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 تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة
 

 

 

وُت ُيْخرُِجونَ ُهْم ِمَن اللَّهُ َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْوِلَياُؤُهُم الطَّاغُ 
 ( 752)ولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت أُ 

 
اهللُ وِليُّ المؤمنين : ؛ معناه { اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوْا ُيْخرُِجُهْم مَِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

تولِّي خزانَتهم على ُحسن عملهم ، في نصرِهم وإظهارهم وهدايِتهم في إقامِة الحجة في دينهم ، وم
 .ُيخرجهم من ظُُلَماِت الكفِر إلى نُور الهدى

َوالَِّذيَن َكَفُروْا َأْوِلَيآُؤُهُم الطَّاُغوُت ُيْخرُِجونَ ُهْم مَِّن النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت أُْوَلِئَك َأْصَحاُب } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى 
 .والذين َجَحدوا توحيَد اهلل أولياُؤهم الذيَن يتولوَنهم الطاغوتُ : معناهُ  ؛{ النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 

أراَد به اليهوَد والنصارى : ، ولم يكن لهم نوٌر ؛ قيل { ُيْخرُِجونَ ُهْم مَِّن النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت } : ومعنى 
وا فيه إلى الكفِر بُمَحّمٍد صلى الذين كانوا على ديِن عيسى عليه السالم ؛ َخرجوا من التوحيِد الذي كان

 .اهلل عليه وسلم
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ُُ قَاَل َأنَا َأَلْم تَ َر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإبْ َراِهيَم ِفي رَبِِّه َأْن آتَاُه اللَُّه اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبْ َراِهيُم رَبَِّي الَّذِ  ي ُيْحِيي َويُِمي
ُُ قَاَل ِإبْ َراِهيُم فَِإنَّ  َُ الَِّذي َكَفَر  ُأْحِيي َوُأِمي ْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَْأِت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب فَ ُبِه اللََّه يَْأِتي بِالشَّ

 ( 752)َواللَُّه ََل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن 

 
؛ أي أَلْم تعلم يا محمُد { اْلُمْلَك  َأَلْم تَ َر ِإَلى الَِّذي َحآجَّ ِإبْ َراِهيَم ِفي رَبِِّه َأْن آتَاُه اللَّهُ } : وقوله َعزَّ َوَجلَّ 

َُ كالذي  أي بأن { َحآجَّ ِإبْ َراِهيَم ِفي رَبِِّه َأْن آتَاُه اللَُّه اْلُمْلَك } بالذي جادَل إبراهيَم في ربه ؛ أي هل رأي
َعاَن أوَّل من تجبَّر في األرِض ب ادعاء الرُّبُوبيَِّة أعطاُه اهلل الملَك وُأعجب بملكه وسلطانه وهو َنْمُروُد ْبُن َكن ْ

َّ الهاَء في قوله : وقيل . َفخاصَم إبراهيَم في توحيدهِ  ّّ } راجعٌة إلى إبراهيَم عليه السالم ، و { آتَاُه } إّن
ة ووجوُب طاعتِه على الناس{ اْلُمْلَك   .هو النبوَّ
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ُُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َمْن رَبَُّك ؟ : ؛ وذلك أن َنْمُروُد قال إلبراهيم {  ِإْذ قَاَل ِإبْ َراِهيُم رَبَِّي الَِّذي ُيْحيِ ي َويُِمي
ُُ } : قال  أنَا ُأْحيِ ي } : ؛ َنْمُروُد { قَاَل } ف  . عند انقضاِء األجل{ ِإبْ َراِهيُم رَبَِّي الَِّذي ُيْحيِ ي َويُِمي

 ُُ قتُل ؛ فقتَل أحدهما ائتني ببياِن ذلك ؟ فأَتى برجلين من سجنِه وجَب عليهما ال: قاَل إبراهيُم { َوُأِمي
قَاَل ِإبْ َراِهيُم فَِإنَّ اللََّه يَْأِتي بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق } . هذا قد أحييتهُ ، وهذا قد أَمتُّهُ : فقال . وترَك اآلخر

َُ الَِّذي َكَفَر  ة ، { فَْأِت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب فَ ُبِه ر وانقطَع بما ظهَر عليه من الحجَّ َّ ّّ َواللَُّه َلَ } ؛ أي َتحّي
ته{ يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن   .؛ أي َل يرِشُد المشركيَن إلى دينه وحجَّ

ٍة أخرى في المناظرِة : فإن قيل  ة األولى ؛ واَلنتقاُل من الحجة إلى حجَّ ُْ إبراهيُم على الحجَّ ِلَم َلْم يَ ْثُب
 : عنُه أجوبٌة : غيُر محموٍد ؟ قيل 

 .ن داعياً ولم يكن ُمناظراً ، فمى كان يراُه أقرَب إلى الهداية أخَذ بهأن إبراهيم كا: أحُدها 
َُ ، واَلنتقاُل بعد اإللزاِم : أنه روي أنه قاَل لنمرود : والثاني  َّ ولم ُتْحيي الميَّ تَّ الحيَّ َّ إنَك أَم
 .محمودٌ 

حابِه يوقنون بكذبِه في أن َنمروَد كان عالماً أن ما ذكرُه ليس بمعارضٍة وكان َمن حوله من أص: والثالث 
ُُ } : قوله  أن : لكن أراَد التمويَه على أغَمار قومه كما قال فرعوُن للسحرة حين آمنوا { أنَا ُأْحيِ ي َوُأِمي

ُُ } : هذا المكَر مكرُتموه في المدينِة ، كذلك فعَل َنمروُد بقوله  فترَك إبراهيم إطالَة . {أنَا ُأْحيِ ي َوُأِمي
ٍة مسكتٍة َل يُمكنه التمويُه فيها الكالِم ، وَعَدلَ   .إلى حجَّ

إن مجيَء الشمس هو العادُة ؟ فُقْل لربك حتى يأتي بها من : فهالَّ قال َنمرود إلبراهيَم : فإن قيل 
فكان يزداُد فِضيحة . َعِلَم ِلَما رأى من المعجزات التي ظهرت أنهُ لو سأله ذلك ألتى بهِ : قيل ! المغرب

 .َخَذَلُه عن هذا القوِل ، فلم يُ َوفَّق للسؤالِ : وقيل . عند الناسِ 
َُ الَِّذي َكَفَر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ في اللغة { فَ ُبِه َُ : هي ُمَواَجَهُة الرجِل بالكذب عليه ؛ يقال : البُ ْه بَ َه

ُُ ُمَباَهَتةً  َُ يُ َباِه ُُ بُهتاناً ، وبَاَه َه ٌُ  إنَّ اْليَ ُهوَد قَ ْومٌ : " وفي الحديِث . يَ ب ْ ُُ الحيرة . أي َكَذبَةٌ " بُ ْه والبه
َُ بضمِّ الباء: وفيه لغاٌت . عند انقطاِع الحجة أيضاً  َُ ، وأجودها بُِه َُ وبُِه َُ وَبِه  .بَ َه
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َها فََأَماَتُه اللَُّه ِماَئَة َعاٍم َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قَ ْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلى ُعُروِشَها قَاَل َأنَّى ُيْحِيي َهِذِه اللَُّه بَ ْعَد َمْوتِ 
َُ ِماَئَة َعاٍم فَاْنُظْر ِإلَ  ُُ يَ ْوًما َأْو بَ ْعَض يَ ْوٍم قَاَل َبْل َلِبْث َُ قَاَل َلِبْث ى َطَعاِمَك َوَشَراِبَك َلْم ُثمَّ بَ َعَثُه قَاَل َكْم َلِبْث

ا يَ َتَسنَّْه َواْنُظْر ِإَلى ِحَماِرَك َولَِنْجَعَلَك آيًَة لِلنَّ  اِس َواْنُظْر ِإَلى اْلِعظَاِم َكْيَف نُ ْنِشُزَها ثُمَّ َنْكُسوَها َلْحًما فَ َلمَّ
 ( 752)تَ بَ يََّن َلُه قَاَل َأْعَلُم َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 
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؛ َعْطَف هذه اآلية على معنى {  َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قَ ْرَيٍة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها} : قوله َعزَّ َوجلَّ 

َُ كالذي : الكالِم األول َل على اللفِظ ، كأنه قاَل   (.أْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قَ ْرَيةٍ ( )َحاجَّ إبْ َراِهيَم ِفي رَبهِ )أرأي
ُْ َهِذِه اآلَيُة ِفي ُعَزْيِر ْبِن َشرِْيَحيَّا ، وََكاَن َمْن ُعَلَماِء بَنِ : )قال اْبُن عباس  َنصَِّر نَ َزَل ي إْسَرائِْيَل ، َسبَاُه َبِخت ْ

َُ اْلَمْقِدِس ، َفَخَرَج ُعَزيْ ُر فِ  ُِ اْلَمْقِدِس إَلى أْرِض بَابَل ِحْيَن َسلََّطُه اهللُ َعَلْيِه َفَخرََّب بَ ْي ي أْرِض بَابَل ِمَن بَ ْي
اِطِئ ِدْجَلةَ  َّ ، َفطَاَف باْلَقْريَِة فَ َلْم يَ َر بَها َساِكناً َوَعامَّةُ  ذاَت يَ ْوٍم َعَلى ِحَماٍر ، َفَمرَّ بَدْيِر ِهَرْقَل َعَلى َش

َها وََكثْ َرِة َحْمِلَها َوِهَي َساِقَطٌة َعلَ  ِّ ُب ِمْن َخَراب اْلَقْريَِة َوَمْوِت أْهِل . ى ُسُقوِفَهاَشَجِرَها َحاِمٌل ، َفَجَعَل يَ تَ َعجَّ
ْقَف يَ َقُع قَ ْبَل اْلِحْيطَاِن ، ثُ  مَّ تَ َقُع اْلِحْيطَاُن َعَلْيِه ، فََأَخَذ َشْيئاً ِمَن الت ِّْيِن َواْلِعَنب ، وَعَصَر َوَذِلَك أنَّ السَّ

ي الزِّقِّ ، اْلِعَنَب َفَشِرَب ِمْنُه ، ُثمَّ َجَعَل َفْضَل الت ِّْيِن ِفي َسلٍَّة َوَفْضَل اْلِعَنب ِفي اأُلْخَرى َوَفْضَل اْلَعِصْيِر فِ 
؛ أْي َكْيَف ُيْحيي اهللُ َهِذِه اْلَقْريََة بَ ْعَد َخَرابَها { قَاَل َأنَّى ُيْحيِ ي َه اِذِه اللَّهُ بَ ْعَد َمْوِتَها } فَ  ُثمَّ َنَظَر إَلى اْلَقْريَِة 

 ؟!َوَمْوِت أْهِلَها
َرًة ِفي َلْم َيُكْن َهَذا اْلَقْوُل ِمْنهُ إْنَكاراً لِْلبَ ْعِث ، َلِكْن أَحبَّ أْن يَ َرى َكْيَف ُيْحيي اهللُ اْلَمْوتَ  ى فَ يَ ْزَداُد َبِصي ْ

ْيِر ؛  َر ، ثُمَّ { ِمَئَة َعاٍم } في منامِه ؛ { فََأَماَتُه اللَُّه } إْيَمانِِه ، فَ َناَم ِفي ذِلَك الدَّ بَاَع َوالطَّي ْ ؛ َوأْعَمى َعْنُه السِّ
َُ } : يَا ُعَزيْ ُر : أْحَياُه فَ ُنوِدَي  َُ ِفي َصدْ { َكْم لَِبْث ؛ بَ ْعَد ِماَئِة َسَنٍة ِفي { ُثمَّ بَ َعَثُه } ر الن ََّهار ، ؟ وََكاَن ُأِمْي

َُ } آِخِر الن ََّهار ، َفَظنَّ أنَّ ِمْقَداَر لُْبِثِه يَ ْوٌم ،  ُُ يَ ْوماً } ؟ فَ  { قَاَل َكْم لَِبْث ا َنَظَر إَلى { قَاَل َلِبْث ، فَ َلمَّ
َها َشْيٌء ، فَ َقاَل  َُ ِمَئَة َعاٍم } . ؛ فَ ُنوِدَي؟{ بَ ْعَض يَ ْوٍم َأْو } : الشَّْمِس َقْد بَِقَي ِمن ْ ؛ َمْيتاً ، { قَاَل َبل لَِّبْث

؛ أْي َلْم يَ تَ َغي َّْر { َلْم يَ َتَسنَّْه } ، اْلَعِصْيِر ، { َوَشَراِبَك } ، ِمَن الت ِّْيِن َواْلِعَنب ، { فَاْنُظْر ِإَلى َطَعاِمَك } 
 .ي ِّْرَها السُُّنوُن ؛ فَ َنَظَر فَإَذا باْلِعَنب َوالت ِّْيِن َكَما َشاَهَدهُ َوباْلَعِصْيِر َطرِيّاً َطْعُمَها بَ ْعَد ِماَئِة َعاٍم َوَلْم تُ غَ 

ُْ أْوَصاُلهُ ، َفَسِمَع َصْوتاً { َواْنُظْر ِإَلى ِحَماِرَك } : ُثمَّ ِقْيَل َلُه  : ؛ فَ َنَظَر فَإذا ُهَو ِعظَاٌم بْيٌض تلوُح َقْد تَ َفرََّق
ُِ اْلِعظَاُم َوَسَعى بَ ْعُضَها إَلى بَ ْعٍض ، قَاَل ( ِعظَاُم اْلبَالَِيُة إنِّي َجاِعٌل ِفْيُكنَّ ْروحاً فَاْجَتِمْعنَ أي َّتُ َها الْ ) : فَاْرتَ َهَش

ُُ اْلِورَْكْيِن َيْسَعيَاِن إَلى َمَكانِ  َها إَلى َصاِحَبِتَها ، ثُمَّ رَأْي ُُ الصُّْلَب َيْسَعى ُكلُّ فَ َقَرٍة ِمن ْ اقَ ْيِن فَ َرَأْي ِهَما ؛ َوالسَّ
ُهْم إَلى ف َ  ُُ ُكلَّ اأَلْضاَلِع َيْسَعى ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ َقَرِتِه ، ثُمَّ إَلى َمَكاِنِهَما ؛ َواْلِعْطَفيِن إَلى َمَكاِنِهَما ، ٌثمَّ رَأْي

رَاَعْيِن إَلى َمَكاِنِهَما ، ثُمَّ  ُُ اْلَكْعبَ ْيِن َسَعَيا إَلى َمَكاِنِهَما ؛ َوالذِّ ُُ اْلُعُنَق َيْسَعى ُكلُّ فَ َقَرٍة ِمْنُه إَلى  رَأْي رَأْي
ُُ اْلَعَصَب َواْلُعُروَق َواللَّْحَم أُْلِقَي َعَلْيِه ، ثُ  ََ َعَلْيِه َصاِحَبِتَها ، ُثمَّ َجاَء الرَّْأُس إَلى َمَكانِِه ، ثُمَّ رََأْي مَّ ُبِس

ْعُر ، ُثمَّ نُفِ  َهقُ اْلِجْلُد ، ثُمَّ ُدرَي َعَلْيِه الشَّ َفَخرَّ ُعَزيْ ٌر َساِجداً هلِل تَ َعاَلى ؛ . َخ ِفْيِه الرُّوُح ، فَإَذا ُهَو قَاِئٌم يَ ن ْ
 .{أْعَلُم أنَّ اهللَ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر } : َوقَاَل ِعْنَد َذِلَك 
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تُ ْؤِمْن قَاَل بَ َلى َوَلِكْن ِلَيْطَمِئنَّ قَ ْلِبي قَاَل َفُخْذ  َوِإْذ قَاَل ِإبْ َراِهيُم َربِّ َأرِِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى قَاَل َأَوَلمْ 
ُهنَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ يَْأتِيَنكَ   َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ اللََّه َأْربَ َعًة ِمَن الطَّْيِر َفُصْرُهنَّ ِإَلْيَك ثُمَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل ِمن ْ

 ( 760)َعزِيٌز َحِكيٌم 

 
 َوِإْذ قَاَل ِإبْ َراِهيُم َربِّ َأرِِني َكْيَف ُتْحيِ ي اْلَمْوَتى قَاَل َأَوَلْم تُ ْؤِمن قَاَل بَ َلى َولَ ِكن لَِّيْطَمِئنَّ } : زَّ َوَجلَّ قوله عَ 

ُب َسبَ : ))قال ابُن عباس . َواذُْكْر إذ قاَل إبراهيمُ : أَلْم تَر إذ قاَل إبراهيُم ؛ ويقال : ؛ تقديُر اآلية { قَ ْلِبي 
ِة  َماِء فَ َتْأُخُذ : َهِذِه اْلِقصَّ َها طُُيوُر السَّ َقضُّ َعَلي ْ َفٍة َعَلى َساِحِل اْلَبْحِر ، تَ ن ْ أنَّ إبْ َراِهْيَم عليه السالم َمرَّ بِجي ْ

َُ ِمْن أفْ َواِهَها ِفي اْلَبْحِر فَ َيْأُكُل ِمْنُه اْلِحْيَتاُن ، َها بَأفْ َواِهَها َفتْأُكُلُه ، َوَيْسُق َوَتِجْيُء السَِّباُع فَ َتْأُخُذ ِمْنهُ  ِمن ْ
ْق بأَنِّي { َربِّ َأرِِني َكْيَف ُتْحيِ ي اْلَمْوَتى قَاَل َأَوَلْم تُ ْؤِمن } : َوقَاَل !! فَ َوَقَف ُمتَ َعجِّباً . ُعْضواً  أْي أَوَلْم ُتَصدِّ

ُُ أْن أْعلَ { قَاَل بَ َلى } ُأحْيي اْلَمْوَتى ؟  ُُ ، َوَلِكْن أْحَبْب َم َكْيَف ُتْحيي َهِذِه الن َّْفَس الَِّتي أَرى بَ ْعَضَها َعَرْف
} : َفَذِلَك قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ِفي ُبُطوِن السِّبَاِع ؛ وبَ ْعَضَها ِفي بُُطوِن اْلِحْيَتاِن ؛ َوبَ ْعَضَها ِفي َحَواِصِل الطَّْيرِ 

أي ِلَيْسُكَن قلبي أنَك أعطيتني ما { َمِئنَّ قَ ْلِبي َوَلِكْن لَِيطْ } معنى : َوقيل (. { َولَ ِكن لَِّيْطَمِئنَّ قَ ْلِبي 
 .إنك اتََّخْذَتِني خليالً : وقيل . سألُتكَ 

ُهنَّ ُجْزًءا ثُمَّ } : ؛ اهللُ تعالى { قَاَل }  َفُخْذ َأْربَ َعًة مَِّن الطَّْيِر َفُصْرُهنَّ ِإَلْيَك ثُمَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل مِّن ْ
؛ وذلك أنَّ إبراهيم عليه السالم لما مرَّ بالجيفِة وقد توزََّعتها الطيوُر والسباع { َك َسْعياً اْدُعُهنَّ يَْأتِينَ 

َب وقال  ُُ بأنَك تجمُعها من بطوِن السباع وحواصِل الطير وبطوِن : والحيتاُن ، تعجَّ يا رب قد علم
َها أُلَعايَن ذلك فأزداُد يقيناً ؟ قال ا يا { قَاَل بَ َلى . أَوَلْم تُ ْؤِمنْ } : هللُ تعالى لهُ الحيتان ، فأرِني كيَف ُتْحيي ْ

ُُ وليس الخبُر كالمعاينِة والمشاهدة  .رب آمن
ٍُ ِنْصُفهُ ِفي اْلَبْحِر َوِنْصُفُه ِفي اْلبَ رِّ ، َفَما َكاَن ِفي : )وقال ابُن زيد  اِهْيُم عليه السالم بُحوٍت َمْي َّ َمرَّ إبْ َر

يَا : تَْأُكُلُه ، َوَما َكاَن ِفي اْلبَ رِّ َفَدَوابُّ اْلبَ رِّ تَْأُكُلُه ، فَ َقاَل إبِْلْيُس َلْعَنُة اهلِل َعَلْيِه اْلَبْحِر َفَدَوابُّ اْلَبْحِر 
تُ ْؤِمن قَاَل َأَوَلْم * َربِّ َأرِِني َكْيَف ُتْحيِ ي اْلَمْوَتى } : فَ َقاَل ! إبْ َراِهْيُم ، َمَتى َيْجَمُع اهللُ َهَذا ِمْن بُطُوِن َهُؤََلِء؟

ْيطَاُن َخاِسئاً َصاِغراً { قَاَل بَ َلى َولَ ِكن لَِّيْطَمِئنَّ قَ ْلِبي  ُر الشَّ  (.بَذَهاب َوْسَوَسِة الشَّْيطَاِن َوَيِصي ْ
َُ تزعُم أن ربَك يحيي الموتى وتدعوِني إلى عبادتِه ، فُقل له ُيحيي : وروي أنَّ َنمروَد قال إلبراهيم  أن

{ قَاَل َأَوَلْم تُ ْؤِمْن * َرب أرِني َكْيَف ُتْحِي اْلَمْوَتى } : فقاَل إبراهيُم . وإَلَّ أقتُلكَ  الموَتى إْن َكان قادراً ،
ني { قَاَل بَ َلى َولَ ِكن لَِّيْطَمِئنَّ قَ ْلِبي } بأني ُأحييهم ، ف   بقوِة ُحجَّتي وَنجاتي من القتِل ، فإنَّ عدوَّ اهلِل توعدَّ

 .بالقتِل إن َلْم ُتحيي لُه ميتاً 
ا اتََّخَذ اهللُ إبْ َراِهْيَم َخِلْيالً ، َسَأَل َمَلُك اْلَمْوِت رَبَُّه أْن يَْأَذَن َلُه : )وقال ابُن عباس وابن جبيٍر والسديُّ  َلمَّ

َر إبْ َراِهْيَم بَذِلَك فََأِذَن َلُه ، فَأََتى إَلى إبْ َراِهْيَم َوقَاَل  ُُ أَُبشِّ : فَ ُيَبشِّ ُرَك بََأنَّ اهللَ اتََّخَذَك َخِلْيالً يَا إبْ َراِهْيُم ، ِجْئ
ثُمَّ . أْن ُيِجْيَب اهللُ ُدَعاَءَك َوُيْحيي اْلَمْوَتى بُسَؤاِلكَ : َما َعاَلَمُة َذِلَك ؟ قَاَل : ، َفَحَمَد اهللَ تَ َعاَلى ؛ َوقَاَل 
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قَاَل َأَوَلْم تُ ْؤِمن قَاَل بَ َلى َولَ ِكن *  ي اْلَمْوَتى َربِّ َأرِِني َكْيَف ُتْحيِ } : اْنطََلَق َمَلُك اْلَمْوِت ، فَ َقاَل إبْ َراِهْيُم 
 .أْي ِليُ ْعَلَم أنََّك ُتِجْيُبِني إَذا َدَعْوُتكَ { لَِّيْطَمِئنَّ قَ ْلِبي 
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ُْ َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسْنبُ َلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َواللَّهُ   َمَثُل الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة َأنْ َبَت
 ( 762)ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم 

 
ُْ َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسنبُ لَ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ٍة مََّثُل الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة َأنَبَت

َم ذكُر النفقِة في الجهاِد بقولِه تعالى { َئُة َحبٍَّة مِّ  } : ؛ وجُه اتصاِل هذه اآلية بما قبَلها آيةٌ أخرى فيما تقدَّ
، ثم ذكَر ما كان ِمن مسألِة قوم أشمويل ِمن اهلل [ 745: البقرة ]{مَّن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض اللََّه قَ ْرضاً َحَسناً 

معه أعداَءهم ، وكانُ الغلبُة لهم مع قلَِّة عددهم ، ثم عقََّبُه اهلل تعالى بذكِر  أن يبعَث له َمِلكاً يقاتلون
أموٍر تدلُّ على واحدانيَّته ، فبيََّن أنَّ الُكْفَر بعد هذِه اآليات أْعَظُم وأْشَنُع ، فمن َكَفَر بعد هذا فقاتُِلوه 

 .ئةٍ وأنِفُقوا في القتال ، فإنَّ النفقَة في القتاِل تكوُن بسبعما
ُْ َهِذِه اآلَيُة َوالَِّتي بَ ْعَدَها ِفي َشْأِن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّان َوَعْبِدالرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف َرِضَي : )وعِن ابِن عبَّاس  نَ َزَل

ُهَما ِجَهاُز َمْن َلَ  َعَليَّ : أمَّا ُعْثَماُن َفَجاَء إَلى النَِّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ِفي َغْزَوِة تَ ُبوَك ، فَ َقاَل . اهللُ َعن ْ
َر ُروَمَة َوأْجَعُلَها َسبْيالً لِْلُمْسِلِمْينَ  َوأمَّا َعْبُدالرَّْحَمِن َفَكاَن َلُه َثَمانَِيُة آََلٍف ، َفَجاَء . ِجَهاَز َلُه ، َوأْشَتِري بئ ْ

ُُ ِنْصَفَها ِلنَ ْفِسي إنَّ ِلي َثَمانَِيَة : بَأْربَ َعِة آََلٍف إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم فَ َقاَل  آََلٍف ؛ أْمَسْك
ُُ ِنْصَفَها ِلَربي َوِهَي َهِذهِ  َُ : " فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم . َوِلِعَياِلي ؛ َوأقْ َرْض بَاَرَك اهللُ َلَك ِفْيَما أْمَسْك

 َُ ُْ ِمْنهُ " َوِفْيَما أْعَطْي  (.َوأَمَر بَها َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم فَ ُقبَض
ُْ { َحبٍَّة } طاعِة اهلل كِصَفِة { الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي } صفُة : نى اآلية ومع أُلقيُ في األرِض وأْخَرَج

أي كما تكوُن الحبَّة واحدُة والمكتسُب منها سبعمائة ، فكذلك { َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسنبُ َلٍة مَِّئُة َحبٍَّة } 
 .المكتسُب بها سبعمائِة ِضْعفٍ النفقةُ تكون واحدًة و 

؛ أي كما ُيَضاِعُف اهللُ في زرع الزُّرَّاِع الحادِث من الَبْذر { َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشآُء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
الجيِّد في األرِض العامرِة ، كذلك ُيَضاِعُف للمرِء الصالِح ثواَب صدقتِه بالماِل الطيِّب إذا وضَعُه في 

ْبِع إلى السَّبعين إلى سبعمائة إلى مائِة أْلٍف إلى ما شاَء اهلل من . عهِ موض يضاعُف لمن يشاُء من السَّ
ا َل يعلمُه إَل هو  .األضعاِف ِممَّ

} : معناهُ : وقيل . بَمْن يُ ْنِفقُ { َعِليٌم } ؛ أي َغِنيٌّ بتلك األضعاِف { َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
بمن يستحقُّ { َعِليٌم } الفضِل ، َجَواٌد َل ينقصُه ما يتفضَّل به من السََّعِة والمضاعفِة ؛ { اللَُّه َواِسٌع وَ 
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 .الزيادةَ 
إنَّ السَّْبَع أشرُف األعداِد كما روي عِن ابن عبَّاس أنه : والفائدُة في تخصيِص السبع في اآليِة ما قالوا 

يَّاَرَة َكاَدِت اأَلْشَياُء َتُكو : )قاَل  َمواِت َسْبٌع ؛ َواأَلْرُضوَن َسْبٌع ؛ َواْلَكَواِكَب السَّ ُن ُكلَُّها َسْبعاً ؛ فَإنَّ السَّ
َعِة أْعَضاءٍ  َعةٌ ؛ َوُسُجوَد اْلَعْبِد َعَلى َسب ْ َعٌة ؛ َوَأيَّاَم اأُلْسُبوِع َسب ْ  (.َسْبٌع ؛ َواْلبَحاَر َسب ْ

ٌة باإلنفاِق في الجهاد ؛ وأما غيُر أنَّ الع: وأجمَع أهُل التفسير إَل السديِّ  ة المضاعفَة بسبعمائة مختصَّ دَّ
َمن َجآَء بِاْلَحَسَنِة فَ َلُه َعْشُر َأْمثَاِلَها } : ذلك من الطاعاِت ؛ فالحسَنُة بعشِر أمثالها كما قاَل اهلل تعالى 

 [.260: األنعام ]{
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اللَِّه ثُمَّ ََل يُ ْتِبُعوَن َما َأنْ َفُقوا َمنًّا َوََل َأًذى َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَبِِّهْم َوََل َخْوٌف الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل 
 ( 767)َعَلْيِهْم َوََل ُهْم َيْحَزنُوَن 

 
ُْ ِفي { آ َأنْ َفُقواُ َمنّاً َوَلَ َأًذى الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه ثُمَّ َلَ يُ ْتِبُعوَن مَ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ؛ نَ َزَل

ثُمَّ } طاعًة اهلِل { الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي } : شأِن النفقِة التي ُيْسَتَحقُّ بها الثواُب المضاعُف ؛ معناُه 
أعطيُتك كذا ، : َع بينه وبينه خصومةٌ على السائِل نحو أن يقوَل للسائل إذا وق{ َلَ يُ ْتِبُعوَن َمآ َأنْ َفُقواُ َمنّاً 

ُُ إليك ، وما أشبهه مما يبغُض على السائلِ  ُُ الشيَء إذا َقَطْعُتهُ : وأصلُه من الَقْطِع ؛ يقال . وأحسن َمنَ ْن
ُر َمْمُنوٍن } : ؛ ومنُه قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْيٌن ؛ أي َجَبٌل َمنِ : أي غيُر مقطوٍع ، ويقال [ 6: التين ]{فَ َلُهْم َأْجٌر َغي ْ

َه اَذا َعَطآُؤنَا } : إذا أْعَطى وأنْ َعَم ، قال اهللُ تعالى ( َيُمنُّ )ِمنَّ : أصل اْلِمنَِّة النعمةُ ، يقال : وقيل . مقطوعٌ 
َِ أو أمِسك[ 92: ص ]{فَاْمُنْن َأْو َأْمِسْك   .أي أْع

ُْ َهِذِه اآليَُة ِفي ُعْثَماَن َوَعْبِدالرَّحْ : )وقال الكلبيُّ  َز نَ َزَل َمِن ْبِن َعْوٍف ، أمَّا ُعْثَماُن رضي اهلل عنه َفَجهَّ
وروي أن عثماَن جاء بألِف ِمثْ َقاٍل في جيِش (. " اْلُمْسِلِمْيَن ِفي َغْزَوِة تَ ُبوَك بأَْلِف بَِعْيٍر بَأقْ َتابَها َوأْحَماِلَها

َها العسرِة فصبَّها في ِحْجِر رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، فكاَن صلى  اهلل عليه وسلم يُْدِخُل َيَدُه ِفي ْ
ُُ َرُسوَل اهلِل : وقال أبو سعيٍد الخدري [. َما َيُضرُّ ُعْثَماَن َماَذا َعِمَل بَ ْعَد اْليَ ْومِ : ]َويُ َقلِّبُ َها َويَ ُقوُل  رَأْي

ُُ َعْنُه فَاْرَض َعْنهُ  يَا َرب ، ُعْثَمانُ : ]صلى اهلل عليه وسلم رَاِفعاً َيَدْيِه َيْدُعو ِلُعْثَماَن َويَ ُقوُل  َفَما زَاَل [ َرِضْي
 .وأما عبدالرحمن بن عوف فقد ذكرنا صدقته. ، فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَةَ " َيْدُعو رَاِفعاً َيَدْيِه َحتَّى طََلَع اْلَفْجُر 

َُ أبداً في فقٍر : نحو أن يقول  أي َل يؤذي السائَل ؛ َل يُ َعي ُِّرهُ وَل يزجرُه ؛{ َوَلَ َأًذى } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أن
: " قَاَل صلى اهلل عليه وسلم . وما أبالنا بَك ، وأراَحَنا اهللُ منَك ، وأعطيناَك فما شكرَت ، وما أشبه ذلك
ْيِه َوَلُه َعذَ  ِّ يَ ْنُظُر إلَْيِه َوَلَ يُ زَكِّ فحظَر اهللُ اْلَمنَّ " اٌب ألِْيٌم اْلَمانُّ بَما يُ ْعِطي َلَ ُيَكلُِّمُه اهللُ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوََل
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ٌر َوَتْكِديْ ٌر ؛ وِمن اهلِل تعالى إْفَضاٌل  ي ْ بالصَّنيعة على عبادِه واختصَّ به صفًة لنفسه ؛ ألنه ِمن العبِد َتعي ْ
رٌ  َُ ِمْن َحَسٍن لَْيَس اْلَكرِْيُم إَذا أْعَطى بمَ : قال بعُضهم . َوَتْذِكي ْ ْم } : نَّانَِقْوُلهُ تَ َعاَلى أْفَسْدَت باْلَمنِّ َما َقدَّ

ُهْم } ؛ أْي { لَُّهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَبِِّهْم َوَلَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلَ ُهْم َيْحَزنُوَن  فيما يستقبُلهم من { َل َخْوٌف َعَلي ْ
نيا{ َوَلَ ُهْم َيْحَزنُوَن } أهواِل يوم القيامِة ،   .على ما خلَّفوا في الدُّ
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ٌر ِمْن َصَدَقٍة يَ ْتبَ ُعَها َأًذى َواللَُّه َغِنيٌّ َحِليٌم قَ ْوٌل مَ   ( 769)ْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخي ْ

 
ٌر مِّن َصَدَقٍة يَ ْتبَ ُعَهآ َأًذى } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي كالم حسٌن وردٌّ جميٌل على { قَ ْوٌل مَّْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخي ْ

ٌر } وتجاوٌز عن َمْظَلَمٍة ؛ وعدة حسنٌة السائِل ولطٌف به ودعاٌء له بالسعِة ؛  مِّن َصَدَقٍة } عنَد اهلل { َخي ْ
اك . ألن الصدقَة إذا أتبَعها اآلذى ذهَب الماُل والثواب جميعاً { يَ ْتبَ ُعَهآ َأًذى  : َمْعَنى اآليَِة : )وقال الضحَّ

 (.قَ ْوٌل ِفي إْصاَلِح ذاِت اْلبَ ْينِ 
ُر ِمْنُه َعَلْيِه ِلَما َعِلَم ِمْن َخلَِّتِه َوفَاَقِتهِ { َوَمْغِفَرٌة } َوَمْعَنى : )جرير  ؛ قال ابنُ { َوَمْغِفَرٌة } : قوله  (. أْي َست ْ

يتجاوُز عن السائِل إذا استطاَل عليه عنَد ردِّه ؛ علَم اهلل أنَّ الفقيَر إذا رُدَّ بغيِر شيء ُشقَّ عليِه : وقيل 
ن وإظهار الشكوى ، وَعِلَم ما يلحُق المانع منه فحثَّه على الَعْفِو ذلك ، فربَّما دعاُه ذلك إلى بذاءِة اللسا

 .والصَّْفحِ 
اِئُل َفالَ تَ ْقَطُعوْا َعَلْيِه َمْسَألََتُه َحتَّى يَ ْفَرَغ : " ُروي عن رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أنُه قاَل  إذا َسَأَل السَّ

َها ، ُثمَّ رُدُّوَها َعَلْيِه بَوقَاٍر َولِ  ْيٍن َوبَبْذٍل َيِسْيٍر أْو َردٍّ َجِمْيٍل ، فَإنَُّه َقْد يَْأتِيُكْم َمْن لَْيَس بإْنٍس َوَلَ َجاٌن ِمن ْ
َعِم  َلُكُم اهللُ ِمَن الن ِّ ُعُكْم ِفْيَما َخوَّ  ". يَ ْنُظُر َكْيَف ُصن ْ

ل { َحِليٌم } باد ، عن صدقاِت الع{ َغِنيٌّ } ؛ أي { َواللَُّه َغِنيٌّ َحِليٌم } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  إذا لم يعجِّ
ُُ َعِليّاً رضي اهلل عنه ِفي اْلَمَناِم ، : روى بْشُر بُن الحارِث ؛ قال . بصدقتهِ " َمنَّ " بالعقوبِة على الذي  رَأْي

ُُ َلُه  َفُع ِبِه ؟ فَ َقاَل ِلي : فَ ُقْل َر اْلُمْؤِمِنْيَن ، تَ ُقوُل َشْيئاً َلَعلَّ اهللَ يَ ن ْ أْحَسَن َعْطَف اأَلْغِنَياِء َعَلى  َما: يَا أِمي ْ
ُر اْلُفَقَراِء َعِن اأَلْغِنَياِء ِثَقًة باهلِل   .َعزَّ َوَجلَّ اْلُفَقَراِء َرْغَبًة ِفي ثَ َواب اهلِل َعزَّ َوَجلَّ ، َوأْحَسَن ِمْنُه َصب ْ
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اأْلََذى َكالَِّذي يُ ْنِفُق َماَلُه رِئَاَء النَّاِس َوََل يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تُ ْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم بِاْلَمنِّ وَ 
ا َكَسُبوا َواللَُّه ََل اآْلِخِر َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تُ َراٌب فََأَصاَبُه َواِبٌل فَ تَ رََكُه َصْلًدا ََل يَ ْقِدرُوَن َعَلى َشْيٍء مِ  مَّ

َوَمَثُل الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواَلُهُم ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َوتَ ْثِبيًتا ِمْن َأنْ ُفِسِهْم َكَمَثِل ( 764)َقْوَم اْلَكاِفرِيَن يَ ْهِدي الْ 
َها َواِبٌل َفَطلٌّ َواللَُّه  ُْ ُأُكَلَها ِضْعَفْيِن فَِإْن َلْم ُيِصب ْ  ( 765)ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصيٌر َجنٍَّة ِبَربْ َوٍة َأَصابَ َها َواِبٌل َفآَت

 
َلَ ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َلَ تُ ْبِطُلوْا َصَدقَاِتُكم بِاْلَمنِّ َواأَلَذى َكالَِّذي يُ ْنِفُق َماَلُه رَِئآَء النَّاِس وَ } : قوله َعزَّ وَجلَّ 

بطاِل َمن ينفُق ماله ُمَراَءاًة وُسمعًة ِليَ َرواْ نفقتهُ ؛ أي تبِطلوا صدقاِتكم بذلك كإ{ يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآلِخِر 
إنه سخيٌّ كريم صالٌح ، يعني بذلك المنافَق الذي ينفُق ماله َل رغبًة في الثواب وَل رهبًة من : ويقال 

} ي ؛ ؛ أي َمثل نفقِة هذا المنافق اْلُمَرائِ { َفَمثَ ُلُه } . العقاب ، بل خوفاً من الناس ورياًء لهم أنه مؤمنٌ 
؛ أي مطٌر كثير شديُد الوقِع فذهب { َعَلْيِه تُ َراٌب فََأَصاَبُه َواِبٌل } ؛ أي كَحَجٍر أملٍس ؛ { َكَمَثِل َصْفَواٍن 

 .الحجِر ، وبقَي الحجُر يابساً َل شيَء عليه" على " بالتراب الذي كان 
ُُ ؛ أي َحَجراً َصْلباً أ{ فَ تَ رََكُه َصْلداً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْملساً َل يبقى عليه شيء ، وهو ِمن األرِض ما َل يُ ْنب

بَ رَّاُق أْصاَلِد اْلَجبيِن : ........................... قال رُْؤَبُة . ، ومن الرؤوِس ما َل شعَر عليه
الناس  اأَلْجَلِهوهذا مثٌل ضربه اهللُ لنفقِة المنافق والمرائي والمؤمن الذي َيُمنُّ بصدقته ويؤذي ؛ يعني أنَّ 

فوان ، وإذا كان يوُم القيامة اضمحلَّ وَبَطَل ؛ ألنهُ  يروَن أن لهؤَلء أعماَلً كما تَرى التراَب على هذا الصَّ
فواِن من التراب ،   .َل شيَء عليه{ فَ تَ رََكُه َصْلداً } لم يكن هلِل كما أذهَب الوابَل ما كان على الصَّ

ا َكَسُبوْا َلَّ يَ ْقِدرُوَن عَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َل يقدُر اْلَمانُّ بنفقتِه والمؤذي والمنافُق على { َلى َشْيٍء مِّمَّ
ثواب شيء مما أنفُقوا ، كما َل يقدُر أحٌد من الخلِق على التراب الذي كان على الحجِر األملس بعدما 

 .أذهَبه المطُر الشديد
َل : وقيل . ؛ أي َل يهديهم حتى ُيخلصوا أعماَلهم{ اْلَكاِفرِيَن  َواللَُّه َلَ يَ ْهِدي اْلَقْومَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .يهديهم بالمثوبة لهم كما يهدي المؤمنينَ 
ُِ : ويقال [. 26: المزمل ]{َأْخذاً َوبِيالً } : وأصُل الَوابِل من الَوبِْيِل وهو الشديُد كما قاَل تعالى  َوبَ َل

َماُء تَبُل ؛ إذا اشتدَّ مطُرها الحجُر األملُس الصلُب ، ويسمى البخيل َصْلداً تشبيهاً له : ْلُد والصَّ . السَّ
ُُ شيئاً . بالحجِر في أنه َل يخرُج منه شيء ُصْلداً ، وَصَلَد الزَّْنُد ُصُلوداً إذ َلْم : ويقال لألرِض التي َل تُ ْنب

 .يُور نَاراً 
صًة هلل تعالى َل يتعلَُّق بها الثواُب ، ويكوُن وفي اآلية دَللٌة على أنَّ الصدقَة وسائَر الُقَرب إذا لم تكن خال

َل يجوُز اَلسئتجاُر على الحجِّ وسائر األفعاِل التي من : فاعلها كمن َل يفعُل ؛ ولهذا قاَل أصحابُنا 
 .شرِطها أن تُفعل على وجِه القربِة ؛ ألن أخَذ األجَرِة عليها ُيخرجها من أْن تكون قربةً 

َوَمَثُل الَِّذيَن } : فقِة المخلصين المثيبين مثالً آخَر أعلى من المثِل األول فقاَل ثم ضرَب َجلَّ ِذْكُرُه لن
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ُْ ُأُكَلَها ِضْعَفْيِن  يُ ْنِفُقوَن َأْمَواَلُهُم ابِْتَغآَء َمْرَضاِت اللَِّه َوتَ ْثِبيتاً مِّْن َأنْ ُفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَربْ َوٍة َأَصابَ َها َواِبٌل َفآَت
اك . َفُة الذين ينفقون أموالهم لطلب رضا اهلل تصديقاً وحقيقةً ؛ أي صِ {  } : قال الشعبيُّ والكلبي والضحَّ

 (.يَ ْعِني َتْصِدْيقاً ِمْن أنْ ُفِسِهْم ، ُيْخرُِجوَن الزََّكاَة طَيَِّبًة بَها نُ ُفوُسُهمْ 
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َناٍب َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْ َهاُر َلُه ِفيَها ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َوَأَصاَبهُ َأيَ َودُّ َأَحدُُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنَّةٌ ِمْن َنِخيٍل َوَأعْ 
ُْ َكَذِلَك يُ بَ يُِّن اللَُّه َلُكُم اآْل  يَاِت َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَُّروَن اْلِكبَ ُر َوَلُه ُذرِّيٌَّة ُضَعَفاُء فََأَصابَ َها ِإْعَصاٌر ِفيِه نَاٌر فَاْحتَ َرَق

(766 ) 

 
َأيَ َودُّ َأَحدُُكْم َأن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة مِّن نَِّخيٍل َوَأْعَناٍب َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأَلنْ َهاُر َلُه ِفيَها ِمن  } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

في الحقيقِة  ؛ اآلية ؛ هذا استفهاٌم في الظاهِر يقتضي{ ُكلِّ الثََّمَراِت َوَأَصابَُه اْلِكبَ ُر َوَلُه ُذرِّيٌَّة ُضَعَفآُء 
[. 27: الحجرات ]{َأُيِحبُّ َأَحدُُكْم َأن يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيتاً } : أي َل يَ َودُّ أحدُكم كقولِه تعالى : تقديراً 

ُِ شجِرها ومساكِنها : ومعنى اآلية  يتمنَّى أحدُكم أن يكوَن له بستاٌن من نخيل وَكْرٍم ؛ تجري من تح
الجنِة من ألواِن الثمار كلِّها ، وأصابَه اْلَهَرُم والضعُف وله أوَلٌد ضعاف َعَجَزٌة عن  وغرِفها األْنهاُر ، له في

رْيٌح عاصُف تَ ُهبُّ به ِمن األرِض بالشدة  : واإلعصاُر . ، يعني تلَك الجنةَ { فََأَصابَ َهآ ِإْعَصاٌر } الحيلة ، 
 .ُسميُ إعصاراً ألنَّها تعُلو كثوٍب ُعِصرَ كالعموِد إلى نحو السماِء ، وتسميها العرُب الزَّْوبَ َعَة ، و 

ُْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  وهذا مثٌل ضربه اهلل لنفقِة المنافِق والمرائي ، تقوُل . ؛ أي الجنةَ { ِفيِه نَاٌر فَاْحتَ َرَق
صار َعَمُل هذا المرائي في ُحسنه كُحسن الجنِة ينتفُع بها كما ينتفُع صاحب الجنِة ، فإذا َكبُ َر وَضُعَف ف

له أوَلٌد صغار ِضَعاٌف ، أصاب جنَتُه إعصاٌر فيه ناٌر ، فاحترقُ عندما هو أحوُج إليها وَضُعَف عن 
إصالِحها ِلِكَبرِِه وَضُعَف أوَلدُه عن أصالِحها ِلِصَغِرِهْم ؛ وعجزِه وعجزِهم من أن يَ ْغِرُسوا مثلها ، َل يُ َردُّ 

ُّ شيئاً يعيشه وَل عليه شبابهُ وقوته ليغرَس ، فيحزَن ويغَتمَّ  راً على ذلك ، فال هو يجُد ويهلك أسفاً وتحسُّ
مَع أوَلده شيٌء يعودون به عليه ، فبقي هو وأوَلدُه فُ ْقراَء عجزًة متحيريَن َل يقدرون على حيلٍة ، 

توبَة  فكذلك يُ ْبِطُل اهللُ صدقَة هذا المرائي والمنافُق واْلَمانُّ بصدقتِه ؛ حيُث َل يسمع مستغيَث لهما وَل
وَل إقالة ، ُيْحَرُم أجَرها عند أفقِر ما يكوُن إليها ، ويرى في القيامِة أعماَله هباًء منثوراً ، وَل يؤذُن له في 

ق وليكون من الصالحين  .الرجوِع إلى الدنيا ليتصدَّ
أي كهذا البياِن الذي بَ يََّن اهللُ لكم فيما { َن َكَذِلَك يُ بَ يُِّن اللَُّه َلُكُم اآليَاِت َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَُّرو } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

روا فتعَتبروا م ؛ ويبيِّن لكم الدَلَلت والعالمات لكي تتفكَّ  .تقدَّ
فعُل ماٍض ، فكيَف { َوَأَصاَبُه اْلِكبَ ُر } : فعُل مستقبٍل ، وقوله { َأيَ َودُّ َأَحدُُكْم } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى : فإْن قيَل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 : مستقبِل ؟ والجواُب من وجهين عطَف الماضي على ال
رة ؛ المعنى وقد أصابهُ الِكبَ ُر ، فيكون للحاِل كما قاَل في آيٍة أخرى ( قد)أن : أحُدهما  } : ها هنا مقدَّ

 .أي َقْد ُقدَّ [ 72: يوسف ]{َوِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ 
ُر } :  كما في قوِلهِ ( لو)يقتضي أن يكون في خبرِه ( يودُّ)أنَّ : والثَّاني  : البقرة ]{يَ َودُّ َأَحُدُهْم َلْو يُ َعمَّ

كما في هذه اآلية ( إنْ )ويقتضي أن يكون في أْخُبِرِه [ 22: النساء ]{َودُّواْ َلْو َتْكُفُروَن } : وقولِه [ 26
يقاُم أحدهما ( لو)مكان ( إنْ )؛ و( إن)مكاَن ( لو)ثم قد تستعمل . للمستقبل( أنّ )للماضي ، و( لو)و

وإذا كان معنى . أَتمنَّى إن كان لي ولدٌ : أنا أَتمنَّى لو كان لي ولٌد ، ويقول : اآلخر ، ويقوُل اإلنسان مقام 
 .التمنِّي قد يقُع على الماضي صحَّ عطُف الماضي عليهِ 
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ا َأْخَرْجَنا  ُموا اْلَخِبيَث ِمْنُه يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّ َلُكْم ِمَن اأْلَْرِض َوََل تَ َيمَّ
 ( 762)تُ ْنِفُقوَن َوَلْسُتْم ِبآِخِذيِه ِإَلَّ َأْن تُ ْغِمُضوا ِفيِه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغِنيٌّ َحِميٌد 

 
آ َأْخَرْجَنا َلُكم مَِّن اأَلْرِض ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأْنِفُقوْا ِمن َطيَِّباِت مَ } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  ؛ أي { ا َكَسْبُتْم َوِممَّ

ا ُتِحبُّوَن } : أنفقوا من ِخيار ما كسبتم ، وخيارُه نظيرُه قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى  آل ]{َلن تَ َناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى تُ ْنِفُقوْا ِممَّ
ياَأي َُّها الرُُّسُل  } : دليلُه ( ْم ِمَن اأَلْمَوالِ ِمْن َحاَلٍل َما َكَسْبتُ : )وقال ابن مسعوٍد ومجاهد [. 27: عمران 

إنَّ اهللَ طَيٌِّب َلَ ُيِحبُّ إَلَّ الطَّيَِّب ، َلَ : " وقال َعَلْيِه السَّاَلُم [ 52: المؤمنون ]{ُكُلوْا ِمَن الطَّيَِّباِت 
ُق بِه فَ يُ ْقَبُل ِمْنُه ؛ وَ  رُُكُه َخْلَفُه إَلَّ َكاَن َيْكَسُب َعْبٌد َماَلً ِمْن َحَراٍم فَ َيَتَصدَّ َلَ يُ ْنِفُق فَ ُيَباِرُك َلُه ِفْيِه ، َوَلَ يَ ت ْ

َء باْلَحَسِن ، َوإنَّ اْلخَ  يِّ ِء ، َوَلِكْن َيْمُحو السَّ يِّ َء بالسَّ يِّ بْيَث َلَ َيْمُحو زَاَدُه إَلى النَّار ، َوإنَّ اهللَ َلَ َيْمُحو السَّ
 ". اْلَخبْيَث 

آ َأْخَرْجَنا َلُكم مَِّن اأَلْرِض } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى   .أي من أعشار الحبوب والثمار{ َوِممَّ
ُمواْ اْلَخِبيَث ِمْنُه تُ ْنِفُقوَن َوَلْسُتْم ِبآِخِذيِه ِإَلَّ َأن تُ ْغِمُضوْا ِفيِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َل تعَمُدوا إلى { َوَلَ تَ َيمَّ

لو كاَن : ، يقول ( إَل أْن تُ ْغِمُضوا ِفيهِ )ولستم بقابِضيه وقابليِه  الرَِّديء من أمواِلكم منه تتصدقون ،
ِه ويتساَمَح عن  لبعِضكم على بعٍض حقٌّ فجاَء بدون حقِّه ، لم يأخذ منُه إَل أن يَ تَ َغاَمَض له عن بعِض حقِّ

 .عيٍب فيه ، فكيَف ُتعطونه في الصدقةِ 
َدَقِة َوقَاَل أنَّ النبيَّ " وقد ُروي في سبب نزول هذه اآلية  : صلى اهلل عليه وسلم َحثَّ النَّاَس َعَلى الصَّ

ُمَها َرُسوُل [. إنَّ هلِل ِفي أْمَواِلُكْم َحّقاً ] َفَكاَن يَْأِتي أْهُل الصََّدَقِة بَصَدقَاِتِهْم فَ َيَضُعوَنها ِفي اْلَمْسِجِد ، فَ يُ َقسِّ
نَ ُهْم ، َفَجاَء رَُجٌل  ذاَت يَ ْوٍم بَ ْعَدَما تَ َفرََّق َعامَُّة أْهِل اْلَمْسِجِد بَعْذٍق ِمْن َحَشٍف اهلِل صلى اهلل عليه وسلم بَ ي ْ
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ا أْبَصَرُه َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم قَاَل  بْئَس َما َصَنَع َصاِحُب : ]فَ َوَضَعُه ِفي الصََّدَقِة ، فَ َلمَّ
، فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه " بْئَس َما َصَنَع َصاِحُب اْلَحَشِف : يَ ُقوُل  فَأَمَر بِه فَ ُعلَِّق ، َفَجَعَل ُكلُّ َمْن يَ َراهُ [ اْلَحَشفِ 

 .اآليَةِ 
ُموْا اْلَخِبيَث } : معنى : وقال بعُضهم  قوا بالحرامِ { َوَلَ تَ َيمَّ إَل أْن تُ ْغِمُضوا )فيكون معنى . أي َل تتصدَّ

ُصوْا في تناولِه : على هذا التأويِل ( ِفيهِ  ترُك النظِر ، يقال في : واإلغماُض . إْن كان َحَراماً إَلَّ أن تَ تَ َرخَّ
ْض ؛ أي َل َتْستَ ْقِص وُكْن كأنََّك َلْم تُ ْبِصرْ : اْلَمَثِل   .أْغِمْض ِفي َهَذا َوَغمَّ

ولم عن صدقاِتكم محموٌد في أفعالِه ، { َغِنيٌّ } ؛ أي { َواْعَلُموْا َأنَّ اللََّه َغِنيٌّ َحِميٌد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .يأمرْكم بالصدقِة عن ِعَوٍض ولكن بالُكم بما أمركم ، فهو مستحٌق للحمِد على ذلك وعلى جميِع أمرهِ 

ُر َعْشَرُة أْجَزاٍء : " وفي اآلية إباحُة الكسب وإخباٌر أن فيه ما هو طيِّب ، قاَل صلى اهلل عليه وسلم  َواْلَخي ْ
ِتْسَعُة أْعَشار الرِّْزِق ِفي : " َوقَاَل صلى اهلل عليه وسلم " ْعَطى اْلَحقَّ أْفَضُلَها التَِّجاَرُة إَذا أَخَذ اْلَحقَّ َوأ

ار إَلَّ تَاِجٌر َحالٌَّف  أيُّ َكْسَب الرِّْزِق : ُسِئَل النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم " " التَِّجاَرِة ، َوَلَ يَ ْفَتِقُر ِمَن الُتجَّ
ُرورٍ َعَمُل الرَُّجِل بَيَديْ : ]أْفَضُل ؟ قَاَل  ار ، : " وقاَل صلى اهلل عليه وسلم [ " ِه ، وَُكلُّ بَ ْيٍع َمب ْ يَا َمْعَشَر التُّجَّ

َدَقِة  بُوهُ بالصَّ  ". إنَّ َهَذا اْلبَ ْيَع َيْحُضُرُه اللَّْغُو َواْلَكِذُب ، َفَشوِّ
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 ( 762)يَِعدُُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضاًل َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكْم بِاْلَفْحَشاِء َواللَُّه 

 
ْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكم بِاْلَفْحَشآِء } : قولُه َعزَّ َوَجلَّ  ؛ أي الشيطاُن يَِعدُُكْم بالفقِر فحذَف الباَء  { الشَّ

َر َلِكْن َما ا: كقوِل الشاعِر  َُ ذا َماٍل َوذا َنَشٍبويقال أَمْرُتَك اْلَخي ْ َوَعْدُتُه َخْيراً ؛ : ئْ َتَمْرَت بِه فَ َقْد تَ رَْك
رِّ [ 70: الفتح ]{َوَعدَُكُم اللَُّه َمَغاِنَم َكِثيَرًة } : َوَوَعْدتُُه َشّراً ، وقاَل اهللُ تعالى في الخيِر  } : وقال في الشَّ

َُ في الخيِر [ 27: الحج ]{النَّاُر َوَعَدَها اللَُّه الَِّذيَن َكَفُروْا  َوَعْدُتهُ ؛ : وإذا لم َتْذُكِر الخيَر والشرَّ ؛ قُ ْل
َعاِدي َوُمْنِجٌز َمْوِعِديومعنى : قال الشاعُر . أْوَعْدتُهُ : وفي الشرِّ  } : َوإنِّي إذا أْوَعْدتُُه أْو َوَعْدتُهُ َلُمْخِلٌف ِمي ْ

ُفكم الفقَر بالن{ يَِعدُُكُم اْلَفْقَر  } : فقِة في وجوِه البرِّ وإنفاِق الجيِّد من الماِل ، وقَ ْوُلُه تَ َعاَلى أي يخوِّ
أي بالبخِل ومنِع الزكاة ، وَزَعَم الكلبيُّ أن كلَّ َفحشاٍء في القرآن فهو زنَا إَل في { َويَْأُمرُُكم بِاْلَفْحَشآِء 

والفقُر . فاحشاً ؛ والبخَل فحشاءً  هذه اآليِة ، وإنما ُسمي منُع الزكاة فحشاًء ؛ ألن العرَب تسمي البخيلَ 
 .اْلَفْقُر َواْلَفُقُر ، كالضَّعِف والضُّعفِ : ُسوُء الحاِل وقلُة ذاِت اليد ، وفيه لغتان : 

} ،  لذنوبكم باإلنفاِق من ِخَيار األموالِ { مَّْغِفَرًة } ؛ أي { َواللَُّه يَِعدُُكم مَّْغِفَرًة مِّْنهُ َوَفْضالً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
نيا واآلخرِة ، { َوَفْضالً  ؛ يوِسُع الرزَق والخلَف والمثوبَة ، ويعلُم { َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم } أي خلفاً في الدُّ
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َعةُ ، قال ابُن عباس وابن مسعوٍد  ْيطَاِن ؛ َفِمَن : )حيث ينبغي أن تكوَن السَّ ثِْنَتاِن ِمَن اهلِل َوثِْنتَاِن ِمَن الشَّ
ْيطَاِن اْلَفْقُر َواْلَفْحَشاءُ اهلِل اْلَمْغفِ  ووعُد الشيطاِن َوَساوُس وَتَخيٌُّل ؛ أي ُيَخيُِّل إَلْيَك (. َرُة َواْلَفْضُل ، َوِمَن الشَّ

َُ به افتقرتَ  َُ ، وإن تصدق َُ ماَلَك استغني  .أنََّك إْن أْمَسْك
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ُر ِإَلَّ ُأوُلو اأْلَْلَباِب يُ ْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاءُ َوَمْن يُ ْؤَت اْلِحْكَمَة ف َ  ًرا َكِثيًرا َوَما َيذَّكَّ  ( 762)َقْد ُأوِتَي َخي ْ

 
ِهَي : )؛ اختلفوا في تفسيِر الحكمة ؛ قال ابُن مسعود { يُ ْؤِتي اْلِحْكَمَة َمن َيَشآُء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ِرِه ِعْلُم نَاِسِخ اْلُقْرآِن وَ : )وقال ابُن عباس وقتادةُ (. اْلُقْرآنُ  ِمِه َوُمَؤخَّ َمْنُسوِخِه ؛ َوُمْحَكِمِه َوُمَتَشابِهِه ؛ َوُمَقدَّ
ةُ : )وقال السديُّ (. ؛ َوَحالَِلِه َوَحَراِمِه ؛ َوأْمثَاِلِه ؛ َوَغْيرِهِ  وقال (. ِهَي اْلِفْقهُ : )وقال أبو العاليِة (. ُهَي النُّبُ وَّ

: وقال سهُل بن عبِداهلل (. ِهَي ِخْشَيُة اهلِل تَ َعاَلى: )وقال الربيع  (.ِهَي اإلَصابَُة َواْلَفْهمُ : )مجاهُد وإبراهيم 
 .هي سرعُة الجواب مع إصابِة الصواب ، واهللُ أعلمُ : وقيل (. ِهَي السُّنَّةُ )

ََ العلَم فقد أُ { َوَمن يُ ْؤَت اْلِحْكَمَة فَ َقْد أُوِتَي َخْيراً َكِثيراً } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى  عطَي خيراً كثيراً ؛ أي من يُ ْع
ى اهللُ العلَم خيراً كثيراً ، والدنيا َمَتاعاً قليالً ، : قال بعُض الحكماء . يصُل به إلى رحمِة اهلِل تعالى َسمَّ

َوَمْن : )وقال الحسُن . فينبغي ِلمن أُوِتَي العلَم أن يعرَف َقْدَر نفسِه وَل يتواضَع ألصحاب الدنيا لدنياهم
 (.يَ ْعِني اْلَورََع ِفي ِدْيِن اهللِ يُ ْؤَت اْلِحْكَمَة ؛ 

بكسِر التاء ، ( َوَمْن يُ ْؤِت اْلِحْكَمةَ : )بالتاِء ، وقرأ يعقوب ( تُؤِتي اْلِحْكَمَة َوَمْن يُ ْؤَت اْلِحْكَمةَ : )قرأ الربيُع 
 .أراَد ومن يُ ْؤِتِه اهلل ؛ فحذف الهاءَ 

ُر ِإَلَّ ُأْوُلواْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ وما يَ تَِّعُظ إَل ذُوو العقوِل ؛ واللُّبُّ من العقِل ما َصِفَي عن { اأَلْلَباِب  َوَما َيذَّكَّ
ي العقُل لُبّاً ألنه أنْ َفُس ما في اإلنسان كما أن ُلبَّ الثمرِة أنفُس ما فيها  .دواعي الهوى ، َوُسمِّ
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 ( 720)نَّ اللََّه يَ ْعَلُمهُ َوَما لِلظَّاِلِميَن ِمْن َأْنَصاٍر َوَما َأنْ َفْقُتْم ِمْن نَ َفَقٍة َأْو َنَذرُْتْم ِمْن َنْذٍر فَإِ 

 
قتم بِه ِمن صدقٍة { َوَمآ َأنَفْقُتْم مِّن ن ََّفَقٍة َأْو َنَذرُْتْم مِّن نَّْذٍر فَِإنَّ اللََّه يَ ْعَلُمُه } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ؛ أي ما تصدَّ

صالٍة أو صدقٍة أو صوٍم ، فإنَّ اهللَ َل يخَفى عليه ذلَك ويقبَله  أو أوجبُتُموه على أنفِسكم من فعِل برٍّ مثلَ 
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 .ويجازي عليهِ 
ولم يقل يعلُمَها ؛ ألنه ردَُّه إلى { يَ ْعَلُمُه } : أي يحفظهُ ، وإنَّما قاَل { فَِإنَّ اللََّه يَ ْعَلُمُه } معنى : ويقاُل 

َُ [. 227: النساء ]{َأْو ِإْثماً ُثمَّ يَ ْرِم ِبِه َبرِيئاً  َوَمن َيْكِسْب َخِطيَئةً } : اآلخِر منُهما كقولِه تعالى  وإْن شئ
: البقرة ]{َوَمآ َأنَزَل َعَلْيُكْم مَِّن اْلِكَتاِب َواْلِحْكَمِة يَِعُظُكْم ِبِه } : التي قبلُه كقوله تعالى ( ما)َحَمْلَتُه على 

 .بهما: ولم يقل [ 792
؛ أي وما للواضعيَن النفقَة والنَّْذَر في غيِر موضِعهما بالرِّيَاِء { ِميَن ِمْن أَْنَصاٍر َوَما لِلظَّالِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

جمع َنِصْيٍر مثل َجِنيٍب وأجناٍب : واألَْنَصاُر . أعواٍن يدفعون عنهم العذابَ ( ِمنْ )والمعصيِة ونحِوهما 
 .وشريٍف وأشرافٍ 
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ا هِ  ٌر َلُكْم َويَُكفُِّر َعْنُكْم ِمْن َسيَِّئاِتُكْم ِإْن تُ ْبُدوا الصََّدقَاِت َفِنِعمَّ َي َوِإْن ُتْخُفوَها َوتُ ْؤُتوَها اْلُفَقَراَء فَ ُهَو َخي ْ
 ( 722)َواللَّهُ ِبَما تَ ْعَمُلوَن َخِبيٌر 

 
ا ِهَي } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  هلِل ، َمْن أْفَضُل ؛ يَا َرُسوَل ا: ؛ وذلك أنَّهم قالوا { ِإن تُ ْبُدوْا الصََّدقَاِت َفِنِعمَّ

رِّ أْو َصَدَقُة اْلَعاَلنَِيِة ؟ فأنزَل اهللُ هذه اآليةَ  ا : ومعناها . َصَدَقُة السِّ إْن ُتظهروا الصدقات وتُعلنوها ؛ َفِنِعمَّ
 .الشيُء صدقُة العالنيةِ 

ا ِهَي } وأصُل  ُْ : { َفِنِعمَّ ُْ وُأْدِغَم مفصولًة ( فَِنِعَما َما ِهيَ : )يقرأ  وكان الحسنُ . فَِنِعَما َما ِهَي ؛ فَ ُوِصَل
ُِ الخصلةُ  ا : في محلِّ النصب كما يقول ( ِهيَ )في موضِع الرفع و( ما)و. عن األصِل ؛ أي نِْعَم ِنِعمَّ

 َُ َُ َوقُ ْل َُ رَفَ ْع  .ِنْعَم الرَُّجُل زَْيدٌ : الرجُل رَُجالً ، فإذا َعرَّْف
كسِر النوِن وجزِم العين ، ومثلُه في سورِة النساء ، وقرأ أبو جعفر ونافُع وشيبة وعاصُم وأبو عمرو ب

نِْعَم اْلَماُل : " واختارُه أبو عبيدَة وذلك أنَّها لغُة النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم حين قال َلَعْمِرو بِن الَعاِص 
 ". الصَّاِلُح لِلرَُّجِل الصَّاِلِح 

وقرأ طلحةُ . وخلُف بفتح النوِن وكسِر العين وقرأ ابُن عامٍر ويحيى بن وثاٍب واألعمُش وحمزة والكسائي
 .وهي لغاٌت صحيحةٌ . وابن كثيِر وورش وحفُص ويعقوب وأيوب بكسر النون والعين

ٌر لَُّكْم } : قولُه َعزَّ َوَجلَّ  ؛ أي وإن ُتسرُّوها وتعطوها الفقراَء ِسّراً { َوِإن ُتْخُفوَها َوتُ ْؤُتوَها اْلُفَقَرآَء فَ ُهَو َخي ْ
لكم وأفضُل من العالنيِة ، وكالُهما مقبوٌل منكم إذا كانُ النيُة صادقًة ، ولكن صدقُة السرِّ  فهو خيرٌ 

رِّ ُتْطِفُئ َغَضَب الرَّب ، َوُتْطِفُئ اْلَخِطْيَئَة َكَما ُيْطِفُئ اْلَماءُ : " أفضُل ، قال صلى اهلل عليه وسلم  َصَدَقُة السِّ
 ". اً ِمَن اْلَباَلِء النَّاَر ، َوَتْدَفُع َسْبِعْيَن بَاب
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َعُة ُيِظلُُّهُم اهللُ ِفي ِظلِِّه يَ ْوَم َلَ ِظلَّ إَلَّ ِظلُُّه : " وقَاَل صلى اهلل عليه وسلم  اإلَماُم اْلَعاِدُل ، َوشابٌّ َنَشأَ : َسب ْ
ابَّا ِفي اهلِل ؛ فَاْجَتَمَعا َعَلْيِه َوتَ َفرَّقَا َعَلْيِه ِفي ِعَباَدِة اهلِل َعزَّ َوَجلَّ ، َورَُجٌل قَ ْلُبُه ُمَعلٌَّق باْلَمْسِجِد ، َورَُجاَلِن َتحَ 

َق بَصَدَقٍة فََأْخَفاَها َحتَّى َلَ : ، َورَُجٌل َدَعْتهُ اْمَرأٌة ذاُت ُحْسٍن َوَجَماٍل ؛ فَ َقاَل  إنِّي أَخاُف اهللَ ، َورَُجٌل َتَصدَّ
ُنُه َما تُ ْنِفُق ِشَماُلهُ ، َورَُجٌل ذكَ  َناُه تَ ْعَلَم َيِمي ْ ُْ َعي ْ  ". َر اهللَ َخاِلياً فَ َفاَض

هذِه اآليُة في صدقِة التطوِع ، وإلجماِع العلماِء أنَّ الزكاَة المفروضَة إعالنُها أفضُل  : قال أهُل المعاني 
: كالصالِة المفروضِة في الجماعِة أفضُل من إفراِدها ، وكذلَك سائُر الفرائِض ؛ لمعنييِن ؛ أحِدهما 

 .لزواِل التهمِة ؛ لَِئالَّ يسيَء به الناُس الظنَّ ، وَل رياَء في الفرضِ : لناُس ، والثاني ليقتدي به ا
ِة هذا التأويِل ما روي عن أبي  وأما النوافُل والفضائُل فإخفاؤها أفضُل ِلبُ ْعِدَها عن الرياِء ، يدلُّ على صحَّ

َدقَاِت فَِنعِ } : جعفَر في قولِه تعالى  ا ِهَي ِإن تُ ْبُدوْا الصَّ } : يَ ْعِني الزََّكاَة اْلَمْفُروَضَة َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى : )قاَل { مَّ
َجَعَل اهللُ َصَدَقَة التََّطوُِّع ِفي : )وعن ابِن عباس أنه قاَل (. يَ ْعِني الّتَطوُّعَ { َوِإن ُتْخُفوَها َوتُ ْؤُتوَها اْلُفَقَرآَء 

رِّ تَ ْفُضُل َعاَلنَِيتَ َها بَسْبِعْيَن ضِ  (. ْعفاً ، َوَصَدَقُة اْلَفرِْيَضِة تُ ْفُضُل َعاَلنَِيتُ َها ِسرََّها بَخْمٍس َوِعْشرِْيَن ِضْعفاً السِّ
َدَقِة : " َوقَاَل صلى اهلل عليه وسلم  " اْلُمِسرُّ باْلُقْرآِن َكاْلُمِسرِّ بالصََّدَقِة ، َواْلَجاِهُر باْلُقْرآِن َكاْلَجاِهِر بالصَّ

عاً  وذهب الحسُن وقتادُة إلى  .أن اإلخفاِء في كلِّ صدقٍة أفضل ؛ مفروضًة كانُ أم تطوُّ
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وَن ِإَلَّ ابِْتَغاَء َوْجِه َلْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكنَّ اللََّه يَ ْهِدي َمْن َيَشاءُ َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفأِلَنْ ُفِسُكْم َوَما تُ ْنِفقُ 
 ( 727)ٍر يُ َوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأنْ ُتْم ََل ُتْظَلُموَن اللَِّه َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َخيْ 

 
اْعَتَمَر : )؛ قال ابُن عباس والكلبيُّ { لَّْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َولَ اِكنَّ اللََّه يَ ْهِدي َمن َيَشآُء } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

ُْ َمعَ  ْيِق َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ُعْمَرَة اْلَقَضاِء ، وََكاَن ُُ أبي َبْكٍر الصِّدِّ ُه ِفي تِْلَك اْلُعْمَرِة أْسَماُء بْن
 ُْ َها أبُو ُقَحاَفَة َيْسأَلُونَ َها الصَِّلَة َواْلَعِطيََّة ، فَ َقاَل َلُة َوَجدُّ َلَ ُأْعِطْيُكْم :  رضي اهلل عنه ، َفَجاَءتْ َها ُأمَُّها قُ تَ ي ْ

اهلل عليه وسلم ؛ فَإنَُّكْم َلْسُتْم َعَلى ِدْيٍن ؛ فَاْسَتْأَذنَ ْتُه ِفي ذِلَك ، َشْيئاً َحتَّى أْسَتْأِذَن َرُسوَل اهلِل صلى 
ِق َعَلْيِهَما ُْ َهِذِه اآلَيُة ، فََأَمَرَها َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم بالتََّصدُّ : وقال محمُد بن الحنفيَِّة (. فَ نَ َزَل

 (.ُق َعَلى اْليَ ُهوِد َوالنََّصاَرى ، فَُأِمُروْا بَذِلَك ِفي َغْيِر َفرِْيَضةٍ َكاَن َيْكبُ ُر َعَلى اْلُمْسِلِمْيَن التََّصدُّ )
ليَس عليَك يا محمُد َتْحِصْيَل الهدى لهم بأن َتمنعهم من الصدقِة لتحملهم على اإلْيماِن ، : ومعنى اآليِة 

ُُ َويُ ْرِشُد ويَوفُِّق للخيِر َمن يشاءُ  َمَر ْبَن اْلَخطَّاب رضي اهلل عنه رَأى رَُجالً ِمْن وروي أنَّ عُ . ولكنَّ اهللَ يُ َثب
مَِّة َيْسَأُل َعَلى أبْ َواب اْلُمْسِلِمْيَن ، فَ َقاَل  َُ َشابٌّ ؛ ُثمَّ : )أْهِل الذِّ َما أْنَصْفنَاَك ؛ أخْذنَا ِمْنَك اْلِجْزَيَة َوأْن

ْعَناَك اْليَ ْومَ  ُِ اْلَمالِ فََأَمَر أْن َيْجِزَي َعَلْيِه قُوُتُه مِ ( َضي َّ  .ْن بَ ْي
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؛ أي ما تنِفُقوا من ماٍل على برٍّ أو فاِجٍر فألنفِسُكم { َوَما تُ ْنِفُقوْا ِمْن َخْيٍر َفألَنْ ُفِسُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
يدون بنفقِتُكم إَل ؛ أي َعِلَم اهللُ أنكم َل تر { َوَما تُ ْنِفُقوَن ِإَلَّ ابِْتَغآَء َوْجِه اللَِّه } ثوابُه ونفعُه عائٌد إليكم ، 

ق عليه كافراً   .طلَب مرضاِة اهلِل وإْن كان المتصدَّ
قوا به من ماٍل يوفَّ { َوَما تُ ْنِفُقوْا ِمْن َخْيٍر يُ َوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأنْ ُتْم َلَ ُتْظَلُموَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أي ما تتصدَّ

َقُصوَن شيئاً من ثواب أعماِلكم وصدقاِتكم{  َوَأنْ ُتْم َلَ ُتْظَلُمونَ } إليكم ثوابُه في اآلخرِة ،   .أي َل تُ ن ْ
َها الزََّكاَة  وظاهُر اآليِة يقتضي جواَز دفِع الصدقاِت إلى الكفَّار إَلَّ أنَّ النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َخصَّ ِمن ْ

َدَقَة ِمْن أْغِنيَاِئُكْم َوأرُدَُّها َعَلى : " ؛ فَ َقاَل   ". فُ َقَراِئُكْم ُأِمْرُت أْن آُخَذ الصَّ
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ِف لِْلُفَقَراِء الَِّذيَن ُأْحِصُروا ِفي َسِبيِل اللَِّه ََل َيْسَتِطيُعوَن َضْربًا ِفي اأْلَْرِض َيْحَسبُ ُهُم اْلَجاِهُل َأْغنِ  َياَء ِمَن الت ََّعفُّ
 ( 729)ْن َخْيٍر فَِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليٌم تَ ْعرِفُ ُهْم ِبِسيَماُهْم ََل َيْسأَلُوَن النَّاَس ِإْلَحافًا َوَما تُ ْنِفُقوا مِ 

 
لِْلُفَقَرآِء الَِّذيَن ُأحِصُروْا ِفي َسِبيِل اللَِّه َلَ َيْسَتِطيُعوَن َضْرباً ِفي اأَلْرِض َيْحَسبُ ُهُم اْلَجاِهُل } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

َعفُِّف  عليكم بالنفقِة للفقراِء : معناهُ : ٍة للفقراء ، وقيل ما أنفقُتم من نفق: معناُه : ؛ قيل { َأْغِنَيآَء ِمَن الت َّ
الذين ُحبُسوا في طاعِة اهلِل ؛ أي أْحَصَرُهْم فرُض الجهاِد فمنَعهم من التصرُِّف والسيِر لطلب المعاِش ، 

ه وهؤَلء أصحاُب الصُّفَِّة َحَبُسوا أنفَسهم لطلب العلِم ؛ وفضل الجمعة ؛ وخدمِة رسوِل اهلل صلى اهلل علي
: وسلم من أربعمائِة رجٍل لم يكن لهم مساكُن وَل عشائُر ؛ كانوا معتكفيَن في المسجِد في ُصفَّته ؛ قالوا 

نخرُج في كلِّ َسرِيٍَّة يبعثُها رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم في سبيِل اهلل ، فحثَّ اهللُ على الصدقِة عليهم 
 .، فكان الرجُل إذا بقَي عنده فضٌل أتاهم به

ُر ، يعني َل يستطيعون َسْيراً : الضرُب في اللغة { َلَ َيْسَتِطيُعوَن َضْرباً ِفي اأَلْرِض } : وله تعالى وق ي ْ السَّ
[ 202: النساء ]{َوِإَذا َضَربْ ُتْم ِفي اأَلْرِض } : في األرِض للتجارة وطلب المعيشة ، ونظيرُه قَ ْولُُه تَ َعاَلى 

َلِحْفُظ اْلَماِل أْيَسُر ِمْن : وقاَل الشاعُر [. 70: المزمل ]{َيْضرِبُوَن ِفي اأَلْرِض َوآَخُروَن } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى 
ِمْن َكثْ َرِة َما َجاَهُدوْا َلَ َيْسَتِطيُعوَن َضْرباً ِفي اأَلْرِض ، : )فَ َناِئِه َوَضْرٌب ِفي اْلِباَلِد بَغْيِر زَاِدوقال ابُن زيد 

َها َعُدوٌّ َفَصاَرِت اأَلْرُض ُكلَُّها َحْرب َها ِجَهًة إَلَّ َوَلُهْم ِفي ْ ُهوَن ِفي ْ : وكان السديُّ يقول (. اً َعَلْيِهْم ؛ َلَ يَ تَ َوجَّ
ُعوَن تَ َفرُّقاً ِفي اأَلْرِض ِلَمْنِع اْلُكفَّار { ُأحِصُروْا } َمْعَنى ) ُهْم ؛ َفالَ َيْسَتِطي ْ أْي َمنَ َعُهُم اْلُكفَّاُر باْلَخْوِف ِمن ْ

 .ُحِصروا ، بغير أِلفٍ : هذا َل يصحُّ ؛ ألنه لو كان كذلَك لقال : وقيَل (. َذِلكَ  إيَّاُهْم َعنْ 
ُهُم ِجَراَحاٌت َمَع َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ؛ َفَصارُوْا زَُمناً : )وقال سعيُد بن جبير  َهُؤََلِء قَ ْوٌم أَصابَ ت ْ

ُأْحِصُروْا من : فاختاَر الكسائيُّ هذا القوَل ألنه يقال (. ِفي اأَلْرضِ َوأْحَصَرُهُم اْلَمَرُض َوالزََّماَنُة َعِن الضَّْرِب 
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ُحِصُرواْ ، وإنَّما اإلحصاُر من الخوِف : المرِض والزََّماَنِة عن الضرب في األرض ، ولو أراد الحبَس قال 
 .الحبُس في غيرهما: أو المرِض ، والَحْصُر 

ُه تَ َعاَلى  ُّ َعفُِّف َيْحَسبُ ُهُم اْلجَ } : قَ ْوُل قرأ الحسُن وأبو جعفر وشيبة وابُن عامر { اِهُل َأْغِنَيآَء ِمَن الت َّ
 .بفتِح السيِن في جميع القرآن ، والباقون بالكسرِ ( َيْحَسبُ ُهمْ : )واألعمُش وعاصم وحمزُة 

ِلهِ : ومعنى اآلية  ْم باللباِس وَكفِِّهم يظنُّهم الجاهُل بأمِرهم وشأنِهم أغنياَء من التعفُِّف عن السؤاِل ؛ لَِتَجمُّ
َمِن اْستَ ْغَنى أْغَناهُ : " والتعفُُّف يُْذَكُر ويراد به تَ ْرَك المسألِة كما قاَل صلى اهلل عليه وسلم . عن المسألةِ 

ُه اهللُ   ". اهللُ تَ َعاَلى ، َوَمِن اْستَ َعفَّ أَعفَّ
َُ { تَ ْعرِفُ ُهم ِبِسيَماُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  : وقيَل . يا محمُد بعالمِة فقرهم ورَثَاثَِة حاِلهم ؛ أي تعرفهم أن

عهم وتواُضِعهم بَفَرِحِهْم : وقيَل . بصفرة ألواِنهم من الجوِع وقياِم الليل وصياِم النهار: وقيَل . بتخشُّ
 .واستقامِة حاِلهم عند توارِد البالِء عليهم

إَذا َكاَن ِعْنَدُه َغَداٌء َلَ َيْسَأُل َعَشاًء ، َوإْن َكاَن : )؛ قال عطاُء  {َلَ َيْسأَلُوَن النَّاَس ِإْلَحافاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
وَل غيَر إلحاٍف ؛ أي { َلَ َيْسأَلُوَن النَّاَس ِإْلَحافاً } : وقال أهُل المعاني (. ِعْنَدُه َعَشاٌء َلَ َيْسَأُل َغَداءً 

َيْحَسبُ ُهُم } : دليُل هذا القوِل قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى  اإلْلَحاُح ،: ليس لهم سؤاٌل فيكون إلحافاً ، واإلْلَحاُف 
ِف   .أي من القناعِة ، ولو كانوا يسألوَن لكان يعرُفهم بالسؤاِل َل بالسيماءِ { اْلَجاِهُل َأْغِنَيآَء ِمَن الت ََّعفُّ
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فَ َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَبِِّهْم َوََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم  الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم بِاللَّْيِل َوالن ََّهاِر ِسرًّا َوَعاَلنَِيةً 
 ( 724)َيْحَزنُوَن 

 
ْوٌف الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم بِاللَّْيِل َوالن ََّهاِر ِسّراً َوَعالَنَِيًة فَ َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد رَبِِّهْم َوَلَ خَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُْ َلهُ : )؛ قال ابُن عباس ومقاتُل { َوَلَ ُهْم َيْحَزنُوَن  َعَلْيِهمْ  ُْ َهِذِه اآلَيُة ِفي َعِليٍّ رضي اهلل عنه ؛ َكاَن نَ َزَل
َق بِدْرَهٍم َلْيالً ؛ َوبِدْرَهٍم نَ َهاراً ؛ َوبِدْرَهٍم ِسّراً ؛ َوب َرَها ؛ فَ َتَصدَّ نَِيًة ، ِدْرَهٍم َعالَ أْربَ َعُة َدرَاِهَم َلْم َيْمِلْك َغي ْ

ُْ َهِذِه اآليَةُ   (.فَ نَ َزَل
ا نَ َزَل قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى : )وعن ابِن عباس قال  [ 729: البقرة ]{لِْلُفَقَرآِء الَِّذيَن ُأحِصُروْا ِفي َسِبيِل اللَِّه } : َلمَّ

ِة َحتَّى َرٍة إَلى أْصَحاب الصُّفَّ َر َكِثي ْ ُّ أبي طَاِلٍب  بَ َعَث َعْبُدالرَّْحَمِن ْبُن َعْوٍف بَدنَانِي ْ أْغَناُهْم ؛ َوبَ َعَث َعِليُّ ْبُن
ِّ إَلى اهلِل  -رضي اهلل عنه ِفي َجْوِف اللَّْيِل بِوْسٍق ِمَن التَّْمِر  َواْلِوْسُق ُستُّوَن َصاعاً َفَكاَن أَحبُّ الصََّدقَ تَ ْيِن

َها قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم بِاللَّْيِل َوالن ََّهاِر ِسّراً  }: تَ َعاَلى َصَدَقُة َعِليٍّ رضي اهلل عنه َونَ َزَل ِفي ْ
أرَاَد باللَّْيِل ِسّراً َصَدَقَة عليٍّ رضي اهلل عنه َوبالن ََّهار َعاَلنَِيًة َصَدَقَة َعْبِدالرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف رضي { َوَعالَنَِيًة 
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 (.اهلل عنه
يَ ْعِني ِفي َعْلِف : { الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم بِاللَّْيِل َوالن ََّهاِر } وروي أيضاً عن ابِن عباس في هذه اآلية 

وكان أبو هريرَة إذا َمرَّ بَفَرٍس َسِمْيٍن َتالَ َهِذِه اآليََة ؛ فَإذا َمرَّ بَفَرٍس أْعَجَف . اْلَخْيِل اْلُمْرَتبَطِة ِفي َسبْيِل اهللِ 
 َُ  .َسَك

ِّ اهلِل َوأنْ َفَق َعَلْيِه اْحِتَساباً ؛  : " يه وسلم أنَُّه قَاَل وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عل ََ فَ َرساً ِفي َسبْيِل َمِن اْرتَ َب
َزانِِه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة  اْلُمْنِفُق : " وقال صلى اهلل عليه وسلم " َكاَن َشبَ ُعُه َوُجوُعُه َورَيُّهُ َوَظَمُؤُه َوبَ ْولُُه َوَرْوثُُه ِفي ِمي ْ

َِ َكفَّْيِه بالصُّرَِّة  ِفي َسبْيلِ   ". اهلِل َعَلى فَ َرِسِه َكاْلَباِس
َجَعَل اْلَخبَ َر باْلَفاِء ؛ ألَنَُّه ِفي َمْعَنى : )قال األخفُش وُقْطُرُب { فَ َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد رَبِِّهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َوَلَ َخْوٌف } : وقَ ْوُلُه تَ َعاَلى (. أنْ َفَق َكَذا فَ َلُه أْجُرُه ِعْنَد رَبهِ َمْن : باْلَفاِء ؛ َكأَنَُّه قَاَل ( َمن)، َوَجَواُب ( َمن)
م تفسيرهُ { َعَلْيِهْم َوَلَ ُهْم َيْحَزنُوَن   .قد تقدَّ
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َذِلَك بَِأن َُّهْم قَالُوا ِإنََّما اْلبَ ْيُع  الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا ََل يَ ُقوُموَن ِإَلَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ 
َلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اللَِّه َوَمْن ِمْثُل الرِّبَا َوَأَحلَّ اللَّهُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظةٌ ِمْن رَبِِّه فَانْ تَ َهى فَ َلُه َما سَ 

 ( 725)يَها َخاِلُدوَن َعاَد فَُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِ 

 
؛ معناُه { الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَاوْا َلَ يَ ُقوُموَن ِإَلَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ِإَلَّ َكَما } من قبورهم ِلِعَظِم بطونِهم ، في اآلخرِة { َلَ يَ ُقوُموَن } في الدنيا { الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَاوْا } : 
روي أنَّهم يُبعثوَن يوم . أي ِمن الجنونِ { الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ } في الدنيا الذي يضرِبُه ويصيبُه { يَ ُقوُم 

: ُن قال الحس. القيامِة وقد انتفخُ بطونُهم كلَّما قاُموا سقُطوا والناُس َيمشوَن عليهم وهم كاْلَمَجانِْينِ 
 (.َهِذِه َعاَلَمَة أْكِل الرِّبَا ؛ يُ ْعَرُفوَن بَها يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ )

كان الرجُل إذا حلَّ مالُه بعد األجِل : ؛ ومعناهُ { َذِلَك بَِأن َُّهْم قَالُوْا ِإنََّما اْلبَ ْيُع ِمْثُل الرِّبَاوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
إن هذا ربَا : فيفعالن ذلَك ؛ فإذا قيَل لهم . جل وأزيُدك في ماِلكَ زدِني في األ: طلَبُه ؛ فيقول المطلوُب 

َُ بالنسيئِة سواءٌ : ؛ قالوا  . ُهما سواٌء ؛ والزيادُة في آخِر البيع بعد األجِل كالزيادة في أوَِّل البيع إذا بع
موا ؛ ألن الزيادَة في الثمِن في آخر البيِع ألْجل اإلبعاد في ا ألَجِل بعدما صاَر الثمُن وليس األمُر كما توهَّ

َديناً في الذمة يكون ِعَوضاً عن األجِل ؛ واَلعتياُض عن األجل باطٌل ، وأما الزيادُة في الثمِن في أصل 
 .العقِد فتكون مقابلًة للبيِع ، ويجوُز بيُع المبيع بثمٍن قليل وثَمن كثيرٍ 

؛ أي أحلَّ الزيادَة في أول البيِع وحرَّم الزيادة في آخرِه ؛ { الرِّبَاوْا  َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرَّمَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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؛ أي فمن جاءه زَْجٌر { َفَمن َجآَءُه َمْوِعَظةٌ مِّْن رَّبِِّه فَانْ تَ َهى فَ َلُه َما َسَلَف َوَأْمُرهُ ِإَلى اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ما مضى من أكلِه الرِّبَا قبل النهِي ؛ أي َل إْثَم عليِه في ذلَك ، وأمُرهُ من ربِه ونُِهَي عن الرِّبَا فانتَهى فلُه 

أي { فَ َلُه َما َسَلَف } : معناُه : وقيل . فيما بقَي من عمرِه إلى اهلِل ؛ إْن شاَء َعَصَمهُ وإن شاَء َلْم يَ ْعِصْمهُ 
 .ي المستأنِف في العفِو والتجاوزف{ َوَأْمُرُه ِإَلى اللَِّه } لُه ما أخَذ من الربا قبل التحريِم ، 

َفَمْن َجاَءتُه َمْوِعَظٌة ِمْن رَبِه ؛ ألن تأنيَث الموعظِة ليس بحقيقيٍّ ، فيجوُز تذكيرهُ ويجوز أن : وإنَّما لم يقل 
 .فمن جاَءهُ وعٌظ ونُهي من ربِه عن الرِّبا: ينصرَف إلى المعنى ، كأنه قاَل 

} أي من َعاَد إلى أكِل الربا { فَأُْولَ اِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن  َوَمْن َعادَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
َمن عاَد بعد النهي إلى قولِه : معناهُ : وقيل . دائمون إلى ما شاَء اهلل{ فَُأْولَ اِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها 

فيها مقيمون ؛ ألن مستحلَّ الربا كافٌر إلنكارِه آيًة ِمن كتاب إنَّما البيُع مثُل الربا ؛ فأولئَك أهُل النار هم 
 .اهلِل تعالى

َسَيْأِتي َعَلى النَّاِس َزَماٌن َلَ : " وعن أبي هريرَة رضي اهلل عنه عن رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أنُه قَاَل 
َقى أَحٌد إَلَّ أَكَل الرِّبَا ، َوإْن َلْم يَْأُكْلُه أَصاَبُه  آِكُل الرِّبَا : )وعن عبِداهلل بن مسعوٍد قال " ِمْن ُغَبارِه يَ ب ْ

ٍد صلى اهلل عليه وسلم إَلى يَ ْومِ  َلهُ وََكاتُِبهُ َوَشاِهُدُه إذا َعِلُموْا بِه ؛ َمْلُعونُوَن َعَلى ِلَساِن ُمَحمَّ (. اْلِقَياَمةِ  َوُمؤَكِّ
ُعونَ : " وقال صلى اهلل عليه وسلم   ". بَاباً ؛ أْدنَاَها َكإتْ َياِن الرَُّجِل ُأمَُّه  الرِّبَا بْضٌع َوَسب ْ

َُ في اللغِة هو الضرُب على غيِر استواٍء ؛ يقال  ََ البعيُر إذا ضرَب بيدهِ : واْلَخَب الجنوُن ، : واْلَمسُّ . َخَب
 .رجٌل َمْمُسوٌس ؛ أي مجنونٌ : يقال 
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 ( 726)اللَُّه ََل ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر َأثِيٍم َيْمَحُق اللَُّه الرِّبَا َويُ ْرِبي الصََّدقَاِت وَ 

 
َدقَاِت } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  . يُ ْهِلُك اهللُ الربا ويذهُب ببَ رََكِتهِ : ؛ معناه { يَْمَحُق اللَّهُ الرِّبَاوْا َويُ ْرِبي الصَّ

قوله . د حاٍل إلى أن يتلَف كلُّهإنِّ الربا ينقُص حاَلً بع: نقصاُن الشيء حاَلً بعد حاٍل ، ويقال : واْلَمْحُق 
أي يقبُلها ويعطي َخَلفها في الدنيا ، ويضاعُف ثوابه في اآلخرة واحدًة إلى عشر { َويُ ْرِبي الصََّدقَاِت } : 

كما روي عن رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أنهُ . إلى سبعيَن إلى سبعمائٍة إلى ما شاَء اهلل من األضعافِ 
َها إَلَّ الطَّيَِّبَة ، َويُ َربيَها ِلَصاِحبَها َكَما يُ ْربي أَحدُُكْم ُمْهَرُه  إنَّ اهللَ : " قاَل  قْ َبُل ِمن ْ َّ َدقَاِت َوَلَ َي يَ ْقَبُل الصَّ

ُر ِمْثَل ُأُحٍد  َلُه َحتَّى أنَّ اللُّْقَمَة َتِصي ْ  ". َوَفِصي ْ
؛ أي يبغُض كلَّ جاحٍد تحريَم الربا ؛ فاجٍر عاٍص بأكلِه { َواللَُّه َلَ ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر َأثِيٍم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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. كافٍر ؛ ليبيِّن أن مستحلَّ الربا مع كونه كافراً َكفَّاٌر للنعمةِ : ولم يقل { َكفَّاٍر } : وإنَّما قاَل . واستحاللهِ 
 .الفاعُل لإلْثمِ : اْلَماِدي في اإلْثِم ، واآلِثُم : واألثيُم 
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 َعَلْيِهْم َوََل َن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَأقَاُموا الصَّاَلَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَبِِّهْم َوََل َخْوفٌ ِإنَّ الَِّذي
 ( 722)ُهْم َيْحَزنُوَن 

صَّاَلَة َوآتَ ُوْا الزََّكاَة َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد رَبِِّهْم إنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َوَأقَاُموْا ال} : قوله َعزَّ َوَجلَّ 
} باهلِل وكتبِه ورسله وتحريِم الربا { إنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا } : ؛ معناُه { َوَلَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلَ ُهْم َيْحَزنُوَن 

وا الصلو { َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت  اَت الخمس ، وأعطوا الزكاة المفروضَة من فيما بينهم وبيَن ربهم ، وأتَّمُّ
َوَلَ ُهْم } إذا ذبَح الموُت { ِعنَد رَبِِّهْم َوَلَ َخْوٌف َعَلْيِهْم } أموالهم ، فلُهم جزاؤهم وثوابُهم في اآلخرة 

