول العقساب تسنهم. فالفساء  
فصيحة ت سا دل تليسهللا ا صستثناء مسن صسقول العقو سة مسل تنسم اجلسري، واملعسىن: إن تنسم تنسدكم صسقول العقو سة ت سن اتب 

 قب: أن يقدر تليهللا فاتل وا أن هللا تفور رحيم. 
وقد دل قولهللا (فاتل وا) تل   نزي: املدا ب  منزلة مسن   يعلسم نيلس  ،نسرا  صستعنامهم هسذا العفسو. وقسد رأيست أن شسون  

فع: (اتلسم) أن يسدل تلس  أمهيسة ا سرب، ك سا صسيوم يف قولسهللا  عساىل (واتل سوا أن هللا حيسول  س  املسرء وقلبسهللا) يف صسورأي األ،فسال 
 وقولهللا فيها (واتل وا أن ما تن تم). 

[) اتسسباض  سس  آئ  وتيسسد 35(ئ أيهسسا السسذين آمنسسوا ا قسسوا هللا وا تغسسوا إليسسهللا الوصسسيلة وجاهسسدوا يف صسسبيلهللا لعل سسم  فلحسسون] 
احملار   وأح اي جزا هم و   مسا  عسده مسن قولسهللا (إن السذين كفسروا لسو أن هلسم مسا يف األرض مجيعسا) اويسة. خا سب املس من  

ل  تادأي القرآن يف ختل: األتراض ابملوتنة والبتيب والبهيب، وهسي  ريقسة مسن ابلبتيب  عد أن حذرهم من املفاصد، ت
ا طا ة  صطياد النفوم، ك ا قال ا ريسري:  فل سا دفنسوا امليست، وفسا  قسول ليست، أقبس: شسيخ مسن رابوأي، متو طسا هلسراوأي،. 

مل من  ابلتقوى و لب ما يوصسلهم إىل فقال: ملث: هذا فليع : العاملون، إأ. فعقب ح م احملار   من أه: ال فر أبمر ا
 مر اأي هللا. وقا : قتا  مذموما  قتال حي د فاتلهللا تاجم وآجم. 

والوصيلة: كالوصيلة. وفع: وص: قريب مسن فعس: وصس:، فالوصسيلة: القر سة، وهسي فعيلسة مبعسىن مفعولسهللا، أي متوصس:  سا أي  
 ا بعوا التقرب اليهللا، أي ابلطاتة. 
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(إليهللا) متعلمل ب(الوصيلة) أي الوصيلة إىل هللا  عاىل. فالوصيلة اريد  ا ما يبلغ  هللا إىل هللا، وقد تلم املسل ون أن البلوغ و  

إىل هللا لي   لوغ مسافة ول نهللا  لوغ للف  ور  . فالتعريف يف الوصيلة  عريف اجلن ، أي ك: ما  عل ون أ،هللا يقر  م إىل 
 ال م لديهللا. فالوصيلة ما يقرب العبد من هللا ابلع : أبوامره و،واهيهللا. ويف ا ديث القدصي  هللا، أي ينيل م ر اه وقبول أت

ما  قرب إيل تبدي  ميء أحب إيل مما افب تهللا تليهللا  ا ديث. واجملرور يف قولهللا (وا تغوا إليهللا الوصيلة) متعلسمل ب(ا تغسوا). 
لوا إ  إليسسهللا   إىل تسسريه في سون  عريذسسا ابملمسسرك  ألن واسول  علقسسهللا ب(الوصسيلة)، وقسسدي تلسس  متعلقسهللا للحصسسر، أي    توصس

 املسل     ينن  م ما يقتذي هذا ا صر. 
(إن الذين كفروا لو أن هلم مسا يف األرض مجيعسا ومثلسهللا معسهللا ليفتسدوا  سهللا مسن تسذاب يسوي القيامسة مسا  قبس: مسنهم وهلسم تسذاب  

[) األظهسسر أن هسذه اجل لسة متصسسلة 37وهلسسم تسذاب مقسيم] [ يريسدون أن ورجسوا مسسن النسار ومسا هسسم خبسارج  منهسا36ألسيم]
إل لة (وهلم يف اوخرأي تذاب تنيم) ا صال البيسان؛ فهسي مبينسة لله لسة السسا قة وسويم للعسذاب السذي  وتسدهم هللا  سهللا يف 

زا هم كسا،وا قولهللا (نيل  هلم خزي يف الد،يا وهلم يف اوخرأي تذاب تنيم) فان أولين  احملسار   السذين ،زلست  لس  اويسة يف جس
قد كفروا  عد إصممهم وحار وا هللا ورصولهللا، فل ا نيكر جزاؤهم تقب  ذكر جزاء يم لهم ويم : أمثاهلم مسن السذين كفسروا 

 ونيل    يناكد كون اوية للسا قة مرادا  ا ما يمت : أه: ا را ة من املسل  . 
(أن)، إني التقسدير: لسو  بست مسا يف األرض مل سا هلسم؛ والمرل يف قولسهللا (لسو أن هلسم مسا يف األرض) مقسدر  فعس: دلست تليسهللا  

فان (لو)  ختصاصها ابلفع: صح ا صتغناء تن نيكره  عدها إنيا ورد  (أن)  عسدها. وقولسهللا (ومثلسهللا معسهللا) معطسوش تلس  
عس: (ما يف األرض)، و  حاجة إىل جعلهللا مفعو  معهللا لمصتغناء تن نيل   قولسهللا (معسهللا). والسمي يف (ليفتسدوا  سهللا) لتعليس: الف

 املقدر، أي لو  بت هلم ما يف األرض ألج: ا فتداء  هللا   ألج: أن ي نزوه أو يهبوه. 
وأفرد الذ ري يف قولهللا ( هللا) مل أن املسذكور شسيينان مهسا: (مسا يف األرض ومثلسهللا): إمسا تلس  اتتبسار الذس ري راجعسا إىل (مسا يف  

: ال مي لو أن هلم ما يف األرض ليفتدوا  هللا ومثلهللا األرض) فق ، وي ون قولهللا (ومثلهللا معهللا) معطوفا مقدما من  خري. وأص
معهللا. ودل تل  اتتباره مقدما من  خسري إفسراد الذس ري اجملسرور ابلبساء. و، تسة التقسدمي  عهيس: اليسوم مسن ا فتسداء إلسيهم ولسو 

تس: مسا يف مبذاتفة ما يف األرض. وإمسا، وهسو النساهر تنسدي، أن ي سون الذس ري تا سدا إىل (مثلسهللا معسهللا)، ألن نيلس  املثس: 
 األرض ولئدأي فلم  بمل جدوى لفرض ا فتداء مبا يف األرض أل،هللا قد ا،درك يف مثلهللا الذي معهللا. 

واول أن ارى الذ ري جمرى اصم اإلشارأي يف صحة اصتع الهللا مفردا مل كو،هللا تا دا إىل متعدد تل   ويلهللا ابملذكور؛ وهذا  
   الفارض والب ر، وقولهللا (ومن يفع: نيل  يلمل أجلما) إشسارأي مسا  شا ل يف اصم اإلشارأي كقولهللا  عاىل (توان    نيل ) أي

نيكسسر مسسن قولسسهللا (والسسذين   يسسدتون مسسل هللا إهلسسا آخسسر و  يقتلسسون السسنف  السسيت حسسري هللا إ  اب سسمل و  يز،سسون)، ألن اإلشسسارأي 
فدروجهسا تسن نيلس  تسدول صا ة للميء ولألشياء، وهو قلي: يف الذ ري، ألن صيغ الذ ا ر كثريأي مناصبة ملسا  عسود إليسهللا 

تن أص: الو ل، وهو قلي: ول نهللا فصيح، ومنسهللا قولسهللا  عساىل (قس: أرأيستم إن أخسذ هللا مسع سم وأ صساركم وخستم تلس  قلسو  م 
من إلهللا تري هللا ع ي م  هللا) أي ابملسذكور. وقسد جعلسهللا يف ال مساش حم سو  تلس  اصسم اإلشسارأي، وكسذل   ولسهللا رؤ سة ملسا أ،مسد 

 قولهللا:          
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خطسسول مسسن صسسواد و لسسمل                      كو،سسهللا يف اجللسسد  وليسسل البهسسمل فقسسال أ سسو تبيسسدأي: قلسست: لرؤ سسة إن أرد   فيهسسا  
ا طول فق:: كو ا، وإن أرد  السواد فق:: كو  سا، فقسال: أرد  كسون نيلس  ويلس . ومنسهللا يف الذس ري قولسهللا  عساىل (وآ سوا 

 وقد  قدي تند قولهللا  عاىل (توان    نيل ) يف صورأي البقرأي.  النساء صدقاون تلة فان  ل ل م تن شيء منهللا ،فسا).
 وقولهللا (وهلم تذاب مقيم) أي دا م  كيد لقولهللا (وما هم خبارج  منها).  

    
 

 1134صفحة : 
 
[ ف سسن اتب مسسن  عسسد ظل سسهللا 38(والسسسارف والسسسارقة فسساقطعوا أيسسديه ا جسسزاء مبسسا كسسسبا ، سسم مسسن هللا وهللا تزيسسز ح سسيم]  

[) مجلسسة معطوفسسة تلسس  مجلسسة (إمنسا جسسزاء السسذين حيسسار ون). (والسسسارف) 39هللا يتسسوب تليسسهللا إن هللا تفسسور رحسيم]وأصسلح فسسان 
مبتدأ وا رب حمذوش تند صيبويهللا. والتقسدير: ممسا يتلس  تلسي م ح سم السسارف والسسارقة فساقطعوا أيسديه ا. وقسال املسربد: ا سرب 

لتذ ن املبتدأ معىن المرل؛ ألن  قديره: والسذي صسرف والسيت صسرقت. هو مجلة (فاقطعوا أيديه ا)، ودخلت الفاء يف ا رب 
واملوصسسول إنيا أريسسد منسسهللا التع سسيم ينسسزل منزلسسة المسسرل أي اعسس:  ال  فيهسسا اصسسم موصسسول في سسون كقولسسهللا  عسساىل (والسسمم ع سس  

يبويهللا: وهسذا إنيا كسان يف الفاحمة من ،سا  م فاصتمهدوا تليهن أر عة من م وقولهللا واللذان ع يا ا من م فآنيومها). قال ص
ال سسمي مسسا يسسدل تلسس  أن املبتسسدأ نيكسسر يف معسسرض القصسسص أو ا  سسم أو الفسسرا ض تسسو(والمم ع سس  الفاحمسسة مسسن ،سسسا  م 
فاصتمسهدوا واللسسذان ع يا سسا مسسن م فآنيومهسسا والسسسارف والسسسارقة فساقطعوا أيسسديه ا) إني التقسسدير يف مجيسسل نيلسس : وح سسم السسمم 

 رف والسارقة. ع  ، أو وجزاء السا
ولقسد نيكرهسسا ا سسن ا اجسسب يف ال افيسة واختصسسرها  قولسسهللا  والفسساء للمسرل تنسسد املسسربد ومجلتسسان تنسد صسسيبويهللا، يعسسين: وأمسسا تنسسد  

املربد فهي مجلة شرل وجوا هللا ف و ا مجلة واحدأي وإ  فاملدتار النصب  أشار إىل قراءأي تيس   ن ت ر  والسارف والسارقة  
 أي   يعتد  ا فم ورك القرآن تليها. وقد تل  ا ن ا اجب يف قولهللا: فاملدتار النصب. ابلنصب، وهي قراءأي شاني

وقولهللا (فاقطعوا أيديه ا)   ري ا طاب لسو أي األمسور  قرينسة املقساي، كقولسهللا (الزا،يسة والسزال فاجلسدوا كس: واحسد منه سا ما سة  
 لذين آمنوا ا قوا هللا). جلدأي). ولي  الذ ري تا دا تل  الذين آمنوا يف قولهللا (ئ أيها ا

ومجل األيدي ابتتبار أفراد ،وع السارف. و ين الذ ري ابتتبار الصنف  الذكر واأل،ث ؛ فساجل ل هنسا مسراد منسهللا التثنيسة كقولسهللا  
  عاىل (فقد صغت قلو   ا). 

السسرقة إ  تلس  ووجهللا نيكسر السسارقة مسل السسارف دفسل  سوهم أن ي سون صسيغة التسذكري يف السسارف قيسدا عيسث   اسرى حسد  
الرجال، وقد كا،ت العرب   يقي ون لل رأأي ولان فم ارون تليهسا ا سدود، وهسو السداتي إىل نيكسر األ،ثس  يف قولسهللا  عساىل يف 
صورأي البقرأي (ا ر اب ر والعبد ابلعبد واأل،ث  ابأل،ث ). وقد صرقت املدزومية يف لمن رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم فسومر 

م نيلس  تلس  قسريش، فقسالوا: مسن يمسفل هلسا تنسد رصسول هللا إ  ليسد  سن حار سة، فل سا شسفل هلسا أ، سر تليسسهللا  قطسل يسدها وتنس
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وقال: أ مفل يف حد من حدود هللا، وخطب فقال  إمنا أهل  السذين مسن فسبل م أ سم كسا،وا إنيا صسرف فسيهم المسريف  ركسوه 
 وإنيا صرف الذعيف قطعوه، وهللا لو أن فا  ة صرقت لقطعت يدها  . 

ويف حتقيمل معىن السرقة و،صساب املقسدار املسسروف املوجسب للحسد وكيفيسة القطسل جمسال ألهس: ا جتهساد مسن تل ساء السسلف  
 وأ  ة املذاهب ولي  من ترض املفسر. 

ولسسي  مسسن تسسادأي القسسرآن حتديسسد املعسسال الرتيسسة و فاصسسيلها ول نسسهللا ي صسس:  صسسيلها وحييسس: مسسا وراء نيلسس  إىل متعسسارش أهسس:  
 رفة حقا قها ومتييزها ت ا يما ها. اللسان من مع

فالسسارف: املتصسف ابلسسسرقة. والسسرقة معروفسسة تنسد العسرب مميسسزأي تسن الغسسارأي والغصسب وا تتصساب وا لسسسة، وامل اخسذأي  سسا  
  رجل إىل اتتبار الميء املسروف مما يمح  هللا معنم النام. 

 مو ل هو حرل مثلهللا ي ي نين آخذه ابلدخول إليهللا. فالسرقة: أخذ أحد شيينا   ميل هللا خفية تن مال هللا خمرجا إئه من  
واملسروف: ما لهللا منفعة   يتسامح النام يف إ اتتهللا. وقد أخسذ العل ساء حتديسده ابلرجسوع إىل قي سة أقس: شسيء ح سم النسيب  

صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم  قطسسل يسسد مسسن صسسرقهللا. وقسسد  بسست يف الصسسحيح أ،سسهللا ح سسم  قطسسل يسسد صسسارف حهفسسة عسساء مه لسسة فهسسيم 
 رم  ن جلد   سساوي ر سل دينسار يف قسول اجل هسور، و سساوي دينسارا يف قسول أيب حنيفسة، والثسوري، وا سن تبسام،   مفوحت 

 و ساوي ،صف دينار يف قول  عض الفقهاء. 
 وي يذكر القرآن يف تقو ة السارف صوى قطل اليد.  
قره اإلصسمي ك سا يف اويسة. وي يسرد يف وقد كسان قطسل يسد السسارف ح  سا مسن تهسد اجلاهليسة، قذس   سهللا الوليسد  سن املغسريأي فسو 

 السنة خرب صحيح إ   قطل اليد. 
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وأول رج: قطعت يده يف اإلصمي ا يار  ن تدي  ن ،وف:  ن تبد مناش، وأول امرأأي قطعت يدها املدزومية مرأي  نت   

 صفيان. 
قطسل يسسده. فقسسال اجل هسور: اليسسد الي سسىن، وقسال فريسسمل: اليسسد فسا فمل الفقهسساء تلس  أن أول مسسا يبسسدأ  سهللا يف تقو سسة السسسارف أن   

اليسرى، فان صرف جل،يسة، فقسال مجهسور األ  سة:  قطسل رجلسهللا املدالفسة ليسده املقطوتسة. وقسال تلسي  سن أيب  السب:   يقطسل 
ول سن حيسسب  ويذسرب. وقذسس   سسذل  ت سر  سسن ا طسساب، وهسو قسسول أيب حنيفسة. فقسسال تلسسي: إل ألصستحيي أن أقطسسل يسسده 

خسرى فبسسوي شسيء عكسس: ويسستنهي أو رجلسسهللا فعلس  أي شسسيء يعت سسد؛ فسان صسسرف الثالثسة والرا عسسة فقسال مالسس  والمسسافعي: األ
 قطل يده األخرى ورجلهللا األخرى، وقال الزهري: ي يبلغنا يف السنة إ  قطل اليد والرج:   يزاد تل  نيل ، و هللا قال أمحد 

قسول أيب حنيفسة فسان ا سدود  سدرأ ابلمسبها  وأي شسبهة أتنسم مسن  ن حنب:، والثسوري، ومحساد  سن صسل ة. واسب القذساء  
 اختمش أ  ة الفقهللا املعتربين. 
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واجلزاء: امل افسوأي تلس  الع س: مبسا يناصسب نيلس  الع س: مسن خسري أو شسر، قسال  عساىل (إن لل تقس  مفسالا إىل قولسهللا جسزاء مسن  
 ها) يف صورأي المورى. ر   تطاء حسااب) يف صورأي النبو، وقال  عاىل (وجزاء صيينة صيينة مثل

والن ال: العقاب المديد الذي من شو،هللا أن يصد املعاقب تن العود إىل مث: ت لهللا الذي توقب تليسهللا، وهسو ممستمل مسن  
 الن ول تن الميء، أي الن وص تنهللا وا وش منهللا. 

 البقرأي.  فالن ال  رب من جزاء السوء، وهو أشده، و قدي تند قولهللا  عاىل (فهعلناها ، ا ) اوية يف صورأي 
 وا،تصب (جزاء) تل  ا ال أو املفعول ألجلهللا، وا،تصب (، ا ) تل  البدل من (جزاء)  دل اشت ال.  
فح  ة ممروتية القطل اجلزاء تل  السرقة جزاء يقصد منهللا الردع وتدي العود، أي جزاء لي  اب،تقاي ول نسهللا اصتصسم .  

 ينسبان إىل املعري  ولي  يف السق  و  يف اللزوميا   :           و : من حسب القطل  عويذا تن املسروف، فقال من  يت 
 يد خب   مين  تسهسدا وديت                      ما ابهلا قطعت يف ر ل دينار و،سب جوا هللا لعلم الدين السداوي:            
ري وقولسسهللا (ف سسن اتب مسسن  عسسد ظل سسهللا تسسز األما،سسة أتمهسسا؛ وأرخصسسها                      نيل ا يا،سسة فسسافهم ح  سسة البسسا  

وأصلح فان هللا يتوب تليهللا) أي من اتب مسن السسارق  مسن  عسد السسرقة اتب هللا تليسهللا، أي قبلست  و تسهللا. وقسد  قسدي معنساه 
تند قولهللا  عاىل (فتلق  آدي من ر هللا كل ا  فتاب تليهللا) يف صورأي البقرأي. ولي  يف اوية ما يدل تل  إصقال تقو ة السرقة 

إن اتب قبسس: تقا سسهللا، ألن ظسساهر  اتب واتب هللا تليسسهللا  أ،سسهللا في سسا  سس  العبسسد و سس  ر سسهللا يف جسسزاء اوخسسرأي؛ فقولسسهللا  تسسن السسسارف
(ف سن اتب مسن  عسد ظل سسهللا)  رتيسب هلس  ء العصسساأي يف التو سة و مسارأي هلسسم. و  دليس: يف اويسة تلسس  إ طسال ح سم العقو سسة يف 

العل اء:  و ة السارف    سسق  القطسل ولسو جساء ات بسا قبس: القسدرأي  عض األحوال ك ا يف آية احملار  ، فلذل  قال مجهور 
 تليهللا. ويدل لصحة قوهلم أن النيب صل  هللا تليهللا وصلم قطل يد املدزومية و  ش  أ ا ات بة. 

 قسسال ا سسن العسسريب: ألن احملسسارب مسسستبد  نفسسسهللا معتصسسم  قو سسهللا   ينالسسهللا اإلمسساي إ  ابإلاسساش اب يسس: والركسساب فوصسسق  إجسسزاؤه 
ابلتو سة اصسستنزا  مسن  لسس  ا السسة ك سا فعسس: ابل سافر يف مغفسسرأي مجيسسل مسا صسسلف اصستينمفا تلسس  اإلصسسمي. وأمسا السسسارف والسسزال 

 فه ا يف قبذة املسل  ، اه. 
وقال تطاء: إن جاء السارف ات با قب: القدرأي تليهللا صق  تنهللا القطل، و،ق: هذا تن المافعي، وهو من مح: املطلمل تل   

تل  ح سم احملسارب، وهسذا يمسبهللا أن ي سون مسن متحسد السسبب خمتلسف ا  سم. والتحقيسمل أن آيسة ا را سة ليسست  املقيد محم
من املقيد  : هي ح م مستفاد اصتقم  وأن ا را ة والسرقة ليسا صببا واحدا فليست املسولة من متحسد السسبب و  مسن 

 قبي: املطلمل الذي قا لهللا مقيد. 
[) 40لسسسس اوا  واألرض يعسسسذب مسسسن يمسسساء ويغفسسسر ملسسسن يمسسساء وهللا تلسسس  كسسس: شسسسيء قسسسدير](أي  علسسسم أن هللا لسسسهللا ملسسس  ا 

اصتينناش  يال، جواب ملن يسول تن ا،قمب حال السارف من العقاب إىل املغفرأي  عد التو ة مسل تنسم جرمسهللا أبن هللا هسو 
 املتصرش يف الس اوا  واألرض وما فيه ا، فهو العليم مبوا ل العقاب وموا ل العفو. 
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(ئ أيهسا الرصسسول   حيز،سس  السسذين يسسارتون يف ال فسسر مسسن السسذين قسالوا آمنسسا أبفسسواههم وي  سس من قلسو م ومسسن السسذين هسسادوا   

مساتون لل ذب مساتون لقوي آخرين ي ع سوخ حيرفسون ال لسم مسن  عسد موا سعهللا يقولسون إن أو يستم هسذا فدسذوه وإن ي    سوه 
فتنتهللا فلن متلس  لسهللا مسن هللا شسيينا أولينس  السذين ي يسرد هللا أن يطهسر قلسو م هلسم يف السد،يا خسزي وهلسم يف فاحذروا ومن يرد هللا 
[ مسسساتون لل سسذب أكسسالون للسسسحت) اصسستينناش ا تسسدا ي لتهسسوين  لسسب املنسسافق  واليهسسود تلسس  40اوخسسرأي تسسذاب تنسسيم]

هم معهللا،  مر  صسدر النسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم ال ذب وا  طراب يف معاملة الرصول صل  هللا تليهللا وصلم وصوء  وائ
 مما تس  أن حيز،هللا من  يش اليهود واصتدفافهم و،فاف املنافق . 

 وافتتح ا طاب أبشرش الصفا  وهي صفة الرصالة تن هللا.  
يسة وصبب ،زول هسذه اوئ  حسدث أ نساء مسدأي ،سزول هسذه السسورأي فعقبست اوئ  الناللسة قبلهسا  سا. وصسبب ،سزول هسذه او 

وما أشار  إليهللا هو ما رواه أ و داود، والواحدي يف أصباب النسزول، والطسربي يف  فسسريه مسا حمصسلهللا: أن اليهسود اختلفسوا يف 
حد الزال  ح  ل  فيهم رجس: ابمسرأأي مسن أهس: خيسرب أو أهس: فسدخ  ،  س  أن يسرجم و س  أن السد وحي سم اختمفسا أجلسوهم 

حي  سسوا رصسسول هللا يف شسسون نيلسس ، وقسسالوا: إن ح سسم ابلتح سسيم قبلنسسا ح  سسهللا وإن ح سسم إىل أن أرصسسلوا إىل يهسسود املدينسسة أن 
ابلسرجم فسسم  قبلسسوه، وأن رصسسول هللا قسسال ألحبسسارهم ابملدينسسة:  مسسا  سسدون يف التسسوراأي تلسس  مسسن ل  إنيا أحصسسن  ، قسسالوا: حي سسم 

اأي هسو السرجم تلس  مسن أحصسن، فسو، روا، والد ويطاش  هللا، وأن النيب صل  هللا تليهللا وصلم كذ م وأتل هم أبن ح م التسور 
فومر ابلتوراأي أن  نمر  أي  فتح  ياوا وكا،وا يلفو ا تلس  تسود  مس : إصسطوال  وجعس:  عذسهم يقرأهسا ويذسل يسده تلس  
آيسة السرجم  أي يقرؤهسا للسذين يفه و سا  فقسال لسهللا رصسول هللا: ارفسسل يسدخ فرفسل يسده فسانيا حتتهسا آيسة السرجم، فقسال رصسسول هللا: 

،ن أول من أحإ ح م التسوراأي. فح سم أبن يسرجم الرجس: واملسرأأي. ويف روائ  أيب داود أن قولسهللا  عساىل (ئ أيهسا الرصسول ألكو 
   حيز،  الذين يسارتون يف ال فر) ،زل يف شون نيل ، وكذل  روى الواحدي والطربي. 

 قولسهللا (مسن السذين قسالوا آمنسا أبفسواههم وي وي يذكروا شيينا يدل تل  صسبب اإلشسارأي إىل نيكسر املنسافق  يف صسدر هسذه اويسة  
  من قلو م). ولع: املنافق  ممن يبطنون اليهودية كا،وا ممارك  لليهود يف هذه القذية، أو كا،وا ينتنرون أن   يوجد يف 

 لم. التوراأي ح م رجم الزال فيتدذوا نيل  تذرا إلظهار ما أ طنوه من ال فر  علة   ذيب الرصول صل  هللا تليهللا وص
وأحسب أن التهاء اليهود إىل حت يم الرصول صل  هللا تليهللا وصلم يف نيل  لي  أل م يصدقون  رصالتهللا و  أل م يعدون  

ح  سسهللا  رجيحسسا يف اخسستمفهم ول سسن أل سسم يعدو،سسهللا ويل األمسسر يف  لسس  اجلهسسة ومسسا يتبعهسسا. وهلسسم يف قواتسسد أت سساهلم و قسسادير 
ن تري أه: ملتهم. فل ا اختلفوا يف ح سم ديسنهم جعلسوا ا  سم لغسري املدتلفس  ألن أحبارهم أن يطيعوا و أي ا  م تليهم م

ح سسم ويل األمسسر مطسساع تنسسدهم. فح سسم رصسسول هللا ح  سسا مجسسل  سس  إلسسزامهم مبوجسسب حت سسي هم و سس  إظهسسار خطسسينهم يف 
 ). العدول تن ح م كتا م، ولذل  مساه هللا  عاىل القس  يف قولهللا (وإن ح  ت فاح م  ينهم ابلقس 
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وحيت : أن ي ون انشينا تن رأي من يثبست مسنهم رصسالة حم سد صسل  هللا تليسهللا وصسلم ويقسول: إ،سهللا رصسول لألميس  خاصسة.   

وه  ء هسم اليهسود العيسسوية، في سون ح  سهللا م يسدا هلسم، أل،سهللا يعسد كاإلخبسار تسن التسوراأي، وي يسده مسا رواه أ سو داود تسن أيب 
يهودية فقال  عذهم لبعض: انيهبوا  نا إىل حم سد فا،سهللا  عسث ابلتدفيسف، فسان أفسج ابجللسد دون السرجم هريرأي أن يهودئ ل   

قبلنسا واحتههنسسا  سسا تنسسد هللا وقلنسسا فتيسسا ،سسيب مسسن أ،بيا سس ، وإمسا أن ي سسون نيلسس  مسسن ،سسوع ا تتذسساد مبوافقسسة شسسريعة اإلصسسمي 
اه أ سسو داود والبمسسذي أ سسم قسسالوا: نيهسسب صسسلطا،نا ف رهنسسا في سسون  سسرجيح أحسسد التسسوويل  مبوافقتسسهللا لمسسرع آخسسر. وي يسسده مسسا رو 

القت:؛ وإما أن ي و،وا قد تدلوا تن ح م شريعتهم  وقفا تند التعارض ف الوا إىل التح يم. ولع: نيل  مبا  يف شرتهم، 
ج جساء املسدرام وي يده أ،هللا ورد يف حديث البداري وتريه أ م ملا اصتفتوا النيب صل  هللا تليهللا وصلم ا،طلمل مل أصسحا هللا حس

وهو  يت  عليم اليهود وحاجهم يف ح م الرجم، وأجا هللا حربان منهم يدتيان اب ين صورئ اب تباش  ثبسو  ح سم السرجم، 
يف التوراأي؛ وإما أن ي و،وا ح  سوا النسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم قصسدا  ختبساره في سا يسدتي مسن العلسم ابلسوحي، وكسان ح سم 

إ  خاصة أحبارهم، ومنسيا   يذكر    تل ا هم، فل ا ح م تليهم  هللا  توا، وي يد نيل   الرجم تندهم م توما   يعل هللا
مسا ظهسر مسن مسرادهم يف إ، سارهم وجسسود ح سم السرجم. ففسي صسحيح البدساري أ سسم أ، سروا أن ي سون ح سم السرجم يف التسسوراأي 

يقسرأ ويذسل يسده تلس  آيسة السرجم وأن النسيب  وأن النيب صل  هللا تليهللا وصلم جاء املدرام فومر ابلتوراأي فنمسر  فهعس: قسار هم
صل  هللا تليهللا وصلم أ لعهللا هللا تل  نيل  فومره أن يرفسل يسده وقر ست آيسة السرجم واتسبش ا نسا صسورئ  سا. وأئمسا كسان فهسذه 

 ا اد ة م ني،ة ابختمل ،ناي المريعة    اليهود يومينذ و عف  قتهم  علومهم. 
يسسهللا تسسن أن حيصسس: لسسهللا إحسسزان مسسسند إىل السسذين يسسسارتون يف ال فسسر. واإلحسسزان فعسس: ومعسسىن (  حيز،سس  السسذين يسسسارتون)   

الذين يسارتون يف ال فر، والنهي تن فع: الغري إمنا هو  ي تن أصبا هللا، أي    علهسم حيز،و،س ، أي   وستم مبسا يفعلسون 
معنساه ال نسا ي. و،نسريه قسوهلم:  مما شو،هللا أن يدخ: ا زن تل  ،فس . وهذا اصتع ال شسا ل وهسو مسن اصستع ال املركسب يف
   أترفن   فع: كذا، أي    فع: حج أترفهللا. وقوهلم:   ألفين  ههنا، و  أرين  هنا. 

وإصناد اإلحزان إىل الذين يسارتون يف ال فر جمال تقلي ليست لهللا حقيقة ألن السذين يسسارتون صسبب يف اإلحسزان، وأمسا  
ش يف العرش؛ ولذل  فهو من اجملال الذي ليسست لسهللا حقيقسة. وأمسا كسون هللا هسو مثري ا زن يف ،ف  احملزون فهو تري معرو 

موجد األشياء كلها فذل  لي  مما  ب ب تليهللا حقيقة وجمال؛ إني لو كان كذل  ل سان تالسب اإلصسناد جمسالا تقليسا، ولسي   
لعقلسي. ولقسد أجساد المسيخ تبسد كذل ، وهذا مما يغل  فيهللا كثري مسن النساظرين يف  عيس  حقيقسة تقليسة لسبعض مسوارد اجملسال ا

القاهر إني قال يف د  : اإلتهال  اتلم أ،هللا لي   واجب يف هسذا أن ي سون للفعس: فاتس: يف التقسدير إنيا أ،ست ،قلست الفعس: 
 إليهللا صار حقيقة  فا،     د يف قول :          

 وصريل هواخ ويب                       يين يذرب املث:   
أن  زتم أن لهللا فاتم قد ،ق: تنهللا الفع: فهع: للهوى وللوجهللا اه. ولقد وهم اإلماي الرالي يف  بيس    ويزيدخ وجههللا حسنا  

كمي تبد القساهر فطفسمل السب المسواهد الدالسة تلس  أن أفعسا  قسد أصسند  لفاتس: جمسالي مسل أن فاتلهسا ا قيقسي هسو هللا 
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يسند إليهللا الفع: حقيقة يف ترش النام من مس من   عاىل، فان الميخ   يعزب تنهللا نيل  ول نهللا يبحث تن الفات: الذي 
 وكافرين. ويدل لذل  قولهللا  إنيا أ،ت ،قلت الفع: إليهللا  أي أصند هللا إليهللا. 

ومعىن املسارتة يف ال فر إظهار آجلره تند أد  مناصبة ويف كس: فرصسة، فمسبهللا إظهساره املت سرر ةصسراع املاشسي إىل المسيء،   
 إنيا  ي السفيهللا جرى إليهللا.  ك ا يقال: أصرع إليهللا الميب، وقولهللا:

    
 

 1138صفحة : 
 
وتسسدي  فسسي الدالسسة تلسس  النرفيسسة للد لسسة تلسس  أن اإلصسسراع جمسسال مبعسسىن التوتسس:، في سسون (يف) قرينسسة اجملسسال، كقسسوهلم: أصسسرع   

الفسسساد يف المسسيء، وأصسسرع المسسيب يف رأم فسسمن. فهعسس: ال فسسر مبنزلسسة النسسرش وجعسس: ختسسبطهم فيسسهللا وشسسدأي مم سسستهم إئه 
مبنزلة جو ن الميء يف النرش جو ان  نمال وصرتة. و،نريه قولهللا (يسارتون يف اإلمث وقولهللا ،سارع هلم يف ا ريا  أولين  
يسارتون يف ا ريا ). فهسي اصستعارأي مت سررأي يف القسرآن وكسمي العسرب. وصسيهيء مسا هسو أقسوى منهسا وهسو قولسهللا (يسسارتون 

 فيهم). 
ههم) إأ  يان للذين يسارتون يف ال فر. والذين قالوا آمنا أبفواههم وي  س من قلسو م هسم وقولهللا (من الذين قالوا آمنا أبفوا 

 املنافقون. 
 وقولهللا (ومن الذين هادوا) معطوش تل  قولهللا (من الذين قالوا آمنا). والوقف تل  قولهللا (ومن الذين هادوا).  
ب. والنسساهر أن الذسس ري املقسسدر تا سسد تلسسس  وقولسسهللا (مسسساتون لل سسذب) خسسرب مبتسسدأ حمسسذوش،  قسسديره: هسسم مسسساتون لل سسذ 

 الفريق : املنافق  واليهود،  قرينة ا ديث تن الفريق . 
وحذش املسند إليهللا يف مث: هذا املقاي حذش ا بل فيسهللا ا صستع ال، ونيلس   عسد أن يسذكروا متحسدجل تنسهللا أو  عسد أن يصسدر  

، كقسوهلم للسذي يصسيب  سدون قصسد  رميسة مسن تسري راي  تن شيء أمر تهيب ع ون أبخبار تنهللا إل لة حمذوش املبتسدأ منهسا
 وقول أيب الرقيش. 

           
 صريل إىل ا ن العم يلطم وجههللا                      ولي  إىل داتي الندى  سريل وقول  عض شعراء ا  اصة:            
 ا النع: للت تقب قولهللا:          فج تري حمهوب الغىن تن صديقهللا                      و  منهر الم وى إني  
صوشسسسس ر ت سسسسرا إن  راخسسسست منيسسسسيت                      أئدي ي متسسسسنن وإن هسسسسي جلسسسسست والسسسسس اع: ال ثسسسسري السسسسس ل، أي   

ا صسست اع ملسسا يقسسال لسسهللا. والسسس ل مسسستع : يف حقيقتسسهللا، أي أ سسم يصسسغون إىل ال سسمي ال سسذب وهسسم يعرفو،سسهللا كسسذاب، أي أ سسم 
،هللا في ثر مساتهم إئه. ويف هذا كناية تسن  فمسي ال سذب يف مجساتتهم  س  صسامل وخمتلسمل، ألن كثسرأي حيفلون  ذل  ويتطلبو 

 الس ل  ستلزي كثرأي القول. واملراد ابل ذب كذب أحبارهم الزات   أن ح م الز  يف التوراأي التح يم. 
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م يقبلون ما عمرهم  هللا قوي آخرون مسن كستم ومجلة (مساتون لقوي آخرين ي ع وخ) خرب جلن تن املبتدأ احملذوش. واملعىن أ  
تر هم تن النيب صل  هللا تليهللا وصلم حج إن ح م مبا يهسوون ا بعسوه وإن ح سم مبسا وسالف هسواهم تصسوه، أي هسم أ بساع 
لقوي متسبين هم القوي اوخرون، وهم أه: خيرب وأه: فدخ الذين  عثوا ابملسولة وي ع  أحسد مسنهم النسيب صسل  هللا تليسهللا 

 صلم. و 
 والمي يف (لقوي) للتقوية لذعف اصم الفات: تن الع : يف املفعول.  
 ومجلة (حيرفون ال لم) صفة جل،ية (لقوي آخرين) أو حال، ول  أن  علها حا  (من الذين يسارتون يف ال فر).  
يف صسسورأي النسسساء، وأن و قسسدي ال سسمي يف حتريسسف ال لسسم تنسسد قولسسهللا  عسساىل (مسسن السسذين هسسادوا حيرفسسون ال لسسم تسسن موا سسعهللا)  

 التحريف املي: إىل حرش،أي جا،ب، أي ،قلهللا من مو عهللا إىل  رش آخر. 
وقال هنا (من  عد موا عهللا)، ويف صورأي النساء (تن موا عهللا)، ألن آية صورأي النساء يف وصف اليهود كلهم وحتريفهم يف  

وي: معال التوراأي أو يف ألفاظهسا. ف سان إ عسادا التوراأي. فهو  غيري كمي التوراأي   مي آخر تن جه: أو قصد أو خطو يف  
لل سسمي تسسن موا سسعهللا، أي إلالسسة لل سسمي األصسسلي صسسواء تسسوض  غسسريه أو ي يعسسوض. وأمسسا ها سسهللا اويسسة ففسسي نيكسسر  ا فسسة معينسسة 

أي مسن أ طلوا الع :   مي جل ت يف التوراأي إني ألغوا ح م الرجم الثا ت فيها دون  عويذهللا  غريه من ال سمي، فهسذا أشسد جسرأ
التحريف اوخر، ف ان قولهللا (من  عد موا عهللا) أ لغ يف حتريف ال مي، ألن لف  ( عد) يقتذي أن موا ل ال لم مستقرأي 

 وأ،هللا أ ط: الع :  ا مل  قا ها قا  ة يف كتاب التوراأي. 
 هللا املل  وا   ة). واإلشارأي اليت يف قولهللا (إن أو يتم هذا) إىل ال لم احملرش. واإليتاء هنا: اإلفادأي كقولهللا (وآاته  
واألخذ: القبول، أي إن أجبتم مبث: ما ووون فاقبلوه وإن ي  ا وه فاحذروا قبولهللا. وإمنا قالوا: فاحسذروا، أل،سهللا يفستح تلسيهم  

 الطعن يف أح امهم اليت مذوا تليها ويف ح امهم ا اك    ا. 
التقسدير تسدي إجسداء املوتنسة واإلرشساد فيسهللا. فسذل  معسىن قولسهللا وإرادأي هللا فتنسة املفتسون قذساؤها لسهللا يف األلل، وتممسة نيلس   

 (فلن متل  لهللا من هللا شيينا)، أي    بلغ إىل هديهللا مبا أمرخ هللا  هللا من الدتوأي للنام كافة. 
   
 
 

 1139صفحة : 
 
، أي    قسدر وهذا البكيب يدل يف كمي العرب تلس  ا،تفساء ا يلسة يف حتصسي: أمسر مسا. ومسدلول مفردا سهللا أ،س    متلس    

تل  أق: شيء من هللا، أي    ستطيل ،ي: شيء من  يسري هللا إللالة  ملة هذا املفتون، ألن مادأي املل   دل تلس  متساي 
 القدرأي، قال قي   ن ا طيم:          
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ينيسة  سن مل ت  ا كفي فو ر فتقها أي شسدد  ابلطعنسة كفسي، أي مل تهسا   فسي، وقسال النسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم لع  
حصن  أو أمل  ل  أن ،زع هللا من قلب  الرمحة  . ويف حديث دتوأي الرصول صل  هللا تليهللا وصلم تمري هللا  فال   أتين 

 تن م من هللا شيينا  . 
 و(شيينا) منصوب تل  املفعولية.  
يسس: مقتذسيا ا،تفسساء ملسس  و ن سري (شسسيينا) للتقليس: والتحقسسري، ألن ا صسستفهاي ملسا كسسان مبعسسىن النفسي كسسان ا،تفسساء ملس  شسسيء قل 

 الميء ال ثري  طريمل األوىل. 
 والقول يف قولهللا (أولين  الذين ي يرد هللا أن يطهر قلو م) كالقول يف قولهللا (ومن يرد هللا فتنتهللا).  
 واملراد ابلتطهري التهيينة لقبول اإلميان واهلدى أو أراد ابلتطهري ،ف  قبول اإلميان.  
إ  خسسزي) يف صسسورأي البقسسرأي، وقولسسهللا (ر نسسا إ،سس  مسسن  سسدخ: النسسار فقسسد أخزيتسسهللا) يف صسسورأي آل وا سسزي  قسسدي تنسسد قولسسهللا  عسساىل ( 

 ت ران. 
 وأتاد (مساتون لل ذب) للتوكيد ولري ب تليهللا قولهللا (أكالون للسحت).  
 ومعىن (أكالون للسحت) أخانيون لهللا، ألن األك: اصتعارأي لت اي ا ،تفاع.  
سحو ، أي املستوص:. يقال: صحتهللا إنيا اصتوصلهللا وأ لفهللا. مسي  هللا ا راي والسحت  ذم الس  وص ون ا اء الميء امل 

 أل،هللا   يبارخ فيهللا لصاحبهللا، فهو مسحو  وممحوف، أي مقدر لهللا نيل ، كقولهللا (ميحمل هللا الراب)، قال الفرلدف:          
يمس : مجيسل املسال ا سراي،  وتض لمان ئ ن مروان ي يدع                      من املال إ  مسحت أو جمنف والسحت   

كسسالراب والرشسسوأي وأكسس: مسسسال اليتسسيم واملغصسسوب. وقسسسرأ انفسسل، وا سسن تسسسامر، وتاصسسم، ومحسسزأي، وأ سسسو جعفسسر، وخلسسف (صسسسحت) 
  س ون ا اء وقرأه الباقون  ذم ا اء إ باتا لذم الس . 

 م  يسنهم ابلقسس  إن (فان جاءوخ فاح م  ينهم أو أترض تنهم وإن  عرض تنهم فلن يذسروخ شسيينا وإن ح  ست فساح 
[)  فريل تل  مسا  ذس نهللا قولسهللا  عساىل (مسساتون لقسوي آخسرين ي ع سوخ وقولسهللا يقولسون إن أو يستم هسذا 42هللا حيب املقسط ]

فدذوه)، فان نيل  دل تل  حوار وقل  ينهم يف إيفاد ،فر منهم إىل رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم للتح يم يف شون من 
  غيري ح م التوراأي فيهللا ابلتووي: أو ال ت ان، وأ، ر تليهم من رون أو  البوهم اب صتنهار تل  شينو م مالت أهواؤهم إىل

 ويلهم فط عوا أن ادوا يف حت يم النيب صل  هللا تليهللا وصلم ما يعتذدون  هللا. وظاهر المرل يقتذي أن هللا أتلم ورصولهللا 
: إليهللا املستفتون. وقد قال  ذل   عسض املفسسرين فت سون ابختمفهم يف ح م حد الزان، و عزمهم تل  حت ي هللا قب: أن يص

 هذه اوية من د  : النبوءأي. وحيت : أن املراد: فان جاؤوخ مرأي أخرى فاح م  ينهم أو أترض تنهم. 
وقد خري هللا  عاىل رصولهللا صل  هللا تليهللا وصلم يف ا  م  ينهم واإلتراض تسنهم. ووجسهللا التديسري  عسارض السسبب ؛ فسسبب  

العدل يقتذي ا  م  ينهم، وصبب معاملتهم  نقيض قصدهم من ا ختبار أو حماولة مصادفة ا  م هلواهم يقتذسي إقامة 
اإلتراض تنهم لينم يعرض ا  م النبوي لمصتدفاش. وكان ا تداء التديري يف لف  اوية ابلممل املقتذسي أ،سهللا حي سم  يسنهم 

وإن ح  ت فاح م  ينهم ابلقس  إن هللا حيب املقسط ) أي اب مل، إشارأي إىل أن ا  م  ينهم أوىل، وي يده قولهللا  عد (
وهو ح م اإلصمي اب د. وأما قولهللا (وإن  عرض تنهم فلن يذروخ شسيينا) فسذل   ط س  للنسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم لسينم 
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م تنسا فسم يقول يف ،فسهللا: كيف أتسرض تسنهم، فيتدسذوا نيلس  حهسة تلينسا، يقولسون: ركنسا إلسي م ور سينا ع   سم فوتر ست
،سس ل دتسسو  م مسن  عسسد. وهسذا ممسسا يهسستم  سهللا النسسيب صسل  هللا تليسسهللا وصسلم أل،سسهللا يسس ول إىل  نفسري رؤصسسا هم دمهساءهم مسسن دتسسوأي 
اإلصمي فط نهللا هللا  عاىل أب،هللا إن فع: نيل     نمو تنهللا مذرأي. ولع: يف هسذا التط س  إشسعارا أب سم     سل يف إميسا م يف  

ر العسسداوأي أو األنيى ألن نيلسس    يهسستم  سسهللا النسيب صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم و  ومسساه مسسنهم، كس: حسسال. ولسسي  املسسراد ابلذسسر  س
 خمفا ملا فسر  هللا املفسرون هنا. 

    
 

 1140صفحة : 
 
و ن ري (شيينا) للتحقري ك ا هو يف أمثالهللا، مث: (فلن متل  لهللا من هللا شيينا). وهو منصوب تل  املفعولية املطلقة أل،هللا يف   

 ىل مصدر، أي شيينا من الذر، فهو ان ب تن املصدر. ،ية اإل افة إ
 وقد  قدي القول يف موقل كل ة شيء تند قولهللا  عاىل (ولنبلو، م  ميء من ا وش واجلوع) يف صورأي البقرأي.  
واوية  قتذي ختيري ح اي املسل   يف ا  م    أه: ال تاب إنيا ح  وهم؛ ألن إابحة نيل  التديسري لغسري الرصسول مسن  

اي مسسساو إابحتسسهللا للرصسسول. واختلسسف العل سساء يف هسسذه املسسسولة ويف مسسسالة ح سسم ح سساي املسسسل   يف خصسسوما  تسسري ا  سس
املسسسل  . وقسسد دل ا صسستقراء تلسس  أن األصسس: يف ا  سسم  سس  تسسري املسسسل   إنيا  نسسالع  عذسسهم مسسل  عسسض أن حي سسم  يسسنهم 

مسن قبيس: النلسم كالقتس: والغصسب وكس: مسا ينتمسر منسهللا ح اي ملتهم، فانيا حتاك وا إىل ح اي املسل   فسان كسان مسا حسدث 
فسسساد فسسم خسسمش أ،سسهللا اسسب ا  سسم  يسسنهم  وتلسس  هسسذا فسسالتديري السسذي يف اويسسة خمصسسوص ابإلمجسساع  . وإن ي ي سسن كسسذل   

 كالنزاع يف الطمف واملعامم . 
السسرجم  السسيت رواهسسا مالسس  يف ف سسن العل سساء مسسن قسسال: ح سسم هسسذا التديسسري حم سسم تسسري منسسسو ، وقسسالوا: اويسسة ،زلسست يف قصسسة  

املو و والبداري ومن  عده  ونيل  أن يهودئ ل  ابمرأأي يهوديسة، فقسال مجسيعهم: لنسسول حم سدا تسن نيلس . فتحساك وا إليسهللا، 
فدريه هللا  عاىل. واختلف أصحاب هذا القسول فقسال فريسمل مسنهم: كسان اليهسود ابملدينسة يومينسذ أهس: موادتسة وي ي و،سوا أهس: 

ابف مسسل أمثسساهلم ممسسن لسسي  داخسسم حتسست نيمسسة اإلصسسمي، خبسسمش السسذين دخلسسوا يف نيمسسة اإلصسسمي فهسس  ء إنيا  نيمسسة، فسسالتديري
حتاك وا إىل املسل   وجب ا  سم  يسنهم. وهسو قسول ا سن القاصسم يف روايسة تيسس   سن دينسار، ألن اليهسودي  كساان مسن أهس: 

ر: هسسذا التديسسري تسساي يف أهسس: الذمسسة أيذسسا. وهسسذا قسسول خيسسرب أو فسسدخ ومهسسا يومينسسذ مسسن دار ا سسرب يف موادتسسة. وقسسال اجل هسسو 
 مال  ورواية تن المافعي. قال مال : األتراض أوىل. 

 وقي::   حي م  ينهم يف ا دود، وهذا أحد قويل المافعي.  
جماهسد، وقي:: التديري منسو   قولهللا  عاىل  عد (وأن ح م  يسنهم مبسا أ،سزل هللا)، وهسو قسول أيب حنيفسة، وقالسهللا ا سن تبسام، و  

وت رمسسة، والسسسدي، وت سسر  سسن تبسسد العزيسسز، والندعسسي، وتطسساء ا راصسسال. ويبعسسده أن صسسياف اوئ  يقتذسسي أ سسا ،زلسست يف 
 ،سمل واحد فيبعد أن ي ون آخرها ،سدا ألوهلا. 
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 وقولسهللا (وإن ح  ست فسساح م  يسنهم ابلقسسس ) أي ابلعسدل. والعسسدل: ا  سم املوافسسمل لمسريعة اإلصسسمي. وهسذا حيت سس: أن هللا 
   رصولهللا تن أن حي م  ينهم مبسا يف التسوراأي أل سا شسريعة منسسوخة ابإلصسمي. وهسذا السذي رواه مالس . وتلس  هسذا فالقصسة 
اليت ح  وا فيها رصول هللا ي حي م فيها الرصول تل  السزا،ي  ول نسهللا قصسر ح  سهللا تلس  أن  س  لليهسود حقيقسة شسرتهم يف 

لعدي موافقتهللا شسرتهم و  شسرع اإلصسمي؛ فهسو ح سم تلس  اليهسود أب سم كت سوا.  التوراأي، فا ذح  طمن ما كا،وا حي  ون  هللا
وي ون ما وقل يف حديث املو سو والبدساري: أن الرجس: واملسرأأي رمجسا، إمنسا هسو ع سم أحبسارهم. وحيت س: أن هللا أمسره أن حي سم 

ا اد سة أو  عسدها. وحيت س: أن هللا   ينهم مبا يف التوراأي أل،هللا يوافمل ح سم اإلصسمي؛ فقسد ح سم فيسهللا ابلسرجم قبس: حسدوث هسذه
رخسص لسهللا أن حي سم  يسنهم  مسرتهم حس  ح  سوه. و سذا قسسال  عسض العل ساء في سا ح ساه القسر يب. وقا س: هسذا يقسول: هسسذا 
،سسسخ  قولسسهللا  عسساىل (وأن اح سسم  يسسنهم مبسسا أ،سسزل هللا)، وهسسو قسسول مجاتسسة مسسن التسسا ع . و  داتسسي إىل دتسسوى النسسسخ، ولعلهسسم 

  : البيان، ك ا صنذكره تند قولهللا (فاح م  ينهم مبا أ،زل هللا). أرادوا  هللا ما يم
والسسذي يسسسستدلص مسسسن الفقسسسهللا يف مسسسسولة ا  سسسم  سسس  تسسري املسسسسل   دون حت سسسيم: أن األمسسسة أمجعسسست تلسسس  أن أهسسس: الذمسسسة  

عذهم مل داخلون حتت صلطان اإلصمي، وأن تهود الذمة قذت ة قا هم تل  ما  قتذيهللا مللهم يف الم ون اجلارية     
 عض مبا حدد  هلم شسرا عهم. ولسذل  فساألمور السيت ع و سا  نقسسم إىل أر عسة أقسساي: القسسم األول: مسا هسو خساص  سذا  
الذمي من تباد هللا كصم هللا ونيعهللا وتريها مما هو من ا مل وا راي. وهذا   اخستمش  س  العل ساء يف أن أميسة املسسل     

 فيهللا فساد تاي كقت: النف . يتعر ون هلم  تعطيلهللا إ  إنيا كان 
    
 

 1141صفحة : 
 
القسم الثال: ما اري  ينهم من املعامم  الراجعة إىل ا مل وا راي يف اإلصمي، كو،واع من األ، حة والطمف وشرب   

  السذمي ، ا  ر واألت ال اليت يستحلو ا وحيرمها اإلصمي. وهذه أيذا يقرون تليهسا، قسال مالس :   يقساي حسد السزان تلس
فان ل  مسلم   تا ية حيد املسلم و  حتد ال تا ية. قال ا ن خويز منداد: و  يرص: اإلماي إلسيهم رصسو  و  حيذسر ا صسم 

 جملسهللا. 
القسم الثالث: ما يتهاولهم إىل تريهم مسن املفاصسد كالسسرقة وا تتسداء تلس  النفسوم واألتسراض. وقسد أمجسل تل ساء األمسة  

اسري تلس  أح ساي اإلصسمي، ألان ي ،عاهسدهم تلس  الفسساد، وقسد قسال  عساىل (وهللا   حيسب الفسساد)،  تل  أن هذا القسم
 ولذل  مننعهم من  يل ا  ر لل سل   ومن التناهر ابحملرما . 

. القسم الرا ل: ما اري  ينهم من املعامم  اليت فيها اتتداء  عذهم تل   عض: كاجلنائ ، والديون، وختاصم الزوح  
فهذا القسم إنيا  را وا فيهللا  ينهم   ،تعرض هلم، فان اصتعدى أحسدهم تلس  اوخسر عساكم املسسل  . فقسال مالس : يقذسي 
ا اكم املسلم  ينهم فيهللا وجواب، ألن يف ا تتداء  سراب مسن النلسم والفسساد، وكسذل  قسال المسافعي، وأ سو يوصسف، وحم سد، 

 با   ا ص ان معا. ولفر. وقال أ و حنيفة:   حي م  ينهم حج ي
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[) هذه اجل لة تطف 43(وكيف حي  و،  وتندهم التوراأي فيها ح م هللا مث يتولون من  عد نيل  وما أولين  ابمل من ] 
تل  مجلة (فان جاءوخ فساح م  يسنهم أو أتسرض تسنهم). وا صستفهاي للتعهيسب، وحمس: العهسب مذس ون قولسهللا (مث يتولسون 

يبكسسون كتسسا م وحي  و،سس  وهسسم تسسري مسس من   سس  مث يتولسسون  عسسد ح  سس  إنيا ي مسسن  عسسد نيلسس )، أي مسسن العهيسسب أ سسم 
ير هم. فاإلشارأي  قولهللا (من  عد نيل ) إىل ا  م املستفاد من (حي  و، )، أي مجعوا تدي الر س   مسرتهم وع  س . 

وإنيا دتسوا إىل هللا ورصسولهللا وهذه تاية التعنت املستوجبة للعهب يف كلتسا ا سالت ، ك سا وصسف هللا حسال املنسافق  يف قولسهللا (
ليح م  ينهم إنيا فريسمل مسنهم معر سون وإن ي سن هلسم ا سمل ع سوا إليسهللا مسذتن ). وحيت س: أن ا صستفهاي إ، ساري، أي هسم   
حي  و،  حقا. وحم: اإل، ار هو أص: ما يدل تليهللا الفع: من كون فاتلهللا جادا، أي   ي سون حت سي هم صسادقا  س: هسو 

ا يوافسمل أهسواءهم، ألن لسديهم التسوراأي فيهسا ح سم مسا ح  سوخ فيسهللا، وهسو ح سم هللا، وقسد ،بسذوها حت يم صسوري يبتغسون  سهللا مس
لعسسسدي موافقتهسسسا أهسسسواءهم، ولسسسذل  قسسسدروا ،بسسسذ ح ومتسسس  إن ي  وافسسسمل هسسسواهم، ف سسسا هسسسم مبح  سسس  حقيقسسسة. في سسسون فعسسس: 

قون أن  نزل تليهم صورأي  نبينهم مبا يف (حي  و، ) مستع م يف التناهر مبعىن الفع: دون وقوتهللا، كقولهللا  عاىل (حيذر املناف
قلو م ق: اصتهز وا) اوية. واول تلس  هسذا أن   سون اإلشسارأي  قولسهللا مسن ( عسد نيلس ) إىل جم سوع مسا نيكسر، وهسو التح سيم، 

 وكون التوراأي تندهم، أي يتولون تن ح    يف حال ظهور ا هة الوا حة، وهي موافقة ح ومت    م التوراأي. 
لينس  ابملس من ) يف مو سل ا سال مسن  س ري الرفسل يف (حي  و،س ). و،فسي اإلميسان تسنهم مسل حسذش متعلقسسهللا ومجلسة (ومسا أو  

 لفشارأي إىل أ م ما آمنوا ابلتوراأي و  ابإلصمي ف يف ي ون حت ي هم صادقا. 
ة فعسسمأي معروفسسة يف و س ري (فيهسسا) تا سسد إىل التسوراأي، فتو،يثسسهللا مراتسساأي  صسسم التسوراأي وإن كسسان مسسس اها كتسسااب ول سن ألن صسسيغ 

 األمساء امل ،ثة مث: موماأي. و قدي وجهللا  س ية كتا م  وراأي تند قولهللا  عاىل (وأ،زلنا التوراأي واإلتي:) يف صورأي آل ت ران. 
(إان أ،زلنا التوراأي فيها هدى و،ور حي م  ا النبيون الذين أصل وا للذين هادوا والراب،يون واألحبسار مبسا اصستحفنوا مسن كتسب  

وكسسسا،وا تليسسسهللا شسسسهداء فسسسم ختمسسسوا النسسسام واخمسسسون و   مسسسبوا آبئم مثنسسسا قلسسسيم ومسسسن ي حي سسسم مبسسسا أ،سسسزل هللا فوولينسسس  هسسسم  هللا
[) ملا وصف التوراأي أبن فيها ح م هللا اصتو،ف  ناء تليها وتل  ا اك    ا. ووصفها ابلنزول ليدل تل  44ال افرون]

 لوحي أل،هللا  لوغ شيء من لدن تنيم، والعنيم يتدي: تاليا، ك ا  قدي تري مرأي. أ ا وحي من هللا، فاصتعري النزول لبلوغ ا
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والنور اصتعارأي للبيان وا مل، ولذل  تطسف تلس  اهلسدى، فوح امهسا هاديسة ووا سحة، والنرفيسة. حقيقسة، واهلسدى والنسور   

لسهللا (وسرجهم مسن النل سا  إىل النسور)، في سون  ينسهللا و س  د  له ا. ول  أن  ع: النور هنا مستعارا لفميان وا   سة، كقو 
 اهلدى ت وي وخصوص مطلمل، أتم، والعطف ألج:  ل  املغايرأي ابلع وي. 

واملراد ابلنبي  فيهسول أ سم أ،بيساء  سين إصسرا ي:، موصس  واأل،بيساء السذين جساءوا مسن  عسده. فساملراد ابلسذين أصسل وا السذين كسان  
ي صواء، أل م كا،وا خمصوص  أبح اي تري أح اي ت وي أمتهم  : هي مما لة لفصمي، شرتهم ا اص  م كمرع اإلصم
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وهي ا نيفية ا مل، إني   ش  أن األ،بياء كا،وا تل  أك : حال من العبادأي واملعاملة، أ   سرى أن ا  سر مسا كا،ست حمرمسة 
راأي تل  كاهن  ين إصرا ي: ف ا ظنس  ابلنسيب. ولعس: يف شريعة قب: اإلصمي ومل نيل  ما شر ا األ،بياء ق ،  : حرمتها التو 

هذا هو املراد من وصية إ راهيم لبنيهللا  قولهللا (فم متو ن إ  وأ،تم مسل ون) ك ا  قدي هنال . وقد قال يوصف تليهللا السمي 
شسسارأي إىل يف دتا سهللا ( سوفين مسسل ا وأ قسسين ابلصسا  ). واملقصسود مسن الوصسسف  قولسهللا (السذين أصسل وا) تلسس  هسذا الوجسهللا اإل

 شرش اإلصمي وفذلهللا إني كان دين األ،بياء. 
 واول أن يراد ابلنبي  حم د صل  هللا تليهللا وصلم وترب تنهللا  صيغة اجل ل  عني ا لهللا.  
والمي يف قولهللا (للذين هسادوا) لألجس: وليسست لتعديسة فعس: (حي سم) إنيا ا  سم يف ا قيقسة هلسم وتلسيهم. والسذين هسادوا هسم  

رادش معىن اإلصرا يلي ، إ  أن أصلهللا وتص  بين يهونيا منهم، فغلب تليهم من  عد، ك ا قسدمناه تنسد اليهود، وهو اصم ي
 قولهللا  عاىل (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصا  ) اوية يف صورأي البقرأي. 

ون السسرابل ،سسسبا للسسرب تلسس  تسسري والراب،يسسون مجسسل رابل، وهسسو العسساي املنسسسوب إىل السسرب، أي إىل هللا  عسساىل. فعلسس  هسسذا ي سس 
قيام، ك ا قالوا: شعرال ل ثري المعر، و يال لعنيم اللحية. وقي:: الرابل العاي املريب، وهسو السذي يبتسدع النسام  صسغار 
العلسم قبس: كبسساره. ووقسل هسسذا التفسسري يف صسسحيح البدساري. وقسسد  قسدي تنسسد قولسهللا  عسساىل (ول سن كو،سسوا راب،يس ) يف صسسورأي آل 

 . ت ران
واألحبار مجل حرب، وهسو العساي يف امللسة اإلصسرا يلية، وهسو  فستح ا ساء وكسسرها، ل سن اقتصسر املتسوخرون تلس  الفستح للتفرقسة  

  ينهللا و   اصم املداد الذي ي تب  هللا. وتطف (الراب،يون واألحبار) تل  (النبيون) أل م ور ة تل هم وتليهم  لقوا الدين. 
تحفاظ ال تاب أما،ة فه هللا حمل الفهم مبا دلت تليهللا آئ هللا. اصتعري ا صستحفاظ السذي هسو وا صتحفاظ: ا صتين ان، واص 

  لب ا ف  ملعىن األمر ةجادأي الفهم والتبليغ لألمة تل  ما هو تليهللا. 
فالباء يف قولهللا (مبا اصتحفنوا) لل م سة، أي ح  ا مم سا للحمل متصم  هللا تري مبدل و  مغري و  م ول  ويم ألج:  
وى. ويسسدخ: يف ا صسستحفاظ ابل تسساب األمسسر عفسس  ألفاظسسهللا مسسن التغيسسري وال ت سسان. ومسسن لطسسا ف القا سسي إمساتيسس:  سسن اهلسس

إصحاف  ن محاد ما ح اه تياض يف املدارخ، تن أيب ا سن ا ن املنتاب، قسال: كنست تنسد إمساتيس: يومسا فسسين:: ي جسال 
ألن هللا  عاىل قال يف أه: التوراأي (مبا اصستحفنوا مسن كتساب هللا)  التبدي: تل  أه: التوراأي وي از تل  أه: القرآن، فقال:

فوك: ا ف  إلسيهم. وقسال يف القسرآن (إان تسن ،زلنسا السذكر وإان لسهللا  سافنون). فتعهسد هللا عفنسهللا فلسم اسز التبسدي: تلس  أهس: 
 القرآن. قال: فذكر  نيل  لل حاملي، فقال:   أحسن من هذا ال مي. 

اي (مسسا) يف قولسهللا (مبسا اصستحفنوا). وكتسساب هللا هسو التسوراأي، فهسو مسسن اإلظهسار يف مقساي اإل س ار، ليتسسو   و(مسن) مبينسة إل س 
 التعريف ابإل افة املفيدأي لتمريف التوراأي ومتهيدها ة افتها إىل اصم هللا  عاىل. 

أي شسسهداء تلسس  حفنسسهللا مسسن  و سس ري (وكسسا،وا) للنبيسس  والسسراب،ي  واألحبسسار، أي وكسسان املسسذكورون شسسهداء تلسس  كتسساب هللا، 
التبدي:، فحرش (تل ) هنا دال تل  معىن الت  ن ولي  هو(تل ) الذي يتعدى  هللا فع: شهد، إىل احملقوف ك سا يتعسدى 
نيلس  الفعس: ابلسسمي إىل املمسهود لسهللا، أي احملسسمل،  س: هسو هنسسا مثس: السذي يتعسسدى  سهللا فعس:  حفسس  ورقسب  وتومهسا، أي وكسسا،وا 

 هللا من صوء الفهم وصوء التووي: وحي لون أ باتهللا تل  حمل فه هللا وحمل الع :  هللا. حفنة تل  كتاب هللا وحراصا ل
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ولذل  تقبهللا إل لة (فم ختموا النام واخمون) املتفرتة ابلفاء تل  قولهللا (وكا،وا تليهللا شهداء)، إني ا في  تلس  المسيء   

وم  الذي اصتومنهللا. فيهول أن ي ون ا طاب  قولهللا (فم  األم  حمل األما،ة   وم  أحدا يف القياي  وجهللا أما،تهللا ول نهللا
ختموا النام) ليهود لمان ،زول اوية، والفاء للتفريل ت ا ح ي تن فع: صلف األ،بياء وامل من  لي و،وا قدوأي  لفهم مسن 

تلس   قسدير القسول،  الفريق ، واجل لة تل  هذا الوجهللا معب ة؛ واول أن ي سون ا طساب للنبيس  والسراب،ي  واألحبسار فهسي
أي قلنسا هلسسم: فسسم ختمسسوا النسسام. والتفريسسل انشسس  تسسن مذس ون قولسسهللا (مبسسا اصسستحفنوا مسسن كتسساب هللا)، ألن متسساي ا صسستحفاظ 

 ينهر يف تدي املبا أي ابلنام ر وا أي صدطوا، ويف قصر ا تتداد تل  ر ا هللا  عاىل. 
 ) يف صورأي البقرأي. و قدي ال مي يف معىن (و   مبوا آبئم مثنا قليم 
وقولسسسهللا (ومسسسن ي حي سسسم مبسسسا أ،سسسزل هللا فوولينسسس  هسسسم ال سسسافرون) اسسسول أن ي سسسون مسسسن مجلسسسة احمل سسسي  قولسسسهللا (فسسسم ختمسسسوا النسسسام  

واخمون)، ألن معىن خمية النام هنا أن ختالف أح اي شريعة التوراأي أو تريها من كتب هللا إلر اء أهوية النام، واول 
قبسست  سسهللا  لسس  العنسسا  اجلليلسسة. وتلسس  السسوجه  فاملقصسسود اليهسسود وحتسسذير املسسسل   مسسن مثسس: أن ي سسون كممسسا مسسستو،فا ت

 صنعهم. 
و(من) املوصولة حيت : أن ي ون املراد  ا الفريمل ا اص املدا ب  قولهللا (و   مبوا آبئم مثنا قليم)، وهم السذين أخفسوا  

ابل فر من قب: فانيا ي حي  وا مبا أ،زل هللا فذل  من آجلر كفرهم   عض أح اي التوراأي املعلومة تندهم. واملعىن أ م ا صفوا
 السا مل. 

وحيت : أن ي ون املراد  سا اجلسن  و  سون الصسلة إميساء إىل  عليس: كسو م كسافرين فتقتذسي أن كس: مسن   حي سم مبسا أ،سزل هللا  
اأي ممسسا أوحسساه هللا إىل موصسس  كسسافرا، أو ي فسر. وقسسد اقتذسس  هسسذا قذسسيت : إحسدامها كسسون السسذي يسسبخ ا  سسم مبسسا  ذس نتهللا التسسور 

اترخ ا  سم   س: مسا أ،زلسهللا هللا تلسس  الرصس: كسافرا؛ والثا،يسة قصسسر وصسف ال فسر تلس  اترخ ا  سسم مبسا أ،سزل هللا. فومسا القذسسية 
هللا األوىل: فالذين ي فرون مر  ب ال بريأي عخذون  ناهر هذا، ألن اجلور يف ا  م كبريأي وال بريأي كفسر تنسدهم، وتسربوا تنس

  فر ،ع ة يماركهللا يف نيل  مجيل ال با ر، وهذا مذهب اب : ك ا قررانه تري مرأي. وأمسا مجهسور املسسل   وهسم أهس: السسنة 
مسسن الصسسحا ة ف سسن  عسسدهم فهسسي تنسسدهم قذسسية جم لسسة، ألن  سسرخ ا  سسم مبسسا أ،سسزل هللا يقسسل تلسس  أحسسوال كثسسريأي؛ فبيسسان إمجالسسهللا 

وب، ومساف اوية يب  إمجاهلا. ولذل  قال مجهور العل ساء: املسراد مبسن ي حي سم ابألدلة ال ثريأي القا ية  عدي الت فري ابلذ،
 هنا خصوص اليهود، قالهللا الرباء  ن تالب ورواه تن رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم. 

ل أخرجهللا مسلم يف صحيحهللا. فعل  هذا   ون (من) موصولة، وهي مبعىن  ي العهد. واملعىن تليهللا: ومن  رخ ا  م مبا أ،ز  
هللا  ركا مث: هذا البخ، وهو  رخ ا  م املموب ابلطعن يف صمحيتهللا. وقد ترش اليهسود   ثسرأي خمالفسة ح سامهم ألح ساي  
كتسسا م  نسساء تلسس   غيسسريهم إئهسسم ابتتقسساد تسسدي مناصسسبتها ألحسسواهلم ك سسا فعلسسوا يف حسسد السسز ؛ في سسون القصسسر ادتا يسسا وهسسو 
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يم هلا؛ في ون املوصول لتعريف أصحاب هذه الصلة ولي  معلم للدرب. املناصب لسبب ،زول اوئ  اليت كا،ت هذه ني
وليسسسد  الفسسساء يف خسسسربه ملمسسسا تهللا ابلمسسسرل يف لسسسزوي خسسسربه لسسسهللا، أي أن السسسذين ترفسسسوا  سسسذه الصسسسفة هسسسم السسسذين إن صسسسولت تسسسن 

 ال افرين فهم هم أل م كفروا وأصاءوا الصنل. 
ن  رخ ا  م  هللا جحسدا لسهللا، أو اصستدفافا  سهللا، أو  عنسا يف حقيتسهللا  عسد  بسو   وقال مجاتة: املراد من ي حي م مبا أ،زل هللا م 

كو،هللا ح م هللا  توا ر أو مساتهللا من رصول هللا، مسعهللا امل لف  نفسهللا. وهذا مروي تسن ا سن مسسعود، وا سن تبسام، وجماهسد، 
 وا سن، ش(من) شر ية و رخ ا  م جم :  يا،هللا يف أدلة أخر. 

زاي أن   حي م مبا أ،زل هللا يف ،فسهللا كفع: املسلم الذي  قاي يف أر هللا األح اي المسرتية وحتت هذا حالة أخرى، وهي الت 
فيدخ: حتت حماكم تري شرتية ابختياره فان نيل  ا لتزاي أشد من املدالفة يف اجلزيينا ، و  صي ا إنيا ي ي ن فعلهللا جللب 

ن و أي األمور، وهو مرا ب متفاو ة، و عذها قد يلزمهللا  لي منفعة د،يوية. وأتنم منهللا إلزاي النام اب  م  غري ما أ،زل هللا م
 الردأي إن دل تل  اصتدفاش أو ختطينة   م هللا. 
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ونيهب مجاتة إىل التووي: يف معىن ال فر؛ فقي: ترب ابل فر تن املعصية، ك ا قالت لوجة جل ست  سن قسي   أكسره ال فسر   

فعسسم يذسساهي أفعسسال ال فسسار و  يليسسمل ابملسس من ، وروى هسسذا تسسن ا سسن تبسسام. وقسسال يف اإلصسسمي  أي السسز ، أي قسسد فعسس: 
 اووم  هو كفسر دون كفسر ولسي  كفسرا ينقس: تسن اإلميسان  . ونيلس  أن السذي   حي سم مبسا أ،سزل هللا قسد يفعس: نيلس  ألجس: 

ك سا  سرخ كثسري مسن العل ساء   اهلوى، ولسي  نيلس    فسر ول نسهللا معصسية، وقسد يفعلسهللا أل،سهللا ي يسره قا عسا يف د لتسهللا تلس  ا  سم،
 األخذ  نواهر القرآن تل  وجهللا التووي: وح  وا مبقتذ   ويلها وهذا كثري. 

وهذه اوية واليت  عدها يف شون ا اك  . وأما ر   املتحاك   ع م هللا فقد مر يف قولهللا  عساىل (فسم ور س    ي منسون  
وم يف قولسسهللا  عساىل (وإنيا دتسسوا إىل هللا ورصسسولهللا لسسيح م  يسسنهم إنيا حسج حي  سسوخ في سسا شسسهر  يسسنهم) اويسة و ينسسا وجوهسسهللا، وصسسي

 فريمل منهم معر ون إىل قولهللا  : أولين  هم الناملون) يف صورأي النور. 
وأمسسا القذسسية الثا،يسسة فاملقصسسود ابلقصسسر هنسسا املبالغسسة يف الوصسسف  سسذا اإلمث العنسسيم املعسسرب تنسسهللا جمسسالا ابل فسسر، أو يف  لسسوتهم  

، وهو ال فر الذي ا،ذم إليهللا اجلور و بدي: األح اي. واتلم أن املراد ابلصلة هنا أو  فعس: المسرل إني أقص  درجا  ال فر
وقعا منفي  هو ا  صاش  نقيذه ا، أي ومن ح م  غري ما أ،زل هللا. وهذا  وي: جللث يف اويسة، ألن السذي ي حي سم مبسا 

دتا إىل الصسلح،   ختتلسف األمسة يف أ،سهللا لسي    سافر و  آمث، وإ  أ،زل هللا و  ح م  غريه، أبن  رخ ا  م    النام، أو 
 للزي كفر ك: حاكم يف حال تدي مباشر هللا للح م، وكفر ك: من لي  عاكم. فاملعىن: ومن ح م فلم حي م مبا أ،زل هللا. 

ن واجلسرو  قصساص ف سن (وكتبنا تليهم فيها أن النف  ابلنف  والع  ابلعس  واأل،سف ابأل،سف واألنين ابألنين والسسن ابلسس 
[) تطفست مجلسة (كتبنسا) تلس  مجلسة (أ،زلنسسا 45 صسدف  سهللا فهسو كفسارأي لسهللا ومسن ي حي سم مبسا أ،سسزل هللا فوولينس  هسم النساملون]
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التوراأي). ومناصبة تطف هذا ا  م تل  ما  قدي أ م تريوا أح اي القصساص ك سا تسريوا أح ساي حسد السز ، ففا سلوا  س  
، فلسذل  نييلسهللا  قولسهللا (ومسن ي حي سم مبسا أ،سزل هللا فوولينس  هسم النساملون)، ك سا نييس: اويسة الدالسة القتل  واجلرح ، ك ا صيوم

 تل   غيري ح م حد الز   قولهللا (ومن ي حي م مبا أ،زل هللا فوولين  هم ال افرون). 
لتسوراأي مذسس ون (أن وال تسب هنسا جمسسال يف التمسريل والفسرض  قرينسسة  عديتسهللا عسرش (تلسس )، أي أوجبنسا تلسيهم فيهسسا، أي يف ا 

السنف  ابلسنف )، وهسذا ا  سم مسسطور يف التسوراأي أيذسا، ك سسا اقتذست  عديسة فعس: (كتبنسا) عسرش (يف) فهسو مسن اصسستع ال 
 اللف  يف حقيقتهللا وجماله. 

ويف هذه إشارأي إىل أن هذا ا  م   يستطاع جحده أل،هللا م توب وال تا ة  زيد ال مي  و قا، ك ا  قدي تند قولهللا  عساىل  
  أيها الذين آمنوا إنيا  داينتم  دين إىل أج: مس   فاكتبوه) يف صورأي البقرأي، وقال ا ارث  ن حلزأي:          (ئ
وه: ينقض ما يف املهارف األهواء وامل توب تليهم هو املصدر املستفاد من (أن). واملصدر يف مث: هذا ي خذ من معىن   

لسسنف  ابلسسنف ، أي السسنف  املقتولسسة ابلسسنف  القا لسسة، أي كتبنسسا تلسسيهم حسسرش البسساء السسذي هسسو التعسسويض، أي كتبنسسا  عسسويض ا
 مساواأي القصاص. 

وقد ا فمل القراء تلس  فستح مهسزأي (أن) هنسا، ألن املفسروض يف التسوراأي لسي  هسو تس  هسذه اجل س: ول سن املعسىن ا اصس: منهسا  
 وهو العو ية واملساواأي فيها. 

ها ابلنصب تطفسا تلس  اصسم (أن). وقسرأه ال سسا ي ابلرفسل. ونيلس  جسا ز إنيا وقرأ اجل هور (والع  ابلع ) وما تطف تلي 
 اصت  لت (أن) خربها فيعترب العطف تل  جم وع اجل لة. 

والنف : الذا ، وقد  قدي يف قولهللا  عاىل (و نسون أ،فس م) يف صورأي البقرأي. واألنين  ذسم اهل سزأي وصس ون السذال، و ذسم  
 ،ف  املعتدي تليهللا، وكذل  يف (والع ) اأ.  الذال أيذا. واملراد ابلنف  األوىل
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والباء يف قولهللا (ابلنف ) و،نا ره األر عة ابء العسوض، ومسدخو   البساء كلهسا أخبسار (أن)، ومتعلسمل اجلسار واجملسرور يف كس:   

قا سس: والعسس  املتلفسسة منهسسا حمسسذوش، هسسو كسسون خسساص يسسدل تليسسهللا صسسياف ال سسمي؛ فيقسسدر: أن السسنف  املقتولسسة  عسسوض  سسنف  ال
 عوض  عس  املتلسف، أي أب مفهسا وه سذا السنف  متلفسة ابلسنف ؛ والعس  مفقسوءأي ابلعس ؛ واأل،سف جمسدوع ابأل،سف؛ واألنين 

 مصلومة ابألنين. 
 و ي التعريف يف املوا ل ا  سة داخلة تل  تذو اجملين تليهللا، وجمرورا  الباء ا  سة تل  أتذاء اجلال.  
نيكسر هسسذه األتذساء دون تريهسا مسسن أتذساء اجلسسد كاليسسد والرجس: واإلصسبل ألن القطسسل ي سون تالبسا تنسسد  وا قتصسار تلس  

املذار ة  قصد قطل الرقبة، فقد ينبو السيف تن قطل الرأم فيصيب  عض األتذاء املتصلة  سهللا مسن تس  أو أ،سف أو أنين 
 مل:          أو صن. وكذل  تند الصاولة ألن الوجهللا يقا : الصا :، قال ا ريش  ن ه
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،عسسرض للسسسيوش إنيا التقينسسا                      وجوهسسا    عسسرض للطسساي وقولسسهللا (واجلسسرو  قصسساص) أخسسرب ابلقصسساص تسسن   
 اجلرو  تل  حذش مذاش، أي نيا  قصاص. 

 وقصسساص مصسسدر قاصسسهللا السسدال تلسس  املفاتلسسة، ألن اجملسسين تليسسهللا يقلسسص اجلسسال، واجلسسال يقسساص اجملسسين تليسسهللا، أي يقطسسل كسس: 
منه ا التبعة تن اوخر  ذل . واسول أن ي سون (قصساص) مصسدرا مبعسىن املفعسول، كسا لمل مبعسىن املدلسوف، والنصسب مبعسىن 
املنصوب، أي مقصوص  عذها  سبعض. والقصساص: امل ا لسة، أي تقو سة اجلسال إلسرا  أن اسر  مثس: اجلسر  السذي جسىن  سهللا 

امل ا لسسة يف العقو سسة، ك سسا إنيا جرحسسهللا مومومسسة تلسس  رأصسسهللا فا،سسهللا    ت سسدا. واملعسسىن إنيا أم سسن نيلسس ، أي أمسسن مسسن السسزئدأي تلسس 
 يدري ح  يذرب رأم اجلال مانيا ي ون مدى الذر ة فلعلها  قذي مبو هللا؛ فينتق: إىل الدية كلها أو  عذها. 

 اجلناية. وهذا كلهللا يف جنائ  الع د، فوما ا طو فلم  تعرض لهللا اوية ألن املقصود أ م ي يقي وا ح م التوراأي يف  
وقرأ انفل، ومحزأي، وتاصم، وأ و جعفر، وخلف (واجلسرو ) ابلنصسب تطفسا تلس  اصسم (أن). وقسرأه ا سن كثسري، وا سن تسامر،  

 وأ و ت رو، وال سا ي، ويعقوب ابلرفل تل  ا صتينناش، أل،هللا إمجال   م اجلرا   عد ما فص: ح م قطل األتذاء. 
ي: يف القصساص هنسا لئدأي  سسهي: خمسالفتهم ألح ساي كتسا م، ونيلس  أن اليهسسود يف وفا سدأي اإلتسمي مبسا شسرع هللا لبسين إصسرا  

املدينة كا،وا قسد دخلسوا يف حسروب  عساث ف ا،ست قرينسة والنذسري حسراب، مث حتساجزوا وا زمست قرينسة، فمسر ت النذسري تلس  
ت: النذريي ابلقرظي، فوظهر قرينة أن دية النذريي تل  الذعف من دية القرظي وتل  أن القرظي يقت: ابلنذريي و  يق

هللا حتسسسريفهم ل تسسسا م. وهسسسذا كقولسسسهللا  عسسساىل (وإني أخسسسذان ميثسسساق م    سسسسف ون دمسسساءكم إىل قولسسسهللا أفت منسسسون  سسسبعض ال تسسساب 
و  فرون  بعض). واول أن يقصد من نيل  أيذا  ييد شريعة اإلصمي إني جاء  مبسساواأي القصساص وأ طلست الت ايس: يف 

هلية وتند اليهود. و  ش  أن  ييد المريعة  مريعة أخرى يزيدها قبو  يف النفسوم. ويسدل تلس  الدماء الذي كان يف اجلا
أن نيل  ا  م مراد قدمي هلل  عاىل. وأن املصلحة مملمة لسهللا و  ختتلسف ابخستمش األقسواي واأللمسان، ألن العسرب ي يسزل يف 

مة أخت ت رو  ن معد ي رب  ثور أبخيهسا تبسد ،فوصهم حرك من مساواأي المريف الذعيف يف القصاص، ك ا قالت كب
 هللا  ن معد ي رب:          

فيقتس: جسربا ابمسسرع ي ي سن لسسهللا                       سواء ول سسن     ايس: ابلسسسدي  ريسد: ر سسينا أبن يقتس: الرجسس: السذي امسسسهللا    
اي: تندهم تبارأي تن  قدير النف   عدأي جرب  ابملرء العنيم الذي لي  كف ا لهللا، ول ن اإلصمي أ ط:   اي: الدماء. والت 

أ،ف ، وقد قدر شيو   ين أصد دي حهر والد امرع القي   دئ  تمرأي من صادأي  ين أصد فو  امسرؤ القسي  قبسول هسذا 
 التقدير وقال هلم  قد تل تم أن حهرا ي ي ن ليبوء  هللا شيء  وقال مهله: ح  قت: إلريا:          

: ال فاء. وقد تد  اوية يف القصاص أشسياء   ثسر إصسا تها يف ا صسوما  ألن السرأم قسد     مسل ،ع: كليب والبواء  
 حواها وإمنا يقصد القا : الرأم ا تداء. 

وقولهللا (ف سن  صسدف  سهللا فهسو كفسارأي لسهللا) هسو مسن  قيسة مسا أخسرب تنسهللا تسن  سين إصسرا ي:، فساملراد ب(مسن  صسدف) مسن  صسدف  
ء العوض يف قولهللا (ابلسنف ) اأ، أي مسن  صسدف اب سمل السذي لسهللا، أي  نسالل منهم، و  ري ( هللا) تا د إىل ما دلت تليهللا اب

 تن العوض. 
    

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 1146صفحة : 

 
و  ري (لهللا) تا د إىل (من  صدف). واملراد من التصدف العفو، ألن العفسو ملسا كسان تسن حسمل جل ست  يسد مسستحمل األخسذ   

 أن معسىن (كفسارأي لسهللا) أ،سهللا ي فسر تنسهللا ني،سواب تني سة، ابلقصاص جع: إصسقا هللا كالعطيسة ليمسري إىل فسرل  وا سهللا، و سذل  يتبس 
 ألج: ما يف هذا العفو من جلب القلوب وإلالة اإلحن واصتبقاء ،فوم وأتذاء األمة. 

وتاد فحذر من خمالفة ح م هللا فقال (ومن ي حي م مبسا أ،سزل هللا فوولينس  هسم النساملون) لينبسهللا تلس  أن البتيسب يف العفسو  
  م وإ طال الع :  هللا ألن ح م القصاص شرع   م تني ة: منها الزجر، ومنهسا جسرب خسا ر   يقتذي ا صتدفاش اب

املعتدى تليهللا، ومنهسا التفسادي مسن  رصسد املعتسدى تلسيهم لم،تقساي مسن املعتسدين أو مسن أقسوامهم. فا طسال ا  سم ابلقصساص 
عفسو تسن اجلسال فيحقسمل مجيسل املصساا ويزيسد يعط: هذه املصاا، وهو ظلم، أل،هللا ت ص  مل املعتدى تليهللا أو وليهللا. وأما ال

مصلحة التحا ب أل،هللا تن  يب ،ف ، وقد  غمس  تبساوأي ح ساي  سين إصسرا ي: تلس  أفهسامهم فيهعلسوا إ طسال ا  سم مبنزلسة 
العفو، فهذا وجهللا إتادأي التحسذير تقسب اصستحباب العفسو. وي ينبسهللا تليسهللا املفسسرون. و سهللا يتعس  رجسوع هسذا التحسذير إىل  سين 

 مث: صا قهللا.  إصرا ي:
وقولهللا (ومن ي حي م مبا أ،زل هللا فوولين  هم الناملون) القول فيهللا كالقول يف ،نسريه املتقسدي. واملسراد ابلنسامل  ال سافرون ألن  

النلم يطلمل تل  ال فر في ون هذا م كدا للذي يف اوية السا قة. وحيت : أن املراد  سهللا اجلسور في سون إ بسا  وصسف النلسم 
 تليهم يف كفرهم أل م كافرون ظاملون. لزئدأي التمنيل 

(وقفينا تل  آجلرهم  عيس  ا ن مرمي مصدقا ملا    يديهللا من التوراأي وآ ينساه اإلتيس: فيسهللا هسدى و،سور ومصسدقا ملسا  س  يديسهللا  
هسسم [ ولسسيح م أهسس: اإلتيسس: مبسسا أ،سسزل هللا فيسسهللا ومسسن ي حي سسم مبسسا أ،سسزل هللا فوولينسس  46مسسن التسسوراأي وهسسدى وموتنسسة لل تقسس ]

[) تطسف تلس  مجلسة (إان أ،زلنسا التسوراأي فيهسا هسدى و،سور) ا،تقسا  إىل أحسوال النصسارى لقولسهللا (ولسيح م أهس: 47الفاصقون]
اإلتي: مبا أ،سزل هللا فيسهللا ومسن ي حي سم مبسا أ،سزل هللا فوولينس  هسم الفاصسقون)، ولبيسان ،سوع آخسر مسن أ،سواع إتسراض اليهسود تسن 

د أن نيكر ،وت  راجع  إىل حتريفهم أح اي التوراأي: أحدمها ما حرفوه و رددوا فيسهللا  عسد األح اي اليت كتبها هللا تليهم، فبع
أن حرفوه فم وا يف آخر األمر والتهووا إىل حت يم الرصول؛ وجل،يه ا ما حرفوه وأتر وا تن ح  هللا وي يتحرجسوا منسهللا وهسو 

 إ طال أح اي القصاص. 
 ة، ونيل   ت ذيبهم ملا جاء  هللا تيس  تليهللا السمي. وهذا ،وع جللث وهو إترا هم تن ح م هللا ابل لي 
والتقفية مصدر قفاه إنيا جعلسهللا يقفسوه، أي عم  عسده. وفعلسهللا اجملسرد قفسا  تدفيسف الفساء ومعسىن قفساه صسار تسو قفساه، والقفسا  

 . النهر، أي صار وراءه. فالتقفية اإل باع ممتقة من القفا، و،نريه:  وجهللا ممتقا من الوجهللا، و عقب من العقب
وفع: قفي املمسدد مذساتف قفسا املدفسف، واألصس: يف التذسعيف أن يفيسد  عديسة الفعس: إىل مفعسول ي ي سن متعسدئ إليسهللا،  

فانيا جعس:  ذسعيف (قفينسا) هنسا معسدئ للفعس: اقتذس  مفعسول : أوهل سا السذي كسان مفعسو  قبس: التذسعيف، وجل،يه سا السذي 
حسمل البكيسب: وقفينساهم تيسس   سن مسرمي. وي سون إدخسال البساء يف تدي إليهللا الفع:، ونيل  تل   ريقة ابب كسا؛ في ون 
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( عيس ) للتوكيد، مث: (وامسحوا  رءوص م)، وإنيا جع: التذعيف لغري التعدية  : جملرد   رير وقوع الفع:، مثس: جولست 
 ) و وفسست كسسان حسسمل البكيسسب: وقفينسساهم  عيسسس   سسن مسسرمي. وتلسس  الوجسسهللا الثسسال جسسرى كسسمي ال مسساش فهعسس: ابء ( عيسسس

للتعدية. وتل  كم الوجه  ي ون مفعول (قفينا) حمذوفا يدل تليهللا قولهللا (تل  آجلرهم) ألن فيهللا  س ري املفعسول احملسذوش، 
 هذا حتقيمل كممهللا وصل هللا أصحاب حواشيهللا. 

 وقولهللا (تل  آجلرهم)  كيد ملدلول فع: (قفينا) وإفادأي صرتة التقفية.  
بسسار. وقسسد أرصسس: تيسسس  تلس  تقسسب لكسسرئ كافسس: أمسسهللا مسسرمي ووالسسد حيسسإ. واسسول أن و س ري (آجلرهسسم) للنبيسس  والسسراب،ي  واألح 

 ي ون معىن (تل  آجلرهم) تل   ريقتهم وهديهم. واملصدف: املدرب  تصديمل خمرب، وأريد  هللا هنا امل يد املقرر للتوراأي. 
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ن  قدي. و(من التوراأي)  يسان (ملسا). و قسدي ال سمي تلس  وجعلها (   يديهللا) أل ا  قدمتهللا، واملتقدي يقال: هو    يدي م  

 معىن التوراأي واإلتي: يف أول صورأي آل ت ران. 
 ومجلة (فيهللا هدى و،ور) حال. و قدي معىن اهلدى والنور.  
(ومصسسدقا) حسسال أيذسسا مسسن اإلتيسس: فسسم   ريسسر  ينهسسا و سس  قولسسهللا ( عيسسس  ا سسن مسسرمي مصسسدقا)  خسستمش صسساحب ا سسال  

كيفية التصديمل؛ فتصديمل تيس  التوراأي أمره ةحياء أح امها، وهسو  صسديمل حقيقسي؛ و صسديمل اإلتيس: التسوراأي و ختمش  
اشت الهللا تل  ما وافمل أح امها فهو  صديمل جمالي. وهذا التصديمل   ينايف أ،هللا ،سخ  عض أح اي التسوراأي ك سا ح س  هللا 

  ت وي لهللا. تنهللا (وألح: ل م  عض الذي حري تلي م)، ألن الفع: املثبت  
 واملوتنة: ال مي الذي يل  القلب ويزجر تن فع: املنهيا .  
ومجلة (وليح م) معطوفة تل  (آ يناه). وقرأ اجل هور (وليح م)  س ون المي وإلزي الفع: تل  أن المي  ي األمر. و   

تيس  من اليهود والنصارى، فعلم أن  ش  أن هذا األمر صا مل تل  جميء اإلصمي، فهو مما أمر هللا  هللا الذين أرص: إليهم
يف اجل لسة قسو  مقسدرا هسو املعطسوش تلس  مجلسة (وآ ينساه اإلتيس:)، أي وآ ينساه اإلتيس: املوصسوش  تلس  الصسفا  العني سة، 
وقلنا: ليح م أه: اإلتي:، فيستم الت هيسد لقولسهللا  عسده (ومسن ي حي سم مبسا أ،سزل هللا)، فقسرا ن  قسدير القسول متنسافرأي مسن أمسور 

 تدأي. 
 