ُِ الناُر على أهلها{ َيْحَزنُوَن   .إذا أطبق
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 ( 722)رُوا َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوذَ 

 
؛ قال ابُن { ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا اللََّه َوَذُرواْ َما َبِقَي ِمَن الرِّبَاواْ ِإن ُكْنُتْم مُّْؤِمِنيَن } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 

ُْ َهِذِه اآليَُة ِفي نَ فَ : )عباس  َر نَ َزَل َعٍة َوَعْبِد يَاَلْيِل بَِني َعْمِرو ْبِن ُعَمي ْ ٍر ِمْن ثَِقْيِف اْبِن َمْسُعوٍد َوَحبْيٍب َورَبي ْ
ا َظَهَر ال َرِة يُ ْربُوُهْم ، فَ َلمَّ َرِة ؛ وََكاَن بَ ُنو اْلُمِغي ْ ُْ َلُهْم ُديُوٌن َعَلى بَِني اْلُمَغي ْ نَّبيُّ صلى اهلل عليه الث ََّقِفّي ، َكاَن

َة ُوِضَع الرِّبَا ُكلُّهُ ، وََكاَن أْهُل اْلطَّاِئِف َقْد َصاَلُحوْا َعَلى أنَّ َلُهْم ربَاُهْم ِمَن النَّاسِ وسلم عَ   َلى أْهِل َمكَّ
ُهْم ، فَ َقاَل صلى اهلل  ُهْم َلَ يُ ْؤَخُذ ِمن ْ : ه وسلم علييَْأُخُذونَُه ، َوَما َكاَن َعَلْيِهْم ِمْن ربَا النَّاِس فَ ُهَو َمْوُضوٌع َعن ْ

ُْ َثِقْيُف ِمْن " أنَّ َلُكْم َما لِْلُمْسِلِمْيَن َوَعَلْيُكْم َما َعَلْيِهْم : ُأْكُتْب ِفي آِخِر ِكتَابِهْم "  ا َحلَّ اأَلَجُل طََلَب فَ َلمَّ
َرِة  ُْ بَ ُنو اْلُمِغي ْ َرِة ربَاُهْم ؛ فَ َقاَل ِضَع الرِّبَا َعِن النَّاِس ُكلِِّهْم َويُ ْؤَخُذ َما بَاَلنُا َنُكوُن أْشَقى النَّاِس ؛ وُ : بَِني اْلُمِغي ْ

ةً  ُْ َلُهْم َثِقْيُف ! ِمنَّا َخاصَّ َة َوُهَو َعتَّاُب ْبُن ُأَسْيٍد ، : فَ َقاَل إنَّا َصاَلْحَنا َعَلى ذِلَك ، فَاْخَتَصُموْا إَلى أِمْيِن َمكَّ
نَ ُهْم ، َفَكَتَب إَلى َرُسوِل  اهلِل صلى اهلل عليه وسلم باْلَمِديْ َنِة ، فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليََة فَ َلْم َيْدر َماذا يَ ْقِضي بَ ي ْ

 (.ِخطَاباً لَِثِقْيفٍ 
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} فإنه لم يَ ْبَق غيُر ربَاُكْم { َما َبِقَي ِمَن الرِّبَاوْا } اْخَشوا اهللَ واتركوا { ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا } : ومعناها 
قين بتحريم الرِّبا فهذا حكمهُ { يَن ِإن ُكْنُتْم مُّْؤِمنِ   .أي مصدِّ
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ُموَن َوََل ُتْظَلُموَن فَِإْن َلْم تَ ْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِإْن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم رُُءوُس َأْمَواِلُكْم ََل َتْظلِ 
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَ َنِظَرٌة ِإَلى َميْ ( 722) قُوا َخي ْ  ( 720)َسَرٍة َوَأْن َتَصدَّ

 
؛ أي إن لم تقبَ ُلوا أمَر اهلل ولم ُتِقرُّوا { فَِإن لَّْم تَ ْفَعُلوْا فَْأَذنُوْا ِبَحْرٍب مَِّن اللَِّه َوَرُسوِلِه } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

بكم اهلل في اآلخرة بالنار ؛ بتحريِم الربا ولم تتركوُه ، فاعلموا أنكم ك فَّاٌر يحاربكم اهللُ ورسوله ؛ أي يعذِّ
بكم رسولُه في الدنيا بالسَّْيفِ  أي فأعِلُموا أصحاَبكم ( فَْأِذنُوا)اإلْعاَلُم ، ومن قرأ : واإلْذُن . ويعذِّ

 .رسولهأنَّ َمْن عاَمَل بالربا مستِحالً له حارَبهم اهللُ و : المتمسكيَن بمثل ما أنُتْم عليه 
فَْأَذنُوْا ِبَحْرٍب مَِّن اللَِّه َوَرُسوِلِه } فإن لم تترُكوا ما بقَي من الربا بعد نزوِل األمر بتركِه : معَنى اآليِة : وقيل 

}. 
ومثُل هذا اللفظ َل يوجُب اإلكفاَر ؛ ألن لفَظ محاربة اهلل ورسولِه ُيطلق على ما دوِن الكفر كما في آية 

ٌة على وه. ُقطَّاِع الطريقِ  ذا الحكُم في آية الربا إنَّما هو مستقيٌم إذا اجتمَع أهل بلدة لهم َمنَ َعٌة وقوَّ
وأما إذا عاَمَل واحد أو . المعاملِة بالربا وكانوا محرِّمين له ، فإن اإلماَم يستتيُبهم ؛ فإن تابوا وإَل قاتَلَهم

إن تابوا وإَل زََجَرهم وحبَسهم إلى أن يُظهروا جماعٌة قليٌل عددهم معاملَة الربا ، فإن اإلمام يستتيُبهم ؛ ف
(. أنَّ اإلَماَم َيْسَتِتْيُبُه ، فَإْن تَاَب وإَلَّ قَ تَ َلهُ : )وقد روي عِن ابن عباس وقتادَة والربيِع فيمن أرْبَا . توبتهم

تقَد فهذا محموٌل على أن يفعله ُمستحالً له ؛ ألنه على خالَف بين العلماء أنه ليَس بكافٍر إذا اع
 .تحرْيَمه

؛ أي فإن رجعُتْم عن استحالِل { َوِإْن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم رُُؤوُس َأْمَواِلُكْم َلَ َتْظِلُموَن َوَلَ ُتْظَلُمون } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ُتموها بني التي أسلفْ { فَ َلُكْم رُُؤوُس َأْمَواِلُكْم } إْن تُ ْبُتْم عن معاملِة الربا : ويقال . الربا وأقررُتم بتحرْيمهِ 

 .بحبِس رأس المال عنكم{ َوَلَ ُتْظَلُمون } بطلب الزيادة على رأِس المال ، { َلَ َتْظِلُموَن } المغيرِة ، 
ُْ َهاتَاِن اآليَ َتاِن ، َكَتَب بِهَما َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم إَلى َعتَّاٍب ، : )قال ابُن عباس  ا نَ َزَل فَ َلمَّ

بَ َلى ، نَ ُتوُب إَلى اهلِل فَإنَُّه إلْيَذاٌن َلَنا بَحْرب اهلِل َوَرُسوِلِه ، ثُمَّ طََلُبوْا رُُؤوَس : ِقْيٍف فَ َقالُوْا فَ َقَرأُهَما َعَلى ثَ 
َرِة  ُْ بَ ُنو اْلُمِغي ْ َرِة ، فَ َقاَل ُرونَا إَلى أْن ُتْدَركَ : أْمَواِلِهْم ِمْن بَِني اْلُمِغي ْ الثَِّماُر ، فَأََبواْ  َنْحُن اْليَ ْوَم أْهُل ُعْسٍر َوأخِّ

ُروُهْم ، فَ نَ َزَل قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  ؛ أي إن كان المطلوُب { َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَ َنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة } : أْن يُ َؤخِّ
ٍة ؛ فتأخيرهُ إلى َسَعٍة وَيَسارٍ   .ذا ضيٍق وشدَّ
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ْيِن ، يَ ْعِني َدْيَن الرِّبَا َخاصَّةً  أنَّ اإلْنظَارَ : )وروي عن ابِن عباس وشريٍح وإبراهيم  وكان (. إنََّما َيِجُب ِفي الدَّ
اك . ُشَرْيٌح يحبُس المعسَر في غيره من الديون أنَّ ذِلَك َواِجٌب ِفي ُكلِّ : )وعن أبي هريرَة والحسِن والضحَّ

باَر سائِر الديون بها باَلستدَلل وهذا هو اأَلصحُّ ؛ ألنَّ نزوَل اآلية في رأِس مال الربا َل َيمنُع اعت( َدْينٍ 
 .والقياسِ 

وإن وقَع : دليل على أنه ابتداٌء على معنى { ُذو ُعْسَرٍة } إلى أن الرفَع في قوله : وذهَب بعض النحويِّيَن 
 .وإْن كان َذا ُعْسَرٍة ، بالنصب: ذو عسرٍة ، أو وجد ذو عسرة ، ولو كان مختّصاً هذا بالربا لقال 
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ُْ َوُهْم ََل ُيْظَلُموَن َوات َّقُ   ( 722)وا يَ ْوًما تُ ْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى اللَِّه ثُمَّ تُ َوفَّى ُكلُّ نَ ْفٍس َما َكَسَب

 
؛ هذا تحذيٌر من اهلل َعزَّ َوَجلَّ أن يوافي العباُد ذلك { َوات َُّقوْا يَ ْوماً تُ ْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

اْخَشوا عذاب يوٍم : لى ِغرٍَّة وغفلٍة وتقصيٍر في أوامر اهلل ومخالفتِه فيما أحلَّ اهلل وحرَّم ، يقول اليوَم ع
 .ترجعون فيه إلى جزاِء اهلل

ُْ َوُهْم َلَ ُيْظَلُموَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي توفَّى كلُّ نفٍس جزاَء ما عملُ من { ثُمَّ تُ َوفَّى ُكلُّ نَ ْفٍس مَّا َكَسَب
 .أي َل يُنقُص من حسناتِهم وَل يُزاد في سيئاِتهم{ َوُهْم َلَ ُيْظَلُموَن } يٍر أو شرٍّ ، خ

ُروَن ِفيِه إَلى اهللِ )بفتح التاء ، واعتبرُه بقراءة ُأَبّي ( تَ ْرِجُعونَ : )قرأ أبو عمٍرو ويعقوُب  (. َوات َُّقوا يَ ْوًما َتِصي ْ
 (.َوات َُّقوا يَ ْوًما تُ َردُّوَن ِفيِه إَلى اهللِ : )عتباراً بقراءة عبِداهلل بضمِّ التاء ، ا( تُ ْرَجُعونَ )وقرأ الباقون 

َُ : )قال ابُن عباس  ا َحجَّ اْلبَ ْي ُْ َعَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، َوذِلَك أنَُّه َلمَّ َهِذِه آِخُر آَيٍة نَ َزَل
ُُ َلُكْم ِديَنُكْم } : َرَفَة بَقْوِلِه تَ َعاَلى نَ َزَل َعَلْيِه ِجْبرِْيُل عليه السالم َوُهَو َواِقٌف بعَ  : المائدة ]{اْليَ ْوَم َأْكَمْل

يَا َرُسوَل اهلِل ، : قَاَل . {َوات َُّقوْا يَ ْوماً تُ ْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى اللَِّه } اآلَيُة ، ُثمَّ نَ َزَل بَ ْعَد َذِلَك َهِذِه اآلَيُة [ 9
ِمائَ َتي آيٍَة ِمْن ُسورَِة اْلبَ َقَرِة ، فَ ُقبَض َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم بَ ْعَد َهِذِه َضْعَها َعَلى رَْأِس َثَمانِْيَن وَ 

 (.اآلَيِة بِتْسَعِة أيَّامٍ 
ا نزَل على رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم : " قال المفسروَن  ٌُ َوِإن َُّهْم مَّيُِّتوَن } َلمَّ يَا : ]قَاَل { ِإنََّك َميِّ

ُْ : ]، قَاَل { ِإَذا َجآَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتُح } فأنزَل اهللُ هذه اآلية [ أْعَلُم َمَتى ذِلكَ َلْيَتِني  أَما إنَّ نَ ْفِسي نُِعَي
َم من ذنبَك : ثم َبكى بكاًء شديداً ، فقيَل لُه [ إَليَّ  يا رسوَل اهلِل ، أتبكي من الموِت وقد ُغِفَر لك ما تقدَّ

[ " َوأْيَن َخْوُف اْلَمْطَلِع ، َوأْيَن ِضْيُق اْلَقْبِر َوظُْلَمُة اللَّْحِد ، َوأْيَن اْلِقيَاَمُة َواأَلْهَوالُ ] :فَ َقاَل ! وما تأخَر؟
َلَقْد َجآءَُكْم َرُسوٌل مِّْن } : فعاَش رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد نزوِل هذه اآليِة عاماً ؛ ثم نزل قوله 

 .فعاش رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد نزول هذه اآلية َعاَمَها بستِة أشهرٍ  [272: التوبة ]{َأنُفِسُكْم 
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ِة الوداِع نزَل عليه في الطريقِ  ا خرَج رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلى َحجَّ َيْستَ ْفُتوَنَك ُقِل اللَّهُ } ثم َلمَّ
ُُ َلُكْم } بعَدها وهو واقٌف بعرفةَ  إلى آخِرها ، ثم نزلَ [ 226: النساء ]{يُ ْفِتيُكْم ِفي اْلَكالََلِة  َأْكَمْل

ثم نزَل بعد . اآليُة ، فعاَش بعدها إحَدى وَثمانيَن ليلًة ، ثم نزل بعَدها آياُت الرِّبَا[ 9: المائدة ]{ِديَنُكْم 
صلى اهلل عليه وسلم وهي آخُر آيٍة نزلُ ، فعاَش رسوُل اهلل { َوات َُّقوْا يَ ْوماً تُ ْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى اللَِّه } ذلَك 

ثم (. َسْبَع َلَيالٍ : )وقال ابن ُجبير ومقاتُل (. ِتْسَع َلَيالٍ : )بعَدها إحَدى وعشرين ليلًة ، قال ابن ُجريج 
ُِ الشمُس سنَة إحَدى عشرَة من الهجرةِ   .ماَت يوَم اَلثنيِن لليلتين مضُ من شهِر ربيٍع األول حيَن زاَغ
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َنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدِل َوََل يَأْ  يَا َأي َُّها الَِّذينَ  ى فَاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتْب بَ ي ْ َب  آَمُنوا ِإَذا َتَدايَ ْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّ
َوََل يَ ْبَخْس ِمْنُه َشْيًئا فَِإْن   َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اللَُّه فَ ْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َوْلَيتَِّق اللََّه رَبَّهُ 

ِل َواْسَتْشِهُدوا َكاَن الَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َسِفيًها َأْو َضِعيًفا َأْو ََل َيْسَتِطيُع َأْن يُِملَّ ُهَو فَ ْلُيْمِلْل َوِليُُّه بِاْلَعدْ 
َرَأتَاِن ِممَّْن تَ ْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَما َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْن َلْم َيُكونَا رَُجَلْيِن فَ َرُجٌل َوامْ 

َهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا َوََل َتْسَأُموا َأْن َتْكُتُبوُه َصِغيًرا َأوْ  َر ِإْحَداُهَما اأْلُْخَرى َوََل يَْأَب الشُّ  َكِبيًرا ِإَلى َأَجِلِه فَ ُتَذكِّ
َُ ِعْنَد اللَّهِ  َنُكْم فَ َليْ  َذِلُكْم َأْقَس َهاَدِة َوَأْدَنى َأَلَّ تَ ْرتَابُوا ِإَلَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َحاِضَرًة ُتِديُرونَ َها بَ ي ْ َس َوَأقْ َوُم لِلشَّ

فَِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم  اَعَلْيُكْم ُجَناٌح َأَلَّ َتْكتُُبوَها َوَأْشِهُدوا ِإَذا تَ َبايَ ْعُتْم َوََل ُيَضارَّ َكاِتٌب َوََل َشِهيٌد َوِإْن تَ ْفَعُلو 
 ( 727)َوات َُّقوا اللََّه َويُ َعلُِّمُكُم اللَُّه َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

 
ى فَاْكُتُبوُه } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ا : )؛ قال ابُن عباس { ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ِإَذا َتَدايَنُتم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل مَُّسمًّ َلمَّ

ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا } : ومعنى اآلية . َوظَاِهُر اآلَيِة َعَلى ُكلِّ َدْيٍن ِمْن َسَلٍم َوَغْيِرهِ ( رََّم الرِّبَا أبَاَح السََّلمَ حَ 
ث نفُس أحدِكم بالطمعِ {  ين بأجلِه وأْشِهُدوا عليه َكْيال تحدِّ ٍُ معلوم فاكتُبوا الدَّ  تبايعتم بالنَّسيئِة إلى وق

ين . في حقِّ صاحبه ، وَل يقُع شكٌّ في مقدارِه ، وَل جحوٌد وَل نسيانٌ  الً ، والعيُن : والدَّ ما  : ما كاَن مؤجَّ
 .كان َحاِضراً 

أنَّ : )واختلُفوا في هذه الكتابِة أنَّها فَ ْرٌض أو ندٌب ؟ فذهَب أبو سعيٍد الخدري والحسُن والشعبيُّ 
فَِإْن َأِمَن } : يُوِن اآلِجَلِة َكانَا َواِجبَ ْيِن ِبَهِذِه اآلَيِة ، ُثمَّ ُنِسَخا بَقْوِلِه تَ َعاَلى اْلِكَتابََة واإلْشَهاَد َعَلى الدُّ 

َها َنْسخٌ : )وقال ابُن عباس [. 729: البقرة ]{بَ ْعُضُكم بَ ْعضاً  ْيِن ُمْحَكَمٌة َما ِفي ْ (. َلَ َواهلِل ، إنَّ آيََة الدَّ
فَِإْن } : هو األصحُّ ؛ ألن األمَر بالكتابِة واإلشهاِد إنَّما ورَد مقروناً بقولِه  وهو قوُل الربيِع وكعٍب ، وهذا

، ويستحيُل وروُد الناسِخ والمنسوِخ معاً في شيٍء واحد ، فكأنَّ [ 729: البقرة ]{َأِمَن بَ ْعُضُكم بَ ْعضاً 
 .المراَد باألمِر الندبُ 
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ى } : والفائدُة في قوله  بياُن إعالِم وجوب األجِل ؛ فإن جهالَة األجِل في اْلُمَباَعاِت  {ِإَلى َأَجٍل مَُّسمًّ
 .إن الكتابَة فرٌض واجبٌ : وقال بعُضهم . تفسُدها

يدلُّ عليه ما ُروي أنَّ النبيَّ صلى اهلل (. َمْن أَداَن َدْيناً فَ ْلَيْكُتْب ، َوَمْن بَاَع فَ ْلُيْشِهدْ : )وقال ابن ُجريج 
رَُجٌل َكاَن َلُه َدْيٌن فَ َلْم ُيْشِهْد ، َورَُجٌل أْعَطى : َثٌة َيْدُعوَن اهللَ َفالَ ُيْسَتَجاُب َلُهْم َثالَ : " عليه وسلم قاَل 

َفَهآَء َأْمَواَلُكُم } : َسِفْيهاً َماَلً َوَقْد قَاَل تَ َعاَلى  ُْ ِعْنَدُه اْمَرأُة َسيَِّئُة اْلُخُلِق فَ لَ { َوَلَ تُ ْؤُتواْ السُّ ْم ، َورَُجٌل َكاَن
 ". ُيطَلِّْقَها 

َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدواْ } : هو مستحٌب ؛ وإن كَتَب فحسٌن وإن ترَك فال بأَس ، كقولِه تعالى : وقال قوٌم 
ُِ الصَّاَلُة فَانَتِشُروْا } : وقولِه تعالى [ 7: المائدة ]{  [.20: الجمعة ]{فَِإَذا ُقِضَي

َنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدِل َوْلَيْكُتب ب َّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  بكسِر الالم وهذه َلُم األمِر ، ( َوِلَيْكُتبْ : )؛ قرأ الحسُن { ي ْ
ُْ " وهي إذا كانُ مفردًة  َن ِة ، ومنهم من يكِسُرها فليس فيها إَل الحركُة ، وإذا كان " ُسكِّ طلباً للخفَّ

 .ومنهم من يكِسُرها على األصلِ . باً للخفَّةِ فأكثُر العرب على تسكيِنها طل( ثُمَّ )أو ( فاء)أو ( واو)قبَلها 
َوْلَيْكُتْب كاتٌب بين البائِع والمشتري ؛ والطالب والمطلوب بالحقِّ واإلنصاِف ، فال : ومعنى هذه اآليِة 

ُم األجَل وَل يؤخِّرهُ   .يزاُد فيه وَل ينقُص منه ، وَل يقدِّ
؛ أي َل َيْمَتِنُع أن يكتَب كما أْلَهَمهُ اهللُ ُشكراً { ُتَب َكَما َعلََّمُه اللَُّه َوَلَ يَْأَب َكاِتٌب َأْن َيكْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .{فَ ْلَيْكُتْب } ِلما أنعَم عليه حيث علَّمُه الكتابَة وأحوَج غيرهُ إليِه ؛ 
َعَلى  َواِجبٌ : )واختلفوا في وجوب الكتابة على الكاِتب ؛ والشهادِة على الشاهِد ؛ فقال مجاهُد والربيع 

َذِلَك ِفي اْلَمْوِضِع الَِّذي َلَ يَ ْقِدُر ِفْيِه َعَلى َكاِتٍب َغْيرِِه ، فَ َيُضرُّ : )وقال الحسُن (. اْلَكاِتب أْن َيْكُتبَ 
َنِئٍذ َعَلْيِه َفرِْيَضةٌ  ْيِن إِن اْمتَ َنَع ، فَإنَّ اْلِكَتابََة ِحي ْ  .بَصاِحب الدَّ
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َوَلْم َتِجُدوا َكاتًِبا َفِرَهاٌن َمْقُبوَضٌة فَِإْن َأِمَن بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا فَ ْليُ َؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن َأَمانَ َتهُ َوِإْن ُكْنُتْم َعَلى َسَفٍر 
َهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها فَِإنَُّه آِثٌم قَ ْلُبهُ َواللَّهُ ِبَما تَ ْعَملُ   ( 729)يٌم وَن َعلِ َوْلَيتَِّق اللََّه رَبَُّه َوََل َتْكُتُموا الشَّ

 
إذا كنتم مسافرين : اآليةُ ، معناه { َوِإن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوْا َكاتِباً َفِرَهاٌن مَّْقُبوَضٌة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .يقبُضها الذي له الحقُّ ( رَهانٌ )الوثيقُة ( فَ )يكتُب الوثيقة بالحقِّ ، { َوَلْم َتِجُدوْا َكاتِباً } 
واَة ؛ قالوا ( ِكتَاباً : )عباس وأبو العالية ومجاهُد  قرأ ابنُ  ألنه ربَّما يجُد الكاتَب وَل : يعني الصحيفَة والدَّ

اك . يجد المراَد والصحيفَة والدواةَ  وهو ( َكاتِباً : )وقرأ الباقون . على جمِع الكاتب( ُكتَّاباً : )وقرأ الضحَّ
 .المختاُر لموافقة اْلُمْصَحفِ 
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وقرأ عكرمُة (. فَ ُرُهنٌ : )قرأ ابُن عباس ومجاهُد وابن كثير وأبو عمٍرو { َفِرَهاٌن مَّْقُبوَضٌة } : َلى وقَ ْولُُه تَ َعا
وهو جمُع رهٍن مثل نَ ْعِل ونَِعاٍل ؛ وَجَبٍل ( َفِرَهانٌ : )وقرأ الباقون . بإسكاِن الهاء( فَ َرْهنُ : )وعبدالوارث 

ُهَو َجْمُع َرْهٍن : )وقال أبو عبيٍد . مِع ، قاله الفرَّاُء والكسائيجمُع رهان وهو جمع الجَ : والرُُّهُن . وِجَبالٍ 
 (.، ِمْثُل َسْقٍف وُسُففٍ 

؛ أي إْن كان الذي { فَِإْن َأِمَن بَ ْعُضُكم بَ ْعضاً فَ ْليُ َؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن َأَمانَ َتُه َوْلَيتَِّق اللََّه رَبَُّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
فَ ْليُ َؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن َأَمانَ َتهُ } عند صاحب الحق فلم يرَتهن منه شيئاً لِِثَقِتِه وُحسن ظنِّه ؛  عليه الحقُّ أميناً 

 .أي فليؤدِّ المطلوُب أمانَته بأن َل يبَخَس وَل يجحدَ { 
َهاَدَة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ام وَل َتمتن{ َوَلَ َتْكُتُموْا الشَّ َوَمن } عوا عن أداِئها ، ؛ أي َل تكُتُموها عند الحكَّ

؛ أي فاجٌر َسرِيْ َرُتُه ، وأضاَف اإلْثَم إلى القلب وإن كان اآلِثُم هو الكاِتم ؛ ألن { َيْكُتْمَها فَِإنَُّه آِثٌم قَ ْلُبُه 
اكتساَب اإلثم بكتماِن الشهادة يقُع بالقلب ؛ وهذا أبلُغ في الوعيِد وأحسُن في البياِن ؛ ألن كاِتم 

 .ترُك أدائها باللسانِ : والثاني . العزُم على أن َل يؤدِّي: ُه اإلثم من وجهين ؛ أحُدهما الشهادة يلحق
؛ أي عليٌم بما تعملون به من كتماِن الشهادِة وإقامتها ؛ وأداِء { َواللَُّه ِبَما تَ ْعَمُلوَن َعِليٌم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ا تفعلونَ األمانة والخيانِة فيها ؛ عاِلٌم َل يخَفى عليه ش  .يء ِممَّ
اْشتَ َرى ِمْن " وَل خالَف بين العلماء في جواز الرهن في اْلَحَضِر ؛ ألنَّ النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم 

أن األغلَب من حاِل السفر : والفائدُة في ذكِر السفِر في اآلية " يَ ُهوِديٍّ َطَعاماً إَلى أَجٍل َوَرَهَنُه ِدْرَعُه 
 (.أنَُّه َكاَن َيْكَرُه الرَّْهَن ِفي اْلَحَضرِ : )وعن مجاهد . ؛ فُخصَّ الرهُن بحال السفرِ عدُم الشهود والُكتَّاب 
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َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َوِإْن تُ ْبُدوا َما ِفي َأنْ ُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم ِبِه اللَّ  ُه فَ يَ ْغِفُر ِلَمْن لِلَِّه َما ِفي السَّ
ُب َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر َيَشاُء َوي ُ   ( 724)َعذِّ

 
َماواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َوِإن تُ ْبُدوْا َما ِفي َأنْ ُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم ِبِه } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  للَِّه ما ِفي السَّ

ة ؛ واختلفوا في خصوِصها ، فقال : قوٌم  ؛ اختلَف المفسروَن في هذه اآليِة ؛ فقال{ اللَُّه  هي خاصَّ
أيُّها الشهوُد ِمن كتمان { َوِإن تُ ْبُدوْا َما ِفي َأنْ ُفِسُكْم } يعني . نزلُ في كتماِن الشهادة وإقامِتها: بعُضهم 

مجاهد عن ابِن  وهذا قوُل الشعبيِّ وعكرمَة ، وروايةُ . {ُيَحاِسْبُكْم ِبِه اللَُّه } الشهادِة أو ُتخفوا الكتماَن 
 .اآليةُ [ 729: البقرة ]{َوَلَ َتْكُتُموْا الشََّهاَدَة } : عباس ، يدلُّ عليه قَ ْوُلُه تَ َعاَلى فيما قبلها 

هي : وذهَب بعُضهم إلى أنَّها عامٌَّة في الشهادِة وفي غيرها ، ثم اختلُفوا في وجِه عموِمها ؛ فقال بعُضهم 
 .منسوخةٌ 
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ا ن َ "  ُْ َهِذِه اآليَُة َجاَء أبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوَعْبُدالرَّْحَمِن ْبُن َعْوٍف َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َونَاٌس ِمَن وروي أنَُّه َلمَّ َزَل
َنا : األَْنَصار إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ؛ َفَجَثوْا َعَلى الرَُّكب َوقَالُوْا  يَا َرُسوَل اهلِل ، َما نَ َزَل َعَلي ْ

َُ ِفي قَ ْلبِه آَيًة أشَ  ُث نَ ْفَسُه بَما َلَ ُيِحبُّ أْن يَ ْثُب يعني يحدُث نفَسُه بأمٍر  -دُّ ِمْن َهِذِه ؛ إنَّ أَحَدنَا لَُيَحدِّ
ُث بِه نُ ُفوَسَنا إذا َهَلْكَنا ؟ فَ َقاَل صلى اهلل عليه  -من المعصيِة ثُم َل يعمُل بها  َوإنَّا َلُمَؤاَخُذوَن بَما ُتَحدِّ

ُْ َهَكذَ : ]وسلم  أفَ تَ ُقولُوَن  : ]ُكلِّْفَنا ِمَن اْلَعَمِل َما َلَ ُنِطْيُق ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم : ، فَ َقاُلواْ [ ا نَ َزَل
ُِ اْليَ ُهوُد  َنا؟: َكَما قَاَل  َواْشَتدَّ َعَلْيِهْم ذِلَك ؛. َبْل َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا يَا َرُسوَل اهلل: فَ َقالُوْا ![ َسِمْعَنا َوَعَصي ْ

َلَها{ َلَ ُيَكلُِّف اللَّهُ نَ ْفساً ِإَلَّ ُوْسَعَها } : َفَمَكُثوْا َحْوَلً ، فََأنْ َزَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ  ُْ َما قَ ب ْ فَ َقاَل صلى . فَ َنَسَخ
ُْ بِه أنْ ُفَسَها َما َلْم يَ ْعَمُلوْا أْو يَ َتَكلَّ : ]اهلل عليه وسلم  َث وهذا قوُل [ " ُموْا بهِ إنَّ اهللَ َتَجاَوَز ألُمَِّتي َما َحدَّ

 .ابِن مسعوٍد وأبي هريرَة وعائشَة برواية ابِن جبير وعطاٍء وابن سيرين وقتادَة والكلبيِّ وشيبانَ 
َل يجوُز أن تكون هذه اآليُة منسوخًة ؛ ألنَّها خبٌر من عنِد اهلل ؛ والَخبُر َل يحتمُل النسَخ : وقال بعُضهم 

: وقال الربيُع . ْن ذِلَك ُعُلّواً َكبْيراً ، لكنَّ المراَد باآلية إظهاُر العمل وإخفاُؤه؛ ألنه َخَلٌف ؛ تَ َعاَلى اهللُ عَ 
ُف َعْبَدُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ، يَ ُقوُل ) َّ َُ : َهِذِه اآليَُة ُمْحَكَمٌة َلْم يَ ْنَسْخَها َشْيٌء ، فَإنَّ اهللَ تَ َعاَلى يُ َعرِّ إنََّك أْخَفْي

ِه ِفي قَ ْلبِه ، فَ َهَكَذا ُيْصَنُع ِفي َصْدرَك َكَذا وََكذَ  ا ، ُيَحاِسُبُه َعَلى َما أَسرَّ َوأْعَلَن ِمْن َحرََكٍة ِفي َجَوارِحِه َوَهمِّ
ُب َمْن َيَشاءُ   (.بُكلِّ ِعَباِدِه ، ثم يَ ْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويُ َعذِّ

ما في أنفسكم من المعاصي أو  وإن ُتظهروا: َل يؤاخُذ المؤمَن بما حاسَبُه من ذلك ، فمعناُه : وقيل 
أي يخبرُكم بها ويحاسُبكم عليها ، ثم يغفُر { ُيَحاِسْبُكْم ِبِه اللَُّه } ُتضمروا إرادَتها في أنفسكم فتخفوها 

لمن يشاء ويعذُب من يشاء ، وهذا قوُل الحسِن والربيع وروايُة الضحاِك عن ابن عباس ، يدلُّ عليه قَ ْولُُه 
ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأول اِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوَلً َوَلَ } : تَ َعاَلى   {تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ
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ََل نُ َفرُِّق بَ ْيَن َأَحٍد ِمْن  ِلهِ آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأْنِزَل ِإلَْيِه ِمْن رَبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَماَلِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرسُ 
ََل ُيَكلُِّف اللَُّه نَ ْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها َلَها َما  ( 725)ُرُسِلِه َوقَاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك رَب ََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصيُر 

ُْ رَب ََّنا ََل تُ َؤاِخْذنَا ِإْن َنِسينَ  َها َما اْكَتَسَب ُْ َوَعَلي ْ َنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َكَسَب ا َأْو َأْخطَأْنَا رَب ََّنا َوََل َتْحِمْل َعَلي ْ
ْلَنا َما ََل طَاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحمْ  َُ َمْوََلنَا فَاْنُصْرنَا َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَنا رَب ََّنا َوََل ُتَحمِّ َنا َأْن

 ( 726)اْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلَقْوِم 

 
ا سبَق في { َءاَمَن الرَُّسوُل ِبَمآ ُأْنِزَل ِإلَْيِه ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ؛ اآلية ، َلمَّ

{ اَمَن الرَُّسوُل ءَ } : السورة ذكُر أحكاٍم كثيرة أثنى اهللُ على َمن آمن بها وقَبَلَها ، وقال َعزَّ من قائٍل 
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{ َوَمالِئَكِتِه } : بجميِع األحكاِم التي أنزَلها اهللُ تعالى ، وكذلك المؤمنوَن كلُّهم آمنوا باهلِل ، وقَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
: المالئكُة بناُت اهلِل ، فقاَل صلى اهلل عليه وسلم : ؛ إنَّما أتى بالمالئكِة ألن َحيّاً من ُخزاعة كانوا يقولون 

 ". إنَّ اْلَمالَِئَكَة ِعَباُد اهلِل : اْلُمْؤِمُنوَن يَ ُقولُوَن وَ " 
وقرأ . باأللفِ ( وَِكَتابهِ : )؛ قرأ ابن عباس وعكرمُة واألعمش وحمزة والكسائيُّ وَخَلُف { وَُكُتِبِه } : قولُه 

أنَّهم : وحيِد وجهان ؛ أحُدهما وللت. {َوَماَلِئَكِتِه َوُرِسِلِه } بالجمِع ، وهو ظاهٌر كقوله ( وَُكُتبهِ )الباقون 
ًة ، والثاني  َكثُ َر الدرهُم والدينار في : أنَّهم أرادوا جميَع الُكُتب ؛ كقول العرب : أرادوا القرآَن خاصَّ

رِيَن وَ } : يدلُّ عليه قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . أيدي الناِس ، يريدون الدراهَم والدنانيرَ  ُمنِذرِيَن فَ بَ َعَث اللَُّه النَِّبيِّيَن ُمَبشِّ
 [.729: البقرة ]{َوَأنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب 

َعاَلى  َّ َلَ نُ َفرُِّق بَ ْيَن } بسكوِن السين لكثرِة الحركات ؛ ( َوُرْسِلهِ : )؛ قرأ الحسن { َوُرُسِلِه } : وقَ ْولُُه َت
وفي ُمصحِف . روا ببعضٍ ؛ أي َل نفعُل كما فعَل أهُل الكتاب آمنوا ببعِض الرسل وكف{ َأَحٍد مِّن رُُّسِلِه 

وقرأ ُجرير بن عبداهلل وسعيُد بن جبيٍر ويحيى بن يَ ْعُمَر ويعقوُب (. َلَ يُ َفرِّقُوَن بَ ْيَن أَحٍد ِمْن ُرُسِلهِ : )عبِداهلل 
وقرأ الباقون بالنون على . بالياِء ، بمعنى َل يفرُِّق الكلَّ ، ويجوُز أن يكون خبراً عن الرسولِ ( َلَ يُ َفرِّقُ : )

َساَلٌم * َوالَماَلِئَكةُ َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم مِّن ُكلِّ بَاٍب } : قالوا َل نُ َفرُِّق ، كقولِه تعالى : ضمار القوِل ؛ تقديرُه إ
 .سالٌم عليكم: ؛ أي يقولون [ 74-79: الرعد ]{َعَلْيُكم 

َقبْلَنا { َوَأَطْعَنا } معنى : وقيل . ك وأَطعنا أمَركَ ؛ أي َسمعنا قولَ { َوقَالُوْا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 
ُِ اليهودُ  ؛ أي اْغِفْر ُغْفَراَنَك { ُغْفَراَنَك رَب ََّنا َوِإَلْيَك اْلَمِصيُر } : وقَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . ما َسمعنا ؛ بخالِف ما قال

َوِإَلْيَك } : وقَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . فعولٌ واألول مصدٌر ، والثاني م. نسأُلَك غفراَنك: معناُه : وقيل . يَا رَب ََّنا
أي إلى َجَزاِئَك ؛ وهذا كما قاَل َعزَّ َوَجلَّ { َوِإَلْيَك } : ومعنى قوله . أي نحُن مقرُّون بالبعثِ { اْلَمِصيُر 

أمُر  أي إلى حيثُ [ 22: الصافات ]{ِإنِّي َذاِهٌب ِإَلى رَبِّي َسيَ ْهِديِن } : حكايًة عن إبراهيَم عليه السالم 
 .رَبي

ُْ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  َها َما اْكَتَسَب ُْ َوَعَلي ْ ؛ قرأ إبراهيُم بن { َلَ ُيَكلُِّف اللَّهُ نَ ْفساً ِإَلَّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَب
 .بفتِح الواو وكسِر السين على الفعِل ؛ يريُد إَل َوِسَعَها أمُرهُ ( إَلَّ َوِسَعَها: )أبي عبلَة 

فَ ْرضاً من فروضها من صوٍم أو صالة أو صدقٍة أو غير ذلك من { َلَ ُيَكلُِّف اللَُّه نَ ْفساً } :  ومعنى اآليةِ 
َصلِّ قَاِئماً ؛ فَإْن : " حديِث النفِس ؛ إَل مقداَر طاقتها كما قاَل صلى اهلل عليه وسلم ِلِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن 

 ". ِطْع فَ َعَلى َجْنبَك تُوِمُئ إْيَماٌء َلْم َتْسَتِطْع فَ َقاِعداً ؛ فَإْن َلْم َتْستَ 
لو كلََّف اهللُ العباَد فوَق وسِعهم لكان ذلك لُه ؛ ألن الخلَق خلقُه واألمَر أمره ، ولكنه أخبَر : قال قوٌم 

 .أنه َل يفعلهُ 
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 ( 7)اللَُّه ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ( 2)الم 

 
هو َقَسٌم : ، ويقال ( َأنا اهللُ أْعَلمُ : )، قال ابُن عبَّاس معناه { ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم  اللَُّه َل* الم } 

م تفسيُر الحروف المقطَّعة في أوِل  أْقَسَم اهللُ بأنه واحٌد َل شريَك له وَل معبوَد للخلِق سواُه ، وقد تقدَّ
 .سورة البقَرة

ُْ َهِذِه اآليَُة ِفي َوْفِد َنْجَراَن وََكانُوا ِستِّيَن رَاِكباً َقِدُموْا َعَلى َرُسوِل اهلِل : " قال أنُس رضي اهلل عنه  نَ َزَل
:  إَلْيِهْم صلى اهلل عليه وسلم َوِفْيِهْم أرْبَ َعَة َعَشَر رَُجالً ِمْن أْشَراِفِهْم ، َوِفي األْربَ َعَة َعَشَر ثالََثٌة يَ ُؤوُل أْمُرُهمْ 

ُر اْلَجْيِش َوَصاِحُب َمُشورَتِِهْم الَِّذْي َلَ َيْصُدرُوَن إَلّ َعْن رَْأيِه َواْسُمُه َعْبُد اْلَمِسْيِح ، َوالثَّاِني اْلَعاِقُب أمِ  : ي ْ
تُبَ ُهْم َس كُ اْسُمُه اأَليْ َهُم َصاِحُب رَْحِلِهْم ، َوأبُو َحارثََة ْبُن َعْلَقَمَة إَماُمُهْم َوَصاِحُب َمَدارِسِهْم ، وََكاَن َقْد َدرَ 

 . َحتَّى َحُسَن ِعْلُمُه ِفْيِهْم ِفي ِدْيِنِهمْ 
َُ َصاَلِة اْلَعْصِر َوَعَلْيهْم ثَِياُب اْلِحبَ َراِت ؛  َفَدَخُلوْا َعَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِفي َمْسِجِدِه َوْق

ُهواْ إلى نَاِحَيِة اْلَمْشِرِق ،  ُجَبٌب َوأْرِدَيةٌ ، فَ َقاُموْا َوأقْ بَ ُلوْا ِفي َمْسِجِد َرُسوِل اهللِ  صلى اهلل عليه وسلم َوتَ َوجَّ
َلَك ، فَ َقاَل : فَ َقاَلَ ". أْسِلَما : " فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم لِْلَعاِقب َواأَليْ َهِم  َكَذبْ ُتَما ، : " َقْد أْسَلْمَنا قَ ب ْ

فَإْن َلْم َيُكْن َوَلداً : قَاَلَ " اَدِتُكَما الصَِّلْيَب وأْكِلُكَما اْلِخْنزِيْ َر َيْمنَ ُعُكَما َعِن اإلْساَلِم َدْعَواُكَما هلِل َوَلداً َوِعبَ 
أَلْسُتْم تَ ْعَلُموَن : " هلِل َفَمْن أبُوهُ ؟ َوَخاَصُموُه َجِمْيعاً ِفي ِعْيَسى عليه السالم ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم 

أَلْسُتْم تَ ْعَلُموَن أنَّ رَب ََّنا َحيٌّ َلَ َيُموُت ، َوأنَّ : " بَ َلى ، قَاَل : قَاُلوْا " أبَاُه ؟  أنَُّه َلَ َيُكوُن َوَلداً إَلَّ َوُهَو ُيْشبهُ 
أَلْسُتْم تَ ْعَلُموَن أنَّ رَب ََّنا قَ يٌِّم َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َيْحَفظُُه : " بَ َلى ، قال : قَاُلواْ " ِعْيَسى يَْأِتي َعَلْيِه اْلَفَناُء ؟ 

أَلْسُتْم : " َل ، قَاَل : قَاُلواْ " فَ َهْل َيْمِلُك ِعْيَسى ِمْن ذِلَك َشْيئاً ؟ : " بَ َلى ، قَاَل : قَاُلوْا " ؟  َويَ ْرزُُقهُ 
َماِء ؟   فَ َهلْ : " بَ َلى ، قَاَل : قَالُوْا " تَ ْعَلُموَن أنَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ َلَ َيْخَفى َعَلْيِه َشْيٌء ِفي اأَلْرِض َوَلَ ِفي السَّ

َر َما َعلََّمُه اهللُ ؟  فَإنَّ رَب ََّنا َصوََّر ِعْيَسى ِفي الرَِّحِم  : " َلَ ، قَاَل : قَاُلواْ " يَ ْعَلُم ِعْيَسى ِمْن ذِلَك َشْيئاً َغي ْ
أَلْسُتْم : " َلى ، قَاَل ب َ : قَاُلواْ " َكْيَف َشاَء ، َورَب َُّنا َلَ يَْأُكُل َوَلَ َيْشَرُب َوَلَ ُيْحِدُث ، أَلْسُتْم تَ ْعَلُموَن ذِلَك ؟ 

َي َكَما يُ َغذى تَ ْعَلُموَن أنَّ ِعْيَسى َحَمَلْتُه أمُّهُ َكَما َتْحِمُل النَّاَس اْلَمْرأةُ ، ُثمَّ َوَضَعْتُه َكَما َتَضُع اْلَمْرَأةُ ، ثُ  مَّ ُغذِّ
" َفَكْيَف َيكوُن هذا َكَما َزَعْمُتْم ؟ : "  بَ َلى ، قَالَ : قَالُوْا " الصَّبيُّ ، َفَكاَن َيْطَعُم َوَيْشَرُب َوُيْحِدُث ؟ 

َها . َفَسَكُتواْ   " فََأنْ َزَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ ِفْيِهْم أوََّل ُسورَِة آِل ِعْمَراَن إلى بْضٍع َوَثَمانِْيَن آَيًة ِفي ْ
هو الدائُم الذي َل ندَّ لهُ ، الذي : الحيُّ {  اللَُّه َل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّومُ * الم } : فقاَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ 

 .القائُم على كلِّ نفٍس بما كسبَُ: َل َيموت وَل يزوُل ، والقيُّوُم 
ا كانُ الميُم بعَد ياء ساكنة : وللفتِح وجَهاِن ؛ أحُدهما ( الم)وأكثُر الُقرَّاء على فتِح الميم من  أنُه َلمَّ

أنُه أُْلِقَي عليها : والثاِني . أْيَن وَكْيفَ : ى الَفتِح ؛ ألنَّ ذلك أخفُّ َنْحُو استثقلوا فيها السكوَن فحرَّكوها إل
وهذا جائٌز في الهجاء وإْن كان َل يجوُز مثله في الكالِم الموصول من حيُث ( اهلل)فتحُة الهمزِة من ألِف 
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وف الهجاء أنَّها مبنيٌة على إنَّ حروَف الهجاء مبنيٌة على الوقِف ، وَمن قرأ بتسكين الميِم فعلى أصِل حر 
 .الوقوِف والسكون
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ْنِجيَل  قًا ِلَما بَ ْيَن َيَدْيِه َوَأنْ َزَل الت َّْورَاَة َواإْلِ ِمْن قَ ْبُل ُهًدى لِلنَّاِس َوَأنْ َزَل ( 9)نَ زََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ
ِإنَّ اللََّه ََل َيْخَفى َعَلْيِه ( 4)لَِّه َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َواللَُّه َعزِيٌز ُذو اْنِتَقاٍم اْلُفْرقَاَن ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبآيَاِت ال

َماِء   ( 5)َشْيٌء ِفي اأْلَْرِض َوََل ِفي السَّ

 
قاً لَِّما بَ ْيَن َيَدْيِه } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  نَ َزل : )اهيُم بن أبي عبلة ، قرأ ابر { نَ زََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ
ماً شيئاً ( َعَلْيَك اْلِكَتابَ  بتخفيف الزاي ، وقرأ الباقون بالتشديد ، ونصَب الياَء ألنَّ القرآَن كان يْنزل ُمَنجَّ

َتا دفعًة ؛ ألنَّهما نَ َزلَ { َوَأنَزَل الت َّْورَاَة َواإِلْنِجيَل } : قال اهللُ تعالى . بعد شيء ، والتْنزِيل مرًَّة بعد مرَّةٍ 
ُد القرآَن بالصدِق إلقامِة أمر الحقِّ : ومعنى اآلية . واحدة  .نزََّل عليَك يا ُمَحمَّ

قاً لَِّما بَ ْيَن َيَدْيِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َمه من التوراة واَلنجيِل وسائِر كتب اهلل تعالى { ُمَصدِّ ؛ أي ُمَواِفقاً ِلما تقدَّ
عاء إلى توحيِد اهلل ، و  بيان أقَاِصيص األنبياِء واألمِر بالعدل واإلحَسان وسائِر ما َل يجري فيه في الدُّ

قاً } وانتَصَب . النَّْسُخ وبعض الشرائع  .على الحاِل من الكتاب{ ُمَصدِّ
أي أنزَل التوراة جملًة على موسى ، واإلنجيل جملة على { َوَأنَزَل الت َّْورَاَة َواإِلْنِجيَل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

{ ُهًدى } وموضع . ؛ أي بياناً ونوراً وضياًء لمن تبعه{ ُهًدى لِّلنَّاِس } القرآِن ، { ِمن قَ ْبُل } سى عي
 .نصب على الحال

؛ يعني القرآَن ، وأمَّا ِذْكُرُه لبياِن أنهُ يُ َفرُِّق بين الحقِّ والباطل ، ومتى { َوَأنَزَل اْلُفْرقَاَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
الصفاِت على موصوٍف واحد لم يكن ِذْكُر الصفِة الثانية َتْكراراً ، بل تكوُن الثانيُة في ُحْكِم  اختلَف فوائدُ 

المبتدَلت لكلِّ صفة فائدٌة ليسُ لألخرى ، والصفُة األولى تفيُد أنَّ من شأنِِه أن ُيْكَتَب ، والصفةُ الثانية 
 .إنَّ كلَّ كتاب هلل فهو فرقانٌ : ل وقي. تفيُد أنَّ من شأنه أن يُ َفرَِّق بين الحق والباطلِ 

إنَّ في  : ، معناُه { ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِبآيَاِت اللَِّه َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َواللَُّه َعزِيٌز ُذو انِْتَقاٍم } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 
الَُّة على ُكُتب اهلِل ما يدلُّ على صدق قوِلَك ؛ َفَمْن َجَحَد بآياِت اهلل وهي العالماُت  اْلَهاِديَُة إليه الدَّ

 .أي ذو ِنْقَمٍة يَ ْنَتِقُم ممن عصاهُ { َواللَُّه َعزِيٌز ُذو اْنِتَقاٍم } توحيدِه فأولِئَك َلهم عذاٌب شديٌد ، 
َلَ ِفي ِإنَّ اللََّه َلَ َيْخَفى َعَلْيِه َشْيٌء ِفي اأَلْرِض وَ } : ثم حذَرهم عن التلبُّس واَلستتار عن المعصية ، فقاَل 

َمآِء   .، أي َل يخَفى عليه قوُل الكفَّار وعمُلهم ، ُيحصي كلَّ ما يعملونَه فيجازيهم عليه في اآلخرةِ { السَّ
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أنَّ ِذْكَر األرِض : وفائدةُ تخصيِص األرض والسماء وإْن كان اهللُ َل َيخفى عليه شيٌء بوجٍه من الوجوه 
 .ذكَره على وجه األهواِل ، إذ كان الغرُض به التحذيروالسماء أكبُر في النفِس وأهوُل في الصدر ، ف

(0/0) 

 

 ( 6)ُهَو الَِّذي ُيَصوِّرُُكْم ِفي اأْلَْرَحاِم َكْيَف َيَشاُء ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم 

 
خلقكم في أرحاِم األُمَّهات كيف يشاَء ؛ أي { ُهَو الَِّذي ُيَصوِّرُُكْم ِفي اأَلْرَحاِم َكْيَف َيَشآُء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .من َلْوٍن وُطوٍل وِقَصٍر وِعَظٍم وُصْغٍر وذُُكوَرٍة وأنُوثٍَة َوُحسٍن َوقُبٍح وسعيٍد أو َشِقيٍّ 
اْلَمِنْيُع : ومعنى العزيِز . ؛ أي َل ُمَصوَِّر وَل خالَق إَلّ هو{ َلَ ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

اْلُمْحِكُم في تدبيرِه وقضائه في عَباده ، وأفعاُل اهلل  : في سلطانِه ، َل يغاَلُب وَل يُماَنُع ، ومعنى الحكيِم 
 .كلُّها شاهدٌة بأنه الواحُد القدْيُم العاِلُم القادرُ 

(0/0) 

 

ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت فََأمَّا الَِّذيَن ِفي  ُهَو الَِّذي َأنْ َزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ 
َنِة َواْبِتَغاَء تَْأِويِلِه َوَما يَ ْعَلُم تَْأِوي َلُه ِإَلَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم قُ ُلوِبِهْم زَْيٌغ فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفت ْ

ُر ِإَلَّ ُأوُلو اأْلَْلَباِب يَ ُقوُلوَن آَمنَّ   ( 2)ا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَب َِّنا َوَما َيذَّكَّ

 
{ ُهَو الَِّذي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت مُّْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكتَاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

ُهَو الَِّذي أنْ َزَل َعَلْيَك اْلُقْرآَن ِمْنهُ آيَاٌت َواِضَحاٌت ُمبي َِّناٌت لِْلَحاَلِل َواْلَحَراِم :  َمْعنَاهُ : )، قال ابُن عبَّاس 
ِّ أمٌّ ِفي الت َّْورَاِة َواإلْنِجيْ  ْيَك يُ ْعَمُل َعَلْيِه ِفي اأَلْحَكاِم ، َوُهنَّ َّ ِل َوالزَّبُور ُهنَّ أْصُل اْلِكَتاب الَِّذي أْنِزَل َعَل

 [.252: األنعام ]{ُقْل تَ َعاَلْواْ َأْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم } : نحُو قولِه تعالى ( َتابٍ وَُكلِّ كِ 
المص } و { الم } أي ومنُه آياٌت ُأَخُر اشتبَهُ على اليهوِد مثُل { َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

 .يشبهُ بعُضها بعضاً : وقيَل . {
اْلُمْحَكُم ُهَو النَّاِسُخ الَِّذي : )في اْلُمْحَكِم َواْلُمَتَشابِه ، فقال قتادُة والربيع والضحَّاك والسديُّ  واختلفوا

ُمْحَكَماُت : )وعن ابُن عباس قال (. يُ ْعَمُل بِه ، َواْلُمَتَشابُه ُهَو اْلَمْنُسوُخ الَِّذي يُ ْؤَمُن بِه َوَلَ يُ ْعَمُل بهِ 
ُمهُ : ُه ، َوَحالَلُُه ؛ َوَحَراُمُه ، َوُحُدوُدُه ؛ َوفَ َراِئُضُه ؛ َوَأَواِمُرُه ، َواْلُمَتَشابَهاُت نَاِسخُ : اْلُقْرآِن  َمْنُسوُخُه ، َوُمَقدَّ
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ُرهُ ، َوَأْمثَالُُه َوأْقَساُمهُ  ى ذِلَك َما ِفْيِه اْلَحاَلُل َواْلَحَراُم ، َوَما ِسوَ : اْلُمْحَكُم : )وقال مجاهُد وعكرمة (. َوُمَؤخَّ
اْلُمْحَكُم هو الذي َل يحتمُل من التأويِل إَلّ َوْجهاً َواِحداً ، َواْلُمَتَشابُه َما : ، وقال بعُضهم ( ُمَتَشابهٌ 

 .اْحَتَمَل ُوُجوهاً 
َم َولُوٍط َوُشَعْيَب اْلُمْحَكُم َما ذَكَرُه اهللُ ِمْن ِقَصِص األَنْبَياِء ِمْثَل نُوٍح َوُهوٍد َوَصاِلٍح َوإبْ َراِهيْ : )وقال ابُن زيد 

َما ِفي َمْوِضٍع َوُموَسى َعَلْيِهُم السَّاَلُم ، َواْلُمَتَشابُه ُهَو َما اْختَ َلَف ِفْيِه األَْلَفاُظ ِمْن ِقَصِصِهْم ِعْنَد التِّْكَراِر كَ 
: ، َوقَاَل [ 72: المؤمنون ]{فَاْسُلْك } َوِفي َمْوِضٍع آَخرَ [ 40: هود ]{قُ ْلَنا اْحِمْل } ِمْن ِقصَِّة نُوحٍ 

فَِإَذا ِهَي ثُ ْعَباٌن مُِّبيٌن } ، َوِفي َمْوِضٍع آَخرَ [ 70: طه ]{فَِإَذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى } : تَ َعاَلى ِفي اْلَعَصا 
بَاِن } : ، َوقَ ْوُلُه تَ َعاَلى [ 202: األعراف ]{ ِئٍذ َوْيٌل يَ ْومَ } ونحو[ 29: الرحمن ]{َفِبَأيِّ آَلِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

ِبيَن   (.َوَنْحِو ذِلكَ [ 25: المرسالت ]{لِّْلُمَكذِّ
اْلُمْحَكُم ما عرَف العلماُء تأويَله وفهموا معانيه ، َواْلُمَتَشابهُ ما ليَس ألحٍد إلى علمِه سبيٌل : وقال بعُضهم 

ال ؛ ونزوِل عيسى ؛ وطلوع الشمس من مغربها : مما استأثَر اهلل بعلمه ، نحُو  ؛ وقياِم خروِج الدجَّ
 .الساعة ؛ وفناء الدنيا ونحِوها

اْلُمْحَكَماُت ُحَجُجَها َواِضَحةٌ ؛ َوَدَلَئُِلَها َواِضَحٌة ؛ َلَ َحاَجَة ِلَمْن َسِمَعَها إَلى طََلب : )وقال ابُن كيسان 
 (.َوامُّ تَ ْفِصْيَل اْلَحقِّ ِفْيِه ِمَن اْلَباِطلِ َمْعَناَها ، َواْلُمَتَشابُه ُهَو الَِّذي يُْدَرُك ِعْلُمُه بالنََّظِر ، َوَلَ تَ ْعِرُف اْلعَ 

 .اْلُمْحَكُم ما اْجُتِمَع على تأويلِه ، والمتشابُه ما ليس فيه بياٌن قاطع: وقال بعُضهم 
َْ ، َواْلُمَتَشابُه نَ : )وقال محمُد بن الفضِل  َها إَلَّ الت َّْوِحْيُد فَ َق } ْحُو قَ ْوِلهِ ُهَو ُسوَرةُ اإلْخاَلِص ألنَُّه لَْيَس ِفي ْ

ُُ ِبَيَديَّ } َوَنْحُو قَ ْوِلهِ [ 5: طه ]{الرَّْحَم اُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى  ا [ 25: ص ]{َخَلْق ، َوَنْحُو ذِلَك ِممَّ
َها  (.َيْحتَاُج إَلى تَأَويِْلَها ِفي اإلبَانَِة َعن ْ

نَ ُهَما ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َوَلَقْد َخَلْقَنا السَّ } : نحُو قولِه تعالى : اْلُمْحَكُم : ويقال  : ق ]{َماَواِت َواأَلْرَض َوَما بَ ي ْ
َر ِفيَهآ َأقْ َواتَ َها ِفي } ُثمَّ قالَ [ 2: فصلُ ]{َخَلَق اأَلْرَض ِفي يَ ْوَمْيِن } : نحُو قوله : والمتشابُه [ 92 َوَقدَّ

فَظنَّ َمن [ 27: فصلُ ]{َواٍت ِفي يَ ْوَمْيِن فَ َقَضاُهنَّ َسْبَع َسَما} : ُثم قال [ 20: فصلُ ]{َأْربَ َعِة َأيَّاٍم 
لين داخالن في األربعِة التي ذَكَرها اهللُ من بعد  .َل معرفَة له أن العدَد َثمانية أياٍم ولم يعلم أنَّ اليومين األوَّ
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اُب رَب ََّنا ََل ُتِزْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا َوَهْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك رَْحمَ  َُ اْلَوهَّ  ( 2)ًة ِإنََّك َأْن

 
؛ أي ويقوُل الراسخوَن في العلِم ربنا َل ُتِمْل قلوبَنا { رَب ََّنا َلَ ُتِزْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

َُ قلوَب اليهود والنصارى ،  ُتِزْغ قلوبَنا بعد إْذ  أي َل{ بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا } عن الحقِّ والهدى كما أزْغ

This file was downloaded from QuranicThought.com



؛ أي أعِطنا من عندك { َوَهْب َلَنا ِمن لَُّدْنَك رَْحَمًة } : أرشدَتنا ونصرتنا ووفَّقتنا لديِنَك الحّق ، وقولهُ 
ُُ قلوبنا على الهدى: نعمًة ، وقيل  : واسُم الرحمِة يقع على كلِّ خيٍر ونعمة ، وقيل معناُه . ُلطفاً يثب

اك . َك توفيقاً وتثبيتاً على اإلْيمان والهدىَوَهْب لنا من َلُدنْ  َوَهْب َلَنا َتَجاُوزاً : َمْعَناهُ : )وقال الضحَّ
نة: وقيل (. َوَمْغِفَرةً   .َهْب لنا لزوَم خدمتك على شرِط السُّ

اُب } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى  َُ اْلَوهَّ اب الذي من عادِته اإلعطاءُ { ِإنََّك َأْن َُ المعطي والوهَّ والهبة ،  ؛ أي أن
وإنَّما سمي القلب قَلباً لتقلُّبه ، وإنَّما مثل القلب مثل ريشٍة بفالة من األرِض ، وعن رسول اهلل صلى اهلل 

 " إنَّ قَ ْلَب اْبِن آَدَم ِمْثَل اْلُعْصُفور يَ تَ َقلَُّب ِفي اْليَ ْوِم َسْبَع َمرَّاٍت : " عليه وسلم أنُه قاَل 
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 ( 2)ِمُع النَّاِس ِليَ ْوٍم ََل رَْيَب ِفيِه ِإنَّ اللََّه ََل ُيْخِلُف اْلِميَعاَد رَب ََّنا ِإنََّك َجا

 
؛ أي يقولوَن ربَّنا إنَك محيي الناِس بأجمعهم { رَب ََّنآ ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس ِليَ ْوٍم َلَّ رَْيَب ِفيِه } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

 .أي َل شكَّ فيه يعني يوَم القيامة{  رَْيَب ِفيِه يَ ْوٍم َلَّ } جزاء ( لِ )بعَد الموت جزاًء ؛ 
؛ أي َل َيْخِلُف اهللُ ما وعَد من البعث والحساب والجنَّة { ِإنَّ اللََّه َلَ ُيْخِلُف اْلِميَعاَد } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

 .والنار

(0/0) 

 

ُهْم َأْمَواُلُهْم َوََل   ( 20) َأْوََلُدُهْم ِمَن اللَِّه َشْيًئا َوُأوَلِئَك ُهْم َوقُوُد النَّاِر ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْن تُ ْغِنَي َعن ْ

 
ُهْم َأْمَواُلُهْم َوَلَ َأْوََلُدُهم مَِّن اللَِّه َشْيئاً } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ؛ أراَد بالذين  { ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َلن تُ ْغِنَي َعن ْ

م ِذكرهم َلْن } : عامَّة الكفار ، ومعنى : أراد بهم نصاَرى نجراَن ، ويقاُل : وقيَل  .كفُروا اليهوَد الذين تقدَّ
ُهْم َأْمَوالُُهْم َوَلَ َأْوََلُدُهم مَِّن اللَِّه َشْيئاً  أي َل يدفُع عنهم كثرُة أمواِلهم وأوَلِدهم شيئاً من { تُ ْغِنَي َعن ْ

نيا واآلخرة ؛ ألنه َل يُقبل منهم فداءٌ  ى الماُل ِغًنى ألنه يدفُع عن . وَل شفاعة عذاب اهلل في الدُّ ويسمَّ
 .مالِكه الفقَر والنوائب ، فأخبَر اهللُ أن أمواَل هؤَلء الكفار وأوَلَدهم َل َتِقيهم من العذاب

ُهم: )قرأ السلمي  م الفعِل ودخول الحائل بيَن اَلسم والفعل ، وقرأ الحسُن ( َلْن يُ ْغِني َعن ْ َلْن )بالياِء لتقدُّ
 .بالتَّاء وسكون الياء( يتُ ْغنِ 
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؛ أي حطُب النار ، والَوقوُد بنصب الواو ما يُوَقُد به الناُر ، { َوُأولَ اِئَك ُهْم َوُقوُد النَّاِر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
نيا ، فإنَّ  وفي هذا بياُن أنَّ أهَل النار يحترقون في النار احتراَق الحطب َل كما يحترُق اإلنسان بنار الدُّ

بضمِّ الواو فهو ( ُوُقودُ )الدنيا ُتِسْيُل الصَّديَد من اإلنسان وَل تأخُذه كما تأخذ الحطَب ، ومن قرأ  نارَ 
 .أولئك ُهم وقوُد النار: مصدُر َوَقَدِت النَّاُر ُوقُوداً ، كما يقال َوَرَد ُوُروداً ؛ فيكون المعنى 
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بُوا ِبآيَاتَِنا فََأَخَذُهُم اللَّهُ ِبُذنُوِبِهْم َواللَُّه َشِديُد اْلِعَقاِب َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قَ ْبلِ   ( 22)ِهْم َكذَّ

 
بُواْ ِبآيَاتَِنا فََأَخَذُهُم اللَُّه ِبُذنُوِبِهْم } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  ؛ اآليةُ ؛ { َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم َكذَّ

الذين كفروا لن تُغني عنهم أمواُلهم وَل أوَلُدهم ِمن اهلل شيئاً عند حلوِل النقمة والعقوبة مثَل  المعنى أنَّ 
معناهُ : وقيل . آِل فرعوَن وكفَّار األمِم الخالية أخذناُهم وعاقبناهم فلم تُ ْغِن عنُهم أموالُهم وَل أوَلدهم

ادة آِل فرعوَن وعادة الذين ِمن قبِلهم قوُم نوٍح وَعاد َعاَدُة هؤَلِء الكفَّار في الكفِر والتكذيب بالحقِّ كع
بُوْا } وثَمود ؛  إذا عاقَب ، { َواللَُّه َشِديُد اْلِعَقاِب } بكُتبنا ورُسلنا فعاقَبهم اهللُ بكفرهم وِشركهم ، { َكذَّ

نيا وام ، والتأبيُد َل كعقوبِة أهل الدُّ  .فعقابُه شديٌد على الدَّ
أُب في اللغة  وقال . كعاَدِة آل فرعونَ : اْلَعاَدةُ ، كذا قال النَِّضُر بن ُشميل واْلُمبَ رَُّد ، فيكون معناُه : والدَّ

اج  أُب : )الزجَّ َدأَب : اَلْجِتَهاُد ؛ أي َكاْجِتَهاِد آل ِفْرَعْوَن ِفي ُكْفِرِهْم َوَتطَايُِرِهْم َعَلى اْلبَاِطِل ، يُ َقاُل : الدَّ
 (.أَداَم اْلَعَمَل ِفْيِه ، ثُمَّ نُِقَل َمْعَناُه إَلى الشَّْأِن َواْلَحاِل َواْلَعاَدةِ  ِفي َكذا َيْدأُب َدأباً إذا

اك والسديُّ  َكِفْعِل آِل ِفْرَعْوَن َوُصْنِعِهْم ِفي اْلُكْفِر : َمْعنَاهُ : )وقال ابُن عبَّاس وعكرمةُ ومجاهد والضحَّ
ٍد َكُكْفِر آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذْيَن ِمْن قَ ْبِلِهمْ َكَفَرِت اْليَ ُهوُد بمُ : يَ ُقوُل ( َوالتَّْكِذْيب : وقال الربيُع والكسائيُّ . َحمَّ

ِفي َمْوِضِع رَْفٍع ، َفَخبَ ُر اْلُمْبَتَدأ تَ ْقِديْ ُرهُ ( َكَدَأب)اْلَكاُف ِفي : )وقال سيبويه (. َكَشَبِه آِل ِفْرَعْونَ : َمْعَناهُ )
 (.نَ َدَأبُ ُهْم َكَدأِب آِل ِفْرَعوْ : 
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 ( 27)ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا َستُ ْغَلُبوَن َوُتْحَشُروَن ِإَلى َجَهنََّم َوبِْئَس اْلِمَهاُد 

 
ُد { ُقْل لِّلَِّذيَن َكَفُروْا َستُ ْغَلُبوَن َوُتْحَشُروَن ِإَلى َجَهنََّم َوبِْئَس اْلِمَهاُد } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ، أي ُقْل يا ُمَحمَّ
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قرأ يحيى بُن وثَّاب . ُروا َستُ ْهَزُموَن وتُقتلون وُتحشروَن بعد الموِت إلى جهنَّم وبئس الِفَراشِ للذين كف
وحمزة والكسائيُّ وَخَلُف بالياِء فيهما ، والباقون بالتَّاء ، فَمْن قرأُهما بالياِء فعلى اإلخبار عنهم أنَّهم 

 .أي ُقْل َلهم إنَّكم سُتغلبون وتحشرون يُغلبون وُيحشرون ، وَمن قرأها بالتَّاء فعلى الخطاب ؛
رون في هؤَلِء الكفَّار ؛ فقاَل مقاتُل  َة ، َوَمْعنَاُه : )واختلَف المفسِّ َة َستُ ْغَلُبوَن : ُهْم ُكفَّاُر َمكَّ ُقْل ِلُكفَّار َمكَّ

ُْ َهِذِه  ا نَ َزَل قَاَل النَِّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم " اآلَيةُ " يَ ْوَم َبْدٍر َوُتْحَشُروَن إَلى َجَهنََّم ِفي اآلِخَرِة ، فَ َلمَّ
 " إنَّ اهللَ َغاِلُبُكْم َوَحاِشرُُكْم إَلى َجَهنََّم " لِْلُكفَّار يَ ْوَم َبْدٍر 

إنَّ اْلُمَراَد بِهْم يَ ُهوُد اْلَمِديْ َنِة ، َوَذِلَك أنَّ النَّبيَّ صلى اهلل : )وقال الكلبيُّ عن أبي صالٍح عِن ابن عبَّاس 
ُِ اْليَ ُهوُد علي اُر يَ ْوَم َبْدٍر ، قَاَل َّ ّّ ّّ ا ُهِزَم اْلُكّف َرنَا بِه ُموَسى : ه وسلم َلمَّ َهذا َواهلِل النَّبيُّ اأُلمِّيُّ الَِّذي َبشَّ

: اَعُه ؛ فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم ِلبَ ْعٍض َوَنِجُدُه ِفي الت َّْورَاِة بنَ ْعِتِه َوِصَفِتِه ، َوإنَُّه َلَ تُ َردُّ َلُه رَاَيٌة ، َوَأرَاُدواْ َتْصِديْ َقُه َوات ِّبَ 
ا َكاَن يَ ْوَم ُأُحٍد َوُغِلَب أْصَحاُب َرُسوِل اهلِل  صلى اهلل عليه َلَ تَ ْعَجُلوْا َحتَّى تَ ْنُظُروْا إَلى َوقْ َعٍة َلُه ُأْخَرى ، فَ َلمَّ

َقاُء فَ َلْم يُ : وسلم قَالُوْا  نَ ُهْم َوبَ ْيَن َرُسوِل اهلِل صلى اهلل َواهلِل َما ُهَو بِه ، فَ َغَلَب َعَلْيِهُم الشَّ ْسِلُموْا ، وََكاَن بَ ي ْ
ٍة فَ نَ َقُضوْا ذِلَك اْلَعْهَد قَ ْبَل أَجِلِه ، َواْنطََلَق َكْعُب ْبُن اأَلْشَرِف ِفي ِست ِّْيَن رَ  اِكباً إَلى عليه وسلم َعْهٌد إَلى ُمدَّ

َة َوَوافَ ُقوُهْم َعَلى أْن َتُكونَ  َكِلَمتُ ُهْم َواِحَدًة ، ثُمَّ رََجُعوْا إَلى اْلَمِديْ َنِة ، فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه   أبي ُسْفيَاَن بَمكَّ
 (.اآليَةَ 

ا أْهَلَك اهللُ قُ َرْيشاً يَ ْوَم َبْدٍر ، َجَمَع َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه : )وعن ابن عباس وقتادة أن َُّهَما قَاَلَ  َلمَّ
نُ قَ  اَع ، َفَدَعاُهْم إَلى اإلْساَلِم َوَحذرَُهْم ِمثْ َلَما نَ َزَل بُقَرْيٍش ِمَن اَلْنِتَقاِم ، فََأبَوْا وسلم اْليَ ُهوَد بُسوِق بَِني قَ ي ْ

َنا َلنَ ْقتُ َلنَّ : َوقَالُوْا  ْعِرَف رَجاَلً ، َوت َ َلْسَنا َكُقَرْيٍش األْغَماَر الَِّذْيَن َلْم يَ ْعرُِفوْا اْلِقَتاَل َوَلْم يَُماِرُسوُه ، لَِئْن َحارَبَ ت ْ
َة ، فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَةَ  اشتقاُق جهنَّم من اْلِجْهنَاِم وهي البئُر { ِإَلى َجَهنََّم } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. اْلَبْأَس َوالشِّدَّ

 .البعيدُة القعرِ 
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ِه َوُأْخَرى َكاِفَرةٌ يَ َرْونَ ُهْم ِمثْ َلْيِهْم رَْأَي اْلَعْيِن َواللَّهُ َقْد َكاَن َلُكْم آيٌَة ِفي ِفَئتَ ْيِن اْلتَ َقَتا ِفَئٌة تُ َقاِتُل ِفي َسِبيِل اللَّ 
َرًة أِلُوِلي اأْلَْبَصاِر   ( 29)يُ َؤيُِّد بَِنْصِرِه َمْن َيَشاُء ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعب ْ

 
ِفي َسِبيِل اللَِّه َوُأْخَرى َكاِفَرٌة يَ َرْونَ ُهْم مِّثْ َلْيِهْم  َقْد َكاَن َلُكْم آَيٌة ِفي ِفَئتَ ْيِن اْلتَ َقَتا ِفَئٌة تُ َقاِتلُ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

أيُّها الكفاُر على صدِق ما أقوُل لكم في : ؛ أي قد كاَن لكم أيها اليهوُد عبرًة ، ويقال { رَْأَي اْلَعْيِن 
سوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرقتين اْلتَ َقَتا يوَم بدر ؛ فرقٌة تقاتُل في سبيِل اهلل ؛ أي في طاعِة اهلل وُهْم ر 

وأصحابُه ثالثُمائة وثالثَة َعَشَر رُجالً ، سبعةٌ وسبعون رجالً من المهاجرين ، ومائتان وستَّةٌ وثالثون من 
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األنصار ، وكان صاحُب رايِة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والمهاجريَن عليٌّ رضي اهلل عنه ، وصاحُب 
، وكان جملُة اإلبل التي في جيِش رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يومئٍذ  راية األنصار سعُد بن عبادةَ 

فرُس عليٍّ ، وكان معهم : سبعين بعيراً ، والخيِل فرَسين ؛ فرِس المقداد وفرس َمْرَثَد بن أبي مرثٍد ، وقيل 
رُجالً ، ستَّة من من السِّالح ستَة أدرُع وَثمانيَة ُسُيوف ، وجميُع من استشهَد من المسلمين أربعَة عشر 

 .المهاجرين ، وَثمانية من األنصار
أي فرقٌة أخرى كافرٌة ؛ وهم كفاُر مكَة سبعمائة وخمسوَن رُجالً مقاتلين ، { َوُأْخَرى َكاِفَرٌة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُلُهْم مائَة فرٍس ، وكانُ حرُب بدٍر أوََّل مَ  ْشَهٍد شهَدُه رسوُل اهلل ورئيُسهم يومئذ ُعْتَبُة بن ربيعَة ، وكانُ َخي ْ
 .صلى اهلل عليه وسلم

َمن قرأ بالياِء ؛ فالمعنى تَرى الفئُة المؤمنة الفئَة الكافرة { يَ َرْونَ ُهْم مِّثْ َلْيِهْم رَْأَي اْلَعْيِن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
بوا المشركين كما مثليهم ظاهَر العيِن ؛ أي َظنَّ المسلموَن أن المشركيَن ستمائة ونيِّف ، وإنَّهم يغل

قَ لََّل اهللُ المسلمين في [ 66: األنفال ]{فَِإن َيُكْن مِّنُكْم مَِّئٌة َصاِبَرٌة يَ ْغِلُبواْ ِمَئتَ ْيِن } : وعَدهم اهللُ بقوله 
َوِإْذ } : أعُيِن المشركين ، والمشركيَن في أعين المسلميَن حتى اقَتَتل الفريقان كما قاَل اهلل تعالى 

ثم قذَف اهلل الرُّْعَب في [ 44: األنفال ]{ْم ِإِذ اْلتَ َقْيُتْم ِفي َأْعُيِنُكْم قَِليالً َويُ َقلُِّلُكْم ِفي َأْعُيِنِهْم يُرِيُكُموهُ 
قلوب الَكَفَرِة حتى اْنهزموا بكفٍّ من تراٍب أخذه رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرماه في وجوههم وقال 

ُِ اْلُوُجوهُ : ]  [.َشاَه
بالتاء فهو خطاٌب لليهوِد ، يعني يَرون كفاَر مكة قريشاً والمؤمنيَن رََأَي العيِن ، فإن ( تَ َرْونَ ُهمْ )ومن قرأ 

ألنَُّه ردَّها إلى البياِن ، أي قد كاَن : ولم يَ ُقْل قد كانُ واآلية مؤنَّثة ؟ قيَل ( َقْد َكاَن َلُكْم آيَةٌ )قيل ِلَم قال 
 .فظبياُن ، فذهَب إلى المعنى وترك اللَّ 

قرأ أبو رجاء والحسُن وشيبةُ ونافع ويعقوب بالتَّاء ، وقرأ { يَ َرْونَ ُهْم مِّثْ َلْيِهْم رَْأَي اْلَعْيِن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .الباقون بالياءِ 
ته من يشاءُ { َواللَُّه يُ َؤيُِّد بَِنْصِرِه َمن َيَشآُء } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى  ِإنَّ } : وقَ ْوُلُه تَ َعاَلى  .؛ أي يُ َقوِّي وُيْشِدُد بقوَّ

َرًة ألُْوِلي األَْبَصاِر  ؛ أي في غلَبِة المؤمنين للمشركين مع قلَّة المؤمنين وشوكِة المشركين ، { ِفي ذِلَك َلِعب ْ
َرًة }  لعبرًة لمن : لذوي األبصار في الديِن ؛ أي ِلذوي بصارِة القلوب ، ويجوُز أن يكون معناه { َلِعب ْ

: ِقراءتان ، َمن قرأها بالرفِع فعلى معنى { ِفَئةٌ } : لجمعين بعينِه يومئذ ، وفي قوله تعالى أبصَر الجيَش ا
اعُر  ُُ َكِذِي رْجَلْيِن : إحداُهما فئٌة تُ َقاِتُل ، وَمن قرأها بالخفِض فعلى البدِل من فئتين ، كما قال الشَّ وَُكْن

ْهُر باْلحَ   َدثَانِ رْجٍل َصِحْيَحٍة َورِْجٍل َرَماَها الدَّ
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َهِب َواْلِفضَّةِ  َهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقنَاِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذَّ َمِة  زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ
نْ َيا َواللَُّه ِعْنَدُه ُحسْ   ( 24)ُن اْلَمآِب َواأْلَنْ َعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ

 
ةِ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  َهِب َواْلِفضَّ َهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذَّ  زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ

َمِة َواأَلنْ َعاِم َواْلَحْرِث  نيا وزيَنِتها ؛ بيََّن اهلل بهذه اآلية إنَّ ما { َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ ََ للمشركين من َزْهَرِة الدُّ ُبِس
 .هو الذي َيمنعهم من تصديِق النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم فيما يدعوهم إليه

َن للناس حبُّ اللَّذات والشهواِت والمشتهياِت من النساء والبنين ، بدأ بالنساِء ألنَّهن : والمعنى  ُحسِّ
حمْلَن الرجاَل على قطِع األرحام واآلباء واألمَّهات وجمِع المال حبائُل الشيطان وأقرُب إلى اإلفتتان وي

ُهْم َثَمَرةُ اْلُقُلوب َوقُ رَّةُ : " قال صلى اهلل عليه وسلم { َواْلَبِنيَن } : وقَ ْوُلُه تَ َعاَلى . من الحالِل والحرامِ 
 " اأَلْعُيِن ؛ َوإن َُّهْم َمَع ذِلَك َلَمْجبَ َنٌة َمْبَخَلٌة 

اْلِقْنطَاُر : )ِمَن القناطيِر ، جمع ِقْنطَاٍر ، واختلفوا فيه ، فقال الربيُع { َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة } : َعاَلى قَ ْوُلُه ت َ 
ُر بَ ْعُضُه َعَلى بَ ْعضٍ  قاَل : وعن أبي ُهريرة (. ُهَو اْلَماُل اْلَعِظْيمُ : )وقال ابُن كيسان (. ُهَو اْلَماُل اْلَكِثي ْ

أنَّ اْلِقْنطَاَر أْلُف : " ، وعن أنٍس " اْلِقْنطَاُر اثْ َنا َعَشَر أْلَف أْوِقيٍَّة : " اهلل عليه وسلم رسوُل اهلل صلى 
أْلَفا : " وعن أنس أْيضاً َعْن َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم " أْلٌف َوِمائَ َتا َأْوِقيٍَّة : " وعن ُمَعاذ " ِمثْ َقاٍل 
ما بيَن : وقيل القنطاُر " َئةُ أْلٍف َوِماَئُة َمنٍّ َوِماَئُة َرْطٍل َوِماَئةُ ِمثْ َقاٍل َوِماَئُة ِدْرَهٍم ِما: " وعن عكرمَة " ِمثْ َقاٍل 

ة ، وقال ابُن المسيَّب وقتادةُ : السماء واألرِض من المال ، َوِقْيَل  َثَمانُوَن : ]ِمْلُء َمْسِك ثوٍر ذهباً وفضَّ
ُعوَن ألْ : ]وعن مجاهٍد [. أْلفاً  وحاصلهُ أن (. اْلِقْنطَاُر ِمْثُل ِدَيِة أَحدُِكمْ : )وعن الحسِن أنه قاَل [. فاً َسب ْ

 .هو الماُل الكثير: القنطاَر 
المقنطرُة : وقال بعُضهم (. أِي اْلُمَنضََّدُة بَ ْعُضَها عَلى بَ ْعضٍ : )؛ قال قتادُة { اْلُمَقْنَطَرِة } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

ُقوَشةُ : ) وقال السديُّ . المدفونةُ :  ِة } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. اْلَمْضُروبَُة اْلَمن ْ ُسمي الذهُب { ِمَن الذَهب َواْلِفضَّ
َفضُّ أي تتفرَّقُ   .ذهباً ألنه َيْذَهُب وَل يبقى ، والفضُة ألنَّها تَ ن ْ

َمِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َمِة هي الخيُل جمٌع َل واحَد له من لفظِه ، و { َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ احده فَ َرٌس ، واْلُمَسوَّ
ْوِم وهو الرعُي ، قال اهللُ  ْيَما ؛ [ 20: النحل ]{َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن } : الرواتِع من السَّ أو تكون من السِّ

َمُة : ]وقال السديُّ . وهي العالمُة من األوَضاِح والُغرَُّة التي تكون في الخيل ال وق[. ِهَي اْلَواِقَفةُ : اْلُمَسوَّ
 [.اْلبُ ْلقُ : ]وقال ابُن كيسان [. ِهَي اْلُمَعلََّمةُ : ]وقال األخفُش ( اْلِحَسانُ : )مجاهٌد 

ا أرَاَد اهللُ أْن َيْخُلَق اْلَخْيَل : " قال رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : روي عن عليٍّ رضي اهلل عنه قال  َلمَّ
َخْلقاً فََأْجَعُلُه ِعّزاً أَلْوِليَاِئي ؛ َوَمذلًَّة أَلْعَداِئي ؛ َوَجَماَلً ألْهِل طَاَعِتي  إنِّي َخاِلٌق ِمْنكِ : قَاَل لِلرِّْيِح اْلَجُنوب 

َها فَ َرساً َوقَاَل َلُه  َر َمْعُقوداً بَناِصَيِتَك ؛ َواْلَغنَاِئَم َمْجُموَعًة َعَلى َظْهِرِك : ، ُثمَّ َخَلَق ِمن ْ ُُ اْلَخي ْ َخَلْقُتَك َوَجَعْل
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 ُُ َُ لِْلَهَرب ، َوَسَأْجَعُل َعَلى  ؛ َوَعطَّْف َُ لِلطََّلب َوَأْن ُر بالَ َجنَاٍح ؛ َوَأْن َعَلْيَك َصاِحَبِك ؛ َوَجَعْلُتَك َتِطي ْ
 " َظْهِرَك رَجاَلً ُيَسبحونَِني َوَيْحَمُدونَِني َويُ َهلُِّلونَِني وُيَكبُرونَِني 
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لَِّذيَن ات ََّقْوا ِعْنَد رَبِِّهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَأْزَواٌج ُقْل َأُؤنَ بُِّئُكْم ِبَخْيٍر ِمْن َذِلُكْم لِ 
 ( 25)ُمَطهََّرٌة َوِرْضَواٌن ِمَن اللَِّه َواللَُّه َبِصيٌر بِاْلِعَباِد 

 
ِذيَن ات ََّقْوا ِعنَد رَبِِّهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأَلنْ َهاُر ُقْل َأُؤنَ بُِّئُكْم ِبَخْيٍر مِّن ذاِلُكْم لِلَّ } : وقال َعزَّ َوَجلَّ 

ُد { ُقْل } ؛ أي { َخاِلِديَن ِفيَها  ْرَك : يَا ُمَحمَّ أخبرُكم بخيٍر من الذي زُيَِّن للناِس في الدنيا للذين اتقوا الشِّ
هم عند ربهم جناٌت ؛ أي بساتيُن تجري من والكبائَر والفواحش ؛ فال يشتغلون بالزيَنِة عن طاعِة اهلل ، لَ 

ُِ شجرها ومساِكنها أنْ َهاُر الماء والعَسل والخمِر واللَّبن ،  أي ُمقيمين دائمين ؛ أي { َخاِلِديَن ِفيَها } تح
نيا تجري أحياناً وتنقطُع أحياناً ، بل تكوُن جاريًة أبداً   .ليسُ تلَك المياُه كمياه الدُّ

َوِرْضَواٌن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ؛ أي وَلهم نساءٌ مهذبات في اْلَخْلِق َواْلُخُلقِ { َأْزَواٌج مَُّطهََّرٌة وَ } : قَ ْوُلُه تعالى 
َوِرْضَواٌن مَِّن اللَِّه } : ؛ أي َلهم مَع ذلك رضا اهلِل عنُهم وهو من أعظِم النِّعم ، قال اهللُ تعالى { مَِّن اللَِّه 

 .؛ أي عاِلٌم بأعماِلهم وثوابهم{ َواللَّهُ َبِصيٌر بِاْلِعَباِد } : ْوُلُه تَ َعاَلى ، ق َ [ 27: التوبة ]{َأْكبَ ُر 
ِبَخْيٍر } : ُمْنتَ َهاُه عند قولِه : ؛ قال بعُضهم { َأُؤنَ بُِّئُكْم } : واختلُفوا في منتهى اَلستفهاِم في قولِه تعالى 

{ ِعنَد رَبِِّهْم } : منتهاُه : استئناُف الكالِم ، وقال بعُضهم { ْوا لِلَِّذيَن ات َّقَ } : وقَ ْوُلهُ تَ َعاَلى { مِّن ذاِلُكْم 
 .استئناُف كالمٍ { َجنَّاٌت } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

بضمِّ الراء في جميِع القرآن وهي لغُة قيٍس وعيالن وَتميم ؛ وهما ( َوُرْضَوانٌ : )قرأ أبو بكٍر عن عاصم 
 .بكسر الراء( َورْضَوانٌ )ن ، وقرأ عامَّة الُقرَّاء ُلغتان كالُعْدَواِن والطمعان والطعنا
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 ( 26)الَِّذيَن يَ ُقولُوَن رَب ََّنا ِإن ََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر َلَنا ُذنُوبَ َنا َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر 

 
في موضِع { الَِّذيَن } ، { َنا َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر الَِّذيَن يَ ُقولُوَن رَب ََّنآ ِإن ََّنآ آَمنَّا فَاْغِفْر َلَنا ُذنُوب َ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

قْ َنا باهلل { الَِّذيَن يَ ُقولُوَن رَب ََّنآ ِإن ََّنآ آَمنَّا } أي للمتَّقيَن { لِلَِّذيَن ات ََّقْوا } َخْفٍض َرَداً على قولِه  َوَصدَّ
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رفعاً على معنى ( الَِّذينَ )أن يكوَن موضع وبالرسوِل فاغِفْر لنا خطايَانا ، وادَفع عنَّا عذاَب النار ، ويجوز 
ثم [ 222: التوبة ]{ِإنَّ اللََّه اْشتَ َرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُهْم } : كقوِلِه تعالى { الَِّذيَن يَ ُقولُوَن رَب ََّنآ } ُهم 

 [.227: التوبة ]{التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن } : قال في صفِتهم مبَتِدئاً 
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 ( 22)اِبرِيَن َوالصَّاِدِقيَن َواْلَقانِِتيَن َواْلُمْنِفِقيَن َواْلُمْستَ ْغِفرِيَن بِاأْلَْسَحاِر الصَّ 

 
في { الصَّاِبرِيَن } ؛ { الصَّاِبرِيَن َوالصَّاِدِقيَن َواْلَقانِِتيَن َواْلُمْنِفِقيَن َواْلُمْستَ ْغِفرِيَن بِاأَلْسَحاِر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ومعنى . ُنِصَب بالمدحِ ( لصَّاِبرِينَ ;2642)وذهب بعُضهم إلى . {الَِّذيَن يَ ُقوُلوَن } بدٌل من موضع خفض 
على طاَعة اهلِل وعلى الشدائِد والمصائب وعلى ارتَكاب النَّهي وعلى البأَساء { الصَّاِبرِيَن } : اآلية 

، فإنَّ الصدَق قد يقُع في القول كما يقُع في في إيماِنهم وأقواِلهم وأفعاِلهم { َوالصَّاِدِقيَن } والضرَّاء ، 
: قال قتادُة في تفسير الصَّاِدِقيَن . َصَدَق فالٌن في القتاِل ، وَصَدَق في الجملِة أي َحقَّقَ : الفعِل ، يقاُل 

رِّ َواْلَعالَنِ ) ُْ قُ ُلوبُ ُهْم َوأْلِسَنتُ ُهْم ِفي السِّ ُْ نِيَّاتُ ُهْم َواْستَ َقاَم أي القائميَن { َواْلَقانِِتيَن } (. َيةِ ُهْم قَ ْوٌم َصَدَق
 .يعني في طاَعة اهللِ { َواْلُمْنِفِقيَن } بعبادِة اهلل المطيعين ، 

أرَاَد : )قال أنُس بن مالك ( أرَاَد بِه اْلُمَصلِّْيَن باأَلْسَحار: )قال قتادُة { َواْلُمْستَ ْغِفرِيَن بِاأَلْسَحاِر } : وقوله 
ائِِلْيَن الْ  َحِر ؛ ثُمَّ َكاَن بَ ْعَدَها : )، وقال الحسُن ( َمْغِفَرَة باألْسَحاربِه السَّ ُِ السَّ ُْ َصاَلتُ ُهْم إَلى َوْق انْ تَ َه

ُُ َصْوتاً ِفي نَاِحَيِة اْلَمْسِجِد َسَحراً يَقوُل : )، وعن إبراهيَم بِن حاطٍب عن أبيه قاَل ( اَلْسِتْغَفارُ  : َسِمْع
فَ َنَظْرُت فَإذا ُهَو َعْبُداهلِل ْبُن َمْسُعوٍد . ؛ وَأَمْرَتِني فََأْطْعُتَك ؛ َوَهذا َسَحٌر فَاْغِفْر ِلي إَلِهي َدَعْوَتِني فََأَجْبُتكَ 

 (.رضي اهلل عنه
َيِك ، َوَصْوُت : َثالَثَُة أْصَواٍت ُيِحب ُُّهُم اهللُ : " روي عن النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم أنُه قاَل  أْصَواُت الدِّ

أيُّ : وروي أنَّ داوَد رضي اهلل عنه َسَأَل ِجْبرِْيَل " اْلُقْرآَن ، َوَصْوُت اْلُمْستَ ْغِفرِْيَن باألْسَحاِر  الَِّذي يَ ْقَرأ
َحرِ : اللَّْيِل أْفَضُل ؟ فَ َقاَل  ُِ السَّ إنَّ هلِل رْيحاً : )وقال سفياُن الثوريُّ . َلَ أْدري إَلَّ أنَّ اْلَعْرَش يَ ْهتَ زُّ ِفي َوْق

َُ السََّحِر ؛ َتْحِمُل األذَْكاَر َواَلْسِتْغَفاَر إَلى اْلَمِلِك اْلَجبَّاريُ َقاُل َلهَ  بَ َلَغَنا أنَّهُ : )، وقال ( ا الصُّْبَحُة تَ ُهبُّ َوْق
يُ َناِدي ُمَناٍد ِفي إَلَ ِليَ ُقِم اْلَعابُدوَن ، فَ يَ ُقوُموَن فَ ُيَصلُّوَن َما َشاَء اهللُ ، ثُمَّ : إذا َكاَن أوَُّل اللَّْيِل نَاَدى ُمَناٍد 

َحُر نَاَدى ُمناٍد : َشْطِر اللَّْيِل  أْيَن : أَلَّ ِليَ ُقِم اْلَقانُِتوَن ، فَ يَ ُقوُموَن َكِذِلَك فَ ُيَصلُّوَن ، فَإذا َكاَن السَّ
ْلَغاِفُلوَن ؛ فَ يَ ُقوُموَن ِمْن ِفَراِشِهْم  أَلَ ِليَ ُقِم ا: اْلُمْستَ ْغِفُروَن ؟ ِفَيْستَ ْغِفُر ُأْوَلِئَك ؛ فَإذا طََلَع اْلَفْجُر نَاَدى ُمَناٍد 

ْيُك أْكَيَس ِمْنَك ؛ يُ َناِدي : )وقال لُقمان َلبنِه (. َكاْلَمْوَتى إذا ُنِشُروا ِمْن قُ ُبورِهمْ  يَا بُ َنيَّ َلَ َيُكوَننَّ الدِّ
َُ نَاِئمٌ  ُُ الَِّذي قَ ْبَل طُُلوِع : والسََّحُر (. باألْسَحاِر َوَأْن  .اْلَفْجرِ ُهَو اْلَوْق
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َِ ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهوَ   ( 22)اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم  َشِهَد اللَّهُ َأنَُّه ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو َواْلَماَلِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم قَاِئًما بِاْلِقْس

 
قاَل رسوُل اهلِل : ؛ روى أنٌس رضي اهلل عنه قاَل { ُة َشِهَد اللَُّه َأنَُّه َلَ ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو َواْلَمالَِئكَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َها َسْبِعْيَن أْلَف : " صلى اهلل عليه وسلم  َمن قرأ َشِهَد اهلل أنَُّه َلَ إَلَه إَلَّ ُهَو ِعْنَد َمَناِمِه َخَلَق اهللُ تَ َعاَلى ِمن ْ
َكاَن َحْوَل اْلَكْعَبِة َثالَثُِماَئةٌ َوُستُّوَن َصَنماً : )ُجبير قاَل وعن سعيِد بن " َخْلٍق َيْستَ ْغِفُروَن َلُه إَلى يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة 

ُْ تِْلَك األْصنَاُم كُ  ُْ َهِذِه اآلَيُة أْصَبَح ا نَ َزَل لَُّها َوَقْد ؛ ِلُكلِّ َحيٍّ ِمْن أْحَياِء اْلَعَرب َصَنٌم أْو َصَنَماِن ، فَ َلمَّ
داً   (.َخرَّْت ُسجَّ

يَن ِعْنَد اهلِل } : إَلى قَ ْوِلِه { َشِهَد اللَُّه َأنَُّه َلَ ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو } َمْن قَ َرأ : ] وعِن ابن مسعوٍد أنُه قالَ  إنَّ الدِّ
َهاَدَة َوِهَي ِلي َوِديْ َعٌة ِعْنَدهُ ؛ ُيَجاءُ : َوقَاَل { اَِلْساَلُم  أنَا أْشَهُد بَما َشِهَد اهللُ بِه َوأْستَ ْودُِع اهللَ َهِذِه الشَّ

َعْبِدي َعِهَد ِلي َوأنَا أَحقُّ َمْن َوفَّى باْلَعْهِد ، أْدِخُلوْا َعْبِدي : َها يَ ْوَم اْلِقَياَمِة فَ يَ ُقوُل اهللُ تَ َعاَلى َصاِحب ُ 
 [.اْلَجنَّةَ 

ا َظَهَر َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم باْلَمِديْ َنِة َقدِ : " قال محمُد بن السائب الكلبيُّ : ومعنى اآليِة  َم َلمَّ
اِم ، فَ َقاَل أَحُدُهَما ِلَصاِحبِه ِحْيَن أْبَصَر اْلَمِديْ َنَة  َراِن ِمْن أْحَبار اْليَ ُهوِد ِمَن الشَّ َما أْشَبَه َهِذِه : َعَلْيِه َحب ْ

ا َدَخالَ َعَلى النَّبيِّ صلى ا هلل عليه وسلم َعَرفاهُ اْلَمِديْ َنِة بَمِديْ َنِة النَّبيِّ الَِّذي َيْخُرُج ِفي آِخِر الزََّماِن ، فَ َلمَّ
ُِ ، فَ َقاَلَ َلُه  ْع ٌد ؟ قَاَل : بالصَِّفِة َوالن َّ َُ ُمَحمَّ َُ أْحَمُد ؟ قَاَل : قَاَلَ ". نَ َعْم : " أْن ٌد َوأْحَمُد : " أْن أنَا ُمَحمَّ

قْ َناَك ،: قَاَلَ ".  أْخبْرنَا َعْن : قَاَلَ ". اْسَألُوْا : " قَاَل  فَإنَّا َنْسأَُلَك َعْن َشْيٍء فَإْن أْخبَ ْرتَ َنا بِه آَمنَّا بَك َوَصدَّ
ِم َشَهاَدٍة ِفي ِكَتاِب اهلل تَ َعاَلى ؟ فََأنْ َزَل اهللُ تَ َعاَلى عَلى نَبيِِّه َهِذِه اآلَيَة  َّ { َشِهَد اهللُ أنَُّه َلَ إَلَه إَلَّ ُهَو } أْعَظ

قَا بَرُسوِل   " اهلِل صلى اهلل عليه وسلم إَلى آِخِرَها ، فََأْسَلَم الرَُّجاَلِن َوَصدَّ
عث  م ِذكرهم: بالمدِّ والرفِع على معنى ( ُشُهُد اهللِ )قرأ أبو نُهيك وأبو الشَّ وقرأ . ُهْم شُهُد اهلِل الذين تقدَّ

على الفعِل أي َقَضاُء اهلِل ، ويقال ( َشِهَد اهللُ )واآلخروَن . بالمدِّ والنصب على المدِّ ( َشَهَد اهللُ : )المهلَّب 
وقرأ ابُن عباٍس (. َشِهَد اهللُ أنَُّه َلَ إَلَه إَلَّ ُهوَ : )قرأ ابُن السمؤل (. َحَكَم اهللُ : )وقال مجاهُد . أْخبَ َر اهللُ : 

بكسِر األلف جعلُه َخَبراً مستأنفاً ، وقال بعُضهم بكسِره ألنَّ الشهادة قوٌل وما بعَد ( إنَُّه َلَ إَلَه إَلَّ اهللُ : )
َهاَدِة : )قال المفضَّل . قَاَل اهللُ إنُه َل إَلَه إَلّ اهلل: ى الحكايِة ، تقديرُه القوِل مكسوٌر عل َشِهَد )َمْعَنى الشَّ

: األنعام ]{َشِهْدنَا َعَلى َأنْ ُفِسَنا } اإلْخَباُر َواإلْعاَلُم ، َوَمْعَنى اْلَمالَِئَكِة َواْلُمْؤِمِنْيَن باإلقْ َراِر ؛ َكَقْوِلهِ ( : اهللُ 
 (.أقْ َرْرنَا أيْ [ 290

علماُء المؤمنين : المهاجروَن واألنَصاُر ، وقيل : ؛ معناه األنبياُء ، وقيَل { َوُأْوُلوْا اْلِعْلِم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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 ُعَلَماُء اْلُمْؤِمِنْيَن ُكلُُّهْم ، فَ َقَرَن اهللُ : )عبُداهلل بن سالم وأصحابَه ، وقال الكلبيُّ والسديُّ : أهُل الكتاب 
اُء أْعاَلُم اإلْساَلِم َشَهاَدَة اْلُعَلَماِء ِبَشَهاَدتِِه ، ألنَّ اْلِعْلَم ِصَفُة اهلِل تَ َعاَلى اْلُعْلَيا َونِْعَمُتُه اْلُعْظَمى ، َواْلُعَلمَ 

 [.َوالسَّابُقوَن إَلى َدار السَّاَلِم َوَشْرُح اأَلْمِكَنِة َوُحَجُج اأَلْزِمَنةِ 
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يَن عِ  ْساَلُم َوَما اْختَ َلَف الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِكتَاَب ِإَلَّ ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم بَ ْغًيا بَ ي ْ ِإنَّ الدِّ نَ ُهْم َوَمْن ْنَد اللَِّه اإْلِ
 ( 22)َيْكُفْر ِبآيَاِت اللَِّه فَِإنَّ اللََّه َسرِيُع اْلِحَساِب 

 
يَن ِعنَد اللَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ين المرتَضى ؛ نظيرهُ { ِه اإِلْساَلُم ِإنَّ الدِّ ُُ َلُكُم اإِلْسالَم ِديناً } ؛ معنى الدِّ َوَرِضي

ْلِم واَلنقياُد والطاَعة: ، واإلسالُم [ 9: المائدة ]{ ُهَو َشَهاَدةُ أْن َلَ : )وعن قتادَة . هو الدخوُل في السِّ
 ؛ َوُهَو ِدْيُن اهلِل الَِّذي َشَرَع ِلنَ ْفِسِه ؛ َوبَ َعَث بِه ُرُسَلُه ؛ َوَدلَّ إَلَه إَلَّ اهللُ ؛ َواإلقْ َراُر بَما َجاَء ِمْن َعْنِد اهللِ 

َرهُ   (.َعَلْيِه أْوِلَياَءهُ ؛ َوَلَ يَ ْقَبُل َغي ْ
ْيَن ِعْنَد اهللِ : )وقرأ الكسائيُّ  يَن : بالفتِح على معنى ( الدِّ عند َشِهَد اهللُ أنُه َل إلَه إَلَّ ُهَو ، وشهَد أنَّ الدِّ

 .اهلِل اإلسالمُ 
نَ ُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َلْم تقر { َوَما اْختَ َلَف الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِإَلَّ ِمن بَ ْعِد َما َجآَءُهُم اْلِعْلُم بَ ْغياً بَ ي ْ

وا باليهوديَّة والنصرانيَّة  في كتابهم { آَءُهُم اْلِعْلُم ِإَلَّ ِمن بَ ْعِد َما جَ } اليهوُد والنصارى لإلسالِم ولم يتَسمَّ
 .َحَسداً بينهم

ى أصحاَبه مسلميَن : روَي  ا بُعث عيسى عليه السالم وَسمَّ أنَّ اليهوَد كانوا ُيسمَّون مسلميَن ؛ فلمَّ
وا أنفَسهم يهوداً ؛ فكانوا ُيسمَّون مسلميَن ويهوداً ، فغيَّرِت  حسَدت اليهوُد مشاركَتهم في اَلسِم فَسمُّ

وا أنفَسهم نصارىالنصارى اسْ   .هو طلُب اَلستعالِء بغير حقٍّ : والبَ ْغُي . َمهم وَسمَّ
ٍد صلى اهلل عليه وسلم إَلَّ ِمْن : معنى اآليِة : وقال بعُضهم  ة ُمَحمَّ ما اختلَف الذيَن ُأوُتوا الكتاَب في نبوَّ

 .بَ ْعِد َما َجاَءُهْم بَياُن نعِته وصفته في ُكتبهم
ٍد صلى اهلل عليه { َوَمن َيْكُفْر ِبآيَاِت اللَِّه فَِإنَّ اللََّه َسرِيُع اْلِحَساِب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َمن يجَحُد بُمَحمَّ

 .وسلم والقرآِن فإنَّ اهللَ َسرِْيُع اْلُمَجازَاِة ، سريُع التعريِف للعامل عمَله َل يحتاُج إلى إثباٍت وتذكيرٍ 
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وَك فَ ُقْل َأْسلَ  ُُ َوْجِهَي لِلَِّه َوَمِن ات َّبَ َعِن َوُقْل لِلَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َواأْلُمِّيِّيَن َأَأْسَلْمُتْم فَِإْن َأْسَلُمو فَِإْن َحاجُّ ا ْم
 ( 70)فَ َقِد اْهَتَدْوا َوِإْن تَ َولَّْوا فَِإنََّما َعَلْيَك اْلَباَلُغ َواللَُّه َبِصيٌر بِاْلِعَباِد 

 
ُُ َوْجِهَي للَِّه َوَمِن ات َّبَ َعِن فَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  وَك فَ ُقْل َأْسَلْم ُد في { إْن َحآجُّ ؛ أي فإْن خاصُموَك يا ُمَحمَّ

ين ؛ فَ ُقْل  انْ َقْدُت هلِل وحَدُه بلساِني وجميِع جوارِحي ، وإنَّما خصَّ الوجَه ألنه أكرُم جوارِح اإلنسان : الدِّ
: قال الفرَّاء . لشي فقد خضَع له سائُر جوارحِه التي دوَن الوجهِ  وفيه َبهاُؤُه وتعظيُمه ، فإذا خضَع وجههُ 

ُُ َعَمِلي هلِل ، َواْلَوْجهُ اْلَعَملُ : َمْعَناهُ )  (.أْخَلْص
ُُ َوَمِن ات َّبَ َعِني أسلَم { َوَمِن ات َّبَ َعِن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ؛ أي أسلم في موضِع رفٍع عطفاً على إنِّي أْسَلْم

ُُ ، واألصُل إثباُت الياء في أيضاً كما أ  .لكن ُحذفُ للتخفيفِ ( َتبَعِني)سلم
؛ الذيَن أُوُتوا الِكَتاَب هُم اليَ ُهوُد والنصاَرى { َوُقْل لِّلَِّذيَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب َواألُمِّيِّيَن َأَأْسَلْمُتْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

فَ َقِد } اخلُصوا ؛ { فَِإْن َأْسَلُموْا } ْخَلْصُتم كما أخلصَنا ، ؛ واألُمِّيُّوَن مشرِكو العرب ؛ أي ُقْل َلُهْم أ
ِإن تَ َولَّْوْا } ؛ ِمن الضالِل ؛ { اْهَتَدوْا  ُْ اْليَ ُهوُد { وَّ ُْ النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اهلِل ، َوقَاَل ؛ عِن اإِلسالِم وقَاَل

 .؛ بالرَِّسالةِ {  فَِإنََّما َعَلْيَك اْلَباَلغُ } ُعَزيْ ٌز اْبُن اهلِل ؛ 
؛ أي عاِلٌم بمن يؤمُن وَمن َل يؤمن ، َل يفوُته شيٌء من أعماِلهم { َواللَُّه َبِصيٌر بِاْلِعَباِد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .التي ُيجازيهم بها
ُْ َهِذِه اآليَُة ذَكَر ذِلَك َلُهْم النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم ؛ ف َ : " قال الكلبيُّ  ا نَ َزَل : َقاَل أْهُل اْلِكَتاب َلمَّ

ْليَ ُهوِد  ِّ " تْشَهُدوَن أنَّ ِعْيَسى َكِلَمُة اهلِل َوَعْبُدُه َوَرُسولُُه ؟ : " أْسَلْمَنا ، قَاَل النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم ِل
ِإن تَ َولَّْواْ } : َفَذِلَك قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . َمَعاذ اهلِل ؛ َوَلِكنَُّه اْبُن اهللِ : قَاُلوْا  َواللَُّه َبِصيٌر } " (. فَِإنََّما َعَلْيَك اْلَباَلُغ  وَّ

 .أي عليٌم بصير بمن يؤمُن وبَمْن َل يؤمُن ؛ وبأْهِل الثَّواب وبأهِل العَقاب{ بِاْلِعَباِد 
ُُ : )َعْطٌف على المضمِر في قولِه ( َوَمِن ات َّبَ َعِني: )قَ ْولُُه : فإن قيَل  على  والعرُب َل تعطُف الظاهرَ ( أْسَلْم

 .إنَّما َل تعطُف إذا لم يكن بين الكالَمين فاصٌل ، أمَّا إذا كان بيَنهما فاصٌل جازَ : المضمِر ؟ قيَل 
ُُ )قَ ْوُلُه  : المائدة ]{فَ َهْل َأنْ ُتْم مُّنتَ ُهوَن } : لفظهُ استفهاٌم ومعناُه أْمٌر ؛ أي أْسِلُموا كقولِه تعالى ( أْسَلْم
 .أي انْ تَ ُهوا[ 22

(0/0) 

 

ْرُهْم الَِّذيَن َيْكُفُروَن بِآيَاِت اللَِّه َويَ ْقتُ ُلوَن النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر َحقٍّ َويَ ْقتُ ُلوَن الَِّذيَن يَْأُمُروَن بِاْلقِ  ِإنَّ  َِ ِمَن النَّاِس فَ َبشِّ ْس
 ( 72)ِبَعَذاٍب َأِليٍم 
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َِ ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبآيَاِت اللَِّه َوي َ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْقتُ ُلوَن النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر َحقٍّ َويَ ْقتُ ُلوَن الَِّذيَن يَْأُمُروَن بِاْلِقْس

ْرُهم ِبَعَذاٍب َألِيٍم  } . إنَّ الذيَن يجَحدوَن بآيَاِت اهلِل وهُم اليهوُد والنصارى: ؛ معناُه { ِمَن النَّاِس فَ َبشِّ
َويُ َقاتُِلوَن )بالتشديِد فَ ُهما على التكثيِر ، وقرأ حمزُة ( َويُ ْقت ُِّلونَ )لحسُن قرأ ا{ َويَ ْقتُ ُلوَن النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر َحقٍّ 

 (.الَِّذيَن يَْأُمُرونَ 
وفي إضاَفِتهم قتَل األنبياِء هؤَلِء الَّذين كانوا على َعْهِد رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم قَ ْوََلِن ؛ أحُدهما 

أنَّ هؤَلء قاتَ ُلوا النبيَّ صلى : َن نحُو قتِلهم زكريَّا ويحيى ، والثاِني رضاُهم بقتِل َمن َسَلَف منُهم النبيي: 
وا بقتلِه كما قاَل اهللُ تعالى  َوِإْذ َيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروْا ِلُيْثِبُتوَك َأْو يَ ْقتُ ُلوَك } : اهلل عليه وسلم وَهمُّ

 (.ْيَن بَغْيِر َحقٍّ يُ َقاتُِلوَن النَّبي ِّ : )، وقرأ بعُضهم [ 90: األنفال ]{
ُُ : " وعن أبي عبيدَة بن الجرَّاِح رضي اهلل عنه قاَل  يَا َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ؛ أيُّ النَّاِس : قُ ْل

ُثمَّ قَ َرَأ َهِذِه " ِر رَُجٌل قَ َتَل نَبيّاً أْو رَُجالً أَمَر باْلَمْعُروِف َونَ َهى َعِن اْلُمْنكَ : " أَشُد َعَذاباً يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ؟ قَاَل 
ُْ بَ ُنو إْسَرائِْيَل َثالََثًة َوأرْبَِعْيَن نَبيّاً ِمْن أوَِّل الن ََّهار ِفي َساَعٍة َواِحَدةٍ : " اآلَيَة ؛ ُثمَّ قَاَل  ،  يَأ أبَا ُعبَ ْيَدَة ؛ قَ تَ َل

َل ؛ فََأَمُرواْ باْلَمْعُروِف َونَ ُهوْا َعِن اْلُمْنَكِر فَ َقتَ ُلوُهْم فَ َقاَم َماَئُة رَُجٍل َواثْ َنا َعَشَر رَُجالً ِمْن ُعبَّاِد بَِني اْسَرائِيْ 
 ". فَ ُهْم الذيَن ذكَرهم اهللُ في كتابِه وأنزَل فيهم اآليَة " َجِمْيعاً ِفي آِخِر الن ََّهاِر ِمْن ذِلَك اْليَ ْوِم 

ْرُهم ِبَعَذاٍب َألِيٍم } : قْولُُه تَ َعاَلى   .ذاٍب وجيٍع َيْخُلُص َوَجُعُه إلى قلوبهمأْي أخبْرُهم بع{ فَ َبشِّ
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نْ َيا َواآْلِخَرِة َوَما َلُهْم ِمْن نَاِصرِيَن  ُْ َأْعَمالُُهْم ِفي الدُّ  ( 77)ُأوَلِئَك الَِّذيَن َحِبَط

 
نْ َيا َواآلِخَرِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُْ َأْعَماُلُهْم ِفي الدُّ أهُل الصِّفة بطَلُ حسناتُهم  ، أي{ أُولَ اِئَك الَِّذيَن َحِبَط

نيا ، وَل يستحقُّون الثواَب عليها في اآلخرة ؛  { َوَما َلُهْم مِّن نَّاِصرِيَن } فال يستحقُّون الثناَء عليها في الدُّ
 .؛ أي من ناِصٍر َيْمنعونَهم من العذاب إذا نزَل بهم
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ُهْم َوُهْم َأَلْم تَ َر ِإَلى الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن الْ  نَ ُهْم ُثمَّ يَ تَ َولَّى َفرِيٌق ِمن ْ ِكَتاِب يُْدَعْوَن ِإَلى ِكتَاِب اللَِّه ِلَيْحُكَم بَ ي ْ
 ( 79)ُمْعِرُضوَن 
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نَ ُهْم ثُمَّ يَ تَ َولَّى َأَلْم تَ َر ِإَلى الَِّذيَن ُأوُتوْا َنِصيباً مَِّن اْلِكَتاِب يُْدَعْوَن ِإَلى ِكَتاِب اللَِّه لَِيْحُكَم بَ ي ْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُهْم َوُهْم مُّْعِرُضوَن  َوذِلَك أنَّ رَُجالً َواْمَرأًة ِمْن أْشَراِف أْهِل َخْيبَ َر ِمَن اْليَ ُهوِد : " قاَل الكلبيُّ . {َفرِيٌق مِّن ْ
َيُكوَن َلُهَما َعْنَد َرُسوِل اهلِل صلى اهلل  َفَجَرا وََكاَن ِفي ِكَتاِبِهْم الرَّْجُم ؛ َفَكِرُهوْا رَْجَمُهَما ِلَشَرِفِهَما َورََجوْا أنْ 

فَ ُرِفَع أْمُرُهَما إَلى النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم َفَحَكَم . عليه وسلم رُْخَصٌة ِفي أْمِرِهَما ِفي الّرْجِم فَ َيْأُخُذوا بهِ 
دُ : َعَلْيِهَما بالرَّْجِم ، فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم  َنا يَا ُمَحمَّ َنُكُم : " اَل صلى اهلل عليه وسلم فَ قَ ! ُجْرَت َعَلي ْ بَ ْيِني َوبَ ي ْ

ا َقِدَم قَاَل َلُه َرُسوُل اهلِل صلى اهلل : قَاُلواْ " الت َّْورَاُة ، َفَمْن أْعَرُفُكْم بَها  ُّ ُصوريَّا ، فََأْرَسُلوْا إلَْيِه ، فَ َلمَّ اْبُن
َُ اْبُن ُصوريَّا ؟ : " عليه وسلم  َُ أْعَلُم اْليَ ُهوِد ؟ "  :نَ َعْم ، قَاَل : قَاَل " أْن . َكذِلَك يَ ْزُعُمونَ : قَاَل " أْن

فَ َقاَل  -َدلَُّه َعَلى ذِلَك اْبُن َساَلٍم  -َفَدَعا َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َشْيئاً ِمَن الت َّْورَاِة ِفْيِه آيَُة الرَّْجِم 
ا أَتى َعَلى آَيِة الرَّجْ : َلْبِن ُصوريَّا  َها ؛ ُثمَّ قَاَم اْبُن َساَلٍم َوقَاَل إقْ َرأ ؛ فَ َلمَّ يَا َرُسوَل اهلِل : ِم فَ َوَضَع َكفَُّه َعَلي ْ

َها ، َوقَ رَ  ُه َعن ْ َها ، ُثمَّ قَاَم اْبُن َساَلٍم فَ َرَفَع َكفَّ َأ َعَلى صلى اهلل عليه وسلم ؛ َقْد َجاَوَزَها َوَوَضَع َكفَُّه َعَلي ْ
ُْ َعَلْيِهَما اْلبَ ي َِّنةُ ؛ فَ ُيْسَأُل َعِن ): َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم  اْلُمَحَصُن َواْلُمْحَصَنُة إذا زَنَ َيا َوقَاَم

َلى يُ تَ َربَُّص بَها َحتَّى َتَضَع َما ِفي َبْطنِ  ُِ اْلَمْرَأُة ُحب ْ فََأَمَر بِهَما (. َهااْلبَ ي َِّنِة ، فَإْن َكانُوا ُعُدوَلً رََجَم ، َوإْن َكاَن
ُِ اْليَ ُهوُد ِلَذِلَك َغَضباً َشِدْيداً َورََجُعواْ ُكفَّاراً َرُسوُل اهلِل  " صلى اهلل عليه وسلم بَرْجِمِهَما فَ ُرِجَما ، فَ َغِضَب

ُد بالذيَن : معناُه { َأَلْم تَ َر ِإَلى الَِّذيَن أُوُتوْا َنِصيباً مَِّن اْلِكتَاِب } : فذلك قوله تعالى  أَلْم تعَلْم يا ُمَحمَّ
 .اًّ من التوراةِ أْعُطوا َحظ

َها اْليَ ُهوُد فََأبَوْا ِلِعْلِمِهْم بُلُزوِم : )قال ابُن عبَّاس { يُْدَعْوَن ِإَلى ِكَتاِب اللَِّه } : وقَ ْولُُه  ُهَو الت َّْورَاُة ُدِعَي إَلي ْ
ِة ، َوَأنَّ ِفْيِه اْلبَشارََة بالنَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم أرَاَد بِه اْلُقْرآَن ، فَإن َُّهْم : )وقال الحسُن وقتادة (. اْلُحجَّ

يَانَةِ  اك في هذِه اآلية (. ُدُعوا إَلى اْلُقْرآِن ِلُموافَ َقِتِه الت َّْورَاَة ِفي أُصوِل الدِّ أنَّ اهللَ تَ َعاَلى َجَعَل : )وعن الضحَّ
نَ ُهْم َوبَ ْيَن َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ؛ َفَحَكَم اْلقُ  ْرآُن َعَلى اْليَ ُهوِد َوالنََّصاَرى بأن َُّهْم اْلُقْرآَن َحَكماً بَ ي ْ

ٍد صلى اهلل : )وقال قتادُة (. َعَلى َغْيِر اْلُهَدى فََأْعَرُضوا ُهُم اْليَ ُهوُد ُدُعوا إَلى ُحْكِم اْلُقْرآِن َوات َِّباِع ُمَحمَّ
 (.عليه وسلم ؛ فََأْعَرُضوْا َوُهْم َيِجُدونَُه َمْكُتوباً ِعْنَدُهْم ِفي ُكُتبِهمْ 

ُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  اعي وهم ُمْعِرُضوَن عن العمل { ثُمَّ يَ تَ َولَّى َفرِيٌق مِّن ْ أي يُ ْعِرُض ؛ جمٌع ُكثْ ٌر منهم من الدَّ
ُهْم بعد ِعلمهم أنَّها في التوراِة ، وإنَّما ذكَر اإلعراَض بعد: معناُه : بالمدعوِّ إليه ، وقيَل   ثُمَّ يَ َتولَّى َفرِْيٌق ِمن ْ

اعي ويتأمَُّل ما َدَعاهُ إليه فينكُر أنه حقٌّ أو باطل ، وهم َلْم يتأمَّلوا  التولِّي ؛ ألن اإلنساَن قد يُ ْعِرُض عن الدَّ
روا فيما دعوا إليه  .ولم يتفكَّ
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َنا النَّاُر ِإَلَّ َأيَّاًما َمْعُدوَداٍت َوَغرَُّهْم ِفي   ( 74)ِديِنِهْم َما َكانُوا يَ ْفتَ ُروَن َذِلَك بَِأن َُّهْم قَاُلوا َلْن َتَمسَّ

 
} اإلعراُض والكذب ( ذِلكَ )؛ أي { ذِلَك بَِأن َُّهْم قَالُوْا َلن َتَمسََّنا النَّاُر ِإَلَّ َأيَّاماً مَّْعُدوَداٍت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َنا النَّاُر ِإَلَّ َأيَّاماً مَّْعُدوَداٍت  قوله . يعنوَن األربعيَن يوماً التي َعَبَد آباُؤهم فيها العجلَ { بَِأن َُّهْم قَالُوْا َلن َتَمسَّ
؛ أي غرَُّهم افتراُؤهم على اهلِل أنَّه َل يعذبُهم إَلَّ أيَّاماً { َوَغرَُّهْم ِفي ِديِنِهْم مَّا َكانُوْا يَ ْفتَ ُروَن } : تعالى 

 .وأحبَّاؤهغرَّهم افتراؤهم أنَّهم قاُلوا نحُن أبناء اهلِل : معدودات ، ويقاُل 
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ُْ َوُهْم ََل ُيْظَلُموَن  ُْ ُكلُّ نَ ْفٍس َما َكَسَب  ( 75)َفَكْيَف ِإَذا َجَمْعَناُهْم ِليَ ْوٍم ََل رَْيَب ِفيِه َوُوف َِّي

 
جمعناهم  ؛ أي كيَف يحتالون وكيف يصنُعون إذا{ َفَكْيَف ِإَذا َجَمْعَناُهْم لِيَ ْوٍم َلَّ رَْيَب ِفيِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُْ َوُهْم َلَ ُيْظَلُموَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . بعد الموِت لجزاء يوٍم َل شكَّ فيه ُْ ُكلُّ نَ ْفٍس مَّا َكَسَب ؛ أي { َوُوف َِّي
أي َل { َوُهْم َلَ ُيْظَلُموَن } أعطيُ كلَّ نفس برًَّة وفاجرًة جزاَء ما عملُ من خيٍر أو شرٍّ تاّماً وافياً ، 

اك عِن ابن عبَّاس . سنٍة وَل يزادون على سيِّئةيُنقصون من ح أوَُّل رَايٍَة تُ ْرَفُع أَلْهِل اْلَمْوِقَف : )قال الضحَّ
 (.َلى النَّارذِلَك اْليَ ْوِم ِمْن رَايَاِت اْلُكفَّار رَايَُة اْليَ ُهوِد ؛ فَ يَ ْفَضُحُهْم َعَلى ُرُؤوِس اأَلْشَهاِد ُثمَّ يَْأُمُر بِهْم إ
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ْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتذِ ُقِل ا لُّ َمْن َتَشاُء للَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُ ْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاءُ َوتَ ْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ
ُر ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر   ( 76)ِبَيِدَك اْلَخي ْ

 
ْن َتَشآُء َوُتِعزُّ َمن َتَشآءُ ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُملْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ِك تُ ْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتَشآءُ َوَتنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

ا أرَاَد اهللُ تَ َعاَلى أْن : " قال عليٌّ رضي اهلل عنه قال النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم . {َوُتِذلُّ َمن َتَشآُء  َلمَّ
تُ ْهبطَُنا َداَر : َشِهَد اهللُ ؛ َوُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ، تَ َعلَّْقَن باْلَعْرِش َوقُ ْلَن يُ نَ زَِّل اْلَفاِتَحَة ؛ َوآَيَة اْلُكْرِسيِّ ؛ وَ 

نُوب َوإَلى َمْن يَ ْعِصْيَك؟ َوِعزَِّتي َوَجالَِلي ؛ َما ِمْن َعْبٍد قَ َرأُكنَّ ِفي ُدبُِر ُكلِّ َصاَلٍة : فَ َقاَل اهللُ تَ َعاَلى ! الذُّ
ُُ َلهُ  أْسَكْنُتُه َحْضَرَة اْلَعْرِش َعَلى َما َكاَن ِمْنُه ، َوإَلَّ َنَظْرُت إَلْيِه ُكلَّ يَ ْوٍم َسْبِعْيَن َنْظَرًة ، َوإَلَّ قَ  َمْكُتوَبٍة إَلَّ  َضْي
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َوَلَ َيْمنَ ُعُه ِمْن ُدُخوِل اْلَجنَِّة ُكلَّ يَ ْوٍم َسْبِعْيَن َحاَجًة ، أْدنَاَها اْلَمْغِفَرَة ، َوأَعْذُتهُ ِمْن ُكلِّ َعُدوٍّ َوَنَصْرُتُه َعَلْيِه ، 
 " إَلَّ أْن َيُموَت 

َة َوَوَعَد أمََّتُه ُمْلَك فَارَس َوالرُّوَم ، : )قال ابُن عبَّاس : ومعنى اآليِة  ا فَ َتَح النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َمكَّ َلمَّ
َهاَت ، ِمْن أْيَن ِلمُ : قَاَل اْلُمَناِفُقوَن َواْليَ ُهوُد  ٍد ِمْلُك فَارَس َوالرُّوَم ، ُهْم أَعزُّ َوأْمَنُع ِمْن ذِلَك ، أَلْم َهي ْ َحمَّ

َة َواْلَمِديْ َنَة َحتَّى أْطَمَع نَ ْفَسُه ِفي ُمْلِك فَارَس َوالرُّومِ  داً َمكَّ  (.َيْكِف ُمَحمَّ
ة والملَك لم يزل في  َل نتبُعَك ؛ فإنَّ : إنَّ اليهوَد قالواُ : ويقاُل في وجه اتِّصال هذه اآلية بما قبَلها  النبوَّ
ُد : ومعناها . أسالِفنا بني إسرائيل ، فَأنزَل اهللُ هذه اآليةَ   .يا اهللُ يَا َماِلَك اْلُمْلكِ : ُقْل يا ُمَحمَّ

التي هي حرُف النداِء ، أَل تَ َرى أنه َل يجوُز في اإلخبار إدخاُل ( يَا)وإنَّما زيدت الميُم ألنَّها بدٌل عن 
ما  ))؛ ولهذا َل يجوُز الجمع بين (( لي))َغَفَر اللَُّهمَّ لي كما يقاُل في النداء اللَُّهمَّ اْغِفْر :  يقاُل الميم ؛ َل

دت (( كان ض ، وإنَّما ُشدِّ الميم في آخرِه والنداء في أوَّله ، ألنه َل يجوُز الجمع بين الِعَوِض والمعوَّ
َمْعَنى قَ ْوِل : )وقال الفرَّاء . حرفان ، وهذا اختياُر سيبويه الميُم ألنَّها ِعَوٌض عن حرفين ، فإنَّ النداءَ 

ُْ َحرََكُة اْلَهْمَزِة َعَلى اْلَهاءِ . اللَُّهمَّ يَا اهللُ أمَّ بَخْيٍر ؛ أي أْقُصدْ : اْلَقاِئِل   (.ُطرَِح
معناه : ها أحٌد غيُر اهلل ، وقيل أي ماِلَك كلِّ َمِلٍك ، هذه صفٌة َل يستحقُّ { َماِلَك اْلُمْلِك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ةَ : )وقال مجاهُد . ماِلَك أمِر الدنيا واآلخرة:  إنَّ هذا َل يصُلح ألنَّه قاَل : ، وقيل ( أرَاَد باْلُمْلِك ُهَنا النُّبُ وَّ
َة من أحٍد ؛ ألنه َل يريُد ألداِء الرَسالة { َوَتنِزُع اْلُمْلَك } :  إَلّ َمن يعلُم أنه يؤدِّي واهللُ تعالى َل يَ ْنِزُع النبوَّ

ُل ، ألنه عاِلٌم بعواقب األمور  .الرسالَة على الوجه ، وأنَُّه َل يغي ُِّر وَل يبدِّ
تُ ْؤِتي اْلُمْلَك } : وقال الكلبيُّ . أي تُعطي الملَك من تشاء أْن تعطيه{ تُ ْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتَشآُء } : ومعنى 

داً وَ { َمْن َتَشاُء  ْن َتَشاُء } أْصَحابَُه ، يَ ْعِني ُمَحمَّ وقيل (. أْي ِمْن أبي َجْهٍل َوأْصَحابهِ { َوتَ ْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ
ْن َتَشاُء } يعني العرَب ، { تُ ْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء } : معناه  يعني الرُّوم والعجَم وسائر { َوتَ ْنِزَع اْلُمْلَك ِممَّ

 .األممِ 
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َُ ِمَن اْلَحيِّ َوتَ ْرزُ ُتوِلُج اللَّْيَل ِفي  ُِ َوُتْخِرُج اْلَميِّ ُق الن ََّهاِر َوتُوِلُج الن ََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوُتْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِّ
 ( 72)َمْن َتَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب 

 
، أي يُدِخُل من الليِل في النَّهار حتى {  تُوِلُج اللَّْيَل ِفي اْلن ََّهاِر َوتُوِلُج الن ََّهاَر ِفي اْللَّْيلِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

يصيَر النهاُر خمَس عشرة ساعًة وهو أطوُل ما يكون ، وأقصرهُ ِتْسُع ساعاٍت ، وُيْدِخُل النَّهاَر في الليِل 
حتى يصيَر الليُل خمَس عشرة ساعًة وهو أطوُل ما يكون ، وأقصرُه ِتْسُع ساعاٍت ، فما نَ ُقَص من أجزاِء 

This file was downloaded from QuranicThought.com



رين أحِدهما دخلَ  تذهُب بالليِل وتجيء : معناُه : وقال بعُضهم . في اآلخر ، وهذا قوُل أكثِر المفسِّ
 .بالنهار ، وتذهُب بالنَّهار وتجيء بالليل

َُ ِمَن اْلَحيِّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ َوُتْخِرُج اَلَميِّ ، قال ابُن عبَّاس وقتادُة ومجاهد { َوُتْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِّ
اك وابن ُجبير والسديُّ وا َواَن ِمَن النُّْطَفِة َوِهَي َمْيَتٌة ، ُوُتْخِرُج النُّْطَفَة ِمَن : َمْعنَاُه : )لضحَّ ُتْخِرُج اْلَحي ْ

َجاَجةِ  َجاَجَة ِمَن اْلبَ ْيَضِة ، َواْلبَ ْيَضَة ِمَن الدَّ َواِن َوُهي َحيٌّ ، َوالدَّ يخرُج النَّخلَة من : وقال بعُضهم (. اْلَحي ْ
 .النواِة ، والنواَة من النخلِة ، وتخرُج السنبلَة من الحبَّة ، والحبََّة من السنبلةِ 

ُيْخِرُج اْلُمْؤِمَن ِمَن اْلَكاِفِر ، َواْلَكاِفَر ِمَن اْلُمْؤِمِن ، َواْلَعاِلَم ِمَن اْلَجاِهِل ؛ َواْلَجاِهَل : َمْعنَاُه : )وقال الحسُن 
َناُه } : هُ تَ َعاَلى دليلُه قَ ْولُ (. ِمَن اْلَعاِلم  [.277: اَلنعام ]{َأَو َمن َكاَن َمْيتاً فََأْحيَ ي ْ

أنَّ النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َدَخَل َعَلى بَ ْعِض ِنَساِئِه فَإذا ُهَو باْمَرَأٍة َحَسَنِة : " وحكايُة عن الزهري 
ُْ " َمْن َهِذِه ؟ : " اْلَهْيَئِة ، فَ َقاَل  ُْ " أيُّ َخاَلَِتي َهِذِه ؟ : " َك ، قَاَل إْحَدى َخاََلتِ : قَاَل َهِذِه : قَاَل

ُُ اأَلْسَوِد ْبِن َعْبِد يَ ُغوَث ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم  ُسْبَحاَن الَِّذي ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن : " َخاِلَدُة بْن
 ُِ ُِ امرأًة صاِلحة ، وكاَن ماَت أبُوها َكافراً " اْلَميِّ  ". ، وكان

ُيخرج الحكمَة من قلب الفاجر حتى َل تسُكَن فيه ، والمسِقطةُ ِمن قلب : معناُه : اإلشارِة  قال أهلُ 
م تفسيُر ذلك{ َوتَ ْرُزُق َمن َتَشآُء ِبَغْيِر ِحَساٍب } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . العارف  .أي بغيِر تقديٍر ، وقد تقدَّ
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ِلَياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َلْيَس ِمَن اللَِّه ِفي َشْيٍء ِإَلَّ َأْن ََل يَ تَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأوْ 
رُُكُم اللَُّه نَ ْفَسُه َوِإَلى اللَِّه اْلَمِصيُر  ُهْم تُ َقاًة َوُيَحذِّ ُقوا ِمن ْ  ( 72)تَ ت َّ

 
ُْ َهِذِه : )؛ قال ابُن عبَّاس { رِيَن َأْوِلَيآَء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َلَّ يَ تَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكافِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  نَ َزَل

وَد َويَْأتِْيِهْم بأْخبَار اآلَيُة ِفي َعْبِداهلِل ْبِن أَبيٍّ َوأْصَحابِه اْلُمَناِفِقْيَن ؛ َكانُوْا َمَع إْظَهارِِهُم اإلْيَماَن يَ تَ َولُّْوَن اْليَ هُ 
َهى اْلُمْؤِمِنْيَن َعْن ِمْثِل اْلُمْؤِمِنْيَن ، وَ  ِفْعِلِهْم يَ ْرُجوَن أْن َيُكوَن َلُهْم الظَّْفُر َعَلى اْلُمْؤِمِنْيَن ؛ فََأنْ َزَل َهِذِه اآليََة يَ ن ْ

فَّاَر أْوِلَياَء ِمْن ُدوِن  َهى اْلُمَناِفِقْيَن أْيضاً ؛ أْي إْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنْيَن ، َفالَ تَ تَِّخذ اْلكُّ  (.اْلُمْؤِمِنْينَ ، َويَ ن ْ
اك عِن ابن عبَّاس  ُِ ؛ وََكاَن َبْدرِيّاً نَِقْيباً ؛ وََكاَن َلُه ُحَلَفاَء ِمَن : )وقاَل الضحَّ ُْ ِفي ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِم نَ َزَل

ا َخَرَج َرُسوُل اهلِل يَ ْوَم األْحَزاب ؛ قَاَل ُعَباَدةُ  َمِعي َخْمُسِماَئِة رَُجٍل ِمَن يَا َرُسوَل اهلِل ؛ إنَّ : اْليَ ُهوِد ، فَ َلمَّ
ُُ أْن َيْخُرُجواْ َمِعي فَأْسَتْظِهُر بِهْم َعَلى اْلَعُدوِّ ، فََأنْ َزَل َهِذِه اآليَةَ   (.اْليَ ُهوِد ؛ َوَقْد رَْأْي

خبار إليهم ؛ أي َمن يواِليهم في نقل األ{ َوَمن يَ ْفَعْل ذِلَك فَ َلْيَس ِمَن اللَِّه ِفي َشْيٍء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
فَ َلْيَس ِمَن اْلِوَلَيَِة ِفي َشْيٍء ، : )قال السديُّ . وإظهارهم على َعْوَرِة المسلمين ، فليس ِمن اهلل في شيء
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ُهمْ  ُهْم } : َكَما قَاَل اهللُ تَ َعاَلى ِفي آيٍَة أْخَرى (. فَ َقْد َبِرَئ اهللُ ِمن ْ : ة المائد]{َوَمن يَ تَ َولَُّهْم مِّنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ
: " معنى أنَّ َوِليَّ الكافِر راٍض بكفرِه ، والرَِّضى بالكفِر كفٌر ، قَاَل رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم [ 52

 " َأنَا َبِرٌئ ِمْن ُكلِّ ُمْسِلٍم َمَع ُمْشِرٍك 
ُهْم تُ َق اًة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُقوْا ِمن ْ في أيدي الكفَّار يخاُف على نفِسه ؛ أي إَلَّ أن ُيحَصَر المؤمن { ِإَلَّ َأن تَ ت َّ

ٌص له في ذلَك ، كما ُرِوَي  َلَمَة : فيداِهُنهم فيرضيهم بلسانِه وقلُبُه مطمئنٌّ باإلْيمان فهو ُمَرخَّ أنَّ ُمَسي ْ
َتْشَهُد أنَّ أ: اْلَكذاَب َلَعَنُه اهللُ أَخذ رَُجَلْيِن ِمْن أْصَحاب َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ؛ فَ َقاَل ألَحِدِهَما 

داً َرُسوُل اهلِل ؟ قَاَل  داً َرُسوُل اهلِل ؟ قَاَل : نَ َعْم ، َوقَاَل ِلآلَخِر : ُمَحمَّ : نَ َعْم ، قَاَل : أَتْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ
َمرٍَّة َهذا اْلَجَواب ،  إنِّي أَصمٌّ ، فََأَعاَد َعَلْيِه السَُّؤاَل َثاَلثاً ، فََأَجاَب ِفي ُكلِّ : أَتْشَهُد أنِّي َرُسوُل اهلِل ؟ قال 

َلَمُة ُعنُ َقُه ، فَ بَ َلَغ ذِلَك َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم فَ َقاَل  َضى َعَلى : " َفَضَرَب ُمَسي ْ َّ أمَّا اْلَمْقُتوُل َفَم
 "  ِصْدِقِه َويَِقْيِنِه فَ َهِنْيئاً َلُه ، َوَأمَّا اآلَخُر فَ َقبَل رُْخَصَة اهلِل َفالَ تَبَعَة َعَلْيهِ 

وقرأ حمزُة والكسائيُّ (. َتِقيَّةً : )قرأ الحسُن والضحَّاك ومجاهد . إَلَّ أن َتخافوا منهم مخافةً : فمعنى اآليِة 
م ، فكلُّ ذلك لغاٌت فيها ، ومعناُه واحد. باإلمالةِ   .وقرأ الباقون بالتفخُّ

رُُكُم اللَُّه نَ ْفَسُه } : قوله تعالى  ُفكم عقو { َوُيَحذِّ بَته وبطَشُه على مواَلِة الكفَّار وارتكاب المنهيِّ ؛ أي يخوِّ
اج . عنه رُُكْم اهللُ إيَّاهُ : َمْعنَاُه : )وقال الزجَّ َوَخاَطَب اهللُ العباَد على قدر عملهم وعقِلهم ، ومعنى (. َوُيَحذِّ

أعلُم حقيقَة ما  أي تعلُم حقيقَة ما عندي وَل[ 226: المائدة ]{تَ ْعَلُم َما ِفي نَ ْفِسي } : قولِه تعالى 
، زيادٌة في اإلبعاِد وتذكيٌر بالمعاِد ؛ أي إْن فعلُتم ما َنهيُتكم { َوِإَلى اللَِّه اْلَمِصيُر } : قوله تعالى . عندكَ 

 .عنه فمرجعكم إَليَّ 

(0/0) 

 

َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َواللَُّه َعَلى ُكلِّ ُقْل ِإْن ُتْخُفوا َما ِفي ُصُدورُِكْم َأْو تُ ْبُدوُه يَ ْعَلْمُه اللَُّه َويَ ْعَلُم َما ِفي ال سَّ
 ( 72)َشْيٍء َقِديٌر 

 
؛ أي ُقْل إن ُتِسرُّوا ما في قلوبكم { ُقْل ِإن ُتْخُفواْ َما ِفي ُصُدورُِكْم َأْو تُ ْبُدوُه يَ ْعَلْمهُ اللَُّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ة للمؤمنين والمودَّة للكافرين أو تظِهُروه بالشَّتم والطَّعن من التكذيب بالنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم والعداوَ 
 .والحرب يعلمُه اهلل فيجازيكم عليه ، وإنَّما ذكَر الصَّدر مكاَن القلب ؛ ألنه مشتمٌل على القلب

َماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  عمِل أهل ؛ أي َل يخَفى عليه شيٌء من { َويَ ْعَلُم َما ِفي السَّ
َواللَّهُ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . السموات وأهِل األرض ، فال يغرنَّكم اإلخفاُء ، فإن اإلخفاَء واإلبداء عنده سواءٌ 

 .؛ أي على جزاِء عَمل السرِّ والعالنَية قادرٌ { َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 
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ُْ ِمْن َخْيٍر مُ  َنهُ َأَمًدا بَِعيًدا يَ ْوَم َتِجُد ُكلُّ نَ ْفٍس َما َعِمَل نَ َها َوبَ ي ْ ُْ ِمْن ُسوٍء تَ َودُّ َلْو َأنَّ بَ ي ْ ْحَضًرا َوَما َعِمَل
رُُكُم اللَّهُ نَ ْفَسُه َواللَُّه رَُءوٌف بِاْلِعَباِد   ( 90)َوُيَحذِّ

 
ُْ ِمْن َخْيٍر مُّْحَضراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  بَنزع الخافِض ألن { يَ ْوَم }  ؛ نصبَ { يَ ْوَم َتِجُد ُكلُّ نَ ْفٍس مَّا َعِمَل

رُُكُم اللَُّه نَ ْفَسُه } : أوَّل هذه اآلية منصرٌف إلى قوله  بإضمار فعٍل ؛ : ، وقيل { يَ ْوَم َتِجُد } : في { َوُيَحذِّ
ُْ ِمْن َخْيٍر مُّْحَضراً } أي اذُْكُروا  نِهم َل يقصُر أي َحاِضراً مكتوباً في ديوا{ يَ ْوَم َتِجُد ُكلُّ نَ ْفٍس مَّا َعِمَل

 .بكسر الضاد ، ويعني عمُله يحضره الجنة( ُمْحِضراً )وقرأ عبيدُة بن عمر . فيه
َنُه َأَمَداً بَِعيداً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  نَ َها َوبَ ي ْ ُْ ِمن ُسوٍء تَ َودُّ َلْو َأنَّ بَ ي ْ ُْ من سوء { َوَما َعِمَل ؛ أي والذي عمَل

طويل بُعد ما بيَن المشرِق والمغرب ، َلْيَتُه لم يعمْل ، جعل بعُضهم يتمنَّى أن يكوَن بينه وبين ذلك أجٌل 
 .جزاًء في موضِع النَّصب واعمَل فيه الوجود أي وتجُد عمَلها ، وجعل بعُضهم جزاًء مستأنفاً ( ما)

رُُكُم اللَُّه نَ ْفَسُه َواللَُّه رَُؤوٌف بِاْلِعَباِد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ة ؛ هكذا قال ابُن  ؛ أي رحيمٌ { َوُيَحذِّ بالمؤمنين خاصَّ
 .إن أول هذه اآلية عدٌل ، وأوسطها َتهديد وتخويٌف ، وآخُرها رأفةٌ ورحمةٌ : عبَّاس ، وقيَل 

(0/0) 

 

ُقْل َأِطيُعوا اللََّه ( 92)يٌم ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَُّه َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللَُّه َغُفوٌر رَحِ 
ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى آَدَم َونُوًحا َوآَل ِإبْ َراِهيَم َوآَل ( 97)َوالرَُّسوَل فَِإْن تَ َولَّْوا فَِإنَّ اللََّه ََل ُيِحبُّ اْلَكاِفرِيَن 

 ( 99)ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِميَن 

 
ُِ { وَن اللََّه فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَّهُ ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  مة قال ا نزلُ اآلياُت المتقدِّ ؛ َلمَّ

: نحُن أبناُء اهلِل واحبَّاُؤه ، وإنَّما يقوُل اهلل مثَل هذه اآلياِت في أعدائه ، وأرادوا بقولِه أحبَّاُؤه : اليهوُد 
 .ُنِحبُُّه َوُيِحب َُّنا ؛ فأنزَل اهللُ هذه اآلية

: في الحقيقِة هي اإلرادةُ ، وهو أن تريَد نَ ْفَع غيرك فيبُلَغ مراَده في نفعك إيَّاُه ، وأما اْلِعْشُق : اْلَمَحبَُّة و 
وأما َمَحبَّةُ . وأما َمَحبَُّة الطعاِم والمالِذ ؛ فهو شهوةٌ وتَ َوقَاُن النفسِ . وهو إفراُط اْلَمَحبَِّة في هذا المعنى

 يستحيُل عليه المنافع ، فال يصحُّ أن يراَد بُمِحبِه هذه الطريقة لكي يراد بها العباد هلِل تعالى ، فاهللُ 
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إعظاُمه وإجالله وطاعتهُ ومحبَّة رسلِه وأوليائِه ، ومحبَّة اهلل إيَّاهم إثابتُه إياهم على طاعِتهم ؛ وإنعامهُ 
 .عليهم ؛ وثناُؤه عليهم ؛ ومغفَرتُه لهم

َويَ ْغِفْر } ون طاعَة اهلل والرضا بشرائعِه فاتَّبعوِني على ديِني َيِزدُْكُم اهللُ ُحبّاً ، إْن ُكنُتم تحبُّ : ومعنى اآليِة 
 .{َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيٌم } ؛ في اليهوديَّة ؛ { َلُكْم ُذنُوَبُكْم 

اك عن ابِن عبَّاس وقال  ْم ِفي اْلَمْسِجِد َوَقَف النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َعَلى قُ َرْيٍش َوهُ : " وروى الضحَّ
َعاِم ، َوَجَعُلوْا ِفي آَذاِنَها الشُُّنوَف َوهُ  َها بَ ْيَض الن َّ ّْ َيْسُجُدوَن اْلَحَراِم َوَقْد َنَصُبواْ أْصَناَمُهْم ، َوَعلَُّقوا َعَلي ْ ْم

ُْ " َة أبْيُكْم إبْ َراِهْيَم يَا َمْعَشَر قُ َرْيٍش ؛ َواهلِل َلَقْد َخاَلْفُتْم ِملَّ : " َلَها ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم  َوقَاَل
ُد صلى " إنََّما نَ ْعُبُد َهِذِه ُحبّاً هلِل ِليُ َقرِّبُونَا إَلى اهلِل زُْلَفى ؛ فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآلَيَة : قُ َرْيُش  أي ُقْل َلُهْم يا ُمَحمَّ

اهللُ ، فَأَنَا رسوُل اهلِل إليكم ، وحجَُّته عليكم ، وأنا  اهلل عليه وسلم إْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللَ فَاتَّبُعوِني ُيْحْبُكمُ 
ُْ هذِه اآليَُة عرَضها عليهم فلم يقبَ ُلوا. أْوَلى بالتعظيِم من أْصنَاِمُكمْ   .فلما نزَل

ُْ َهِذِه اآلَيُة َعَرَضَها َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َعَلى اْليَ ُهوِديِّ ، فَ َقالَ : وقيل  ا نَ َزَل َعْبُداهلِل ْبُن أبي  َلمَّ
ُِ النََّصارَ : َسُلوٍل  داً صلى اهلل عليه وسلم َيْجَعُل طَاَعَتهُ َكطَاَعِة اهلِل ، َويَْأُمُرنَا أْن ُنِحبَّهُ َكَما أَحبَّ ى إنَّ ُمَحمَّ

َوالرَُّسوَل فِإن تَ َولَّْوْا فَِإنَّ اللََّه َلَ  ُقْل َأِطيُعوْا اللَّهَ } : ِعْيَسى عليه السالم ؛ فََأنْ َزَل اهللُ تَ َعاَلى قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 
؛ أي فإْن َلم يفعلوا ما تدعوُهم إليه من إتِّباِعك وطاعِة أمِرَك فإنَّ اهللَ تعالى َلَ ُيِحبُّ { ُيِحبُّ اْلَكاِفرِيَن 

 .اْلَكاِفرِْيَن ؛ أي َل يغفُر َلهم وَل يُثني عليهم
ُِ اليَ ُهو  ُْ هذه اآليُة قال نحُن أبناُء إبراهيَم وإسحاق ويعقوَب َعَلْيِهُم السَّاَلُم ونحُن على : ُد فلما نزل

{ ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َءاَدَم َونُوحاً َوآَل ِإبْ َراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِميَن } : دينهم ، فأنزَل اهلل قوَله تعالى 
َم كما لم ينفع أوَلَده المشركين كذلك سائَر األنبياِء َعَلْيِهُم أنَّ اهللَ اصطفاُهم باإلسالم ، وإنَّ آد: ؛ معناُه 

هم الذين َل َدَنَس فيهم بوجٍه من الوجوِه ؛ َل في اعتقاٍد وَل في الفعِل : وَصْفوُة اهلل . السَّاَلُم َل ينفعونهم
ْفَوُة : ، واَلْصِطَفاُء  أي { اْصَطَفى َءاَدَم } :  هو الخاِلُص من كلِّ شيٍء ، فمعناهُ : هو اَلختياُر ، والصَّ

 .اختارُه واستخَلصه
اَلُم ، وقيَل : واختلُفوا في آِل عمران في هذِه اآلية ؛ قيَل  أراَد َمْرَيَم : أراد بهم موسى وهاُروَن َعَلْيِهَما السَّ

اَلمُ  َها السَّ  .َعَلي ْ

(0/0) 

 

 ( 94)ُذرِّيًَّة بَ ْعُضَها ِمْن بَ ْعٍض َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم 

 
على التَّكرار ، واصطَفى ذريًَّة : ؛ إنتصُب على الَبَدِل ، وقيل { ُذرِّيًَّة بَ ْعُضَها ِمن بَ ْعٍض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم } على الحاِل ؛ أي اصطفاُهم حاَل كوِن بعِضهم من بعٍض ، : بعُضها من بعٍض ، وقيل 
 .ٌم وبمجازاِتهم؛ أي َسميٌع لقوِلهم ؛ َعِليْ { 

(0/0) 

 

َُ السَّ  ُِ اْمَرَأُت ِعْمَراَن َربِّ ِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّرًا فَ تَ َقبَّْل ِمنِّي ِإنََّك َأْن ِميُع اْلَعِليُم ِإْذ قَاَل
(95 ) 

 
ُِ اْمَرَأُت ِعْمَراَن َربِّ ِإنِّي َنَذْرُت َلكَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ  ِإْذ قَاَل َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّراً فَ تَ َقبَّْل ِمنِّي ِإنََّك َأن

ِميُع اْلَعِليُم  وقال َجَماعٌة من (. زَاِئَدٌة ِفي اْلَكاَلِم وََكذِلَك ِفي َساِئِر اآليِ ( إذْ : ))؛ قال أبو ُعبيد { السَّ
وهي أمُّ مرَيم ، وكان َلها إبناِن ( ِحنَّةٌ )واذُْكْر إذ قالَُ ، وكاَن اسُم امرأة ِعمران : معناُه : النحويِّين 

 .احداهما انشاع ؛ وِعمران بُن َماثَاَن ؛ بينهُ وبين ِعمران أبي ُموسى عليه السالم ألٌف وَثمانُمائة سنةٍ 
ُُ لَك على نفسي أن أجعَله عتيقاً { َربِّ ِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أي أوجب

نيا ، يجعلون الولَد خالصاً هلِل  ُِ المقدس ، وكانوا يحرِّرُون أوَلَدهم أي يعتقوَنها عن أسباب الدُّ ِلخدمة بي
ُِ اهلل  ، َل يستعملوَنها في منافِعهم ، ولم يكونوا يحرِّرون إَلّ الذُّكراَن ، وكان المحرَّرون سكاُن بي

دوَنهُ وَيْكُسوَنُه ، فإذا بلُغوا ُخي ُِّروا ُِ ، وإن أحبُّوا ذهبوا يتعهَّ { ُمَحرَّراً } و . ؛ فإن أحبُّوا أقاُموا في البي
 .ُنِصَب على الحالِ 

ُّ } أي تقبَّل منِّي َنْذري { فَ تَ َقبَّْل ِمنِّي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ِميُع َُ السَّ بنيَِّتي { اْلَعِليُم } لُدعائي ، { ِإنََّك َأن
 .وإخالصي
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هَ  ا َوَضَعت ْ يْ فَ َلمَّ ُْ َولَْيَس الذََّكُر َكاأْلُنْ َثى َوِإنِّي َسمَّ ُْ َربِّ ِإنِّي َوَضْعتُ َها أُنْ َثى َواللَّهُ َأْعَلُم ِبَما َوَضَع تُ َها ا قَاَل
 ( 96)َمْرَيَم َوِإنِّي ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِّي َّتَ َها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم 

 
ا َوَضَعت ْ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ُْ َربِّ ِإنِّي َوَضْعتُ َهآ ُأنْ َثى فَ َلمَّ َُ النَّذر أنَّ { َها قَاَل ؛ وذلك أنَّها كانُ تُظنُّ وق

ُ أن َل تُ ْقَبَل منها ؛ ف   ُْ َربِّ ِإنِّي َوَضْعتُ َهآ ُأنْ َثى } ما في بطِنها ذكراً ؛ فلما ولَدت أنثى توهمَّ ، { قَاَل
َواللَّهُ َأْعَلُم ِبَما } َسْعَي األُنثى أضعُف وعقَلها أنقُص ، وكان هذا القوُل منها على وجِه اَلعتذار ؛ ألنَّ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ُْ ُِ ِلَما يلحقُهنَّ من الحْيِض والنِّفاسِ { َوَضَع  .، وكانوا َل يحرِّرون النساَء ِلخدمة البي
كاألنثى في خدمِة   ليَس الذكرُ : ؛ هو من قوِل المرأِة ؛ معناهُ { َولَْيَس الذََّكُر َكاألُنْ َثى } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

ُِ ؛ ألن األُنثى عورٌة فال تصُلح ِلما يصلُح له الذكرُ   .البي
ْيتُ َها َمْرَيَم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى   .؛ أي َخاِدَم الرَّب بُلغتهم{ َوِإنِّي َسمَّ
أي إنِّي أمنُعها وولَدها بَك إْن كان َلها  ؛{ ِوِإنِّي ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِّي َّتَ َها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وعن َرُسوِل اهلِل صلى اهلل . المرُجوم وهو المطروُد من رحمِة اهلل تعالى: الرَّجيُم . ولٌد من الشيطاِن الرَّجيمِ 
فَ َيْسَتِهلُّ َصارخاً ِمَن الشِّيطَاِن  َما ِمْن َمْولُوٍد إَلَّ َولِلشَّْيطَاِن َطْعَنٌة ِفي َجْنبِه ِحْيَن يُ ْوَلدُ : " عليه وسلم أنَُّه قَاَل 

 " َوإنِّي أِعْيُذَها بَك َوُذرِّي َّتَ َها ِمْن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم : الرَِّجْيِم ، إَلَّ َمْرَيَم َوابْنَها عليه السالم ، إقْ َرُؤا إْن ِشْئُتْم 
ُُ : )قرأ عليٌّ والنخعي وابُن عامٍر   .بضم التاء( َوَضْع
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َها زََكرِيَّ فَ تَ قَ  ا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ب ََّلَها رَب َُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَأنْ َبتَ َها نَ َباتًا َحَسًنا وََكفََّلَها زََكرِيَّا ُكلََّما َدَخَل َعَلي ْ
ُْ ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِإنَّ اللََّه يَ ْرزُ  ُهنَاِلَك ( 92)ُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب ِرْزقًا قَاَل يَا َمْرَيُم َأنَّى َلِك َهَذا قَاَل

َعاِء   ( 92)َدَعا زََكرِيَّا رَبَُّه قَاَل َربِّ َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة َطيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع الدُّ

 
، ( ِحنَّةَ )؛ أي استجاَب اهللُ دعاَء {  فَ تَ َقب ََّلَها رَب َُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَأنَبتَ َها نَ َباتاً َحَسناً } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

امًة وقوَّامًة ، ربَّاها اهللُ تربيًة حسنة ؛ أي { وََكفََّلَها زََكرِيَّا } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . وَقِبَل َنْذَرَها ، وجعل مرَيم صوَّ
ها للقياِم بأمِرها ، قال صلى اهلل عليه وسلم  وكان " تَ ْيِن ، َوَأَشاَر بإْصبَ َعْيِه أنَا وََكاِفُل اْلَيِتْيِم َكَها: " ضمَّ

قرأ الحسُن ومجاهد وابُن كثير وشيبةُ ونافع وعاصُم وأبو بكٍر وابُن . حاملٌة بمرَيمَ ( ِحنَّةُ )ِعمراُن قد ماَت و
ها إلى نفسِه ، وتصديُق هذه القر ( وََكَفَلَها زََكرِيَّا: )عامر  فاً ، وزََكرِيَّا في موضِع رفٍع ؛ أي ضمَّ اءِة قَ ْوُلهُ مخفَّ

بكسر الفاِء ؛ أي ( وََكِفَلَها زََكرِيَّا: )وروي عن ابِن كثير [. 44: آل عمران ]{َأي ُُّهْم َيْكُفُل َمْرَيَم } : تَ َعاَلى 
ها ، وقرأ الباقون  ها إليه بالُقرعِة ، ( وََكفََّلَها: )ضمَّ ها اهللُ زكريَّا فضمَّ بالتشديِد وزََكرِيَّا بالنصب ؛ أي ضمَّ

 .باأللفِ ( َوأْكَفَلَها: )ي ُمصحف أَبيِّ وف
 ُُ َُ ِحنََّة عنَد زكريَّا ، وكانُ ِحنَُّة بن ُُ فاقوَد أخ وكان زكريَّا وِعمران تزوَّجا أختين ؛ فكانُ إشياُع بن

 .فاُقوَد أمُّ مرَيم عند ِعمران
َها: قال المفسِّرون  إلى المسجِد فوضَعتها عند األحبار  فلما وضَعُ حنَُّة مرَيَم لفَّْتها في ِخْرَقٍة وَحَمَلت ْ

ُِ المقِدِس َما يلي اْلَحَجَبُة من الكعبة ، فقالَُ َلُهم  : أبَناء هارون عليه السالم وهم يومئذ يَ ُلوَن من بي
َُ إماِمهم ، فقال َلهم زكريَّا عليه السالم  أنَا : ُدوَنُكْم هذه النَِّذيْ َرِة ؛ فَ َتناَفَس فيها األحباُر ألنَّها كانُ بن
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َل تفعل ؛ فإنَّها لو تُركُ ألَحقِّ الناِس بها لُتركُ أُلمِّها : أحقُّ بها ألنَّ خاَلَتها عنِدي ، فقالُ لهُ األحباُر 
 .، ولكنَّا نُ ْقِرُع عليها فتكوُن عند َمن خرَج سهُمه

َها زََكرِيَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعن} : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ُْ ُهَو ُكلََّما َدَخَل َعَلي ْ َدَها ِرْزقاً قَاَل ياَمْرَيُم َأنَّى َلِك َه اَذا قَاَل
ُهنَاِلَك َدَعا زََكرِيَّا رَبَُّه قَاَل َربِّ َهْب ِلي ِمن لَُّدْنَك ُذرِّيًَّة * ِمْن ِعنِد اللَِّه ِإنَّ اللًَّه يَ ْرُزُق َمن َيَشآُء ِبَغْيِر ِحَساٍب 

َعآِء  ؛ أي عنَدما رأى زكريَّا أمَر اهلِل في مرَيم َطِمَع أنَّ الذي يأِتي مرَيم بالفاكهِة في  {َطيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع الدُّ
تاء ُيْصِلُح له ُعْقَر زوجتِه ، فدَعا عند ذلَك وقال  أي َوَلَداً { َربِّ َهْب ِلي ِمن لَُّدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة } : الشِّ

رِّيَُّة تكوُن واحداً وَجمعاً  فَ َهْب ِلي } : ؛ ذكراً أو أنثى ، وهو َها ُهنا واحٌد ، ويدلُّ عليِه قولُه  صاِلحاً ، والذُّ
أبُوَك : ألنه على لفِظ ُذرية كما قاَل الشاعُر { طَيَِّبًة } وَلم يقل أوِلياًء ، وإنَّما أتُ { ِمن لَُّدْنَك َوِليّاً 

َفٌة ذاَك اْلَكَماِلف َُ َخِلي ْ َفٌة َوَلَدْتُه أْخَرى َوأْن  .لتأنيِث الخليفة( َوَلَدْتهُ )أنَّث َخِلي ْ
َعآِء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أي ( َسِمَع اهللُ ِلَمْن َحِمَدهُ : )أي ساِمُع الدعاِء وُمجيُِّبهُ ، وقولُهم { ِإنََّك َسِميُع الدُّ

ُُ أْن َلَ َيُكوَن اهللُ َيْسَمُع َما أقُولُ : أجاَب ، وأنشَد   َدَعْوُت اهللَ َحتَّى ِخْف
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قًا ِبَكِلَمةٍ  ُرَك ِبَيْحَيى ُمَصدِّ ِمَن اللَِّه َوَسيًِّدا  فَ َناَدْتُه اْلَماَلِئَكُة َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي ِفي اْلِمْحَراِب َأنَّ اللََّه يُ َبشِّ
 ( 92)َوَحُصورًا َونَِبيًّا ِمَن الصَّاِلِحيَن 

 
ُرَك ِبَيْحيَ ى  فَ َناَدْتُه اْلَمالِئَكةُ َوُهوَ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ؛ قرأ { قَاِئٌم ُيَصلِّي ِفي اْلِمْحَراِب َأنَّ اللََّه يُ َبشِّ

َُ ( فَ َناَدْتهُ : )، وقرأ الباقون ( فَ َناَداهُ : )األعمُش وحمزة والكسائيُّ وَخَلُف وقتادةُ  َم الفعُل فأن ، وإذا تقدَّ
ْرتَ  َُ ذكَّ َُ ؛ وإْن شئ َُ أن َّْث  .فيه بالخيار ؛ إْن ِشْئ

ُرَك بولٍد اْسُمُه َيْحَيى: اآليِة  ومعنى . فناداُه جبريُل عليه السالم وهو قائٌم ُيَصلِّي في المسجِد بأنَّ اهللَ يُ َبشِّ
ُِ اْلَماَلِئَكةُ ياَمْرَيُم } : والمراُد بالمالئكِة هنا ِجْبرِْيَل وحَده ؛ ونظيرُه قَ ْولُُه تَ َعاَلى  : آل عمران ]{َوِإْذ قَاَل

} يعني جبريَل وحَده ، [ 7: النحل ]{يُ نَ زُِّل اْلَمالِئَكَة بِاْلرُّوِح } : وحَدُه ، وقَ ْوُلهُ  يعني جبريلَ [ 47
 (.فَ َناَداهُ ِجْبرِْيُل َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي ِفي اْلِمْحَراب: )أي بالَوْحي ، يدلُّ عليه قراءُة ابِن مسعود { بِاْلرُّوِح 

ُرَك َأنَّ اللََّه } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى  بكسر األلِف على إضمار ( إنَّ اهللَ : )قرأ ابُن عامٍر واألعمُش وحمزة { يُ َبشِّ
ُْ : القول ؛ تقديرُه  إنَّ اهللَ ، ألنَّ النداَء قوٌل ، وقرأ الباقون بالفتح بوقوِع النِّداء : فَ َناَدْتُه اْلَمالَِئَكُة فقاَل

بفتح ( يُ َبُشُركَ )قرأ حمزُة والكسائي { يُ َبشُِّرَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . اهللَ  فَ َناَدْتُه اْلَماَلِئَكُة بأنَّ : عليه كأنَُّه قاَل 
ين وكسِرها  .الياء وجزِم الباء وضمِّ الشين ، وقرأ الباقون بضمِّ الياِء وفتح الَباء وتشديِد الشِّ

قاً ِبَكِلَمٍة مَِّن اللَِّه َوَسيِّداً َوَحُصوراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ِبَكِلَمٍة مَِّن } : ؛ انتصَب على الحاِل في قوله {  ُمَصدِّ
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ق بعيَسى وَشِهَد أنَّه  { اللَِّه  قاً بعيسى ، وكاَن َيحيى أوََّل َمن صدَّ يعني عيَسى عليه السالم ؛ أنَّ َيحيى مصدِّ
 .بستَّة أشهرٍ : كلمُة اهلِل وروُحه ، وكان يحيى أكبَر من عيسى بثالِث سنين ، وقيَل 

وقاَل قتادُة (. ألنَّ اهللَ تَ َعاَلى َحَيى بِه ُعْقَر أمِّهِ : )في تسمية َيحيى بهذا اَلسِم ؛ فقاَل ابُن عبَّاس  واختلُفوا
ة: وقيل (. ألنَّ اهللَ أْحَيا قَ ْلَبُه باإلْيَمانِ : )  .بالنبوَّ

: " اَل صلى اهلل عليه وسلم ق. إنَّ اهلل تعالى أحَيى قلَبه بالطاعِة حتى َلم يَ ْعِص وَلم يَ ُهمَّ بمعصيةٍ : وقيل 
َلْم يَ ُهمَّ بَها وَلْم  َما ِمْن أَحٍد يَ ْلَقى اهللَ َعزَّ َوَجلَّ إَلَّ َوَقْد َهمَّ بَخِطيٍَّة أْو َعِمَلَها إَلَّ َيْحَيى ْبَن زََكرِيَّا فَإنَّهُ 

ي بذلَك ألنه اْسُتْشِهَد ، والشهداُء أحياٌء عن: وقال بعُضهم " يَ ْعَمْلَها  قال صلى اهلل . د ربهم يرزقونُسمِّ
نْ َيا َعَلى اهلِل َعزَّ َوَجلَّ أنَّ ِعْيَسى قَ تَ َلْتُه اْمَرأةٌ ، َوقُِتَل َيْحَيى قَ ْبَل رَْفِع ِعْيَسى : " عليه وسلم  ِمْن َهَواِن الدُّ

 " عليه السالم 
اهللَ تعالى قاَل لُه ُكْن ِمن غيِر أٍب فكاَن ،  إنَّما ُسمي عيَسى َكِلَمًة ؛ ألنَّ { ِبَكِلَمٍة مَِّن اللَِّه } : قوله تعالى 

َمْن تَ ْلَزُم طَاَعُتُه َوَيِجُب : السيُِّد في اللغة وفي الحقيقِة { َوَسيِّداً } : قوُله تعالى . فوقَع عليه اسُم الكلمة
اُك وقا. َعَلى النَّاِس اَلْقِتَداُء َواْلَقَفا بِه ِفي اْلِعْلِم َواْلِحْلِم َواْلِعَباَدةِ  يُِّد : )ل الضحَّ (. اْلَحَسُن اْلُخُلقِ : السَّ

يُِّد : )وقال ابُن المسيَّب (. الَِّذي يُِطْيُع رَبَُّه َعزَّ َوَجلَّ : السَّيُِّد : )وقال ابُن جبير  وقال (. اْلَفِقْيُه اْلَعاِلمُ : السَّ
ِذي َلَ : )، وقال عكرمُة ( ُهَو الَِّذي َلَ َيْحِسدُ : )سفيان  َّ ّّ اْلَحُسوُد : )، وقال ُذو النُّوِن ( يَ ْغَضبُ  ُهَو اّل

هو الرَّاِضي : القاِنُع بما َقَسَم اهللُ ، وقيل : السيُِّد : ، وقيل ( َسيِّداً أْي ُمطَاعاً : )، وقال الخليُل ( َلَ َيُسودُ 
 .المتوكُِّل على اهللِ : بقضاِء اهلل ، وقيل 
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 ( 40)َوَقْد بَ َلَغِنَي اْلِكبَ ُر َواْمَرَأِتي َعاِقٌر قَاَل َكَذِلَك اللَُّه يَ ْفَعُل َما َيَشاُء  قَاَل َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغاَلمٌ 

 
قَاَل َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغاَلٌم َوَقْد بَ َلَغِني اْلِكبَ ُر َواْمَرَأِتي َعاِقٌر قَاَل َكَذِلَك اللَُّه يَ ْفَعُل َما } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

قال زكريَّا لجبريَل حين َسمع البشارة يا سيِّدي كيَف يكوُن لي غالٌم وقد أدرَكِني اْلَهَرُم : ؛ معناهُ { َيَشآُء 
وقال بعُضهم . ؛ أي الذي َشاَءهُ ( يفعُل اهللُ َما َيشاءُ )وامرأِتي ذاُت عْقٍر َل تلُد ، قَاَل له جبريُل مثَل ذلك 

 .؛ أي قَاَل يا رب كيَف يكوُن لي غالمٌ  أرَاَد زكريَّا بالرب اهللَ َعزَّ َوَجلَّ : 
َر باْلَوَلِد اْبَن ِتْسِعْيَن َسَنةً : )قال الكلبيُّ  وروى . ابَن تسٍع وتسعيَن سنةً : وقيَل (. َكاَن زََكرِيَّا يَ ْوَم ُبشِّ

اك عِن ابن عبَّاس  َُ (. أنَّهُ َكاَن اْبَن ِماَئٍة َوِعْشرِْيَن َسَنةً : )الضحَّ ُِ امرأتُه بن َثماِني وتسعيَن سنًة ،  وكان
 .أي عقيٌم َل تَِلدُ { َواْمَرَأِتي َعاِقٌر } : فذلَك قَ ْولُُه تَ َعاَلى حاكياً عنه 

تكلََّم فالٌن حتى ُعِقَر بكسِر : رجٌل َعاِقٌر وامرأٌة َعاِقٌر ، وقد َعُقَر بَضمِّ القاِف يَ ْعُقُر ُعْقراً ، ويقاُل : يقال 
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من َعاِقٍر َلختصاِص اآلياِت بهذه الصِّفة  ( الهاءَ )على الكالِم ، وإنَّما حذَف  القاِف ؛ إذا َبِقَي َل يقدرُ 
 .كما يُقاُل امرأٌة ُمْرِضعٌ 

ُُ ، { َوَقْد بَ َلَغِني اْلِكبَ ُر } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى حاكياً عن زكريَّا  ُُ اْلِكبَ َر َوِشْخ هذا المقلوُب ؛ أي وقد بَ َلْغ
ُُ اْلبَ َلَد ؟ قيَل  هل يجوُز أن يقولَ : فإن قيَل  َل يجوُز ذلك بخالِف : اإلنساُن بَ َلَغَنا اْلبَ َلُد كما يقوُل بَ َلْغ

ُُ الكبَر ، والفرُق بينهما أنَّ الِكبَ َر طالٌب لإلنساِن إلتيانه عليه { بَ َلَغِني اْلِكبَ ُر } : قولِه  بمعنى بلغ
رور السنيِن واألعواِم عليه ، وأمَّا البلُد فال يكوُن بحدوثِه فيه ، واإلنساُن كالطالب للِكَبِر لبلوغِه إيَّاه بم

 .طالباً لإلنساِن ، كما يكوُن اإلنساُن طالبا للبلد
نِّ من امرأٍة { َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغاَلٌم } كيَف قال زكريَّا : فإن ِقْيَل  فاستبعَد أن يعطَيه اهللُ ولداً على ِكَبِر السِّ

رْتهُ المالئكةُ  َلم يكن هذا القوُل منه على جهِة اَلستبعاد ولكْن من شأِن : بذلك ؟ قيل  عاقٍر بعدَما بشَّ
َر بما يتمنَّاُه أن يحمَله فَ ْرُط ُسُرورِه به على الزيادِة في اَلستكشاِف واَلستثَبات ، كما يقوُل  من ُبشِّ

قدرِة اهلل تعالى َل على جهِة اَلستعظاِم ل! كيَف كان هذا؟: اإلنساُن إذا رأى شيئاً ِمن األمور العظيمة 
 .ِلَشكٍّ في القدرة

باب ، أم على هذِه الحالِة؟: معناه : وقيل  ! على أيِّ حال يكون الولُد أيَ ُردُِّني اهللُ وامرأِتي إلى حاِل الشَّ
اللَُّه يَ ْفَعُل َكَذِلَك } أيَ ْرزُقُِني اهللُ الولَد من امرأِتي هذِه أو من امرأٍة غيرها شابَّة ؟ فقيَل لُه : معناهُ : وقيَل 

عفة اليابسِة ؛ يفعُل اهلل ما يشاءُ { َما َيَشآُء   .؛ أي كإْثمار السَّ
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يًرا َوَسبِّْح بِاْلَعِشيِّ قَاَل َربِّ اْجَعْل ِلي آَيًة قَاَل آيَ ُتَك َأَلَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثاَلثََة َأيَّاٍم ِإَلَّ َرْمًزا َواذُْكْر رَبََّك َكثِ 
بْ   ( 42)َكاِر َواإْلِ

 
؛ أي قاَل زكريَّا يا { قَاَل َربِّ اْجَعْل لِّي آَيًة قَاَل آيَ ُتَك َأَلَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثالَثََة َأيَّاٍم ِإَلَّ َرْمزاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُُ ذلك منها ، أراَد بهذا القوِل تعجيَل السُّرور قبل ُِ امرأِتي عرف ُظهور  َرب اجعل ِلي عالمًة إذا حمَل
} عالمُة ذلَك أن َل ُتِطْيَق الكالَم مع أحٍد من الناس منُذ ثالثِة أيَّام من غير َخَرٍس : قال . الولِد بالوَلدة

فتين باللفظ من غير : الرَّْمُز : أي اَلَّ إشارًَة بالعينين والحاِجبين واليَدين ، وقيل { ِإَلَّ َرْمزاً  َتْحرِْيُك الشَّ
 .عالمُة َحَبِل امرأِتكَ  إبانِة َصْوٍت ، فذلك

؛ أي اذُكر ربََّك كثيراً في هذِه األيَّام الثالثة ؛ { َواذُْكر رَّبََّك َكِثيراً َوَسبِّْح بِاْلَعِشيِّ َواإِلْبَكاِر } : قَ ْوُلُه تَعاَلى 
َُ تصلِّي من قَ بْ { َوَسبِّْح بِاْلَعِشيِّ َواإِلْبَكاِر }  ُُ من ُسْبَحِتي : ُل ، يقاُل أي َصلِّ ُغُدّواً وَعِشيّاً كما كن فِرْغ
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يُ الصلواُت ُسَبحاً ِلَما فيها من التوحيِد والتَّحميد والت َّْنزِْيِه من كلِّ سوءٍ  : وقيل . ؛ أي من صالِتي ، وُسمِّ
 .بفتِح الميم مصدراً مثل طََلباً ( َرَمزاً )أراَد بالتسبيِح التسبيَح المعروَف فيما بين الناس ، وقرأ األخفُش 
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َرِك َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساِء اْلَعاَلِميَن  ُِ اْلَماَلِئَكُة يَا َمْرَيُم ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاِك َوَطهَّ  ( 47)َوِإْذ قَاَل

 
َرِك َواْصَطَف اِك َعَلى نِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ اْلَماَلِئَكُة ياَمْرَيُم ِإنَّ اللََّه اْصَطَف اِك َوَطهَّ ، { َسآِء اْلَع اَلِميَن َوِإْذ قَاَل

ُِ اْمَرَأُت ِعْمَراَن } معطوُف على  م{ ِإْذ قَاَل ومعنى . ، والمراُد بالمالئكة جبريل عليه السالم على ما تقدَّ
َرِك } أي اختاَرِك لطاعتِه وعبادته ، { ِإنَّ اللََّه اْصَطَف اِك }  من الُكْفِر باإلْيمان والطاعاِت ، كما قاَل { َوَطهَّ
رَُكْم َتْطِهي راً } :  ُِ َويَُطهِّ أراَد طهارَة اإلْيَماِن [ 99: األحزاب ]{لُِيْذِهَب َعنُك ُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبَ ْي

َرِك من األدنَاِس كلِّها ؛ ِمن الحيِض والنِّفاِس وغير ذلكَ : معناُه : والطاَعات ، وقيل   .وطهَّ
ْوُلُه تَ َعاَلى  َّ أي اختاَرِك على أهِل زماِنك بوَلدة عيَسى من غيِر { آِء اْلَع اَلِميَن َواْصَطَف اِك َعَلى ِنسَ } : وَق

َرِك ِمْن َمِسْيِس الرَُّجلِ : معَنى اآليِة : وقيل . أبٍ   .َوَطهَّ
كيف يجوُز ُظُهوُر المالئكِة ِلَمْرَيَم وذلك معجزٌة َل يجوُز ظهورُها على غير نَبيٍّ ، ومرَيم لم : فإن ِقْيَل 

ُِ زكريَّا عليه السالم ، ويجوُز ظهور : يَل تكن نبيّاً ؟ ق ألنَّها وإن َلم تكن نبياً ؛ فإنَّ ذلَك كان في وق
كان ذلك إْلَهاماً : وقيل . المعجزاِت في زمِن األنبياء َعَلْيِهُم السَّاَلُم لغيرِهم ، ويكوُن ذلك معجزًة له

هب وتظليُل الغَماِم وكالُم ال ُِ الشُّ ة عيسى ، كما كان ة نبيِّنا صلى اهلل عليه وسلملنبوَّ ئب إْلَهاماً لنبوَّ  .ذِّ
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 ( 49)يَا َمْرَيُم اقْ ُنِتي ِلَربِِّك َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعيَن 

 
 أِدْيِمي الطاعةَ : ؛ أي اْخِلصي لعبادِة ربِك ، وقيل { ياَمْرَيُم اقْ ُنِتي ِلَربِِّك َواْسُجِدي } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 
؛ أي َصلِّي { َوارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعيَن } : معَنى قولِه تعالى : وقيل . أِطْيِلي القياَم في الصالة: لذلك ، وقيل 

 .مَع الجماعِة في بيُ المقدِس ؛ ألنَّها كانُ تخِدُم المسجدَ 
ٌم على ال م وفي اآليِة دليٌل على أن الَواَو َل ُتوِجُب الترتيَب ؛ ألن الركوَع مقدَّ سجوِد في المعَنى ؛ وقد تقدَّ

 .السجوُد في هذه اآلية في اللغة
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َُ َلَدْيِهْم ِإْذ يُ ْلُقوَن َأْقاَلَمُهْم َأي ُُّهْم َيْكُفُل َمرْ  َُ َلَدْيِهْم ِإْذ َذِلَك ِمْن َأنْ َباِء اْلَغْيِب نُوِحيِه ِإَلْيَك َوَما ُكْن َيَم َوَما ُكْن
 ( 44)َيْخَتِصُموَن 

 
َُ َلَدْيِهْم ِإْذ يُ ْلُقون َأْقاَلَمُهْم َأي ُُّهْم َيْكُفُل َمْرَيمَ } : زَّ َوَجلَّ قوله عَ   ذِلَك ِمْن َأنَ َبآِء اْلَغْيِب نُوِحيِه ِإَليَك َوَما ُكن

َُ َلَدْيِهْم ِإْذ َيْخَتِصُموَن  ُد من أمِر زكريَّا ويحَيى و { َوَما ُكْن مرَيم ؛ أي ذلك ما َقَصْصَناُه عليَك يا ُمَحمَّ
ُد إذ يطرحون أقالَمهم في  ُُ عنَدهم يا ُمَحمَّ وعيَسى من أخبار ما غاَب عنك نرسُل جبريَل به ، وما ُكْن

َُ ِعْنَدُهْم إذ َيْخَتِصُموَن في أمِرها للتربية  .نَ ْهٍر أي ُُّهم َيُضمُّ مرَيم للقياِم بأمرها َوَما ُكْن
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ُِ اْلَماَلِئَكةُ يَا َمْرَيمُ  نْ َيا  ِإْذ قَاَل ُرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوِجيًها ِفي الدُّ ِإنَّ اللََّه يُ َبشِّ
 ( 45)َواآْلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَّبِيَن 

 
ُرِك ِبَكِلَمٍة مِّنْ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ُِ اْلَمالِئَكُة ياَمْرَيُم ِإنَّ اللََّه يُ َبشِّ { ُه اْسُمهُ اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم ِإْذ قَاَل

ُِ اْلَمالِئَكُة } ؛ أي إْعَلْم واذُْكُر  ُرِك ِبَكِلَمٍة مِّْنُه } يعني جبريُل { ِإْذ قَاَل يعني عيسى { ياَمْرَيُم ِإنَّ اللََّه يُ َبشِّ
اه كلمًة ؛ ألنه كان بَكِلَمٍة ِمن اهلِل ألَقاها إلى مرَيم } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ؛ ولم يكن بَواِلدٍ  عليه السالم َسمَّ

 .إنَّما ذكَر بلفِظ التذكيِر ؛ ألنَّ معنى الكلمِة الولُد فلذلك َلم يقل اْسُمها{ اْسُمُه اْلَمِسيُح 
ى فالمسيُح َفِعْيٌل بمعن( اْلَمْمُسوُح باْلبَ رََكةِ : اْلَمِسْيُح : )واختلفوا في تسميِته َمِسْيحاً ، قال ابُن عبَّاس 

َرؤنَ : َمْفُعوٌل ، وقال بعُضهم  ي َمِسْيحاً بَمْعَنى اْلَماِسِح ، كان يَْمَسُح على ذوي الِعَلِل فَ َيب ْ إنه  : وقيل . ُسمِّ
هن: كان َيمسُح األرَض َمْسحاً وَل يطوفها ؛ أي يسيُح فيها ، وقيل  . إنه خرَج من بطِن أمِِّه َمٍمسوحاً بالدُّ

 .ِه من الشَّيطان حتى َل يكوَن للشيطاِن عليه سبيلٌ َمَسَحُه جبريُل بجناحي: وقيل 
ُروي عن ابِن عبَّاس أنه (. اْلَمِلُك الَِّذي َلَ َحاَجَة َلُه إَلى أَحٍد ِمَن اْلَمْخُلوِقْينَ : اْلَمِسْيُح : )وقال الكلبيُّ 

الشَّْمُس ِسَراِجي َواْلَقَمُر : " يَ ُقوُل وإنَّهُ َكاَن " الشَّْمُس ِضَياٌء َواْلَقَمُر ِسَراٌج : " عليه السالم كاَن يقوُل 
ُُ َحْيُث يُْدرُِكِني اللَّْيُل ، لَْيَس ِلي َوَلٌد َيُموُت َوَلَ َداٌر َتْخَرُب َوَلَ : " ، َويَ ُقوُل " ِضَياِئي  اْلبَ رِّيَّةُ َطَعاِمي ، أبِْي

 " ي ، َوأَنَا ِمْن أْغَنى النَّاِس َماٌل ُيْسَرُق ، أْصَبُح َوَلَ َغَداَء ِلي ، وُأْمِسي َوَلَ َعَشاَء لِ 
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نْ َيا َواآلِخَرِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ذا َقْدٍر ومْنزِلة في الدنيا عنَد أهِلها ، وفي اآلخرِة عنَد { َوِجيهاً ِفي الدُّ
، أي ِمَن اْلُمَقرَّبْيَن إَلى { يَن َوِمَن اْلُمَقرَّبِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ربِه ، والوجيُه الذي َل يُ َردُّ قوُله ، وَل مسألُته

 .ثواب اهلل في جنَِّة عدٍن وهي الدرجُة الُعليا ، والتقرُّب إلى اهلِل تقرٌُّب إلى ثوابهِ 

(0/0) 

 

 ( 46)َوُيَكلُِّم النَّاَس ِفي اْلَمْهِد وََكْهاًل َوِمَن الصَّاِلِحيَن 

 
ُْ َمْرَيُم : )قال مجاهُد . ؛ أي في مضجِع الرِّضاع{ ْهِد َوُيَكلُِّم النَّاَس ِفي اْلمَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ : قَاَل كْن

ثَِني ، فَإذا َشَغَلِني إْنَساٌن ؛ ُيَسبُح ِفي َبْطِني َوَأنَا أْسَمعُ  ثْ ُتهُ وَحدَّ  ).إذا َخَلْوُت أنَا َوِعْيَسى َحدَّ
وقال . في السنِّ ؛ يعني قبَل أن يرفَع إلى السماءِ  ؛ أي ُيَكلُِّم الناَس بعدما دخلَ { وََكْهالً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َماءِ : )الحسُن   .؛ أي ِومن المرسلينَ { َوِمَن الصَّاِلِحيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى (. وََكْهالً أْي بَ ْعَد نُ ُزوِلِه ِمَن السَّ
ا قالُوا َلها (. اْلِحْجرَ : أرَاَد باْلَمْهِد : )وقاَل الكلبيُّ  ُِ َشْيئاً َفرِيّاً }  :روي أنَّهم َلمَّ : مريم ]{ياَمْرَيُم َلَقْد ِجْئ

َوَجَعَلِني ُمبَارَكاً َأْيَن َما  * ِإنِّي َعْبُد اللَِّه آتَاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني نَِبيّاً } : كلََّمهم وهو في ِحجرها فقاَل [ 72
 ُُ  .، وكان يومئٍذ ابَن أربعين يوماً [ 92-90: مريم ]{ُكن

الكالُم في حاِل كونِه في المهِد يَعَجُب الناُس منه ، وأمَّا الكالُم في الكهوَلة فليَس بعجٍب ، : فإن قيَل 
ُِ : فكيَف ذَكَرُه اهللُ ؟ قيَل  في ذلَك الكالِم وفي الكهوَلِة بشارةٌ ِلَمْرَيَم في أنَّ عيسى يعيُش إلى وق

 .الُكهولة
ا رماها بِه اليهوُد ، وتكلَّم بالكهولِة بإبطَال ما ادعَّاه النصاَرى من  تكلََّم في المهِد ببَ َراَءِة أمِِّه ِممَّ : وقيل 

 .كونِه إَلهاً ؛ ألنه كاَن ِطفالً ثم صاَر َكْهالً ، ومن يكوُن بهذه الصِّفة َل يكون إَلهاً 
ُلْغ َحدَّ الشَّْيُخوَخِة ، يقا: والَكْهُل في اللَُّغِة  َباب وَلْم يَ ب ْ اْكتَ َهَل النََّباُت إذا َقِوَي : ُل َمْن َجاَوَز َحدَّ الشَّ

 .هو الذي يكوُن ابَن أرَْبٍع وَثالَثِْيَن سنةً : الَكْهُل : وقيل . َواْشَتدَّ 

(0/0) 

 

ُْ َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِلي َوَلٌد َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر قَاَل َكَذِلِك اللَُّه َيْخُلُق َما َيَشاءُ ِإَذا َقَضى َأمْ  َما يَ ُقوُل ًرا فَِإنَّ قَاَل
 ( 42)َلُه ُكْن فَ َيُكوُن 
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ُْ َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِلي َوَلٌد َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر } : وقوله َعزَّ َوَجلَّ  ؛ أي وَلم ُيِصْبِني رَُجٌل بالنِّكاِح وَل { قَاَل

فاِح ، وكان هذا القوُل منها على جهِة اَلستعظاِم لقدَرة اهلل تعالى ، َلَ على م  بالسِّ وجِه اَلستبعاد كما تقدَّ
 .ذكُره

} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ؛ أي يكوُن لِك ولٌد من غيِر َبَشرٍ { قَاَل َكَذِلَك اللَُّه َيْخُلُق َما َيَشآُء } : قاَل اهللُ تعالى 
َكَم بتكويِن شيٍء فإنَّما ؛ أي إذا أراَد أن يخُلَق ما يشاُء وحَ { ِإَذا َقَضى َأْمراً فَِإنََّما يَ ُقوُل َلُه ُكْن فَ َيُكوُن 

وهذا إخباٌر عن سرعة كون ُمَراِد اهلِل َعزَّ َوَجلَّ ؛ ألنه َل يكوُن في . يقوُل لُه ُكْن فَ َيُكوُن كما أراَدُه اهلل تعالى
ِء َوْهِم العباِد شيء أسرُع ِمن ُكْن ، وإنَّما ذكَرُه بلفِظ األمر ألنُه أَدلُّ على القدرِة ، ونصَب بعُض الُقرَّا

 .فَ َيُكوُن على جواب األمِر باأللف ، ورفَعُه الباقون على إضمار هو َيُكونُ 

(0/0) 

 

ْنِجيَل   ( 42)َويُ َعلُِّمُه اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالت َّْورَاَة َواإْلِ

 
: بالياِء ؛ كقولِه تعالى ؛ قرأ نافُع ومجاهُد والحسن وعاصم { َويُ َعلُِّمُه اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُرِك } َردُّوُه َعَلى قَ ْوِلِه : )وقال المبرُِّد [. 42: آل عمران ]{َكَذِلَك اللَُّه َيْخُلُق َما َيَشآُء }  . {إنَّ اهللَ يُ َبشِّ
 .{نُوِحيِه ِإَليَك } : وقرأ الباقوَن بالنون على التعِظيم ، وَردُّوُه على قوله 

ََّ ، وقيَل الزبور وغيره من الكتب سَوى التورَاِة { يُ َعلُِّمُه اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة وَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي الخ
 .أي اْلِفْقَه ؛ وهو فَ ْهُم اْلَمَعاِني{ َواْلِحْكَمَة } : وقَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . واإلنجيلِ 

 .هللُ تعالى التوراَة في بطِن أمِِّه ، واإلنجيَل بعَد خروجهعلََّمه ا: ؛ قيَل { َوالت َّْورَاَة َواإِلْنِجيَل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

(0/0) 

 