وقرأ محزأي   سر  ي (ليح م) و،صب امليم تلس  أن السمي  ي كسي للتعليس:، فه لسة (لسيح م) تلس  هسذه القسراءأي معطوفسة  

تل  قولهللا (فيهللا هدى) اأ، الذي هو حال، تطفت العلسة تلس  ا سال تطفسا نيكسرئ   يمسرخ يف ا  سم ألن التصسريح  سمي 
ابلعطف في ون تطفهللا كعطف اجل : املدتلفة املعىن. وصساحب ال مساش  التعلي: قرينة تل  تدي اصتقامة  مري  ا  م
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قسدر يف هسذه القسراءأي فعسسم حمسذوفا  عسد السسواو، أي وآ ينساه اإلتيس:، دل تليسهللا قولسسهللا قبلسهللا (وآ ينساه اإلتيسس:)، وهسو  قسدير معسسىن 
 ولي   قدير ،نم ال مي. 

ن تل  تو ما يف اوية األوىل. وحيت : أن املراد  هللا ا سروك واملراد ابلفاصق  ال افرون، إني الفسمل يطلمل تل  ال فر، فت و  
تسسن أح سساي شسسرتهم صسسواء كسسا،وا كسسافرين  سسهللا أي كسسا،وا معتقسسدين ول سسنهم والفو،سسهللا في سسون نيمسسا للنصسسارى يف التهسساون أبح سساي  

 كتا م أ عف من نيي اليهود. 
يسهللا فساح م  يسنهم مبسا أ،سزل هللا و   تبسل أهسواءهم (وأ،زلنا إلي  ال تاب اب مل مصسدقا ملسا  س  يديسهللا مسن ال تساب ومهي نسا تل 

ت سسا جسساءخ مسسن ا سسمل ل سس: جعلنسسا مسسن م شسسرتة ومنهاجسسا ولسسو شسساء هللا جلعل سسم أمسسة واحسسدأي ول سسن ليبلسسوكم يف مسسا أاتكسسم 
ل [) جالست اوئ  املتقدمسة جولسة يف نيكسر إ،سزا48فاصتبقوا ا ريا  إىل هللا مرجع م مجيعا فينبين م مبا كنتم فيسهللا ختتلفسون]

التوراأي واإلتي: وآ ت منها إىل املقصود وهو إ،زال القرآن؛ ف ان كرد العهز تل  الصسدر لقولسهللا (ئ أيهسا الرصسول   حيز،س  
السسذين يسسسارتون يف ال فسسر) ليبسس  أن القسسرآن جسساء انصسسدا ملسسا قبلسسهللا، وأن م اخسسذأي اليهسسود تلسس   سسرخ الع سس: ابلتسسوراأي واإلتيسس: 

مي، وليعل هم أ م   يط عون من حم د صل  هللا تليهللا وصلم أبن حي م  ينهم  غري ما م اخذأي هلم  ع لهم قب: جميء اإلص
شسسرتهللا هللا يف اإلصسسمي، فوقسسل قولسسهللا (وأ،زلنسسا إليسس  ال تسساب اب سسمل) لب يسسب ،سسزول ال تسسب السسس اوية، ومتهيسسدا لقولسسهللا (فسساح م 

دلص املقصود، فهاء  اوئ  كلها منتن ة متناصقة  ينهم مبا أ،زل هللا). ووقل قولهللا (فاح م  ينهم مبا أ،زل هللا) موقل الت
 تل  أ دع وجهللا. 

وال تاب األول القرآن، فتعريفهللا للعهد. وال تاب الثال جسن  يمس : ال تسب املتقدمسة، فتعريفسهللا للهسن . واملصسدف  قسدي  
  يا،هللا. 

 فلم يس ل مهن.  واملهي ن األظهر أن هاءه أصلية وأن فعلهللا  ولن فيع: كسيطر، ول ن ي يس ل لهللا فع: جمرد 
قال أه: اللغة   ،نري هلذا الفع: إ  هينم إنيا دتا أو قرأ، و يقر إنيا خرك من ا هال إىل الماي، وصيطر إنيا قهر. ولسي   

لهللا ،نري يف ولن مفيع: إ  اصم فات: هذه األفعال، ولادوا مبيطر اصم  بيب الدواب، وي يس ل  يطر ول ن  طر، وجمي ر 
 القي  يف قولهللا:   اصم جب:، نيكره امرؤ
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كسون نيرى رأم اجملي سسر تسدوأي                      مسسن السسسي: والغثساء فل سسة مغسزل  وفسسسر املهسسي ن ابلعسايل والرقيسسب، ومسسن    
 أمسا هللا  عاىل املهي ن. 

ال يف  لي املعىن وهسو الرقا سة، وقي:: املهي ن ممتمل من أمن، وأصلهللا اصم فات: من آمنهللا تليهللا مبعىن اصتحفنهللا  هللا، فهو جم 
فوصلهللا م أمن، ف و م راموا أن يفرقوا  ينهللا و   اصم الفات: من آمن مبعىن اتتقد ومبعىن آمنهللا، ألن هذا املعىن اجملالي صار 

 حقيقة مستقلة فقلبوا اهل زأي الثا،ية ئء وقلبوا اهل زأي األوىل هاء، ك ا قالوا يف أراف هراف، فقالوا: هي ن. 
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أشار  اوية إىل حاليت القرآن ابلنسبة ملا قبلهللا مسن ال تسب، فهسو م يسد لسبعض مسا يف المسرا ل مقسرر لسهللا مسن كس: ح سم   وقد 
كا،ست مصسلحتهللا كليسسة ي ختتلسف مصسسلحتهللا ابخستمش األمسم واأللمسسان، وهسو  سسذا الوصسف مصسدف، أي حمقسسمل ومقسرر، وهسسو 

من ك: ما كا،ت مصا هللا جز ية م قتة مرات  فيهسا أحسوال أيذا مبط: لبعض ما يف المرا ل السالفة وانصخ ألح اي كثريأي 
 أقواي خاصة. 

وقولسهللا (فسساح م  يسنهم مبسسا أ،سزل هللا) أي مبسسا أ،سزل هللا إليسس  يف القسسرآن، أو مبسا أوحسساه إليس ، أو اح سسم  يسنهم مبسسا أ،سسزل هللا يف  
 بت هللا شرتهللا ملسن قبلنسا. فح سم النسيب تلس  التوراأي واإلتي: ما ي ينسدهللا هللا ع م جديد، ألن شرع من قبلنا شرع لنا إنيا أ

اليهودي  ابلسرجم ح سم مبسا يف التسوراأي، فيحت س: أ،سهللا كسان م يسدا ابلقسرآن إنيا كسان حينينسذ قسد جساء قولسهللا  المسيخ والمسيدة إنيا 
 لل اليهود ل،يا فارمجومها  . وحيت : أ،هللا ي ي يد ول ن هللا أوح  إىل رصولهللا أن ح م التوراأي يف مثله ا الرجم، فح م  هللا، وأ

تلسس  كت سسا م هسسذا ا  سسم. وقسسد ا صسس: معسسىن قولسسهللا (فسساح م  يسسنهم مبسسا أ،سسزل هللا) مبعسسىن قولسسهللا (وإن ح  سست فسساح م  يسسنهم 
ابلقس )؛ فلي  يف هذه اوية ما يقتذي ،سخ ا  م املفاد من قولهللا (فان جاؤوخ فاح م  ينهم أو أترض تنهم)، ول نهللا 

  ننب  حدود األمساء ا صطمحية.   يان مساه  عض السلف ابصم النسخ قب: أن
والنهسي تسن ا بساع أهسوا هم، أي أهسواء اليهسود حس  ح  سوه  سسامع  أن حي سم تلسيهم مبسا  قسرر مسن توا سدهم، مقصسود منسسهللا  

النهي تن ا  م  غري ح م هللا إنيا حتاك وا إليهللا، إني   اول ا  م  غريه ولو كان شريعة صسا قة، ألن ،سزول القسرآن مهي نسا 
 ما خالفهللا، و،زولهللا مصدقا أيد ما وافقهللا ولك  ما ي والفهللا. أ ط: 

والرصول   اول تليهللا أن حي م  غري شرع هللا، فاملقصود من هذا النهي: إما إتمن نيلس  ليعل سهللا النسام وييسوم الطسامعون  
يتقسرر نيلس  يف تلسم  أن حي م هلسم مبسا يمستهون، فدطساب النسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم  قولسهللا (و   تبسل أهسواءهم) مسراد  سهللا أن

النام، مث: قولهللا  عاىل (لينن أشركت ليحبطن ت ل ). وإما  بي  هللا لرصولهللا وجهللا  رجيح أحد الدليل  تند  عارض األدلة 
أبن     ون أهواء ا صوي  رقا للبجيح، ونيل  أن الرصول تليهللا الصمأي والسمي لمدأي رتبتهللا يف هدى النام قد يتوقف 

 م وتدوا أ،هللا إن ح م تليهم مبا  قرر من توا دهم ي منون  هللا. فقد يقال: إ سم ملسا  را سوا تليسهللا يف فص: هذا التح يم، أل
ي   حي لون تليهللا مل ظهور فا دأي نيل  وهو دخوهلم يف اإلصمي، فب  هللا لهللا أن أمور المريعة   واون  ا، وأن مصسلحة 

صسمي، ألن اإلصسمي   يليسمل  سهللا أن ي سون  سعيفا ملريديسهللا، احباي المريعة    أهلها أرجح من مصسلحة دخسول فريسمل يف اإل
 قال  عاىل (مينون تلي  أن أصل وا ق:   متنوا تلي إصمم م  : هللا مين تلي م أن هداكم لفميان إن كنتم صادق ). 

توا دهم فدتهم وقولهللا (ل : جعلنا من م شرتة ومنهاجا) كالتعلي: للنهي، أي إنيا كا،ت أهواؤهم يف متا عة شريعتهم أو  
 وما اتتادوه ومتس وا  مرت م. 

والمرتة والمريعة: املاء ال ثري من  ر أو واد. يقال: شريعة الفرا . ومسيت الدئ،ة شريعة تل  التمبيهللا، ألن فيهسا شسفاء  
مسنهم) يف صسورأي النفوم و هاروا. والعرب  مسبهللا ابملساء وأحوالسهللا كثسريا، ك سا قسدمناه يف قولسهللا  عساىل (لعل سهللا السذين يسستنبطو،هللا 

 النساء. 
 واملنهاك: الطريمل الواصل، وهو هنا ختيي: أريد  هللا  ريمل القوي إىل املاء، كقول قي   ن ا طيم:           
 وأ بعت دلوي يف الس ا  رشاءها     
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المسريعة، أو د  س: التفريسسل  فسذكر الرشساء جمسرد ختييس:. ويصسح أن اعس: لسهللا رديسف يف املمسبهللا أبن  مسبهللا العوا سد املنتزتسة مسن  

تسسن المسسريعة، أو  سسرف فه هسسا ابملنهسساك املوصسس: إىل املسساء. ف نهسساك املسسسل     وسسالف ا  صسسال ابإلصسسمي، فهسسو ك نهسساك 
املهتسسدين إىل املسساء، ومنهسساك تسسريهم منحسسرش تسسن ديسسنهم، ك سسا كا،سست اليهسسود قسسد جعلسست توا سسد خمالفسسة لمسسريعتهم، فسسذل   

  املورود. ويف هذا ال مي إ اي أريد  هللا  نبيهللا الفريق  إىل الفرف    حاليه ا وابلتوم: ينهر هلم. كاملنهاك املوص: إىل تري
وقولسسهللا (ولسسو شسساء هللا جلعل سسم أمسسة واحسسدأي). اجلعسس:: التقسسدير، وإ  فسسان هللا أمسسر النسسام أن ي و،سسوا أمسسة واحسسدأي تلسس  ديسسن  

و سسسمل فريسسسمل، وتلسسسم نيلسس  عسسسسب مسسسا خلسسسمل فسسسيهم مسسسن اإلصسسمي، ول نسسسهللا ر سسسب ،سسسوامي  وجسسسبم ، وصسسبب اهتسسسداء فريسسسمل 
ا صتعداد املعرب تنهللا ابلتوفيمل أو ا ذ ن، واملي: أو ا ،صراش، والعزي أو امل سا رأي. و  تسذر ألحسد يف نيلس ، ألن تلسم هللا 

 تري معروش تندان وإمنا ين مف لنا مبا ينهر يف ا ادجل . 
م واحسد، هسذا عسسب اصسطم  المسريعة. وأصس: األمسة يف كسمي العسرب: واألمة: اجل اتة العني سة السذين ديسنهم ومعتقسده 

القوي ال ثريون الذين يرجعون إىل ،سب واحد ويت ل ون  لسان واحد، أي لو شاء  لق م تل   قدير واحد، ك سا خلسمل 
 أ،واع ا يوان تري قا لة الزئدأي و  للتطور من أ،فسها. 

إليسسهللا مسسن خلسسمل ا صسستعداد وتسسوه. والسسبمء: ا سسربأي. واملسسراد هنسسا لينهسسر أ سسر نيلسس   ومعسسىن (ليبلسسوكم في سسا آاتكسسم) هسسو مسسا أشسسران 
 للنام، واملراد  لي املعىن تل   ريمل ال ناية، كقول إئم  ن قبيصة الطا ي:          

لينهسر يل  وأقبلت وا ط  وطر  يننسا                      ألتلم مسن جبا سا مسن شسهاتها ي يسرد ألتلسم فقس  ول سن أراد  
وللنام. ومعناه أن هللا وك: اختيار  سرف ا سري وأ سدادها إىل تقسول النسام وكسسبهم ح  سة منسهللا  عساىل ليتسسا مل النسام إىل 
إت ال مواهبهم العقلية فتنهر آجلر العلم ويزداد أه: العلم تل ا و قاي األدلة تل  ا تتقاد الصحيح. وك: نيل  ينهر ما 

الصسسسمحية للدسسري واإلرشسساد تلسس  حسسسب ا صسسستعداد، ونيلسس  مسسن ا ختبسسار. ولسسذل  قسسسال  أودتسسهللا هللا يف جبلسسة البمسسر مسسن
(ليبلوكم في ا آاتكم)، أي يف مجيل ما آاتكم من العق: والننر. فينهر التفا :    أفسراد ،سوع اإل،سسان حسج يبلسغ  عذسها 

 مبقدار الع :. درجا  تالية، ومن المرا ل اليت آاتك وها فينهر مقدار ت ل م  ا فيحص: اجلزاء 
 وفرع تل  (ليبلوكم) قولهللا (فاصتبقوا ا ريا ) ألن  ذل  ا صتباف ي ون ظهور أ ر التوفيمل أو ح وأجل .  
وا صتباف: التسا مل، وهو هنا جمال يف املنافسة، ألن الفات: للدري   مينسل تسريه مسن أن يفعس: مثس: فعلسهللا أو أكثسر، فمسا هللا  

عىن خذوا، أو ا تدروا، تدي الفع: إىل (ا ريا )  نفسهللا وحقهللا أن يعدى ةىل، كقولهللا التسا مل. ولتذ   فع: (اصتبقوا) مب
 (صا قوا إىل مغفرأي من ر  م). وقولهللا (فينبين م مبا كنتم فيهللا ختتلفون) أي من ا ختمش يف قبول الدين. 

 إلي  فان  ولوا فاتلم أمنسا يريسد (وأن اح م  ينهم مبا أ،زل هللا و   تبل أهواءهم واحذرهم أن يفتنوخ تن  عض ما أ،زل هللا 
 [)   49هللا أن يصيبهم  بعض ني،و م وإن كثريا من النام لفاصقون]
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اول أن ي ون قولهللا (وأن اح م) معطوفا تطف مجلة تل  مجلسة، أبن اعس: معطوفسا تلس  مجلسة (فساح م  يسنهم مبسا أ،سزل   

ل  األمر لتوكيده، وليبسىن تليسهللا قولسهللا (واحسذرهم أن يفتنسوخ تسن  عسض مسا أ،سزل هللا و   تبل أهواءهم)، في ون رجوتا إىل ني
هللا إلي ) ك ا  ين تل  ،نريه قولهللا (ل : جعلنا من م شرتة ومنهاجا) و  ون (أن)  فسريية. و(أن) التفسريية  فيد  قوية 

افع: كذا، ك سا  قسول: أرصسلت إليسهللا أن ار بال التفسري ابملفسر، أل ا مي ن ا صتغناء تنها، لصحة أن  قول: أرصلت إليهللا 
افع: كذا. فل ا نيكر هللا  عاىل أ،هللا أ،زل ال تاب إىل رصولهللا ر ب تليهللا األمر اب  م مبا أ،زل  هللا  واصطة الفاء فقال (فاح م 
 ينهم)، فسدل تلس  أن ا  سم مبسا فيسهللا هسو مسن آجلر  نزيلسهللا. وتطسف تليسهللا مسا يسدل تلس  أن ال تساب عمسر اب  سم مبسا فيسهللا مبسا 
دلسسست تليسسسهللا (أن) التفسسسسريية يف قولسسسهللا (وأن اح سسسم  يسسسنهم مبسسسا أ،سسسزل هللا)، فتوكسسسد الغسسسرض  سسسذكره مسسسر   مسسسل  فسسسنن األصسسسلوب 
و داتتسسهللا، فصسسار التقسسدير: وأ،زلنسسا إليسس  ال تسساب اب سسمل أن اح سسم  يسسنهم مبسسا أ،سسزل هللا فسساح م  يسسنهم  سسهللا. وممسسا حسسسن تطسسف 

و    فسريه. وجعلهللا صساحب ال مساش مسن تطسف املفسردا . فقسال:  التفسري هنا  ول ال مي الفاص:    الفع: املفسر
تطسسسف (أن اح سسسم) تلسسس  (ال تسسساب) يف قولسسسهللا (وأ،زلنسسسا إليسسس  ال تسسساب) كو،سسسهللا قيسسس:: وأ،زلنسسسا إليسسس  أن اح سسسم. فهعسسس: (أن) 

إان أرصسسلنا مصسدرية داخلسسة تلس  فعسس: األمسر، أي في سسون املعسىن: وأ،زلنسسا إليس  األمسسر اب  سم مبسسا أ،سزل هللا ك سسا قسال يف قولسسهللا (
،وحا إىل قومهللا أن أ،ذر قوم )، أي أرصلناه ابألمر ابإل،ذار، و   يف صورأي يو،  تند قولهللا  عاىل (وأن أقم وجه  للسدين 
حنيفا) أن هذا قول صيبويهللا إني صوغ أن  وص: (أن) املصدرية  فع: األمر والنهي ألن الغرض وصسلها مبسا ي سون معسهللا معسىن 

لسس  معسسىن املصسسدر، وتللسسهللا هنسسا  قولسسهللا  ألن األمسسر فعسس: كسسسا ر األفعسسال  . وا  سس: تلسس  املصسسدر، واألمسسر والنهسسي يسسد ن ت
التفسريية أوىل وأترب، و  ون (أن) مقح ة    اجل لت  مفسرأي لفع: (أ،زل) من قولهللا (فاح م  يسنهم مبسا أ،سزل هللا)؛ فسان 

 (أ،زل) يتذ ن معىن القول ف ان  رش التفسري موقل. 
 ءهم) هو كقولهللا قبلهللا (و   تبل أهواءهم ت ا جاءخ من ا مل). وقولهللا (و   تبل أهوا 
وقولسهللا (واحسسذرهم أن يفتنسسوخ تسسن  عسض مسسا أ،سسزل هللا إليسس ) املقصسود منسسهللا افتذسسا  م سسرهم و ييسسهم ممسسا أملسسوه، ألن حسسذر  

 النيب صل  هللا تليهللا وصلم من نيل    حيتاك فيهللا إىل األمر لعص تهللا من أن والف ح م هللا. 
ي ون املقصود منهللا دحض ما يباءى من املصلحة يف ا  م    املتحساك   إليسهللا مسن اليهسود  عوا سدهم إن صسح  واول أن 

مسسا روي مسسن أن  عسسض أحبسسارهم وتسسدوا النسسيب أب،سسهللا إن ح سسم هلسسم  سسذل  آمنسسوا  سسهللا وا بعسستهم اليهسسود اقتسسداء  سسم، فسسوراه هللا أن 
  مصلحة إميان فريمل من اليهود، ألج: نيل  فان شون اإلميان مصلحة حرمة أح اي الدين ولو    تري أ باتهللا مقدمة تل

 أن   يقاول النام تل  ا باتهللا ك ا قدمناه آ،فا. واملقصود مل نيل  حتذير املسل   من  وهم نيل . 
أن  ولذل  فرع تليهللا قولهللا (فان  ولوا)، أي فان ح  ت  ينهم مبا أ،زل هللا وي  تبل أهواءهم و ولوا فساتلم، أي فتلس  أمسارأي 

هللا أراد  م المقاء والعسذاب  سبعض ني،سو م ولسي  تليس  يف  سوليهم حسرك. وأراد  سبعض السذ،وب  عذسا تسري معس ، أي أن 
  عض ني،و م كافية يف إصا تهم وأن  وليهم تن ح    أمارأي خذ ن هللا إئهم. 
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ني هو شنمنة أكثسر النسام، أي وهس  ء وقد نييلهللا  قولهللا (وإن كثريا من النام لفاصقون) ليهون تنده  قاؤهم تل   مهلم إ 
 منهم فال مي كناية تن كو م فاصق . 

[) فرتسست الفسساء تلسس  مذسس ون قولسسهللا (فسسان  ولسسوا 50(أفح سسم اجلاهليسسة يبغسسون ومسسن أحسسسن مسسن هللا ح  سسا لقسسوي يوقنسسون] 
ة. وح م اجلاهلية هو ما فاتلم) اأ اصتفهاما تن مرادهم من نيل  التويل، وا صتفهاي إ، اري، أل م  لبوا ح م اجلاهلي

 قرر    اليهود من   اي: الدماء الذي صرى إليهم مسن أح ساي أهس: يثسرب، وهسم أهس: جاهليسة، فسان  سين النذسري ي ير سوا 
ابلتسسساوي مسسل قرينسسة ك سسا  قسسدي؛ ومسسا و سسعوه مسسن األح سساي  سس  أهسس: اجلاهليسسة، وهسسو العسسدول تسسن السسرجم السسذي هسسو ح سسم 

 التوراأي. 
   
 

 1151صفحة : 
 
وقسسرأ اجل هسسور (يبغسسون)  يسساء الغا سسب، والذسس ري تا سسد ل(مسسن) يف قولسسهللا (ومسسن ي حي سسم مبسسا أ،سسزل هللا). وقسسرأ ا سسن تسسامر  تسساء   

 ا طاب تل  أ،هللا خطاب لليهود تل   ريقة ا لتفا . 
ي   أحسن والواو يف قولهللا (ومن أحسن من هللا ح  ا) واو ا ال، وهو اتباض، وا صتفهاي إ، اري يف معىن النفي، أ  

 منهللا ح  ا. وهو خطاب لل سل  ، إني   فا دأي يف خطاب اليهود  ذا. 
وقولسهللا (لقسسوي يوقنسسون) السسمي فيسسهللا ليسسست متعلقسسة ب(ح  سا) إني لسسي  املسسراد مبسسدخوهلا احمل سسوي هلسسم، و  هسسي  ي التقويسسة ألن  

ي التبي ، وهي اليت  دخ: تل  املقصود (لقوي يوقنون) لي  مفعو  ل(ح  ا) يف املعىن. فهذه المي  س    ي البيان و 
من ال مي صواء كان خربا أي إ،ماء، وهي الواقعة يف تو قوهلم: صقيا ل ، وجدتا لهللا، ويف ا ديث   با وصحقا ملن  دل 
 عدي  ، وقولهللا  عاىل (هيها  هيهسا  ملسا  وتسدون و حساش هلل). ونيلس  أن املقصسود التنبيسهللا تلس  املسراد مسن ال سمي. ومنسهللا 

لهللا  عاىل تن لليدا (وقالت هيت ل ) ألن وي ها لهللا تريب   وطر  بال يوصف فم يدري ما أراد  فقالت لهللا (هيت قو 
ل )، إنيا كان (هيت) اصم فع: مذي مبعىن ويو ، ومث: قولهللا  عاىل هنا (ومن أحسن من هللا ح  ا لقوي يوقنون). وقد 

دأي البيسان تسو (حساش هلل)، وهسي حينينسذ جسديرأي ابصسم  ي التبيس ،  ي ون املقصود معلومسا فيدمس  خفساؤه فيس    ابلسمي لسزئ
كالداخلة إىل املواجهللا اب طاب يف قسوهلم: صسقيا لس  ورتيسا، وتومهسا، ويف قولسهللا (هيست) اصسم فعس: أمسر مبعسىن  عسال. وإمنسا ي 

ويف هسسذه املوا سسل    عسس: يف  عسسض هسسذه املوا سسل  ي  قويسسة، ألن  ي التقويسسة يصسسح ا صسستغناء تنهسسا مسسل نيكسسر مسسدخوهلا، 
 يذكر مدخول المي إ  معها. 

(ئ أيها الذين أمنوا    تدذوا اليهود والنصارى أولياء  عذهم أولياء  عض ومسن يتسوهلم مسن م فا،سهللا مسنهم إن هللا   يهسدي  
أن عم ابلفستح [ فبى الذين يف قلو م مرض يسارتون فيهم يقولون خنم  أن  صيبنا دا سرأي فعسس  هللا 51القوي النامل ]

[ يقسسول السسذين أمنسسوا أهسس  ء السسذين أقسسس وا ابهلل جهسسد 52أو أمسسر مسسن تنسسده فيصسسبحوا تلسس  مسسا أصسسروا يف أ،فسسسهم اندمسس ]
[) ويو  ،فوم امل من  لقبول النهي تسن مسوا أي أهس: ال تساب 53أميا م إ م ملع م حبطت أت لهم فوصبحوا خاصرين]
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دينهم وحماولتهم  ذلي: املسل   و قليب األمور للرصول صل  هللا تليهللا وصلم فوقب:  عد ما مسعوا من ا طراب اليهود يف 
تلسسيهم اب طسساب  قولسسهللا (ئ أيهسسا السسذين آمنسسوا    تدسسذوا اليهسسود والنصسسارى) اويسسة، ألن الو يسسة  نبسسين تلسس  الوفسساف والسسو ي 

وإل س ارهم ال يسد لل سسل  . وجسرد النهسي هنسا  والصلة ولي  أولين  أبه: لو ية املسل   لبعد ما    األخمف الدينية،
 تن التعلي: والتوجيهللا اكتفاء مبا  قدي. 

واجل لسسة مسسستو،فة اصسستيننافا ا تسسدا يا. وصسسبب النهسسي هسسو مسسا وقسسل مسسن اليهسسود، ول سسن ملسسا أريسسد النهسسي ي يقتصسسر تلسسيهم ل سسيم  
تلس  اليهسود هنسا، ألن السسبب السداتي  حيسب املسسل ون أ سم مسونيو،ون يف مسوا أي النصسارى، فلسدفل نيلس  تطسف النصسارى

لعسسدي املسسوا أي واحسسد يف الفسسريق ، وهسسو اخسستمش السسدين والنفسسرأي الناشسسينة تسسن   سسذيبهم رصسسالة حم سسد صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم. 
 فالنصارى وإن ي  يء منهم يومينذ أنياأي مث: اليهود فيوش  أن  يء منهم إنيا وجد داتيها. 

   النهي هنا تن موا أي النصسارى و س  قولسهللا في سا صسيوم (ولتهسدن أقسر م مسودأي للسذين ويف هذا ما ينبهللا تل  وجهللا اجل ل  
آمنوا الذين قالوا إان ،صارى). و  ش  أن اوية ،زلست  عسد تسزوأي  بسوخ أو قر سا، وقسد أصسبح املسسل ون جمساورين ختسوي  سمد 

ودئ، وأن آخسر تسزي أن يسوايل ،صسرا،يا ك سا ،صارى العرب. وتن السدي أن  عض املسل    عد يوي أحسد تسزي أن يسوايل يهس
 صيوم، في ون نيكر النصارى تري إدماك. 
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وتقبسهللا  قولسهللا ( عذسهم أوليساء  عسض) أي أ سم أجسدر  و يسة  عذسهم  عذسا، أي  و يسة كس: فريسمل مسنهم  عسض أهس: فريقسسهللا،   

فساف  يسنهم، ولسي  املعسىن أن اليهسود أوليساء النصسارى. ألن ك: فريسمل مسنهم  تقسارب أفسراده يف األخسمف واألت سال فيسسه: الو 
و نوين ( عض)  نوين توض، أي أولياء  عذهم. وهذا كناية تن ،في موا وم امل من  وتن  ي امل من  تن مسوا أي فريسمل 

 منه ا. 
دي مسن النصسرال والع سس  والو يسة هنسا و يسة املسسودأي والنصسرأي و  تمقسة هلسا ابملسسرياث، ولسذل  ي يقس: مالس   توريسسث اليهسو   

أخذا  قول النيب صل  هللا تليهللا وصسلم    يتسوارث أهس: ملتس   . وقسال المسافعي وأ سو حنيفسة  توريسث  عسض أهس: امللس: مسن 
  عض ورأئ ال فر ملة واحدأي أخذا  ناهر هذه اوية، وهو مذهب داود. 

تسو هم يصسري واحسدا مسنهم. جعس: و يستهم موجبسة  وقولهللا (ومن يتوهلم من م فا،هللا منهم)، (من) شر ية  قتذي أن ك: من ي 
كسسون املتسسويل مسسنهم، وهسسذا  نسساهره يقتذسسي أن و يسستهم دخسسول يف ملسستهم، ألن معسسىن البعذسسية هنسسا   يسسستقيم إ  ابل سسون يف 
ىل ديسسنهم. وملسسسا كسسان املسسس من إنيا اتتقسسد تقيسسسدأي اإلميسسان وا بسسسل الرصسسسول وي ينسسافمل كسسسان مسسسل ا   حمالسسسة كا،سست اويسسسة عاجسسسة إ

التووي:، وقد  وهلا املفسرون أبحد  ويل : إما ع س: الو يسة يف قولسهللا (ومسن يتسوهلم) تلس  الو يسة ال املسة السيت هسي الر س  
  دينهم والطعن يف دين اإلصمي، ولذل  قال ا ن تطية: ومن  و هم مبعتقده ودينهللا فهو منهم يف ال فر وا لود يف النار. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



هم) تلسس  التمسسبيهللا البليسسغ، أي فهسسو كواحسسد مسسنهم يف اصسستحقاف العسسذاب. قسسال ا سسن تطيسسة: مسسن وإمسسا  توويسس: قولسسهللا (فا،سسهللا مسسن 
 سو هم أبفعالسهللا مسن العذسد وتسسوه دون معتقسدهم و  إخسمل ابإلميسان فهسو مسسنهم يف املقست واملذمسة الواقعسة تلسيهم آه. وهسسذا 

ل اويسة، فساهلل ي يسرض مسن املسسل   يومينسذ أبن اإلمجال يف قولهللا (فا،هللا مسنهم) مبالغسة يف التحسذير مسن مسوا وم يف وقست ،سزو 
يتولسسوا اليهسسود والنصسسارى، ألن نيلسس  يلبسسسهم ابملنسسافق ، وقسسد كسسان أمسسر املسسسل   يومينسسذ يف حسسريأي إني كسسان حسسوهلم املنسسافقون 

 و عفاء املسل   واليهود واملمركون ف ان من املتع   ف  اجلامعة التهرد تن ك: ما  تطرف منهللا الر ية إليهم. 
وقد ا فمل تل اء السسنة تلس  أن مسا دون الر سا ابل فسر وممسا وم تليسهللا مسن الو يسة   يوجسب ا سروك مسن الر قسة اإلصسممية  

 ول نهللا  مل تنيم، وهو مرا ب يف القوأي عسب قوأي املوا أي وابختمش أحوال املسل  . 
اليت صين: تنها فقهاء تران سة: حم سد املسواف،  وأتنم هذه املرا ب القذية اليت حد ت يف  عض املسل   من أه: تران ة 

وحم د  ن األلرف، وتلي  ن داوود، وحم د اجلعدالة، وحم د الفدار، وتلي القلصادي، وأ و حامد  ن ا سن، وحم د  ن 
رب، صرحو،ة، وحم د املمذايل، وتبد هللا الزليهي، وحم د ا ذاي، وأمحد ا ن تبد اجللي:، وحم د  ن فتح، وحم د  ن تبد ال

وأمحد البقين، تن تصا ة من قواد األ،دل  وفرصا م جلووا إىل صاحب قمستالة   سمد النصسارى   عسد كا نسة  اللسسا،ة  كسذا 
واصتنصسسروا  سسهللا تلسس  املسسسل   واتتصسس وا عبسس: جسسواره وصسس نوا أرض النصسسارى فهسس: حيسس: ألحسسد مسسن املسسسل   مسسساتدوم 

و م إىل ال فار واصتنصارهم  م قد دخلوا  هللا يف وتيد قولهللا  عاىل (ومن وأله: مدينة أو حصن أن عووهم. فوجا وا أبن رك
يتسسوهلم مسسن م فا،سسهللا مسسنهم). ف سسن أتسسا م فهسسو معسس  تلسس  معصسسية هللا ورصسسولهللا، هسسذا مسسا دامسسوا مصسسرين تلسس  فعلهسسم فسسان ات سسوا 

 ورجعوا ت ا هم تليهللا من المقاف وا مش فالواجب تل  املسل   قبوهلم. 
وا م  سسذه اويسة يسسدل تلس  أ سم  ولوهسسا تلس  معسسىن أ،سهللا مسنهم يف اصسستحقاف املقست واملذمسسة، وهسذا السسذي فاصستد هلم يف جس 

فعلوه، وأجاب تنهللا الفقهاء هو أتنم أ،واع املوا أي  عد موا أي ال فر. وأد  درجا  املوا أي املدالطة واملم سة يف التهسارأي 
ملسة. وقسد تامس: النسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم يهسود خيسرب مسساقاأي تلس  وتوها. ودون نيل  ما لسي  مبسوا أي أصسم، وهسو املعا

خن: خيرب، وقد  ينا شيينا مسن  فصسي: هسذا تنسد قولسهللا  عساىل (  يتدسذ امل منسون ال سافرين أوليساء مسن دون املس من ) يف صسورأي 
 آل ت ران. 

تسسس: اليهسسسود والنصسسسارى، وموقسسسل اجل لسسسة ومجلسسسة (إن هللا   يهسسسدي القسسسوي النسسسامل )  سسسذيي: للنهسسسي، وت سسسوي القسسسوي النسسسامل   
 التذييلية يقتذي أن اليهود والنصارى من القوي النامل   طريمل ال ناية. واملراد ابلنامل  ال افرون. 
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وقولسهللا (فسسبى السذين يف قلسسو م مسرض يسسسارتون فسيهم)  فريسسل  السة مسسن مسوا وم أريسسد وصسفها للنسسيب صسل  هللا تليسسهللا وصسسلم   

 أل ا وقعت يف حذر هللا. 
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واملسرض هنسا أ لسسمل تلس  النفساف ك سسا  قسدي يف قولسسهللا  عساىل (يف قلسو م مسسرض) يف صسورأي البقسسرأي. أ لسمل تليسهللا مسسرض أل،سهللا كفسسر  
 مفسد لفميان. 

واملسسارتة  قسسدي شسسرحها يف قولسسهللا  عساىل (  حيز،سس  السسذين يسسسارتون يف ال فسسر). ويف اجملسرور مذسساش حمسسذوش دلسست تليسسهللا   
 ألن املسارتة     ون يف الذوا ، فاملعىن: يسارتون يف شو م من موا وم أو يف ،صروم. القرينة، 

والقول الواقل يف (يقولسون خنمس ) قسول لسسان ألن تبسد هللا  سن أيب  سن صسلول قسال نيلس ، حسسب ا روى تسن تطيسة ا سويف  
أحسد وأ سا ،زلست حس  تسزي رصسول هللا تلس   والزهري وتاصم  ن ت ر  ن قتادأي أن اوية ،زلست  عسد وقعسة  سدر أو  عسد وقعسة

قتال  ين قينقاع. وكان  نو قينقاع أحمفا لعبد هللا  ن أيب  ن صلول ولعبادأي  ن الصامت، فل ا رأى تبادأي منسزع رصسول هللا 
هللا، وكسان تبسد صل  هللا تليهللا وصلم جاء فقال: ئ رصول هللا إل أ رأ إىل هللا من حلف يهود وو  هم و  أوايل إ  هللا ورصول

 هللا  ن أيب حا را فقال: أما أان فم أ رأ من حلفهم فال   د يل منهم إل رج: أخاش الدوا ر. 
وحيت سس: أن ي سسسون قسسسوهلم: خنمسسس  أن  صسسسيبنا دا سسسرأي، قسسسو  ،فسسسيا، أي يقولسسسون يف أ،فسسسسهم. فالسسسدا رأي املدمسسسية هسسسي خمسسسية  

املرض الذي يف قلو م، وتن السدي: أ،سهللا ملسا وقسل ا سزاي يسوي أحسد ا،تقاض املسل   تل  املنافق ، في ون هذا القول من 
فزع املسل ون وقال  عذهم: مخذ من اليهود حلفا ليعا دوان إن أملت  نا قاص ة من قريش. وقال رج:: إل نياهسب إىل 

 نصسسر معسهللا، فنزلسست اليهسودي فسمن فسسآوي إليسهللا وأوسسود معسهللا. وقسال آخسسر: إل نياهسب إىل فسسمن النصسرال ابلمساي فسسآوي إليسهللا وأ
اوية. في ون املرض هنا  سعف اإلميسان وقلسة الثقسة  نصسر هللا، وتلس  هسذا فهسذه اويسة  قسدي ،زوهلسا قبس: ،سزول هسذه السسورأي، 

 فاما أتيد ،زوهلا، وإما أمر  و عها يف هذا املو ل. 
 أ،فسسهم اندمسس ) ي يسد الروايسسة والنساهر أن قولسهللا (فعسسس  هللا أن عم ابلفستح أو أمسسر مسن تنسسده فيصسبحوا تلسس  مسا أصسسروا يف 

 األوىل، وي يد حم لنا فيها: أن القول قول ،فسي. 
والسسدا رأي اصسسم فاتسس: مسسن دار إنيا ت سس  صسسريه، فالسسدا رأي  غسسري ا سسال، وتلسسب إ مقهسسا تلسس   غسسري ا سسال مسسن خسسري إىل شسسر،  

صر إىل هزمية. وقد قالوا يف قولهللا  عساىل ودوا ر الدهر: ،و هللا ودولهللا، قال  عاىل (ويب ص   م الدوا ر) أي  بدل حال م من ،
(تلسيهم دا سرأي السسوء) إن إ سافة (دا سرأي) إىل (السسوء) إ سافة  يسان. قسال أ سو تلسي الفارصسي: لسو ي  ذسف السدا رأي إىل السسوء 

 ترش منها معناه. وأص:  ،يثها لل رأي مث تلبت تل  التغري مملمة لصبغة التو،يث. 
اجل هور (يقول)  دون واو يف أولهللا تل  أ،هللا اصتينناش  يال جواب لس ال من يسسول: مسانيا وقولهللا (يقول الذين آمنوا) قرأه  

 يقول الذين آمنوا حينينذ. 
أي إنيا جسساء الفسستح أو أمسسر مسسن قسسوأي املسسسل   ووهسسن اليهسسود يقسسول السسذين آمنسسوا. وقسسرأ تاصسسم، ومحسسزأي، وال سسسا ي، وخلسسف  

، وقرأه أ و ت رو، ويعقوب ابلواو أيذا و نصب (يقول) تطفا تل  (ويقول) ابلواو و رفل (يقول) تطفا تل  (فعس  هللا)
 (أن عم). وا صتفهاي يف (أه  ء) مستع : يف التعهب من ،فاقهم. 

و(ه  ء) إشارأي إىل  ا فة مقدرأي ا صول يوي حصول الفستح، وهسي  ا فسة السذين يف قلسو م مسرض. والنساهر أن (السذين)  
فهاي للتعهسب، وحمس: العهسسب هسو قسس هم أ سم معهسم، وقسد دل هسذا التعهسب تلسس  أن هسو ا سرب تسن (هس  ء) ألن ا صست

 امل من  ينهر هلم من حال املنافق  يوي إ يان الفتح ما يفتذح  هللا أمرهم فيعهبون من حلفهم تل  اإلخمص لل  من . 
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 1154صفحة : 
 
واملمسسقة ومنتهس  الطاقسة، وفعلسسهللا ك نسل. مث أ لسمل تلسس  وجهسد األميسان  فستح اجلسسيم أقواهسا وأتلنهسا، وحقيقسسة اجلهسد التعسب   

أشسسد الفعسس: و ايسسة قو سسهللا ملسسا  سس  المسسدأي واملمسسقة مسسن اململمسسة، وشسساع نيلسس  يف كممهسسم مث اصسستع : يف اويسسة يف معسسىن أوكسسد 
إ سسمف األميسسان وأتلنهسسا، أي أقسسس وا أقسسوى قسسسم، ونيلسس  ابلتوكيسسد والت ريسسر وتسسو نيلسس  ممسسا يغلسس   سسهللا الي سس  ترفسسا. وي أر 

اجلهد تل  هذا املعىن في ا قب: القرآن. وا،تصب (جهد) تل  املفعوليسة املطلقسة أل،سهللا ة سافتهللا إىل (األميسان) صسار مسن ،سوع 
الي   ف ان مفعو  مطلقا مبينا للنوع. ويف ال ماش يف صورأي النور جعلهللا مصدرا  سد  مسن فعلسهللا وجعس: التقسدير: أقسس وا 

حسسذش الفعسس: وجعسس: املفعسسول املطلسسمل تو سسا تنسسهللا قسسدي املفعسسول املطلسسمل تلسس  املفعسسول  سسهللا  ابهلل اهسسدون أميسسا م جهسسدا، فل سسا
 وأ يف إليهللا. 

ومجلة (حبطت أت اهلم) اصتينناش، صواء كا،ت من كمي الذين آمنوا فت ون من احمل ي ابلقول، أي كا،ت من كسمي هللا   
 (فوولين  حبطت أت اهلم يف الد،يا واوخرأي) يف  عاىل فم   و،هللا. وحبطت معناه  لفت وفسد ، وقد  قدي يف قولهللا  عاىل

 صورأي البقرأي. 
(ئ أيها الذين أمنوا من ير دد من م تن دينهللا فسسوش عم هللا  قسوي حيسبهم وحيبو،سهللا أنيلسة تلس  املس من  أتسزأي تلس  ال سافرين  

[)  قذس  حتسذيرهم مسن 54م]ااهدون يف صبي: هللا و  وافون لومة   م نيلس  فذس: هللا ي  يسهللا مسن يمساء وهللا واصسل تلسي
أتدا هم يف الدين، و نيبهم أصباب الذعف فيهللا، فوقب: تل   نبيههم إىل أن نيل  حرص تل  صمحهم يف مملمة الدين 
والذب تنهللا، وأن هللا   ينالهللا ،فل من نيل ، وأ م لو ار سد مسنهم فريسمل أو ،فسر ي يذسر هللا شسيينا، وصسي ون هلسذا السدين أ بساع 

نهللا من صد، وهذا كقولهللا  عاىل (إن   فروا فان هللا تسين تسن م و  ير س  لعبساده ال فسر)، وقولسهللا (مينسون وأ،صار وإن صد ت
 تلي  أن أصل وا ق:   متنوا تلي إصمم م  : هللا مين تلي م أن هداكم لفميان إن كنتم صادق ). 

مجلسة (إمنسسا ولسسي م هللا)، دتسست  تبا سسها  فه لسة (ئ أيهسسا السسذين آمنسسوا مسن ير سسدد مسسن م) اأ معب سسة  س  مسسا قبلهسسا و سس  
مناصبة اإل،ذار يف قولهللا (ومن يتوهلم من م فا،هللا منهم). فتعقيبها  ذا ا تباض إشارأي إىل أن اختساني اليهسود والنصسارى أوليساء 

ينسسس: تسسن نيريعسة لمر سسداد، ألن اصسست رار فريسسمل تلس  مسسوا أي اليهسسود والنصسسارى مسن املنسسافق  و سسعفاء اإلميسسان ومس  منسسهللا أن 
 اإلميان فريمل. وأ،بو املبددين  عفاء اإلميان أبن اإلصمي تين تنهم إن تزموا تل  ا ر داد إىل ال فر. 

وقسسرأ انفسسل، وا سسن تسسامر، وأ سسو جعفسسر (مسسن ير سسدد)  سسدال  تلسس  فسس  اإلدتسساي، وهسسو أحسسد وجهسس  يف مثلسسهللا، وهسسو لغسسة أهسس:  
مساي. وقسرأ البساقون  سدال واحسدأي ممسددأي ابإلدتساي، وهسو لغسة ا هال، وكذل  هو مرصوي يف مصحف املدينسة ومصسحف ال

متيم. و فستح تلس  السدال فتحسة ختلسص مسن التقساء السساكن   فسة الفستح، وكسذل  هسو مرصسوي يف مصسحف م سة ومصسحف 
 ال وفة ومصحف البصرأي. 
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يطلسسمل السسرد مبعسسىن التصسسيري وا ر سسداد مطسساوع السسرد، والسسرد هسسو اإلرجسساع إىل م سسان أو حالسسة، قسسال  عسساىل (ردوهسسا تلسسي). وقسسد  
(ومن م من يرد إىل أرنيل الع ر). وقد لوح  يف إ مف اصم ا ر داد تل  ال فر  عد اإلصمي ما كا،وا تليهللا قب: اإلصسمي 

 من المرخ وتريه، مث تلب اصم ا ر داد تل  ا روك من اإلصمي ولو ي يسبمل لل ر د تنهللا اختاني دين قبلهللا. 
قوي) اأ جواب المرل، وقد حذش منها العا د تل  المرل ا مسي، وهو وتد أبن هذا السدين ومجلة (فسوش عم هللا   

  يعدي أ باتا  ررأي خملص . ومعىن هذا الوتد إظهار ا صتغناء تن السذين يف قلسو م مسرض وتسن املنسافق  وقلسة ا كسباث 
ول واملس من  ا سمل أبن هللا يعو سهم ابملر سدين خسريا  م، كقولهللا  عاىل (لسو خرجسوا فسي م مسا لادوكسم إ  خبسا ) و ط س  الرصس

 منهم. فذل  هو املقصود من جواب المرل فاصتغين تنهللا  ذكر ما يتذ نهللا حج كان للمرل جواابن. 
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تسسن ويف ،سزول هسذه اويسة يف أواخسر حيسساأي الرصسول صسل  هللا تليسهللا وصسسلم إميساء إىل مسا صسي ون مسن ار سسداد كثسري مسن العسرب   

اإلصمي مث: أصحاب األصود العنسي ابلي ن، وأصحاب  لحة  ن خويلسد يف  سين أصسد، وأصسحاب مسسيل ة ا سن حبيسب 
ا نفي ابلي امة. مث إىل ما كان  عد وفاأي الرصول صل  هللا تليهللا وصلم من ار داد قبا : كثسريأي مثس: فسزارأي وتطفسان و سين متسيم 

اجد: مسسهد املدينسة ومسسهد م سة ومسسهد  جس ا    يف البحسرين  أي مسن وكندأي وتوهم. قي:: ي يبمل إ  أه:  م ة مسس
 أه: املدن اإلصممية يومينذ  . وقد صدف هللا وتده و،صر اإلصمي فوخلفهللا أجيا  متوصلة فيهللا قا  ة  نصر هللا. 

لسهللا ولل س من  ا سسري وقولسهللا (عم هللا  قسوي)، اإل يسان هنسا اإلاساد، أي يوجسد أقوامسا   بساع هسذا السدين  قلسوب حتبسهللا و لسب   
و سسذود تسسنهم أتسسداءهم، وهسس  ء القسسوي قسسد ي و،سسون مسسن ،فسس  السسذين ار سسدوا إنيا رجعسسوا إىل اإلصسسمي خالصسسة قلسسو م ممسسا كسسان 
وامرها من اإلتراض مث: معنم قبا : العسرب وصسادوم السذين رجعسوا إىل اإلصسمي  عسد السردأي لمسن أيب   سر، فسان جم سوتهم 

فصح أن ي و،سوا ممسن تلسهللا لفس  ( قسوي)، وحتقسمل فسيهم الوصسف وهسو حمبسة هللا إئهسم وحمبستهم ر سم تري جم وع الذين ار دوا، 
ودينهللا، فان احملبت   تبعان  غري أحوال القلسوب    غسري األشسداص فسان ت سرو  سن معسد ي سرب السذي كسان مسن أكسرب تصساأي 

 الردأي أصبح من أكرب أ،صار اإلصمي يف يوي القادصية، وه ذا. 
قولهللا ( قوي) األقواي الذين دخلوا يف اإلصمي  عد نيل  مث: ترب الماي من الغساصنة، وترب العراف و،بطهم، ودخ: يف  

وأهسس: فسسارم، والقسسب ، والرب سسر، وفرتسسة إصسسبا،ية، وصسسقلية، وصسسردا،ية، وختسسوي فرا،سسسا، ومثسس: السسبخ واملغسسول، والتتسسار، واهلنسسد، 
ا شسون تنسيم يف خدمسة اإلصسمي و وصسيل ممل تسهللا ابلفتسو  و ييسده ابلعلسوي والص ، واإلتريمل، والروي، من األمم اليت كان هل

و،مسر حذسار هللا  س  األمسسم العني سة، ف س: أمسة أو فريسسمل أو قسوي حتقسمل فسسيهم وصسف (حيسبهم وحيبو،سهللا أنيلسسة تلس  املس من  أتسسزأي 
امل منسسون السذين كسسا،وا مسسن قبسس:  تلس  ال سسافرين ااهسسدون يف صسبي: هللا و  وسسافون لومسسة   سسم) فهسم مسسن القسسوي املنسوه  سسم؛ أمسسا

 و بتوا فوولين  أتنم شوان وأقوى إمياان فواتهم امل يدون لرافا  ووحداان. 
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وحمبة هللا تبده ر اه تنهللا و يسري ا ري لهللا، وحمبة العبد ر هللا ا،فعال النف  تو  عني هللا واأل،   سذكره وامتثسال أمسره والسدفاع  
تن ة هللا  عاىل و،ع هللا حج  ت  ن من قلبهللا، ف نم ها الس ل والتصور.  تن دينهللا. فهي صفة حتص: للعبد من كثرأي  صور

وليست هي ك حبة اصتحسان الذا ، أ   رى أان تب النيب صل  هللا تليهللا وصلم من كثرأي ما ،س ل من فذا لهللا وحرصهللا 
ا هللا وهديسسهللا، وكسسذل  تسسب تلسس  خسسريان يف السسد،يا واوخسسر، و قسسوى هسسذه احملبسسة مبقسسدار كثسسرأي ممارصسسة أقوالسسهللا ونيكسسر تا لسسهللا و صسسرف

ا لفاء األر عة ل ثرأي ما ،س ل من حبهم الرصول ومن  ذهلم تاية النصح يف خري املسل  ، وكذل  تب حامتا ملا ،سس ل 
من كرمهللا. وقد قالت هند  نت تتبة امسرأأي أيب صسفيان لرصسول هللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم: مسا كسان أهس: خبساء أحسب إيل مسن 

 وقد أصبحت وما أه: خباء أحب إيل من أن يعزوا من أه: خبا  . أن يذلوا من أه: خبا   
واألنيلة واألتزأي وصسفان متقسا من وصسف   سا القسوي ابخستمش املتعلسمل   سا، فاألنيلسة مجسل السذلي: وهسو املوصسوش ابلسذل.  

 عسض التفاصسري: السذل والذل  ذم الذال و  سرها اهلوان والطاتة، فهو  د العز (ولقد ،صركم هللا  بسدر وأ،ستم أنيلسة). ويف 
 ذسم السذال  سد العسسز و  سسر السذال  سسد الصسعو ة، و  يعسرش هلسذه التفرقسسة صسند يف اللغسة. والسسذلي: مجعسهللا األنيلسة، والصسسفة 
 الذل (واخفض هل ا جنا  الذل من الرمحة). ويطلمل الذل تل  ل  اجلا،ب والتوا ل، وهو جمال، ومنهللا ما يف هذه اوية. 

ل  اجلا،ب و و ينة ال نف، وهو شدأي الرمحة والسعي للنفل، ولذل  تلمل  هللا قولهللا (تلس  املس من ).  فاملراد هنا الذل مبعىن 
 ولتذ   (أنيلة) معىن ممفق  حا،  تدي  عل  دون المي، أو ملماكلة (تل ) الثا،ية يف قولهللا (تل  ال افرين). 

: ما يف  باع العرب من القوأي صار العز يف كممهسم واألتزأي مجل العزيز فهو املتصف ابلعز  وهو القوأي وا صتقمل، وألج 
 يدل تل  معىن ا تتداء  ، ففي املث:  من تز  ز  . وقد أصبح الوصفان متقا ل ، فلذل  قال الس وأل أو ا ار ي:  

 
 1156صفحة : 

 
            

ا  الوصسف  املتقسا ل  للقسوي صسناتة تر يسة وما  ران أان قلي: وجاران                      تزيز وجار األكثرين نيلي: وإ بس  
 ديعية، وهي املس اأي الطباف، و لغاء العرب يغر ون  ا، وهي تزيزأي يف كممهم، وقد جاء كثري منها يف القسرآن. وفيسهللا إميساء 

صسهية  إىل أن صفاوم  سريها آراؤهم ا صيفة فليسوا مندفع  إىل فع: ما إ  تن  صريأي، وليسوا ممن  نبعسث أخمقسهللا تسن
واحدأي أبن ي سون لينسا يف كس: حسال، وهسذا هسو معسىن ا لسمل األقسوي، وهسو السذي ي سون يف كس: حسال مبسا يم سم نيلس  ا سال، 

 قال:          
حليم إنيا ما ا لم لين أهسلسهللا                      مل ا لم يف ت  العدو مهيب وقسال  عساىل (أشسداء تلس  ال فسار رمحساء   

  ينهم). 
ااهدون يف صبي: هللا) صفة جللثة، وهي من أكرب العمما  الدالة تل  صدف اإلميسان. واجلهساد: إظهسار اجلهسد، وقولهللا (  

أي الطاقة يف دفاع العدو، و اية اجلهد التعرض للقت:، ولذل  جيء  سهللا تلس  صسيغة مصسدر فاتس: أل،سهللا ينهسر جهسده ملسن 
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وهسسي تسسدي ا سسوش مسسن املممسسة، أي يف أمسسر السسدين، ك سسا هسسو  ينهسسر لسسهللا مثلسسهللا. وقولسسهللا (و  وسسافون لومسسة   سسم) صسسفة را عسسة،
 السياف. 

واللومسة الواحسدأي مسسن اللسوي. وأريسد  سسا هنسا مطلسسمل املصسدر، كساللوي أل سسا ملسا وقعسست يف صسياف النفسي فع سست لال منهسا معسسىن  
ال  يف ت سوي اإل بسا ،  الوحدأي ك ا يزول معىن اجل ل يف اجل ل املع م  دخول ال اجلنسية ألن ( ) يف ت وي النفي مثس: 

أي   وسسافون مجيسسل أ،سسواع اللسسوي مسسن مجيسسل الم  سس  إني اللسسسوي منسسهللا: شسسديد، كسسالتقريل، وخفيسسف؛ والم  سسون: مسسنهم الم سسسم 
املديسسف، وا بيسسب: فنفسس  تسسنهم خسسوش مجيسسل أ،سسواع اللسسوي. ففسسي اجل لسسة  م سسة ت ومسسا : ت سسوي الفعسس: يف صسسياف النفسسي، 

إليهللا. وهذا الوصف تممة تلس  صسدف إميسا م حسج خسال  قلسو م عيسث   يصسرفهم تنسهللا  وت وي املفعول، وت وي املذاش
 شيء من اإلتراء واللوي ألن ا ،صياع لل مي آية  عف اليق  والعزمية. 

وي يسزل اإلتسراض تسن مسسمي الم  س  تممسة تلسس  الثقسة ابلسنف  وأصسسالة السرأي. وقسد تسسد فقهساؤان يف وصسف ا لقا سسي أن  
 فا ابلم  ة تل  أحد  ويل  يف تبارأي املتقدم ، واحت ال التوويل  دلي: تل  اتتبار كليه ا شرتا. ي ون مستد

 ومجلة (نيل  فذ: هللا ي  يهللا من يماء)  ذيي:. واصم اإلشارأي إشارأي إىل جم وع صفا  ال  ال املذكورأي.  
 يا،هللا تند قولهللا  عاىل (قس: إن الفذس:  يسد هللا  و(واصل) وصف ابلسعة، أي تدي  اية التعلمل  صفا هللا نيا  التعلمل، و قدي 

 ي  يهللا من يماء وهللا واصل تليم) يف صورأي آل ت ران. 
[ ومن يتول هللا ورصولهللا والسذين 55(إمنا ولي م هللا ورصولهللا والذين أمنوا الذين يقي ون الصلوأي وي  ون الزكوأي وهم راكعون] 

ولسي م هللا ورصسسولهللا) إىل آخرهسسا متصسسلة إل لسسة (ئ أيهسسا السسذين آمنسسوا   [) مجلسسة (إمنسسا 56أمنسوا فسسان حسسزب هللا هسسم الغسسالبون]
 تدسسذوا اليهسسود والنصسسارى أوليسساء  عذسسهم أوليسساء  عسسض) ومسسا  فسسرع تليهسسا مسسن قولسسهللا (فسسبى السسذين يف قلسسو م مسسرض إىل قولسسهللا 

 سة، مث ا صس: ال سمي فوصبحوا خاصرين). وقعست مجلسة (ئ أيهسا السذين آمنسوا مسن ير سدد مسن م تسن دينسهللا)  س  اوئ  معب 
إل لة (إمنا ولي م هللا ورصولهللا). ف وقل هسذه اجل لسة موقسل التعليس: للنهسي، ألن و يستهم هلل ورصسولهللا مقسررأي تنسدهم ف سن كسان 
هللا وليهللا     ون أتداء هللا أولياءه. و فيد هذه اجل لة  كيدا للنهي تن و ية اليهود والنصارى. وفيهللا  نويهللا ابمل من  أب م 

ياء هللا ورصولهللا  طريقة  كيد النفي أو النهي ابألمسر  ذسده، ألن قولسهللا (إمنسا ولسي م هللا ورصسولهللا) يتذس ن أمسرا  تقريسر هسذه أول
 الو ية ودوامها، فهو خرب مستع : يف معىن األمر، والقصر املستفاد من (إمنا) قصر صفة تل  موصوش قصرا حقيقيا. 

نسوا أن املسس من   عذسهم أوليساء  عسسض، كقولسهللا  عساىل (وامل منسسون وامل منسا   عذسسهم ومعسىن كسون السسذين آمنسوا أوليساء للسسذين آم 
 أولياء  عض). 

 وإجراء صفيت (يقي ون الصمأي وي  ون الزكاأي) تل  الذين آمنوا للثناء تليهم، وكذل  مجلة (وهم راكعون).  
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اجل لسة أ سسا تس  معسىن قولسسهللا (يقي سون الصسمأي)، إني املسسراد وقولسهللا (وهسم راكعسون) معطسسوش تلس  الصسلة. وظسساهر معسىن هسذه   
ب(راكعون) مصلون   آ ون ابجلزء من الصمأي املس   ابلركوع. فوجهللا هذا العطف: إمسا أبن املسراد ابلركسوع ركسوع النوافس:، 

 مسيسسة مسسن السسدواي أي السسذين يقي سسون الصسسلوا  ا  سس  املفرو سسة ويتقر سسون ابلنوافسس:؛ وإمسسا املسسراد  سسهللا مسسا  سسدل تليسسهللا اجل لسسة ا
والثبسسا ، أي السسذين يسسدميون إقامسسة الصسسمأي. أب سسم ي  سسون الزكسساأي مبسسادرأي ابلتنويسسهللا ابلزكسساأي، ك سسا هسسو دأب القسسرآن. وهسسو السسذي 
اصتنبطهللا أ و   ر ر سي هللا تنسهللا إني قسال  ألقسا لن مسن فسرف  س  الصسمأي والزكساأي  . مث أ سىن هللا تلسيهم أب سم   يتدلفسون تسن 

 لواو تا فة صفة تل  صفة واول أن  ع: اجل لة حا . ويراد ابلركوع ا موع. أداء الصمأي؛ فا
ومن املفسرين من جع: (وهم راكعون) حا  من   ري (ي  ون الزكاأي). ولي  فيهللا معىن، إني      الزكاأي يف حالة الركوع،   

صح شيء منها ابل لية لذعف أصا،يدها وركبوا هذا املعىن تل  خرب  عدد  روائ هللا وكلها  عيفة. قال ا ن كثري: ولي  ي
وجهالة رجاهلا. وقال ا ن تطية: ويف هذا القسول، أي الروايسة، ،نسر، قسال: روى ا ساكم وا سن مردويسهللا: جساء ا سن صسمي  أي 
تبد هللا  و،فر من قومهللا الذين آمنوا  أي من اليهود  فم وا للرصول صل  هللا تليسهللا وصسلم  عسد منسالهلم ومنا سذأي اليهسود هلسم 

نزلت (إمنا ولي م هللا ورصولهللا) مث إن الرصول خرك إىل املسهد فبصر  سا :، فقال لهللا: ه: أتطاخ أحد شيينا، فقال: ،عم ف
خاث فذة أتطا،يهللا نيل  القا م يصلي، وأشار إىل تلي، ف رب النيب صل  هللا تليهللا وصلم، و،زلت هذه اوية، فتمها رصول 

 :: ،زلت يف املهاجرين واأل،صار. هللا. وقي:: ،زلت يف أيب   ر الصديمل. وقي
 وقولهللا (فان حزب هللا هم الغالبون) دلي: تل  جواب المرل  ذكر تلة اجلواب كو،هللا قي:: فهم الغالبون أل م حزب هللا.  
هللا (ئ أيها الذين أمنوا    تدذوا الذين اختذوا دين م هزوا ولعبا من الذين أو وا ال تب مسن قسبل م وال فسار أوليساء وا قسوا  

[) اصستينناش هسو  كيسد 58[ وإنيا انديتم إىل الصلوأي اختذوها هسزوا ولعبسا نيلس  أب سم قسوي   يعقلسون]57إن كنتم م من ]
لبعض مذ ون ال مي الذي قبلهللا، فان قولهللا (ئ أيها الذين آمنوا    تدذوا اليهود والنصارى أولياء) حتذير من موا أي أه: 

ه اوية حتذير من موا أي اليهود واملمرك  الذين ابملدينة، و  مسدخ: للنصسارى فيهسا، إني ال تاب لينهر متيز املسل  . وهذ
 ي ي ن يف املدينة ،صارى فيهزأوا ابلدين. 

وقد تدل تسن لفس  اليهسود إىل املوصسول والصسلة وهسي (السذين اختسذوا ديسن م هسزؤا) اأ ملسا يف الصسلة مسن اإلميساء إىل  عليس:  
 موجب النهي. 

و مسسا تليسسهللا املسسرء مسسن تقا سسد وأت سسال انشسسينة تسسن العقيسسدأي، فهسسو تنسسوان تقسس: املتسسدين ورا سسد أمالسسهللا وابتسسث أت السسهللا، والسسدين هسس 
فالذي يتدذ ديسن امسرع هسزؤا فقسد اختسذ نيلس  املتسدين هسزؤا ورمقسهللا  عس  ا حتقسار، إني تسد أتنسم شسيء تنسده صسدرية، ف سا 

 أي، ألن شسسرل املسسوا أي الت ا سس: يف التف سسري، وألن ا صسستهزاء دون نيلسس  أوىل. والسسذي يرمسسمل  سسذا ا تتبسسار لسسي  جسسديرا ابملسسوا
 وا صتدفاش احتقار، واملودأي  ستدتي  عنيم الودود. 

وأريد ابل فسار يف قولسهللا (وال فسار) املمسركون، وهسذا اصسطم  القسرآن يف إ سمف لفس  ال فسار. واملسراد  سذل  املمسركون مسن  
رفاتسة  سن ليسد، وصسويد  سن ا سارث، فقسد كسان  عسض املسسل   يوادمهسا اتسبارا  أه: املدينة الذين أظهروا اإلصمي ،فاقا مث:

 ناهر حاهل ا. روي تن ا ن تبام: أن قوما من اليهود واملمرك   ح وا من املسل   وقست صسهودهم. وقسال ال لسيب:  
 وية. كا،وا إنيا اندى منادي رصول هللا قالوا: صيا  مث: صيا  العري، و ذاح وا، فو،زل هللا هذه ا
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وقرأ اجل هور (وال فسار) ابلنصسب تطفسا تلس  (السذين اختسذوا ديسن م) املبس   قولسهللا (مسن السذين أو سوا ال تساب مسن قسبل م).  
وقرأ أ سو ت سرو، وال سسا ي، ويعقسوب (وال فسار) اب فسض تطفسا تلس  (السذين أو سوا ال تساب مسن قسبل م)، ومسآل القسراء   

 واحد. 
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وا هللا إن كنتم مس من ) أي احسذروه ابمتثسال مسا  ساكم تنسهللا. ونيكسر هسذا المسرل اصستنهاض لله سة يف ا ،تهساء، وقولهللا (وا ق  

وإهلسساب لنفسسوم املسس من  لينهسسروا أ سسم م منسسون، ألن شسسون املسس من ا متثسسال. ولسسي  للمسسرل مفهسسوي هنسسا، ألن ال سسمي إ،مسساء 
ابلتصسديمل، نيلسس  ألن ،فسسي التقسسوى   ينفسي اإلميسسان تنسسد مسسن وألن خسرب كسسان لقسسب   مفهسسوي لسهللا إني ي يقصسسد  سسهللا املوصسسوش 

 يعتد  ل من تل اء اإلصمي الذين فه وا مقصد اإلصمي يف جامعتهللا حمل الفهم. 
وإنيا أريد ابملوا أي املنهي تنهسا املسوا أي التامسة مبعسىن املوافقسة يف السدين فساألمر ابلتقسوى، أي ا سذر مسن الوقسوع في سا  سوا تنسهللا  

م من   وجهللا ظاهر. وا اص: أن اوية مفسرأي أو م ولة تل  حسب ما  قدي يف صالفتها (ومن يتوهلم من م  معلمل   و م
 فا،هللا منهم). 

والنداء إىل الصمأي هو األنيان، وما تسرب تنسهللا يف القسرآن إ  ابلنسداء. وقسد دلست اويسة تلس  أن األنيان شسيء معسروش، فهسي  
 ،هللا شرع ابلسنة. م يدأي ملمروتية األنيان وليست ممرتة لهللا، أل

وقولهللا (نيل  أب م قوي   يعقلون) حتقري هلم إني لي  يف النداء إىل الصمأي ما يوجب ا صتهزاء؛ فهعلهللا موجبا لمصستهزاء   
 صدافة لعقوهلم. 

[ قس: هس: 59(ق: ئ أه: ال تب ه:  نق ون منا إ  أن أمنا ابهلل وما أ،زل إلينا وما أ،سزل مسن قبس: وأن أكثسركم فاصسقون] 
،بين م  مر من نيلس  مثو سة تنسد هللا مسن لعنسهللا هللا وتذسب تليسهللا وجعس: مسنهم القسردأي وا نسالير وتبسد الطساتو  أولينس  شسر أ

[) هسذه اجل س: معب سة  س  مسا  قسدمها و س  قولسهللا (وإنيا جساؤوكم). و  يتذسح معسىن 60م ساان وأ سلوا تسن صسوء السسبي:]
هللا الصمأي والسمي أبن يواجههم  غلي  القول مل أ،هللا القا : (  حيب اوية أث و و  وينهر الداتي إىل أمر هللا رصولهللا تلي

هللا اجلهر ابلسوء من القول إ  من ظلسم) والقا س: (و   سادلوا أهس: ال تساب إ  ابلسيت هسي أحسسن إ  السذين ظل سوا مسنهم) 
فذكر الواحدي وا ن جريسر تسن  إ   عد معرفة صبب ،زول هذه اوية، فيعلم أ م قد ظل وا  طعنهم يف اإلصمي واملسل  .

ا ن تبام قال: جاء ،فر من اليهود فسيهم أ سو ئصسر  سن أخطسب، ورافسل  سن أيب رافسل، وتسالر، وليسد، وخالسد، وألار  سن أيب 
ألار، وأشسيل، إىل النسيب فسسولوه ت سن يس من  سهللا مسن الرصس:، فل سا نيكسر تيسس   سن مسرمي قسالوا:   ،س من مبسن آمسن  عيسسس  و  

ن دين م وما ،علم أه: دين أق: حنا يف الد،يا واوخرأي من م، فو،زل هللا (ق: ئ أه: ال تاب ه:  نق سون ،علم دينا شرا م
منسا إ  أن آمنسا ابهلل إىل قولسهللا وأ سس: تسن صسواء السسبي:). فدسسص  سذه اجملادلسة أهس: ال تسساب ألن ال فسار    سنهض تلسسيهم 

وصول وصلتهللا يف قولهللا (من لعنهللا هللا وتذب تليسهللا) اويسة. حهتها، وأريد من أه: ال تاب خصوص اليهود ك ا ينب   هللا امل
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وكا،ت هذه اجملادلة هلم أبن مسا ينق و،سهللا مسن املس من  يف ديسنهم إنيا  ملسوا   اسدون إ  اإلميسان ابهلل ومبسا تنسد أهس: ال تساب 
 ولئدأي اإلميان مبا أ،زل تل  حم د صل  هللا تليهللا وصلم. 

ار دل تليسسهللا ا صسستثناء، والتعهسسب دل تليسسهللا أن مفعسسو   ( نق سسون) كلهسسا حمامسسد   وا صسستفهاي إ، سساري و عهسسيب. فاإل، سس 
حيمل ،ق ها، أي    دون شيينا  نق و،هللا تري ما نيكر. وك: نيل  لي  حقيقا أبن ينقم. فوما اإلميان ابهلل وما أ،سزل مسن قبس: 

،سزل إىل حم سد ف سذل ، ألن نيلس  شسسيء فنساهر أ سم ر سوه أل،فسسهم فسم ينق و،سهللا تلس  مسن مسا لهم فيسهللا، وأمسا اإلميسان مبسا أ
ر يهللا املسل ون أل،فسهم ونيل    يهم أه: ال تاب، ودتا الرصسول إليسهللا أهس: ال تساب ف سن شساء مسنهم فليس من ومسن شساء 

 فلي فر، ف ا وجهللا النقم منهللا. وتدي فع: ( نق ون) اىل متعلقهللا عرش (من)، وهي ا تدا ية. وقد يعدى عرش (تل ). 
  (وأن أكثركم فاصقون) فقرأه مجيل القراء  فتح مهزأي (أن) تل  أ،هللا معطوش تل  (أن آمنا ابهلل). وأما تطف قولهللا  عاىل 
وقسسد حتسسري يف  ويلهسسا املفسسسرون  قتذسساء ظاهرهسسا فسسسمل أكثسسر املدسسا ب  مسسل أن نيلسس    يعسسبش  سسهللا أهلسسهللا، وتلسس   قسسدير  

فيسسهللا، وتلسس   قسسدير أن ي سسون ممسسا يسسنقم تلسس  املسس من  اتسسبافهم  سسهللا فسسذل  لسسي  ممسسا يسسنقم تلسس  املسس من  إني   ت سس: لل سس من  
 فلي  ،ق هللا تليهم مبح: لف، ار والتعهب الذي هو صياف ال مي. 
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فسسذهب املفسسسرون يف  ويسس: موقسسل هسسذا املعطسسوش مسسذاهب شسسج، فقيسس:: هسسو تطسسف تلسس  متعلسسمل (آمنسسا) أي آمنسسا ابهلل،   

ين األمرين. وهذا يفيت معسىن اإل، سار التعهسيب ألن اتتقساد املس من  كسون أكثسر و فسمل أكثركم، أي  نق ون منا جم وع هذ
املدا ب  فاصقون اع: املدا ب  معذورين يف ،ق هللا فم يتعهسب منسهللا و  ين سر تلسيهم ،ق سهللا، ونيلس  وسالف السسياف مسن 

كاجل ل  س  الذسب والنسون، فهسذا  كيد الميء مبا يمبهللا  ده فم يلتينم مل املعطوش تليهللا، فاجل ل    املتعا ف  حينينذ  
 وجهللا  عيد. 

وقيسس:: هسسو معطسسوش تلسس  املسسستثىن، أي مسسا  نق سسون منسسا إ  إميا،نسسا وفسسسمل أكثسسركم، أي  نق سسون ختسسالف حالينسسا، فهسسو ،قسسم  
حسد، ولذل  حسسن موقسل اإل، سار التعهسيب. وهسذا الوجسهللا نيكسره يف ال مساش وقدمسهللا وهسو حيسسن لسو ي   سن كل سة (منسا) 

 ال    ينقم من امل من ، إني لي  من فعلهم ول ن من مصادفة الزمان. ألن اختمش ا 
وقيسس:: حسسذش جمسسرور دل تليسسهللا املسسذكور، والتقسسدير: هسس:  نق سسون منسسا إ  اإلميسسان أل، سسم جسسا رون وأكثسسركم فاصسسقون، وهسسذا   

 تري مر ي . ختريج تل  أصلوب تري معهود، إني ي يعرش حذش املعطوش تليهللا يف مث: هذا. ونيكر وجهان آخران 
والسذي ينهسر يل أن ي سون قولسهللا (وأن أكثسركم فاصسقون) معطوفسا تلسس  (أن آمنسا ابهلل) تلس  مسا هسو املتبسادر وي سون ال سسمي  

و  ا، أي  نق ون منا أ،نا آمنا كاميا، م وصدقنا رصل م وكتب م، ونيلس  ،ق سهللا تهيسب وأ،نسا آمنسا مبسا أ،سزل إلينسا ونيلس    
كم فاصسسقون، أي وتسسن صسسا ون، أي هسسذا ،قسسم حسسسد، أي وتسسن   منلسس  ل سسم أن   و،سسوا يه  سسم. و نق سسون منسسا أن أكثسسر 
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صسسا  . فنهسسر  قرينسسة السسته م فصسسار يف ا صسستفهاي إ، سسار فتعهسسب فسسته م،  ولسسد  عذسسها تسسن  عسسض وكلهسسا متولسسدأي مسسن 
 ش. اصتع ال ا صتفهاي يف جمالا هللا أو يف معان كنا ية، و ذا ي  : الوجهللا الذي قدمهللا صاحب ال ما

مث ا رد يف الته م  م والعهب من أفن رأيهم مل  ذكريهم مبساويهم فقال (ق: ه: أ،بين م  مر من نيل  مثو ة تند هللا)  
اأ. وشسسر اصسسم  فذسسي:، أصسسلهللا أشسسر، وهسسو للسسزئدأي يف الصسسفة، حسسذفت مهز سسهللا ختفيفسسا ل ثسسرأي ا صسستع ال، والسسزئدأي  قتذسسي 

هلم ح  من المر، وإمنا جرى هذا و  ا ابليهود أل سم قسالوا لل سسل  : املماركة يف أص: الوصف فتقتذي أن املسل   
   دين شر من دين م، وهو مما ترب تنهللا  فع: ( نق ون). وهذا من مقا لة الغلنة ابلغلنة ك ا يقال:  قلت فووجبت  . 

 ابتتبسسار أ،سسهللا منقسسوي تلسس  صسسبي: واإلشسسارأي يف قولسسهللا (مسسن نيلسس ) إىل اإلميسسان يف قولسسهللا (هسس:  نق سسون منسسا إ  أن آمنسسا ابهلل) اأ 
الفرض. والتقدير: وملا كان شون املنقوي أن ي ون شرا  ين تليسهللا السته م يف قولسهللا (هس: أ،بسين م  مسر مسن نيلس )، أي ممسا هسو 

 أشد شرا. 
ء واملثو ة ممتقة من جلب يثوب، أي رجل، فهي  ولن مفعولة، مسي  ا الميء الذي يثوب  هللا املسرء إىل منزلسهللا إنيا انلسهللا جسزا 

تن ت : ت لهللا أو صعي صعاه، وأصلها مثوب  ا، اتتربوا فيها التو،يث تلس   ويلهسا ابلعطيسة أو اجلسا زأي مث حسذش املتعلسمل 
 ل ثرأي ا صتع ال. 

وأصلها م نين أب ا    طلمل إ  تل  شيء وجودي يعطاه العام: وحي لهللا معهللا، فم  طلمل تل  الذرب والمستم ألن نيلس   
ىل منزلهللا، وألن العرب إمنسا يبنسون كممهسم تلس   بساتهم وهسم أهس: كسري لنسزيلهم، فسم يريسدون ابملثو سة لي  مما يثوب  هللا املرء إ

إ  تطية انفعة. ويصح إ مقها تل  الميء النفي  وتل  المسيء ا قسري مسن كس: مسا يثسوب  سهللا املعطس . فهعلهسا يف هسذه 
 خ ليست مثواب ، ونيل  كقول ت رو  ن كلثوي:          اوية متييزا  صم الزئدأي يف المر و م ألن اللعنة والغذب واملس

 قريناكم فعهلنا قسراكسم                      قبي: الصبح مرداأي  حوان وقول ت رو  ن معد ي رب:            
ن مسن هسو وخي: قد دلفت هلا خبي:                      حتية  ينهم  رب وجيل وقولسهللا (مسن لعنسهللا هللا) مبتسدأ، أريسد  سهللا  يسا  

شر مثو ة، وفيهللا مذاش مقدر دل تليهللا السياف. و قديره: مثو ة من لعنهللا هللا. والعسدول تسن أن يقسال: أ،ستم أو اليهسود، إىل 
اإل يسان ابملوصسسول للعلسسم ابملعسسين مسن الصسسلة، ألن اليهسسود يعل سسون أن أصسمفا مسسنهم وقعسست تلسسيهم اللعنسة والغذسسب مسسن تهسسد 

 اأي وكتب أ،بيا هم، فاملوصول كناية تنهم. أ،بيا هم، ود  لهللا جل تة يف التور 
   
 

 1160صفحة : 
 
وأما جعلهم قردأي وخنالير فقد  قدي القول يف حقيقتهللا يف صورأي البقرأي. وأما كو م تبدوا الطاتو  فهو إني تبدوا األصناي   

  عد أن كا،وا أه:  وحيد ف ن نيل  تبادوم العه:. 
  (ي منون ابجلبت والطاتو ) يف صورأي النساء. والطاتو : األصناي، و قدي تند قولهللا  عاىل 
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وقرأ اجل هور (وتبد الطاتو )  صيغة فع: املذي يف (تبد) و فتح التاء مسن (الطساتو ) تلس  أ،سهللا مفعسول (تبسد)، وهسو  
معطوش تل  الصلة يف قولهللا (من لعنهللا هللا)، أي ومن تبدوا الطاتو . وقرأه محزأي وحسده  فستح العس  و سم املوحسدأي وفستح 

دال و  سسسر الفوقيسسة مسسن كل سسة الطسساتو  تلسس  أن (تبسسد) مجسسل تبسسد، وهسسو مجسسل مسسساتي قليسس:، وهسسو تلسس  هسسذه القسسراءأي السس
 معطوش تل  (القردأي وا نالير). 

واملقصسود مسسن نيكسسر نيلسس  هنسا  عيسسري اليهسسود اجملسسادل  لل سسل   مبسسساوي أصسسمفهم إ  سساات هلسم تسسن التطسساول. تلسس  أ،سسهللا إنيا    
ن قياي الرص: والنبي     ظهرا،يهم فهم في ا  عد نيل  أصوأ حا  وأجسدر   سو م شسرا، في سون كا،ت  ل  شنمنتهم ألما

ال مي من نيي القبي: كلسهللا. تلس  أن كثسريا مسن موجبسا  اللعنسة والغذسب واملسسخ قسد ار  بتهسا األخسمش، تلس  أ سم شست وا 
 املسل   مبا لت وا أ،هللا دينهم فيحمل شت هم مبا ،عتقده فيهم. 

[ و سسرى كثسسريا مسسنهم 61جسساءوكم قسسالوا آمنسسا وقسسد دخلسسوا ابل فسسر وهسسم قسسد خرجسسوا  سسهللا وهللا أتلسسم مبسسا كسسا،وا ي ت سسون](وإنيا  
[ لو  ينهساهم الراب،يسون واألحبسار تسن قسوهلم اإلمث 62يسارتون يف اإلمث والعدوان وأكلهم السحت لبين  ما كا،وا يع لون]

ا جاؤوكم) تل  قولهللا (وإنيا انديستم إىل الصسمأي اختسذوها هسزؤا) [) تطف (وإني63وأكلهم السحت لبين  ما كا،وا يصنعون]
اوية، وخص  ذه الصفا  املنافقون من اليهود مسن مجلسة السذين اختسذوا السدين هسزؤا ولعبسا، فاصست  :  سذل  التحسذير ممسن 

ردأي) لعسسدي هسذه صسسفتهم املعلنسس  مسسنهم واملنسسافق . و  يصسسح تطفسسهللا تلسس  صسسفا  أهسس: ا ل تسساب يف قولسسهللا (وجعسس: مسسنهم القسس
 اصتقامة املعىن، و ذل  يستغىن تن   لف وجهللا هلذا العطف. 

 
ومعىن قولهللا (وقد دخلوا ابل فر وهم قد خرجوا  هللا) أن اإلميان ي وال  قلسو م  رفسة تس ، أي هسم دخلسوا كسافرين وخرجسوا   

إني ا السة إنيا  بسدلت اصست ر  كذل ، لمدأي قسوأي قلو م، فاملقصود اصستغراف السزمن  ومسا  ينه سا، ألن نيلس  هسو املتعسارش،
  بدهلا، ففي نيل   سهي: ال ذب يف قوهلم: آمنا، والعرب  قول: خرك  غري الوجهللا الذي دخ:  هللا. 

 والرؤية يف قولهللا (و رى)  صرية، أي أن حاهلم يف نيل  عيث   وف  تل  أحد. وا طاب ل : من يس ل.  
 ارتون يف ال فر). و قدي معىن (يسارتون) تند قولهللا (  حيز،  الذين يس 
واإلمث: املفاصد من قول وت :، أريد  هللا هنسا ال سذب، ك سا دل تليسهللا قولسهللا (تسن قسوهلم اإلمث). والعسدوان: النلسم، واملسراد  سهللا  

 ا تتداء تل  املسل   إن اصتطاتوه. 
 والسحت  قدي يف قولهللا (مساتون لل ذب أكالون للسحت).  
 و(لو ) حتذيض أريد منهللا التو يخ.  
 اب،يون واألحبار  قدي  يان معنامها يف قولهللا  عاىل (حي م  ا النبيون) اوية. والر  
واقتصر يف  و يخ الراب،ي  تل   رخ  يهم تسن قسول اإلمث وأكس: السسحت، وي يسذكر العسدوان إميساء إىل أن العسدوان يزجسرهم  

   تري اجملين تليهللا،  عف. تنهللا املسل ون و  يلتهينون يف لجرهم إىل تريهم، ألن ا تت اد يف النصرأي تل
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ومجلة (لبين  ما كا،وا يصنعون) مسستو،فة، نيي لصسنيل السراب،ي  واألخبسار يف صس ووم تسن  غيسري املن سر، و(يصسنعون) مبعسىن  
يعل سسسون، وإمنسسسا خولسسسف هنسسسا مسسسا  قسسسدي يف اويسسسة قبلهسسسا للتفسسسنن، وقيسسس:: ألن (يصسسسنعون) أدل تلسسس  السسست  ن يف الع سسس: مسسسن 

 (يع لون). 
 قسم. والمي لل 
(وقالسست اليهسسود هللا مغلولسسة تلسست أيسسديهم ولعنسسوا مبسسا قسسالوا  سس: يسسداه مبسسسو تان ينفسسمل كيسسف يمسساء) تطسسف تلسس  مجلسسة (وإنيا  

جاؤوكم قالوا آمنا)، فا،هللا ملا كان أولين  مسن اليهسود واملنسافق  ا،تقس: إىل صسوء معتقسدهم وخبسث  سويتهم لينهسر فسرل التنسايف 
 وهذا قول اليهود الصرحاء تري املنافق  فلذل  أصند إىل اصم (اليهود).    معتقدهم ومعتقد أه: اإلصمي، 

   
 

 1161صفحة : 
 
ومعسسىن (يسسد هللا مغلولسسة) الوصسسف ابلبدسس: يف العطسساء ألن العسسرب اعلسسون العطسساء معسسربا تنسسهللا ابليسسد، واعلسسون  سسس  اليسسد   

  يده وقبض يسده، وي ،سس ل مسنهم: تس: يسده، اصتعارأي للبذل وال ري، واعلون  د البس  اصتعارأي للبد: فيقولون: أمس
إ  يف القرآن ك ا هنا، وقولهللا (و   ع: يدخ مغلولة إىل تنق ) يف صورأي اإلصسراء، وهسي اصستعارأي قويسة ألن مغلسول اليسد   

 يستطيل  سطها يف أق: األلمان، فم جري أن   ون اصتعارأي ألشد البد: والمح. 
يف ديسسنهم وصسسف هللا  عسساىل  صسسفا  السسذي. فقسسوهلم هسسذا: إمسسا أن ي سسون جسسرى جمسسرى  واليهسسود أهسس: إميسسان وديسسن فسسم اسسول  

الته م ابملسل   إلزاما هلذا القول الفاصد هلم، ك ا روي أ سم قسالوا نيلس  ملسا كسان املسسل ون يف أول لمسن اهلهسرأي يف شسدأي، 
قسالوه ملسا ،سزل قولسهللا  عساىل (مسن نيا السذي وفرض الرصول تليهم الصدقا ، ورمبا اصتعان ابليهود يف الدئ . وك ا روي أ م 

يقرض هللا قر ا حسنا) فقالوا: إن رب حم د فقري وخبي:. وقد ح ي تنهم ،نريه يف قولهللا  عساىل (لقسد مسسل هللا قسول السذين 
مسا أن قالوا إن هللا فقري وتن أتنياء). وي يد هذا قولهللا تقبهللا (وليزيدن كثريا مسنهم مسا أ،سزل إليس  مسن ر س   غيساان وكفسرا). وإ

ي و،سوا قسالوه يف حالسة تذسب وعم؛ فقسد روي يف صسبب ،زوهلسا أن اليهسود ،زلست  سم شسدأي وأصسا تهم جماتسة وجهسد، فقسال 
فنحسساص ا سسن تسسالورا هسسذه املقالسسة، فامسسا  لقفوهسسا منسسهللا تلسس  تسسادأي جهسس: العامسسة، وإمسسا ،سسسب قسسول حسسربهم إىل مجسسيعهم أل سسم 

 يقلدو،هللا ويقتدون  هللا. 
  كم التقديرين، إني األول اصتدفاش ابإلصمي و دينهم أيذسا، إني اسب  نزيسهللا هللا  عساىل تسن هسذه وقد نيمهم هللا  عاىل تل 

املقسا  ، ولسو كا،ست تلسس  ،يسة إلسزاي ا صسم، والثسسال ظساهر مسا فيسسهللا مسن العهرفسة والتسوفف مسسن  صسرش هللا، فقا س: هللا قسسوهلم 
 ابلدتاء تليهم. ونيل  نيي تل   ريقة العرب. 

 م) معب ة    مجلة (وقالت اليهود) و   مجلة ( : يداه مبسو تان). وهي إ،ماء صب هلم. ومجلة (تلت أيديه 
وأخذ هلم من الغس: اجملسالي مقا لسة الغس: ا قيقسي يف السدتاء تلس   ريقسة العسرب يف ا،تسزاع السدتاء مسن لفس  صسببهللا أو تسوه،   

 ا هللا، وتفار تفر هللا هلا). كقول النيب صل  هللا تليهللا وصلم  تصية تصت هللا ورصولهللا، وأصلم صل ه
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ومجلة (ولعنوا مبا قالوا) اول أن   ون إ،ماء دتاء تليهم، واول أن   سون إخبسارا أبن هللا لعسنهم ألجس: قسوهلم هسذا، ،نسري  
 ما يف قولهللا  عاىل (وإن يدتون إ  شيطاان مريدا لعنهللا هللا) يف صورأي النساء. 

إ با  صسعة فذسلهللا  عساىل. و سس  اليسدين متثيس: للعطساء، وهسو يتذس ن  مسبيهللا وقولهللا ( : يداه مبسو تان) ،قض ل ممهم و  
 اإل،عاي أبشياء  عط  ابليدين. 

ونيكر اليد هنا  طريقة التثنية لزئدأي املبالغة يف اجلود، وإ  فاليد يف حسال ا صستعارأي للهسود أو للبدس:   يقصسد منهسا مفسرد  
ولسسهللا  عسساىل (مث ارجسسل البصسسر كسسر  )، وقسسوهلم  لبيسس  وصسسعدي   . وقسسال و  تسسدد، فالتثنيسسة مسسستع لة يف مطلسسمل الت ريسسر، كق

 الماتر  أ،مده يف ال ماش وي يعزه هو و  شارحوه  :          
جاد ا     س  اليدين  وا :                      ش ر  ،داه  متهللا ووهاده ومجلة (ينفمل كيف يمساء)  يسان  صستعارأي   

 م دال تل  ا الة وهو مبين يف حم: ،صب تل  ا ال. (يداه مبسو تان). و(كيف) اص
ويف قولهللا (كيف يماء) لئدأي إشارأي إىل أن  قتريه الرلف تل   عض تبيده ملصلحة، مث: العقاب تل  كفسران النع سة، قسال  

  عاىل (ولو  س  هللا الرلف لعباده لبغوا يف األرض). 
وكفرا) تطف تل  مجلة (وقالت اليهسود يسد هللا مغلولسة). وقسل معب سا (وليزيدن كثريا منهم ما أ،زل إلي  من ر    غياان  

   الرد تليهم إل لة ( : يداه مبسو تان) و س  مجلسة (وألقينسا  يسنهم العسداوأي والبغذساء). وهسذا  يسان للسسبب السذي  عسثهم 
تليسهللا الصسمأي والسسمي ألخسذ تل   ل  املقالة المنيعة، أي أت اهم ا سسد فسزادهم  غيساان وكفسرا، ويف هسذا إتسداد للرصسول 

 ا ذر منهم، و سلية لهللا أبن فرل حنقهم هو الذي أ،طقهم  ذل  القول الفنيل. 
 (وألقينا  ينهم العداوأي والبغذاء إىل يوي القيامة)   
 

 1162صفحة : 
 
ميساء إىل أن هللا تطف تل  مجلة (ولعنوا مبا قالوا) تطسف ا سرب تلس  اإل،مساء تلس  أحسد السوجه  فيسهللا. ويف هسذا ا سرب اإل  

تاقبهم يف الد،يا تل   غذهم املسل   أبن ألق  البغذاء     عذسهم و عسض، فهسو جسزاء مسن جسن  الع س:، وهسو  سسلية 
للرصول صل  هللا تليهللا وصلم أن   يه هللا أمر تداووم لهللا، فان البغذاء صهيتهم حج  س  أقسوامهم وأن هسذا الوصسف دا سم 

 ا تن مداواوا ابلتدلمل ا سن. و قدي القول يف ،نريه آ،فا. هلم شون األوصاش اليت ت ي أصحا 
[)   ركيسسب (أوقسسدوا انرا 64(كل سسا أوقسسدوا انرا للحسسرب أ فوهسسا هللا ويسسسعون يف األرض فسسسادا وهللا   حيسسب املفسسسدين] 

يوقسد النسار  اجسة  سا للحرب أ فوها هللا) متثي:، شبهللا  هللا حال التهي  للحرب وا صستعداد هلسا وا زامسة يف أمرهسا، عسال مسن 
فتنطف ، فا،هللا شاتت اصتعارا  معال التسعري وا  ي والنار وتوهسا للحسرب، ومنسهللا محسي السو ي ، وفسمن مسسعر حسرب، 
وحمش حرب، فقولهللا (أوقدوا انرا للحرب) كذل ، و  انر يف ا قيقة، إني ي ي  ر تن العرب أن هلم انرا ختتص اب رب  عد 

 دو ا ألتراض. وقد وهم من ظنها حقيقة، و،بهللا احملققون تل  ومههللا. يف ،ريان العرب اليت يوق
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وشبهللا حال اتمل تزمهم أو ا زامهم وصرتة ار دادهم تنها، وإحهامهم تن مصاحبة أتسدا هم، عسال مسن ا،طفسو  انره  
 اليت أوقدها. 