َئِة الطَّْيِر فََأنْ ُفُخ ِفيِه َوَرُسوًَل ِإَلى بَِني ِإْسَرائِيَل َأنِّي َقْد ِجْئُتُكْم بِآَيٍة ِمْن رَبُِّكْم َأنِّي َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّيِن َكَهيْ 
ًرا بِِإْذِن اللَّ  خِ فَ َيُكوُن َطي ْ ُروَن ِه َوأُْبِرُئ اأْلَْكَمَه َواأْلَبْ َرَص َوُأْحِيي اْلَمْوَتى بِِإْذِن اللَِّه َوأُنَ بُِّئُكْم ِبَما تَْأُكُلوَن َوَما َتدَّ

 ( 42)ِفي بُ ُيوِتُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك آَليًَة َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن 

 
َأنِّي } ؛ أي َوَيْجَعَلهُ بعَد ثالثين سنًة رسوَلً إلى بني إسرائيَل ؛ { ِإْسَرائِيَل  َوَرُسوَلً ِإَلى بَِني} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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ِتي ، وقيَل { مِّن رَّبُِّكْم } ؛ بعالمٍة ؛ { َقْد ِجْئُتُكْم بِآَيٍة  وكان (. َوِجْيهاً )عطفاً على { َوَرُسوَلً } : ؛ لِنُبُ وَّ
 .وآخَرهم عيسى عليه السالمأوُل أنبياِء بني إسرائيَل يوُسف عليه السالم 

بالكسِر على ( إنِّي)؛ قرأ نافُع { َأِني َأْخُلُق َلُكْم مَِّن الطِّيِن َكَهْيَئِة الطَّْيِر فَأَنُفُخ ِفيِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .اَلستئناف وإضمار القوِل ، وقرأ الباقون بالفتحِ 

الطيِر فأنفُخ في الطيِن كنفِخ النائم فيصيُر طيراً يطيُر  أنِّي أقدُر لكم من الطيِن صورًة كهيئة: ومعنى اآليِة 
قرأ . إَلَّ أنَّ هذا أحسَن ؛ ألن الطائَر يراُد به الحالُ ( طَاِئراً )بيَن السماء واألرِض بأمِر اهلل َعزَّ َوَجلَّ ، ويقرأ 

: الصورُة اْلُمَهيََّئُة من قوِلهم : ْلَهْيَئةُ َوا. بالتشديِد ، وقرأ اآلخرون بالهمزِ ( َكَهيَِّة الطَّْيرِ )الزهريُّ وأبو جعفَر 
ْيَء إذا أصلحُته  .باأللف( َكَهْيَئِة الطَّاِئرِ : )وقرأ أبو جعفر . َهيَّْأُت الشَّ

،  على الجمع ألنه َيْخُلُق طيراً كثيرةً ( طَْيراً )؛ قرأ عامَّة القرَّاء { فَ َيُكوُن َطْيراً بِِإْذِن اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
باأللِف على الواحِد ذهبوا إلى نوٍع واحد من الطَّير ألنه لم يخلق إَلَّ اْلُخفَّاَش ، ( طَاِئراً )وقرأ أهُل المدينة 

وإنَّما َخصَّ اْلُخفَّاَش ألنَّه أكمُل الطيِر َخْلقاً ليكون أبلَغ في القدرِة ألنَّ لها َثْدياً وأْسَناناً ؛ وهي تحيُض 
ُْ ، وألن ََّها وَ : )وتطهُر ، قال وهب  َها ، فَإذا َغابَُ َعْن أْعُيِنِهْم َسَقَط ِهَي َتِطيُر َما َداَم النَّاُس يَ ْنُظُروَن إَلي ْ

 (.َتِطيُر بَغْيِر رِْيٍش وتَِلُد َوَلَ تَبيضُ 
ر التي وروي أنَّهم ما قالوا لعيسى أْخُلْق َلَنا ُخفَّاشاً إَل ُمتعنِّتين له ؛ ألجِل مخالفته الطيوَر بهذه األخبا

ا قالوا لُه أْخُلْق لنا ُخفَّاشاً ؛ أخذ طيناً ونفَخ فيه فإذا هو ُخفَّاٌش يطيُر بين السماء واألرض ، . ذكرنَاها فلمَّ
إنَّ : ؛ فقالوا { َوأُْبِرىُء اأَلْكَمَه واأَلبْ َرَص َوُأْحِي اْلَمْوَتى بِِإْذِن اللَِّه } أنا ؛ : هذا ِسْحٌر ؛ فقال : فقالوا 
إنَّ الَِّذي ُولد أعمى : ألكَمَه واألبَرَص يفعلُه أطبَّاُؤنا ، فذهبوا إلى َجاِليُنوَس فأخبروُه بذلَك ، فقاَل إبراَء ا

َل يبصُر بالعالِج ، واألبرُص الذي لو َغِرَزْت إبرٌة َل يخرج منه الدُم َل يبرأ بالعالِج ، وإْن كاَن ُيحيي 
َُ صادقاً : فمسَح عليهما فَ بَ َرءا ، فقاُلوا  فجاُؤا بأْكَمٍه وأبَرصِ . الموَتى فهو نبيٌّ  هذا سحٌر ؛ فإْن كن

أنَّ أخاَك : اْلَعاَزُر وكان َصِديقاً له ، فأرسَلُ أخُته إلى عيسى : فأحيي الموَتى ، فأحَيا أربعًة من الموتى 
ُدِفَن منُذ ثالثِة أيَّام ؛ العاَزَر َماَت فأتاُه ، وكان بيَنهما مسيرُة ثالثِة أيام ، فأتى هو وأصحابُه فوجدوه قد 

بع أحْيي العاَزَر ِمن قبرِه وودكه يقطر ، : فقاَم على قبرِه وقاَل  اللَُّهمَّ ربُّ السمواِت السَّبع واألرضين السَّ
ة طويلًة َوُوِلَد لهُ  وأحَيا ابَن العجوز ، مرَّ بِه وهو على سريٍر ُيحمل على أعناِق الرِّجال . فخرَج وبقَي مدَّ

قابِر ، ودعا اهللَ تعالى أن يجيَبه ، فجلَس على سريرِه وأْنِزَل عن أعناق القوم ، ولبَس ثياَبهُ وَحَمَل إلى الم
ة وُوِلَد له  .السريَر على عنقِه ، ورجَع إلى أهلِه فبقَي مدَّ
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قًا ِلَما بَ ْيَن َيَديَّ ِمَن الت َّْورَاِة َوأِلُِحلَّ َلُكْم بَ ْعَض الَِّذي  ُحرَِّم َعَلْيُكْم َوِجْئُتُكْم ِبآَيٍة ِمْن رَبُِّكْم فَات َُّقوا اللََّه َوُمَصدِّ
 ( 52)ِإنَّ اللََّه رَبِّي َورَبُُّكْم فَاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم ( 50)َوَأِطيُعوِن 

 
قاً لَِّما بَ ْيَن َيَديَّ ِمَن الت َّْورَاِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  قاً لَِّما بَ ْيَن َيَديَّ ِمَن الت َّْورَاِة } وِجئُتُكْم :  ؛ معناهُ { َوُمَصدِّ ُمَصدِّ

قْ تُ َها ، وقيل {  ُُ بالتوراِة وأحكاِمها وَصدَّ يعني بالتصديِق أنَّ في التوراِة البشارَة بي ، فإذا : أي أتي
ُُ ذلَك ، وَل يجوُز أن يكون  ْق ُُ فقد ُصدَّ قاً )خرج نه لو كان ذلَك لقاَل أل( َوَرُسوَلً )عطفاً على ( وُمَصدِّ

قاً ِلما بيَن يديهِ   .ومصدِّ
؛ ألنه كاَن في التوراِة أشياٌء ُمحرَّمة َحلََّل { َوأُلِحلَّ َلُكم بَ ْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعَلْيُكْم } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

: وقيل . بظُْلِمِهمْ  عيسى بعَضها وهو العمُل في يوِم السبُ ؛ وشحوُم البقِر والغنِم وسائِر ما ُحرَِّم عليهم
وألحلَّ لكم كلَّ الذي َحرَّم عليُكم أحبارُكم َل ما حرََّم أنبياؤُكم ، ويكوُن البعُض بمعنى الكلِّ ، : معناها 

ُفوِس ِحَماُمَهاقيَل : واستدلَّ صاحُب هذا القوِل بقول َلبْيٍد   :تَ رَّاُك أْمِكَنٌة إذا َلْم أْرَضَها أْو يَ ْعَتِلْق بَ ْعَض الن ُّ
اج . كلُّ النفوسِ : معناُه  ْيِء ُجْزٌء : )وقال الزجَّ َلَ َيُجوُز أْن َيُكوَن اْلبَ ْعُض ِعَبارًَة َعِن اْلُكلِّ ؛ أَلنَّ بَ ْعَض الشَّ

: نخِعيُّ وقرأ ال(. أْو َما يَ ْعَتِلُق نَ ْفِسي ِحَماُمَها ؛ ألنَّ نَ ْفَسُه بَ ْعُض النُّفوسِ : َوَمْعَنى قَ ْوِل َلبْيٍد : )قال (. ِمْنهُ 
ُّ ِحلَّ َلُكْم بَ ْعَض الَِّذي َحُرَم َعَلْيُكمْ )  .أي َصاَر َحَراماً ( َوََل

؛ أي أحلُّ لكم شيئاً ِمما ُحرِّم عليكم من غير برهان ، بل { َوِجْئُتُكْم بِآَيٍة مِّن رَّبُِّكْم } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 
ِتي ؛ أي ات َُّقوا اهللَ فيما أمرَكم وَنهاكم وأطيعوِن { ت َُّقوْا اللََّه َوَأِطيُعوِن فَا} : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . أتيُتكم بعالمِة نُ بُ وَّ

ُدوه { إنَّ اللََّه رَبِّي َورَبُُّكْم فَاْعُبُدوُه } فيما أبي ُِّنه لكم ؛  ؛ أي قاَل َلهم عيَسى إنَّ اهللَ خاِلقي وخالقكم فوحِّ
ين فال ِعَوَج َلهُ ، َمن َسَلَكُه أدَّاهُ ؛ أي هذا الذي { َه اَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقيٌم } ؛  أدُعوُكم إليِه طريِقي ِفي الدِّ

 .إلى الحقِّ 
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ُهُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن َأْنَصاِري ِإَلى اللَِّه قَاَل اْلَحَوارِيُّوَن َنْحُن َأْنَصاُر اللَّهِ  ا َأَحسَّ ِعيَسى ِمن ْ  آَمنَّا بِاللَِّه فَ َلمَّ
 ( 57)ُمْسِلُموَن  َواْشَهْد بِأَنَّا

 
ُهُم اْلُكْفَر } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  آ َأَحسَّ ِعيَسى ِمن ْ ا َعِلَم منهم الكفَر : ؛ أي َلمَّا وجَد عيسى ، وقيل { فَ َلمَّ َلمَّ

نَصاري َمن أ: معناهُ : ؛ أي َمن أْعَواِني مَع اهلِل ، وقيل { قَاَل َمْن أَنَصاِري ِإَلى اللَِّه } والقصَد إلى قتِله ؛ 
؛ أي قال الُمْخِلُصوَن في { قَاَل اْلَحَوارِيُّوَن َنْحُن َأْنَصاُر اللَِّه } َمن أنصاري هلِل ، : إلى سبيِل اهلِل ، وقيل 
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قْ َنا بتوحيِد اهلل ؛ { آَمنَّا بِاللَِّه } َنْحُن أعواُن ِدْيِن اهلِل معَك ؛ : النُّصرِة والتَّصديِق  ؛ { َواْشَهْد } ؛ أي َصدَّ
 .؛ واإلحساُس هو العلم من َخلَجاِتهم{ بَِأنَّا ُمْسِلُموَن } ا عيسى ؛ يَ 

روَن في الحواريِّين ، قال بعُضهم  َّ هم المخلصوَن الخواصُّ كما قاَل َرُسوُل اهلِل صلى : واختلَف المفسِّ
ِتي َوَحواريِّي ِمْن ُأمَّتي : " اهلل عليه وسلم  ِتي ، وكان الحواريوَن لعيسى اثْ َنى أي هو ِمْن أمَّ " الزُّبَيُر اْبُن َعمَّ

وا الحوارييَن ِمن اْلَحَور َوُهَو  عشَر رَُجالً ِمن أصحابِه ، مكاَن العشرِة من النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، ُسمُّ
َوَخُلَص ، ومنهُ وفيِه  َعْيٌن َحوراُء إذا اْشَتدَّ بَ َياُض بَ َياِضَها َوقَ ُلَص ؛ َواْشَتدَّ َسَواُد َسَواِدَها: يقاُل . اْلُخُلوصُ 

وا حواريين من اْلَحَوار وهو البياُض ، : وقال بعُضهم . َدِقْيٌق َحَواريٌّ للَِّذي لم يبق منه إَلَّ لُبَابُهُ : يقال  ُسمُّ
: كانوا قصَّارْيَن يُ بَ يُِّضوَن الثياَب فمرَّ بهم عيسى عليه السالم فقاَل : قيَل . إَلَّ أنَّهم اختلُفوا في بياضهم

َفُع ِمْن َهَذا ؟ قالوا  ّْ نوب ، : نَ َعْم ، قاَل : أَلَ أُدلُُّكْم َعَلى َتْطِهْيٍر أْن َر أنْ ُفَسَنا ِمَن الذُّ تَ َعاَلوْا َحتَّى ُنَطهِّ
 .كانوا بْيَض القلوب من الفَساد: كانوا بْيَض الثياب ، وقيل : وقيل . فَ َبايَ ُعوُه على ذلكَ 

أَلَ أُدلُّكم على اصطياٍد أنفُع ِمن هذا ؟ : ، قال َلهم عيسى عليه السالم كانوا َصيَّاِدْيَن : وقال بعُضهم 
 .تعاَلوا حتى نصطاَد أنفَسنا من ِشْرِك إبليَس ؛ فبايَ ُعوه: بَ َلى ، قال : قالوا 

ي اْلِمْحَوُر ألنه راجٌع إلى  كأنَّهم ذهبوا في هذا إلى اشتقاقِه ِمَن اْلَحَور الذي هو الرُّجوع ، ومنه ُسمِّ
َيضَّ : المكاِن الذي زاَل منه ، وقيل  :َ  واْلِمْحَوُر عوُد اْلَخبَّاز ، وقيل . ألنه بدورانِه يَ ْنَصِقُل حتى يَ ب ْ

 .اْلِمْحَوُر الذي تدوُر عليه الَبْكَرُة ، وربَّما كان من حديدٍ 
ِمن الرجوِع والخروج من : اهُ فمعن" نَ ُعوُذ باهلِل ِمَن اْلَحَوِر بَ ْعَد اْلَكْور : " وأّما ما ُروي في الحديِث 

 .إذا نَ َقضَها: الجماَعة بعَد أْن ُكنَّا فيها ، يقال ، َكاَر ِعَماَمَتُه إذا لفَّها على رأسِه ؛ وَحاَرَها 
ا ات ََّبَع اْلَحَواريُّوَن ِعْيَسى عليه السالم َوُهُم اثْ َنا َعَشَر رَُجالً ، وََكانُوْا إذا َجاُعواْ : )قال ُمْصَعُب  يَا : قَاُلوْا  َلمَّ

فَإذا . ُلُهَماُروَح اهلِل ُجْعَنا ، فَ َيْضِرُب بَيِدِه اأَلْرَض َسْهالً َكاَن أْو َجَبالً ، فَ َيْخُرُج ِلُكلِّ إْنَساٍن َرِغْيفْيِن فَ َيأكُ 
يَا ُروَح اهلِل ؛ : ْشَربُوَن ، قَاُلواْ يَا رُوَح اهلِل َعِطْشَنا ، فَ َيْضِرُب بَيِدِه اأَلْرَض فَ َيْخُرُج اْلَماُء فَ يَ : َعِطُشوا قَالُوْا 

َنا ، َوآَمنَّا بَك َوات َّبَ ْعَناَك ؟ قال  َنا أْسِقي ْ َنا َأْطِعْمَنا َوإْن ِشئ ْ أْفَضُل ِمْنُكْم َمْن يَ ْعَمُل : َمْن أْفَضُل ِمنَّا إذا ِشئ ْ
 (.َب باْلَكْريِ َفَصارُوْا يَ ْغِسُلوَن الث َِّيا: بيِدِه ، َويََأُكُل ِمْن َكْسبِه ، قَاَل 

قال النضُر (. ُسمُّوا َحَوارِي ِّْيَن ألنَُّه َكاَن يُ َرى بَ ْيَن أْعيُِنِهْم أثَ ُر اْلِعبَاَدِة َونُورَُها َوُحْسنُ َها: )وقال ابُن المبارك 
ُة الرَُّجِل الَِّذي َيْسَتِعْيُن بِه ِفْيَما يَ ُنوبُهُ : )بن ُشَميل   (.اْلَوزيْ رُ : اْلَحَواريُّ : )ال وعن قتادَة ق(. اْلَحَواريُّ َخاصَّ
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اِهِديَن  َنا َمَع الشَّ َُ َوات َّبَ ْعَنا الرَُّسوَل فَاْكُتب ْ  ( 59)رَب ََّنا آَمنَّا ِبَما َأنْ َزْل
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اِهِديَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َنا َمَع الشَّ َُ َوات َّبَ ْعَنا الرَُّسوَل فَاْكُتب ْ رَب ََّنا آَمنَّا بَما : أي قَاُلوا ؛ { رَب ََّنآ آَمنَّا ِبَمآ َأنَزَل

َُ ِفي ِكَتابَك ؛ يعني  اِهِديَن } اإلنجيَل على عيسى ، واتَّبعَنا عيسى : أنْ َزْل َنا َمَع الشَّ أي مع { فَاْكُتب ْ
ِقْيَن ألنبياِئَك الذين يشهدون بصدق األنبياء ِمن قبلنا ، وقال عطاُء  ُمَصدِّ ّْ َنا َمعَ : َمْعَناهُ : )اْل  فَاْكُتب ْ

ٌد صلى اهلل عليه وسلم َوُأمََّتهُ : َمْعَناهُ : )وقال ابُن عبَّاس (. النَّبي ِّْينَ   (.ُمَحمَّ
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ُر اْلَماِكرِيَن   ( 54)َوَمَكُروا َوَمَكَر اللَُّه َواللَُّه َخي ْ

 
ُر اْلَماِكرِيَن } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ي َمَكَر الكفاُر الذين لم يؤمنوا بقصدهم ؛ يعن{ َوَمَكُروْا َوَمَكَر اللَُّه َواللَُّه َخي ْ

رِّ : قَ ْتَل عيسى عليه السالم ، َواْلَمْكُر  أي َجازَاُهُم { َوَمَكَر اللَُّه } : وقَ ْولُُه . ُهَو اَلْحِتَياُل ِفي َتْدبْيِر الشَّ
م أنَّ الجزاَء على المكِر ُيسمى َمكراً ، كما في اَلعتداِء والسيِّئة و   .اَلستهَزاءاهللُ على ما تقدَّ

ُر اْلَماِكرِيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أي هو أفضُل الصانعين حين يجازي الكفاَر على ُصنعهم ؛ َوَخلََّص { َواللَُّه َخي ْ
الممكوَر بِه ؛ وذلك أنَّ عيسى عليه السالم بعد إخراِج قومه إياُه وأمَّهُ ِمن بين أظهرِهم عاَد إليهم مع 

ا أْجَمعوا على قَ ْتِلِه  الحواريِّين ، ودعاُهم إلى وا بقتلِه وتواطَُأوا عليه ، وذلك مكرُهم ، فلمَّ اإلسالم فَ َهمُّ
ماء ِة إلى السَّ ٍُ فدخَلُه فرفَعه جبريُل من اْلُكوَّ فقال َمِلُك اليهوِد واْسُمه يَ ُهودا ، ِلَرُجٍل . َهَرَب منُهم إلى بي

َُ ، فدخَل فألَقى اهللُ عليه َشَبَه عيَسى عليه السالم ، أْدُخْل عليه : َخبْيٍث منهم يقال لُه ِطْيطَانُوَس  البي
ا َلم يجْد عيسى خرَج ؛ فَ َرأْوُه على َشَبِه عيسى فظنُّوا أنهُ عيسى ؛ فَ َقتَ ُلوُه َوَصَلُبوُه ، ثُمَّ قالوا  َوْجُههُ : فلمَّ

يسى ؟ وإن كان هذا عيَسى يشبهُ وجَه عيسى ، وبدنُه يشبُه بدَن صاحبنا ، فإن كاَن هذا صاحُبنا فأيَن ع
 .فأين صاحُبنا ؟ فوقَع بينهم قتاٌل ، فقتَل بعُضهم بعضاً 

ُْ َعَلْيِهُم اأَلْرُض : )وقال َوَهُب  ا َطَرُقوْا ِعْيَسى ِفي بَ ْعِض اللَّْيِل َوَنَصُبواْ َلُه َخَشَبًة ِليَ ْقتُ ُلوُه ؛ أْظَلَم َلمَّ
ُهْم يُ َقاُل َلُه ي َ  ُهوَدا َظنُّواْ أنَُّه ِعْيَسى عليه السالم ، َوُهَو الَِّذي َدلَُّهْم َعَلْيِه ، َوذِلَك أنَّ َفَصَلُبوْا رَُجالً ِمن ْ

يْ َلِة ُثمَّ قَاَل  ًّ ُعِني : ِعْيَسى َجَمَع اْلَحَواري ِّْيَن ِفي تِْلَك اللَّ ْيُك ، َويَبي ْ َلَيْمُكَرنَّ بي أَحدُُكْم قَ ْبَل أْن َيِصْيَح الدِّ
َرةٍ  ُِ اْليَ ُهوُد َتْطُلُبُه ؛ فَأََتى أَحُد اْلَحَواري ِّْيَن َوقَاَل لِْليَ ُهوِد . بَدرَاِهَم َيِسي ْ َما َتْجَعُلوَن : َفَخَرُجواْ َوتَ َفرَُّقوْا ، وََكاَن

ا دَ  َُ َورُِفَع ِلَمْن َيُدلُُّكْم َعَلى ِعْيَسى ؟ َفَجَعُلوْا َلُه َثاَلثِْيَن ِدْرَهماً ، فََأَخذَها َوَدلَُّهْم َعَلْيِه ، فَ َلمَّ َخُلوْا اْلبَ ْي
ا أَخذُ  وُه ِليَ ْقتُ ُلوهُ ِعْيَسى ، أْلَقى اهللُ َشَبَه ِعْيَسى َعَلى الَِّذي َدلَُّهْم َعَلْيِه ؛ فَ َقتَ ُلوهُ َوَصَلُبوُه ، فَ ُروَي أنَّهُ َلمَّ

 (.ْلَتِفُتواْ إلَْيِه َوَصَلُبوُه َوُهْم َيظُّنُّونَُه َعْيَسىفَ َلْم يَ ْقبَ ُلوْا ِمْنهُ َوَلْم ي َ , أنَا الَِّذي َدلََلُتُكْم َعَلْيهِ : قَاَل َلُهْم 
ُْ مرَيم بعيسى وَلها ثالَث عشرَة سنًة ، وولَدْت عيسى ِلُمِضيِّ خمٍس وستِّين : )قاَل أهُل التواريِخ  حمَل
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ُِ المقدِس سنًة من َغَلَبِة اَلسكندر على أرِض بَابَل ، وأوَحى اهللُ إليه على رأِس ثالثين ، ورفَعُه ا هللُ من بي
َُّ سنين ُْ أمُُّه بعَد رفعِه س  (.ليلَة القدر من شهر رََمَضاَن وهو ابُن ثالٍث وثالثين سنًة ، وعاَش

ْعُي باْلَفَساِد ِفي َسْتٍر َوُمَناَجاٍة ، وأصلهُ ِمْن قَ ْوِل اْلَعَرب : َواْلَمْكُر  . َمَكَر اللَّْيُل َوَأْمَكَر ؛ إذا أظَْلمَ : ُهَو السَّ
َلُة ، وهو ِمن اهلل استدراُجُه العباَد ، قال اهللُ تعالى : والمكُر من المخلوقين  } : اْلَخبُّ والخديعُة والِغي ْ

َدْت : )قال ابُن عباس [ 227: األعراف ]{َسَنْسَتْدرُِجُهْم مِّْن َحْيُث َلَ يَ ْعَلُموَن  ُكلََّما أْحَدثُوْا َخِطْيَئًة َتَجدَّ
َي اْلَجَزاُء باْسِم اَلبِْتَداِء َكَقْوِلِه تَ َعاَلى : )قال الزجَّاُج و (. َلُهْم نِْعَمةٌ   : َمْكُر اهلِل ُمَجازَاتُ ُهْم َعَلى َمْكِرِهْم ، َفُسمِّ
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ُرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا َوَجاِعُل الَّ  ِذيَن ات َّبَ ُعوَك فَ ْوَق ِإْذ قَاَل اللَُّه يَا ِعيَسى ِإنِّي ُمتَ َوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطهِّ
َنُكْم ِفيَما ُكْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُ   ( 55)وَن الَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى يَ ْوِم اْلِقَياَمِة ثُمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم فََأْحُكُم بَ ي ْ

 
ُرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروْا َوَجاِعُل الَِّذيَن ِإْذ قَاَل اللَُّه ياِعيَسى ِإنِّي ُمتَ َوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ وَ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ُمَطهِّ

ُر اْلَماِكرِيَن } : ؛ أوَُّل هذه اآليِة ُمتَِّصٌل بقولِه { ات َّبَ ُعوَك فَ ْوَق الَِّذيَن َكَفُروْا ِإَلى يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة  : وقيَل . {َخي ْ
اَل اللَّهُ ياِعيَسى ِإنِّي ُمت َ } واذكروا : معناُه  َّ اك . {َوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ ِإْذ َق َكَسا اهللُ ِعْيَسى : )قال الضحَّ

 (.الرِّْيَش َوَأْلَبَسهُ النُّوَر ؛ َوَقَطَع َعْنُه َلذَة اْلَمْطَعِم َواْلَمْشَرب َفطَاَر ِفي اْلَماَلِئَكةِ 
اك وابن ُجريج واختلَف المفسرون في معنى الت ََّوفِّي في هذه اآليِة ؛ فقال الحسُن والكلبي والض : حَّ

نْ َيا ِمْن َغْيِر َمْوتٍ : َمْعَناهُ ) أحُدها : فعلى هذا القوِل لِلت ََّوفِّي ثالُث تأويالٍت (. إنِّي قَاِبُضَك َورَاِفُعَك ِمَن الدُّ
ُُ َكذا َواْستَ ْوفَ ْيُتهُ ؛: إنِّي رافُعَك إَليَّ َواِفياً َلْن ينالُوا منَك شيئاً ؛ من قوِلهم :  إذا أخدتُه تاّماً ،  تَ َوف َّْي

ُُ َكذا إذا َسلَّْمَتهُ : إنِّي ُمَسلُِّمَك ؛ ِمن قوِلهم : واألخُذ معناُه  إنِّي ُمنَ يُِّمَك : َمْعَناهُ : )وقال الحسُن . تَ َوف َّْي
أي [ 60: األنعام ]{ َوُهَو الَِّذي يَ تَ َوفَّاُكم بِالَّيلِ } : يدلُّ عليِه قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. َورَاِفُعَك إَليَّ ِمْن نَ ْوِمكَ 

 .يُِنْيُمُكْم ؛ ألن النوَم أُخو الموتِ 
ُقْل يَ تَ َوفَّاُكم مََّلُك اْلَمْوِت } : يدلُّ عليه قَ ْوُلُه تَ َعاَلى ( إنِّي ُمِميُتكَ : )وروَي عن ابن عبَّاس أنَّ معنى اآليِة 

تَ َوفَّاهُ : )قال َوَهُب بن ُمَنبٍه : أحُدها ولُه على هذا القوِل تأويالِن ؛ [ 22: السجدة ]{الَِّذي وُكَِّل ِبُكْم 
اك : واآلَخُر (. اهللُ َثاَلَث َساَعاٍت ِمَن الن ََّهار ثُمَّ أْحيَاُه َورَفَ َعهُ إلَْيهِ  إنَّ ِفي اْلَكاَلِم تَ ْقِدْيماً : )قال الضحَّ

ُرَك ِمَن الَِّذْيَن َكفَ : َوتَْأِخْيراً ؛ َمْعَناهُ  َماءِ إنِّي رَاِفُعَك َوُمَطهِّ قال الشاعُر ( ُروْا ؛ َوُمتَ َوف ِّْيَك بَ ْعَد إنْ َزاِلَك ِمَن السَّ
 .أَلَ يَا َنْخَلًة ِمْن ذاِت ِعْرٍق َعَلْيِك َورَْحَمُة اهلِل السَّاَلُمأي عليِك السالُم ورحمُة اهللِ : 

َنُه نَبيٌّ ، َوإنَّهُ أنَا أْوَلى النَّاِس بِعْيَسى عليه السالم ؛ ألنَُّه لَ : " قال صلى اهلل عليه وسلم  ْم َيُكْن بَ ْيِني َوبَ ي ْ
َفِتي ِفْيِهمْ  فَإذا رََأيْ ُتُموُه فَاْعرُِفوُه ؛ َوإنَُّه رَُجٌل َمْربُوُع اْلَخْلِق إَلى اْلُحْمَرِة َواْلبَ َياِض ، . نَازٌل َعَلى ُأمَِّتي َوَخِلي ْ
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ْعِر َكَأنَّ َشْعَرُه يَ ْقطُُر َوإْن َلْم ُيِصبْ  َُ الشَّ ُه بَ َلٌل ، َيُدقُّ الصَِّلْيَب َويَ ْقُتُل اْلِخْنزِيْ َر ، َويُ َقاِتُل النَّاَس َعَلى َسْب
اَل ، َويَ َقُع أْمُنهُ  جَّ ِفي اأَلْرِض َحتَّى  اإلْساَلِم ، َويُ ْهِلُك اهللُ ِفي َزَماِنِه اْلِمَلَل ُكلََّها ، ويُ ْهِلُك اهللُ ِفي َزَماِنِه الدَّ

َياُن باْلَحيَّاِت َلَ َيُضرُّ  تَ ْرَتِعي اأُلُسوُد َمعَ  ئَاُب َمَع اْلَغَنِم ، َويَ ْلَعُب الصِّب ْ اإلبِل ، َوالنُُّموُر َمَع اْلبَ َقِر ، َوالذِّ
 " بَ ْعُضُهْم بَ ْعضاً ، َويَ ْلَبُث ِفي اأَلْرِض أْرَبِعْيَن َسَنًة 

َويُ ْوَلُد َلهُ ثُمَّ َيُموُت ، َوُيَصلِّي َعَلْيِه اْلُمْسِلُموَن  أْربَ َعٍة َوِعْشرِْيَن َسَنًة ، ثُمَّ يَ تَ َزوَّجُ : " وفي رواية َكْعٍب 
ُِ النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم   ". َوَيْدِفُنوُه ِفي بَ ْي

َماِء ِفي اْلُقْرآِن ؟ قَاَل : وقيل للحسن ْبِن الَفْضِل  } : نَ َعْم ؛ قَ ْولُُه تَ َعاَلى : )َهْل َتِجُد نُ ُزوَل ِعْيَسى ِمَن السَّ
نْ َيا ، َوإنََّما رُِفَع َوُهَو َشابٌّ ، [ 46: آل عمران ]{ُيَكلُِّم النَّاَس ِفي اْلَمْهِد وََكْهالً وَ  َوُهَو َلْم َيْكَتِهُل ِفي الدُّ

َماءِ   (.َوإنََّما َمْعنَاُه وََكْهالً بَ ْعَد نُ ُزوِلِه ِمَن السَّ
وُل اهلِل صلى ا: قَاَل : َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل  ُّ َكْيَف تَ ْهَلُك ُأمٌَّة أنَا ِفي أوَِّلَها ؛ : " هلل عليه وسلم َرُس

 ! " َوِعْيَسى ِفي آِخِرَها ؛ َواْلَمْهِديُّ ِمْن أْهِل بَ ْيِتي ِفي َوَسِطَها؟
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نْ َيا َواآْلِخَرِة َوَما َلُهْم ِمنْ  بُ ُهْم َعَذابًا َشِديًدا ِفي الدُّ  ( 56)نَاِصرِيَن  فََأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا فَُأَعذِّ

 
نْ َيا َواآلِخَرِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  بُ ُهْم َعَذاباً َشِديداً ِفي الدُّ ؛ أي أعاِقُبهم عقوبًة شديدة { فََأمَّا الَِّذيَن َكَفُروْا فَأَُعذِّ

بي والجزيِة ، وفي اآلخرِة بالنار ،  نيا بالقتِل والسَّ ؛ أي مانِعين َيمنعونَهم { َوَما َلُهْم مِّن نَّاِصرِيَن } في الدُّ
 .من عذاب اهللِ 

(0/0) 

 

 ( 52)َوَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت فَ يُ َوفِّيِهْم ُأُجورَُهْم َواللَُّه ََل ُيِحبُّ الظَّاِلِميَن 

 
؛ قرأ الحسُن وَحْفٌص { ْم ُأُجورَُهْم َوَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت فَ يُ َوفِّيهِ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

الذيَن صدقوا وعِملوا الصالحاِت ُنكِمُل َلهم ثواَب أعماِلهم بالطاعِة : بالياء ، ومعناُه ( فَ يُ َوف ِّيَ ُهْم ُأُجورَُهمْ )
 .؛ أي َل يرَحُمهم وَل يغِفُر َلهم{ َواللَُّه َلَ ُيِحبُّ الظَّاِلِميَن } ؛ 
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ُلوهُ   ( 52)َعَلْيَك ِمَن اآْليَاِت َوالذِّْكِر اْلَحِكيِم  َذِلَك نَ ت ْ

 
ُلوُه َعَلْيَك ِمَن اآليَاِت َوالذِّْكِر اْلَحِكيِم } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ؛ أي ما َجَرى من الِقَصِص نُ ْنِزُل بِه { ذِلَك نَ ت ْ

ُلوُه عليَك جبريُل بأمرِنا ُد فَ َيت ْ } إلى نفسِه ؛ ألنه َحَصَل بأمِرِه ،  وإنَّما أضاَف التالوةَ . عليَك يا ُمَحمَّ
اه َحِكيماً ألنه بما فيه من { َوالذِّْكِر اْلَحِكيِم  أي وِمن القرآِن ِوِمن الحكَمِة بالتَّألِيِف والنَّْظِم ، َوَسمَّ

 .معَنى الحكيِم اْلُمْحَكُم وهو َفِعْيٌل بمعنى َمْفُعولٍ : ويقاُل . الحكمِة كأنُه ينِطُق بالحكمةِ 

(0/0) 

 

 ( 52)ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اللَِّه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تُ َراٍب ثُمَّ قَاَل َلهُ ُكْن فَ َيُكوُن 

 
؛ قال ابُن { ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَد اللَِّه َكَمَثِل َءاَدَم َخَلَقُه ِمن تُ َراٍب ُثمَّ قَاَل َلُه ُكن فَ َيُكوُن } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

ُرُهْم ِمْن ُعَلَماِئِهْم َجاؤوا إَلى َرُسوِل اهلِل صلى : َوذِلَك أنَّ َوْفَد َنَصاَرى َنْجَراَن : "  عباس أَسْيُد َواْلَعاِقُب َوَغي ْ
اَل صلى : فَ َقالُوْا " أْسِلُموا : " اهلل عليه وسلم فَ َقاَل َلُهُم النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم  ًّ َلَك ، َفَق أْسَلْمَنا قَ ب ْ

أْكُلُكُم اْلِخْنزِيْ َر ؛ َوِعَباَدُتُكُم الصَِّلْيَب ، َوقَ ْوُلُكْم هلِل َعزَّ : َيْمنَ ُعُكْم ِمَن اإلْساَلِم َثاَلٌث : " عليه وسلم  اهلل
تَ ُقوُل : قَالُوا " َوَما أقُوُل ؟ : " َما َلَك َتْشُتُم َصاِحبَ َنا ؟ قَاَل صلى اهلل عليه وسلم : فَ َقالُوْا َلهُ " َوَجلَّ َوَلٌد 

فَ َغِضُبواْ َوقَالُواْ " أَجْل ؛ ُهَو َعْبُد اهلِل َوَرُسوُلُه وََكِلَمُتُه أْلَقَاَها إَلى َمْرَيَم اْلَعْذرَاِء اْلَبُتوِل : " إنَُّه َعْبُد اهلِل ، قَاَل 
َّ ِمْن َغْيِر أٍب؟:  َُ إْنَساناً َق َمَثَل ِعيَسى ِعنَد اللَِّه َكَمَثِل َءاَدَم َخَلَقهُ  ِإنَّ } : فََأنْ َزَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ ! " َهْل رََأْي

أي صفُة َخْلِق عيسى بالَ أٍب كصفِة خلِق آدَم ، خلَقُه من تراٍب ِمن غير أٍب وَل أمٍّ ُثم قاَل { ِمن تُ َراٍب 
ِمْن كوِن اإلنساِن  وأراَد اهللُ تعالى بهذه اآليِة أنَّ كون الولِد ِمن غير أٍب ليَس بأعجبَ . ُكْن ؛ َفَكانَ : آلدَم 

 .لغير أٍب وأمٍّ ، َوَقد خلَق اهللُ آدَم من غير أٍب وأمٍّ 
ة القياِس ؛ ألنه لو َلم َيِصْح القياُس لم يكِن اهللُ يجيُب به ، وفيها دليٌل  وفي هذه اآليِة دَللٌة على صحَّ

يء من وجٍه دون وجٍه ؛ ألن اهللَ َعزَّ َوَجلَّ  إنَّما َشبََّه عيسى بآَدَم في كونِه من على جواز قياِس الشيء بالشَّ
 .غيِر أٍب ؛ َل في َكونه من غير أمٍّ ؛ وَل في َخْلِقِه من التُّراب

: فإنَّ آدَم قد انقَضى كونُه وقد أخبَر عنُه بالمستقبِل ؟ قيل ( ُكْن َفَكانَ : )َهالَّ قاَل اهللُ تعالى :َ  فإْن قيل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



َّ الماضي منقطٌع والمضارعَ  يروى عن النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم أنهُ : متَّصٌل ؛ وذلك يقاُل  إنَّ الفعَل
فَ َعَل كذا فكان فعل ُكن ألنه َل يقتِضي التَّكرار ، وما روَي أنه َكاَن يَ ْفَعُل كذا فإنُه على التِّكرار دوَن 

ى أنه َخَلَق السموات واألرَض في ثُمَّ ِفْعُل اهلل يُبنى على اْلُمْهَلِة وَيْحُدُث على التَّدريج ، أَل ترَ . اَلنقطاعِ 
ستَّة أياٍم ، وكذلك َبَدِت الحياُة في آدَم على التدريِج ، وكذلك أمُر عيسى على التدريِج كان يبدأ شيئاً 

 .فشيئاً ؛ فأخبَر اهللُ َعزَّ َوَجلَّ عن ذلَك بفعٍل دائم

(0/0) 

 

 ( 60)اْلَحقُّ ِمْن رَبَِّك َفاَل َتُكْن ِمَن اْلُمْمَترِيَن 

 
اء { اْلَحقُّ ِمن رَّبَِّك َفالَ َتُكْن مِّن اْلُمْمَترِيَن } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  َّ ّّ رُِفَع بَخَبِر ابِْتَداٍء َمْحُذوٍف : )؛ قال الفّر

ُق ِفي أْمِر َهذا الَِّذي أنْ َبْأُتَك بِه ُهَو اْلَحقُّ َوالصِّدْ : تقديرُه : وقيل (. ُهَو اْلَحقُّ أْو َهذا الَحقُّ : تَ ْقِديْ ُرُه 
يَن ؛ فالخطاُب للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم والمراُد به { َفالَ َتُكْن مِّن اْلُمْمَترِيَن } ِعْيَسى ،  اكِّ أي من الشَّ

َُّ ، وهذا كما قاَل  أمَُّتُه ، ألنَّ النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َلْم يكن َشاّكاً في أمِر عيسى عليه السالم َق
اِمُع : معناُه : وقال بعُضهم [. 2: الطالق ]{النَِّبيُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّسآَء  ياأي َُّها} : تعالى  َل َتُكْن أيها السَّ

ينَ  اكِّ  .ِلهذا النَّبأ من الشَّ

(0/0) 

 

َك ِفيِه ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فَ ُقْل تَ َعاَلْوا َنْدُع أَبْ َناَءنَا َوَأبْ َناءَكُ  ْم َوِنَساَءنَا َوِنَساءَُكْم َوَأنْ ُفَسَنا َفَمْن َحاجَّ
َُ اللَِّه َعَلى اْلَكاِذِبيَن   ( 62)َوَأنْ ُفَسُكْم ثُمَّ نَ ْبَتِهْل فَ َنْجَعْل َلْعَن

 
َك ِفيِه ِمن بَ ْعِد َما َجآَءَك ِمَن اْلِعْلِم } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ُد { َفَمْن َحآجَّ ؛ أي فمن خاَصَمك وجادَلَك يا ُمَحمَّ

فَ ُقْل } ي أمِر عيسى من بعِد ما جاَءَك من البياِن بأنُه َعْبُد اهلِل ورسولُه ، ولم يكن ابَن اهلِل وَل شريَكهُ ؛ ف
َج ؛ لنخر { َنْدُع َأبْ َناَءنَا َوَأبْ َنآءَُكْم َوِنَسآَءنَا َوِنَسآءَُكْم َوَأنْ ُفَسَنا وَأنْ ُفَسُكْم } ؛ يَا َمْعَشَر النََّصاَرى ؛ { تَ َعاَلْوْا 

َضاٍء من األرِض ؛  َّ بَ َهَلُه اهللُ ؛ أي َلَعَنُه اهللُ : اللَّْعَنةُ ؛ يقاُل : ؛ أي نَ ْلَتِعْن ، َواْلبُ ْهَلُة { ثُمَّ نَ ْبَتِهْل } إلى َف
َتِهْل } معنى : ويقال . َوبَاَعَدهُ  ّْ عاِء على الكاذب: { َنْب َر اَلبتهاَل فق. َنْجَتهُد َونَ َتَضرَّْع في الدُّ اَل ثم َفسَّ

َُ اللَِّه َعَلى اْلَكاِذِبيَن } : تعالى  َلى اْلَكاِذبيَن في أمِر عيسى: ؛ أي نقوُل { فَ َنْجَعل لَّْعَن َّ  .لَْعَنُة اهلِل َع

This file was downloaded from QuranicThought.com



ال العدويُّ  بفتِح الالَّم ، ( تَ َعاَلواْ : )وقرأ الباقوَن . بضمِّ الالم( تَ َعاُلوا: )قرأ الحسُن وأبو واقٍد وأبو السمَّ
ُِ  :واألصُل فيه  ُْ وبقي ُْ ثم حذَف َن ة على الياِء َفُسكِّ ُِ الضمَّ تَ َعالَُيوا ؛ ألنُه تَ َفاَعُلوا من الُعُلوِّ ، فَاْستُْثِقَل

: َمْعَنى تَ َعاَل : )قال الفرَّاء . الالُم على فتِحها ، وَمن ضمَّ فقد نقَل حركَة الياء المحذوفِة إلى الالَّم
 (.اْرَتِفعْ 

ا قَ َرَأ َرُسوُل  إنَّ اهللَ أَمَرِني أْن : " اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َهِذِه اآلَيَة َعَلى َنَصاَرى َنْجَراَن َوقَاَل َلُهْم فَ َلمَّ
ُعواْ يَا أبَا اْلَقاِسِم ؛ َبْل نَ ْرِجُع فَ نَ ْنُظُر ِفي أْمرِنَا ُثمَّ نَْأتِيَك فَ نُ ْعِلُمَك ، فَ َرجَ : قَالُوْا َلهُ " أبَاِهَلُكْم إْن َلْم تَ ْقبَ ُلوْا 

ُّ لِْلَعاِقب  يُِّد َُ أنَّ الرَُّجَل نَبيٌّ ُمْرَسٌل ، َوَلِئْن ََلَعْنُتُموُه يَا : َوَخالَ بَ ْعُضُهْم ببَ ْعٍض ، َوقَاَل السَّ َقْد َواهلِل َعِلْم
ُرُهْم َوَلَ  ٌَّ فَ َعاَش َكِثي ْ ُرُهْم ، َوإْن أنْ ُتْم أبَ ْيُتْم  َمْعَشَر النََّصاَرى َلَيْسَتأِصَلنَُّكْم ، َوَما ََلَعَن نَبيٌّ قَ ْوماً َق َُ َصِغي ْ ثَ َب

فَأََتوْا َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِمَن اْلُغُدوِّ َوَقْد َخَرَج بنَ َفٍر . إَلَّ ِديْ َنُكْم فَ َواِعُدوُه َواْرَجُعواْ إَلى ِباَلدُِكمْ 
: اِطَمُة َتْمِشي َعَلى إْثِرِهْم َوَعِليٌّ بَ ْعَدَها َوُهَو يَ ُقوُل َلُهْم ِمْن أْهِلِه ُمْحَتِضناً اْلُحَسْيَن آِخذاً بَيِد اْلَحَسِن ؛ َوفَ 

َواهلِل إنِّي أَلَرى ُوُجوهاً َلْو َسَألُوا اهللَ أْن يُزِْيَل َجَبالً : فَ َقاَل َواِحٌد ِمَن النََّصاَرى ". إذا أنَا َدَعْوُت فََأمُِّنواْ " 
َقى َعَلى اأَلْرِض َنْصَراِنيٌّ إَلى يَ ْوِم اْلِقيَاَمةِ ِمْن َمَكانِِه أَلزَاَلُه ، َفالَ تَ بْ  يَا أبَا : فَ َقالُوْا . َتِهُلوْا فَ تَ ْهَلُكوْا َوَلَ يَ ب ْ

َُ َعَلى ِدْيِنَنا ، فَ َقاَل صلى اهلل علي رَُكَك َعَلى ِدْيِنَك َونَ ْثُب : " ه وسلم اْلَقاِسِم ؛ َقْد رََأيْ َنا أْن َلَ ُناَلِعَنَك َونَ ت ْ
" إنِّي َأنَا بذُُكْم : " فََأبَوْا ؛ فَ َقاَل ". أبَ ْيُتْم اْلُمَباَهَلَة فََأْسِلُموا َيُكْن َلُكْم َما لِْلُمْسِلِمْيَن َوَعَلْيُكْم َما َعَلْيِهْم فَإْن 

ُفَنا َوَلَ تَ ُردَّنا َعْن ِدْيِنَنا  َما َلَنا بَحْرب اْلَعَرب ِمْن طَاَقٍة ، َوَلِكنَّا ُنَصاِلُحَك َعَلى أْن َلَ تَ ْغُزونَا َوَلَ : فَ َقاُلوْا  ُتِخي ْ
َفَصاَلَحُهْم َرُسوُل اهلِل صلى . ؛ َعَلى أْن نُ َؤدَِّي إَلْيَك ُكلَّ َعاٍم أْلَفي ُحلٍَّة ؛ أْلٌف ِفي َصَفَر َوأْلٌف ِفي رََجبَ 

َمِن أَعْنتُ : " اهلل عليه وسلم َعَلى ذِلَك َوقَاَل َلُهْم  َّ ُمونَا بثالَثِْيَن ِدْرعاً َوَثالَثِْيَن فَ َرساً َوإْن َكاَن َكْيٌد بالَي
 ". َوَثاَلثِْيَن َبِعْيراً ، َواْلُمْسِلُموَن َضاِمُنوَن َلَها َحتَّى يَ ُردُّوَها َعَلْيُكْم 

دٌ : " وََكَتَب َلُهْم ِكَتاَب اأَلَماِن َوالصُّْلِح  َرُسوُل اهلِل ِلَنْجَراَن  ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحْيِم ، َهذا َما َكَتَب ُمَحمَّ
ُهْم ؛ ُتِرَك ذِلَك ُكلُُّه َعَلى أْلَفي ُحلٍَّة ، ِفي   ُكلِّ َصَفَر أْلُف ِفي ُكلِّ َصْفَراَء َوبَ ْيَضاَء َوَسْوَداَء أْو رَِقْيٍق فَاِضالً َعن ْ

اَدِت اْلُحَلُل َعَلى اأَلَواِق َفبِحَسابَها ، َوَما نَ ُقَص ُحلٍَّة ، َوِفي ُكلِّ رََجَب أْلُف ُحلٍَّة يُْمُن ُكلِّ ُحلٍَّة َوِقيَّةٌ ، َوَما زَ 
َوَعَلْيِهْم َعاريٌَة َثالَثُوَن ِدْرعاً َوَثالَثُوَن فَ َرساً َوَثالَثُوَن بَِعْيراً إْن َكاَن َكْيداً . ِمْن ِدرٍْع َوَخْيٍل أْو رَكاٍب فَبِحَسابهِ 
ٍد َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َعَلى أنْ ُفِسِهْم  باْلَيَمِن ، َولَِنْجَراَن َوَحاِشَيِتَها ِجَوارُ  اهلِل تَ َعاَلى َوِذمَُّة ُمَحمَّ

َُ أْيِدْيِهْم ِمْن قَِلْيٍل وََكِثْيٍر َلَ يُ َغي َُّر َما َكانُوْا َعَلْيِه ، َوَلَ يُ َغي َُّر أْسُقٌف ِمْن أسْ . َوَماِلِهمْ  ُقِفِه ، َوَلَ وَُكلُّ َما َتْح
أُ أْرَضُهْم َحَبشٌ رَاِهٌب ِمْن رَ  َّ ََ ُهْم . ْهَبانِيَِّتِه ، َوَلَ ُيْحَشُروَن ِمْن ِباَلِدِهْم ، َوَلَ يُ ْعَشُروَن ، َوَلَ َي َوَما َسَأَل ِمن ْ

َر ظَاِلِمْيَن َوَلَ َمظُْلوِمْيَن ، َوَمْن أَكَل الرِّبَا ِمْن ِذي قَ ْبٍل َفِذمَِّتي ِمْنُه َبرِ  ُهْم يَّ َحّقاً فَ َلُه النِّْصُف َغي ْ ةٌ ، َلَ يُ ْؤَخُذ ِمن ْ
َها َعَلْيِهْم رَُجٌل َيْطُلُب آَخَر ، َلُهْم ِجَواُر اهلِل َوِذمَُّة َرٌسوِلِه أَبداً َحتَّى يَْأِتَي اهللُ بَأْمرِِه َما َنَصُحوْا َوَأْصلَ  ُحوْا ِفي ْ

َر ُمثْ َقِلْيَن بظُْلٍم   ". َغي ْ
ُرُهمْ  َشِهَد الشُُّهوُد أبُو ُسَلْيَماَن ْبِن َحْربٍ  ثُمَّ بَ َعَث َرُسوُل اهلِل . ، َوَغْياَلُن ْبُن َعْمٍرو ، َوَماِلُك ْبُن َعْوٍف َوَغي ْ

نَ ُهْم ، َورََجُعوْا إَلى باَلِدِهمْ  فَ َقاَل صلى . صلى اهلل عليه وسلم َمَعُهْم ُمَعاذ ْبَن َجَبٍل ِليَ ْقِضَي باْلَحقِّ ِفْيَما بَ ي ْ
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ِني َلْضَطَرَم اْلَواِدي َعَلْيِهْم نَاراً ، َوَلْم يُ َر َنْصَراِنيُّ َوَلَ َنْصَرانِيٌَّة إَلى يَ ْوِم َلْو بَاَهُلو : " اهلل عليه وسلم 
يَاَمِة  ِّ  " اْلَق
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 ( 67)ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَقَصُص اْلَحقُّ َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإَلَّ اللَُّه َوِإنَّ اللََّه َلُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم 

 
؛ أي هذا الذي أوحيَنا إليَك من اْلُحَجِج واآليَاِت َلُهَو { ِإنَّ َه اَذا َلُهَو اْلَقَصُص اْلَحقُّ } : َعزَّ َوَجلَّ قوله 

هو الخبُر الذي يتُلوا بعُضه : والَقَصُص . الخبُر الحقُّ بأنَّ عيسى لم يكن إَلهاً وَل ولَد اهلِل وَل شريَكهُ 
( ِمنْ )ودخوُل . ؛ أي ما إلهٌ إَلَّ اهللُ واحٌد بال ولٍد وَل شريك{ ِإلَ اٍه ِإَلَّ اللَُّه  َوَما ِمنْ } : قوله تعالى . بعضاً 

 .لتوكيِد النَّفي في جميِع ما ادَّعاُه المشركوَن أنَّهم آِلهةٌ { َوَما ِمْن ِإلَ اٍه ِإَلَّ اللَُّه } في قوِلِه 
؛ أي العزيُز بالنقَمة ِلمن َل يؤمُن به ، ذو الحكمِة في { ُز اْلَحِكيُم َوِإنَّ اللََّه َلُهَو اْلَعزِي} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .َخْلِق عيسى عليه السالم من غيِر أٍب ؛ وفي أمرِه أَلّ تعبُدوا إَلَّ اهللَ تعالى
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َنُكْم َأَلَّ ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب تَ َعالَ ( 69)فَِإْن تَ َولَّْوا فَِإنَّ اللََّه َعِليٌم بِاْلُمْفِسِديَن  نَ َنا َوبَ ي ْ ْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسَواٍء بَ ي ْ
َولَّْوا فَ ُقولُوا اْشَهُدوا بِأَنَّا نَ ْعُبَد ِإَلَّ اللََّه َوََل ُنْشِرَك ِبِه َشْيًئا َوََل يَ تَِّخَذ بَ ْعُضَنا بَ ْعًضا َأرْبَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه فَِإْن ت َ 

 ( 64)ُمْسِلُموَن 

 
َُ به من البياِن ؛ فإنَّ اهللَ { فَِإن تَ َولَّْوْا فَِإنَّ اللََّه َعِليٌم بِاْلُمْفِسِديَن } : ى قَ ْوُلُه تَ َعالَ  ا أتي ؛ أي إْن أعرُضوا عمَّ

 .عاِلٌم بالمفسديَن الذين يعبدون غيَر اهلِل ويدُعون الناَس إلى عبادِة غيِر اهلل ُيجازيهم على ذلكَ 
َنُكْم َأَلَّ } : َعزَّ َوَجلَّ ثم دعاُهم اهللُ إلى التوحيِد فقاَل  نَ َنا َوبَ ي ْ ُقْل ياَأْهَل اْلِكتَاِب تَ َعاَلْوْا ِإَلى َكِلَمٍة َسَوآٍء بَ ي ْ

ُد { نَ ْعُبَد ِإَلَّ اللََّه َوَلَ ُنْشِرَك ِبِه َشْيئاً  نَ َنا : ؛ أي ُقْل َلهم يا ُمَحمَّ وا إلى َكِلَمِة َعْدٍل بَ ي ْ يَا أْهَل اْلِكَتاب َهُلمُّ
 .َنُكمْ وبَ ي ْ 

َمَكاناً } : َسواًء وِسوى وُسَوا ، وَل يَُمدُّ فيها إَلَّ المفتوُح ، قال اهللُ تعالى : ثالُث لغات { َسَوآٍء } وفي 
َر الكلمَة فقال تعالى [. 52: طه ]{ُسًوى  أحداً ِمن { أَلَّ نَ ْعُبَد ِإَلَّ اللََّه َوَلَ ُنْشِرَك ِبِه } : ثم فسَّ

: موُضعها ُنصب بَنزِع الخافِض ، وقيل : وقيَل (. هي)رفع على إضمار ( أنْ )المخلوقيَن ، وموضع 
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 .موضعها ُخِفَض بدَلً من الكلمِة ؛ أي َتعالُوا إلى أْن َلَ نَ ْعُبَد إَلَّ اهللَ 
وِدنا وهو اهللُ َعزَّ َوَجلَّ َل ؛ أي نرِجُع إلى معب{ َوَلَ يَ تَِّخَذ بَ ْعُضَنا بَ ْعضاً َأْربَاباً مِّن ُدوِن اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ى اهللُ هذه الثالثَة األلفاظ َكِلَمًة ألنَّ  شريَك لُه ؛ وأنَّ عيسى َبَشٌر كما أنَّنا َبَشٌر فال تتخُذوه رَبّاً ، وَسمَّ
 .َلَ إَلَه إَلَّ اهللُ : نَ ْرِجُع إَلى َواِحٍد ، وهي كلمةُ العدِل : معناها 

رين  ُِ اليهوُد والنَّصارى ؛ فإنَّهم وَل يتَّ : قال بعُض المفسِّ خَذ بعُضنا بعضاً أربَاباً من دوِن اهلل كما فعَل
ُهَو ُسُجوُد : )قال عكرمُة . اتَّخذوا أحبارَهم ورهبانَهم أرباباً من دوِن اهلِل ؛ أي أطاُعوهم في معصيِة اهلل

َمْن أطَاَع َمْخُلوقاً ِفي : )ي الخبِر َل نطيُع أحداً في المعاِصي ، وف: معناُه : ، وقيل ( بَعِضِهْم لِبَ ْعضٍ 
 (.َمْعِصَيِة اهلِل َفَكأنََّما َسَجَد َسْجَدًة ِلَغْيِر اهللِ 

؛ أي فإن أَبوا التوحيَد فقولوا اشهُدوا بأنَّا ُمِقرُّوَن { فَِإن تَ َولَّْوْا فَ ُقولُوْا اْشَهُدواْ بَِأنَّا ُمْسِلُموَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .ِلُموَن ِلما أتانَا به األنبياُء َصَلَواُت اهلِل َعَلْيِهْم من اهلِل تعالىبالتوحيِد ُمسْ 
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ْنِجيُل ِإَلَّ ِمْن بَ ْعِدِه َأفَ  ُِ الت َّْورَاُة َواإْلِ  ( 65)اَل تَ ْعِقُلوَن يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم ُتَحاجُّوَن ِفي ِإبْ َراِهيَم َوَما ُأْنزَِل

 
ُِ التَّورَاُة َواإلْنِجيُل ِإَلَّ ِمن بَ ْعِدِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ، قال { ياَأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم ُتَحآجُّوَن ِفي ِإبْ َراِهيَم َوَمآ ُأنزَِل

ُِ َمْدَرَسِة اْليَ ُهوِد ، وَُكلُّ َفرِْيٍق يَ ُقوُل : )الكلبيُّ  َراِهْيَم إنَّ إب ْ : َوَذِلَك أنَّ اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى اْجَتَمُعوْا ِفي بَ ْي
نَ َنا أي َُّنا أْوَلى بإبْ َراِهْيَم َوِديِْنِه ، فَ َقاَل : ِمنَّا َوَعَلى ِدْيِنَنا ، فََأتَاُهْم َرُسوُل اهلِل عليه السالم فَ َقاُلواْ  اْقِض بَ ي ْ

َراِهْيَم َكاَن َحِنْيفاً ُمْسِلماً َوَأنَا ُكلُّ اْلَفرِيْ َقْيِن ِمْنُكْم َبِرْيٌء ِمْن إبْ َراِهْيَم َوِديِْنِه ، إنَّ إب ْ : " صلى اهلل عليه وسلم 
يا أي َُّها اليهوُد والنصارى ِلَم : ومعناها (. فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَةَ " َعَلى ِدْيِنِه ، فَاتَّبُعوْا ِديْ َنُه اإلْساَلَم 

ُِ التَّورَاُة َواإلْنِجيُل ِإَلَّ ِمن} تتخاَصموا في ابراهيَم ودينِه  ، أي أفَ َلْيَس { َأَفالَ تَ ْعِقُلوَن { } بَ ْعِدِه  َوَمآ أُنزَِل
وا  لكم ِذْهُن اإلنسانيَّة فتعلُموا أن اليهوديَّة ملَّة ُمَحرََّفٌة عن شريعِة ُموسى عليه السالم ، وأنَّ اليهوَد ُسمُّ

وا نصاَرى بهذا اَلسم ألنَّهم من ولِد يَ ُهوَدا ، والنصرانيََّة ملَّةٌ ُمَحرََّفٌة عن شريعِة عيسى علي ه السالم ، ُسمُّ
أَفالَ تَ ْعِقُلوَن وتنظرون أنه ليَس في التوراِة : معناُه : ويقاُل . نَاِصَرةٌ : ألنَّهم من قريٍة بالشام يقال لها 

 .واَلنجيل أنَّ إبراهيَم عليه السالم كان يهوديّاً أو نصرانيّاً 
ُِ التَّورَاُة َواإلنْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أي ِمن بعد َمْهَلِك إبراهيَم عليه السالم بزمان { ِجيُل ِإَلَّ ِمن بَ ْعِدِه َوَمآ أُنزَِل

أَفالَ تَ ْعِقُلوَن ُدُحوَض . طويل ، وكان بيَن إبراهيم وموَسى ألَف سنٍة ، وبين موسى وعيَسى ألَف سنةٍ 
ِتُكْم وبطالَن قوِلكم  .ُحجَّ
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ْم ِبِه ِعْلٌم فَِلَم ُتَحاجُّوَن ِفيَما لَْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َواللَُّه يَ ْعَلُم َوَأنْ ُتْم ََل َها َأنْ ُتْم َهُؤََلِء َحاَجْجُتْم ِفيَما َلكُ 
 ( 66)تَ ْعَلُموَن 

 
، { هاَأنْ ُتْم َهُؤَلِء َحاَجْجُتْم ِفيَما َلُكم ِبِه ِعلٌم فَِلَم ُتَحآجُّوَن ِفيَما لَْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

ٍد صلى اهلل : معناه  وأنُتم يا هؤَلِء يَا معشَر اليهوِد والنصارى حاَجْجُتم فيما لكم به علٌم ِمن بَ ْعِث ُمَحمَّ
} عليه وسلم وصفِته في كتابكم ، فَِلَم تخاصموَن فيما ليس لكم به علٌم وهو أمُر إبراهيَم عليه السالم ، 

 .{َوَأنْ ُتْم َلَ تَ ْعَلُموَن }  ، ديَن إبراهيَم وشْأَنهُ ،{ َواللَّهُ يَ ْعَلُم 
: إشارٌة إليهم ، َكأنَُّه يقول { َهُؤََلِء } اسٌم للمخاَطبين ، و { أنْ ُتْم } تنبيٌه ، و { هاَأنْ ُتْم } في ( الهاء)و 

اكنة ، قرأ أهُل المدينِة والبصرِة بغيِر همز وَل مدٍّ إَلَّ بقدر خروِج األلف ال. انْ َتِبُهواْ أنتُم الذيَن حاَجْجتم سَّ
وقرأ أهُل مكة مهموٌز مقصور على وزن َهَعْيُتْم ، وقرأ أهُل الكوفِة وابُن عامٍر بالمدِّ والهمِز ، وقرأ الباقون 

 .بالمدِّ دوَن الهمزِ 
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 ( 62)ُمْشرِِكيَن َما َكاَن ِإبْ َراِهيُم يَ ُهوِديًّا َوََل َنْصَرانِيًّا َوَلِكْن َكاَن َحِنيًفا ُمْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن الْ 

 
إنَّ : ؛ هذا تكذيٌب من اهلِل للفريقين في قوِلهم { َما َكاَن ِإبْ َراِهيُم يَ ُهوِديّاً َوَلَ َنْصَرانِيّاً } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

؛ أي َمائالً عن اليهوديَِّة  {َوَلِكن َكاَن َحِنيفاً مُّْسِلماً } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى . إبْ َراِهْيَم َكاَن يَ ُهوِديّاً أْو َنْصَرانِيّاً 
 .؛ على ِدينهم{ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكيَن } والنصرانيَّة ُمْخِلصاً ُمسَتسِلماً ألمِر اهلل َعزَّ َوَجلَّ ؛ 

ًة عن هو اْلَماِئُل عن كلِّ ِدْيٍن ِسَوى اإلسالِم ، ُيَشبَُّه باأَلْحَنِف الذي تكوُن ُصُدوُر َقَدَمْيِه َمائِلَ : والحنيُف 
ُد اهللَ وَيُحجُّ ويَضحِّي وَيْخَتِتُن ويستقبُل الِقبلَة ، وهو أسهُل : اْلَحِنْيُف : وقيل . جهِة اْلِخْلَقةِ  الذي يُ َوحِّ

 .األديان وأحبُّها إلى اهلِل تعالى ، وأهلُه أكَرُم الخلِق على اهللِ 
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 ( 62)ُعوُه َوَهَذا النَِّبيُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َواللَّهُ َوِليُّ اْلُمْؤِمِنيَن ِإنَّ َأْوَلى النَّاِس بِِإبْ َراِهيَم لَلَِّذيَن ات َّب َ 

 
؛ قال ابُن عبَّاس { ِإنَّ َأْوَلى النَّاِس بِِإبْ َراِهيَم لَلَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه َوَه اَذا النَِّبيُّ َوالَِّذيَن آَمُنوْا } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

ُد أنَّا أْوَلى : ُرَؤَساَء اْليَ ُهوِد قَالُوْا لِلنَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم  َوَذِلَك أنَّ : )والكلبيُّ  َُ يَا ُمَحمَّ َلَقْد َعِلْم
(. ةَ  تَ َعاَلى َهِذِه اآليَ بِدْيِن إبْ َراِهْيَم ِمْنَك َوِمْن َغْيِرَك ، َوَأنَُّه َكاَن يَ ُهوِديّاً ، َوَما بَك إَلَّ اْلَحَسَد َلَنا ، فََأنْ َزَل اهللُ 

ُلوا ، : ومعناها  } إنَّ أحقَّ الناِس بمواَلة إبراهيَم لَلَِّذْيَن ات َّبَ ُعوُه في دينِه في زمانه ، ولم يغي ُِّروا ولم يُ َبدِّ
داً صلى اهلل عليه وسلم { َوَه اَذا النَِّبيُّ  قَ ْوُلُه َعزَّ . يعني أصحاَبه الذي اتَّبعوهُ { َوالَِّذيَن آَمُنوْا } يعني ُمَحمَّ

 .؛ أي في النَّْصِر والمعرفةِ { َواللَّهُ َوِليُّ اْلُمْؤِمِنيَن } : َجلَّ وَ 

(0/0) 

 

 ( 62)َودَّْت طَائَِفٌة ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو ُيِضلُّوَنُكْم َوَما ُيِضلُّوَن ِإَلَّ َأنْ ُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن 

 
؛ يعني كعَب بن األشرف وأصحابَُه َدَعوا { ِل اْلِكَتاِب َلْو ُيِضلُّوَنُكْم َودَّت طَّآئَِفٌة مِّْن َأهْ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

ُمَعاذ وحذيفَة وعمَّاَر بن ياسٍر الى ِدِيِنهم اليهوديَّة ، وقد : أصحاَب رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ُْ قضيَُّتهم في سورِة البقرةِ  ُْ جماعٌة من أهِل الكتاب أنْ : ومعناه . َمَض يَ ْهِلُكوُكْم بإدخاِلُكم في  َتَمنَّ

َوَما َيْشُعُروَن } ؛ أي وما يرجُع َوبَاُل إْضالِلهم إَلَّ على أنفِسهم ، { َوَما ُيِضلُّوَن ِإَلَّ َأنْ ُفَسُهْم } الضَّاَلِل ، 
اهلل عليه وسلم ما يعلموَن أنَّ اهلل يُْطِلُع نَبيَُّه صلى : ؛ وما يعلموَن أنَّ َوبَاَل ذِلَك يعوُد عليهم ، وقيل { 

 .على ِفْعِلِهمْ 

(0/0) 

 

 ( 20)يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْكُفُروَن بِآيَاِت اللَِّه َوَأنْ ُتْم َتْشَهُدوَن 

 
ٍد ؛ أي ِلَم َتْجَحُدوَن بُمَحمَّ { ياَأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْكُفُروَن ِبآيَاِت اللَِّه َوَأنْ ُتْم َتْشَهُدوَن } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

صلى اهلل عليه وسلم والقرآِن وأنتم تعلموَن في كتابكم أنُه نَبيٌّ ُمْرَسٌل ، يعني أنَّ نَ ْعَتُه مذكوٌر في التوراِة 
ِلما َتكُفرون ؛ أي أليِّ شيٍء تكفروَن ، حذفُ األلُف : { ِلَم َتْكُفُروَن } واألصُل ِفي . واإلنجيل
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فَِبَم } وَ [ 7: الصف ]{ِلَم تَ ُقولُوَن } لف ، وعلى هذاللتخفيف وفُتحُ الميُم دليالً على سقوِط األ
ُروَن   [.2: النبأ ]{َعمَّ يَ َتَسآَءلُوَن } وَ [ 54: الحجر ]{تُ َبشِّ

(0/0) 

 

 ( 22)يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم تَ ْلِبُسوَن اْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل َوَتْكُتُموَن اْلَحقَّ َوَأنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن 

 
ِلَم : ؛ معناُه { ياَأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم تَ ْلِبُسوَن اْلَحقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن اْلَحقَّ َوَأنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن } : لَّ قوله َعزَّ َوجَ 

إنَّهم أقرُّوا ببعِض أْمِر النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم وكتُموا : َتْخُلطُوَن اإلسالَم باليهوديَّة والنصرانيَّة ، وقيل 
لم تُ َغطُّوَن الحقَّ بباِطلكم ، وتغطيُتهم الحقَّ بالباطِل تحريُفهم للتوارَة واإلنجيَل : معناُه : ، وقيل  بعَضهُ 

 .وتأويُلهم على غيِر وجههِ 
يعني ِصَفَة النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم َكَتُموَها وهم يعلمون أنُه َرُسوُل { َوَتْكُتُموَن اْلَحقَّ } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

 .اهلِل وديُنه حقٌّ 
 .بغير نوٍن وَل وجَه لهُ ( ِلَم تُ َلبُسوا: )بالتشديِد ، وقرأ ُعبيد بن عمر ( تُ َلبُِّسونَ )قرأ أبو ُمَخلٍَّد 

(0/0) 

 

ُْ طَائَِفٌة ِمْن َأْهِل اْلِكتَاِب آِمُنوا بِالَِّذي أُْنِزَل َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَه الن ََّهاِر َواْكُفُروا آِخَرهُ َلَعلَُّهْم  َوقَاَل
 ( 27)يَ ْرِجُعوَن 

 
ُْ طَّآئَِفٌة مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب آِمُنوْا بِالَِّذي ُأْنِزَل َعَلى الَِّذيَن آَمُنوْا َوْجَه الن ََّهاِر َواْكُفرُ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  وْا َوقَاَل

َلُة إَلى اْلَكْعَبِة ، ُشقَّ ذِلَك َهذا ِفي َشْأن اْلِقب ْ : )؛ قال مجاهُد ومقاتل والكلبيُّ { آِخَرُه  ُِ اْلِقب ْ ا ُصرَِف َلِة َلمَّ
ٍد ِفي َشْأِن اْلَكْعَبِة َوَصلُّوْا : َعَلى اْليَ ُهوِد ، فَ َقاَل َكْعُب ْبُن اأَلْشَرِف أَلْصَحابِه  آِمُنوْا بالَِّذي أْنِزَل َعَلى ُمَحمَّ

َها أوََّل الن ََّهار ثُمَّ اْكُفُروْا باْلَكعْ  ُِ اْلَمْقِدسِ إَلي ْ َلِتُكْم َصْخَرَة بَ ْي َلَعلَُّهْم } (. َبِة آِخَر الن ََّهار ، َواْرِجُعوا إَلى ِقب ْ
؛ أي لعلَّهم يقولون هؤَلِء أصحاُب كتاٍب ، وهم أْعَلُم منَّا ، فربَّما يرجعون إلى ِقبلتنا ، َفَحذَر { يَ ْرِجُعوَن 

داً صلى اهلل عليه وسلم مَ   .ْكَر هؤَلِء القوِم وأْطَلَعهُ على سرِّهماهللُ نَبيَُّه ُمَحمَّ
ٌد صلى اهلل : إنَّ علماَء اليهود قالوا فيما بيَنهم : وقال بعُضهم  كنَّا نخبُر أصحابَنا بأشياَء قد أتى بها ُمَحمَّ

م أنَّا عليه وسلم ، فإن نحُن كفْرنَا بها كلَّها ات ََّهَمَنا أصحابُنا ، ولكن نؤمُن ببعٍض ونكفُر ببعٍض لنوِهَمه
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به فيما ليَس عندنا قه ، ونريهم أنَّا نكذِّ قه فيما نصدِّ إنَّهم أَتوا النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم : ويقال . نصدِّ
َُ الذي أخبرنا في التوراِة إنَك مبعوٌث ، ولكن أْنِظْرنَا إلى الَعِشيِّ ِلنَ ْنُظَر في : في صدر النَّهار ، فقاُلوا  أْن

 .أْمرِنا
ا كان العَ  داً هو النبيُّ الذي هو مكتوٌب في : ِشيُّ أَتوا األنصاَر فَ َقالُوا َلهم فلمَّ كنَّا أعلمَناُكم أنَّ ُمَحمَّ

التوراة ، إَلَّ أنَّا نظرنَا في التوراِة فإذا هو ِمن ولِد هارون عليه السالم ومحمٌد صلى اهلل عليه وسلم من 
وإنَّما فعُلوا ذلك لعلَّ َمن آمَن به منهم يَ ْرِجُع . ذي هو عنَدناولد إْسَماِعْيَل بِن إبراهيَم ، فليس هو النبيُّ ال

 .، ألنَّ هذا يكوُن أقرَب عندهم إلى تشكيِك المسلمين
ى أوَُّل النهار َوْجَهُه ألنهُ أْحَسُنهُ  يء أوَُّلهُ ، يقاُل أَلوَِّل الثوب َوْجُه الثوب ، ويسمَّ  .ووجُه الشَّ
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 ِلَمْن تَِبَع ِديَنُكْم ُقْل ِإنَّ اْلُهَدى ُهَدى اللَِّه َأْن يُ ْؤَتى َأَحٌد ِمْثَل َما ُأوتِيُتْم َأْو ُيَحاجُّوُكْم ِعْندَ  َوََل تُ ْؤِمُنوا ِإَلَّ 
 ( 29)رَبُِّكْم ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل بَِيِد اللَِّه يُ ْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم 

 
؛ حكايُة قوِل كعب بن األشَرف وأصحابه قالوا لليهوِد { تُ ْؤِمُنوْا ِإَلَّ ِلَمن تَِبَع ِديَنُكْم  َوَلَ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

ُِ المقدس:  قوا إَلَّ ِلمن َتبَع ديَنكم اليهوديَّة ، وصلَّى إلى ِقبلتكم نحَو بي  .َل تصدِّ
هذا كالُم ُمْعَتِرٌض بين َكاَلَمي اليهوِد ، ويجوُز : ؛ قال بعُضهم { ُقْل ِإنَّ اْلُهَدى ُهَدى اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلواْ } : دخوُل العارِض بين الكالمين اذا احتيَج إليه كما دخَل على قولِه تعالى 
} : الكالِم فقاَل تعالى  ثم َعاَد إلى أوَّل[ 90: الكهف ]{الصَّاِلَحاِت ِإنَّا َلَ ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمالً 

عارَض ثم { ُقْل ِإنَّ اْلُهَدى ُهَدى اللَِّه } : كذا قَ ْولُُه تَ َعاَلى [ 92: الكهف ]{ُأْوَلِئَك َلُهْم َجنَّاُت َعْدٍن 
قوا أن ي{ َأن يُ ْؤَتى َأَحٌد مِّْثَل َمآ ُأوتِيُتْم } : عاَد إلى كالِم اليهود ، فقاَل تعالى  عَطى ؛ أي قالُوا َل تصدِّ

وُكْم ِعنَد رَبُِّكْم } أحٌد من الكتاب والعلم مثَل ما أعطيُتم ؛  ؛ { ُقْل } ؛ أي يحاجكم أحٌد ، { َأْو ُيَحآجُّ
ُد إنَّ اْلُهَدى ُهَدى اهلِل و ؛   .؛ فال تُ ْنِكروا أن يُ ْؤتِِه غيرَكم{ ِإنَّ اْلَفْضَل بَِيِد اللَِّه } َلُهْم يَا ُمَحمَّ

وَل تؤِمُنوا إَلَّ ِلمن تَبَع ديَنكم ، قْل : قالَُ اليهوُد : ي اآليِة تقديٌم وتأخير ، ومعناهُ ليَس ف: وقال بعُضهم 
ُكْم أحٌد عند ربَّكم ،  ُد إنَّ اْلُهَدى ُهَدى اهلِل ؛ َفالَ َتجحدوا أن يُ ْؤَتى أحٌد مثَل ما أوتيتم ، أو ُيَحاجُّ يَا ُمَحمَّ

؛ أي النبوة والكتاب والهدى بقدرة اهلل تعالى يعطيه من { يُ ْؤتِيِه َمن َيَشآُء  }إنَّ اْلَفْضَل بَيِد اهلِل ، ( : ُقلْ )
 .؛ أي واسُع الفضِل والقدرِة ، َعِلْيٌم بمن هَو من أهِل الفضلِ { َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم } يشاء ، 

وا إَلَّ أْن يؤتى أحٌد مثَل ما أوتيتم وَلَ تؤمُنوا إَلَّ ِلمن تَبَع ديَنكم أي ملََّتكم ، وَل تؤمنُ : وقيل معنى اآليِة 
لوى ؛ وفَ ْلِق البحِر وغيِرها من الكراَمات ، وَل  من العلِم والحكَمِة ؛ والكتاب والحجة ؛ واْلَمنِّ َوالسَّ
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 .تؤمُنوا إَلَّ أْن يجادلُوكم عند ربكم ألنكم أصحُّ ديناً منهم ، وهذا قوُل مجاهدٍ 
ُْ ِلَسَفَلِتِهْم  أنَّ : َمْعَناهُ : )وقال ابن ُجريج  َلَ تُ ْؤِمُنوْا إَلَّ ِلَمْن تَبَع ِديْ َنُكْم َكَراَهَة أْن يُ ْؤَتى أَحٌد : اْليَ ُهوَد قَاَل

َنئٍذ ُيَحاجُّوُكمْ  ِعْنَد رَبُكْم  ِمْثَل َما أُْوتِْيُتْم ؛ فَأيُّ َفْضٍل َيُكوُن َلُكْم َعَلْيِهْم َحْيُث َعِمُلوْا َما َعِمْلُتْم ، َوِحي ْ
وُكْم ِعْنَد : ُقولُوَن فَ ي َ  ُقوُهْم ِلَئالَّ يَ ْعَلُمواْ ِمْثَل َما َعِلْمُتْم َفالَ ُيَحاجُّ (. رَبُكمْ َعَرفْ ُتْم أنَّ ِديْ نَ َنا َحقٌّ ؛ َفالَ ُتَصدِّ

:  النساء]{يُ بَ يُِّن اللَُّه َلُكْم َأن َتِضلُّوْا } : على هذا القول مضمرًة لقولِه تعالى ( إَلَّ )ويجوُز أن تكوَن 
وَلَ تؤمنوا إَلَّ ِلَمْن َتبَع ديَنكم ؛ لئالَّ يؤَتى أحٌد ِمْثَل ما أوتيتم ؛ لئال يحاجُّوكم به : ويكوُن تقديُره [ 226

 .عند ربكم
أنَّ هذا ِمن قول اهلل َعزَّ َوَجلَّ بال : بكسِر األلف ، وجُه هذه القراءِة ( إْن يُ ْؤَتى)وقرأ الحسُن واألعمش 

ُد : ومعنى اآلية . {ِإَلَّ ِلَمن تَِبَع ِديَنُكْم } كالُم اليهود منتهياً عنَد قوله   اعتراٍض ، وأن يكونَ  ُقْل يَا ُمَحمَّ
ٍد أو ُيَحاجُّوُكْم ؛ يعني  وكم أي : إنَّ اْلُهَدى ُهَدى اهلِل أْن يؤَتى أحٌد مثَل ما أوتيتم يا أمََّة ُمَحمَّ إَلَّ أْن يحاجُّ

 .قولوا نحُن أفضُل ِمنكميجاِدلوُكم اليهوُد بالباطِل في

(0/0) 

 

 ( 24)َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم 

 
ة : ؛ أي َيختصُّ بدينِه اإلسالم َمن يشاُء ، وقيل { َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َمن َيَشآُء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َيْخَتصُّ بالنبوَّ
ة{ ُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم َواللَّ } َمن يشاُء ؛   .، على َمن اختصَُّه باإلسالم والنبوَّ
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ُهْم َمْن ِإْن تَْأَمْنُه ِبِديَناٍر ََل ي ُ  َُ َوِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْن تَْأَمْنُه ِبِقْنطَاٍر يُ َؤدِِّه ِإَلْيَك َوِمن ْ َؤدِِّه ِإَلْيَك ِإَلَّ َما ُدْم
َنا ِفي اأْلُمِّيِّيَن َسِبيٌل َويَ ُقوُلوَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َوُهْم يَ ْعَلُمونَ  َعَلْيِه قَاِئًما  ( 25) َذِلَك بَِأن َُّهْم قَاُلوا لَْيَس َعَلي ْ

 
ُهْم مَّْن ِإن تَ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ْأَمْنهُ ِبِديَناٍر َلَّ يُ َؤدِِّه َوِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإن تَْأَمْنُه ِبِقْنطَاٍر يُ َؤدِِّه ِإَلْيَك َوِمن ْ

َُ َعَلْيِه َقآِئماً  ؛ ِفي اآلية دليٌل وبيان أنَّ أهَل الكتاب فيهم أمانةٌ وفيهم ِخيَاَنةٌ ، فمنهم { ِإَلْيَك ِإَلَّ َما ُدْم
ُهْم َمْن إْن تَْأَمْنهُ َمن إْن تَأَمْنهُ تُ َبايْعُه ِبمْلِء ِمْشِك ثوٍر تُ َؤدِِّه ذَهباً ، يُ َؤدِِّه إليَك بال عناٍء وَل  تعب ، َوِمن ْ

اك . ِبِديْ َناٍر َلَ يُ َؤدِِّه إَلْيَك إَلّ بعد َعناء وتعبٍ  ُهَو ِفْنَحاُص ْبُن َعاُزورَاء اْليَ ُهوِدّي ؛ أْوَدَعهُ : )وقال الضحَّ
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يْ نَاُر عبارةٌ (. رَُجٌل ِديْ َناراً َفَخانَهُ   .عن المال القليلِ  والِقْنطَاُر عبارٌة عن الماِل الكثير ، والدِّ
اك عِن ابن عبَّاس  َوِمْن أْهِل اْلِكتَاب َمْن إْن تََأَمْنُه بِقْنطَاٍر يُ َؤدِِّه إلَْيَك ؛ َوُهَو : َمْعَنى اآليَِة : )وقال الضحَّ

ُهْم َمْن  َعْبُد اهلِل ْبُن َساَلٍم ؛ أْوَدَعُه رَُجٌل أْلفاً َوِمائَ َتي أْوِقيٍَّة ِمْن ذَهٍب فََأدَّاُه إَلْيِه ؛ َفَمَدَحُه اهللُ تَ َعاَلى ، َوِمن ْ
ُن َعاُزورَاء اْليَ ُهوِديُّ ؛ أْوَدَعُه رَُجٌل ِمْن ق ُ  ّْ َرْيٍش ِديْ َناراً إْن تَْأَمْنُه ِبِديْ َناٍر َلَ يُ َؤدِِّه إَلْيَك ؛ َوُهَو ِفْنَحاُص اْب

آلية هم النََّصاَرى ؛ والذيَن َل يؤدُّوَنها هم أنَّ الذي يؤدِّي األمانَة في هذِه ا: وفي بعِض التفاسير (. َفَخانَهُ 
 .اليهودُ 

َما َلَك : )بكسِر التَّاء وهي لغةُ بكٍر وَتميم ، وفي حرِف ابن مسعوٍد ( تِْيَمْنُه بِقْنطَارٍ )قرأ األشهُب العقيلي 
 .باألِلف( تَْأَمْنهُ )، وقراءةُ العامَّة ( َلَ تِْيَمنَّا

فيه خمُس ِقراَءات ، فقرأها كلَّها أبو عمٍرو وعاصُم واألعمش وحمزُة َساِكَنَة اْلَهاِء {  يُ َؤدِّهِ } وقَ ْولُُه تَ َعاَلى 
، وقرأ أبو جعفٍر ويعقوَب ُمْختَ َلَسًة مكسورًة مشَبعًة ، وقرأ سالُم َمْضُموَمًة ُمْختَ َلَسًة ، وقرأ الزهريُّ 

 .مضمومًة ُمشبعًة ، وقرأ اآلخروَن مكسورًة مشبعةً 
َُ َعَلْيِه َقآِئماً } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ  ال ، ومعنى { ِإَلَّ َما ُدْم قرأ األعمُش ويحيى بن وثَّاب وطلحُة بكسِر الدَّ

َُ َعَلْيِه َقآِئماً } : اآليِة  َُ َعَلْيِه : )أي ُمِلّحاً ، كذا قاَل ابُن عباس ، وقال مجاهُد { ِإَلَّ َما ُدْم إَلَّ َما ُدْم
َُ : َمْعنَاُه : )وقال قتادُة (. ُمَواِظباً : )وقال الضحَّاك (. ُمَرابطاً : )ابُن ُجبير وقال . ُماَلزماً ( قَاِئماً  إَلَّ َما ُدْم

قَاِئماً َعَلى رَأِسِه ، فَإْن َسَأْلَتُه إيَّاُه ِحْيَن َدفَ ْعَتُه إلَْيِه َردَُّه َعَلْيَك ، َوإْن : )وقال السديُّ (. بَقْبِضهِ : َعَلْيِه قَاِئماً 
ْرتَ  } : ؛ أي فإنَّهم قالوا { ذِلَك بَِأن َُّهْم قَالُوْا } وذهَب به ذلك إلى اَلستحالِل والخيانِة ، (. ُه أْنَكرَ أخَّ

َنا ِفي اأُلمِّيِّيَن َسِبيٌل  ُهَو الَِّذي بَ َعَث ِفي اأُلمِّيِّيَن } : ؛ أي وقال العرُب نظيُره قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى { َلْيَس َعَلي ْ
ُهْم  َما َعَلى اْلُمْحِسِنيَن ِمن } : والسبيُل هو اإلْثُم والحرُج ؛ دليلُه قَ ْوُلُه تَ َعاَلى [. 7: الجمعة ]{َرُسوَلً مِّن ْ

َلَ حرَج علينا في حبِس أمواِل العرب قد أحلَّها اهللُ لنا ؛ : وذلَك أنَّ اليهوَد قاُلوا [ 22: التوبة ]{َسِبيٍل 
 .ن ظُْلَم َمن خاَلَفهم في دينهمألنَّهم ليسوا على ِديننا ، وكانوا يستِحلُّو 

ُِ اْليَ ُهوُد : )وقال الكلبيُّ  َها فَ ُهَو َلَنا ، َوإنََّما : قَاَل إنَّ اأَلْمَواَل ُكلََّها َلَنا ؛ َوَما َكاَن ِفي أْيِدي اْلَعَرب ِمن ْ
ُهمْ  َنا ِفي أْخِذنَا إيَّاَها ِمن ْ َها َوَلَ َسبيَل َعَلي ْ َويَ ُقولُوَن َعَلى اللَِّه } : فََأْكذبَ ُهْم اهللُ بَقْوِلِه (. ظََلُمونَا َوَغَصُبونَا َعَلي ْ

ُْ هذه اآليُة قَاَل النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم { اْلَكِذَب َوُهْم يَ ْعَلُموَن  ا نزَل َكذَب أْعَداُء اهلِل ، َما : " ؛ فلمَّ
َُ َقَدِمي إَلَّ   "  األَمانَُة ؛ فَإن ََّها ُمَؤدَّاٌة إَلى اْلبَ رِّ َواْلَفاِجِر ِمْن َشْيٍء َكاَن ِفي اْلَجاِهِليَِّة إَلَّ َوُهَو َتْح

َنا ِفي األمِّيِّيَن َسبيٌل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أي ذلك اَلستحالُل والخيانةُ منهم { ذِلَك بَأن َُّهْم قَالُوا لَْيَس َعَلي ْ
َويَ ُقولُوَن َعَلى } : وقولُه تعالى . أَثمليس علينا في مال العَرب والذين َل كتاَب َلهم حجةٌ وَل م: بقوِلهم 

أنَّ اهلل تعالى { َوُهْم يَ ْعَلُموَن } أي يقولون َلْم يجعل َلهم علينا في كتابنا ُحْرَمًة كُحْرَمِتَنا ، { اللَِّه اْلَكِذَب 
 .قد أنزَل عليهم في كتابهم الوفاَء وأداَء األمانة ِلمن ائْ َتَمنَ ُهْم وخاَلَطهم
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 ( 26)ى َمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه َوات ََّقى فَِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن بَ لَ 

 
؛ أي ليس األمُر كما يزعمون ، { بَ َلى َمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه َوات ََّقى فَِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

عالى في التوراِة وات ََّقى ظلَم الناِس في ترك الوفاء ونقِض العهد ، لكن من أَتمَّ عهَد اهلل الذي عاهَدُه اهلل ت
َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفْيِه فَ ُهَو : " قال صلى اهلل عليه وسلم . فَإنَّ اهلل ُيِحبُّ اْلُمتَِّقْيَن لَنقِض العهد وترِك الوفاء

َث َكَذَب ، َوإذا أوْ : ُمَناِفٌق َوإْن َصلَّى َوَصاَم  وقال صلى اهلل " َعَد أْخَلَف ، َوإذا ائْ ُتِمَن َخاَن َمْن إذا َحدَّ
 " َمِن ائْ ُتِمَن َعَلى أَماَنٍة فََأدَّاَها َوَلْو َشاَء َلْم يُ َؤدَِّها ؛ َزوََّجُه اهللُ ِمَن اْلُحور اْلِعْيِن َما شاَء : " عليه وسلم 
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ْم َثَمًنا قَِلياًل ُأوَلِئَك ََل َخاَلَق َلُهْم ِفي اآْلِخَرِة َوََل ُيَكلُِّمُهُم اللَُّه َوََل ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَ ُروَن ِبَعْهِد اللَِّه َوَأْيَماِنهِ 
 ( 22)يَ ْنُظُر ِإَلْيِهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوََل يُ زَكِّيِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم 

 
؛ قال { َوَأْيَماِنِهْم َثَمناً قَِليالً ُأْوَلِئَك َلَ َخاَلَق َلُهْم ِفي اآلِخَرِة  ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَ ُروَن ِبَعْهِد اللَّهِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُْ َهِذِه اآليَُة ِفْيَما َكاَن بَ ْيَن اْمِرئ اْلَقْيِس َوَعَبَداِن ْبِن اأَلْشَوِع ِمَن اْلُخُصوَمِة ِفي أْرٍض َغَلَبهُ : )ابُن عبَّاس   نَ َزَل
َها اْمُرؤ اْلَقْيِس ؛ ُْ َهِذِه اآليَُة فَاْمتَ َنَع أْن َيْحِلَف ، َوأقَ رَّ ِلَعَبَداَن  َعَلي ْ فَاْسَتْحَلَفُه َعَبَداُن فَ َهمَّ باْلَحْلِف ؛ فَ نَ َزَل

َها اْلَجنََّة : " بَحقِِّه َوَدفَ َعُه إَلْيِه ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم  نزلُ هذه اآليُة في : وقيل " ). َلَك َعَلي ْ
َعَث النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلماليهوِد لكتمانِه إنَّ الذين يجتازون على عهِدي الذي : ومعنى اآليِة . م َمب ْ

؛ بكالِم خيٍر وَل رحمٍة ، { َوَلَ ُيَكلُِّمُهُم اللَُّه } عهدُت به في الدنيا ، أولئَك َل نصيَب َلهم في اآلخرِة ؛ 
 .غير سفيرٍ َل ُيْسِمُعُهْم كالَمه كما يكلُِّم أولياَءُه ب: وقيل 

} ؛ أي َل يرَحُمهم وَل يعِطُف عليهم وَل يقوُل َلهم خيراً ؛ { َوَلَ يَنُظُر ِإَلْيِهْم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
يِهْم  { ِليٌم َعَذاٌب أَ } ، في أنَّها هذه األحواُل { َوَلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم } ؛ أي َل يُ ْثِني عليهم َخيراً ؛ { َوَلَ يُ زَكِّ

َمِن اقْ َتَطَع َشْيئاً ِمْن َماِل ُمْسِلٍم بَيِمْيِنِه فَ َقْد : " روَي عن رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم . أي ُموِجعٌ 
ِضيباً ِمْن أرَاٍك َوَلْو َكاَن قَ : " َوَلْو َكاَن َشْيئاً َيِسيراً ؟ قَاَل : قاَل رَُجٌل " أْوَجَب اهللُ َلُه النَّاَر َوَحرََّم َعَلْيِه اْلَجنََّة 

ْرُك باهلِل َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن َواْلَيِمْيُن اْلَغُموُس : " وقَاَل صلى اهلل عليه وسلم "   ". أْكبَ ُر اْلَكَباِئِر الشِّ
يَاَر َبالَِقَع : " وقال صلى اهلل عليه وسلم  صلى اهلل عليه وقال " إيَّاُكْم َواْلَيِمْيَن اْلَفاِجَرَة ، فَإن ََّها َتدَُع الدِّ

َفَقٌة لِلسِّْلَعِة َمْمَحَقٌة لِْلَكْسب " ، َوِهَي " اْلَيِمْيُن اْلَفاِجَرُة ُتْسِقُم الرَِّحَم : " وسلم   " َمن ْ
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ُهْم َلَفرِيًقا يَ ْلُووَن َأْلِسَنتَ ُهْم بِاْلِكَتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكتَاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكَتا ِب َويَ ُقولُوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد َوِإنَّ ِمن ْ
 ( 22)اللَِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َويَ ُقوُلوَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َوُهْم يَ ْعَلُموَن 

 
ُهْم َلَفرِيقاً يَ ْلُووَن َأْلِسَنتَ ُهْم بِاْلِكَتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب وَ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  َما ُهَو ِمَن اْلِكَتاِب َوِإنَّ ِمن ْ