واحسدا  السة جم وتسة أو متثيلس   سالت ، ومن  داتة هذا الت ثي: أ،هللا صساا ألن يعتسرب فيسهللا مجعسهللا و فريقسهللا، أبن اعس: متثسيم  
وقبسسول الت ثيسس: للتفريسسمل أث  متسسة. واملعسسىن أ سسم   يلتسسينم هلسسم أمسسر حسسرب و  يسسستطيعون ، ايسسة تسسدو، ولسسو حسسار وا أو حور سسوا 

 ا زموا، في ون معىن اوية تل  هذا كقولهللا ( ر ت تليهم الذلة أين ا  قفوا). 
ار وا مذ ح يوي  خسزالى  ، وصسيادوم لتغلسب وقا سدهم كليسب، أمسر كليسب أن يوقسدوا انرا وأما ما يروي أن معدا كلها ملا ح 

تلسس  جبسس: خسسزالى ليهتسسدي  سسا اجلسسيش ل ثر سسهللا، وجعلسسوا العممسسة  يسسنهم أ سسم إنيا دمهسستهم جيسسوش مسسذحج أوقسسدوا انريسسن تلسس   
زمت مذحج. وهذا السذي أشسار إليسهللا خزالى  ، فل ا دمهتهم مذحج أوقدوا النار فته عت معد كلها إىل صاحة القتال وا 

 ت رو  ن كلثوي  قولهللا:          
وتن تداأي أوقد يف خزالى                      رفدان فوف رفد الرافدينسا فتل  شعار خاص  وا عوا تليهللا يومينذ فم يعسد   

 تادأي يف مجيل ا روب. 
تليسهللا املفسسرون يف هسذه اويسة فلسي  ال سمي عقيقسة وحيث    عرش انر للحرب  ع  ا  : تل  الت ثيس:، ولسذل  أمجسل  

 و  كناية. 
وقولهللا (ويسعون يف األرض فسادا) القول فيهللا كسالقول يف ،نسريه املتقسدي آ،فسا تنسد قولسهللا  عساىل (إمنسا جسزاء السذين حيسار ون هللا  

 ورصولهللا ويسعون يف األرض فسادا). 
[) تقسب  سيهم ونيمهسم،  سدتووم 65م وألدخلناهم جنسا  النعسيم](ولو أن أه: ال تاب آمنوا وا قوا ل فران تنهم صييناو 

للدري  طريقة التعريض إني جاء عرش ا متناع فقال (ولو أن أه: ال تاب آمنوا وا قوا)، واملراد اليهود. واملراد  قولهللا (آمنوا) 
ال تاب آمن  نبيسهللا مث آمسن يب  اإلميان مبح د صل  هللا تليهللا وصلم. ويف ا ديث: ا نان ي  ون أجرهم مر  : رج: من أه: 

أي تندما  لغتهللا الدتوأي احمل دية  فلهللا أجران، ورج: كا،ت لهللا جارية فود ا فوحسن  ديبها وتل ها مث أتتقها فتزوجهسا فلسهللا 
 أجران. 

والسسمي يف قولسسهللا (ل فسسران تسسنهم وقولسسهللا وألدخلنسساهم)  ي  كيسسد ي ثسسر وقوتهسسا يف جسسواب (لسسو) إنيا كسسان فعسسم ما سسيا مثبتسسا  
توكيد حتقيمل التملي    شرل (لو) وجوا ا، وي ثر أن ارد جواب لسو تسن السمي، ك سا صسيوم تنسد قولسهللا  عساىل (لسو ،مساء ل

 جعلناه أجاجا) يف صورأي الواقعة. 
 (ولو أ م أقاموا التوراأي واإلتي: وما أ،زل إليهم من ر م ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم)   
 

 1163صفحة : 
 
مسيء جعلسهللا قا  سا، ك سا  قسدي يف أول صسورأي البقسرأي. واصستعري  اإلقامسة لعسدي اإل ساتة ألن المسيء املذساع ي سون إقامة ال  

ملق ، ولذل  يقال لهللا: شسيء لقس ، وألن اإل،سسان ي سون يف حسال قيامسهللا أقسدر تلس  األشسياء، فلسذا قسالوا: قامست السسوف. 
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قبس: اإلصسمي، أي لسو أ ساتوا أوامسر هللا وت لسوا  سا صسل وا مسن  فيهول أن ي ون معىن إقامة التوراأي واإلتي: إقامة  مريعه ا
تذبهللا فألتدف تليهم ،ع سة، فساليهود آمنسوا ابلتسوراأي وي يقي سوا أح امهسا ك سا  قسدي آ،فسا، وكفسروا ابإلتيس: ورفذسوه، ونيلس  

عسساىل تلسسسيهم أشسسد يف تسسدي إقامتسسهللا، وابلقسسرآن. وقسسد أومسسو  اويسسة إىل أن صسسسبب  سسيمل معسساش اليهسسود هسسو مسسن تذسسب هللا  
 إل اتتهم التوراأي وكفرهم ابإلتي: وابلقرآن، أي فتحت ت تليهم النق ة  عد ،زول القرآن. 

وحيت : أن ي ون املراد: لو أقاموا هذه ال تب  عد جميء اإلصمي، أي اب تباش مبا يف التوراأي واإلتي: من التبمسري  بعثسة  
ء  سسهللا، فت سسون اويسسة إشسسارأي إىل  سسيمل معاشسسهم  عسسد ههسسرأي الرصسسول إىل حم سسد صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم حسسج ي منسسوا  سسهللا ومبسسا جسسا

 املدينة. وي يده ما روي يف صبب ،زول قولهللا  عاىل (وقالت اليهود هلل يد مغلولة) ك ا  قدي. 
ومعىن (ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم)  ع يم جها  الرلف، أي لرلقوا من كس: صسبي:، فسوكلوا مبعسىن رلقسوا، كقولسهللا   

كلون الباث أكم ملا). وقي:: املراد ابملوكول من فوف مثار المهر، ومن حتت ا بوب واملقسا ي، في سون األكس: تلس  (و 
 حقيقتهللا، أي  صت ر ا صب فيهم. 

ويف معىن هذه اوية قولسهللا  عساىل (ولسو أن أهس: القسرى آمنسوا وا قسوا لفتحنسا تلسيهم  ركسا  مسن السس اء واألرض ول سن كسذ وا  
 ا كا،وا ي سبون) يف صورأي األتراش. فوخذانهم مب

 والمي يف قولهللا (ألكلوا من فوقهم) إأ مث: المي يف اوية قبلها.  
 [) إ،صاش لفريمل منهم  عد أن جر   ل  املذاي تل  أكثرهم. 66(منهم أمة مقتصدأي وكثري منهم صاء ما يع لون] 
قف تند حدود كتا م، أل،هللا يقتصسد يف صسرش ،فسسهللا، واملقتصد يطلمل تل  املطيل، أي تري مسرش ابر  اب الذ،وب، وا 

ودليسس: نيلسس  مقا لتسسسهللا  قولسسهللا يف المسسمل اوخسسسر (صسساء مسسا يع لسسسون). وقسسد تلسسم مسسسن اصسسطم  القسسرآن التعبسسسري ابإلصسسراش تسسسن 
ا صبصسسال يف السسذ،وب، قسسال  عسساىل (قسس: ئ تبسسادي السسذين أصسسرفوا تلسس  أ،فسسسهم    قنطسسوا مسسن رمحسسة هللا)، ولسسذل  يقا سس: 

اد، أي ا ذر من الذ،وب، واختري املقتصد ألن املطيع  منهم قب: اإلصمي كا،وا تسري ابلغس  تايسة الطاتسة، كقولسهللا اب قتص
  عاىل (ف نهم ظاي لنفسهللا ومنهم مقتصد ومنهم صا مل اب ريا  ةنين هللا). 

ن ي يسسسلم؛ وصسسا مل يف فسساملراد هنسسا  قسسسيم أهسس: ال تسساب قبسس: اإلصسسمي أل سسم  عسسد اإلصسسمي قسسس ان صسسيء الع سس:، وهسسو مسس 
ا ريا ، وهم الذين أصل وا مث: تبد هللا  ن صمي وخمرييمل. وقي:: املسراد ابملقتصسد تسري املفسر   يف  غسض املسسل  ، وهسو 
السسذين   آمنسسوا معهسسم و  آنيوهسسم، و سسدهم هسسم املسسسيينون أبت سساهلم لل سسسل   مثسس: كعسسب  سسن األشسسرش. فسساألولون  غذسسهم 

لقلسسب والع سس: السسيء. ويطلسسمل املقتصسسد تلسس  املعتسسدل يف األمسر، أل،سسهللا ممسستمل مسسن القصسسد، وهسسو قلسيب، واوخسسرون  غذسسهم اب
ا تتسسدال وتسسدي اإلفسسرال. واملعسسىن مقتصسسدأي يف املدالفسسة والتن سسر لل سسسل   املسسوخوني مسسن قولسسهللا (وليزيسسدن كثسسريا مسسنهم مسسا أ،سسزل 

، و(مسا يع لسون) فاتلسهللا، ك سا قسدره ا سن تطيسة. إلي  من ر    غياان) واألظهر أن ي ون قولهللا (صاء) فعم مبعىن كسان صسيينا
وجعلهللا يف ال ماش مبعىن  ين ، فقدر قو  حمذوفا ليصح اإلخبار  هللا تن قولسهللا (وكثسري مسنهم)،  نساء تلس  التسزاي تسدي صسحة 
تطف اإل،ماء تل  اإلخبار، وهو حم: جدال، وي ون (ما يع لون) خمصوصا ابلذي، والذي دتاه إىل نيل  أ،هللا رأى محلهللا 

 ىن إ،ماء الذي أ لغ يف نيمهم، أي يقول فيهم نيل  ك: قا :. تل  مع
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(ئ أيهسسا الرصسسول  لسسغ مسسا أ،سسزل إليسس  مسسن ر سس  وإن ي  فعسس: ف سسا  لغسست رصسسالتهللا وهللا يعصسس   مسسن النسسام إن هللا   يهسسدي  
 القوي ال افرين)  

 
 1164صفحة : 

 
السسور ،سزو  إن ي   سن آخرهسا ،سزو ، وقسد  لسغ  إن مو ل هذه اوية يف هذه السورأي معذ:، فسان صسورأي املا سدأي مسن آخسر  

رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم المريعة ومجيل ما أ،زل إليهللا يوي ،زوهلا، فلو أن هذه اوية ،زلت يف أول مدأي البعثة لقلنا هي 
كفينسساخ    ثبيسست للرصسسول وختفيسسف ألتبسساء السسوحي تنسسهللا، ك سسا أ،سسزل قولسسهللا  عسساىل (فاصسسدع مبسسا  سس مر وأتسسرض تسسن املمسسرك  إان

املسسستهز  ) وقولسسهللا (إان صسسنلقي تليسس  قسسو   قسسيم إىل قولسسهللا واصسسرب تلسس  مسسا يقولسسون) اوئ ، فومسسا وهسسذه السسسورأي مسسن آخسسر 
السسسسور ،سسسزو  وقسسسد أدى رصسسسول هللا الرصسسسالة وأك سسس: السسسدين فلسسسي  يف ا سسسال مسسسا يقتذسسسي أن يسسس مر  تبليسسسغ، فسسسنحن إنين  سسس  

 سسبب خساص اقتذس  إتسادأي  ثبيست الرصسول تلس   بليسغ شسيء ممسا يثقس: تليسهللا  احت ال : أحدمها أن   ون هذه اوية ،زلت
  بليغهللا. 

 وجل،يه ا أن   ون هذه اوية ،زلت من قب: ،زول هذه السورأي، وهو الذي  وا و  تليهللا أخبار يف صبب ،زوهلا.  
ملحقسة  سسورأي. و  جسا ز أن  فوما هذا ا حت ال الثال فم ينبغي اتتباره  قتذسا هللا أن   سون هسذه اويسة  قيست صسن  تسري 

  ون مقروءأي مبفردها، و ذل   ندحض مجيل األخبار الواردأي يف أصباب النزول اليت  ذكر حوادث كلها حصلت يف ألمان 
 قب: لمن ،زول هذه السورأي. وقد نيكر الفدر تمرأي أقوال يف نيل ، ونيكر الطربي خربين آخرين، فصار  ا ين تمر قو . 

نيكر تمرأي األقوال: إن هذه الروائ  وإن كثر  فان األوىل مح: اوية تل  أن هللا آمنهللا م ر اليهود وقال الفدر  عد أن   
والنصسسارى، ألن مسسا قبلهسسا ومسسا  عسسدها كسسان كممسسا مسسل اليهسسود والنصسسارى فسسامتنل إلقسساء هسسذه اويسسة الواحسسدأي يف البسس  فت سسون 

رصسول هللا كسان حيسرم حسج ،سزل (وهللا يعصس   مسن النسام) أجنبية ت ا قبلهسا ومسا  عسدها اه. وأمسا مسا ورد يف الصسحيح أن 
فم يدل تل  أن (وهللا يعص   من النام) فلع: الذي حد ت  هللا تا مة أن هللا أخرب رصولهللا أب،هللا تص هللا من النام فل ا 

 ح اه الراوي ح اه ابللف  الواقل يف هذه اوية. 
هلسا قذسية ممسا جسرى نيكسره يف هسذه السسورأي، فهسي تلس  و سريأي فتع  التعوي: تل  ا حت ال األول: فامسا أن ي سون صسبب ،زو  

قولهللا  عاىل (ئ أيها الرصول   حيز،  الذين يسارتون يف ال فر وقولهللا و   تبل أهواءهم واحسذرهم أن يفتنسوخ تسن  عسض مسا 
الفريقسان أ،زل هللا إلي ) ف  ا كا،ت  لس  اويسة يف وصسف حسال املنسافق   ليست  سذه اويسة لوصسف حسال أهس: ال تساب. و 

متناهران تل  الرصول صل  هللا تليهللا وصلم: فريسمل جمساهر، وفريسمل متسسب، فعساد ا طساب للرصسول جل،يسة  تثبيست قلبسهللا وشسر  
صدره أبن يدوي تل   بليغ المريعة واهد يف نيلس  و  ي سبث ابلطساتن  مسن أهس: ال تساب وال فسار، إني كسان ،سزول هسذه 

هللا وصسلم ألن هللا دا سم تلس  تصس تهللا مسن أتدا سهللا وهسم السذين هسون أمسرهم يف قولسهللا (ئ السورأي يف آخر مدأي النيب صل  هللا تليس
أيها الرصول   حيز،  السذين يسسارتون يف ال فسر) فهسم املعنيسون مسن (النسام) يف هسذه اويسة، فاملسومور  تبليغسهللا  عسض خساص 

 من القرآن. 
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ر ويقول: إن هللا رفيمل حيب الرفمل يف األمر كلهللا  ك ا وقد تلم من خلمل النيب صل  هللا تليهللا وصلم أ،هللا حيب الرفمل يف األمو  
جاء يف حديث تا مة ح  صلم اليهود تليهللا فقالوا: الساي تلي م، وقالت تا مة هلم: الساي تلي م واللعنة  ، فل ا أمره 

تذسب تليسهللا) هللا أن يقول أله: ال تاب (وأن أكثركم فاصقون ق: ه: أ،بين م  مر من نيل  مثو ة تند هللا مسن لعنسهللا هللا و 
اوية، وكان نيل  القول جماهرأي هلم  سوء أتل هللا هللا أبن هذا   رفمل فيهللا فم يدخ: في ا كسان يعساملهم  سهللا مسن اجملادلسة ابلسيت 
هي أحسن، فت ون هذه اوية خمصصة ملا يف حديث تا مة و دخ: يف ا صتثناء الذي يف قولهللا  عاىل (  حيب هللا اجلهر 

 م). ابلسوء من القول إ  من ظل
ولذل  أتيد افتتا  ا طاب لهللا  وصف الرصول املمعر مبنته  شرفهللا، إني كان واصطة    هللا وخلقهللا، واملذكر لهللا ابإلتراض  

 ت ن صوى من أرصلهللا. 
وهلسسذا الوصسسف يف هسسذا ا طسساب الثسسال موقسسل لا سسد تلسس  موقعسسهللا يف ا طسساب األول، وهسسو مسسا فيسسهللا مسسن اإلميسساء إىل وجسسهللا  نسساء  

 ه، وهو قولهللا (وإن ي  فع: ف ا  لغت رصا  هللا)، ك ا قال  عاىل (ما تل  الرصول إ  البمغ). ال مي اوم  عد
   
 

 1165صفحة : 
 
ف  سسا  بسست جنا،سسهللا اب طسساب األول أن   يهسسنم مب ا سسد أتدا سسهللا، حسسذر اب طسساب الثسسال مسسن ممينسستهم يف إ متهسسم قسسوارع   

رآن يف شسو م، إني لعلسسهللا يزيسسدهم تنسسادا وكفسرا، ك سسا دل تليسسهللا قولسسهللا يف القسرآن، أو مسسن خمسسيتهللا إترا سسهم تنسهللا إنيا أ،سسزل مسسن القسس
 آخر هذه اوية (وليزيدن كثريا منهم ما أ،زل إلي  من ر    غياان وكفرا فم  م تل  القوي ال افرين). 

 قولسهللا مث تقب نيل  أيذا  تثبيت جنا،هللا أبن  يهتم   يدهم  قولهللا (وهللا يعصس   مسن النسام) وأن كيسدهم مصسروش تنسهللا  
(إن هللا   يهدي القوي ال افرين).فحص: آبخر هذا ا طاب رد العهز تلس  الصسدر يف ا طساب األول السيت  ذس نهللا قولسهللا 

 (  حيز،  الذين يسارتون يف ال فر) فا م هم القوي ال افرون والذين يسارتون يف ال فر. 
 قريل أه: ال تاب. ومسا صسدف (مسا أ،سزل إليس  مسن ر س )  فالتبليغ املومور  هللا تل  هذا الوجهللا  بليغ ما أ،زل من القرآن يف 

 شيء معهود من آي القرآن، وهي اوي املتقدمة تل  هذه اوية. 
 وما صدف (ما أ،زل إلي  من ر  ) هو ك: ما ،زل من القرآن قب: نيل  اليوي.  
ل يف ح اية الرصالة لل رص:  ا إليهللا والتبليغ جع: الميء ابلغا. والبلوغ الوصول إىل امل ان املطلوب وصولهللا، وهو هنا جما 

 من قوهلم:  لغ ا رب و لغت ا اجة. 
واألمر ابلتبليغ مستع : يف  لسب السدواي، كقولسهللا  عساىل (ئ أيهسا السذين آمنسوا أمنسوا ابهلل ورصسولهللا). وملسا كسان ،سزول المسريعة   

كالسسذي ينسسزل  بيسسان أحسسوال املنسسافق  أو مقصسسودا  سسهللا ت سس: األمسسة  سسا  صسسواء كسسان النسسالل متعلقسسا  ع سس: أي كسسان  غسسري ت سس:،  
فذا : امل من  أو يف القصص وتوها، ألن نيل  كلهللا إمنا ،زل لفوا د يتع  العلم  ا  صول األتراض اليت ،زلت ألجلها، 
تل  أن للقرآن خصوصية أخرى وهي ما لهللا من اإلتهال، وأ،هللا متعبد  تمو هللا، فا اجسة إىل مجيسل مسا ينسزل منسهللا جل تسة  قطسل 
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لننر ت ا حيويهللا من األح اي وما  هللا من موات  وترب  ، كان معىن الرصالة إ مغ ما أ،زل إىل من يراد تل هللا  هللا وهو األمة  ا
كلها، وألج: هذا حذش متعلمل   لغ  لقصد الع وي، أي  لغ ما أ،زل إلي  مجيل من حيتاك إىل معرفتهللا، وهو مجيل األمة، 

  عض األح اي، تل  أن كثريا من األح اي حيتاجها مجيل األمة. إني  يدرى وقت ظهور حاجة  عض األمة إىل 
والتبليغ حيص: مبا ي فس: لل حتساك إىل معرفسة ح سم مت نسهللا مسن معرفتسهللا يف وقست ا اجسة أو فبلسهللا، لسذل  كسان الرصسول تليسهللا  

النسسام  قراء سسهللا  الصسسمأي والسسسمي يقسسرأ القسسرآن تلسس  النسسام تنسسد ،سسزول اويسسة وعمسسر عفنهسسا تسسن ظهسسر قلسسب و  تا تهسسا، وعمسسر
واب صت تاع إليهللا. وقد أرص: مصعبا  ن ت ري إىل املدينة قب: ههر هللا ليعلم األ،صار القرآن. وكان أيذا عمر السامل مقالتهللا 
ة متها من ي يس عها، مما ي ف:  بلوغ المريعة كلها لألجيال من األمة . ومن أج: نيل  كان ا لفاء من  عده يعطون 

ر ما معهم من القرآن . ومن أج: نيل  أمر أ و   سر   تا سة القسرآن يف املصسحف ةمجساع الصسحا ة، النام العطاء تل  قد
وأك :  ل  املزية تث ان  ن تفان اب،تسا  القسرآن يف املصساحف وإرصساهلا إىل أمصسار اإلصسمي، وقسد كسان رصسول هللا تس  

 أله: الصفة ا ،قطاع  ف  القرآن. 
هللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم أ،سهللا كسان يبسادر ة سمغ القسرآن تنسد ،زولسهللا، فسانيا ،سزل تليسهللا لسيم والذي ظهر من  تبسل صسريأي رصسول  

أخرب  هللا تند صمأي الصبح. ويف حديث ت ر قال رصول هللا  لقد أ،زلت تلي الليلسة صسورأي هلسي أحسب إيل ممسا  لعست تليسهللا 
تسن تسزوأي  بسوخ  فسو،زل هللا  و تنسا تلس   الم  ، مث قرأ (إان فتحنا ل  فتحا مبينا). ويف حسديث كعسب  سن مالس  يف ختلفسهللا

،بيهللا ح   قي الثلسث اوخسر مسن الليس: ورصسول هللا تنسد أي صسل ة، فقسال: ئ أي صسل ة  يسب تلس  كعسب  سن مالس ، قالست: 
أفم أرص: إليهللا فو مره، قال: إنيا حيط  م النام في نعو، م النوي صا ر الليلة. حج إنيا صل  رصسول هللا صسمأي الفهسر آنين 

 هللا تلينا  .  تو ة 
ويف حديث ا ن تبسام: أن رصسول هللا ،زلست تليسهللا صسورأي األ،عساي مجلسة واحسدأي مب سة ودتسا رصسول هللا ال تساب ف تبوهسا مسن  

 ليلتهم. 
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ويف اإل يسسان  ذسس ري املدا سسب يف قولسسهللا (إليسس  مسسن ر سس ) إميسساء تنسسيم إىل  مسسريف الرصسسول صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم مبر بسسة   

ة    هللا والنام، إني جع: اإل،زال إليهللا وي يق: إلي م أو إليهم، ك ا قال يف آيسة آل ت سرآن (وإن مسن أهس: ال تساب الوصا 
 ملن ي من ابهلل وما أ،زل إلي م وقولهللا لتب  للنام ما ،زل إليهم). 

 ويف  عليمل إ،زال أب،هللا من الرب  مريف لل نزل.  
ا يف التسذكري أب،سهللا ر سهللا مسن معسىن كرامتسهللا، ومسن معسىن أداء مسا أراد إ متسهللا، ك سا واإل يان  لفس  السرب هنسا دون اصسم اجلملسة ملس 

 ينبغي من التعهي: واإلشاتة وا ث تل   ناولهللا والع : مبا فيهللا. 
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وتل  مجيل الوجوه املتقدمة دلت اوية تل  أن الرصول مومور  تبليغ ما أ،زل إليهللا كلهللا، عيث   يتوهم أحسد أن رصسول هللا  
ينا مسن السوحي ي يبلغسهللا. أل،سهللا لسو  سرخ شسيينا منسهللا ي يبلغسهللا ل سان نيلس  ممسا أ،سزل إليسهللا وي يقسل  بليغسهللا، وإني قسد كا،ست قد أ ق  شي

هذه اوية من آخر ما ،زل من القرآن تل نا أن من أهم مقاصدها أن هللا أراد قطل خترص مسن قسد يزت سون أن الرصسول قسد 
 مغ شيء من الوحي ي يبلغهللا للنام تامسة. فهسي أقطسل آيسة إل طسال اصتبق  شيينا ي يبلغهللا، أو أ،هللا قد خص  عض النام ة

قول الرافذة أبن القرآن أكثر مما هو يف املصحف الذي مجعهللا أ سو   سر و،سسدهللا تث سان، وأن رصسول هللا اخستص   ثسري مسن 
عصسسوي السسذي يلقبسسهللا  عسسض القسسرآن تليسسا  سسن أيب  السسب وأ،سسهللا أور سسهللا أ نسساءه وأ،سسهللا يبلسسغ وقسسر  عسسري، وأ،سسهللا اليسسوي خمتسسزن تنسسد اإلمسساي امل

 الميعة ابملهدي املنتنر وابلوصي. 
وكا،ت هذه األوهاي أملت أب،ف   عض املتميع  إىل تلسي ر سي هللا تنسهللا يف مسدأي حيا سهللا، فسدتا نيلس   عسض النسام، إىل   

قال  ص الهللا تن نيل . روى البداري أن أاب جحيفة صول تليا: ه: تندكم شيء ما لي  يف القرآن وما لي  تند النام، ف
  والذي فلمل ا بة و رأ النس ة ما تندان إ  ما يف القرآن إ  فه ا يعط  رج: يف كتاب هللا وما يف الصحيفة، قلت: وما 
يف الصحيفهللا، قال: العق:، وف اخ األصري، وأن   يقت: مسلم   افر  . وحديث مسروف تن تا مة السذي صسنذكره ينبس  

لما ا. وقد وص الرصول  عض النام  بيان شيء من األح ساي لسي  مسن القسرآن أبن هذا اهلاج  قد ظهر    العامة يف 
املنزل إليهللا  اجة دتت إىل ختصيصهللا، ك ا كتب إىل تلي  بيان العق: وف اخ األصري وأن   يقت: مسلم   افر، أل،سهللا كسان 

، فسسذل    ينسسايف األمسسر يومينسسذ قا سسيا ابلسسي ن، وك سسا كتسسب إىل ت سسرو  سسن حسسزي كتسساب ،صسساب الزكسساأي أل،سسهللا كسسان  عثسسهللا لسسذل 
ابلتبليغ ألن نيل   يان ملا أ،زل ولي  ت  ما أ،زل، وأل،هللا ي يقصد منهللا ختصيصسهللا  عل سهللا،  س: قسد وسرب  سهللا مسن  سدتو ا اجسة 
إىل ت لهللا  هللا، وأل،هللا ملا أمر من مسل مقالتسهللا أبن يعيهسا وي ديهسا ك سا مسعهسا، وأمسر أن يبلسغ المساهد الغا سب، حصس: املقصسود 

 ما أن يدع شيينا من الوحي خاصا أبحد وأن ي ت هللا املودع تنده تن النام ف عاني هللا من نيل . من التبليغ؛ فو
وقد وص أحدا  علم لي  مما يرجل إىل أمور التمريل، مسن صسر يلقيسهللا إىل  عسض أصسحا هللا، ك سا أصسر إىل فا  سة ر سي هللا  

ي هللا تنسسهللا أبن هللا أنين لسسهللا يف اهلهسسرأي. وأصسسر إىل تنهسسا أب،سسهللا ميسسو  يومينسسذ وأب سسا أول أهلسسهللا  اقسسا  سسهللا. وأصسسر إىل أيب   سسر ر سس
حذيفة خرب فتنسة ا سارج  تلس  تث سان، ك سا حسدث حذيفسة  سذل  ت سر  سن ا طساب. ومسا روي تسن أيب هريسرأي أ،سهللا قسال: 

 حفنت من رصول هللا وتا  ، أما أحدمها فبثثتهللا، وأما اوخر فلو  ثثتهللا لقطل مين هذا البلعوي. 
ن ال تساب السسذي هسم رصسسول هللا صسسل  هللا تليسهللا وصسسلم   تا تسهللا للنسسام، وهسو يف مسسرض وفا سسهللا، مث ومسن أجسس: نيلس  جزمنسسا أب 

أتسسرض تنسسهللا، ي ي سسن في سسا يرجسسل إىل التمسسريل أل،سسهللا لسسو كسسان كسسذل  ملسسا أتسسرض تنسسهللا وهللا يقسسول لسسهللا ( لسسغ مسسا أ،سسزل إليسس  مسسن 
 سن فقسد كسذب، مسن حسد   أن  ر  ). روى البداري تسن تا مسة ر سي هللا تنهسا أ سا قالست ملسسروف  سمث مسن حسد  

حم دا كتم شيينا مما أ،زل تليهللا فقد كذب، وهللا يقسول (ئ أيهسا الرصسول  لسغ مسا أ،سزل إليس  مسن ر س  وإن ي  فعس: ممسا  لغست 
 رصا  هللا) ا ديث. 
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   وقوع المرل، ألن تدي وقولهللا (وإن ي  فع: ف ا  لغت رصا  هللا) جاء المرل ةن اليت شو ا يف كمي العرب تدي اليق  

التبليغ تري مننون مبح د صل  هللا تليهللا وصلم وإمنا فرض هذا المرل ليبين تليهللا اجلواب، وهو قولهللا (ف ا  لغت رصا  هللا)، 
ليستفيمل الذين يرجون أن يس ت رصول هللا تسن قسراءأي القسرآن النسالل  فذسا حهم مسن اليهسود واملنسافق ، وليب ست مسن تلسم 

 ون، فيزت ون أن قرآان كثريا ي يبلغهللا رصول هللا األمة. هللا أ م صيفب 
ومعىن (ي  فع:) ي  فع: نيل ، وهو  بليغ ما أ،زل إلي ، وهذا حذش شا ل يف كممهم، فيقولون: فان فعلت، أو فان ي  

دتسو  مسا     فع:. قال  عاىل (و   دع من دون هللا مسا   ينفعس  و  يذسرخ فسان فعلست فا،س  إنيا مسن النسامل ) أي إن
ينفع ، حيذفون مفعول فعلت وي  فع: لد لة ما  قدي تليهللا، وقال  عاىل (فان ي  فعلوا ولن  فعلوا) يف صورأي البقرأي. وهذا 

 مما جرى جمرى املث: فم يتصرش فيهللا إ  قليم وي يتعرض لهللا أ  ة ا صتع ال. 
مسا أ،سزل إليس  فبكست  عذسهللا كنست ي  بلسغ الرصسالة، ألن  ومعىن  ر ب هذا اجلواب تل  هذا المسرل أ،س  إن ي  بلسغ مجيسل  

كتم البعض مث: كت ان اجل يل يف ا  صاش  عدي التبليغ، وألن امل توي   يدرى أن ي ون يف كت ا،سهللا نيهساب  عسض فوا سد 
 قسسدير  مسسا وقسسل  بليغسسهللا، وقسسد ظهسسر التغسساير  سس  المسسرل وجوا سسهللا مبسسا يسسدفل ا حتيسساك إىل  ويسس:  نسساء اجلسسواب تلسس  المسسرل، إني

المرل: إن ي  بلغ ما أ،زل، واجلزاء، ي  بلغ الرصالة، ونيل  كاش يف صسحة  نساء اجلسواب تلس  المسرل  سدون حاجسة إىل مسا 
 ولوه مما يف ال ماش وتريه. مث يعلم من هذا المرل أن  ل  منزلة    ليمل ابلرص:، فينتج نيل  أن الرصول   ي تم شسيينا 

  ا طاب ب(ئ أيها الرصول) لفمياء إىل وجهللا  ناء ا رب اوم  عده، وفا دأي اختتامهللا  قولهللا مما أرص:  هللا. و نهر فا دأي افتتا 
 (ف ا  لغت رصا  هللا). 

وقرأ انفل، وا ن تامر، وأ و   ر، وأ و جعفر (رصا  هللا)  صيغة اجل ل. وقرأه الباقون (رصالتهللا) ابإلفراد. واملقصسود اجلسن    
هللا. و  صحة لقول  عض تل اء املعال اصتغراف املفرد أت: من اصتغراف اجل ل، وأن فهو يف صياف النفي صواء مفرده ومجع

تو:   رجال يف الدار، صسادف مبسا إنيا كسان فيهسا رجسمن أو رجس: واحسد، خبسمش تسو   رجس: يف السدار. وينهسر أن قسراءأي 
املذاش فا،هللا حيت : اجلن  والعهسد، اجل ل أصر  ألن لف  اجل ل املذاش من صيغ الع وي   حيت : العهد خبمش املفرد 

 و  ش  أن ،في اللف  الذي   حيت : العهد أ،ص يف ت وي النفي ل ن القرينة  ينت املراد. 
وقولهللا (وهللا يعص   من النام) افتتح ابصم اجلملة لمهت اي  هللا ألن املدا ب والسامع  يبقبون تقب األمر  تبليغ ك:  

  البا تليهللا من أتدا هللا فافتتح  ط ينهللا  سذكر اصسم هللا، ألن املعسىن أن هسذا مسا تليس ، فومسا مسا ما أ،زل إليهللا، أن يمقي تنتا و 
تلينا فاهلل يعص  ، ف وقل  قدمي اصم اجلملة هنا مغن تسن اإل يسان أبمسا. تلس  أن المسيخ تبسد القساهر قسد نيكسر يف أ سواب 

ا رب الفعلي وي ثر؛ الوتد والذس ان، ألن نيلس  ينفسي  التقدمي من د  : اإلتهال أن مما حيسن فيهللا  قدمي املسند إليهللا تل 
أن يم  من يوتد يف متساي الوتسد والوفساء  سهللا فهسو مسن أحسوك النسام إىل التوكيسد، كقسول الرجس:: أان أكفيس ، أان أقسوي  سذا 

 أيذا. األمر اه. ومنهللا قولهللا  عاىل ح اية تن يوصف (وأان هللا لتيم). فقولهللا (وهللا يعص   من النام) فيهللا هذا املعىن 
 والعص ة هنا ا ف  والوقاية من كيد أتدا هللا.  
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و(النسام) يف اويسسة مسراد  سسهللا ال فسسار مسن اليهسسود واملنسسافق  واملمسرك ، ألن العصسس ة مبعسىن الوقايسسة  سس نين خبسوش تليسسهللا، وإمنسسا   

اتتيسال املمسرك ، ألن نيلس  هسو السذي   واش تليهللا أتداءه   أحباءه، ولي  يف املس من  تسدو لرصسولهللا. فساملراد العصس ة مسن
كان يهم النيب صل  هللا تليهللا وصلم، إني لو حص: نيل  لتعطس: اهلسدي السذي كسان حيبسهللا النسيب للنسام، إني كسان حريصسا تلس  
هدايتهم، ولذل  كان رصول هللا، ملا ترض ،فسسهللا تلس  القبا س: يف أول  عثتسهللا، يقسول هلسم  أن متنعسول حسج أ س  تسن هللا مسا 

أو حج أ لغ رصا   ريب  . فوما ما دون نيل  مسن أنيى وإ سرار فسذل  ممسا انل رصسول هللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم   عثين  هللا
لي ون ممن أونيي يف هللا: فقد رماه املمركون اب هارأي حج أدموه وقد شج وجههللا. وهسذه العصس ة السيت وتسد  سا رصسول هللا 

ولهللا (فسي في هم هللا). ويف تري القرآن؛ فقد جاء يف  عض اوجلر أن صل  هللا تليهللا وصلم قد   رر وتده  ا يف القرآن كق
رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم أخرب وهو مب ة أن هللا تصس هللا مسن املمسرك . وجساء يف الصسحيح تسن تا مسة أن رصسول هللا  

مسن قبسة وقسال هلسسم: كسان حيسرم يف املدينسة، وأ،سهللا حرصسهللا نيا  ليلسسة صسعد  سن أيب وقساص وحذيفسة وأن رصسول هللا أخسسرك رأصسهللا 
ا قوا مبمحق م فان هللا تص ين، وأ،هللا قال يف تزوأي نيا  الرقاع صنة صت لألترايب تورث  ن ا ارث السذي وجسد رصسول 
هللا ان  سا يف ظس: شسسهرأي ووجسد صسيفهللا معلقسسا فاخب سهللا وقسال للرصسسول: مسن مينعس  مسسين، فقسال: هللا، فسسق  السسسيف مسن يسسد 

 ول هذه اوية. والذين جعلوا  عض نيل  صببا لنزول هذه اوية قد خلطوا. األترايب. وك: نيل  كان قب: لمن ،ز 
 فهذه اوية  ثبيت للوتد وإدامة لهللا وأ،هللا   يتغري مل  غري صنوش األتداء.  
مث أتقبهللا  قولهللا (إن هللا   يهدي القوي ال افرين) ليتب  أن املراد ابلنام كفارهم، وليسوم  إىل أن صسبب تسدي هسدايتهم هسو   

م. واملسسراد ابهلدايسسة هنسسا  سسسديد أت سساهلم وإمتسساي مسسرادهم، فهسسو وتسسد لرصسسولهللا أبن أتسسداءه   يزالسسون خمسسذول    يهتسسدون كفسسره
 صبيم ل يد الرصول وامل من  لطفا منهللا  عاىل، ولي  املراد اهلداية يف الدين ألن السياف تري صاا لهللا. 

واإلتيس: ومسا أ،سزل إلسي م مسن ر  سم وليزيسدن كثسريا مسنهم مسا أ،سزل (ق: ئ أه: ال تاب لستم تل  شيء حج  قي سوا التسوراأي  
[) هذا الذي أمر رصول هللا صل  هللا تليهللا وصسلم أن يقولسهللا 68إلي  من ر    غياان وكفرا فم  م تل  القوي ال افرين]

صسول هللا عسب  لسف أله: ال تاب هو من مجلة ما  بتهللا هللا تل   بليغسهللا  قولسهللا ( لسغ مسا أ،سزل إليس  مسن ر س )، فقسد كسان ر 
 أه: ال تاب ورمبا كان يثق: تليهللا أن اا هم مبث: هذا ول ن هللا يقول ا مل. 

فيهول أن   ون مجلة (ق: ئ أه: ال تاب)  ياان جل لة ( لغ ما أ،زل إليس  مسن ر س )، واسول أن   سون اصستيننافا ا تسدا يا   
  مبناصبة قولهللا (ئ أيها الرصول  لغ ما أ،زل إلي  من ر  ).

واملقصود أبهس: ال تساب اليهسود والنصسارى مجيعسا؛ فومسا اليهسود فأل سم مسومورون ةقامسة األح ساي السيت ي  نسسخ مسن التسوراأي،  
وابإلميان ابإلتي: إىل لمن البعثة احمل دية، وةقامة إح اي القرآن املهي ن تل  ال تاب كلهللا؛ وأما النصارى فأل سم أتر سوا 

 رصول من  عد تيس  تليه ا السمي. تن  مارا  اإلتي: مبهيء ال
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ومعسىن (لسستم تلسس  شسيء) ،فسي أن ي و،سسوا متصسف   مسيء مسسن التسدين والتقسوى ألن خسسوض الرصسول   ي سون إ  يف أمسسر  
الدين واهلدى والتقسوى، فوقسل هنسا حسذش صسفة (شسيء) يسدل تليهسا املقساي تلس  تسو مسا يف قولسهللا  عساىل (فسورد  أن أتيبهسا 

 ذ ك: صفينة تصبا)، أي ك: صفينة صا ة، أو تري معيبة. وكان وراءهم مل  عخ
والمسسيء اصسسم ل سس: موجسسود، فهسسو اصسسم متوتسس: يف التن سسري صسسادف ابلقليسس: وال ثسسري، ويبينسسهللا السسسياف أو القسسرا ن. فسساملراد هنسسا  

التقسوى مسا شيء من أمور ال تاب، وملا وقل يف صياف النفي يف هذه اوية اصتفيد ،في أن ي ون هلم أق: حس  مسن السدين و 
داموا ي يبلغوا الغاية اليت نيكر ، وهي أن يقي وا التوراأي واإلتي: والقسرآن. واملقصسود ،فسي أن ي سون هلسم حس  معتسد  سهللا تنسد 

 هللا، ومث: هذا النفي تل   قدير اإلتتداد شا ل يف ال مي، قال تبام  ن مردام. 
   
 

 1169صفحة : 
 

            
فلم أت  شسيينا وي أمسنسسل أي ي أتس  شسيينا كافيسا،  قرينسة قولسهللا: وي أمنسل.                      وقد كنت يف ا رب نيا  درإ   

ويقولون: هذا لي   ميء، مل أ،هللا شيء   حمالة وممار إليهللا ول سنهم يريسدون أ،سهللا تسري معتسد  سهللا. ومنسهللا مسا وقسل يف ا سديث 
ليسسوا  مسيء  . وقسد شساك: كس: هسذا النفسي تلس   الصحيح أن رصسول هللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم صسين: تسن ال هسان، فقسال 

 معىن ا تتداد النفي املتقدي يف قولهللا  وإن ي  فع: ف ا  لغت رصا  هللا  ، أي ف ا  لغت  بليغا معتدا  هللا تند هللا. 
مسري مبح سد واملقصود من اوية إمنا هسو إقامسة التسوراأي واإلتيس: تنسد جمسيء القسرآن اب تسباش مبسا يف التسوراأي واإلتيس: مسن التب 

 صل  هللا تليهللا وصلم حج ي منوا  هللا ومبا أ،زل تليهللا. 
وقد أومسو  هسذه اويسة إىل  وتس: اليهسود يف جما،بسة اهلسدى أل سم قسد تطلسوا إقامسة التسوراأي منسذ تصسور قبس: تيسس ، وتطلسوا  

يقي سسوا مسسا أ،سزل إلسسيهم مسسن إقامسة اإلتيسس: إني أ، سروه، وأ، سسروا مسسن جساء  سسهللا، مث أ، سسروا ،بسوءأي حم سسد صسل  هللا تليسسهللا وصسسلم فلسم 
 ر م. وال مي تل  إقامة التوراأي واإلتي: مذ  تند قولهللا آ،فا (ولو أ م أقاموا التوراأي واإلتي:) اأ. 

وقسسد فنسسد  هسسذه اويسسة مسسزاتم اليهسسود أ سسم تلسس  الت سسس  ابلتسسوراأي وكسسا،وا يزت سسون أ سسم تلسس  هسسدى مسسا متسسس وا ابلتسسوراأي و   
تبام أ م جاءوا للنيب صل  هللا تليسهللا وصسلم فقسالوا: ألسست  قسر أن التسوراأي حسمل، قسال ( لس )، يت س ون  غريها. وتن ا ن 

 قالوا: فاان ، من  ا و  ، من مبا تداها. فنزلت هذه اوية. ولي  لهللا صند قوي. 
قصسة  وقد قال  عض النصارى للرصسول صسل  هللا تليسهللا وصسلم يف شسون متسس هم ابإلتيس: مثس: قسول  عسض اليهسود، ك سا يف 

 إصمي تدي  ن حاث، وك ا يف جمادلة  عض وفد تران. 
وقولهللا (وليزيدن كثريا منهم ما أ،زل إليس  مسن ر س   غيساان وكفسرا)، أي مسن أهس: ال تساب، ونيلس  إمسا  باتسث ا سسد تلس   

وي يزل ال ثري  جميء هذا الدين و،زول القرآن انصدا لدينهم، وإما مبا يف  عض آئ  القرآن من قوارتهم و فنيد مزات هم.
مسنهم إنيا نيكسروا اإلصسسمي حسج يف املباحسث التارويسسة واملد،يسة حيتسدون تلسس  مد،يسة اإلصسمي ويقلبسسون ا قسا مل ويت يسزون تينسسا 
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وم سسا رأي حسسج  سسرى العسساي املمسسهود لسسهللا مسسنهم يتصسساتر ويتسسسف: إىل دركسسا  التبالسسة والتهاهسس:، إ  قلسسيم ممسسن اختسسذ اإل،صسساش 
 يرم   سوء الفهم  نبا وحذارا. شعارا، و باتد تن أن 

وقد مس  هللا ما يعب هم مسن المسها يف حلسوقهم  سذا السدين ( غيساان) ألن الطغيسان هسو الغلسو يف النلسم واقتحساي امل سا رأي  
 مل تدي ا كباث  لوي الم    من أه: اليق . 

ين)؛ فالفساء للفصسيحة لتستم التسسلية، ألن رمحسة وصل  هللا رصولهللا صل  هللا تليسهللا وصسلم  قولسهللا (فسم  م تلس  القسوي ال سافر   
الرصول اب لمل حتز،هللا مما  لغ منهم من لئدأي الطغيان وال فر، فنبهت فاء الفصيحة تل  أ م ما  لغوا ما  لغوه إ  من جراء 

 ا سد للرصول فحقيمل أن   حيزن هلم. واألص  ا زن واألصف، وفعلهللا كفر . 
(ال افرين) ليدل تل  أن املراد ابل افرين هم الذين صار ال فر هلم صهية وصسفة  تقسوي ونيكر لف  (القوي) وأ بل  وصف  

 ا قوميتهم. ولو ي يذكر القوي وقال (فم  م تل  القوي ال افرين) ل ان مبنزلسة اللقسب هلسم فسم يمسعر ابلتوصسيف، ف سان 
 ا،هللا. صادقا مبن كان ال فر تري راصخ فيهللا  : هو يف حريأي و ردد، فذل  مرجو إمي

(إن السذين آمنسسوا والسذين هسسادوا والصسا ون والنصسسارى مسن آمسسن ابهلل واليسوي اوخسسر وت س: صسسا ا فسم خسسوش تلسيهم و  هسسم  
 [) موقل هذه اوية دقيمل، ومعناها أدف، وإترا ا ات ل لدقة األمرين. 69حيز،ون]

مسن البيسان يف ،نريوسا مبغسن تسن  يسان مسا وستص  ف وقعها أدف من موقل ،نريتها املتقدمة يف صورأي البقرأي فلم ي ن ما  قسدي 
 مبوقل هذه. 

 ومعناها يزيد دقة تل  معىن ،نريوا  بعا لدقة موقل هذه.  
 وإترا ا يتعقد إش الهللا  وقوع قولهللا (والصا ون) عالة رفل ابلواو يف ح  أ،هللا معطوش تل  اصم إن يف ظاهر ال مي.  
 سبمل لنا مثلهللا يف ،نريوا ولنبدأ مبوقعها فا،هللا معقد معناها. فحمل تلينا أن خنصها من البيان مبا ي ي 
   
 

 1170صفحة : 
 
فسساتلم أن هسسذه اجل لسسة اسسول أن   سسون اصسستيننافا  يا،يسسا انشسسينا تلسس   قسسدير صسس ال وطسسر يف ،فسس  السسسامل لقولسسهللا (قسس: عهسس:   

وا مسن أهس: ال تساب قبس: جمسيء ال تاب لستم تل  شسيء حسج  قي سوا التسوراأي واإلتيس:) فيسسول صسا : تسن حسال مسن ا،قر س
اإلصسمي: هسس: هسم تلسس  شسسيء أو ليسسوا تلسس  شسيء، وهسس: ،فعهسسم ا بساع ديسسنهم أئمينسذ؛ فوقسسل قولسسهللا (إن السذين آمنسسوا والسسذين 

 هادوا) اوية جوااب هلذا الس ال املقدر. 
صسسود مسسن اإلخبسسار السسذين هسسادوا واملسسراد ابلسسذين آمنسسوا امل منسسون ابهلل ومبح سسد صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم أي املسسسل ون. وإمنسسا املق 

 والصا ون والنصارى، وأما التعرض لذكر الذين آمنوا فمهت اي  م صنبينهللا قريبا. 
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واول أن   ون هذه اجل لة م كدأي جل لة (ولو أن أه: ال تاب آمنوا وا قوا) اأ، فبعد أن أ بعت  ل  اجل لسة مبسا أ بعست  
جل لسسسة  كيسسسدا للوتسسسد، ووصسسسم لسسسر   ال سسسمي، وليلحسسسمل أبهسسس: ال تسسساب  سسسهللا مسسسن اجل سسس: تسسساد ال سسسمي مبسسسا يفيسسسد معسسسىن  لسسس  ا

 الصا ينون، ولينهر ا هت اي  ذكر حال املسل   يف جنا  النعيم. 
فالتصدير  ذكر الذين آمنوا يف  العة املعدودين إدماك للتنويهللا ابملسل   يف هذه املناصسبة، أن املسسل   هسم املثسال الصساا  

رل تن الغرور وتن  سرب مسارب المرخ إىل تقا دهم  ك ا  مر  ذل  النيب صل  هللا تليهللا وصلم يف ك ال اإلميان والتح
يف خطبسسة حهسسة السسوداع  قولسسهللا  إن المسسيطان قسسد يسسين  أن يعبسسد مسسن دون هللا يف أر سس م هسسذه  . ف سسان املسسسل ون، أل سسسم 

 ص:. األوحدون يف اإلميان ابهلل واليوي اوخر والع : الصاا، أول  يف هذا الف
وأما معىن اويسة فافتتاحهسا عسرش إن هنسا لمهت ساي اب سرب لعسرو املقساي تسن إرادأي رد إ، سار أو  سردد يف ا  سم أو  نزيس: تسري  

 املبدد منزلة املبدد. 
، وقد حتري الناظرون يف اإلخبسار تسن مجيسل املسذكورين  قولسهللا (مسن آمسن ابهلل واليسوي اوخسر)، إني مسن مجلسة املسذكورين امل منسون 

وه: اإلميان إ  ابهلل واليوي اوخر. ونيهب الناظرون يف  ويلهللا مسذاهب: فقيس:: أريسد ابلسذين آمنسوا مسن آمنسوا أبلسسنتهم دون 
 قلو م، وهم املنافقون، وقي:: أريد مبن آمن من داي تل  إميا،هللا وي ير د. وقي:: تري نيل . 

ابإلميسسان واشسستهر  سسهللا املسسسل ون، و  ي سسون إ  ابلقلسسب  والوجسسهللا تنسسدي أن املسسراد ابلسسذين آمنسسوا أصسسحاب الوصسسف املعسسروش 
 واللسان ألن هذا ال مي وتد إلزاء هللا  عاىل، فهو راجل إىل تلم هللا، وهللا يعلم امل من ا مل واملتناهر ابإلميان ،فاقا. 

ر صسيبويهللا يف كتا سهللا. فالذي أراه أن اع: خرب (إن) حمذوفا. وحذش خسرب إن وارد يف ال سمي الفصسيح تسري قليس:، ك سا نيكس  
وقسد دل تلس  ا سرب مسا نيكسر  عسده مسن قولسهللا (فلهسم أجسرهم تنسد ر سم) إأ. وي سون قولسهللا (والسذين هسادوا) تطسف مجلسة تلس  
مجلة، فيهع: (الذين هادوا) مبتدأ، ولذل  حمل رفل ما تطسف تليسهللا، وهو(والصسا ون). وهسذا أوىل مسن جعس: (والصسا ون) 

لصا ون كذل ، ك ا نيهب إليهللا األكثرون ألن نيل  يفذي إىل اختمش املتعا فا  يف مبدأ اجل لة و قدير خرب لهللا، أي وا
ا  م و متيتها مل إم ان التفصسي تسن نيلس ، وي سون قولسهللا (مسن آمسن ابهلل) مبتسدأ جل،يسا، و  سون (مسن) موصسولة، والسرا   

وصولة، واقبا ا ابلفاء ألن املوصول لله لة ابليت قبلها حمذوفا، أي من آمن منهم، ومجلة (فلهم أجرهم) خربا تن (من) امل
شسسبيهللا ابلمسسرل. ونيلسس  كثسسري يف ال سسمي، كقولسسهللا  عسساىل (إن السسذين فتنسسوا املسس من  وامل منسسا  مث ي يتو سسوا فلهسسم تسسذاب جهسسنم) 

 اوية، ووجود الفاء فيهللا يع  كو،هللا خربا تن (من) املوصولة ولي  خرب إن تل  ت   قول  ايب  ن ا ارث. 
           

من ي  أمس  ابملدينة رحلهللا                      فال وقبسار  سسا لسغسسريب فسان وجسود  ي ا  تسداء يف قولسهللا  لغريسب  تس  و   
 أ،هللا خرب  إن  و قدير خرب تن قبار، فم يننر  هللا قولهللا  عاىل (والصا ون). 

ابإلشسراخ وإ، سار البعسث؛ فسان كثسريا مسن  ومعىن (مسن آمسن ابهلل واليسوي اوخسر) مسن آمسن وداي، وهسم السذين ي يغسريوا أدئ سم 
اليهسسود خلطسسوا أمسسور المسسرخ أبدئ سسم وتبسسدوا اوهلسسة ك سسا  قسسول التسسوراأي. ومسسنهم مسسن جعسس: تزيسسرا ا نسسا هلل، وإن النصسسارى أهلسسوا 
تيس  وتبدوه، والصا ينة تبدوا ال واكب  عد أن كا،وا تلس  ديسن لسهللا كتساب. وقسد مذس   يسان ديسنهم يف  فسسري ،نسري هسذه 

 ة من صورأي البقرأي. اوي
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مث إن اليهسود والنصسارى قسد أحسد وا يف تقيسدوم مسن الغسرور يف تسساوم مسن تسذاب اوخسرأي  قسوهلم (تسن أ نساء هللا وأحبسساؤه)   

وقوهلم (لن متسنا النار إ  أئما معدودأي)، وقسول النصسارى: إن تيسس  قسد كفسر خطسائ البمسر مبسا حت لسهللا مسن تسذاب الطعسن 
اإلها،سسة والصسسلب والقتسس:، فصسساروا مبنزلسسة مسسن   يسس من ابليسسوي اوخسسر، أل سسم تطلسسوا اجلسسزاء وهسسو ا   سسة السسيت قسسدر البعسسث و 

 لتحقيقها. 
ومجهور املفسرين جعلوا قولهللا (والصا ون) مبتدأ وجعلوه مقدما من و خري وقدروا لهللا خربا حمذوفا لد لسة خسرب (إن) تليسهللا،  

نسسوا والسسسذين هسسادوا والنصسسسارى هلسسم أجسسسرهم إأ، والصسسا ون كسسسذل ، جعلسسوه كقسسسول  سسايب  سسسن وأن أصسس: السسننم: أن السسسذين آم
 ا ارث:          

 فال وقبار  ا لغريب و عض املفسرين قدروا  قادير أخرى أ اها األلوصي إىل سسة.   
وقن  سسهللا إن هسذا اللفسس   والسذي صسل ناه أو سسح وأجسرى تلس  أصسسلوب السننم وأليسسمل مبعسىن هسذه اويسسة و عسد ف  سسا اسب أن يس  

كذل  ،زل، وكذل  ،طمل  هللا النيب صل  هللا تليهللا وصلم، وكسذل   لقساه املسسل ون منسهللا وقسرؤوه، وكتسب يف املصساحف، وهسم 
ترب خلص، ف ان لنا أصسم ،تعسرش منسهللا أصسلواب مسن أصساليب اصستع ال العسرب يف العطسف وإن كسان اصستع ا  تسري شسا ل 

لس  أن مسن المسا ل يف ال سمي أ،سهللا إنيا أ س    سمي م كسد عسرش (إن) وأ س  ابصسم إن ل نهللا من الفصاحة واإلاال مب سان، وني
وخربها وأريد أن يعطفوا تل  امسها معطوفا هو تريب يف نيل  ا  م جيء ابملعطوش الغريسب مرفوتسا ليسدلوا  سذل  تلس  

ومسن نيلس  قولسهللا  عساىل (أن  أ م أرادوا تطف اجل :   تطف املفردا ، فيقدر السامل خربا يقدره عسب صسياف ال سمي.
هللا  ريء من املمرك  ورصولهللا)، أي ورصولهللا كذل ، فان  راء هللا منهم يف حال كو،هللا من نيي ،سبهم وصهرهم أمر كالغريب 
لينهر منهللا أن آصرأي الدين أتنم من مجيل  ل  األواصر، وكذل  هذا املعطوش هنا ملا كان الصا ون أ عد تن اهلدى مسن 

ل اجلاهلية قب: جميء اإلصمي، أل م التزمسوا تبسادأي ال واكسب، وكسا،وا مسل نيلس  حتسمل هلسم النهساأي إن اليهود والنصارى يف حا
آمنسسوا ابهلل واليسسوي اوخسسر وت لسسوا صسسا ا، كسسان اإل يسسان  لفنهسسم مرفوتسسا  نبيهسسا تلسس  نيلسس . ل سسن كسسان اجلسسري تلسس  الغالسسب 

خربهسسا، إمنسسا كسسان الغالسسب يف كسسمي العسسرب أن يسسس    يقتذسسي أن   يسس     سسذا املعطسسوش مرفوتسسا إ   عسسد أن  سسستويف (إن) 
اب صسم املقصسود  سسهللا هسذا ا  سم مسس خرا، فومسا  قدميسهللا ك سسا يف هسذه اويسسة فقسد يسباءى للنسساظر أ،سهللا ينسايف املقصسسد السذي ألجلسسهللا 

دسرب خولف ح م إترا هللا، ول ن هذا أيذا اصتع ال تزيز، وهو أن ا ل  س  مقتذسيي حسال ، ومهسا الد لسة تلس  ترا سة امل
تنهللا يف هذا ا  م. والتنبيهللا تل   عهي: اإلتمي  ذا ا رب فسان الصسا ين  ي سادون ييوصسون مسن هسذا ا  سم أو ييسوم مسنهم 
من يس ل ا  م تل  املسل   واليهود. فنبهللا ال : تل  أن تفو هللا تنيم   يذيمل تن توهلم، فهذا موجب التقدمي مل 

ار، ك سسا أ،سسهللا لسو ي يرفسسل لصسسار معطوفسسا تلسس  اصسسم (إن) فلسسم ي سسن تطفسسهللا تطسسف الرفسل، ولسسو ي يقسسدي مسسا حصسس: نيلسس  ا تتبسس
 مجلة. 
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وقد جاء نيكر الصسا   يف صسورأي ا سج مقسدما تلس  النصسارى ومنصسواب، فحصس: هنساخ مقتذس  حسال واحسدأي وهسو املبسادرأي  
  تعهي: اإلتمي  م ول فص: القذاء  ينهم وأ م أماي تدل هللا يساوون تريهم. 

كلسهللا  قولسهللا (وت س: صسا ا)، وهسو املقصسود ابلسذا  مسن ر س  السسممة مسن ا سوش وا سزن  سهللا، فهسو قيسد يف   مث تقب نيلس  
املسسذكورين كلهسسم مسسن املسسسل   وتسسريهم، وأول األت سسال الصسسا ة  صسسديمل الرصسسول واإلميسسان ابلقسسرآن، مث عم امتثسسال األوامسسر 

 قولهللا مث كان من الذين آمنوا). واجتناب املنهيا  ك ا قال  عاىل (وما أدراخ ما العقبة إىل 
(لقسسسد أخسسسذان ميثسسساف  سسسين إصسسسرا ي: وأرصسسسلنا إلسسسيهم رصسسسم كل سسسا جسسساءهم رصسسسول مبسسسا   وسسسوى أ،فسسسسهم فريقسسسا كسسسذ وا وفريقسسسا  

 [) اصتينناش تاد  هللا ال مي تل  أحوال اليهود وجراءوم تل  هللا وتل  رصلهللا. 70يقتلون]
د صسسل  هللا تليسهللا وصسلم وأبن مسا قسا لوا  سهللا دتو سهللا لسي   سدتا مسنهم  سس: ونيلس   عسريض ابليسوم مسن هسديهم مبسا جساء  سهللا حم س 

 نيل  دأ م جيم  عد جي:. 
 وقد  قدي ال مي تل  أخذ امليثاف تل  اليهود تري مرأي. أو ها يف صورأي البقرأي.  
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أشسسعيا وأرميسسا وحزقيسسسال وداود والرصسس: السسذين أرصسسلوا إلسسيهم هسسم موصسس  وهسسارون ومسسن جسسساء  عسسدمها مثسس: يوشسسل  سسن ،سسون و   

وتيس . فاملراد ابلرص: هنا األ،بياء: من جاء منهم  مرع وكتاب، مث: موص  وداود وتيس ، ومن جاء معزلا للمرع مبينا 
 لهللا، مث: يوشل وأشعيا وأرميا. 

م قتلسسوا فريقسا مسسن وإ سمف الرصسول تلسس  النسيب السسذي ي اسيء  مسسريعة إ سمف شسسا ل يف القسرآن ك سسا  قسدي، أل،سسهللا ملسا نيكسسر أ س 
 الرص:  ع   وي: الرص: ابأل،بياء فا م ما قتلوا إ  أ،بياء   رصم. 

وقولهللا (كل ا جاءهم رصسول مبسا   وسوى أ،فسسهم فريقسا كسذ وا) إأ ا،تصسب (كل سا) تلس  النرفيسة أل،سهللا دال تلس  اصستغراف  
ة جميسسينهم، إني اصسستغراف ألمنسسة وجسسود شسسيء يسسستلزي ألمنسسة جمسسيء الرصسس: إلسسيهم فيسسدل تلسس  اصسستغراف الرصسس:  بعسسا  صسستغراف ألمنسس

 اصتغراف أفراد نيل  الميء، ف ا ظرفية مصدرية دالة تل  الزمان. 
وا،تصسسب (كسس:) تلسس  النيا سسة تسسن الزمسسان إل سسافتهللا إىل اصسسم الزمسسان املسسبهم، وهو(مسسا) النرفيسسهللا املصسسدرية. والتقسسدير: يف كسس:   

 (كل ا) ابلفعل  وهو(كذ وا) و(يقتلون) تل  التنالع.  أوقا  جميء الرص: إليهم كذ وا ويقتلون. وا،تصب
و قسسدمي (كل سسا) تلسس  العامسس: اصسستع ال شسسا ل   ي سساد يتدلسسف، أل سسم يريسسدون  تقدميسسهللا ا هت سساي  سسهللا، لينهسسر أ،سسهللا هسسو حمسس:  

لقتس: الغرض املسوقة لسهللا مجلتسهللا، فسان اصست رار صسنيعهم نيلس  مسل مجيسل الرصس: يف مجيسل األوقسا  دليس: تلس  أن الت سذيب وا
صسسارا صسسهيت  هلسسم    تدلفسسان، إني ي يننسسروا إىل حسسال رصسسول دون آخسسر و  إىل لمسسان دون آخسسر، ونيلسس  أظهسسر يف فناتسسة 

 حاهلم، وهي املقصود هنا. 
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و ذا التقدمي يمسرب ظسرش (كل سا) معسىن المسر ية فيصسري العامس: فيسهللا مبنزلسة اجلسواب لسهللا، ك سا  صسري أمسساء المسرل متقدمسة  
 تها يف تو(أين ا   و،سوا يسدرك م املسو ). إ  أن (كل سا) ي يسس ل اجلسزي  عسدها ولسذل  ي  عسد يف أمسساء تل  أفعاهلا وأجو 

المسسرل ألن (كسس:)  عيسسد تسسن معسسىن المسسر ية. وا سسمل أن إ سسمف المسسرل تليهسسا يف كسسمي  عسسض النحسساأي  سسسامح. وقسسد أ لقسسهللا 
دميها خبسسمش مسسا يف قولسسهللا  عسساىل (أف ل سسا جسساءكم صسساحب ال مسساش يف هسسذه اويسسة، أل،سسهللا ي اسسد هلسسا صسسببا لفنيسسا يوجسسب  قسس

رصول مبا   ووى أ،فس م اصت ربث) يف صورأي البقرأي، ويف قولهللا (أو كل ا تاهدوا تهدا ،بذه فريسمل مسنهم) يف  لس  السسورأي؛ 
اش فان التقدمي فيه ا  بل لوقوته ا متصلت    زأي ا صتفهاي ك ا نيكرانه هنالس ، وإن كسان قسد صس ت تليه سا يف ال مس

 لنهور أمرمها يف  ين  اويت . 
فاألحسن أن   ون مجلسة (فريقسا كسذ وا) حسا  مسن  س ري (إلسيهم)  قبا سا  ذس ري موافسمل لصساحب ا سال، وألن املقصسود  

من ا رب  فنيل حال  سين إصسرا ي: يف صسوء معساملتهم هلسداوم، ونيلس    حيصس: إ  ابتتبسار كسون املرصس: إلسيهم هسذه حساهلم 
وليست مجلة (فريقا كسذ وا) ومسا  قسدمها مسن متعلقهسا اصستيننافا، إني لسي  املقصسود اإلخبسار أبن هللا أرصس: إلسيهم  مل رصلهم.

 رصم  : مبدلول هذا ا ال. 
و سسذا ينهسسسر لسسس  أن التقسسسسيم يف قولسسسهللا (فريقسسا كسسسذ وا وفريقسسسا يقتلسسسون) لسسسي  لرصسسسول مسسن قولسسسهللا (كل سسسا جسسساءهم رصسسسول)  سسس:  

(كل سسا جسساءهم رصسسول) مقسسدما مسسن  خسسري. والتقسسدير: وأرصسسلنا إلسسيهم رصسسم كسسذ وا مسسنهم فريقسسا  ل(رصسسم)، أل،نسسا اتتسسربان قولسسهللا
وقتلوا فريقا كل ا جاءهم رصول من الرص:. و ذا ،ستغين تن   لفا  و قدير يف ،نم اوية اوم تل  أ سرع وجسوه اإلاسال 

 وأو ح املعال. 
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مبسا   حتبسهللا. يقسال: هسوي يهسوى مبعسىن أحسب ومالست ،فسسهللا إىل مم سسة شسيء. إن  عثسة وقولهللا (مبا   ووى أ،فسسهم) أي   

الرص: القصد منها كبح األ،ف  تن كثري من هواها املوقل هلا يف الفسساد تساجم وا سسران آجسم، ولسو  نيلس  لسبخ النسام 
صفت  نو إصرا ي: أب م ي ذ ون الرص: وما يهوون، فالمرا ل ممت لة   حمالة تل  كثري من منل النفوم من هواها. وملا و 

ويقتلسسو م إنيا جسساؤوهم مبسسا وسسالف هسسواهم تل نسسا أ،سسهللا ي وسس: رصسسول جسساءهم مسسن أحسسد األمسسرين أو كليه سسا: ومهسسا الت سسذيب 
والقت:. ونيل  مستفاد من (كل ا جاءهم رصول)، فلم يبمل لقولهللا (مبا   ووى أ،فسهم) فا دأي إ  اإلشارأي إىل لئدأي  فنيل 

من أ م ي ذ ون الرص: أو يقتلو م يف تري حالة يلت سسون أل،فسسهم فيهسا تسذرا مسن   ليسف مبمسقة فادحسة، أو مسن حاهلم 
حسدوث حسادث جل سرأي، أو مسن أجس: الت سس   سدين ع سون مفارقتسهللا، ك سا فعس: املمسركون مسن العسرب يف جمسيء اإلصسمي،  سس: 

 تتعط:  ت ردهم فا دأي التمريل وفا دأي  اتة األمة هلداوا. جملرد خمالفة هوى أ،فسهم  عد أن أخذ تليهم امليثاف فقبلوه ف
وهذا  عليم تنيم من القرآن أبن من حمل األمم أن   سون صسا رأي يف  ريسمل إرشساد تل ا هسا وهسداوا، وأ سا إنيا رامست محس:   

م ا سسران ك سا تل ا ها وهداوا تل  مسايرأي أهوا ها، عيسث يعصسون إنيا دتسوا إىل مسا وسالف هسوى األقسواي فقسد حسمل تلسيه
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حمل تل   ين إصرا ي:، ألن يف نيل  قلبا للحقا مل وحماولة ا،قمب التا ل متبوتا والقا سد مقسودا، وأن قسادأي األمسم وتل اءهسا 
و،صسسحاءها إنيا صسسايروا األمسسم تلسس  هسسذا ا لسسمل كسسا،وا تاشسس  هلسسم، ولالسست فا سسدأي تل هسسم وح  سستهم واخسستل  املرتسسي ابهل سس: 

صول هللا صل  هللا تليهللا وصسلم  مسن اصسبتاه هللا رتيسة فغمسها ي يمسم را حسة اجلنسة  . فاملمسركون وا ا : ابلنا :، وقد قال ر 
مسسسن العسسسرب أقسسسرب إىل املعسسسذرأي أل سسسم قسسسا لوا الرصسسسول مسسسن أول وهلسسسة  قسسسوهلم (إان وجسسسدان آابءان تلسسس  أمسسسة وإان تلسسس  آجلرهسسسم 

، خبسسمش اليهسسود آمنسسوا  رصسسلهم ا تسسداء مث ا،تقذسسوا مهتسسدون)، وقسسال قسسوي شسسعيب (أصسسلوا    مسسرخ أن ،سسبخ مسسا يعبسسد آابؤان)
 تليهم ابلت ذيب والتقتي: إنيا محلوهم تل  ما فيهللا خريهم مما   يهوو،هللا. 

و قسسدمي املفعسسول يف قولسسهللا (فريقسسا كسسذ وا) جملسسرد ا هت سساي ابلتفصسسي: ألن ال سسمي مسسسوف مسسساف التفصسسي: ألحسسوال رصسس:  سسين  
ألن يف  قسسدمي مفعسسول (يقتلسسون) رتايسسة تلسس  فاصسسلة اوي، فقسسدي مفعسسول (كسسذ وا) إصسسرا ي: ابتتبسسار مسسا  قسسوه مسسن قسسومهم، و 

 لي ون املفعو ن تل  و ريأي واحدأي. 
وجيء يف قولهللا (يقتلون)  صسيغة املذسارع   ايسة ا سال املا سية  صتحذسار  لس  ا السة الفنيعسهللا إ متسا يف التعهيسب مسن  

 شناتة فاتليها. 
صسرا ي: ابتتبسار أ سم أمسة ولسف  عسض أجياهلسا  عذسا، وأ سا رصسدت فيهسا أخسمف مت ا لسسة والذس ا ر كلهسا راجعسة إىل  سين إ 

وتوا د متبعة عيث ي ون ا لف منهم فيها تل  ما كان تليهللا السلف؛ فلذل  أصند  األفعال الواقعة يف تصور متفاو ة 
 ين اقتصروا تل  الت ذيب. إىل   ا رهم مل اختمش الفاتل ، فان الذين قتلوا  عض األ،بياء فريمل تري الذ

[) تطسف 71(وحسبوا أ    ون فتنة فع وا وص وا مث اتب هللا تليهم مث ت وا وص وا كثري منهم وهللا  صري مبا يع لون] 
تل  قولهللا (كذ وا) و(يقتلون) لبيان فساد اتتقادهم الناش  تنهللا فاصد أت اهلم، أي فعلوا مسا فعلسوا مسن الفنسا ل تسن  ع سد 

لتسسة أو جل سسرأي ،فسس  حسسج ينيبسسوا ويتو سسوا. والذسس ا ر البسسارلأي تا سسدأي مثسس: الذسس ا ر املتقدمسسة يف قولسسهللا (كسسذ وا)  غسسرور،   تسسن ف
 و(يقتلون). وظنوا أن فعلهم    لحقهم منهللا فتنة. 

والفتنة مرك أحسوال النسام وا سطراب ،نسامهم مسن جسراء أ سرار ومصسا ب متواليسة، وقسد  قسدي حتقيقهسا تنسد قولسهللا (إمنسا تسن  
يف صورأي البقرأي. وهسي قسد   سون تقسااب مسن هللا للنسام جسزاء تسن صسوء فعلهسم أو متحيصسا لصسادف إميسا م لتعلسو  سذل  فتنة) 

درجاوم (إن الذين فتنوا امل من  وامل منسا ) اويسة. ومسس  القسرآن هسارو  ومسارو  فتنسة، ومسس  النسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم 
 (  يفتنن م الميطان). ف ان معىن ا  تمء مملما هلا. الدجال فتنة، ومس  القرآن مزال الميطان فتنة 
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واملعسسسىن: وظنسسسوا أن هللا   يصسسسيبهم  فتنسسسة يف السسسد،يا جسسسزاء تلسسس  مسسسا تسسساملوا  سسسهللا أ،بيسسساءهم، فهنالسسس  جمسسسرور مقسسسدر دال تليسسسهللا   

عسد أن اصستدفوا  عسذاب اوخسرأي، و ومهسوا السياف، أي ظنسوا أن    نسزل  سم مصسا ب يف السد،يا فسومنوا تقساب هللا يف السد،يا  
 أ م انجون منهللا، أل م أ ناء هللا وأحباؤه، وأ م لن متسهم النار إ  أئما معدودأي. 
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ف ن  ديل إاال القسرآن أن أومسو إىل صسوء اتتقسادهم يف جسزاء اوخسرأي وأ سم ،بسذوا الف سرأي فيسهللا ظهسرئ وأ سم   يراقبسون هللا يف  
 صوء تفلتهم تن فتنة الد،يا وأ م  الون يف كم األمرين. ار  اب القبا ح، وإىل 

ودل قولهللا (وحسبوا أن     ون فتنة) تل  أ م لو ي حيسبوا نيل   ر دتوا، أل م كا،وا أحرص تلس  صسممة السد،يا مسنهم  
 تل  السممة يف اوخرأي  تطال إميا م و عف يقينهم. 

أن يفسد اتتقسادهم ووستل  إميسا م ويصسري مههسم مقصسورا تلس   سد ري تساجلتهم، وهذا شون األمم إنيا  طرف إليها ا ذ ن  
فانيا ظنوا اصتقامة العاجلة أت ذوا أتينهم تن اوخرأي، فتطلبسوا السسممة مسن تسري أصسبا ا، فو ساتوا الفسول األ سدي و علقسوا 

 ابلفول العاج: فوصاؤوا الع : فوصا م العذاابن العاج: ابلفتنة واوج:. 
عري (ت سسوا وصسس وا) لفتسسراض تسسن د  سس: الرشسساد مسسن رصسسلهم وكتسسبهم ألن الع سس  والصسس م يوقعسسان يف الذسسمل تسسن واصسست  

الطريمل وا،عداي اصتفادأي ما ينفل. فاجل ل    الع   والص م مجل يف ا صتعارأي    أصناش حرمان ا ،تفاع أبفذس: انفسل، 
،سسسياف إليسسهللا يف اجلبلسسة، فتهنبسسهللا حمتسساك إىل السسوالع، فسسانيا فسانيا حصسس: اإلتسسراض تسسن نيلسس  تلسسب اهلسسوى تلسس  النفسسوم، ألن ا 

ا،عدي الوالع جاء صوء الفع:، ولذل  كان قولهللا (فع وا وص وا) مرادا منهللا معناه ال نا ي أيذسا، وهسو أ سم أصساءوا األت سال 
يي: اوية (وهللا  صري وأفسدوا، فلذل  اصتقاي أن يعطف تليهللا قولهللا (مث اتب هللا تليهم). وقد  كد هذا املراد  قولهللا يف  ذ

 مبا يع لون). 
 وقولهللا (مث اتب هللا تليهم) أي  عد نيل  الذمل واإلتراض تن الرشد وما أتقبهللا من صوء الع : والفساد يف األرض.  
وقد اصتفيد من قولهللا (أن     ون فتنة) وقولهللا (مث اتب هللا تليهم) أ م قد أصا تهم الفتنة  عد نيل  الع س  والصس م ومسا  

تنهسسا تقو سسة هلسسم، وأن هللا ملسسا اتب تلسسيهم رفسسل تسسنهم الفتنسسة، مث ت سسوا وصسس وا، أي تسسادوا إىل  سسمهلم القسسدمي وت لهسسم  ،مسسو
 الذميم، أل م مصرون تل  حسبان أن     ون فتنة فوصا تهم فتنة أخرى. 

  أ سم أتر سسوا تسن ا سسمل وقسد وقسف ال سسمي تنسد هسذا الع سس  والصس م الثسال وي يسسذكر أن هللا اتب تلسيهم  عسده، فسسدل تلس 
 إترا ا شديدا مرأي جل،ية فوصا تهم فتنة ي يتب هللا تليهم  عدها. 

ويتعس  أن نيلس  إشسارأي إىل حسساد   تني س  مسن حسوادث تصسسور  سين إصسرا ي:  عسد موصسس  تليسهللا ا لسسمي، واألظهسر أ  سسا  
 598وصسنة  606قسدم مسرا  صسنة حادث األصر البسا لي إني صسل  هللا تلسيهم  خبتنصسر  ملس   أشسور  فسدخ:  يست امل

قب: املسيح. وأ   يف جللثتها تل  مدينة أورشليم فوحرقها وأحسرف املسسهد ومحس: مجيسل  سين إصسرا ي: إىل اب س:  588وصنة 
أصسسارى، وأن  و سسة هللا تلسسيهم كسسان منهرهسسا حسس  تلسسب  كسسورش  ملسس   فسسارم  تلسس  اوشسسوري  واصسستوىل تلسس  اب سس: صسسنة 

 ود أن يرجعوا إىل  مدهم ويع روها فرجعوا و نوا مسهدهم. قب: املسيح فونين لليه 530
وحادث ا راب الواقل يف لمن   يط   القا د الرومال  وهو ا ن ا مربا ور الرومال  وصبسيا،وم  فا،هللا حاصر  أورشليم   

صسبعة و سسع  حج ا طر اليهود إىل أك: اجللود وأن عك:  عذهم  عذا من اجلوع، وقت: منهم ألف ألسف رجس:، وصس  
إىل  117لل سسيح. مث قفساه ا مربا سور  أدرئن  الرومسال مسن صسنة  69ألفا، تلس  مسا يف نيلس  مسن مبالغسة، ونيلس  صسنة 

لل سيح فهدي املدينة وجعلها أر ا وخل   را سا ابمللسح. ف سان نيلس  ا،قسراض دولسة اليهسود ومسدينتهم و فسرقهم  138صنة 
 يف األرض. 
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ار القسرآن إىل هسذين ا سد    قولسهللا (وقذسينا إىل  سين إصسرا ي: يف ال تساب لتفسسدن يف األرض مسر   ولستعلن تلسوا  وقد أشس  

كبريا فانيا جاء وتد أو مها  عثنا تلي م تبادا لنا أويل أبم شديد فهاصوا خمل الدئر وكسان وتسدا مفعسو  مث رددان ل سم 
أكثر ،فسريا إن أحسسنتم أحسسنتم أل،فسس م وإن أصسوث فلهسا فسانيا جساء وتسد  ال رأي تليهم وأمددانكم أبموال و ن  وجعلناكم

اوخرأي ليسوءوا وجوه م وليدخلوا املسسهد ك سا دخلسوه أول مسرأي وليتسربوا مسا تلسوا  تبسريا تسس  ر  سم أن يسرمح م) وهسذا هسو 
 الذي اختاره القفال. ويف اوية أقوال أخر اصتقصاها الفدر. 

فعلس  املعطسوف   سا تسن الفعلس  املعطسوش تليه سا وأن هنالس  ت يس  وصس    يف لمنس  وقد دلست (مث) تلس   راخسي ال 
صسا مل و حسسمل، ومسسل نيلسس  كا،سست الذس ا ر املتصسسلة ابلفعلسس  املعطسسوف  تسس  الذس ا ر املتصسسلة ابلفعلسس  املعطسسوش تليه سسا، 

؛ ألن نيلس  شسسون األخبسار والصسسفا  والسذي صسوغ نيلسس  أن املسراد  يسسان   سرر األفعسال يف العصسسور وادتساء أن الفاتسس: واحسد
املثبتة لألمم واملسه:  ا تليهم  وارث السهائ فيهم من حسن أو قبيح، وقد تلم أن الذين ت وا وص وا جل،ية تري الذين 
ت سسوا وصسس وا أول مسسرأي، ول سسنهم ملسسا كسسا،وا خلفسسا تسسن صسسلف، وكسسا،وا قسسد أور سسوا أخمقهسسم أ نسساءهم اتتسسربوا كالمسسيء الواحسسد،  

 نو فمن هلم  راث مل  ين فمن. كقوهلم:  
وقولهللا (كثري منهم)  دل من الذ ري يف قولهللا (مث ت وا وصس وا)، قصسد منسهللا ختصسيص أهس: الفذس: والصسم  مسنهم يف كس:  

 تصر أب م  رآء مما كان تليهللا دمهاؤهم صدتا اب مل و ناء تل  الفذ:. 
هسسو تسس  مرجسسل الذسس ريين األولسس  يف قولسسهللا (فع سسوا  وإني قسسد كسسان مرجسسل الذسس ريين األخسسريين يف قولسسهللا (مث ت سسوا وصسس وا)  

وص وا) كان اإل دال من الذ ريين األخريين املفيسد ختصيصسا مسن ت ومه سا، مفيسدا ختصيصسا مسن ت سوي الذس ريين اللسذين 
قبله ا ع م املساواأي    الذ ا ر، إني قد اتترب    ا ر أمة واحدأي، فسان مرجسل  لس  الذس ا ر هسو قولسهللا ( سين إصسرا ي:). 
ومن الذروري أن   ختلوا أمة  الة يف ك: جي: من وجود صا   فيها، فقسد كسان يف املتسوخرين مسنهم أمثسال تبسد هللا  سن 
صمي، وكان يف املتقدم  يوشل وكالب اللذين قسال هللا يف شسو ا (قسال رجسمن مسن السذين وسافون أ،عسم هللا تليه سا ادخلسوا 

 تليهم الباب). 
يع لون)  ذيي:. والبصري مبالغة يف املبصر، كا  يم مبعىن احمل م، وهو هنا مبعىن العليم   : ما يقل  وقولهللا (وهللا  صري مبا 

يف أفعسساهلم السسيت مسسن شسسو ا أن يبصسسرها النسسام صسسواء مسسا أ صسسره النسسام منهسسا أي مسسا ي يبصسسروه، واملقصسسود مسسن هسسذا ا سسرب  لي 
 شيء، فهو وتيد هلم تل  ما ار  بوه  عد أن اتب هللا تليهم. معناه، وهو اإل،ذار والتذكري أبن هللا   وف  تليهللا 

وقرأ انفل، وا ن كثري، وا ن تامر، وتاصسم، وأ سو جعفسر (أن     سون)  فستح ،سون   سون تلس  اتتبسار (أن) حسرش مصسدر  
انصسسسب للفعسسس:. وقسسسرأ أ سسسو ت سسسرو، ومحسسسزأي، ويعقسسسوب، وخلسسسف  ذسسسم النسسسون تلسسس  اتتبسسسار (أن) خمففسسسة مسسسن (أن) أخسسست (إن) 
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امل سورأي اهل زأي. وأن خففت يبط: ت لها املعتاد و صري داخلة تل  مجلسة. ولتسم  عسض النحساأي أ سا مسل نيلس  تاملسة، وأن 
 امسها ملتزي ا ذش، وأن خربها ملتزي كو،هللا مجلة. 

ون وهذا  وهم   دلي: تليهللا. ولاد  عذهم فزتم أن امسها احملذوش   ري المون. وهذا أيذا  وهم تل   وهم ولي  من ش 
   ري المون أن ي ون حمذوفا أل،هللا جمتلب للتوكيد، تل  أن تدي ظهوره يف أي اصتع ال يفند دتوى  قديره. 

(لقد كفسر السذين قسالوا إن هللا هسو املسسيح ا سن مسرمي وقسال املسسيح ئ  سين إصسرا ي: اتبسدوا هللا ريب ور  سم إ،سهللا مسن يمسرخ ابهلل  
[) اصستينناش ا تسدا ي إل طسال مسا تليسهللا النصسارى، يناصسب 73للنامل  من أ،صار]فقد حري هللا تليهللا اجلنة وموواه النار وما 

 ا ،تهاء من إ طال ما تليهللا اليهود. 
وقد مذ  القول آ،فا يف ،نري قولهللا (لقد كفر الذين قسالوا إن هللا هسو املسسيح ا سن مسرمي قس: ف سن ميلس  مسن هللا شسيينا) ومسن  

 ،سب إليهللا هذا القول من  وا ف النصارى. 
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والواو يف قولهللا (وقال املسيح) واو ا ال. واجل لة حال (من الذين قالوا إن هللا هو املسيح)، أي قالوا نيل  يف حال ،داء   

املسسسيح لبسسسين إصسسسرا ي: أبن هللا ر سسهللا ور سسسم، أي   شسسسبهة هلسسسم، فهسسم قسسسالوا: إن هللا احتسسسد ابملسسسيح؛ يف حسسسال أن املسسسسيح السسسذي 
ا  هللا والذي ،سبوه إليهللا قد كذ م، ألن قولهللا: ريب ور  م، يناقض قوهلم: إن هللا هو املسيح، أل،سهللا   ي سون يزت ون أ م آمنو 

إ  مر واب، ونيل  مفاد قولهللا (ريب)، وأل،هللا   ي ون مل هللا إلهللا آخر، ونيل  مفاد قولهللا (ور  م)، ولسذل  تقسب إل لسة (إ،سهللا 
  سسون هسسذه اجل لسسة ح ايسسة ل سسمي صسسدر مسسن تيسسس  تليسسهللا السسسمي  مسسن يمسسرخ ابهلل فقسسد حسسري هللا تليسسهللا اجلنسسة). فيهسسول أن

فت ون  عليم لألمر  عبادأي هللا. ووقوع (إن) يف مث: هذا املقساي  غسين تنساء فساء التفريسل و فيسد التعليس:. ويف ح ايتسهللا  عسريض 
هللا املسسيح، ألن السذين أبن قوهلم نيلس  قسد أوقعهسم يف المسرخ وإن كسا،وا يننسون أ سم اجتنبسوه حسذرا مسن الوقسوع في سا حسذر منس

قالوا: إن هللا هو املسيح. أرادوا ا حتاد ابهلل وأ،هللا هو هو. وهذا قول اليعاقبة ك ا  قدي آ،فا ويف صورأي النساء. ونيلس  شسرخ 
  حمالة،  : هو أشد، أل م أشركوا مل هللا تريه ومزجوه  هللا فوقعوا يف المرخ وإن رامسوا  نسب  عسدد اوهلسة، فقسد أيبطس: هللا 

 م  مهادأي كمي من ،سبوا إليهللا اإلهلية إ طا  اتما. قوهل
وإن كا،ت اجل لة من كمي هللا  عاىل فهو  ذيي: إ بسا  كفسرهم ولئدأي  نبيسهللا تلس   طسمن معتقسدهم و عسريض  سم أب سم قسد  

 أشركوا ابهلل من حيث أرادوا التوحيد. 
رد  عسده. ومعسىن (حسري هللا تليسهللا اجلنسة) منعهسا منسهللا، أي مسن والذ ري املقبن ةن   ري المون يدل تلس  العنايسة اب سرب السوا 

 ال ون فيها. 
 واملووى: امل ان الذي عوى إليهللا الميء، أي يرجل إليهللا.  
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ومجلة (وما للنامل  من أ،صار) حيت : أيذا أن   ون من كسمي املسسيح تليسهللا السسمي تلس  احت سال أن ي سون قولسهللا (إ،سهللا   
ت س: أن   سون مسن كسمي هللا  عساىل  سذييم ل سمي املسسيح تلس  نيلس  ا حت سال، أو  سذييم من يمرخ ابهلل) من كممسهللا، وحي

ل مي هللا  عاىل تل  ا حت ال اوخسر. واملسراد ابلنسامل  املمسركون (إن المسرخ لنلسم تنسيم)، أي مسا لل مسرك  مسن أ،صسار 
 ينصرو م لينقذوهم من تذاب النار. 

 و    ل لهللا يف التدلص منهللا  واصطة ،صري، فباألحرى أن   يتدلص  دون ،صري. فالتقدير: وموواه النار   حمالة  
(لقسد كفسر السسذين قسالوا إن هللا جللسث  م سسة ومسا مسن إلسسهللا إ  إلسهللا واحسد وإن ي ينتهسسوا ت سا يقولسون لي سسسن السذين كفسروا مسسنهم  

اش قصسد منسهللا ا ،تقسال إىل إ طسال مقالسة [) اصستينن75[ أفم يتو ون إىل هللا ويستغفرو،هللا وهللا تفور رحيم]74تذاب أليم]
أخرى من مقا    وا ف النصارى، وهي مقالة  املل ا،ية املسس   ابجلا ليقيسة، وتليهسا معنسم  وا سف النصسارى يف مجيسل 

لسوا األرض. وقد  قدي  يا ا تند قولهللا  عاىل (فآمنوا ابهلل ورصلهللا و   قولوا  م سة) مسن صسورأي النسساء، وأن قولسهللا فيهسا (و   قو 
 م سسة) ا سسل السسرد تلسس   وا سسف النصسسارى كلهسسم. واملسسراد ب(قسسالوا) اتتقسسدوا فقسسالوا، ألن شسسون القسسول أن ي سسون صسسادرا تسسن 

 اتتقاد، وقد  قدي  يان نيل . 
ومعىن قوهلم (إن هللا جللث  م ة) أن ما يعرفهللا النام أ،هللا هللا هسو جم سوع  م سة أشسياء، وأن املسستحمل لمصسم هسو أحسد  لس   

األشسسياء. وهسسذه الثم سسة قسسد تسسربوا تنهسسا ابألقسسا،يم وهسسي  أقنسسوي الوجسسود وهسسو السسذا  املسسس   هللا ومسسسوه أيذسسا األب؛  الثم سسة
وأقنوي العلم ومسوه أيذا ا  ن، وهو الذي احتد  عيس  وصار  ذل  تيس  إهلا؛ وأقنوي ا ياأي ومسوه الرو  القسدم. وصسار 

رب، يقولسون: إ،سسهللا ملسا احتسد مبسسرمي حس  محلهسسا ابل ل سة  هلسست مسرمي أيذسسا، مجهسورهم، ومسنهم الركوصسسية  ا فسة مسسن ،صسارى العسس
 ولذل  اختلفوا ه: هي أي ال ل ة أي هي أي هللا. 

فقولسهللا (جللسث  م سة) معنساه واحسد مسن  لس  الثم سة، ألن العسرب  صسوغ مسن اصسم العسدد مسن ا نس  إىل تمسرأي، صسيغة فاتسس:  
أ،سهللا جسزء مسن نيلس  العسدد تسو جلل ا نس ، فسان أرادوا أن املمستمل لسهللا ولن فاتس:  مذافا إىل اصم العدد املمستمل هسو منسهللا إلرادأي

 هو الذي أك : العدد أ افوا ولن فات: إىل اصم العدد الذي هو أرق  منهللا فقالوا: را ل  م ة، أي جات: الثم ة أر عة. 
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 لبيان ا مل يف ا تتقاد  عد نيكر ا تتقاد البا :. وقولهللا (وما من إلهللا إ  إ'لهللا واحد) تطف تل  مجلة (لقد كفر)   
واول جع: اجل لة حا  من   ري (قالوا)، أي قالوا هذا القول يف حال كو،هللا خمالفا للواقل، في ون كالتعليس: ل فسرهم يف  

النفسي  قوهلم نيلس ، ومعنساه تلس  السوجه  ،فسي تسن اإللسهللا ا سمل أن ي سون تسري واحسد فسان (مسن) لتوكيسد ت سوي النفسي فصسار
 ب(ما) املقب،ة  ا مساوئ للنفي ب( ) النافية للهن  يف الد لة تل  ،في اجلن  ،صا. 