أنَّ َجَماَعًة ِمَن اْليَ ُهوِد َأْوِلي فَاَقٍة وفَ ْقٍر َقِدُمواْ : ؛ روَي { َويَ ُقولُوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اللًِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد اللَِّه 
اِم ِلُيْسِلُموْا ، فَ َلِقيَ ُهْم َكْعُب ْبُن اأَلْشَرِف فَ َقالَ  داً نَبيٌّ ؟ قَالُوْا : َلُهْم  اْلَمِديْ َنَة ِمَن الشَّ : أتَ ْعَلُموَن أنَّ ُمَحمَّ

َُ ؟ قَاَل  : فَإنَّهُ َيْشَهُد أنَُّه َعْبُد اهلِل َوَرُسوُلُه ، فَ َقاَل َكْعُب ْبُن اأَلْشَرِف : َلَ ، قَاُلوا : نَ َعْم ، َوَما تَ ْعَلُمُه أْن
ُُ أري رَُوْيَدَك َحتَّى : ُد أْن أِميَر َلُكْم َوَأْكُسوا ِعَياَلُكْم َفَحَرَمُكُم اهللُ ، فَ َقالُوْا َلَقْد َمنَ َعُكُم اهللُ َخْيراً َكِثْيراً ، ُكْن

لى اهلل عليه وسلم نَ ْلَقاُه ، فَاْنطََلُقواْ وََكَتُبوْا ِصَفًة ِسَوى ِصَفِتِه َونَ ْعتاً ِسَوى نَ ْعِتِه ، ثُمَّ انْ تَ ُهوْا إَلى َرُسوِل اهلِل ص
ُكنَّا نَ َرى أنَّهُ َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، فَإذا ُهَو : َسأَلُوُه ، ثُمَّ رََجُعوا إَلى َكْعٍب فَ َقاُلوا ، َفَكلَُّموُه وَ 

َُ لََنا ؛ َوَجْدنَا نَ ْعَتُه ُمَخاِلفاً لِلَِّذي ِعْنَدنَا ؛ َوأْخَرُجوْا الَِّذي َكَتُبوُه ف َ  ُِ الَِّذي نُِع ْع َكْعُب   َنَظَر إلَْيهِ َلْيَس باْلن َّ
ُهْم ثََمانَِية ُقُمٍص ِمَن اْلِكْربَاِس َوَخمْ  َسَة آُصٍع ِمَن فَ َفِرَح َوَأَخذ إقْ َرارَُهْم َوُخطُوَطُهْم ُثمَّ بَ َعَث إلى ُكلِّ َواِحٍد ِمن ْ

ُِ اآليَةُ  ِعْيِر ، فَ نَ َزَل  .الشَّ
أوَن ما َحرَُّفوهُ ليُظنَّ المسلمون أنَّ ذلَك من وإنَّ ِمْن أْهِل الكتاب طائفٌة ُيَحرِّفُوَن الكتاَب ثم يَ ْقرَ : ومعناها 

َها ، ويقولوَن هو ِمن عند اهلِل نَ َزَل وما ُهو ِمن ِعْنِد اهلِل نَ َزَل ؛  َويَ ُقولُوَن َعَلى اللَِّه } التوراِة ؛ َوَما ُهَو ِمن ْ
؛ أن َُّهْم يكذبوَن ، َوَليُّ اللَِّساِن { وَن َوُهْم يَ ْعَلمُ } ؛ بادِّعائِهم أنَّ ذلك اْلُمَحرََّف ِمن التوراِة ؛ { اْلَكِذَب 

 .هو العدوُل عن الصدِق والصواب

(0/0) 

 

َة ثُمَّ يَ ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا ِعَباًدا ِلي ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَلِكْن   َما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يُ ْؤتَِيُه اللَّهُ اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُ وَّ
 ( 22)يَن ِبَما ُكْنُتْم تُ َعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِبَما ُكْنُتْم َتْدُرُسوَن ُكونُوا رَبَّانِيِّ 

 
َة ثُمَّ يَ ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوْا ِعَباداً لِّي} : وقوله َعزَّ َوَجلَّ   َما َكاَن ِلَبَشٍر َأن يُ ْؤتِيُه اللَُّه اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُ وَّ

ا َكثُ َرْت دعوُة النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم إيَّاهم إلى اإلسالِم وقاَمُ عليهم ؛ وذل{ ِمن ُدوِن اللَِّه  َك أنَُّه َلمَّ
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إنَّ هذا الرجَل يريُد أن نَ تَّبَعُه ونَ ْعُبَدُه كما كان عيسى ِمن قومه حتى َعَبُدوُه ، َفَكذا َكلََّم : اْلُحَجُج ؛ قالوا 
ما كان َبَشٌر من األنبياِء مثَل عيسى وُعَزْيٍر وغيرِهم أن يعطَيُه اهللُ :  اهلل َعزَّ َوَجلَّ بهذه اآليِة ، ومعناها

ة ؛  أي َل َيْجَمُع { ُثمَّ يَ ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوْا ِعَباداً لِّي ِمن ُدوِن اللَِّه } الكتاَب وِعْلَم الحالِل والحراِم والنبوَّ
ة والقوَل للناِس  وليس هذا على وجِه النَّهي ، ولكنه على وجه الت َّْنزِْيِه هلِل كونوا ِعباداً ِلي ، : ألحٍد النبوَّ

ويجوُز أن يكوَن هذا على وجِه تَ ْعِظْيِم األنبياِء . َعزَّ َوَجلَّ ؛ ألنه َل َيْخَتاُر نبيّاً يقوُل مثَل هذا القول للناسِ 
 .َصَلَواُت اهلِل َعَلْيِهمْ 

اك ومقاتُل  { أْن يُ ْؤتَِيهُ اهللُ اْلِكَتاَب } يَ ْعِني َعْيَسى عليه السالم { ِلَبَشٍر  َما َكانَ } : َمْعَناهُ : )وقال الضحَّ
ُْ ِفي َنَصاَرى َنْجَرانَ  ُّ (. يَ ْعِني اإلْنِجْيَل ؛ نَ َزَل داً { َما َكاَن ِلَبَشٍر } : ) وقال ابُن عبَّاس وعطاُء يَ ْعِني ُمَحمَّ

َوذِلَك أنَّ أبَا رَاِفٍع اْلُقَرِظيِّ ِمَن اْليَ ُهوِد ، . يَ ْعِني اْلُقْرآنَ {  َأن يُ ْؤتِيُه اللَُّه اْلِكتَابَ } صلى اهلل عليه وسلم 
ُد ؛ نُرِْيُد أْن ُنَصي َِّرَك َونَ تَِّخذَك رَبًّا؟: َوالرَّيَِّس ِمْن َنَصاَرى َنْجَراَن ، قَالُوْا  فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم ! يَا ُمَحمَّ

رُ : "  " اهلِل أْو نَْأُمَر ِبِعَباَدِة َغْيِر اهلِل ، َما بذِلَك بَ َعَثِني اهللُ َعزَّ َوَجلَّ َوَلَ بذِلَك أَمَرِني  َمَعاذ اهلِل أْن يُ ْعَبَد َغي ْ
والَبَشُر جمُع بَِني آَدَم َل واحَد لُه من لفظِه ، كاْلَقْوِم َواْلَجْيِش ، ويوَضُع موِضَع (. فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَةَ 

 .الواحِد والجمعِ 
َولَ اِكن ُكونُوْا رَبَّ انِيِّيَن } : قوله َعزَّ َوَجلَّ . األحكامَ : يعني الَفْهَم والِعْلَم ، وقيل { َواْلُحْكَم } ْوُلُه تَ َعاَلى ق َ 

َماَء َعاِمِلْيَن أي ُعلَ { ُكونُوْا رَبَّ انِيِّيَن } : ، أي ولكن يقوُل { ِبَما ُكنُتْم تُ َعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِبَما ُكْنُتْم َتْدُرُسوَن 
وعن (. َكاَن َعْلَقَمةُ ِمَن الرَّبَّانِي ِّْيَن يُ َعلُِّموَن النَّاَس اْلُقْرآنَ : )قفال ُمرَّةُ بن ِشَرْحبْيَل . فُ َقَهاَء ُمَعلِِّمْينَ : ، وقيل 

َصَحاَء هلِل َعزَّ َوَجلَّ علماَء نُ : وقيل . متعبدين مخلِصين: وقيل (. ُحَكَماَء أْتِقَياءَ : َمْعنَاُه : )سعيِد بن ُجبير 
 .في خلِقه

(. ُهَو اْلَعاِلُم باْلَحاَلِل َواْلَحَراِم َواأَلْمِر َوالن َّْهِي ؛ َواْلَعارُف بأَنْ َباِء األُمَِّة َوَما َكاَن َوَما َيُكونُ : الرَّبَّاِنيُّ : )وقيل 
ٌّ َكرََّم اهللُ َوْجَههُ  د . أي ُيْصِلُح علَمُه وعمُلُه بعلِمهِ ( بَعَمِلهِ  ُهَو الَِّذي يَ ُربُّ ِعْلَمهُ : )وقال عليُّ وقال محمَّ

 (.َماَت رَبَّاِنيُّ َهِذِه األُمَّةِ : )بُن الحنفية يوم ماَت ابُن عبَّاس 
ُِ اْمَرأَ } : بما أنُتم تُ َعلُِّموَن كقولِه : معناهُ { ِبَما ُكنُتْم تُ َعلُِّموَن اْلِكَتاَب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ِتي َعاِقراً وََكاَن

أي َمن هو في اْلَمْهِد [ 72: مريم ]{َمن َكاَن ِفي اْلَمْهِد } : وقوله . أي وامرأِتي َعاقرٌ [ 5: مريم ]{
اك وابن عامر { تُ َعلُِّموَن اْلِكَتاَب } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى . صبيّاً  لمي والنخعيُّ وابن ُجبير والضحَّ ، قرأ السَّ

ْعِلْيِم ، وقرأ الباقون بالتخفيف ( تُ َعلُِّمونَ  بَما ُكْنُتمْ : )والكوفيُّون   .ِمَن اْلِعْلمِ : بالتشديد من الت َّ
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 ( 20)ُمْسِلُموَن  َوََل يَْأُمرَُكْم َأْن تَ تَِّخُذوا اْلَماَلِئَكَة َوالنَِّبيِّيَن َأْربَابًا َأيَْأُمرُُكْم بِاْلُكْفِر بَ ْعَد ِإْذ َأنْ ُتمْ 
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، { مُّْسِلُموَن  َوَلَ يَْأُمرَُكْم َأن تَ تَِّخُذوْا اْلَمالَِئَكَة َوالنَِّبي ِّْيَن َأرْبَاباً َأيَْأُمرُُكم بِاْلُكْفِر بَ ْعَد ِإْذ َأنْ ُتمْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َلَ يَْأُمرَُكمْ : )قرأ الحسُن وعاصم وحمزة وابُن عامر  َّ مردوٌد على ( ُثمَّ يَ ُقولُ )بنصب الراء عطفاً على ( َو
. واختلفوا فيِه على هذِه القراَءة. ، وقرأ الباقون بالرفِع واَلستئناف واَلنقطاِع ِمن الكالم األوَّل البشرِ 

اج  ٌد صلى اهلل عليه : )وقال ابن ُجريج وَجماعٌة (. َوَلَ يَْأُمرُُكُم اهللُ : َمْعنَاُه : )فقال الزجَّ َوَلَ يَْأُمرُُكْم ُمَحمَّ
: شُر أن تتِخُذوا المالئكَة والنبيِّين أرباباً كفعِل قُ َرْيٍش وُخَزاَعَة ؛ حيُث قالوا وَل يأمرُكم الب: ، وقيل ( وسلم

 .ُعَزيُر والمسيُح ابن اهللِ : واليهوِد والنَّصارى حيُث قالوا . المالئكُة بناُت اهللِ 
زَّ َوَجلَّ بعَث النبيَّ صلى اهلل عليه استفهاٌم بمعنى اإلنكار ؛ أي اهللُ عَ { َأيَْأُمرُُكم بِاْلُكْفِر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

: ويقاُل . وسلم ليدُعَو الناَس إلى اإلسالِم ؛ فكيَف يدُعو إلى الكفِر بعد أْن كانُ فطَرُتكم على اإلسالم؟
 .إْن كنُتم ُمِقرِّْيَن بالتوحيدِ 
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ٌق ِلَما َمَعُكْم لَتُ ْؤِمُننَّ ِبِه َوِإْذ َأَخَذ اللَّهُ ِميثَاَق النَِّبيِّيَن َلَما آتَ ْيُتُكْم ِمْن ِكتَا ٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدِّ
اِهِديَن َوَلتَ ْنُصُرنَُّه قَاَل َأَأقْ َرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعَلى َذِلُكْم ِإْصِري قَاُلوا َأقْ َرْرنَا قَاَل فَاْشَهُدوا َوَأنَا َمعَ  ُكْم ِمَن الشَّ

 ( 27)َد َذِلَك فَأُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن َفَمْن تَ َولَّى بَ عْ ( 22)

 
ٌق لِّ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  َما َوِإْذ َأَخَذ اللَّهُ ِميثَاَق النَِّبي ِّْيَن َلَمآ آتَ ْيُتُكم مِّن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجآءَُكْم َرُسوٌل مَُّصدِّ

ُّ ( َلمَّا)ُد بن جبير ؛ قرأ سعي{ َمَعُكْم َلتُ ْؤِمُننَّ ِبِه َولََتنُصُرنَُّه  بكسر الالِم ( ِلَما)بتشديد الميِم ، وقرأ حمزَة
،  ( َما)فمن فَ َتَح وخفَّف فهي َلُم اَلبتداِء أدخلُ على . والتخفيف ، وقرأ الباقون بالفتِح والتخفيفِ 

{ لَتُ ْؤِمُننَّ بِه } :  وجوابه. اسٌم ، والذي بعده صلةٌ ( َما آتَيُتُكمْ )َلَزيٌد أفضُل من عمٍرو ، و : كقوِل القائِل 
َُ خبر  َُ جعل ثم ابتدأ . ِلَما آتيُتكم كتاباً وحكمةً : زائدة معناه ( ِمنْ )من كتاٍب ، وتكون ( َما)، وإن شئ

ق ِلَما معُكم لتُ ْؤِمُننَّ بِه ، الالُم َلُم القَسم ؛ ( ُثمَّ َجاءَُكْم َرُسولٌ : )فقال  أي ثم إن جاءكم رسوٌل مصدِّ
ده في أول الكالم بالم التوكيِد وفي أجزاِء الكالم باَلِم القَسم كأنه َواهللِ : تقديرُه   َلتُ ْؤِمُننَّ بِه ، فوكَّ

َقٌة ، وموضع . َواهلِل َلتُ ْؤِمُننَّ بهِ : استحَلَفهم  في ( َما)وأخُذ الميثاِق في معنى التَّحليِف ؛ ألن اْلِحْلَف َوثِي ْ
اج . لِلَّذي اتَ ْيُتُكُموهُ ِمْن ِكَتابٍ : كأنُه قاَل   ،( آتَ ْيُتُكمْ )ُنِصَب بقوله ( ِلَما)قولِه  َهِذِه ََلُم : )وقال الزجَّ

ُْ َعَلى  رِط والجواب للتوكيِد  (. َلُهَما آتَ ْيُتُكمْ : لِْلَجَزاِء ؛ َوَمْعَناهُ ( َما)التَّْخِفْيِف َدَخَل ودخوُل الالَّم في الشَّ
َنا لََنْذهَ } : كما في قولِه تعالى  َنا } : َبنَّ بِالَِّذي والجواب للتوكيِد كما في قولِه تعالى َوَلِئن ِشئ ْ َوَلِئن ِشئ ْ

َنا ِإَلْيَك   .لَِئْن جئَتني ألكرمُتكَ : وكما يقوُل [ 26: اإلسراء ]{َلَنْذَهَبنَّ بِالَِّذي َأْوَحي ْ
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: ذي ؛ ومعناه التي هي بمعنى الَّ ( َما)بالكسر والتخفيف فهي ََلُم اإلضافِة دخلُ على ( ِلَما)ومن قرأ 
الذي أخذ ميثاَق النبيين ألْجِل الذي آتيَناُهم من كتاٍب وحكمٍة ؛ ُثمَّ َجاءَُكْم َرُسوٌل : للَّذي أتيُتكم ؛ يعني 

ٌق ِلَما َمَعُكمْ   .ُمَصدِّ
ْعِظْيِم ؛ أل: { َلَمآ آتَ ْيُتُكم مِّن ِكتَاٍب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْأِن قد قرأ نافُع باأللف والنُّون على الت َّ نَّ ِعَظَم الشَّ

واختلَف المفسِّرون في المعِنيِّ بهذه اآلية ، فقال (. آتَ ْيُتُكمْ )وقرأ اآلخروَن . يُ َعبُر عن نفِسه بلفِظ الجمعِ 
َق بعُضهم بعضاً ، ويأُمَر بعُضهم باإلْيمان : إنَّما أخذ الميثاَق على األنبياِء َعَلْيِهُم السَّاَلُم : قوٌم  أن ُيَصدِّ

، فذلك معَنى النُّْصَرِة بالتصديِق ، وهذا قوُل ابن ُجبير وطاُووس وقتادَة والحسِن والسديِّ ، يدلُّ  ببعضٍ 
ٍد َوُأمَِّتِه ، : )قاَل َعِليٌّ رضي اهلل عنه . عليه ظاهُر اآلية َعِث اهللُ نَبيّاً إَلَّ أَخذ َعَلْيِه اْلَعْهَد ِمْن ُمَحمَّ َلْم يَ ب ْ

 (.قَ ْوِمِه لَيُؤِمُننَّ بِه ؛ َوَلِئْن بُِعَث َوُهْم أْحَياٌء َليَ ْنُصُرنَّهُ  َوأَخذ اْلَعْهَد َعَلى
أَلَ تَ َرى إَلى قولِه : )إنَّما أخذ الميثاق على أهِل الكتاب ؛ وهو قوُل مجاهٍد والربيِع قَاُلواْ : وقال بعُضهم 

ٌق } :  ٌد مَ { ُثمَّ َجآءَُكْم َرُسوٌل مَُّصدِّ ُعوثاً إَلى أْهِل اْلِكَتاب ُدوَن النَّبي ِّْينَ إنََّما َكاَن ُمَحمَّ : وقال بعُضهم (. ب ْ
إنَّما أخذ العهَد على النبيِّين وُأَمِمهم ؛ واكتَفى بذِْكِر األنبياِء عن ذكِر اأُلمم ؛ ألنَّ أخذ الميثاِق على 

 .ابالمتُبوِع دَللٌة على أخذِه على األتْ َباِع ، وهذا قوُل ابِن عباس وهو أْوَلى بالصو 
أقْ َررُْتْم بما : ؛ أي قاَل اهللُ تعالى ألنبيائِه { قَاَل َأَأقْ َرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعَلى ذاِلُكْم ِإْصِري } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

ُُ لكم وَقبْلُتْم على ذلكم َعْهِدي  .أمرُتُكم به على ما قُ ْل
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ُغوَن َوَلُه َأْسَلَم مَ  َر ِديِن اللَِّه يَ ب ْ َماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا وََكْرًها َوِإلَْيِه يُ ْرَجُعوَن َأفَ َغي ْ  ( 29)ْن ِفي السَّ

 
ُغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمن ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض َطْوعاً وََكْرهاً َوِإلَْيِه يُ ْرَجُعوَن } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  َر ِديِن اللَِّه يَ ب ْ َأفَ َغي ْ

غُ : )؛ قرأ أبو عمٍرو {  ألنَّ الثَّاِني أَعمُّ ، َواألوَُّل َخاصٌّ ، فَ َفرََّق : )بالتاء ، قاَل ( تُ ْرَجُعونَ )بالياء ، و ( ونَ يَ ب ْ
نَ ُهَما َلْفِتَراِقِهَما ِفي اْلَمْعَنى ُغونَ : )وقرأ الحسُن ويعقوُب وسالم وَحْفُص (. بَ ي ْ ( يُ ْرَجُعونَ )بالياء ، و ( يَ ب ْ

 .فيهما على الخطاب وقرأ الباقوَن بالتاءِ . بالياء أيضاً 
أبَ ْعَد هذه الوثائِق الجارية بيَنهم وبيَن اهلِل في أمِر النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم يطلُبون ِديناً : ومعنى اآليِة 

ا قَاَل َلُهُم النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم ِحْيَن اْختَ َلفُ : )قال الكلبيُّ . سوى ما َعِهَدُه اهللُ إليهم واْ َوذِلَك أنَُّه َلمَّ
ُْ أن ََّها أْوَلى بِدْيِنِه ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم  ِكالَ : " ِفي ِدْيِن إبْ َراِهْيَم َعَلْيِه ؛ ُكلُّ ِفْرَقٍة َقْد َزَعَم

بِدْيِنَك ؛ فََأنْ َزَل اهللُ َواهلِل َما نَ ْرَضى بَقَضاِئَك َوَلَ نَْأُخُذ : فَ َغِضُبواْ َوقَالُوْا " اْلَفرِيْ َقْيِن َبِرْيٌء ِمْن ِدْيِن إبْ َراِهْيَم 
 (.تَ َعاَلى َهِذِه اآليَةَ 
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َماَواِت َواأَلْرِض َطْوعاً وََكْرهاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  : قال الكلبيُّ . أي له أخلَص َوَخَضعَ { َوَلُه َأْسَلَم َمن ِفي السَّ
َمَواِت َوَمْن ُوِلَد ِفي اإلْساَلِم ِمْن أْهِل اأَلْرضِ ) أْسَلُموْا طَائِِعْيَن ، َوَمْن أَبى قُوِتَل َحتَّى َيْدُخَل ِفي  أمَّا أْهُل السَّ

اَلِسِل َوُيْكَرُهوَن َعَلى اإلْساَلمِ  َوِفي اْلَخَبِر َعْن َرُسوِل اهلِل صلى (. اإلْساَلِم َكْرهاً ؛ ُيَجاُء بِهْم أَساَرى ِفي السَّ
 " ٍم يُ َقاُدوَن إَلى اْلَجنَِّة بالسَّاَلِسِل َعِجَب رَبُُّكْم ِمْن قَ وْ : " اهلل عليه وسلم أنَُّه قَاَل 

أي إلى َجَزاِئِه تُ ْرَجُعوَن في اآلخرِة ، فَ َباِدُروا إلى ِدينه وَل تطلُبوا غيَر { َوِإلَْيِه يُ ْرَجُعوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
َمَواِت َواََلْرضِ : )ذلك ، وقيل معنى  } : َلُه باألُلوهيَّة كما قاَل اهللُ تعالى  أي أقَ رُّواْ ( َوَلهُ أْسَلَم َمْن ِفي السَّ

اج [. 22: الزخرف ]{َولَِئن َسَأْلتَ ُهم مَّْن َخَلَقُهْم َليَ ُقوُلنَّ اللَُّه  أنَّ ُكلَُّهْم َخَضُعوْا هلِل ِمْن : َمْعَناهُ : )وقال الزجَّ
اك (. ِجَهِة َما َفَطَرُهُم اهللُ َعَلْيهِ   (.ْنهُ اْلِميثَاُق َوأقَ رَّ بهِ َهذا ِحْيَن أِخذ مِ : )قال الضحَّ

الَِّذي أْسَلَم َطْوعاً أِي الَِّذي ُوِلَد ِفي اإلْساَلِم ، َوباَلِذي أْسَلَم َكْرهاً يَ ْعِني : َمْعَناهُ : ]وقال الكلبيُّ 
ِذي أْجبَر َعَلى اإلْساَلِم ، فَ يُ ْؤَتى بِهْم ِفي السَّاَلِسِل فَ ُيْكَرُهوَن َعَلى اإلْساَلمِ  َّ ّّ قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى (. اّل

َماِء ؛ َواألَْنَصاُر ِفي اأَلْرِض : " اهلل عليه وسلم  وقال صلى اهلل عليه وسلم " ُكلُّ اْلَماَلِئَكِة أطَاُعوْا ِفي السَّ
 " ْم َوَلَ َتُسبُّوْا أْصَحابي فَإن َُّهْم أْسَلُموْا ِمْن َخْوِف اهلِل ، َوَأْسَلَم النَّاُس ِمْن َخْوِف ُسُيوِفهِ : " 

ُهْم َمْن أْسَلَم  : الطَّْوُع : )وقال الحسُن  ُهْم َمْن أْسَلَم َطْوعاً ؛ َوِمن ْ ًة ، َوَأْهُل األْرِض ِمن ْ َمَواِت َخاصَّ أَلْهِل السَّ
 (.َكْرهاً 

فألنَّهما مصدران ُوِضَعا موضَع ( َكْرهاً )و ( َطْوعاً )وأما انتصاُب . بضمِّ الكافِ ( ُكْرهاً : )وقرأ األعمش 
ُُ رَْكضاً َوَعْدواً ؛ أي راكضاً وماِشياً بسرعٍة ؛ كأنَُّه قَاَل : اِل كما يقاُل الح ولهُ أْسَلَم َمن في : ِجْئ

ِّ عبَّاس أنُه قال . السمواِت واألرض طاِئِعْيَن وََكارِهْينَ  ُْ : )وعن ابِن ُْ َدابَّةُ أَحدُِكْم أْو َكاَن إذا اْستَضَعَن
ُغوَن } : ا َهِذِه اآلَيَة َشُموساً فَ ْليَ ْقَرأ ِفي أُذِنهَ  َر ِدْيِن اهلِل يَ ب ْ  (.إَلى آِخِرَها{ أفَ َغي ْ
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َنا َوَما أُْنِزَل َعَلى ِإبْ َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َواأْلَ  ْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُقْل آَمنَّا بِاللَِّه َوَما ُأْنِزَل َعَلي ْ
ُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن ُموَسى َوِعيَسى َوالنَّبِ   ( 24)يُّوَن ِمْن رَبِِّهْم ََل نُ َفرُِّق بَ ْيَن َأَحٍد ِمن ْ

 
َنا َوَمآ أُنِزَل َعَلى ِإبْ َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ُقْل آَمنَّا بِاللَِّه َوَمآ ُأنِزَل َعَلي ْ

؛ اآليةُ خطاٌب للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم وأمٌر له { وِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوالنَِّبيُّوَن ِمن رَّبِِّهْم َواأَلْسَباِط َوَما أُ 
ُهْم } : قولُه َعزَّ َوَجلَّ . {آَمنَّا بِاللَِّه } أن يقوَل عن نفِسه وعن أمَِّتِه  ؛ أي ِمن { َلَ نُ َفرُِّق بَ ْيَن َأَحٍد مِّن ْ

ُِ اليهوُد ، بل نؤمُن بهم جميعاً الرُُّسل ، َل نؤمُن ببع } : قوله َعزَّ َوَجلَّ . ِضهم ونكفُر ببعضهم كما فعَل
 .؛ أي ُمْخِلُصوَن هلِل في التوحيِد والطَّاعةِ { َوَنْحُن َلهُ ُمْسِلُموَن 
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ْساَلِم ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنهُ َوُهَو ِفي اآْلِخَرِة مِ  َر اإْلِ  ( 25)َن اْلَخاِسرِيَن َوَمْن يَ ْبَتِغ َغي ْ

 
َر اإِلْساَلِم ِديناً فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنهُ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ُْ َهِذِه اآليَُة : )اآلية ، قال ابُن عبَّاس { َوَمن يَ ْبَتِغ َغي ْ نَ َزَل

وْا عَ [ 27: آل عمران ]{َلن تَ َناُلوْا اْلِبرَّ } : إَلى قَ ْوِلِه  ٍَ اْرَتدُّ َة ، ِفي َعْشَرِة رَْه ِن اإلْساَلِم َوَلِحُقوْا بَمكَّ
ُرُهْم ، َوَنِدَم اْلَحارُث َوأرْ  ُِ َواْلَحارُث ْبُن ُسَوْيٍد َوَغي ْ ُهْم ُطْعَمُة ْبُن َأبَ ْيِرَق وَوْحَوُح ْبِن اأَلْسَل َسَل إَلى أِخْيِه ِمن ْ

ُُ َعَلى َما َصن َ : اْلَحالَِّس اْبِن ُسَوْيِد اْلُمْسِلِم  ُُ ، َفَسْل ِلي َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أنِّي َقْد َنِدْم : ْع
 (.فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَاتِ . َهْل ِمْن تَ ْوبٍَة َوإَلَّ أْذَهُب ِفي اأَلْرضِ 

. َمن يطلُب ِديناً غيَر ِدين اإلسالم فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه َما أقاَم عليِه ؛ أي لن يُثاَب ولن يُثَنى عليهِ : ومعناَها 
ين: يقاُل و  ؛ أي ِمن { َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِيَن } : وقولُه تعالى . هذه اآليُة نزلَُ في المرتدِّ

 .اْلَمْغُبونِْيَن حيث ترَك َمْنزَِلُه في الجنَّة ، واختار َمْنزَِلُه في النار
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َشِهُدوا َأنَّ الرَُّسوَل َحقٌّ َوَجاَءُهُم اْلبَ ي َِّناُت َواللَُّه ََل يَ ْهِدي اْلَقْوَم َكْيَف يَ ْهِدي اللَُّه قَ ْوًما َكَفُروا بَ ْعَد ِإيَمانِِهْم وَ 
 ( 26)الظَّاِلِميَن 

 
؛ أي كيَف يهديهم وقد كفُروا بعَد إْذ آمُنوا ؛ { َكْيَف يَ ْهِدي اللَُّه قَ ْوماً َكَفُروْا بَ ْعَد ِإيَماِنِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

داً صلى اهلل عليه وسلم ؛ { َوَشِهُدوْا َأنَّ الرَُّسوَل َحقٌّ } و ؛ بعَد أن ؛  ؛ { َوَجآَءُهُم اْلبَ ي َِّناُت } يعني ُمَحمَّ
تِه ، فكيَف يستحقُّون هدايَة اهلِل تعالى َوَشِهُدوْا َأنَّ الرَُّسوَل َحقٌّ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . أي دَلَلُت ِصْدِقِه ونبوَّ

: ، وقد يعطُف الفعُل على المصدر ، كما يقاُل { َكَفُروْا } دون قولِه { انِِهْم ِإيمَ } عطٌف على قولِه { 
 .بعَد أْن آمنوا وبعَد أن َشِهُدوا أنَّ الرسوَل حقٌّ : أعجَبِني ضرَب زيٍد وإْن َغِضَب ، وتقديُر اآلية 

 يُ ْرِشُد المشركيَن وَمن لم يكن أْهالً لذلَك ، فإنَّ ؛ أي َل{ َواللَُّه َلَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
وكثيٌر من . ظاهَر اآلية يقتضي أنَّ َمن كفَر بعد إسالمِه َل يهديَُه اهللُ ، وأنَّ الظالمين َل يهديهم اهلل

ين أسلُموا وِمن الظالمين تَابُوا ِرهم ، فإذا َل يهديَهم اهللُ ما داموا ُمقيمين على كف: معناهُ : وقيل . المرتدِّ
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َوالَِّذيَن َجاَهُدوْا ِفيَنا َلنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ َلَنا } : جاهُدوا وقَصُدوا الرجوَع إلى الحقِّ َوف ََّقُهُم اهللُ كما قاَل تعالى 
يهم من العقوبةِ : معنى اآليِة : وقيل [. 62: العنكبوت ]{  .كيَف يرَحُمهم اهللُ وينجِّ
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ُهُم ( 22)نَّ َعَلْيِهْم َلْعَنَة اللَِّه َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن ُأوَلِئَك َجَزاُؤُهْم أَ  َخاِلِديَن ِفيَها ََل ُيَخفَُّف َعن ْ
 ( 22)اْلَعَذاُب َوََل ُهْم يُ ْنَظُروَن 

 
َجَزآُؤُهْم َأنَّ َعَلْيِهْم َلْعَنَة } لصَِّفِة ؛ أي أهُل هذه ا{ أُْوَلِئَك َجَزآُؤُهْم َأنَّ َعَلْيِهْم َلْعَنَة اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

أي عذابَه ، واللَّْعَنُة من اهلِل اإلبْ َعاُد ، َوأمَّا لعنُة المالئكِة والناس فدعاُؤهم على الكفَّار بأْن يبِعَدهم { اللَِّه 
وِمن الناِس من يُواِلي الكافَر {  َواْلَمالِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعينَ } : كيَف قال اهلل : فإن قيَل . اهللُ من رحمتهِ 

؛ أي { َخاِلِديَن ِفيَها } : وقَ ْوُلُه تَ َعاَلى . إنَّهم في اآلخرِة يَ ْلَعُن بعُضهم بعضاً : ويواِفَقه وَل يَ ْلَعُنُه ؟ قيل 
ُهُم اْلَعَذاُب َوَلَ ُهْم يُنَظُرونَ } في العذاب ؛ : ُمقيميَن في اللَّعنِة ، وقيل   .؛ حين يَ ْنِزُل بهم{  َلَ ُيَخفَُّف َعن ْ
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ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بَ ْعَد ِإيَمانِِهْم ثُمَّ اْزَداُدوا  ( 22)ِإَلَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم 
 ( 20)ُكْفًرا َلْن تُ ْقَبَل تَ ْوبَ تُ ُهْم َوُأوَلِئَك ُهُم الضَّالُّوَن 

 
أنَّ َعَلْيِهْم } ؛ استثناٌء من قوِل اهلل َعزَّ َوَجلَّ { ِإَلَّ الَِّذيَن تَابُوْا ِمن بَ ْعِد ذِلَك َوَأْصَلُحوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

رك بعَد ارتداِدهم ؛ { إَلَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن } : ؛ ومعناُه { َلْعَنَة اهلل  َلم يكتُفوا أي { َوَأْصَلُحوْا } الكفِر والشِّ
ن َتبَعُهْم ، : أْصَلُحوا أعماَلهم بالتوبِة ، وقيل : ويقال . بمجرَّد اإلْيمانِ  أْصَلُحوا ما أفسُدوه من الناِس ِممَّ

 .؛ أي يتجاوُز عنهم ، رَِحْيٌم بهم بعَد التوبةِ { فَِإنَّ اهلل َغُفوٌر رَِّحيٌم } 
ُْ قَاَل لِْلَحار : )قال ابُن عبَّاس  ا نَ َزَل أنَّ : أْرَسَل أُخوُه اْلَجالَُّس إلَْيِه [ الرُّْخَصُة ِفي الت َّْوَبةِ : ]ِث ْبِن ُسَوْيٍد َلمَّ

فَ َرَجَع . اهللَ َعزَّ َوَجلَّ َقْد فَ َرَض َعَلْيُكُم الت َّْوَبَة ؛ فَاْرِجْع إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم فَاْعَتِذْر إلَْيهِ 
َة ؛ فَ َقالُوْا َوتَاَب ، َوقَبَل ذِلَك النَّب نَ تَ َربَُّص : يُّ صلى اهلل عليه وسلم ، فَ بَ َلَغ ذِلَك أْصَحاَبهُ الَِّذْيَن بَمكَّ

َنا َكَما َذَهَب اْلَحارُث فَ يَ ْقَبُل تَ ْوبَ تَ َنا ٍد رَْيَب اْلَمُنوِن ؛ فَإْن َبَدا َلَنا الرَّْجَعُة إلَْيِه َذَهب ْ : فََأنْ َزَل اهللُ تَ َعاَلى ( بُمَحمَّ
؛ إنَّ الذيَن كفروا باهلِل وبالرسوِل بعَد { نَّ الَِّذيَن َكَفُروْا بَ ْعَد ِإيَمانِِهْم ثُمَّ اْزَداُدوْا ُكْفراً لَّن تُ ْقَبَل تَ ْوبَ تُ ُهْم إِ } 

This file was downloaded from QuranicThought.com



َة َما َبَدا َلَنا ، َلْن تُ ْقَبَل تَ ْوبَ تُ ُهْم ، : تصديِقهم ثُمَّ اْزَداُدوا ُكْفراً بقوِلهم  { ْولَ اِئَك ُهُم الضَّآلُّوَن َوأُ } نُِقْيُم ِبَمكَّ
 .؛ أي عِن اإلسالمِ 

ِقْيَن ؛ ألنه قاَل  وكانُ . {َوُأْولَ اِئَك ُهُم الضَّآلُّوَن } : وفي هذه اآليِة دليٌل على أنَّ هؤَلء لم يكونُوا ُمَحقِّ
ة في قوٍم َعِلَم اهللُ أنَّهم َل يَ ُتوبُوَن إَلّ عند ُحضور الموِت ، و  ماَت طُْعَمُة َكاِفراً ، ولو كانوا هذِه اآليُة خاصَّ

ُْ توبُتهم أي التوبةُ التي ( َلْن تُ ْقَبَل تَ ْوبَ تُ ُهمْ : )ويجوُز أن يكوَن بمعنى . ُيَحقُِّقوَن التوبَة قبَل اْلُمَعايَ َنِة َلُقبَل
ُْ َهِذِه : )وعطاءُ  قال الحسُن وقتادة. {ُثمَّ اْزَداُدوْا ُكْفراً } : قوله َعزَّ وَجلَّ . يتوبُوَنها عنَد الموتِ  نَ َزَل

 ؛ ثُمَّ اْزَداُدوا  اآلَيُة ِفي اْليَ ُهوِد الَِّذْيَن َكَفُروْا بِعْيَسى عليه السالم َواإِلْنِجْيِل بَ ْعَد إْيَمانِِهْم بأَْنبيَاِئِهم وَُكُتبِهمْ 
ٍد صلى اهلل عليه وسلم َواْلُقْرآنِ   (.ُكْفراً بُمَحمَّ
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َذاٌب وا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْن َأَحِدِهْم ِمْلءُ اأْلَْرِض َذَهًبا َوَلِو افْ َتَدى ِبِه ُأوَلِئَك َلُهْم عَ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفرُ 
 ( 22)َألِيٌم َوَما َلُهْم ِمْن نَاِصرِيَن 

 
ن يُ ْقَبَل ِمْن َأَحِدِهم مِّْلُء اأَلْرِض َذَهباً َوَلِو افْ َتَدى ِبِه ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ َوَماُتواْ َوُهْم ُكفَّاٌر فَ لَ } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

؛ أي إنَّ الذيَن َكَفُروا َوَماُتوا على ُكْفِرِهْم لو كاَن ألحِدهم في اآلخرة ِمْلءُ األرِض ذهباً فافتَدى به لن { 
َُ تفتدي بِه ِمن  لو كاَن لكَ : أنه يقاُل للكافِر يوَم القيامة : يُ ْقَبَل منُه ، كما ُروي  ِمْلُء األرِض ذهباً أُكْن

َُ ما هو أيسُر عليَك من هذا فلم تَ ْفَعْل؟: نَ َعْم ، فيقاُل له : العذاب ؟ فيقوُل   قد ُسئل
أن يكون الكالُم تاّماً وهو : ُنِصَب على التفسيِر في قول الفرَّاء ، ومعنى التفِسير { َذَهباً } : وقولهُ تعالى 
َهٌم كقولِه  َُ : ُمب ْ َهٌم ، فإذا قل ْرَت العدَد : عنِدي ُعْشُروَن فالعدُد معلوٌم والمعدوُد ُمب ْ ُعْشروَن ِدْرَهماً ؛ فسَّ

 َُ َُ . هو أْحَسُن الناِس ؛ فقد أخبرَت عن ُحْسِنِه ولم تُ بَ يِّْن في أيِّ شيءٍ : ؛ ولذلَك إذا قل : فاذا قل
َُ على التَّفسيِر ، وإنَّما نصبَتُه ألنَُّه ليَس له ما يخِفُضه وَل ما يرفُعه ،  َوْجهاً أو ِفْعالً ؛ فَ َقْد بَ ي َّْنَتُه ونصب

ا خالَ من َهذين ُنِصَب ؛ ألن النصَب أخفُّ الحركاِت ؛ فُجِعَل لكلِّ ما َل َعاِمَل لهُ   .فلمَّ
: المائدة ]{ِصيَاماً  َأو َعْدُل ذِلكَ } : َكَقْوِلِه تَ َعاَلى ( ِمْن ذَهبٍ )ُنِصَب َعَلى إْضَمار : )وقال الكسائيُّ 

} : َتمييُز جملٍة مبهَمٍة كما في قولِه : ُنصَب على التمييِز ثالثُة أشياٍء : وقد يقاُل (. أْي ِمْن ِصيَامٍ [ 25
َهٍم كقوِلَك [ 94: الكهف ]{َأنَا َأْكثَ ُر ِمنَك َماَلً َوَأَعزُّ نَ َفراً   ُعْشُروَن ِدْرَهماً ، وَتمييزُ : ، وَتمييُز عدٍد ُمب ْ

َهٍم كما يقاُل   .ِعْنِدي ِمْلُء زقٍّ َعَسالً : ِمقداٍر ُمب ْ
اج . هي زائدةٌ : ؛ فقال بعُضهم { َوَلِو افْ َتَدى ِبِه } : وأمَّا دخوُل الواو في قولِه  ُْ : )وقال الزجَّ َلْيَس

ْفِي ِلُوُجوِه اْلَقُبوِل ، وَلْو َلْم َتُكنْ  َواواً أَلْوَهَم اْلَكاَلُم ؛ أَلنَّ ذِلَك َلَ يُ ْقَبُل ِفي  بزِاِئَدٍة ؛ وإنََّما ِهَي ِلتَ ْعِمْيِم الن َّ
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 (.اإلْفِتَداِء ، َويُ ْقَبُل َعَلى َغْيِر َوْجِه اإلْفِتَداءِ 
َوَما } ؛ أي أهُل هذه الصِّفِة َلهم عذاٌب َوِجْيٌع في اآلخرِة ، { أُْوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .؛ أي من َماِنٍع َيْمنَ ُعُهْم ِمن العذاب{ نَّاِصرِيَن  َلُهْم مِّن
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ا ُتِحبُّوَن َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء فَِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليٌم   ( 27)َلْن تَ َناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى تُ ْنِفُقوا ِممَّ

 
ا ُتِحبُّوَن َلن تَ َناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى تُ ْنِفُقواْ مِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ، ( َلْن تَ َنالُوْا اْلَجنَّة: َمْعَناهُ : )؛ قال ابُن عبَّاس { مَّ
رَ : َمْعَناهُ : )وقال أبو روق (. َلْن تَ َنالُوْا الطَّاَعةَ : )وقال عطاُء  َلْن تَ َنالُواْ : )، وقال مقاتُل ( َلْن تَ َناُلوْا اْلَخي ْ

ْقَوى قُوْا ِممَّا ُتِحبُّوَن ِمَن اأَلْمَواِل ؛ أْي ِمْن َكَراِئِم َلْن َتُكونُوْا : )، وقال الحسُن ( الت َّ أبْ َراراً َحتَّى تَ َتَصدَّ
َرًة ِفي أْعُيِنُكمْ  َهِذِه اآليَةُ : )، وقال مجاهُد والكلبيُّ ( أْمَواِلُكْم َوَأَحبَها إَلْيُكْم ، َطيَِّبًة بَها أنْ ُفُسُكْم ؛ َصِغي ْ

َها الزَّكَ  اك عِن ابن عبَّاس (. اةُ َمْنُسوَخٌة ؛ َنَسَخت ْ َحتَّى ُتْخرُِجوا زََكاَة : أرَاَد بَهِذِه اآلَيِة : )ورَوى الضحَّ
اءُ تَْأَمُلوَن : َمْعَناهُ : )، وقال عطاُء ( َأْمَواِلُكمْ  قُوْا َوأنْ ُتْم أِصحَّ ْيِن َوالت َّْقَوى َحتَّى تَ َتَصدَّ َلْن تَ َنالُوْا َشَرَف الدِّ

لن تبلُغوا حقيقَة التوكُّل والتقَوى حتى ُتخرجوا زكاَة أمواِلكم طيبًة : معناهُ : ويقاُل (. ْلَفْقرَ اْلِغَنى َوَتْخَشْوَن ا
 .بها أنفُسكم

رين إلى أنَّ المقصوَد من هذه اآليِة  الحثُّ على صدقِة النَّفل والفرِض بأبلِغ وُجوِه : وذهَب أكثُر المفسِّ
ا ُتِحبُّونَ } : الُقَرب ؛ ألن قوَلُه  أنَُّه اْشتَ َرى َجاريًَة  : روَي عن عبِداهلل بِن عمَر . يدلُّ على المبالغِة فيه{  ِممَّ

َها ، َفِقْيَل َلُه ِفي ذِلَك ، فَ َقاَل  ا َمَلَكَها أْعتَ َقَها َوَلْم ُيِصْب ِمن ْ َلْن تَ َنالُوْا اْلبرَّ َحتَّى : )َكاَن يَ ْهَواَها ، فَ َلمَّ
ا ُتِحبُّونَ  ُق بها ، فقيَل لُه و (. تُ ْنِفُقوْا ِممَّ ِر فيتصدَّ كَّ هالَّ : عن عمَر بِن عبِدالعزيز أنُه كان يشتري أعَداَل السُّ

َُ بثمنِه ؟ فقاَل  ْق ا ُأِحبُّ : )تصدَّ َر أَحبُّ إَليَّ ؛ فََأَرْدُت أْن أُْنِفَق ِممَّ كَّ  (.َلَ ، أَلنَّ السُّ
راً ، فقيَل لُه : فقال أنَّ سائالً وقَف على باب الرَّبيع بِن َخْيَثَم ؛ : وروي  ِر ؟ : أْطِعُموُه ُسكَّ كَّ ما يصنُع بالسُّ

كَّرَ ! َوْيَحُكمْ : َهالَّ تطعمُه خبزاً أنفُع له ؟ قَاَل  راً فإنَّ الربيَع يحبُّ السُّ ووقَف سائٌل على . أطعموه ُسكَّ
ا ُتِحبُّوَن ، َلْن ت َ : باب الربيِع في ليلٍة باردة ؛ فخرَج إليه فرآُه كأنه َمْقُروٌر ، فقال  َنالُوْا اْلبرَّ َحتَّى تُ ْنِفُقوْا ِممَّ

 .فَ نَ َزَع بُ ْرُنساً فأعطاُه إيَّاه
قوا من صدقٍة فإنَّ اهللَ بها { َوَما تُ ْنِفُقوْا ِمن َشْيٍء فَِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليٌم } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ؛ أي ما تتصدَّ

 .اآلخرةِ  ويزيادِتكم َعِلْيٌم ُيجزيكم على ذلَك في
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الت َّْورَاُة ُقْل فَْأتُوا ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحالًّ لَِبِني ِإْسَرائِيَل ِإَلَّ َما َحرََّم ِإْسَرائِيُل َعَلى نَ ْفِسِه ِمْن قَ ْبِل َأْن تُ نَ زََّل 
اْلَكِذَب ِمْن بَ ْعِد َذِلَك فَأُوَلِئَك ُهُم  َفَمِن افْ تَ َرى َعَلى اللَّهِ ( 29)بِالت َّْورَاِة فَاتْ ُلوَها ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن 

 ( 25)ُقْل َصَدَق اللَُّه فَاتَِّبُعوا ِملََّة ِإبْ َراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ( 24)الظَّاِلُموَن 

 
رََّم ِإْسَرائِيُل َعَلى نَ ْفِسِه ِمن قَ ْبِل َأن تُ نَ زََّل ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِح الًّ لَِّبِني ِإْسَرائِيَل ِإَلَّ َما حَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ِم َوَلْحِم اْلِخْنزِْيِر  : َمْعنَاُه : )؛ قال ابُن عباٍس { الت َّْورَاُة  ُكلُّ الطََّعاِم اْلَحاَلِل اْليَ ْوَم َوُهَو َما ِسَوى اْلَمْيَتِة َوالدَّ
ْبِل أْن تُ نَ زََّل الت َّْورَاةُ َعَلى ُموَسى عليه السالم ؛ إَلَّ الطََّعاَم َكاَن ِحالًّ َلبِني يَ ْعُقوَب عليه السالم ، ِمْن ق َ 

 (.الَِّذي َحرََّمُه يَ ْعُقوَب َعَلى نَ ْفِسِه ؛ َوُهَو َلْحُم اإلبِل وأْلبَانُ َها
ُِ المقدِس فَ َلِقَيُه َمَلٌك ِمن المالئكة وهو َخْلَف  األثقاِل وذلك أنَّ يعقوَب عليه السالم كان َيمشي إلى بي

ر المَلُك َفِخذ يعقوَب  ، فظنَّ يعقوُب أنه ِلصٌّ ؛ فعاَلجه ليصارَعه فكان كذلَك حتى أضاَء الفجُر ، فضمَّ
 ُُ ماء ، وجاء يعقوُب يعرُج حتى َلِحَق األثقاَل ؛ فكاَن يَبْي فهاج به ِعْرُق النََّسا ، فصعَد المَلُك إلى السَّ

َنهاره ، فأقَسَم َلِئْن شفاُه اهللُ لَُيَحرَِّمنَّ أَحبَّ الطعاِم والشراب على نفسِه ؛  الليَل ساهراً ِمن َوَجِعِه ويَ ْنَصبُ 
فشفاهُ اهلل من ذلَك ، فحرَّم أحبَّ الطعاِم والشراب إليه ، وكان ذلك ُلُحوَم اإلبِل وألباَنها ، ثم اَسَتنَّ َوَلُدهُ 

 .{َعَلى نَ ْفِسِه ِمن قَ ْبِل َأن تُ نَ زََّل الت َّْورَاُة  ِإَلَّ َما َحرََّم ِإْسَرائِيلُ } : فذلك قولهُ . سبيَلهُ 
ُْ هذِه اآليُة ؛ قال النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم لليهوِد  ا نزَل " َما الَِّذي َحرََّم إْسَرائِْيُل َعَلى نَ ْفِسِه ؟ : " فلمَّ

َكاَن ُمَحرَّماً َعَلى نُوٍح عليه السالم فَ َهُلمَّ َجّراً َحتَّى ُكلَّ َشْيٍء َحرَّْمَناُه اْليَ ْوَم َعَلى أنْ ُفِسَنا ؛ فَإنَُّه  : قَاُلوْا 
ُد َوأْصَحاُبَك َتْسَتِحلُّونَُه ، َوادََّعوْا أنَّ ذِلَك َمْسطُوٌر في الت َّْورَاِة  َُ يَا ُمَحمَّ َنا ، َوَأْن  ". انْ تَ َهى إَلي ْ

" أنَا َعَلى ِملَِّة إبْ َراِهْيَم عليه السالم : " وسلم  َكاَن َهذا ِحْيَن قاَل النَّبيُّ صلى اهلل عليه: )وقال الكلبيُّ 
َُ تَأُكُل اإلبَل َوَأْلبَانَ َها؟: قَاَل اْليَ ُهوُد  َكاَن ذِلَك َحاَلَلً : " فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم ! َكْيَف َوَأْن

ُِ اْليَ ُهوُد ". إلبْ َراِهْيَم فَ َنْحُن ُنِحلُُّه  اْليَ ْوَم ُنَحرُِّمُه ؛ فَإنَُّه َكاَن َحَراماً َعَلى إبْ َراِهْيَم ُكلُّ َشْيٍء أْصَبْحَنا : قَاَل
َنا ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِح الًّ } : فَأَنْ َزَل اهللُ تَ َعاَلى َهِذِه اآلَيَة َتْكِذْيباً َلُهْم . " َونُوٍح ، َوَهُلمَّ َجّراً َحتَّى انْ تَ َهى إَلي ْ

 {ِإْسَرائِيُل َعَلى نَ ْفِسِه  لَِّبِني ِإْسَرائِيَل ِإَلَّ َما َحرَّمَ 
ْولُُه تَ َعاَلى .  َّ ، وذلك أنَّ اْليَ ُهوَد قَاَل َلُهُم النَّبيُّ صلى { ُقْل فَْأتُوْا بِالت َّْورَاِة فَاتْ ُلوَها ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن } : َق

قَاَل . ُكلُّ َشْيٍء ُنَحرُِّمُه اْليَ ْوَم َعَلى أنْ ُفِسنَا: قَالُواْ " َما الَِّذي َحرََّم إْسَرائِْيُل َعَلى نَ ْفِسِه ؟ : " اهلل عليه وسلم 
أي فاقرأوها ؛ هل " ُقْل فَْأتُوْا بِالت َّْورَاِة فَاتْ ُلوَها ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن } : اهللُ تَ َعاَلى لِلنَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم 

ا حرََّم اهللُ عليكم من َتجدون فيها َتحرْيَم كلِّ ِذي ناٍب َوُظُفٍر وتحرْيَم ُشُحوِم الب قِر والغنِم وغيِر ذلك ِممَّ
َفِبظُْلٍم مَِّن الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم } : الطيِّبات بعَد نزوِل التوراة بظلِمُكم وبَ ْغيُكْم ، كما قاَل تعالى 

ُْ َلُهْم   [.260: النساء ]{َطيَِّباٍت ُأِحلَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



اً من الفضيحِة ِلِعْلِمِهْم بِصْدِق النَّبِي صلى اهلل عليه وسلم فأنزَل اهللُ تعالى قوَله فََأَبوا أن يأتُوا بالتوراِة خوف
؛ أي َمن اْختَ َلَق على اهلِل { َفَمِن افْ تَ َرى َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ِمن بَ ْعِد َذِلَك فَأُْولَ اِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن } : تعالى 

ة عليِه الكذَب بأن يُ نَ زَِّل عليه ما َلم ي ُ  زِّْلُه في كتاٍب ِمن بعد ذلك ، يقاُل من بعَد قياِم الحجَّ فَأْوَلِئَك ُهُم : ن ْ
 .الظَّاِلُموَن ألنَ ُفِسِهمْ 
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َة ُمَبارًَكا َوُهًدى لِْلَعاَلِميَن  ٍُ ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي ِبَبكَّ  ( 26)ِإنَّ َأوََّل بَ ْي

 
َة ُمَبارَكاً َوُهًدى لِّْلَعاَلِميَن  ِإنَّ َأوَّلَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ٍُ ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي ِبَبكَّ تَ َفاَخَر : )؛ قال مجاهُد { بَ ْي

ُِ اْليَ ُهوُد  ُُ اْلَمْقِدِس أْفَضُل َوَأْعَظُم ِمَن اْلَكْعَبِة ؛ ألن ََّها َمَهاِجُر األْنبَياِء : اْلُمْسِلُموَن َواْليَ ُهوُد ؛ فَ َقاَل بَ ْي
َسةُ ، َوقَاَل اْلُمْسِلُموَن َوِهَي ا ٍُ } : َبِل اْلَكْعَبُة أْفَضُل ، فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليََة : أَلْرُض اْلُمَقدَّ ِإنَّ َأوََّل بَ ْي

َة ُمبَارَكاً } . بفتح الواو والضَّاد بمعنى َوَضَعُه اهللُ ( َوَضعَ : )وقرأ ابُن السميقع . {ُوِضَع لِلنَّاِس   لَلَِّذي ِبَبكَّ
ُُ المقدس ، [ 22: آل عمران ]{ِفيِه َءايَاٌت بَ ي ِّنَ اٌت مََّقاُم ِإبْ َراِهيَم {} َوُهًدى لِّْلَعاَلِميَن  ؛ وليس ذلَك بي

ُُ المقدسِ  ُِ وليس ذلَك بي  .وكتَب على الناِس حجُّ البي
ٍُ ُوِضَع لِلنَّاِس } : واختلُفوا في قولِه تعالى  ٍُ ُوِضَع على وجِه  :؛ قال بعُضهم { ِإنَّ َأوََّل بَ ْي هو أوَُّل بي

موات واألرَض ، َخَلَقهُ اهللُ تعالى قبَل األرِض بألَفي عاٍم ، وكان رَبْ َوًة بيضاَء على  الماِء عنَد َخْلِق اهلِل السَّ
ُِ األرُض من تحتِه ، وهذا قوُل ابِن عمَر ومجاهُد وقتادة والسديُّ  ٍُ : معناُه : وقيل . الماِء َفُدِحَي  أوَُّل بي

اك . بناُه آدُم في األرِض ، قالهُ ابن عبَّاس َر ِمَن : َمْعنَاهُ : )وقال الضحَّ ٍُ ُوِضَع ِفْيِه اْلبَ رََكُة َواْخِتي ْ أوَُّل بَ ْي
 (.اْلِفْرَدْوِس اأَلْعَلى

ٍُ ُجِعَل ِقبلًة للمسلمين: وقيَل  وسلم َعْن ُسِئَل النَّبيُّ صلى اهلل عليه : " وعن أبي ذرٍّ قَاَل . هو أوَُّل بي
ٍُ ُوِضَع لِلنَّاِس ، فَ َقاَل  ُُ اْلَمْقِدِس : " أوَِّل بي نَ ُهَما ؟ قال : َفِقْيَل َلُه " اْلَمْسِجُد اْلَحَراُم ؛ ثُمَّ بَ ْي : " َكْم بَ ي ْ

 ". أْربَ ُعوَن َعاماً 
ٍُ ُوِضَع ِلِعبَاَدِة النَّاِس َعَلى َوْجهِ : َمْعنَاُه : )وقال الحسُن  اأَلْرِض اْلَكْعَبُة ؛ بَ َناَها إبْ َراِهْيُم عليه  إنَّ أوََّل بَ ْي

ُِ } : السالم َكَما قَاَل تَ َعاَلى  ْأنَا إِلبْ َراِهيَم َمَكاَن اْلبَ ْي ُِ اْلَمْقِدِس [. 76: الحج ]{َوِإْذ بَ وَّ َوأمَّا بَناُء بَ ْي
اَلمُ  فَ َقْد َكاَن بَ ْعَد اْلَكْعَبِة بَدْهٍر طَِوْيٍل ؛ بَ نَاُه ُسَلْيَماُن ْبنُ   (.َداُوَد َعَلْيِهَما السَّ

ا َكاَن ِفي َزَمِن : )قال الكلبيُّ  َكاَن آَدُم عليه السالم ِحْيَن ُأْخِرَج ِمَن اْلَجنَِّة بَ َنى اْلَكْعَبَة َفطَاَف بَها ، فَ َلمَّ
اِدَسِة ِبِحيَاِل َمْوِضِع ا َماِء السَّ ُُ اْلَمْعُموُر ُطوفَاِن نُوٍح عليه السالم رَفَ َعَها اهللُ إلى السَّ ْلَكْعَبِة ؛ َوِهَي اْلبَ ْي

ُعوَن أْلَف َمَلكٍ  ماء وهي (. يُ َقاُل َلُه الضَِّراُح ؛ َيْدُخُلُه ُكلَّ يَ ْوٍم َسب ْ وروَي أنَّ اهللَ تعالى أنزَل الكعبَة من السَّ
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ا َكث ُ  َها قبَل آدَم عليه السالم ، فلمَّ ُِ المالئكُة َتُحجُّ  .َرِت الخطايَا رفَعها اهللُ تعالىِمن ياقوتٍة َحمراَء ، وكان
ُِ اأَلْرُض : " وعن َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أنَُّه قَاَل  ُْ ُخْشَعًة َعَلى َوْجِه اْلَماِء َفُدِحَي إنَّ اْلَكْعَبَة َكاَن

َرِة متواضعةٌ : َواْلُخْشَعةُ " ِمْن َتْحِتَها   .مثُل الصُّب ْ
َة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  اك { ِبَبكَّ ُة ، َواْلَعَرُب تُ َعاِقُب بَ ْيَن اْلَباِء َواْلِمْيِم فَ تَ ُقوُل : )، قال الضحَّ َضْرَبةُ : ِهَي َمكَّ

ُة اْلَحَرُم ُكلُّهُ : )وقال ابُن ِشهاب (. ألزٍب ، وَضْرَبُة ََلزمٍ  ُُ ، َوَمكَّ ُة اْلَمْسِجُد َواْلبَ ْي . ومثُله قال الزهريُّ ( َبكَّ
ي المسجُد َبكَّ  ُه إذا رَِحَمهُ : ًة ؛ ألنَّ اْلَبكَّ ُهَو الرَّْحَمُة ، في اللغِة يقاُل وُسمِّ ي المسجُد َبّكاً ألن . َبكَّ وُسمِّ

ةُ ِلَما َبِقيَ : )وقال أبو ُعبيد . الناَس يتَباكُّون فيِه ؛ أي يزدِحمون للطوافِ  َة ، َوَمكَّ ةُ اْسٌم لَِبْطِن َمكَّ  (.َبكَّ
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ُِ َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيِفيِه آيَاٌت بَ ي ِّنَ  اًل اٌت َمَقاُم ِإبْ َراِهيَم َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْي
 ( 22)َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ اللََّه َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِميَن 

 
م ذكُره { َراِهيَم ِفيِه َءايَاٌت بَ ي ِّنَ اٌت مََّقاُم ِإب ْ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ؛ أي فيه عالماٌت واضحات ، وُهنَّ ما تقدَّ

أن قدَميه دخلتَا في َحَجٍر َصْلٍد بقدرِة اهلِل تعالى صاَر : ومقاُم إبراهيم أيضاً ، واآليُة في مقاِم إبراهيَم 
ُْ قدماُه فيه ثم عاَد َحَجراً َصْلداً ليكوَن ذلَك دَللًة على صِ  ته عليه الحجُر كالطيِن حتى َغاَص ْدِق نبوَّ

وقرأ الباقون بالجمِع أراُدوا . على الواحِد وأراَد مقاَم إبراهيم وحَدهُ ( ِفْيِه آَيٌة بَ ي َِّنةٌ : )قرأ ابُن عبَّاس . السالم
 .مقاَم إبراهيم والحجَر األسود َواْلَحِطْيَم وَزْمَزَم واْلَمَشاِعَر كلَّها

َعَطَف اهللُ قُ ُلوَب اْلَعَرب ِفي اْلَجاِهِليَِّة َعَلى أنَّ  : )؛ قال الحسُن { آِمناً  َوَمن َدَخَلُه َكانَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
َربِّ } : ُكلَّ َمْن ََلذ باْلَحَرِم َوإْن َكاَن َجانِياً َلَ يُ َهاُج ِفْيِه ، َوذِلَك بُدَعاِء إبْ َراِهْيَم عليه السالم َحْيُث قَاَل 

وََكاَن ِفي اْلَجاِهِليَِّة َمْن َدَخَلُه أِمَن ِمَن اْلَقْتِل ؛ َوَلْم َيِزْدُه اإلْساَلُم [ 276: لبقرة ا]{اْجَعْل َه اَذا بَ َلداً آِمناً 
ةً  من دخَلهُ : الحيتاُن الصغاُر من الكبار في الطُّوفان ، وقيل : إن أوَّل من َلذ باْلَحَرِم : وقيل . إَلَّ ِشدَّ

لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى : ه وسلم كان آِمناً ، بيانُه عاَم ُعمرة القضاء مع النبيِّ صلى اهلل علي
 [.72: الفتح ]{اْلَحَراَم ِإن َشآَء اللَُّه آِمِنيَن 

َفالَ رََفَث } : وَمن َدَخَلُه فََأمُِّنوُه ، لقولِه : أمٌر ؛ تقديُرها : صورُة اآلية خبٌر ؛ ومعناها : قال أهُل المعاِني 
َمن دخَلهُ : معناُه : وقيل . أي َل تَ ْرفُ ُثوْا وَل تفُسقوا وَل ُتجاِدلوا[ 222: البقرة ]{ُفُسوَق َوَلَ ِجَداَل َوَلَ 

اك . لقضاِء النُُّسِك ُمَعظِّماً هلِل عارفاً بحقوقه متقرِّباً إلى اهلِل تعالى كان آِمناً يوَم القيامة َمْعنَاُه : )وقال الضحَّ
ُه َفَدخَ :  نُوب الَِّتي اْكَتَسبَ َها قَ ْبَل ذِلكَ َمْن َحجَّ َمْن َدَخَلهُ : )وقال جعفُر الصَّادق (. َلُه كاَن آِمناً ِمَن الذُّ

َفاِء َكَما َدَخَلُه اأَلْنبَياُء َواأَلْوِلَياُء َكاَن آِمناً ِمْن َعذابِهِ   (.َعَلى الصَّ
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ُُ : قال أبو النَّجم القرشيُّ  ُِ ؛ فقل ُُ أطوف بالبي َُ يَا س: )كن ِمْن ( َوَمن َدَخَلهُ َكاَن آِمناً : )يِّدي قد قُ ْل
ُُ قائالً ِمن وراِئي يقوُل  ُُّ فلم أَر شيئاً : أيِّ شيٍء ؟ فسمع يدلُّ على هذا ما َروى (. آِمناً ِمن النار ؛ فالتَف

ِن بَ َعَثُه اهللُ ِمَن َمْن َماَت ِفي أَحِد اْلَحَرَميْ : " قاَل رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم : أنُس بن مالٍك قال 
وُهما " الُحُجوُن َوالَبِقْيُع يُ ْؤَخُذ بَأْطَراِفِهَما َويَ ْنَتِشَراِن ِفي الَجنَِّة : " وقال صلى اهلل عليه وسلم " اآلِمِنْيَن 

َة والمدينةِ  َة َوَلْو َساَعًة : " وقال صلى اهلل عليه وسلم . َمْقبَ َرتَا مكَّ ِمْن نَ َهاٍر تَ َباَعَدْت َمْن َصبَ َر َعَلى َحرِّ َمكَّ
َرَة ِماَئِة َعاٍم  ُْ ِمْنهُ اْلَجنَُّة َمِسي ْ َرَة ِمائَ َتي َعاٍم ؛ َوتَ َقرََّب  " َعْنُه َجَهنَُّم َمِسي ْ

َعِماَئَة أْلٍف ِمَن اْلَماَلِئكَ : َمْكُتوٌب ِفي الت َّْورَاِة : )وقال َوَهُب ْبُن ُمَنبٍه  ِة اْلُمَقرَّبْيَن أنَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ بَ َعَث َسب ْ
ُهْم ِسْلِسَلٌة ِمْن ذَهٍب ، فَ يَ ُقوُل َلُهم  ُِ ، بَيِد ُكلِّ َواِحٍد ِمن ْ ُِ اْلَحَراِم ، قَ رُِّموهُ : إَلى اْلبَ ْي اْذَهُبوْا إَلى اْلبَ ْي

َعِماَئِة ِسْلِسَلٍة ِمنْ  ذَهٍب ؛ ُثمَّ يَ ُقوُدونَُه َوَمَلٌك  بَهِذِه السَّاَلِسِل ثُمَّ ُقوُدوُه إَلى اْلَمْحَشِر ؛ فَ َيْأُتون بِه بَسب ْ
َماِء : يَا َكْعَبَة اهلِل ِسْيِري ، فَ تَ ُقوُل : يُ َناِدي  ُُ َسائَِرًة َحتَّى أْعَطى ُسْؤِلي ، فَ يُ َناِدي َمَلٌك ِمْن َجوِّ السَّ َلْس

َرِتي الَِّذْيَن ُدِفُنوْا َحْوِلي مِ : َسِلي ، فَ تَ ُقوُل  ْعِني ِفي ِجي ْ َقْد أْعطَْيُتِك : َن اْلُمْؤِمِنْيَن ، فَ يَ ُقوُل اهللُ يَا َربَّ َشفِّ
َة ِمْن قُ ُبورِهْم بْيَض اْلُوُجوِه ُكلُُّهْم ُمْحِرُموَن ؛ فَ َيْجَتِمُعوَن َحْوَل اْلَكعْ  َبِة ثُمَّ يُ َلبُّوَن ُسْؤَلِك ، فَ ُيْحَشُر َمْوَتى َمكَّ

ُُ َسائَِرًة َحتَّى أْعَطى ُسْؤِلي ، فَ يُ َناِدي َمَلٌك ِمْن : اهلِل ؛ فَ تَ ُقوُل  ِسْيِري يَا َكْعَبةَ : ، ُثمَّ تَ ُقوُل اْلَماَلِئَكُة  َلْس
َماِء  يَا َربَّ ؛ ِعَباُدَك اْلُمْذنِبْيَن الَِّذْيَن َوَفُدوْا إَليَّ ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِمْيٍق ُشْعثاً ُغْبراً ؛ : َسِلي ، فَ تَ ُقوُل : َجوِّ السَّ

َضوا َمَناِسَكُهْم َكمَ َقْد تَ رَُكواْ اأَلْهلِ  َّ ا ْيَن َواأَلْوََلَد َواأَلْحَباَب ، َوَخَرُجوْا َشْوقاً زَاِئرِْيَن ُمَسلِِّمْيَن طَاِئِعْيَن َحتَّى َق
َعُهْم َحْوِلي ، فَ يُ نَ  ْعِني ِفْيِهْم َوُتَجمِّ ُهْم : ي ُمَناٍد ادِ أَمْرتَ ُهْم ، فََأْسأَُلَك أْن تُ ْؤمِّنَ ُهْم ِمَن اْلَفَزِع اأَلْكَبِر َوَشفِّ إنَّ ِمن ْ
ُْ َلُه النَّاُر ، فَ تَ ُقوُل اْلَكْعَبُة  نُوَب بَ ْعَدِك َوَأَصرَّ َعَلى اْلَكبَاِئِر َحتَّى َوَجَب إنََّما َأْسأَُلَك : َمِن اْرَتَكَب الذُّ

نُوب اْلِعظَاِم ، فَ يَ ُقوُل اهللُ تَ َعاَلى  َفاَعَة ألْهِل الذُّ ْعُتِك ِفيْ : الشَّ  .ِهْم َوأْعطَيُتِك ُسْؤَلكِ َقْد َشفَّ
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 ( 22)ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْكُفُروَن ِبآيَاِت اللَِّه َواللَُّه َشِهيٌد َعَلى َما تَ ْعَمُلوَن 

 
؛ أي ُقْل يا { ْعَمُلوَن ُقْل ياَأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْكُفُروَن ِبآيَاِت اللَِّه َواللَُّه َشِهيٌد َعَلى َما ت َ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

ُد لليهوِد والنصارى  ُد والقرآُن واهللُ عاِلٌم بما تعملوَن ، وإنَّما قال ِفي هذا : ُمَحمَّ ِلَم تكفروَن بالحجِّ َوُمَحمَّ
أنهُ تعالى [ 65: آل عمران ]{ياَأْهَل اْلِكَتاِب } : ، وقال من قَ ْبُل { ُقْل ياَأْهَل اْلِكَتاِب } : الموضِع 

بهم أوََّلً على جهة الت ََّلطُِّف في استدعائِهم إلى اإلْيَماِن ثم أعرَض عن خطابهم إْذََلَلً وإَهانًَة َلُهْم ، خاطَ 
 .وأمَر غيرُه بمخاطَبِتهم
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ُغونَ َها ِعَوًجا َوَأنْ ُتْم ُشَهدَ  وَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َمْن آَمَن تَ ب ْ ا ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتُصدُّ اُء َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّ
 ( 22)تَ ْعَمُلوَن 

 
ُغونَ َها ِعَوجاً َوَأنْ ُتْم ُشَهَدآُء } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ؛ { ُقْل ياَأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتُصدُّوَن َعن َسِبيِل اللَِّه َمْن آَمَن تَ ب ْ

اراً وأصحابَ  ُهْم إلى اليهوديَّة ، وكانوا َيْسَعْوَن في نزلُ يوَم َبْدٍر في اليهوِد كانوا َيْدُعوَن عمَّ ه َرِضَي اهللُ َعن ْ
ُْ في اإلسالمِ  غَاِئِن التي كانُ بين اأَلْوِس َواْلَخْزرَِج في الجاهليَّة وكانُ قد َماَت : ومعنى اآليِة . إحياِء الضَّ

ُد  هي اْلُموِصَلُة إلى رَضا اهلل من اإلسالم  ِلَم َتْصرُِفوَن َمن آَمَن عن ديِن اهلِل وعن الطريِق التي: ُقْل يَا ُمَحمَّ
ُغونَ َها ِعَوجاً } والحجِّ وغيِر ذلك ،  ْيِن : )قال أبو ُعبيد . أي تطلبوَن َلَها َمْيالً { تَ ب ْ اْلِعَوُج باْلَكْسِر ِفي الدِّ

َِ َواْلَعَصا  (.َواْلَقْوِل َواْلَعَمِل ، َواْلَعَوُج باْلَفْتِح ِفي اْلِجَدار َواْلَحاِئ
ٍد صلى اهلل عليه وسلم في كتبُكم ، { َوَأنْ ُتْم ُشَهَدآُء } : له تعالى قو  أي وأنتم شهداُء تقدْيَم البَشارَِة بُمَحمَّ

ْمَع َوُهَو َشِهيٌد } : وأنتم ُعَقاَلُء كما في قولِه تعالى : معناهُ : وقيل  قَ ْوُلُه تَ َعاَلى [. 92: ق ]{َأْو َأْلَقى السَّ
ا تَ ْعَمُلوَن َوَما اللَُّه ِبغَ } :  ا تعملوَن من { اِفٍل َعمَّ ؛ تَ ْهِدْيٌد َلُهْم َعَلى الكفِر أي َل َيخَفى على اهلِل شيٌء ِممَّ

 .اْلَجْحِد والكتمانِ 
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 ( 200)َكاِفرِيَن   يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا َفرِيًقا ِمَن الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِكتَاَب يَ ُردُّوُكْم بَ ْعَد ِإيَماِنُكمْ 

 
ِفرِيَن ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ِإن ُتِطيُعوْا َفرِيقاً مَِّن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب يَ ُردُّوُكم بَ ْعَد ِإيَماِنُكْم َكا} : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

بْيراً َعِظْيَم اْلُكْفِر ؛ َشِدْيَد الطَّْعِن َعَلى أنَّ َشاَس ْبَن قَ ْيٍس اْليَ ُهوِديِّ وََكاَن َشْيخاً كَ : )؛ قال زيُد بن أسلم { 
اْلُمْسِلِمْيَن ؛ َشِدْيَد اْلَحَسِد َلُهْم ؛ َمرَّ َعَلى نَ َفٍر ِمْن أْصَحاب َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِمَن اأَلْوِس 

ثُوَن ِفْيِه ، فَ َغاَظُه مَ  ا رَأى ِمْن َجَماَعِتِهْم َوأْلَفِتِهْم َوَصاَلِح ذاَت بَ ْيِنِهْم َواْلَخْزرَِج ِفي َمْجِلٍس َقْد َجَمَعُهْم يَ َتَحدَّ
نَ ُهْم ِفي اْلَجاِهِليَِّة ِمَن اْلَعَداَوِة ، فَ َقاَل  َواهلِل َما َلَنا َمَعُهْم إذا اْجَتَمُعوْا بَها : ِفي اإلْساَلِم بَ ْعَد الَِّذي َكاَن بَ ي ْ

ْرُهْم يَ ْوَم بُ َعاث : وِد َكاَن َمَعُهْم ؛ فَ َقاَل ِمْن قَ َراٍر ، فََأَمَر َشابّاً ِمَن اْليَ هُ  اْعَمْد إلَْيِهْم َواْجُلْس إَلْيِهْم ؛ ثُمَّ ذكِّ
َلُه ؛ َوَأْنِشْدُهْم بَ ْعَض َما َكانُوْا تَ َقاَوُلوْا ِفْيِه ِمَن األْشَعاِر ؛ َوَما َكاَن يُ ْعَلُن  يَ ْوَم  -باْلَعْيِن المهملة  -َوَما َكاَن قَ ب ْ
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ُْ ِفْيِه اأَلْوُس َواْلَخْزرَُج وََكاَن الظََّفُر ِفْيِه ِلأَلْوِس َعَلى اْلَخْزرَِج ؛ فَ َفَعلَ اقْ َتت َ  فَ َتَكلََّم اْلَقْوُم ِعْنَد ذِلَك . َل
رَِج ، َوتَ َقوََّلَ ُثمَّ َوتَ َناَزُعوْا َوتَ َفاَخُروْا َحتَّى تَ َواَثَب رَُجاَلِن ِمَن اْلَحيِّ ؛ أَحُدُهَما ِمَن اأَلْوِس َواآلَخُر ِمَن اْلَخزْ 

َمْوِعدُُكْم : إْن ِشْئُتْم َواهلِل َرَدْدنَاَها َجذَعًة اآلَن ، َوَغِضَب اْلَفرِيْ َقاِن َجِمْيعاً َوقَاَلَ : قَاَل أَحُدُهَما ِلَصاِحبِه 
ُِ اأَلْوُس إَلى اأَلْوِس ، َواْلخَ  َها بالسِّاَلِح ، َواْنَضمَّ ْزرَُج إَلى اْلَخْزرَِج ، فَ بَ َلَغ ذِلَك اْلِحرَُّة ، َفَخَرُجوْا إلَي ْ

يَا َمْعَشَر اْلُمْسِلِمْيَن : " َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ؛ َفَخَرَج بَمْن َمَعهُ ِمَن اْلُمَهاِجرِْيَن إَلْيِهْم فَ َقاَل 
 باإلْساَلِم ، َوَقَطَع َعْنُكْم أْمَر اْلَجاِهِليَِّة ، َوَأَلفَّ أَتْدُعوَن إَلى اْلَجاِهِليَِّة َوَأنَا بَ ْيَن أْظُهرُِكْم بَ ْعَد إْذ أْكَرَمُكُم اهللُ 

َنُكْم  ِهْم ، َوَأْلَقوا السِّاَلَح ِمْن أْيِدْيِهْم َوَبَكواْ " بَ ي ْ َوتَ َعاَنَق  فَ َعِلُموْا أن ََّها نَ ْزَغٌة ِمَن الشَّْيطَاِن ، وََكْيٌد ِمْن َعُدوِّ
 (.فَأَنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَةَ . َمَع َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َساِمِعْيَن ُمِطْيِعْينَ  بَ ْعُضُهْم بَ ْعضاً ، ثُمَّ رََجُعواْ 

يعني ( إْن ُتِطيُعوا َفرِْيقاً ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتابَ )يعني األوَس والخزرَج ، { ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا } : ومعناها 
غائِن التي كانُ بيَنُكْم بالعصبية وجهالِة َوَحِميَِّة الجاهليَّة َشاساً وأصحابَه ؛ إن تطي عوُهم في إحياِء الضَّ

ٍد صلى اهلل عليه وسلم والقرآنِ  ْرِك والكفِر بعد تصديِقكم بُمَحمَّ : قال جابُر بن عبِداهلل . يردُّوكم الى الشِّ
َنا ِمْن َرُسوِل اهلِل صل) َُّ أقْ َبَح أوََّلً َوَلَ َما َكاَن ِمْن طَاِلٍع أْكَرَم إَلي ْ ُُ يَ ْوماً َق ى اهلل عليه وسلم ؛ َفَما رََأْي

 (.أْحَسَن آِخراً ِمْن ذِلَك اْليَ ْومِ 
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َلى َعَلْيُكْم آيَاُت اللَِّه َوِفيُكْم َرُسوُلهُ َوَمْن يَ ْعَتِصْم بِاللَِّه فَ َقْد ُهدِ   َي ِإَلى ِصَراطٍ وََكْيَف َتْكُفُروَن َوَأنْ ُتْم تُ ت ْ
 ( 202)ُمْسَتِقيٍم 

 
َلى َعَلْيُكْم آيَاُت اللَِّه َوِفيُكْم َرُسولُُه } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ؛ هذا على طريِق { وََكْيَف َتْكُفُروَن َوَأنْ ُتْم تُ ت ْ

ب واَلستبَعاد أن يقَع منهم الكفُر مع معرِفتهم بدَلََلِت اهلِل ؛ أي كيَف تكفروَن وأنُتم يتَلى عليُكم  التعجُّ
؛ { َوَمن يَ ْعَتِصم بِاللَِّه } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى ! القرآُن ومعكم رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم بَ يََّن لكُم اآليَاِت؟

} ؛ أي أْرِشَد إلى طريٍق ؛ { فَ َقْد ُهِدَي ِإَلى ِصَراٍط } أي َيْسَتْمِسْك بدينِه وطاعته وَيْمَتِنْع به ِمن غيره ؛ 
اْلَمْنُع ، فكلُّ ماِنٍع شيئاً فهو َعاِصُم ، قال : ٍم يرضاُه اهلل وهو اإلسالُم ، َواْلِعْصَمُة ؛ قائِ { مُّْسَتِقيٍم 

 أنَا اْبُن اْلَعاِصِمْيَن بَِني َتِمْيٍم إذا َما أْعَظَم اْلَحَدثَاِن نَابَا: الفرزدُق 
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 ( 207)َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوَأنْ ُتْم ُمْسِلُموَن يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاِتِه 

 
يَا أي َُّها : ؛ معناُه { ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َوَلَ َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوَأنْ ُتْم مُّْسِلُموَن } : قال َعزَّ َوَجلَّ 

قُوا بُمَحَمٍد صلى اهلل علي ه وسلم والُقرآِن أطيُعوا اهللَ حقَّ طاعتِه ، واثُبتوا على اإلسالِم حتَّى َل الَِّذْيَن صدَّ
أْن يُطَاَع َفالَ يُ ْعَصى ، َوَأْن يُْذَكَر َفالَ : َحقَّ تُ َقاِتِه : )قال الكلبيُّ . ُيْدرُكُكُم الموُت إَلَّ َوأنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ 

: َمْعَناهُ : )وقال مجاهُد (. ُهَو أْن َلَ يُ ْعَصى َطْرَفَة َعْينٍ : )ابُن عبَّاس وقال (. يُ ْنَسى ، َوَأْن ُيْشَكَر َفالَ يُْكَفرَ 
َِ َوَلْو َعَلى أنْ ُفِسُكْم  َجاِهُدوْا ِفي اهلِل َحقَّ ِجَهاِدِه ؛ َوَلَ يَْأُخْذُكْم ِفي اهلِل َلْوَمَة َلَِئٍم ؛ َوقُوُموا هلِل باْلِقْس

 (.َوَأبْ َناِئُكمْ 
ُْ هذه اآل يَا َرُسوَل اهلِل َمْن يَ ْقَوى َعَلى تَ ْقَوى اهلِل َحقَّ تُ َقاتِِه ، َوَشقَّ ذِلَك َعَلْيِهْم ، فأنزَل : يُة قالوا فلما نزَل

 [.26: التغابن ]{فَات َُّقوْا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم } : اهللُ تعالى 
رينفصاَر ابتداُء هذِه اآلية منسوخاً به ، وإلى هذا ذهَب قتادُة ومقاتل وجما : قال قتادةُ . عٌة من المفسِّ

َل يجوُز أن يكلَِّف اهللُ عباَده ما َل : وقال بعُضهم (. َولَْيَس ِفي آِل ِعْمَراَن ِمَن اْلَمْنُسوِخ إَلَّ َهِذِه اآليَةُ )
ُقوُه فيهِ : يطيقون ، وليسُ هذه اآليُة منسوخًة ، وإنَّما معناُه  ؛ وهو ما  ات َُّقوا اهللَ فيما يحقُّ عليكم أن تَ ت َّ

َره اهللُ تعالى في كتابِه في مواِضَع شتَّى  .فسَّ
ُمْخِلُصوَن ُمَفوُِّضوَن أمرَكم إلى اهلِل : أي ُمْؤِمُنوَن ، وقيل { َوَلَ َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوَأنْ ُتْم مُّْسِلُموَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َلَ يَ تَِّقي اهللَ َعْبٌد َحقَّ تُ َقاِتِه : )أنٍس رضي اهلل عنه قاَل  وعن(. ُمْحِسُنوَن الظَّنَّ باهللِ : )وقال الُفَضْيُل . تعالى
 (.َحتَّى َيْخُزَن ِلَسانَهُ 
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َُ اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فَأَ  لََّف بَ ْيَن قُ ُلوِبُكْم َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َوََل تَ َفرَّقُوا َواذُْكُروا نِْعَم
َها َكَذِلَك يُ بَ يِّنُ   اللَّهُ َلُكْم آيَاِتِه َلَعلَُّكْم فََأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فََأنْ َقذَُكْم ِمن ْ

 ( 209)تَ ْهَتُدوَن 

 
َُ اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَدآًء َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميعاً َوَلَ تَ فَ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  رَُّقوْا َواذُْكُروْا نِْعَم

َكاَن بَ ْيَن اأَلْوِس َواْلَخْزرَِج َعَداَوٌة ِفي : )قال مقاتُل . اآلية{ فََألََّف بَ ْيَن قُ ُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواناً 
نَ ُهْم ، فَافْ َتَخَر بَ ْعَد اْلَجاِهِليَِّة َوِقتَاٌل ؛ َحتَّى َهاجَ  َر َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم إَلى اْلَمِديْ َنِة فََأْصَلَح بَ ي ْ

ِمنَّا ُخَزْيَمُة ُذو : ثَ ْعَلَبُة ْبُن َغَنٍم اأَلْوِسيُّ ؛ َوَسْعُد ْبُن ُزرَاَرَة اْلَخْزرَِجيُّ ، فَ َقاَل اأَلْوِسيُّ : ذِلَك رَُجاَلِن 
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َهاَدتَ ْيِن ؛ ْيَن ؛ َوِمنَّا َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ ا الشَّ ٍُ َحَمى الدِّ لَِّذي َوِمنَّا َحْنظََلُة َغَسَلْتُه اْلَماَلِئَكةُ ؛ َوِمنَّا َعاِصُم ْبُن ثَاب
أَبيُّ ْبُن  : اْلُقْرآَن  ِمنَّا أْربَ َعٌة أْحَكُمواْ : َوقَاَل اْلَخْزرَِجيُّ . اْهتَ زَّ اْلَعْرُش ِلَمْوتِِه َوَرِضَي بُحْكِمِه ِفي بَِني قُ َرْيَظةَ 

ٍُ ؛ َوَأبُو زَْيٍد َسْعُد ْبُن ُعبَاَدَة َخِطْيُب األَْنَصاِر َورَئِْيسُ  َفَجَرى . ُهمْ َكْعٍب ؛ َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل ؛ َوزَْيُد ْبُن ثَاِب
نَ ُهْم ؛ فَ َغِضُبوْا ، فَ َقاَل اْلَخْزرَُج  َر اإل: اْلَحِدْيُث بَ ي ْ ْساَلُم قَِلْيالً َوُقُدوُم النَّبيِّ صلى اهلل عليه أَما َواهلِل َلْو تََأخَّ

َقْد َكاَن َواهلِل اإلْساَلُم : وسلم َلَقتَ ْلَنا َساَدَتُكْم َواْستَ ْعَبْدنَا أبْ َناءَُكْم َوَنَكْحَنا ِنَساءَكْم بَغْيِر َمْهٍر ، فَ َقاَل اأَلْوُس 
راً َكِثْيراً ، فَ َهالَّ فَ َعْلُتْم ذِلَك ِحيْ  َن َضَربْ َناُكْم َحتَّى أْدَخْلَناُكُم اْلبُ ُيوَت ، َوَتَكاثَ َرا َوَتَشاَتَما ثُمَّ تَ َباَدءا ُمَتَأخِّ

َرَج َواقْ َتَتالَ َحتَّى اْجَتَمَع اأَلْوُس َواْلَخْزرَُج َوَمَعُهُم السِّاَلُح ، فَ بَ َلَغ ذِلَك النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َفخَ 
َنا : قَاَل َجابُر . اِجرِْيَن َوَقْد نَ َهَض بَ ْعُضُهْم إَلى بَ ْعضٍ إَلْيِهْم ِفي ُأناٍس ِمَن اْلُمهَ  َفَما َكاَن طَاِلٌع يَ ْوَمِئٍذ أْكَرَم َعَلي ْ

نَ َنا ، فَ َقرَأ  َنا َفَكَفْفَنا فَ َوَقَف بَ ي ْ ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقواْ } : َمْن َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم فََأْوَمأَ إلَي ْ
: آل عمران ]{َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميعاً َوَلَ تَ َفرَُّقوْا * اللََّه َحقَّ تُ َقاِتِه َوَلَ َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوَأنْ ُتْم مُّْسِلُموَن 

يْ َقاِن فَأَْلَقى اْلَفرِ [ 205: آل عمران ]{َوُأْولَ اِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم } : إَلى قَ ْوِلِه تَ َعاَلى [ 207-209
السِّاَلَح َوَأْطَفأُوا اْلَحْرَب ، فَ َلْم َيُكْن ِفي اأَلْرِض َشْخٌص أَحبَّ إَلْيِهْم ِمْن َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ، َوَعاَنقَ  بَ ْعُضُهْم بَعضاً  بَ ْعَد نُ ُزوِل اآليَِة ، َوَمَشى بَ ْعُضُهْم إَلى بَ ْعٍض يََأُمُروَن باْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
ُُ بَاِكياً أْكثَ َر ِمْن يَ ْوَمِئذٍ   (.يَ ْبُكوَن ، َفَما رََأْي

كوا بديِن اهلل ، وقيَل { ِبَحْبِل اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  بَعْهِد : )وقال مجاهُد وعطاُء . باْلَجَماَعةِ : أي َتمسَّ
اك (. اهللِ  قال : وقَاَل عليٌّ رضي اهلل عنه (. اْعَتِصُمواْ باْلُقْرآنِ وَ : َمْعنَاُه : )وقال قتادُة والسديُّ والضحَّ

ِكَتاُب اهلِل ُهَو اْلَحْبُل اْلَمِتْيُن ؛ َوالذِّْكُر اْلَحِكْيُم ؛ َوُهَو الصَِّراُط : " رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم 
إنَّ َهذا اْلُقْرآَن ُهَو : " عليه وسلم  قاَل رسوُل اهلِل صلى اهلل: وقال ابُن مسعوٍد رضي اهلل عنه " اْلُمْسَتِقيُم 

َك بِه ؛ َوَنَجاُة مَ  َفاُء النَّاِفُع ؛ َوِعْصَمُة َمْن َتَمسَّ وقال " ْن َتبَعُه َحبُل اهلِل اْلَمِتْيُن ؛ َوُهَو النُّوُر اْلُمبْيُن ؛ َوالشِّ
وقال ابُن (. بإْخاَلِص الت َّْوِحْيِد هللِ : )ل أبو العالَية وقا(. َواْعَتِصُموْا بأمِر اهلِل َوطَاَعِتهِ : َمْعَنى اآليَِة : )مقاتُل 

 (.باإلْساَلمِ : )زيد 
ُِ اليهوُد والنصارى{ َوَلَ تَ َفرَُّقوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى   .أي تَ َناَصُروا في ديِن اهلل وَل تَ تَ َفرَُّقوْا فيه كما تَ َفرََّق
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َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن إِ  َلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
(204 ) 

 
؛ أي ِلَيُكْن منكم َجَماَعٌة { َوْلَتُكن مِّْنُكْم ُأمَّةٌ َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 
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ٍد صلى اهلل عليه وسلم وسائِر الطَّاعات  يدعونَ  إلى الصُّلح واإلحسان ، ويأمروَن بالتوحيد واتِّباع ُمَحمَّ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر } الواجبِة ؛  ْرِك وسائِر ما َل يُ ْعَرُف في شريعٍة وَل ُسنٍَّة ، { َويَ ن ْ َوُأْولَ اِئَك ُهُم } ؛ والشِّ

َِ والعذاب ، وإنَّما قال  ، أي النَّاُجونَ { اْلُمْفِلُحوَن  َخ ولَيُكن : ولم يُقْل { َوْلَتُكن مِّْنُكْم } : من السَّ
 ََ ُعُكْم ؛ ألنَّ األمَر بالمعروف والنهَي عِن المنكر فَ ْرٌض على اْلِكَفاَيِة ، إذا قَاَم به البعُض َسَق ِمْنُكْم َجِمي ْ

 .في هذه اآلية الذين ُيْحِسُنوَن ما َيْدُعوَن إليهعن الباقين ، ويجوُز أن يكون المراُد باألُمَِّة العلماَء 
رين الى أنَّ المعنى  ُهنا دخلُ للتوكيِد وتخصيِص ( ِمنْ )ولتكونوا ُكلُُّكْم ، لكْن : وذهب بعُض المفسِّ

أي [ 90: الحج ]{فَاْجَتِنُبواْ الرِّْجَس ِمَن اأَلْوثَاِن } : المخاَطبين من سائِر األجناِس كما في قولِه تعالى 
{ َوْلَتُكن } فاجتنبوا بَ ْعَض األوثاِن دون بعٍض ، والالُم في : فاجتنبوا األوثاَن فإنَّها رجٌس ؛ َل أنَّ المراَد 

 .َلُم األمرِ 
ُلها { َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر } : وقولهُ  الوعُظ : أي إلى اإلسالِم ، ثم النهُي عن المنكِر على مراتٍب ؛ أوَّ

ى عنُه إلى غيره ما فوَقه ، ثم باإليذاِء والنِّعال ، ثم والتَّخويُف ، فإن ز  اَل بذلَك لم َيُجْز للناهي أن يَ تَ َعدَّ
 .بالسَّْوِط ، ثم بالسِّالح والقتاِل ؛ ألن المقصوَد زواُل المنكرِ 

ِمْنُكْم َمْن رََأى : " فَأمَّا إذا كان النَّاهي عن المنكِر خائفاً على نفِسه ، فقد قال صلى اهلل عليه وسلم 
وقاَل " اإلْيَماِن  ُمْنَكراً فَ ْليُ َغي ِّْرُه بَيِدِه ، فَإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبِلَساِنِه ، فَإْن َلْم َيْسَتِطْع َفبَقْلبِه ؛ َوَذِلَك أْضَعفُ 

َفُة اهلِل ِفي أ: " صلى اهلل عليه وسلم  َفُة َرُسوِلِه َمْن أَمَر باْلَمْعُروِف َونَ َهى َعِن اْلُمْنَكِر فَ ُهَو َخِلي ْ َرِضِه ؛ َوَخِلي ْ
َفُة ِكَتاِبِه  أُؤُمرْوا باْلَمْعُروِف َوإْن َلْم تَ ْعَمُلوْا بِه ُكلِِّه ، َوانْ َهوْا َعِن : " وقَاَل صلى اهلل عليه وسلم " ؛ َوَخِلي ْ

 " اْلُمْنَكِر َوإْن َلْم تَ ْنتَ ُهوْا َعْنُه ُكلَّهُ 
َوقَاَل (. ِجَهاِد اأَلْمُر باْلَمْعُروِف َوالن َّْهُي َعِن اْلُمْنَكِر َوَشْنَأُن اْلَفاِسِقْينَ أْفَضُل الْ : )وقال عليٌّ رضي اهلل عنه 

ْرَداِء  ُهُونَّ َعِن اْلُمْنَكِر ؛ وإَلَّ لَُيَسلَِّطنَّ اهللُ َعَلْيُكْم ُسْلطَاناً ظَاِلماً َلَ يُ : )أبُو الدَّ ِجلُّ  َلَتْأُمُرنَّ باْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ
رَ  رَُكْم ، َوَيْدُعو أْخَيارُُكْم َفالَ ُيْستَجاُب َلَهْم ؛ َيْستَ ْنِصُروَن َفالَ يُ ْنَصُروَن ؛ َوَيسْ َكبي ْ تَ ْغِفُروَن ُكْم َوَلَ يَ ْرَحُم َصِغي ْ

َفُة ِحَمار أَحبُّ إلَ : )وقال حذيفة (. َفالَ يُغَفُر َلُكمْ  ْيِهْم ِمْن ُمْؤِمٍن يََأِتي َعَلى النَّاِس َزَماٌن أَلْن َيُكوَن ِفْيِهْم ِجي ْ
َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكرِ  َراِنِه َمْحُموداً ِعْنَد : )، وقال الثوريُّ ( يَْأُمُرُهْم باْلَمْعُروِف َويَ ن ْ إذا َكاَن الرَُّجُل َمْحُبوباً ِفي ِجي ْ

 (.إْخَوانِِه ، فَاْعَلْم أنَُّه ُمَداِهنٌ 
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يَ ْوَم ( 205)اْختَ َلُفوا ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَ ي َِّناُت َوُأوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم َوََل َتُكونُوا َكالَِّذيَن تَ َفرَُّقوا وَ 
َيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه فََأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُتْم بَ ْعَد ِإيَماِنُكْم َفُذوُقوا الْ  َعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم تَ ب ْ

 ( 206)وَن َتْكُفرُ 
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؛ أي وَل تكونُوا  { َوَلَ َتُكونُوْا َكالَِّذيَن تَ َفرَُّقوْا َواْختَ َلُفوْا ِمن بَ ْعِد َما َجآَءُهُم اْلبَ ي َِّناُت } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

{ َناُت ِمن بَ ْعِد َما َجآَءُهُم اْلبَ ي ِّ } كاليهوِد والنصارى الذين اختلُفوا فيما بيَنهم وصارُوا ِفَرقاً وِشَيعاً ، 
ٍد صلى اهلل عليه وسلم ؛  ؛ على تفرِيِقهم { َوُأْولَ اِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم } الكتاُب في أمِر ُمحمَّ

 .وُهُم اْلُمْبَتِدَعةُ من هذه األُمَّة: َلَ َتُكونُوا كالَِّذْيَن تفرَّقوا واختلُفوا ، قال : قاَل بعُضهم . واختالِفهم
َُ العذاب العظيم الذي يصيُبهم ؛ فقاَل تعالى ثم بَ يََّن اهللُ تعالى و  َيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه } : ق { يَ ْوَم تَ ب ْ

َيضُّ ُوُجوهٌ َوَتْسَودُّ ُوُجوهٌ : )؛ معناُه  وهو يوُم القيامِة ، وانتصَب على ( َوُأْولَ اِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم يَ ْوَم تَ ب ْ
َيضُّ : )وثَّاب  قرأ يحيى بن. الظَّرف أي ِفي يومِ  وقرأ الزهريُّ . بكسِر التَّاء على ُلغة َتميم( َوِتْسَودُّ ( )تِب ْ

َياضُّ )  (.َتْسَوادُّ )و ( تَ ب ْ
َيضُّ وجوُه المخلصيَن هلِل بالتوحيِد ؛ أي ُتْشِرُق فتصيُر كالثَّلج بَ َياضاً والشَّمس ضياًء ، : ومعنى اآليِة  تَ ب ْ

جوِد فال يستطيعونَ َوَتْسَودُّ وجوُه الكفَّار والمنافق وعن ابِن عبَّاس قال . ين من اْلُحْزِن حين ُيْدَعْوَن إلى السُّ
َيضُّ ُوُجوهُ أْهِل اْلِعْلِم َوالسُّنَِّة ، َوَتْسَودُّ ُوُجوهُ أْهِل اْلبْدَعةِ : َمْعنَاُه : ) البياُض ِمَن : وقال بعُضهم (. يَ ْوَم تَ ب ْ

ُسُرورَُها بعَمِلها وبثواب اهلل ، َواْسِوَداُدَها ِلُحْزِنَها وََكآبَِتَها وُكُسوِفَها بعَمِلَها الوجوِه إْشَراقُ َها َواْسِتْبَشارَُها و 
 .وبعقاب ربها

{  فََأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأْكَفْرُتْم بَ ْعَد ِإيَماِنُكْم َفُذوُقواْ اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 
هم قوٌم من أهِل الكتاب كانوا : قيَل { أَكَفْرُتْم بَ ْعَد إْيَماِنُكْم } : ؛ جوابُه محذوٌف ؛ أي يقاُل َلُهم 

ٍد صلى اهلل عليه وسلم قبَل أن يُبعث ، فلما بُِعَث َكَفُروا به ، فذلك  قيَن بُمَحمَّ قين بأنبياِئهم مصدِّ مصدِّ
هم َمن كفَر باهلِل يوَم الميثاِق حين ْأُخرُِجوْا من ُصْلب آَدَم : وقيَل . {َد ِإيَماِنُكْم َأْكَفْرُتْم بَ عْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .هم أْهُل الرَّدَّةِ : ُهُم الخوارُج وأهُل البدَِع كلِّها ، وقيل : وقيل . عليه السالم
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ُْ ُوُجوُهُهْم َفِفي رَْحَمِة اللَِّه ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن   ( 202)َوَأمَّا الَِّذيَن ابْ َيضَّ

 
ُْ ُوُجوُهُهْم َفِفي رَْحَمِة اللَِّه ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ؛ وهم المؤمنوَن الذين { َوَأمَّا الَِّذيَن ابْ َيضَّ

ُْ وجوُههم في اآل وفي اآليِة . خرِة في َجنَِّة اهلِل تعالى ، صارُوا إليها برحمِته هم فيها مقيمون دائمونابْ َيضَّ
 .بياُن أنَّ الجنََّة َل تُ َناُل إَلَّ برحمِة اهلل وإِن اجتهَد اْلُمْجَتِهُد في طاعتهِ 
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ُلوَها َعَلْيَك بِاْلَحقِّ َوَما اللَُّه يُرِيُد ظُ   ( 202)ْلًما لِْلَعاَلِميَن تِْلَك آيَاُت اللَِّه نَ ت ْ

 
ُلوَها َعَلْيَك بِاْلَحقِّ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ؛ أي هذه ُحَجُج اهلِل يَ ْنزُل بها جبريُل عليه { تِْلَك آيَاُت اللَِّه نَ ت ْ

 .؛ أي للِجنِّ واإلنسِ { َوَما اللَُّه يُرِيُد ظُْلماً لِّْلَعاَلِميَن } السالم فيقرأها عليَك بالصدِق ؛ 

(0/0) 

 

َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َوِإَلى اللَِّه تُ ْرَجُع اأْلُُموُر   ( 202)َولِلَِّه َما ِفي السَّ

 
َماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َوِإَلى اللَِّه تُ ْرَجُع األُُموُر } : قوله َعزَّ وَجلَّ  جميُع ما في : ؛ َمْعنَاُه { َوللَِّه َما ِفي السَّ

موات واألرضِ  من الخلِق عبيُد اهلل ومخلوُقه فال يريُد ظلَمهم ، فإنَّ َمن بَ َلَغ ِغَناُه هذا المبلَغ َل  السَّ
 .أي عواقُب األمور في اآلخرةِ { َوِإَلى اللَِّه تُ ْرَجُع األُُموُر } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . يحتاُج إلى الظُّلم
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ُْ لِلنَّاِس تَْأمُ  َر ُأمٍَّة ُأْخرَِج َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب ُكْنُتْم َخي ْ ُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ
ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثَ ُرُهُم اْلَفاِسُقوَن  ًرا َلُهْم ِمن ْ  ( 220)َلَكاَن َخي ْ

 
ُْ لِلنَّاسِ } : قوله عزَّ َوَجلَّ  َر ُأمٍَّة ُأْخرَِج َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه  ُكْنُتْم َخي ْ ؛ { تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

َنْحُن آِخُر األَُمِم : )قال الحسُن . خطاٌب ألصحاب رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وهَو يَ ُعمُّ َساِئَر أمَِّتهِ 
َر أُ } وقيل معنى (. َوَأْكَرُمَها َعَلى اهللِ  كنتم ُمْذ ُكْنُتْم : أي كنتم في اللَّْوِح اْلَمْحُفوِظ ، وقيل { مٍَّة ُكْنُتْم َخي ْ

ُر أمَّةٍ : ، وقيَل  أي بالتَّوحيِد واتِّباِع { تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . الكاُف زائدةٌ ؛ أي أنْ ُتْم َخي ْ
ريعِة ،  َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر } الشَّ  .ْرِك والظُّلمِ أي عن الشِّ { َوتَ ن ْ

ُدوَن اهللَ تعالى باإلْيمان باهلِل وتصديِق ُرُسِلِه َوَرُسوِلِه صلى اهلل { َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى  أي تُ َوحِّ
ِد اهللَ تعالى ، ودليُل هذا التأويلِ  قَ ْوُلهُ  عليه وسلم ؛ ألنَّ َمن َكَفَر بالنَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم َلْم يُ َوحِّ

؛ أي لو َصَدَق اليهوُد والنصارى مع إْيمانِهم باهلل { َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْيراً لَُّهْم } : تَ َعاَلى 
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 .تعالى إْيَمانَهم بَنبيِِّه صلى اهلل عليه وسلم َلَكاَن َخْيراً َلُهْم ِمن اإلقامِة على ِدينهم
ُرَها َوَأْكَرُمَها َعَلى اهلِل : " أنَُّه قَاَل وعن النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم  أنْ ُتْم تُِتمُّوَن َعَلى َسْبِعْيَن أمٍَّة ؛ أنْ ُتْم َخي ْ

َها ِمْن َهِذِه األُمَِّة : " وقال صلى اهلل عليه وسلم " َعزَّ َوَجلَّ  " أْهُل اْلَجنَِّة ُعْشُروَن وِماَئُة َصفٍّ ، َثَمانُوَن ِمن ْ
: " إنَّ اْلَجنََّة ُمَحرََّمٌة َعَلى األَُمِم َحتَّى َتْدُخَلَها ُأمَِّتيوقال صلى اهلل عليه وسلم : وسلم  وقاَل صلى اهلل عليه

ا َهذ: ِر ؛ فَ يُ َقاُل َلُه ُأمَِّتي أمٌَّة َمْرُحوَمٌة ؛ إذا َكاَن يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ُأعِطَي ُكلُّ رَُجٍل ِمْن َهِذِه األُمَِّة رَُجالً ِمَن اْلُكفَّا
 " ِفَداُؤَك ِمَن النَّاِر 

نَ َعْم ؛ ُأمَّةُ أْحَمَد صلى اهلل عليه : يَا ُروَح اهلِل ؛ َهْل بَ ْعَد َهِذِه األُمَِّة ُأمٌَّة ؟ قَاَل : وقيل لعيَسى عليه السالم 
ِة أْنبيَاُء ؛ ي َ  ْرَضْوَن ِمَن اهلِل باْلَيِسْيِر ِمَن الرِّْزِق ؛ وسلم ُعَلَماُء ُحَكَماُء ُحَلَماُء ؛ أبْ َرار أْتِقَياُء َكأَن َُّهْم ِمَن اْلِعفَّ

ُهْم باْلَيِسْيِر ِمَن اْلَعَمِل ؛ يُْدِخُلُهُم اْلَجنََّة ِبَشَهاَدِة أْن َلَ إَلَه إَلَّ اهللُ   .َويَ ْرَضى اهللُ تَ َعاَلى ِمن ْ
ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن } : قولُُه َعزَّ َوَجلَّ  لمؤمنوَن َعْبُداهلِل ْبُن َساَلَم وَأصحابُه ، ؛ يعني أهَل الكتاب منهُم ا{ مِّن ْ

؛ أي الكافروَن الخارجوَن عن أمِر اهلل ، وهم { َوَأْكثَ ُرُهُم اْلَفاِسُقوَن } . وسائُر من أسلَم ِمن أهِل الكتاب
 .الذين َلْم ُيْسِلُموْا منُهم
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 ( 222)ُم اأْلَْدبَاَر ثُمَّ ََل يُ ْنَصُروَن َلْن َيُضرُّوُكْم ِإَلَّ َأًذى َوِإْن يُ َقاتُِلوُكْم يُ َولُّوكُ 

 
؛ أي لن َيِصُلوا إلى َضَررُكْم أي َُّها المسلموَن إَلَّ أْن يُؤذوُكم { َلن َيُضرُّوُكْم ِإَلَّ َأًذى } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

ُُ َوالتَّْحرِْيفُ ُعَزيْ ٌر اْبُن اهلِل ؛ َواْلَمِسْيُح اْبُن اهلِل ؛ َوثَاِلُث َثالَ : باللِّسان بقوِلهم  : وقال مقاتُل . َثٍة ؛ َواْلبَ ْه
ُرُهْم َعَمُدوْا إَلى : إنَّ رَُؤَساَء اْليَ ُهوِد ) َكْعُب ْبَن اأَلْشَرِف ؛ َوَأبُو رِاِفٍع ، َوأبُو يَاِسٍر ؛ َواْبُن ُصوريّا َوَغي ْ

{ َلن َيُضرُّوُكْم ِإَلَّ َأًذى } ِمِهْم ، فََأنْ َزَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ ُمْؤِمِنْيِهْم َكَعْبِداهلِل اْبِن َساَلٍم َوَأْصَحابِه فآذْوُهْم إلْسالَ 
 (.ُهْم فَ َتَتَأذْوَن بَهاأي باللَِّساِن ؛ يَ ْعِني َوِعْيداً وَطْعناً بَأْلِسَنِتِهْم َوُدَعاًء إَلى الضَّالََلِة وََكِلَمَة ُكْفٍر َتْسَمُعونَ َها ِمن ْ 

َهِزِمْيَن ؛ يعني َل { اتُِلوُكْم يُ َولُّوُكُم اأَلْدبَاَر ُثمَّ َلَ يُنَصُروَن َوِإن يُ قَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي يعطوُكم األدبَاَر ُمن ْ
جواُب الشرِط ، إَلَّ { ُثمَّ َلَ يُنَصُروَن } : َيْمنُعكم أحٌد من َسْبيُكْم إيَّاهم وقتِلُكم نفوَسهم ، وقوله تعالى 

المرسالت ]{َوَلَ يُ ْؤَذُن َلُهْم فَ يَ ْعَتِذرُوَن } : ألنَّها على النوِن كقولِه تعالى أنهُ استئناٌف ألجِل رأِس اآلِي ؛ 
: فاطر ]{َلَ يُ ْقَضى َعَلْيِهْم فَ َيُموتُوْا } : ُثمَّ ُهْم َل يُ ْنَصُروَن ، وقاَل في موضٍع آخَر : وتقديره [ 96: 

أي ........................ْبَع اْلَقِديَم فَ يَ ْنِطُق أَلْم َتْسَأِل الرَّ : قال الشاعُر . إذ لم يكن رأَس آيةٍ [ 96
 .فهو ينطق
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لَُّة َأْيَن َما ثُِقُفوا ِإَلَّ ِبَحْبٍل ِمَن اللَِّه َوَحْبٍل ِمَن النَّاِس َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمنَ  ُْ َعَلْيِهُم الذِّ ُْ ُضرَِب  اللَِّه َوُضرَِب
ُهْم َكانُوا َيْكُفُروَن ِبآيَاِت اللَِّه َويَ ْقتُ ُلوَن اأْلَْنِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ َذِلَك ِبَما َعَصْوا وََكانُوا َعَلْيِهُم اْلَمْسَكَنُة َذِلَك بِأَن َّ 

 ( 227)يَ ْعَتُدوَن 

 
لَُّة َأْيَن َما ثُِقُفواْ ِإَلَّ ِبَحْبٍل مَِّن اللَِّه َوَحْبٍل مِّنَ } : قوله عّز َوَجلَّ  ُْ َعَلْيِهُم الذِّ : ؛ معناُه { النَّاِس  ُضرَِب

بي أينما ُوِجُدوا أِخُذوا ُْ عليهم َمَذلَُّة القتِل والسَّ أي إَلَّ أن { ِإَلَّ ِبَحْبٍل مَِّن اللَِّه } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ُجِعَل
المسلميَن  أي عهٍد وأَماٍن وعقِد ِذمَّةِ { َوَحْبٍل مَِّن النَّاِس } : وقوله . يعَتِصُموا بعهِد اهلِل وهو اإلسالمُ 

 .إَلَّ أْن يَ ْعَتِصُموا بَحْبٍل ِمن اهللِ : وفي اآليِة اختصاٌر ؛ تقديرهُ . عليهم ؛ يؤدُّون إليهم الخراَج ليَؤمِّنوُهم
هُ قَ ْولُ . ؛ أي انصَرُفوا بغضٍب ؛ أي اْستَ ْوَجُبوُه ِمن اهلِل َعزَّ َوَجلَّ { َوبَآُءوا ِبَغَضٍب مَِّن اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُْ َعَلْيِهُم اْلَمْسَكَنُة } : تَ َعاَلى  لَِّة إلى ما { َوُضرَِب ؛ أي ُجِعَل عليهم زيُّ الفقِر والبُ ْؤِس حتَّى صاروا من الذِّ
َل يبلُغه أهُل ِملٍَّة بعَد أن كانوا ذوي ِعزٍّ وَيَساٍر وَمنَ َعٍة ، فترى الرجَل منهم عليه البُ ْؤُس والمسكنُة وأنه 

 .م يبَق لليهوِد منعٌة في موضٍع من المواضعَلَغِنيٌّ ، ول
انُوْا ذِلَك بَِأن َُّهْم َكانُواْ َيْكُفُروَن بِآيَاِت اللَِّه َويَ ْقتُ ُلوَن اأَلْنِبَيآَء ِبَغْيِر َحقٍّ ذِلَك ِبَما َعَصْوْا وَّكَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

لُّ والغضُب عليهم من اهلِل بكفرِ { يَ ْعَتُدوَن  ٍد صلى اهلل عليه وسلم والقرآِن ؛ أي ذلك الذُّ هم بَُمحمَّ
 .ورضاُهم بقتِل األنبياء بغير حقٍّ وعصيانِهم ومجاوزاِتهم الحدَّ 
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ُلوَن آيَاِت اللَِّه آنَاَء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن   ( 229)َلْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ُأمٌَّة قَاِئَمٌة يَ ت ْ

 
ُلوَن آيَاِت اللَِّه آنَآَء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن } :  قوله عّز َوَجلَّ  { لَْيُسوْا َسَوآًء مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب ُأمٌَّة َقآِئَمٌة يَ ت ْ

ا أْسَلَم َعْبُداهلِل اْبُن َساَلٍم ؛ َوثَ ْعَلَبُة ْبُن َسَعْيَة ؛ َوُأَسْيُد ْبُن َسْعَيَة ؛ : )؛ قال ابُن عبَّاس ومقاتُل  وأَسُد ْبُن َلمَّ
ُْ أْحَباُر اْليَ ُهوِد  ٍد إَلَّ أْشَرارُنا ، َلْو َكانُوْا ِمْن أْخَيارنَا َما : ُعبيٍد َوَمْن أْسَلَم ِمَن اْليَ ُهوِد ؛ قَاَل َما آَمَن بُمَحمَّ

 (.فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَةَ . ْم بِدْيٍن َغْيرِهِ َقْد َخِسْرُتْم ِحْيَن اْسَتبَدْلُتْم ِديْ َنكُ : تَ رَُكوْا ِدْيَن آبَائِِهْم ، ثُمَّ قَالُوْا َلُهْم 
مة َمن آَمَن ِمن أهِل الكتاب ، وَمن َلْم يُ ْؤِمنْ : وقيل  ا ذكَر اهللُ في اآلياِت المتقدِّ } : قال َعزَّ َوَجلَّ . َلمَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب } : تعالى  أي ليَس الفريقاِن سواًء ، وهذا َوْقٌف تَامٌّ ، ثم استأنَف قوَلهُ { َلْيُسوْا َسَوآًء 
: ، قال ( ُذو أمٍَّة قَائَِمٍة ؛ أْي ِذي َطرِيْ َقٍة قَائَِمةٍ : )وقال األخفُش . أي عادلٌة مستقيمةٌ مهتديةٌ { ُأمٌَّة قَآِئَمٌة 

 (.َواألُمَُّة الطَّرِيْ َقةُ )
ُلوَن آيَاِت اللَِّه آنَآَء اللَّْيِل } : ومعنى قولِه  َوُهْم َيْسُجُدوَن } ْقَرأوَن القرآَن في ساعاِت اللَّْيِل ، يعني ي َ { يَ ت ْ

األعراف ]{َوَلهُ َيْسُجُدوَن } : أي وُهْم ُيَصلُّوَن ؛ ألنَّ القرآَن َل يكوُن في السجوِد ، نظيرهُ قَ ْوُلُه تَ َعاَلى { 
. أي َصلُّواْ [ 60: الفرقان ]{لِلرَّْحَم اِن َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اْسُجُدوْا } : أي ُيَصلُّوَن ، وقَ ْولُُه تَ َعاَلى [ 706: 

قال ابُن مسعوٍد رضي . وإنَّما ذُكرت الصلواُت باسِم السجوِد ، ألن السجوَد ِنهايُة ما فيها من التواُضعِ 
األنَا واختلَف النُّحاة في واحِد . أراَد به ما بيَن المغرب والعشاءِ : وقيل (. أرَاَد بِه َصاَلَة الَعْتَمةِ : )اهلل عنه 

 .إنِّي مثل َنَحى وأْنَحى: وقال بعضُهم . أنَاءُ ِمْثُل َمَعاُء َوأْمَعاء: ؛ قال بعضُهم 
رين  ِمن أهِل الكتاب أمٌة قائمٌة وأخَرى غيُر : في اآليِة اختصاٌر وَحْذٌف ؛ تقديرُه : وقال بعُض المفسِّ

ٌم كقوِلهم و : قائمٍة ، وترَك األخرى اكتفاًء بذكِر أحِد الفريقين ؛ قالوا  أَكُلوِني : هذا فعٌل مجموع مقدَّ
يعني المؤمنين { َلْيُسوا َسَواًء } َتماُم الكالِم عند قوِله : وقال آخروَن . اْلبَ َراِغْيُث ، َوذَهُبوا أْصَحاُبكَ 

ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثَ ُرُهُم اْلَفاسِ } : والفاسقيَن ؛ ألن ِذكر الفريقين قد جَرى في قوِله  : آل عمران ]{ُقوَن مِّن ْ
، ووصَف المؤمنين [ 222: آل عمران ]{َلن َيُضرُّوُكْم ِإَلَّ َأًذى } : ثم َوَصَف الفاسقيَن فقال [. 220
 .اآليةُ { ُأمٌَّة َقآِئَمٌة } فقاَل 
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َهْوَن َعِن الْ  َراِت َوأُوَلِئَك ِمَن يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ ُمْنَكِر َوُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخي ْ
 ( 224)الصَّاِلِحيَن 

 
ا أْسَلَم َعْبُداهلِل ْبُن َساَلٍم َوَمْن َمَعُه ؛ : )؛ قال ابُن عباس { يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآلِخِر } : قوله عّز َوَجلَّ  َلمَّ

ُِ اْليَ ُهوُد  ُْ ِفْيِهْم َفِمْن َحقِّ ُكلِّ َما آَمَن بُمحَ : قَاَل ٍد إَلَّ أْشَرارُنَا ، فََأنَزَل اهللُ َهِذِه اآلَيَة ، إَلَّ أنَّها َوإْن نَ َزَل مَّ
قُوَن باهلِل وبالَبعِث بعَد الموتِ : ومعنى اآلية (. ُمْسِلٍم أْن َيُكوَن َعَلى َهِذِه الصَِّفة َويَْأُمُروَن } . ُيصدِّ

ٍد صلى اهلل عليه وسلم ، ؛ أي با{ بِاْلَمْعُروِف  َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر } تِّباِع ُمَحمَّ ُِ { َويَ ن ْ ؛ أي عن اتِّباع اْلِجْب
 .والطَّاُغوِت ومخالفِة النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم

َراِت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوأُْولَ اِئَك }  ؛ أي يُ َباِدرُوَن إلى الطاعاِت واألعَمال الصاِلحة ،{ َوُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخي ْ
 .؛ أي ِمن المؤمنين المخلصيَن وهم أبُو َبْكٍر َوُعَمُر وسائُر الصحابةِ { ِمَن الصَّاِلِحيَن 
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 ( 225)َوَما يَ ْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر فَ َلْن ُيْكَفُروُه َواللَُّه َعِليٌم بِاْلُمتَِّقيَن 

 
. ؛ أي فلن ُتْجَحُدوُه ، يعني ُتْجَزْوَن به وتُ ثَابُوَن عليهِ { فَ َلْن ُيْكَفروُه  َوَما يَ ْفَعُلوْا ِمْن َخْيرٍ } : قوله عّز َوَجلَّ 

بالياء فيهما { َوَما يَ ْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍر فَ َلْن ُيْكَفروُه } : قرأ األعمش ويحيى وحمزُة والكسائيُّ وحفص وخلُف 
وقرأ الباقون بالتَّاء فيهما على الخطاب  . {ِلِحيَن الصَّا} راجٌع إلى قولِه : وقيل . إخباراً عن األمَّة القائمةِ 

َر ُأمٍَّة } كقولهِ  ؛ أي عاِلٌم { َواللَُّه َعِليٌم بِاْلُمتَِّقيَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى [. 220: آل عمران ]{ُكْنُتْم َخي ْ
 .بأعماِلهم وثواب أعماِلهم
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ُهْم َأمْ  َواُلُهْم َوََل َأْوََلُدُهْم ِمَن اللَِّه َشْيًئا َوُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْن تُ ْغِنَي َعن ْ
(226 ) 

 
ُهْم َأْمَواُلُهْم َوَلَ َأْوََلُدُهْم مَِّن اللَِّه َشْيئاً } : قوله عّز َوَجلَّ  الذين  إنَّ : ؛ معناُه { ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َلْن تُ ْغِنَي َعن ْ

ُهْم أْمَواُلُهْم َوَلَ أْوََلُدُهْم ِمْن َعذاب اهلِل َشيئاً ،  ٍد والقرآن َلْن تُ ْغِني َعن ْ َوُأْولَ اِئَك َأْصَحاُب } َجَحُدوا بُمَحمَّ
 .؛ أي ُمِقْيُموَن دائمونَ { النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 
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ُْ َحْرَث قَ ْوٍم ظََلُموا َأنْ ُفَسُهْم فََأْهَلَكْتهُ َوَما َمَثُل َما يُ ْنِفُقوَن ِفي َهِذِه اْلَحيَاِة  نْ َيا َكَمَثِل رِيٍح ِفيَها ِصرٌّ َأَصاَب الدُّ
 ( 222)ظََلَمُهُم اللَّهُ َوَلِكْن َأنْ ُفَسُهْم َيْظِلُموَن 

 
نْ َيا َكَمَثِل رِ } : قوله عّز َوَجلَّ  ُْ َحْرَث قَ ْوٍم ظََلُموْا َمَثُل َما يُ ْنِفُقوَن ِفي َه اِذِه اْلَحيَاِة الدُّ يٍح ِفيَها ِصرٌّ َأَصاَب

َمَثُل ما ينفُق اليهوُد في اليهوديَّة على رؤساِئهم وعلَمائهم ، وما ينفُق أهُل : ؛ معناُه { َأنْ ُفَسُهْم فََأْهَلَكْتُه 
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َكَمَثِل رِيٍح } هم األوثاِن على أصناِمهم في تظاُهرهم على النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم وإهالِكهم ماَل أنفسِ 
ريٌح فيها صوٌت : الصَّرُّ : َصْوُت َلَهب النَّار الَِّتي ُتْحِرُق الزَّرَْع ، وقيل : الصِّرُّ : ويقال . بَ ْرٌد َشِدْيدٌ { ِفيَها 

 .ونارٌ 
ُْ َحْرَث قَ ْوٍم } : قوله تعالى  ِع حقِّ اهلِل ومن. بالكفِر والمعصيةِ { َأنْ ُفَسُهْم } أي زرَع قوٍم ظََلُموا { أَصاَب

نيا ، كذلك َمن ينفُق في غيِر طاَعة { فََأْهَلَكْتُه } عليهم  أي أْحَرقَ ْتُه الريُح فلم ينتفعوا منُه بشيٍء في الدُّ
نيا َوَما } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . اهلل َل ينتفُع بنفقتِه في اآلخَرة ، كما َل ينتفُع صاحُب هذا الزَّرِع ِمن َزْرِعِه في الدُّ

 .؛ بَمْنِع حقِّ اهلل فيه وكفِرهم ومعصيتهم{ َولَ اِكْن َأنْ ُفَسُهْم َيْظِلُموَن } ؛ بإهالِك َزْرِعِهْم ؛ { ُهُم اللَُّه ظََلمَ 
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َدِت اْلبَ ْغَضاُء ِمْن بَ  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ تَِّخُذوا ِبطَاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم ََل يَْألُوَنُكْم َخبَاًَل َودُّوا َما َعِنتُّْم َقدْ 
 ( 222)َأفْ َواِهِهْم َوَما ُتْخِفي ُصُدورُُهْم َأْكبَ ُر َقْد بَ ي َّنَّا َلُكُم اآْليَاِت ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعِقُلوَن 

 
ُِ اآليُة في {  ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َلَ تَ تَِّخُذوْا ِبطَاَنًة مِّن ُدوِنُكْم َلَ يَْألُوَنُكْم َخَباَلً } : قوله عّز َوَجلَّ  ؛ نزل

األنصار ؛ كانوا قد ظَاَهُروا اليهوَد حتى صاَر كأنَّ بيَنهم َنَسباً ، وكانوا يواصلونَهم ويُعاِطفونَهم حتى كان 
ٍد صلى اهلل عليه وسلم  الرجُل من األنصار يتزوَّج فيهم فيختارُهم على قومِه ، فلما َجاَء اهللُ بُمَحمَّ

بَغَضُهْم اليهوُد ، وكان األنصاُر ُيخالطونَهم وُيشاوروَنهم ، كما كانوا يفعلوَن قبَل  واإلسالُم وآَمَن األنصارُ 
 .اإلسالم للرِّضاعة والمصاهرِة التي كانُ بينهم ، فنَهى اهللُ األنصاَر بهذه اآليِة وما بعَدها

َخاصَُّتُه وأهُل ِسرِِّه الذيَن َيْسَتْبِطُنوَن : وبطَانَُة الرَُّجِل . َل تتَِّخُذوا َدَخالً من غيرِكم يعني اليهودَ : ومعناَها 
وا بذلك على جهِة التََّشبُِّه ببطانِة الثَّوب التي تَِلي ِجْلَد اإلنسان ُّ . أْمَرُه ، ُسمُّ } : في قوله ( ِمنْ )وحرُف

{ َلَ يَْألُوَنُكْم َخَباَلً } : َعاَلى قَ ْولُُه ت َ . لِلتَّْبيْيِن ؛ أي َل تتَّخذوا الذيَن هم أسافُل وأراذُل بطَانَةً { مِّن ُدوِنُكْم 
ُقوَن غايًة ، وَل يترُكوَن الجهَد في إلقاِئكم في الفساِد ، يقاُل  َما أَلْوُت ِفي اْلَحاَجِة ُجْهداً ؛ أي : أي َل يُ ب ْ

َُ على المصد( َخَباَلً )ما َقصَّْرُت ، ونصَب  ى إلى مفعولين ، وإن شئ ر ، على المفعول الثاِني ؛ ألنه يتعدَّ
َُ بَنزع الخافِض ؛ أي باْلَخَبالِ  رَُجٌل َخَبُل : اْلَفَساُد ، ومثلُه اْلَخَبُل أيضاً ؛ يقاُل : َواْلَخَباُل . وإن شئ

ُْ ِفي قَ ْوٍم ُمْؤِمِنْيَن َكانُوا ُيَصاِفُحوَن : )وقال مجاهُد . أي اْلُجُنونُ : الرَّأِي ؛ فَاِسُد الرَّأي ؛ واَلْنِخَباُل  نَ َزَل
 (.اِفِقْيَن وُيَخاِلُطوُهْم ؛ فَ نَ َهاُهُم اهللُ َعزَّ َوَجلَّ َعْن ذِلكَ اْلُمنَ 

ُُ في اللُّغة { َودُّواْ َما َعِنتُّْم } : قوله عّز َوَجلَّ  ُة ، : ؛ أي َتَمنُّوا إْثَمُكْم َوُضرَُّكْم َوَهالََكُكْم ، والَعَن اْلَمَشقَّ
بالتذكير ؛ ( َقْد َبَدأ اْلبَ ْغَضاءُ ِمْن أفْ َواِهِهمْ : )وقرأ عبُداهلل . مسَلكِ أَكَمٌة َعُنوٌت ؛ أي طويلٌة شاقَُّة ال: يقاُل 

م الفعِل ؛ وألن معنى اْلبَ ْغَضاِء  ؛ أي قد { َقْد َبَدِت اْلبَ ْغَضآُء ِمْن َأفْ َواِهِهْم } : قوله تعالى . اْلبُ ْغضَ : لتقدُّ
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؛ أي وما ُيْضِمُروَن في { َما ُتْخِفي ُصُدورُُهْم َأْكبَ ُر وَ } َظَهَرِت العداوُة من ألسَنِتهم بالشَّتم والطَّعِن ، 
ا أظهُروا لكم ؛ أي { َقْد بَ ي َّنَّا َلُكُم اآليَاِت } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . قلوبهم من القتِل لو َظفَُّروا بكم أْعَظُم ِممَّ

 .؛ اْلَعُدوَّ ِمَن اْلَوِليِّ { ْعِقُلوَن ِإْن ُكْنُتْم ت َ } أخبرنَاكم بما أْخَفوا وأْبَدوا بالدَلَلِت والعاَلماِت ، 
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ا َوِإَذا َخَلْوا َعضُّوا َعَلْيُكُم َها َأنْ ُتْم ُأوََلِء ُتِحبُّونَ ُهْم َوََل ُيِحبُّوَنُكْم َوتُ ْؤِمُنوَن بِاْلِكَتاِب ُكلِِّه َوِإَذا َلُقوُكْم قَاُلوا آَمنَّ 
 ( 222)ْيِظُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر اأْلَنَاِمَل ِمَن اْلَغْيِظ ُقْل ُموُتوا ِبغَ 

 
؛ أي أنُتْم يا هؤَلِء المؤمنين ُتِحبُّوَن اليهوَد الذين { َهآَأنْ ُتْم ُأْوَلِء ُتِحبُّونَ ُهْم َوَلَ ُيِحبُّوَنُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

{ َوَلَ ُيِحبُّوَنُكْم } هرِة والرَّضاع والقرابَة والِجوار ، نَ َهْيُتُكْم عن ُمَباطََنِتِهْم لألسباب التي بيَنكم من المصا
رين ُهْم ؛ أي : معناُه : وقَاَل بعُضهم . ِلَما بينكم وبيَنهم من ُمخالفِة الديِن ، هذا قوُل أكثِر المفسِّ َّ ُتِحبُّوَن

قَ ْوُلهُ . إلى الُكْفِر وهو اْلَهالكُ  تريدون َلُهُم اإلسالَم وهو خيُر األشياء ، وَل ُيِحبُّوَنُكْم ألنَّهم َيْدُعوَنُكمْ 
؛ أي تؤمنوَن بالتَّوراِة واَلْنجيل وسائِر ُكُتب اهلِل ، وَل يؤمنون ُهم { َوتُ ْؤِمُنوَن بِاْلِكَتاِب ُكلِِّه } : تَ َعاَلى 

 .بذلك ُكلِِّه ، يعني َل يؤمنوَن بكَتابُكمْ 
ٍد أنهُ { ا َوِإَذا َلُقوُكْم قَالُوْا آَمنَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ يعني ُمَناِفِقي أهِل الكتاب ، إذا َلُقوُهْم قاُلوا آَمنَّا بُمَحمَّ

نَ ُهْم ؛ { َوِإَذا َخَلْوْا } َرُسوٌل َصاِدٌق فيما يقوُل ،  ؛ أي { َعضُّوْا َعَلْيُكُم األَنَاِمَل ِمَن اْلَغْيِظ } ؛ ِفْيَما بَ ي ْ
روَن من اْئِتاَلِفُكْم وإصالِح ذاِت بيِنكم ، وهذا مثٌل َضَربَُه اهللُ أطراَف األصابِع ِمن اْلَحْنِق عليُكم ِلَما ي

ِة عداوِة اليهود للمؤمنينَ  ها: وواحد األنَاِمِل . ِلِشدَّ ُقْل ُموتُواْ } قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . أْنُمَلٌة بفتِح الميم وضمِّ
يجاب َلَماُتوْا ُكلُُّهْم ِمن ساعِتهم ، ؛ ليَس على طريِق اإليجاب ؛ ألنه لو كاَن على طريق اإل{ ِبَغْيِظُكْم 

ٍد صلى اهلل عليه وسلم وأصحابهِ : لكنَّ معناُه  قوله . َتُموتُوَن بغيِظكم وَل تبلغوَن أَمانِيَُّكْم من قَ ْهِر ُمَحمَّ
. غير ذلك؛ أي عاِلٌم بما في القلوب من البُ ْغِض والعداوِة و { ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر } : تعالى 

ُروا " َلَ َتْسَتِضْيُئوا بنَار اْلُمْشرِِكْيَن : " وفي الحديِث عِن الّنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم أنَُّه قَاَل  أي َل َتْسَتِشي ْ
 .المشركيَن في شيٍء من أمورُكم
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ُقوا ََل َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشْيًئا ِإنَّ ِإْن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإْن ُتِصْبُكْم َسيَِّئٌة يَ ْفَرُحوا ِبَها وَ  ِإْن َتْصِبُروا َوتَ ت َّ
 ٌَ  ( 270)اللََّه ِبَما يَ ْعَمُلوَن ُمِحي

 
بالياِء ، : ؛ قرأ السلمي { ِإن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإن ُتِصْبُكْم َسيَِّئةٌ يَ ْفَرُحوْا ِبَها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

إْن ُتِصْبُكْم أيُّها المؤمنون َحَسَنةٌ بظُهورُكم على عدوِّكم وَغَلَبِتُكْم َلُهْم أو الغنيمِة والخَصب : ومعنى اآليِة 
َتُسْؤُهْم تِْلَك الحسنةُ ؛ أي ُتْحزِنُ ُهْم ؛ يعني اليهوَد ، وإن ُتِصْبُكْم ِمْحَنٌة من جهِة أعَدائكم وَنْكَبٌة أو َجْدٌب 

 .يُ ْعَجُبوا بها
ُقوْا } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ  ُقوا معصيَة اهلِل { َوِإن َتْصِبُروْا َوتَ ت َّ ؛ أي وإن تصبُروا على أذى اليهود والمنافقين وتَ ت َّ

ِإنَّ اللََّه } ؛ أي َل يضرُّكم احتياُلهم إليقاِعكم في الهالِك ، { َلَ َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشْيئاً } وَتخافوا ربَّكم ، 
 ٌَ  .؛ أي أحاَط ِعْلُمُه وقدرُته بأعماِلكم وبأعماِلهم{  ِبَما يَ ْعَمُلوَن ُمِحي

وقرأ . بكسِر الضَّاد والتخفيِف ، وهو َجْزٌم على جواب الجزاء( َلَ َيِضرُْكمْ : )قرأ أبو عمٍرو وابُن كثير 
اك  أنَُّه َسِمَع : َكَساِئيِّ وذكَر الُقرَّاُء عِن ال. بالضمِّ وجزِم الراء ؛ ِمن َضاَر ُيَضاُر َيُضورُ ( َلَ َيُضرُْكمْ : )الضحَّ

َفُعِني َوَلَ َيُضورُِني: بَ ْعَض أْهِل اْلَعالَِيِة يَ ُقوُل  من َضرَّ َيِضرُّ : وقرأ الباقوَن بضمِّ الضاِد وتشديد الرَّاء . َلَ يَ ن ْ
ُِ ( َيْضُررُْكمْ )أنُه أراَد الجزَم ؛ وأصلُه : وجهان ؛ أحُدهما ( َيُضرُُّكمْ )وفي رفِع . َضّراً  الراُء في الراِء ،  فُأدغم

ُ الراُء األخيرُة اتِّباعاً ألقرب الحركات إليها وهي الضَّاُد  ُة الراء األُولى إلى الضَّاِد ، وُضمَّ ونُقلُ ضمَّ
وإْن َتْصبُروا فليَس : ، وُيضمر الفاَء فيه ؛ تقديرُه ( لَْيسَ )بمعنى ( َلَ )أنَّ : طلباً للمشاَكَلِة ، والوجهُ الثاِني 

ُر َوالضَّرُّ َوالضََّرُر بمعنًى واحٍد ؛ قال اهللُ تعالى َيُضرُّكُ  َر } : ْم ، َوالضَّي ْ وقال [ 50: الشعراء ]{قَاُلوْا َلَ َضي ْ
ٌَ )وقَ ْولُُه تَ َعاَلى [. 62: اَلسراء ]{َوِإَذا َمسَُّكُم اْلضُّرُّ } :  قرأ . أي عاِلمٌ ( إنَّ اهلل بَما تْعَمُلوَن ُمِحي

 .وقرأ الباقون بالياءِ . اءالحسُن واألعمش بالتَّ 
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 ( 272)َوِإْذ َغَدْوَت ِمْن َأْهِلَك تُ بَ وُِّئ اْلُمْؤِمِنيَن َمَقاِعَد لِْلِقَتاِل َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم 

 
؛ قال { َسِميٌع َعِليٌم َوِإْذ َغَدْوَت ِمْن َأْهِلَك تُ بَ وِّىُء اْلُمْؤِمِنيَن َمَقاِعَد لِْلِقَتاِل َواللَُّه } : قوله عزَّ َوَجلَّ 

َغَدا َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِمْن َمْنِزِل َعاِئَشَة َيْمِشي َعَلى رْجَلْيِه إَلى أُحٍد ، : " مجاهُد والكلبيُّ 
ا َسِمَع َوَصفَّ أْصَحاَبُه لِْلِقَتاِل َكَما َيُصفُُّهْم لِلصَّاَلِة ، َوَذِلَك أنَّ اْلُمْشرِِكْيَن نَ َزُلوْا بُأُحٍد  يَ ْوَم اأَلرِْبَعاِء ، فَ َلمَّ

يَا َرُسوَل اهلِل ؛ أِقْم باْلَمِديْ َنِة : َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم بنُ ُزوِلِهْم اْسَتَشاَر أْصَحاَبهُ ؛ فَ َقاَل أْكثَ ُرُهْم 
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َنا قَاتَ َلُهُم الرَِّجاُل ِفي ُوُجوِهِهْم  َلَ َتْخُرْج إَلْيِهْم ، فَإْن أقَاُموْا ُهَناَك أقَاُموْا ِفي َشرِّ َمْجِلٍس ، َوإنْ  َدَخُلوْا إَلي ْ
َياُن باْلِحَجارَِة ِمْن فَ ْوِقِهْم َورََجُعوْا َكَما َجاُءوْا ، فَأْعَجَب َرُسوُل اهلِل صلى  اهلل عليه َوَرَماُهُم النَِّساَء َوالصِّب ْ

َل اهلِل ؛ أْخُرْج بَنا إَلى َهُؤََلِء األْكَلب َلَ يَ َرْوَن أنَُّه َجبُ نَّا يَا َرُسو : بَ ْعُض الصََّحاَبِة : َوقَاَل . وسلم َهذا الرَّأيَ 
ُهْم َوَضُعفاً  ْعَماُن ْبُن َماِلٍك األَْنَصاريُّ فَ َقاَل . َعن ْ يَا َرُسوَل اهلِل ؛ َلَ َتْحِرْمِني اْلَجنََّة ، فَ َوالَِّذي بَ َعَثَك : وَأتَاُه الن ُّ

بأنِّي أْشَهُد أْن َلَ إَلَه إَلَّ اهللُ َوأنِّي َلَ أِفرُّ ِمَن الزَّْحِف : قَاَل " ِبَم ؟ : " اْلَجنََّة ، فَ َقاَل َلهُ  باْلَحقِّ نَبيّاً أَلْدُخَلنَّ 
َُ : " ، فَ َقاَل   ". فَ ُقِتَل يَ ْوَمِئٍذ َشِهْيداً " َصَدْق

ُُ ِفي َمَناِمي أنَّ ِفي ذُ : " فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم  ُُ إنِّي َقْد رََأْي ْلتُ َها َهزِْيَمًة ، ورَأْي بَاَبَة َسْيِفي ثَ َلماً فَأوَّ
ُُ اْلُخُروَج إَلْيِهْم ، فَإْن رََأيْ ُتْم أ َنٍة فََأوَّْلتُ َها اْلَمِديْ َنَة ، َفَكِرْه ْن تُِقْيُموا باْلَمِديْ َنِة أنِّي أْدُخُل َيِدي ِفي ِدرٍْع َحِصي ْ

َها َوَتْدُعوُهْم ، فَإْن أقَاُموا أقَاُموا عَ  وََكاَن صلى اهلل عليه " َلى َشرِّ ُمَقاٍم ، َوإْن َدَخُلوْا الَمِديْ َنَة قَاتَ ْلَناُهْم ِفي ْ
ْن فَا تَ ُهْم يَ ْوُم َبْدٍر وسلم يُ ْعِجُبهُ أْن َيْدُخُلوْا اْلَمِديْ َنَة فَ يُ َقاتَ ُلوْا ِفي اأَلزقَِّة ، فَ َقاَل رَجاٌل ِمَن اْلُمْسِلِمْيَن ِممَّ

َهاَدَة يَ ْوَم ُأُحٍد  َوَأراَد اهللُ  ُأْخُرْج بَنا إَلى أْعَدائَِنا يَا َرُسوَل اهلِل ، َفَكرَِه اْلُخُروَج إَلْيِهْم َوأَمَر بَتْبِوَئِة : َلُهْم الشَّ
ْم يَ َزاُلوْا بَرُسوِل اهلِل فَ لَ  -َواْلَمَقاِعُد ِهَي اْلَمَواِطُن َواأَلَماِكُن  -اْلَمَقاِعِد لِْلِقَتاِل إَلى أْن يُواِفيَ ُهُم اْلُمْشرُِكوَن 

ِدَم صلى اهلل عليه وسلم َيُحثُّوَنُه َعَلى ِلَقاِئِهْم َحتَّى َدَخَل بَ ْيَتُه ، فَ َلبَس ََلَمَتُه َوَعَزَم َعَلى اْلُخُروِج ، فَ نَ 
ُر َعَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : اْلُمْسِلُموَن َوقَالُوْا  َواْلَوْحُي يَْأتِْيِه ، فَ َقاُمواْ بْئَسَما َصنَ ْعَنا ؛ ُنِشي ْ

َُ يَا َرُسوَل اهلِل ، فَ َقاَل : َواْعَتذرُوْا إَلْيِه َوقَالُوْا  َلَ يَ ْنَبِغي ِلَنبيٍّ أْن يَ ْلَبَس ََلَمَتُه فَ َيَضَعَها َحتَّى : " اْصَنْع َما رََأْي
 " يُ َقاِتَل 

، فخرَج رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم يوَم وكان قد أقاَم المشركون بُأُحٍد يوَم األربعاء والخميِس 
اَل سنَة  ُِ من النِّصف من َشوَّ َعب ِمن ُأُحٍد يوَم السب الجُمعة بعدما صلَّى بأصحابِه الجمعَة ، فأصبَح بالشِّ

َأْهِلَك َوِإْذ َغَدْوَت ِمْن } : ثالٍث من الهجرِة ، وكان ِمْن أمِر حرب ُأُحٍد ما كاَن ؛ فذلك قولُه َعزَّ َوَجلَّ 
أي واذُكر إذ َغَدْوَت ِمْن أْهِلَك ؛ ِمْن ِعْنِد أْهِلَك من المدينِة تُ َهيُِّئ { تُ بَ وِّىُء اْلُمْؤِمِنيَن َمَقاِعَد لِْلِقَتاِل 

ُْ َهِذِه اآليَُة ِفي يَ ْوِم اأَلْحَزاب ؛ : )وقال الحسُن . للمؤمنيَن مواضَع للحرب لقتاِل المشركين يوَم ُأُحدٍ  نَ َزَل
َها َقرِْيٌب ِمَن اْلَمِديْ َنةِ : ْكَلُب األَ   (.َمْوِضٌع ِمن ْ
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ِل اْلُمْؤِمُنوَن  ُْ طَاِئَفتَاِن ِمْنُكْم َأْن تَ ْفَشاَل َواللَُّه َوِلي ُُّهَما َوَعَلى اللَِّه فَ ْلَيتَ وَكَّ  ( 277)ِإْذ َهمَّ

 
ُْ طَّآئَِفَتاِن ِمنُكْم َأن ت َ } : قوله عزَّ َوَجلَّ  ؛ أي أن َتْجبَ َنا َوَتْضَعَفا َويَ َتَخلََّفا عن { ْفَشالَ َواللَُّه َوِلي ُُّهَما ِإْذ َهمَّ

بَ ُنو َسَلَمَة من الخزرَِج ؛ وبَ ُنو حارثَة من األوِس ، وكانوا َجَناَحي : رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهم 
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في تسَعمائٍة : في ألِف رجٍل ، وقيل  العسَكِر ، وذلَك أنَّ َرسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم خرَج إلى أُحدٍ 
ا بلُغوا إلى بعِض الطريق اعتزَل عبُداهلل  وخمسيَن رُجالً ، وقد َوَعَد أصحابَُه بالنصِر والفتِح إْن صبُروا ، فلمَّ

فَ َتبَعُهْم َعاَلَم نَ ْقُتُل أوَلَدنا وأنفَسنا ، : بُن أبي َسلوٍل بثُ ُلِث الناِس ورجَع بهم ، فرجَع في ثالِثمائٍة ؛ وقال 
ُْ بَ ُنو : أْنُشدُُكْم اهللَ في نبيِّكم وأنفِسكم ، فقال عبُداهلل : أبو جابُر وقاَل  َلْو نَ ْعَلُم ِقَتاَلً َلت ََّبعَناُكْم ، َوَهمَّ

 َسَلَمَة َوبَ ُنو َحارَثَة باإلنصراِف معُه ، فَ َعَصَمُهْم اهللُ تعالى ولم ينصرُفوا ، وَمَضوا مع رسوِل اهلل صلى اهلل
َرهم اهللُ تعالى عظيَم ِنعَمتِه فقاَل  َُ اهللُ قلوَبهما فلم يرِجَعا ، فذكَّ ُْ طَّآِئَفتَاِن } : عليه وسلم َوثَ بَّ إْذ َهمَّ

 .أي حاِفُظهما وناصُرهما{ ِمنُكْم َأن تَ ْفَشالَ َواللَُّه َوِلي ُُّهَما 
َه اَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموْا ِفي رَبِِّهْم } : عالى ؛ ألنَّ الطائفَة جمٌع كقولِه ت( َوِلي ُُّهمْ : )وقرأ ابن مسعود 

ِل اْلُمْؤِمُنوَن } ، [ 22: الحج ]{ َواهلِل َما َسرَّنَا : )قال جابُر بن عبِداهلل . ؛ في أمورهم{ َوَعَلى اللَِّه فَ ْلَيتَ وَكَّ
ِذي َهَمْمَنا بِه ؛ َوَلَقْد أْخبَ َرنَا اهللُ تَ عَ  َّ ّّ  (.اَلى أنَّهُ َولِي َُّناأنَّا َلْم نَ ُهمَّ باّل
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 ( 279)َوَلَقْد َنَصرَُكُم اللَُّه بَِبْدٍر َوَأنْ ُتْم َأِذلٌَّة فَات َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 

 
َة : َبْدٌر . {َوَلَقْد َنَصرَُكُم اللَُّه بَِبْدٍر َوَأنْ ُتْم َأِذلٌَّة } : قوله عزَّ َوَجلَّ  والمدينِة وهو من اسُم موضٍع بين مكَّ

باَلِد َغَفار ، كان وقعُة بدر أوََّل ِقَتاٍل قاتَلُه رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم بنفِسه ، وجملُة مغازي رسوِل 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ستٌة وعشروَن َغْزَوٍة ، وكان غزوُة بدر الخامسَة منُهنَّ ؛ قاتَل رسوُل اهلل صلى اهلل 

شَر غزوٍة منُهنَّ َبْدٌر الكبَرى ؛ وأُحُد ؛ والخندُق ، وغزوُة بني ُقريَظَة ؛ وغزوُة بني عليه وسلم في أحَد ع
 .اْلُمْصطَِلِق ؛ وغزوُة بني َلْحيَاَن ؛ وخيبُر والفتُح ؛ وُحنَ ْيُن ؛ والطائُف ؛ وتَ ُبوكُ 

جرِة على رأِس تسعَة فأمَّا بدٌر الكبرى فكانُ يوَم الجُمعة السابَع عشَر من رمضاَن سنة اثنتين ِمن اله
اَل سنَة ثالٍث ، والخندُق وبني . عشَر شهراً من هجرِة النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم وغزوةُ ُأحٍد في شوَّ

 ، ٍُّ ال سنَة أربٍع ، وبني اْلَمْصطَِلِق وبني َلْحَياَن في شعباَن سنَة خمٍس ، وخيبُر سنَة ِس ُقريظَة في شوَّ
ال سنة َثمانٍ  والفتُح في رمضاَن سنة َثماٍن ، فأوَُّل غزوٍة غَزاها بنفسِه وقاتَل فيها . وُحنين والطائُف في شوَّ

 .بدٌر الكبرى ، وآِخُرها تبوُك ، وكانُ َسَرايَاُه ِستّاً وثالثيَن َسرِيَّةً 
ذلَك أنَّ المسلمين كانوا وأنتم قليٌل في العدِد ، و { َوَلَقْد َنَصرَُكُم اللَُّه بَِبْدٍر َوَأنْ ُتْم َأِذلٌَّة } : ومعنى اآليِة 

ثالَثمائٍة وثالثَة عشَر رُجالً ، كان المهاجرون منهم سبعًة وسبعين ، ومن األنصار مائتين وستَّة وثالثين ، 
وكان عليٌّ رضي اهلل عنه صاحَب رايِة رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وسعُد بن معاٍذ صاحَب راية 
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؛ أي { فَات َُّقوْا اللََّه َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن } : قوله َعزَّ َوَجلَّ . ائة ونيِّفاً األنصار ، وكان عدُد الكفَّار تسَعم
َعِم التي أنعَمها اهللُ عليكم  .أطيعوُه فيما يأمرُكم لتقوموا بُشكِر الن ِّ
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َزِليَن ِإْذ تَ ُقوُل لِْلُمْؤِمِنيَن َأَلْن َيْكِفَيُكْم َأْن يُِمدَُّكْم رَبُُّكْم بَِثاَلثَِة   ( 274)آََلٍف ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمن ْ

 
؛ {  ِإْذ تَ ُقوُل لِْلُمْؤِمِنيَن َأَلْن َيْكِفيُكْم َأن يُِمدَُّكْم رَبُُّكْم ِبَثالََثِة َءاََلٍف مَِّن اْلَمالِئَكِة ُمنَزِلينَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

أُحٍد بعَد انصراِف عبِداهلل بن أبي سلوٍل  وذلك أنَّ أصحاَب رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم كانوا يومَ 
َعِماَئٍة ؛ وكان المشركوَن ثالثَة آَلٍف ، فقال رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم : بثُ ُلِث الناِس  أَلْن : " َسب ْ

َماِء  َزِلْيَن ِمَن السَّ قرأ الحسُن ومجاهد وابُن عامر " َيْكِفَيُكْم أْن يُِمدَُّكْم رَبُُّكْم بَثالَثَِة آََلٍف ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمن ْ
 .بالتشديِد ، وقرأ الباقوَن بالتخفيفِ ( ُمنَ زَِّلْينَ )
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ُقوا َويَْأُتوُكْم ِمْن فَ ْورِِهْم َهَذا يُْمِددُْكْم رَبُُّكْم ِبَخْمَسِة آََلٍف ِمَن اْلَماَلئِ  ِميَن بَ َلى ِإْن َتْصِبُروا َوتَ ت َّ َكِة ُمَسوِّ
(275 ) 

 
ُقواْ َويَْأُتوُكْم مِّن فَ ْورِِهْم َه اَذا يُْمِددُْكْم رَبُُّكْم ِبَخْمَسِة َءاََلٍف مَِّن } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ  بَ َلى ِإن َتْصِبُروْا َوتَ ت َّ

ِميَن  تصديٌق لوعِد اهلِل تعالى ، وقوِل رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه ( بَ َلى: )؛ معنى قولِه { اْلَمالِئَكِة ُمَسوِّ
ُقوْا } لعدوِّكم مع نبيِّكم { بُروْا َتصْ } وسلم ،  ة ِمن وجههم هذا ؛ { َويَْأُتوُكْم } مخالَفَتُه { َوتَ ت َّ } أهُل مكَّ

ِميَن  باألحمِر : أي ُمَعلَِّميَن بالصوِف األبَيِض ، وقيل { يُْمِددُْكْم رَبُُّكْم ِبَخْمَسِة َءاََلٍف مَِّن اْلَمالِئَكِة ُمَسوِّ
ماء ُمَعلَِّمْيَن بهذه العالمةِ في نواِصي الخيل وأذنابه ويجوُز أن يكون معنى . ا ؛ أي بّين َلُهْم ِمَن السَّ

ِمينَ ) ِمْينَ )ومن قرأ . ُمْرَسِلْيَن من اإلَساَمِة وهَي اإلرسالُ ( ُمَسوَّ ُموا خيوَلهم( ُمَسوِّ  .بكسر الواو فألنَّهم َسوَّ
ُموْا ؛ فَإنَّ اْلَمالَِئَكَة َقْد : " صحابِه يوَم أُحٍد وقد روَي عن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنُه قاَل أل َتَسوَّ

ُْ بالصُّوِف اأَلبْ َيِض ِفي َقالَِنِسِهْم َوَمَغاِفِرِهْم  َم َكاَن َعَلى اْلَمالَِئَكِة يَ ْوَم َبْدر ِسْيَماُء : )وقال قتادُة " َتَسوَّ
ُْ يَ ْوَم َبْدر ِسْيَماُء اْلَماَلِئَكِة َعَماِئَم بْيٍض َمْرِخيٍَّة : )اس وقال ابُن عبَّ (. اْلِقَتاِل ، وََكانُوْا َعَلى َخْيٍل بُ ْلقٍ  َكاَن

ُْ َعَلْيِهُم : )، قاَل ( َعَلى أْكَتاِفِهمْ  ُهْم ، َوَلْو َصبَ ُروْا لَنَ َزَل َوَلْم َيْصبِر اْلُمْؤِمُنوَن يَ ْوَم أُحٍد لِْلِقَتاِل إَلَّ قَِلْيٌل ِمن ْ
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قرأ ابُن كثير وأبو (. ْم َما َوَعَدُهُم اهللُ ، َوَلِكن َُّهْم َلْم َيْصبُروْا ، فَ َلْم تَ ْنِزْل َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَكةُ اْلَمالَِئَكُة َوَأتَاهُ 
ِمْينَ : )عمٍرو وعاصُم   .بكسر الواو ، وقرأ الباقوَن بالفتحِ ( ُمَسوِّ
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 ( 276)قُ ُلوُبُكْم ِبِه َوَما النَّْصُر ِإَلَّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه اْلَعزِيِز اْلَحِكيِم  َوَما َجَعَلُه اللَُّه ِإَلَّ ُبْشَرى َلُكْم َولَِتْطَمِئنَّ 

 
؛ أي ما جعَل اهللُ إمدادَكم بالمالئكِة { َوَما َجَعَلُه اللَّهُ ِإَلَّ ُبْشَرى َلُكْم َوِلَتْطَمِئنَّ قُ ُلوبُُكْم ِبِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

. نَّ قلوُبكم بِه ، فال َتْجَزْع من كثرِة عدِدهم وقلَّة عددِكم حتى تَ ْثُبُتوا ألعداِئكمإَلّ بشارًة لكم ؛ ولتطمئِ 
؛ أي وإْن أمدَّكم بالمالئكِة وقوَّى قلوَبكم ، { َوَما النَّْصُر ِإَلَّ ِمْن ِعنِد اللَِّه اْلَعزِيِز اْلَحِكيِم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

أي اْلَمِنْيِع في ُسْلطَانِِه ، { ِمْن ِعنِد اللَِّه اْلَعزِيِز اْلَحِكيِم } ِه ، ولكنَُّه فليَس النصُر لكثرِة العدد وِقلَّتِ 
 .اْلَحِكيِم في أْمرِهِ 

قال . وفي اآليِة بياُن أنَّ اإلنساَن َل يستغني في حاٍل من األحواِل عن اهلل وإْن َكثُ َر عدُده واجتمَع مالُه
ْم يُ َباِشُرواْ اْلِقَتاَل إَلَّ يَ ْوَم َبْدٍر ، فََأمَّا َما ِسَوى ذِلَك فَإن ََّها َتْحُضُر الصَّفَّ إنَّ اْلَمالَِئَكَة لَ : )ابُن عبَّاس 

رين (. َوُتَكث ُِّرُه َوَلَ تُ َقاِتلُ  َعثُوا إَلّ بالبَشارَِة ، فلو : وقال بعُض المفسِّ إنَّ المالئكَة لم تقاتْل أصالً َوَلْم يُ ب ْ
إنَّ : وقال بعُضهم . واحٌد يكفيهم ، كما فَ َعَل جبريُل عليه السالم يوَم لُوطٍ  بَ َعُثوا للقتاِل لكاَن ملكٌ 

 .المالئكَة كانُ تقاتُل وكان عالمُة ضربهم اشتعاُل النَّار في موضِع ضربهم ، واهللُ أعلمُ 
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َقِلُبوا َخائِبِ   ( 272)يَن ِليَ ْقَطَع َطَرفًا ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا َأْو َيْكِبتَ ُهْم فَ يَ ن ْ

 
ينصرَكم ليقتَل ويستأِسَر جماعًة من : ؛ معناهُ { ِليَ ْقَطَع َطَرفاً مَِّن الَِّذيَن َكَفُروْا َأْو َيْكِبتَ ُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َقِطعِ { فَ َينَقِلُبوْا َخآئِِبيَن } الذيَن كفُروا بنقِضهم ذلَك أو بَهْزِمِهْم ،  َقِلبْيَن ُمن ْ . ْيَن عن آماِلهم؛ أي فيرجعوا ُمن ْ
 ُُ } ولقد نصرَُكم اهللُ ببدٍر : ونظُم اآليِة . هو اْلَوَهُن في القلب ، وُيْصَرُع المرُء على وجهِه ألجله: َواْلَكْب

يُّ . أي لكي يُ ْهِلَك طائفًة من الذين كفُروا{ ِليَ ْقَطَع َطَرفاً مَِّن الَِّذيَن َكَفُروْا  دِّ  ِليَ ْهِدمَ : )معناُه : وقال السُّ
ُعوَن َوُأِسَر ِمن ْ  ُعونَ رُْكناً ِمْن أرَْكاِن اْلُمْشرِِكْيَن باْلَقْتِل َواأَلْسِر ، فَ ُقِتَل ِمْن َساَداتِِهْم يَ ْوَم َبْدٍر َسب ْ  (.ُهْم َسب ْ

ا كانوا يرُجون من الظََّفِر بكم{ فَ َينَقِلُبوْا َخآئِِبيَن } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى  َأْو } وقَ ْولُُه تَ َعاَلى . أي َلْم ينالُوا شيئاً ِممَّ
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(. يَ ْلَعنَ ُهمْ : )وقال السديُّ (. يُِغْيَظُهمْ : )، وقال النَِّضُر بن ُشميل ( أْو يَ ْهِزَمُهمْ : )قال الكلبيُّ { َيْكِبتَ ُهْم 
أصاب َكبَدُه ، َكَبَدُه ؛ إذا َرَماُه ف: ، يقال ( أْو َيْكبَدُهمْ : )وُقرئ في الشَّاذِّ (. يُ ْهِلَكُهمْ : )وقال أبو ُعبيدة 

فُ : واْلَمْكُبوُد   .اْلُمتَ َلهِّ
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بَ ُهْم فَِإن َُّهْم ظَاِلُموَن   ( 272)َلْيَس َلَك ِمَن اأْلَْمِر َشْيٌء َأْو يَ ُتوَب َعَلْيِهْم َأْو يُ َعذِّ

 
ب َ } : قوله عزَّ َوَجلَّ  ا { ُهْم فَِإن َُّهْم ظَاِلُموَن لَْيَس َلَك ِمَن اأَلْمِر َشْيٌء َأْو يَ ُتوَب َعَلْيِهْم َأْو يُ َعذِّ ؛ وذلك أنُه َلمَّ

َم  ُشجَّ النبي صلى اهلل عليه وسلم يَ ْوَم ُأُحٍد وُكِسَرْت رَبَاِعيَُّتُه ، َوقُِتَل سبعوَن من أصحابِه ، جعَل َيْمَسُح الدَّ
َوَهمَّ أن يلعَنهم " ُعوُهْم إَلى رَبِهْم َكْيَف يُ ْفِلُح قَ ْوٌم فَ َعُلوْا َهذا بَنبيِِّهْم ، َوُهَو َيدْ : " عن وجهِه وهو يقول 

ويلعَن الذين انصرُفوا مع عبِداهلل بن أبي َسلوٍل ، فأنزَل اهللُ هذه اآليِة ينَهاُه عن اللَّْعِن ، وبَ يََّن أنَّ َفالحُهم 
 .ليَس إليه وأنه ليَس له من األمِر شيٌء إَلّ أن يُ بَ لَِّغ الرسالَة وُيجاهَد حتى يظهَر الدينُ 

أْدَمى رَُجٌل ِمْن ُهذْيٍل يُ َقاُل َلُه َعْبُداهلِل ْبُن َقِمَئَة َوْجَه َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه : " ال عكرمُة وقتادة ق
ََ اهللُ َعَلْيِه تَ ْيساً فَ َنَطَحُه َحتَّى قَ ت َ  . َلهُ وسلم يَ ْوَم ُأُحٍد ؛ َفَدَعا َعَلْيِه َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َفَسلَّ

اهلل َشجَّ ُعْتَبُة ْبُن أبي َوقَّاٍص َوْجَه َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم وََكَسَر رُبَاِعيََّتهُ ؛ َفَدَعا َرُسوَل اهلِل صلى وَ 
اْلَحْوُل  َفَما َحاَل َعَلْيهِ : قَاَل " اللَُّهمَّ َلَ َيُحوُل َعَلْيِه اْلَحْوُل َحتَّى يَُموَت َكاِفراً : " عليه وسلم َعَلْيِه فَ َقاَل 

 .، فَأَنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَةَ " َحتَّى َماَت َكاِفراً 
ُْ رُبَاِعيَُّتُه ؛ َهمَّ أْن يَ ْلَعَن : )وقال الكلبيُّ  ا ُشجَّ َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم يَ ْوَم أُحٍد َوأِصْيَب َلمَّ

ُهْم َسَيُتوبُونَ  اْلُمْشرِِكْيَن َوَيْدُعو َعَلْيِهْم ، فََأنْ َزَل اهللُ َهِذهِ  يدلُّ عليِه ما رَوى أنُس (. اآلَيَة ِلِعْلِمِه أنَّ َكِثْيراً ِمن ْ
ا َكاَن يَ ْوَم أُحٍد ُشجَّ َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِفي قَ ْرِن َحاِجبِه ، وَُكِسَرْت رَبَاِعيَُّتهُ ، : أنه قاَل  َلمَّ

َم َوَرُسوُل َوُجِرَح ِفي َوْجِهِه ، َفَجَعَل َيْمَسُح الدَّ  َم َعْن َوْجِهِه ، َوَساِلُم َمْوَلى أبي ُحَذيْ َفَة يَ ْغِسُل َعْن َوْجِهِه الدَّ
ِم َوُهَو َيْدُعوُهْم إَلى رَِبهْم : " اهلِل صلى اهلل عليه وسلم يَ ُقوُل  " َكْيَف يُ ْفِلُح قَ ْوٌم َخضَُّبوْا َوْجَه نَبيِِّهْم بالدَّ

 .ةَ فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَ 
ا قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : وقال سعيُد بن المسيَّب  اْشَتدَّ َغَضُب اهلِل َعَلى َمْن أْدَمى : " َلمَّ

ُْ َعاِلَيٌة ِمْن قُ َرْيٍش َعَلى اْلَجَبِل ، فَ َقاَل عليه السالم  ِه َوَعَل ِّ َل فََأقْ بَ " َلَ يَ ْنَبِغي َلُهْم أْن يَ ْعُلونَا : " َوْجَه نَبيِّ
ٌَ ِمَن األَْنَصار َحتَّى أْهَبُطوُهْم ِمَن اْلَجَبِل ، َونَ َهَض َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم  ُعَمُر رضي اهلل عنه َوَرْه

َها اسْ إَلى َصْخَرٍة ِليَ ْعُلوَها َوَقْد ظَاَهَر بَ ْيَن ِدْرَعْيِن فَ َلْم َيْسَتِطْع ، َفَجَلَس َتْحَتُه طَْلَحُة ، فَ نَ َهَض َحتَّى  تَ َوى َعَلي ْ
 ". أْوَجَب طَْلَحةُ : " ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم 
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َلى ِمْن أْصَحاب َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َيْجذ ُْ ِهْنُد َوالنِّْسَوُة الالَِّتي َمَعَها يَُمث ِّْلَن باْلَقت ْ ْعَن َوَوقَ َف
َها َوْحِشيّاً ، َوبَ َقَرْت َعْن َكبِد َحْمَزَة رضي اهلل عنه اآلذاَن َواألُنُوَف َحتَّى اتََّخذْت ِهْنُد ِمْن ذِلَك قَ  اَلِئَد َوأْعَطت ْ

 ُْ ُْ ُثمَّ قَاَل ُْ َصْخَرًة ُمْشرَِفًة ؛ َفَصَرَخ َها ثُمَّ َعَل َها ؛ فَ َلْم َتْسَتِطْع فَ َلَفَظت ْ  : َفالََكت ْ

(0/0) 

 

َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض يَ ْغِفرُ  ُب َمْن َيَشاُء َواللَُّه َغُفوٌر رَِحيٌم  َولِلَِّه َما ِفي السَّ  ( 272)ِلَمْن َيَشاءُ َويُ َعذِّ

 
َماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض } : قوله عزَّ َوَجلَّ  ؛ أي لُه جميُع ما فيهم من الخالئِق ؛ كلُّهم { َوللَِّه َما ِفي السَّ

بُ } عباُد اهلل وفي ُمْلِكِه ،  ؛ على الذنب الصغير إذا أصرَّ على ذلَك ، { َمن َيَشآُء  يَ ْغِفُر ِلَمن َيَشآُء َويُ َعذِّ
؛ في َقبوِل توبَتهم ، وتأخيِر العذاب عنهم ، وإنَّما ختَم اهلل هذه الصفَة بالمغفرِة { َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيٌم } 

 .الرحمُة والمغفرةُ والرحمِة ؛ ألنه وإْن كان على التعذيب قادراً ، لكن الغالُب على أمرِه ما يريُد بَخْلِقِه 

(0/0) 

 

 ( 290)يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَْأُكُلوا الرِّبَا َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة َوات َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن 

 
ُْ َهِذِه : )قال ابُن عبَّاس { َفًة يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َلَ تَْأُكُلوْا الرِّبَاوْا َأْضَعافاً مَُّضاعَ } : قوله عزَّ َوَجلَّ  نَ َزَل

َرِة يَ ْربُوَن َلُهْم ، فإذا َحلَّ األَجُل َوَعَجُزوْا َعْن ذِلَك ، زَا ُْ بَ ُنو اْلُمِغي ْ ُدوْا ِفي اآلَيُة ِفي أْهِل الطَّاِئِف ، َكاَن
هو أنَّ الرجَل إذا كان لهُ : { مَُّضاَعَفًة  }ومعنى (. اْلَماِل ، َواْزَداُدوْا ِفي اأَلَجِل ؛ فَ نَ َهاُهْم اهللُ َعْن ذِلكَ 

ي وأزيُدَك في ماِلَك : على آَخَر ماٌل ، فإذا حلَّ األجُل طالَبه به فيعجُز عنه ، فيقوُل المطلوُب  َّ ْر عنِّ أخِّ
 تأخُذوا َل تْأُكُلوا أضعاَف ما أْوتِيُتُموُه ؛ أي َل: { َأْضَعافاً } ومعنى . ، فيفعالِن ذلَك ؛ فنهاُهم اهللُ عنه

 .َل ُتَضعُِّفوا الماَل بالزيادِة في األجلِ : { مَُّضاَعَفًة } ومعنى . إَلّ اْلِمْثلَ 
؛ أي اتُقوا اهللَ في الرِّبا ، وَل تستحلُّوه لكي تَ ْنُجوا من العذاب { َوات َُّقوْا اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن } : وقولهُ 

ًة في جميِع الناِس ، وإنَّما أعاَد اهللُ تحرْيَم الرِّبا بعَد ما ذكرُه في في اآلخرِة ، ثم صاَرت هذه اآليُة عامَّ 
ربَا النَِّسْيَئِة ؛ : سورِة البقرة لتأكيِد التحرْيِم بتصريِح النَّهي عنُه ، ويجوُز أن يكوَن المراُد في سورِة البقرة 

 .وهنا ربا اْلَفْضلِ 
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تْ   ( 292)لِْلَكاِفرِيَن  َوات َُّقوا النَّاَر الَِّتي ُأِعدَّ

 
ْت لِْلَكاِفرِيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُْ { َوات َُّقوْا النَّاَر الَِّتي ُأِعدَّ ؛ أي اْخَشوا الناَر في أكِل الرِّبا التي ُخِلَق

ُب بها: فإْن قيَل . للكافريَن باهلِل ، وبتحريم الربا ًة للكافريَن ؛ فكيَف يُ َعذِّ ُِ الناُر معدَّ غيِر  إذا كاَن
فائدُة تخصيِص الكافريَن بالذِّكر ؛ ألنَّهم هُم العمدُة في إعداِد النار َلهم وقد يدخُلها : الكافرين ؟ قيل 

ْت لِْلُمتَِّقيَن } غيُر الكافريَن على طريِق التََّبِع ، كما قال في الجنَّة وإن كاَن [ 299: آل عمران ]{ُأِعدَّ
واتَّقوا الناَر في استحالِل الرِّبا ، فإنَّ َمن : معناُه : وقيل . للمتقينَ  األطفاُل والمجانيُن يدخلوَنها تَ َبعاً 

 .استحلَُّه فهو كافرٌ 

(0/0) 

 

َماَواُت ( 297)َوَأِطيُعوا اللََّه َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُ ْرَحُموَن  َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ
ْت لِْلُمتَِّقيَن  َواأْلَْرضُ   ( 299)ُأِعدَّ

 
؛ أي أطيُعوا اهللَ ورسوَلُه في تحرْيِم الرِّبا لكي { َوَأِطيُعوْا اللََّه َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُ ْرَحُموَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ معناُه باِدرُوا إلى ما يوجُب لكم {  َوَساِرُعواْ ِإَلى َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكمْ } : قوله عزَّ َوَجلَّ . ُترحموا فال تُعذبوا
َسارُعوْا إَلى : َمْعَناهُ : )وقال أبو العاليِة (. اإلْساَلمُ : )وقال ابُن عبَّاس . مغفرًة من ربكم وهو التوبةُ 

ى إلَ : )وقال عثماُن بن عفَّان رضي اهلل عنه (. إَلى أَداِء اْلَفَراِئضِ : )وقال عليٌّ رضي اهلل عنه (. اْلِهْجَرةِ 
َرِة األُْوَلى: )وقال أنُس ( اإلْخاَلصِ  اك (. إَلى أَداِء الطَّاَعةِ : )وقال سعيُد بن جبير (. إَلى التَّْكبي ْ وقال الضحَّ

(. إَلى اْئِتَمار اأَلَواِمِر َواإلْنِتَهاِء َعِن الزََّواِجرِ : )وقال الورَّاق (. إَلى الت َّْوبَةِ : )وقال عكرمُة (. إَلى اْلِجَهادِ : )
نَّةِ : )ال سهُل بن عبِداهلل وق إلى : وقال بعُضهم . إلى الصلواِت اْلَخْمسِ : وقال بعُضهم (. إَلى السُّ

بحذِف الواو على سبيل اَلبتداِء َل على سبيِل ( َسارُعواْ : )قرأ نافُع وابن عامٍر . الجمعِة والجماَعات
 .العطف

َماوَ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  َجنَُّة َعْدٍن َوِهَي : اْلِجَناُن أرَْبٌع : )؛ قال ابُن عبَّاس { اُت َواأَلْرُض َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ
َها َجنَّاتٌ  َماِء ، اْلُعْلَيا ، َوَجنَُّة اْلَمْأَوى ، َوَجنَّةُ اْلِفْرَدْوِس ، َوَجنَّةُ النَِّعْيِم ، ُثمَّ ِفي ُكلِّ َجنٍَّة ِمن ْ  َعَدُد نُُجوِم السَّ
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ْبُع بَ ْعُضُهنَّ  َقْطُر اْلَمَطِر ُكلُّ  ُِ السََّمَواُت السَّْبُع َواأَلْرُضوَن السَّ َعِة َلْو أْلِصَق َها ِفي اْلَعْرِض َوالسِّ َجنٍَّة ِمن ْ
َها ُِ اْلَجنَُّة اْلَواِحَدُة أْعَرَض ِمن ْ  (.بَ ْبعٍض َلَكاَن

هذه صفةُ : ِه ، يقول وإنَّما خصَّ الَعْرَض على المبالغة ألنَّ طوَل كلِّ شيء في الغالب أكثُر من عرض
(. إنََّما َوَصَف َعْرَضَها ، فََأمَّا ُطوُلَها َفالَ يَ ْعَلُمُه إَلَّ اهللُ : )يدلُّ عليه قوُل الزهريِّ ! عرِضها فكيَف طوُلها

َرٍق } : وهذا مثُل قولِه تعالى  ا فوصَف البطَانََة بأحسَن م[ 54: الرحمن ]{َعَلى فُ ُرٍش َبَطآئِنُ َها ِمْن ِإْسَتب ْ
 .يُ ْعَلُم من الزينِة ، إِذ معلوٌم أن الظواهَر تكون أحسَن وأنَفَس ِمَن البطائنِ 

رين  قال . ليَس المراُد بهذه اآليِة التقديُر ، لكنَّ المراَد بها أوسَع شيٍء رأيتُموه: وقال بعُض المفسِّ
يُّ  دِّ َمَواُت َواأَلْرُض َوِصْرَن خَ : )إسماعيُل السُّ َرِت السَّ ْرَدَلً َكاَن بُكلِّ َخْرَدَلٍة هلِل تَ َعاَلى َعْرُضَها َلْو ُكسِّ

َمَواُت َواأَلْرضُ   (.السَّ
ْت لِْلُمتَِّقيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْرَك والمعاِصي ، فإن قيَل { ُأِعدَّ ُْ للمتقيَن الشِّ ُِ الجنَّةُ : ؛ أي ُخِلَق إذا كان

مواُت واألرُض ، فأيَن الناُر ؟ قيل  إن اهللَ خلَق الجنة عالَيًة ، والناَر َساِفَلًة ، والشيئاِن إذا  : عرُضها السَّ
وروي أنَّ النَّبيَّ صلى . كان أحُدهما عالياً واآلخُر َساِفالً َل َيمتنعان ؛ ألنَّهما يوجدان في مكانَين متغايَرين

َؤاِل فَ َقاَل   " الن ََّهاُر فََأْيَن اللَّْيُل  إذا َجاءَ ! ُسْبَحاَن اهللِ : " اهلل عليه وسلم ُسِئَل َعْن َهذا السُّ
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رَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َواللَُّه ُيِحبُّ ا  ( 294)ْلُمْحِسِنيَن الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن ِفي السَّ

 
رَّآِء َوالضَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أول هذه { رَّآِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس الَِّذيَن يُنِفُقوَن ِفي السَّ

ٌُ للمتقيَن ، ومعناها  ة والرَخاِء ، يعني : اآليِة نع قون في حال الُيْسِر والُعْسِر والضرَّاِء والشدَّ الذين يتصدَّ
وام َل َيْمنَ ُعُهْم قلُة الماِل وَل َكثْ َرتُ  ُه عن اإلنفاِق ، فأوُل ما ذََكَر اهللُ من أخالِق أنَّهم يُ ْنِفُقوَن على الدَّ

َخاُء ؛ قال صلى اهلل عليه وسلم : المتقيَن الموجبِة َلهم الجنَة  اْلَجنَُّة َداُر اأَلْسِخَياِء ، َوالسَِّخيُّ : " السَّ
ِعْيٌد ِمَن اهلِل ؛ بَِعْيٌد ِمَن اْلَجنَِّة ؛ َقرِْيٌب ِمَن َقرِْيٌب ِمَن اهلِل ؛ َقرِْيٌب ِمَن اْلَجنَِّة ؛ بَِعْيٌد ِمَن النَّار ، َواْلَبِخْيُل بَ 

 " َواْلَجاِهُل السَِّخيُّ أَحبُّ إَلى اهلِل ِمَن اْلَعاِلِم اْلَبِخْيِل . النَّار
 أي الكافيَن َغْيَظُهْم عن إمضائِه ، يردُّون غيَظهم في أجواِفهم{ َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

دُّ ، يقاُل : ويصبرون ، َواْلَكْظُم  ُُ اْلِقْرَبَة ؛ إذا َمأْلتُ َها ثُمَّ َشَدْدُت رَْأَسَها َعَلى : اْلَحْبُس َوالشَّ َكَظْم
ُهَو اْنِتَفاُض الطَّْبِع َما َيْكَرُهُه ، وِلهذا َل يجوُز الغيُظ على اهلِل وإن كان يجوُز عليه : َواْلَغْيُظ . اإلْمِتاَلءِ 

 .ألنَّ الغضَب هو إرادُة العقاب الغضُب ؛
وقد . الذين يَ ْعُفوَن عِن المذنبيَن من األحرار والمملوكين: معناُه { َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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ذُه فَ َلْم يُ ْنِفْذهُ َمْن َكَظَم َغْيظاً َوُهَو يَ ْقِدُر َعَلى أْن يُ ْنفِ : " ُروَي عن رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أنُه قاَل 
ُْ ؛ َزوََّجهُ اهللُ ِمْن اْلُحور اْلِعْيِن َحْيُث َشاَء ، َوَما َعَفا رَُجٌل َعْن َمظَْلَمٍة إَلَّ زَاَدُه اهللُ بَها ِعّزاً ،  َوَلَ نَ َقَص

قُوْا ، َوَلَ فَ َتَح رَُجٌل َعَلى نَ ْفِسِه بَاَب َمْسَأَلٍة إ َُّ ؛ فَ َتَصدَّ َلَّ فَ َتَح اهللُ َعَلْيِه بَاَب فَ ْقٍر ، وَأْعَظُم َصَدَقٌة َماَلً َق
 " النَّاِس َعْفواً َمْن َعَفا َعْن ُقْدَرٍة 

قال . ؛ أي يُ ْثِني على المحسنيَن إلى الناِس ، ويرَضى عمَلهم{ َواللَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
إنََّما اأَلْحَسُن أْن ! ُتْحِسَن إَلى َمْن أْحَسَن إَلْيَك ، ذاَك ُمَكافََأةٌ  لَْيَس اأَلْحَسُن أنْ : ِعْيَسى عليه السالم 

أنَّ أبَا َبْكٍر رضي اهلل عنه َكاَن َمَع َرُسوِل اهلِل : " وعن أبي ُهريرة رضي اهلل عنه . ُتْحِسَن إَلى َمْن َأَساَء إَلْيكَ 
ٌُ َوالنَّبيُّ صلى اهلل عليه صلى اهلل عليه وسلم ِفي َمْجِلٍس ، َفَجاَء رَُجٌل ؛ َفكَ  اَن َيْشِتُم أبَا َبْكٍر َوُهَو َساِك

ُم ، ثُمَّ َردَّ َأبُو َبْكٍر َعَلى الرَُّجِل بَ ْعَض الَِّذي قَاَل ، فَ َغِضَب َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم  وسلم يَ َتَبسَّ
ا َرَدْدُت َعَلْيِه يَا َرسُ : َوقَاَم ، فَ َلِحَقُه َأبُو َبْكٍر رضي اهلل عنه فَ َقاَل  َُ تَ ْبَتِسُم ، فَ َلمَّ وَل اهلِل ؛ َشَتَمِني َوَأْن

؟ َُ َُ َوُقْم َُ َساِكتاً َكاَن َمَعَك َمَلٌك يَ ُردُّ : " فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم ! بَ ْعَض قَ ْوِلِه َغِضْب إنََّك ِحْيَن ُكْن
ْيطَاُن ، فَ َلمْ  َُ َوَقَع الشَّ ا َتَكلَّْم ْيطَاُن  َعَلْيِه ، فَ َلمَّ وعن أنٍس رضي اهلل عنه " أُكْن أَلقْ ُعَد ِفي َمْقَعٍد ِفيِه الشَّ

ُُ : " قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : قاَل  ُُ ُقُصوراً ُمْشرَِفًة َعَلى الَجنَِّة ، فَ ُقْل يَا ِجْبرِْيُل ِلَمْن : رََأْي
 " ِفْيَن َعِن النَّاِس َواهللُ ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنْين لِْلَكاِظِمْيَن اْلَغْيَظ َواْلَعا: ؟ قَاَل ! َهِذهِ 
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نُوَب ِإَلَّ اللَُّه َوَلْم َوالَِّذيَن ِإَذا فَ َعُلوا فَاِحَشًة َأْو ظََلُموا َأنْ ُفَسُهْم ذََكُروا اللََّه فَاْستَ ْغَفُروا ِلُذنُوِبِهْم َوَمْن يَ ْغِفرُ   الذُّ
 ( 295)ْم يَ ْعَلُموَن ُيِصرُّوا َعَلى َما فَ َعُلوا َوهُ 

 
؛ متصٌل { َوالَِّذيَن ِإَذا فَ َعُلوْا فَاِحَشًة َأْو ظََلُموْا َأنْ ُفَسُهْم ذََكُروْا اللََّه فَاْستَ ْغَفُروْا ِلُذنُوِبِهْم } : قوله عزَّ َوَجلَّ 

: قَاَل اْلُمْسِلُموَن  : "قال ابُن مسعوٍد رضي اهلل عنه [. 294: آل عمران ]{َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس } بقوله
ُْ َكفَّ  ُْ بَ ُنو إْسَرائِْيَل أْكَرَم َعَلى اهلِل ِمنَّا ، َكاَن أَحُدُهْم إذا أْذَنَب ذْنباً أْصَبَح ارَُة ذنْبِه يَا َرُسوَل اهلِل ؛ َكاَن

َُ َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه . إْجدَْع أنْ َفَك ؛ إْجدَْع ُأُذَنَك ؛ إفْ َعْل َكَذا إفْ َعْل َكذا: َمْكُتوَبًة َعَلى بَاِبِه  َفَسَك
" أَلَ أْخبرُُكْم بَخْيٍر ِمْن ذِلَك : " وسلم ؛ فَأَنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآلَيَة ، فَ َقاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم 

ار ؛ أت َ : )وقال عطاُء " ). َوقَ َرَأ َعَلْيِهُم َهِذِه اآليَاِت  ُْ ِفي أبي ُمْقبِل التَّمَّ ْتهُ اْمَرأٌة َحْسَناُء تَ ْبتَاُع ِمْنهُ َتْمراً نَ َزَل
ُْ : ، فَ َقاَل  ُِ أْجَوُد ِمْنُه ، فَ َهْل َلَك ِفْيِه ؟ فَ َقاَل نَ َعْم ، َفَذَهَب بَها : إنَّ َهذا التَّْمَر لَْيَس بَجيٍِّد َوِفي اْلبَ ْي

ُْ َلُه  َها َوقَ ب ََّلَها ، فَ َقاَل ُسْبَحانَُه ، فَ تَ رََكَها َوَنِدَم َعَلى ذِلَك ، فََأَتى َرُسوَل اهلِل صلى اتُِّق اهللَ : إَلى بَ ْيِتِه َوَضمَّ
ُْ َهِذِه اآليَةُ   (.اهلل عليه وسلم َفَذَكَر َلُه ذِلَك ؛ فَ نَ َزَل
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آَخا َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم بَ ْيَن رَُجَلْيِن ؛ أَحُدُهَما ِمَن : )وقال ابُن عبَّاٍس ومقاتُل والكلبيُّ 
ْنَصار ؛ َواآلَخُر ِمْن ثَِقْيٍف ، َفَخَرَج الث ََّقِفيُّ ِفي ُغَزاٍة َمَع َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َواْسَتْخَلَف األ

ا أرَاَدِت اْلَمْرأُة أْن تََأُخذ ِمْنهُ ؛ َدَخلَ  ِرَها  َعَلى إثْ األَْنَصاريَّ َعَلى أْهِلِه ، فَاْشتَ َرى َلُهْم َلْحماً ذاَت يَ ْوٍم ، فَ َلمَّ
ُْ بَ ْيتاً فَ َتبَعَها ، فَات ََّقْتُه بَيِديْ َها ، فَ َقبََّل ظَاِهَر َكفَِّها ، ثُمَّ َنِدَم َواْسَتْحَيا ؛ فَاْنَصرَ  ُْ َلهُ ؛ َفَدَخَل : َف ، فَ َقاَل

َُ َغْيَبَة أِخْيَك ؛ َوَلَ َواهلِل تَ َناُل َحاَجَتكَ  َضَع الت َُّراَب َعَلى رََأِسِه ، َوَهاَم َفَخَرَج اأَلْنَصاِريُّ َووَ . َواهلِل َما َحِفْظ
ا رََجَع اْلُمْسِلُموَن ِمْن ُغَزاُهْم َلْم يَ َر الث ََّقِفيُّ أ َخاُه ، َفَسَأَل اْمَرَأَتُه َعَلى َوْجِهِه َيِسْيُح ِفي اْلِجَباِل َويَ تَ َعبَُّد ، فَ َلمَّ

 ُْ بَ َرْتُه ِفْعَلهُ ، َفَخَرَج الث ََّقِفيُّ ِفي طََلبِه ، َفَسَأَل َعْنُه الرَُّعاَء ِفي َلَ َكث ََّر اهللُ ِفي اإلْخَواِن ِمثْ َلُه ، َوَأخْ : فَ َقاَل
يَا ُفاَلُن ؛ ُقْم : َرب ذْنبي ذْنبي ، فَ َقاَل : اْلِجَباِل َواْلَفَياِفي َحتَّى ُدلَّ َعَلْيِه ، فَ َوافَاُه َساِجداً َوُهَو يَ ُقوُل 

فََأقْ َبَل َمَعُه َحتَّى َقِدَم اْلَمِديْ َنَة . اهلل عليه وسلم َلَعلَّ اهللَ أْن َيْجَعَل َلَك َمْخَرجاً فَاْنطَِلْق إَلى َرُسوِل اهلِل صلى 
َلَ تَ ْوَبَة َلَك ، أَما تَ ْعَلُم أنَّ اهللَ يَ َغاُر لِْلَغازي ِفي : ، َفَسَأَل أْصَحاَب َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم فَ َقاُلواْ 

يَا َرُسوَل اهلِل ؛ : َغاُر لِْلُمِقْيِم ، فَ َقاَم َعَلى بَاب َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوقَاَل َلُه َسبْيِلِه َما َلَ ي َ 
َلَ َمَدٍر الذْنُب الذْنُب ، فَ َقاَل َلُه ِمْثَل َما قَاَل الصََّحابَُة ، َفَخَرَج َيِسْيُح ِفي اْلِجَباِل ؛ َلَ َيُمرُّ َعَلى َحَجٍر وَ 

َها ، َحتَّى َكاَن ذاَت يَ ْوٍم ِعْنَد اْلَعْصِر نَ َزَل ِجْبرِْيُل ِبتَ ْوبَِتِه بِ َوَلَ َسْهلَ   (.َهِذِه اآليَةِ ٍة َحارٍَّة إَلَّ َتَجرََّد َوَتَمرََّغ ِفي ْ
واللَّْمِس والَغْمِز بفعِل الصَّغيرِة مثَل النَّظرِة { َأْو ظََلُموْا َأنْ ُفَسُهْم } كبيرًة { َوالَِّذيَن ِإَذا فَ َعُلوْا } : ومعناها 

 .والتقبيِل ، ذَكُروْا مقاَمهم بين يديِّ اهلل وعقابه
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 ( 296)ُر اْلَعاِمِليَن ُأوَلِئَك َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرةٌ ِمْن رَبِِّهْم َوَجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم َأجْ 

 
ْوَلِئَك َجَزآُؤُهْم مَّْغِفَرٌة مِّن رَّبِِّهْم َوَجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأَلنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم أُ } : قوله عزَّ َوَجلَّ 

َُّ العقاب عنُهم ، وبساتيُن { َأْجُر اْلَعاِمِليَن  ٌر من ربهم لذنوبهم ؛ وح ؛ أي أهُل هذه الصِّفِة ثوابُهم َست ْ
ُِ شجِرها وُغَرفِ  ها األْنهاُر مقيميَن دائمين فيها ، ونِْعَم أجُر التَّائبين في التوبِة ، فَ َوَضَع تجري من تح