وتدل هنا تن النفي  م الترب ة فلم يق: (و  إلهللا إ  إلهللا واحد) إىل قولهللا (وما من إلهللا إ  إلسهللا واحسد) اهت امسا ة سرال حسرش  
رش ( ) مسسا أفسساد ،فسسي اجلسسن  إ   تقسسدير حسسرش (مسسن)، فل سسا (مسسن) السسدال  عسسد النفسسي تلسس  حتقيسسمل النفسسي؛ فسسان النفسسي عسس
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قصد  لئدأي ا هت اي ابلنفي هنا جسيء عسرش (مسا) النافيسة وأظهسر  عسده حسرش (مسن). وهسذا ممسا ي يتعسرض إليسهللا أحسد مسن 
 املفسرين. 

هسذا الواحسد مسن هسو،  وقولهللا (إ  إلهللا واحد) يفيد حصر وصف اإلهلية يف واحد فا،تف  التثليسث احمل سي تسنهم. وأمسا  عيس  
فلي  مقصودا  عيينهللا هنا ألن القصد إ طال تقيدأي التثليث فانيا  ط: التثليث، و بتت الوحدا،يسة  عس  أن هسذا الواحسد هسو 
هللا  عاىل أل،هللا متفمل تل  إهليتهللا، فل ا  طلت إهلية تريه معهللا متحذت اإلهلية لهللا في ون قولهللا هنا (وما من إلهللا إ  إلهللا واحسد) 

يف صسسورأي آل ت سسران (ومسسا مسسن إلسسهللا إ  هللا)، إ  أن نيكسسر اصسسم هللا  قسسدي هنسسا و قسسدي قسسول املبطلسس  (إ،سسهللا جللسسث  مسسساوئ لقولسسهللا
 م ة) فاصتغين ة با  الوحدا،ية تن  عيينهللا. وهلسذا صسر   تعيس  اإللسهللا الواحسد يف صسورأي آل ت سران يف قولسهللا  عساىل (ومسا مسن 

 هلية يف هللا  عاىل دون تيس  وي ار فيهللا نيكر لتعدد اوهلة. إلهللا إ  هللا) إني املقاي اقتذ   عي  اتصار اإل
وقولهللا (وإن ي ينتهوا ت ا يقولون لي سن الذين كفروا منهم تسذاب ألسيم) تطسف تلس  مجلسة (لقسد كفسر السذين قسالوا إن هللا   

ي تسن قسوهلم املسذكور آ،فسا جللث  م ة)، أي لقسد كفسروا كفسرا إن ي ينتهسوا تنسهللا أصسا م تسذاب ألسيم. ومعسىن (ت سا يقولسون) أ
وهو(إن هللا جللث  م ة). وقد جاء ابملذسارع أل،سهللا املناصسب لم،تهساء إني ا ،تهساء إمنسا ي سون تسن شسيء مسست ر ك سا انصسب 

 قولهللا (قالوا) قولهللا (لقد كفر). ألن ال فر حص:  قوهلم نيل  ا تداء من الزمن املا ي. 
هوا تن القول ابللسان وأ  روا اتتقاده ملا ،فعهم نيل ، فل ا كسان شسون ومعىن (ت ا يقولون) ت ا يعتقدون، أل م لو ا،ت 

 القول   يصدر إ  تن اتتقاد كان صا ا ألن ي ون كناية تن ا تتقاد مل معناه الصريح. 
وأكد الوتيد  مي القسم يف قولهللا (لي سن) ردا  تتقادهم أ م   متسهم النار، ألن صلب تيس  كان كفارأي تسن خطسائ  
 ين آدي.  
واملس  جمسسال يف اإلصسسا ة، ألن حقيقسسة املسس  و سل اليسسد تلسس  اجلسسسم، فاصسستع : يف اإلصسا ة إلسسامل ا  صسسال، كقولسسهللا  عسساىل  

(والذين كذ وا آبئ نا ميسهم العذاب مبسا كسا،وا يفسسقون)، فهسو دال تلس  مطلسمل اإلصسا ة مسن تسري  قييسد  مسدأي أو  سعف، 
ينة، مث: (أليم) هنا، ومث: قولهللا (مبا كسا،وا يفسسقون) يف اويسة األخسرى، وقسال يزيسد وإمنا يرجل يف المدأي أو الذعف إىل القر 

  ن ا  م ال ميب من شعراء ا  اصة:          
 مسسنا من اوابء شيينا وكسلسنسا                      إىل حسب يف قومهللا تري وا ل أي  تبعنا أصول آاب نا.   
اد ب(الذين قالوا إن هللا جللث  م ة) فعدل تسن التعبسري تسنهم  ذس ريهم إىل الصسلة املقسررأي واملراد ب(الذين كفروا) ت  املر  

ملعىن كفرهم املذكور آ،فا  قولهللا (لقد كفر السذين قسالوا) إأ، لقصسد   ريسر  سسهي: كفسرهم ولي سون اصسم املوصسول مومينسا إىل 
قصد منهللا ا حبام تن أن يتوهم السسامل أن هسذا  صبب ا  م املدرب  هللا تنهللا. وتل  هذا ي ون قولهللا (منهم) للذين كفروا

 وتيد ل فار آخرين. 
وملا  وتدهم هللا أتقب الوتيد ابلبتيب يف اهلداية فقال (أفم يتو ون إىل هللا ويستغفرو،هللا). فالتو ة هي اإلقسمع ت سا هسو  

يف املا سي والنسدي ت سا فسرل مسنهم تليهللا يف املستقب: والرجوع إىل ا تتقساد ا سمل. وا صستغفار  لسب مغفسرأي مسا صسلف مسنهم 
 من صوء ا تتقاد. 
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وقولهللا (وهللا تفور رحيم)  ذيي:  ثنساء تلس  هللا أب،سهللا يغفسر ملسن اتب واصستغفر مسا صسلف منسهللا، ألن (تفسور رحسيم) مسن أمثلسة   

تسنهم العسذاب  رمحتسهللا وصسفح ت سا املبالغة يد ن تل  شدأي الغفران وشدأي الرمحسة، فهسو وتسد أب سم إن ات سوا واصستغفروه رفسل 
 صلف منهم  غفرا،هللا. 

(ما املسيح ا ن مرمي إ  رصول قد خلت من قبلهللا الرص: وأمهللا صديقة كاان عكمن الطعاي ا،نسر كيسف ،بس  هلسم اوئ  مث  
يسة [) اصتينناش لتبيان وصف املسيح يف ،ف  األمر ووصف أمهللا لئدأي يف إ طال معتقسد النصسارى إهل75ا،نر أ  ي ف ون]

املسيح وإهلية أمهللا، إني قد تلم أن قوهلم (إن هللا جللث  م ة) أرادوا  هللا إهليسة املسسيح. ونيلس  معتقسد مجيسل النصسارى. وفرتست 
 ا فة من النصارى يلقبون  ابلركوصية   وهم أه: ملة ،صرا،ية صا ينة  تل  إهلية تيس  إهلية أمسهللا ولسو  أن نيلس  معتقسدهم 

 لمصتد ل تل   مريتها أب  ا كاان عكمن الطعاي.  ملا وقل التعرض لوصف مرمي و 
فقولسسهللا (مسسا املسسسيح ا سسن مسسرمي إ  رصسسول) قصسسر موصسسوش تلسس  صسسفة، وهسسو قصسسر إ سسايف، أي املسسسيح مقصسسور تلسس  صسسفة  

 الرصالة   يتهاولها إىل تريها، وهي اإلهلية. فالقصر قصر قلب لرد اتتقاد النصارى أ،هللا هللا. 
هللا الرص:) صفة لرصول أريسد  سا أ،سهللا مسساو للرصس: اوخسرين السذين مذسوا قبلسهللا، وأ،سهللا لسي   سدتا يف وقولهللا (قد خلت من قبل 

هذا الوصف و  هو خمتص فيهللا خبصوصية ي   ن لغسريه يف وصسف الرصسالة. فسم شسبهة للسذين ادتسوا لسهللا اإلهليسة، إني ي اسيء 
جر  تلس  أيسدي رصس: قبلسهللا، وإن اختلفست  ميء لا د تل  ما جاء   هللا الرص:، وما جر  تل  يديهللا إ  معهزا  ك ا 

صسسفاوا فقسسد  سسساو  يف أ سسا خسسوارف تسسادا  ولسسي   عذسسها أبتهسسب مسسن  عسسض، ف سسا كسسان إحيسساؤه املسسو   عقيسسمل أن يسسوهم 
إهليتهللا. ويف هذا ،داء تل  تباوأي القوي الذين اصتدلوا تل  إهليتهللا أب،هللا أحيا املو   مسن ا يسوان فسان موصس  أحيسا العصسا وهسي 

 حية.  مجاد فصار 
ومجلسة (وأمسسهللا صسسديقة) معطوفسة تلسس  مجلسسة (مسا املسسسيح ا سسن مسسرمي إ  رصسول). والقصسسد مسسن وصسفها أب سسا صسسديقة ،فسسي أن   

ي ون هلا وصسف أتلس  مسن نيلس ، وهسو وصسف اإلهليسة، ألن املقساي إل طسال قسول السذين قسالوا إن هللا جللسث  م سة، إني جعلسوا 
ليهللا قول صاحب ال مساش إني قسال  أي ومسا أمسهللا إ  صسديقة  مسل أن اجل لسة   مرمي األقنوي الثالث. وهذا هو الذي أشار إ

 مت : تل  صيغة حصر. وقد وجههللا العممة التفتزال يف شر  ال ماش  قولهللا  ا صر الذي أشار إليهللا مستفاد من املقاي 
 والعطف   أي من جم وع األمرين  . ويف قول التفتزال: والعطف، ،نر. 

غسة، مثس: شسريب ومسسي ، مبالغسة يف المسرب واملسس ، ولقسب امسرع القسي  ابمللس  الذسلي:، أل،سهللا ي والصديقة صسيغة مبال 
يهتد إىل ما يسبجل  هللا مل  أ يهللا. واألص: يف هذه الصيغة أن   ون ممتقة من اجملرد الثم سي. فساملعىن املبالغسة يف وصسفها 

ا وصسف إمساتيس: تليسهللا السسمي  سذل  يف قولسهللا ابلصدف، أي صدف وتد ر ا، وهو ميثاف اإلميان وصدف وتد النام. ك س
 عاىل (وانيكر يف ال تاب إمساتيس: إ،سهللا كسان صسادف الوتسد). وقسد لقسب يوصسف ابلصسديمل، أل،سهللا صسدف وتسد ر سهللا يف ال سف 
تن احملرما  مل  وفر أصبا ا. وقيس:: أريسد هنسا وصسفها ابملبالغسة يف التصسديمل لقولسهللا  عساىل (وصسدقت   ل سا  ر سا)، ك سا 
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ر ابلصسسديمل أل،سسهللا أول مسن صسسدف رصسسول هللا صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم ك سا يف قولسسهللا  عسساىل (والسسذي جسساء ابلصسسدف لقسب أ سسو   سس
 وصدف  هللا)، في ون ممتقا من املزيد. 

وقولهللا (كاان عكمن الطعاي) مجلة واقعة موقل ا صتد ل تلس  مفهسوي القصسر السذي هسو ،فسي إهليسة املسسيح وأمسهللا، ولسذل   
لسدلي: مبنزلسة البيسان، وقسد اصستدل تلس   مسريته ا ة بسا  صسفة مسن صسفا  البمسر، وهسي أكس: فصلت تن السيت قبلهسا ألن ا

الطعاي. وإمنا اختري  هذه الصفة من    صسفا  كثسريأي أل سا ظساهرأي وا سحة للنسام، وأل سا أ بتتهسا األانجيس:؛ فقسد أ بتست 
صسسح خبسسزا وشسسرب سسسرا، ويف إتيسس: لوقسسا أن مسسرمي أكلسست مثسسر الندلسسة حسس  خما سسها، وأن تيسسس  أكسس: مسسل ا سسواري  يسسوي الف

وقسسال هلسسم اشسستهيت أن آكسس: هسسذا الفصسسح مع سسم قبسس: أن أ ي ألل   آكسس: منسسهللا  عسسد، ويف الصسسبح إني كسسان   22إصسسحا  
 راجعا يف املدينة جاع  . 
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سس . وا طسساب مسراد  سسهللا تسسري وقولسهللا (ا،نسسر كيسف ،بسس  هلسم اوئ ) اصسستينناش للتعهيسسب مسن حسسال السذين ادتسسوا اإلهليسسة لعي  

معس ، وهسسو كسس: مسسن مسسسل ا هسسج السسسا قة. واصسستع : األمسسر ابلننسسر يف األمسسر ابلعلسسم لتمسسبيهللا العسساي ابلسسرأي والعلسسم ابلرؤيسسة يف 
الو سو  واجلسمء. وقسد  قسسدمت ،نسا ره. وقسد أفساد نيلسس  معسىن التعهيسب. واسول أن ي سسون ا طساب للرصسول تليسهللا السسسمي. 

 رآن. واملراد هو وأه: الق
و(كيف) اصم اصتفهاي معلسمل لفعس: (ا،نسر) تسن الع س: يف مفعسول ، وهسي يف مو سل املفعسول  سهللا ل(ا،نسر)، واملعسىن ا،نسر  

جواب هذا ا صتفهاي. وأريد مل ا صتفهاي التعهيسب كنايسة، أي ا،نسر نيلس   سد جوا س  أ،سهللا  يسان تنسيم اجلسمء يتعهسب 
 الناظر من و وحهللا. 

مسسة تلسس  وجسود املطلسسوب، اصسستعري  للحهسسة والربهسسان لمسبههللا ابمل سسان املطلسسوب تلسس   ريقسسة واوئ  مجسل آيسسة، وهسسي العم 
 امل نية، وإ با  اوئ  لهللا ختيي:، شبهت آبئ  الطريمل الدالة تل  امل ان املطلوب. 

من العهب مسن  وقولهللا (مث ا،نر أ  ي ف ون) (مث) فيهللا للب يب الر يب واملقصود أن التوم: يف  يان اوئ  يقتذي ا ،تقال 
 و و  البيان إىل أتهب منهللا وهو ا،صرافهم تن ا مل مل و وحهللا. 

 و(ي ف ون) يصرفون، يقال: أف هللا من ابب  رب، صرفهللا تن الميء.  
و(أ  اصسسم اصسستفهاي يسسستع : مبعسسىن مسسن أيسسن، ويسسستع : مبعسسىن كيسسف. وهسسو هنسسا اسسول أن ي سسون مبعسسىن كيسسف (ك سسا) يف  

ادأي (كيسف)  فننسا. واسول أن   سون مبعسىن مسسن أيسن، واملعسىن التعهيسب مسن أيسن يتطسسرف ال مساش، وتليسهللا فامنسا تسدل تسن إتسس
إليهم الصرش تن ا تتقاد ا مل  عد نيل  البيسان البسالغ تايسة الو سو  حسج كسان مبحس: التعهيسب مسن و سوحهللا. وقسد تلسمل 

تسن ا سمل السذي  ينتسهللا هلسم  ب(إل) فع: (ا،نر) الثال تن الع : وحذش متعلمل (ي ف ون) اختصارا، لنهسور أ سم يصسرفون
 اوئ . 
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[) ملسا كسان ال سمي السسا مل جسارئ 76(ق: أ عبسدون مسن دون هللا مسا   ميلس  ل سم  سرا و  ،فعسا وهللا هسو السس يل العلسيم] 
 تل   ريقة خطاب تري املع  كا،ت مجلة (ق: أ عبدون من دون هللا) اأ مستو،فة، أمر الرصول أبن يبلغهم ما تنوا  هللا. 

ناهر أن (أ عبدون) خطاب جل يل من يعبد شيينا من دون هللا من املمسرك  والنصسارى. وا صستفهاي للتسو يخ والتغلسي  وال  
 جمالا. 

ومعىن (من دون هللا) تري هللا. ف ن للتوكيد، و(دون) اصم لل غاير، فهو مرادش لسوى، أي أ عبدون معبودا هو تري هللا،  
ة. ولسي  املعسىن أ عبسدون معبسودا و بكسون تبسادأي هللا. وا،نسر مسا فسسران  سهللا تنسد قولسهللا  عساىل أي أ مركون مل هللا تريه يف اإلهليس

(و   سبوا الذين يدتون من دون هللا) يف صورأي األ،عاي، فاملدا بون كلهم كا،وا يعبدون هللا ويمركون معسهللا تسريه يف العبسادأي 
سسيح إ  لسزت هم أن هللا حس: فيسهللا فقسد تبسدوا هللا فيسهللا، فمس : حج الذين قالوا إن هللا هو املسيح ا ن مرمي فهسم مسا تبسدوا امل

 هذا ا طاب املمرك  من العرب و،صارى العرب كلهم. 
ولذل  جيء ب(ما) املوصولة دون (من) ألن معنم ما تبد من دون هللا أشسياء    عقس:، وقسد تلسب (مسا) ملسا   يعقس:.  

وتسريه وجعس: ا طساب خاصسا ابلنصسارى كسان التعبسري تنسهللا ب(مسا) ولو أريد ب(ما   ميل ) تيس  وأمهللا ك ا يف ال مساش 
 صحيحا أل ا  ستع : اصتع ال (من)، وكثر يف ال مي عيث ي ثر تل  التووي:. ول ن قد ي ون التعبري مبن أظهر. 

تة ومعىن (  ميل   را)   يقدر تليهللا، وحقيقسة معسىن امللس  الست  ن مسن التصسرش  سدون معسارض، مث أ لسمل تلس  اصستطا 
 التصرش يف األشياء  دون تهز، ك ا قال قي   ن ا طيم:          

 مل ت  ا كفي فو ر فتقسهسا                      يرى قا م من دو ا ما وراءها    
 

 1180صفحة : 
 
نهللا فيها كفهللا. ومن فان كفهللا مملوكة لهللا   حمالة، ول نهللا أراد أ،هللا مت ن من كفهللا متاي الت  ن فدفل  هللا الرمح دفعة تني ة ي خت  

هذا ا صتع ال ،مو إ مف املل  مبعىن ا صتطاتة القوية الثا تة تل  صبي: اجملال املرص: ك ا وقسل يف هسذه اويسة و،نا رهسا 
(و  ميل سسون أل،فسسسهم  سسرا و  ،فعسسا و  ميل سسون مسسوات و  حيسساأي و  ،مسسورا قسس:   أملسس  لنفسسسي  سسرا و  ،فعسسا إن السسذين 

   ميل ون ل م رلقا). فقسد  علسمل فعس: امللس  فيهسا مبعسان   أبشسياء ونيوا ، ونيلس    ي سون إ  تلس   عبدون من دون هللا
جع: املل  مبعىن ا صتطاتة القوية أ   رى إىل تطف ،في تل  ،في املل  تل  وجهللا البقي يف قولهللا  عاىل (ويعبسدون مسن 

يستطيعون) يف صورأي النح:. وقد  قسدي آ،فسا اصستع ال آخسر دون هللا ما   ميل  هلم رلقا من الس اوا  واألرض شيينا و  
 يف قولهللا (ق: ف ن ميل  من هللا شيينا إن أراد أن يهل  املسيح ا ن مرمي). 

وقدي الذر تل  النفل ألن النفوم أشد  طلعا إىل دفعهللا من  طلعها إىل جلب النفسل، ف سان أتنسم مسا يسدفعهم إىل تبسادأي  
 ر ابلنصر تل  األتداء و تهنبها إ اف اإل رار  عا ديها. األصناي أن يستدفعوا  ا األ را

 ووجهللا ا صتد ل تل  أن معبوداوم   متل   را و  ،فعا، وقوع األ رار  م وختلف النفل تنهم.  
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فه لة (وهللا هو الس يل العليم) يف مو ل ا ال، قصر  واصطة  عريف اجلسزأين و س ري الفصس:، صسبب النهسدأي واإلتا سة  
يل الس ال وظهور ا الة، تل  هللا  عاىل قصر ادتاء مبعسىن ال  سال، أي و  يسس ل كس: دتساء ويعلسم كس: احتيساك إ  يف حا

 هللا  عاىل، أي   تيس  و  تريه مما تبد من دون هللا. 
مسرمي مسن  م سة فالواو يف قولهللا (وهللا هو الس يل العليم) واو ا ال. ويف موقل هذه اجل لة حتقيمل إل طال تبسادوم تيسس  و  

  رف:  ريمل القصر و ريمل   ري الفص: و ريمل مجلة ا ال ابتتبار ما  فيده من مفهوي خمالفة. 
(قس: ئ أهس: ال تساب    غلسوا يف ديسن م تسري ا سسمل و   تبعسوا أهسواء قسوي قسد  سلوا مسسن قبس: وأ سلوا كثسريا و سلوا تسن صسسواء  

 لنصارى، و قدي  فسري ،نريه يف آخر صورأي النساء. [) ا طاب لع وي أه: ال تاب من اليهود وا77السبي:]
والغلو مصدر تم يف األمر: إنيا جاول حده املعروش. فالغلو الزئدأي يف ت : تل  املتعسارش منسهللا عسسب العقس: أو العسادأي  

 أو المرع. 
مل هسسو البا سس:. وقولسسهللا (تسسري ا سسمل) منصسسوب تلسس  النيا سسة تسسن مفعسسول مطلسسمل لفعسس: ( غلسسوا) أي تلسسوا تسسري ا سسمل، وتسسري ا سس  

وتدل تن أن يقال اب م إىل (تري ا مل) ملا يف وصف تري ا مل من  مسنيل املوصسوش. واملسراد أ،سهللا خمسالف للحسمل املعسروش 
فهو مذموي؛ ألن ا مل حم ود فغريه مذموي. وأريد أ،هللا خمالف للصواب احبالا تن الغلو الذي    ري فيهللا، مثس: املبالغسة يف 

مسسن تسسري  ساول ملسسا يقتذسسيهللا المسسرع. وقسسد أشسسار إىل هسذا قولسسهللا  عسساىل (ئ أهسس: ال تسساب    غلسسوا يف الثنساء تلسس  الع سس: الصسساا 
دين م و   قولوا تل  هللا إ  ا مل) يف صورأي النساء. ف ن تلو اليهسود  ساولهم ا سد يف الت سس   مسرع التسوراأي  عسد رصسالة 

يسسة تيسس  و  سذيبهم حم سسدا صسل  هللا تليسهللا وصسسلم. تيسس  وحم سد تليه سا الصسسمأي والسسمي. ومسن تلسسو النصسارى دتسوى إهل
 ومن الغلو الذي لي  اب م ما هو مث: الزئدأي يف الو وء تل   مث تسم  فا،هللا م روه. 

وقولهللا (و   تبعوا أهواء قوي قد  لوا من قب:) تطف تل  النهسي تسن الغلسو، وهسو تطسف تساي مسن وجسهللا تلس  خساص مسن  
اص وتطسسف ا سساص تلس  العسساي، وهسذا  سسي ألهس: ال تسساب ا ا سرين تسسن متا عسسة وجسهللا؛ ففيسسهللا فا سدأي تطسسف العساي تلسس  ا س

 عاليم الغمأي من أحبارهم ورهبا م الذين أصاءوا فهم المريعة تن هوى منهم خمالف للسدلي:. فلسذل  مسسي  غساليهم أهسواء، 
ملتهم فو سلوا كثسريا مثس:  قيافسا  أل ا كذل  يف ،فس  األمسر وإن كسان املدسا بون   يعرفسون أ سا أهسواء فذسلوا ودتسوا إىل  س

 حرب اليهود الذي كفر تيس  تليهللا السمي وح م أب،هللا يقت:، ومث: اجمل ل املل ال الذي صه: تقيدأي التثليث. 
   
 

 1181صفحة : 
 
وقولهللا (من قب:) معناه من قبل م. وقد كثر يف كمي العرب حذش ما  ذاش إليهللا قب: و عد وتري وحسسب ودون وأمسساء   

 ، وكثر أن   ون هذه األمساء مبنية تلس  الذسم حينينسذ، وينسدر أن   سون معر سة إ  إنيا ، سر . وقسد وجسهللا النحويسون اجلها
حالسسة إتسسراب هسسذه األمسسساء إنيا ي  ن سسر أب سسا تلسس   قسسدير لفسس  املذسساش إليسسهللا  فرقسسة  سس  حالسسة  نا هسسا الغالبسسة وحالسسة إترا سسا 

 النادرأي، وهو كمف لسر لطيف من أصرار اللغة. 
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وقولهللا (و لوا تن صواء السبي:) مقا : لقولهللا (قد  لوا من قب:) فهذا  مل آخسر، فتعس  أن صسواء السسبي: السذي  سلوا  
 تنهللا هو اإلصمي. 

والسسسواء املسسستقيم، وقسسد اصسستعري للحسسمل الوا سسح، أي قسسد  سسلوا يف ديسسنهم مسسن قبسس: جمسسيء اإلصسسمي و سسلوا  عسسد نيلسس  تسسن  
 اإلصمي. 

ال تساب) للنصسارى خاصسة، أل،سهللا ورد تقسب جمادلسة النصسارى وأن املسراد ابلغلسو التثليسث، وأن  وقي:: ا طساب  قولسهللا (عهس: 
املراد ابلقوي الذين  لوا من قب: هم اليهود. ومعىن النهي تن متا عة أهسوا هم النهسي تسن اإل يسان مبثس: مسا أ سوا  سهللا عيسث إنيا 

متسا عتهم؛ في سون ال سمي  نفسريا للنصسارى مسن صسلوكهم   م: املدا بون وجدوا أ،فسهم قد ا بعوهم وإن ي ي و،وا قاصدين
 يف دينهم امل ا : لسلوخ اليهود، ألن النصارى يبغذون اليهود ويعرفون أ م تل   مل. 

[ كسسا،وا   78(لعسسن السسذين كفسسروا مسسن  سسين إصسسرا ي: تلسس  لسسسان داود وتيسسس  ا سسن مسسرمي نيلسس  مبسسا تصسسوا وكسسا،وا يعتسسدون] 
[) مجلة (لعن) مستو،فة اصتيننافا ا تدا يا فيها ختلسص  سديل لتدصسيص 79ين  ما كا،وا يفعلون]يتناهون تن من ر فعلوه لب

اليهود ابإلتاء تليهم دون النصارى. وهسي خربيسة مناصسبة جل لسة (قسد  سلوا مسن قبس:)،  تنسزل منهسا منزلسة السدلي:، ألن فيهسا 
إ بسسا  أن الذسسمل مسسست ر فسسيهم فسسان مسسا  سس  داود اصسستد   تلسس  اليهسسود مبسسا يف كتسسبهم ومبسسا يف كتسسب النصسسارى. واملقصسسود 

 وتيس  أكثر من ألف صنة. 
و(تل ) يف قولهللا (تل  لسان داود) لمصتعمء اجملالي املستع : يف مت ن املم سة، فهي اصتعارأي  بعية ملعىن ابء املم سة   

لعنسوا  لسسان داود، أي   ممسهللا املم س  مث: قولهللا  عاىل (أولين  تل  هدى من ر م)، قصد منها املبالغة يف املم سة، أي 
للسا،هللا. وقد ورد يف صفر امللوخ ويف صفر املزامري أن داود لعن الذين يبدلون الدين، وجاء يف املزمور الثالث وا  س   هللا 

 قسد من الس اء أشرش تل   ين البمر ليننر ه: من فاهم  الب هللا كلهسم قسد ار سدوا معسا فسسدوا مث قسال أخسزيتهم ألن هللا
قسسد ا،فسستح تلسسي فسسم المسسرير و  ل سسوا معسسي  لسسسان كسسذب   109رفذسسهم ليسست مسسن صسسهيون خسسمص إصسسرا ي:  ويف املزمسسور 

أحا وا يب وقا لول  م صبب مث قال يننرون إيل وينغذون رؤوصهم مث قال أما هم فيلعنون وأما أ،ست فتبسارخ، قساموا وخسزوا 
روا تل  داود مل ا نهللا ا ملوي. وكذل  لعسنهم تلس  لسسان تيسس  مت سرر أما تبدخ فيفر   نيل  أن  ين إصرا ي: كا،وا قد جل

يف األانجي:. و(نيل ) إشارأي إىل اللعن املوخوني مسن لعسن أو إىل ال سمي السسا مل  توويس: املسذكور. واجل لسة مسستو،فة اصستيننافا 
ي سن  سم صسبب. وقسد أفساد  يا،يا؛ كون صا م يسول تن موجب هذا اللعن فوجيب أب،هللا  سبب تصيا م وتدوا م، أي ي 

اصم اإلشارأي مل ابء السببية ومل وقوتهللا يف جواب ص ال مقدر أفاد جم وع نيل  مفاد القصسر، أي لسي  لعسنهم إ   سسبب 
تصسسيا م ك سسا أشسسار إليسسهللا يف ال مسساش ولسسي  يف ال سسمي صسسيغة قصسسر، فا صسسر مسسوخوني مسسن جم سسوع األمسسور الثم سسة. وهسسذه 

قصود من ا صر أن   يذ: النسام يف  عليس: صسبب اللعسن فرمبسا أصسندوه إىل صسبب الن تة من ترر صاحب ال ماش. وامل
تسسري نيلسس  تلسس  تسسادأي الذسسمل يف العنايسسة ابلسفاصسسف والتفسسري  يف امله سسا ، ألن السستفطن ألصسسباب العقو سسة أول درجسسا  

مسسن تسسس  أصسسسا تهم التوفيسسمل. ومثسسس: نيلسس  مثسسس: البلسسسهللا مسسن النسسسام  صسسسيبهم األمسسراض املعذسسسلة فيحسسسسبو ا مسسن مسسس  اجلسسسن أو 
 ويعر ون تن العل: واألصباب فم يعاجلو ا  دوا ها. 
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 1182صفحة : 

 
و(ما) يف قولهللا (مبا تصوا) مصدرية، أي  عصيا م وكو م معتدين، فعدل تن التعبري ابملصسدرين إىل التعبسري ابلفعلس  مسل   

ء مسنهم، ولتفيسد صسيغة املذسي أن نيلس  أمسر قسدمي فسيهم، (ما) املصدرية ليفيد الفعمن معىن  دد العصيان واصت رار ا تتدا
وصسسيغة املذسسارع أ،سسهللا مت سسرر ا سسدوث. فالعصسسيان هسسو خمالفسسة أوامسسر هللا  عسساىل. وا تتسسداء هسسو إ سسرار األ،بيسساء. وإمنسسا تسسرب يف 

اتتسدوا تلس   جا،ب العصيان ابملا ي أل،هللا  قسرر فلسم يقبس: السزئدأي، وتسرب يف جا،سب ا تتسداء ابملذسارع أل،سهللا مسست ر، فسا م
 حم د صل  هللا تليهللا وصلم ابلت ذيب واملنافقة وحماولة الفت  وال يد. 

ومجلة (كا،وا   يتناهون تن من ر فعلوه) مستو،فة اصتيننافا  يا،يا جوااب لس ال ينمو تن قولهللا (نيل  مبسا تصسوا)، وهسو أن  
  يتنساهون تسن من سر فعلسوه). ونيلس  أن شسون يقال كيف   ون أمة كلها مت الينة تل  العصسيان وا تتسداء، فقسال (كسا،وا 

املنساكر أن يبتسسد ها الواحسسد أو النفسسر القليسس:، فسسانيا ي اسسدوا مسسن يغسري تلسسيهم  زايسسدوا فيهسسا ففمسست وا بسسل فيهسسا السسدمهاء  عذسسهم 
البمسذي   عذا حج  عم وينس  كو ا مناكر فم يهتدي النام إىل اإلقمع تنها والتو ة منها فتصيبهم لعنة هللا. وقسد روى

وأ و داوود من  رف تن تبد هللا  ن مسعود أبلفاظ متقار ة قال: قال رصول هللا: صل  هللا تليهللا وصلم كان الرج: من  ين 
إصرا ي: يلق  الرج: إنيا رآه تل  الذ،ب فيقول: ئ هذا ا مل هللا ودع ما  صنل، مث يلقاه من الغد فسم مينعسهللا نيلس  أن ي سون 

فعلوا نيل   رب هللا قلوب  عذهم  بعض ولعنهم تل  لسان داود وتيس   سن مسرمي، مث قسرأ  أكيلهللا وخليطهللا وشري هللا، فل ا
(لعن الذين كفروا مسن  سين إصسرا ي:) إىل قولسهللا (فاصسقون) مث قسال  والسذي ،فسسي  يسده لتسومرن ابملعسروش ولتنهسون تسن املن سر 

  م تل   عض أو ليلعن م ك ا لعنهم  . ولتوخذن تل  يد الناي ولتو ر،هللا تل  ا مل أ را أو ليذر ن هللا قلوب  عذ
وأ لمل التناهي  صيغة املفاتلة تل   ي  عذهم  عذا ابتتبار جم سوع األمسة وأن انهسي فاتس: املن سر مسنهم هسو  صسدد أن   

ينهاه املنهي تندما ير  ب هو من را فيحص:  ذل  التناهي، فاملفاتلة مقدرأي وليست حقيقية، والقرينة ت سوي الذس ري يف 
(فعلوه)، فان املن ر إمنا يفعلهللا  عذسهم ويسس ت تليسهللا السبعض اوخسر؛ ورمبسا فعس: ا لسبعض اوخسر من سرا آخسر وصس ت قولهللا 

 تليهللا البعض الذي كان فع: من را قبلهللا وه ذا، فهم يصا،عون أ،فسهم. 
 واملراد (مبا يفعلون)  ركهم التناهي.  
يفعلون) مل أ،هللا  رخ، ألن الس و  تل  املن ر   ولسو مسن وأ لمل تل   رخ التناهي لف  الفع: يف قولهللا (لبين  ما كا،وا  

 إظهار الر ا  هللا واملماركة فيهللا. 
ويف هسسذا دليسس: للقسسا ل  مسسن أ  سسة ال سسمي مسسن األشسساترأي أب،سسهللا     ليسسف إ   فعسس:، وأن امل لسسف  سسهللا يف النهسسي فعسس:، وهسسو  

فع: الذي ةدخال  ي القسم تليهللا لفقصاء يف  ا ،تهاء، أي ال ف، وال ف فع:، وقد مس  هللا البخ هنا فعم. وقد أكد
 نيمهللا. 

[ 80( رى كثريا منهم يتولون الذين كفروا لبين  مسا قسدمت هلسم أ،فسسهم أن صسد  هللا تلسيهم ويف العسذاب هسم خالسدون] 
 [)  81ولو كا،وا ي منون ابهلل والنيب وما أ،زل إليهللا ما اختذوهم أولياء ول ن كثريا منهم فاصقون]
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 1183صفحة : 

 
اصتينناش ا تدا ي نيكر  هللا حال  ا فة من اليهود كا،وا يف لمن الرصول صل  هللا تليهللا وصلم وأظهروا اإلصسمي وهسم معنسم   

املنسسافق  وقسسد دل تلسس  نيلسس  قولسسهللا (يتولسسون السسذين كفسسروا)، أل،سسهللا   يسسستغرب إ  ل و،سسهللا صسسادرا ممسسن أظهسسروا اإلصسسمي فهسسذا 
لهللا ( سرى)  صسرية، وا طساب للرصسول. واملسراد ب(كثسري مسنهم) كثسري مسن يهسود املدينسة، ا،تقال لمناتة املنافق . والرؤية يف قو 

 قرينة قولهللا ( رى)، ونيلس  أن كثسريا مسن ا ليهسود ابملدينسة أظهسروا اإلصسمي ،فاقسا، ،نسرا إلصسمي مجيسل أهس: املدينسة مسن األوم 
يهسسود خيسسرب وقرينسسة والنذسسري. ومعسسىن (يتولسسون) وا سسزرك فاصسستن ر اليهسسود أ،فسسسهم فيهسسا، فتنسساهروا ابإلصسسمي لي و،سسوا تينسسا ل

يتدسذو م أوليساء. واملسسراد ابلسذين كفسسروا ممسركو م سسة ومسن حسسول املدينسة مسن األتسسراب السذين  قسسوا تلس  المسسرخ. ومسن هسس  ء 
قولسهللا اليهود كعب  ن األشرش ر ي  اليهود فا،هللا كان مواليا أله: م ة وكان يغسريهم  غسزو املدينسة. وقسد  قسدي أ سم املسراد يف 

 عاىل (أي  ر إىل الذين أو وا ،صيبا مسن ال تساب ي منسون ابجلبست والطساتو  ويقولسون للسذين كفسروا هس  ء أهسدى مسن لسذين 
 آمنوا صبيم). 

وقولسهللا (أن صسد  هللا تلسيهم) (أن) فيسهللا مصسسدرية دخلست تلس  الفعس: املا سي وهسسو جسا ز، ك سا يف ال مساش كقولسهللا  عسساىل  
املسسوخوني هسسو املدصسسوص ابلسسذي. والتقسسدير: لبسسين  مسسا قسسدمت  سسم أ،فسسسهم صسسد  هللا تلسسيهم، (ولسسو  أن  بتنسساخ)، واملصسسدر 

فسسد  هللا مسذموي. وقسسد أفساد هسسذا املدصسوص أن هللا قسسد تذسب تلسيهم تذسسبا خاصسا ملسسوا وم السذين كفسسروا، ونيلس  تسسري 
ليت يف قولهللا (لعن الذين كفروا مسن مصر   هللا يف ال مي فهذا من إاال ا ذش. ول  أن  ع: املراد  سد  هللا هو اللعنة ا

  ين إصرا ي:). وكون نيل  مما قدمت هلم أ،فسهم معلوي من ال مي السا مل. 
وقولسسهللا (ولسسو كسسسا،وا ي منسسون ابهلل والنسسسيب) إأ السسواو للحسسسال مسسن قولسسسهللا ( سسرى كثسسسريا مسسنهم) ابتتبسسسار كسسون املسسسراد  سسم املتنسسساهرين  

ا ي منسون إميساان صسادقا مسا اختسذوا املمسرك  أوليساء. واملسراد ابلنسيب حم سد صسل  هللا ابإلصمي  قرينة ما  قسدي، فساملعىن: ولسو كسا،و 
تليهللا وصلم، ومبا أ،زل إليهللا القرآن، ونيل  ألن النيب    امل من  تن موا أي املمرك ، والقرآن    تن نيل  يف تري ما آية. 

من ). وقسد جعس: مسوا وم لل مسرك  تممسة تلس  تسدي وقد  قدي يف قولهللا (  يتدذ امل منون ال سافرين أوليساء مسن دون املس  
إميا م  طريقة القيام ا صتثنا ي، ألن املمرك  أتداء الرصول ف وا وم هلم تممة تل  تسدي اإلميسان  سهللا. وقسد  قسدي نيلس  

 يف صورأي آل ت ران. 
 ي: (فاصقون). فالذ ري تا د إىل ما وقولهللا (ول ن كثريا منهم فاصقون) هو اصتثناء القيام، أي ول ن كثريا من  ين إصرا  

تاد إليهللا   ري ( رى كثريا منهم) (وفاصقون) كافرون، فم تهب يف موا وم املمرك   حتادهم يف مناواأي اإلصمي. فاملراد 
ن سرأي ابل ثري يف قولهللا (ول ن كثريا منهم فاصقون) ت  املراد من قولهللا ( رى كثسريا مسنهم يتولسون السذين كفسروا) فقسد أتيسد  ال

، رأي وهي ت  األوىل إني لي  يلزي إتادوسا معرفسة. أ   سرى قولسهللا  عساىل (فسان مسل العسسر يسسرا إن مسل العسسر يسسرا). ولسي  
   ري (منهم) تا دا إىل (كثريا) إني لي  املراد أن ال ثري من ال ثري فاصقون  : املراد كلهم. 
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وا ولتهدن أقر م للذين آمنوا الذين قالوا إان ،صارى نيلس  أبن (لتهدن أشد النام تداوأي للذين آمنوا اليهود والذين أشرك 
[ وإنيا مسعسوا مسا أ،سزل إىل الرصسول  سرى أتيسنهم  فسيض مسن السدمل ممسا ترفسوا 82منهم قسيس  ورهبساان وأ سم   يسست ربون]

،ط سل أن يسدخلنا ر نسا [ ومسا لنسا   ،س من ابهلل ومسا جساءان مسن ا سمل و 83من ا مل يقولون ر نا آمنا فاكتبنسا مسل المساهدين]
 [)  84مل القوي الصا  ]

 
 1184صفحة : 

 
فذل ة ملا  قدي من نيكر ما  ق   هللا اليهود والنصارى دتوأي اإلصمي مسن اإلتسراض تلس   فساو  فيسهللا  س  الطسا فت ؛ فسان   

إليسس  مسن ر س   غيسساان هللا شسنل مسن أحسوال اليهسسود مسا يعسرش منسهللا تسسداووم لفصسمي إني قسال: (وليزيسدن كثسسريا مسنهم مسا أ،سزل 
وكفرا)، ف ررها مر   وقال: ( رى كثريا منهم يتولون الذين كفروا) وقال: (وإنيا جاؤوكم قالوا آمنا وقد دخلوا ابل فر) فعلم 
 لسو م يف مذسارأي املسسل   وأنياهسم. ونيكسر مسن أحسوال النصسارى مسا شسنل  سهللا تقيسدوم ول نسهللا ي حيس  تسنهم مسا فيسهللا تسسداووم 

  املسسسل   تسن اختسساني الفسريق  أوليسساء يف قولسسهللا: (ئ أيهسا السسذين آمنسوا    تدسسذوا اليهسود والنصسسارى أوليسساء) املسسل   وقسسد  س
اويسسة. فهسساء قولسسهللا: (لتهسسدن أشسسد النسسام تسسداوأي) اويسسة فذل سسة  اصسس: مسسا   نسسهللا  سس ا ر الفسسريق  تسسو املسسسل  ، ولسسذل  

 فصلت وي  عطف. 
 ا التوكيد، ولاد هللا ،ون التوكيد  كيدا. والمي يف (لتهدن)  ي القسم يقصد منه 
والوجسسدان هنسسا وجسسدان قلسسيب، وهسسو مسسن أفعسسال العلسسم، ولسسذل  يعسسدى إىل مفعسسول ، وقسسد  قسسدي تنسسد قولسسهللا  عسساىل (ولتهسسد م  

 أحرص النام تل  حياأي) يف صورأي البقرأي. 
 وا،تصب (تداوأي) تل  متييز ،سبة (أشد) (اىل النام) ومثلهللا ا،تصاب (مودأي).  
ر املمرك  مل اليهود ملناصبة اجت اع الفريق  تل  تداوأي املسل  ، فقد ألف    اليهسود واملمسرك   غسض اإلصسمي؛ ونيك 

فاليهود للحسد تل  جميء النبوأي من تريهم، واملمركون للحسد تل  أن صبقهم املسل ون اب هتسداء إىل السدين ا سمل و،بسذ 
 البا :. 

قرب النام مودأي للذين آمنوا، أي أقرب النام من أه: املل: املدالفة لفصمي. وهذان وقولهللا (ولتهدن أقر م مودأي) أي أ 
  رفان يف معاملة املسل  . و   الطرف  فرف متفاو ة يف  غض املسل  ، مث: اجملوم والصا ينة وتبدأي األوجلن واملعطلة. 

(أقسر م مسودأي للسذين آمنسوا). فومسا مسن آمسن مسن النصسارى  واملراد ابلنصارى هنا الباقون تل  دين النصرا،ية   حمالة، لقولهللا: 
 فقد صار من املسل  . 

وقد  قدي ال مي تل  ،نري قولهللا: (الذين قالوا إان ،صارى) يف قولهللا  عاىل (ومسن السذين قسالوا إان ،صسارى أخسذان ميثساقهم)،  
ا واريسون تسن أ،صسار هللا)، ك سا  قسدي يف  فسسري املقصسود منسهللا إقامسة ا هسة تلسيهم أب سم التزمسوا أن ي و،سوا أ،صسارا هلل (قسال 

 ،نريه. فاملقصود هنا  ذكريهم مبذ ون هذا اللقب ليزدادوا من مودأي املسل   فيتبعوا دين اإلصمي. 
 وقولهللا (نيل ) اإلشارأي إىل ال مي املتقدي، وهو أ م أقرب مودأي للذين آمنوا.  
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 ة، وهي  فيد معىن  ي التعلي:. والباء يف قولهللا (أبن منهم قسيس ) ابء السببي 
 والذ ري يف قولهللا (منهم) راجل إىل النصارى.  
والقسيسون مجل صممة لقسي   ولن صسه . ويقسال قس   فستح القساش و مسديد السس  وهسو تساي ديسن النصسرا،ية. وقسال  

 قطرب: هي  لغة الروي. وهذا مما وقل فيهللا الوفاف    اللغت . 
، مث: ركبان مجل راكب، وفرصان مجل فارم، وهو تري مقسي  يف وصسف تلس  فاتس:. والراهسب والرهبان هنا مجل راهب  

من النصارى املنقطل يف دير أو صومعة للعبادأي. وقال الراتب: الرهبان ي ون واحدا ومجعا، ف ن جعلسهللا واحسدا مجعسهللا تلس  
ي سون مفسردا. وأ مقسهللا تلس  الواحسد يف  رها   ورها نة. وهذا مسروي تسن الفسراء. وي حيس  الزخممسري يف األصسام أن رهبسان

  يت أ،مده ا ن األترايب:          
لو أ صر  رهبان دير ابجلب:                       تدر الرهبان يسع  ويزل وإمنا كان وجود القسيسس  والرهبسان  يسنهم   

يسسسس  والرهبسسسان و وا سسسعهم صسسسببا يف اقسسسباب مسسسودوم مسسسن املسسس من  ملسسسا هسسسو معسسسروش  سسس  العسسسرب مسسسن حسسسسن أخسسسمف القس
و سساحمهم. وكسا،وا منتمسرين يف جهسا  كثسريأي مسن  سمد العسرب يع سرون األديسرأي والصسوامل والبيسل، وأكثسرهم مسن تسرب المسساي 
الذين  لغتهم دتوأي النصرا،ية تل   ريمل الروي، فقد ترفهم العرب ابلزهد ومساملة النام وكثر نيل  يف كمي شعرا هم. قسال 

   النا غة:        
 لو أ ا  رل  ألت  راهب                      تبد ا لهللا صرورأي متعبسد   
لران لطلعتها وحسن حديثهسا                      و الهللا رشدا وإن ي يرشسد فوجسود هس  ء فسيهم وكسو م رؤصساء ديسنهم ممسا   

لغة. وهو يطلمل تل  الت رب والتعاظم، ويطلمل ي ون صببا يف صم  أخمف أه: ملتهم. وا صت بار الس  والتاء فيهللا لل با
 تل  امل ا رأي وكراهية ا مل، ومها متملمان. فاملراد من قولهللا (  يست ربون) أ م متوا عون منصفون. 

   
 

 1185صفحة : 
 
  و سسس ري (وأ سسسم   يسسسست ربون) اسسسول أن يعسسسود إىل مسسسا تسسساد إليسسسهللا  سسس ري (أبن مسسسنهم)، أي وأن السسسذين قسسسالوا إان ،صسسسارى   

يست ربون، في ون قد أ بت التوا ل جل يل أه: ملة النصسرا،ية يف نيلس  العصسر. وقسد كسان ،صسارى العسرب متحلس  مب ساري 
 من األخمف. قال النا غة ميد  آل النع ان الغسال وكا،وا متنصرين:          

 قب جملتهسم نيا  اإللسهللا ودينسهسم                      قومي ف ا يرجون تري العوا  
و  حيسبون ا ري   شر  عسده                      و  حيسبون المر  سر ة  لب وظساهر قولسهللا (السذين قسالوا إان ،صسارى)   

أن هذا ا لمل وصف للنصارى كلهم مسن حيسث إ سم ،صسارى فيتعس  أن حي س: املوصسول تلس  الع سوي العسريف، وهسم ،صسارى 
فيها  م إىل م اري أخمقهم العر ية م اري أخمف دينية، ك ا كان تليهللا لهري العرب، فان ا باتهم النصرا،ية تل   عفهم 

 ولبيد وورقة  ن ،وف: وأ را م. 
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و سس ري (وأ سسم   يسسست ربون) تا سسد إىل (قسيسسس  ورهبسساان) أل،سسهللا أقسسرب يف السسذكر، وهسسذا  مسسعر  سسهللا إتسسادأي قولسسهللا (وأ سسم)،  
 سون  س ا ر اجل سل مسن قولسهللا (وإنيا مسعسوا إىل قولسهللا فسوجل م هللا) ات عسة لي ون إميساء إىل  غيسري األصسلوب يف معساد الذس ري، و 

 لذ ري (وأ م   يست ربون). 
وقرينة صرش الذس ا ر املتمسا ة إىل معسادين هسي صسياف ال سمي. ومثلسهللا وارد يف الذس ا ر كقولسهللا  عساىل (وت روهسا أكثسر ممسا  

 ري الرفل يف (ت روها) الثال. وكقول تبام  ن مردام:          ت روها). فذ ري الرفل يف (ت روها) األول تا د إىل تري   
تدان ولو  تن أحدف مجعهسم                      ابملسسل   وأحسرلوا مسا مجعسوا يريسد  ذس ري (أحسرلوا) مجاتسة املمسرك ،   

 و ذ ري (مجعوا) مجاتة املسل  . 
تن ا ن تبام وجماهسد وتريمهسا: أن املعسين يف هسذه اويسة مثا،يسة  ويعذد هذا ما نيكره الطربي والواحدي وكثري من املفسرين 

من ،صارى الماي كا،وا يف  مد ا بمة وأ وا املدينة مل ا نس  وصست  راهبسا مسن ا بمسة مصساحب  لل سسل   السذين رجعسوا 
ة، وقسثم، ودريسد، وأميسن، من ههروم اب بمة ومسعوا القرآن وأصسل وا. وهسم عسريا الراهسب، وإدريس ، وأشسرش، وأ رهسة، ومثامس

أي ممسسن حيسسسنون العر يسسة ليت  نسسوا مسسن فهسسم القسسرآن تنسسد مساتسسهللا. وهسسذا الوفسسد ورد إىل املدينسسة مسسل السسذين تسسادوا مسسن مهسساجرأي 
ا بمة، صنة صبل ف ا،ت اإلشارأي اليهم يف هذه اويسة  سذكريا  فذسلهم. وهسي مسن آخسر مسا ،سزل وي يعسرش قسوي معينسون مسن 

ن الرصسول صسل  هللا تليسهللا وصسلم. ولعس: هللا أتلسم رصسولهللا  فريسمل مسن النصسارى آمنسوا مبح سد صسل  هللا النصارى أصل وا يف لم
تليسسهللا وصسسلم يف قلسسو م وي يت  نسسوا مسسن لقا سسهللا و  مسسن إظهسسار إميسسا م وي يسسبلغهم مسسن المسسريعة إ  شسسيء قليسس: متسسس وا  سسهللا وي 

حاهلم حسال مسن ي  بلغسهللا السدتوأي، ألن  لسوغ السدتوأي متفساو  يعل وا اشبال إظهار اإلميان املس   ابإلصمي، وه  ء يمبهللا 
املرا ب. ولع: ه  ء كان منهم من هو أبرض ا بمة أو ابلي ن. و  شس  أن النهاشسي  أصسح ة  مسنهم. وقسد كسان  سذه 

 ا الة أخرب تنهللا  ذل  النيب صل  هللا تليهللا وصلم. 
 من مودأي املسل  .  واملقصود أن األمة اليت فيها أمثال ه  ء   ون قريبة  
 والرصول هو حم د صل  هللا تليهللا وصلم ك ا هو تالب تليهللا يف إ مقهللا يف القرآن. وما أ،زل إليهللا هو القرآن.  
وا طاب يف قولهللا ( رى أتينهم) للنيب صل  هللا تليهللا وصلم. إن كان قد رأى منهم من هسذه صسفتهللا، أو هسو خطساب ل س:  

 ليعم ك: من وا ب.  من يصح أن يرى. فهو خطاب لغري مع 
وقولهللا: ( فيض من الدمل) معناه يفيض منها الدمل ألن حقيقة الفيض أن يسند إىل املا ل املتهاول حاوية فيسسي: خارجسا  

 تنهللا. يقال: فاض املاء، إنيا  اول ظرفهللا. وفاض الدمل إنيا  اول ما يغرورف ابلع . 
   
 

 1186صفحة : 
 
يقة اجملال العقلي، فيقال: فاض الوادي، أي فاض ماؤه، ك ا يقال: جرى الوادي، وقد يسند الفيض إىل النرش تل   ر   

أي جسسسرى مسسساؤه. ويف ا سسسديث:  ورجسسس: نيكسسسر هللا خاليسسسا ففا سسست تينسسساه  . وقسسسد يقر،سسسون هسسسذا اإلصسسسناد  ت ييسسسز ي سسسون قرينسسسة 
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رينسة النسسبة اجملاليسة. فومسا مسا يف لفصناد اجملالي فيقولسون: فا ست تينسهللا دمعسا،  تحويس: اإلصسناد املسس   متييسز النسسبة، أي ق
هذه اوية فاجراؤه تل  قول تساأي البصسرأي مينسل أن ي سون (مسن) الداخلسة تلس  السدمل هسي البيا،يسة السيت اسر  سا اصسم الت ييسز، 
ألن نيلسس  تنسسدهم ممتنسسل يف متييسسز النسسسبة، فت سسون اويسسة منسسسوجة تلسس  منسسوال القلسسب لل بالغسسة، قلسسب قسسول النسسام املتعسسارش: 

 لدمل من ت  فمن، فقي:: (أتينهم  فيض من الدمل)، فحرش (من) حرش ا تداء. فاض ا
 وإنيا أجري تل  قول تاأي ال وفة كا،ت (من)  يا،ية جارأي  صم الت ييز.  
 و عريف الدمل  عريف اجلن ، مث::  بت النف .  
مسن أ،سهللا ا سمل املوتسود  سهللا. ش(مسن) قا  سة  و(من) يف قولهللا (مما ترفوا)  عليلية، أي صبب فيذها ما ترفوا تند مساع القرآن 

مقاي املفعول ألجلهللا ك سا يف قولسهللا: ( ولسوا وأتيسنهم  فسيض مسن السدمل حسزان) ، أي ففا ست أتيسنهم مسن ا،فعسال البههسة أبن 
حذروا ممهد  صديمل تيس  في ا  مر  هللا، وأن حذروا الرصول املوتود  هللا ففالوا ابلفذيلت . و(من) يف قولهللا (من ا مل) 

أي مما ترفوا، وهو ا مل ا اص. أو  بعيذية، أي مما ترفوه وهو النسيب املوتسود  سهللا السذي خسربه مسن مجلسة ا سمل السذي   يا،ية.
 جاء  هللا تيس  والنبيون من قبلهللا. 

ومجلسسة (يقولسسون) حسسال، أي  فسسيض أتيسسنهم يف حسسال قسسوهلم هسسذا. وهسسذا القسسول اسسول أن ي سسون تلنسسا، واسسول أن ي سسون يف  
 خويصتهم. 

ابلماهدين الذين شهدوا  عثة الرص: وصدقوهم. وهذه فذيلة تني ة ي حتص: إ  يف ألمان ا تداء دتوأي الرص: و  واملراد  
حتص:  عد هذه املرأي. و ل  الفذسيلة أ سا املبسادرأي  تصسديمل الرصس: تنسد  عثستهم حس  ي سذ م النسام ابدع األمسر، ك سا قسال 

يبا منهم. أو أرادوا فاكتبنا مل الماهدين الذين أ،بوهم تيسس  تليسهللا ورقة: ئ ليتين أكون جذتا إني ورج  قوم . أي   ذ
مسن  24السمي  بعثة الرصول الذي ايء  عده، في و،وا شهادأي تل  جميينهللا وشهادأي  صدف تيس . ففي إتي: مج تدد 

 بمسارأي املل سو   قول تيس   ويقوي أ،بياء كذ ة كثريون ويذلون كثريين ول ن السذي يصسرب إىل املنتهس  فهسذا ولسص ويفسول
مسسن قسول تيسسس   ومسسج جسساء لب عسسزى رو  ا سسمل السسذي مسسن تنسسد  15هسذه شسسهادأي جل يسسل األمسسم  . ويف إتيسس: يوحنسسا تسسدد 

األب ينبثسسمل فهسسو يمسسهد يل و مسسهدون أ،سستم أيذسسا أل، سسم معسسي مسسن ا  تسسداء  . وإن ل ل سسة (ا سسمل) وكل سسة (المسساهدين) يف 
  ا  مريان إىل ما يف  مارأي تيس  تليهللا السمي. هذه اوية موقعا    غين فيهللا تريمها أل 

وقولهللا (وما لنا   ، من ابهلل وما جاءان من ا مل)، هو من قوهلم، فيحت : أ م يقولو،سهللا يف أ،فسسهم تنسدما وسامرهم السبدد  
اتتقساده وهسو  يف أمر النزوع تن دينهم القدمي إىل الدخول يف اإلصمي. ونيل  البدد يعرض لل عتقد تند اهلم ابلرجوع تن

املس   ابلننسر؛ وحيت س: أ سم يقولو،سهللا ملسن يعار سهم مسن أهس: ملستهم أو مسن إخسوا م ويمس  هم في سا تزمسوا تليسهللا، وحيت س: 
أ م يقولو،هللا ملن يعريهم من اليهود أو تريهم أب م ي يتصلبوا يف دينهم. فقد قي:: إن اليهسود تسريوا النفسر السذين أصسل وا، إنيا 

قدي القول يف  ركيب (ما لنا   ،فع:) تند قولهللا  عساىل (ومسال م    قسا لون يف صسبي: هللا) يف صسورأي صح خرب إصممهم. و 
 النساء. 

ومجلسة (و،ط سسل) اسسول أن   سسون معطوفسسة تلس  مجلسسة (مسسا لنسسا   ،سس من). وحيت س: أن   سسون السسواو للحسسال، أي كيسسف ،سسبخ   
ل القسوي الصسسا   مثسس: ا سسواري ، ف يسسف ،فلسست مسسا تسسن لنسسا مسسن اإلميسان اب سسمل وقسسد كنسسا مسسن قبسس:  سسامع  أن اعلنسسا ر نسسا مسس
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وصا : ا صول تل  هذه املنقبة اجلليلة. و  يصح جعلها معطوفة تل  مجلة (،س من) لسينم   سون مع ولسة للنفسي، إني لسي  
حتهسساك لنفسسسهللا املعسسىن تلسس  مسسا لنسسا   ،ط سسل، ألن الط سسل يف ا سسري   يسسبدد فيسسهللا و  يسسمي تليسسهللا حسسج حيتسساك صسساحبهللا إىل ا 

 ب(ما لنا   ،فع:). 
 [)  85(فوجل م هللا مبا قالوا جنا   ري من حتتها األ ار خالدين فيها ونيل  جزاء احملسن ] 
 

 1187صفحة : 
 
 فريل تل  قولهللا (يقولون: ر نا آمنا..) إىل آخر اوية. ومعىن (أجل م) أتطاهم الثسواب. وقسد  قسدي القسول فيسهللا تنسد  فسسري   

 عاىل: (ملثو ة من تند هللا خري) يف صورأي البقرأي. قولهللا  
والباء يف قولهللا (مبا قالوا) للسببية. واملراد ابلقول القول الصسادف وهسو املطسا مل للواقسل، فهسو القسول املطسا مل  تتقساد القلسب،  

ى إىل مفعسسول  تلسس  ومسا قسسالوه هسسو مسسا ح سي  قولسسهللا  عسساىل (يقولسسون ر نسا آمنسسا فاكتبنسسا مسسل المساهدين..) اويسسة. وأجلب يتعسسد
 ريقة ابب أتط ، (فهنا ) مفعولهللا الثال، وهو املعط  هلم. واإلشارأي يف قولهللا (ونيل  جزاء احملسن ) إىل الثواب املوخوني 
من (أجل م) ول  أن  ع: اإلشارأي إىل املذكور وهو اجلنا  وما  ا من األ ار وخلودهم فيها. وقد  قسدي ،نسري نيلس  تنسد 

 رأي البقرأي (توان    نيل ). قولهللا  عاىل يف صو 
[) هسسذا  ت سسيم واحسسبام، أي والسسذين كفسسروا مسسن النصسسارى 86(والسسذين كفسسروا و كسسذ وا آبئ نسسا أولينسس  أصسسحاب اجلحسسيم] 

 وكذ وا ابلقرآن هم  ذد الذين أجل م هللا جنا   ري من حتتها األ ار. 
ني ة  ع: يف حفرأي ليدوي هليبها. يقال: انر جح ة، وأصحاب اجلحيم مملموه. واجلحيم جهنم. وأص: اجلحيم النار الع 

 أي شديدأي اللهب. 
 قال  عض الطا ي  من اجلاهلية من شعراء ا  اصة:           
تن حبسنا  ين جسديلة فسي                      انر مسن ا سرب جح سة الذسري (ئ أيهسا السذين آمنسوا   حترمسوا  يبسا  مسا   

[ وكلسسسسوا ممسسسسا رلق سسسسم هللا حسسسسم   يبسسسسا وا قسسسسوا هللا السسسسذي أ،سسسستم  سسسسهللا 87وا إن هللا   حيسسسسب املعتسسسسدين]أحسسسس: هللا ل سسسسم و   عتسسسسد
[) اصتينناش ا تدا ي خطاب لل  من  أبح اي  مريعية، و   لة تل  صورأي التفريل جساء  ملناصسبة مسا  قسدي 88م منون]

الزهد وأحد وا رهبا،ية من ا ،قطاع تن التزوك وتن من الثناء تل  القسيس  والرهبان. وإني قد كان من صنتهم املبالغة يف 
أكسسس: اللحسسسوي وكثسسسري مسسسن الطيبسسسا  كالتسسسدهن و رفيسسسهللا ا السسسة وحسسسسن اللبسسسام، ،بسسسهللا هللا املسسس من  تلسسس  أن الثنسسساء تلسسس  الرهبسسسان 
 والقسيسسس  مبسسا هلسسم مسسن الفذسسا :   يقتذسسي ا سسراد الثنسساء تلسس  مجيسسل أحسسواهلم الرهبا،يسسة. وصسسادش أن كسسان  عسسض أصسسحاب
رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم قد   حت ،فوصهم إىل التقل: مسن التعلسمل  لذا سذ العسيش اقتسداء  صساحبهم صسيد الزاهسدين 
صل  هللا تليهللا وصلم. روى الطربي والواحدي أن ،فسرا  نافسسوا يف الزهسد. فقسال أحسدهم: أمسا أان فسوقوي الليس:   أاني، وقسال 

خسسر: أمسسا أان فسسم آم النسسساء، فبلسسغ خسسربهم رصسسول هللا صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم فبعسسث اوخسر: أمسسا أان فوصسسوي النهسسار، وقسسال او
إليهم، فقال:  أي أ،بو أ، م قلتم كذا. قالوا:  ل  ئ رصول هللا، ومسا أردان إ  ا سري، قسال: ل سين أقسوي وأاني، وأصسوي وأفطسر، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ا يف صسحيحي البدساري ومسسلم تسن أ،س   سن وآم النساء، ف ن رتب تن صنيت فلي  مين  فنزلت هذه اوية. ومعسىن هسذ
 مال  ولي  فيهللا أن نيل  صبب ،زول هذه اوية. 

وروي أن انصا منهم، وهسم: أ سو   سر، وتلسي، وا سن مسسعود، وا سن ت سر، وأ سو نير، وصساي مسوىل أيب حذيفسة، واملقسداد  سن   
وا تلس  أن يرفذسسوا أشسغال السسد،يا، األصسود، وصسل ان الفارصسسي، ومعقس:  سسن مقسرن اجت عسسوا يف دار تث سان  سسن منعسون وا فقسس

ويبكسسوا النسسساء ويبهبسسوا. فقسساي رصسسول هللا فغلسس  فسسيهم املقالسسة، مث قسسال  إمنسسا هلسس  مسسن كسسان قسسبل م ابلتمسسديد، شسسددوا تلسس  
أ،فسسسهم فمسسدد هللا تلسسيهم فوولينسس   قسسائهم يف السسدئر والصسسوامل  . فنزلسست فسسيهم هسسذه اويسسة.. وهسسذا ا سسرب يقتذسسي أن هسسذا 

كان يف أول مدأي اهلهرأي ألن تث ان  ن منعون ي ي ن لهللا دار ابملدينة وأص نهللا النيب صل  هللا تليهللا وصلم يف دار ا جت اع  
أي العسمء األ،صسسارية السيت قيسس:: إ سا لوجسسة ليسد  سسن جل سست، و سويف تث سسان  سن منعسسون صسنة ا نتسس  مسن اهلهسسرأي. ويف روايسسة: أن 

نحن تسري تلسس  أ،فسسنا  عسسض الطيبسا  فحسسري  عذسهم تلسس  ،فسسهللا أكسس: انصسا قسسالوا إن النصسارى قسسد حرمسوا تلسس  أ،فسسهم فسس
اللحم، و عذهم النوي، و عذهم النساء؛ وأ م ألزموا أ،فسهم  ذل  أبميسان حلفوهسا تلس   سرخ مسا التزمسوا  ركسهللا. فنزلست هسذه 

 اوية. 
   
 

 1188صفحة : 
 
 تليهللا وصلم إىل املبالغسة يف الزهسد واردأي يف وهذه األخبار متنافرأي تل  وقوع ا،صراش  عض أصحاب رصول هللا صل  هللا  

الصحيح، مث: حديث تبد هللا  ن ت رو  ن العاصي. قال يل رصول هللا  أي أخرب أ،س   قسوي الليس: و صسوي النهسار، قلست: 
إل أفعس: نيلس . فا،س  إنيا فعلست هه ست تينس  و،فهست ،فسسس . وإن لنفسس  تليس  حقسا وألهلس  تليس  حقسا، فصسسم 

وحديث صل ان مل أيب الدرداء أن صل ان لار أاب الدرداء فصنل أ سو السدرداء  عامسا فقسال لسسل ان: كس:  وأفطر وقم وك  .
فال صا م، فل ا كان اللي: نيهب أ و الدرداء يقوي، فقال: ك، فناي، مث نيهب يقوي فقال: ك، فنساي. فل سا كسان آخسر الليس: 

س  تلي  حقا وألهل  تلي  حقا فسوت  كس: نيي حسمل قال صل ان: قم اون، وقال صل ان: إن لر   تلي  حقا ولنف
حقسهللا. فسسو   النسيب صسسل  هللا تليسهللا وصسسلم فسسذكر نيلس  لسسهللا. فقسال النسسيب تليسسهللا الصسمأي والسسسمي:  صسدف صسسل ان  ويف ا سسديث 
الصحيح أن النيب صل  هللا تليهللا وصلم، قال: أما أان فوقوي وأرقد وأصوي وأفطر وأ زوك النساء ف ن رتب تن صسنيت فلسي  

 . مين
والنهي إمنا هو حترمي نيل  تل  النف . أما  رخ  ناول  عض نيل  يف  عض األوقا  من تري التزاي ولقصسد الب يسة للسنف   

تل  التصرب تل  ا رمان تند تدي الوجدان، فم أبم  هللا مبقدار ا اجة إليهللا يف رئ ة النف .وكذل  اإلتسراض تسن كثسري 
ادأي أو شسغ:  ع س: انفسل وهسو أتلس  الزهسد، وقسد كسان نيلس  صسنة رصسول هللا من الطيبا  للتطلسل تلس  مسا هسو أتلس  مسن تبس

صل  هللا تليهللا وصلم وخاصة من أصسحا هللا، وهسي حالسة  ناصسي مر بتسهللا و   تناصسب مسل  عسض مرا سب النسام، فسالتطلل إليهسا 
يف قصسسة أيب   عسسسري، وهسسو مسسل نيلسس  كسسان يتنسساول الطيبسسا  دون  مسسوش و   طلسسل. ويف  ناوهلسسا شسس ر هلل  عسساىل، ك سسا ورد
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الدحدا  ح  ح: رصول هللا وأ و   ر وت ر يف حا طسهللا وأ ع هسم وصسقاهم. وتسن ا سسن البصسري: أ،سهللا دتسي إىل  عامسهللا 
ومعهللا فرقد السبدي وأصحا هللا فهلسوا تل  ما دأي فيها ألوان من الطعاي دجاك مس ن وفسالوني فساتتزل فرقسد انحيسة. فسسولهللا 

لوان ألل   أؤدي ش ره، فقال لهللا: ا سن: أفتمرب املاء البارد، قال: ،عم، ا سن: أصا م أ،ت، قال:   ول ين أكره األ
 قال:إن ،ع ة هللا يف املاء البارد أكثر من ،ع تهللا يف الفالوني. 

 ولي  املراد من النهي أن يلف   لف  التحرمي خاصة  : أن يبكهللا  مديدا تل  ،فسهللا صواء لف  ابلتحرمي أي ي يلف   هللا.  
النهسسي اتتسسرب هسسذا التحسسرمي لغسسوا يف اإلصسسمي فلسسي  يلسسزي صسساحبهللا يف مجيسسل األشسسياء السسيت ي اعسس: اإلصسسمي ومسسن أجسس: هسسذا   

للتحرمي صبيم إليها وهي ك: حال تدا حترمي الزوجة. ولذل  قال مالس  فسي ن حسري تلس  ،فسسهللا شسيينا مسن ا سمل أو ت سم 
جة فا ا حتري تليهللا كالبتا  ما ي ينو إخراك الزوجة قب: فقال: ا مل تلي حراي، أ،هللا   شيء يف شيء من ا مل إ  الزو 

النطمل  صسيغة التحسرمي أو ورجهسا  لفس  ا صستثناء  عسد النطسمل  صسيغة التحسرمي، تلس  ح سم ا صستثناء يف الي س . ووجهسهللا أن 
و حسسري الزوجسسة تقسد العصسس ة يتطسرف إليسسهللا التحسسرمي شسرتا يف  عسسض األحسوال، ف سسان التسسزاي التحسرمي  لمسسا فيهسا خاصسسة، فا،سسهللا لس

وحدها حرمت، ف ذل  إنيا تلهسا لفس  تساي. ووافقسهللا المسافعي. وقسال أ سو حنيفسة: مسن حسري تلس  ،فسسهللا شسيينا مسن ا سمل 
تليسسهللا  ناولسسهللا مسسا ي ي فسسر كفسسارأي ميسس ، فسسان كفسسر حسس: لسسهللا إ  الزوجسسة. ونيهسسب مسسسروف وأ سسو صسسل ة إىل تسسدي لسسزوي التحسسرمي يف 

 الزوجة وتريها. 
رموا  يبا  ما أح: هللا ل م)  نبيهللا لفقهاء األمة تل  ا حبال يف القول  تحرمي شسيء ي يقسم السدلي: ويف قولهللا  عاىل (  حت 

 تل  حترميهللا،أو كان دليلهللا تري ابلغ قوأي دلي: النهي الوارد يف هذه اوية. 
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اي، وقسد أ طلهسا هللا  قولسهللا (قس: مسن حسري مث أن أه: اجلاهلية كا،وا قد حرموا أشياء تل  أ،فسهم ك سا  ذس نتهللا صسورأي األ،عس  

لينة هللا اليت أخرك لعباده والطيبا  من الرلف)، وقولهللا (قد خسر الذين قتلوا أو دهم صفها  غري تلم وحرموا مسا رلقهسم هللا 
لنسام  غسري افباء تل  هللا)، وقولهللا (قس: آلسذكرلين حسري أي األ،ثيس ) إىل قولسهللا (ف سن أظلسم ممسن افسبى تلس  هللا كسذاب ليذس: ا

تلم)،وتري نيل  من اوئ . وقد كان كثري من العرب قد دخلوا يف اإلصمي  عد فتح م ة دفعة واحسدأي ك سا وصسفهم هللا 
 قولسسهللا (يسسدخلون يف ديسسن هللا أفواجسسا). وكسسان قصسسر الزمسسان وا سسساع امل سسان حسسا ل  دون رصسسو  شسسرا ل اإلصسسمي في سسا  يسسنهم، 

ر كثسريأي فاشسية فسيهم يف مسدأي ،سزول هسذه السسورأي، وهسي أئي حهسة السوداع ومسا  قسدمها ف ا،وا يف حاجة إىل ا ،تهاء تسن أمسو 
 وما  خر تنها. 

ومجلة (و   عتدوا) معب ة، ملناصبة أن حترمي الطيبا  اتتداء تل  مسا شسرع هللا، فسالواو اتبا سية. ومبسا يف هسذا النهسي مسن  
 الع وي كا،ت اجل لة  ذييم. 
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، أي النلسسم. ونيكسسره يف مقا لسسة حتسسرمي الطيبسسا  يسسدل تلسس  أن املسسراد النهسسي تسسن  سساول حسسد اإلنين وا تتسسداء افتعسسال العسسدو 
املمروع، ك ا قال ( ل  حدود هللا فم  عتدوها). فل ا  ي تن حترمي ا مل أردفهللا ابلنهي تن اصستحمل احملرمسا  ونيلس  

اىل يف أمره و يهللا دون حمل النام، كتنساول ا نزيسر اب تتداء تل  حقوف النام، وهو أشد ا تتداء، أو تل  حقوف هللا  ع
أو امليتة. ويعم ا تتداء يف صياف النهي مجيل جنسهللا مما كا،ت تليهللا اجلاهلية من العدوان، وأتن هللا ا تتداء تل  الذعفاء  

 كالوأد، وأك: مال اليتيم، وتذ: األئم ، وتري نيل . 
ها للتحذير من ك: اتتداء. وقولهللا (وكلوا مما رلق م هللا حم   يبا)  كيد ومجلة (إن هللا   حيب املعتدين)  ذيي: لليت قبل 

للنهي تن حترمي الطيبا  وهو معطوش تلس  قولسهللا (  حترمسوا  يبسا  مسا أحس: هللا ل سم). أي أن هللا وصسل تلسي م اب سمل 
 فم  عتدوه إىل ا راي فت فروا النع ة و   بكوه ابلتحرمي فتعر وا تن النع ة. 

اقتصر تل  األك: ألن معنم ما حرمهللا النام تل  أ،فسهم هو املآك:. وكون هللا يعرض  م أبن ا تتناء ابمله ا  خري و  
من الته م ابألكس:، ك سا قسال (لسي  تلس  السذين آمنسوا وت لسوا الصسا ا  جنسا  في سا  ع سوا) اويسة. و سذل  أ طس: مسا يف 

  . ويف نيل   نبيهللا هلذه األمة. المرا ل السا قة من شدأي العناية أبح اي املوكو 
وقولهللا (وا قوا هللا الذي أ،ستم  سهللا م منسون) جساء ابملوصسول لفميساء إىل تلسة األمسر ابلتقسوى، أي ألن شسون اإلميسان أن يقتذسي  

 التقوى، فل ا آمنتم ابهلل واهتديتم إىل اإلميان ف  لوه ابلتقوى. روي أن ا سن البصري لقي الفرلدف يف جنالأي، وكساان تنسد
القرب، فقال ا سن للفرلدف: ما أتدد  هلذا. يعين القرب. شهادأي أن   إلهللا إ  هللا كذا صنة. فقسال ا سسن: هسذا الع سود، 

 فوين اإل ناب. 
(  ي اخذكم هللا ابللغو يف أميا، م ول ن ي اخذكم مبا تقدث األمين ف فر هللا إ عاي تمرأي مس   من أوص  ما  طع سون   

حترير رقبة ف ن ي اد فصياي  م ة أئي نيل  كفسرأي أميسا، م إنيا حلفستم واحفنسوا أميسا، م كسذل  يبس   أهلي م أو كسووم أو
 [)  89هللا ل م آئ هللا لعل م  م رون]
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اصسستينناش ا تسسدا ي ،مسسو مبناصسسبة قولسسهللا (  حترمسسوا  يبسسا  مسسا أحسس: هللا ل سسم) ألن التحسسرمي يقسسل يف تالسسب األحسسوال أبميسسان   

، أو أبميان  ري تل  اللسان لقصد  كيد ال مي، كون يقول: وهللا   آك: كذا، أو  ري  سبب تذب. وقي:: معزومة
إ ا ،زلت مل اوية السا قة فم حاجة إل داء املناصبة لذكر هسذا  عسد مسا قبلسهللا. روى الطسربي والواحسدي تسن ا سن تبسام أ،سهللا 

وا  يبسا  مسا أحس: هللا ل سم) و ساهم النسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم ت سا تزمسوا ملا ،زل قولهللا  عساىل (ئ أيهسا السذين آمنسوا   حترمس
تليهللا من نيل ، ك ا  قدي آ،فا، قالوا: ئ رصول هللا، كيف ،صنل أبميا،نا اليت حلفناها تليها، فو،زل هللا  عاىل (  ي اخسذكم 

ر هذه اويسة يف صسورأي البقسرأي. و قسدي ا خستمش هللا ابللغو يف أميا، م) اوية. فمرع هللا ال فارأي. و قدي القول يف ،نري صد
يف معىن لغسو الي س . ولسي  يف شسيء مسن نيلس  مسا يف صسبب ،سزول آيسة (ئ أيهسا السذين آمنسوا   حترمسوا  يبسا  مسا أحس: هللا 

دي ل م)، و  يف جع: مث: ما تزي تليهللا الذين ،زلت  ل  اوية يف شو م من لغسو الي س . فتوويس: مسا رواه الطسربي والواحس

This file was downloaded from QuranicThought.com



يف صبب ،زول هذه اوية أن حاد ة أولين  الذين حرموا تل  أ،فسهم  عض الطيبا  أ قت ع م لغو الي   يف الرخصسة 
 هلم يف التحل: من أميا م. 

 وقولهللا (مبا تقدث األميان)، أي ما قصدث  هللا ا لف. وهو يب  جم : قولهللا يف صورأي البقرأي (مبا كسبت قلو  م).  
ث)  تمديد القاش. وقرأه محزأي، وال سا ي، وأ و   ر تن تاصم، وخلف  تدفيف القاش. وقرأه ا سن وقرأ اجل هور (تقد 

نيكسوان تسن ا سن تسامر  تاقسدث  أبلسسف  عسد العس  مسن ابب املفاتلسة. فومسا (تقسسدث) ابلتمسديد فيفيسد املبالغسة يف فعس: تقسسد، 
د منهسا املبالغسسة، مثس: تافساه هللا. وأمسا قسراءأي التدفيسسف وكسذل  قسراءأي (تاقسدث) ألن املفاتلسة فيسهللا ليسسست تلس  اب سا، فاملقصسو 

فألن مادأي العقسد كافيسة يف إفسادأي التثبيست. واملقصسود أن امل اخسذأي   سون تلس  ،يسة التو سمل ابلي س  فسالتعبري تسن التو سمل  ثم سة 
 أفعال يف كمي العرب: تقد املدفف، وتقد املمدد، وتاقد. 

  املذكور، لئدأي يف اإليذا . وقولهللا (نيل  كفارأي أميا، م) إشارأي إىل 
 وال فارأي مبالغة يف كفر مبعىن صب وألال. وأص: ال فر  فتح ال اش السب.  
 وقد جاء  فيها د لتان تل  املبالغة مها التذعيف والتاء الزا دأي، كتاء ،سا ة وتممة. والعرب ا عون  ينه ا تالبا.  
ل: مما حلفتم تليهللا فد لة هذا من د لة ا قتذاء لنهور أن ليست ال فسارأي وقولهللا (إنيا حلفتم) أي إنيا حلفتم وأردث التح 

 تل  صدور ا لف  : تل  تدي الع : اب لف ألن معىن ال فارأي يقتذي حصول إمث، ونيل  هو إمث ا نث. 
يحت سس: أ،سسهللا وتسن المسسافعي أ،سهللا اصسستدل  قولسسهللا (كفسارأي أميسسا، م إنيا حلفسستم) تلس  جسسوال  قسسدمي ال فسارأي تلسس  وقسسوع ا نسث، ف 

أخسسذ  نسساهر إ سسافة (كفسسارأي) إىل (أميسسا، م)، وحيت سس: أ،سسهللا أراد أن ا لسسف هسسو صسسبب السسسبب فسسانيا تسسزي ا سسالف تلسس  تسسدي 
الع :  ي ينهللا  عد أن حلف جال لهللا أن ي فر قبس: ا نسث أل،سهللا مسن  قسدمي العسوض، و  أبم  سهللا. و  أحسسب أ،سهللا يعسين تسري 

فارأي. وإني قد كان يف ال مي د لة اقتذاء   حمالة فم وجهللا لمصستد ل نيل . ولي  مراده أن جمرد ا لف هو موجب ال 
 لف  اوية تل  صحة  قدمي ال فارأي. وأص: هذا ا   سم قسول مالس  إلسوال الت فسري قبس: ا نسث إنيا تسزي تلس  ا نسث. وي 

 يستدل ابوية. فاصتدل  ا المافعي  ييدا للسنة. والت فري  عد ا نث أوىل. 
خيص الذي رخصهللا هللا للنام يف تدي امل اخذأي أبميان اللغو فقال (واحفنوا أميسا، م). فسومر  تسوخي السرب إنيا ي وتقب الب   

ي سسن فيسسهللا حسسرك و   سسر ابلغسسري، ألن يف السسرب  عنسسيم اصسسم هللا  عسساىل. فقسسد نيكسسران يف صسسورأي البقسسرأي أ سسم جسسرى معتسسسادهم أبن 
إىل ت س: يعزمسون تليسهللا لسينم ينسدموا تسن تسزمهم، ف سان يف قولسهللا (واحفنسوا يقس وا إنيا أرادوا حتقيمل ا رب، أو إجلاء أ،فسهم 

أميسسا، م) لجسسر هلسسم تسسن  لسس  العسسادأي السسسديفة. وهسسذا األمسسر يسسستلزي األمسسر ابإلقسسمل مسسن ا لسسف لسسينم يعسسرض ا سسالف ،فسسسهللا 
فا سسرب  سسهللا و  للحنسسث. وال فسسارأي مسسا هسسي إ  خسسروك مسسن اإلمث. وقسسد قسسال  عسساىل أليسسوب تليسسهللا السسسمي (وخسسذ  يسسدخ  سسغثا 

 حتنث). فنزههللا تن ا نث  فتوى خصهللا  ا. 
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ومجلة (كذل  يب  هللا ل م آئ هللا)  ذيي:. ومعىن (كذل ) كهذا البيان يب  هللا، فتل  تادأي شرتهللا أن ي سون  ينسا. وقسد   
  قدي القول يف ،نريه يف قولهللا  عاىل (وكذل  جعلناكم أمة وصطا) يف صورأي البقرأي. 

 و قدي القول يف معىن (لعل م  م رون) تند قولهللا  عاىل (ئ أيها النام اتبدوا ر  م) يف صورأي البقرأي.  
[ إمنسا 90(ئ أيها الذين أمنوا إمنا ا  ر وامليسر واأل،صاب واألل ي رجس  مسن ت س: المسيطان فساجتنبوه لعل سم  فلحسون] 

وامليسسسسسر ويصسسسسدكم تسسسسن نيكسسسسر هللا وتسسسسن الصسسسسلوأي فهسسسس: أ،سسسستم  يريسسسسد المسسسسيطان أن يوقسسسسل  يسسسسن م العسسسسداوأي والبغذسسسساء يف ا  سسسسر
[) اصسستينناش خطسساب لل سس من   قفيسسة تلسس  ا طسساب السسذي قبلسسهللا ليسسننم مذسس و،هللا يف السسسل  السسذي ا،سستنم فيسسهللا 91منتهسسون]

مذ ون ا طاب السا مل، وهو قولهللا (و   عتدوا) املمسري إىل أن هللا، ك سا  س  تسن حتسرمي املبسا ،  س  تسن اصستحمل ا سراي 
وأن هللا ملسا أحس: الطيبسا  حسري ا با سسث املفذسية إىل مفاصسد، فسان ا  سسر كسان  يبسا تنسد النسسام، وقسد قسال هللا  عساىل (ومسسن 
مثرا  الندي: واألتناب  تدذون منهللا ص را ورلقا حسنا). وامليسر كان وصيلة إل عاي اللحم من   يقدرون تليهللا. ف ا،ت 

 من قولهللا (  حترموا  يبا  ما أح: هللا ل م). هذه اوية كا حبام ت ا قد يساء  ويلهللا 
وقد  قسدي يف صسورأي البقسرأي أن املعسول تليسهللا مسن أقسوال تل ا نسا أن النهسي تسن ا  سر وقسل مسدرجا  سمث مسرا : األوىل حس   

ا ،زلت آية (يسولو،  تن ا  سر وامليسسر قس: فيه سا إمث كبسري ومنسافل للنسام وإمثه سا أكسرب مسن ،فعه سا)، ونيلس  يتذس ن  يس
تري جالي، فبخ شسرب ا  سر انم كسا،وا أشسد  قسوى. فقسال ت سر: اللهسم  س  لنسا يف ا  سر  يساان شسافيا. مث ،زلست آيسة صسورأي 
النساء (ئ أيها الذين آمنوا    قر وا الصمأي وأ،تم ص ارى حسج  عل سوا مسا  قولسون)، فتهنسب املسسل ون شسر ا يف األوقسا  

لصمأي؛ فقال ت سر: اللهسم  س  لنسا يف ا  سر  يساان شسافيا. مث ،زلست اويسة هسذه. فقسال اليت ينن  قاء الس ر منها إىل وقت ا
 ت ر: ا،تهينا. 

واملمهور أن ا  ر حرمت صنة  مث من اهلهرأي  عد وقعة أحد، فت ون هذه اوية ،زلت قب: صورأي العقود وو عت  عد  
 صعد  ن أيب وقاص ورج: مسن األ،صسار. روى نيل  يف مو عها هنا. وروي أن هذه اوية ،زلت  سبب ممحاأي جر    

مسلم تن صعد  ن أيب وقاص قال: أ يت تل  ،فر من األ،صار، فقالوا:  عال ،طع   و،سق  سسرا ونيلس  قبس: أن حتسري 
ا  سسر فسسسو يتهم يف حسسش، وإنيا رأم جسسسزور ممسسسوي ولف مسسن سسسسر، فوكلسست وشسسسر ت معهسسسم، فسسذكر  األ،صسسسار واملهسسساجرين 

ن خري من األ،صار، فوخذ رج: من األ،صار  ي مج: فذر ين  هللا فهر  أب،في فو يت رصول هللا تندهم، فقلت: املهاجرو 
فوخرب هللا، فو،زل هللا  عساىل يف (إمنسا ا  سر وامليسسر واأل،صساب واألل ي رجس  مسن ت س: المسيطان فساجتنبوه). وروى أ سو داود 

صس ارى) و(يسسولو،  تسن ا  سر وامليسسر قس: فيه سا إمث  تن ا ن تبام قسال: (ئ أيهسا السذين آمنسوا    قر سوا ا لصسمأي وأ،ستم 
 كبري ومنافل للنام) ،سدته ا يف املا دأي (إمنا ا  ر وامليسر واأل،صاب واألل ي رج  من ت : الميطان). 

فسسم جسسري كسسان هسسذا التحسسرمي مبحسس: العنايسسة مسسن المسسارع متقسسدما لألمسسة يف إيذسسا  أصسسبا هللا رفقسسا  سسم واصتينناصسسا أل،فسسسهم،   
أهم آبيسسة صسسورأي البقسسرأي، وي يسسسفههم في سسا كسسا،وا يتعسسا ون مسسن نيلسس ،  سس: أ،بسسوهم  عسسذرهم يف قولسسهللا (قسس: فيه سسا إمث كبسسري فا تسسد

ومنافل للنام وإمثه سا أكسرب مسن ،فعه سا)، مث آبيسة صسورأي النسساء، مث كسر تليهسا ابلتحسرمي آبيسة صسورأي املا سدأي فحصسر أمرمهسا يف 
  يف اجتنا  سسا  قولسسهللا (لعل سسم  فلحسسون)، وأجلر مسسا يف الطبسساع مسسن  غسسض أ  سسا رجسس  مسسن ت سس: المسسيطان ورجسسا هلسسم الفسسم
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المسسيطان  قولسسهللا (إمنسسا يريسسد المسسيطان أن يوقسسل  يسسن م العسسداوأي والبغذسساء). مث قسسال (فهسس: أ،سستم منتهسسون)، فهسساء اب صسستفهاي 
 يف ،فسهللا.  لت ثي: حال املدا ب  عال من    لهللا املت لم حقيقة شيء مث اخترب مقدار   ري نيل  البيان

وصيغة: ه: أ،ت فات: كذا.  ستع : للحث تل  فع: يف مقاي ا صتبطاء، ،بهللا تليهللا يف ال ماش تند قولهللا  عاىل (وقي:  
 للنام ه: أ،تم جمت عون) يف صورأي المعراء، قال: ومنهللا قول     شرا:          

 ون  ن خمراف  ه: أ،ت ابتث دينار  اجستسنسا                      أو تبد رب أخا ت  
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دينار اصم رج:، وكسذا تبسد رب. وقولسهللا: أخسا تسون أو تسوش ،سداء، أي ئ أخسا تسون  . فتحسرمي ا  سر متقسرر قبس: ،سزول    

هذه السورأي، فان وفد تبد القي  وفدوا قب: فتح م ة يف صنة مثان، ف ان مما أوصاهم  هللا رصول هللا صل  هللا تليهللا وصسلم 
  ا نتم والنقري واملزفت والدابء، أل ا يسرع ا خت ار إىل ،بيذها. أن   ينتبذوا يف

واملسسراد ابأل،صسساب هنسسا تبسسادأي األ،صسساب. واملسسراد ابألل ي ا صتقسسساي  سسا، ألن تطفهسسا تلسس  امليسسسر يقتذسسي أ سسا أل ي تسسري  
 امليسر. 

التحسرمي للد سر وامليسسر. و قسدي ال سمي  قال يف ال ماش: نيكسر األ،صساب واألل ي مسل ا  سر وامليسسر مقصسود منسهللا  كيسد 
تل  ا  ر وامليسر يف آية صورأي البقرأي، و قدي ال سمي تلس  األ،صساب تنسد قولسهللا  عساىل (ومسا ني سح تلس  النصسب)، وال سمي 
تلسس  األل ي تنسسد قولسسهللا (وأن  ستقسسس وا ابألل ي) يف أول هسسذه السسسورأي. وأكسسد يف هسسذه اويسسة حتسسرمي مسسا ني سسح تلسس  النصسسب 

 ا صتقساي ابألل ي وهو التحرمي الوارد يف أول السورأي واملقرر يف اإلصمي من أول البعثة. وحترمي 
 واملراد  ذه األشياء األر عة هنا  عا يها، ك: مبا يتعا    هللا من شرب ولعب وني ح واصتقساي.  
تل  ا  صاش ابلرج    والقصر املستفاد من (إمنا) قصر موصوش تل  صفة، أي أن هذه األر عة املذكورا  مقصورأي  

 تهاوله إىل تريه، وهو ادتا ي لل بالغة يف تدي ا تتسداد مبسا تسدا صسفة السرج  مسن صسفا  هسذه األر عسة. أ   سرى أن هللا 
قال يف صورأي البقرأي يف ا  ر وامليسر (ق: فيه ا إمث كبري ومنافل للنسام)، فو بست هل سا اإلمث، وهسو صسفة  سساوي السرج  يف 

ن اإلمث يقتذسسي التباتسسد تسسن التلسسب    سسا مثسس: السسرج . وأ بسست هل سسا املنفعسسة، وهسسي صسسفة  سسساوي ،قسسيض ،نسسر المسسريعة، أل
الرج ، يف ،نر المريعة، ألن املنفعة  ستلزي حرص النام تل   عا يه ا، فصح أن للد ر وامليسر صفت . وقد قصر يف 

  قصسر ادتسا ي يمسري إىل مسا يف صسورأي البقسرأي مسن آية املا دأي تل  ما يساوي إحدى  ين  الصفت  أتين الرج ، ف ا هو إ
قولسسهللا (وإمثه سسا أكسسرب مسسن ،فعه سسا)، فا،سسهللا ملسسا ،بهنسسا إىل  سسرجيح مسسا فيه سسا مسسن اإلمث تلسس  مسسا فيه سسا مسسن املنفعسسة فقسسد ،بهنسسا إىل 

ملا سدأي دحض ما فيه ا من املنفعة قبالة ما فيه ا من اإلمث حج كو  ا متحذسا لم صساش ب(فيه سا إمث)، فصسح يف صسورأي ا
أن يقسسال يف حقه سسا مسسا يفيسسد اتصسسارمها يف أ  سسا (فيه سسا إمث)، أي اتصسسارمها يف صسسفة ال سسون يف هسسذه النرفيسسة كا تصسسار 
الذي يف قولهللا (إن حسا م إ  تل  ريب)، أي حسسا م مقصسور تلس  ا  صساش   و،سهللا تلس  ريب، أي اتصسر حسسا م يف 

 الرج .  معىن هذا ا رش. ونيل  هو ما ترب تنهللا  عبارأي
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والرج  ا بث املستقذر وامل روه من األمسور النساهرأي، ويطلسمل تلس  املسذما  البا نسة ك سا يف قولسهللا (وأمسا السذين يف قلسو م  
مسسرض فسسزادوم رجسسسا إىل رجسسسهم)، وقولسسهللا (إمنسسا يريسسد هللا ليسسذهب تسسن م السسرج  أهسس: البيسست). واملسسراد  سسهللا هنسسا ا بيسسث يف 

جسن  فاإلخبسار  سهللا كاإلخبسار ابملصسدر، فوفساد املبالغسة يف ا  صساش  سهللا حسج كسون هسذا  النفوم واتتبسار المسريعة. وهسو اصسم
 املوصوش ت  الرج . ولذل  أفرد (رج ) مل كو،هللا خربا تن متعدد أل،هللا كا رب ابملصدر. 