إْجذْع : عنهم ما كان َمكتوباً على بَِني إسرائيَل ؛ فإنَُّه كان إذا أذنَب أحُدهم يرى توبَته مكتوبًة على بابِه 
 .هم بالنََّدِم واَلستغفارأنْ َفَك ؛ إْجذْع أُدَنَك ، فَ َوَضَع ذلك عن هذه األمَّة واكتَفى من

أوَحى اهللُ تعالى إلى موَسى عليه السالم : قيَل . أي ثواُب المطيعين{ َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
َمِتي َعَلى َمْن يَا ُموَسى ؛ َما أَقلُّ َحَياِء َمْن َيْطَمُع ِفي َجنَِّتي بَغْيِر َعَمٍل ، يَا ُموَسى ؛ َكْيَف أُجوُد بَرحْ : )

نُوب: )وقال َشْهُر بن َحْوَشٍب . يَ ْبَخُل بطَاَعِتيٍ   (.طََلُب اْلَجنَِّة بالَ َعَمٍل ذْنٌب ِمَن الذُّ
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ِبيَن  ُْ ِمْن قَ ْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسيُروا ِفي اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ  ( 292)َقْد َخَل

 
ِبيَن } : َجلَّ قوله عزَّ وَ  ُْ ِمن قَ ْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسيُروْا ِفي اأَلْرِض فَاْنُظُروْا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ ؛ { َقْد َخَل

ُْ } : معناُه  ُْ { َقْد َخَل َقْد } : معناُه : وقيل . وهي الطرائُق في الخيِر والشرِّ { ِمن قَ ْبِلُكْم ُسَنٌن } َمَض
ُْ ِمْن قَ ْبلِ  ٍّ َخَل ُروا كيَف َصاَر آخُر { ُكْم ُسَنٌن ُّ بيَن ِلُرُسِلَنا ، فَساِفُرواْ في األْرِض ، فانُظ بإهالِك المكذِّ

ُْ منهم في األرِض مثَل ديار قَ ْوِم لُوٍط َوَعاٍد  بيَن بالرُُّسِل والُكُتب ؛ أي اتَِّعُظوا باآلثار التي بَِقَي المكذِّ
 .وغيِرهم
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 ( 292)َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِْلُمتَِّقيَن  َهَذا بَ َياٌن لِلنَّاسِ 

 
؛ أي هذا القرآُن بياٌن للناِس من الضَّاللِة { َه اَذا بَ َياٌن لِّلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِّْلُمتَِّقيَن } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

بَ َياُن َطرِْيِق : ُر بِه اْلَمْعَنى ، َواْلُهَدى ُكلُّ َما َيْظهَ : والبَ َياُن . وُهًدى من الَعَمى ونَ ْهٌي للمتقيَن من الفواِحش
رِْيِق اْلَغيِّ ، َواْلَمْوِعَظةُ  َّ  .َما َيْدُعو إَلى ِفْعِل اْلَحَسَنِة ِمْن تَ ْرِغْيٍب أْو تَ ْرِهْيبٍ : الرُّْشِد ُدوَن َط

(0/0) 

 

 ( 292)ِمِنيَن َوََل َتِهُنوا َوََل َتْحَزنُوا َوَأنْ ُتُم اأْلَْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمؤْ 

 
م ذكُره من حديِث َحْرب { َوَلَ َتِهُنوا َوَلَ َتْحَزنُوا َوَأنْ ُتُم اأَلْعَلْوَن } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ؛ هذا عائٌد إلى ما تقدَّ

ٍد عن قتاِل عدوِّكم ِلَما ناَلكم يوَم أُحٍد من ال: أُحٍد ، معناُه  َقْتِل َل َتْضُعُفوا وَل َتْجبُ ُنوا يا أصحاَب ُمَحمَّ
َحْمَزُة ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلب ؛ َوُمْصَعُب ْبُن ُعَمْيٍر : والجرِح واْلَهزِْيَمِة ، وكان قُِتَل يؤمئٍذ خمسٌة من المهاجريَن 

اٍس ؛ وَسْعٌد موَلى ُعْتَبَة ،  ِة النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ؛ وُعْثَماُن ْبُن َشمَّ ؛ َوَعْبُداهلِل ْبُن َجْحٍش ابُن عمَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 .ألنصار سبعوَن رُجالً وا
ة ، وقيل { َوَأنْ ُتُم اأَلْعَلْوَن } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى  وأنتُم الغالُبوَن في العاقبِة ؛ أي تكوُن لكم : أي في الحجَّ

ِقْيَن بوعِد اهلل بالنَّصرِ { ِإْن ُكْنُتْم مُّْؤِمِنيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . العاقبُة بالنَّصرِ   .؛ أي ُمَصدِّ

(0/0) 

 

 اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َيْمَسْسُكْم قَ ْرٌح فَ َقْد َمسَّ اْلَقْوَم قَ ْرٌح ِمثْ ُلهُ َوتِْلَك اأْلَيَّاُم نَُداِوُلَها بَ ْيَن النَّاِس َولِيَ ْعَلمَ 
 ( 240)َويَ تَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداَء َواللَُّه ََل ُيِحبُّ الظَّاِلِميَن 

 
؛ أي إْن َيْمَسْسُكْم قَ ْرُح يوِم ُأُحد { ن َيْمَسْسُكْم قَ ْرٌح فَ َقْد َمسَّ اْلَقْوَم قَ ْرٌح مِّثْ ُلُه إِ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

 فَ َقْد َمسَّ اْلَقْوَم قَ ْرٌح ِمثْ ُلُه يَ ْوَم َبْدر ، وذلَك أنَّ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم وأصحاَبه كانوا قَ تَ ُلوْا من
رُجالً وأَسُروا سبعيَن ، وقُِتَل يوَم ُأُحٍد ِمن أصحاب النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم  المشركين يَ ْوَم بدر سبعونَ 

 .سبعوَن وُجِرَح سبعونَ 
َقِع  َمي ْ ُد بن السُّ وقرأ األعمُش وعاصم وحمزةُ . بفتِح القاف والراِء على المصدر( قَ َرحٌ )وقرأ ُمَحمَّ

وقرأ الباقون بفتِح القاف وهي قراءُة . بِن مسعودٍ بضمِّ القاف فيهما ؛ وهي قراءُة ا: والكسائيُّ وخلُف 
َها ، وهما ُلَغتَاِن مثُل اْلَجْهِد َواْلُجْهِد ، وقال بعضهم  : بفتِح القاف ( اْلَقْرحُ : )عائشَة َرِضَي اهللُ َعن ْ

 .بالضمِّ وجٌع ، يقاُل ُقِرَح الرجُل إذا ُوِجعَ ( اْلُقْرحُ )الِجَراَحاُت واحدُتها قَ ْرَحٌة ، و
؛ أي تارًة َلهم وتارًة عليهم ، وأَداَل المسلموَن على { َوتِْلَك األَيَّاُم نَُداِوُلَها بَ ْيَن النَّاِس } : له َعزَّ َوَجلَّ قو 

المشركيَن يوَم بدر ، حتى قَ تَ ُلوا منهم سبعيَن وأَسُروا سبعين ، وأَداَل المشركون يوم أُحٍد ، حتى َجَرُحوا 
أِتَي َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : )قال أنُس بن مالٍك رضي اهلل عنه . ينسبعين وقَ تَ ُلوا خمسًة وسبع

وُل اهلِل صلى ِبَعِليٍّ رضي اهلل عنه يَ ْوَمِئٍذ ، َوَعَلْيِه نيٌِّف َوِستُّوَن ِجَراَحًة ِمْن َطْعَنٍة وَضْرَبٍة َوَرْمَيٍة ، َفَجَعَل َرسُ 
 (.تَ ْلَتِئُم بإْذِن اهلِل َفَكَأن ََّها َلْم َتُكنْ  اهلل عليه وسلم َيْمَسُحَها بَيِدِه َوِهيَ 

؛ بَ يََّن اهللُ َعزَّ َوَجلَّ المعَنى الذي ألجلِه يَُداوُل األيَّاَم بين { َوِليَ ْعَلَم اللَّهُ الَِّذيَن آَمُنوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ن َل يقيُم ؛ : معناُه { ْا َولِيَ ْعَلَم اللَُّه الَِّذيَن آَمُنو } المؤمنين والكفَّار ، فقاَل  ِليَ َرى من يُِقْيُم على اإلْيماِن ِممَّ

َعْلَم اهللُ ِعْلَم ُمَشاَهَدٍة بَ ْعَد َما  : َمْعنَاُه : )وقال الزجَّاج . فيظهُر المؤمُن المخِلُص ؛ والذي في قَ ْلبِه َمَرضٌ  لِي ْ
(. ُه اهللُ قَ ْبَل ُوقُوِع الّشْيِء َلَ َيِجُب بِه اْلُمَجازَاُة َما َلْم يَ َقعْ َكاَن ِعْلُمُه ِعْلَم اْلَغْيب ؛ ألنَّ اْلِعْلَم الَِّذي َعِلمَ 

َوتِْلَك األَيَّاُم نَُداِوُلَها بَ ْيَن } : واُو العطِف على خبٍر محذوف ؛ تقديرُه : { َوِليَ ْعَلَم } : وأما الواُو في قولِه 
 .المؤمنيَن ُمَتَميِّزِْيَن من المناِفقينَ { ُه َوِليَ ْعَلَم اللَّ } بضروٍب من التَّدبيِر ، { النَّاِس 

هادِة ، وقال بعُضهم { َويَ تَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَدآَء } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى  ويجعَلُكم : معناهُ : ؛ أي ُيْكِرُمُهْم بالشَّ
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؛ { ِحبُّ الظَّاِلِميَن َواللَُّه َلَ يُ } : شهداَء على الناِس على معاِصيهم إلجالِلُكم وتعِظيمُكم ، ثم قاَل تعالى 
أي َل يفعُل اهللُ ذلك ِلُحب الظالمين ، فإنُه َل ُيِحبُّ الظالميَن ، وفي هذا بياُن أنَّ اهللَ َل ينصُر الكافرين 

على المسلمين ، إِذ النُّْصَرُة تدلُّ على اْلَمَحبَِّة ، واهللُ َل يحبُّ الُكفَّاَر ، ولكْن قد ينصُر المسلميَن في 
تِِهْم لذنٍب كان حصَل بعض األ وقاِت على الكفَّار ، وفي بعِض األوقات َيِكُل المسلميَن إلى َحْوِلِهْم َوقُ وَّ

نيا ُمتَ َقِلَبًة لِئالَّ َيْطَمِئنَّ المسلمون إليها ِلتَ َقلُّبَها ، ولكنهم يسعوَن لآلخرة الَّت ي منهم ، وإنَّما جعَل اهللُ الدُّ
 .يكوُن نعيُمها إلى األبدِ 

(0/0) 

 

َص اللَّهُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَيْمَحَق اْلَكاِفرِيَن   ( 242)َوِلُيَمحِّ

 
َص اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  : آل عمران ]{َويَ تَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَدآَء } ؛ معطوٌف على قوله{ َوِلُيَمحِّ

َر الذين آمُنوا من ذنوبهم ،: ؛ ومعناُه [ 240 ُصهُ َمْحصاً ؛ إذا أْخَلْصُتهُ : يقاُل  ويَُطهِّ ْيَء أْمحِّ ُُ الشَّ ْص َمحَّ
: قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ِمَن اْلَعْيب ، َوَمِحَص الجَمُل َيْمَحُص َمْحصاً إذا ذهَب عنُه الوبَ ُر لَكدِّ العمِل فصار أملسَ 

ُهْم ؛ ألنَّهم َيْحَترِبُوَن فيخرُجوا للحرب مرَّة أخرى ؛ أي يُ َعن ِّيَ ُهْم َويُ ْهِلَكُهْم َويُ ْنِقصَ { َويَْمَحَق اْلَكاِفرِيَن } 
 .فَ َيْسَتْأِصُلُهْم ، وهذا تأويُل ُمَداَوَلِة األيَّامِ 

(0/0) 

 

ا يَ ْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويَ ْعَلَم الصَّاِبرِيَن   ( 247)َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّ

 
ا يَ ْعَلِم اللَّهُ الَِّذيَن َجاَهُدوْا ِمنُكْم َويَ ْعَلَم الصَّاِبرِيَن } : َعزَّ َوَجلَّ قوله  ؛ { َأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْلَجنََّة َوَلمَّ

ا يَ ْعَلِم اهللُ } أظننُتم يا معشَر المؤمنين : معناُه  َر ِجَهاَد اْلُمَجاهديَن { أْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّ وَل َصب ْ
ِهْم َوُحْسَبانِِهمْ  َّ ا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . الصابريَن َواِقعاً فيهم ُمَشاَهَدًة ، وهذا استفهاٌم بمعَنى اإلنكار ِلَظنِّ َوَلمَّ

، وقرأ ( امَ )َلْم يَ ْفَعْل ؛ انضمَّ إليِه حرُف : أي َوَلْم يعَلِم اهللُ ، يقوُل الرجُل ِلَما يفعُل َمْعَناهُ { يَ ْعَلِم اللَُّه 
ا يَ ْعَلِم } بالكسِر عطفاً على قولِه ( َويَ ْعَلِم الصَّاِبرينَ )الحسُن  وأما قراءةُ النَّصب فهو نصٌب على . {َوَلمَّ

. وأن يَ ْعَلَم الصابريَن ، وهو قوُل الكوفيِّين: الظرِف ؛ يعني على َصْرِف آخِر الكالِم عن أوَِّله على تقدير 
َلَ تَ ْنَه َعْن ُخُلق َوتَأِتى ِمثْ َلُه َعاٌر َعَلْيَك إذا : قال الشاعُر . ونَُه َنْصباً على الجمعِ وأمَّا البصريُّون فَ ُيَسمُّ 
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َُ َعِظْيُمأي َل يكن منَك الن َّْهُي عن ُخُلٍق مَع إتياِن مثِله ، ويقاُل  مَك وتشرَب اللَّبَن ؛ : فَ َعْل َل تأكِل السَّ
 .أي َل يكوُن منَك الجمُع بيَنهما

(0/0) 

 

 ( 249)َوَلَقْد ُكْنُتْم َتَمن َّْوَن اْلَمْوَت ِمْن قَ ْبِل َأْن تَ ْلَقْوُه فَ َقْد رََأيْ ُتُموُه َوَأنْ ُتْم تَ ْنُظُروَن 

 
؛ قال ابُن { َوَلَقْد ُكْنُتْم َتَمن َّْوَن اْلَمْوَت ِمن قَ ْبِل َأن تَ ْلَقْوهُ فَ َقْد رََأيْ ُتُموُه َوَأنْ ُتْم تَنظُُروَن } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

ا أْخبَ َرُهُم اهللُ َعَلى ِلَساِن نَبيِِّه صلى اهلل عليه وسلم َما فَ َعَل ُشَهَداُؤُهْم يَ ْوَم َبْدٍر ِمَن : )عبَّاس  َذِلَك َلمَّ
ِهُد بِه فَ نَ ْلَحُق بإْخَوانَِنا ِفي اللَُّهمَّ أرنَا ِقَتاَلً َلَعلََّنا َنْسَتشْ : اْلَكَراَمِة َوالث ََّواب ِفي اْلَجنَِّة َرِغُبوا ِفي ذِلَك َوقَالُوْا 

 َمْن َشاَء اهللُ اْلَجنَِّة ، فََأرَاُهُم اهللُ تَ َعاَلى يَ ْوَم أُحٍد فَ َلْم يَ ْثُبُتوْا َمَع النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم َوانْ َهَزُموْا إَلَّ 
َُ َمَع َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ؛ فَ ُقِتَل ب َ  ْن ثَ َب ُهْم ِممَّ ْعُضُهْم َوُجِرَح بَ ْعُضُهْم ؛ فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه ِمن ْ

 (.اآليَةَ 
فَ َقْد رََأيْ ُتُموُه َوَأنْ ُتْم } َوَلَقْد ُكْنُتْم َتَمن َّْوَن اْلَمْوَت بعد َوقْ َعِة بدر ِمْن قَ ْبِل أْن تنظُروا إليه يَ ْوَم أُحٍد ؛ : ومعناها 
ٌر َلهم لفَشِلهم عنَد الحرب مع صدِق رغبِتهم في إلى السُُّيوِف فيها اْلَمْوُت ، و { َتنظُُروَن  هذا تَ ْعيي ْ
هادةِ   .رأيُتم أسَبابَهُ { فَ َقْد رََأيْ ُتُموُه } ومعنى . الشَّ
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ُْ ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل َأفَِإْن َماَت َأْو قُِتَل انْ َقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبكُ  ٌد ِإَلَّ َرُسوٌل َقْد َخَل َقِلْب َعَلى ْم وَ َوَما ُمَحمَّ َمْن يَ ن ْ
اِكرِيَن   ( 244)َعِقبَ ْيِه فَ َلْن َيُضرَّ اللََّه َشْيًئا َوَسَيْجِزي اللَُّه الشَّ

 
ُْ ِمن قَ ْبِلِه الرُُّسُل } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ٌد ِإَلَّ َرُسوٌل َقْد َخَل خرَج : ؛ اآليُة ، قال المفسِّرون { َوَما ُمَحمَّ

ْعب من أُحٍد في سبعمائة رجٍل ، وأمََّر عبَداهلل بن  رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم إلى أُحٍد حتى نزَل بالشِّ
أِقْيُموْا بأْصِل اْلَجَبِل َوأْنَضُحوا َعنَّا : )ُجبير من بني عمِرو بن َعوٍف على الرُّماة وهم خمسوَن رُجالً ، وقاَل 

ُْ لَ  َرُحوْا ِمْن َمَكاِنُكْم ، فَإنَّا َلَ نَ َزاُل َغاِلبْيَن َما ثَ َبتُّْم بالنَّْبِل َلَ يَْأتُوَن ِمْن َخْلِفَنا ، َوإْن َكاَن َنا َفالَ تَ ب ْ َنا أْو َعَلي ْ
فجاَءْت قريُش وعلى َمْيَمَنِتِهْم خالُد بن الوليِد وعلى ميسرِتهم عكرمةُ بُن أبي جهٍل ومعهم ( َمَكاَنُكمْ 

فوِف َويَ ُقْلَن األشعاَر ، وكا َنْحُن بَ َناُت طَارْق َنْمِشي َعَلى النََّمارْقإْن : نُ هنُد تقول النساُء يضربَن بالدُّ
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تَ ْغِلُبوْا نُ َعاِنْق أْو ُتْدِبُروْا نُ َفارقْ َفَراَق َغْيِر َواِمْق فحمَل رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابُه على 
َة وهو يحمُل لواَء المشركين ، وأنزَل المشركين فهزُموهم ، وقَ َتَل َعِليُّ ْبُن أبي طَاِلٍب طَلحَة ْبَن أبي طلح

 .اهللُ نصَرُه على المؤمنين
ُر  ُُ ِهْنداً وصواحباِتها هارباٍت ُمْصَعَداٍت في الجبِل ، فلما َنَظَرِت الرُّماُة إلى القوِم قد : قال الزُّبَ ي ْ فرأي

يريدون الن َّْهَب واختلُفوا فيما  انكشُفوا ورَأوا أصحاَب النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ينتهبوَن الغنيمَة ؛ أقبُلوا
ما بقَي في األمِر : َل نترُك أمَر رُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، وقال بعُضهم : بيَنهم ، فقاَل بعُضهم 

ثم انطلَق عامَّتهم وَلِحُقوا بالعسكِر ، فلما رأى خالُد بن الوليِد قلََّة الرُّماِة واشتغاَل المسلمين . شيءٌ 
صاَح في المشركين ثم َحَمَل على أصحاب النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ِمن َخْلِفِهْم فهزُموهم بالغنيمِة ؛ 

وقتُلوهم ، ورَمى عبُداهلل بن َقِميَئَة الحارثيُّ رسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم بَحَجٍر فكسَر أنَفهُ ورُبَاِعيََّتُه 
ُه في وجهِه وأنِفه ، وتفرََّق عنه أصحابُه صلى   .اهلل عليه وسلمفشجَّ

وكان مصعُب بن ُعمير َيُذبُّ عن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم فَ ُقِتَل ، َفَظنَّ قاتُله أنُه قَ َتَل النبيَّ صلى " 
داً ، وأقبَل عبُداهلل بن َقِميَئَة يريُد قَ ْتَل رسوِل اهلل صلى اهلل عليه : اهلل عليه وسلم ؛ فناَدى  ُُ ُمَحمَّ قتل

داً ؛ وصرَخ إبليُس َلَعَنُه اهللُ إ: وسلم ؛ وقال  ُُ ُمَحمَّ داً قد قُِتلَ : نِّي قتل واْنَكَفأَ الناُس عنه ، . أَلَ إنَّ ُمَحمَّ
فاجتمَع إليه ثالثوَن " إَليَّ ِعَباَد اهلِل ؛ إَليَّ ِعَباَد اهلِل : " وجعَل رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم يدُعو الناَس 

ُْ وبها كان َيِقي رسوَل اهلل  رُجالً َفَحَمْوهُ وكَشُفوا المشركيَن عنه ، وأصيَبُ يُد طلحَة بِن عبِداهلل فَ َيبَس
ُْ على َوْجَنِتِه ؛ فردَّها رسوُل اهلِل صلى  َنّي قتادَة بن النُّعمان حتى َوقَ َع صلى اهلل عليه وسلم ، وأصيَبُ َعي ْ

 . اهلل عليه وسلم مكاَنها فعادت أحسَن ما كانُ
َل َنجوُت إْن : ُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أدرَكُه أَبيُّ بُن َخَلِف الجمحيِّ وهو يقوُل فلما انصرَف رسو 

حتى إذا َدنَا منُه تناَوَل ". َدُعوُه : " فقاَل ! أَلَ يعطُف عليه رجٌل منَّا يا رسوَل اهلِل؟: َنَجا ، فقال القوُم 
ِة ؛ ثم اْستَ ْقبَ َلُه َفَطَعَنُه ِفي ُعُنِقِه وَخَدَشهُ رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم اْلَحْربََة من اْلَحار  ِث بن الصِّمَّ

ٌد ، وحمَلُه أصحابُه : َخْدَشًة فَ َتَدْهَدَه َعْن نَ ْفِسِه َوُهَو َيُخوُر َكَما َيُخوُر الث َّْوُر ، َوُهَو يَ ُقوُل  قَ تَ َلِني ُمَحمَّ
ُهْم ، أليَس قاَل لو كانُ هذه ال: ليَس عليك بْأٌس ، قَاَل : وقالوا َلهُ  َعَة َوُمَضَر َلَقتَ َلت ْ أقْ تُ ُلَك : " طعنةُ بَربي ْ

 ". فلو بَ َزَق َعَليَّ بَ ْعَد تِْلَك اْلَمَقاَلِة قَ تَ َلِني ، فَ َلْم يَ ْلَبْث إَلَّ يَ ْوماً َحتَّى َماَت " : 
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َها َوَمْن يُِرْد ثَ َواَب اآْلِخَرِة َوَما َكاَن ِلنَ ْفٍس َأْن َتُموَت ِإَلَّ بِِإْذِن اللَِّه ِكتَابًا ُمؤَ  نْ َيا نُ ْؤِتِه ِمن ْ جَّاًل َوَمْن يُِرْد ثَ َواَب الدُّ
اِكرِيَن  َها َوَسَنْجِزي الشَّ  ( 245)نُ ْؤتِِه ِمن ْ
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الً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  الالَُّم ِفي الن َّْفِس ) :؛ قال األخفُش { َوَما َكاَن ِلنَ ْفٍس َأْن َتُموَت ِإَلَّ بِِإْذِن اهلل ِكَتاباً مَُّؤجَّ

ُقوَلةٌ  ُْ نفٌس ِلَتُموَت إَلَّ بإْذِن اهلِل ، كتَب اهللُ َعزَّ َوَجلَّ : ، تقديرُه ( َمن ْ الً } وما كاَن أي إلى { ِكَتاباً مَُّؤجَّ
ُه ؛ َل يقدُر أحٌد على  َّ ُلُغُه ورْزٌق تستوفِي في . تقدْيمِه وتأخيرِهأَجٍل ِلِرْزِقِه َوُعْمِرِه ، فكلُّ نفٍس َلَها أَجٌل تَ ب ْ

هذِه تحريٌض للمؤمنين على الِقَتاِل ؛ أي َل تترُكوا الجهاَد ِخْشَيَة الموِت والَقْتِل ؛ فإنَّهم لم َيملُكوا 
[ 277: النساء ]{َوْعَد اللَِّه َحّقاً } : على المصدر كقولِه تعالى { ِكتَاباً مَُّؤجَّالً } وانتصَب قولُه . قتَلكم

النمل ]{ُصْنَع اللَِّه } و[ ، وغيرها 6: ، والدخان  46: ، والقصص  27: الكهف ]{ن رَّبَِّك رَْحَمًة مِّ } و
َها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى [. 74: النساء ]{ِكَتاَب اللَِّه َعَلْيُكْم } و[ 22:  نْ َيا نُ ْؤِتِه ِمن ْ ؛ { َوَمن يُِرْد ثَ َواَب الدُّ

نيا ِمن غيِر أن يكوَن َلُه َحظٌّ  يعني َمن يُِرْد بعملِه وطاعته اْلَمْدَحةَ  والرِّياَء َل ُيْحَرُم حظَّه المقسوَم له في الدُّ
رنا له ، نَ َزَل ذلك في الذيَن تَ رَُكوا اْلَمرَْكَز يوَم أُحد طََلباً  ا قدَّ نيا ما شاء ِممَّ  في اآلخرِة ، يعني نُ ْؤِتِه من الدُّ

 .للغنيمةِ 
َها َوَمن يُِرْد ث َ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  نْ َيا نُ ْؤتِِه ِمن ْ ؛ أي َمن يُرِْد بعملِه اآلخرَة نُ ْعِطِه منها ما نَ ْقُسُم َلُه في { َواَب الدُّ

نيا من الرِّزِق ، نَ َزَل في الذيَن ثَ َبُتوا مع أِمْيرِِهْم عبُداهلل بن ُجبير حتى قُِتُلوا َوَسَنْجِزي } : َقوُلهُ تَ َعاَلى . الدُّ
اِكرِيَن  رِْينَ : )وقرأ األعمُش . يعيَن ، َيجزيِهم الجنََّة في اآلخرةِ ؛ أي المط{ الشَّ ِّ اِك بالياء ، ( َوَسَيْجِزي الشَّ

 .يعني اهللَ َعزَّ َوَجلَّ 
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َما اْسَتَكانُوا َواللَّهُ وا وَ وََكأَيِّْن ِمْن نَِبيٍّ قَاَتَل َمَعُه رِب ِّيُّوَن َكِثيٌر َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصابَ ُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َوَما َضُعفُ 
 ( 246)ُيِحبُّ الصَّاِبرِيَن 

 
مقصوراً من غيِر ( وََكاينْ : )؛ قرأ الحسُن وأبو جعفٍر { وََكَأيِّن مِّن نَِّبيٍّ قَاَتَل َمَعُه رِب ِّيُّوَن َكِثيٌر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وقرأ الباقوَن . هموزاً خفيفاً على وزن فاِعلٍ وقرأ مجاهُد وابُن كثير َممدوداً م. َهْمٍز وَل تشديٍد حيُث وقعَ 
داً مهموزاً على وزن َكَعيِّْن ، وكلُّها لغاٌت صحيحٌة بمعنى واحدٍ  وََكْم ِمْن نَبيٍّ قَاَتَل معهُ : ومعناهُ . مشدَّ

؛ في طاعِة { لَِّه ِلَمآ َأَصابَ ُهْم ِفي َسِبيِل ال} ؛ أي فما فَ رُّوا فيما بيَنهم { َفَما َوَهُنوْا } جماعاٌت كثيرة ، 
هم ؛ { َوَما َضُعُفواْ َوَما اْسَتَكانُوْا } اهلل ،  هم وما خضعوا لعدوِّ َواللَُّه ُيِحبُّ } ؛ أي ما َجبُ ُنوا عن ِقَتاِل عدوِّ

هم لديِن اإلسالم{ الصَّاِبرِيَن   .؛ على ِقَتاِل عدوِّ
ويستحيُل { َفَما َوَهُنوْا } ، لقولِه ( قَاَتَل َمَعهُ : )اقون وقرأ الب(. قُِتَل َمَعهُ : )وقرأ ابُن كثيٍر ونافع وأبو عمٍرو 

 .وصُفهم بقلَّة الوهِن بعد ما قُتلوا
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أن يكوَن القتُل واقعاً على النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم وحَده ؛ : وأمَّا تأويُل قَ ْتِلِه فلُه ثالثة أوُجٍه ؛ أحُدها 
. {َمَعُه رِب ِّيُّوَن َكِثيٌر } َو : ، ويكون هناَك إضماٌر ، وتقديره ( قُِتلَ )وحينئذ يكون َتماُم الكالم عند قوِلِه 

يقوُل . قُِتَل بعُض َمن كان معهُ : أن يكوَن الَقْتُل بالنبيِّ وَمن معُه من الرِّب ِّْييَن ، ويكوُن معناُه : والثَّاِني 
أن : والثالُث . راجع إلى الباقينَ { ا َوَهُنوْا َفمَ } وقوله . قَ تَ ْلَنا بَِني َتميٍم ؛ وإنَّما قُِتَل بعُضهم: العرُب 

 .يكوَن الَقْتُل لِلرُّب ِّْييَن َل غيرَ 
بضمِّ الراء ، وقرأ الباقون بالكسِر ( رُبيُّونَ : )قرأ ابُن مسعوٍد والحسن وعكرمةُ : { رِب ِّيُّوَن } : وقولهُ تعالى 

دي  قال. وهي لغٌة فَاِشَيٌة ، وهي جمُع الرُّبَِّة وهي الفرقةُ  َرةٌ : )ابُن عبَّاس ومجاهُد وقتادة والسُّ (. ُجُموٌع َكِثي ْ
اك (. األُُلوفُ : الرِّبيُّوَن : )وقال ابُن مسعود  الرُّبيَّةُ : )وقال الكلبيُّ (. الرُّبيَُّة الواِحَدُة أْلفٌ : )وقال الضحَّ

الرَّبَّانِيُّوَن : )وقال ابُن زيٍد (. اُء اْلُفَقَهاُء الصُّبَ َراءُ الرِّبيُّوَن ُهُم اْلُعَلمَ : )وقال الحسُن (. اْلَواِحَدُة َعْشَرُة آََلفٍ 
. الرِّبيُّوَن الذيَن يعبُدون الرَّبَّ ، كما ينسُب البصرُّيون إلى البصرةِ : وقال بعُضهم (. اْلُوَلَُّة ، َوالرِّبيُّوَن الرَِّعيَّةُ 

 .الرِّبيُّوَن اْلُمِنيُبوَن إَلى اهلِل تعالى: وقيل 
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ُْ َأْقَدامَ  َنا َواْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم َوَما َكاَن قَ ْوَلُهْم ِإَلَّ َأْن قَاُلوا رَب ََّنا اْغِفْر َلَنا ُذنُوبَ َنا َوِإْسَرافَ َنا ِفي َأْمرِنَا َوثَ بِّ
 ( 242)اْلَكاِفرِيَن 

 
؛ حكايُة قول الرِّبيِّيَن { اْغِفْر لََنا ُذنُوبَ نَا َوِإْسَرافَ َنا ِفي َأْمرِنَا  َوَما َكاَن قَ ْوَلُهْم ِإَلَّ َأن قَاُلوْا رب ََّنا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

واإلسراُف في . الصغاِئَر والكبائرَ ( رَب ََّنا اْغِفْر َلَنا ذُنُوبَ َنا: إَلَّ أْن قَاُلوا )؛ أي ما كان قوُلهم عند قتاِلهم 
نُوب الْ : اللغة  ُّ ُْ َأْقَداَمَنا } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ِعظَامِ ُمَجاَوَزُة اْلَحدِّ باْرِتَكاب الُذ َها للقتاِل { َوثَ بِّ ؛ أي ثَبت ْ

؛ أي أِعنَّا عليهم بإلقاِء الرُّْعب في قلوبهم أي َهالَّ قُ ْلُتْم { واْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن } . بتَ ْقِوَيِة قلوبنا
 .قَاتَ ْلُتْم كما قاتَلوا أيُّها المؤمنون كما قاَل الرِّبيُّوَن ؛ وَهالَّ 

وقرأ الباقون بالنصب (. إَلَّ )والخبُر ما بعَد ( َكانَ )بالرفِع على أنه اسُم ( َوَما َكاَن قَ ْولُُهمْ : )قرأ األعمُش 
:  األعراف]{َوَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمِه ِإَلَّ َأن قَاُلوْا } : كما في قوله ( إَلَّ )، واَلسُم ما بعَد ( َكانَ )على خبر 

تَ ُهْم ِإَلَّ َأن قَالُوْا } و[ 27  .ونحِوهما[ 75: الجاثية ]{مَّا َكاَن ُحجَّ
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نْ َيا َوُحْسَن ثَ َواِب اآْلِخَرِة َواللَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن   ( 242)َفآتَاُهُم اللَُّه ثَ َواَب الدُّ

 
نْ َيا وَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أعطاهم اهللُ النصَر والغنيمَة والفتَح { ُحْسَن ثَ َواِب اآلِخَرِة َفآتَاُهُم اللَُّه ثَ َواَب الدُّ

وفي اآليِة . ؛ أي اْلُمَجاِهِدْينَ { َواللَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن } . والثناَء اْلَحَسَن في الُدنيا ؛ والجنََّة في اآلخرةِ 
نيا واآلخرِة ِلَواِحٍد ، و : دَللٌة  َمْن َعِمَل ِلُدنْ َياهُ : )عن َعِليٍّ رضي اهلل عنه أنُه قاَل أنُه قد يجوُز اجتماع الدُّ

 (.أَضرَّ بآِخَرِتِه ، َوَمْن َعِمَل آلِخَرِتِه أَضرَّ بُدنْ َياُه ، َوَقْد َيْجَمُعُهَما اهللُ تَ َعاَلى ألقْ َوامٍ 
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َقِلُبوا َخاِسرِيَن يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا الَِّذيَن َكَفُروا يَ ُردُّوكُ  َبِل اللَُّه ( 242)ْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم فَ تَ ن ْ
ُر النَّاِصرِيَن   ( 250)َمْوََلُكْم َوُهَو َخي ْ

 
؛ يعني اليهوَد والنصارى فيما يقولوَن لكم { يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإن ُتِطيُعواْ الَِّذيَن َكَفُروْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

داً صلى اهلل عليه وسلم لو كاَن َحّقاً َلَما ظهَر عليه المشركوَن ، أنَّ مُ  ؛ أي { يَ ُردُّوُكْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم } َحمَّ
رك ،  ؛ أي { َبِل اللَُّه َمْوَلَُكْم } ؛ أي فترِجعوا َمغُبونِين إَلى ِدينكم األوَّل ؛ { فَ َتنَقِلُبوْا َخاِسرِيَن } ديِن الشِّ

ُر النَّاِصرِيَن } كم ، َوِليُُّكْم وناصرُ  ؛ المانِعين من الكفَّار ، ألنَّ أَحداً َل يقِدُر أن يَ ْنُصَر َكَنْصرِِه ، { َوُهَو َخي ْ
 .َبْل أطيُعوا اهللَ : بالنصب على معنى ( َبِل اهللَ : )وقُرئ في الشواذِّ . وَل أْن يدفَع كدفاِعه

(0/0) 

 

لرُّْعَب ِبَما َأْشرَُكوا بِاللَِّه َما َلْم يُ نَ زِّْل ِبِه ُسْلطَانًا َوَمْأَواُهُم النَّاُر َوبِْئَس َمثْ َوى َسنُ ْلِقي ِفي قُ ُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا ا
 ( 252)الظَّاِلِميَن 

 
؛ قاَل { ِه ُسْلطَاناً َسنُ ْلِقي ِفي قُ ُلوِب الَِّذيَن َكَفُروْا الرُّْعَب ِبَمآ َأْشرَُكوْا بِاللَِّه َما َلْم يُ نَ زِّْل بِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

يُّ  دِّ ا بَ َلُغوْا بَ ْعَض الطَّرِْيقِ : )السُّ َة ، فَ َلمَّ ِهْيَن َنْحَو َمكَّ  َنِدُموا ؛ ارَْتَحَل أبُو ُسْفيَاَن َواْلُمْشرُِكوَن يَ ْوَم ُأُحٍد ُمتَ َوجِّ
ُهْم إَلَّ : َوقَالُوْا  ا . اْلَيِسيْ َر ُثمَّ تَ رَْكَناُهْم ، ارِْجُعوْا فَاْسَتْأِصُلوُهمْ  بْئَس َما َصنَ ْعَنا ؛ قَ تَ ْلَناُهْم َحتَّى َلْم يَ ْبَق ِمن ْ فَ َلمَّ

وا بِه  ا َهمُّ وستأِتي هذه القصُة بتمامها  -َعَزُموْا َعَلى ذِلَك ؛ أْلَقى اهللُ الرُّْعَب ِفي قُ ُلوِبِهْم َحتَّى رََجُعوْا َعمَّ
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 (.ةَ فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَ  -إْن شاَء اهللُ تعالى 
وقرأ الباقون بالنُّون على التَّعِظْيِم ؛ أي َسنَ ْقِذُف في (. اهللُ َمْوَلَُكمْ )بالياء يعني ( َسيُ ْلِقي: )وقرأ أبو أيُّوب 

ِبَمآ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ابن عامٍر والكسائيُّ ، وخفَّفه اآلخرون( الرُّْعبَ )قلوب الذين كفرُوا الخوَف ، َوثَ قََّل 
ٌة َلهم{ بِاللَِّه َأْشرَُكوْا  أي { ُسْلطَاناً } معنى قولِه : وقيل . بإشراِكهم باهلل ما َلْم يُ نَ زِّْل به كتاباً فيه عذٌر وحجَّ

ًة وبيَاناً وبُرَهاناً   .ُحجَّ
بئس مقاُم ؛ أي مصيُرهم في اآلخرِة الناُر ، و { َوَمْأَواُهُم النَّاُر َوبِْئَس َمثْ َوى الظَّاِلِميَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

أنَّ أبَا ُسْفَياَن َصَعَد اْلَجَبَل يَ ْوَم ُأُحٍد ؛ فَ َقاَل صلى اهلل عليه : " وروي في الخبر . الظالمين الناَر في اآلخرةِ 
اَفَة ؟ أْيَن أْيَن ابُن أبي ُقحَ : َفَمَكَث أبُو ُسْفيَاَن َساَعًة ، ُثمَّ قَاَل " اللَُّهمَّ إنَُّه لَْيَس َلُهْم أْن يَ ْعُلونَا : " وسلم 

ٌد ؟ فَ َقاَل ُعَمُر رضي اهلل عنه  َهذا َرُسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، َوَهذا أبُو : اْبُن اْلَخطَّاب ؟ أْيَن ُمَحمَّ
ٌد ِفي اأَلْحَياِء ؟ قَ : َبْكٍر ، َوَها أنَا ُعَمُر ، فَ َقاَل أبُو ُسْفيَاَن  إْي : اَل َنَشْدُتَك اهللَ يَا اْبَن اْلَخطَّاب ؛ أُمَحمَّ

: " أْيَن اْلَمْوِعُد ؟ يَ ْعِني أْيَن ُنَحارُب بَ ْعَد َهذا ؟ فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم : َواهلِل َيسَمُع َكاَلَمَك ، فَ َقاَل 
ُْ َوقْ َعُة َبْدٍر الصُّْغَرى بَ ْعَد أُحٍد بَسَنٍة ، َفَخَرَج النَّبيُّ صلى اهلل علي" بَبْدٍر الصُّْغَرى : ُقْل  ه وسلم لَِبْدر وََكاَن

ْغَرى َعَلى اْلَمْوِعِد ، َورُِعَب اْلُمْشرُِكوَن فَ َلْم يَ َتَجاَسُروْا َعَلى اْلُحُضور  .الصُّ
اهللُ : فَ َقاَل ُعَمُر رضي اهلل عنه ! أْعُل ُهَبَل ؛ أْعُل ُهَبلَ : وروي أنَّ أبَا ُسْفيَاَن رَِكَب اْلَجَبَل يَ ْوَم ُأُحٍد فَ َقاَل 

َلَ َسواٌء : يَ ْوٌم بيَ ْوٍم ؛ وإنَّ اأَليَّاَم ُدَوَلٌة َواْلَحْرَب ِسَجاٌل ، فَ َقاَل ُعَمُر : ، فَ َقاَل أبُو ُسْفَياَن أْعالَ َوأَجلُّ 
 .قَ ْتاَلنَا ِفي اْلَجنَِّة َوقَ ْتالَُكْم ِفي النَّارِ 
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ِإَذا َفِشْلُتْم َوتَ َناَزْعُتْم ِفي اأْلَْمِر َوَعَصْيُتْم ِمْن بَ ْعِد َما  َوَلَقْد َصَدَقُكُم اللَُّه َوْعَدهُ ِإْذ َتُحسُّونَ ُهْم بِِإْذنِِه َحتَّى
ُهْم ِلَيبْ  نْ َيا َوِمْنُكْم َمْن يُرِيُد اآْلِخَرَة ثُمَّ َصَرَفُكْم َعن ْ َتِلَيُكْم َوَلَقْد َعَفا َعْنُكْم َأرَاُكْم َما ُتِحبُّوَن ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد الدُّ

 ( 257)َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن  َواللَُّه ُذو َفْضلٍ 

 
َصْيُتْم َوَلَقْد َصَدَقُكُم اللَُّه َوْعَدُه ِإْذ َتُحسُّونَ ُهْم بِِإْذنِِه َحتَّى ِإَذا َفِشْلُتْم َوتَ َناَزْعُتْم ِفي اأَلْمِر َوعَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ا رَ : ؛ وذلك { مِّن بَ ْعِد َمآ َأرَاُكْم مَّا ُتِحبُّوَن  َجَع َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوأْصَحابُُه إَلى أنَُّه َلمَّ
ُهْم : اْلَمِديْ َنِة َوَقْد أَصابَ ُهْم َما أَصابَ ُهْم  فَأَنْ َزَل ! ِمْن أْيَن أَصابَ َنا َهذا َوَقْد َوَعَدنَا اهللُ النَّْصَر؟: قَاَل أنَاٌس ِمن ْ

َوِإن } : الذي وعَد بالنصِر والظََّفِر يوَم أُحٍد وهو قولهُ { َدُه َوَلَقْد َصَدَقُكُم اللَّهُ َوعْ } اهللُ َهِذِه اآليََة 
ُقوْا   .اآليةُ [ 270: آل عمران ]{َتْصِبُرواْ َوتَ ت َّ

َرُحوْا ِمْن َمَكاِنُكْم : " وقَ ْوُل النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم للرَُّماِة "  ، وََكاَن صلى اهلل عليه وسلم َقْد " َلَ تَ ب ْ
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ْبَداهلِل ْبَن ْلَف َظْهِرِه َواْستَ ْقَبَل اْلَمِديْ َنَة ، َوأقَاَم الرَُّماَة ِفْيَما يَِلي َخْيَل اْلُمْشرِِكْيَن ، َوَأمََّر َعَلْيِهْم عَ َجَعَل أُحداً خَ 
نَا ، َوإْن رَأيْ ُتُمونَا نُ ْقَتُل اْحُموا ُظُهورَنَا ، َوإْن رَأيْ ُتُمونَا َقْد ِعْشَنا َفالَ ُتْشرُِكو : " ُجبَ ْيٍر اأَلْنَصاِريَّ ، َوقَاَل َلُهْم 

ُقوَن َخْيَل اْلُمْشرِِكْيَن بالنَّْبِل ، " َفالَ تَ ْنُصُرونَا  وَأقْ َبَل اْلُمْشرُِكوَن وَأَخُذوْا ِفي اْلِقتاِل ، َفَجَعَل الرَُّماُة يَ تَ َرشَّ
ِإْذ َتُحسُّونَ ُهْم } َشُفوْا َمْهُزوِمْيَن ، َفذِلَك قَ ْوُلُه َواْلُمْسِلُموَن َيْضرِبُونَ ُهْم بالسَّْيِف ؛ َحتَّى َولَّْوا َهاربْيَن واْنكَ 

َحتَّى ِإَذا َفِشْلُتْم َوتَ َناَزْعُتْم ِفي اأَلْمِر } أي تقتلونَهم قَ ْتالً ذريعاً شديداً في أوَّل الحرب بأْمرِه وعلِمه { بِِإْذِنِه 
فحينئذ َل جواَب لهُ ( إَلى)بمعنى ( َحتَّى)إَلى أن َفِشْلُتْم جعُلوا  أي{ َوَعَصْيُتْم مِّن بَ ْعِد َمآ َأرَاُكْم مَّا ُتِحبُّوَن 

ا ، وفي الكالِم تقديٌم وتأخير: بمعنى ( َحتَّى: )، وقيل   .فَ َلمَّ
حتَّى اذا تنازَعتم في األمِر وعصيُتم فِشْلُتم ؛ أي َجبُ ْنُتْم : ُمْقَحَمٌة تقديرُه { َوتَ َناَزْعُتْم } وِفي قوله : قالوا 

ا انْ َهَزَم اْلُمْشرُِكوَن َوَقَع الُمْسِلُموَن ِفي اْلَغَناِئِم ؛ قَالُوْا { تَ َناَزْعُتْم } وكان . ُعْفُتمْ وضَ  َقِد انْ َهَزَم : أنَّ الرَُّماَة َلمَّ
َُ : اْلَقْوُم َوأِمنَّا ، َوقَاَل بَ ْعُضُهْم  َعْبُداهلِل ْبُن ُجَبيٍر ِفي  َلَ ُتَجاوزُوْا أْمَر َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، فَ َثَب

ا َنَظَر َخاِلُد ْبُن : نَ َفٍر َيِسْيٍر ِمَن الصََّحاَبِة ُدوَن اْلَعْشَرِة ؛ ِقْيَل  َمانَِيٌة ، َواْنطََلَق اْلَباقُوَن يَ ْنَتِهُبوَن ، فَ َلمَّ َّ َث
ْعب ِفي ِمائَ تَ ْيِن َوَخْمِسْيَن  اْلَولِْيِد َوِعْكِرَمةُ ْبُن أبي َجْهٍل إَلى ذِلَك ؛ َحَمُلوْا َعَلى الرَُّماةِ  ِمْن ِقَبِل ذِلَك الشِّ

 ِمَن الرَُّماِة ، فَاِرساً ِمَن اْلُمْشرِِكْيَن ، وََكاَن َخاِلُد يَ ْوَمِئٍذ ُمْشرِكاً ؛ فَ َقَتَل َعْبَداهلِل ْبَن ُجبَ ْيٍر َوَمْن بَِقَي َمَعهُ 
ُْ ُصُفوفُ ُهْم َواْختَ َلُطواْ ، َوَحَمَل َعَلْيِهُم وَأقْ بَ ُلوا َعَلى اْلُمْسِلِمْيَن ِمْن َخْلِفِهْم ، وَ  تَ َفرََّق اْلُمْسِلُموَن َوانْ تَ َقَض

َهِزٍم َوَمْدُهوٍش ، وَ  : نَاَدى إبِْلْيُس اْلُمْشرُِكوَن َحْمَلَة رَُجٍل َواِحٍد ، َوَصاَر اْلُمْسِلُموَن ِمْن بَ ْيِن َقِتْيٍل َوَجرِْيٍح َوُمن ْ
داً قَ  ا اختلفُتم في { َحتَّى ِإَذا َفِشْلُتْم َوتَ َناَزْعُتْم ِفي اأَلْمِر } : ْد قُِتَل ، فذلَك قْولُُه تَ َعاَلى أَلَ إنَّ ُمَحمَّ أي َلمَّ

األمِر الذي أمرَكم رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم من الثباِت على المركِز ، وعصيُتم الرسوَل من بعِد ما 
رين . كم والظفِر والغنيمةأراُكم ما تحبُّون من النَّصِر على عدوِّ  { ِإَذا َفِشْلُتْم } جواُب : قال بعُض المفسِّ

ٌر ، كأنُه قاَل   .إذا َفِشْلُتْم َوتَ َناَزْعُتْم اْمُتِحْنُتْم بما رأيُتم من القتِل والبالءِ : َها ُهَنا ُمَقدَّ
نْ َيا َوِمنُكم مَّن يُرِيدُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ِمَن الرَُّماِة َمن يريُد الحياة ؟ وهُم : ؛ معنى { اآلِخَرَة  ِمنُكم مَّن يُرِيُد الدُّ

الذيَن ثَ َبُتوا في : يعني { َوِمنُكم مَّن يُرِيُد اآلِخَرَة } الذيَن ترُكوا اْلَمرَْكَز َولم يَ ْثُبُتوا فيِه ووقُعوا في الغنائِم ، 
 .المركِز مع عبِداهلِل بن ُجبير وباِقي الرُّماة حتَّى قُِتُلوا
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ا ِبَغمٍّ ِلَكْياَل  َتْحَزنُوا َعَلى َما  ِإْذ ُتْصِعُدوَن َوََل تَ ْلُووَن َعَلى َأَحٍد َوالرَُّسوُل َيْدُعوُكْم ِفي ُأْخَراُكْم فََأثَاَبُكْم َغمًّ
 ( 259)فَاَتُكْم َوََل َما َأَصاَبُكْم َواللَُّه َخِبيٌر ِبَما تَ ْعَمُلوَن 

 
ًّ ِبَغمٍّ لَِّكْيالَ  ِإذْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُتْصِعُدوَن َوَلَ تَ ْلُووَن َعَلى أَحٍد َوالرَُّسوُل َيْدُعوُكْم ِفي ُأْخَراُكْم فَأَثَ اَبُكْم َغّمًا
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ألنَّ [ 257: آل عمران ]{َولََقْد َعَفا َعْنُكْم } ؛ راجٌع إلى قولهِ { َتْحَزنُوْا َعَلى َما فَاَتُكْم َوَلَ َمآ َأَص اَبُكْم 
ِإْذ ُتْصِعُدوَن َوَلَ تَ ْلُووَن َعَلى أَحٍد } هم َل بُدَّ أن يتعلََّق بذنٍب منهم ؛ وذلك الذنُب ما بيَّنهُ بقولِه عفَوه عن

َعُدوَن َهَرباً في األرِض باْلَهزِْيَمةِ { ِإْذ ُتْصِعُدوَن } أي ولقد َعَفا عنُكم {  ُر ِفي : واإلْصَعاُد . أي إذ تُ ب ْ ي ْ السَّ
 .ُمْستَ َوى اأَلْرضِ 

ُُ ِحَياَل : يقاُل : قال أبو حاِتٍم . بفتِح التاء والعين( َتْصَعُدونَ : )وقرأ الحسُن وقتادة  أْصَعْدُت ؛ إذا َمَضْي
ُُ َعَلى َجَبٍل أْو َغْيِرهِ  ُر ِفي ُمْستَ َوى اأَلْرِض َوبُطُوِن األوديِة : واإلْصَعاُد . َوْجِهَك ، َوَصَعْدُت ؛ إذا رَِقْي السَّي ْ

عاب وقد  . اَلرتفاُع على الجبِل والسُّطوح والسَّاللم والمدرَِج ، وِكالَ القراءتين صوابٌ : الصُُّعوُد و . والشِّ
: كان يومئٍذ منهم َصاِعٌد ُمْصِعٌد ؛ أي صاعٌد إلى الجبِل ، وُمْصِعٌد َهارٌب على وجهِه ، َوالرَُّسوُل َيْدُعوُهْم 

ُهْم أَحٌد " َحاَب اْلبَ َقَرِة َوآَل ِعْمَراَن َأنَا َرُسوُل اهلِل إَليَّ يَا َمْعَشَر اْلُمْسِلِمْيَن ؛ َويَا أصْ "  ُْ إلَْيِه ِمن ْ فَ َلْم يَ ْلَتِف
ويحتمُل أنَّهم ذهُبوا في َبْطِن الواِدي أوََّلً ؛ ُثمَّ َصَعُدوا الجبَل ، َفال تَ َناِفَي حينئٍذ . َحتَّى أَتوا َعَلى اْلَجَبلِ 

 .بين القرائَتين
أي َل تُ َعرُِّجوَن وَل تُِقْيُموَن على رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم { َوَلَ تَ ْلُووَن َعَلى أَحٍد } : ى قَ ْوُلُه تَ َعالَ 

ُُ بعضكم إلى بعضٍ  بواٍو واحدة ، كما ( َوَلَ تَ ُلونَ : )وقرأ الحسن . فال يقيُم بعُضكم على بعٍض وَل يَ ْلَتِف
ُُ : يقاُل  ُُ َواْسَتْحيَ ْي قَ ْوُلهُ (. النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم( َعَلى أَحدٍ )يَ ْعِني بَقْوِلٍه : ) قال الكلبيُّ . اْسَتَحْي

ُمْسِلُموَن َلْم يَ ْبَق َمَع { َوالرَُّسوُل َيْدُعوُكْم ِفي ُأْخَراُكْم } : تَ َعاَلى  ّْ ا انْ َهَزَم اْل أي ِمن خلِفكم ، وذلَك أنَُّه َلمَّ
ٍّ ؛ َوَعِليٌّ ؛ : َثة َعَشَر رَُجالً ، َخْمَسٌة ِمَن اْلُمَهاِجرِْيَن َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم إَلَّ َثال أبُو َبْكِر

 .َوَعْبُدالرَّْحَمِن ْبُن َعْوٍف ؛ َوطَْلَحُة ْبُن َعْبِداهلِل ؛ َوَسْعٌد ، َوَثَمانَِيٌة ِمَن األْنَصارِ 
ًّ ِبَغمٍّ لَِّكْيالَ َتْحزَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أي جزاكم َغّماً ُمتَّصالً { نُوْا َعَلى َما فَاَتُكْم َوَلَ َمآ َأَص اَبُكْم فََأثَ اَبُكْم َغّمًا

ين اْلَهزِْيَمةُ َوقَ ْتُل أصحابهم ، والثَّاِني  ْعب مع َخْيِل المشركينَ : بغمٍّ ؛ فَأحُد الغمَّ . إْشَراُف خالٍد في َفِم الشِّ
َسَماُعهم بأنَّ النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم قُِتَل ؛ : الغمُّ األوَُّل هو القتُل والجراُح ، والثاِني : وقيل 

أي إْذ أناَلُكم غمَّ النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم { لَِّكْيالَ َتْحَزنُوْا َعَلى َما فَاَتُكْم } فأساَءهم الغمُّ األوَّل بقولِه 
ُْ عليه الغُموُم واعتاَد في ذلك يقلُّ َمن ت َ : معناهُ : وقيل . نِْلُتْم بِه كل غمٍّ من فَ ْوِت الغنيمِة واْلَهزِْيَمةِ  َراَدَف

نيا فه على ما يفوُته من الدُّ  .ُحْزنُُه وتأسُّ
ًّ ِبَغمٍّ } َمْعَنى قَ ْوِلِه : )وقال الزجَّاج  أي َجَزاُكْم َغّماً بَما َغَمْمُتْم النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم بُمفارََقِة { َغّمًا

ٍّ : )وقال الحسُن (. اْلَمَكاِن اَلِذي أَمرَُكْم بحْفِظهِ  ُّ (. َمْعَنى َهذا الَغمِّ بَغمِّ اْلُمْشرِِكيَن يَ ْوَم َبْدٍر } : ويقاُل
} : معناُه : ، وقيَل [ 257: آل عمران ]{َوَلَقْد َعَفا َعْنُكْم } متَِّصٌل بقولهِ { لَِّكْيالَ َتْحَزنُوْا َعَلى َما فَاَتُكْم 

في موضِع َخْفٍض ؛ أي ( َما: ){ َلَ َمآ َأَص اَبُكْم } . بمعنى الغنيمِة والَفتحِ { ْم لَِّكْيالَ َتْحَزنُوْا َعَلى َما فَاَتكُ 
ِلَكي َتْحَزنُوا َعَلى َما فَاَتُكْم َوَما : زائدةٌ ؛ معناُه ( َلَ : )وقال بعُضهم . َوَلَ َما أَصاَبُكْم ِمن القتِل واْلَهزِْيَمةِ 

؛ أي عاِلٌم { َواللَُّه َخِبيٌر ِبَما تَ ْعَمُلوَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ُكْم اْلَمرَْكزَ أَصاَبُكْم ؛ عقوبًة لكم ِفي ِخالفكم وتَ رْكِ 
 .بأعماِلكم من إْغِتَماِم المسلميَن وَشَماَتِة المنافقينَ 
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َر ُثمَّ َأنْ َزَل َعَلْيُكْم ِمْن بَ ْعِد اْلَغمِّ َأَمَنًة نُ َعاًسا يَ ْغَشى طَائَِفًة ِمْنُكْم َوطَائِفَ  ُهْم َأنْ ُفُسُهْم َيظُنُّوَن بِاللَِّه َغي ْ ت ْ ٌة َقْد َأَهمَّ
 ِفي َأنْ ُفِسِهْم َما ََل اْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة يَ ُقولُوَن َهْل َلَنا ِمَن اأْلَْمِر ِمْن َشْيٍء ُقْل ِإنَّ اأْلَْمَر ُكلَُّه لِلَِّه ُيْخُفونَ 

ا ِمَن اأْلَْمِر َشْيٌء َما قُِتْلَنا َهاُهَنا ُقْل َلْو ُكْنُتْم ِفي بُ ُيوِتُكْم لَبَ َرَز الَِّذيَن ُكِتَب يُ ْبُدوَن َلَك يَ ُقولُوَن َلْو َكاَن لَنَ 
َص َما ِفي قُ ُلوِبُكْم َواللَّ  ُه َعِليٌم ِبَذاِت َعَلْيِهُم اْلَقْتُل ِإَلى َمَضاِجِعِهْم َوِلَيْبَتِلَي اللَُّه َما ِفي ُصُدورُِكْم َوِلُيَمحِّ

 ( 254)ُدوِر الصُّ 

 
ا افْ تَ َرَق اْلَفرِيْ َقاِن ؛ { ثُمَّ َأنَزَل َعَلْيُكْم مِّن بَ ْعِد اْلَغمِّ َأَمَنًة ن َُّعاساً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  " ؛ اآليُة ؛ وذلك أنَّهُ َلمَّ

اْنُظْر ؛ فَإْن ُهْم : " َل َلُه بَ َعَث َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َعِليّاً رضي اهلل عنه ِفي إْثِر اْلُمْشرِِكْيَن َوقَا
َة ، َوإْن رَِكُبوْا اْلَخْيَل َوَساُقوْا اإلبِل فَ ُهْم يُرِْيدُ  ". وَن اْلَمِديْ َنَة َجَنُبوْا اْلَخْيَل َورَِكُبوْا اإلبَل فَ ُهْم يُرِيُدوَن َمكَّ

إذا ُهْم رَِكُبوْا اإلبَل َوقَاُدوْا اْلخَ  َّ ْيَل ، فَ َرَجَع َعِليٌّ رضي اهلل عنه َوَأْخبَ َر َرُسوَل اهلِل َفَخَرَج َعِليٌّ ِفي إْثِرِهْم َف
: " َسِمْعتُ ُهْم يَ ُقولوَن إنَّا َقِد ْاجَتَمْعَنا ِلُنَحارَب ثَانِياً ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم : صلى اهلل عليه وسلم 

َة  اَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوَأِمَن َفَكاَن َكَما قَ " َكذبُوْا ؛ فَإن َُّهْم أرَاُدوا اإلْنِصَراَف إلى َمكَّ
ُهْم أَحٌد إَلَّ َوَقْد َضَرَب ذقْ َنُه َصْدرَُه ؛ إَلَّ   ُمَعتََّب ْبَن اْلُمْسِلُموَن ، وَأْلَقى اهللُ َعَلْيِهُم الن َّْوَم ؛ َفَما بَِقَي ِمن ْ

وَن ِفي أْمِر النَّ  ا َعِلَم اهللُ ِمْن بَاِطِنِهْم ِخاَلَف ُقَشْيٍر َوأْصَحاَبُه الَِّذْيَن َكانُوْا َيُشكُّ بيِّ صلى اهلل عليه وسلم ؛ َلمَّ
 َوُسوِء الظَّنِّ َما َعِلَم ِمْن بَاِطِن اْلُمْؤِمِنْيَن َمنَ َعُهْم َما َأْعَطى اْلُمْؤِمِنيَن ؛ فَ تَ َردَُّدوْا ِفي اْلَخْوِف َعَلى أنْ ُفِسِهمْ 

وا ِفي َصاِدِق َوْعِدِه َوَصاِدِق َعْهِدهِ بَربِهْم ؛ يَِئُسواْ ِمْن َنْصِرِه َوشَ   .كُّ
أي ( أَمَنةً )بدٌل ِمن ( نُ َعاساً : )قوله . الذي كنُتم فيه أْمناً { ُثمَّ َأنَزَل َعَلْيُكْم مِّن بَ ْعِد اْلَغمِّ } : ومعنى اآلية 

الن َُّعاُس ِفي : )مسعود رضي اهلل عنه  أمََّنُكْم أَمناً تَ َناُموَن معُه ؛ ألنَّ اْلَخاِئَف َل يناُم ، وِمن هنا قاَل ابنُ 
ْيطَاِن ، َوِفي اْلِقَتاِل ِمَن الرَّْحَمنِ   (.الصَّاَلِة ِمَن الشَّ

بالتاء ؛ ردُّوه ( تَ ْغَشى: )؛ قرأ األعمُش وحمزة والكسائيُّ وخلُف { يَ ْغَشى َطآئَِفًة مِّْنُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ا بَ ُعَد إلى األَمَنِة ، وقرأ الباقوَن بالي اِء ؛ ردُّوه إلى النُّعاِس ؛ ألن النعاَس يلي الفعَل ، فالتذكيُر أوَفى منُه ِممَّ

بالياء والتَّاء ، والمراد بالطائفِة [ 92: القيامة ]{َأَلْم َيُك نُْطَفًة مِّن مَِّنيٍّ يُْمَنى } : منُه ، وهذا قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى 
ُُ رََأِسي يَ ْوَم ُأُحٍد ؛ : )قال أبو طَْلَحَة رضي اهلل عنه . واليقينالتي َغِشيَ ُهُم النُّعاُس أهُل الصدِق  رَفَ ْع

َعاسِ  َُ َحَجَفِتِه ِمَن الن ُّ ُُ َما أَرى أَحداً ِمَن النَّاِس إَلَّ َوُهَو َيِميُل َتْح ْن : )قاَل أبو طلحَة ( َفَجَعْل ُُ ِممَّ ُكْن
َعاَس يَ ْوَمِئٍذ ؛ وَكَ  َُ َمْن َيِدي ُثمَّ آُخُذهُ أنْ َزَل اهللُ َعِلْيِه الن ُّ َُ َمْن َيِدي ثُمَّ آُخُذهُ ؛ ثُمَّ َيْسُق  (.اَن السَّْيُف َيْسُق

ُهْم َأنْ ُفُسُهْم } : والمراُد بقولِه تعالى  ت ْ ُمَعتُِّب اْبُن ُقَشْيٍر وأصحابُه أَمَرتْ ُهْم : ؛ المنافقوَن { َوَطآئَِفٌة َقْد َأَهمَّ
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ُهم على الغمِّ ،  ْتُه نَ ْفُسهُ : يقاُل لكلِّ َمن َخاَف َوَحُزَن ِفي غيِر موضِع اْلُحْزِن والخوِف أنفُسهم وحملت ْ  .أَهمَّ
َر اْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة } : قَ ْوُلُه  ُهْم أنفُسهم ؛ َيظُنُّوَن { َيظُنُّوَن بِاللَِّه َغي ْ ت ْ ؛ يعني هذه الطائفَة التي قد أَهمَّ

داً وأ داً صلى اهلل عليه وسلم قد قُِتَل ، وقَ ْولُُه تَ َعاَلى : صحاَبه ، وقيل باهلِل أْن َل ينصَر ُمَحمَّ ظَنُّوا أنَّ ُمَحمَّ
رِك ، وقيل { َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة } :  يَ ُقولُوَن َهل لََّنا } َكَظنِِّهْم في الجاهليَّة ، : أي َكَظنِّ أهِل الجاهليَِّة والشِّ

 .اْلَجْحُد ؛ يعنون النَّْصرَ : ا ِمن األمِر من شيٍء ، لفظةُ استفهاٍم ومعناها ؛ أي َما لَنَ { ِمَن اأَلْمِر ِمن َشْيٍء 

(0/0) 

 

ْيطَاُن ِببَ ْعِض َما َكَسُبوا وَ  ُهْم ِإنَّ ِإنَّ الَِّذيَن تَ َولَّْوا ِمْنُكْم يَ ْوَم اْلتَ َقى اْلَجْمَعاِن ِإنََّما اْستَ َزلَُّهُم الشَّ َلَقْد َعَفا اللَُّه َعن ْ
 ( 255)َغُفوٌر َحِليٌم اللََّه 

 
ْيطَاُن بِبَ ْعِض َما َكَسُبوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي { ِإنَّ الَِّذيَن تَ َولَّْوْا ِمنُكْم يَ ْوَم اْلتَ َقى اْلَجْمَعاِن ِإنََّما اْستَ َزلَُّهُم الشَّ

المسلميَن وَجْمُع المشركين ، إنَّما إنَّ الذين اْنهزُموا منكم يا معشَر المؤمنين يوَم التَقى اْلَجْمَعاِن ؛ َجْمُع 
اْستَ َزلَُّهُم الشيطاُن عن أماكِنهم ببعِض ما َكَسُبوا ؛ وهو مفارقةُ المكاِن الذي أمَر رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه 

 .وسلم بحفظهِ 
ُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  إنَّهم َلم يفرُّوا : هذه اآليِة ويقاُل في معَنى . ؛ حيَن َلم يستأِصْلهم{ َوَلَقْد َعَفا اللَُّه َعن ْ

ُْ منُهم ؛ َفَكِرُهواْ لقاَء  على جهِة المعانَدِة والفرار من الزَّحف ، ولكْن أذَْكَرُهُم الشيطاُن خطايَاُهم التي كاَن
 .اهلِل إَلَّ على حالٍة يرَضوَنها ، ولذلك َعَفا اهللُ عنهم

أنَّ رَُجالً : )روَي . ؛ أي متجاوٌز لذنوبهم َلْم يُ َعجِّْل بالعقوبِة عليهم{  ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َحِليمٌ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
أَكاَن َشِهَد َبْدراً ؟ قَاَل : ِمَن اْلَخَوارِج أَتى َعْبَداهلِل ْبَن ُعَمَر رضي اهلل عنه َفَسَأَلُه َعْن ُعْثَماَن رضي اهلل عنه 

َعَة الرُّْضَواِن ؟: ، قَاَل ( َلَ : ) َفَكاَن ِمَن الَِّذيَن تَ َولَّوا يَ ْوَم اْلتَ َقى اْلَجْمَعاِن ؟ : ، قَاَل ( َلَ : )، قَاَل  َشِهَد بَ ي ْ
اَل  ًّ ا َعِلَم اْبُن ُعَمَر بُ ْغَضُه ِلُعْثَماَن قَاَل َلُه (. نَ َعمْ : )َق ؛ فَ َرَجَع ، ( ارِْجعْ : )فَ َولَّى الرَُّجُل يَ ُهزُّ فَ َرحاً ، فَ َلمَّ

ُْ أمَّا تَ : )فَ َقاَل َلُه  َها ، َكاَن َخلُُّفُه يَ ْوَم َبْدٍر ؛ فَإنَّ الّنبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َخلََّفُه َعَلى ابْ َنِتِه رُقَ يَُّة يَ ُقوُم َعَلي ْ
ُْ يَ ْوَم َبْدر ، َفَكاَن َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوَأْصَحابُُه ِفي اْلَغْزِو ، َوُعْثَماُن رض  ي اهللَمرِْيَضًة فَ تُ ُوف َِّي

ا َرَجَع النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم جَ  َها ؛ فَ َلمَّ َعَل أْجَرهُ  عنه ِفي َتْكِفْيِن ابْ َنِة َرُسوِل اهلِل َوَدْفِنَها َوالصَّاَلِة َعَلي ْ
 .َكَأْجِرِهْم َوَسْهَمُه َكَسْهِمِهمْ 

َعُة الرُّْضَواِن ؛  : " عليه وسلم بَيِدِه اْلُيْسَرى َعَلى اْلُيْمَنى ، َوقَاَل فَ َقْد بَاَيَع َلُه َرُسوُل اهلِل صلى اهلل " َوَأمَّا بَ ي ْ
ٌر ِمْن َيِمْيِن ُعْثَماَن رضي اهلل عنه " َهِذِه َعْن ُعْثَماَن  َوأمَّا " ((.َوَيَساُر َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َخي ْ
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ِذْيَن تَ َولَّواْ يَ ْوَم اْلتَ َقى اْلَجْمَعاِن ؛ فَ َقْد َعَفا اهللُ  َّ ّّ ُهْم َواهللُ َغُفوٌر َحِلْيٌم ؛ فَاْجَهْد َعَلى َجْهِدَك ، فَ َقاَم  اّل َعن ْ
 .الرَُّجُل َحْزنَاَن نَاِكساً رََأَسهُ 

(0/0) 

 

ْخَوانِِهْم ِإَذا َضَربُوا ِفي اأْلَْرِض َأوْ  ى َلْو َكانُوا َكانُوا ُغزًّ   يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َكَفُروا َوقَاُلوا إِلِ
ُُ َواللَّهُ  ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصيٌر  ِعْنَدنَا َما َماُتوا َوَما قُِتُلوا لَِيْجَعَل اللَُّه َذِلَك َحْسَرًة ِفي قُ ُلوِبِهْم َواللَُّه ُيْحِيي َويُِمي

(256 ) 

 
َكَفُرواْ َوقَالُوْا إِلْخَوانِِهْم ِإَذا َضَربُوْا ِفي اأَلْرِض َأْو َكانُواْ ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َلَ َتُكونُوْا َكالَِّذيَن  } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َكُمَناِفِقي أهِل الكتاب ( يَا أي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلَ َتُكونُوا: )؛ معناُه { ُغزًّى لَّْو َكانُوْا ِعْنَدنَا َما َماتُوْا َوَما قُِتُلوْا 
اراً مسافريَن َفَماُتوا في عبِداهلل بن أَبّي وأصحابه ؛ قالُ  َفاِق إذا َسارُوْا ِفي األْرِض ُتجَّ وا إلْخَواِنِهْم ِفي الن ِّ

 .سفِرهم أو كانوا في الَغْزو فَ ُقِتُلوا َلْو َكانُوا ِعْنَدنَا َما َماتُوا في َسَفِرهم ، وما قُِتُلوا في الغزو
 .ع َغاز على ُغَزاٍة ، ِمْثُل قَاٍض َوُقَضاةٍ َوُغّزاً َجْمُع َغاٍز ْمْثُل رَاِكٍع َورُكٍَّع ، وقد ُيجم

ثم . ؛ أي ليجعَل اهللُ ما َظنُّوا ُحْزناً يتردَُّد في أجواِفهم{ لَِيْجَعَل اللَُّه ذِلَك َحْسَرًة ِفي قُ ُلوِبِهْم } : َوقَ ْولُُه 
َراِن ِلحَ  َماِن ِلَسَفٍر وَل يُ َؤخَّ َواللَُّه ُيْحيِ ي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . َضرٍ أخبَر اهللُ أنَّ الموَت والحياة إليه َل يُ َقدِّ

 ُُ رُُهْم عن التََّخلُِّف عن الجهاِد وِخْشَيَة الموِت والَقْتِل ؛ ألن اإلحياَء واإلماَتَة إلى اهلِل تعالى { َويُِمي ؛ ُيَحذِّ
فِر والحَضِر ؛ وحاَل القتاِل وحاَل غيِر القتالِ   .في السَّ

قرأ ابُن كثير . ؛ ترغيٌب في الطاعِة ، وتحذيٌر من المعصيةِ { ُه ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصيٌر َواللَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .بالياِء ، والباقون بالتاءِ : واألعمُش والحسن وحمزُة والكسائي وخلُف 

(0/0) 

 

ا َيْجَمُعوَن َولَِئْن قُِتْلُتْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْو ُمتُّْم َلَمْغِفَرٌة ِمَن اللَِّه َورَْحَمٌة  ٌر ِممَّ  ( 252)َخي ْ

 
ا َيْجَمُعوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ٌر مِّمَّ لو : ؛ معناُه { َوَلِئْن قُِتْلُتْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْو ُمتُّْم َلَمْغِفَرٌة مَِّن اللَِّه َورَْحَمٌة َخي ْ

ا َيْجَمُعوَن َلَمْغِفَرٌة مَِّن اللَّ } قُِتْلُتْم في طاعِة اهلل أو ُمتُّْم فيها  ٌر مِّمَّ وإنَّما قاَل . من األموالِ { ِه َورَْحَمٌة َخي ْ
نيا على الجهاِد وِخْشَيِة الَقْتلِ   .هكذا وإن كاَن هو معلوماً ؛ ألن ِمن الناِس َمْن آثَ َر الدُّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



ا يجمُع المنا( َيْجَمُعونَ : )قرأ َحْفٌص  ٌر لكم أيُّها المؤمنوَن ِممَّ نيابالياء على الخبر ؛ َخي ْ وقرأ . فقون في الدُّ
َها ِمن َماَت َيُموتُ . بكسِر الميم ِمْن َماَت يَُماتُ ( ِمتُّمْ : )نافُع وأكثُر أهِل الكوفة   .وقرأ الباقوَن بَضمِّ

(0/0) 

 

َلى اللَِّه ُتْحَشُروَن   ( 252)َولَِئْن ُمتُّْم َأْو قُِتْلُتْم إَلِ

 
َلِئْن ُمتُّْم على فُ َرِشُكْم ، أو قُِتْلُتْم في : ؛ معناُه { قُِتْلُتْم إِلَلى اهلل ُتْحَشُروَن  َوَلِئْن مُّتُّْم َأوْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

الَغْزو فَإَلى اهلِل تُ ْرَجُعوَن في اآلخرِة ، كيَف ما داَرِت القصَّة فإنَّ مصيرَكم إلى اهلِل ، ولئن تِصيُروا إلى اهلِل 
. ٌر من أْن تصيروا إليه بالموِت الذي َل يستحقُّون عليه الِعَوضَ بالقتِل الذي تستحقُّون عليه الِعَوَض خي

ُْ َفَمْقتَ ُلَها بالسَّْيِف ِفي اهلِل أْفَضُلوالالَُّم في : قال َعِليٌّ رضي اهلل عنه  فَإْن َتُكِن األَْبَداُن لِْلَمْوِت أْنِشَئ
جواُب القَسم ، وتصلُح { َلَمْغِفَرٌة } الُم في َلُم القَسِم ، وتصلُح أن تكوَن لالبتداِء والتأكيِد ، وال( َلِئنْ )

دًة جواَب الشرطِ   .أن تكون مؤكِّ

(0/0) 

 

ُهمْ  َُ َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب ََلنْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعن ْ َُ َلُهْم َوَلْو ُكْن  َواْستَ ْغِفْر َلُهْم َفِبَما رَْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْن
ِليَن َوَشاِوْرُهْم ِفي اأْلَ  ْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمتَ وَكِّ َُ فَ تَ وَكَّ  ( 252)ْمِر فَِإَذا َعَزْم

 
َُ َلُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُنَك { َفِبَما رَْحَمٍة مَِّن اللَِّه ِلن َُ َلهم حتى صار لِي ْ ؛ أي َفبَرْحَمٍة عظيمٍة ِمن اهلل ِلْن

يِن ؛ ألنه صلى اهلل عليه وسلم أتاُهم بالُحَجِج والبَ َراِهْيِن مع لِْيٍن وُخُلٍق عظيٍم ، َلُهْم َسَبباً ِلدخوِلهم في ا لدِّ
 " إنََّما أنَا َلُكْم ِمْثَل اْلَواِلِد لَِوَلِدِه : " وِلهذا قاَل صلى اهلل عليه وسلم 

[ 255: النساء ]{نَ ْقِضِهم مِّيثَاقَ ُهْم فَِبَما } في قولِه زائدٌة َل َيْمَنُع الباُء من عمِلها ، مثَل قوِلِهم( َما)و 
ب ؛ تقديرهُ ( َما)ُيحتمل أن تكوَن : قال بعُضهم  ُْ َلُهْم : استفهاميٌة للتعجُّ َفبَما رَْحَمٍة ِمَن اهلِل َسُهَل

 .أْخاَلُقَك وكثَرُة احتماِلَك ؛ فلم تَ ْغَضْب عليهم فيما كان منهم يوَم أُحدٍ 
َُ َفظّاً } : قولُه  ُد َخِشناً في القوِل { َغِليَظ اْلَقْلِب ََلنْ َفضُّواْ ِمْن َحْوِلَك  َوَلْو ُكْن َُ يا ُمَحمَّ ؛ أي لو كن

َء اْلُخُلِق قَاِسَي القلب لتفرَُّقوا من حوِلَك ، فلم تَ َر منُهم أحداً ، ولكنَّ اهللَ جعَلَك َسمحاً َسْهالً طَْلقاً  َسيِّ
 .َلِطْيفاً َليِّناً بَ ّراً رَِحْيماً 
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ُهْم َواْستَ ْغِفْر َلُهْم } : ُه تَ َعاَلى قَ ْولُ  ُهْم َما أتَ ْوُه يوَم أُحٍد ؛ وَتَجاَوْز عنُهم { فَاْعُف َعن ْ ؛ أي فَاْعُف َعن ْ
الجرْيمَة التي تكوُن بيَنَك وبيَنهم ، وكانوا َعَصوِا النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم في ترِك المركِز ، وترِك اآلية 

} : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . ، فَ َنَدَب اهللُ النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم إلى الَعْفِو عنُهم[ وا اْرِجُعوااْرِجعُ : ]ِلَدْعَوِتِه 
َعَك فيِهم{ َواْستَ ْغِفْر َلُهْم   .أي في الذنب الذي يكوُن منهم حتى ُأَشفِّ

ا لم يكن عندَك فيه وحٌي ؛ أي إذا أردَت أن تعمَل عمالً مِ { َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  مَّ
َفَشاوْرُهْم فيِه ، َواْعَمُل أبداً بتدبيرِهم ومشورتِهم ، وكاَن صلى اهلل عليه وسلم ُمْستَ ْغِنياً عن مشورتِهم ، 

تطييٌب  فإنَُّه كان أرشَدهم وأكمَلهم رأياً ، لكنَّ اهلل إنَّما أمرُه باْلُمَشاَورَِة ِلتَ ْقَتِدَي بِه األُمَُّة ، وليكوَن فيه
ُْ َساَداُت اْلَعَرِب إذا َلْم : )قال مقاتُل وقتادة . لنفوِس المؤمنيَن ، ورفٌع ألقدارهم وثناٌء عليهم َكاَن

ْطَيُب ُيَشاَورُوْا ِفي اأَلْمِر ُشقَّ َعَلْيِهْم ، فَُأِمَر النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم بُمَشاَورَِتِهْم ِفي اأَلْمِر ؛ فَإنَُّه أ
 (.ْم ، َوإذا شاَورُْا َعَرُفوْا إْكَراَمُه َلُهمْ أَلنْ ُفِسهِ 

ْل َعَلى اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ فَ تَ وَكَّ ْض إليه وَل تَ تَِّكْل { فَِإَذا َعَزْم َُ على شيٍء َفِثْق باهلِل ، وفَ وِّ ؛ أي أْعَزْم
ِليَن } على مشورِتهم ،   .؛ َعَلى اهللِ { ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمتَ وَكِّ

ِل ، فقال سهُل بن عبِداهلل  أْن َيُكوَن اْلَعْبُد بَ ْيَن َيَدي : أوَُّل َمَقاِم الت َّوَكُِّل : )واختلَف العلماُء في معنى الت َّوَكُّ
ُِ بَ ْيَن َيَدي اْلَغاِسِل ، يُ َقلُِّبُه َكْيَف َيَشاءُ ، َوالرََّجاُء َلَ َيُكوَن َلُه َحرََكٌة َوَلَ َتدْ  ُل َلَ اهلِل َكاْلَميِّ بيٌر ، َواْلُمتَ وَكِّ

ا ِسَوى اهللِ : )وقال إبراهيُم الخوَّاص (. َيْسَأُل َوَلَ يَ ُردُّ َوَلَ َيْحبسُ  ُل إْسَقاُط اْلَخْوِف َوالرََّجاِء ِممَّ  (.الت َّوَكُّ
ُل الذي إذا أْعِطَي َشَكَر ، وإذا ُمِنَع َصبَ َر ، َوأن يكوَن العطاُء والمنعُ : قال بعُضهم  عنَده سواٌء ،  المتوكِّ

ْكِر أحبُّ إليه ِلِعْلِمِه باختيار اهلِل ذلكَ  ا : )وقال ُذو النُّوُن . والمنُع مع الشُّ ُل إْنِقطَاُع اْلَمطَاِمِع ِممَّ الت َّوَكُّ
َماُء ِعْنَدُه َكالصِّْفِر ُهَو َمْعرَِفُة ُمْعِطي أْرزَاِق اْلَخالَِئِق ، َوَلَ َيُصحُّ أَلَحٍد َحتَّى َتُكوَن السَّ : )، وقاَل ( ِسَوى اهللِ 

َماِء َمَطٌر ؛ َوَلَ َيْخُرُج ِمَن اأَلْرِض نَ َباٌت ، َويَ ْعَلُم أنَّ اهللَ   َلَ يَ ْنَسى َلهُ ؛ َواأَلْرُض َكاْلَحِدْيِد ؛ َلَ يَ ْنِزُل ِمَن السَّ
 (.َما َضِمَن ِمْن رْزِقِه بَ ْيَن َهذْينِ 
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ِل ِإْن يَ ْنُصرُْكُم اللَُّه َفاَل غَ  اِلَب َلُكْم َوِإْن َيْخُذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي يَ ْنُصرُُكْم ِمْن بَ ْعِدِه َوَعَلى اللَِّه فَ ْلَيتَ وَكَّ
 ( 260)اْلُمْؤِمُنوَن 

 
لكم إْن َيْمنَ ْعُكُم اهللُ تعالى ِمن عدوِّكم فال غالَب : ؛ معناُه { ِإن يَنُصرُْكُم اللَُّه َفالَ َغاِلَب َلُكْم } : قَ ْوُلُه 

؛ بأْن َيِكَلُكْم إلى أنُفِسكم ويرفَع نصَرُه عنكم كيوِم أُحٍد ؛ { َوِإن َيْخُذْلُكْم } من العدوِّ ، ِمْثَل يوِم َبْدر ؛ 
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ِل اْلُمْؤِمُنو } ؛ أي ِمن بَ ْعِد ُخْذََلِنِه إيَّاكم ، { َفَمن َذا الَِّذي يَنُصرُُكم مِّْن بَ ْعِدِه }  ؛ { َن َوَعَلى اللَِّه فَ ْلَيتَ وَكَّ
 .ِفي النُّْصَرةِ 
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ُْ َوُهْم ََل ُيْظَلُموَن َوَما َكاَن ِلَنِبيٍّ َأْن يَ ُغلَّ َوَمْن يَ ْغُلْل يَْأِت ِبَما َغلَّ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ثُمَّ تُ َوفَّى ُكلُّ نَ ْفٍس َما َكسَ  َب
(262 ) 
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 ( 267)ٍَ ِمَن اللَِّه َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصيُر َأَفَمِن ات ََّبَع ِرْضَواَن اللَِّه َكَمْن بَاَء ِبَسخَ 

 
ٍَ مَِّن اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ استفهاٌم بمعنى تقديِر حاِل الفريَقين { َأَفَمِن ات ََّبَع ِرْضَواَن اللَِّه َكَمن بَآَء ِبَسَخ

اْلغُُلوَل َواْلَحَراَم وأخذ الحالَل ِمن الغنيمِة كمِن  ليس َمن ات ََّبَع رْضَواَن اهلِل ؛ أي َمن تركَ : ، يقوُل 
ََ اهلِل بأخِذ الغُُلوِل والحراِم ، وقيل  بالجهاِد في { َأَفَمِن ات ََّبَع ِرْضَواَن اللَِّه } : معنى اآلية : استوجَب َسَخ

ٍَ مَِّن اللَِّه } سبيل اهلل  ؛ راجٌع إلى { َوَمْأَواُه َجَهنَُّم } : َعاَلى قَ ْولُُه ت َ . بالفراِر من الجهاد{ َكَمن بَآَء ِبَسَخ
ٍَ ِمَن اهلِل }   .{اْلَمِصيُر } ؛ النَّاَر ؛ { َوبِْئَس } . {َمْن بَاء بَسَخ

(0/0) 

 

 ( 269)ُهْم َدرََجاٌت ِعْنَد اللَِّه َواللَّهُ َبِصيٌر ِبَما يَ ْعَمُلوَن 

 
إنَّ الذين يتَّبعون رضواَن اهلِل ذُوو درجاٍت رفيَعٍة ، : ؛ معناُه { ُهْم َدرََجاٌت ِعنَد اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

واآلخروَن ذُوو َدرََكاٍت َخِسْيَسٍة ، فإنَّ ألحِد الفريقين درجاٌت في الجنَّة ، ولآلخِر َدرََكاٌت في النَّار ، 
ٍَ من اهلِل مخَتِلفُ : والمعَنى  و المنازل عنَد اهلل ، فَِلَمِن اتبَع رضواَن أنَّ َمِن اتبَع رضواَن اهلِل ، َوَمن بَاَء بَسَخ

ٍَ ِمن اهلِل المهانُة والعذاب األليمُ  هذه : وقال بعُضهم . اهلل الكرامُة والثواُب العظيم ، وِلَمْن باَء بَسَخ
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ة في المؤمنيَن ؛ أي ُهم طبقاٌت بعُضهم أرفُع ِمن بعٍض في الجنَّة ُه َبِصيٌر واللَّ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . اآليُة خاصَّ
 .؛ أي عاِلٌم بَمْن َغّل َوَمْن َلَ يُِغلُّ { ِبَما يَ ْعَمُلوَن 
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ُلو َعَلْيِهْم آيَاِتِه َويُ زَكِّ  يِهْم َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسوًَل ِمْن َأنْ ُفِسِهْم يَ ت ْ
َها قُ ْلُتْم َأنَّى ( 264)َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبيٍن َواْلِحْكَمَة  ا َأَصابَ ْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمثْ َلي ْ َأَوَلمَّ

 ( 265)َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد َأنْ ُفِسُكْم ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

 
؛ أي لقد أنْ َعَم على { اللَُّه َعَلى اْلُمؤِمِنيَن ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسوَلً مِّْن َأنْ ُفِسِهْم  َلَقْد َمنَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُهْم ، وهو النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم ؛ بعَثُه اهلل من العرب ، معروَف  المؤمنيَن إذ بَ َعَث فيِهم َرُسوَلً ِمن ْ
ى  النَّسب ، عرُفوُه بالصِّدِق واألمانَِة ، وكان بعثُه اهلل من ِجْنِس بَِني : قبَل الوحي ، وقيَل ( األِمْينُ )ُيَسمَّ

وقرأ في الشَّواذ . آدَم ، وَلْم يبعْثُه من المالئكِة ؛ ألنه إذا كان من ِجْنِسِهْم كاَن تَ َعلُُّمُهْم منُه أسهَل عليهم
 .من غيرهم ، وقريش أفضُل العرببنصب الفاِء ؛ أي أْشَرِفِهْم ؛ ألن العرَب أفضُل ( ِمْن أنْ َفِسِهمْ : )

ُلوْا َعَلْيِهْم آيَاِتِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  الفة ، وهو { يَ ت ْ ؛ أي يقرأ عليهم القرآَن بما فيه من أقَاِصْيِص األُمم السَّ
يِهْم } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . ُأمِّيٌّ َلْم يقرأ الُكُتبَ  رِك والذُّ { َويُ زَكِّ ُرُهْم من الشِّ نوب ، ويأخُذ منهم الزَّكاَة ؛ أي يَُطهِّ

ُرُهْم بَها َوِإن َكانُوْا ِمن } ؛ أي القرآَن والِفْقَه ، { َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . التي يَُطهِّ
ٌد صلى اهلل عليه وسلم { قَ ْبُل   .ُهَدى؛ ِمن الْ { َلِفي َضالٍل مُِّبيٍن } ؛ أْن يَأتِيَ ُهْم ُمَحمَّ

َها } : والخطاُب يُ بَ يُِّن قوَله تعالى  ا َأَصابَ ْتُكْم مُِّصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم مِّثْ َلي ْ ا أصابتُكم مصيبةُ { َأَو َلمَّ ؛ أي َلمَّ
َها يوَم بدر ؛ أي َقتلُتم يوَم بدر سبعيَن ، وأسرُتم سبعيَن ، وقُِتَل منكم يوَم ُأحٍد  يوِم أُحٍد قد أَصْبُتْم ِمثْ َلي ْ

 .سبعوَن ، ولم يُ ْؤَسْر منكم أحدٌ 
َنا { قُ ْلُتْم َأنَّى َه اَذا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ القتَل واْلَهزِْيَمَة ونحُن مسلموَن ورسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِفي ْ

ُد { ُقْل } والوحُي يَ ْنِزُل علينا ، وُهم مشركوَن ،  ؛ ِلُمَخاَلَفِتُكْم أمَر {  ُهَو ِمْن ِعنِد َأنْ ُفِسُكمْ } : ؛ يَا ُمَحمَّ
رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالخروِج َعِن المدينِة ، وقد كاَن أَمرَكم باْلُمَقاِم فيها ليدخَل عيلكم الكفَّار 

إنَّما أصاَبكم هذا ِمن عند قوِمكم بمعصَيِة الرُّماِة بتركهم ما أَمَرُهم به النبيُّ : وقيَل . فتقُلوهم في أزقَِّتَها
 .؛ أي َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ِمن النَّصِر وغيِر ذلك قَاِدرٌ { ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر } ى اهلل عليه وسلم ، صل

(0/0) 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ُقوا َوِقيَل َلُهْم َوِليَ ْعَلَم الَِّذيَن نَاف َ ( 266)َوَما َأَصاَبُكْم يَ ْوَم اْلتَ َقى اْلَجْمَعاِن َفِبِإْذِن اللَِّه َوِليَ ْعَلَم اْلُمْؤِمِنيَن 
يَماِن تَ َعاَلْوا قَاتُِلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأِو اْدفَ ُعوا قَاُلوا َلْو نَ ْعَلُم ِقَتاًَل ََلت َّبَ ْعنَاُكْم ُهْم لِْلُكْفِر يَ وْ  ُهْم ِلإْلِ َمِئٍذ َأقْ َرُب ِمن ْ

 ( 262)ِبَما َيْكُتُموَن يَ ُقوُلوَن بَِأفْ َواِهِهْم َما لَْيَس ِفي قُ ُلوِبِهْم َواللَُّه َأْعَلُم 

 
َما أَصاَبُكْم يا معشَر المسلمين : ؛ معناُه { َوَمآ َأَصاَبُكْم يَ ْوَم اْلتَ َقى اْلَجْمَعاِن َفِبِإْذِن اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

زْيَمِة َفبِعْلِم اهلِل يوم أُحٍد يَ ْوَم اْلتَ َقى جيُش المسلميَن ، وجيُش المشركيَن يوَم أُحٍد من القتِل واْلُجُروِح واله
 .التَّْخِلَيَة بين المؤمنيَن والكفَّار ، وإَلَّ فاهللُ َل يُ ْؤِذُن بالمعصيةِ : أراَد باإلذِن : وقضائِه وإرادته ، ويقاُل 

لتعَلُموا أنُتم أنَّ : وقيل  ؛ أي ِلُيِري المؤمنيَن ؛{ َوِليَ ْعَلَم الَِّذيَن نَافَ ُقوْا * َوِليَ ْعَلَم اْلُمْؤِمِنيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ِليَ َرى اهللُ إْيَماَن المؤمنيَن بثبوتهم على ما : اهلل قد َعِلَم نَِفاقَ ُهْم ، وأنُتم َلْم تكونوا تعلموَن ذلك ، والمعنى 

ُهْم تَ َعاَلْواْ َوِقيَل لَ } . نَاَلُهْم ، ويَرى المنافقين بَفَشِلِهْم ، وقلَِّة صبرهم على ما يَ ْنِزُل بِه في ذاِت اهلل تعالى
ا { قَاتُِلوْا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأِو اْدفَ ُعوْا قَالُوْا َلْو نَ ْعَلُم ِقَتاَلً َلَّت َّبَ ْعَناُكْم  ؛ ذلَك أنَّ عبَداهلِل بن أَبّي وأصحابَه َلمَّ

اَعِة اهلِل َواْدفَ ُعوْا ِفي أنْ ُفِسُكْم تَ َعالُوْا إَلى أُحٍد َوقَاتُِلوْا ِفي طَ : )رجعوا إلى المدينِة قال َلهم عبُداهلل بُن جبيٍر 
 .َل يكوُن قتاٌل اليوَم ، ولو نعلُم أن يكوَن قتاٌل لكنَّا معُكم: ، فقال المنافقون ( َوَأْهِلُكْم َوَحرِْيِمُكمْ 

ُهْم ِلإِليَماِن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  وِل عند المؤمنين أقرَب ؛ أي كانوا قبَل ذلك الق{ ُهْم لِْلُكْفِر يَ ْوَمِئٍذ َأقْ َرُب ِمن ْ
َلُهْم إلى اْلُكْفِر ؛ فصاُروا في ذلَك اليوِم أقرَب  َرُهْم وأظهروا َمي ْ إلى اإلْيماِن بظاهِر حاِلهم ؛ ثُم َهَتُكوا َست ْ

َلْو } قوِلهم ؛ كنايٌة عن َكِذبِهْم في { يَ ُقولُوَن بَِأفْ َواِهِهم مَّا لَْيَس ِفي قُ ُلوِبِهْم } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . إلى الكفرِ 
ركِ { َواللَُّه َأْعَلُم ِبَما َيْكُتُموَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . {نَ ْعَلُم ِقَتاَلً َلَّت َّبَ ْعَناُكْم   .؛ أي بما ُيخفون من الشِّ
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ْخَوانِِهْم َوقَ َعُدوا َلْو َأطَاُعونَا َما قُِتُلوا ُقْل فَاْدرَُءوا َعْن َأنْ ُفسِ  ُكُم اْلَمْوَت ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن الَِّذيَن قَالُوا إِلِ
(262 ) 