ا ومعسسىن كو سسا مسسن ت سس: المسسيطان أن  عا يهسسا مبسسا  تعسسا   ألجلسسهللا مسسن  سسسويلهللا للنسسام  عا يهسسا، ف و،سسهللا هسسو السسذي ت لهسس  
 و عا اها. ويف نيل   نفري ملتعا يها أب،هللا يع : ت : الميطان، فهو شيطان. ونيل  مما  ابه النفوم. 

والفاء يف (فاجتنبوه) للتفريل وقد ظهر حسن موقل هذا التفريل  عد التقسدي مبسا يوجسب النفسرأي منهسا. والذس ري املنصسوب يف  
ل م  فلحون) رجاء هلسم أن يفلحسوا تنسد اجتنساب هسذه املنهيسا  إنيا قولهللا (فاجتنبوه) تا د إىل الرج  اجلامل لألر عة. و(لع

ي ي و،وا قد اصت روا تل  تريها مسن املنهيسا . و قسدي القسول يف ،نسريه تنسد قولسهللا  عساىل (ئ أيهسا النسام اتبسدوا ر  سم السذي 
يسل مواقعهسا، وأمسا احملامس: خلق م والذين من قبل م لعل م  تقون). وقد  ينت ما اخب هللا يف حم : (لع:) وهو املطسرد يف مج

 اليت  ولوا  ا (لع:) يف آية صورأي البقرأي فبعذها   يتو   يف هذه اوية فتوملهللا. 
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واجتنسساب املسسذكورا  هسسو اجتنسساب التلسسب   سسا في سسا  قصسسد لسسهللا مسسن املفاصسسد عسسسب اخسستمش أحواهلسسا؛ فاجتنسساب ا  سسر   

ر  سسسسهللا، واأل،صسسسساب اجتنسسسساب السسسسذ ح تليهسسسسا؛ واألل ي اجتنسسسساب ا صتقسسسسساي  سسسسا اجتنسسسساب شسسسسر ا؛ وامليسسسسسر اجتنسسسساب التقسسسسام
واصتماروا. و  يدخ: حتت هذا ا جتناب اجتناب مسسها أو إراءوسا للنسام للحاجسة إىل نيلس  مسن اتتبسار  سبعض أحواهلسا 

ت ارهسا ملسن تصسر العنسب يف ا صتقطار وتسوه، أو ملعرفسة صسورها، أو حفنهسا كسآجلر مسن التساريخ؛ أو  سرخ ا  سر يف  سور اخ
  ختانيه خم، تل   فصي: يف نيل  واختمش يف  عذهللا. 

فوما اجتناب مماصة ا  ر واتتبارها تسة ملن  لطخ  ا  عض جسده أو  و هللا فهو مما اختلف فيهللا أهس: العلسم؛ ف سنهم مسن  
  العسس  اسسب تسسسلها ك سسا اسسب محلسسوا السسرج  يف اويسسة ابلنسسسبة للد سسر تلسس  معنييسسهللا املعنسسوي والسسذام، فسساتتربوا ا  سسر تسس

تس: النهاصة، محم للف  الرج  تل  مجيل ما حيت لهللا. وهو قول مال . وي يقولوا  ذل  يف قدا  امليسر و  يف حهارأي 
األ،صاب و  يف األل ي والتفرقة    هذه السثمث و س  ا  سر   وجسهللا هلسا مسن الننسر. ولسي  يف األ سر مسا حيستج  سهللا لنهاصسة 

كون ا  ر ما عة هو الذي قرب شبهها ابألتيان النهسة، فل ا وصفت أب ا رج  مح: يف خصوصها تل    ا  ر. ولع:
معنييهللا. وأما ما ورد يف حديث أ،  أن كثريا من الصحا ة تسلوا جرار ا  ر ملا ،ودي  تحرمي شر ا فذل  مسن املبالغسة يف 

لس ، أ   سرى أن يعذسهم كسسر جرارهسا، وي يقس: أحسد  وجسوب  التربؤ منها وإلالة أ رها قب: الت  ن من الننسر في سا صسوى ني
كسر اإلانء الذي فيهللا شيء ت . تل  أ م فعلوا نيل  وي ي مروا  هللا من الرصول صل  هللا تليهللا وصلم. ونيهب  عض أه: 

افعي، العلم إىل تدي تاصة ت  ا  ر. وهو قول ر يعسة  سن أيب تبسد الرمحسان، والليسث  سن صسعد، واملسزل مسن أصسحاب المس
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وكثسسري مسسن البغسسدادي  مسسن املال يسسة ومسسن القريوا،يسس ؛ مسسنهم صسسعيد  سسن ا سسداد القسسريوال. وقسسد اصسستدل صسسعيد  سسن ا سسداد تلسس  
 هاروا أب ا صف ت يف  رف املدينة، ولو كا،ست تسسا لنهسوا تنسهللا، إني قسد ورد النهسي تسن إراقسة النهاصسة يف الطسرف. ونيكسر 

و   طهارأي ت  ا  ر من املذهب. وأقول: الذي يقتذسيهللا الننسر أن ا  سر ليسست تس  ا ن الفرم تن ا ن لبا ة أ،هللا أقاي ق
العسس ، وأن مسسساف اويسسة  عيسسسد تسسن قصسسد تاصسسة تينهسسسا، إمنسسا القصسسد أ سسسا رجسس  معنسسوي، ولسسذل  وصسسسفهللا أب،سسهللا مسسن ت سسس: 

ت سسد ا با سسة والقسسذارأي وليسسست المسسيطان، و ينسسهللا  عسسد  قولسسهللا (إمنسسا يريسسد المسسيطان أن يوقسسل  يسسن م العسسداوأي )، وألن النهاصسسة  ع
 ا  ر كذل ، وإمنا  نزه السلف تن مقار تها لتقرير كراهيتها يف النفوم. 

ومجلة (إمنا يريد الميطان)  يان ل و ا من ت : الميطان. ومعىن يريد حيب وقد  قدي  يسان كسون اإلرادأي مبعسىن احملبسة تنسد  
 تاب يمبون الذملة ويريدون أن  ذلوا السبي:) يف صورأي النساء. قولهللا  عاىل (أي  ر إىل الذين أو وا ،صيبا من ال 

 و قدي ال مي تل  العداوأي والبغذاء تند قولهللا  عاىل (وألقينا  ينهم العداوأي والبغذاء) يف هذه السورأي.  
رب ا  سر وقولهللا (يف ا  ر وامليسر) أي يف  عا يه سا، تلس  متعسارش إ سافة ا ح ساي إىل السذوا ، أي مبسا حيسدث يف شس  

من إجلرأي ا صوما  واإلقسداي تلس  اجلسرا م، ومسا يقسل يف امليسسر مسن التحاصسد تلس  القسامر، والغسي  وا سسرأي للداصسر، ومسا 
ينمو تن نيل  من التما م والسباب والذرب. تل  أن جمرد حدوث العداوأي والبغذاء    املسل   مفسدأي تني ة، ألن 

 يستقيم أمر أمة  س  أفرادهسا البغذساء. ويف ا سديث     باتذسوا و  حتاصسدوا وكو،سوا هللا أراد أن ي ون امل منون إخوأي إني  
 تباد هللا إخواان  . 

 و(يف) من قولهللا (يف ا  ر وامليسر) للسببية أو النرفية اجملالية، أي يف جمال   عا يه ا.  
يف امليسسسر مسسن اصسستفراغ الوقسست يف املعسساودأي وأمسسا الصسسد تسسن نيكسسر هللا وتسسن الصسسمأي فل سسا يف ا  سسر مسسن تيبو سسة العقسس:، ومسسا  

 لتطلب الر ح. 
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وهذه أر ل تل: ك: واحدأي منها  قتذي التحرمي، فم جري أن كان اجت اتها مقتذيا  غلي  التحرمي. ويلحمل اب  ر كس:   

مل ابمليسسسر كس: مسا شسساركهللا يف مسا اشست : تلسس  صسفتها مسن إلقسساء العسداوأي والبغذساء والصسسد تسن نيكسر هللا وتسسن الصسمأي. ويلحس
إلقسساء العسسداوأي والبغذسساء والصسسد تسسن نيكسسر هللا وتسسن الصسسمأي، ونيلسس  أ،سسواع الق سسار كلهسسا أمسسا مسسا كسسان مسسن اللهسسو  سسدون ق سسار  
كالمسسطر،ج دون ق سسسار، فسسسذل  دون امليسسسسر، أل،سسسهللا ينسسسدر أن يصسسسد تسسسن نيكسسسر هللا وتسسسن الصسسسمأي، وأل،سسسهللا   يوقسسسل يف العسسسداوأي 

 ح امهللا حتت أدلة أخرى. والبغذاء تالبا، فتدخ: أ
والذكر املقصود يف قولهللا (تن نيكر هللا) حيت : أ،سهللا مسن السذكر اللسسال في سون املسراد  سهللا القسرآن وكسمي الرصسول تليسهللا الصسمأي  

والسسمي السذي فيسهللا ،فعهسم وإرشسادهم، أل،سسهللا يمست : تلس   يسان أح ساي مسا حيتسساجون إليسهللا فسانيا ا،غ سسوا يف شسرب ا  سسر ويف 
جمال  الرصول ومسساع خطبسهللا، وتسن ممقساأي أصسحا هللا اململمس  لسهللا فلسم يسس عوا السذكر و  يتلقسوه مسن أفسواه  التقامر تا وا تن
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صامعيهللا فيههلوا شيينا كثريا فيهللا ما اب تل  امل لف معرفتهللا. فالسيء الذي يصد تن هذا هو مفسدأي تني ة يستحمل أن 
مسر هللا  سهللا و س  تنسهللا فسان نيكسر نيلس  هسو نيكسر هللا كقسول ت سر حيري  عا يهللا، وحيت : أن املراد  هللا الذكر القليب وهو  ذكر ما أ

 ن ا طاب: أفذ: من نيكر هللا ابللسان نيكر هللا تند أمره و يهللا. فالميء الذي يصسد تسن  سذكر أمسر هللا و يسهللا هسو نيريعسة 
هللا لسسي  شسسيء منسسهللا للوقسسوع يف خمالفسسة األمسسر ويف اقتحسساي النهسسي. ولسسي  املقصسسود ابلسسذكر يف هسسذه اويسسة نيكسسر هللا ابللسسسان أل،سس

  واجب تدا ما هو من أركان الصمأي فذل  مستغىن تنهللا  قولهللا (وتن الصمأي). 
وقولهللا (فه: أ،تم منتهون) الفاء  فريل تن قولهللا (إمنا يريد الميطان) اوية، فان ما ظهر من مفاصد ا  ر وامليسر كاش يف  

غىن تن نيل  ابصتفهامهم تن مبلغ أ ر هسذا البيسان يف ا،تهاء النام تنه ا فلم يبمل حاجة إلتادأي  يهم تنه ا، ول ن يست
،فوصهم  رفيعا  م إىل مقاي الفطسن ا بسري، ولسو كسان  عسد هسذا البيسان كلسهللا  ساهم تسن  عا يهسا ل سان قسد أ،سزهلم منزلسة الغسيب، 

 ففي هذا ا صتفهاي من  ديل لطف ا طاب ما  لغ  هللا حد اإلتهال. 
ص: معناها  قد  . وكثر وقوتها يف حيز مهزأي ا صستفهاي، فاصستغنوا ب(هس:) تسن ولذل  اختري ا صتفهاي ب(ه:) اليت أ 

نيكسسر اهل سسزأي، فهسسي  صسستفهاي مذسس ن حتقيسسمل اإلصسسناد املسسستفهم تنسسهللا وهسسو(أ،تم منتهسسون)، دون اهل سسزأي إني ي يقسس:: أ نتهسسون، 
 لتها تل   با  ا رب لئدأي خبمش مقاي قولهللا (وجعلنا  عذ م لبعض فتنة أ صربون). وجعلت اجل لة  عد (ه:) امسية لد

يف حتقيمل حصول املستفهم تنهللا، فا صتفهاي هنا مستع : يف حقيقتهللا، وأريد معها معناه ال نا ي، وهو التحذير من ا،تفاء 
وقوع املستفهم تنهللا. ولذل  روي أن ت ر ملا مسل اوية قال  ا،تهينا ا،تهينسا  . ومسن املعلسوي للسسامع  مسن أهس: البمتسة أن 

هاي يف مث: هذا املقاي لي  جمردا تن ال ناية. ف ا ح ي تن ت رو  ن معد ي رب مسن قولسهللا  إ  أن هللا  علس  قسال ا صتف
(فه: أ،تم منتهون) فقلنا:    إن صح تنهللا نيل . ويل يف صحتهللا ش ، فهو خطو يف الفهم أو التوويس:. وقسد شسذ ،فسر مسن 

 يسدرى مبلغهسا مسن الصسحة. وحم لهسا، إن صسحت، تلس  السلف ،قلت تسنهم أخبسار مسن ا صست رار تلس  شسرب ا  سر،  
 أ م كا،وا يتوولون قولهللا  عاىل (فه: أ،تم منتهون) تل  أ،هللا  ي تري جالي. وي يط: نيل   ينهم. 

    
 

 1195صفحة : 
 
 سر، قي:  إن قدامة  ن منعون، ممن شهد  درا، و ه ت ر تل  البحرين، فمسهد تليسهللا أ سو هريسرأي واجلسارود أب،سهللا شسرب ا   

وأ، ر اجلارود، ومتت المهادأي تليسهللا  رجس: وامسرأأي. فل سا أراد ت سر إقامسة ا سد تليسهللا قسال قدامسة: لسو شسر تها ك سا يقولسون مسا  
كان ل  أن  لدل. قال ت ر: ي، قال: ألن هللا يقول (لي  تلس  السذين آمنسوا وت لسوا الصسا ا  جنسا  في سا  ع سوا إنيا 

فقال لهللا ت ر: أخطو  التووي: إ،  إنيا ا قيت هللا اجتنبت ما حري تلي . ويسروى أن ما ا قوا وآمنوا وت لوا الصا ا )، 
وحميا كان يمرب ا  ر  عد إصممهللا، وأن مجاتة من املسل   من أه: الماي شر وا ا  ر يف لمن ت ر، و ولوا التحرمي 

أن ت سر اصتمسار تليسا يف شسو م، فا فقسا فتلوا قولهللا  عاىل (لي  تل  الذين آمنوا وت لوا الصسا ا  جنسا  في سا  ع سوا)، و 
تلس  أن يسستتا وا وإ  قتلسوا. ويف صسحة هسذا ،نسر أيذسا. ويف كتسب األخبسسار أن تيينسة  سن حصسن ،سزل تلس  ت سرو  سن معسسد 
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ي رب يف حملة  ين ل يد ابل وفة فقدي لهللا ت رو سرا، فقال تيينسة: أو لسي  قسد حرمهسا هللا. قسال ت سرو: أ،ست أكسرب صسنا أي 
تيينة: أ،ت. قال: أ،ت أقدي إصمما أي أان، قال: أ،ت. قال : فال قد قسرأ  مسا  س  السدفت ، فسوهللا مسا وجسد  أان، قال 

هلا حترميا إ  أن هللا قال: (فه: أ،تم منتهون)، فقلنا:  . فبا  تنده وشراب و نادما، فل سا أراد تيينسة ا ،صسراش قسال تيينسة 
  ن حصن:          

 اء كسرامة                      فنعم الفج املزدار واملتسذسيف جزيت أاب  سور جسز   
 قريت فوكرمت القرى وأفسد سنسا                      حتية تلم ي   ن قبس:  سعسرش   
 وقلت: حسمل أن ،سدير مسدامة                      كلون ا،عقاف الربف واللي: مسدش   
  رد إىل اإل،صاش من لي  ينصف                   وقدمت فسيهسا حسهة تسر سية      
 وأ،ت لنا وهللا نيي العسرش قسدوأي                      إنيا صدان تن شر ا املت سلسف   
،قسسول: أ سسو  سسور أحسسس: شسرا سهسسسا                      وقسسول أيب  سسسور أصسسسد وأتسسسرش وحسسذش متعلسسمل (منتهسسون) لنهسسوره، إني   

منتهون تنه ا، أي تسن ا  سر وامليسسر، ألن  فريسل هسذا ا صستفهاي تسن قولسهللا (إمنسا يريسد المسيطان) يعس   التقدير: فه: أ،تم
 أ  ا املقصود من ا ،تهاء. 

واقتصار اوية تل   بي  مفاصد شرب ا  ر و عا ي امليسسر دون  بيس  مسا يف تبسادأي األ،صساب وا صتقسساي ابألل ي مسن  
تنه ا قد  قرر قب: هذه اوية من ح  الدخول يف اإلصمي أل  ا من مآ ر تقا سد المسرخ، الفساد، ألن إقمع املسل   

وأل،هللا لي  يف النفوم ما يدافل الوالع المرتي تنه ا خبمش ا  ر وامليسر فان ما فيه ا من اللذا  السيت  زجسي ابلنفسوم 
 ا أكد النهي تن األ،صاب واألل ي. إىل  عا يه ا قد يدافل الوالع المرتي، فلذل  أكد النهي تنه ا أشد مم

[) تطفست مجلسة (وأ يعسوا) 92(وأ يعوا هللا وأ يعوا الرصسول واحسذروا فسان  سوليتم فساتل وا أمنسا تلس  رصسولنا السبمغ املبس ] 
 تل  مجلة (فه: أ،تم منتهون)، وهي كالتذيي:، ألن  اتة هللا ورصولهللا  عم  رخ ا  ر وامليسر واأل،صاب واألل ي و عم تسري
نيل  من وجوه ا متثال وا جتناب. وكرر (وأ يعوا) اهت اما ابألمر ابلطاتة. وتطف (واحذروا) تل  (أ يعوا) أي وكو،وا 
تل  حذر. وحذش مفعول (احذروا) لينزل الفع: منزلسة السملي ألن القصسد التلسب  اب سذر يف أمسور السدين، أي ا سذر مسن 

من أن يقال واحذرومها، ألن الفع: الملي يقرب معناه من معىن أفعال السهائ،  الوقوع في ا عابه هللا ورصولهللا، ونيل  أ لغ
 ولذل  ايء اصم الفات: منهللا تل  ل،ة فع: كفر  و م. 

وقولسسهللا (فسسان  سسوليتم)  فريسسل تسسن (أ يعسسوا واحسسذروا). والتسسويل هنسسا اصسستعارأي للعصسسيان، شسسبهللا العصسسيان ابإلتسسراض والرجسسوع تسسن  
ي، إلامل املقا عة واملفارقة، وكذل  يطلمل تليهللا اإلدابر. ففي حديث ا ن صياد  ولسينن أد سر  املو ل الذي كان  هللا العاص

 ليعقر،  هللا  أي أتب ت تن اإلصمي. 
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وقولسسهللا (فسساتل وا) هسسو جسسواب المسسرل ابتتبسسار  لي معنسساه ألن املعسسىن: فسسان  سسوليتم تسسن  اتسسة الرصسسول فسساتل وا أن   يذسسر   
ول ألن تليهللا البمغ فحسب، أي وإمنا يذركم  ولي م، ولو   لي هذا اجلواب ي ينتنم السر    س  التسويل و س   ولي م الرص

تل هم أن الرصول تليهللا الصمأي والسمي ما أمسر إ  ابلتبليسغ. ونيكسر فعس: (فساتل وا) للتنبيسهللا تلس  أمهيسة ا سرب ك سا  ينساه تنسد 
 وه) يف صورأي البقرأي. قولهللا  عاىل (وا قوا هللا واتل وا أ، م ممق

وكل ة (أمنا)  فتح اهل زأي  قيد ا صر، مثس: (إمنسا) امل سسورأي اهل سزأي، ف  سا أفساد  امل سسورأي ا صسر اب  فساف فاملفتوحتهسا   
 فيد ا صر أل ا فرع تن امل سورأي إني هسي أختهسا. و  ينبغسي  قساء خسمش مسن خسالف يف إفادوسا ا صسر، واملعسىن أن أمسره 

 ليغ   يتهاوله إىل القدرأي تل  هدي املبلغ إليهم. حمصور يف التب
ويف إ افة الرصول إىل   ري اجلملة  عنيم جلا،ب هذه الرصالة وإقامة ملعذر هللا يف التبليغ أب،هللا رصسول مسن القسادر تلس  كس:  

 شيء، فلو شاء مرصلهللا هلدى املرص: إليهم فانيا ي يهتدوا فلي  نيل  لتقصري من الرصول. 
املبس ) اصتقصساء يف معسذرأي الرصسول ويف اإلتسذار لل عر س  تسن ا متثسال  عسد و سو  السبمغ وكفايتسهللا ووصف البمغ ب( 

 وكو،هللا م يدا اب هة السا عة. 
(لي  تل  الذين آمنوا وت لوا الصا ا  جنا  في ا  ع وا إنيا ما ا قوا وآمنوا وت لوا الصسا ا  مث ا قسوا وآمنسوا مث أ قسوا  

[) هذه اوية  يان ملا ترض من إمجال يف فهم اويسة السيت قبلهسا، إني ظسن  عسض املسسل   93ن ]وأحسنوا وهللا حيب احملس
أن شرب ا  ر قب: ،زول هذه اوية قد  لسب  ةمث ألن هللا وصسف ا  سر ومسا نيكسر معهسا أب سا رجس  مسن ت س: المسيطان. 

لرباء ا ن تالب، وا ن تسب ، أ،سهللا ملسا ،سزل فقد كان صبب ،زول هذه اوية ما يف الصحيح  وتريمها تن أ،   ن مال ، وا
حتسرمي ا  سر قسسال انم مسن أصسحاب النسسيب صسل  هللا تليسهللا وصسسلم: كيسف أبصسحا نا السسذين مسا وا وهسم يمسسر ون ا  سر أو قسسال 
وهي يف  طو م وأكلوا امليسر. فو،زل هللا (لي  تل  الذين آمنوا وت لسوا الصسا ا  جنسا  في سا  ع سوا) اويسة. ويف  فسسري 

دسر روى أ سو   سر األصسم أ،سسهللا ملسا ،سزل حتسرمي ا  سر قسسال أ سو   سر الصسديمل: ئ رصسول هللا كيسسف ةخوا،نسا السذين مسا وا وقسسد الف
شر وا ا  ر وفعلسوا الق سار، وكيسف ابلغسا ب  تنسا يف البلسدان   يمسعرون أن هللا حسري ا  سر وهسم يطع و سا. فسو،زل هللا هسذه 

 اوئ . 
ال السذين  وفسوا قبس: حتسرمي ا  سر لسي  حقيقيسا أبن يسسول تنسهللا الصسحا ة رصسول هللا صسل  هللا وقد يلو   بادع السرأي أن حس 

تليهللا وصلم للعلم أبن هللا   ي اخذ أحدا  ع : ي ي ن حمرمسا مسن قبس: فعلسهللا، وأ،سهللا   ي اخسذ أحسدا تلس  ار  ا سهللا إ   عسد أن 
شسسديدي ا سسذر ممسسا يسسنقص الثسسواب حريصسس  تلسس    يعلسسم ابلتحسسرمي، فسساجلواب أن أصسسحاب النسسيب صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم كسسا،وا

ك سسال ا صسستقامة فل سسا ،سسزل يف ا  سسر وامليسسسر أ  سسا رجسس  مسسن ت سس: المسسيطان خمسسوا أن ي سسون للمسسيطان حسس  يف السسذين 
شر وا ا  ر وأكلوا اللحم ابمليسر و وفوا قب: اإلقمع تن نيل  أو ما وا وا  ر يف  طو م خمالطة أجسادهم، فلم يت ال وا 

صولوا النيب صل  هللا تليهللا وصلم تن حاهلم لمدأي إشفاقهم تل  إخوا م. ك ا صول تبد هللا  ن أي م توي ملسا ،سزل قولسهللا أن 
 عسساىل (  يسسسستوي القاتسسدون مسسسن املسس من  واجملاهسسسدون يف صسسبي: هللا أبمسسسواهلم وأ،فسسسهم) فقسسسال: ئ رصسسول هللا، ف يسسسف وأان 

). وكسسذل  مسسا وقسسل ملسسا تسسري  القبلسسة مسسن اصسستقبال  يسست املقسسدم إىل اصسستقبال أت سس    أ صسسر فسسو،زل هللا (تسسري أويل الذسسرر
ال عبة قال انم: ف يف ةخوا،نا الذين ما وا وهم يستقبلون  يت املقدم، فو،زل هللا  عاىل (وما كان هللا ليذيل إميسا، م)، 
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ول هللا صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم يف أي صسسم  م ف سسان القصسسد مسسن السسس ال التثبسست يف التفقسسهللا وأن   يتهسساولوا التلقسسي مسسن رصسس
 أمور دينهم. 

و،في اجلنا  ،في اإلمث والعصيان. و(مسا) موصسولة. و( ع سوا) صسلة. وتا سد الصسلة حمسذوش. وليسست (مسا) مصسدرية ألن  
 املقصود العفو تن شيء  ع وه معلوي من الس ال، فتعليمل ظرفية ما  ع وا ابجلنا  هو تل   قدير: يف  عم ما  ع وه. 
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وأص: معىن ( ع وا) أ،هللا مبعىن أكلوا، قال  عاىل (فانيا  ع تم فا،تمروا). وحقيقة الطعسم األكس: والمسيء املسوكول  عساي.   

ولي  المراب من الطعاي  : هو تريه، ولذل  تطف يف قولهللا  عاىل (فا،نر إىل  عام  وشرا   ي يتسنهللا). ويدل لذل  
 (ق:   أجد في ا أوحي إيل حمرما تل   ساتم يطع سهللا إ  أن ي سون ميتسة أو دمسا مسسفوحا اصتثناء املوكو   يف قولهللا  عاىل

أو  م خنزير فا،هللا رج  أو فسسقا أهس: لغسري هللا  سهللا). ويقسال:  عسم مبعسىن أنياف ومصسدره الطعسم  ذسم الطساء اتتسربوه ممستقا 
، أي ومن ي يذقهللا،  قرينة قولهللا (ف ن شرب من الطعم الذي هو حاصة الذوف. و قدي قولهللا  عاىل (ومن ي يطع هللا فا،هللا مين)

منهللا). ويقال: وجد  يف املاء  عم الباب. ويقال  غري  عم املاء، أي أصن. ف ن فصساحة القسرآن إيسراد فعس: ( ع سوا) هنسا 
 ألن املسسراد ،فسسي التبعسسة ت سسن شسسر وا ا  سسر وأكلسسوا  سسم امليسسسر قبسس: ،سسزول آيسسة حترميه سسا. واصسستع : اللفسس  يف معنييسسهللا، أي يف

 حقيقتهللا وجماله، أو هو من أصلوب التغليب. 
وإني قد ترب  صيغة املذي يف قولهللا ( ع وا)  عس  أن ي سون (إنيا) ظرفسا لل ا سي، ونيلس  تلس  أصسح القسول  للنحساأي، وإن   

كان املمهور أن (إنيا) ظرش لل ستقب:، وا مل أن (إنيا)  قل ظرفا لل ا ي. وهو الذي اختاره ا سن مالس  ودرك تليسهللا ا سن 
يف مغين اللبيب. وشاهده قولهللا  عاىل (و  تل  الذين إنيا ما أ سوخ لستح لهم)، وقولسهللا (وإنيا رأوا  سارأي أو هلسوا ا،فذسوا  هماي

إليهسسا)، وآئ  كثسسريأي. فسساملعىن   جنسسا  تلسسيهم إني كسسا،وا آمنسسوا وا قسسوا، ويسس ول معسسىن ال سسمي: لسسي  تلسسيهم جنسسا  أل سسم آمنسسوا 
 اولوا ا  ر وأكلوا امليسر إ  قب: حترميه ا. وا قوا في ا كان حمرما يومينذ وما  ن

هسسسذا  فسسسسري اويسسسة اجلسسساري تلسسس  مسسسا اتت سسسده مجهسسسور املفسسسسرين جسسسارئ تلسسس  مسسسا ورد يف مسسسن صسسسبب ،زوهلسسسا يف األحاديسسسث  
 الصحيحة. 

 ومسسن املفسسسرين مسسن جعسس: معسسىن اويسسة تسسري متصسس: آبيسسة حتسسرمي ا  سسر وامليسسسر. وأحسسسب أ سسم ي يمحنسسوا مسسا روي يف صسسبب 
،زوهلسسا أل سسم رأوا أن صسسبب ،زوهلسسا   يقصسسرها تلسس  قذسسية السسسبب  سس: يع سس:  ع سسوي لفنهسسا تلسس  مسسا هسسو ا سسمل يف أن ت سسوي 
اللفسس    وصسسص خبصسسوص السسسبب، فقسسالوا: رفسسل هللا اجلنسسسا  تسسن املسس من  يف أي شسسيء  ع سسوه مسسن مسسستلذا  املطسسساتم 

حرمسان السنف   تحسرمي الطيبسا   س: السرب هسو التقسوى، في سون مسن  وحمهلا إنيا ما ا قوا ما حري هللا تليهم، أي لي  من الرب
 قبي: قولهللا  عاىل (ولي  الرب أبن   وا البيو  من ظهورها ول ن الرب من ا ق ). وفسر  هللا يف ال ماش مبتد   هللا. 
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)، فت سون اصستيننافا وتل  هذا ا لوجهللا ي ون معىن اوية متصم آبية (ئ أيها الذين آمنوا   حترموا  يبا  ما أحس: هللا ل سم 
 ا تدا يا ملناصبة ما  قدي من النهي تن أن حيرموا تل  أ،فسهم  يبا  ما أح: هللا هلم  نذر أو مي  تل  ا متناع. 

وادت   عذهم أن هذه اوية ،زلت يف القوي الذين حرموا تل  أ،فسهم اللحوي وصل وا  ريسمل البهسب؛ ومسنهم تث سان  سن  
،زوهلسسا. وتلسس  هسسذا التفسسسري ي سسون ( ع سسوا) مسسستع م يف املعسسىن املمسسهور وهسسو األكسس:،  منعسسون، وي يصسسح أن هسسذا صسسبب

و  ون كل ة (إنيا) مستع لة يف املستقب:، وفع: ( ع وا) من التعبري تن ا ملسستقب:  لفس  املا سي  قرينسة كل سة (إنيا)، ك سا 
 يف قولهللا  عاىل (مث إنيا دتاكم دتوأي من األرض إنيا أ،تم خترجون). 

  هذا التفسري أن الذين حرموا الطيبا  تل  أ،فسهم ي ينحصر حترميهم يف املطعوي والمراب  : يم : اللبام ويع ر تل 
 والنساء، اللهم إ  أن يقال: إن ال مي جرى تل  مراتاأي الغالب يف التحرمي. 

وأي والبغذاء وصادأي تن نيكر وقال الفدر: لتم  عض اجلهال أن هللا  عاىل ملا جع: ا  ر حمرمة تندما   ون موقعة للعدا 
هللا وتن الصمأي    يف هذه اوية أ،هللا   جنا  تل  من  ع ها إنيا ي حيص: معهللا شيء مسن  لس  املفاصسد  س: حصس: معسهللا 
الطاتسة والتقسسوى واإلحسسسان إىل ا لسسمل، و  مي سن محلسسهللا تلسس  أحسسوال مسسن شسرب ا  سسر قبسس: ،سسزول آيسة التحسسرمي أل،سسهللا لسسو كسسان 

ل  الذين  ع وا، ك ا نيكر يف آية حتوي: القبلة، فقسال (ومسا كسان هللا ليذسيل إميسا، م) و  شس  نيل  لقال ما كان جنا  ت
أن (إنيا) لل ستقب:   لل ا ي. قال الفدر: وهذا القول مردود ةمجاع ك: األمة. وأما قوهلم (إنيا) لل سستقب:، فهوا سهللا أن 

 ا : لل ستقب: تن وقت ،زول اوية يف حمل الغا ب . 
    
 

 1198: صفحة 
 
والتقوى امتثال املومورا  واجتناب املنهيا ، ولذل  فعطف (وت لوا الصا ا ) تل  (ا قوا) مسن تطسف ا ساص تلس    

العسساي، لمهت سساي  سسهللا، كقولسسهللا  عسساىل (مسسن كسسان تسسدوا هلل ومم  تسسهللا ورصسسلهللا وجربيسس: ومي ا سس:)، وألن اجتنسساب املنهيسسا  أصسسبمل 
 ممتقة من التوقي وال ف.   بادرا إىل األفهاي يف لف  التقوى أل ا

وأما تطف (وآمنوا) تل  (ا قوا) فهو اتباض لفشارأي إىل أن اإلميان هو أص: التقوى، كقولهللا  عاىل (ف  رقبسة أو إ عساي  
إىل قولسسهللا مث كسسان مسسن السسذين آمنسسوا). واملقصسسود مسسن هسسذا النسسرش السسذي هسسو كالمسسرل جمسسرد التنويسسهللا ابلتقسسوى واإلميسسان والع سس: 

ملقصسود أن ،فسي اجلنسا  تسنهم مقيسد أبن يتقسوا وي منسوا ويع لسوا الصسا ا ، للعلسم أبن ل س: ت س: أ سرا تلس  الصاا، ولي  ا
فعلهللا أو تل   ركهللا، وإني قد كا،وا م من  من قب:، وكان اإلميسان تقسدا تقليسا   يقبس: التهسدد  عس  أن املسراد  قولسهللا (وآمنسوا) 

 معىن وداموا تل  اإلميان وي ينقذوه ابل فر. 
لة (مث ا قوا وآمنوا)  كيد لفني جل لة (إنيا ما ا قوا وآمنسوا وت لسوا الصسا ا ) وقسرن عسرش (مث) السدال تلس  الباخسي ومج 

الر يب لي ون إمياء إىل ا لدئد يف التقوى وآجلر اإلميان، كالتوكيد يف قولهللا  عاىل (كم صسيعل ون مث كسم صسيعل ون) ولسذل  
 ألن ت : الصا ا  مم ول للتقوى. ي ي رر قولهللا (وت لوا الصا ا ) 
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وأمسسا مجلسسة (مث ا قسسوا وأحسسسنوا) فتفيسسد  كيسسدا لفنيسسا جل لسسة (مث ا قسسوا). و فيسسد ا ر قسساء يف التقسسوى  د لسسة حسسرش (مث) تلسس   
الباخسي السر يب. مسل لئدأي صسسفة اإلحسسان. وقسد فسسر النسسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم اإلحسسسان  قولسهللا (أن  عبسد هللا كو،س   سسراه 

ي   ن  راه فا،هللا يراخ). وهذا يتذ ن اإلميان   حمالة فلذل  اصتغين تن إتادأي (وآمنوا) هنا. ويم : فع: (وأحسنوا)  فان
اإلحسان إىل املسل  ، وهو لا د تل  التقوى، ألن منهللا إحساان تري واجب وهو مما الب مر اأي هللا، ولذل  نييلهللا  قولهللا 

 (وهللا حيب احملسن ). 
ون يف  ويس: الت ريسر الواقسل يف هسذه اويسسة  را سمل خمتلفسة   د  س: تليهسا يف ،نسم اويسة، ومرجعهسا جعسس: وقسد نيهسب املفسسر  

 الت رير يف قولهللا (مث ا قوا) تل  معىن  غاير التقوى واإلميان ابختمش الزمان أو ابختمش األحوال. 
،مسو  تسن محلسهللا تلس  معسىن التقييسد لنفسي  ونيهب  عذهم يف  ويس: قولسهللا  عساىل (إنيا مسا ا قسوا) ومسا تطسف تليسهللا إىل وجسوه 

 اجلنا  عصول املمرول. ويف جلبها  ول. 
وقد  قدي أن  عذا من السلف  ول هذه اوية تل  معىن الرخصة يف شرب ا  ر ملن ا ق  هللا في ا تد، وي ي ن ا  ر  

ك سا  قسدي يف  فسسري آيسة حتسرمي ا  سر: وصيلة لهللا إىل احملرما ، و  إىل إ سرار النسام. وينسسب هسذا إىل قدامسة  سن منعسون،  
 وأن ت ر  ن ا  طاب وتلي  ن أيب  الب ي يقبمه منهللا. 

(ئ أيها الذين أمنوا ليبلو، م هللا  ميء من الصسيد  نالسهللا أيسدي م ورمساح م لسيعلم هللا مسن وافسهللا ابلغيسب ف سن اتتسدى  عسد  
 [)   94نيل  فلهللا تذاب أليم]

 
 1199صفحة : 

 
ية إ   بيينا لقولهللا يف صدر السورأي (تري حمل  الصيد وأ،تم حسري)، وختلصسا   سم قتس: الصسيد يف حالسة   أحسب هذه او  

اإلحراي، ومتهيدا لقولهللا (ئ أيها الذين آمنوا    قتلوا الصيد وأ،تم حري) جر  إىل هسذا الستدلص مناصسبة نيكسر احملرمسا  مسن 
تنبسسيههم إىل حالسسة قسسد يسسسبمل فيهسسا حرصسسهم، حسسذرهم وشسسهووم ا  سسر وامليسسسر ومسسا تطسسف تليه سسا؛ فدا سسب هللا املسس من   

 قسواهم. وهسسي حالسة ا سستمء ومتحسيص، ينهسسر  سا يف الوجسسود اخسستمش متسس هم  وصسسائ هللا  عساىل، وهسسي حالسة ي  قسسل وقسست 
قسسم إ  ،زول هذه اوية، ألن قولهللا (ليبلو، م) ظاهر يف ا صتقبال، ألن ،سون التوكيسد    سدخ: تلس  املذسارع يف جسواب ال

وهو مبعىن املستقب:. والناهر أن ح م إصا ة الصيد يف حالة اإلحراي أو يف أرض ا ري ي ي ن مقررا مبث: هسذا. وقسد روي 
تن مقا :: أن املسل   يف ت رأي ا ديبية تميهم صيد كثري يف  ريقهم، فصار يبام  تل  رحاهلم وخيامهم، ف نهم احمل: 

لسس  أخسسذه ابأليسسدي، وصسسيد  عذسسهللا ابلرمسسا . وي ي و،سسوا رأوا الصسسيد كسسذل  قسس ، فاختلفسست ومسسنهم احملسسري، وكسسا،وا يقسسدرون ت
أحواهلم يف اإلقداي تل  إمساكهللا، ف نهم من أخذ  يده و عن  رحمهللا. فنزلت هسذه اويسة اه. فلعس: هسذه اويسة أ قست  سسورأي 

وي ا ديبيسة. وكسا،وا يف حهسة السوداع أحسوك املا دأي إ اقا، لت ون  ذكرأي هلم يف تاي حهة الوداع ليحذروا مث: ما ح:  سم يس
إىل التحسذير والبيسان، ل ثسسرأي تسدد املسسل   تسساي حهسة السوداع وكثسسرأي مسن فسيهم مسسن األتسراب، فسذل  يبسس  معسىن قولسهللا ( نالسسهللا 

 أيدي م ورماح م) إلشعار قولهللا ( نالهللا) أبن نيل  يف م نتهم و سهولة األخذ. 
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قبهللا (ئ أيها الذين آمنوا    قتلوا الصيد وأ،تم حري). قال أ سو   سر  سن العسريب: وا طاب لل  من ، وهو جم :  ينهللا قولهللا ت 
اختلف العل اء يف املدا ب  ذه اوية تل  قول : أحدمها أ م احمللون، قالهللا مال ؛ الثال أ م احملرمسون، قالسهللا ا سن تبسام 

صسسيد يف حسسال اإلحسسراي، وهسسذه تذسسلة، إمنسسا املسسراد  سسهللا وتسسريه اه. وقسسال يف القسسب :  سسوهم  عسسض النسسام أن املسسراد ابويسسة حتسسرمي ال
 ا  تمء يف حاليت ا : وا رمة اه. 

ومرجسل هسذا ا خستمش الننسر يف تسول اويسة   سم مسا يصسسطاده ا سمل مسن صسيد ا سري وتسدي توهلسا عيسث   حيتسساك يف  
(ليبلسسو، م) السسذي يقتذسسي أن الت ليسسف إ بسسا  ح  سسهللا إىل دليسس: آخسسر أو حيتسساك. قسسال ا سسن العسسريب يف األح سساي:  إن قولسسهللا 

يتحقمل يف احمل: مبا شرل لهللا من أمور الصيد وما شرل لهللا من كيفية ا صطياد. والت ليف كلسهللا ا ستمء وإن  فا س: يف القلسة 
وال ثرأي و باين يف الذعف والمدأي  . يريد أن قولهللا (ليبلو، م هللا  ميء من الصيد)   يراد  سهللا اإلصسا ة  بلسوى، أي مصسيبة 

: الصسسيد احملسسري  سس: يسسراد لي لفسسن م هللا  سسبعض أحسسوال الصسسيد. وهسسذا يننسسر إىل أن قولسسهللا  عسساىل (وأ،سستم حسسري) شسسام:  السسة قتسس
 اإلحراي وا لول يف ا ري. 

وقولهللا (ليبلو، م هللا  ميء من الصيد) هو ا تمء   ليف و ي، ك ا دل تليهللا  علقسهللا أبمسر ممسا يفعس:، فهسو لسي  كسا  تمء  
لسسو، م  مسسيء مسسن ا سسوش واجلسسوع) وإمنسسا أخسسربهم  سسذا تلسس  وجسسهللا التحسسذير. فسسا رب مسسستع : يف معنسساه و لي يف قولسسهللا (ولنب

معناه، وهو التحذير. ويتع  أن ي ون هسذا ا طساب وجسهللا إلسيهم يف حس   سرددهم  س  إمسساخ الصسيد وأكلسهللا، و س  مراتساأي 
في سا يفعلسسون، أي أن مسا كسان تليسسهللا النسام مسسن حرمسة إصسسا ة حرمسة اإلحسراي، إني كسسا،وا حمسرم   ع سسرأي يف ا ديبيسة وقسد  سسرددوا 

الصيد لل حري معتسد  سهللا يف اإلصسمي أو تسري معتسد  سهللا. فسا  تمء مسستقب: أل،سهللا   يتحقسمل معسىن ا  ستمء إ  مسن  عسد النهسي 
يسدي والرمسا  فهسو والتحذير. ووجود ،ون التوكيسد يعس  املذسارع لمصستقبال، فاملسستقب: هسو ا  ستمء. وأمسا الصسيد و،سوال األ

 حا ر. 
والصيد: املصسيد، ألن قولسهللا مسن الصسيد وقسل  يساان لقولسهللا ( مسيء). ويغسين تسن ال سمي فيسهللا ويف لفس  ( مسيء) مسا  قسدي مسن  

 ال مي تل  ،نريه يف قولهللا  عاىل (ولنبلو، م  ميء من ا وش واجلوع) يف صورأي البقرأي. 
 خممري ومن ات عهللا. و ن ري (شيء) هنا للتنويل   للتحقري، خمفا للز  

    
 

 1200صفحة : 
 
وأشار  قولهللا ( نالهللا أيدي م ورماح م) إىل أ،واع الصيد صغريه وكبريه. فقد كسا،وا ميسس ون الفسرا  أبيسديهم ومسا هسو وصسيلة   

إىل اإلمساخ ابأليدي من شباخ وحبسا   وجسوار ، ألن مجيسل نيلس  يس ول إىل اإلمسساخ ابليسد. وكسا،وا يعسدون وراء ال بسار 
 ي: والرما  ك ا يفعلون اب  ر الوحمية و قر الوحش، ك ا يف حديث أيب قتادأي أ،هللا: رأى تساي ا ديبيسة محسارا وحمسيا، اب

وهو تري حمري، فاصتوى تل  فرصسهللا وأخسذ رحمسهللا وشسد وراء ا  سار فودركسهللا فعقسره  رحمسهللا وأ س   سهللا .. إأ. ورمبسا كسا،وا يصسيدون 
 سو  تسن ليسد البهسزي أ،سهللا خسرك مسل رصسول هللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم يريسد م سة  رمي النبال تن قسيهم، ك سا يف حسديث املو 
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فانيا ظيب حاقف فيهللا صهم  ا ديث. فقد كان  عض الصا دين وتب  يف قبأي وميس  قوصهللا فانيا مر  هللا الصيد رماه  سهم. 
 قال ا ن تطية: وخص الرما  ابلذكر أل ا أتنم ما ار   هللا الصيد. 

 غري األيدي و غري الرما  لمصتغناء ابلطرف  تن األوصال. وقد يقال: حذش ما هو   
ومجلة ( نالهللا أيدي م) صفة للصيد أو حال منهللا. واملقصود منها اصتقصاء أ،واع الصسيد لسينم يتسوهم أن التحسذير مسن الصسيد  

 الذي هو إلر  أو قت: دون القبض ابليد أو التقال البيض أو توه. 
لغيسب) تلسة لقولسهللا (ليبلسو، م) ألن ا  ستمء اختبسار، فعلتسهللا أن يعلسم هللا منسهللا مسن وافسهللا. وجعس: وقولهللا (ليعلم هللا من وافسهللا اب 

تلم هللا تلة لم تمء إمنا هو تل  معىن لينهر للنسام مسن وساش هللا مسن كس: مسن تلسم هللا أ،سهللا وافسهللا، فسو لمل تلسم هللا تلس  
ا سارك إني   ي سون تلسم هللا إ  موافقسا ملسا يف ،فس  األمسر،    لمهللا، وهو ظهور نيل  ومتيسزه، ألن تلسم هللا يملمسهللا التحقسمل يف

ك سسا  ينسساه تسسري مسسرأي؛ أو أريسسد  قولسسهللا (لسسيعلم هللا) التعلسسمل التنهيسسزي لعلسسم هللا  فعسس:  عسسض امل لفسس ،  نسساء تلسس  إ بسسا   علسسمل 
  نهيزي لصفة العلم، وهو التحقيمل الذي ا،فص: تليهللا تبد ا  يم يف الرصالة ا اقا،ية. 

أ لسمل العلسم تلس   علقسهللا ابملعلسسوي يف ا سارك. ويلسزي أن ي سون مسراد هسذا القا سس: أن هسذا اإل سمف قصسد منسهللا التقريسسب وقيس::  
لع وي أفهاي املدا ب . وقال ا ن العريب يف القسب :  لسيعلم هللا ممساهدأي مسا تل سهللا تيبسا مسن امتثسال مسن امتثس: واتتسداء مسن 

 أو ، مث ولمل املعدوي فيعل هللا مماهدأي، يتغري املعلوي و  يتغري العلم  . اتتدى فا،هللا، تاي الغيب والمهادأي يعلم الغيب 
 والباء إما لل م سة أو للنرفية، وهي يف مو ل ا ال من الذ ري املرفوع يف (وافهللا).  
 والغيب  د ا ذور و د املماهدأي، وقد  قدي يف قولهللا  عاىل (الذين ي منون ابلغيب) تل  أحد وجهس  هنالس ، فتعلسمل 

اجملسرور هنسسا  قولسسهللا (وافسسهللا) األظهسسر أ،سسهللا  علسسمل جملسسرد ال مسف دون إرادأي  قييسسد أو احسسبال، كقولسسهللا  عسساىل (ويقتلسسون النبيسس   غسسري 
حمل). أي من واش هللا وهو تا ب تن هللا، أي تري مماهد لهللا. ومجيل خمافة النام من هللا يف الد،يا هي خمافسة ابلغيسب. 

 ابلغيب هلم مغفرأي وأجر كبري). قال  عاىل (إن الذين ومون ر م 
وفا دأي نيكره أ،هللا  ناء تل  الذين وافون هللا أ ىن تليهم  صدف اإلميان و نور البصريأي، فا م خافوه وي يروا تن تسهللا وجملسهللا  

و،عي سسهللا و وا سسهللا ول سسنهم أيقنسسوا  سسذل  تسسن صسسدف اصسستد ل. وقسسد أشسسار إىل هسسذا مسسا يف ا سسديث القدصسسي  إ سسم آمنسسوا يب وي 
 ف يف لو رأول  . ومن املفسرين من فسر الغيب ابلد،يا. وقال ا ن تطية: الناهر أن املعىن ابلغيب تن النام، أي يرول

يف ا لوأي. ف ن خاش هللا ا،ته  تن الصسيد مسن نيا  ،فسسهللا، يعسين أن اجملسرور للتقييسد، أي مسن وساش هللا وهسو تا سب تسن 
ه وأخسذهم تلس  يسده أو التسس يل  سهللا، وهسذا يننسر إىل مسا  نسوا تليسهللا أن أت  النام السذين يتقس  إ، سارهم تليسهللا أو صسدهم إئ

اويسسة ،زلسست يف صسسيد تمسسيهم يف صسسفرهم تسساي ا ديبيسسة يغمسساهم يف رحسساهلم وخيسسامهم، أي كسسا،وا مت  نسس  مسسن أخسسذه  سسدون 
 رقيب، أو ي ون الصيد احملذر من صيده مما م لذل  الصيد. 

لسسيم)  صسسريح ابلتحسسذير السسذي أومسسو اليسسهللا  قولسسهللا (ليبلسسو، م)، إني قسسد أشسسعر قولسسهللا وقولسسهللا (ف سسن اتتسسدى  عسسد نيلسس  فلسسهللا تسسذاب أ 
 (ليبلو، م) أن يف هذا ا رب حتذيرا من ت : قد  سبمل النف  إليهللا. 

واإلشارأي  ذل  إىل التحذير املسستفاد مسن (ليبلسو، م)، أي  عسد مسا قسدمناه إلسي م وأتسذران ل سم فيسهللا، فلسذل  جساء   عسده  
 اد اب تتداء ا تتداء ابلصيد، ومساه اتتداء أل،هللا إقداي تل  حمري وا،تهاخ  رمة اإلحراي أو ا ري. فاء التفريل. واملر 
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 1201صفحة : 
 
وقولهللا (فلهللا تذاب أليم)، أي تقاب شديد يف اوخرأي مبا اجبأ تل  ا ري أو تل  اإلحراي أو كليه سا، ومبسا خسالف إ،سذار   

تدارخ اتتداءه ابلتو ة أو ال فارأي، فالتو ة معلومة من أصول ا صسمي، وال فسارأي هسي جسزاء هللا  عاىل، وهذه إنيا اتتدى وي ي
الصيد، ألن الناهر أن اجلزاء   فري تن هذا ا تتداء ك ا صيوم. روى ا ن أيب حاث تن ا ن تبام:  العسذاب األلسيم أ،سهللا 

. فالعذاب هو األنيى الد،يوي، وهو يقتذي أن   يوصل  طنهللا وظهره جلدا ويسلب  يا هللا وكان األمر كذل   هللا يف اجلاهلية
هسذه اويسسة قسرر  مسسا كسسان يفعلسهللا أهسس: اجلاهليسة، فت سسون اويسسة املواليسة هلسسا ،سسدا هلسسا. وي يقسس:  سذا العقسساب أحسد مسسن فقهسساء 

. واسول أن اإلصمي فدل نيل  تل  أ،هللا أ ط: مبا يف اوية املوالية، وهسذا هسو السذي يلتسينم  سهللا معسىن اويسة مسل معسىن السيت  ليهسا
ي ون اجلزاء من قبي:   ان املتلفسا  ويبقس  إمث ا تتسداء فهسو موجسب العسذاب األلسيم. فعلس  التفسسري املمسهور   يسسقطهللا 
إ  التو ة، وتل  ما ،ق: تن ا ن تبام يبق  الذرب  ديبا، ول سن هسذا ي يقس:  سهللا أحسد مسن فقهساء اإلصسمي، والنساهر أن 

 ل البدن و،عاهلا. صلبهللا كان عخذه فقراء م ة مث: جم
(ئ أيها الذين آمنوا    قتلوا الصيد وأ،ستم حسري ومسن قتلسهللا مسن م متع سدا فهسزاء مثس: مسا قتس: مسن السنعم حي سم  سهللا نيوا تسدل  

مسسن م هسسدئ ابلسسغ ال عبسسة أو كفسسارأي  عسساي مسسساك  أو تسسدل نيلسس  صسسياما ليسسذوف وابل أمسسره تفسسا هللا ت سسا صسسلف ومسسن تسساد 
[) اصسستينناش لبيسسان آيسسة (ليبلسسو، م هللا  مسسيء مسسن الصسسيد) أو لنسسسخ ح  هسسا أن  95ز نيو ا،تقسساي]فينسستقم هللا منسسهللا وهللا تزيسس

 كا،ت  ذ نت ح  ا ي يبمل  هللا ت :. و قدي القول يف معىن (وأ،تم حري) يف  الل هذه السورأي. 
كسسان الصسسا د واتلسسم أن هللا حسسري الصسسيد يف حسسال : حسسال كسسون الصسسا د حمرمسسا، وحسسال كسسون الصسسيد مسسن صسسيد ا سسري، ولسسو   

حم ؛ وا   ة يف نيل  أن هللا  عاىل تنم شون ال عبة من تهد إ راهيم تليهللا السمي وأمره أبن يتدذ هلا حرما ك ا كسان 
امللوخ يتدسذون ا  س ، ف ا،ست  يست هللا ومحساه، وهسو حسري البيست حمبمسا أبقصس  مسا يعسد حرمسة و عني سا فلسذل  شسرع هللا 

يت أمنا للنام ووصل نيل  األمن حج ت: ا يوان العا ش يف حرمهللا عيث   يرى النسام حرما للبيت واصعا وجع: هللا الب
 للبيت إ  أمنا للعا ذ  هللا وعرمهللا. قال النا غة:          

وامل من العا ذا  الطري ميسحها                      ركبان م ة    الغيس: فالسنسسد فسالتحرمي لصسيد حيسوان السرب، وي حيسري   
بحسسر إني لسسي  يف شسسيء مسسن مسسساحة ا سسري عسسر و   سسر. مث حسسري الصسسيد تلسس  احملسسري عسسج أو ت سسرأي، ألن الصسسيد إجلرأي صسسيد ال

لسبعض املوجسودا  اومنسة. وقسسد كسان اإلحسراي مينسسل احملسرم  القتسال ومنعسوا التقا سس: يف األشسهر ا سري أل سسا لمسن ا سج والع سسرأي 
و ألن الغالب أن احملري   ينوي اإلحراي إ  تند الوصول إىل ا ري، فالغالسب فو مل مث: ا يوان يف ا رمة  قت: اإل،سان، أ

 أ،هللا   يصيد إ  حيوان ا ري. 
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والصسسيد تسساي يف كسس: مسسا شسسو،هللا أن يصسساد ويقتسس: مسسن السسدواب والطسسري ألكلسسهللا أو ا ،تفسساع  بعذسسهللا. ويلحسسمل ابلصسسيد الوحسسوش   
عد، ك ا يقال:  ين  الرمية األر،سب، وإن ي  سري  عسد. وخسص كلها. قال ا ن الفرم: والوحوش  س   صيدا وإن ي  صد  

 من ت ومهللا ما هو مذر، وهي السباع امل نيية ونيوا  الس وي والفور وصباع الطري. ودلي: التدصيص السنة. 
وقصد القت:  بل لتذكر الصا د أن يف حسال إحسراي، وهسذا مسورد اويسة، فلسو ،سس  أ،سهللا حمسري فهسو تسري متع سد، ولسو ي يقصسد  
 لهللا فوصا هللا فهو تري متع د. و  وجهللا و  دلي: ملن  ول التع د يف اوية أب،هللا  ع د القت: مل ،سيان أ،هللا حمري. قت
وقولهللا (وأ،تم حري)، حري مجل حراي، مبعىن حمري، مث: مجل قذال تل  قذل، واحملسري أصسلهللا املتلسب  ابإلجسراي عسج أو ت سرأي.  

 تي:          ويطلمل احملري تل  ال ا ن يف ا ري. قال الرا
 قتلوا ا ن تفان ا ليفة حمرما.    
 

 1202صفحة : 
 
أي كا نا يف حري املدينة. فوما اإلحراي اب ج والع رأي فهو معلوي، وأما ا صول يف ا ري فهو ا لسول يف م سان ا سري مسن   

مسسا حسسري م سسة فيحسسري صسسيده م سسة أو املدينسسة. ولاد المسسافعي الطسسا ف يف حرمسسة صسسيده   يف وجسسوب اجلسسزاء تلسس  صسسا ده. فو
 اب  فاف. ويف صيده اجلزاء. وأما حري املدينة فيحري صيده و  جزاء فيهللا، ومثلهللا الطا ف تند المافعي. 

وحري م ة معلوي عدود من قب: اإلصمي، وهو ا ري الذي حرمهللا إ راهيم تليهللا السمي وو عت عدوده تمما  يف لمن   
فقال النيب صل  هللا تليهللا وصلم  املدينة حري من ما  س  تسري أو تسا ر  جبس:  إىل  سور. ت ر  ن ا طاب. وأما حري املدينة 

قي: هو جب: و  يعرش  ور إ  يف م ة. قال النووي: أكثر الرواأي يف كتاب البداري نيكروا تريا، وأما  سور ف سنهم مسن كسىن 
كسر  سور هنسا خطسو. وقيس:: إن الصسواب إىل أحسد  تنهللا فقال: من تري إىل كذا، ومنهم من  رخ م ا،هللا  يا ا أل سم اتتقسدوا ني 

 ك ا تند أمحد والطربال. وقي::  ور جب: صغري وراء جب: أحد. 
وقولهللا (ومن قتلهللا من م) اأ، (من) اصم شرل مبتدأ، و(قتلهللا) فع: المرل، و(مسن م) صسفة  صسم المسرل، أي مسن السذين  

. والنساهر أن وجسهللا إيسراد هسذا الوصسف التنبيسهللا تلس  إ طسال فعس: آمنوا. وفا دأي إيراد قولهللا (من م) أترض تن  يا سا املفسسرون
 أه: اجلاهلية، ف ن أصاب صيدا يف ا ري منهم كا،وا يذر و،هللا ويسلبو،هللا  يا هللا، ك ا  قدي آ،فا. 

و عليمل ح م اجلزاء تل  وقوع القت: يدل تل  أن اجلسزاء   اسب إ  إنيا قتس: الصسيد، فومسا لسو جرحسهللا أو قطسل منسهللا تذسوا  
 تلهللا فلي  فيهللا جزاء، ويدل تل  أن ا  م صواء أك: القا : الصيد أو ي عكلهللا ألن منال ا  م هو القت:. وي يق

وقولهللا (متع دا) قيد أخرك املدط ، أي يف صيده. وي  ب  لهللا اوية ح  ا ل نها  دل تل  أن ح  هللا   ي ون أشد من  
  جزاء تليهللا وقسد  ينتسهللا السسنة. قسال الزهسري: ،سزل القسرآن  املتع د فيحت : أن ي ون فيهللا جزاء آخر أخف وحيت : أن ي ون

ابلع سد وجسسر  السسنة يف الناصسسي واملدطسس  أ  سا ي فسسران. ولعلسسهللا أراد ابلسسنة الع سس: مسن تهسسد النبسسوأي وا لفساء ومذسس  تليسسهللا 
 ت : الصحا ة. ولي  يف نيل  أ ر تن النيب صل  هللا تليهللا وصلم. 
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هسسور فقهساء األمصسسار: إن الع سسد وا طسو يف نيلسس  صسواء، وقسسد تلسب مالسس  فيسسهللا وقسال مالسس ، وأ سو حنيفسسة، والمسافعي، ومج 
 معىن الغري، أي قاصهللا تل  الغرمز والع د وا طو يف الغري صواء فلذل  صوى  ينه ا. ومذ   ذل  ت : الصحا ة. 

 سن حم سد، وصساي  سن وقال أمحد  ن حنب:، وا ن تبد ا  م من املال ية، وداود الناهري، وا ن جبري و ساووم، والقاصسم  
 تبد هللا، وتطاء، وجماهد:   شيء تل  الناصي. وروي مثلهللا تن ا ن تبام. 

وقسال جماهسد، وا سسن، وا سن ليسد، وا سن جسريج: إن كسان متع سسدا للقتس: انصسيا إحرامسهللا فهسو مسورد اويسة، فعليسهللا اجلسزاء. وأمسسا  
 ههللا، وصيده جيفة   ي ك:. املتع د للقت: وهو نياكر إحرامهللا فهذا أتنم من أن ي فر وقد  ط: ح

واجلزاء العوض تن ت :، فس   هللا نيل  جزاء، أل،هللا  ديب وتقو ة إ  أ،هللا شرع تل  صفة ال فارا  مث: كفسارأي القتس:  
وكفارأي النهار. ولي  القصد منهللا الغري إني لي  الصيد مبنتفل  هللا أحد من النام حج يغري قا لهللا ليهرب مسا أفا سهللا تليسهللا. وإمنسا 

  عاىل أابحهللا يف ا : وي يبحهللا للنام يف حال اإلجراي، ف ن  عدى تليهللا يف  ل  ا الة فقد فرض هللا تل  الصيد مل  هللا
 املتعدي جزاء. وجعلهللا جزاء ينتفل  هللا  عاش تبيده. 

،هللا وقد دلنا تل  أن مقصد التمريل يف نيل  هو العقو ة قولهللا تقبهللا (ليذوف وابل أمره). وإمنا مسي جزاء وي يسم   فارأي أل 
 روتي فيهللا امل ا لة ، فهو مقدر مبث: الع : فس ي جزاء، واجلزاء موخوني فيهللا امل ا لة واملوافقة قال  عاىل (جزاء وفاقا). 

   
 

 1203صفحة : 
 
وقد أخرب أن اجلزاء مث: ما قت: الصا د، ونيل  املث: من النعم، ونيل  أن الصيد إما من الدواب وإمسا مسن الطسري، وأكثسر   

الدواب، وهي ا  ر الوحمية و قر الوحش واألروى والنباء ومن نيوا  اجلنسا  النعساي واإلول، وأمسا الطسري صيد العرب من 
الذي يطري يف اجلسو فنسادر صسيده، أل،سهللا   يصساد إ  ابملعسراض، وقل سا أصسا هللا املعسراض صسوى ا  ساي السذي مب سة ومسا يقسرب 

أل،عاي فهي مقار ة وليست مما لة؛ فالنعامة  قارب البقرأي أو البد،ة، منها، ف  ا لة الدواب لأل،عاي هينة. وأما مما لة الطري ل
واإلول يقسارب السسسدلة، وه سسذا. ومسسا   ،نسسري لسسهللا كالعصسسفور فيسسهللا القي سسة. وهسسذا قسسول مالسس  والمسسافعي وحم سسد  سسن ا سسسن. 

وقسال أ سو حنيفسسة: وقسال أ سو حنيفسة وأ سو يوصسف: املثس: القي سة يف مجيسل مسا يصسساب مسن الصسيد. والقي سة تنسد مالس   عساي. 
دارهم. فانيا كان املصري إىل القي ة؛ فالقي ة تند مال   عاي يتصدف  هللا، أو يصوي تن ك: مسد مسن الطعساي يومسا، ول سسر 
املد يوما كامم. وقال أ و حنيفة: يمبي ابلقي ة هسدئ إن شساء، وإن شساء اشسبى  عامسا، وإن شساء صساي تسن كس: ،صسف 

 صاع يوما. 
يف أن اجلزاء ه: ي ون أق: مما ازع يف الذحائ واهلدائ. فقال مال :   اسزع أقس: مسن  سين الغسنم وقد اختلف العل اء   

أو املعز ألن هللا  عاىل قال (هدئ ابلغ ال عبة). ف ا   ازع أن ي ون هدئ من األ،عاي   ي سون جسزاء، ف سن أصساب مسن 
هلدي من األ،عاي و س  أن يعطسي قي سة مسا صساده  عامسا و  الصيد ما هو صغري كان خمريا    أن يعطي أق: ما ازي من ا

 يعطي من صغار األ،عاي. 
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وقال مال  يف املو و: وك: شيء فدي ففي صغاره مث: ما ي ون يف كباره. وإمنا مث: نيل  مث: دية ا ر الصغري وال بسري  
اؤه مسا يقار سهللا مسن صسغار األ،عساي ملسا رواه مبنزلة واحدأي. وقال المافعي و عض تل اء املدينة: إنيا كان الصسيد صسغريا كسان جسز 

مال  يف املو و تن أيب الز ري امل ي أن ت ر  ن ا طاب قذ  يف األر،ب  عناف ويف الري وع إلفسرأي. قسال ا فيسد ا سن رشسد 
يف كتاب  داية اجملتهد: ونيل  مسا روي تسن ت سر، وتث سان، وتلسي، وا سن مسسعود اه. وأقسول: ي يصسح تسن النسيب صسل  هللا 

هللا وصلم يف نيل  شيء، فوما ما ح م  هللا ت ر فلع: مال ا رآه اجتهادا من ت ر ي يوافقهللا تليهللا لنهور ا صتد ل  قولهللا تلي
 عاىل (هدئ ابلسغ ال عبسة). فسان نيلس  مسن د لسة اإلشسارأي، ورأى يف الرجسوع إىل اإل عساي صسعة، تلس  أ،سهللا لسو كسان الصسيد   

لوجب الرجوع إىل اإل عاي، فلريجل إليهللا تند كون الصيد أصغر مما ميا لهللا مما  مما : لهللا من صغار األ،عاي كاجلرادأي وا نفساء
ازع يف اهلدائ. ف ن العهب قول ا ن العريب: إن قول المافعي هو الصحيح، وهو اختيار تل ا نا. وي أدر من يعنيهللا من 

 الصسغري ويف السدواب، وكسذل  القسول يف تل ا نا فال   أترش لل ال ية خمالفا ملال  يف هذا. والقول يف الطسري كسالقول يف
 العنيم من ا يوان كالفي: والزرافة فريجل إىل اإل عاي. 

وملا مس  هللا هذا جزاء وجعلهللا مما م لل صيد دلنا تل  ان من   ر منهللا قت: الصيد وهو حمري وجسب تليسهللا جسزاء ل س: دا سة  
ا له سا شسيء واحسد مسن نيلس  النسوع، وأل،سهللا قسد  قتس: أشسياء قتلها، خمفا لداود الناهري، فان الميين  من ،وع واحسد   مي
 خمتلفة النوع ف يف ي ون شيء من ،وع مما م جل يل ما قتلهللا. 

   
 

 1204صفحة : 
 
وقرأ مجهور القراء (فهزاء مث: ما قت:) ة افة (جزاء) إىل (مث:)؛ في ون (جزاء) مصدرا  د  تن الفع:، وي ون (مث:   

ف إليهللا مصدره. (ومن النعم)  يان املث:   ل(ما قت:). والتقدير: ف ث: ما قتس: مسن السنعم اسزع ما قت:) فات: املصدر أ ي
جزاء ما قتلهللا، أي ي اف  ويعوض ما قتلهللا. وإصناد اجلزاء إىل املث: إصناد تل   ريقة اجملال العقلي. ول  أن  ع: اإل سافة 

سسسة. و،نسسريه قولسسهللا  عسساىل (فوولينسس  هلسسم جسسزاء الذسسعف مبسسا  يا،يسسة، أي فهسسزاء هسسو مثسس: مسسا قتسس:، واإل سسافة   سسون ألد  مم 
ت لوا). وهذا ،نم  ديل تل  حد قولهللا  عاىل (ومن قت: م منا خطو فتحرير رقبة م منة)، أي فليحرر رقبة. وجعلهللا صاحب 
ن ال ماش من إ افة املصدر إىل املفعول أي فليهز مث: ما قت:. وهو يقتذي أن ي ون السنعم هسو املعسوض   العسوض أل

العوض يتعدى إليهللا فع:  جزى  ابلباء ويتعدى إىل املعوض  نفسهللا.  قول: جزيت ما أ لفتهللا   ذا درمها، و   قول: جزيت  
كذا درمها مبا أ لفتهللا، فلذل  ا طر الذين قدروا هذا القول إىل جع: لف  (مث:) مقح ا. و،نروه  قوهلم  مثل    يبد:  

وصسسس ت صسساحب ال مسساش تسسن ا سسسوض يف نيلسس  وقسسرر القطسسب كسسسمي  ، ك سسا قسسال ا سسن تطيسسسة وهسسو معاصسسر للزخممسسري.
ال ماش تل  لزوي جع: لف  (مث:) مقح ا وأن ال مي تل  وجهللا ال ناية، يعين ،نري (لي  ك ثلهللا شيء) وكذل  ألزمسهللا 

ء مسسا إئه التفتسسزال، واتتسسذر تسسن تسسدي التصسسريح  سسهللا يف كممسسهللا أبن الزخممسسري  صسسدد  يسسان اجلسسزاء    صسسدد  يسسان أن تليسسهللا جسسزا
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قتس:. وهسو اتتسذار  سعيف. فالوجسهللا أن   حاجسة إىل هسذا التقسسدير مسن أصسلهللا. وقسد اجسبأ الطسربي فقسال: أن   وجسهللا لقسسراءأي 
 اإل افة ونيل  وهم منهللا وتفلة تن وجوه  صاريف ال مي العريب. 

ر: فسساجلزاء هسسو وقسسرأ تاصسسم، ومحسسزأي، ويعقسسوب، وال سسسا ي، وخلسسف (فهسسزاء مثسس:)  تنسسوين (جسسزاء). ورفسسل (مثسس:) تلسس   قسسدي 
 مث:، تل  أن اجلزاء مصدر أ لمل تل  اصم املفعول، أي فاجملزي  هللا املقتول مث: ما قتلهللا الصا د. 

وقولسسهللا  عسساىل (حي سسسم  سسهللا نيوا تسسدل مسسسن م) مجلسسة يف مو سسل الصسسسفة ل(جسسزاء) أو اصسستينناش  يسسسال، أي حي سسم ابجلسسسزاء، أي   
ة امل ا لسة  س  ا لصسيد والسنعم فوكس: هللا أمسر نيلس  إىل ا   س .  تعيينهللا. واملقصد من نيل  أ،هللا   يبلغ ك: أحسد معرفسة صسف

وتل  الصا د أن يبحث ت ن حتققت فيهللا صفة العدالة واملعرفة فريفل األمر إليه سا. ويتعس  تليه سا أن ايبساه إىل مسا صسول 
 هو قدر الطعاي إن اختاره. منه ا ومها يعينان املث: ووريا،هللا    أن يعطي املث: أو الطعاي أو الصياي، ويقدران لهللا ما 

وقد ح م من الصحا ة يف جزاء الصيد ت ر مسل تبسد الرمحسان  سن تسوش، وح سم مسل كعسب  سن مالس ، وح سم صسعد  سن  
 أيب وقاص مل تبد الرمحان  ن توش، وح م تبد هللا  ن ت ر مل ا ن صفوان. 

ن أله: اجلاهلية من ت س: يف صسيد ا سري ووصف (نيوا تدل)  قولهللا (من م) أي من املسل  ، للتحذير من متا عة ما كا 
 فلعلهم يدتون معرفة خاصة ابجلزاء. 

وقولهللا (هدئ ابلغ ال عبة) حسال مسن (مثس: مسا قتس:)، أو مسن الذس ري يف ( سهللا). واهلسدي مسا يسذ ح أو ينحسر يف منحسر م سة.  
ومعسين (ابلسغ ال عبسة) أ،سهللا يسذ ح أو ينحسر واملنحر: مىن واملروأي. وملا مساه هللا  عاىل (هدئ) فلهللا صا ر أح اي اهلدي املعروفسة. 

 يف حري ال عبة، ولي  املراد أ،هللا ينحر أو يذ ح حول ال عبة. 
وقولهللا (أو كفارأي  عاي مساك ) تطف تل  (فهزاء) ومسس  اإل عساي كفسارأي أل،سهللا لسي  إلسزاء، إني اجلسزاء هسو العسوض، وهسو  

كفسسارأي   فسسر  سسهللا اجلرميسسة. وقسسد أمجسس: ال فسسارأي فلسسم يبسس  مقسسدار   مسوخوني فيسسهللا امل ا لسسة. وأمسسا اإل عسساي فسسم ميا سس: الصسسيد وإمنسسا هسسو
الطعاي و  تدد املساك . فوما مقدار الطعاي فهو موكول إىل ا    ، وقد شاع تن العرب أن املد من الطعاي هو  عاي 

 عاي أن يقوي رج: واحد، فلذل  قدره مال  مبد ل : مس  . وهو قول األكثر من العل اء. وتن ا ن تبام:  قدير اإل
اجلزاء من النعم  قي تهللا دراهم مث  قوي الدراهم  عاما. وأما تدد املساك  فهو مملي لعدد األمداد. قال مال : أحسن مسا 
مسحت إيل فيهللا أ،هللا يقوي الصيد الذي أصاب ويننر كم مثن نيل  من الطعاي، فيطعم مدا ل : مس  . ومسن العل ساء مسن 

ي. فعن ا ن تبام:  عدي: النيب ة عاي صتة مساك ، واألي: ة عاي تمرين مس ينا، قدر ل : حيوان معاد  من الطعا
 ومحار الوحش  ثم  ، واألحسن أن نيل  موكول إىل ا    . 

   
 

 1205صفحة : 
 
و(أو) يف قولسسهللا (أو كفسسارأي  عسساي مسسساك ) وقولسسهللا (أو تسسدل نيلسس )  قتذسسي ختيسسري قا سس: الصسسيد يف أحسسد الثم سسة املسسذكورأي.   
كسسذل  كسس: أمسسر وقسسل ب(أو) يف القسسرآن فهسسو مسسن الواجسسب املدسسري. والقسسول ابلتديسسري هسسو قسسول اجل هسسور، مث قيسس:: ا يسسار و 
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لل ح وي تليهللا   للح   . وهو قول اجل هور من القا ل  ابلتديري، وقي:: ا يار للح   . وقال  هللا الثوري، وا ن أيب 
: من ا جلزاء إىل كفارأي الطعاي إ  تند العهز تن اجلزاء، و  ينتق: تن ا ليل ، وا سن. ومن العل اء من قال: إ،هللا   ينتق

 ل فارأي إىل الصوي إ  تند العهز تن اإل عاي، فهي تندهم تل  الب يب. و،سب   ن تبام. 
لوجسهللا فيسهللا وقرأ انفل، وا ن تامر، وأ و جعفر (كفارأي) ابلرفل  دون  نوين مذافا إىل  عاي ك ا قسرأ (جسزاء مثس: مسا قتس:). وا 

إمسسا أن تعلسسهللا كوجسسهللا الرفسسل واإل سسافة يف قولسسهللا  عسساىل (فهسسزاء مثسس: مسسا قتسس:) فنهعسس: (كفسسارأي) اصسسم مصسسدر تو سسا تسسن الفعسس: 
وأ يف إىل فاتلهللا، أي ي فره  عاي مساك ؛ وإما أن تعلهللا من اإل افة البيا،يسة، أي كفسارأي مسن  عساي، ك سا يقسال:  سوب 

إ سسافة البيسسان، فال فسسارأي  ينهسسا الطعسساي، أي   كفسسارأي تسسريه فسسان ال فسسارأي  قسسل  خسسز، فت سسون ال فسسارأي مبعسسىن امل فسسر  سسهللا لتصسسح
أب،سسواع. وجسسسزي  سسسذا الوجسسسهللا يف ال مسسساش، وفيسسهللا   لسسسف. وقسسسرأه البسسساقون  تنسسسوين (كفسسسارأي) ورفسسل ( عسسساي) تلسسس  أ،سسسهللا  سسسدل مسسسن 

 (كفارأي). 
ح العس  مسا تسادل المسيء مسن تسري وقولهللا (أو تدل نيل  صسياما) تطسف تلس  (كفسارأي) واإلشسارأي إىل الطعساي. والعسدل  فست 

جنسهللا. وأص: معىن العدل املساواأي. وقال الراتب: إمنا ي ون في ا يدرخ ابلبصريأي ك ا هنا. وأما العسدل   سسر العس  ففسي 
احملسوصا  كاملولوان  وامل يم ، وقي:: مها مبادفان. واإلشارأي  قولهللا (نيل ) إىل ( عساي مسساك ). وا،تصسب (صسياما) 

 ألن يف لف  العدل معىن التقدير.  تل  الت ييز
وأمجلت اوية الصياي ك ا أمجلت الطعاي، وهو موكسول إىل ح سم ا   س . وقسال مالس  والمسافعي: يصسوي تسن كس: مسد   

من الطعاي يوما. وقال أ و حنيفة: تن ك: مدين يوما، واختلفوا يف أقص  ما يصاي؛ فقال مال  واجل هور:   ينقص تن 
ما ولو  اول شهرين، وقال  عض أه: العلم:   يزيد تل  شهرين ألن نيل  أتلس  ال فسارا . وتسن ا سن أتداد األمداد أئ

 تبام: يصوي  م ة أئي إىل تمرأي. 
 وقولهللا (ليذوف) متعلمل  قولهللا (فهزاء)، والمي للتعلي:، أي جع: نيل  جزاء تن قتلهللا الصيد ليذوف وابل أمره.  
هللا نيلسسس  اإلحسسسسام  سسسذوف الطعسسسم ال ريسسسهللا كسسسو م راتسسسوا فيسسسهللا صسسسرتة ا صسسسال أملسسسهللا والسسسذوف مسسسستعار لفحسسسسام ابل سسسدر. شسسسب 

ابإلدراخ، ولسسذل  ي تعلسسهللا جمسسالا مرصسسم  عمقسسة اإل سسمف إني   داتسسي  تتبسسار  لسس  العمقسسة، فسسان ال سسدر أظهسسر مسسن مطلسسمل 
لسذا . ففسي القسرآن (نيف اإلدراخ. وهذا اإل مف معتىن  هللا يف كممهم، لذل  اشستهر إ سمف السذوف تلس  إدراخ او ي وال

إ،  أ،ت العزيز ال رمي) (  يذوقون فيها املو ). وقال أ و صسفيان يسوي أحسد خما بسا جثسة محسزأي  نيف تقسمل  . وشسهرأي هسذه 
 ا صتعارأي قار ت ا قيقة، فحسن أن  بىن تليها اصتعارأي أخرى يف قولهللا  عاىل (فونياقها هللا لبام اجلوع وا وش). 

ه إنيا اشتد، والو ي: القوي يف السوء (فوخذانه أخذا و يم). و عاي و ي:: صيء اهلذم، وكأل و ي: والوابل السوء وما ي ر  
 ومستو :،  ستو لهللا اإل :، أي  ستوسهللا. قال لهري:          

إىل كأل مستو : متوخم واألمر: المون والفع:، أي أمر من قت: الصيد متع دا. واملعسىن ليهسد صسوء تاقبسة فعلسهللا مبسا كلفسهللا   
 من خسارأي أو من  عب. 

وأتقب هللا التهديد مبا تود  هللا املسل   من الرأفسة فقسال (تفسا هللا ت سا صسلف)، أي تفسا ت سا قتلستم مسن الصسيد قبس: هسذا  
 البيان ومن تاد إىل قت: الصيد وهو حمري فاهلل ينتقم منهللا. 
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منسسهللا أ،سسهللا كل سا تسساد وجسسب تليسسهللا ا جلسسزاء أو وا ،تقساي هسسو السسذي تسسرب تنسهللا ابلسسوابل مسسن قبسس:، وهسسو ا سسارأي أو التعسسب، ففهسسم  
ال فارأي أو الصوي، وهذا قول اجل هور. وتن ا سن تبسام، وشسريح، والندعسي، وجماهسد وجسا ر  سن ليسد: أن املتع سد   اسب 

 تليهللا اجلزاء إ  مرأي واحدأي فان تاد حمل تليهللا ا،تقاي العذاب يف اوخرأي وي يقب: منهللا جزاء. وهذا شذوني. 
   
 

 1206صفحة : 
 
ودخلسسست الفسسساء يف قولسسسهللا (فينسسستقم هللا منسسسهللا) مسسسل أن شسسسون جسسسواب المسسسرل إنيا كسسسان فعسسسم أن    سسسدخ: تليسسسهللا الفسسساء الرا طسسسة   

 صتغنا هللا تن الر   مبهرد ا  صال الفعلي، فدخول الفاء يقل يف كممهسم تلس  خسمش الغالسب، واألظهسر أ سم يرمسون  سهللا 
ء إىل مبتدأ حمذوش جع: الفع: خربا تنهللا لقصد الد لة تل  ا ختصساص إىل كون مجلة اجلواب امسية  قديرا فريمزون ابلفا

أو التقوي، فالتقدير: فهو ينتقم هللا منهللا، لقصد ا ختصاص لل بالغة يف شسدأي مسا ينالسهللا حسج كو،سهللا   ينسال تسريه، أو لقصسد 
فقسد أتنست الفساء تسن إظهسار التقوي، أي  كيد حصول هذا ا ،تقاي. و،نريه (ف ن ي من  ر هللا فم واش خبسسا و  رهقسا) 

املبتدإ فحص: التقوي مل إاال. هذا قول احملقق  مل  وجيههللا، ومن النحاأي من قال: إن دخول الفاء وتدمهللا يف مثس: هسذا 
 صواء، وإ،هللا جاء تل  خمش الغالب. 

اي، أي ألن مسن صسفا هللا وقولهللا (وهللا تزيز نيو ا،تقاي)  ذيي:. والعزيز الذي   حيتاك إىل انصر، ولذل  وصف أب،هللا نيو ا،تق 
 ا   ة، وهي  قتذي ا ،تقاي من املفسد لت ون ،تا ج األت ال تل  وفقها. 

(أحسسس: ل سسسم صسسسيد البحسسسر و عامسسسهللا متاتسسسا ل سسسم وللسسسسيارأي وحسسسري تلسسسي م صسسسيد السسسرب مسسسا دمسسستم حرمسسسا وا قسسسوا هللا السسسذي إليسسسهللا  
وا الصسسيد وأ،سستم حسسري) فا،سسهللا اقتذسس  حتسسرمي قتسس: [) اصسستينناش  يسسال ،مسسو تسسن قولسسهللا (ئ أيهسسا السسذين آمنسسوا    قتلسس96حتمسسرون]

الصيد تل  احملري وجع: جزاء فعلهللا هدى مث: ما قت: من النعم، ف ان السامل عيث يسول تن صيد البحر ألن أخذه   
يسس   يف العسرش قستم، ولسي  ملسا يصساد منسهللا مثس: مسن السنعم ول نسهللا قسد يمس  لعس: هللا أراد القتس: مبعسىن التسسبب يف املسو ، 

د ابملث: من النعم املقارب يف ا هم واملقدار، فب  هللا للنام ح م صسيد البحسر وأ قساه تلس  اإلابحسة، ألن صسيد البحسر وأرا
لي  من حيوان ا ري، إني لي  يف شيء من أرض ا ري عر. وقد  ينا تند قولهللا  عاىل (ئ أيها الذين آمنوا    قتلوا الصسيد 

 لصيد تل  احملري هي حف  حرمة ال عبة وحرمها. وأ،تم حري) أن أص: ا   ة يف حرمة ا
ومعىن (أح: ل م صيد البحر) إ قاء حليتهللا أل،هللا حمل من قب: اإلحراي. وا طساب يف (ل سم) للسذين آمنسوا. والصسيد هنسا   

 مبعىن املصيد ليهري اللف  تل  صنن واحد يف مواقعهللا يف هذه اوئ ، أي أح: ل م قتلهللا، أي إمساكهللا من البحر. 
بحر يم : األ ار واألوديسة ألن مجيعهسا يسس   عسرا يف لسسان العسرب. وقسد قسال هللا  عساىل: (ومسا يسستوي البحسران هسذا وال 

تسسذب فسسرا ) اويسسة. ولسسي  العسسذب إ  األ سسار كدجلسسة والفسسرا . وصسسيد البحسسر: كسس: دواب املسساء السسيت  صسساد فسسيهن في سسون 
ش يف الرب ويف املاء فلي  مسن صسيد البحسر كالذسفدع والسسلحفاأي، و  إخراجها منهللا صبب مووا قريبا أو  عيدا. فوما ما يعي

This file was downloaded from QuranicThought.com



خمش يف هذا. أما ا مش في ا ي ك: من صسيد البحسر ومسا   ي كس: منسهللا، تنسد مسن يسرى أن منسهللا مسا   ي كس:، فلسي  هسذا 
 حراي. مو ل نيكره، ألن او ية ليست مبثبتة لتحلي: أك: صيد البحر ول نها منبهة تل  تدي حترميهللا يف حال اإل

وقولسسهللا (و عامسسهللا) تطسسف تلسس  (صسسيد البحسسر). والذسس ري تا سسد إىل (البحسسر)، أي و عسساي البحسسر، وتطفسسهللا اقتذسس  مغاير سسهللا  
للصيد. واملعىن: والتقال  عامسهللا أو وإمسساخ  عامسهللا. وقسد اختلسف يف املسراد مسن ( عامسهللا). والسذي روي تسن جلسة الصسحا ة 

ن ميتة إنيا ي ي ن صبب مو هللا إمساخ الصا د لهللا. ومن العل اء من ،ق: ر ي هللا تنهم: أن  عاي البحر هو ما  فا تليهللا م
تنسهللا يف  فسسري  عساي البحسر تسري هسذا ممسا   يم سم صسياف اويسة. وهس  ء هسم السذين حرمسوا أكس: مسا ورجسهللا البحسر ميتسا، ويسسرد 

يتتسهللا  . وحسديث جسسا ر يف قسوهلم مسا  بست تسسن رصسول هللا صسل  هللا تليسهللا وصسسلم أ،سهللا قسال يف البحسسر  هسو الطهسور مساؤه ا سس: م
ا سو  املسس   العنسرب، حس  وجسدوه ميتسا، وهسم يف تسسزوأي، وأكلسوا منسهللا، وأخسربوا رصسول هللا، وأكس: منسهللا رصسول هللا صسسل  هللا 

 تليهللا وصلم. 
وا،تصسسب (متاتسسا) تلسس  ا سسال. واملتسساع: مسسا يت تسسل  سسز والت تسسل: ا،تفسساع مبسسا يلسسذ ويسسسر. وا طسساب يف قولسسهللا (متاتسسا ل سسم)  

 ب   قولهللا (أح: ل م صيد البحر) ابتتبار كو م متناول  الصيد، أي متاتا للصا دين وللسيارأي. لل دا 
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والسسيارأي: اجل اتسسة السسسا رأي يف األرض للسسسفر والتهسسارأي، م ،سسث صسسيار، والتو،يسسث ابتتبسسار اجل اتسسة. قسسال  عسساىل: (وجسساء    

 أبكلهللا ويت تل  هللا املسافرون، أي  بيعو،هللا ملن يتهرون والبو،هللا إىل األمصار. صيارأي). واملعىن أح: ل م صيد البحر  ت تعون 
وقولسسهللا (وحسسري تلسسي م صسسيد السسرب مسسا دمسستم حرمسسا) لئدأي  كيسسد لتحسسرمي الصسسيد،  صسسرحيا مبفهسسوي قولسسهللا (   قتلسسوا الصسسيد وأ،سستم  

هسذا إميساء لتقليس: مسدأي التحسرمي اصتينناصسا حري)، ولبيان أن مدأي التحرمي مدأي كو م حرمسا، أي حمسرم  أو مسارين عسري م سة. و 
لل  لف   تدفيف، وإمياء إىل ،ع ة اقتصار حترميهللا تل   ل  املدأي، ولو شاء هللا  رمسهللا أ سدا. ويف املو سو: أن تا مسة قالست 
لعسسروأي  سسن السسز ري: ئ  سسن أخسسيت إمنسسا هسسي تمسسر ليسسال  أي مسسدأي اإلحسسراي  فسسان ختلسسج يف ،فسسس  شسسيء فدتسسهللا.  عسسين أكسس:  سسم 

 يد. الص
ونييس: نيلسس   قولسسهللا (وا قسسوا هللا السسذي إليسسهللا حتمسسرون). ويف إجسراء الوصسسف ابملوصسسول و لسس  الصسسلة  سسذكري أبن املرجسسل إىل هللا  

 ليعد النام ما اصتطاتوا من الطاتة لذل  اللقاء. 
 وا مر: مجل النام يف م ان.  
 والصيد مراد  هللا املصيد، ك ا  قدي.  
بلهللا (   قتلسوا الصسيد وأ،ستم حسري) فسم يقتذسي قولسهللا (وحسري تلسي م صسيد السرب مسا دمستم حرمسا) والتحرمي متعلمل  قتلهللا لقولهللا ق  

حترمي أك: صيد الرب تل  احملري إنيا اشباه من اب ل أو انولهللا رج: حمل إئه، أل،سهللا قسد تلسم أن التحسرمي متعلسمل مبباشسرأي احملسري 
من ا  ار الذي صاده أ و قتادأي، ك سا يف حسديث املو سو  قتلهللا يف حال اإلصا ة. وقد أك: رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم
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تن ليد  ن أصلم. وأمر رصول هللا صل  هللا تليهللا وصسلم  قسس ة ا  سار السذي صساده ليسد البهسزي  س  الرفساف وهسم حمرمسون. 
تلس  وتل  نيل  مذ  ت : الصحا ة، وهو قول. وأما ما صسيد ألجس: احملسري فقسد  بست أن النسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم رد 

الصعب  ن جثامة محارا وحميا أهسداه إليسهللا وقسال لسهللا  إان ي ،سرده تليس  إ  أان حسري  . وقسد اختلسف الفقهساء يف حم س: هسذا 
ا متناع. فقي:: حيري أن عكلهللا من صيد ألجلهللا   تري. وهذا قول تث ان  ن تفان، ومجاتة من فقهاء املدينة، ورواية تسن 

لذ ري يف قول النيب صل  هللا تليسهللا وصسلم: إمنسا ي ،سرده تليس  إ  أان حسري  أ،سهللا تا سد مال ، وهو األظهر، ألن الناهر أن ا
إىل النيب صل  هللا تليهللا وصلم وحده، لقولهللا (ي ،رده)، وإمنا رده هو وحده. وقي:: حيري تل  احملري أك: ما صيد حملري تريه، 

نيل  أ،سهللا ا حتيسال وقيس::   عكس: احملسري صسيدا  وهو قول  عض أه: املدينة، وهو املمهور تن مال . وكون مستندهم يف
صيد يف مدأي إحرامهللا وعكس: مسا صسيد قبس: نيلس ، و،سسب إىل تلسي  سن أيب  السب وا سن تبسام، وقيس:: اسول لل حسري أكس: 
الصيد مطلقا، وإمنا حري هللا قت: الصيد، وهو قول أيب حنيفة. وا اص: أن التنزه تن أك: الصيد الذي صيد ألجس: احملسري 

يف السنة عديث الصعب  ن جثامة، وهو حمت : ك ا تل ت. واألص: يف ا متناع ا رمة أل،هللا، لو أراد التنسزه لقسال:  جل ت
 أما أان فم آكلهللا، ك ا قال يف حديث خالد  ن الوليد يف الذب. 

يعلم ما يف الس اوا  ومسا  (جع: هللا ال عبة البيت ا راي قياما للنام والمهر ا راي واهلدي والقم د نيل  لتعل وا أن هللا 
[) اصتينناش  يال أل،هللا حيص:  هللا جواب ت ا وطر يف ،فس  السسامل مسن البحسث 97يف األرض وأن هللا   : شيء تليم]

تسسن ح  سسة حتسسرمي الصسسيد يف ا سسري ويف حسسال اإلحسسراي، أبن نيلسس  مسسن  عنسسيم شسسون ال عبسسة السسيت حرمسست أرض ا سسري ألجسس: 
  ا،هللا مبا جع: هلم من األمن يف تم قها وشعا رها.  عني ها، و ذكري  نع ة هللا تل  ص

واجلع: يطلمل مبعىن اإلااد، فيتعدى إىل مفعول واحد، ك ا يف قولسهللا  عساىل: (وجعس: النل سا  والنسور)، يف صسورأي األ،عساي،  
، أي أمسر خليلسهللا ويطلمل مبعىن التصيري فيتعدى إىل مفعول ، وكم املعني  صاا هنسا. واألظهسر األول فسان هللا أوجسد ال عبسة

ةاادها لت ون قياما للنام. فقولهللا (قياما) منصسوب تلس  ا سال، وهسي حسال مقسدرأي، أي أوجسدها مقسدرا أن   سون قيامسا. 
وإنيا مح: (جع:) تل  معسىن التصسيري كسان املعسىن أ سا موجسودأي  يست تبسادأي فصسريها هللا قيامسا للنسام لطفسا أبهلهسا و،سسلهم، 

 ل(جع:). وأما قولهللا (البيت ا راي) فم يصح جعلهللا مفعو . في ون (قياما) مفعو  جل،يا 
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وال عبسة تلسسم تلسس  البيست السسذي  نسساه إ سسراهيم تليسهللا السسسمي مب سسة أبمسر هللا  عسساىل لي سسون آيسسة للتوحيسد. وقسسد  قسسدي نيلسس  يف   

: إ،سهللا تلسم ممستمل مسن ال عسب، وهسو  فسري قولهللا  عاىل: (إن أول  يت و ل للنام للذي  ب سة) يف صسورأي آل ت سران. قسالوا
النتوء والربول، ونيل  حمت :. وحيت : أ م مسوا ك: ابرل كعبة،  مبيها ابلبيت ا راي، إني كان أول  يت تنسدهم، وكسا،وا مسن 

 قبلهللا أه: خياي، فصار البيت مثم ميث:  هللا ك: ابرل. 
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 عض العرب ال عبة الي ا،ية، وتل  قبة تسران السيت وأما إ مف ال عبة تل   القلي   الذي  ناه ا بمة يف صنعاء، ومساه  
 أقامها ،صارى تران لعبادوم اليت تناها األتم  يف قولهللا:          

ف عبسسة تسسران حسستم تليسس                       حسسج  نسساخي أب وا سسسا فسسذل  تلسس  وجسسهللا احملاكسساأي والتمسسبيهللا، ك سسا مسسس   نسسو   
 حنيفة مسيل ة رمحان. 

ا راي)  سيلن ال عبسة. قصسد مسن هسذا البيسان التنويسهللا والتعنسيم، إني شسون البيسان أن ي سون مو سحا لل بس  أبن وقولهللا (البيت   
ي ون أشهر من املب . وملا كان اصم ال عبة مساوئ للبيست ا سراي يف الد لسة تلس  هسذا البيست فقسد تسرب  سهللا تسن ال عبسة يف 

لبيان للتعنيم، فان البيان ايء ملسا اسيء لسهللا النعست مسن  و سيح ومسد  قولهللا  عاىل: (و  أم  البيت ا راي) فتع  أن نيكر ا
وتو نيل . ووجهللا د لة هذا العلم تل  التعنيم هو مسا فيسهللا مسن ملسح معسىن الوصسف اب سراي قبس: التغليسب. ونيكسر البيست هنسا 

 ألن هذا املوصوش مل هذا الوصف صارا تل ا ابلغلبة تل  ال عبة. 
 إنيا منل، ومصدره ا راي، كالصم  من صلح، فوصف شيء عراي مبالغة يف كو،هللا ممنوتا.  وا راي يف األص: مصدر حري 
ومعسسىن وصسسف البيسست اب سسراي أ،سسهللا ممنسسوع مسسن أيسسدي اجلبسسا رأي فهسسو حمسسبي تنسسيم املها سسة. ونيلسس  يسسستتبل حتهسسري وقسسوع املنسساي  

صيد وأ،تم حسري) يف هسذه السسورأي، وأ،سهللا يقسال: والفواحش فيهللا، وقد  قدي أ،هللا يقال رج: حراي تند قولهللا  عاىل: (تري حملي ال
شهر حراي، تند قولهللا  عاىل (و  المهر ا راي) فيها أيذا، فيح : هسذا الوصسف تلس  مسا يناصسبهللا عسسب املوصسوش السذي 
اري تليهللا، وهو يف ك: موصوش يدل تل  أ،هللا مما يتهنب جا،بسهللا، في سون  نبسهللا للتعنسيم أو مها تسهللا أو تسو نيلس ، في سون 

 وي ون  نبهللا للتنزه تنهللا في ون وصف نيي، ك ا  قول: ا  ر حراي.  وصف مد ،
 وقرأ اجل هور (قياما) أبلف  عد الياء. وقرأه ا ن تامر (قي ا)  دون ألف  عد الباء.  
والقياي يف األص: مصدر قاي إنيا اصتق: تل  رجليهللا، ويستعار للنمال، ويستعار من نيل  للتسد ري واإلصسم ، ألن شسون  

 سسسم مه سسا أن يسسنهض لسسسهللا، ك سسا  قسسدي  يا،سسسهللا تنسسد قولسسهللا  عسسساىل (ويقي سسون الصسسمأي) يف صسسسورأي البقسسرأي. ومسسن هسسسذا مسسن يع سس: ت
ا صتع ال قي: للناظر يف أمور شيء و د ريه: هو قيم تليهللا أو قا م تليهللا، فالقياي هنا مبعىن الصم  والنفل. وأما قراءأي ا ن 

مث: شبل. وقد  قدي أ،هللا أحد  ويل  يف قولهللا  عاىل: (و     وا  تامر (قي ا) فهو مصدر (قاي) تل  ولن فع:   سر ففتح
السسسفهاء أمسسوال م السسيت جعسس: هللا ل سسم قي سسا) يف صسسورأي النسسساء. وإمنسسا أتلسست واوه فصسسار  ئء لمسسدأي مناصسسبة اليسساء لل سسسرأي. 

ابملصسدر لل بالغسسة، وهسسو وهسذا القلسسب اندر يف املصسادر السسيت تلسس  ولن فعس: مسسن السسواوي العس . وإ با سسهللا لل عبسة مسسن اإلخبسسار 
إصسسناد جمسسالي، ألن ال عبسسة ملسسا جعلهسسا هللا صسسببا يف أح سساي شسسرتية صسسا قة كسسان  سسا صسسم  أهسس: م سسة وتسسريهم مسسن العسسرب 

 وقامت  ا مصا هم، جعلت ال عبة هي القا  ة هلم أل ا صبب القياي هلم. 
م السسذين ا،تفعسوا ابل عبسة وشسعا رها دون تسريهم مسسن والنسام هنسا انم معهسودون، فسالتعريف للعهسسد. واملسراد  سم العسرب، أل س 

األمسم كسسالفرم والسسروي. وأمسسا مسسا حيصسس: هلس  ء مسسن منسسافل التهسسارأي وتوهسسا مسسن املعاملسة فسسذل   بسسل لوجسسود السسس ان   ل سسون 
لس  الر سوع البيت حراما، إ  إنيا أريد التسبب البعيد، وهو أ،هللا لو  حرمة ال عبة وحرمة األشهر يف ا ج لساد ا سوش يف  

 فلم  ستطل األمم التهارأي هنال . 
    

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 1209صفحة : 

 
وإمنسسا كا،سست ال عبسسة قيامسسا للنسسام ألن هللا ملسسا أمسسر إ سسراهيم أبن ينسسزل يف م سسة لوجسسهللا وا نسسهللا إمساتيسس:، وأراد أن   سسون ،مسسوأي   

وم جل تسة القلسوب، أل،سهللا قسدر أن العرب املستعر ة  وهسم نيريسة إمساتيس:  يف نيلس  امل سان لينمسووا أمسة أصسيلة اوراء تزيسزأي النفس
  ون  ل  األمة هسي أول مسن يتلقس  السدين السذي أراد أن ي سون أفذس: األدئن وأرصسدها، وأن ي سون منسهللا ا،بثساث اإلميسان 
ا سمل واألخسمف الفا سسلة. فوقساي هلسسم  لسدا  عيسدا تسسن التعلسمل  زخسسارش ا يساأي؛ فنمسووا تلسس  إابء الذسيم، و لقسسوا صسريأي صسسا ة 

   وحيسد هللا  عساىل والسسدتوأي إليسهللا؛ وأقساي هلسسم فيسهللا ال عبسة معل سسا لتوحيسد هللا  عساىل، وو سسل يف ،فوصسهم و،فسسوم ،مسووا  سا تلسس
جريوم  عني هللا وحرمتهللا. ودتا جماوريهم إىل حهسة مسا اصستطاتوا، وصسدر النسام إلجا سة  لس  السدتوأي، فصسار وجسود ال عبسة 

فسساع مبسا البو،سهللا مسن األرلاف، ومبسسا السب التهسار يف أوقسا  وفسسود تا سدا تلس  صس ان  لسسدها  فوا سد التسو،  ابلوافسدين، وا ،ت
النام إليهللا؛ فوصبح صاكنوه   يلحقهم جوع و  تراء. وجع: يف ،فوم أهلهللا القناتة ف ان رلقهم كفافا. ونيل  ما دتا  هللا 

صسسمأي فاجعسس: أفينسسدأي مسسن إ سسراهيم يف قولسسهللا: (ر نسسا إل أصسس نت مسسن نيريسسيت  سسواد تسسري نيي لرع تنسسد  يتسس  احملسسري ر نسسا ليقي سسوا ال
النام ووي إليهم وارلقهم من الث را  لعلهم يم رون). ف ا،ت ال عبة قياما هلم يقوي  هللا أود معاشهم. وهذا قياي خساص 

 أبهلهللا. 
مث ا،تمسر  نيريسة إمساتيسس: و قست  سسم قبا س: كثسسريأي مسن العسسرب القحطسا،ي  وأهلسست  سمد العسسرب. وكسان مجيسسل أهلهسا يسسدين  

 ان من ا،تمارهم ما شو،هللا أن حيدث    األمة ال ثريأي من ا ختمش والتغالب والتقا : السذي يفذسي إىل  دين إ راهيم؛ ف
التفال، فانيا هم قد وجدوا حرمة أشهر ا ج الثم ة وحرمسة شسهر الع سرأي، وهسو رجسب السذي صسنتهللا مذسر  وهسم معنسم نيريسة 

إئهم إىل املساملة فيها فوصبح السلم صا دا  يسنهم مسدأي  إمساتي:  و بعهم معنم العرب. وجدوا  ل  األشهر األر عة ملهينة
 لث العاي، يصلحون فيها ش و م، ويستبقون ،فوصهم، و سسع  فيهسا صسادوم وكسرباؤهم ونيوو السرأي مسنهم ابلصسلح  يسنهم، 

 ع رأي لل عبة. في ا تم من  را  وأحن. فهذا من قياي ال عبة هلم، ألن األشهر ا ري من آجلر ال عبة إني هي لمن ا ج وال
وقد جع: إ راهيم لل عبة م ساان متسسعا شاصسعا حيسي   سا مسن جوا،بهسا أميسا  كثسريأي، وهسو ا سري، ف سان السداخ: فيسهللا آمنسا.  

قال  عاىل (أو ي يروا أان جعلنا حرما آمنسا ويتدطسف النسام مسن حسوهلم). ف سان نيلس  امنسا مسست را لسس ان م سة وحرمهسا، 
من تري ص ا ا ابلدخول إليهللا تا ذا، ولتحقيمل أمنهللا أمن هللا وحوشهللا ودوا هللا  قوية  رمتسهللا يف وأمنا يلوني اليهللا من تراه خوش 

 النفوم، ف ا،ت ال عبة قياما ل : تريب إنيا  رقهللا  يم. 
وكان أه: م ة وحرمهسا يسسريون يف  سمد العسرب آمنس    يتعسرض هلسم أحسد  سسوء، ف سا،وا يتهسرون ويسدخلون  سمد قبا س:  

مبا حيتاجو،هللا وعخذون منهم ما   حيتاجو،هللا ليبلغسوه إىل مسن حيتاجو،سهللا، ولسو هم ملسا أم سن لتساجر مسن قبيلسة العرب، فيو و م 
أن يسري يف البمد، فتعطلت التهارأي واملنافل. ولذل  كان قريش يوصفون    العرب ابلتهار، وألج: نيلس  جعلسوا رحلسيت 

ريش إيمفهم رحلة المتاء والصيف). و ذل  كلهللا  قيت أمة العسرب المتاء والصيف اللت  قال هللا  عاىل فيه ا (إليمش ق
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حمفوظة اجلبلة اليت أراد هللا أن ي و،وا جمبول  تليها، فتهيو   عد نيل  لتلقي دتوأي حم د صل  هللا تليهللا وصلم ومحلهسا إىل 
 األمم، ك ا أراد هللا  عاىل وث  ذل  مراده. 

،ست قيامسا للنسام وهسم العسرب، إني كا،ست صسبب اهتسدا هم إىل التوحيسد وا بساع وإنيا شينت أن  عسدو هسذا فقس:: إن ال عبسة كا 
ا نيفية، واصتبقت هلم  قية من  ل  ا نيفية يف مدأي جاهليتهم كلها ي يعدموا توا د ،فعها. فل ا جاء اإلصمي كان ا سج 

ور أخراهم مبقدار ما يت س ون  هللا إليها من أفذ: األت ال، و هللا   فر الذ،وب، ف ا،ت ال عبة من هذا قياما للنام يف أم
 مما جعلت ال عبة لهللا قياما. 
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وتطف (المهر ا راي) تل  (ال عبسة) شسبهللا تطسف ا ساص تلس  العساي ابتتبسار كسون ال عبسة أريسد  سا مسا يمس : تم قهسا   

ل عبسة ك سا تل ست. فسالتعريف يف و وا عها، فان األشهر ا ري ما اكتسبت ا رمسة إ  مسن حيسث هسي أشسهر ا سج والع سرأي ل
(المسهر) للهسسن  ك سسا  قسسدي يف قولسسهللا  عساىل: (و  المسسهر ا سسراي). و  وجسسهللا لتدصيصسسهللا هنسا  سسبعض  لسس  األشسسهر. وكسسذل  
تطف (اهلدي) و(القم د). وكون اهلدي قياما للنام ظاهر، أل،هللا ينتفل  بيعة للحاك أصحاب املواشي من العرب، وينتفل 

 ء العرب، فهو قياي هلم.  لحومهللا من ا اك فقرا
وكسسذل  القم سسد فسسا م ينتفعسسسون  سسا؛ فيتدسسذون مسسسن ظفا رهسسا مسسادأي تني سسسة للغسسزل والنسسسج، فتلسسس  قيسساي لفقسسرا هم. ووجسسسهللا  

ختصيصها ابلذكر هنا، وإن كا،ت هي من أق: آجلر ا ج، التنبيهللا تل  أن مجيل تم مل ال عبة فيها قياي للنسام، حسج أد  
، ف يف مبا تداها من جمل البدن و،عاهلسا وكسسوأي ال عبسة، وألن القم سد أيذسا   ولسو تنهسا هسدي العم مل، وهو القم د

 من اهلدائ خبمش اجلمل والنعال. و،نري هذا قول أيب   ر  وهللا لو منعول تقا   إأ... 
ي الذي قبلهللا  واصطة  ي التعلي: يف وقولهللا (نيل  لتعل وا أن هللا يعلم ما يف الس اوا  وما يف األرض) اوية، مر ب  ابل م 

قولهللا (لتعل وا). و وص  اصم اإلشارأي    ال مم  لزئدأي الر   مل التنبيهللا تل   عنيم املمار اليهللا، وهو اجلعس: املسوخوني مسن 
قولهللا: (جع: هللا ال عبة)، فتوص  اصم اإلشارأي هنا شبيهللا  توص    ري الفص:، فلذل  كان ال مي شبيها ابملستو،ف وما 
هو مبستو،ف، ألن ما صدف اصم اإلشارأي هو ال مي السا مل، ومفاد  ي التعلي: الر   ابل مي السا مل، فلم ي ن يف هسذا 
ال مي شيء جديد تري التعلي:، والتعلي: ا صال ولي  ابصتينناش، ألن ا صتينناش ا،فصال. ولي  يف ال سمي السسا مل مسا 

:). وليست اإلشارأي إ  للهع: املوخوني من قولهللا (جع:). واملعىن: جعس: هللا يصلح ألن  تعلمل  هللا  ي التعلي: إ  قولهللا (جع
ال عبسسة قيامسسا للنسسام لتعل سسوا أن هللا يعلسسم اأ..، أي أن مسسن ا   سسة السسيت جعسس: ال عبسسة قيامسسا للنسسام ألجلهسسا أن  عل سسوا أ،سسهللا 

هللا، مث مقصسود منسهللا تلسم النسام أب،سهللا يعلم. فهعس: ال عبسة قيامسا مقصسود منسهللا صسم  النسام ابدىء نيى  سدء أل،سهللا اجملعولسة تليس
 عسساىل تلسسيم. وقسسد   سسون فيسسهللا ح سسم أخسسرى ألن  ي العلسسة    سسدل تلسس  اتصسسار  عليسس: ا  سسم ا سسربي يف مسسدخوهلا إلم سسان 
 عدد العل: للفع: الواحد، ألن هذه تل: جعلية   إاادية، وإمنسا اقتصسر تلس  هسذه العلسة دون تريهسا لمسدأي ا هت ساي  سا، 
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ىل معرفة صفة من صفا  هللا حتص: من معرفتها فوا د مجة للعارف   ا يف ا متثال وا مية وا تباش  عهز أل ا  ريمل إ
 من صواه وتري نيل . فحصول هذا العلم تاية من الغائ  اليت جع: هللا ال عبة قياما ألجلها. 

ليسس: متعلقسسا إلعسس: ال عبسسة ومسسا  بعهسسا قيامسسا واملقصسود أ،سسهللا يعلسسم مسسا يف السسس اوا  ومسسا يف األرض قبسس: وقوتسسهللا أل،سسهللا جعسس: التع 
للنسام. وقسد كسان قيامهسا للنسام حاصسم  عسد وقست جعلهسا مبسدأي، وقسد حصس:  عذسهللا يتلسو  عذسا يف ألمنسة مباخيسة ك سا هسسو 
وا ح. وأما كو،هللا يعلم نيل   عد وقوتهللا فم حيتاك لمصتد ل أل،هللا أوىل، وألن كثريا من ا م مل قد تلم  ل  األحوال  عد 

 ا. وقوته
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ووجسهللا د لسسة جعسس: ال عبسسة قيامسسا للنسسام ومسسا تطسسف تليهسا، تلسس  كو،سسهللا  عسساىل يعلسسم مسسا يف السسس اوا  ومسسا يف األرض، أ،سسهللا   

 عاىل أمر  بناء ال عبة يف لمن إ راهيم، فلم يدر أحد يومينذ إ  أن إ راهيم اختذها مسهدا، وم ة يومينذ قليلسة السس ان، مث 
ال عبة وعرمة حرمها وحرمة القاصدين اليها، ووقت للنام أشهرا القصد منها وهدائ يسسوقو ا إليهسا فسانيا إن هللا أمر عج 

يف مجيسل نيلس  صسم  تنسيم وحوا س: دون مذسار كثسريأي ابلعسرب لسو  إاساد ال عبسة، ك سا  ينساه آ،فسا. ف ا،ست ال عبسة صسسبب 
قسد تلسم أن صست ون هنالس  أمسة كبسريأي، وأن صستح د  لس    قا هم حج جاء هللا ابإلصمي. فسم شس  أن السذي أمسر  بنا هسا

األمة تاقبة  ناء ال عبة وما معهللا من آجلرها. وكان نيل  متهيدا ملا تل هللا من  عثة حم د صل  هللا تليهللا وصلم فيهم، وجعلهم 
األرض محلسسة شسسريعتهللا إىل األمسسم، ومسسا تقسسب نيلسس  مسسن تنسسم صسسلطان املسسسل   و نسساء حذسسارأي اإلصسسمي. مث هسسو يعلسسم مسسا يف 

ولي  هو يف األرض  سدلي: املمساهدأي، أو ابلبفسل تسن السنقص فسم جسري أن ي سون تاملسا مبسا يف السس اوا ، ألن السس اوا  
إما أن   ون مساوية لألرض يف أ،هللا  عساىل لسي  مبسستقر فيهسا، و  هسي أقسرب إليسهللا مسن األرض، ك سا هسو ا تتقساد ا ساص، 

اواأي؛ وإما أن ي سون  عساىل يف أرفسل امل سان وأشسرش العسواي، في سون تل سهللا مبسا يف فثبت لهللا العلم مبا يف الس اوا   قيام املس
 الس اوا  أحرى من تل هللا مبا يف األرض، ألان أقرب إليهللا وهو  ا أتىن، فيتم ا صتد ل للفريق . 

 اوا  ومسا يف وأما د لة نيل  تل  أ،هللا   : شيء تليم فألن في ا  بست مسن هسذا العلسم السذي  قسرر مسن تل سهللا مبسا يف السس 
األرض أ،واتسا مسن املعلومسا  جليلسسة ودقيقسة؛ فسالعلم  سسا قبس: وقوتهسا   حمالسة، فلسسو ي ي سن يعلسم مجيسسل األشسياء ي وس: مسسن 
جهسس:  عذسسها، في سسون نيلسس  اجلهسس: معطسسم لعل سسهللا   ثسسري ممسسا يتوقسسف  سسد ريه تلسس  العلسسم  سسذل  اجملهسسول فهسسو مسسا د سسر جعسس: 

 تن ت وي تل هللا ابألشياء ولو  ت ومهللا ما ث  د ري نيل  املقدر. ال عبة قياما وما ،مو تن نيل  إ  
[ مسسسسا تلسسسسس  الرصسسسسول إ  السسسسبمغ وهللا يعلسسسسم مسسسسا  بسسسسدون ومسسسسسا 98(اتل سسسسوا أن هللا شسسسسديد العقسسسساب وأن هللا تفسسسسور رحسسسسيم] 

: لل عبسة [) اصتينناش ا تدا ي و ذيي: ملا صبمل من حنر الصيد لل حري وإابحة صيد البحر وا متنان مبا جع99  ت ون]
مسسن السسنعم تلسسيهم ليط يننسسوا ملسسا يف  مسسريل  لسس  األح سساي مسسن  ذسسييمل تلسس   صسسرفاوم ليعل سسوا أن نيلسس  يف صسسمحهم، فسسذي: 
ابلتذكري أبن هللا منهم ابملرصاد االي ك: صا،ل مبا صنل من خري أو شسر. وافتتسا  اجل لسة ب(اتل سوا) لمهت ساي مبذس و ا  
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 واتل وا أ، م ممقوه) يف صورأي البقرأي. وقد اصتو  قولهللا: (أن هللا شديد العقاب وأن ك ا  قدي تند قولهللا  عاىل: (وا قوا هللا
هللا تفسسور رحسسيم) أقسسساي معاملتسسهللا  عسساىل فهسسو شسسديد العقسساب ملسسن خسسالف أح امسسهللا وتفسسور ملسسن اتب وت سس: صسسا ا. وافتتسسا  

 ، م ممقوه) يف صورأي البقرأي. اجل لة  لف  (اتل وا) لمهت اي اب رب ك ا  قدي تند قولهللا  عاىل (واتل وا أ
ومجلة (ما تل  الرصول إ  السبمغ) معب سة نييس:  سا التعسريض ابلوتيسد والوتسد. ومذس و ا إتسذار النسام ألن الرصسول قسد  

  لغ إليهم ما أراد هللا منهم فم تذر هلم يف التقصري، واملنة هلل ولرصولهللا في ا أرشدهم إليهللا من خري. 
تل  الرصول أمورا أخسر تسري السبمغ مثس: التعبسد هلل  عساىل، وا سروك إىل اجلهساد، والت ساليف السيت   والقصر لي  عقيقي ألن 

كلفهللا هللا  ا مث: قياي اللي:، فتع  أن معىن القصر: ما تليهللا إ  البمغ، أي دون إجلا  م إىل اإلميان، فالقصر إ ايف فم 
 ينايف أن تل  الرصول أشياء كثريأي. 

تل ) دون (السمي) وتوهسا مس نين أبن املسردود شسيء يتسوهم أ،سهللا  لي للرصسول مسن حيسث إ،سهللا يسدتي الرصسالة واإل يان عرش ( 
 تن هللا  عاىل. 

وقولهللا (وهللا يعلم ما  بدون وما   ت ون) تطف تل  مجلة (اتل وا أن هللا شديد العقاب). وهي  ت يم للتعسريض ابلوتيسد  
 ت اهلم ظاهرها واب نها. والوتد  ذكريا أب،هللا   وف  تليهللا شيء من أ

 و قدمي املسند إليهللا تل  ا رب الفعلي هنا إلفادأي  قوي ا  م ولي  إلفادأي التدصيص لنبو املقاي تن نيل .  
ونيكر (ما  بدون) مقصود منهللا التع يم والم ول مل (مسا   ت سون) وإ  فسالغرض هسو  علسي هم أن هللا يعلسم مسا يسسرو،هللا أمسا  

    يعل هللا. ما يبدو،هللا، فم ينن أن هللا
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[) ملسا آنين 100(ق:   يستوي ا بيث والطيب ولسو أتهبس  كثسرأي ا بيسث فسا قوا هللا ئ أويل األلبساب لعل سم  فلحسون]  

قولسسهللا (اتل سسوا أن هللا شسسديد العقسساب وأن هللا تفسسور رحسسيم) وقولسسهللا (وهللا يعلسسم مسسا  بسسدون ومسسا   ت سسون) أبن النسسام فريقسسان: 
تصاأي، فريمل تا،سدوا الرصسول وي ميتثلسوا، وهسم مسن  قسي مسن أهس: المسرخ ومسن تا سدهم مسن املنسافق ، ورمبسا كسا،وا مطيعون و 

ينهرون للقبا : أ م مجل كثري، وأن مثلهم   ي ون تلس  خطسو، فسولال هللا األوهساي السيت خسامر  ،فوصسهم ف ا،ست فتنسة أو 
 . فاوية   نين أبن قد وجد  كثرأي من أشياء فاصسدأي خيسف أن حهة  الة ميوه  ا  عض منهم تل  املهتدين من املسل 

 سستهوي مسسن كسسا،وا  قلسسة مسسن األشسسياء الصسسا ة، فيحت سس: أن   سون  لسس  ال ثسسرأي كثسسرأي تسسدد يف النسسام إني معلسسوي يف متعسسارش 
 العرب يف اجلاهلية ويف أول اإلصمي ا تتزال ابل ثرأي واإلتهاب  ا. قال األتم :          

 كثر منهم حص                       وإمنا العزأي للس سا سر وقال الس  ال أو تبد املل  ا ار ي:          ولست ابأل  
  عريان أان قلي: تديدان وقد  عهب العنربي إني  ي قومهللا فقال:            
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ل السسدي: كثسرأي ا بيسث هسم ل ن قومي وإن كا،سوا نيوي تسدد                      ليسوا من المسر يف شسيء وإن هساان قسا  
املمركون، والطيب هم امل منون. وهذا املعىن يناصب لو ي ون ،زول هذه اوية قب: حهة السوداع حس  كسان املمسركون أكثسر 
تددا من املسل  ؛ ل ن هذه السورأي كلها ،زلت يف تاي حهة الوداع في  ن أن   ون إشارأي إىل كثسرأي ،صسارى العسرب يف 

ش المسساي ألن املسسسل   قسسد  طلعسسوا يومينسسذ إىل  لسس  األصسسقاع، وقيسس:: أريسسد منهسسا ا سسراي وا سسمل مسسن المسساي والعسسراف وممسسار 
 املال، و،ق: تن ا سن. 

ومعىن (  يستوي) ،في املسساواأي، وهسي امل ا لسة واملقار سة واملمسا ة. واملقصسود منسهللا إ بسا  املفا سلة  ينه سا  طريسمل ال نايسة،  
ن املفذول، فان جع: أحسدمها خبيثسا واوخسر  يبسا يعس  أن املسراد  فذسي: الطيسب. و قسدي واملقاي هو الذي يع  الفا : م

تند قولهللا  عساىل: (ليسسوا صسواء) يف صسورأي آل ت سران. وملسا كسان مسن املعلسوي أن ا بيسث   يسساوي الطيسب وأن البسون  ينه سا 
لطيسب يف كس: مسا يلتسب  فيسهللا أحسدمها ابوخسر،  عيد، تلم السامل من هذا أن املقصود اصتنزال فه هللا إىل متييز ا بيث مسن ا

وهسسذا فسستح لبصسسسا ر الغسسافل  كسسسيم يقعسسوا يف مهسسسواأي ا لتبسسام ليعل سسسوا أن مثسسة خبيثسسسا قسسد التسسسف يف لبسسام ا سسسسن فت سسوه تلسسس  
النسساظرين، ولسسذل  قسسال (ولسسو أتهبسس  كثسسرأي ا بيسسث). ف سسان ا بيسسث املقصسسود يف اويسسة شسسيينا  لسسب  ابل ثسسرأي فسسراف يف أتسس  

 رين ل ثر هللا، ففتح أتينهم للتوم: فيهللا ليعل وا خبثهللا و   عهبهم كثر هللا. الناظ
فقولهللا (ولو أتهب  كثرأي ا بيث) من مجلة املقول املومور  هللا النيب صل  هللا تليهللا وصلم أي ق: هلم هسذا كلسهللا، فال ساش يف  

إني وقفسوا تلس  النسار)،  قولهللا: (أتهب ) للدطاب، واملدا ب  ا تري مع   : كس: مسن يصسلح للدطساب، مثس: (ولسو  سرى
 أي ولو أتهب معهبا كثرأي ا بيث. وقد تل ت وجهللا اإلتهاب ابل ثرأي يف أول هذه اوية. 

ولي  قولهللا (ولو أتهب  كثرأي ا بيث) مبقتض أن ك: خبيث ي ون كثريا و  أن ي ون أكثر من الطيب من جنسسهللا، فسان  
أن    عهب م من ا بيث كثر سهللا إنيا كسان كثسريا فتصسرف م تسن التومس:  يب الت ر والرب والث ار أكثر من خبيثها، وإمنا املراد 

مسسن خبثسسسهللا وحتسسسدوكم إىل متا عتسسسهللا ل ثر سسسهللا، أي ول سسسن ا،نسسروا إىل األشسسسياء  صسسسفاوا ومعا،يهسسسا   أبشسسس اهلا ومبا،يهسسسا، أو كثسسسرأي 
 ا بيث يف نيل  الوقت  وفرأي أه: املل: الذالة. 

 : (فم  عهب  أمواهلم و  أو دهم) يف صورأي  راءأي. واإلتهاب عم ال مي تليهللا تند قولهللا  عاىل 
ويف  فسري ا ن ترفة قال  وكنت عثت مل ا ن تبد السمي وقلت لهللا: هذه  دل تلس  البجسيح ابل ثسرأي يف المسهادأي أل سم  

من. ويف اختلفوا إنيا شهد تد ن أبمر وشهد تمرأي تدول  ذده، فاملمهور أن   فرف    العمرأي والعدل ، ومها مت ام
املسسذهب قسسول آخسسر ابلبجسسيح ابل ثسسرأي. فقولسسهللا (ولسسو أتهبسس  كثسسرأي ا بيسسث) يسسدل تلسس  أن ال ثسسرأي هلسسا اتتبسسار عيسسث إ سسا مسسا 

 أصقطت هنا إ  للدبث، وي يوافقين تليهللا ا ن تبد السمي  وجهللا. مث وجد  ا ن املنري نيكره  عينهللا. اه. 
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او ا ال، و(لو) ا صالية، وقد  قدي  يان معنامها تند قولهللا  عاىل (فلسن يقبس: مسن أحسدهم والواو يف قولهللا (ولو أتهب ) و   
 م:ء األرض نيهبا ولو افتدى  هللا) يف صورأي آل ت ران. 

و فريل قولهللا: (فا قوا هللا ئ أويل األلبساب) تلس  نيلس  مس نين أبن هللا يريسد منسا إت سال الننسر يف متييسز ا بيسث مسن الطيسب،   
قا مل، وتدي ا تسبار ابملنساهر ا م سة ال اني سة، فسان األمسر ابلتقسوى يسستلزي األمسر ابلننسر يف متييسز األفعسال والبحث تن ا 

 حج يعرش ما هو  قوى دون تريه. 
و،نري هذا ا صتد ل اصتد ل العل اء تل  وجوب ا جتهاد  قولهللا  عاىل (فا قوا هللا ما اصتطعتم)، ألن مما يدخ: حتت  

تهاد ابلنسبة لل توهس: إليسهللا الثا ست لسهللا اكتسساب أدا سهللا. ولسذل  قسال هنسا (ئ أويل األلبساب) فدا سب النسام ا صتطاتة ا ج
 صفة ليوم  إىل أن خلمل العقول فيهم مي نهم من الت ييز    ا بيسث والطيسب   بساع الطيسب و،بسذ ا بيسث. ومسن أهسم مسا 

ل وأن   حيتسساك يف نيلسس  إىل  طلسسب اوئ  وا سسوارف  ينهسسر فيسسهللا امتثسسال هسسذا األمسسر الننسسر يف د  سس: صسسدف دتسسوى الرصسسو 
كحال الذين ح   هللا تنهم (وقسالوا لسن ،س من لس  حسج  فهسر لنسا مسن األرض ينبوتسا) اويسة، وأن مييسز  س  حسال الرصسول 

 وحال السحرأي وال هان وإن كان تددهم كثريا. 
قسسوى السسيت منهسسا متييسسز ا بيسسث مسسن الطيسسب وتسسدي وقولسسهللا (لعل سسم  فلحسسون)  قريسسب  صسسول الفسسم   سسم إنيا ا قسسوا هسسذه الت 

 ا تبار   ثرأي ا بيث وقلة الطيب يف هذا. 
(ئ أيها الذين أمنوا    سولوا تن أشسياء إن  بسد ل سم  سس كم وإن  سسولوا تنهسا حس  ينسزل القسرءان  بسد ل سم تفسا هللا تنهسا  

[) اصستينناش ا تسدا ي للنهسي تسن العسودأي 102ين][ قسد صسوهلا قسوي مسن قسبل م مث أصسبحوا  سا كفسر 101وهللا تفور حليم]
إىل مسسا : صسسوهلا  عسسض املسس من  رصسسول هللا صسل  هللا تليسسهللا وصسسلم ليسسست يف شسس ون السدين ول نهسسا يف شسس ون نيا يسسة خاصسسة 
  م، فنهوا أن يمغلوا الرصول مبثاهلا  عد أن قدي هلم  يان مه سة الرصسول  قولسهللا  عساىل (مسا تلس  الرصسول إ  السبمغ) الصساا
ألن ي ون مقدمة ملذ ون هذه اوية وملذ ون اوية السا قة، وهي قولهللا (ق:   يستوي ا بيث والطيب) فاويتان كلتامها 

 مر بطتان آبية (ما تل  الرصول إ  البمغ)، وليست إحدى ها   اويت  مبر بطة ابألخرى. 
لصسحيح مسن نيلس  حسديث موصس   سن أ،س   سن مالس  وقد اختلفت الروائ  يف  يان ،سوع هسذه األشسياء املسس ول تنهسا وا 

تن أ يهللا يف الصحيح  قال: صول النام رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم حج أحفوه ابملسولة، فصعد املنرب نيا  يوي فقال  
   سسولو،ين تسسن شسسيء إ   ينسست ل سسم  ، فو،مسسو رجسس: كسسان إنيا  حس  يسسدت  لغسسري أ يسسهللا، فقسسال: ئ رصسسول هللا مسسن أيب قسسال: 

خ حذافسسة  أي فسسدتاه أل يسسهللا السسذي يعسسرش  سسهللا  ، والسسسا : هسسو تبسسد هللا  سسن حذافسسة السسسه ي، ك سسا ورد يف  عسسض روائ  أ سسو 
ا ديث. ويف رواية ملسلم تن أيب موص : فقاي رج: آخسر فقسال مسن أيب، قسال: أ سوخ صساي مسوىل شسيبة. ويف  عسض روائ  

 فقال: أين أيب. ويف رواية: أين أانل فقال: يف النار. هذا ا رب يف تري الصحيح تن أيب هريرأي أن رجم آخر قاي 
ويف صسحيح البدسساري تسن ا سسن تبسسام قسال: كسسان قسسوي، أي مسن املنسسافق ، يسسولون رصسسول هللا اصسستهزاء فيقسول الرجسس:  ذسس:  

أيهسا السذين انقتهللا: أيسن انقسيت، ويقسول الرجس:: مسن أيب، ويقسول املسسافر: مسانيا ألقس  يف صسفري فسو،زل هللا فسيهم هسذه اويسة (ئ 
آمنوا    سولوا تن أشياء إن  بد ل م  س كم). قال األ  ة: وقد ا،فرد  هللا البداري. وحم لسهللا أ،سهللا رأي مسن ا سن تبسام، وهسو 
  يناصب افتتسا  اويسة خبطساب السذين آمنسوا اللهسم إ  أن ي سون املسراد حتسذير املس من  مسن تسو  لس  املسسا : تسن تفلسة مسن 
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قولهللا (ئ أيها الذين آمنوا    قولوا راتنا)، أو أريد ابلذين آمنوا الذين أظهروا اإلميسان، تلس  أن مقاصد املستهز  ، ك ا يف 
هلهة ا طاب يف اوية خالية تن اإلمياء إىل قصد املستهز  ، خبمش قولهللا: (   قولوا راتنا) فقد تقب  قولهللا (ولل افرين 

 تذاب أليم). 
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دارقطين تسسن تلسسي  سسن أيب  السسب ملسسا ،زلسست (وهلل تلسس  النسسام حسسج البيسست) قسسالوا: ئ رصسسول هللا يف كسس: وروى البمسسذي والسس  

تساي، فسس ت، فوتسادوا. فقسال:  ، ولسو قلسست: ،عسم لوجبست، فسو،زل هللا (ئ أيهسا السسذين آمنسوا    سسولوا تسن أشسياء إن  بسسد 
أيب أمامسسة وتسسن ا سسن تبسسام. و ويسس: هسسذه ل سسم  سسس كم) قسسال: هسسذا حسسديث حسسسن تريسسب. وروى الطسسربي قريبسسا منسسهللا تسسن 

األصا،يد أن اوية  ليت تند وقوع هذا الس ال وإمنا كان ،زوهلا قب: حدو هللا فننها الراوون ،زلت حينينذ. و وي: املعىن تل  
هسذا أن األمسة   سسون يف صسعة إنيا ي يمسرع هلسسا ح سم، في سون النسسام يف صسعة ا جتهساد تنسسد ،سزول ا اد سة  سسم  عسد الرصسسول 

ل  هللا تليسسهللا وصسسلم، فسسانيا صسسولوا وأجيبسسوا مسسن قبسس: الرصسسول صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم  عسس  تلسسيهم الع سس: مبسسا أجيبسسوا  سسهللا. وقسسد صسس
ختتلف األحوال واألتصار في و،ون يف حرك إن راموا  غيريه؛ في ون معىن (إن  بد ل م  س كم) تل  هذا الوجهللا أ ا  سوء 

ليهم. وروى جماهد تن ا ن تبام: ،زلت يف قوي صولوا رصول هللا صل   عذهم أو  سوءهم يف  عض األحوال إنيا شقت ت
 هللا تليهللا وصلم تن البحريأي والسا بة والوصيلة وا ام . وقال مثلهللا صعيد  ن جبري وا سن. 

وقولهللا (أشياء)   ثري شيء، والميء هو املوجود، فيصدف ابلذا  وعال الذا ، وقد صولوا تن أحوال  عسض اجملهسو    
 ذوال أو تن أح اي  عض األشياء. أو ال

و(أشياء) كل ة  دل تلس  مجسل  شسيء  ، والنساهر أ،سهللا صسيغة مجسل ألن ل،سة شسيء  فعس:  ، و  فعس:  إنيا كسان معتس: العس   
قيام مجعهللا  أفعال  مث:  يت وشيخ. فاجلاري تل  متعارش التصريف أن ي ون (أشياء) مجعا وأن مهز هللا األوىل مهزأي مزيدأي 

(أشسسياء) ورد يف القسسرآن هنسا ممنوتسسا مسسن الصسسرش، فسبدد أ  سسة اللغسسة يف  ويسس: نيلس ، وأمثسس: أقسسواهلم يف نيلسس  لله سل. إ  أن 
قسول ال سسسا ي: إ،سسهللا ملسسا كثسسر اصسستع الهللا يف ال سسمي أشسسبهللا  فعسسمء  ، ف نعسوه مسسن الصسسرش هلسسذا المسسبهللا، ك سسا منعسسوا صسسراوي: مسسن 

 الصرش وهو مفرد أل،هللا شا هللا صيغة اجل ل مث: مصا يح. 
ا لي: وصيبويهللا: (أشياء) اصم مجل  شيء  ولي  مجعا، فهو مث:  رفساء وحلفساء فوصسلهللا شسيينا، فاملسدأي يف آخسره مسدأي  وقال 

 ،يث، فلذل  منل من الصرش، وادت  أ م صريوه أشياء  قلب م ال. وحقهللا أن يقال: شييناء  ولن  فعمء  فصار  ولن  
 لفعاء  . 

أي إن  نهسسر ل سسم وقسسد أخفيسست تسسن م ي سسن يف إظهارهسسا مسسا يسسسوءكم، وملسسا   وقولسسهللا (إن  بسسد ل سسم  سسس كم) صسسفة (أشسسياء)، 
كا،ت األشياء املس ول تنها منها ما إنيا ظهر صاء من صول تنهللا ومنها ما لي  كذل ، وكا،ت قبس: إظهارهسا تسري مت يسزأي  

ن صس اهلم تنهسا كان الس ال تن جم وتها معر ا للهواب مبا  عذهللا يسوء، فل سا كسان هسذا السبعض تسري معس  للسسا ل  كسا
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ص ا  تن ما إنيا ظهر يسوءهم، فا م صولوا يف مو ن واحد أصينلة منها: ما صرهم جوا هللا، وهو صس ال تبسد هللا  سن حذافسة 
تسن أ يسسهللا فوجيسسب ابلسسذي يصسسدف ،سسسبهللا، ومنهسسا مسسا صسساءهم جوا سهللا، وهسسو صسس ال مسسن صسسول أيسسن أيب، أو أيسسن أان فقيسس:: لسسهللا يف 

 سذا أن قولسهللا (إن  بسد ل سم  سس كم) روتسي فيسهللا النهسي تسن اجمل سوع ل راهيسة  عسض نيلس  النار، فهذا يسوءه   حمالسة. فتبس  
اجمل وع. واملقصود من هذا اصتينناصهم لفتراض تن تو هذه املسا :، وإ  فان النهي تري مقيد عال ما يسوءهم جوا هللا، 

أ،سهللا   مفهسوي للصسفة هنسا لتعسذر متييسز مسا  دلي: قولهللا  عده (تفا هللا تنها). ألن العفو   ي ون إ  تن ني،ب و سذل   علسم 
 يسوء ت ا   يسوء. 

ومجلة (وإن  سولوا تنها ح  ينزل القرآن  بد ل م) تطف تلس  مجلسة (   سسولوا)، وهسي  فيسد إابحسة السس ال تنهسا تلس   
ا ،تقسسال إىل اإلنين اجل لسسة لقولسسهللا (وإن  سسسولوا) فهعلهسسم خمسسريين يف السسس ال تسسن أمثاهلسسا، وأن  سسرخ السسس ال هسسو األوىل هلسسم، ف

رخصسسة و وصسسعة، وجسساء ب(إن) للد لسسة تلسس  أن األوىل  سسرخ السسس ال تنهسسا ألن األصسس: يف (إن) أن  سسدل تلسس  أن المسسرل 
 اندر الوقوع أو مرتوب تن وقوتهللا. 
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اب وهو( بد ل م)، وهو وقولهللا (ح  ينزل القرآن) ظرش. اول  علقهللا  فع: المرل وهو( سولوا)، واول  علقهللا  فع: اجلو   

أظهر إني الناهر أن ح  ،زول القرآن ي اع: وقتا إللقاء األصينلة  : جع: وقتا للهواب تن األصينلة. و قدميهللا تل  تاملهللا 
لمهت ساي، واملعسىن أ سم   ينتنسرون اجلسواب ت سا يسسولون تنسهللا إ   عسد ،سزول القسرآن، لقولسهللا  عساىل (قس:   أقسول ل سم تنسسدي 

أتلسسم الغيسسسب إىل قولسسهللا إن أ بسسسل إ  مسسا يسسوح  إيل) فنسسسبههم هللا  سسذا تلسسس  أن النسسيب يتلقسس  السسسوحي مسسن تسسسمي  خسسزا ن هللا و 
الغيوب. ف ن صول تن شيء فلينتنر اجلواب  عد ،زول القرآن، ومن صول تنسد ،سزول القسرآن حصس: جوا سهللا تقسب صس الهللا. 

وصسلم فسان لسهللا حالسة خاصسة  عسبي الرصسول صسل  هللا  ووقت ،زول القرآن يعرفهللا من حيذر مسنهم جملس  النسيب صسل  هللا تليسهللا
تليهللا وصلم يعرفها النام، ك ا ورد يف حديث يعل   ن أمية يف ح سم الع سرأي. وممسا يسدل هلسذا مسا وقسل يف حسديث أ،س  مسن 
رواية ا سن شسهاب يف صسحيح مسسلم أن رصسول هللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم صسل  هلسم صسمأي النهسر فل سا صسلم قساي تلس  املنسرب 

الساتة ونيكر أن قبلها أمورا تنامسا مث قسال: مسن أحسب أن يسسولين تسن شسيء فليسسولين تنسهللا فسو هللا    سسولو،ين تسن  فذكر
شيء إ  أخرب  م  هللا ما دمت يف مقامي هذا. مث قال:  لقد تر ت تلسي اجلنسة والنسار آ،فسا يف تسرض هسذا ا سا   فلسم أر  

ل هللا صسل  هللا تليسسهللا وصسلم كسسان نيلسس  ا س  يف حسسال ،سسزول رصسسو �كساليوي يف ا سسري والمسر  ا سسديث، فسسدل نيلس  تلسس  أن
وحي تليهللا. وقد جاء يف رواية موص   ن أ،  تن أ يهللا أ،  أ،هللا أ،زل تليهللا حينينذ قولهللا  عاىل (ئ أيها الذين آمنوا    سسولوا 

 حي. تن أشياء) اوية. فتل    حمالة صاتة ،زول القرآن وا صال الرصول تليهللا الصمأي والسمي  عاي الو 
وقولهللا: (تفا هللا تنها) حيت : أ،هللا  قرير ملذ ون قولهللا (وإن  سولوا تنها ح  ينزل القرآن  بد ل م)، أي أن هللا  اكم تن  

املسسولة وتفسسا تسسن م أن  سسولوا حسس  ينسسزل القسرآن. وهسسذا أظهسسر لعسسوني الذس ري إىل أقسسرب مسسذكور ابتتبسار  قييسسده (حسس  ينسسزل 
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ا تن تفوه ت ا صلف من إكثار املسا : وإحفساء الرصسول صسل  هللا تليسهللا وصسلم فيهسا ألن القرآن). وحيت : أن ي ون إخبار 
 نيل    يناصب ما يناصب ما اب من  وقريه. 

وقولهللا (قد صوهلا قوي من قبل م مث أصبحوا  ا كافرين) اصتينناش  يال جواب ص ال يثسريه النهسي تسن السس ال مث اإلنين فيسهللا  
صسا :: إن كسان السس ال يف وقست ،سزول القسرآن وأن  عسض األصسينلة يسسوء جوا سهللا قومسا، فهس:  يف ح  ينزل القسرآن، أن يقسول

 األوىل  رخ الس ال أو إلقاؤه. فوجيب  تفصي: أمرها أبن أمثاهلا قد كا،ت صببا يف كفر قوي قب: املسل  . 
( سسسولوا)، أي صسسول و سس ري (صسسوهلا) جسسول أن ي سسون تا سسدا إىل مصسسدر مسسوخوني مسسن ال سسمي تسسري مسسذكور دل تليسسهللا فعسس:  

املسسسولة، في سسون الذسس ري منصسسواب تلسس  املفعوليسسة املطلقسسة. وجسسرى مجهسسور املفسسسرين تلسس   قسسدير مذسساش، أي صسسول أمثاهلسسا. 
وامل ا لسسة يف  سسآلة اجلسسدوى. واألحسسسن تنسسدي أن ي سسون  سس ري (صسسوهلا) تا سسدا إىل (أشسسياء)، أي إىل لفنسسهللا دون مدلولسسهللا. 

ل م، وتسسدي فعسس: (صسسول) إىل الذسس ري تلسس  حسسذش حسسرش اجلسسر، وتلسس  هسسذا املعسسىن فالتقسسدير: قسسد صسسول أشسسياء قسسوي مسسن قسسب
ي ون ال مي تل   ريقة قريبة من  ريقة ا صتدداي  س: هسي أحسمل مسن ا صستدداي، فسان أصس: الذس ري أن يعسود إىل لفس  

م السذي أتطيتسهللا ابتتبار مدلولهللا وقد يعود إىل لف  دون مدلولهللا، تسو قولس : لس  درهسم و،صسفهللا، أي ،صسف درهسم   السدره
 إئه. وا صتدداي أشد من نيل  أل،هللا تود الذ ري تل  اللف  مل مدلول آخر. 

و(مث) يف قولهللا (مث أصبحوا  ا كافرين) للب يب الر يب كمو ا يف تطف اجل س: فا سا    فيسد فيسهللا  راخسي الزمسان وإمنسا  فيسد  
اجل لسسة املعطسسوش تليهسسا، فتسسدل تلسس  أن اجل لسسة  راخسسي مذسس ون اجل لسسة املعطوفسسة يف  صسسور املسست لم تسسن  صسسور مذسس ون 

املعطوفة ي ي ن يبقب حصول مذ و ا حج فاجو املت لم. وقد مر  اإلشسارأي إىل نيلس  تنسد قولسهللا  عساىل: (مث أ،ستم هس  ء 
  قتلون أ،فس م) يف صورأي البقرأي. 
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حوا)، أي كا،ست  لس  املسسا : صسببا يف كفسرهم، أي ابتتبسار والباء يف قولهللا ( ا) اول أن   ون للسببية، فتتعلسمل ب(أصسب  

ما حص: من جوا ا، وحيت : أن   ون للتعدية فتتعلمل ب(كافرين)، أي كفروا  ا، أي إلوا ا أبن ي يصدقوا رصلهم في ا 
وا يف منعسة مسن أجا وا  هللا، وتل  هذا الوجهللا فتقدمي اجملرور تل  تاملسهللا مفيسد للتدصسيص، أي مسا كفسروا إ   سسببها، أي كسا،

ال فر لو   ل  املسا :، فقد كا،وا كالباحث تل  حتفهللا  نلفهللا، فهو ختصيص ادتا ي، أو هو  قدمي جملرد ا هت اي للتنبيهللا 
 تل  التحذير منها. 

وفعسس: (أصسسبحوا) مسسستع : مبعسسىن صسساروا، وهسسو يف هسسذا ا صسستع ال ممسسعر مبصسسري تاجسس:    ريسسث فيسسهللا ألن الصسسبا  أول  
 ر لألت ال. أوقا  ا ،تما

واملراد ابلقوي  عض األمسم السيت كا،ست قبس: اإلصسمي، صسولوا مثس: هسذه املسسا :، فل سا أتطسوا مسا صسولوا ي ي منسوا، مثس: مثسود،  
صولوا صا ا آية، فل ا أخرك هلم انقسة مسن الصسدر تقروهسا، وهسذا شسون أهس: الذسملة متا عسة اهلسوى ف س: مسا ع سيهم ممسا   
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ك ا قال هللا  عاىل (وإنيا دتوا إىل هللا ورصولهللا ليح م  ينهم إنيا فريمل منهم معر ون وإن ي سن هلسم   يوافمل أهواءهم كذ وا  هللا،
ا سسمل ع سسوا إليسسهللا مسسذتن )، وك سسا وقسسل لليهسسود يف خسسرب إصسسمي تبسسد هللا  سسن صسسمي. وقريسسب ممسسا يف هسسذه اويسسة مسسا قسسدمناه تنسسد 

. فسان اليهسود أ غذسوا جربيس: أل،سهللا أخسرب دا،يسال ابقسباب خسراب  فسري قولهللا  عاىل (ق: من كان تدوا جلربي:) يف صورأي البقرأي
أورشليم، و عطيس:  يست القسدم، حسسب ا يف اإلصسحا  التاصسل مسن كتساب دا،يسال. وقسد صسول اليهسود لكسرئء وا نسهللا حيسإ تسن 

 لتسهللا تلس  تيس ، وكاان مقدص  تند اليهود، فل ا شهدا لعيس  ابلنبوءأي أ غذه ا اليهود وأتسروا   سا لوجسة هسريودم فح
 قتلها ك ا يف اإلصحا  الرا ل من إتي: مج واإلصحا  الثالث من مرق . 

واملقصود من هذا نيي أمثال هذه املسا : أب ا   ختلو من أن   ون صببا يف تم النف  وحمسرجة الصسدر ومسساع مسا ي سره  
قوي من قبلهم ل ا،ت هذه املسا : حمرمة تليهم ممن حيبهللا. ولو  أن إميان امل من  والع هلم من الوقوع يف أمثال ما وقل فيهللا 

 أل ا   ون نيريعة لل فر. 
 فهذا اصتقصاء  وي: هذه اوية العهيبة املعال البليغة العرب اجلديرأي ابصتهم ها، فا  د هلل الذي من ابصتذوا ها.  
لسسسس  هللا ال سسسسذب وأكثسسسسرهم   (مسسسسا جعسسسس: هللا مسسسسن عسسسسريأي و  صسسسسا بة و  وصسسسسيلة و  حسسسساي ول سسسسن السسسسذين كفسسسسروا يفسسسسبون ت 

[) اصتينناش ا تدا ي جاء فارقا    ما أحد هللا أه: اجلاهلية من ،قا ض ا نيفية و   ما ،وه هللا  هللا ممسا كسا،وا 103يعقلون]
تليسهللا مسن شسعا ر ا سسج، فا،سهللا ملسا  سس  أ،سهللا جعس: ال عبسة قيامسسا للنسام وجعس: اهلسسدي والقم سد قيامسا هلسم،  سس  هنسا أن أمسورا مسسا 

 ول ن جعلها أه: الذسملة لي يسز ا بيسث مسن الطيسب، في سون كالبيسان ويسة (قس:   يسستوي ا بيسث والطيسب)، جعلها هللا
فسسان البحسسريأي ومسسا تطسسف تليهسسا هنسسا  مسسبهللا اهلسسدي يف أ سسا حتسسرر منافعهسسا ونيواوسسا حيسسة ألصسسنامهم ك سسا وسسدى اهلسسدائ لل عبسسة 

  وولطسسسون نيلسسس  ابهلسسسدائ، ولسسسذل  قسسسال هللا  عسسساىل (قسسس: هلسسسم مسسسذكاأي، ف سسسا،وا يف اجلاهليسسسة يزت سسسون أن هللا شسسسرع هلسسسم نيلسسس
شهداءكم الذين يمهدون أن هللا حري هذا)، وقال يف هذه اوية (ول ن الذين كفروا يفبون تل  هللا ال ذب). فالتصدي 

للصسفا واملسروأي يف  للتفرقة    اهلدى و   البحريأي والسا بة وتومها، كالتصدي لبيان تسدي التفرقسة  س  الطسواش و س  السسعي
قولهللا (إن الصفا واملروأي من شعا ر هللا) ك ا  قدي هنال . وقد قدمنا ما رواه جماهسد تسن ا سن تبسام: أن انصسا صسولوا رصسول 

 هللا صل  هللا تليهللا وصلم تن البحريأي والسا بة وتومها فنزلت هذه اوية. 
مسا جعس: هللا) لت سون مقسا م لقولسهللا يف اويسة األخسرى (جعس: هللا ومما يزيدخ  قة مبسا نيكر سهللا أن هللا افتستح هسذه اويسة  قولسهللا: ( 

ال عبة). ولو  ما  وص     اويت  من اوي ال ثريأي ل ا،ت هذه اوية معطوفة تل  األوىل عرش العطف إ  أن الفص: 
 هنا كان أوقل لي ون  هللا اصتقمل ال مي فيفيد مزيد اهت اي مبا  ذ نهللا. 
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جلعسس: هنسسا مبعسسىن األمسسر والتمسسريل، ألن أصسس: (جعسس:) إنيا  عسسدى إىل مفعسسول واحسسد أن ي سسون مبعسسىن ا لسسمل والت سسوين، مث وا  

يستعار إىل التقدير وال تب ك ا يف قوهلم: فرض تليهللا جعالة، وهو هنا كسذل  فيس ول إىل معسىن التقسدير واألمسر خبسمش مسا 
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ا للنسسام). فاملقصسسود هنسسا ،فسسي  مسسريل هسسذه األجنسسام مسسن ا قسسا مل فا سسا وقسسل يف قولسسهللا (جعسس: هللا ال عبسسة البيسست ا سسراي قيامسس
موجودأي يف الواقل. فنفي جعلها متع  ألن ي ون املراد منهللا ،فسي األمسر والتمسريل، وهسو كنايسة تسن تسدي الر سا  سهللا والغذسب 

 فعلسهللا و ركسهللا ك سا يسستفاد تل  من جعلهللا، ك ا يقول الرج: ملن فع: شسيينا: مسا أمر س   سذا. فلسي  املسراد إابحتسهللا والتديسري يف
من املقاي، ونيل  مث: قولهللا (ق: هلم شهداءكم الذين يمهدون أن هللا حري هذا) فا،هللا كناية تن الغذب تل  من حرمسوه، 

 ولي  املراد أن هلم أن اتنبوه. 
قال:   عسريأي وأدخلت (من) الزا دأي  عد النفي للتنصيص تل  أن النفي ،في اجلن    ،في أفراد معينة، فقد صاوى أن ي 

 و  صا بة مل قذاء حمل املقاي من  يان أن هذا لي  من جع: هللا وأ،هللا   ير    هللا فهو حراي. 
والبحسسريأي  فسستح البسساء املوحسسدأي وكسسسر ا سساء امله لسسة فعيلسسة مبعسسىن مفعولسسة، أي مبحسسورأي، والبحسسر المسسمل. يقسسال: عسسر شسسمل. ويف  

ا ووصسعها. فسالبحريأي هسي الناقسة، كسا،وا يمسقون أني سا  نصسف   سو  حديث حفر لمزي أن تبد املطلب عرها عسرا، أي شسقه
تممة تل  ختليتها، أي أ ا    ركب و   نحر و  متنل تن مساء و  تسن مرتس  و  ازرو سا وي سون لبنهسا لطسواتيتهم، أي 

فة صساد،هللا، ف س: حسي مسن أصنامهم، و  يمرب لبنها إ   يف، والناهر أ،هللا يمر هللا إنيا كا،ت  سيافة لسزئرأي الصسنم أو إ سا
 أحياء العرب   ون عا رهم لصن هم. وقد كا،ت للقبا : أصناي  دين ك: قبيلة لصنم أو أكثر. 

وإمنا اعلو ا عريأي إنيا ،تهت تمرأي أ طن تل  قول أكثر أه: اللغة. وقي:: إنيا ،تهت سسة أ طن وكسان ا سام  نيكسرا.  
 ي تل  النساء. وإنيا ما ت حتف أ،فها ح: أك:   ها للرجال وحر 

والسا بة: البعري أو الناقة اع: ،ذرا تن شفاء من مرض أو قدوي من صفر، فيقول: أجعلهللا هلل صسا بة. فالتساء فيسهللا لل بالغسة  
يف الوصف كتاء ،سا ة، ولذل  يقال: تبد صا بة، وهو اصم فات: مبعىن ا ،طسمف واإلمهسال، وقيس:: فاتس: مبعسىن مفعسول، 

 أي مسيب. 
ة كسسالبحريأي يف حتسسرمي ا ،تفسساع، في سسون نيلسس  كسسالعتمل وكسسا،وا يسسدفعو ا إىل السسسد،ة ليطع سسوا مسسن ألبا سسا أ نسساء وح سسم السسسا ب 

السبي:. وكا،ت تممتها أن  قطسل قطعسة مسن جلسدأي فقسار النهسر، فيقسال هلسا: صسرمي ومجعسهللا صسري، وإنيا ولسد  الناقسة تمسرأي 
ه السسسا بة ي سسون عسسريأي يف قسسول  عذسسهم. والنسساهر أ،سسهللا ي سسون أ طسن كلهسسن إانث متتا عسسة صسسيبوها أيذسسا فهسسي صسسا بة، ومسسا  لسسد

 مثلها صا بة. 
والوصسيلة مسن الغسسنم هسي المسساأي  لسد أ،ثسس   عسد أ،ثسس ، فتسس   األي وصسيلة أل سسا وصسلت أ،ثسس  أب،ثس ، كسسذا فسسرها مالسس  يف  

: تليهسا ظساهرا. وقسال رواية ا سن وهسب تنسهللا، فعلس  هسذه الروايسة   سون الوصسيلة هسي املتقسرب  سا، وي سون  سسلي  ،فسي اجلعس
اجل هسسور: الوصسسيلة أن  لسسد المسساأي سسسسة أ طسسن أو صسسبعة  تلسس  اخسستمش مصسسطلح القبا سس:  فسساألخري إنيا كسسان نيكسسرا نيعسسوه 
لبيو  الطواتيت وإن كا،ت أ،ث  اصستحيوها، أي للطواتيست، وإن أ مست اصستحيومها مجيعسا وقسالوا: وصسلت األ،ثس  أخاهسا 

وي: فالوصيلة حالة من حا   ،س: الغنم، وهي اليت أ طلها هللا  عاىل، وي يتعر وا لبقية ف نعتهللا من الذ ح، فعل  هذا التو
أحوال الماأي. واألظهر أن الوصيلة اصم للماأي اليت وصلت صبعة أ طن إانجل، مجعا     فسري مال  و فسري تسريه، فالمساأي 

قاف  سييبها لت ون اوية شاملة ألحواهلا كلها.  سيب للطواتيت، وما نيكروه من ني ح ولدها أو ا نتها هو من فروع اصتح
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وتن ا ن إصحاف: الوصيلة الماأي  تينم يف سسة أ طن تمرأي إانث ف ا ولد   عد نيل  فهو للذكور منهم دون النساء إ  
 أن ميو  شيء منها فيمبخ يف أكلهللا الرجال والنساء. 

إنيا   ر  الناقة يف أول إ،تاك اإل : أب،ث  مث  ثين  عسد ويف صحيح البداري تن صعيد  ن املسيب: أن الوصيلة من اإل :  
أب،ث  يف آخر العاي ف ا،وا اعلو ا لطواتيتهم. وهذا قالهللا صسعيد مسن ،فسسهللا وي يسروه تسن النسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم. ووقسل 

 لة فعلية مبعىن فاتلة. يف صياف البداري إيهاي اتب  هللا  عض المارح  و،بهللا تليهللا يف فتح الباري. وتل  الوجوه كلها فالوصي
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وا امي هو فح: اإل : إنيا ،تهت من صلبهللا تمرأي أ طن في نل من أن يركب أو حي : تليهللا و  مينل من مرت  و  ماء.   

ويقولسسون: إ،سسسهللا محسسس  ظهسسسره، أي كسسان صسسسببا يف محايتسسسهللا، فهسسسو حسسساي. قسسال ا سسسن وهسسسب تسسسن مالسس ، كسسسا،وا اعلسسسون تليسسسهللا ريسسسش 
 سيبو،هللا، فالناهر أ،هللا ي ون مبنزلة السا بة   ي ك: حج ميو  وينتفل  و ره لألصناي. الطواوي  وي

وقولسسهللا (ول سسن السسذين كفسسروا يفسسبون تلسس  هللا ال سسذب) ا صسستدراخ لرفسسل مسسا يتومهسسهللا املمسسركون مسسن اتتقسساد أ سسا مسسن شسسرع هللا  
ا م ي سسذ ون يف ،سسبة هسذه األشسياء إىل شسسعا ر هللا لتقسادي الع س:  سا منسذ قسسرون. واملسراد ابلسذين كفسروا هنسسا مجيسل املمسرك  فس

 أل م مجيعا وربون مبا هو خمالف ملا يف الواقل. وال ذب هو ا رب املدالف للواقل. 
وال فار فريقان خاصة وتامة: فوما ا اصة فهسم السذين ا تسدتوا هسذه الذسم   ملقاصسد خمتلفسة و،سسبوها إىل هللا، وأشسهر  

و  ن تامر  ن  ي  ذم المي وفتح ا اء امله لة وئء ممددأي ا زاتي، ففي الصحيح قال رصول ه  ء وأكذ م هو ت ر 
هللا صل  هللا تليهللا وصلم رأيت ت رو  ن تامر  ن  ي ا زاتي ار قصبهللا  ذسم القساش وصس ون الصساد امله لسة أي إمعساءه 

أن مسنهم رجسم مسن  سين مسدجل هسو أول مسن يف النار، وكان أول من صيب السوا ب. ومنهم جنسادأي  سن تسوش. وتسن مالس  
عر البحريأي وأن رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم قال: رأيتهللا مل ت رو يف النار. رواه ا ن العريب. ويف رواية أن ت رو  ن  ي 
أول من عر البحريأي وصيب السا بة. وأصح الروائ  وأشهرها تن رصول هللا: أن ت رو  سن  سي أول مسن صسيب السسوا ب 

  يذكر البحريأي. وي
وأما العامة فهم الذين ا بعوا ه  ء املذل  تن تري  صريأي، وهم الذين أريدوا  قولسهللا: (وأكثسرهم   يعقلسون). فل سا وصسف  

 األكثر  عدي الفهم  ع  أن األق: هم الذين د روا هذه الذم   ولينوها للنام. 
 تل  هللا ال ذب من  عد نيل ) يف صورأي آل ت ران. وا فباء: ال ذب. و قدي تند قولهللا  عاىل (ف ن افبى  
ويف  س ية ما فعلهللا ال فار من هذه األشياء افسباء وكسذاب و،فسي أن ي سون هللا أمسر  سهللا مسا يسدل تلس  أن  لس  األحسداث    

الثا،يسة متت إىل مر اأي هللا  عاىل  سبب من جهت : إحدامها أ ا  نتسب إىل اوهلة واألصناي، ونيلس  إشسراخ وكفسر تنسيم. 
أن مسا اعسس: منهسا هلل  عسساىل مثسس: السسا بة هسسو ت س:  سسره أكثسسر مسن ،فعسسهللا، ألن يف  سسييب ا يسسوان إ سسرارا  سهللا إني رمبسسا   اسسد 
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مرت  و  مووى، ورمبا تد  تليهللا السباع، وفيهللا  عطي: منفعتهللا حج ميو  حتف أ،فهللا. وما حيص: من در  عذها للذسيف 
 ،ب املفاصد ا افة  هللا. وا ن السبي: إمنا هو منفعة  ينيلة يف جا

(وإنيا قي: هلم  عالوا إىل ما أ،زل هللا وإىل الرصول قالوا حسبنا ما وجدان تليهللا آابءان أو لو كان آابؤهم   يعل ون شسيينا و   
[) الواو للحال. واجل لة حال من قولهللا: (الذين كفروا)، أي أ م ينسبون إىل هللا مسا ي عمسر  سهللا كسذاب، وإنيا 104يهتدون]

وا إىل ا باع ما أمر هللا  هللا حقا أو التد ر فيهللا أتر وا ومتس وا مبا كان تليهللا آابؤهم. فحاهلم تهيبة يف أ م يقبلون ادتساء دت
آاب هسسم أن هللا أمسسرهم مبسسا اختلفسسوا هلسسم مسسن الذسسم  ، مثسس: البحسسريأي والسسسا بة ومسسا  سساهامها، ويعر سسون تلسس  دتسسوأي الرصسسول 

 إلتراض تن الننر يف حهة الثا،ية أو امل ا رأي فيها  عد تل ها. الصادف  م حهة هلم يف ا وىل، واب
واألمر يف قولهللا ( عالوا) مسستع : يف  لسب اإلقبسال، ويف إصسغاء السس ل، و،نسر الف سر، وحذسور جملس  الرصسول صسل  هللا  

ي تلس  ،نسري تليهللا وصلم وتدي الصسد تنسهللا، فهسو مسستع : يف حقيقتسهللا وجمساله. و قسدي ال سمي تلس  فعس: ( عسال) تنسد ال سم
 هذه اوية يف صورأي النساء. 

و(ما أ،زل هللا): هو القرآن. وتطف (واىل الرصسول) أل،سهللا يرشسدهم إىل فهسم القسرآن. وأتيسد حسرش (اىل)  خستمش معنيسي  
 اإلقبال ابلنسبة إىل متعلقي ( عالوا) فاتادأي ا رش قرينة تل  إرادأي معنيي ( عالوا) ا قيقي واجملالي. 

حسبنا) أي كافينا، إنيا جعلت (حسب) امسا صرحيا و(ما وجدان) هو ا رب، أو كفساان إنيا جعلست (حسسب)  وقولهللا (قالوا 
 اصم فع: و(ما وجدان) هو الفات:. وقد  قدي نيل  تند قولهللا  عاىل (وقالوا حسبنا هللا و،عم الوكي:) يف صورأي آل ت ران. 

 تلب ، و قدي يف قولهللا  عاىل (أولين  تل  هدى من ر م). و(تل ) يف قولهللا: (ما وجدان تليهللا آابءان) جمال يف مت ن ال 
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وقولهللا: (أو لو كان آابؤهم   يع لون) اأ،  قدي القول تل  ،نريه يف صورأي البقرأي تند قولهللا (وإنيا قي: هلم ا بعوا مسا أ،سزل   

 هللا قالوا  : ،تبل ما ألفينا تليهللا آابءان أو لو كان آابؤهم) اوية. 
لي  هلذه اوية  علمل مبسولة ا جتهاد والتقليد ك ا  ومهسهللا مجسل مسن املفسسرين، ألن هسذه اويسة يف  نسالع  س  أهس: مسا أ،سزل و  

هللا وأه: ا فباء تل  هللا، فوما ا جتهاد والتقليد يف فروع اإلصمي فذل  كلهللا مسن ا بساع مسا أ،سزل هللا. فتح يس: اويسة هسذه 
 املعىن. املسولة إكراه لآلية تل  هذا 

(ئ أيهسسسسسا السسسسسذين آمنسسسسسوا تلسسسسسي م أ،فسسسسسس م   يذسسسسسركم مسسسسسن  سسسسس: إنيا اهتسسسسسديتم إىل هللا مسسسسسرجع م مجيعسسسسسا فينبسسسسسين م مبسسسسسا كنسسسسستم  
[)  سسذيي: جسسرى تلسس  مناصسسبة يف ا ،تقسسال فا،سسهللا ملسسا نيكسسر م سسا رأي املمسسرك  وإترا سسهم تسسن دتسسوأي ا سسري تقبسسهللا 105 ع لسسون]

دلة إنيا ظهر  امل ا رأي، وتذر املسل     فاية قيامهم مبا افبض هللا تليهم من  تعليم املسل   حدود ا،تهاء املناظرأي واجملا
السدتوأي إىل ا سري، فسوتل هم هنسا أن لسي  حتصسي: أ سر السدتاء تلس  ا سري مبسس ول  تنسهللا،  س: تلس  السداتي  سذل جهسده ومسا 

 هللا يهدي من يماء). تليهللا إنيا ي يصغ املدتو إىل الدتوأي، ك ا قال  عاىل (إ،    ودي من أحببت ول ن 
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و(تلسي م) اصسسم فعسس: مبعسسىن الزمسسوا، ونيلس  أن أصسسلهللا أن يقسسال: تليسس  أن  فعسس: كسسذا، فت سون مجلسسة مسسن خسسرب مقسسدي ومبتسسدأ  
م خر، و  ون (تل ) دالة تل  اصتعمء جمالي، كسو م جعلسوا فعس: كسذا معتليسا تلس  املدا سب ومت  نسا منسهللا  كيسدا ملعسىن 

الوا: تلي  كذا، فركبوا اجل لة مسن جمسرور خسرب واصسم نيا  مبتسدأ  تقسدير: تليس  فعس: كسذا، الوجوب فل ا كثر يف كممهم ق
ألن  لسس  السسذا     وصسسف ابلعلسسو تلسس  املدا سسب، أي السست  ن، فسسال مي تلسس   قسسدير. ونيلسس  كتعلسسمل التحسسرمي والتحليسس: 

مسسا روي  تلسسي م السسدتاء وتلسسي ابلسسذوا  يف قولسسهللا: (حرمسست تلسسي م امليتسسة) وقولسسهللا (أحلسست ل سسم  ي سسة األ،عسساي) ومسسن نيلسس  
اإلجا سسة  ومنسسهللا قسسوهلم: تلسسي أليسسة، وتلسسي ،سسذر. مث كثسسر ا صسستع ال فعسساملوا (تلسس ) معاملسسة فعسس: األمسسر فهعلوهسسا مبعسسىن أمسسر 
املدا سب ابململمسسة و،صسبوا ا صسسم  عسدها تلسس  املفعوليسة. وشسساع نيلس  يف كممهسسم فسس اها النحسساأي اصسم فعسس: أل سا جعلسست  

صوص، ف و،  ت د  إىل فع: (الزي) فس يتهللا (تل ) وأ رل  ما معهللا من   ري فولصقتهللا ب(تل ) كا صم ملعىن أمر خم
يف صسسورأي الذسس ري السسذي اتتيسسد أن يتصسس:  سسا، وهسسو  سس ري اجلسسر فيقسسال: تليسس  وتلي  سسا وتلسسي م. ولسسذل    يسسسند إىل 

   ا ر الغيبة ألن الغا ب   ي مر  صيغة األمر  : ي مر  واصطة  ي األمر. 
هللا  عسسساىل (تلسسسي م أ،فسسسس م) هسسسو  نصسسسب (أ،فسسسس م) أي الزمسسسوا أ،فسسسس م، أي احرصسسسوا تلسسس  أ،فسسسس م. واملقسسساي يبسسس  فقولسسس 

احملروص تليهللا، وهو مملمة ا هتداء  قرينة قولهللا (إنيا اهتديتم)، وهو يمعر ابإلتراض تن الغسري وقسد  ينسهللا  قولسهللا (  يذسركم 
 من  :). 

هسا منزلسة البيسان فلسذل  فصسلت، ألن أمسرهم مبملمسة أ،فسسهم مقصسود منسهللا فه لة (  يذسركم مسن  س:)  تنسزل مسن السيت قبل 
دفل ما اتسباهم مسن الغسم واألصسف تلس  تسدي قبسول الذسال  لمهتسداء، وخمسية أن ي سون نيلس  لتقصسري يف دتسووم، فقيس: 

 هلم: تلي م أ،فس م، أي اشتغلوا ةك ال اهتدا  م، ففع: (يذركم) مرفوع. 
ش يتذ ن معىن المرل يتعلمل ب(يذركم). وقد ت: ا هتداء مجيل مسا أمسرهم  سهللا هللا  عساىل. ومسن وقولهللا (إنيا اهتديتم) ظر  

مجلسسة نيلسس  دتسسوأي النسسام إىل ا سسري واألمسسر ابملعسسروش والنهسسي تسسن املن سسر، فلسسو قصسسروا يف السسدتوأي إىل ا سسري وا حتهسساك لسسهللا 
 وص توا تن املن ر لذرهم من  : ألن إمث  ملهللا حم ول تليهم. 

وهم من هسذه اويسة أ سا رخصسة لل سسل   يف  سرخ السدتوأي إىل ا سري واألمسر ابملعسروش والنهسي تسن املن سر، ألن مجيسل فم يت 
 نيل  واجب أبدلة  فحت  ا المريعة. ف ان نيل  داخم يف شرل (إنيا اهتديتم). 
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و املبس  (مبسن  س:)، وملسا يف قولسهللا (إنيا اهتسديتم) وملا يف قولهللا (تلي م أ،فس م) من اإلشعار ابإلتراض تن فريمل آخسر وهس  

مسسن خفسساء  فسساريل أ،سسواع ا هتسسداء تسسرض لسسبعض النسسام قسسدميا يف هسسذه اويسسة فمسس وا يف أن ي سسون مفادهسسا البخسسيص يف  سسرخ 
األمسر ابملعسروش والنهسي تسن املن سر. وقسد حسدث نيلس  النسن يف تهسد النسيب صسل  هللا تليسهللا وصسلم. أخسرك البمسذي تسسن أيب 

المعبال أ،هللا قال: صولت تنها أاب  علبة ا مين، فقال يل: صولت تنها خبريا، صولت تنها رصول هللا صل  هللا تليهللا  أمية
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وصلم فقسال   س: ا ت سروا ابملعسروش و نساهوا تسن املن سر حسج إنيا رأيست شسحا مطاتسا وهسوى متبعسا ود،يسا مس  رأي وإتهساب كس: 
حسدث يف لمسن أيب   سر: أخسرك أصسحاب السسنن أن أاب   سر الصسديمل نيي رأي  رأيهللا فعلي  خباصة ،فسس  ودع العسواي). و 

 لغهللا أن  عض النسام  ول اويسة  سسقول وجسوب األمسر ابملعسروش والنهسي تسن املن سر فصسعد املنسرب فح سد هللا وأ سىن تليسهللا مث 
تسسديتم) وإ، سسم قسسال  أيهسسا النسسام إ، سسم  قسسرؤون هسسذه اويسسة (ئ أيهسسا السسذين آمنسسوا تلسسي م أ،فسسس م   يذسسركم مسسن  سس: إنيا اه

 ذعو ا تل  تري مو عها وإل مسعت رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم يقول: إن النام إنيا رأوا املن سر و  يغريو،سهللا يوشس  
هللا أن يع هم  عقا هللا، وإن النام إنيا رأوا الناي فلم عخذوا تل  يديهللا أوش  أن يع هم هللا  عذاب مسن تنسده  . وتسن ا سن 

ذه اوية فقال: إن هذا لي   زما ا إ ا اليوي مقبولسة  اي النصسيحة  ول سن يوشس  أن عم لمسان مسعود أ،هللا قر ت تنده ه
  مرون فم يقب: من م فحينينذ تلي م أ،فس م  يريد أن   اب تليهم قتال لتقب: ،صيحتهم  . 

هللا  سن ت سر أ،سهللا قسال:  وتنهللا أيذا: إنيا اختلفت القلوب وألبستم شيعا ونياف  عذ م أبم  عض فامرؤ و،فسهللا. وتن تبد 
إ سسا  أي هسسذه اويسسة  ليسسست يل و  ألصسسحايب ألن رصسسول هللا قسسال  أ  ليبلسسغ المسساهد الغا سسب  ف نسسا تسسن المسسهود وأ،سستم 

 الغيب، ول ن هذه اوية ألقواي اي ون من  عدان إن قالوا ي يقب: منهم. 
  غيري املن ر (من رأى من م من را فليغريه  يده فان ف ا صدف هذه اوية هو ما صدف قول النيب صل  هللا تليهللا وصلم يف 

ي يستطل فبلسا،هللا فان ي يستطل فبقلبهللا ونيل  أ عف اإلميان) فان معسىن ا صستطاتة الست  ن مسن التغيسري دون  سر يلحقسهللا 
 ذل   أو يلحمل ت وي النام كالفتنة. فاوية  فيد اإلتراض تن نيل  إنيا حتقمل تدي اجلدوى  عد المروع يف نيل ، ويلحمل

إنيا ظهسسر  ال سسا رأي وتسسدي ا ،تصسسا  ك سسا دل تليسسهللا حسسديث أيب  علبسسة ا مسسين، وكسسذل  إنيا خيسسف حصسسول الذسسر للسسداتي 
  دون جدوى، ك ا دل تليهللا كمي ا ن مسعود املذكور آ،فا. 

قساء املها سة يف وقولهللا (اىل هللا مرجع م مجيعا) تذر لل هتدي و،ذارأي للذال. وقدي اجملرور لمهت اي مبتعلمل هذا الرجسوع وإل 
،فسسوم السسسامع ، وأكسسد  سس ري املدسسا ب   قولسسهللا (مجيعسسا) للتنصسسيص تلسس  الع سسوي وأن لسسي  ال سسمي تلسس  التغليسسب. واملسسراد 
ابإل،باء مبا كا،وا يع لون ال ناية تن إظهار أ ر نيل  من الثواب لل هتدي الداتي إىل ا ري، والعذاب للذال املعرض تن 

 الدتوأي. 
ي   حمالة،  سدلي:  عديتسهللا ب(إىل)، وهسو ممسا جساء مسن املصسادر املي يسة   سسر العس  تلس  القليس:، ألن واملرجل مصدر مي  

 املمهور يف املي ي من يفع:   سر الع  أن ي ون مفتو  الع . 
(ئ أيها السذين آمنسوا شسهادأي  يسن م إنيا حذسر أحسدكم املسو  حس  الوصسية ا نسان نيوا تسدل مسن م أو آخسران مسن تسريكم إن  
،تم  ر تم يف األرض فوصا ت م مصسيبة املسو  حتبسسو  ا مسن  عسد الصسمأي فيقسس ان ابهلل إن ار بستم   ،مسبي  سهللا مثنسا ولسو  أ

[ فان تثر تل  أ  ا اصتحقا إمثا فآخران يقومان مقامه ا من 106كان نيا قر  و  ، تم شهادأي هللا إان إنيا ملن اومث ]
[ نيلس  107ابهلل لمهاد نا أحسمل مسن شسهدو ا ومسا اتتسدينا إان إنيا ملسن النسامل ]الذين اصتحمل تليهم األوليان فيقس ان 

أد  أن ع سسسسسوا ابلمسسسسسهادأي تلسسسسس  وجههسسسسسا أو وسسسسسافوا أن  سسسسسرد أميسسسسسن  عسسسسسد أميسسسسسا م وا قسسسسسوا هللا وامسعسسسسسوا وهللا   يهسسسسسدي القسسسسسوي 
 [)   108الفاصق ]
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ي التو سمل للوصسية أل سا مسن مجلسة التمسريعا  السيت  ذس نتها هسذه السسورأي، اصت ،ف هذه اوي اصتيننافا ا تدا يا لمرع أح ا  

 حتقيقا إلك ال الدين، واصتقصاء ملا قد حيتاك إىل ت لهللا املسل ون. وموقعها هنا صنذكره. 
وقسد كا،ست الوصسية ممسسروتة آبيسة البقسرأي (كتسسب تلسي م إنيا حذسر أحسسدكم املسو  إن  سرخ خسسريا الوصسية). و قسدي القسسول يف  

ء ممسروتيتها ويف مقسدار مسسا ،سسخ مسن ح سم  لسس  اويسة ومسا أح سم يف مو سسعهللا هنالس . وحسرص رصسول هللا صسسل  هللا ا تسدا
تليهللا وصلم تل  الوصية وأمسر  سا، ف ا،ست معروفسة متداولسة منسذ تهسد  عيسد مسن اإلصسمي. وكا،ست معروفسة يف اجلاهليسة ك سا 

ور تسهللا وقرا تسهللا فسم يقسل ،سزاع  يسنهم  عسد مو سهللا مسل مسا يف النفسوم  قدي يف صورأي البقرأي. وكان املرء يوصي ملن يوصي لهللا عذرأي 
من حرمة الوصية وا رص تل  إ،فانيها حفنا  مل امليت إني   صبي: لهللا إىل حتقيمل حقهللا، فلذل  اصتغىن القسرآن تسن شسرع 

التو مل يف الدين آبية (ئ أيهسا التو مل هلا ابإلشهاد، خمفا ملا  قدي  هللا من  يان التو مل يف التبايل آبية (وأشهدوا إنيا  بايعتم) و 
الذين آمنوا إنيا  داينتم  دين) اأ فوك لت هذه اوية  يان التو مل للوصية اهت اما  سا وجلسدارأي الوصسية ابلتو يسمل هلسا لذسعف 
الذئد تنها ألن البيوع والديون فيها جا،بان تاملان  صورأي ما ا،عقسد فيهسا ويسذابن تسن مصسا ه ا فيتذسح ا سمل مسن خسمل 

ه ا يف إحقاف ا مل فيها خبمش الوصية فان فيهسا جا،بسا واحسدا وهسو جا،سب املوصس  لسهللا  ن املوصسي ي سون قسد مسا  صعي
 وجا،ب املوص  لهللا  عيف إني   تلم لهللا مبا تقد املوصي و  مبا  رخ، ف ا،ت معر ة للذياع كلها أو  عذها. 

د يثقسون  سهللا مسن أصسحا م أو كسرباء قبيلستهم أو مسن وقد كان العسرب يف اجلاهليسة يسستحفنون وصسائهم تنسد املسو  إىل أحس 
حذر احتذار املوصي أو من كان أودع تند املوصي خرب تزمهللا. فقد أوص  ،زار  ن معد وصية موجزأي وأحال أ ناءه تل  

 األفع  اجلرمهي أن يب  هلم  فصي: مراده منها. 
با يف ،سسزول هسسذه اويسسة. ولعسس: حسسدو ها كسسان وقسسد حسسد ت يف آخسسر حيسساأي الرصسسول تليسسهللا الصسسمأي والسسسمي حاد سسة كا،سست صسسب 

 مقاران لنزول اوي اليت قبلها فهاء  هذه اوية تقبها يف هذا املو ل من السورأي. 
نيل  أ،هللا كان يف صنة  سل من اهلهرأي ،زلت قذية؛ هي أن رجلس  أحسدمها متسيم السداري اللد سي واوخسر تسدي  سن  سداء،   

:  داريسن  وكساان يتهسران  س  المساي وم سة واملدينسة. فدسرك معه سا مسن املدينسة كاان من ،صارى العرب اتجرين، ومها من أه
 دي:  ن أيب مرمي موىل  ين صهم وكان مسل ا  تهارأي إىل المساي، ف سرض  سدي:  قيس: يف المساي وقيس: يف الطريسمل  سرا أو عسرا  

هللا أخذ صسحيفة ف تسب فيهسا مسا وكان معهللا يف أمتعتهللا جاي من فذة خموص ابلذهب قاصدا  هللا مل  الماي، فل ا اشتد مر 
تنده من املتساع واملسال ودصسها يف مطساوي أمتعتسهللا ودفسل مسا معسهللا إىل متسيم وتسدي وأوصسامها أبن يبلغساه مواليسهللا مسن  سين صسهم. 
وكان  دي: موىل للعاصي  ن وا : السسه ي، فسو ؤه  عسد مو سهللا   نسهللا ت سرو ا سن العاصسي. و عسض املفسسرين يقسول: إن و ء 

اصي واملطلب  ن وداتة. وي يد قوهلم أن املطلب حلف مل ت رو  ن العاصي تل  أن اجلاي لبدي:  ن  دي: لع رو  ن الع
أيب مسسسرمي: فل سسسا رجعسسسا ابتسسسا اجلسسساي مب سسسة أبلسسسف درهسسسم ورجعسسسا إىل املدينسسسة فسسسدفعا مسسسا لبسسسدي: إىل مواليسسسهللا. فل سسسا ،مسسسروه وجسسسدوا 

ه ا جاما. مث وجد اجلاي  عد مدأي يباع مب ة فقاي ت سرو الصحيفة، فقالوا لت يم وتدي: أين اجلاي فو، را أن ي ون دفل إلي
ا ن العاصي واملطلب  ن أيب وداتة تل  الذي تنده اجلاي فقسال: إ،سهللا ا تاتسهللا مسن متسيم وتسدي. ويف روايسة أن متي سا ملسا أصسلم 
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مسن مثنسهللا، و السب يف صنة  سل  مث مما صنل فوخرب ت رو  ن العاصسي خبسرب اجلساي ودفسل لسهللا ا  سس ا ة السدرهم الصسا رأي اليسهللا 
ت رو تدئ  بقية الث ن فو، ر أن ي ون ابتهللا. وهذا أمث: ما روي يف صبب ،زول هذه اوية. وقد صاقهللا البداري  عليقا يف  
كتاب الوصائ. ورواه البمذي يف كتاب التفسري، وقال: لي  إصسناده  صسحيح. وهسو وإن ي يسستوش شسرول الصسحة فقسد 

 البداري يف اتروهللا. اشتهر و لق  ابلقبول، وقد أصنده 
    
 

 1222صفحة : 
 
وا فقسست السسروائ  تلسس  أن الفسسريق   قا سسوا يف نيلسس  إىل رصسسول هللا صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم و،زلسست هسسذه اويسسة يف نيلسس ،   

فحلف ت رو  ن العاصي واملطلب  ن أيب وداتة تلس  أن متي سا وتسدئ أخفيسا اجلساي وأن  سديم صساحبهللا ومسا ابتسهللا و  خسرك 
ودفسل هل سا تسسدي سسس ا ة درهسم وهسو يومينسذ ،صسسرال. وتسدي هسذا قيس:: أصسلم، وتسسده ا سن حبسان وا سن منسسده يف مسن يسده. 

تداد الصحا ة، وقي:: ما  ،صرا،يا، ورجح نيل  ا ن تطية، وهسو قسول أيب ،عسيم، ويسروى تسن مقا س:، وي يسذكره ا سن تبسد 
يف قذية اجلساي، وأن ي سون ،زوهلسا  عسد قذساء النسيب صسل   الرب يف الصحا ة. واحت : ان ي ون ،زوهلا قب: البافل    ا صم

 هللا تليهللا وصلم يف  ل  القذية لت ون  مريعا ملا حيدث من أمثال  ل  القذية. 
و( ين م) أص:      اصم م ان مبهم متوص     شيين  يبينهللا ما يذاش هو اليهللا، وهو هنسا جمسال يف األمسر املتعلسمل  عسدأي  

 (شهادأي) إليهللا تل  ا  ساع. وأصلهللا (شهادأي) ابلتنوين والرفل ( ين م) ابلنصب تل  النرفية. أشياء، وهو جمرور ة افة 
فدرك (  ) تن النرفية إىل مطلمل ا مسية ك ا خرك تنها يف قولهللا  عساىل (لقسد  قطسل  يسن م) يف قسراءأي مجاتسة مسن العمسرأي  

  رفل ( ين م). 
إنيا حذسر أحسدكم املسو ) ظسرش لمسان مسستقب:. ولسي  يف (إنيا) معسىن وار فل (شهادأي) تلس  ا  تسداء، وخسربه (ا نسان). و( 

المرل، والنرش متعلمل ب(شهادأي) ملا فيهللا مسن معسىن الفعس:، أي ليمسهد إنيا حذسر أحسدكم املسو  ا نسان، يعسين اسب تليسهللا 
(إنيا  أن يمسهد  سذل  واسسب تليه سا أن يمسهدا لقولسسهللا  عساىل (و  عب المسهداء إنيا مسسا دتسوا). و(حس  الوصسسية)  سدل مسسن

حذر أحدكم املو )  د  مطا قا، فان ح  حذور املسو  هسو ا س  السذي يوصسي فيسهللا النسام تالبسا. جسيء  سذا النسرش 
الثال ليتدلص  ذا البدل إىل املقصود وهو الوصية. وقد كسان ا لعسرب إنيا رأوا تممسة املسو  تلس  املسريض يقولسون: أوص، 

 بيب أن جرحهللا يف أمعا هللا. وقد قالوا نيل  لع ر  ن ا طاب ح  أخرب الط
ومعىن حذور املو  حذور تمما هللا  ن  ل  حالة يتدي: فيها املرء أن املو  قد حذر تنده ليصسريه ميتسا، ولسي  املسراد  

حصول الغرترأي ألن ما  لسب مسن املوصسي أن يع لسهللا يسستدتي وقتسا  سويم، وقسد  قسدي تنسد قولسهللا (كتسب تلسي م إنيا حذسر 
  صورأي البقرأي. أحدكم املو  إن  رخ خريا) يف

وقولسهللا (ا نسسان) خسرب تسسن (شسسهادأي)، أي المسهادأي تلسس  الوصسسية شسهادأي ا نسس ، فحسذش املذسساش وأقسسيم املذساش إليسسهللا مقامسسهللا  
فوخسسذ إترا سسهللا، والقرينسسة وا سسحة واملقصسسود اإلاسسال. ف سسا صسسدف (ا نسسان) شسساهدان،  قرينسسة قولسسهللا (شسسهادأي  يسسن م)، وقولسسهللا (نيوا 
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مسسن امليسست تلسس  صسفة وصسسيتهللا وإ متهسسا، إ  أن اعسس: املوصسسي وصسسيا تريمهسسا في سسوان  تسدل). وهسسذان المسساهدان مهسسا وصسسيان
 شاهدين تل  نيل . 

 والعدل والعدالة متحدان، أي صاحبا ا صاش ابلعدالة.  
ومعسسىن (مسسن م) مسسن املسس من ، ك سسا هسسو مقتذسس  ا طسساب  قولسسهللا (ئ أيهسسا السسذين آمنسسوا)، ألن املسست لم إنيا خا سسب خما بسسهللا  

هللا مبسا يسسدل تلسس   عذسهللا كسسان معنسساه أ،سهللا  عسسض أصسحاب الوصسسف، ك سسا قسال األ،صسسار يسسوي السسقيفة: منسسا أمسسري  وصسف مث أ بعسس
ومن م أمري. فال مي تل  وصية امل من . وتل  هذا درك مجهور املفسرين، وهو قول أ  موصس  األشسعري، وا سن تبسام، 

تليسسهللا، وهسسو ظسساهر الوصسسف   ل سسة (مسسن م) يف وصسسعيد  سسن املسسسيب، وقتسسادأي، واأل  سسة األر عسسة. وهسسو السسذي اسسب التعويسس: 
 مواقعها يف القرآن. 

وقال الزهري، وا سن، وت رمة: معىن قولهللا (من م) من تمري  م وقرا ت م. ويب ب تل  التفسري األول أن ي سون معسىن  
أجالوا شهادأي تري مقا لهللا وهو(من تريكم) أ،هللا من تري أه: ملت م. فذهب فريمل ممن قالوا ابلتفسري األول إىل إت ال هذا و 

املسلم يف السفر يف الوصية خاصة، وخصوا نيل  ابلذمي، وهو قول أمحد، والثوري، وصعيد  سن املسسيب، و،سسب إىل ا سن 
تبسام، وأيب موصسس . ونيهسب فريسسمل إىل أن هسذا منسسسو   قولسسهللا  عساىل (وأشسسهدوا نيوي تسدل مسسن م)، وهسو قسسول مالسس ، وأيب 

. وقسسد ث ال سسمي تلسس  الصسسورأي ال املسسة يف شسسهادأي الوصسسية  قولسسهللا (نيوا تسسدل حنيفسسة، والمسسافعي، و،سسسب إىل ليسسد  سسن أصسسلم
 من م). 

 وقولهللا (أو آخران من تريكم) اوئ ..  فصي: للحالة اليت  عرض يف السفر.  
و(أو) للتقسسيم   للتديسري، والتقسسيم ابتتبسسار اخستمش ا سال : حسسال ا ا سر وحسال املسسافر، ولسسذل  اقسبن  سهللا قولسسهللا (أن  
 م  ر تم يف األرض)، فهو قيد لقولهللا (أو آخران من تريكم). أ،ت
    
 

 1223صفحة : 
 
وجسسواب المسسرل يف قولسسهللا (إن أ،سستم  سسر تم يف األرض) حمسسذوش دل تليسسهللا قولسسهللا (أو آخسسران مسسن تسسريكم)، والتقسسدير: إن أ،سستم   

تند من يراه مقيد  مرل (إن   ر تم يف األرض فمهادأي آخرين من تريكم، فاملصري إىل شهادأي شاهدين من تري املسل  
 أ،تم  ر تم يف األرض). 

والذرب يف األرض: السري فيها. واملراد  هللا السفر. و قدي تند قولهللا  عساىل (وقسالوا إخسوا م إنيا  سر وا يف األرض) يف صسورأي  
 آل ت ران. 

 سا يف قولسهللا  عساىل (ولسيدش ومعىن (فوصا ت م مصيبة املو ) حلت   سم، والفعس: مسستع : يف معسىن املمسارفة واملقار سة، ك 
السسذين لسسو  ركسسوا مسسن خلفهسسم نيريسسة)، أي لسسو شسسارفوا أن يبكسسوا نيريسسة. وهسسذا اصسستع ال مسسن اصسستع ال األفعسسال. ومنسسهللا قسسوهلم يف 

 اإلقامة: قد قامت الصمأي. 
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 وتطف قولهللا (فوصا ت م) تل  ( ر تم يف األرض)، ف ان من مذس ون قولسهللا قبلسهللا (إنيا حذسر أحسدكم املسو ). أتيسد هنسا 
 لر   ال مي  عد ما فص:  ينهللا من النروش والمرول. 

 و  ري اجل ل يف (أصا ت م) كذ ري اجل ل يف ( ر تم يف األرض).  
 واملصيبة: ا اد ة اليت حت: ابملرء من شر و ر، و قدي تند قولهللا  عاىل (فان أصا ت م مصيبة) يف صورأي النساء.  
: قولسهللا (مسن تسريكم) مبعسىن مسن تسري أهس: ديسن م. وأمسا تنسد مسن جعلسهللا ومجلة (حتبسو  ا) حال من (آخران) تند مسن جعس 

مبعسسىن مسسن تسسسري قبيلسست م فا،سسهللا حسسسال مسسن (ا نسسسان) ومسسن (آخسسران) أل  سسسا متعا فسسان ب(أو). فه سسا أحسسسد قسسس   ، وي سسسون 
 التحليف تند ا صبا ة. والتحليف تل  هذا التووي:  عيد إني   موجب لمصبا ة يف تدل  مسل  . 

اجل ل يف (حتبسو  ا) كذ ريي ( ر تم وأصا ت م). وكلها مسستع لة يف اجل سل البسديل دون المس ويل، ألن مجيسل  و  ري 
املدا ب  صا ون ألن يعبيهم هذا ا  م وإمنا حي:  بعذهم. فذ ا ر مجل املدا ب  واقعة موقل مقتذ  الناهر كلهسا. 

وهم أن هسسذا التمسسريل خسساص  مدصسس  معينسس  ألن قذسسية صسسبب وإمنسسا جسساء   صسسيغة اجل سسل إلفسسادأي الع سسوي، دفعسسا ألن يتسس
 النزول كا،ت يف شدص ؛ أو ا طاب واجل ل لل سل   وح امهم. 

وا ب : اإلمساخ أي املنل من ا ،صراش. ف نهللا ما هو ةكراه كحسب  اجلسال يف  يست أو إ قافسهللا يف قيسد. ومنسهللا مسا ي سون  
فغسدا تلسي رصسول هللا وأ سو   سر إىل أن قسال وحبسسناه تلس  خزيسر صسنعناه    مبعىن ا ،تنار، ك ا يف حديث تتبان  ن مال 

، أي أمسسس ناه. وهسسذا هسسو املسسراد يف اويسسة، أي متسسس و  ا و   بكو  سسا يغسسادرا، م حسسج يسستح م الوصسسية. ولسسي  املسسراد  سسهللا 
 السهن أو ما يقرب منهللا، ألن هللا  عاىل قال (و  يذار كا ب و  شهيد). 

عد الصمأي)  وقيت إلحذارمها وإمساكه ا ألداء هذه المهادأي. واإل يان ب(من) ا  تدا ية لتقريب البعدية، وقولهللا (من   
أي قسسرب ا،تهسساء الصسسمأي. وحتت سس: اويسسة أن املسسراد ابلصسسمأي صسسمأي مسسن صسسلوا  املسسسل  ، و سسذل  فسسسرها مجاتسسة مسسن أهسس: 

 تليسهللا وصسلم أحلسف متي سا السداري وتسدي  سن  سداء يف العلم، ف سنهم مسن قسال: هسي صسمأي العصسر. وروي أن النسيب صسل  هللا
قذية اجلاي  عد العصر، وهو قول قتادأي وصعيد، وشريح، والمعيب. ومنهم من قال: النهر، وهو تن ا سن. وحتت : من 
 عد صمأي دينه ا تل   وي: من تريكم مبعىن من تري أه: دين م. و،ق: تن السدي، وا ن تبام، أي حتذرو  ا تقب 

  ه ا صمو ا ألن نيل  قريب من إقباهل ا تل  خمية هللا والوقوش لعباد هللا. أدا
وقولسسسسهللا (فيقسسسسس ان ابهلل) تطسسسسف تلسسسس  (حتبسسسسسو  ا) فعلسسسسم أن حبسسسسسه ا  عسسسسد الصسسسسمأي ألجسسسس: أن يقسسسسس ا ابهلل. و سسسس ري  

قسة  مسهادو ا لعسدي (يقس ان) تا د إىل قولهللا (آخسران). فسا لف حيلفسهللا شساهدا الوصسية اللسذان مهسا تسري مسسل   لسزئدأي الث
 ا تتداد  عدالة تري املسلم. 

وقولهللا (إن ار بتم)  نافر  أقسوال املفسسرين تلس  أن هسذا شسرل متصس:  قولسهللا (حتبسسو  ا) ومسا تطسف تليسهللا. واصستغين تسن  
بسسو  ا جواب المرل لد لة ما  قدي تليهللا ليتو   اإلاال، أل،هللا لو ي يقدي لقي:: أو آخران من تريكم فان ار بتم فيه سا حت

إىل آخره. فيقتذسي هسذا التفسسري أ،سهللا لسو ي حتصس: الريبسة يف صسدقه ا ملسا لسزي إحذسارمها مسن  عسد الصسمأي وقسس ه ا، فصسار 
 نيل  موكو   ريأي الويل. ومجلة المرل معب ة    فع: القسم وجوا هللا. 
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 1224صفحة : 

 
ي يقولسسهللا المسساهدان، ومعنسساه أن المسساهدين يقسسو ن: إن والوجسسهللا تنسسدي أن ي سسون قولسسهللا (إن ار بسستم) مسسن مجلسسة ال سسمي السسذ  

ار بتم يف شهاد نا فنحن ،قسم ابهلل   ،مبي  هللا مثنا ولو كان نيا قر  و  ، تم المهادأي، أي يقو ن نيل     يننان ،ف  
ف؛ في سون املوصي، ألن العدالة مننة الصدف مل احت ال وجود ما ينافيها مما   يطلل تليهللا فوكد  مننة الصدف اب ل

شرع هذا ال مي تل  ك: شاهد ليستوي فيهللا مجيل األحسوال عيسث   ي سون  وجيسهللا الي س  يف  عسض األحسوال حرجسا تلس  
الماهدين اللذين  وجهت تليه ا الي   من أن الي    عريض ابلم  يف صدقه ا، ف ان فسرض الي س  مسن قبس: المسرع 

ي   شر ا من تند هللا معذرأي يف املطالبة  سا، ك سا قسال مجهسور فقها نسا يف دافعا للتحرك  ينه ا و   الويل، ألن يف كون ال
مي  القذاء اليت  توجسهللا تلس  مسن يثبست حقسا تلس  ميست أو تا سب مسن أ سا  لمسة قبس: ا  سم مطلقسا ولسو أصسقطها السوارث 

سري:  و عذهم يقسف تلس  الرشيد. وي أقف تل  من ترك تل  هذا املعىن من املفسرين إ  قول ال واشي يف  لديص التف
(يقسسسس ان) ويبتسسسدع (ابهلل) قسسسس ا و  أحبسسسهللا  ، وإ  مسسسا ح سسساه الصفاقسسسسي يف معر سسسهللا تسسسن اجلرجسسسال  أن هنسسسا قسسسو  حمسسسذوفا 
 قديره: فيقس ان ابهلل ويقو ن  . وي ينهر للصفاقسي ما الذي دتا اجلرجسال لتقسدير هسذا القسول. و  أراه محلسهللا تليسهللا إ  

 م) من كمي الماهدين. جع: قولهللا (إن ار بت
 وجواب المرل حمذوش يدل تليهللا جواب القسم، فان القسم أوىل ابجلواب أل،هللا مقدي تل  المرل.  
وقولهللا (  ،مبي  هللا مثنا) اأ، نيل  هو املقسم تليهللا. ومعىن (  ،مبي  هللا مثنا)   ،عتاض ابألمر الذي أقس نا تليهللا مثنا،  

املفهسسوي مسن (يقسسس ان). وقسسد أفسساد  ن سري (مثنسسا) يف صسسياف النفسي ت سسوي كسس: مثسسن. أي تو سا، فذسس ري  سسهللا، تا سد إىل القسسسم 
واملراد ابلث ن العوض، أي   ،بدل ما أقس نا تليسهللا  عسوض كا نسا مسا كسان العسوض، واسول أن ي سون  س ري ( سهللا) تا سدا إىل 

 املقسم تليهللا وهو ما اصتمهدا تليهللا من صيغة الوصي إل يل ما فيها. 
ا قسر ) حسال مسن قولسهللا (مثنسا) السذي هسو مبعسىن العسوض، أي ولسو كسان العسوض نيا قسر ، أي نيا قسر  منسا، وقولسهللا (ولسو كسان ني 

و(لو) شرل يفيسد املبالغسة فسانيا كسان نيا القسر    ير سيا،هللا تو سا تسن  بسدي: شسهادو ا فسووىل مسا هسو دون نيلس . ونيلس  أن 
أي للقريسب، فسسذل   صسغر دو،سسهللا الرشس  ومنسسافل السسذا . أتنسم مسسا يسدفل املسسرء إىل ا يسف يف تسسرش القبا س: هسسو ا  يسة والنصسسر 

 والذ ري املستب يف (كان) تا د إىل قولهللا (مثنا). 
ومعسسىن كسسسون السسسث ن، أي العسسوض، نيا قسسسر  أ،سسسهللا إر سساء نيي القسسسر  و،فعسسسهللا فسسال مي تلسسس   قسسسدير مذسساش، وهسسسو مسسسن د لسسسة  

شسسيء مسسن تم قسسهللا يعينسسهللا املقسساي. و،نسسريه (حرمسست ا قتذسساء أل،سسهللا   معسسىن جلعسس: العسسوض نيا  نيي القسسر ، فتعسس  أن املسسراد 
تلي م أمها  م). وقد  قدي وجهللا د لسة مثس: هسذا المسرل ب(لسو) و سس يتها وصسلية تنسد قولسهللا  عساىل (ولسو افتسدى  سهللا) مسن 

 صورأي آل ت ران. 
غسسريا شسسيينا وقولسسهللا (و  ، سستم) تطسسف تلسس  (  ،مسسبي)، ألن املقصسسود مسسن إحمفه سسا أن يسس دئ المسسهادأي ك سسا  لقياهسسا فسسم ي 

 منها و  ي ت اها أصم. 
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وإ افة المهادأي إىل اصم اجلملة  عنيم  طرها تند الماهد وتريه ألن هللا ملا أمر أبدا ها ك ا هي وحض تليهسا أ سافها  
 إىل امسهللا حفنا هلا من التغيري، فالتصريح ابمسهللا  عاىل  ذكري للماهد  هللا ح  القسم. 

املسسراد ابلمسسهادأي هنسسا معناهسسا املتعسسارش، وهسسو اإلخبسسار تسسن أمسسر خسساص يعسسرض يف مثلسسهللا  ويف قولسسهللا (و  ، سستم) دليسس: تلسس  أن 
 البافل. ولي  املراد  ا الي   ك ا  ومههللا  عض املفسرين فم ،طي:  رده فقد رده اللف . 

حسسرش جسسواب: ومجلسسة (إان إنيا ملسسن اومثسس ) مسسستو،فة اصسستيننافا  يا،يسسا أل سسا جسسواب صسس ال مقسسدر  سسدلي: وجسسود (إنين)، فا،سسهللا  
اصتمعر الماهدان ص ا  من الذي حلفا لهللا  قوهل سا:   ،مسبي  سهللا مثنسا و  ، ستم شسهادأي هللا، يقسول يف ،فسسهللا: لعل  سا   
 ربان مبا أقس ت ا تليهللا، فوجااب: إان إنين ملن اومث ، أي إان ،علم  بعة تدي الرب مبا أقس نا تليهللا أن ، سون مسن اومثس ، أي 

 و  ،ر    ذل . 
ومث: مر  سب اإلمث. وقسد تلسم أن اإلمث هسو ا نسث  وقسوع اجل لسسة اصستيننافا مسل (إنين) الدالسة تلس  جسواب كسمي وسستلج يف وا 

 ،ف  أولياء امليت. 
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وقولسسهللا (فسسسان تثسسسر تلسسس  أ  سسسا اصسسستحقا إمثسسسا فسسسآخران) اويسسسة، أي إن  بسسس  أ  سسسا كت سسسا أو  سسسد  وحنثسسسا يف ميينه سسسا،  طلسسست   

 ا، ألن قولهللا (فآخران يقومان مقامه ا) فرع تن  طمن شهادو ا، فحسذش مسا يعسرب تسن  طسمن شسهادو ا إاسالا  شهادو
 كقولهللا (أن ا رب  عصاخ ا هر فا،فهر  منهللا ا نتا تمرأي تينا) أي فذرب فا،فهر . 

ي يبقبسهللا وي حيسذر منسهللا ومعىن (تثر) ا لل و ب  نيل ، وأصس: فعس: تثسر أ،سهللا مصسادفة رجس: املاشسي جسس ا ان ينسا يف األرض  
فيدت:  هللا ا،دفاع مميهللا، فقد يسق  وقد يتزلزل. ومصدره العثار والعثور، مث اصتع : يف النفر  ميء ي ي ن مبقبا النفسر 
 سسهللا تلسس  صسسبي: ا صسستعارأي. وشسساع نيلسس  حسسج صسسار كا قيقسسة، فدصسسوا يف ا صسستع ال املعسسىن ا قيقسسي أبحسسد املصسسدرين وهسسو 

 اجملالي ابملصدر اوخر، وهو العثور. العثار، وخصوا املعىن 
ومعسىن (اصستحقا إمثسا)  بست أ  سا ار  بسا مسا عمثسان  سسهللا، فقسد حسمل تليه سا اإلمث، أي وقسل تليه سا، فالسس  والتساء للتوكيسسد.  

د هسذين واملراد ابإلمث هو الذي  ربءا منهللا يف قولهللا (  ،مبي  هللا مثنا ولسو كسان نيا قسريب و  ، ستم شسهادأي هللا). فساإلمث هسو أحس
أبن ينهسسر أ  سسا اصسستبد  مبسسا اصسست منا تليسسهللا تو سسا أل،فسسسه ا أو لغريمهسسا، أو أبن ينهسسر أ  سسا كت سسا المسسهادأي، أي  عذسسها. 

 وحاص: اإلمث أن يتذح ما يقد  يف صدقه ا مبوجب الثبو . 
ة يف اجلسسسن  وقولسسهللا (فسسآخران) أي رجسسمن آخسسسران، ألن وصسسف آخسسر يطلسسسمل تلسس  املغسساير ابلسسذا  أو ابلوصسسسف مسسل امل ا لسس 

املتحسسدث تنسسهللا، واملتحسسدث تنسسهللا هنسسا (ا نسسان). فسساملعىن فا نسسان آخسسران يقومسسان مقامه سسا يف إ بسسا  الوصسسية. ومعسسىن يقومسسان 
مقامه ا، أي يعو ان  ل  المهادأي. فان املقاي هو حم: القياي، مث يراد  هللا حمس: ت س: مسا ولسو ي ي سن فيسهللا قيساي، مث يسراد  سهللا 

حمس: يقسوي فيسهللا العامس:، ونيلس  يف الع س: املهسم. قسال  عساىل: (إن كسان كسرب تلسي م مقسامي  الع : الذي من شو،هللا أن يقل يف
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و سسذكريي). ف قسساي المسساهدين هسسو إ بسسا  الوصسسية. و(مسسن) يف قولسسهللا (مسسن السسذين اصسستحمل تلسسيهم)  بعيذسسية، أي شدصسسان 
 آخران ي وانن من اجل اتة من الذين اصتحمل تليهم. 

خر، فيتعدى إىل املفعول  نفسهللا، كقولهللا (اصستحقا إمثسا)، وهسو المسيء املسستحمل. وا صتحقاف كون الميء حقيقا  ميء آ 
وإنيا كان ا صتحقاف تن ،زاع يعسدى الفعس: إىل احملقسوف ب(تلس ) الدالسة تلس  ا صستعمء مبعسىن اللسزوي لسهللا وإن كسره، كسو م 

تحمل ليسد تلس  ت سرو كسذا، أي   نوه معىن وجسب كقولسهللا  عساىل (حقيسمل تلسي أن   أقسول تلس  هللا إ  ا سمل). ويقسال: اصس
 وجب لزيد حمل تل  ت رو، فوخذه منهللا. 

وقرأ اجل هور (اصتحمل تليهم) ابلبناء لل ههول فالفات: احملذوش يف قولهللا (اصتحمل تليهم) هسو مسستحمل مسا، وهسو السذي  
ل . فالذين اصتحمل ا،تفل ابلمهادأي والي   البا لة، فنال من  ركة املوصي ما ي اعلهللا لهللا املوصي وتلب وارث املوصي  ذ

 تليهم هم أولياء املوصي الذين هلم مالهللا  وجهللا من وجوه اإلرث فحرموا  عذهللا. 
 وقولهللا (تليهم) قا م مقاي ان ب فات: (اصتحمل).  
وقولهللا: (األول ئن)  ثنية أوىل، وهو األجدر واألحمل، أي األجسدران  قبسول قوهل سا. ف سا صسدقهللا هسو مسا صسدف (اوخسران)  

، أن اع: خربا تن (آخران)، فان (آخران) ملا وصف إل لة (يقومان مقامه ا) صسح ا  تسداء  سهللا، أي ومرجعهللا إليهللا فيهول
 فمدصان آخران مها األوليان  قبول قوهل ا دون الماهدين املته  . 

أن وإمنا ترش ابلسمي أل،سهللا معهسود لل دا سب نيهنسا ألن السسامل إنيا مسسل قولسهللا: (فسان تثسر تلس  أ  سا اصستحقا إمثسا)  رقسب  
يعرش مسن هسو األول ى  قبسول قولسهللا يف هسذا المسون، فقيس: لسهللا: آخسران مهسا األوليسان  سا. واسول أن ي سون (األوليسان) مبتسدأ 
و(آخران يقومان) خربه. و قدمي ا رب لتعهي: الفا دأي، ألن السامل يبقب ا  م  عسد قولسهللا (فسان تثسر تلس  أ  سا اصستحقا 

ن يسق  شسهادو ا وميينه سا، ف يسف ي سون القذساء يف نيلس ، فعهس: اجلسواب. إمثا) فان نيل  العثور تل  كذب الماهدي
واول أن ي ون  د  من (آخسران) أو مسن الذس ري يف (يقومسان) أو خسرب مبتسدأ حمسذوش، أي مهسا األوليسان. و، تسة التعريسف 

 هي تل  الوجوه كلها. 
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ول يسن)  تمسديد السواو مفتوحسة و  سسر السمي وصس ون التحتيسة وقرأ محزأي، وأ و   سر تسن تاصسم، ويعقسوب، وخلسف، (األ  

مجل أول الذي هو جمال مبعىن املقدي واملبتدأ  هللا. فالذين اصتحمل تليهم هم أولياء املوصي حيث اصتحمل املوص  لهللا الوصية 
 من مال البكة الذي كان لألولياء، أي الور ة لو  الوصية، وهو جمرور ،عت (للذين اصتحمل تليهم). 

وقرأ حفص تن تاصم (اصتحمل)  صيغة البناء للفات: في ون (األول ئن) هو فات: (اصتحمل)، وقولهللا (فيقسس ان ابهلل)   
  فريل تل  قولهللا (يقومان مقامه ا). 

 ومعىن (لمهاد نا أحمل من شهادو ا) أ  ا أوىل أبن  قب: شهادو ا من اللذين تثر تل  أ  ا اصتحقا إمثا.  
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 ا مل، فصيغة التفذي: مسلو ة املفا لة.  ومعىن (أحمل) أ ا 
وقولهللا (وما اتتدينا)  وكيسد لألحقيسة، ألن األحقيسة راجعسة إىل ،فعه سا ة بسا  مسا كت سهللا المساهدان األجنبيسان، فلسو ي   سن   

 سا كذل  يف الواقل ل ا،ت اب م واتتداء منه ا تل  مال مبلغي الوصية. واملعىن: وما اتتسدينا تلس  المساهدين يف اوامه
 ةخفاء  عض البكة. 

وقولهللا (إان إنين ملن النامل ) أي لو اتتدينا ل نا ظسامل . واملقصسود منسهللا اإلشسعار أب  سا متسذكران مسا يب سب تلس  ا تتسداء  
 والنلم، ويف نيل  لئدأي والع. 

المساهد العسريف، وقد  ذ ن القسم تل  صدف خربمها ميينا تل  إ بسا  حقه سا فهسي مسن الي س  السيت يثبست  سا ا سمل مسل  
 وهو شاهد الته ة اليت تثر تليها يف الماهدين اللذين يبلغان الوصية. 

 وال مي يف (إنين) هنا مث: ال مي يف قولهللا (إان إنين ملن اومث ).  
واملعسىن أ،سسهللا إن اختلسست شسهادأي شسساهدي الوصسسية ا،تقس: إىل ميسس  املوصسس  لسسهللا صسواء كسسان املوصسس  لسهللا واحسسدا أي متعسسددا. وإمنسسا  

ء  اوية  صيغة ا  نس  مراتساأي للقذسية السيت ،زلست فيهسا، وهسي قذسية متسيم السداري وتسدي  سن  سداء، فسان ور سة صساحب جا
البكسسة كسساان ا نسس  مهسسا: ت سسرو  سسن العاصسسي واملطلسسب  سسن أيب وداتسسة، وكممهسسا مسسن  سسين صسسهم، ومهسسا موليسسا  سسدي:  سسن أيب مسسرمي 

ليسسا  سسدي:. و عذسسهم يقسسول: إن مسسو ه هسسو ت سسرو  سسن العاصسسي. السسسه ي صسساحب اجلسساي. فسسبعض املفسسسرين يسسذكر أ  سسا مو 
والناهر من حتليف املطلب ا ن أيب وداتة أن لهللا و ء من  دي:، إني   يعرش يف اإلصمي أن حيلسف مسن   ينتفسل ابلي س . 

إن  فان كان صاحب ا مل واحدا حلف وحده وإن كسان أصسحاب ا سمل مجاتسة حلفسوا مجيعسا واصستحقوا. وي يقس: أحسد أ،سهللا 
كسان صسساحب ا سمل واحسسدا حيلسسف معسهللا مسسن لسسي  مبسستحمل، و  إن كسسان صسساحب ا سمل  م سسة فسسوكثر أن حيلسف ا نسسان مسسنهم 
ويستحقون كلهم. فا قتصار تل  ا نس  يف أميسان األول يس  انظسر إىل قصسة صسبب النسزول، فت سون اويسة تلس  هسذا خاصسة 

روش يف المريعة يف ا صتحقاف والتهم. وهذا القسول يقتذسي  تل  القذية. واري ما والف  ل  القذية تل  ما هو املع
أن اوية ،زلت قب: ح م الرصول صل  هللا تليهللا وصلم يف وصية  دي:  ن أيب مرمي. ونيل  ظساهر  عسض روائ  ا سرب، ويف 

ريعا  عسسض السسروائ  مسسا يقتذسسي أن اويسسة ،زلسست  عسسد أن ح سسم الرصسسول تليسسهللا الصسسمأي والسسسمي وحينينسسذ يتعسس  أن   سسون  مسس
 ألمثال  ل  القذية مما حيدث يف املستقب:، فيتع  املصري إىل الوجهللا األول يف اشبال كون األولي  ا ن  إن أم ن. 

و قيت صورأي ي  م لها اوية مث: أن   اد احملتذر إ  واحدا من املسل  ، أو واحدا من تري املسسل  ، أو اسد ا نس   
ك: نيل  ارى تل  أح امهللا املعروفة يف األح اي كلهسا مسن ميس  مسن قساي لسهللا شساهد أو أحدمها مسلم واوخر تري مسلم. و 

 مي  املن ر. 
واملمسسار إليسسهللا يف قولسسهللا: (نيلسس  أد ) إىل املسسذكور مسسن ا  سسم مسسن قولسسهللا (حتبسسسو  ا مسسن  عسسد الصسسمأي إىل قولسسهللا إان إنين ملسسن  

 النامل ). 
 لم وهو النن، أي أقوى إىل النن ابلصدف. و(أد ) مبعىن أقرب، والقرب هنا جمال يف قرب الع 
و  ري (ع وا) تا سد إىل المسهداء، وهسم: اوخسران مسن تسريكم، واوخسران اللسذان يقومسان مقامه سا، أي أن عم كس: واحسد  

 منهم. فه ل الذ ري تل  إرادأي التوليل. 
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الريبسسة أرجسس  إىل النسسن عصسسول الصسسدف  واملعسسىن أن مسسا شسسرع هللا مسسن التو يسسمل والذسسب ، ومسسن رد المسسهادأي تنسسد العثسسور تلسس  
 ل ثرأي ما  ب  تل  كم الفريق  مما ينف  الغفلة والتساه:،  لهللا الزور واجلور مل  وقي صوء الس عة. 

 ومعىن (أن ع وا ابلمهادأي): أن ي دوا المهادأي. جع: أداؤها واإلخبار  ا كاإل يان  ميء من م ان.  
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  وجهها)، أي تل  صنتها وما هو مقوي متامها وك اهلا، فاصم الوجسهللا يف مثس: هسذا مسستعار ألحسسن مسا ومعىن قولهللا (تل  

يف المسسيء وأك لسسهللا  مسسبيها  وجسسهللا اإل،سسسان ، إني هسسو العذسسو السسذي يعسسرش  سسهللا املسسرء ويت يسسز تسسن تسسريه. وملسسا أريسسد منسسهللا معسسىن 
لمسسيء الفسسمل تلسس  وجهسسهللا، فهعلسسوا المسسيء مو يسسا  سسهللا، ا صسستعارأي هلسسذا املعسسىن، وشسساع هسسذا املعسسىن يف كممهسسم، قسسالوا: جسساء اب

ووصفوه أب،هللا أم  هللا مت  نا من وجههللا، أي مسن ك سال أحوالسهللا. فحسرش (تلس ) لمصستعمء اجملسالي املسراد منسهللا الست  ن، مثس: 
جسهللا (أولين  تل  هدى من ر م). واجلار واجملرور يف مو ل ا ال من (المهادأي)، وصار نيلس  قرينسة تلس  أن املسراد مسن الو 

 تري معناه ا قيقي. 
وصنة المهادأي وك اهلا هو صدقها والتثبت فيها والتنبهللا ملا يغفس: تنسهللا مسن خمتلسف األحسوال السيت قسد يسستدف  سا يف ا سال  

و  ون للغفلة تنها تواقب  ذيل ا قوف، أي نيل  يعل هم وجهللا التثبت يف التح : واألداء و وخي الصدف، وهو يدخ: 
 نة للماهد. يف قاتدأي لزوي صفة اليق

ويف اوية إمياء إىل ح  ة ممروتية اإلتذار يف المهادأي ابلطعن أو املعار ة، فان يف نيل  ما حي : شهود المهادأي تل   
 التثبت يف مطا قة شهادوم، للواقل ألن املعار ة واإلتذار ي مفان تن ا مل. 

 وا) ابتتبار ما  علمل  هللا مسن اجملسرورا ، ونيلس  ألن مجلسة وقولهللا (أو وافوا أن  رد أميان  عد أميا م) تطف تل  قولهللا (أن ع 
(ع وا ابلمهادأي تل  وجهها) أفاد  اإل يان  ا صسادقة   ،قصسان فيهسا  باتسث مسن أ،فس  المسهود، ولسذل  قسدرانه مبعسىن 

  اجل لسة أن يعل وا كيف   ون المهادأي الصادقة. فوفاد  اجل لة املعطوش تليها إااد والع للمهود من أ،فسهم، وأفاد
 املعطوفة والتا هو  وقل ظهور كذ م. 

ومعىن (أن  رد أميان) أن  رجل أميان إىل ور ة املوصي  عد أميان المهيدين. فالرد هنسا جمسال يف ا ،تقسال، مثس: قسوهلم: قلسب  
قولهللا (نيل  أد ) تليهللا الي  ، فيعريوا  هللا    النام، فحرش (أو) للتقسيم، وهو  قسيم يفيد  فذي: ما أمجلتهللا اإلشارأي يف 

 اأ... 
ومجل (األميان) ابتتبار ت وي ح م اوية لسا ر قذائ الوصائ اليت مسن جنسسها، تلس  أن العسرب  عسدل تسن التثنيسة كثسريا.  

 ومنهللا قولهللا  عاىل (إن  تواب إىل هللا فقد صغت قلو   ا). 
 ونيي: هذا ا  م اجللي: مبوتنة مجيل األمة فقال (وا قوا هللا) اوية.  
 وقولهللا (وامسعوا) أمر ابلس ل املستع : يف الطاتة جمالا، ك ا  قدي يف قولهللا  عاىل (إني قلتم مسعنا وأ عنا) يف هذه السورأي.  
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وقولهللا (وهللا   يهدي القوي الفاصق ) حتريض تل  التقوى والطاتة هلل في ا أمر و س ، وحتسذير مسن خمالفسة نيلس ، ألن يف  
ض فسقا. (وهللا   يهدي القوي الفاصق ) أي املعر   تن أمر هللا، فان نيلس    يسستهان ا باع أمر هللا هدى ويف اإلترا

  هللا أل،هللا ي دي إىل الرين تل  القلب فم ينفذ إليهللا اهلدى من  عد فم   و،وهم وكو،وا من املهتدين. 
لسة مسا ت سض مسن املعسال حتست هذا  فسري اوئ   وخيت فيهللا أو ح املعال وأوفقها ابلمريعة، وأ لست يف  يسان نيلس  إللا 

إاالهسسا البليسسغ. وقسسد ،قسس: الطيسسيب تسسن الزجسساك أن هسسذه اويسسة مسسن أشسس : مسسا يف القسسرآن مسسن اإلتسسراب. وقسسال الفدسسر: روى 
الواحدي تن ت ر: هذه اويسة أتذس: مسا يف هسذه السسورأي مسن األح ساي. وقسال ا سن تطيسة تسن م سي  سن أيب  السب: هسذه 

ما يف القرآن إترااب ومعىن وح  ا. قال ا ن تطية: وهذا كسمي مسن ي يقسل لسهللا السثلج يف  اوئ  تند أه: املعال من أش :
  فسريها. ونيل     من كتا هللا. 

ولقصسسد اصسستيفاء معسسال اوئ  متتا عسسة  نبسست التعسسرض ملسسا  فيسسده مسسن األح سساي واخسستمش تل سساء اإلصسسمي فيهسسا يف أ نسساء  
 هيت من  فسري معا،يها.  فسريها. وأخر  نيل  إىل هذا املو ل ح  ا،ت

وقد اشت لت تل  أصل : أحدمها األمر ابإلشهاد تل  الوصية، وجل،يه ا فص: القذاء يف قذية متيم الداري وتدي  ن  
  داء مل أولياء  دي:  ن أيب مرمي. 

 فاألص: األول من قولهللا  عاىل (شهادأي  ين م) إىل قولهللا (و  ، تم شهادأي هللا).  
ولهللا (فان تثر تل  أ  ا اصتحقا إمثا) إىل قولهللا ( عد أميا م). وحيص: من نيل  معرفة وجهللا القذاء يف واألص: الثال من ق 

 أمثال  ل  القذية مما يتهم فيهللا المهود. 
وقولسسهللا: (شسسهادأي  يسسن م) اويسسة  يسسان ل يفيسسة المسسهادأي، وهسسو يتذسس ن األمسسر  سسا، ول سسن تسسدل تسسن نيكسسر األمسسر ألن النسسام  

 هم تند حم:  قتهم. معتادون ابصتحفاظ وصائ
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وأهم األح اي اليت   خذ من اوية  م ة: أحدها اصتمهاد تري املسل   يف حقوف املسل  ، تل  رأي من جعلهللا املراد   

 من قولهللا (أو آخران من تريكم). 
 وجل،يها حتليف الماهد تل  أ،هللا صادف يف شهاد هللا.  
 وجللثها  غلي  الي   ابلزمان.  
فوما ا  م األول فقد دل تليهللا قولسهللا  عساىل (أو آخسران مسن تسريكم). وقسد  ينسا أن األظهسر أن الغرييسة ترييسة يف السدين. وقسد  

اختلف يف قبول شهادأي تري املسل   يف القذائ اجلارية    املسسل  ؛ فسذهب اجل هسور إىل أن ح سم هسذه اويسة منسسو  
هللا (ممسسن  ر سسون مسسن المسسهداء) وهسسذا قسسول مالسس ، وأيب حنيفسسة، والمسسافعي.  قولسسهللا  عسساىل (وأشسسهدوا نيوي تسسدل مسسن م) وقولسس

ونيهسسب مجاتسسة إىل أن اويسسة حم  سسة، ف سسنهم مسسن جعلهسسا خاصسسة ابلمسسهداأي تلسس  الوصسسية يف السسسفر إنيا ي ي سسن مسسل املوصسسي 
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قذسا هللا مسل ون. وهو قول أيب موص  األشعري، وا ن تبام، وقذ   ذل  أ و موص  األشسعري يف وصسية مثس: هسذه أئي 
ابل وفة، وقال: هذا أمر ي ي سن  عسد السذي كسان يف تهسد رصسول هللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم. وهسو قسول صسعيد  سن املسسيب، 
وا ن جبري، وشريح، وا ن صريين، وجماهد، وقتادأي، والسدي، وصفيان الثسوري، ومجاتسة، وهسم يقولسون:   منسسو  يف صسورأي 

ولسسهللا (مسسن تسسريكم) تلسس  أ،سسهللا مسسن تسسري قبيلسست م، وهسسو قسسول الزهسسري، وا سسسن، املا سسدأي،  بعسسا   سسن تبسسام. ومسسنهم مسسن  ول ق
 وت رمة. 

وقال أمحد ا ن حنب:  قيام  قية العقود املمهود فيها يف السفر تل  شهادأي الوصسية، فقسال أبن شسهادأي أهس: الذمسة تلس   
منسسو ، وأن قبسول شسهادأي تسري  املسل   يف السفر ما ية، ولاد فهعلها  سدون ميس . واألظهسر تنسدي أن ح سم اويسة تسري

املسل   خاص ابلوصية يف السفر حيث   يوجد مسل ون للذرورأي، وأن وجهللا اختصاص الوصية  سذا ا  سم أ سا  عسرض 
يف حالة   يستعد هلا املرء من قب: ف ان معذورا يف إشهاد تري املسل   يف  ل  ا الة خمية الفوا ، خبمش تريها من 

 عداد هلا من قب: والتو مل هلا  غري نيل ؛ ف ان هذا ا   م رخصة. العقود في  ن ا صت
وا   سسسة السسسيت مسسسن أجلهسسسا ي  قبسسس: يف شسسسريعة اإلصسسسمي شسسسهادأي تسسسري املسسسسل   إ  يف الذسسسرورأي، تنسسسد مسسسن رأى إت اهلسسسا يف  

كسان  عسض القذساأي الذرورأي، أن قبول المهادأي  زكية و عسدي: للمساهد و رفيسل ملقسداره إني جعس: خسربه مقطعسا للحقسوف. فقسد  
من السلف يقول للمهود: ا قوا هللا فينا فو،تم القذاأي وتن املنفذون. وملا كان رصولنا صل  هللا تليهللا وصلم قسد دتسا النسام 
إىل ا باع دينهللا فوترض تنهللا أه: ال تاب ي ي و،وا أهم أن  سزكيهم أمتسهللا و سس هم ابلصسدف وهسم كسذ وا رصسولنا، وألن مسن ي 

، سون تسامل  عسدود مسا يزتسهللا تسن ال سذب يف خسربه، و  جملسال التذسييمل والتوصسل يف أت السهللا الناشسينة تسن ي ن دينهللا ديننا   
معتقدا هللا، إني لع: يف دينهللا ما يبيح لهللا ال ذب، وخباصة إنيا كا،ت شهاد هللا يف حمل ملسن والفسهللا يف السدين، فا،نسا تهسدان مسنهم 

قال  عاىل ح ايسة تسنهم (نيلس  أب سم قسالوا لسي  تلينسا يف  أ م   يتوخون ا حتيال يف حقوف من ي ي ن من أه: دينهم.
األمي   أي املسل    صسبي:) ف سن أجس: نيلس  ي ي سن مننسة للعدالسة و  كسان مقسدارها فيسهللا مذسبو ا. وهسذا حسال الغالسب 

 منهم، وفيهم من قال هللا يف شو،هللا (من إن  منهللا  قنطار ي ده إلي ) ول ن ا  م للغالب. 
لمساهد تلسس  صسدقهللا يف شسسهاد هللا فلسم يسسرد يف املسو ور إ  يف هسسذا املو سل؛ فومسسا السذين قسسالوا  نسسخ قبسسول وأمسا ح سم حتليسسف ا 

شسسهادأي ال سسسافر فتحليسسسف شسسساهدي الوصسسية ال سسسافرين منسسسسو   بعسسسا، وهسسو قسسسول اجل هسسسور. وأمسسسا السسذين جعلسسسوه حم  سسسا فقسسسد 
اتتسرب  علسة ممسروتية حتليسف المساهدين اختلفوا، ف نهم من خص الي    ماهدي الوصية مسن تسري املسسل  ، ومسنهم مسن 

من تري املسل  ، فقام تليهللا حتليف الماهدين إنيا  طرقت إليه ا الريبة ولو كاان مسل  . وهذا   وجسهللا لسهللا إني قسد شسرل 
هللا فيه ا العدالة وهي  نايف الريبة، ،عم قسد يقسال: هسذا إنيا  عسذر  العدالسة أو  سعفت يف  عسض األوقسا  ووقسل ا  سطرار 

صتمهاد تسري العسدول ك سا هسي حالسة معنسم  سمد اإلصسمي اليسوي، فسم يبعسد أن ي سون لتحليسف المساهد املسستور ا سال إىل ا
 وجهللا يف القذاء. واملسولة مبسو ة يف كتب الفقهللا. 
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ي سس  يف ،نسسر وأمسا ح سسم  غلسي  الي سس  فقسسد أخسذ مسسن اويسة أن الي سس   قسسل  عسد الصسسمأي، ف سان نيلسس  أصسسم يف  غلسي  ال  

 عض أه: العلم، وايء يف  غلي  الي   أن ي ون ابلزمان وامل ان واللفس . ويف مجيعهسا اخستمش  س  العل ساء. ولسي  يف 
اوية ما يت سس   سهللا  واحسد مسن هسذه الثم سة إ  قولسهللا: (مسن  عسد الصسمأي) وقسد  ينست أن األظهسر أ،سهللا خساص ابلوصسية، وأمسا 

 هللا يف كتب ا مش. التغلي  ابمل ان وابللف  فتفصيل
[ إني قسال هللا ئ تيسس  ا سن مسرمي 109(يوي ا ل هللا الرص: فيقول مسانيا أجبستم قسالوا   تلسم لنسا إ،س  أ،ست تلسم الغيسوب] 

انيكر ،ع يت تلي  وتل  والد   إني أيد    رو  القدم   لم النام يف املهد وكهم وإني تل ت  ال تب وا   ة والتورية 
لطسس  كهيينسسة الطسسري ةنيل فتسسنفخ فيهسسا فت سسون  سسريا ةنيل و سسربع األك سسهللا واأل سسرص ةنيل وإني ختسسرك واإلتيسس: وإني ختلسسمل مسسن ا

[) 110املو   ةنيل وإني كففت  ين إصسرا ي: تنس  إني جينستهم ابلبينسا  فقسال السذين كفسروا مسنهم إن هسذا إ  صسحر مبس ]
 مبسسا قسسالوا إىل قولسسهللا ونيلسس  جسسزاء احملسسسن ). ومسسا مجلسسة (يسسوي ا سسل هللا الرصسس:) اصسستينناش ا تسسدا ي متصسس:  قولسسهللا: (فسسوجل م هللا

 ينه سا مجس: معب سة ،مسو  عذسها تسسن  عسض، فعساد ال سمي اون إىل أحسوال السذين ا بعسسوا تيسس  تليسهللا السسمي، فبسدل كثسسري 
رصس: مسنهم  بسديم  لسغ  سم إىل ال فسر ومذساهاأي املمسرك ، للتسذكري  سول تنسيم مسن أهسوال يسوي القيامسة   سون فيسهللا شسهادأي ال

تلسس  األمسسم و سسراءوم ممسسا أحد سسهللا أممهسسم  عسسدهم يف السسدين ممسسا ي عنين  سسهللا هللا، والسستدلص مسسن نيلسس  إىل شسسهادأي تيسسس  تلسس  
النصارى أب،هللا ي عمرهم  توليههللا وتباد هللا. وهذا متص: يف الغرض مبا  قدي من قولهللا  عاىل (ولتهدن أقر م مودأي للسذين آمنسوا 

  اوئ   رتيبسسا و رهيبسسسا، وإ عسسسادا و قريبسسا، وقسسسل ا ،تقسسسال منهسسا إىل أح سسساي  مسسسريعية السسذين قسسسالوا إان ،صسسارى). فسسسان يف  لسسس
انصبت ما ا تدتهللا اليهود والنصارى، ونيل  من قولهللا  عاىل: (ئ أيها الذين آمنوا   حترموا  يبا  ما أح: هللا ل سم) و فسنن 

نصارى يف ممهد يوي القيامة. ولقد جاء هذا مناصبا ا ،تقال إىل هذا املبلغ، فهذا تود إىل  يان متاي  وض ا هة تل  ال
للتذكري العاي  قولهللا  عاىل: (وا قوا هللا وامسعوا وهللا   يهدي القوي الفاصق ). وملناصبة هذا املقاي التزي وصف تيس  اب سن 

 مرمي كل ا   رر نيكره يف هذه اوئ  أر ل مرا   عريذا ة طال دتوى أ،هللا ا ن هلل  عاىل. 
ملا ث ال مي تل  ا صتمهاد تل  وصسائ املدلسوق  انصسب ا ،تقسال إىل شسهادأي الرصس: تلس  وصسائ ا سالمل  عساىل، وأل،هللا  

فان األدئن وصائ هللا إىل خلقهللا. قال  عاىل: (شرع ل سم مسن السدين مسا وصس   سهللا ،وحسا والسذي أوحينسا إليس  ومسا وصسينا  سهللا 
اء يف قولسسهللا (ف يسسف إنيا جيننسسا مسسن كسس: أمسسة  مسسهيد وجيننسسا  سس  تلسس  إ سسراهيم وموصسس  وتيسسس ). وقسسد مسسساهم هللا  عسساىل شسسهد

 ه  ء شهيدا). 
فقولهللا (يوي ا ل) ظرش، واألظهر أ،هللا مع ول لعام: حمذوش يقدر  نحو: انيكر يسوي ا سل هللا الرصس:، أو يقسدر لسهللا تامس:  

وقسسد حسسذش هسسذا العامسسس:  ي سسون مبنزلسسة اجلسسواب للنسسرش، ألن النسسرش إنيا  قسسدي يعامسس: معاملسسسة المسسرل يف إتطا سسهللا جسسوااب.
لتذهب ،ف  السامل ك: مذهب مم ن من التهوي:،  قديره يوي ا ل هللا الرصس: ي سون هسول تنسيم   يبلغسهللا  سول التعبسري 
فينبغي  يهللا. واول أن ي ون متعلقا  فع: (قالوا   تلم لنا..) اأ، أي أن نيل  الفع: هو املقصسود مسن اجل لسة املسستو،فة. 

ل هللا الرص: يوي القيامة فيقسول اأ. فغسري ،نسم ال سمي إىل األصسلوب السذي وقسل يف اويسة لمهت ساي وأص: ،نم ال مي: ا 
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اب رب، فيفتتح  ذا النرش املهول وليورد ا صتمسهاد يف صسورأي املقاولسة  س  هللا والرصس:. واملقصسود مسن ال سمي هسو مسا عم 
 ) وما  ينه ا اتباض.  قولهللا: (وإني قال هللا ئ تيس   ن مرمي أأ،ت قلت للنام

ومسسن البعيسسد أن ي سسون النسسرش متعلقسسا  قولسسهللا (  يهسسدي القسسوي الفاصسسق ) أل،سسهللا   جسسدوى يف ،فسسي اهلدايسسة يف يسسوي القيامسسة،  
 وألن جزالة ال مي  ناصب اصتيننافهللا، وألن  علقهللا  هللا تري واصل املعىن. 
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ا هللا) تل  أن (يوي) مفعسول ألجلسهللا، وقيس::  سدل اشست ال مسن اصسم اجلملسة يف ومثلهللا قول الزجاك: إ،هللا متعلمل  قولهللا (وا قو   

قولهللا (وا قوا هللا) ألن مجسل الرصس: ممسا يمست : تليسهللا شسون هللا، فا صستفهاي يف قولسهللا (مسانيا أجبستم) مسستع : يف ا صتمسهاد. 
  عد مماوم. ينتق: منهللا إىل  لمهللا، وهو  و يخ الذين كذ وا الرص: يف حياوم أو  دلوا وار دوا 

وظاهر حقيقة اإلجا ة أن املعىن: مانيا أجا  م األقواي الذين أرصلتم إليهم، أي مانيا  لقوا  هللا دتوا  م، محسم تلس  مسا هسو  
مبعناه يف تو قولهللا  عاىل (ف ا كان جواب قومهللا). وحي : قول الرص: (  تلم لنا) تل  معىن   تلم لنسا مبسا يذس رون حس  

منسا. أو هسو  دب مسل هللا  عساىل ألن مسا تسدا نيلس  ممسا أجا ست  سهللا األمسم يعل سهللا رصسلهم؛ فسم  سد مسن أجا وا فو،ت أتلسم  سهللا 
 وي: ،في الرص: العلم تن أ،فسهم و فويذهم إىل تلم هللا  عاىل  ذا املعىن. فومجل الرص: يف اجلسواب تلس   فسويض العلسم 

ك: شهادأي، ف ان جواب الرص: متذ نا أمورا:   إىل هللا، أي أن تل   صبحا،  أتل  من ك: تلم وشهاد   أتدل من
أحدها المهادأي تل  ال افرين من أممهم أبن ما تاملهم هللا  هللا هو ا مل. الثال  سسفيهللا أولينس  ال سافرين يف إ، سارهم السذين 

ما صدر    اديهم. الثالث  ذكري أممهم مبا تاملوا  هللا رصلهم ألن يف قوهلم: إ،  أ،ت تمي الغيوب،  ع ي ا للتذكري   :
 من أممهم من   ذيب وأنيى وتناد. ويقال ملن يسول تن شيء   أليدخ تل ا  ذل ، أو أ،ت  عرش ما جرى. 

 وإيراد الذ ري املنفص:  عد الذ ري املتص: لزئدأي  قرير ا رب و كيده.  
آخسر األمسم  عسد مسو  رصسلهم وتن ا ن األ،باري  وي: قول الرص: (  تلم لنا) أب م ،فوا أن ي و،وا يعل ون مسا كسان مسن  

من دواي تل  إقامة المرا ل أو التفري  فيها و بديلها في سون قسول الرصس: (  تلسم لنسا) حم سو  تلس  حقيقتسهللا وي سون حم س: 
(مانيا) تل  قولهللا (مانيا أجبتم) هو ما أجا وا  هللا من  صديمل و  ذيب ومن دواي املصدق  تل   صديقهم أو ،قص نيل ، 

جساء  عسد هسذا ال سمي مسن قولسهللا  عساىل (وإني قسال هللا ئ تيسس  ا سن مسرمي أأ،ست قلست للنسام اختسذول  ويعذد هذا التووي: ما
وأمي إهل  من دون هللا)، وقول تيسس  تليسهللا السسمي (وكنست تلسيهم شسهيدا مسا دمست فسيهم) اويسة فسان احملساورأي مسل تيسس  

  عض من احملاورأي مل  قية الرص:. وهو  وي: حسن. 
رص: ب(قالوا) املفيد لل ذي مل أن اجلواب ي يقل، للد لة تلس  حتقيسمل أن صسيقل حسج صسار املسستقب: وترب يف جواب ال 

من قوأي التحقمل مبنزلة املا ي يف التحقمل. تل  أن القول الذي حت    هللا احملاورا    يلتزي فيهللا مراتاأي صسيغتهللا لزمسان وقوتسهللا 
 ألن لمان الوقوع ي ون قد  ع   قرينة صياف احملاورأي. 
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وقرأ اجل هور (الغيوب)  ذم الغ . وقرأ محزأي، وأ و   ر تن تاصم   سر الغ  وهي لغة لدفل  ق: ا ،تقال من الذ ة  
 إىل الباء، ك ا  قدي يف  يو  يف قولهللا  عاىل (فومس وهن يف البيو ) من صورأي النساء. 

ل ر سس  لل م  سسة إل جاتسس: يف األرض وفصسس: (قسسالوا) جسسرئ تلسس   ريقسسة ح ايسسة احملاورا ،ك سسا  قسسدي يف قولسسهللا (وإني قسسا 
 خليفة) يف صورأي البقرأي. 

وقولهللا (إني قال هللا ئ تيس  ا ن مرمي) ظرش، هو  دل من (يوي ا ل هللا الرصس:)  سدل اشست ال، فسان يسوي اجل سل ممست :  
عيسس  يومينسذ تل  لمن هذا ا طاب لعيس ، ولذل  ي  عطف هذه اجل لة تل  اليت قبلها. واملقصسود مسن نيكسر مسا يقسال ل

 هو  قريل اليهود والنصارى الذين  لوا يف شون تيس      ريف إفرال  غض وإفرال حب. 
فقولهللا (انيكر ،ع يت تلي ) إىل قولهللا (  أتذ هللا أحسدا مسن العسامل ) اصستيننام لعيسس  لسينم يفزتسهللا السس ال السوارد  عسده  قولسهللا  

قريسل للنصسارى. واملسراد مسن (انيكسر ،ع سيت) السذكر  ذسم السذال (أأ،ت قلست للنسام) اأ... وهسذا  قريسل لليهسود، ومسا  عسدها  
وهو اصتحذار األمر يف الذهن. واألمر يف قولهللا (انيكر) لممتنان، إني لي  تيس   نام لسنعم هللا تليسهللا وتلس  والد سهللا. ومسن 

جسهللا نيكسر والد سهللا  لمهللا خزي اليهود الذين لت وا أ،هللا صاحر مفسد إني لي  السحر والفساد  نع ة يعدها هللا تل  تبسده. وو 
 هنا الزئدأي من  ب يت اليهود وك دهم أل م  نقصوها أبقذع مما  نقصوه. 

والنسسرش يف قولسسهللا (إني أيسسد    سسرو  القسسدم) متعلسسمل ب(،ع سسيت) ملسسا فيهسسا مسسن معسسىن املصسسدر، أي النع سسة ا اصسسلة يف نيلسس   
 الوقت، وهو وقت التوييد  رو  القدم. ورو  القدم هنا جربي: تل  األظهر. 
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 والتوييد ورو  القدم  قدما يف صورأي البقرأي تند قولهللا (وآ ينا تيس   ن مرمي البينا  وأيدانه  رو  القدم).   
ومجلة (  لم) حال من الذ ري املنصسوب ب(أيسد  ) ونيلس  أن هللا ألقس  ال سمي مسن امللس  تلس  لسسان تيسس  وهسو يف  

   و،هللا، ويف نيل  ،ع ة تليهللا، وتل  والد هللا إني  بتت  راءوا مما او ت  هللا. املهد، ويف نيل   ييد لهللا إل با  ،زاهة 
واجلار واجملرور يف قولسهللا (يف املهسد) حسال مسن  س ري (  لسم). (وكهسم) معطسوش تلس  (يف املهسد) أل،سهللا حسال أيذسا، كقولسهللا  

. و  لي سهللا كهسم أريسد  سهللا السدتوأي  عاىل (دتاان جلنبهللا أو قاتدا أو قا  سا). واملهسد وال هس:  قسدما يف  فسسري صسورأي آل ت سران
 إىل الدين فهو من التوييد  رو  القدم، أل،هللا الذي يلق  إىل تيس  ما عمره هللا  تبليغهللا. 

وقولهللا (وإني تل ت  ال تاب وا   ة والتوراأي واإلتي:)  قدي القول يف ،نريه يف صورأي آل ت ران، وكذل  قولهللا (وإني ختلمل  
 و   ةنيل)  قدي القول يف ،نريه هنال . من الط  إىل قولهللا وإني خترك امل

إ  أ،هللا قال هنا (فتنفخ فيها) وقسال يف صسورأي آل ت سران (فسو،فخ فيسهللا). فعسن م سي  سن أيب  السب أن الذس ري يف صسورأي آل  
هللا ت ران تاد إىل الطري، والذ ري يف هذه السورأي تاد إىل اهليينة واختار ا ن تطية أن ي ون الذ ري هنا تا دا إىل ما  قتذي

اويسسسة  سسسرورأي. أي  د لسسسة ا قتذسسساء. ونيلسسس  أن قولسسسهللا (وإني ختلسسسمل مسسسن الطسسس  كهيينسسسة الطسسسري) يقتذسسسي صسسسورا أو أجسسسساما أو 
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أش ا ، وكذل  الذ ري املذكر يف صورأي آل ت ران يعود تل  املدلوف الذي يقتذيهللا (أخلمل). وجعلهللا يف ال ماش تا دا 
دال تليهللا لف  هيينة املدخول لل اش وك: نيل  انظرا إىل أن اهليينة   إىل ال اش ابتتبار كو ا صفة للف  هيينة احملذوش ال

  صلح ألن   ون متعلمل ( نفخ)، إني اهليينة معىن   ينفخ فيها و    ون  ا را. 
وقرأ انفل وحده (فت ون  ا را) ابإلفراد ك ا قرأ يف صورأي آل ت ران. و وجيهها هنا أن الذس ري جسرى تلس  التو،يسث فتعس   

 راد وإني ختلمل، أي  قدر هيينة كهيينة الطري فت ون اهليينة  ا را، أي ك: هيينة  قدرها   ون واحدا من الطري. أن ي ون امل
 وقرأ البقية ( ريا)  صيغة اصم اجل ل ابتتبار  عدد ما يقدره من هيينا  كهيينة الطري.  
، أي ختسرجهم مسن قبسورهم أحيساء، فسو لمل وقال هنا (وإني خترك املو  ) وي يق:: وحتيي املو  ، ك ا قال يف صورأي آل ت ران 

اإلخراك وأريد  هللا  لمهللا وهو اإلحياء، ألن امليت و ل يف القرب ألج: كو،هللا ميتا ف سان إخراجسهللا مسن القسرب ملزومسا  ،ع سام 
السسبب السذي ألجلسهللا و سل يف القسرب. وقسسد مسس  هللا اإلحيساء خروجسا يف قولسهللا: (وأحيينسا  سسهللا  لسدأي ميتسا كسذل  ا سروك) وقسسال 

ا متنسا وكنسسا  سرااب وتنامسا إان ملدرجسسون). وقولسهللا (وإني كففسست  سين إصسرا ي: تنسس ) تطسف تلس  (إني أيسسد  ) ومسا تطسسف (أ سذ
تليهللا. وهذا من أتنم النعم، وهي ،ع ة العص ة من اإلها،ة، فقد كسف هللا تنسهللا  سين إصسرا ي: صسن ، وهسو يسدتو إىل السدين 

 سره حسج أدى الرصسالة، مث ملسا اصستفاقوا وأمجعسوا أمسرهم تلس  قتلسهللا    ظهرا،يهم مل حقدهم وقلة أ،صاره، فصسرفهم هللا تسن 
تصسس هللا هللا مسسنهم فرفعسسهللا إليسسهللا وي ينفسسروا  سسهللا، وما سست ،فوصسسهم  غينهسسا. وقسسد دل تلسس  مجيسسل هسسذه املسسدأي النسسرش يف قولسسهللا (إني 

لسص مسن  نهيسة  قريسل جينتهم ابلبينا ) فان  ل  املدأي كلها مدأي ظهور معهزا هللا  ينهم. وقولهللا (فقسال السذين كفسروا مسنهم) خت
 م ذ يهللا إىل كرامة املصدق   هللا. 

واقتصر مسن دتساوي   سذيبهم إئه تلس  قسوهلم (إن هسذا إ  صسحر مبس )، ألن نيلس  ا دتساء قصسدوا  سهللا التوصس: إىل قتلسهللا،  
اأي ألن ح م الساحر يف شسريعة اليهسود القتس: إني السسحر تنسدهم كفسر، إني كسان مسن صسناتة تبسدأي األصسناي، فقسد قر،ست التسور 

 السحر وترافة اجلان ابلمرخ، ك ا جاء يف صفر الموي  يف اإلصحا  العمرين. 
وقرأ اجل هور (إن هذا إ  صحر)، واإلشارأي ب(هذا) إىل جم وع ما شاهدوه من البينا . وقرأ محسزأي، وال سسا ي، وخلسف  

ن اليهسود قسالوا لعيسس  كلتسا املقسالت  (إ  صاحر). واإلشسارأي إىل تيسس  املفهسوي مسن قولسهللا (إني جينستهم ابلبينسا ). و  شس  أ
 تل  التفريمل أو تل  اختمش مجاتا  القا ل  وأوقا  القول. 

 [)   111(وإني أوحيت إىل ا وارين أن آمنوا يب و رصويل قالوا آمنا واشهد أب،نا مسل ون] 
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مسا يقولسهللا هللا لعيسس  يسوي ا سل الرصس:. فسان  اول أن ي ون تطفا تل  مجلة (إني أيد    رو  القدم)، في ون من مجلة  

إميسان ا سسواري  ،ع سة تلسس  تيسسس  إني لسو ي ي منسسوا  سهللا ملسسا وجسسد مسن يتبسسل دينسهللا فسسم حيصسس: لسهللا الثسسواب املتهسدد  تهسسدد اهتسسداء 
 األجيال  دينهللا إىل أن جاء ،سدهللا ابإلصمي. 
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أي  تصسسديقهللا، فلسسي  املسسراد ابلسسوحي السسذي  سسهللا دتسساهم واملسسراد ابلسسوحي إىل ا سسواري  إهلسسامهم تنسسد مسسساع دتسسوأي تيسسس  لل بسسادر  
تيس . واول أن ي ون الوحي الذي أوحي  هللا إىل تيس  ليدتو  ين إصرا ي: إىل دينهللا. وخص ا واريون  هللا هنا  نويهسا  سم 
ني حج كون الوحي ابلدتوأي ي ي ن إ  ألجلهم، ألن نيل  حص: جل يل  ين إصرا ي: ف فر أكثرهم تل  تسو قولسهللا  عساىل (إ

قال تيس  ا ن مرمي للحواري  مسن أ،صساري إىل هللا قسال ا واريسون تسن أ،صسار هللا فآمنست  ا فسة مسن  سين إصسرا ي: وكفسر  
 ا فة)؛ ف ان ا واريون صا ق  إىل اإلميان ي يبددوا يف صسدف تيسس . و(أن)  فسسريية للسوحي السذي ألقساه هللا يف قلسوب 

 ا واري . 
أل ا جواب ما فيهللا معىن القول، وهو(أوحينا)، تل   ريقة الفص: يف احملاورأي ك ا  قدي يف صسورأي  وفص: مجلة (قالوا آمنا) 

البقسسرأي، وهسسو قسسول ،فسسسي حصسس: حسس  ألقسس  هللا يف قلسسو م  صسسديمل تيسسس  ف و،سسهللا خسسا بهم فوجسسا وه. وا طسساب يف قسسوهلم: 
نساه مبسا ي ديسهللا قولسهللا: (واشسهد أب،نسا مسسل ون). (واشهد) هلل  عساىل وإمنسا قسالوا نيلس    سمي ،فسسي مسن لغستهم، فح س  هللا مع

ومسي إميا م إصمما أل،هللا كان  صديقا راصدا قد ار فعوا  هللا تن مر بة إميسان تامسة مسن آمسن ابملسسيح تسريهم، ف سا،وا ممسا ل  
يف صسورأي  إلميان تيس ، وهو إميان األ،بياء والصديقي ، وقد قدمت  يا،هللا يف  فسري قولهللا  عاىل (ول ن كان حنيفا مسسل ا)

 آل ت ران، ويف  فسري قولهللا (فم متو ن إ  وأ،تم مسل ون) يف صورأي البقرأي فارجل إليهللا. 
(إني قسسسال ا واريسسسون ئ تيسسسسس  ا سسسن مسسسسرمي هسسس: يسسسسستطيل ر سسس  أن ينسسسزل تلينسسسسا ما سسسدأي مسسسسن السسسس اء قسسسسال ا قسسسوا هللا إن كنسسسستم  

[) 113صسسدقتنا و، سسون تليهسسا مسسن المسساهدين][ قسسالوا ،ريسسد أن مكسس: منهسسا و ط سسينن قلو نسسا و،علسسم أن قسسد 112مسس من ]
مجلسسة (إني قسسال ا واريسسون) اسسول أن   سسون مسسن متسساي ال سسمي السسذي ي لسسم هللا  سسهللا تيسسس  يسسوي ا سسل الرصسس:، في سسون (إني) ظرفسسا 
متعلقا  فع: (قالوا آمنسا) في سون ممسا يسذكر هللا  سهللا تيسس  يسوي ا سل الرصس:، فح سي تلس  حسسب حصسولهللا يف السد،يا ولسي  

أن صسس اهلم املا سسدأي حصسس: يف أول أوقسسا  إميسسا م  سس: يف وقسست آخسسر (قسسالوا آمنسسا واشسسهد أب،نسسا مسسسل ون)؛ فسسان  نيلسس  مبقسستض
قوهلم (آمنا) قد يت رر منهم مبناصبا ، ك ا ي ون تند مساتهم   ذيب اليهود تيس ، أو تند مسا يمساهدون آئ  تلس  

ين حياصسبون أ،فسسهم ويصسقلون إميسا م فيقولسون يف كس: يد تيس ، أو يقولو،هللا إلتادأي اصتحذار إلميان شون الصديق  الذ
 معاودأي. آمنا واشهد أب،نا مسل ون. وأما ما قرر  هللا ال ماش ومتا عوه فم حيسن  فسري ال مي  هللا. 

واسسول أن ي سسون مجلسسة (إني قسسال ا واريسسون) ا تدا يسسة  تقسسدير: انيكسسر، تلسس  أصسسلوب قولسسهللا  عسساىل (إني قسسال موصسس  ألهلسسهللا إل  
يف صورأي الن :، في ون ال مي ختلصا إىل نيكر قصة املا دأي ملناصسبة ح ايسة مسا دار  س  تيسس  و س  ا سواري  آ،ست انرا) 

 يف قولهللا  عاىل (وإني أوحيت إىل ا واري  أن آمنوا يب و رصويل). 
ن مسن وا سب مسن وا تدأوا خطا م تيس   ندا هللا ابمسهللا للد لة تل  أن ما صيقولو،هللا أمر فيهللا اقبا  وكلفة لهللا، وكسذل  شسو 

 يتهمم منهللا كلفة أن يطي: خطا هللا  لبا إلقبال مسعهللا إليهللا لي ون أوت  لل قصود. 
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وجرى قولهللا  عاىل (ه: يستطيل ر  ) تل   ريقة تر ية يف العرض والدتاء، يقولون لل ستطيل ألمر: ه:  ستطيل كذا،   
ن السا :   حيب أن ي لسف املسس ول مسا يمسمل تليسهللا، ونيلس  كنايسة تل  معىن  طلب العذر لهللا إن ي اب  إىل مطلو   وأ

فلم يبمل مننسورا فيسهللا إىل صسريح املعسىن املقتذسي أ،سهللا يمس  يف اصستطاتة املسس ول، وإمنسا يقسول نيلس  األد  لألتلس  منسهللا، ويف 
اء يف حسديث حيسإ شيء يعلم أ،هللا مستطاع لل س ول، فقرينة ال ناية حتقمل املس ول أن السا : يعلم اصتطاتتهللا. ومنهللا ما جس

املالل  أن رجم قال لعبد هللا ا ن ليد: أ ستطيل أن  ريين كيف كان رصول هللا يتو و  . فان السا : يعلسم أن تبسد هللا ا سن 
ليد   يممل تليهللا نيل . فلي  قول ا واري  احمل ي  ذا اللف  يف القرآن إ  لفنا من لغتهم يدل تلس  التلطسف والتسودب 

هو مناصب أه: اإلميان ا الص. ولي  ش ا يف قدرأي هللا  عاىل ول نهم صولوا آية لسزئدأي ا  يننسان قلسو م يف الس ال، ك ا 
ابإلميان أبن ينتقلوا من الدلي: العقلي إىل الدلي: احملسوم. فان النفوم ابحملسوم آ، ، ك ا ي ي سن صس ال إ سراهيم  قولسهللا 

ا املعىن جرى  فسري احملقق  مثس: ا سن تطيسة، والواحسدي، والبغسوي (رب أرل كيف حتيي املو  ) ش ا يف ا ال. وتل  هذ
 خمفا ملا يف ال ماش. 

وقسسرأ اجل هسسور: (يسسستطيل)  يسساء الغيبسسة ورفسسل (ر سس ). وقسسرأه ال سسسا ي (هسس:  سسستطيل ر سس )  تسساء املدا سسب و،صسسب البسساء  
 ، فعسسرب اب صسستطاتة تسسن  لسسب املوحسسدأي مسسن قولسسهللا (ر سس ) تلسس  أن (ر سس ) مفعسسول  سسهللا، في سسون املعسسىن هسس:  سسسول لنسسا ر سس

الطاتسة، أي إجا سسة السس ال. وقيسس:: هسسي تلس  حسسذش مذسساش  قسديره هسس:  سسستطيل صس ال ر سس ، فسسوقيم املذساش إليسسهللا مقسساي 
املذساش يف إترا سهللا. ويف روايسسة الطسربي تسن تا مسسة قالست: كسسان ا واريسون أتلسم ابهلل تسسز وجس: مسن أن يقولسسوا: هس: يسسستطيل 

 ر  . وتن معاني  ن جب: أقرأان النيب (ه:  ستطيل ر  ). ر  ، ول ن قالوا: ه:  ستطيل 
واصم (ما دأي) هو ا سوان املو سوع تليسهللا  عساي، فهسو اصسم ملعسىن مركسب يسدل تلس   عساي ومسا يو سل تليسهللا. وا سوان   سسر  

 ا اء و  ها ختت مسن خمسب لسهللا قسوا م جمعسول ليو سل تليسهللا الطعساي لألكس:، ا فقسوا تلس  أ،سهللا معسرب. قسال اجلسواليقي: هسو
أته ي. ويف حديث قتادأي تن أ،  قال: ما أك: رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم تل  خوان ق ، و  يف صس رجة، قسال 
فتسسادأي: قلسست أل،سس : فعسسمي كنسستم  كلسسون قسسال: تلسس  السسسفر، وقيسس:: املا سسدأي اصسسم الطعسساي، وإن ي ي سسن يف وتسساء و  تلسس  

ال مرص:  عمقة احمل:. ونيكسر القسر يب أ،سهللا ي   سن للعسرب موا سد خوان. وجزي  ذل   عض احملقق  من أه: اللغة، ولعلهللا جم
إمنا كا،ت هلم السفرأي. وما ورد يف ا ديث من قول ا ن تبام يف الذب: لسو كسان حرامسا مسا أكس: تلس  ما سدأي رصسول هللا، 

ليمل لريفسل  سا إنيا إمنا يعىن  هللا الطعساي املو سوع تلس  صسفرأي. واصسم السسفرأي تلسب إ مقسهللا تلس  وتساء مسن أدمي مسستدير لسهللا معسا
أريسسد السسسفر  سسهللا. ومسيسست صسسفرأي أل سسا يتدسسذها املسسسافر. وإمنسسا صسسول ا واريسسون كسسون املا سسدأي منزلسسة مسسن السسس اء أل سسم رتبسسوا أن 

   ون خارقة للعادأي فم   ون مما صنل يف العاي األرض ي فتع  أن   ون من تاي تلوي. 
ن ) أمسسر مبملمسسة التقسسوى وتسسدي  زلسسزل اإلميسسان، ولسسذل  جسساء ب(إن) وقسسول تيسسس  حسس  أجسسا م (ا قسسوا هللا إن كنسستم مسس م 

املفيسدأي للمسس  يف اإلميسسان لسسيعلم السسداتي إىل نيلسس  السسس ال خمسسية أن ي سون ،مسسو هلسسم تسسن شسس  يف صسسدف رصسسوهلم، فسسسولوا 
  س من)، أي أي معهزأي يعل ون  ا صدقهللا  عد أن آمنسوا  سهللا، وهسو قريسب مسن قولسهللا  عساىل إل سراهيم احمل سي يف قولسهللا (قسال أو ي

  ن تنيا تن  لب الدلي: احملسوم. فاملراد ابلتقوى يف كسمي تيسس  مسا يمس : اإلميسان وفروتسهللا. وقيس::  ساهم تسن  لسب 
املعهسسزا ، أي إن كنسسستم مسسس من  فقسسد حصسسس: إميسسسا، م ف سسسا ا اجسسة إىل املعهسسسزأي. فوجسسسا وه تسسسن نيلسس  أب سسسم مسسسا أرادوا نيلسسس  
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ن أبكسس:  عساي ،سسزل مسن تنسسد هللا إكرامسسا هلسم، ولسسذل  لادوا (منهسا) وي يقتصسسروا تلسس  (أن لذسعف يف إميسسا م إمنسا أرادوا التسسي 
مك:) إني لي  تر هم من األك: دفل اجلوع  : الغرض التمرش أبك: من شسيء انلل مسن السس اء. وهسذا مثس: أكس: أيب 

:، وحذر أ و   سر وتذسب مسن من الطعاي الذي أك: منهللا  يفهللا يف  يتهللا ح  ا،تنروه ابلعماء إىل أن نيهب جزء من اللي
 ركهم الطعاي، فل ا أخذوا يطع ون جع: الطعاي ير سو فقسال أ سو   سر لزوجسهللا: مسا هسذا ئ أخست  سين فسرام. ومحس: مسن الغسد 

  عض نيل  الطعاي إىل رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم فوك: منهللا. 
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ذه املعهسزأي فسان السدلي: ا سسي أظهسر يف السنف ، (و،علسم أن قسد ولذل  قال ا واريون (و ط سينن قلو نسا) أي مبمساهدأي هس   

صدقنا)، أي ،علم تلم  رورأي   تلم اصتد ل فيحص: هلم العل ان، (و، ون تليها مسن المساهدين)، أي مسن المساهدين 
: السسذي تلسس  رؤيسسة هسسذه املعهسسزأي فنبلغهسسا مسسن ي يمسسهدها. فهسسذه أر سسل فوا سسد لسسس ال إ،سسزال املا سسدأي، كلهسسا درجسسا  مسسن الفذسس

 يرتب فيهللا أمثاهلم. 
 و قدمي اجلار واجملرور يف قولهللا (تليها من الماهدين) للرتاية تل  الفاصلة.  
(قال تيس  ا ن مرمي اللهم ر نا أ،سزل تلينسا ما سدأي مسن السس اء   سون لنسا تيسدا ألولنسا وأخسران وأيسة منس  وارلقنسا وأ،ست خسري  

[) 115 فر  عد من م فال أتذ سهللا تسذااب   أتذ سهللا أحسدا مسن العسامل ][ قال هللا إل منزهلا تلي م ف ن ي114الرالق ]
إن كسان قولسهللا (إني قسسال ا واريسون ئ تيسس  ا سسن مسرمي هس: يسسستطيل ر س  أن ينسزل تلينسسا ما سدأي مسن السسس اء) مسن متساي ال سسمي 

هسسم ر نسسا أ،سسزل تلينسسا السسذي يلقيسسهللا هللا تلسس  تيسسس  يسسوي ا سسل هللا الرصسس: كا،سست هسسذه اجل لسسة وهسسي (قسسال تيسسس  ا سسن مسسرمي الل
ما سسدأي) اأ... معب سسة  سس  مجلسسة (وإني أوحيسست إىل ا سسواري ) ومجلسسة (وإني قسسال هللا ئ تيسسس  ا سسن مسسرمي أأ،سست قلسست للنسسام) 

 اوية. 
وإن كان قولهللا (إني قال ا واريون ئ تيس   ن مرمي ه: يستطيل ر   أن ينزل) اوية ا تداء كمي  تقسدير فعس: انيكسر كا،ست  

تيس  ا ن مرمي اللهم ر نا) اوية جماو ة لقول ا واري  (ئ تيس   ن مرمي ه: يستطيل ر  ) اويسة تلس   ريقسة مجلة (قال 
 ح اية احملاورا . 

وقولهللا (اللهم ر نا أ،زل تلينا ما دأي) اشست : تلس  ،سداءين، إني كسان قولسهللا (ر نسا)  تقسدير حسرش النسداء. كسرر النسداء مبالغسة يف  
نا)  د  و   ياان مسن اصسم اجلملسة، ألن ،سداء (اللهسم)   يتبسل تنسد مجهسور النحساأي أل،سهللا جسار جمسرى الذراتة. ولي  قولهللا (ر 

أمساء األصسوا  مسن أجس: مسا  قسهللا مسن التغيسري حسج صسار كومسساء األفعسال. ومسن النحساأي مسن أجسال إ باتسهللا، وأئمسا كسان فسان 
(ر نسسا) مسسل حسسذش حسسرش النسسداء ك سسا يف اوئ  ا سسواث مسسن  اتتبسساره ،سسداء جل،يسسا أ لسسغ هنسسا   صسسي ا وقسسد شسساع ،سسداء هللا  عسساىل

 صورأي آل ت ران. 
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ومجسسل تيسسس   سس  النسسداء ابصسسم السسذا  اجلسسامل لصسسفا  اجلسسمل و سس  النسسداء  وصسسف الر و يسسة لسسهللا وللحسسواري  اصسستعطافا هلل  
 ليهيب دتاءهم. 

يسوي ،زوهلسا مسن كس: صسنة تيسدا، فاصسناد ال سون تيسدا ومعىن (  ون لنا تيدا) أي ي ون  ذكر ،زوهلا أبن اعلوا اليوي املوافمل  
لل ا دأي إصناد جمالي، وإمنا العيد اليسوي املوافسمل ليسوي ،زوهلسا، ولسذل  قسال (ألولنسا وآخسران)، أي ألول أمسة النصسرا،ية وآخرهسا، 

 وهم الذين خت ت  م النصرا،ية تند البعثة احمل دية. 
 حاد ة وقعت فيهللا للم ر أو لمتتبار. وقد ورد نيكره يف كمي العرب.  والعيد اصم ليوي يعود ك: صنة، نيكرى لنع ة أو 
 وأشهر ما كا،ت األتياد يف العرب تند النصارى منهم قال اجلعاك:           
 ك ا يعود العيد ،صرال مث: يوي السباصب يف قول النا غة:             
 رى. حييون ابلرحيان يوي السباصب وهو تيد المعا،  تند النصا  
وقد مس  النيب صل  هللا تليهللا وصلم يسوي الفطسر تيسدا يف قولسهللا أليب   سر ملسا  س  اجلسواري السمء كسن يغنس  تنسد تا مسة  إن  

 ل : قوي تيدا وهذا تيدان  . ومس  يوي النحر تيدا يف قولهللا (شهرا تيد   ينقصان رمذان ونيو ا هة  . 
هعلست واوه ئء لوقوتهسا إ سر كسسرأي  لمسة. ومجعسوه تلس  أتيساد ابليساء والعيد ممتمل من العسود، وهسو اصسم تلس  ل،سة فعس:، ف 

تل  خمش القيام، ألن قيام اجل ل أ،هللا يرد األشياء إىل أصوهلا، فقيام مجعهللا أتواد ل نهم مجعسوه تلس  أتيساد، وصسغروه 
 تل  تييد،  فرقة  ينهللا و   مجل تود و صغريه. 
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الذ ري يف قولهللا (لنسا)  سدل  عسض مسن كس:، وتطسف (وآخسران) تليسهللا يصسري اجل يسل يف قسوأي البسدل وقولهللا: (ألولنا)  دل من   

املطسا مل. وقسسد أظهسسر  ي اجلسر يف البسسدل، وشسسون البسدل أن   ينهسسر فيسسهللا العامس: السسذي ت سس: يف املبسدل منسسهللا ألن كسسون البسسدل 
ذا قسسال النحسساأي: إن البسسدل تلسس  ،يسسة   سسرار ات عسسا لل بسسدل منسسهللا يف اإلتسسراب منسساش لسسذكر العامسس: السسذي ت سس: يف املتبسسوع، وهلسس

العام:، أي العام: منوي تري مصر   هللا. وقد نيكر الزخممري يف املفص: أن تام: البدل قد يصر   سهللا، وجعس: نيلس  دلسيم 
تل  أ،هللا منوي يف الغالب وي يقيد نيل   نوع من العوام:، ومثلهللا  قولهللا  عاىل: (جلعلنا ملن ي فسر ابلسرمحن لبيسووم صسقفا مسن 

ذة)، و قولهللا يف صورأي األتراش (قال املأل الذين اصت ربوا للذين اصتذعفوا ملسن آمسن مسنهم). وقسال يف ال مساش يف هسذه ف
اوية (ألولنسا وآخسران)  سدل مسن (لنسا)  ت ريسر العامس:. وجسول البسدل أيذسا يف آيسة الزخسرش مث قسال: واسول أن ي سون الممسان 

يصسسسهللا، يريسسسد أن   سسسون السسسمي األول ى متعلقسسسة ب(  سسسون) والثا،يسسسة متعلقسسسة مبنزلسسسة الممسسس  يف قولسسس : وهبسسست لسسسهللا  سسسواب لق 
 ب(تيدا). 

وقد اصتقريت ما  لغت إليهللا من موراد اصتع الهللا فتحص: تندي أن العام: األصي: من فع: وشسبههللا   يت سرر مسل البسدل،  
من القرآن من قولهللا  عاىل (قال وأما العام: الت  يلي لعام: تريه ونيل  حرش اجلر خاصة فهو الذي ورد   ريره يف آئ  
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املأل الذين اصت ربوا من قومهللا للذين اصتذعفوا ملن آمن منهم) يف صورأي األتراش، وآية صورأي الزخرش، وقولهللا (ومن الند: 
مسسن  لعهسسا قنسسوان دا،يسسة). نيلسس  ألن حسسرش ا جلسسر م  سس: لع سس: الفعسس: السسذي يتعلسسمل هسسو  سسهللا أل،سسهللا يعسسدي الفعسس: القاصسسر إىل 

 الذي   يتعدى إليهللا مبعىن مصدره، فحرش اجلر لي   عام: قوي ول نهللا م  : للعام: املتعلمل هو  هللا.  مفعولهللا يف املعىن
مث إن تلينا أن ،تطلب الداتي إىل إظهار حسرش اجلسر يف البسدل يف مواقسل ظهسوره. وقسد جعس: ا سن يعسيش يف شسر  املفصس:  

 مقنل لنا ألن التوكيد أيذا   د من داع يدتو إليهللا. نيل  للتوكيد قال  ألن ا رش قد يت رر لقصد التوكيد  . وهذا تري 
ف ا أظهر فيهللا حرش اجلر من هسذه اوئ  كسان مقتذسي إظهساره إمسا قصسد  صسوير ا السة ك سا يف أكثسر اوئ ، وإمسا دفسل  

اللب ، ونيلس  يف خصسوص آيسة األتسراش لسينم يتسوهم السسامل أن مسن يتسوهم أن (مسن آمسن) مسن املقسول وأن (مسن) اصستفهاي 
ينن أ م يسولون تن  عي  من آمن من القوي، ومعىن التوكيد حاص: تل  ك: حال أل،هللا مملي إلتادأي ال ل ة. وأما ما ف

لي   عامس: فهسو ا صستفهاي وقسد التسزي ظهسور مهسزأي ا صستفهاي يف البسدل مسن اصسم اصستفهاي، تسو: أيسن  نسزل أيف السدار أي يف 
 ا ا  ، ومن نيا أصعيد أي تلي. 

الذي نيكر يف هذه اوية تري معروش تند النصارى ول نهم نيكسروا أن تيسس  تليسهللا السسمي أكس: مسل ا سواري   وهذا العيد 
تل  ما دأي ليلة تيد الفصسح، وهسي الليلسة السيت يعتقسدون أ،سهللا صسلب مسن صسباحها. فلعس: معسىن كو سا تيسدا أ سا صسري  يسوي 

  قد صار تيدا ابختمش ا تتبار وإن كان اليسوي واحسدا الفصح تيدا يف املسيحية ك ا كان تيدا يف اليهودية، في ون نيل
 ألن املسيحي  وفقوا ألتياد اليهود مناصبا  أخرى   قة ابملسيحية إتفاء تل  آجلر اليهودية. 

 ومجلة (قال هللا إل منزهلا) جواب دتاء تيس ، فلذل  فصلت تل   ريقة احملاورأي.  
 إل منزهلا تلي م اون، فهو اصتها ة ولي   وتد.  وأكد ا رب ب(إن) حتقيقا للوتد. واملعىن 
وقولهللا: (ف ن ي فر)  فريل تن إجا ة رتبتهم، وحتذير هلم من الوقوع يف ال فر  عسد اإلميسان إتممسا أبمهيسة اإلميسان تنسد هللا  

ل فسسار أل سسم  عسساىل، فهعسس: جسسزاء إجا تسسهللا إئهسسم أن   يعسسودوا إىل ال فسسر فسسان تسسادوا تسسذ وا تسسذااب أشسسد مسسن تسسذاب صسسا ر ا
  عا د لديهم دلي: العق: وا   فلم يبمل هلم تذر. 

والذسس ري املنصسسوب يف قولسسهللا (  أتذ سسهللا)  سس ري املصسسدر، فهسسو يف مو سسل املفعسسول املطلسسمل ولسسي  مفعسسو   سسهللا، أي   أتسسذب  
 أحدا من العامل  نيل  العذاب، أي مث: نيل  العذاب. 
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تنسد هسذا املقسدار و سوي خسرب مسانيا حسدث  عسد ،زوهلسا أل،سهللا   أ سر لسهللا يف املسراد مسن القصسة،  وقد وقفت قصة ص ال املا دأي  

وهو العربأي عال إميان ا واري  و علقهم مبا يزيسدهم يقينسا، و قسر م إىل ر سم وحتصسي: مر بسة المسهادأي تلس  مسن عم  عسدهم، 
أجساب دتو سسهللا، وتلس  صسسعة القسدرأي. وأمسسا  فصسي: مسسا  وتلس   سسراتة املسسيح الدالسسة تلس  تبوديتسسهللا، وتلس  كرامتسسهللا تنسد ر سسهللا إني

حو سسهللا املا سسدأي ومسسا دار  يسسنهم تنسسد ،زوهلسسا فسسم تسسربأي فيسسهللا. وقسسد أكثسسر فيسسهللا املفسسسرون أبخبسسار واهيسسة األصسسا،يد صسسوى مسسا أخرجسسهللا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 البمسسذي يف أ سسواب التفسسسري تسسن ا سسسن  سسن قزتسسة  سسسنده إىل ت سسار  سسن ئصسسر قسسال: قسسال رصسسول هللا صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم 
أ،زلت املا دأي من الس اء خبزا و  ا  ا ديث. قال البمذي: هذا ا ديث رواه تري واحد تن ت ار  ن ئصسر موقوفسا و  

 ،عرفهللا مرفوتا إ  من حديث ا سن  ن قزتة و  ،علم للحديث املرفوع أصم. 
ن أ سم ملسا مسعسوا قولسهللا  عساىل: (ف سن واختلف املفسرون يف أن املا دأي ه: ،زلست مسن السس اء أو ي  نسزل. فعسن جماهسد وا سس 

ي فر  عد من م) اوية خافوا فاصتعفوا من  لب ،زوهلا فلم  نزل. وقال اجل هور: ،زلت. وهو الناهر ألن قولهللا  عساىل (إل 
منزهلا تلي م) وتد   ولف، ولي  ممرو ا  مرل ول نهللا معقسب  تحسذير مسن ال فسر، ونيلس  حاصس: أ سره تنسد ا سواري  

 وم  العود إىل ال فر صواء ،زلت املا دأي أي ي  نزل.  وليسوا ممن
 وأما النصارى فم يعرفون خرب ،زول املا دأي من الس اء، وكم من خرب أمهلوه يف األانجي:.  
(وإني قال هللا ئ تيس  ا ن مرمي أ،ت قلت للنام اختذول وأمي إهل  من دون هللا قال صبحن  ما ي سون يل أن أقسول مسا  

[ مسا قلست 116مل إن كنت قلتهللا فقد تل تهللا  علم ما يف ،فسي و  أتلم ما يف ،فس  إ،  أ،ت تلسم الغيسوب]لي  يل ع
هلم إ  ما أمر ين  سهللا أن اتبسدوا هللا ريب ور  سم وكنست تلسيهم شسهيدا مسا دمست فسيهم فل سا  سوفيتين كنست أ،ست الرقيسب تلسيهم 

[) (وإني قسال 118هلم فا،  أ،ت العزيسز ا  سيم] [ إن  عذ م فا م تبادخ وإن  غفر117وأ،ت تل  ك: شيء شهيد]
هللا) تطف تل  قولسهللا: (إني قسال هللا ئ تيسس  ا سن مسرمي انيكسر ،ع سيت تليس ) فهسو مسا يقولسهللا هللا يسوي ا سل الرصس: ولسي  ممسا 
  قالهللا يف الد،يا، ألن تبادأي تيس  حد ت  عد رفعهللا، ولقولهللا (هذا يوي ينفسل الصسادق  صسدقهم). فقسد أمجسل املفسسرون تلس

أن املراد  هللا يوي القيامة. وأن قولهللا (وإني قسال هللا ئ تيسس  ا سن مسرمي أأ،ست قلست للنسام) قسول يقولسهللا يسوي القيامسة. وهسذا مبسدأ 
 قريل النصارى  عد أن فرغ من  قريل اليهود من قولهللا (إني قسال هللا ئ تيسس   سن مسرمي انيكسر ،ع سيت تليس ) إىل هنسا. و قريسل 

ئ  ك ا  قدي تند قولهللا  عاىل (يوي ا ل هللا الرص:) اوية، فا صتفهاي هنا كا صتفهاي النصارى هو املقصود من هذه او
 يف قولهللا  عاىل للرص: (مانيا أجبتم) وهللا يعلم أن تيس  ي يق: نيل  ول ن أريد إتمن كذب من كفر من النصارى. 

أن ا صسستفهاي متوجسسهللا إىل ختصيصسسهللا اب سسرب  و قسدمي املسسسند إليسسهللا تلسس  ا سسرب الفعلسي يف قولسسهللا (أأ،سست قلسست للنسسام) يسدل تلسس  
دون تريه مل أن ا رب حاص:   حمالة. فقول قا ل : اختسذوا تيسس  وأمسهللا إهلس ، واقسل. وإمنسا ألقسي ا صستفهاي لعيسس  أهسو 
الذي قال هلم نيل   عريذا ابإلرهاب والوتيد  توجسهللا تقو سة إىل مسن قسال هسذا القسول إن  نصس: منسهللا تيسس  فسيعلم أحبسارهم 

 ين اخبتوا هذا القول أ م املراد  ذل . الذ
واملعىن أ،هللا إن ي ي ن هو قا : نيل  فم تذر ملن قالهللا أل م لت وا أ م يتبعون أقوال تيس  و عالي هللا، فلو كان هو القا :  

 لقال: اختذول وأمي، ولذل  جاء التعبري  ذين اللفن  يف اوية. 
 واملراد ابلنام أه: دينهللا.  
 دون هللا) متعلمل ب(اختذول)، وحرش (من) صلة و وكيد. وقولهللا (من  
وكل ة (دون) اصم لل  ان اجملاول، وي ثر أن ي ون م اان جمالئ مرادا  هللا املغايرأي، فت ون مبعسىن  صسوى  . وا،نسر مسا  قسدي  

 مي إهل  صوى هللا. آ،فا تند قولهللا  عاىل (ق: أ عبدون من دون هللا ما   ميل  ل م  را و  ،فعا). واملعىن اختذول وأ
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وقسسد شسساع هسسذا يف اصسستع ال القسسرآن قسسال  عسساىل (ومسسن النسسام مسسن يتدسسذ مسسن دون هللا أ،سسدادا حيبسسو م كحسسب هللا)، وقسسال   

(ويعبدون من دون هللا ما   يذرهم و  ينفعهم ويقولون ه  ء شفعاؤان تند هللا)، وتري نيل  من اوئ  اليت خو ب  ا 
 ركون مل أ م أشركوا مل هللا تريه وي ين روا إهلية هللا. املم
ونيكر هذا املتعلمل إلزاما هلم  مناتة إ با  إهلية لغري هللا ألن النصارى ملسا ادتسوا حلسول هللا يف نيا  تيسس   ولتست اإلهليسة  

إن هللا هسو املسسيح ا سن مسرمي)  و طلت الوحدا،ية. وقد  قدي  يان هذا املذهب تند  فسري قولهللا  عاىل (لقد كفر السذين قسالوا
 يف هذه السورأي. 

وجواب تيس  تليسهللا السسمي  قولسهللا (صسبحا، )  نزيسهللا هلل  عساىل تسن مذس ون  لس  املقالسة. وكا،ست املبسادرأي  تنزيسهللا هللا  عساىل  
و قسدي ال سمي أهم من  رب تهللا ،فسهللا، تل  أ ا مقدمة للتربي أل،هللا إنيا كان ينزه هللا تن نيل  فم جري أ،سهللا   عمسر  سهللا أحسدا. 

 تل  (صبحا، ) يف قولهللا  عاىل (قالوا صبحا،    تلم لنا) يف صورأي البقرأي. 
و رأ ،فسهللا فقال: (ما ي ون يل أن أقول ما لي  يل عمل)؛ فه لة (ما ي ون يل أن أقول) مستو،فة أل ا جسواب السس ال.  

 ومجلة (صبحا، ) متهيد. 
 ، أي مسا يوجسد لسدي قسول مسا لسي  يل عسمل فسالمي يف قولسهللا (مسا ي سون يل) وقولهللا (ما ي ون يل) مبالغة يف الترب سة مسن نيلس 

 لمصتحقاف، أي ما يوجد حمل أن أقول. ونيل  أ لغ من ي أقلهللا أل،هللا ،ف  أن يوجد اصتحقاقهللا نيل  القول. 
مل) متعلقسة والباء يف قولهللا (عمل) لا دأي يف خرب (لي ) لتوكيد النفي الذي دلت تليسهللا (لسي ). والسمي يف قولسهللا (لسي  يل عس 

 لفسس  (حسسمل) تلسس  رأي احملققسس  مسسن النحسساأي أ،سسهللا اسسول  قسسدمي املتعلسسمل تلسس  متعلقسسهللا اجملسسرور عسسرش اجلسسر. وقسسدي اجلسسار واجملسسرور 
للتنصيص تل  أ،هللا ظرش لغو متعلمل (عمل) لينم يتوهم أ،هللا ظرش مستقر صفة ل(حمل) حج يفهسم منسهللا أ،سهللا ،فس  كسون نيلس  

كفسروا  سهللا، ولل بسادرأي مبسا يسدل تلس   نصسلهللا مسن نيلس  أب،سهللا لسي  لسهللا. وقسد أفساد ال سمي حقا لهللا ول نهللا حمل لغسريه السذين قسالوه و 
 كيد كون نيل  لي  حقا لهللا  طريمل املذهب ال ممي أل،هللا ،فس  أن يبسا  لسهللا أن يقسول مسا   حيسمل لسهللا، فعلسم أن نيلس  لسي  

 حقا لهللا وأ،هللا ي يقلهللا ألج: كو،هللا كذل . فهذا  كيد يف تاية البمتة والتفنن. 
ر قسس  يف التسسربع فقسسال (إن كنسست قلتسسهللا فقسسد تل تسسهللا)، فاجل لسسة مسسستو،فة أل سسا دليسس: وحهسسة ملذسس ون اجل لسسة السسيت قبلهسسا، مث ا 

ف ا،ت كالبيان فلذل  فصلت. والذ ري املنصوب يف (قلتهللا) تا د إىل ال سمي املتقسدي. و،صسب القسول لل فسرد إنيا كسان يف 
قا لها)، فاصتدل تل  ا،تفاء أن يقولهللا أبن هللا يعلسم أ،سهللا ي يقلسهللا، ونيلس  معىن اجل لة شا ل كقولهللا  عاىل (كم إ ا كل ة هو 

أل،هللا يتحقمل أ،هللا ي يقلهللا، فلذل  أحال تل  تلم هللا  عاىل. وهذا كقول العرب: يعلم هللا أل ي أفع:، ك ا قسال ا سارث  سن 
 تباد:          

( علسم مسا يف ،فسسي)، فه لسة ( علسم مسا يف ،فسسي)  يسان  ي أكن من جناوا تلم هللا وأل  رها اليوي صسال ولسذل  قسال:  
 جل لة المرل (إن كنت قلتهللا فقد تل تهللا) فلذل  فصلت. 
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والنف   طلمل تل  العق: وتل  ما  هللا اإل،سان ، إ،سان وهي الرو  اإل،سان ي، و طلسمل تلس  السذا . واملعسىن هنسا:  علسم  
 املتعارش. ما أتتقده، أي  علم ما أتل هللا ألن النف  مقر العلوي يف 

وقولهللا (و  أتلم ما يف ،فس ) اتباض ،مو تن ( علم ما يف ،فسي) لقصد اجل ل    األمرين يف الوقت الواحد ويف ك:  
 حال. ونيل  مبالغة يف التنزيهللا ولي  لهللا أ ر يف التربع والتنص:، فلذل    ون الواو اتبا ية. 

ي يطلل تليهللا تسريه، أي و  أتلسم مسا  عل سهللا، أي ممسا ا،فسرد   ع لسهللا. وإ افة النف  إىل اصم اجلملة هنا مبعىن العلم الذي  
 وقد حسنهللا هنا املماكلة ك ا أشار إليهللا يف ال ماش. 

ويف جسسوال إ سسمف السسنف  تلسس  نيا  هللا  عسساىل  سسدون ممسساكلة خسسمش؛ ف سسن العل سساء مسسن منسسل نيلسس  واليسسهللا نيهسسب السسسعد  
 ء اعلسون مسا ورد مسن نيلس  يف ال تساب تو(وحيسذركم هللا ،فسسهللا) والسسيد وتبسد ا  سيم يف شسرو  املفتسا  والتلدسيص. وهس  

من قبي: املتمسا هللا. ومسن العل ساء مسن جسول نيلس  مثس: إمساي ا سرم  ك سا ،قلسهللا ا سن ترفسة يف التفسسري تنسد قولسهللا  عساىل (كتسب 
 تليسهللا وصسلم ك سا يف ر  م تل  ،فسهللا الرمحة) يف صورأي األ،عاي، ويمسهد لسهللا   سرر اصستع الهللا يف القسرآن وكسمي النسيب صسل  هللا

 ا ديث القدصي (فان نيكرل يف ،فسهللا نيكر هللا يف ،فسي). 
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وقولهللا (إ،  أ،ت تمي الغيوب) تلة لقولهللا ( علم ما يف ،فسي) ولذل  جيء ب(إن) املفيدأي التعلي:. وقد مجل فيهللا أر سل   

 ومجل الغيوب، وأداأي ا صتغراب. م كدا  و ريقة حصر، فذ ري الفص: أفاد ا صر، وإن، وصيغة ا صر، 
و عد أن  ربأ من أن ي ون أمر أمتهللا مبا اختلقوه ا،تق: فب  أ،هللا أمرهم  ع   نيلس  حسسب ا أمسره هللا  عساىل فقسال (مسا قلست  

هلسسم إ  مسسا أمسسر ين  سسهللا)، فقولسسهللا (مسسا قلسست هلسسم) ار قسساء يف اجلسسواب، فهسسو اصسستينناش مبنزلسسة اجلسسواب األول وهو(مسسا ي سسون يل أن 
) اأ...صر  هنا مبا قالهللا ألن ا صتفهاي تن مقالهللا. واملعىن: ما  اول  في ا قلت حد التبليغ ملا أمر ين  هللا، فاملوصول أقول

 وصلتهللا هو مقول (ما قلت هلم) وهو مفرد دال تل  مج:، فلذل  صح وقوتهللا منصواب  فع: القول. 
لسة (اتبسدوا هللا ريب ور  سم)  فسسريية ل(أمسر ين). واختسري و(أن) مفسرأي (أمر ين) ألن األمر فيهللا معىن القول دون حروفسهللا ومج 

(أمر ين) تل  (قلت يل) مبالغة يف األدب. وملا كان (أمر ين) متذ نا معىن القول كا،ت مجلة (اتبدوا هللا ريب ور  م) هي 
مسن مقسول هللا  عساىل أل،سهللا  املومور أبن يبلغهللا هلم فاهلل قال لهللا: ق: هلم اتبسدوا هللا ريب ور  سم. فعلس  هسذا ي سون (ريب ور  سم)

أمره أبن يقول هذه العبارأي ول ن ملا ترب تن نيل   فع: (أمر ين  هللا) صح  فسريه عرش (أن) التفسريية فالذي قالهللا تيس  
هسسو تسس  اللفسس  السسذي أمسسره هللا أبن يقولسسهللا. فسسم حاجسسة إىل مسسا   لسسف  سسهللا يف ال مسساش تلسس  أن صسساحب ا ،تصسساش جسسول 

فسري جرى تل  ح اية القول املومور  هللا ابملعىن، في ون هللا  عاىل قسال لسهللا: قس: هلسم أن يعبسدوا وجها آخر وهو أن ي ون الت
ر   ور م. فل ا ح اه تيس  قال: اتبدوا هللا ريب ور  م اه. وهسذا التوجيسهللا هسو المسا ل  س  أهس: العلسم حسج جعلسوا اويسة 

تطيسة يف  فسسري قولسهللا  عساىل (م نساهم يف األرض مسا ي  مثا    اية القول ابملعسىن. وأقسول: هسو اصستع ال فصسيح. فسال ا سن
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من ن ل م) يف صورأي األ،عاي إنيا أخرب  أ،  قلت لغا ب أو قي: لهللا أو أمر  أن يقال لهللا: فل  يف فصيح كمي العرب أن 
اه.  حت سسي األلفسسساظ املقولسسسة  عينهسسسا، فتهسسسيء  لفسسس  املدا بسسسة، ولسسس  أن  م ابملعسسسىن يف األلفسسساظ  سسسذكر تا سسسب دون خما بسسسة

 وتندي أ،هللا  عيف يف هذه اوية. 
مث  ربأ من  بعتهم فقال (وكنت تليهم شهيدا ما دمت فيهم) أي كنت مماهدا هلم ورقيبا مينعهم من أن يقولسوا مثس: هسذه  

 املقالة المنعاء. 
لي  خربا و(ما دمت) (ما) فيهللا ظرفية مصدرية، و(داي) اتمة    طلب منصواب، و(فيهم) متعلمل ب(دمت)، أي  ينهم، و  

ل(داي) تل  األظهر، ألن (داي) اليت  طلب خربا هي اليت يسراد منهسا ا صست رار تلس  فعس: معس  هسو مذس ون خربهسا، أمسا 
 هي هنا فهي مبعىن البقاء، أي ما  قيت فيهم، أي ما  قيت يف الد،يا. 

ألن مباشسسر الوفسساأي هسسو ملسس   ولسسذل  فسسرع تنسسهللا قولسسهللا (فل سسا  سسوفيتين كنسست أ،سست الرقيسسب تلسسيهم)، أي فل سسا قذسسيت  وفسسام، 
 املو . والوفاأي املو ، و وفاه هللا أما هللا، أي قذ   هللا و وفاه مل  املو  قبض روحهللا وأما هللا. 

 وقد  قدي نيل  تند قولهللا  عاىل (إل متوفي ) يف صورأي آل ت ران.  
 سمهلم، ولسذل  قسال (كنست واملعىن: أ،  ملسا  سوفيتين قسد صسار  الوفساأي حسا م  يسين و يسنهم فلسم ي سن يل أن أ، سر تلسيهم  

أ،سست الرقيسسب تلسسيهم)، فهسساء  ذسس ري الفصسس: السسدال تلسس  القصسسر، أي كنسست أ،سست الرقيسسب   أان إني ي يبسسمل  يسسين و سس  السسد،يا 
ا صسسال. واملعسسىن أ،سس   علسسم أمسسرهم و رصسس: إلسسيهم مسسن يهسسديهم مسسج شسسينت. وقسسد أرصسس: إلسسيهم حم سسدا صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم 

 أقص  وجوه ا هتداء إ متهم ما صي ون يف شو م يوي القيامة. وهداهم   : وجوه ا هتداء. و 
وقولهللا (وأ،ت تل  ك: شيء شهيد)  سذيي:، والسواو اتبا سية إني لسي  معطوفسا تلس  مسا  قسدي لسينم ي سون يف ح سم جسواب  

 (ملا). 
و أتلسم مبسا اساليهم  سهللا ألن وقولهللا (إن  عذ م فا م تبادخ وإن  غفر هلم فا،  أ،ت العزيز ا  يم) فوض أمرهم إىل هللا فهس 

 املقاي مقاي إمساخ تن إ داء رتبة لمدأي هول نيل  اليوي، وتاية ما ترض  هللا تيس  أ،هللا جول املغفرأي هلم رمحة منهللا  م. 
وقولهللا (فا،  أ،ت العزيز ا  يم) نيكر العزيز كناية تن كو،هللا يغفر تن مقدرأي، ونيكر ا  يم ملناصبتهللا للتفويض، أي احمل م  

 اي مبا يليمل  م. لألمور الع
    
 

 1239صفحة : 
 
(قال هللا هذا يوي ينفل الصسادق  صسدقهم هلسم جنسا   سري مسن حتتهسا األ سار خالسدين فيهسا أ سدا ر سي هللا تسنهم ور سوا   

 [) جواب تن قول تيس ، فلذل  فصلت اجل لة تل   ريقة ا وار. 119تنهللا نيل  الفول العنيم]
 حا ر ح   ري هذه املقاولة.  واإلشارأي إىل يوي القيامة وهو 
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ومجلسسة (ينفسسل الصسسادق  صسسدقهم) مذسساش إليهسسا (يسسوي)، أي هسسذا يسسوي ،فسسل الصسسدف. وقسسد قسسرأ تسسري انفسسل مسسن العمسسرأي (يسسوي)  
مذ وما   ة رفل أل،هللا خرب (هذا). وقرأه انفل مفتوحا تل  أ،هللا مبين تل  الفتح إل افتهللا إىل اجل لة الفعلية. وإ افة اصم 

  لة الفعلية  سوغ  ناءه تل  الفتح، فان كا،ت ما وية فالبناء أكثر، كقول النا غة:          الزمان إىل اجل
تل  ح  تا بت املميب تل  الصبا وإن كا،ت مذارتية فالبنساء واإلتسراب جسا زان ك سا يف هسذه اويسة، وهسو التحقيسمل.   

أصسسحا هللا حاصسس: يومينسسذ. وت سسوي الصسسادق  وإ سسافة النسسرش إىل اجل لسسة  قتذسسي أن مذسس و ا حيصسس: فيسسهللا، فنفسسل الصسسدف 
يمسس : الصسسدف الصسسادر يف نيلسس  اليسسوي والصسسادر يف السسد،يا، فنفسسل كليه سسا ينهسسر يومينسسذ؛ فومسسا ،فسسل الصسسادر يف السسد،يا فهسسو 
حصسول  وا سهللا، وأمسسا ،فسل الصسادر يف اوخسسرأي كصسدف املسسيح في سسا قالسهللا فهسو  ر سس  هللا تسن الصسادف أو  نسسب تذسبهللا تلسس  

 أي يف معىن اوية. الذي ي ذ هللا فم حري 
واملراد ب(الصادق ) الذين كان الصدف شعارهم ي يعدلوا تنهللا. ومن أول مرا ب الصدف صدف ا تتقاد أبن   يعتقسدوا  

ما هو خمالف ملا يف ،ف  األمر مما قاي تليهللا الدلي: العقلي أو المرتي. قال هللا  عاىل (ئ أيها الذين آمنوا ا قسوا هللا وكو،سوا 
  ). مل الصادق

ومعىن ،فل الصدف صاحبهللا يف نيل  اليسوي أن نيلس  اليسوي يسوي ا سمل فالصسادف ينتفسل فيسهللا  صسدقهللا، ألن الصسدف حسسن فسم  
ي ون لهللا يف ا مل إ  األ ر ا سن، خبمش ا ال يف تاي الد،يا تاي حصول ا مل والبا : فان ا مل قسد اسر  سرا لصساحبهللا 

ا أخسرب  سهللا عيسث لسو ي وسرب  سهللا ملسا أ لسل تليسهللا أحسد. وأمسا مسا يب سب تليسهللا مسن  تحريف النام للحقا مل، أو مب اخذ هللا تل  م
الثواب يف اوخرأي فسذل  مسن النفسل ا اصس: يف يسوي القيامسة. وقسد ا تلسي كعسب  سن مالس  ر سي هللا تنسهللا يف الصسدف مث رأى 

 حسن مغبتهللا يف الد،يا. 
فالصدف حسن واملدسرب تنسهللا حسسن في سون ،فعسا حمذسا ومعىن ،فل الصدف أ،هللا إن كان ا رب تن أمر حسن ار  بهللا املدرب  

وتليهللا جزاءان، ك ا يف قول تيس  (صبحا،  مسا ي سون يل أن أقسول مسا لسي  يل عسمل) إىل آخسره، وإن كسان ا سرب تسن أمسر 
قبسيح فسسان الصسسدف   يزيسسد املدسسرب تنسسهللا قبحسسا أل،سسهللا قسسد حصسس: قبيحسسا صسسواء أخسسرب تنسسهللا أي ي وسسرب، وكسسان لقبحسسهللا مسسستحقا أ سسرا 

ا مثلسسهللا. وينفسسل الصسسدف صسساحبهللا مر  سسب نيلسس  القبسسيح فينالسسهللا جسسزاء الصسسدف فيدسسف تنسسهللا  عسسض العقسساب مبسسا الداد مسسن قبيحسس
 وصا : اإلحسان إليهللا. 

ومجلسة (هلسسم جنسا ) مبينسسة جل لسة (ينفسسل) ابتتبسار أ سسا أك س: أحسسوال ،فسل الصسسدف. ومجلسة ( سسري مسن حتتهسسا األ سار) صسسفة  
 ر ي هللا تنهم ور وا تنهللا). ل(جنا ) و(خالدين) حال. وكذل  مجلة (

ومعىن (ر وا تنهللا) املسرأي ال املة مبا جالاهم  هللا من اجلنة ور وا،هللا. وأص: الر ا أ،سهللا  سد الغذسب، فهسو احملبسة وأ رهسا مسن  
اإلكراي واإلحسان. فر س  هللا مسستع : يف إكرامسهللا وإحسسا،هللا مثس: حمبتسهللا يف قولسهللا (حيسبهم). ور س  ا لسمل تسن هللا هسو حمبتسهللا 

 ملوه منهللا عيث   يبق  يف ،فوصهم متطلل. وحصول ما أ
 واصم اإلشارأي يف قولهللا (نيل ) لتعنيم املمار إليهللا، وهو اجلنا  والر وان.  
[)  سسذيي: مسس نين اب،تهسساء ال سسمي، ألن هسسذه 120(هلل ملسس  السسس اوا  واألرض ومسسا فسسيهن وهسسو تلسس  كسس: شسسيء قسسدير] 

ما  قدي من الرد تلس  النصسارى، و ذس نت أن مجيعهسا يف  صسرفهللا اجل لة مجعت تبودية ك: املوجودا  هلل  عاىل، فناصبت 
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 عاىل فناصبت ك ا  قدي من جزاء الصادق . وفيها معىن التفويض هلل  عاىل يف ك: مسا ينسزل، فآني،ست اب،تهساء ،سزول القسرآن 
يسة مسن معسىن التسسليم هلل تل  القول أبن صورأي املا دأي أخر ما ،زل، وابقباب وفاأي رصسول هللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم ملسا يف او

 وأ،هللا الفعال ملا يريد. 
 و قدمي اجملرور ابلمي مفيد للقصر أي لهللا   لغريه.  

    
 

 1240صفحة : 
 
وجيء ابملوصول (ما)يف قولهللا (وما فيهن) دون (من) ألن (ما) هي األص: يف املوصول املبهم فلم يعترب  غليسب العقسمء،   

تل  ك: شيء قسدير) للرتايسة تلس  الفا سلة املبنيسة تلس  حسرف   ينه سا حسرش مسد. (ومسا و قدمي اجملرور ب(تل ) يف قولهللا (
فيهن) تطسف تلس  (ملس ) أي هلل مسا يف السس اوا  واألرض، ك سا يف صسورأي البقسرأي (هلل مسا يف السس اوا  ومسا يف األرض) 

أن يقسسسال: هلل ملسسس  مسسسا يف  فيفيسسسد قصسسسرها تلسسس  كو سسسا هلل   لغسسسريه. ولسسسي  معطوفسسسا تلسسس  السسسس اوا  واألرض إني   حيسسسسن
الس اوا  واألرض ألن املل  يذاش إىل األقطار واوفاف واألماكن ك ا ح   هللا  عاىل (ألي  يل مل  مصر).ويذاش 

 إىل صاحب املل  ك ا يف قولهللا (تل  مل  صلي ان). ويقال: يف مدأي مل  اوشوري  أو الرومان. 
  سم هللا الرمحن الرحيم  
 صورأي ا ،عاي  
  هلذه السسورأي إ  هسذا ا صسم مسن تهسد رصسول هللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم. روى الطسربال  سسنده إىل تبسد هللا  سن ت سر: لي 

قال رصول هللا صل  هللا تليسهللا وصسلم :  ،زلست تلسي صسورأي األ،عساي مجلسة واحسدأي وشسيعها صسبعون ألفسا مسن املم  سة هلسم لجس: 
 ن تبام، وا ن مسعود، وأ،  ا ن مال ، وجسا ر  سن تبسد هللا، وأمسساء ابلتسبيح والتح يد  وورد تن ت ر  ن ا طاب، وا

  نت يزيد  ن الس ن،  س يتها يف كممهم صورأي األ،عاي. وكذل   بتت  س يتها يف املصاحف وكتب التفسري والسنة. 
ن ا سرث واأل،عساي ومسيت صورأي األ،عساي ملسا   سرر فيهسا مسن نيكسر لفس  األ،عساي صست مسرا  مسن قولسهللا: (وجعلسوا هلل ممسا نيرأ مس 

 ،صيبا إىل قولهللا إني وصاكم هللا  ذا). 
وهسي م يسسة اب  فسساف فعسن ا سسن تبسسام: أ سا ،زلسست مب سسة لسيم مجلسسة واحسسدأي، ك سا رواه تنسسهللا تطسساء، وت رمسة، والعسسويف، وهسسو  

السذين يسدتون املوافمل  سديث ا سن ت سر تسن رصسول هللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم املتقسدي آ،فسا. وروي أن قولسهللا  عساىل (و   طسرد 
ر م ابلغداأي والعمي) اوية ،زل يف مدأي حياأي أيب  الب، أي قب: صنة تمر من البعثة، فانيا صح كسان  سا طا لسسنة ،سزول 
هذه السورأي. وروى ال ل  تن ا سن تبسام: أن صست آئ  منهسا ،زلست ابملدينسة،  سمجل مسن قولسهللا (ومسا قسدروا هلل حسمل قسدره) 

قولهللا (ق:  عالوا أ : حري ر  م تلي م إىل قولهللا نيل م وصاكم  هللا لعل م  ذكرون). وتن إىل منته   مث آئ ، و مجل من 
 أيب جحيفة أن آية (ولو أ،نا ،زلنا إليهم املم  ة) مد،ية. 
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وقي: ،زلت آية (ومن أظلم ممن افبى تل  هللا كذاب أو قسال أوحس  ايل) اويسة ابملدينسة، ناء تلس  مسا نيكسر مسن صسبب ،زوهلسا  
: ،زلست آيسسة (السذين آ ينساهم ال تسساب يعرفو،سهللا) اويسسة، وآيسة (فالسذين آ ينسساهم ال تساب ي منسون  سسهللا) اويسة، كلتامهسسا اوم. وقيس:

ابملدينة  ناء تل  ما نيكر من أصباب ،زوهل ا ك ا صيوم. وقال ا ن العسريب يف أح ساي القسرآن تنسد قولسهللا  عساىل (قس:   أجسد 
كثسسر ،زلسست يسسوي ،سزول قولسسهللا  عسساىل (اليسسوي أك لسست ل سسم ديسسن م) اويسسة، أي صسسنة في سا أوحسسي إيل حمرمسسا) اويسسة أ سسا يف قسسول األ

تمر، فت ون هذه اوئ  مستثناأي من م ية السورأي أ قت  ا. وقال ا ن تطية يف  فسري قولهللا  عاىل (وما قدروا هللا حسمل 
ن ا صسار:   يصسح ،قسس: يف قسدره) اويسة مسن هسذه السسورأي. إن النقساش ح س  أن صسورأي األ،عساي كلهسا مد،يسة. ول سن قسال ا س

شيء ،زل من األ،عاي يف املدينة. وهذا هو األظهر وهسو السذي رواه أ سو تبيسد، والبيهقسي، وا سن مردويسهللا، والطسربال، تسن ا سن 
 تبام؛ وأ و الميخ تن أيب  ن كعب. 

 من ليلتهم. وتن ا ن تبام أ ا ،زلت مب ة مجلة واحدأي ودتا رصول اللهصل  هللا تليهللا وصلم ال تاب ف تبوها  
وروى صفيان الثوري، وشري  تسن أمسساء  نست يزيسد األ،صسارية: ،زلست صسورأي األ،عساي تلس  رصسول هللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم  

مجلة وهو يف مسري وأان آخذأي  زماي انقتهللا إن كاد  من  قلها لت سسر تنساي الناقسة. وي يعينسوا هسذا املسسري و  لمنسهللا تسري أن 
ء إىل رصول هللا صل  هللا تليهللا وصلم قب: ههر سهللا و  هسي معسدودأي فسي ن ات سل يف العقبسة الثا،يسة أمساء هذه   يعرش هلا جمي

حج يقال: إ ا لقيتهللا قب: اهلهرأي، وإمنا املعدودأي أمساء  نت ت رو  ن تدي. فحال هذا ا ديث تري   . ولعلهللا التب  فيهللا 
 قراءأي السورأي يف نيل  السفر أب ا ،زلت حينينذ. 

   
 

 1241صفحة : 
 
قالوا: وي  نزل من السور الطوال صورأي مجلة واحدأي تريها. وقد وقل مث: نيل  يف رواية شري  تسن أمسساء  نست يزيسد ك سا   

تل تهللا آ،فا، فلع: ح  ة إ،زاهلا مجلة واحدأي قطل  عل: املمرك  يف قوهلم (لو  ،زل تليهللا القرآن مجلة واحدأي).  ومهسا مسنهم 
ااب، فو،زل هللا صورأي األ،عاي. وهي يف مقدار كتاب من كتسبهم السيت يعرفو سا كاإلتيس: والز سور، أن  نهيم ،زولهللا يناكد كو،هللا كت

ليعل سسوا أن هللا قسسادر تلسس  نيلسس ، إ  أن ح  سسة  نهسسيم النسسزول أوىل ابملراتسساأي. وأيذسسا ليحصسس: اإلتهسسال مبدتلسسف أصسساليب 
قسسال قسسي   سسن خارجسسة يفدسسر مبسسا تنسسده مسسن  ال سسمي مسسن قصسسر و سسول و وصسس ، فسسان  سسول ال سسمي قسسد يقتذسسيهللا املقسساي، ك سسا

 الفذا :: وخطبة من لدن  طلل الم   إىل أن  غرب اأ  . 
 وقال أ و دؤاد  ن جرير األئدي ميد  خطباء إئد:           
 يرمون اب طب الطوال واترأي                      وحي املمحس  خيفسة الرقبساء  واتلسم أن ،سزول هسذه السسورأي مجلسة واحسدأي  

تلس  الصسسحيح   يناكسسد مسسا يسسذكر لسبعض آئوسسا مسسن أصسسباب ،زوهلسسا، ألن أصسباب ،سسزول  لسس  اوئ  إن كسسان  سسوادث قبسس: 
اهلهسسرأي فقسسد  ته سسل أصسسباب كثسسريأي يف مسسدأي قصسسريأي قبسس: ،سسزول هسسذه السسسورأي، في سسون ،سسزول  لسس  اوئ  مسسسببا تلسس   لسس  
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ة أ قت  سورأي األ،عاي ملناصبا . تل  أن أصباب النزول ا وادث، وإن كان  عد اهلهرأي جال أن   ون  ل  اوئ  مد،ي
   يلزي أن   ون مقار،ة لنزول آئ  أح امها فقد يقل السبب ويتوخر  مريل ح  هللا. 

وتل  القول األصح أ ا م ية فقد تد  هسذه السسورأي ا امسسة وا  سس  يف تسد ،سزول السسور. ،زلست  عسد صسورأي ا هسر  
 وقب: صورأي الصافا . 

آئوا ما سة وصسبل وصستون يف العسدد املسدل وامل سي، وما سة وسس  وصستون يف العسدد ال سويف، وما سة وأر سل وصستون يف وتدد  
 المامي والبصري. 

  
 أتراض هذه السورأي  
 ا تدأ  ةشعار النام أبن حمل ا  د لي  إ  هلل أل،هللا مبدع العواي جواهر وأترا ا فعلم أ،هللا املتفرد ابإلهلية. وإ طال   سري 

المسركاء مسسن األصسناي واجلسسن ة بسا  أ،سسهللا املتفسسرد خبلسمل العسساي جسواهره وأترا سسهللا، وخلسسمل اإل،سسان و،نسساي حيا سهللا ومو سسهللا ع  تسسهللا 
  عاىل وتل هللا، و  متل  آهلتهم  صرفا و  تل ا. 

 و نزيهللا هللا تن الولد والصاحبة. قال أ و إصحاف اإلصفرا يين يف صورأي األ،عاي ك: قواتد التوحيد.  
نة املعر   تن آئ  القرآن وامل ذ   ابلدين ا مل، ووديدهم أبن حيس:  سم مسا حس: ابلقسرون امل سذ   مسن قسبلهم وموت 

 وال افرين  نعم هللا  عاىل، وأ م ما يذرون ابإل، ار إ  أ،فسهم. 
 ووتيدهم مبا صيلقون تند ،زع أرواحهم، مث تند البعث.  
 يب صل  هللا تليهللا وصلم من  لب إظهار ا وارف و  ا. و سفيهللا املمرك  في ا اقبحوه تل  الن 
وإ طسسال اتتقسسادهم أن هللا لقسسنهم تلسس  تقيسسدأي اإلشسسراخ قصسسدا مسسنهم إلفحسساي الرصسسول صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم و يسسان حقيقسسة  

 مميينة هللا. 
 وإ با  صدف القرآن أبن أه: ال تاب يعرفون أ،هللا ا مل.  
ث، وحتقيمل أ،هللا واقل، وأ م يمهدون  عده العذاب، و تربأ منهم آهلتهم اليت تبدوها، واإلتاء تل  املمرك    ذيبهم ابلبع 

 وصيندمون تل  نيل ، ك ا أ ا    غين تنهم شيينا يف ا ياأي الد،يا، فا م   يدتون إ  هللا تند النوا ب. 
 هم. و ثبيت النيب صل  هللا تليهللا وصلم وأ،هللا   ي اخذ ةتراض قومهللا، وأمره ابإلتراض تن 
 و يان ح  ة إرصال هللا الرص:، وأ ا اإل،ذار والتبمري وليست وظيفة الرص: إخبار النام مبا يتطلبون تل هللا من املغيبا .  
 وأن  فا : النام ابلتقوى وا ،تساب إىل دين هللا.  
 وإ طال ما شرتهللا أه: المرخ من شرا ل الذمل.  
من الطيبا   : هي حرمان النف  من المهوا  اليت حتول    السنف   و يان أن التقوى ا مل ليست جمرد حرمان النف  

 و   ال  ال والتزكية. 
 و رب املث: للنيب مل قومهللا مبث: إ راهيم مل أ يهللا وقومهللا؛ وكان األ،بياء والرص: تل  نيل  املث: من  قدي منهم ومن  خر.  
 ال تاب تل  موص ، وأبن جعلها هللا خامتة األمم الصا ة. واملنة تل  األمة مبا أ،زل هللا من القرآن هدى هلم ك ا أ،زل  
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 و يان فذيلة القرآن ودين اإلصمي وما منح هللا ألهلهللا من مذاتفة ا سنا .  
 وختللت نيل  قوارع لل مرك ، و نويهللا ابمل من ، وامتنان  نعم اشت لت تليها خملوقا  هللا، ونيكر مفا ح الغيب.  
   
 

 1242صفحة : 
 
دسسر السدين: قسسال األصسوليون  أي تل سساء أصسول السسدين  : السسبب يف إ،زاهلسسا دفعسة واحسسدأي أ سا ممسست لة تلس  د  سس: قسال ف  

التوحيد والعدل والنبوءأي واملعاد وإ طال مذاهب املعطلس  وامللحسدين فسا،زال مسا يسدل تلس  األح ساي قسد   سون املصسلحة أن 
 يدل تل  تلم األصول فقد أ،زلهللا هللا مجلة واحدأي.  ينزلهللا هللا تل  قدر حاجاوم وعسب ا وادث، وأما ما

وهي أمجل صور القرآن ألحوال العرب يف اجلاهلية، وأشسدها مقارتسة جسدال هلسم واحتهساك تلس  صسفاهة أحسواهلم مسن قولسهللا  
 (وجعلوا هلل مما نيرأ من ا رث واأل،عاي ،صيبا)، وفي ا حرموه تل  أ،فسهم مما رلقهم هللا. 

أن ا سن تبسام قسال: إنيا صسرخ أن  علسم جهس: العسرب فساقرأ مسا فسوف الثم س  وما سة مسن صسورأي األ،عساي ويف صحيح البدساري  
 (قد خسر الذين قتلوا أو دهم صفها  غري تلم وحرموا ما رلقهم هللا افباء تل  هللا قد  لوا وما كا،وا مهتدين). 

 صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم تسسن ا سسن مسسسعود، وا سسن وورد  يف فذسس: صسسورأي األ،عسساي وفذسس: آئ  منهسسا روائ  كثسسريأي تسسن النسسيب 
 ت ر، وجا ر  ن تبد هللا، وأ،   ن مال ، وا ن تبام، وأمساء  نت يزيد. 

(ا  سد هلل السذي خلسسمل السس اوا  واألرض وجعسس: النل سا  والنسسور) مجلسة (ا  سسد هلل)  فيسد اصسستحقاف هللا  عساىل ا  سسد   
تعريف اجلن ، فدلت تل  اتصار اصتحقاف هذا اجلن  هلل  عساىل. وقسد وحده دون تريه أل ا  دل تل  ا صر. والمي ل
  قدي  يان نيل  مستو  يف أول صورأي الفاحتة. 

مث إن مجلة (ا  د هلل) هنا خرب لفنسا ومعسىن إني لسي  هنسا مسا يصسرش إىل قصسد إ،مساء ا  سد خبسمش مسا يف صسورأي الفاحتسة  
  ن جول يف هذه أن   ون إ،ماء معىن ي اد التوم:. أل،هللا تقب  قولهللا (إئخ ،عبد) إىل آخر السورأي، ف

فاملعىن هنا أن ا  د كلهللا   يستحقهللا إ  هللا، وهذا قصر إ ايف للرد تلس  املمسرك  السذين محسدوا األصسناي تلس  مسا ختيلسوه  
بس: لنسا العسزى من إصدا ها إليهم ،ع ا و،صرا و فريج كراب ، فقد قال أ و صفيان ح  ا،تصر هسو وفريقسهللا يسوي أحسد: اتس: ه

و  تزى ل م. واول أن ي ون قصرا حقيقيا تل  معىن ال  ال وأن محد تريه  عساىل مسن املنع س   سسامح أل،سهللا يف ا قيقسة 
واصسسطة صسسورية جلسسرئن ،ع سسة هللا تلسس  يديسسهللا. واملقصسسود هسسو هسسو، وهسسو السسرد تلسس  املمسسرك ، ألن األصسسناي    سسستحمل ا  سسد 

اهيم تليسهللا السسمي (ي  عبسد مسا   يسس ل و  يبصسر و  يغسين تنس  شسيينا). ولسذل  تقبست الصوري  لهللا ا قيقي ك ا قال إ ر 
 مجلة ا  د تل  تنيم خلمل هللا  عاىل إل لة (مث الذين كفروا  ر م يعدلون). 

ن واملوصول، يف حم: الصفة  صم اجلملة، أفاد مل صلتهللا التذكري  عنيم صفة ا لمل الذي تم الس اوا  واألرض وما فيه 
مسن اجلسواهر واألتسسراض. ونيلس  أوجسسز لفس  يف اصتحذسار تن سسة قسدرأي هللا  عسساىل. ولسي  يف التعريسف ابملوصسسولية هنسا إيسسذان 
 تعلي: اجل لة اليت نيكسر  قبلسهللا، إني ليسست اجل لسة إ،مسا ية ك سا تل ست. واجل لسة ا ربيسة    علس:، ألن ا سرب ح ايسة مسا يف 
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 وصاش الت هيد لقولهللا  عد (مث الذين كفروا  ر م يعدلون). الواقل فم حاجة لتعليلهللا. فاملقصود من األ
 
ومجل (الس اوا ) أل ا تواي كثريأي، إني كس: كوكسب منهسا تساي مسستق: تسن تسريه، ومنهسا ال واكسب السسبعة املمسهورأي املعسرب  

 رض يف القرآن مجعا. تنها يف القرآن ابلس اوا  السبل في ا ،رى. وأفرد األرض أل ا تاي واحد، ولذل  ي ايء لف  األ
   
 

 1243صفحة : 
 
وقولسسهللا (وجعسس: النل سسا  والنسسور) أشسسار يف ال مسساش أن (جعسس:) إنيا  عسسدى إىل مفعسسول واحسسد فهسسو مبعسسىن أحسسدث وأ،مسسو   

فيقارب مرادفة معىن (خلمل). والفرف  ينسهللا و س  (خلسمل)؛ فسان يف ا لسمل ممحنسة معسىن التقسدير، ويف اجلعس: ممحنسة معسىن 
 كون اجملعول خملوقا ألج: تريه أو منتسبا إىل تريه، فيعسرش املنتسسب إليسهللا مبعو،سة املقساي. فالنل سا  والنسور ا ،تساب، يعين

ملا كاان تر   كان خلقه ا   وينسا لت يسف موجسودا  السس اوا  واألرض   سا. ويعسرش نيلس   سذكر (النل سا  والنسور) 
  واألرض، ولفس  اجلعس: للنل سسا  والنسور، ومنسهللا قولسسهللا تقسب نيكسر (السس اوا  واألرض )، وابختيسسار لفس  ا لسمل للسسس اوا
الزوك وهو األ،ث  مرات  يف إااده أن ي ون    لة  � عاىل (هو الذي خلق م من ،ف  واحدأي وجع: منها لوجها) فان

م  لمل الذكر، ولذل  تقبهللا  قولهللا (ليس ن إليهسا) وا لسمل أتسم يف اإل سمف ولسذل  قسال  عساىل يف آيسة أخسرى (ئ أيهسا النسا
 ا قوا ر  م الذي خلق م من ،ف  واحدأي وخلمل منها لوجها) ألن ك:   وين   ولو من  قدير و،ناي. 

وخص ابلذكر مسن اجلسواهر واألتسراض تر س  تني س ، ومهسا: النل سا  والنسور فقسال (وجعس: النل سا  والنسور)  صستواء  
حصسلت اإلشسسارأي إىل جنسسي املدلوقسسا  مسن جسسواهر مجيسل النسام يف إدراكه سسا والمسعور   سسا. و سذكر هسسذه األمسور األر عسسة 

وأتراض. فالتفرقة    فع: (خلمل) وفع: (جع:) هنا معدود من فصاحة ال ل ا . وإن ل : كل ة مل صساحبتها مقامسا، 
وهسسو مسسا يسسس   يف تسسرش األدابء  رشسساقة ال ل سسة ففعسس: (خلسسمل) أليسسمل ةاسساد السسذوا ، وفعسس: (جعسس:) أليسسمل ةاسساد أتسسراض 

 ا و،نامها. الذوا  وأحواهل
وا قتصسار يف نيكسر املدلوقسسا  تلس  هسذه األر عسسة  عسريض ة طسسال تقا سد كفسار العسسرب فسا م  سيم ممسسرك  وصسا ينة وجمسسوم  

و،صسارى، وكلهسسم قسسد أ بتسسوا آهلسة تسسري هللا؛ فاملمسسركون أ بتسسوا آهلسة مسسن األرض، والصسسا ينة أ بتسسوا آهلسة مسسن ال واكسسب السسس اوية، 
أو تيسسس  ومسسرمي ومهسسا مسسن املوجسسودا  األرض يسسة، واجملسسوم وهسسم املا،ويسسة أهلسسوا النسسور والنل سسة،  والنصسسارى أ بتسسوا إهليسسة تيسسس 

 فالنور إلهللا ا ري والنل ة إلهللا المر تندهم. 
 فوخربهم هللا  عاىل أ،هللا خالمل الس اوا  واألرض، أي مبا فيهن، وخالمل النل ا  والنور.   
ا من األتراض إمياء و عريذا عايل املدا ب  ابوية من كفر فريمل وإميسان مث أن يف إيثار النل ا  والنور ابلذكر دون تريمه 

فريمل، فون ال فر يمبهللا النل سة أل،سهللا ا،غ سام يف جهالسة وحسريأي، واإلميسان يمسبهللا النسور أل،سهللا اصستبا،ة اهلسدى وا سمل. قسال  عساىل 
ن النل سسة صسسا قة النسسور، فسسان النسسور (وسسرجهم مسسن النل سسا  إىل النسسور). وقسسدي نيكسسر النل سسا  مراتسساأي للب سسب يف الوجسسود أل
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حص:  عد خلمل الذوا  املذيينة، وكا،ت النل ة تامة. وإمنا مجل (النل ا ) وأفسرد (النسور) ا باتسا لمصستع ال، ألن لفس  
(النل ا ) ابجل ل أخف، ولف  (النور) ابإلفراد أخف، ولسذل  ي يسرد لفس  (النل سا ) يف القسرآن إ  مجعسا وي يسرد لفس  

 مفسسردا. ومهسسا معسسا دا ن تلسس  اجلسسن ، والتعريسسف اجلنسسسي يسسستوي فيسسهللا املفسسرد واجل سسل فلسسم يبسسمل لمخسستمش صسسبب (النسسور) إ 
   باع ا صتع ال، خمفا ملا يف ال ماش. 

[) تطفسست مجلسسسة (مث السسذين كفسسسروا  سسر م يعسسسدلون) تلسس  مجلسسسة (ا  سسد هلل السسسذي خلسسسمل 1(مث السسذين كفسسسروا  سسر م يعسسسدلون] 
للباخي الر يب الدال تل  أن ما  عدها يتذ ن معىن من ،وع ما قبلهللا، وهو أهم يف اب هللا. ونيل  شون الس اوا ). ش(مث) 

(مث) إنيا ورد  تا فسسة مجلسسة تلسس  أخسسرى، فسسان تسسدول املمسسرك  تسسن تبسسادأي هللا مسسل تل هسسم أب،سسهللا خسسالمل األشسسياء أمسسر تريسسب 
 فيهم أتهب من تل هم  ذل . 

عهم تسسدا املا،ويسسة يعبفسسون أبن هللا هسسو ا سسالمل واملسسد ر لل سسون، ولسسذل  قسسال هللا وا هسسة انهذسسة تلسس  السسذين كفسسروا ألن مجسسي 
  عاىل (أف ن ولمل ك ن   ولمل أفم  ذكرون). 

وا سسرب مسسستع : يف التعهيسسب تلسس  وجسسهللا ال نايسسة  قرينسسة موقسسل (مث) ود لسسة املذسسارع تلسس  التهسسدد، فالتعهيسسب مسسن شسسون  
مسسن شسسو م يف أ سسم ي يهتسسدوا إىل ا سسالمل وتبسسدوا  عسسض خملوقا سسهللا. فسساملراد ب(السسذين   املمسسرك  ظسساهر وأمسسا املا،ويسسة فالتعهيسسب

كفروا) ك: من كفر ة با  إلهللا تري هللا  عاىل صواء يف نيل  من جعس: لسهللا شسري ا مثس: ممسركي العسرب والصسا ة ومسن خسص 
 رآن إ مف الذين كفروا تل  املمرك . تري هللا ابإلهلية كاملا،وية. وهذا املراد دلت تليهللا القرينة وإن كان تالب ترش الق

   
 
 

 1244صفحة : 
 
ومعىن (يعدلون) يسوون. والعدل: التسوية.  قول: تدلت فمان  فمن، إنيا صويتهللا  هللا، ك ا  قدي يف قولهللا (أو تدل نيل    

 صياما)، فقولهللا ( ر م) متعلمل ب(يعدلون) و  يصح  عليقهللا ب(الذين كفروا) لعدي ا اجة إىل نيل . 
ذش مفعول (يعدلون)، أي يعدلون  ر م تريه وقد تلم ك: فريمل مسانيا تسدل ابهلل. واملسراد يعدلو،سهللا ابهلل يف اإلهليسة، وإن  وح 

كسان  عذسهم يعسبش أبن هللا أتنسم ك سسا كسان ممسركوا العسرب يقولسسون: لبيس    شسري  لس  إ  شسسري ا هسو لس  متل سهللا ومسسا 
  ا  ن والرو  القدم. مل . وك ا قالت الصا ينة يف األروا ، والنصارى يف

ومعىن التعهيب تاي يف أحسوال السذين ادتسوا اإلهليسة لغسري هللا  عساىل صسواء فسيهم مسن كسان أهسم لمصستد ل والننسر يف خلسمل  
الس اوا  واألرض ومن ي ي ن أهم لذل ، ألن حم: التعهيب أ،هللا ولقهم وولمل معبوداوم فم يهتدون إليهللا  : ووتلقون 

 علوي أن التعهيب من شو م متفاو  تل  حسب  فاو  كفرهم و مهلم. إهلية تريه. وم
[) اصستينناش لغسرض آخسر للتعهيسب 2(هول الذي خلق سم مسن  س  مث قذس  أجسم وأجس: مسس   تنسده ومث أ،ستم متسبون] 

مسسا ي مسن حسال املمسرك  إني أ، سروا البعسث، فا،سهللا نيكسرهم ا تسداء خبلسمل السس اوا  واألرض، وتهسب مسن حساهلم يف  سسويتهم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ولمل الس اوا  و  األرض ابهلل  عاىل يف اإلهلية. مث نيكرهم خبلقهم األول، وتهب من حساهلم كيسف مجعسوا  س  ا تسباش 
 أبن هللا هو خالقهم ا لمل األول ف يف ميبون يف ا لمل الثال. 

فيسد اجل لسة القصسر يف ركسين وأم  ذ ري (هو) يف قولسهللا (هسو السذي خلق سم) ليحصس:  عريسف املسسند واملسسند إليسهللا معسا، فت  
اإلصسسسناد ويف متعلقهسسسا، أي هسسسو خسسسالق م   تسسسريه، مسسسن  سسس    مسسسن تسسسريه، وهسسسو السسسذي قذسسس  أجسسسم وتنسسسده أجسسس: مسسسس   
فينسسسحب ح سسم القصسسر تلسس  املعطسسوش تلسس  املقصسسور. وا سسال السسذي اقتذسس  القصسسر هسسو حسسال إ، سسارهم البعسسث أل سسم ملسسا 

أ، سر ا لسمل األول إني   فسرف  س  ا لقس   س: اإلتسادأي يف متعسارش الصسا،ع  أيسسر  أ، روه وهو ا لمل الثال ،زلوا منزلسة مسن 
ك ا قال  عساىل (وهسو السذي يبسدأ ا لسمل مث يعيسده وهسو أهسون تليسهللا) وقسال (أفعيينسا اب لسمل األول  س: هسم يف لسب  مسن خلسمل 

(هللا السذي خلق سم مث رلق سم مث جديد). والقصسر أفساد ،فسي مجيسل هسذه الت وينسا  تسن تسري هللا مسن أصسنامهم، فهسو كقولسهللا 
 مييت م مث حييي م ه: من شركا  م من يفع: من نيل م من شيء). 

 وا طاب يف قولهللا (خلق م) موجهللا إىل الذين كفروا، ففيهللا التفا  من الغيبة إىل ا طاب لقصد التو يخ.  
مل الثال، أل م اصتبعدوا أن يعاد خلمل ونيكر مادأي ما منهللا ا لمل  قولهللا (من   ) إلظهار فساد اصتد هلم تل  إ، ار ا ل 

اإل،سسسان  عسسد أن صسسار  سسرااب. و  سسرر  ح ايسسة نيلسس  تسسنهم يف القسسرآن، فقسسد اتبفسسوا أب سسم يصسسريون  سسرااب  عسسد املسسو ، وهسسم 
يعبفون أب م خلقوا من  راب، ألن نيل  مقرر    النام يف صا ر العصور، فاصتدلوا تل  إ، ار البعث مبا هو جدير أبن 

اصتد   تل  إم ان البعث، ألن مصريهم إىل  راب يقرب إتادأي خلقهم، إني صاروا إىل مادأي ا لمل األول، فلذل  ي ون 
قال هللا هنا (هو الذي خلق م من   ) وقال يف آئ  ا تتبار  عهيب   وينهللا (إان خلقنا اإل،سان من ،طفسة أممساك)، 

 وأمثال نيل . 
م  تلم اجلدل القول ابملوجب، واملنبهللا تليهللا من خطو اصستد هلم يسس   فسساد وهذا القد  يف اصتد هلم يس   يف اصط 

 الو ل. 
ومعىن (خلق م من   ) أ،هللا خلمل أص: النام وهو البمر األول من   ، ف ان ك: البمر راجعا إىل ا لمل من الط ،  

) أي اإل،سسان املتناصس: مسن فلذل  قسال (خلق سم مسن  س ). وقسال يف مو سل آخسر (إان خلقنسا اإل،سسان مسن ،طفسة أممساك
 أص: البمر. 

و(مث) للب يب واملهلة تا فة فع: (قذ ) تل  فع: (خلمل) فهو تطسف فعس: تلس  فعس: ولسي  تطسف مجلسة تلس  مجلسة.  
واملهلسسة هنسسا ابتتبسسار التوليسسل، أي خلسسمل كسس: فسسرد مسسن البمسسر مث قذسس  لسسهللا أجلسسهللا، أي اصسستوفاه لسسهللا، ش(قذسس ) هنسسا لسسي  مبعسسىن 

جس: مقسارن للدلسمل أو صسا مل لسهللا ولسي  متسوخرا تنسهللا ول سن (قذس ) هنسا مبعسىن (أو ) أجس: كس: خملسوف  (قدر) ألن  قسدير األ
 كقولهللا (فل ا قذينا تليهللا املو )، أي أمتناه. ول  أن  ع: (مث) للباخي الر يب. 
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ن د لسسة  نهيسسة األجسس: تلسس  وإمنسسا اختسسري هنسسا مسسا يسسدل تلسس   نهيسسة أجسس: كسس: خملسسوف مسسن  سس  دون أن يقسسال  إىل أجسس:، أل  
إم ان ا لمل الثال، وهو البعث، أو ح من د لة  قسدير األجس:، ألن التقسدير خفسي والسذي يعرفسهللا النسام هسو ا،تهساء أجس: 

 ا ياأي، وألن ا،تهاء أج: ا ياأي مقدمة للحياأي الثا،ية. 
بون). وفا سدأي هسسذا ا تسباض إتسسمي ومجلسة (وأجس: مسسس   تنسده) معب سة  سس  مجلسة (مث قذسس  أجسم). ومجلسة (مث أ،سستم متس 

 ا لمل أبن هللا تاي آجال النام ردا تل  قول املمرك  (وما يهل نا إ  الدهر). 
وقد خولفت كثرأي ا صتع ال يف  قدمي ا رب النرش تل  ك: مبتسدأ ، سرأي موصسوفة، تسو قولسهللا  عساىل (ويل ،عهسة واحسدأي)،  

فلسسم يقسسدي النسسرش يف هسسذه اويسسة إلظهسسار ا هت سساي ابملسسسند إليسسهللا حيسسث حسسج قسسال صسساحب ال مسساش: إ،سسهللا ال سسمي السسسا ر، 
 خولف ا صتع ال الغالب من  خريه فصار  ذا التقدمي  ن ريه مفيدا ملعىن التعنيم، أي وأج: تنيم مس   تنده. 

 وقت. ومعىن (مس  ) مع ، ألن أص: الس ة العممة اليت يتع   ا املعلم. والتعي  هنا  عي  ا د وال 
والعندية يف قولهللا (تنده) تندية العلم، أي معلوي لهللا دون تريه. فاملراد  قولهللا (وأج: مس  ) أج:  عث النام إىل ا مر،  

فسان إتسادأي الن سرأي  عسد ، سرأي يفيسد أن الثا،يسة تسري األول ى، فصسار: املعسىن مث قذس  ل سم أجلس : أجسم  عرفسون مد سهللا مبسو  
هللا. فسساملراد ابألجسس: األول ت سسر كسس: إ،سسسان، فا،سسهللا يعل سسهللا النسسام تنسسد مسسو  صسساحبهللا، صسساحبهللا، وأجسسم معسس  املسسدأي يف تلسسم 

فيقولون: تاش كذا وكذا صسنة، وهسو وإن كسان تل سهللا   يتحقسمل إ  تنسد ا،تها سهللا ف سا هسو إ  تلسم حاصس: ل ثسري مسن النسام 
 ابملقايسة. واألج: املعلوي وإن كان قد ا،ته  فا،هللا يف األص: أج: ممتد. 

ألج: الثال ما    مو  ك: أحد و   يسوي البعسث السذي يبعسث فيسهللا مجيسل النسام، فا،سهللا   يعل سهللا يف السد،يا أحسد واملراد اب  
و  يعل و،سهللا يسوي القيامسة، قسال  عساىل (ويسوي تمسرهم كسون ي يلبثسوا إ  صساتة مسن النهسار يتعسارفون  يسنهم)، وقسال (ويسوي  قسوي 

 الساتة يقسم اجملرمون ما لبثوا تري صاتة). 
وقولهللا (مث أ،تم متبون) تطفت تلس  مجلسة (هسو السذي خلق سم مسن  س )، فحسرش (مث) للباخسي السر يب كغالسب وقوتهسا يف  

تطف اجل :  ،تقال من خرب إىل أتهب منسهللا، ك سا  قسدي يف قولسهللا  عساىل (مث السذين كفسروا  سر م يعسدلون)، أي فالتعهيسب 
 ول وابملو . حقيمل ممن ميبون يف أمر البعث مل تل هم اب لمل األ

 واملدا ب  قولهللا (أ،تم متبون) هم املمركون. وجيء ابملسند إليهللا   ريا ابرلا للتو يخ.  
وا مباء الم  والسبدد يف األمسر، وهسو  سولن ا فتعسال، ممستمل مسن املريسة   سسر املسيم اصسم للمس ، وي يسرد فعلسهللا إ   سزئدأي  

 التاء، وي يس ل لهللا فع: جمرد. 
ون) لنهسسوره مسسن املقسساي، أي متسسبون يف إم سسان البعسسث وإتسسادأي ا لسسمل. والسسذي دل تلسس  أن هسسذا هسسو وحسسذش متعلسسمل (متسسب  

امل اري فيهللا قولهللا (خلق م من    مث قذ  أجم وأج: مس   تنده) إني لو  قصد التسذكري  سدلي: إم سان البعسث ملسا كسان 
 ذكر. لذكر ا لمل من الط  ونيكر األج: األول واألج: الثال مرجح للتدصيص ابل

[) تطف تل  قولهللا (هو الذي خلق م من 3(وهو هللا يف الس اوا  ويف األرض يعلم صركم وجهركم ويعلم ما   سبون] 
   ) أي خلق م وي يه : مراقبت م، فهو يعلم أحوال م كلها. 
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عسسد حسسسرش فالذسس ري مبتسسدأ تا سسسد إىل اصسسم اجلملسسة مسسسن قولسسهللا (ا  سسسد هلل) ولسسي   سس ري فصسسس: إني   يقسسل  سس ري الفصسسس:   
العطسف. وقولسهللا (هللا) خسرب تسسن املبتسدأ. وإني كسان املبتسدأ  سس ريا تا سدا إىل اصسم هللا ي ي سن املقصسسود اإلخبسار أبن هسذا السسذي 
خلمل وقذ  هو هللا إني قسد تلسم نيلس  مسن معساد الذس ا ر، فتعس  أن ي سون املقصسود مسن اإلخبسار تنسهللا أب،سهللا هللا معسىن يفيسده 

هة لألخبار املا ية ا تداء من قولهللا (ا  د هلل الذي خلمل) فنبهللا تل  فساد اتتقاد السذين املقاي، ونيل  هو أن ي ون كالنتي
أ بتوا اإلهلية لغري هللا ومحدوا أهلتهم أب،هللا خالمل األكسوان وخسالمل اإل،سسان ومعيسده، مث أتلسن أ،سهللا املنفسرد ابإلهليسة يف السس اوا  

السر واجلهر، وتريه   إحسام لهللا فذم تن العق: فذم تن  ويف األرض ؛ إني   خالمل تريه ك ا  قرر آ،فا. وإني هو تاي
 أن ي ون تاملا. 

وملا كان اصم اجلملة معروفا تندهم   يلتب   غريه صار قولسهللا (وهسو هللا) يف معسىن املوصسوش  سذه الصسفا  هسو صساحب  
 هذا ا صم   تريه. 
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ون املسسستفاد مسسن مجلسسة القصسسر، أو مبسسا يف (ا  سسد هلل) مسسن معسسىن ا ،فسسراد وقولسسهللا (يف السسس اوا  ويف األرض ) متعلسسمل ابل سس  

ابإلهليسسة، ك سسا يقسسول مسسن يسسذكر جسسوادا مث يقسسول: هسسو حسساث يف العسسرب، وهسسذا لقصسسد التنصسسيص تلسس  أ،سسهللا   يمسساركهللا أحسسد يف 
 صفا هللا يف ال ا نا  كلها. 

  فصسلت، أل سا  تنسزل منهسا منزلسة التوكيسد ألن ا،فسراده وقولهللا (يعلم صركم وجهركم) مجلة مقسررأي ملعسىن مجلسة (وهسو هللا)ولسذل 
 ابإلهلية يف الس اوا  و يف األرض مما يقتذي تل هللا أبحوال  عض املوجودا  األر ية. 

و  اسول  عليسمل (يف السسس اوا  ويف األرض ) ابلفعس: يف قولسهللا (يعلسسم صسركم) ألن صسر النسسام وجهسرهم وكسسبهم حاصسس: يف  
 ف ن قدر نيل  فقد أخطو خطو خفيا.  األرض خاصة دون الس اوا ،

ونيكسسر السسسر ألن تلسسم السسسر دليسس: ت سسوي العلسسم، ونيكسسر اجلهسسر  صسستيعاب ،سسوتي األقسسوال. واملسسراد ب( مسسا   سسسبون) مجيسسل  
 ا تتقادا  واألت ال من خري وشر فهو  عريض ابلوتد والوتيد. 

ن هذا ا طاب، أل،هللا  عليم وإيقاظ ابلنسبة إليهم وا طاب جل يل السامع ؛ فدخ: فيهللا ال افرون، وهم املقصود األول م 
 و ذكري ابلنسبة إىل امل من . 

[) هذا ا،تقال إىل كفران املمرك  يف   ذيبهم رصسالة حم سد 4(وما   يهم من آية من آئ  ر م إ  كا،وا تنها معر  ] 
ابهلل يف اإلهليسة، وقسد تطسف ألن األمسرين  صل  هللا تليهللا وصلم  عد أن أقي ت تليهم ا هة  سبطمن كفسرهم يف أمسر المسرخ

من أحوال كفرهم وألن الذي محلهم تل    ذيب الرصول صل  هللا تليهللا وصلم هو دتو سهللا إئهسم إىل التوحيسد، ف سن أجلسهللا 
 ،مو النزاع  ينهم و ينهللا ف ذ وه وصولوه اوئ  تل  صدقهللا. 
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لتسهللا  س ا ر ا طساب يف اويسة السيت قبلهسا، ففسي العسدول و  ا ر مجل الغا ب  مراد منها املمركون الذين هسم  عسض مسن ت  
تسسن ا طسساب إىل الغيبسسة ابلنسسسبة إلسسيهم التفسسا  أوجبسسهللا  مسسهريهم  سسذا ا سسال السسذميم،  نصيصسسا تلسس  نيلسس ، وإترا سسا تسسسن 
خطا م، ومتحيذسا للدطساب لل س من ، وهسو مسن أحسسن ا لتفسا ، ألن ا لتفسا  حيسسنهللا أن ي سون لسهللا مقستض لا سد تلس  

ل سسمي مسن أصسسلوب إىل أصسسلوب املسراد منسسهللا  ديسسد ،مسال السسسامل. و  سسون السواو اصسستيننافية ومسسا  عسدها كممسسا مسسستو،فا ،قس: ا
 ا تدا يا. 

واصسستع : املذسسارع يف قولسسهللا (  سسيهم) للد لسسة تلسس  التهسسدد وإن كسسان هسسذا اإل يسسان ما سسيا أيذسسا  قرينسسة املذسسي يف قولسسهللا (إ    
 كا،وا). 

 إليهم وحتديهم  ا، فمبهللا البلوغ مبهيء اجلا ي، كقول النا غة:          واملراد ة يا ا  لوتها  
أاتل أ يت اللعن أ،  ملتين وحذش ما يدل تل  اجلا،ب املوم منهللا لنهوره من قولهللا (من آئ  ر م)، أي ما   يهم من   

 تند ر م آية من آئ هللا إ  كا،وا تنها معر  . 
النفي لقصد ت وي أ،واع اوئ  اليت أ ت و م. و(من) اليت يف قولهللا (مسن آئ  ر سم) و(من) يف قولهللا (من آية) لتوكيد  

 بعيذية. واملراد  قولهللا (من آيسة) كس: د لسة  سدل تلس  ا،فسراد هللا  عساىل ابإلهليسة. مسن نيلس  آئ  القسرآن السيت إلتهالهسا هلسم  
وحدا،يسسة. وكسسذل  معهسسزا  الرصسسول تليسسهللا كا،سست د  سس: تلسس  صسسدف الرصسسول صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم في سسا أخسسرب  سسهللا مسسن ال

 الصمأي والسمي مث: ا،مقاف الق ر. و قدي معىن اوية تند قولهللا  عاىل (والذين كفروا وكذ وا آبئ نا) يف صورأي البقرأي. 
وإ افة الرب إىل   ري (هم) لقصد التسهي: تليهم ابلعقوف  سمل العبوديسة، ألن مسن حسمل العبسد أن يقبس: تلس  مسا ع يسهللا  

هللا وتل  من ع يهللا يقول لهللا: إل مرص: إلي  من ر  ، مث يتوم: ويننر، ولي  من حقسهللا أن يعسرض تسن نيلس  إني لعلسهللا من ر 
 يعرض ت ا إن  ملهللا تلم أ،هللا من تند ر هللا. 

 وا صتثناء مفرغ من أحوال حمذوفهللا.  
للد لسسة تلسس  أن هسسذا  ومجلسسة (كسسا،وا تنهسسا معر سس ) يف مو سسل ا سسال. واختسسري اإل يسسان يف خسسرب كسسان  صسسيغة اصسسم الفاتسس: 

اإلتسسراض متحقسسمل مسسن د لسسة فعسس: ال سسون، ومتهسسدد مسسن د لسسة صسسيغة اصسسم الفاتسس: ألن املمسستقا  يف قسسوأي الفعسس: املذسسارع. 
 وا صتثناء دل تل  أ م ي ي ن هلم حال إ  اإلتراض. 

ل دسسرب املعسسرض تسسن وإمنسسا ينمسسو اإلتسسراض تسسن اتتقسساد تسسدي جسسدوى الننسسر والتومسس:، فهسسو دليسس: تلسس  أن املعسسرض م سسذب ل 
 مساتهللا. 
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وأصس: اإلتسسراض صسرش الوجسسهللا تسسن الننسر يف المسسيء. وهسو هنسسا جمسسال يف إابء املعرفسة، فيمسس : املعسىن ا قيقسسي ابلنسسسبة إىل   

اوئ  املبصسسرا  كا،مسسقاف الق سسر، ويمسس :  سسرخ ا صسست اع للقسسرآن، ويمسس : امل سسا رأي تسسن ا تسسباش ةتهسساله وكو،سسهللا حقسسا 
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بة للسسذين يسسست عون القسسرآن وي ا رو،سسهللا، ك سسا اسس  يف قولسسهللا (ومسسنهم مسسن يسسست ل إليسس ). و قسسدمي اجملسسرور للرتايسسة تلسس  ابلنسسس
 الفاصلة. 

[) الفساء فصسيحة تلس  األظهسر أفصسحت تسن  5(فقد كذ وا اب مل ملا جاءهم فسوش ع سيهم أ،بساء مسا كسا،وا  سهللا يسستهز ون] 
 )، أي إنيا  قرر هذا اإلتراض  بت أ م كذ وا اب مل ملا جاءهم من تند كمي مقدر ،مو تن قولهللا (إ  كا،وا تنها معر 

هللا، فان اإلتراض تممة تل  الت ذيب، ك ا قدمتهللا آ،فا، ف ا  عد فاء الفصيحة هو اجلزاء. ومعنساه أن مسن املعلسوي لألمسم 
أتر سوا تسن آئ  هللا فقسد  بست أ سم  صوء تواقسب السذين كسذ وا اب سمل اوم مسن تنسد هللا فل سا  قسرر يف اويسة السسا قة أ سم 

كسسذ وا اب سسمل السسوارد مسسن هللا، ولسسذل  فسسرع تليسسهللا قولسسهللا (فسسسوش ع سسيهم أ،بسساء مسسا كسسا،وا  سسهللا يسسستهز ون)  كيسسدا لوتسسد املسس من  
ابلنصر وإظهار اإلصمي تل  السدين كلسهللا وإ،سذار لل مسرك  أبن صسيح:  سم مسا حس: ابألمسم السذين كسذ وا رصسلهم ممسن ترفسوا 

 ومثود وأصحاب الرم.  مث: تاد
و ذا التقدير ي   ن حاجة إىل جع: الفاء  فريعا حمذا وجع: ما يعدها تلة جلسزاء حمسذوش مسدلول تليسهللا  علتسهللا ك سا هسو   

ظسساهر ال مسساش، وهسسي مذسس ون (فقسسد كسسذ وا) أبن يقسسدر: فسسم  عهسسب فقسسد كسسذ وا ابلقسسرآن، ألن مسسن قسسدر نيلسس  أومهسسهللا أن 
ئ  السسيت أتر سسوا تنهسسا مسسا تسسدا آيسسة القسسرآن. وهسسذا ختصسسيص لع سسوي قولسسهللا (مسسن آيسسة)  سسم   سسذيبهم املسسراد هسسو   سسذيبهم ابو

خمصص، فان القرآن من مجلة اوئ   : هو املقصود أو ، وقسد تل ست أن (فقسد كسذ وا) هسو اجلسزاء وأن لسهللا موقعسا تني سا 
(من آئ  ر م) ما تدا القرآن. وهو من  متة اإلاال، تل  أن نيل  التقدير يقتذي أن ي ون املراد من اوئ  يف قولهللا 

 ختصيص   يناصب مقاي كون القرآن أتن ها. 
 والفاء يف قولهللا (فسوش) فاء التسبب تل  قولهللا (كذ وا اب مل)، أي يب ب تل  نيل  إصا تهم مبا  وتدهم  هللا هللا.  
وا صسسسول تلسسس  صسسسبي: وحسسسرش التسسسسويف هنسسسا لتوكيسسسد حصسسسول نيلسسس  يف املسسسستقب:. واصسسستع : اإل يسسسان هنسسسا يف اإلصسسسا ة  

ا صتعارأي. واأل،باء مجل ،با، وهو ا رب الذي لهللا أمهية. وأ لمل النبو هنسا تلس  حتقيسمل مذس ون ا سرب، كقولسهللا  عساىل (ولستعل ن 
 ،بوه  عد ح )، أي حتقمل ،بينهللا، ألن النبو ،فسهللا قد تلم من قب:. 

 آئ  هللا هزؤا) فان القرآن ممست : تلس  وتيسدهم و(ما كا،وا  هللا يستهز ون) هو القرآن، كقولهللا  عاىل (نيل م أب، م اختذث 
 عسسسذاب السسسد،يا ابلسسسسيف، وتسسسذاب اوخسسسرأي. فتلسسس  أ،بسسساء أ،بسسسوهم  سسسا ف سسسذ وه واصسسستهزؤا  سسسهللا فتوتسسسدهم هللا أبن  لسسس  األ،بسسساء 

لقسرآن صيصيبهم مذس و ا. فل سا قسال هلسم (مسا كسا،وا  سهللا يسستهز ون) تل سوا أ سا أ،بساء القسرآن أل سم يعل سون أ سم يسستهز ون اب
وتلسسم السسسسامعون أن هسس  ء كسسسا،وا مسسسستهز   ابلقسسرآن. و قسسسدي معسسسىن ا صسستهزاء تنسسسد قولسسهللا  عسسساىل يف صسسسورأي البقسسرأي (إمنسسسا تسسسن 

 مستهز ون). 
(أي يسروا كسم أهل نسا مسن قسبلهم مسسن قسرن م نساهم يف األرض مسا ي من سن ل سم وأرصسسلنا السس اء تلسيهم مسدرارا وجعلنسا األ سسر  

[) هسذه اجل لسة  يسان جل لسة (فسسوش ع سيهم أ،بساء مسا  6نهم  ذ،و م وأ،موان من  عدهم قسران آخسرين] ري من حتتهم فوهل 
كا،وا  هللا يستهز ون). جاء  يا ا  طريقة ا صتفهاي اإل، اري تن تدي رؤية القرون ال ثريأي السذين أهل ستهم حسوادث خارقسة 

   الت ذيب. للعادأي يدل حاهلا تل  أ ا مسلطة تليهم من هللا تقااب هلم تل
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والرؤيسسة اسسول أن   سسون قلبيسسة، أي أي يعل سسوا كثسسرأي القسسرون السسذين أهل نسساهم، واسسول أن   سسون  صسسرية  تقسسدير: أي يسسروا آجلر  
القرون اليت أهل ناها كدئر تاد وحهر مثود، وقد رآها كثري من املمسرك  يف رحموسم، وحسد وا تنهسا النسام حسج  سوار ر  

 ر ي وحتققتها ،فوصهم.  ينهم ف ا،ت مبنزلة امل
 وتل  كم الوجه  ففع: (يروا) معلمل تن الع : يف املفعول  أو املفعول، ابصم ا صتفهاي وهو(كم).  
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و(كم) اصم للس ال تن تدد مبهم فم د  عده من  فسسري، وهسو متييسزه. ك سا  قسدي يف قولسهللا  عساىل (صس:  سين إصسرا ي: كسم   

يف صسسورأي البقسسرأي. و  سسون خربيسسة فتسسدل تلسس  تسسدد كبسسري مسسبهم و  سسد مسسن مفسسسر هسسو متييسسز لف سساي. فومسسا آ ينسساهم مسسن آيسسة) 
ا صتفهامية ف فسرها منصوب أو جمرور، وإن كا،ت خربية ف فسرها جمرور   تري، وملا كان (كم) امسا يف املو ع  كسان 

فعول أو مفعسول  ل(يسروا). و(مسن) يف قولسهللا (مسن لهللا موقل األمساء عسب العوام: رفل و،صب وجر، فهي هنا يف مو ل م
قسسبلهم) ا تدا يسسة لتوكيسسد القبليسسة. وأمسسا (مسسن) يف قولسسهللا (مسسن قسسرن) فزا سسدأي جسسارأي مل يسسز (كسسم) ا ربيسسة لوقسسوع الفصسس:  ينهسسا و سس  

ورأي مميزهسسا فسسان نيلسس  يوجسسب جسسره ب(مسسن)، ك سسا  ينسساه تنسسد قولسسهللا  عسساىل (صسس:  سسين إصسسرا ي: كسسم آ ينسساهم مسسن آيسسة  ينسسة) يف صسس
 البقرأي. 

والقرن أصلهللا الزمن الطوي:، وكثر إ مقسهللا تلس  األمسة السيت دامست  سويم. قسال  عساىل (مسن  عسد مسا أهل نسا القسرون األوىل).  
وفسر القرن ابألمة البا دأي. ويطلمل القسرن تلس  اجليس: مسن األمسة، ومنسهللا حسديث  خسري القسرون قسرل مث السذين يلسو م مث السذين 

 دار من الزمن قدره ما ة صنة تل  األشهر، وقي:: تري نيل . يلو م  . ويطلمل تل  مق
 ومجلة (م ناهم) صفة ل(قرن). وروتي يف الذ ري معىن القرن أل،هللا دال تل  مجل.  
ومعىن (م ناهم يف األرض)  بتناهم ومل ناهم، وأصلهللا ممتمل من امل ان. ف عىن م نهللا وم ن لسهللا، و سل لسهللا م ساان. قسال   

رما آمنا). ومثلسهللا قسوهلم: أرض لسهللا. وي سىن ابلت  س  تسن اإلقسدار وإ سمف التصسرش، ألن صساحب  عاىل (أو ي من ن هلم ح
امل ان يتصرش يف م ا،هللا و يتسهللا مث يطلسمل تلس  التثبيست والتقويسة وا صستقمل ابألمسر. ويقسال: هسو م س  مبعسىن مم سن، فعيس: 

مبر بسة جل،يسة، أو هسو جمسال مرصس: مر سب تلس  املعسىن مبعىن مفعول. قال  عاىل (إ،  اليوي لدينا م   أم ) فهو كناية أيذسا 
ال نا ي. والت    يف األرض  قوية التصرش يف منافل األرض وا صتنهار أبصباب الد،يا، أبن ي سون يف منعسة مسن العسدو 
ويف صسسعة يف السسرلف ويف حسسسن حسسال، قسسال  عسساىل (إان م نسسا لسسهللا يف األرض )، وقسسال (السسذين إن م نسساهم يف األرض أقسساموا 
الصمأي) اوية. ف عىن م نهللا: جعلهللا مت  نا، ومعىن م ن لهللا: جعلهللا مت  نا ألجلهللا، أي رتيا لهللا، مثس: محسده ومحسد لسهللا، فلسم 
 زده المي وجمرورها إ  إشارأي إىل أن الفاتس: فعس: نيلس  رتبسة يف ،فسل املفعسول، ول سن ا صستع ال ألال الفسرف  ينه سا وصسري 

ا سسدأي ك سا قسسال أ سو تلسسي الفارصسسي. ودليس: نيلسس  قولسسهللا  عساىل هنسسا (م نسساهم يف م نسهللا وم سسن لسهللا مبعسسىن واحسسد، ف ا،ست السسمي ل 
األرض مسسا ي من سسن ل سسم) فسسان املسسراد ابلفعلسس  هنسسا شسسيء واحسسد لتعسس  أن ي سسون معسسىن الفعلسس  مسسستوئ، لينهسسر وجسسهللا فسسو  
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ن كسسون القسسرون املا سسية القسسرون املا سسية يف الت  سس  تلسس  مت سس  املدسسا ب ، إني التفسساو    ينهسسر إ  يف شسسيء واحسسد، وأل
أقسسوى مت نسسا مسسن املدسسا ب  كسسان يقتذسسي أن ي سسون الفعسس: املقسسبن  سسمي األجسس: يف جسسا،بهم   يف جا،سسب املدسسا ب ، وقسسد 
ت   هنا. و ذا البيان ت ل    قول الراتب ابصتواء فع: م نهللا وم ن لهللا، وقول الزخممري أبن: م ن لهللا مبعىن جع: لهللا 

وكسسمي الراتسسب أم سسن تر يسسة. وقسسد أمهلسست التنبيسسهللا تلسس  هسسذين السسرأي  كتسسب اللغسسة. واصسستع ال  م سساان، وم نسسهللا مبعسسىن أ بتسسهللا.
الت    يف معىن التثبيت والتقوية كناية أو جمال مرص: أل،هللا يستلزي التقوية. وقد شاع هذا ا صتع ال حسج صسار كالصسريح 

 أو كا قيقة. 
ذوش، أي مت ينسا ي من نسهللا ل سم، فتنتصسب (مسا) تلس  املفعوليسة و(ما) موصولة معناها الت   ، فهسي ان بسة تسن مصسدر حمس 

 املطلقة املبينة للنوع. واملقصود م ناهم مت ينا ي من نهللا ل م، أي هو أشد من مت ين م يف األرض. 
وا طساب يف قولسسهللا (ل سم) التفسسا  موجسهللا إىل السسذين كفسسروا أل سم امل  نسسون يف األرض وقست ،سسزول اويسة، ولسسي  لل سسسل    

ذ مت  . وا لتفا  هنا ت   ا لتفا  يف قولهللا  عاىل (حج إنيا كنتم يف الفل  وجرين  م). واملعىن أن األمم ا الية يومين
من العرب البا دأي كا،وا أشد قوأي وأكثر مجعا من العرب املدا ب  ابلقرآن وأتنم منهم آجلر حذارأي وصطوأي. وحسب  أن 

 سة أب سا تاديسة أو مثوديسة أو صسبينية قسال  عساىل (وت روهسا أكثسر ممسا ت روهسا) أي العرب كا،وا يذر ون األمثسال لألمسور العني
 ت ر الذين من قب: أه: العصر األرض أكثر مما ت رها أه: العصر. 

   
 

 1249صفحة : 
 
والس اء من أمساء املطر، ك ا يف حديث املو و من قول ليسد  سن خالسد: صسل  لنسا رصسول هللا صسل  هللا تليسهللا وصسلم تلس    

إ سسر مسسساء، أي تقسسب مطسسر. وهسسو املسسراد هنسسا أل،سسهللا املناصسسب لقولسسهللا (أرصسسلنا) خبمفسسهللا يف تسسو قولسسهللا (وأ،زلنسسا مسسن السسس اء مسساء). 
واملدرار صيغة مبالغسة، مثس: منحسار ل ثسري النحسر لأل سياش، ومسذكار ملسن يولسد لسهللا السذكور، مسن در  الناقسة ودر الذسرع إنيا 

ووصسسف املطسسر ابملسسدرار جمسسال تقلسسي، وإمنسسا املسسدرار صسسحا هللا. وهسسذه الصسسيغة  مسسسح  سسرتها ابللسسل، ولسسذل  مسسسي اللسسل السسدر.
 يستوي فيها املذكر وامل ،ث. 

واملسراد إرصسال املطسر يف أوقسا  ا اجسة إليسهللا عيسث كسان   ولفهسم يف مواصسم ،زولسهللا. ومسن لسوالي نيلس  كثسرأي األ سار واألوديسسة  
ت حالسسة معنسسم  سسمد العسسرب يف هسسذا ا صسسب والسسسعة، ك سسا   ثسسرأي ا،فهسسار العيسسون مسسن صسسعة ري  بقسسا  األرض، وقسسد كا،سس

تل هللا هللا ودلست تليسهللا آجلر مصسا،عهم وصسدودهم و،سسمن األمسم إليهسا، مث  غسري  األحسوال عسوادث مساويسة كاجلسدب السذي 
 ح: صن   بمد تاد؛ أو أر ية، فصار معن ها قاحم فهل ت أممها و فرقوا أئدي صبا. 

 أل ار  ري من حتتهم يف ،نريه وهو(أن هلم جنا   ري من حتتها األ ار) يف صورأي البقرأي. وقد  قدي القول يف معىن ا 
والفاء يف قولهللا (فوهل ناهم) للتعقيب تطف تل  (م ناهم) وما  عده. وملا  علمل  قولهللا (فوهل ناهم) قولهللا ( ذ،و م) دل   

تقسسدير: فسوني،بوا فوهل نساهم  سذ،و م، أو فبطسروا النع سسة تلس  أن  عقيسب الت  س  ومسا معسسهللا ابإلهسمخ وقسل  عسد أن أني،بسوا. فال
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فوهل ناهم، ففيهللا إاسال حسذش تلس  حسد قولسهللا  عساىل (أن أ سرب  عصساخ ا هسر فسا،فهر ) اويسة، أي فذسرب فسا،فهر  
 اأ. ول  أن  ع: الفاء للتفصي:  فصيم ل(أهل نا) األول تل  تو قولهللا  عاىل (وكم من قريسة أهل ناهسا فهاءهسا أبصسنا)

 يف صورأي األتراش. 
واإلهمخ: اإلفنساء، وهسو تقساب لألمسة دال تلس  تذسب هللا تليهسا، ألن فنساء األمسم   ي سون إ  مبسا  سره إىل ،فسسها مسن  

صوء فعلها، خبمش فناء األفراد فا،هللا  اية حمت ة ولو اصتقاي املرء  ول حيا هللا، ألن  ركيسب ا يسوان مقستض لم،تهساء ابلفنساء 
 ء الر يسية تن إمداد البدن مبواد ا ياأي فم ي ون تقااب إ  في ا حيف  هللا من أحوال ا زي للهال . تند تهز األتذا

والذ،وب هنا هي ال فر و  ذيب الرص: وتو نيل  مما دل تليهللا التننسري عسال السذين قسال هللا فسيهم هنسا ( سر م يعسدلون مث  
تنهسا معر س  فقسد كسذ وا اب سمل ملسا جساءهم)، ومسا قالسهللا  عسد نيلس   أ،تم متبون ومسا   سيهم مسن آيسة مسن آئ  ر سم إ  كسا،وا

 (ولو ،زلنا تلي  كتااب يف قر ام) اوية. 
وقولسهللا (وأ،مسوان مسسن  عسدهم قسسران آخسرين): اإل،مسساء اإلاساد املبت سر، قسسال  عساىل (إان أ،مسسوانهن إ،مساء). واملسسراد  سهللا إ،مسساؤهم  

لهم مسسسن الت  سسس  يف األرض واإلصسسسعاش اب صسسسب، فدلفسسسوا القسسسرن  تلسسس  الصسسسفا  السسسيت كسسسان تليهسسسا القسسسرن السسسذين مسسسن قسسسب
املنقر   صواء كان إ،ماؤهم يف دئر القوي الذين هل وا، ك ا أ،مو قريما يف دئر جرهم، أي يف دئر أخرى ك ا أ،مو هللا 

هم قسرن املسسل   يف مثودا  عد تاد يف منالل أخرى. واملقصود من هذا  عريض ابملمرك  أبن هللا مهل هم ومنم  من  عد
دئرهم. ففيهللا ،ذارأي  فستح م سة وصسا ر  سمد العسرب تلس  أيسدي املسسل  . ولسي  املسراد ابإل،مساء السو دأي وا لسمل، ألن نيلس  
أمر مست ر يف البمر   ينتهي، ولي  فيهللا تنة و  وديد للهبا رأي املمرك , وأفسرد (قسران) مسل أن الفعس: الناصسب لسهللا مقيسد 

 لقرون، تل   قدير مذاش، أي أ،موان من  عد ك: قرن من املهل   قران آخرين. أب،هللا من  عد مجل ا
[) اسول أن   سون السواو 7(ولو ،زلنا تليس  كتسااب يف قر سام فل سسوه أبيسديهم لقسال السذين كفسروا إن هسذا إ  صسحر مبس ] 

  علقسست ابجل لسسة األول ى تلسس  تا فسسة واملعطسسوش تليسسهللا مجلسسة (ومسسا   سسيهم مسسن آيسسة مسسن آئ  ر سسم) اأ، ومسسا  ينه سسا مجسسم
 ريقة ا تباض، فل ا نيكر اوئ  يف اجل لة األول ى تل  وجسهللا الع سوي نيكسر هنسا فسرض آيسة   سون أو سح اوئ  د لسة 
تلسس  صسسدف حم سسد صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم، وهسسي أن ينسسزل هللا تليسسهللا كتسسااب مسسن السسس اء تلسس  صسسورأي ال تسسب املتعارفسسة، فسسرأوه 

 هم ملا آمنوا و  دتوا أن نيل  ال تاب صحر. أب صارهم وملسوه أبيدي
   
 

 1250صفحة : 
 
واول أن   ون الواو للحال من   ري (كذ وا) يف قولهللا (فقد كذ وا اب مل ملسا جساءهم) أي أ، سروا كسون القسرآن مسن تنسد   

، فا م قالوا (لو  ،زل هللا، وكو،هللا آية تل  صدف الرصول، ولت وا أ،هللا لو كان من تند هللا لنزل يف صورأي كتاب من الس اء
تليهللا القرآن مجلة واحدأي) وقالوا (حج  نزل تلينا كتااب ،قرؤه) ف ان قولهللا (فقد كذ وا اب مل ملسا جساءهم) ممست م ابإلمجسال 

 تل  أقواهلم فصح جميء ا ال منهللا، وما  ينه ا اتباض أيذا. 
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 ة، وتل  الثال فاملراد   تاب صفر أي مث: التوراأي. وتل  الوجهللا األول فال تاب الميء امل توب صواء كان صفرا أي رصال 
وا طاب للنيب صل  هللا تليهللا وصلم   حمالة ألن ك: كسمي ينسزل مسن القسرآن موجسهللا إليسهللا أل،سهللا املبلسغ، فا،تقسال ا طساب إليسهللا  

فيسهللا  صسديقهللا  س:  عد ا ديث تسن نيوي  س ا ر أخسرى   حيتساك إىل مناصسبة يف ا ،تقسال. ولسي  يلسزي أن ي سون املسراد كتسااب 
 أتم من نيل . 

وقولهللا (يف قر ام) صفة ل(كتاب)، والنرفية جمالية من ظرفية اصم الميء يف اصم جز هللا. والقر ام   سر القاش تلس    
الفصيح، و،ق:  م القاش وهو  عيف. وهو اصم للصحيفة اليت ي تب فيها وي ون من رف ومن  ردي ومسن كاتسد، و  

  قر اصا ما كان مسن رف. ومسن النسام مسن لتسم أ،سهللا   يقسال قر سام إ  ملسا كسان م تسواب وتص مبا كان من كاتد  : يس 
وإ  مسي  رصا، وي يصح. ومس  العرب األدمي السذي اعس: تر سا ملستعلم الرمسي قر اصسا فقسالوا: صسدد القر سام، أي صسدد 

يسذكر نيلس  الراتسب و  لسسان العسرب و  رميهللا. قال اجلواليقي: القر ام   ل سوا  سهللا قسدميا ويقسال: إن أصسلهللا تسري تسريب. وي 
القاموم، وأ بتهللا ا فاجي يف شفاء الغلي:. وقال: هو الفرم األ يض. وقال اولوصي: أصلهللا كراصة. وي يذكروا أ،سهللا معسرب 

 تن أي لغة، فان كان معراب فلعلهللا معرب تن الرومية، ولذل  كان اصم الورقة يف لغة  عذهم اليوي  كارات  . 
ه) تطف تل  (،زلنا). والل   و ل اليسد تلس  المسيء ملعرفسة وجسوده، أو ملعرفسة وصسف ظساهره مسن لس  أو وقولهللا (فل سو  

خمو،ة، ومن  رودأي أو حرارأي، أو تو نيل . فقولهللا (أبيديهم)  كيد ملعىن الل   لرفل احت سال أن ي سون جمسالا يف التومس:،  
شسسديدا وشسسهبا)، ولففصسسسا  تسسن منتهسس  مسسسا اتتيسسد مسسسن ك سسا يف قولسسهللا  عسسساىل (وإان ملسسسنا السسس اء فوجسسسدانها ملينسست حرصسسسا 

م سسا روم ووقسساحتهم يف اإل، سسار والت سسذيب، وللت هيسسد لقولسسهللا (لقسسال السسذين كفسسروا إن هسسذا إ  صسسحر مبسس )، ألن املنسساهر 
 السحرية ختيم     ل  . 

 س ار لقصسد  سسهي: أن دافعهسم وجاء قولهللا (الذين كفروا) دون أن يقول: لقالوا، ك ا قال (فل سوه) إظهسارا يف مقساي اإل 
 إىل هذا التعنت هو ال فر، ألن املوصول ي نين ابلتعلي:. 

ومعىن (إن هذا إ  صحر مب ) أ م يغالطون أ،فسهم ويغالطون قومهم لسب م ا روم ولدفل ما ظهر مسن الغلبسة تلسيهم.  
 وهذا شون املغلوب احملهوك أن يتعلمل ابملعانيير ال اني ة. 

الوا ح، ممتمل من  أابن  مرادش  ابن  . و قدي معىن السحر تند قولهللا  عاىل (يعل سون النسام السسحر) يف  واملب : الب  
 صورأي البقرأي. 

[ ولو جعلناه مل ا جلعلناه رجم وللبسنا تلسيهم 8(وقالوا لو  أ،زل تليهللا مل  ولو أ،زلنا مل ا لقذي األمر مث   يننرون] 
لنسسا تليسس  كتسسااب)، ألن هسسذا خسسرب تسسن  سسوركهم وتنسسادهم، ومسسا قبلسسهللا  يسسان لعسسدي [) تطسسف تلسس  قولسسهللا (ولسسو ،ز 9مسسا يلبسسسون]

جدوى حماولة ما يقلل تنادهم، فذل  فرض ة،زال كتاب تليهم من الس اء فيهللا  صديمل النيب صل  هللا تليهللا وصلم، وهذا 
لسة مسن قسال هسذا لمعسة  سن ح اية  قسبا  مسنهم أيسة يصسدقو،هللا  سا. ويف صسريأي ا سن إصسحاف أن هسذا القسول واقسل، وأن مسن مج

األصسسود، والنذسسر  سسن ا سسارث  سسن كلسسدأي، وتبسسدأي  سسن تبسسد يغسسوث؛ وأيب ا سسن خلسسف، والعاصسسي  سسن وا سس:، والوليسسد  سسن املغسسريأي، 
وتتبسسة  سسن ر يعسسة، وشسسيبة  سسن ر يعسسة، ومسسن معهسسم، أرصسسلوا إىل النسسيب صسسل  هللا تليسسهللا وصسسلم: صسس: ر سس  أن يبعسسث معسس  مل سسا 

 . يصدق  مبا  قول ويراجعنا تن 
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فقولهللا (وقالوا لو  أ،زل تليهللا مل ) أي لو  أ،زل تليهللا مل  ،ماهده ووربان  صسدقهللا، ألن نيلس  هسو السذي يتطلبسهللا املعا،سد.  
أما ،زول املل  الذي   يرو،هللا فهو أمر واقل، وفسره قولهللا  عاىل يف اوية األخرى (لو  أ،زل إليهللا مل  في ون معهللا ،ذيرا) يف 

 صورأي الفرقان. 
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