 
الذيَن قالُوا إلخواِنهم من : ؛ معناُه { الَِّذيَن قَالُوْا إِلْخَوانِِهْم َوقَ َعُدوْا َلْو َأطَاُعونَا َما قُتُِلوا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وَن الذيَن َخَرُجوْا إلى القتاِل ما قُِتُلواْ لو أطاعونَا المسلم: المنافقيَن بالمدينِة وقعُدوا بأنفِسهم عن الجهاِد 
ُد { ُقْل } في الَغْزو ،  ؛ في مقاَلِتكم { فَاْدرَُءوا َعْن َأنْ ُفِسُكُم اْلَمْوَت ِإن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن } : ؛ َلُهْم يَا ُمَحمَّ

ُُ بَ عْ : )قال الفقيُه أبو اللَّيث . لو َلْم يخرُجوا إلى القتاِل ما قُتلوا:  رِْيَن يَ ُقوُل َسِمْع ُْ : َض اْلُمَفسِّ ا نَ َزَل َلمَّ
ُعوَن نَ ْفساً ِمَن اْلُمَناِفِقْينَ   (.َهِذِه اآلَيُة َماَت يَ ْوَمِئٍذ َسب ْ
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 ( 262)َوََل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمَواتًا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد رَبِِّهْم يُ ْرزَُقوَن 

 
؛ قال ابُن { َوَلَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتُلوْا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمَواتاً َبْل َأْحَياٌء ِعنَد رَبِِّهْم يُ ْرزَُقوَن } : تَ َعاَلى  قَ ْوُلهُ 

ُهْم  ا ُأِصْيَب إْخَوا: " قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : عبَّاس وابُن مسعوٍد وجابُر َرِضَي اهللُ َعن ْ نُُكْم َلمَّ
َوتَْأوي إَلى يَ ْوَم أُحٍد ؛ َجَعَل اهللُ أْرَواَحُهْم ِفي أْجَواِف طُُيور ُخْضٍر َتِرُد أنْ َهاَر اْلَجنَِّة ؛ َوتَْأُكُل ِمْن ِثَمارَها ؛ 

َقِلِهْم َوَمْطَعِمِهْم َوَمْشَرِبِهْم ،  ا رَأوْا ِطْيَب َمن ْ َُ اْلَعْرِش ، فَ َلمَّ َوَما أْعَطى اهللُ ِمَن اْلَكَراَمِة قَ َناِدْيَل ِمْن ذَهٍب َتْح
َُ إْخَوانَِنا َعِلُموْا َما أَعدَّ اهللُ َلَنا ِمَن اْلَكَراَمِة ، َوَما َنْحُن ِفْيِه ِمَن النَِّعْيِم ، فَ َلْم يَ نْ : ؛ قَاُلواْ  ِكُلوْا ِعْنَد يَا َلْي

 " أنَا أبَ لُِّغُهْم َعْنُكْم ؛ فَأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليََة :  اللَِّقاِء َوَلْم َيْجبَ ُنوْا ِفي اْلَحْرب ، قَاَل اهللُ تَ َعاَلى
قُِتَل أبي يَ ْوَم أُحٍد َوتَ َرَك َعَليَّ َثاَلَث بَ َناٍت ؛ فَ َقاَل صلى اهلل عليه : وقال جابُر بن عبِداهلل األنصاريِّ " 

ُرَك يَا َجابُر؟: " وسلم  ُُ ! " أَلَ أَُبشِّ إنَّ أبَاَك ِحْيَن قُِتَل أْحيَاُه اهللُ تَ َعاَلى : "  ، قَاَل بَ َلى يَا َرُسوَل اهللِ : قُ ْل
َُ ، قَاَل : وََكلََّمُه ِكَفاحاً ؛ فَ َقاَل  َها ثَانِيًة : يَا َعْبَداهلِل ؛ َسْلِني َما ِشْئ نْ َيا فأُقْ َتَل ِفي ْ أْسَأُلَك أْن تُِعْيَدِني إَلى الدُّ

َقًة قَ َبْضتُ َها ، قَاَل يَا َعْبَداهلِل ؛ إنِّي َقَضيْ : ، فَ َقاَل  نْ َيا َخِلي ْ لُِّغ قَ ْوِمي : ُُ أْن َلَ أِعْيَد إَلى الدُّ يَا َرب َفَمْن يُ ب ْ
 ". أنَا ، فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليََة : َما أنَا ِفْيِه ِمَن اْلَكَراَمِة ؟ قَاَل اهللُ 

ُد الشهداَء المقتول: ومعَنى اآليِة  ُنِصَب على المفعوِل ؛ ألن { َأْمَواتاً } . يَن في طاعِة اهللَوَلَ َتظُنَّنَّ يا ُمَحمَّ
ى إلى مفعوليِن ،  اُهْم أحياًء ؛ ألنَّهم يأكلوَن { َبْل َأْحَياٌء ِعنَد رَبِِّهْم يُ ْرزَُقوَن } اْلُحْسَباَن يتعدَّ الجنَّة ، َسمَّ

اُهْم أحياًء ؛ ألنَّهم يُ : وقيل . ويتمتَّعون ويُرزقون كاألحياءِ  كتب َلهم في كلِّ سنٍة ثواَب َغْزَوٍة ، َسمَّ
َُ العرِش : وقيل . وُيْشرَُكوَن في فضِل كلِّ جهاٍد إلى يوِم القيامة ألنَّ أرواَحهم تركُع وتسجُد كلَّ ليلٍة تح

َلى في األرِض وَل يتغي َُّر في القبرِ : وقيل . إلى يوِم القيامة كأرواِح األحَياء :  ويقالُ . ألنَّ الشهيَد َلَ يَ ب ْ
َلى أْجَساُدُهْم  َهَداُء ؛ َوَحَمَلُة اْلُقْرآنِ : أْربَ َعُة َلَ تَ ب ْ  .األَْنبَياءُ ؛ َواْلُعَلَماُء ؛ َوالشُّ

أنَُّه بَ َلَغُه أنَّ َعْمَرو ْبَن اْلَجُموِح ، َوَعْبَداهلِل ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَحَراِم األَْنَصاري َّْيِن  : )وعن عبِداهلل بِن عبِدالرَّحمن 
َرْيِهَما وََكانَا ِفي قَ ْبٍر َواِحٍد ؛ َوُهَما ِممَِّن اْسُتْشِهَد يَ ْوَم ُأُحٍد ، وََكاَن ق َ َكا ْيُل قَ ب ْ ا نَا َقْد أْخَرَب السَّ َرُهَما ِممَّ ب ْ

ٌُّ يَِلي السَّْيَل ، فَ ُوِجَدا ِفي قَ ْبِرِهَما َلْم يَ تَ َغي ََّرا َكَأنََّما َماتَا باألَْمِس ، وََكاَن بَ ْيَن أُحٍد وَ  بَ ْيَن َخَراب السَّْيِل ِس
 (.َوَأْربَ ُعوَن َسَنةً 

ُل األحياءُ : وقيل  ُلوْا كما تُ َغسَّ َزمُِّلوُهْم : " قال صلى اهلل عليه وسلم . سموا أحياًء ؛ ألنَّهم لم يُ َغسَّ
ِم ؛ َوالرِّْيُح رْيُح اْلِمْسِك بِدَمائِِهْم وَُكُلوِمِهْم ؛ فَإن َُّهْم ُيْحَشُروَن يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة بِدَماِئِهْم ؛ اللَّوْ  قرأ " ُن َلْوُن الدَّ

 .بالتشديدِ ( قُ ت ُِّلوا)الحسُن وابن عامر 
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ْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم َفرِِحيَن ِبَما آتَاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن بِالَِّذيَن َلْم يَ ْلَحُقوا ِبِهْم ِمْن َخْلِفِهْم َأَلَّ خَ 
 ( 220)ْحَزنُوَن يَ 

 
وقرأ ابُن . ؛ أي من رزِقه وثوابِه ، وانتصَب على الحالِ { َفرِِحيَن ِبَمآ آتَاُهُم اللَّهُ ِمن َفْضِلِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

} : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . وهما لُغتان كالفرِة والفارة ، والطَمِع والطَّامع ، والحذر والحاذر( فرحين: )السميقع 
؛ أي يطلُبون السُّروَر { َتْبِشُروَن بِالَِّذيَن َلْم يَ ْلَحُقواْ ِبِهم مِّْن َخْلِفِهْم َأَلَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلَ ُهْم َيْحَزنُوَن َوَيسْ 

َُ إخوانَنا قُِتُلوا كما قُِتْلَنا ؛ فينالُوا من الكرامِة : بقدوِم َمن َلْم يَ ْقَدْم عليهم من إخوانِهم ، يقولون  لَْي
اُل : )وقال السديُّ . ثواب ما نُ ْلَناوال َّ ِهْيُد ِبِكَتاٍب ِفْيِه َمْن يَ ْقُدُم َعَلْيِه ِمْن إْخَوانِِه َوَأْهِلِه ؛ فَ ُيَق : يُ ْؤَتى الشَّ

َر إنْ  َساٌن بُقُدوِم َغاِئٍب يَ ْقُدُم َعَلْيَك َفاَلٌن يَ ْوَم َكذا ؛ َويَ ْقُدُم َعَلْيَك ُفاَلٌن يَ ْوَم َكذا ؛ فَ َيْسَتْبِشُر بذِلَك َكَما ُبشِّ
ُل السُُّروَر بِه قَ ْبَل ُقُدوِمهِ   (.؛ يَ تَ َعجَّ

: ومعنى اآليِة . ِمَن اْلَبَشَرِة ؛ ألنَّ اإلنساَن إذا َفِرَح ظهَر أثُر السرور في َبَشَرِة وجههِ : وأصُل اَلْسِتْبَشار 
 .بعِدهم ؛ وأنَّهم َلَ َيْحَزنُوَن في اآلخرةِ  َيْسَتْبِشُروَن بأْن َل خوٌف عليهم وعلى إخوانِهم الذيَن يأتونهم ِمن
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 ( 222)َيْسَتْبِشُروَن بِِنْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوَفْضٍل َوَأنَّ اللََّه ََل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِنيَن 

 
، وَيْسَتْبِشُروَن أنَّ اهلل َل ُيِضْيُع  ؛ أي بَجنٍَّة وكرامةٍ { َيْسَتْبِشُروَن بِِنْعَمٍة مَِّن اللَِّه َوَفْضٍل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

دين ( َوإنَّ اهللَ : )؛ قرأ الكسائيُّ والفرَّاء { َوَأنَّ اللََّه َلَ ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِنيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ثواَب الموحِّ
 (.ْؤِمِنْينَ َواهللُ َلَ ُيِضْيُع أْجَر اْلمُ )بالكسر على اَلستئناِف ودليلُه قراءة ابِن مسعود 

َهَداُء ِمَن اْلَقْتِل ِفي َسبْيِل اهلِل إَلَّ  : " وفي الحديِث عن النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم أنَُّه قاَل  َما َيِجُد الشُّ
ِهْيِد ِمْن َمسِّ السِّ : " وفي حديٍث آخَر " َكَما َيِجُد أَحدُُكْم ِمَن اْلَقْرَصِة  ُة النَّْمَلِة أَشدُّ َعَلى الشَّ " اَلِح َعضَّ

ِهْيِد ِمْثِل ُشْرب اْلَماِء اْلَبارِد : " وفي حديٍث آخَر   " إنَّ الضَّْرَبَة َوالطَّْعَنَة َعَلى الشَّ
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ُهْم َوات ََّقْوا   ( 227)يٌم َأْجٌر َعظِ الَِّذيَن اْسَتَجابُوا لِلَِّه َوالرَُّسوِل ِمْن بَ ْعِد َما َأَصابَ ُهُم اْلَقْرُح لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا ِمن ْ

 
؛ يجوُز أن يكوَن أوَُّل هذه { الَِّذيَن اْسَتَجابُوْا للَِّه َوالرَُّسوِل ِمن بَ ْعِد َمآ َأَصابَ ُهُم اْلَقْرُح } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُِ للمؤمنين ، واألحسُن أن يكوَن في موضع الّرفِع على اَلبتداِء أو  ْع اآليِة في موضِع الخفض على الن َّ
غرى من بعِد : ومعنى اآليِة . حسنواخبُره للذين أ الذيَن أجابُوا اهللَ بالطاعة والرسوَل بالخروِج إلى بدر الصُّ

ُهْم } ما أصابَهم اْلِجَراُح ؛  ََ اهلِل ومعصيَتهُ ، { َوات ََّقوْا } ؛ أي َواَفوا الميعاَد ، { لِلَِّذيَن َأْحَسُنوْا ِمن ْ ؛ َسْخ
 .اِفٌر ِفي الجنَّة، لهم ثَ َواٌب وَ { َأْجٌر َعِظيٌم } 

ا َحَضَر : " قال ابُن عباس  ْغَرى ِفي اْلَعاِم اْلَقابِل ، فَ َلمَّ َوذِلَك أن َُّهْم تَ َواَعُدوْا يَ ْوَم ُأُحٍد أْن َيْجَتِمُعواْ بَبْدر الصُّ
: إَلى اْلَمِديْ َنِة لِلتَِّجارَِة ؛ فَ َقاَل  اأَلَجُل َنِدَم اْلُمْشرَِكوَن ، فَ َلِقَي أبُو ُسْفَياَن نُ َعْيَم ْبَن َمْسُعوٍد ؛ وََكاَن َيْخُرجُ 

ا َقِدَم نُ َعيْ  فْ ُهْم َكْيالَ َيْخُرُجوا َوَلَك َعْشٌر ِمَن اإلبِل إْن َرَدْدتَ ُهْم ، فَ َلمَّ َُ اْلَمِديْ َنَة َفَخوِّ ُم إَلى اْلَمِديْ َنِة ؛ إذا أتَ ْي
بْئَس الرَّأِي رَأيْ ُتْم ، أتَ وُْكْم ِفي ِديَارُِكْم َوقَ َرارُِكْم : ْفَياَن ؛ قَاَل وََكاَن أْصَحاُب َرُسوِل اهلِل يُرِْيُدوَن َمَوافَاَة أبي سُ 

رِْيُد ؛ ُترِْيُدوَن أْن تََأُتوُهْم ِفي ِديَارِهْم َوَقْد َجَمُعوْا َلُكْم ، أَما إنَّ  ُهْم إَلَّ الشَّ ُْ ِمن ْ َفِل  الرَُّجَل اْلَواِحَد ، َوَلْم يَ ن ْ
ُهْم ُيِطْيُق َعشْ  رِْيدُ ِمن ْ ُُ ِمْنُكْم إَلَّ الشَّ َفِل َفَكِرَه أْصَحاُب َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه . َرًة ِمْنُكْم ، إذاً َواهلِل َما يَ ن ْ

ُهْم قَاَل  ا رَأى َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ذِلَك ِمن ْ َوالَِّذي : " وسلم الُخُروَج إلَْيِهْم وتَ ثَاقَ ُلوْا ، فَ َلمَّ
َفَمَضى َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم " أَلْخُرَجنَّ إَلْيِهْم ، وإْن َلْم َيْخُرْج َمِعي ِمْنُكْم أَحٌد  نَ ْفِسي بَيِدهِ 

ُر َوَسْعُد َوَعْبُداهلِل ْبُن َمْسعُ  و وٍد َوُحَذيْ َفُة َوأبُ لِلِميَعاِد ، َوَمَعُه أبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوُعْثَماُن َوَعِليٌّ َوطَْلَحُة َوالزُّبَ ي ْ
اْلُمْشرِِكْيَن ،  ُعبَ ْيَدَة ِفي َسْبِعْيَن رَُجالً حتى انْ تَ َهوا إَلى َبْدٍر ؛ فَ َلْم َيْخُرْج أبُو ُسْفَياَن َوَلْم يَ ْلَقوا بَها أَحداً ِمنَ 

ُقوا ِمَن السُّوِق َحاَجتَ ُهْم ُثمَّ اْنَصَرُفوْا ، َفَذِلَك قَ ْولُُه تَ َعاَلى  ابُوْا للَِّه َوالرَُّسوِل ِمن بَ ْعِد الَِّذيَن اْسَتجَ } : فَ َتَسوَّ
ُْ َعاِئَشُة رضي اهلل عنها ِلَعْبِداهلِل ْبِن الزُّبَ ْيٍر " { َمآ َأَصابَ ُهُم اْلَقْرُح  يَا اْبَن أْخِتي ؛ أَما َواهلِل إنَّ أبَاَك : )قَاَل

َك   (.اآليَةُ { ِذيَن اْسَتَجابُوْا للَِّه َوالرَُّسوِل الَّ } َلِمَن الَِّذْيَن قَاَل اهللُ ِفْيِهْم  -تَ ْعِني أبَا َبْكٍر  -َوَجدَّ
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للَُّه َونِْعَم اْلوَِكيُل الَِّذيَن قَاَل َلُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فَ َزاَدُهْم ِإيَمانًا َوقَالُوا َحْسبُ َنا ا
(229 ) 

 
: ؛ معناُه { َل َلُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوْا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فَ َزاَدُهْم ِإيَماناً الَِّذيَن قَا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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الذيَن قاَل َلُهْم نُ َعْيُم بن مسعوٍد إنَّ أبا سفيان وأصحابَه َقْد َجَمُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم وَل َتخرجوا إليهم ؛ 
َنا اهللُ { َوقَاُلواْ َحْسبُ َنا اللَُّه } . قيناً وُجرأة على القتالِ فَ َزاَدُهْم هذا القوُل تصِديقاً وي ؛ أي َيِقْيناً باهلِل ، وَكاِفي ْ

ِذْينَ )َخْفٌض مردوٌد على ( الَِّذْينَ )؛ أي النَّاِصِر الحافِظ ، وموضع { َونِْعَم اْلوَِكيُل } . أمَرهم ّّ . األوَّل( الَّ
: ِس ؛ ألن الواحَد قد يُذكر بلفِظ الجماعة على معنى الحسِن ، وِلهذا قالوا وقد ذكَر اهللُ نُ َعْيماً بلفِظ النَّا

ُُ الناَس فعبدي ُحرٌّ ، فكلََّم رجالَ واحداً َحَنثَ : َمن حلَف وقال   .إْن كلَّم
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 ( 224)ِه َواللَُّه ُذو َفْضٍل َعِظيٍم فَانْ َقَلُبوا بِِنْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوَفْضٍل َلْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء َوات َّبَ ُعوا ِرْضَواَن اللَّ 

 
؛ أي فَاْنَصَرُفوا بأْجٍر ِمن اهلِل وَفْضٍل ؛ { فَانْ َقَلُبوْا بِِنْعَمٍة مَِّن اللَِّه َوَفْضٍل لَّْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُقواْ به من السُّوقِ  وأشياًء وغيَر ذلك بسعٍر رخيٍص فربُحوا على  وروي أنَّهم اْشَتروا أَدماً وزيتاً . وهو ما َتَسوَّ
ُهْم جراحةٌ وَل قتٌل ، { لَّْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء } ومعنى . ذلكَ  ؛ في الخروِج { َوات َّبَ ُعوْا ِرْضَواَن اللَِّه } َلْم ُتِصب ْ

 .؛ بَدْفِع المشركيَن عِن المؤمنين{ َواللَُّه ُذو َفْضٍل َعِظيٍم } إلى المشركيَن ؛ 
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ُف َأْوِلَياَءُه َفاَل َتَخافُوُهْم َوَخافُوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن   ( 225)ِإنََّما َذِلُكُم الشَّْيطَاُن ُيَخوِّ

 
ُف َأْوِلَياَءُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْيطَاُن ُيَخوِّ ؛ أراد بالشيطاِن نُ َعْيُم بُن مسعوٍد ؛ وُكلُّ َعاٍت { ِإنََّما ذاِلُكُم الشَّ

يطاِن َوَوْسَوَسِتِه ، وقولُه : معناهُ : وقيل . َمرٍِّد فهو شيطانٌ ُمتَ  ُف َأْوِلَياَءهُ } ذلك التخويُف من عمِل الشَّ ُيَخوِّ
؛ أي َخافُوِني في { َفالَ َتَخافُوُهْم َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتْم مُّْؤِمِنيَن } . يعني المنافقيَن وَمن َل حقيقَة في إْيمانهِ { 

 .ترِك أْمِري
رين إلى أنَّ قوَله تعالى وذ ُْ في حرب [ 227: آل عمران ]{الَِّذيَن اْسَتَجابُواْ } : هَب بعُض المفسِّ أْنزَِل

ا رََجَع اْلُمْسِلُموَن إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم بَ ْعَد اْلَهزِْيَمِة ؛ قَاَل َلُهْم : " ُأُحٍد ، وذلَك  : " أنُه َلمَّ
ْن أَصابَ ُهُم اْلِجَراُح ِفي " انْ َتَدبُوْا ِلَهُؤََلِء اْلُمْشرِِكْيَن ِليَ ْعَلُموْا أنَّا َلْم ُنْسَتْأَصْل رَِحَم اهللُ قَ ْوماً  فَانْ َتَدَب قَ ْوٌم ِممَّ

َلى بَ ْعَد أْن َمث َُّلوْا بَحْمَزَة ، َوقَ  وْا َعَلى اْلُمْشرِِكْيَن َحتَّى َكَشُفوُهْم َعِن اْلَقت ْ وا ذِلَك اْليَ ْوِم َفَشدُّ ْد َكاَن َهمُّ
َلى اْلُمْسِلِمْيَن ، فَ َقذَف اهللُ ِفي قُ ُلوبِهُم الرُّْعَب ؛ فَانْ َهَزُمواْ   . باْلُمثْ َلِة بَقت ْ
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َلى َوَدفَ نَ ُهْم ، َفَجاَء أنَاٌس ِمَن اْلَعَرب َوَقْد َمرُّوا بأبي  َوَصلَّى َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َعَلى اْلَقت ْ
ى ُحْمَراَء اأَلَسِد ، فَ َقاُلوْا لِْلُمْسِلِمْين ُسْفَياَن َوأْصَحا بْيَن لِلرُُّجوِع إَلى اْلَمِديْ َنِة : بِه بَمْوِضٍع ُيَسمَّ تَ رَْكَناُهْم ُمَتَأهِّ

صلى اهلل عليه  َحْسبُ َنا اهللُ َونِْعَم اْلوَِكْيُل ، فََأَمَر َرُسوُل اهللِ : ِلَقْتِل َبقيَِّتُكْم ، َفِعْنَد ذِلَك قَاَل اْلُمْسِلُموَن 
ا َساُروْا إَلى َحْمَراِء اأَلَسِد َوِهَي َعَلى رَْأِس َثَمانِية أْمَياٍل ِمنَ   اْلَمِديْ َنِة َلْم وسلم أْصَحابَُه باْلَمِسْيِر إَلْيِهْم ، فَ َلمَّ

هلِل َوَفْضٍل ؛ َوِهَي ِكَفايَ ُتهُ َلُهْم َشرَّ يَ َروا اْلُمْشرِِكْيَن ُهَناَك ؛ فَاْنَصَرَف اْلُمْسِلُموَن إَلى اْلَمِديْ َنِة بِنْعَمٍة ِمَن ا
ُهْم ُسوٌء  بيان أنه [ 224: آل عمران ]{َواللَُّه ُذو َفْضٍل َعِظيٍم } وفي قوله" قُ َرْيٍش َحتَّى َلْم يَ نَ ْلُهْم ِمن ْ

 .تعالى تفّضل عليهم من بعد بنعيم الدنيا واآلخرة
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ِفي اْلُكْفِر ِإن َُّهْم َلْن َيُضرُّوا اللََّه َشْيئًا يُرِيُد اللَُّه َأَلَّ َيْجَعَل َلُهْم َحظًّا ِفي اآْلِخَرِة  َوََل َيْحُزْنَك الَِّذيَن ُيَساِرُعونَ 
 ( 226)َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم 

 
( ُيْحزِْنكَ )؛ قرأ نافُع { َه َشْيئاً َوَلَ َيْحُزنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن ِفي اْلُكْفِر ِإن َُّهْم َلن َيُضرُّوْا اللَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َلَ َيْحُزنُ ُهُم } بضمِّ الياء وكسِر الزَّاي في جميِع ما كاَن في هذا الفعِل في جميِع القرآن إَلَّ آيًة في األنبياءِ 
: وقرأ طلحةُ بن مصرِّف . وقرأ الباقون بفتِح الياء وضمِّ الزَّاي وهما لغتان[. 209: األنبياء ]{اْلَفَزُع 

 (.ُيَسارُعونَ )والباقون ( ُيْسرُِعوَن ِفي اْلُكْفرِ )
َل َيْحُزُنَك يا محمُد الذيَن يُ َباِدرُوَن اْلَجْحَد والتكذيَب ؛ وهم اليهوُد كانوا َيْكُتُموَن صفَة : ومعنى اآليِة 

يعني كفاَر : ل وقي. النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم في التوراِة ، وكان َيُشقُّ على النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم
بوَنه ، وكان الناُس يقولون  : وقيل . لو كان َحّقاً َلت َّبَ َعُه أقرباُؤه ، وكان ذلَك َيُشقُّ عليه: قُ َرْيٍش كانوا يكذِّ

وا عِن اإلساِلِم فَاْغَتمَّ النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم  .نزلَُ هذه اآليُة في قوٍم ارتدُّ
ُقُصوا شيئاً من ُمْلِك اهلِل وسلطانِه ؛ { ُضرُّوْا اللََّه َشْيئاً ِإن َُّهْم َلن يَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  يُرِيُد اللَّهُ َأَلَّ } أي لم يَ ن ْ

 .{َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم } ؛ َنِصْيباً من الجنَّة ؛ { َيْجَعَل َلُهْم َحظّاً ِفي اآلِخَرِة 
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يَماِن   ( 222)َلْن َيُضرُّوا اللََّه َشْيًئا َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم ِإنَّ الَِّذيَن اْشتَ َرُوا اْلُكْفَر بِاإْلِ
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؛ أي الذيَن اختارُوا الكفَر على { ِإنَّ الَِّذيَن اْشتَ َرُوْا اْلُكْفَر بِاإِليَماِن َلن َيُضرُّوْا اللََّه َشْيئاً } : قوله عزَّ َوَجلَّ 

َولُهْم َعَذاٌب } رَّ من أنفِسهم حيُث استوَجُبوا العذاَب ؛ اإلْيماِن َل ينقُص من ُمْلِك اهلِل شيئاً ، وإنَّما أضَ 
 .؛ أي َوَجٌع في اآلخرةِ { َألِيٌم 
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ٌر أِلَنْ ُفِسِهْم ِإنََّما نُْمِلي َلُهْم ِليَ ْزَداُدوا ِإثْ  ًما َوَلُهْم َعَذاٌب ُمِهيٌن َوََل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأنََّما نُْمِلي َلُهْم َخي ْ
(222 ) 

 
ٌر أَلنْ ُفِسِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ قرأ حمزة بالتَّاء على الخطاب { َوَلَ َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ َأنََّما نُْمِلي َلُهْم َخي ْ

ُد اليهوَد والنصارى والمنافقين إنَّ إْماَلَءنَا َلهم خي ٌر َلهم للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ؛ أي َل َتظُنَّنَّ يا ُمَحمَّ
ُد أْمِلى َلهم ِلخيٍر وتوبٍة تقُع منهم : معناُه : وقيل . من أْن يَموتوا كما ماَت شهداُء أُحدٍ  َل تحسبنَّ يا ُمَحمَّ

، إنَّما إْماَلُؤنَا َلُهْم لتكوَن عاقبُة أمرِهم أْن يزداُدوا بذلَك معصيًة على { ِإنََّما نُْمِلي َلُهْم ِليَ ْزَداُدوْا ِإْثَماً } ، 
 .؛ يُ َهانُوَن فيه{ َوَلْهُم َعَذاٌب مُِّهيٌن } عصيٍة ؛ م

َة ؛ أي َل َتظُنَّنَّ ما أصابُوه يوَم أحٍد من الظَّفر خيٌر ألنفِسهم ، : وقيل  إنَّ المراَد بالذيَن كفروا كفَّاَر َمكَّ
َل : بالتاء معناه ( َسَبنَّ َوَلَ َتحْ : )وقرأ الباقون . وإنَّما كان ذلَك ليزداُدوا معصيًة فَ يُ َزاُد في عقوبِتهم

ِة َواإلْمَهاِل َوالتَّْأِخْيِر ، ومنُه قَ ْوُلهُ : تحسبنَّ الكفاَر إمالَءنا إياُهم خيٌر َلهم ، َواإلْماَلُء في اللُّغة  } إطَاَلةُ اْلُمدَّ
ٍة َوَلَ فَاِجَرٍة إَلَّ َواْلَمْوُت َما ِمْن نَ ْفٍس بَ رَّ : )قال ابُن مسعود . أي َدْهراً طويالً [ 46: مريم ]{َواْهُجْرِني َمِليّاً 

ٌر َلَها ِمَن اْلَحَياِة ، أمَّا اْلَفاِجَرُة فَ َقْد قَاَل اهللُ  ؛ [ 222: آل عمران ]{ِإنََّما نُْمِلي َلُهْم ِليَ ْزَداُدوْا ِإْثَماً } : َخي ْ
رٌ } : َوأمَّا اْلبَ رَُّة فَ َقْد قَاَل اهللُ تَ َعاَلى   (.222: آل عمران ]{لِّألَبْ َراِر  َوَما ِعنَد اللَِّه َخي ْ
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للَُّه ِلُيطِْلَعُكْم َعَلى َما َكاَن اللَُّه لَِيَذَر اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى َما َأنْ ُتْم َعَلْيِه َحتَّى َيِميَز اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيِِّب َوَما َكاَن ا
ُقوا فَ َلُكْم َأْجٌر َعِظيٌم اْلَغْيِب َوَلِكنَّ اللََّه َيْجَتِبي ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيشَ  اُء َفآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوِإْن تُ ْؤِمُنوا َوتَ ت َّ

(222 ) 
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اللَُّه مَّا َكاَن اللَُّه لَِيَذَر اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى َمآ َأنْ ُتْم َعَلْيِه َحتَّى َيِميَز اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيِِّب َوَما َكاَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُْ : )؛ اختلُفوا في تَْأويِْلَها ؛ قال الكلبيُّ { ْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َوَلِكنَّ اللََّه َيْجَتِبي ِمن رُُّسِلِه َمن َيَشآُء ِليُ  قَاَل
ُد ؛ تَ ْزُعُم أنَّ َمْن َخاَلَفَك فَ ُهَو ِفي النَّار ؛ َواهللُ َعَلْيِه َغْضَباٌن ، َوَمْن ات َّبَ عَ : قُ َرْيُش  َك َعَلى ِدْيِنَك يَا ُمَحمَّ

(. آليةفَ ُهَو ِفي اْلَجنَِّة ؛ َواهللُ َعْنُه رَاٍض ، َفَخبْرنَا بَمْن يُ ْؤِمُن بَك َوَمْن َلَ يُ ْؤِمُن بَك ، فََأنْ َزَل اهللُ هذه ا
ابق أنهُ يُ ْؤِمُن ، َعَلى َما أنْ ُتْم َعَلْيهِ : ومعناَها  ِمَن اْلُكْفِر حتى يَُمي َِّز  َلْم َيُكِن اهللُ ليتُرَك َمن كان في علمِه السَّ

َة على َمن يصيُر منكم مؤمناً { َوَما َكاَن اللَُّه لُِيْطِلَعُكْم } الكافَر والمنافَق من المؤمِن المخلص  يا أهَل َمكَّ
ِة والرسالِة من يشاُء فيوِحي إليه بما يشاُء ؛ ألنَّ الغيَب َل يطَّ  ِلُع قبَل أن يؤمَن ، ولكنَّ اهللَ يصطفي بالنبوَّ

؛ { َفآِمُنوْا بِاللَِّه َوُرُسِلِه } عليه إَلَّ الرُُّسُل بوحٍي من اهلِل ليقيمُوا البرهاَن على أنَّ ما أَتوا بِه من عند اهلِل ؛ 
ُقوا ،  ُقوْا } أي َصدِّ ْرَك والمعصيَة ؛ { َوِإن تُ ْؤِمُنواْ َوتَ ت َّ  .؛ ِفي اْلَجنَّةِ { فَ َلُكْم َأْجٌر َعِظيٌم } ؛ الشِّ

َما َكاَن اهللُ ِلَيذَر اْلُمْؤِمِنْيَن َعَلى َما أنْ ُتْم } : الخطاُب للكافرِين والمنافقين ، معنى اآليِة : ال بعُضهم وق
: وقيل . {َحتَّى َيِميَز اْلَخبيَث ِمَن الطَّيِّب } يا معشَر الكفَّار والمنافقين من الكفِر والنِّفاق { َعَلْيِه 

اَن اهللُ لَِيذرَُكْم يَا معشَر المؤمنين على ما أنُتم عليِه من اْلِتبَاِس المؤمِن الخطاُب للمؤمنيَن ؛ أي ما ك
َز اْلَخبْيثَ   .بالمنافِق َحتَّى َيِمي ْ

والباقون . بضمِّ الياء والتشديد ، وكذلَك في األنفالِ ( يَُمي ِّزَ : )قرأ الحسُن وقتادة والكوفيون إَلّ عاِصماً 
ى العاقُل ُمَميِّزاً ألنه يُ َفرُِّق بين الحقِّ والباطِل ، معناهُ بالتخفيِف وفتِح الياء من اْلمَ  : ْيِز وهو الفرُق ، ويسمَّ

حتَّى ُتَمي َِّز المنافَق من المخلِص ، فَ ُيَمي ُِّز اهللُ المؤمنين يوَم أحٍد من المنافقين حيَن أظهُروا النفاَق 
َما َكاَن اهللُ لَِيذَر اْلُمْؤِمِنْيَن } : معنى اآلية : بعُضهم وقال . َوَتَخلَُّفوْا عن رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم

ْن ( َعَلى َما أنْ ُتْم َعَلْيهِ  ُُ على إْيمانِه ِممَّ َز بها من يَ ْثُب ِمَن اإلقرار حتى يَ ْفِرَض عليِهُم الجهاَد والفرائَض لَِيمي ْ
َل يعلمُه إَلَّ اهللُ ، ولكنَّ اهللَ َيْختَاُر من ُرُسِلِه من ينقلُب على َعِقبَ ْيِه ، وما كاَن ِلُيْطِلَعُكْم على الغيب ؛ ألنه 

 .يشاُء ، فَ ُيْطِلَعُه على بعِض ِعْلِم الغيب
ٌم ، فأخذ الحجاُج ُحَصيَّاٍت بيدِه قد َعَرَف عدَدها ، فقاَل : وروي  أنَّ الحجَّاَج بَن يوسَف كان عنَدُه ُمَنجِّ

ِم  َها ، قَاَل  َكْم ِفي َيِدي ؟ َفَحَسبَ : لِْلُمَنجِّ ُم فأصاَب ، ثم اْغتَ َفَلُه الحجاُج فأخذ ُحَصيَّاٍت َلْم يَ ُعدَّ المنجِّ
م  ُم فََأْخطَأَ ، ثم َحَسَب فأخطأَ ، فقال : للمنجِّ أظُنََّك َل : أيُّها األميُر : َكْم في َيِدي ؟ َفَحَسَب المنجِّ

َُ : َلَ ، فقال : تعرُف عدَدُه ، قال  َُ في  إنَّ ذلَك األوَّل أحصي عدَدُه فخرَج عن َحدِّ الغيب ، فأَصْب
 .وهذا لم تَ ْعِرْف عدَدُه فصاَر َغْيباً ، والغيُب َل يعلمُه إَلّ اهللُ . ِحَساِبهِ 
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ًرا َلُهْم َبْل ُهَو َشرٌّ َلُهْم َسيُ  َطوَّقُوَن َما َبِخُلوا ِبِه َوََل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَ ْبَخُلوَن ِبَما آتَاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخي ْ
َماَواِت َواأْلَْرِض َواللَُّه ِبَما تَ ْعَمُلوَن َخِبيٌر   ( 220)يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َولِلَِّه ِميَراُث السَّ

 
؛ من { َبْل ُهَو َشرٌّ لَُّهْم  َوَلَ َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَ ْبَخُلوَن ِبَمآ آتَاُهُم اللَُّه ِمن َفْضِلِه ُهَو َخْيراً لَُّهمْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُد ُبْخَل الذين يَ ْبَخُلوَن بما أعطاُهم اهللُ من الماِل ؛ : بالتَّاء فمعناهُ { َوَلَ َتْحَسَبنَّ } : قرأ  وَل َتظُنَّنَّ يا ُمَحمَّ
ُْ عليهم ، َلَ  َتظُنَّنَّ ذلك َخْيراً  فيمنعوَن ِمن ذلك حقَّ اهلِل في الزَّكاِة والجهاِد وسائِر وجوه البرِّ التي َوَجَب

رٌ )وقوله . َلهم أي ُبْخُلُهْم بحقِّ { َبْل ُهَو َشرٌّ لَُّهْم } للفصِل ، ويسمِّيه الكوفيُّون اْلِعَماَد ، ومعنى ( ُهَو َخي ْ
 .ُبْخَل خيراً َلهموَل َيحسبنَّ الذين يَ ْبَخُلوَن الْ : ومن قرأ بالياء والفعِل اْلُمَباِخِلْيَن ؛ َكأَنَُّه قاَل . اهلِل شرٌّ َلهم
؛ أي سيأتوَن يوَم القيامة بما َبِخُلوا به من الزَّكاة { َسُيَطوَّقُوَن َما َبِخُلوْا ِبِه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُز أَحدُِكْم ُشجَ : " ونفقِة الجهاد َكَهْيَأِة الطَّْوِق ِفي أعناِقهم ، قال صلى اهلل عليه وسلم  اعاً أقْ َرَع يََأْتي َكن ْ
ُق ِفي ُعُنِقِه يَ ْلَدُغُه ؛ َحيٌَّة ِفي ُعُنِقِه يَُطوَُّق بَها ؛ َوتَ ُقوُل  نيا : فَ َيَتَطوَّ َُ بي ِفي الدُّ وقال " أنَا الزََّكاُة الَِّتي َبِخْل

َهُشُه من قرنِه إلى  -أي يوَم القيامِة  -ُيْجَعُل ما َبِخَل به من الزَّكاة َحيًَّة في ُعُنِقِه يَُطوَُّق بها : بعُضهم  تَ ن ْ
ُقُر رَأَسهُ وتقوُل  أنَا َماُلَك ، وَل يزاُل كذلَك حتى ُيَساَق إلى النار َويُ َغلَّ ، وهذا قوُل ابِن : َقَدِمِه ؛ َوتَ ن ْ

يُّ  دِّ  .مسعود وابِن عبَّاس والشعبيُّ والسُّ
ِمِه َيْسأَلُُه ِمْن َفْضِل َما أْعطَاُه اهللُ فَ َيْبَخُل َما ِمْن ِذي رَِحٍم يَأَِتي إَلى ِذي رَحِ : " وقال صلى اهلل عليه وسلم 

َقهُ  ُّ َحتَّى ُيَطوِّ ُظ وقَاَل صلى اهلل " ُثمَّ َتالَ َهِذِه اآلَيَة . بِه َعَلْيِه ؛ إَلَّ أْخَرَج اهللُ َلُه ِمْن َجَهنََّم ُشَجاعاً يَ تَ َلمَّ
ُضهم إلى أنَّ المراَد بهذه اآليِة اليهوُد ؛ َبِخُلوا بَ َياَن صفِة وذهَب بع" َماِنُع الزََّكاِة ِفي النَّار : " عليه وسلم 

قُوَن } النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، ومعنى  واألظهُر في هذه اآليِة . وْزَرهُ َوَمْأَثَمهُ : على هذا القوِل { َسُيَطوَّ
 .أنَُّه اْلُبْخُل باْلَمالِ : 

موات : ؛ تحريُض اإلنفاِق ؛ ومعناُه { َماَواِت َواأَلْرِض َوللَِّه ِميَراُث السَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َيُموُت أهُل السَّ
ُِ األمواُل َل تبَقى لإلنساِن  وأهُل األرِض كلُّهم من المالئكِة والجنِّ واإلنِس وَل يبَقى إَلّ اهللُ ، وإذا كان

وِه التي أمَر اهللُ بها ؛ فيستوجُب بها وَل يحمُلها مع نفسِه إلى قبرِه ؛ فاأَلْوَلى بِه أن يُ ْنِفَقَها في الوج
 .؛ أي عاِلٌم بمن يُ َؤدِّي الزَّكاَة ومن َيمنُعها{ َواللَُّه ِبَما تَ ْعَمُلوَن َخِبيٌر } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . الحمَد والثوابَ 
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َلُهُم اأْلَْنِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ َلَقْد َسِمَع اللَُّه قَ ْوَل الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اللََّه َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغنِ  َياُء َسَنْكُتُب َما قَاُلوا َوقَ ت ْ
 ( 222)َونَ ُقوُل ُذوقُوا َعَذاَب اْلَحرِيِق 
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ا: )؛ قال مجاهُد { لََّقْد َسِمَع اللَُّه قَ ْوَل الَِّذيَن قَالُوْا ِإنَّ اللََّه َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنَيآُء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  نَ َزَل  َلمَّ
ُِ اْليَ ُهوُد [ 745: البقرة ]{مَّن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض اللََّه قَ ْرضاً َحَسناً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  إنَّ اهللَ َيْستَ ْقِرُض : قَاَل

يُّ ومقاتُل قال عكرمُة والسُّ (. إنَّ قَاِئَل َهِذِه اْلَمَقاَلِة ُحَييُّ اْبُن أْخَطبَ : )قال الحسُن (. ِمنَّا َوَنْحُن أْغِنَياءُ  دِّ
َكَتَب النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َمَع أبي َبْكٍر رضي اهلل عنه إَلى اْليَ ُهوِد َيْدُعوُهْم إَلى اإلْساَلِم َوإَلى : " 

َوَجَد نَاساً َكِثيراً إقَاَمِة الصَّاَلِة َوإيْ َتاِء الزََّكاِة َوأْن يُ ْقِرَض اهللَ قَ ْرضاً َحَسناً ، َفَدَخَل أبُو َبْكٍر َمَدارَسُهْم ؛ ف َ 
ُهْم َقِد اْجَتَمُعوْا َعَلى رَُجٍل يُ َقاُل َلُه ِفْنَحاَص ْبِن َعازُورَا ؛ وََكاَن ِمْن ُعَلَماِئِهْم ، فَ َقاَل أبُو َبكْ  ٍر رضي اهلل ِمن ْ

داً َرُسوُل اهللِ : عنه ِلِفْنَحاَص   َتِجُدونَُه َمْكُتوباً ِعْندَُكْم ِفي إتَِّق اهللَ ِوأْسِلْم ، فَ َواهلِل إنََّك تَ ْعَلُم أنَّ ُمَحمَّ
ْق َوأْقِرِض اهللَ قَ ْرضاً َحَسناً ُيْدِخْلَك اْلَجنَّةَ  ْورَاِة َواإلْنِجْيِل ؛ فآِمْن َوَصدِّ َّ ّّ ُّ يَا أبَا َبْكٍر : فَ َقاَل ِفْنَحاُص . ال

ُر ِمَن اْلَغِنيِّ ، فَإْن َكاَن َما تَ ُقوُل َحّقاً فَإنَّ اهللَ تَ ْزُعُم أنَّ رَب ََّنا َيْستَ ْقِرُض ِمنَّا أْمَواَلَنا ، َوَما َيْستَ ْقِرُض  إَلَّ اْلَفِقي ْ
ٌر َوَنْحُن أْغِنَياءُ  َوالَِّذي : فَ َغِضَب أبُو َبْكٍر رضي اهلل عنه وَضَرَب َوْجَه ِفْنَحاَص َضْرَبًة َشِدْيَدًة ، َوقَاَل . َفِقي ْ

ُُ ُعنُ َقَك يَا َعُدوَّ اهللِ نَ ْفِسي بَيِدِه ؛ َلْوَلَ اْلَعْهُد الَِّذي ب َ  َنُكْم َلَضَرْب نَ َنا َوبَ ي ْ َفَذَهَب ِفْنَحاُص إَلى َرُسوِل اهلِل . ي ْ
ُد ؛ اْنُظْر َما َصَنَع بي َصاِحُبُكْم ؟ فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم أَلبي : صلى اهلل عليه وسلم َوقَاَل  يَا ُمَحمَّ

َُ : " َبْكٍر  يَا َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ؛ قَاَل قَ ْوَلً َعِظْيماً َزَعَم : فَ َقاَل " ؟ َما َحَمَلَك َعَلى َما َصنَ ْع
ُُ َوْجَههُ  ُُ هلِل تَ َعاَلى َوَضَرْب ٌر َوُهْم أْغِنَياءُ ، فَ َغِضْب َفَجَحَد ِفْنَحاُص ، فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآلَيُة َرّداً . أنَّ اهللَ َفِقي ْ

لََّقْد َسِمَع اللَُّه قَ ْوَل الَِّذيَن قَالُوْا ِإنَّ اللََّه َفِقيٌر َوَنْحُن } : ْيقاً أَلبي َبْكٍر رضي اهلل عنه َعَلى ِفْنَحاَص ، َوَتْصدِ 
 ". { َأْغِنَيآُء 

َلُهُم } ؛ أي َسَيْكُتُب الكاتبوَن الكراُم عليهم بأمرِنا قوَلهم ؛ { َسَنْكُتُب َما قَاُلوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوقَ ت ْ
بياٍء مضُمومة وفتِح التاء ( َسُيْكَتبُ )وقرأ حمزُة واألعمش . ؛ بال ُجْرٍم َلهم فيجازيهم به{ نِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ األَ 

ُلُهْم األَْنبَياءَ ) ُذوُقوْا َعَذاَب اْلَحرِيِق } : ؛ بالياِء اعتباراً بقراءِة ابِن مسعود ، وقال { َونَ ُقوُل } . بالرفع( َوقَ ت ْ
 .ألنَّ الناَر اسٌم للملتهَبِة وغيِر الملتهبِة ، والحريُق اسم منها( اْلَحرِْيقِ )ار ، وإنَّما قاَل ؛ أي النَّ { 
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ٍم لِْلَعِبيِد  ُْ َأْيِديُكْم َوَأنَّ اللََّه لَْيَس ِبَظالَّ َم  ( 227)َذِلَك ِبَما َقدَّ

 
ُْ َأْيِديُكْم َوَأنَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َم ؛ أي يقاُل للكافرين ذِلَك بَما { اللََّه لَْيَس ِبَظالٍَّم لِّْلَعِبيِد  ذِلَك ِبَما َقدَّ

ُْ أْيِدْيُكْم َعَلى الكفِر وقَ ْتِل األنبياِء َصَلواُت اهلِل َعَلْيِهْم ، وقولُه  َم َل { َوَأنَّ اللََّه لَْيَس ِبَظالٍَّم لِّْلَعِبيِد } : قدَّ
ُب أحداً بغيِر ذنٍب وَل َيْمَنعُ   .أحداً َجَزاَءُه َحْسَب اْستحقاقِه خيراً فَ َعَلُه أو َشّراً  يُ َعذِّ
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َنا َأَلَّ نُ ْؤِمَن ِلَرُسوٍل َحتَّى يَْأتِيَ َنا ِبُقْربَاٍن تَْأُكُلُه النَّارُ  ُقْل َقْد َجاءَُكْم ُرُسٌل ِمْن قَ ْبِلي  الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اللََّه َعِهَد ِإَلي ْ
 ( 229)الَِّذي قُ ْلُتْم فَِلَم قَ تَ ْلُتُموُهْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن بِاْلبَ ي َِّناِت َوبِ 

 
َنا َأَلَّ نُ ْؤِمَن ِلَرُسوٍل َحتَّى يَْأتِيَ َنا ِبُقْربَاٍن تَْأُكُلُه النَّارُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ قال {  الَِّذيَن قَالُوْا ِإنَّ اللََّه َعِهَد ِإَلي ْ

ُْ ِفي كَ : )الكلبيُّ  ْعب ْبِن اأَلْشَرِف َوَماِلِك اْبِن الصَّْيِف َوَوَهب ْبِن يَ ُهوذا وِفْنَحاُص ْبُن َعاُزورَا ؛ أَتوا نَ َزَل
َنا َرُسوَلً ، َوَأنْ َزَل َعَلْيَك ِكتاباً ، : َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوقَالُوْا  ُد أنَّ اهللَ بَ َعَثَك إلَي ْ أتَ ْزُعُم يَا ُمَحمَّ

َنا ِفي التَّورَاِة َوَأنَّ اهللَ  أْن َلَ نُ ْؤِمَن ِلَرُسوٍل َحتَّى يَأَتِيَ َنا بُقْربَاٍن تْأُكُلُه النَّاُر ، فَإْن ِجْئتَ َنا بِه : َقْد َعِهَد إَلي ْ
قْ َناكَ   (.فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَةَ . َصدَّ
َنا ، ومحلُّ َوَسِمَع اهللُ قَ ْوَل الَِّذْيَن قَالُْوا إنَّ اهللَ َعِهَد إ: ومعناها  ( الَِّذْينَ )َخْفٌض َرّداً على { الَِّذيَن } َلي ْ

َنا : األوَّل ؛ ومعناها  َق رسوَلً يَ ْزُعُم أنَُّه َجاَء : َعِهَد إلَي ْ َأَمَرنَا َوَأْوَصانَا في ُكتُبِه وعلى أْلِسَنِة ُرُسِلِه أن َل ُنَصدِّ
ُِ القرابيُن والغنائُم َلَ وهو م{ َحتَّى يَْأتِيَ َنا ِبُقْربَاٍن } من عند اهلِل  ا يُ تَ َقرَُّب بِه إلى اهلِل من َصَدَقٍة ، وَكاَن

ماء ناٌر وَلها  َتِحلُّ لَِبِني إْسَرائِْيَل ، وكانوا إذا قرَّبوا ُقرباناً أو َغِنموا غنيمًة فتقبُل منهم ؛ جاءت من السَّ
يمِة ، فيكون ذلك عالمَة الَقبوِل ، واذا لم يُ ْقَبْل ُدَخاٌن ولها َدويٌّ َوَخِفْيٌق فتأكُل ذلَك القرباَن وتلَك الغن

( إنَّ اهلل َعِهَد إلينا أَلَّ نُ ْؤِمَن ِلَرُسوٍل َحتَّى يَْأتِيَ َنا ِبُقْربَاٍن تََأُكُلُه النَّارُ : )بقَي إلى حالِه ، فقاَل هؤَلِء اليهوُد 
 .اَلمُ كما كان في َزمِن موَسى وزكريَّا ويحَيى وغيِرهم َعَلْيِهُم السَّ 

وكان هذا القوُل منهم َكِذباً على اهلِل واعتالَلً ومدافعًة في اإلْيماِن بالنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم َل 
{ ُقْل َقْد َجآءَُكْم ُرُسٌل مِّن قَ ْبِلي بِاْلبَ ي َِّناِت َوبِالَِّذي قُ ْلُتْم } : إْحِتَجاجاً صحيحاً ؛ فاْحَتجَّ اهللُ عليهم بقولِه 

ُد َقْد َجاءَُكْم ُرُسٌل ِمن قبِلي بالعالماِت الواضحاِت والمعجَزاِت ؛ أي ُقْل يا مُ  من { َوبِالَِّذي قُ ْلُتْم } َحمَّ
وكانوا قتُلوا زكريَّا ويحَيى وغيَرهم ، . ؛ ِفي َمَقالَِتُكمْ { فَِلَم قَ تَ ْلُتُموُهْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن } أمِر الُقربان ، 

 .ُهم بذلك ألنَّهم َرُضوا بفعِل أسالِفهموأراَد بذلَك أسالَفهم فخاطب َ 
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َب ُرُسٌل ِمْن قَ ْبِلَك َجاُءوا بِاْلبَ ي َِّناِت َوالزُّبُِر َواْلِكَتاِب اْلُمِنيِر  بُوَك فَ َقْد ُكذِّ  ( 224)فَِإْن َكذَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
َب ُرُسٌل مِّن قَ ْبِلَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  بُوَك فَ َقْد ُكذِّ َُ بأوَِّل رُسوٍل  ؛ فَإْن كَ { فَِإن َكذَّ ُد فلس ذبُوَك يا ُمَحمَّ

َب نوُح وهود وصالُح وغيُرهم ؛  َب ، فقد ُكذِّ } ؛ أي بالعالماِت الواضَحاِت ؛ { َجآُءوا بِاْلبَ ي َِّناِت } ُكذِّ
ُُ ؛ َوزَبَ ْرُت إذ: ؛ وهو َجْمُع زَبُور ؛ وهو كلُّ كتاٍب ذي ِحْكَمٍة ؛ يقال { َوالزُّبُِر  . ا قرأتُ زَبَ ْرُت إذا كتب

 .؛ فهو الكتاُب المبيُِّن للحالِل والحرامِ { َواْلِكَتاِب اْلُمِنيِر } وأما 
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َل اْلَجنََّة فَ َقْد فَاَز َوَما ُكلُّ نَ ْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َوِإنََّما تُ َوف َّْوَن ُأُجورَُكْم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َفَمْن زُْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدخِ 
نْ َيا ِإَلَّ َمتَاُع اْلُغُروِر اْلحَ   ( 225)َياُة الدُّ

 
( َذائَِقةٌ : )؛ قرأ األعمش { ُكلُّ نَ ْفٍس َذآئَِقُة اْلَمْوِت َوِإنََّما تُ َوف َّْوَن ُأُجورَُكْم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ا نَ َزَل ق َ : )، قال ابُن عبَّاس ( اْلَمْوتَ )بالتنوين ، ونصَب  َها فَاٍن } : ْوُلهُ تَ َعاَلى َلمَّ : الرحمن ]{ُكلُّ َمْن َعَلي ْ
ُِ اْلَماَلِئَكُة [ 76 ُِ اْلَماَلِئَكةُ باْلَهاَلكِ . َهَلَك أْهُل اأَلْرضِ : قَاَل ُْ َهِذِه اآلَيُة أيْ َقَن ا نَ َزَل وعن أبي (. فَ َلمَّ

ُِ اأَلْرُض إَلى "  :قَاَل رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : هريرَة رضي اهلل عنه قَاَل  ا َخَلَق اهللُ آَدَم اْشَتَك َلمَّ
َها ، َفَما ِمْن أَحٍد إَلَّ ُيْدَفُن ِفي الت ُّْربَ  َها َما أَخذ ِمن ْ َها ؛ فَ َوَعَدَها أْن يَ ُردَّ إَلي ْ َها رَبَها ِلَما أِخذ ِمن ْ ِة الَِّتي أِخذ ِمن ْ

اْنظُُروْا َكْيَف َسَبَق َهذا اْلَعْبُد إَلى تُ ْربَِتِه الَِّتي ُخِلَق ! َن اهللِ ُسْبَحا: )ورأى أبُو هريرُة قَ ْبراً جديداً ، فَ َقاَل " 
َها  (.ِمن ْ

أي تُ ْعَطْوَن جزاَء أعماِلكم يوَم القيامِة ، إْن َخيراً فخيٌر { َوِإنََّما تُ َوف َّْوَن ُأُجورَُكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
َل تَ ْغتَ رُّوا بِِنَعِم الُكفَّار ، وَل َتْحَزنُوْا لشدائِد المؤمنْيَن ، فإنَّ ِكالَ الفريقيَن يَ تَ َفرَّقُوَن ؛ فال ؛ وإْن َشّراً َفَشرٌّ ، 

نيا  .بُ ْؤُس يبَقى وَل نعيٌم في الدُّ
؛ أي َنَجا َوَسِعَد { فَاَز  َوُأْدِخَل اْلَجنََّة فَ َقدْ } ؛ أي أُْبِعَد عنها ؛ { َفَمن زُْحِزَح َعِن النَّاِر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

نْ َيا ِإَلَّ َمتَاُع اْلُغُروِر } : قوله تعالى . َوَظَفَر بما يرُجو نيا مثُل الِقْدر والَقْصَعِة { َوما اْلَحيَاُة الدُّ ؛ متاُع الدُّ
نيا َمتَاُع : )يل وق. والفأِس ، يتمتَُّع بهذه األشياِء ؛ أي يُ ْنَتفُع بها ثم تذهُب فتفَنى ، كذلك الحياُة الدُّ

َما يُ َغرُّ به اإلنساُن في الحاِل ، فكما أنَّ التاجَر يهرُب من متاِع الغرور وهو ما يسرُع إليه الفساُد ( الُغرور
نيا الفانيِة  مثَل الزُّجاِج ، واَلِذي يسرُع إليه الكسُر ويصلُحه الجبُر ؛ كذلك ينبِغي للحيِّ أن يهرَب من الدُّ

 .إلى متاِع اآلخرةِ 
نَاُه بثَ ْوٍب ، َوَجَلْسَنا َحْوَلهُ : )عبِد اهلِل بن عمَر ؛ قَاَل  وعن ي ْ ا تُ ُوفَِّي َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َسجَّ َلمَّ

اَلُم َعَلْيُكْم َورَْحَمةُ اهلِل َوبَ رََكاُتُه ، : نَ ْبِكي ، فََأتَانَا آٍت َنْسَمُع َصْوَتُه َوَلَ نَ َرى َشْخَصُه ، فَ َقاَل  : فَ ُقْلَنا السَّ
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إنَّ : إَلى آِخِر اآلَيِة ، ُثمَّ قَاَل { ُكلُّ نَ ْفٍس َذائَقُة الَمْوِت } : َوَعَلْيُكُم السَّاَلُم َورَْحَمُة اهلِل َوبَ رَكاتُُه ، فَ َقاَل 
ٍُ ، فَ  َلفاً ِلُكلِّ َهاِلٍك ؛ َوَعَزاًء ِمْن ُكلِّ ُمِصْيَبٍة ؛ َوَدرْكاً ِمْن ُكلِّ فَاِئ َّ باهلِل فَات َُّقواْ َوإيَّاُه فَاْرُجوا ، فَإنَّ ِفي اهلِل َخ

ثْ َنا أنَُّه ِجْبرِْيُل عليه السالم: )قاَل (. اْلُمَصاَب َمْن ُحِرَم الث ََّوابَ   (.فَ َتَحدَّ
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َلُونَّ ِفي َأْمَواِلُكْم َوَأنْ ُفِسُكْم َوَلَتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب ِمْن قَ ْبلِ  ُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا َأًذى َكِثيًرا َلُتب ْ
ُقوا فَِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر   ( 226)َوِإْن َتْصِبُروا َوتَ ت َّ

 
َلُونَّ ِفي َأْمَواِلُكْم َوَأنْ ُفِسُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ا ذكَر الجنَّة أتى َعِقبَ َها بما { لَتُب ْ ؛ وذلك أنَّ اهلل تعالى َلمَّ

َلُونَّ ِفي َأْمَواِلُكْم َوَأنْ ُفِسُكْم } : يدعو إليها ويُوِجُبها فقاَل  أي َلُتْخَتبَ ُرنَّ بالنقِص والذهاب في األمواِل { لَتُب ْ
إنَّ المراَد باإلبتالِء فَ َراِئَض الديِن مثَل الجهاِد في سبيِل اهلل : ويقال . ، وفي أبداِنكم باألمراِض واألْوجاعِ 

 .واإلنفاِق فيه
: ؛ معناهُ { َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن ُأوتُوْا اْلِكَتاَب ِمن قَ ْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكواْ َأًذى َكِثيراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 ، ُعَزيْ ٌر ابُن اهللِ : أمَّا من اليهوِد فقوُلهم . َولََتْسَمُعنَّ من اليهوِد والنصارى ومشركي العرب كالَم أَذى كثيراً 
ٌر َوَنْحُن أْغِنَياءٌ : وقوُلهم  إنَّ اهللَ ثَاِلُث : اْلَمِسْيُح ابُن اهلِل ، وقوَلهم : ومَن النصاَرى قوَلهم . إنَّ اهللُ َفِقي ْ

اْلَماَلِئَكُة بَ َناُت اهلِل ، وعبادَتهم األوثاَن ونصَبهم الحرَب لرسوِل اهلل صلى : وِمن المشركيَن قوَلهم . َثالَثَةٍ 
 .َما َيْكَرُه اإلْنَساُن َويَ ْغَتمُّ بهِ : واألذى . ليه وسلماهلل ع

ُْ ِفي َكْعب ْبِن اأَلْشَرِف ؛ َوَذِلَك أنَُّه َكاَن يَ ْهُجو النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم ، َوَيُسبُّ : " قال الزهريُّ  نَ َزَل
يه وسلم َوَأْصَحابِه ِفي َسَمِرِه َحتَّى آذاُهْم ، فَ َقاَل اْلُمْسِلِمْيَن َوُيَحرُِّض اْلُمْشرِِكْيَن َعَلى النَّبيِّ صلى اهلل عل

ُد ْبُن َمْسَلَمَة األَْنَصاريُّ " َمْن ِلي باْبِن اأَلْشَرِف ؟ : " صلى اهلل عليه وسلم  أنَا َلَك بِه يَا : فَ َقاَل ُمَحمَّ
يَا َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم إنَّهُ : قَاَل  ،" أفْ َعُل إْن َقِدْرَت َعَلى ذِلَك : " َرُسوَل اهلِل أنَا أقْ تُ ُلُه ، قال 

 ". قُوُلواْ َما َبَدا َلُكْم فَأَنْ ُتْم ِفي ِحلٍّ ِمْن ذِلَك : " َلَ ُبدَّ َلَنا أْن نَ ُقوَل ؟ قَاَل 
ُد ْبُن َمْسَلَمَة ، َوأبُو نَائَِلَة َوُهَو أُخو َكْعٍب ِمَن الرَِّضاَعِة ، َوُهوَ  َسْلَكاُن ْبُن َساَلَمَة ْبُن َوَقٍش ،  َواْجَتَمَع ُمَحمَّ

اهلل َوَعبَّاُد ْبُن بْشِر ْبِن َوَقٍش ، َواْلَحارُث ْبُن أْوٍس ، َوأبُو َعْبِس اْبِن َجْبٍر ، َوَمَشى َمَعُهْم َرُسوُل اهلِل صلى 
َهُهْم ، فَقاَل  ُهْم اْنطَِلُقوْا َعَلى : " عليه وسلم إَلى َبِقيِع اْلَغْرَقَد ثُمَّ َوجَّ  ". اْسِم اهلِل ، اللَُّهمَّ أِعن ْ

ى ِحْصِنِه ؛ ُثمَّ رََجَع َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم إَلى بَ ْيِتِه ، َوُهَو ِفي َليْ َلٍة ُمْقِمَرٍة ، فََأَتوا َحتَّى انْ تَ َهوْا إلَ 
ُموْا أبَا نَائَِلَة ألَنَُّه أُخوُه ِمَن الرَِّضاَعِة ، َفَجاَءُه فَ َتحَ  َث َمَعُه َساَعًة ُثمَّ قَاَل فَ َقوَّ يَا َكْعُب ؛ إنِّي ِجْئُتَك : دَّ

َنا ؛ : أفْ َعُل ، قَاَل : ِلَحاَجٍة أرْيُد ِذْكَرَها َلَك فَاْكُتْمَها َعَليَّ ، قَاَل  َكاَن ُقُدوُم َهذا الرَُّجِل باَلَدنَا َباَلًء َعَلي ْ

This file was downloaded from QuranicThought.com



ُِ اْلِعَياُل َوَجَهَدِت اأَلنْ ُفسُ َعاَدتْ َنا اْلَعَرُب فَ َرَمْونَا َعْن قَ ْوٍس َواِحدَ  ُْ َعنَّا السَّبيُل َحتَّى َضاَع . ٍة ؛ َوانْ َقَطَع
ُر إَلى َهذا: فَ َقاَل َكْعُب اْبُن اأَلْشَرِف  إنَّ َمِعَي : فَ َقاَل أبُو نَائَِلَة . أَما َواهلِل َلَقْد أْخبَ ْرُتَك أنَّ اأَلْمَر َسَيِصي ْ

َعنَ  َُ َحاَجتَ َنا اْليَ ْوَم إَلى السِّاَلِح ، أْصَحاباً أَرْدنَا أْن تَبي ْ ا ِمْن َطَعاِمَك َونَ ْرَهُنَك َونُ ْوِثُق َلَك ِساَلحاً ، َوَقْد َعِلْم
 نَائَِلةَ َهاُتوْا ِساَلَحُكْم ، َوَأرَاَد أبُو نَائَِلَة َيْذُكُر السِّاَلَح َحتَّى َلَ يُ ْنِكَر السِّاَلَح إذا رَآهُ ، فَ َرَجَع أبُو : فَ َقاَل 

 . ْرسٍ إَلى أْصَحابِه فََأْخبَ َرُهْم َخبَ َرُه ، فََأقْ بَ ُلوْا إلَْيِه َحتَّى انْ تَ ُهوْا إَلْيِه ، وََكاَن َكْعٌب َحِدْيَث َعْهٍد بعُ 
 ُْ اِحُب اْلَحْرب إنََّك رُجٌل ُمَحارٌب َوصَ : فَ َباَدأُه أبُو نَائَِلَة فَ َوَثَب ِفي ِمْلَحِفِه ؛ فََأَخذِت اْمَرأَتهُ بَناِصَيِتِه َوقَاَل

اَعِة ، فَ َقاَل  ًّ يَ ْنِزُل ِفي ِمْثِل َهِذِه السَّ إنَّ َهُؤََلِء َوَجُدوِني نَائِماً َما أيْ َقظُوِني ؛ َوإنَُّه أبُو نَائَِلَة أِخي ، : ََل
 ُْ دََّث مَ : قَاَل َّ َها ، فَ نَ َزَل إَلْيِهْم فَ َتَح يَا اْبَن : َعُهْم َساَعًة ُثمَّ قَالُوْا َلُه َفَكلِّْمُهْم ِمْن فَ ْوِق اْلِحْصِن ، فََأَبى َعَلي ْ

َث َساَعًة ؟ َفَمَشى َمَعُه َساَعًة ، ُثمَّ إنَّ أبَا نائَِلَة َجَعَل َيَدهُ  َعَلى رَأِس   اأَلْشَرِف ؛ َهْل َلَك أْن نَ َتَماَشى َونَ َتَحدَّ
َها َوقَاَل  ٌَّ ِمثْ : َكْعٍب ُثمَّ َشمَّ ِّ َق ُُ ِطْيَب ُعْرٍس إنَّهُ ِطْيُب أمِّ ُفاَلٍن ؛ يَ ْعِني : قَاَل َكْعٌب ! َل هذاَما َشَمْم

 . اْمَرأَتهُ 
 أَخذ بَفْوِد رََأِسِه ُثمَّ َمَشى َساَعًة ، فَ َعاَد أبُو نَائَِلَة ِلِمْثِلَها َحتَّى اْطَمَأنَّ ثُمَّ َمَشى َساَعًة ، ُثمَّ َعاَد بمْثِلَها ، ُثمَّ 

ُْ َعَلْيِه أْسَيافُ َنا فَ َلْم تُ ْغِن َشْيئاً ، قَاَل : ْصَحابِه َحتَّى اْسَتْمَكَن ، ُثمَّ قَاَل ألَ  اْضرِبُوا َعُدوَّ اهلِل ؛ فَاْختَ َلَف
ُْ َعانَ َتُه ، َفَصاحَ  ُُ َعَلْيِه َحتَّى بَ َلَغ ُد ْبُن َمْسَلَمَة فَ رََكْزُت ِمْغَوَلً ِفي ثُ نَِّتِه ، ثُمَّ َتَحاَمْل َصْيَحًة َلْم يَ ْبَق ِمْن  ُمَحمَّ

ْرٍح ِفي َحْوِلَها ِحْصٌن إَلَّ َوَقْد أْوَقَد نَاراً ، فَ َوَقَع َعُدوُّ اهلِل َعَلى اأَلْرِض ، وَقْد أِصْيَب اْلَحارُث ْبُن أْوٍس بجُ 
َنا ؛ فَ َوقَ ْفنَا َلُه َساَعًة ، ثُمَّ ْاحَتمَ  ُم َوأْبطَأَ َعَلي ْ َنا بِه إَلى َرُسوِل رََأِسِه ؛ أَصاَبُه بَ ْعُض أْسيَاِفَنا ، فَ نَ َزَفُه الدَّ ْلَناهُ َوِجئ ْ

َنا ؛ فََأْخبَ ْرنَاُه  بَقْتِل َكْعٍب اهلِل صلى اهلل عليه وسلم آِخَر اللَّْيِل َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي ، َفَسلَّْمنَا َعَلْيِه َفَخَرَج إَلي ْ
َنا بَرأِسِه إَلْيِه ، َوتَ َفَل َعَلى ُجْرِح َصاِحبَنا فَ بَ َرأ ، َورََجْعنَ  ُِ اْليَ ُهوُد َوِجئ ْ ا إَلى أْهِلَنا ، فََأْصَبْحَنا َوَقْد َخاَف

 ". َمْن َظَفْرُتْم بِه ِمْن رَُجِل يَ ُهوٍد فَاقْ تُ ُلوُه : " ِلَوقْ َعِتنَا بَعُدوِّ اهلِل ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم 
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نَُّه لِلنَّاِس َوََل َتْكُتُموَنُه فَ َنَبُذوُه َورَاَء ظُُهوِرِهْم َواْشتَ َرْوا ِبِه َثَمًنا َوِإْذ َأَخَذ اللَّهُ ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب لَتُبَ ي ِّن ُ 
 ( 222)قَِلياًل َفِبْئَس َما َيْشتَ ُروَن 

 
؛ أي قد أخذ اهللُ { ُتُمونَُه َوِإْذ َأَخَذ اللَّهُ ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب َلُتبَ ي ِّنُ نَُّه لِلنَّاِس َوَلَ َتكْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ٍد صلى اهلل عليه وسلم وصفِته للناِس وَل ُيْخُفوَن  ُِ ُمَحمَّ ميثاَق أهِل الكتاب ِلُيبَ يَِّن الكتاَب بما فيه من نَ ْع
 .وقرأ الباقون بالتَّاء فيها. قرأ عاصُم وأبو عمٍرو وابُن كثير بالياِء فيهما. شيئاً من ذلكَ 

ُعوهُ وترُكوا العمَل به ، يقاُل للِذي ترَك العمَل بِه { فَ َنَبُذوهُ َورَآَء ُظُهورِِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َجَعَلهُ : ؛ أي َضي َّ
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ُِ النَّبيِّ صلى اهلل عليه { َواْشتَ َرْوْا ِبِه َثَمناً قَِليالً } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . َخْلَف َظْهرِهِ  ؛ أي اختاُروا بِكتَماِن نَ ْع
{ َفِبْئَس َما َيْشتَ ُروَن } ضاً َيِسيراً من المآِكِل واْلَهَدايَا التي كانُ لعلماِئهم من رؤسائِهم ، وسلم وصفتِه َعرَ 

 .؛ أي يختارُون الدنيا على اآلخرةِ 
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َسبَ ن َُّهْم ِبَمَفازٍَة ِمَن اْلَعَذاِب ََل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَ ْفَرُحوَن ِبَما َأتَ ْوا َوُيِحبُّوَن َأْن ُيْحَمُدوا ِبَما َلْم يَ ْفَعُلوا َفاَل َتحْ 
 ( 222)َوَلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم 

 
ُيِحبُّوَن َأن ُيْحَمُدوْا ِبَما َلْم يَ ْفَعُلوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ قرأ اهُل الكوفِة { َلَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَ ْفَرُحوَن ِبَمآ َأتَ ْواْ وَّ

َل َيْحَسَبنَّ اْلَفارُحوَن فَ َرَحُهْم ُمْنِجياً َلهم : ُرهم بالتَّاء ، فمن قرأ بالياء فمعناهُ بالياِء ، وقرأ غي( َيْحَسَبنَّ : )
إعادةُ { َفالَ َتْحَسبَ ن َُّهْم } : من العذاب ، ومن قرأ بالتاِء فالخطاُب للنَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، وقوله 

اك بالتاِء وضمِّ الباء أراَد ُمَحمَّ . توكيدٍ  وقرأ مجاهُد وابن كثير وأبو عمر بالياِء وضمِّ . داً وأصحابَهقرا الضحَّ
 .الباِء خبراً عن اْلَفارِحْيَن ؛ أي َل َيْحَسَبنَّ أنُفَسهم

ُْ ، فقاَل مجاهُد وعكرمة  ُْ ِفي اْليَ ُهوِد وََكانُواْ يَ ُقولُوَن : )واختلفوا فيَمْن نزَل َنْحُن أْهُل الصَّاَلِة : نَ َزَل
ُهْم ْلِكَتاب األوَِّل َواْلِعْلِم األوَِّل ، يُرِْيُدوَن اْلَفْخَر َوالسُّْمَعَة َوالرِّيَاَء ِلَكي يُ ْثِني َعَلْيِهْم َوَيْحِمدَ َوالصَّْوِم َوا

ُْ ِفي اْلُمَناِفِقْيَن ؛ َكانُوْا يَ : )وقاَل عطاُء (. َسَفَلتَ ُهْم َعَلى َما يَ ْفَعُلوَن ِمْن بَ َياِن ِصَفِة ِكَتابِهمْ  ْأتُوَن النَّبيَّ نَ َزَل
َلى صلى اهلل عليه وسلم َوُيَخاِلطُوَن اْلُمْسِلِمْيَن َويُ َراُؤَن باأَلْعَماِل الَِّتي ُيِحبٌّوَن أْن ُيْحَمُدواْ َويُْمَدُحوْا عَ 

 (.ذِلكَ 
ُد بَمْنَجاٍة ؛ أي بُ ْعٍد ِمن ؛ أي َل َتظُن َُّهْم يا مُ { َفالَ َتْحَسبَ ن َُّهْم ِبَمَفازٍَة مَِّن اْلَعَذاِب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َحمَّ

ويجوُز أن . لطول القصَّة( َلَ َتْحَسَبنَّ )؛ َوِجْيٌع في اآلخرِة ، وتكراُر { َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم } العذاب ، 
بُّوَن أْن ُيْحَمُدوا َلَ َيْحَسَبنَّ الذيَن يَ ْفَرُحوَن بما أْوتُوا وُيحِ : األوَّل ُمْضَمراً تقديرهُ ( َلَ َتْحَسَبنَّ )يكوَن خبَر 

دقة: بالمدِّ ؛ َفَمْعنَاُه [ بَما أْوُتوا)بما لن يفعلوا نَاِجْيَن ، ومن قرأ  بَما )ومن قرأ . بما أعطوا من النفقِة والصَّ
نيا( أَتوا  .بما أْعَطوا من الدُّ
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َماَواِت َواأْلَْرِض َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقدِ   ( 222)يٌر َولِلَِّه ُمْلُك السَّ
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َماَواِت َواأَلْرِض َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  موات { َوللَِّه ُمْلُك السَّ ؛ أي وهلِل خزائُن السَّ

واألرِض ، فخزائُن السموات المطر ، وخزائُن األرِض النباُت ، ووجُه اتِّصال هذه اآليِة بما سبَق أنَّ في 
موات واألرِض : ليهوِد في قوِلهم هذا تكذيُب ا ٌر ، َوَنْحُن أْغِنَياءٌ ، وبياُن أنَّ َمن كان َماِلَك السَّ إنَّ اهللَ َفِقي ْ

 .قادٌر على اَلنتقاِم من الكفَّار ، واإلثابِة للمؤمنين وعلى كلِّ شيءٍ 
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َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوال  ( 220)ن ََّهاِر آَليَاٍت أِلُوِلي اأْلَْلَباِب ِإنَّ ِفي َخْلِق السَّ

 
َماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتاَلِف الَّيِل َوالن ََّهاِر آليَاٍت ألُْوِلي اأَلْلَباِب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ معناهُ { ِإنَّ ِفي َخْلِق السَّ

موات بما فيها من الشَّمِس والقمِر والنُّجوم ، واألرضِ  بما فيها من الجباِل والشَّجر  إنَّ في خلِق السَّ
والنَّباِت والدواب واختالِف اللَّيل والنَّهار في اْلَمِجْيِء والذهاب واللوِن َلَعاَلَماٌت واضحاٌت ِلذوي العقوِل 

 .على توحيِد اهلل
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ُروَن فِ  َُ الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َويَ تَ َفكَّ َماَواِت َواأْلَْرِض رَب ََّنا َما َخَلْق ي َخْلِق السَّ
 ( 222)َهَذا بَاِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر 

 
؛ بياٌن لصفِة أولي األلباب ، ومعنى { الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقَياماً َوقُ ُعوداً َوَعَلى ُجُنوِبِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

المراُد به الصَّالُة ؛ أي َل يتركون الصَّالَة ؛ : المطلِق ؛ أي َيْذُكُروَن اهللَ في جميِع أحواِلهم ، وقيل الذِّْكرِ 
وا أو َمِرُضوا ، ُيَصلُّوَن ِقَياماً إِن استطاعوا ؛ أو ُجُلوساً إْن لم يستطيُعوا القياَم ؛ ومضطجعيَن إْن َلْم  َصحُّ

 .يستطيُعوا الجلوسَ 
َماَواِت َواأَلْرِض } : ى قَ ْوُلُه تَ َعالَ  ؛ أي في ِعَظِم شأِنهما وَمن فيهما ِمن اآلياِت { َويَ تَ َفكَُّروَن ِفي َخْلِق السَّ

َراِت ؛ القائليَن  َُ َهذا بَاِطالً } : والِعب ْ َُ َهذا اْلَخْلَق لِْلَباِطِل َواْلَعَبِث ؛ َبْل { رَب ََّنآ َما َخَلْق ؛ أي ما َخَلْق
ُْ بِه أنبياُؤكَ خلقَتُه دليالً على   .َوْحَدانِيَِّتَك َوِصْدِق ما أَت

؛ فَاْدَفْع { َفِقَنا } ؛ أي تَ ْنزِيهاً لَك وبراءًة لَك ِمن أن تكون َخَلْقتَ ُهَما باطالً ؛ { ُسْبَحاَنَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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" ي ريَاِض اْلَجنَِّة فَ ْلُيْكِثْر ِذْكَر اهلِل َمْن أَحبَّ أْن يَ ْرَتَع فِ : " ؛ قال صلى اهلل عليه وسلم { َعَذاَب النَّاِر } ؛ 
ْيطَاِن ؛ َوِحْرٌز : " وقال صلى اهلل عليه وسلم  َفاِق ؛ َوِحْصٌن ِمَن الشَّ ِذْكُر اهلِل َعَلُم اإلْيَماِن ؛ َوبَ َراَءةٌ ِمَن الن ِّ

َراِن   " ِمَن الن ِّي ْ
َما} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أي َلهما َصاِنٌع قادر ُمريد حِكيٌم ، وكاَن { َواِت َواأَلْرِض َويَ تَ َفكَُّروَن ِفي َخْلِق السَّ

َماِء فَ َرأى اْلَكوَ  َم ِمْن طُوِل ُحْزِنِه َوِفْكَرِتِه ، وََكاَن إذا رََفَع رََأَسُه إَلى السَّ اِكَب ُغِشَي سفياُن الثوريُّ يَ ُبوُل الدَّ
 .َعَلْيهِ 

َما } : ا َخَلْقُتُه لِْلَباِطِل ، فقيَل على المفعوِل الثاِني ، وقوله بَنزع الخافِض ؛ أي مَ ( بَاِطالً )وانتصَب قولهُ 
َُ َهذا بَاِطالً  ماِء واأَلرِض لقال { َخَلْق  .هذهِ : ذاهباً به إلى لفِظ اْلَخْلِق ، ولو َردَُّه إلى السَّ
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 ( 227)ِميَن ِمْن َأْنَصاٍر رَب ََّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر فَ َقْد َأْخَزيْ َتُه َوَما لِلظَّالِ 

 
أهلكَتهُ ؛ وقيل : ؛ أي فَ َقْد أَهْنَتُه َوذلَّْلَتُه ؛ وقيل { رَب ََّنآ ِإنََّك َمن ُتْدِخِل النَّاَر فَ َقْد َأْخَزيْ َتُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ا يراُد دوَنهم من العذاب؛ أي ما َلُهْم ِمن مانٍع َيم{ َوَما لِلظَّاِلِميَن ِمْن َأْنَصاٍر } َفَضْحَتهُ ؛ :   .نعهم ِممَّ
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يَماِن َأْن آِمُنوا ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا رَب َّنَا فَاْغِفْر َلَنا ُذنُ  وبَ َنا وََكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاتَِنا َوتَ َوف ََّنا رَب ََّنا ِإن ََّنا َسِمْعَنا ُمَناِديًا يُ َناِدي ِلإْلِ
 ( 229)َمَع اأْلَبْ َراِر 

 
؛ أي يقولوَن رَب ََّنا إنَّنا َسمعنا { رَّب ََّنآ ِإن ََّنآ َسِمْعَنا ُمَناِدياً يُ َناِدي ِلإِليَماِن َأْن آِمُنواْ ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا } : َعاَلى قَ ْوُلُه ت َ 

َنا إلى ما َدَعانَا إليهِ  داً صلى اهلل عليه وسلم يدُعو اْلَخْلَق إلى اإليماِن أْن آِمُنوا بربكم فَأَجب ْ . وأَمْرنَا بهِ  ُمَحمَّ
ُد ْبُن َكْعٍب الُقَرِظيُّ  اْلُمَناِدي ُهَو اْلُقْرآُن ؛ َيْدُعو النَّاَس ُكلُُّهْم إَلى َشَهاَدِة أْن َلَ إَلَه إَلَّ اهللُ : )وقال ُمَحمَّ

داً َرُسوُل اهلِل ، وقولهُ   [.72: األنعام ]{َعْنُه ِلَما نُ ُهوْا } أي إلى اإلْيماِن ، كقولهِ { ِلإِليَماِن } : َوأنَّ ُمَحمَّ
؛ أي { وََكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاتَِنا } ؛ أي اْغِفْر َلَنا الكبائَر وما دوَنها ؛ { رَب ََّنا فَاْغِفْر َلَنا ُذنُوبَ َنا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

األنبياِء والصاِلحين الذين كانُوا  ؛ أي اْجَعْل أرواَحنا مع أرواحِ { َوتَ َوف ََّنا َمَع األَبْ َراِر } ِشرَْكَنا في الجاهليَّة ، 
َلَنا  .قَ ب ْ
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 ( 224)رَب ََّنا َوآتَِنا َما َوَعْدتَ َنا َعَلى ُرُسِلَك َوََل ُتْخزِنَا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ِإنََّك ََل ُتْخِلُف اْلِميَعاَد 

 
َوَلَ } ي أْعِطنَا ما وعدَتنا على أْلِسَنِة ُرُسِلَك ، ؛ أ{ رَب ََّنا َوآتَِنا َما َوَعدت ََّنا َعَلى ُرُسِلَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

بْ َنا ، { ُتْخزِنَا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة  ؛ من الثَّواب واْلَجنَِّة للمؤمنين ، فإْن { ِإنََّك َلَ ُتْخِلُف اْلِميَعاَد } ؛ أي َل تُ َعذِّ
: وقد َعِلُموا أنَّ اهللَ َل ُيْخِلُف الميعاَد ؟ قيَل { ُسِلَك رَب ََّنا َوآتَِنا َما َوَعدت ََّنا َعَلى رُ } ما فائدُة قوِلهم : قيَل 

َعبُُّد والخضوُع ورفُع الحاجِة إليه في عموِم األحوالِ   .فائدتُه الت َّ
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ْعٍض فَالَِّذيَن َهاَجُروا فَاْسَتَجاَب َلُهْم رَب ُُّهْم َأنِّي ََل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر َأْو ُأنْ َثى بَ ْعُضُكْم ِمْن ب َ 
ُهْم َسيَِّئاِتِهْم َوأَلُْدخِ  َلن َُّهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َوُأْخرُِجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوُأوُذوا ِفي َسِبيِلي َوقَاتَ ُلوا َوقُِتُلوا أَلَُكفَِّرنَّ َعن ْ

 ( 225)ْسُن الث ََّواِب َتْحِتَها اأْلَنْ َهاُر ثَ َوابًا ِمْن ِعْنِد اللَِّه َواللَُّه ِعْنَدُه حُ 

 
فَاْسَتَجاَب َلُهْم رَب ُُّهْم َأنِّي َلَ ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّْنُكْم مِّن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى بَ ْعُضُكم مِّن بَ ْعٍض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ْيِن َوالنُّْصَرِة َواْلُمَواََلةِ : )؛ قال الكلبيُّ {  عكم في الثَّواب واحٌد ، وقيل حكم جمي: وقيل (. َمْعَنى ِفي الدِّ
اء:  ُْ أمُّ َسَلَمَة : )وقال مجاهُد . ُكلُُّكْم ِمْن آدَم وحوَّ يَا َرُسوَل اهلِل ؛ إنِّي أْسَمُع اهللَ َيْذُكُر الرَِّجاَل ِفي : قَاَل

اَب َلُهْم رَب ُُّهْم َأنِّي َلَ ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل فَاْسَتجَ } اْلِهْجَرِة ، َوَلَ َيْذُكُر النَِّساَء بَشْيٍء ، فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآلَيَة 
اُك . {مِّْنُكْم مِّن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى بَ ْعُضُكم مِّن بَ ْعٍض  رَجاُلُكْم َشْكُل ِنَساِئُكْم ِفي الطَّاَعِة : َمْعَناهُ : )قال الضحَّ

 (.، َوِنَساؤُُكْم َشْكُل رَِجاِلُكْم ِفي الطَّاَعةِ 
؛ اآليُة أي الذيَن هاَجروا من { فَالَِّذيَن َهاَجُروْا َوُأْخرُِجواْ ِمن ِديَ اِرِهْم َوُأوُذوْا ِفي َسِبيِلي } : ى قَ ْوُلُه تَ َعالَ 

َة إلى المدينِة ، وأخَرُجوا ِمن أوطاِنهم وأْوُذوا في طاَعِتي ،  ٍد صلى { َوقَ اتَ ُلوْا } مكَّ ؛ المشركيَن مع ُمَحمَّ
 .ُم اْلَعُدوُّ اهلل عليه وسلم ، وقَ تَ َلهُ 

ُهْم َسيَِّئاِتِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوأُلْدِخَلن َُّهْم َجنَّ اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها } ؛ ُذنُوبَ ُهْم ، { َوقُِتُلوْا أُلَكفَِّرنَّ َعن ْ
ُِ شجِرها ومساكِنها األنهار ، { اأَلنْ َه اُر  ن ِعنِد اللَِّه مِّ } ؛ َجَزاًء ، { ثَ َواباً } ؛ أي بساتيُن تجري من تح

؛ { َواللَُّه ِعنَدُه ُحْسُن الث ََّواِب } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . آلتِيَ ن َُّهْم ثَ َواباً : على المصدر ؛ معناهُ ( ثَ َواباً )؛ انتصَب { 
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دين المطيعين  .أي ُحْسُن الجزاِء للموحِّ
ُُ ُعَمَر ْبَن َعْبِداْلَعزِْيِز يَ ْقَرأ : )ن حازٍم وقال يزيُد ب. بالفتحِ ( َوقَاتَ ُلوا َوقَ تَ ُلواْ : )قرأ محارُب بن دثَاٍر  : َسِمْع

: وقرأ أبو رجاٍء وطلحُة والحسن (. َوقَ تَ ُلوْا َوقُِتُلوا ؛ يَ ْعِني أن َُّهْم قَ تَ ُلوْا اْلُمْشرِِكْيَن ، ثُمَّ قَ تَ َلُهُم اْلُمْشرُِكونَ 
. بالتخفيِف أي قَاتَ ُلوْا ثُمَّ قُِتُلواْ ( َوقَاتَ ُلوْا َوقُِتُلواْ : )نافُع وقرأ عاصُم وأبو عمٍرو و . بالتشديد( َوقَ ت َُّلواْ َوقُ ت ُِّلواْ )

: أي وقاَتَل من بَ َغى منهم ، وقيل معناُه ( َوقُ ت ُِّلوْا َوقَاتَ ُلوا: )وقرأ األعمُش وحمزة والكسائيُّ وخَلُف 
 (.َقدْ )َوقَاتَ ُلْوا َوَقْد قَاتَ ُلوا ؛ وأضمَر فيه 
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 ( 222)َمَتاٌع قَِليٌل ُثمَّ َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلِمَهاُد ( 226)َك تَ َقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروا ِفي اْلِباَلِد ََل يَ ُغرَّنَّ 

 
قَِليٌل  َمَتاعٌ * تَ َقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروْا ِفي اْلِباَلِد } ؛ أي َل ُيحزُِنَك وَل يُ ْعِجُبَك ، { َلَ يَ ُغرَّنََّك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َلَ يَ ُغرَّنََّك : ؛ إمتداُد هذه اآليِة خطاٌب للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ؛ والمراُد به أصحابَه ؛ كَأنَُّه قاَل { 
نيا تنقطُع  أي َُّها السامُع ذهاَب اليهوِد ومجيَئهم في تجاراتِهم ومكاسبهم في األرِض ؛ منفعٌة يسيرٌة في الدُّ

 .؛ أي بْئَس الفراُش النارُ { َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلِمَهاُد } ؛ مصيُرهم إَلى ؛ {  ثُمَّ َمْأَواُهمْ } وتفنى ؛ 
. كان النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َل يغرُّه شيٌء لتحذيِر اهلل إيّاه عن اَلغترار بشيء وتأديُبه إيَّاه: وقيل 
ْنَحُروَن ويتنعَّمون ، فقال بعُض نزلُ في مشرِكي العَرب ؛ كانوا في رََخاٍء من العيِش ، وكانُوا ي َ : وقيل 

ُْ هذه اآليةُ : المؤمنيَن   .إن أعداَء اهلل فيَما نَ َرى من الخيِر ؛ ونحُن قد َهَلْكَنا من الجوِع والجهِد ، فَ َنزل
أي { وْا ِفي اْلِباَلِد َلَ يَ ُغرَّنََّك تَ َقلُُّب الَِّذيَن َكَفرُ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . بإسكاِن النون( َلَ يَ ُغرَّْنكَ : )وقرأ يعقوب 

. أي متاٌع قليٌل فَانٍ { َمتَاٌع قَِليٌل } : وقوله . تصرُّفهم في األرِض للتَجارات والبياَعات وأنواِع المكاسب
َها إَلَّ قَِلْيٌل ِمْن قَِلْيلٍ : )قال النخعيُّ  ُْ قَِلْيالً ؛ َوَما بَِقَي ِمن ْ نْ َيا ُجِعَل  (.إنَّ الدُّ
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ا ِعْنَد اللَِّه يَن ات ََّقْوا رَب َُّهْم َلُهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها نُ ُزًَل ِمْن ِعْنِد اللَِّه َومَ َلِكِن الَّذِ 
ٌر ِلأْلَبْ َراِر   ( 222)َخي ْ

 
ِمن َتْحِتَها اأَلنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها نُ ُزَلً مِّْن ِعنِد اللَِّه  َلِكِن الَِّذيَن ات ََّقْوْا رَب َُّهْم َلُهْم َجنَّاٌت َتْجِري} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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نيا ، بل ما : ؛ تقديُر هذه اآلية مع ما قبَلها {  ُد تقلُُّب أولئَك الكفار في نعيِم الدُّ َل يُ ْعِجُبَك يا ُمَحمَّ
ُدوُه وأطاعوُه { ُهْم الَِّذيَن ات ََّقْوْا رَب َّ } أْعِطَي المتَّقوَن ِفي اآلخرِة أفضُل ، فإنَّ  أي { َلُهْم َجنَّاٌت } أي َوحَّ

ُِ أشجارها ومساكنها األْنهاُر ُمِقْيِمْيَن فيها  .بساتيُن تجري من تح
ِهَبٌة أو : أي رْزقاً وثَ َواباً َلهم ، وهذا ُنِصَب على التفسيِر ؛ كما يقاُل للشيء { نُ ُزَلً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ما يُ َهيَّأُ للنَّازِل من كرامِة : اْنزلُوا نُ ُزَلً ، والن ُُّزُل : كوَن نصباً على المصدر على معنى ويجوُز أن ي. َصَدَقةٌ 
 .وبرٍّ وطعاٍم وشراٍب وَمنظر َحَسنٍ 

ٌر لِّأَلبْ َراِر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ين ؛ أي ِمن عنِد اهلل من الجزاِء والثَّواب خيٌر للصالح{ َلِكِن َوَما ِعنَد اللَِّه َخي ْ
نيا ساكنة ( نُ ْزَلً : )وقرأ الحسُن والنخعيُّ . بالتشديد( َلِكنَّ الَِّذْينَ : )قرأ أبو جعفر . من َما َلُهْم في الدُّ

 .الزَّاي
َُ رَْأِسِه : " رَوى أنُس بن مالٍك قَاَل  ُُ َعَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوُهَو َعَلى َسرِْيٍر ، َوَتْح َدَخْل

أَدٍم َوَحْشُوَها لِْيٌف ، َفَدَخَل َعَلْيِه ُعَمُر رضي اهلل عنه فَاْنَحَرَف النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم  وَساَدةٌ ِمنْ 
َِ ِفي َجْنبِه فَ َبَكى ، فَ َقاَل َلُه  َرْي َوَما ِلي َلَ : فَ َقاَل " َما يُ ْبِكْيَك يا ُعَمُر ؟ : " اْنِحَراَفًة ؛ فَ َرأى ُعَمُر أثَ َر الشَّ

َُ َعَلى اْلَحاِل الَِّذي أَرى ، ! ا َرُسوَل اهللِ أْبِكي يَ  نْ َيا ، َوَأْن وَِكْسَرى َوقَ ْيَصَر َيِعْيَشاِن ِفْيَما يَِعْيَشاِن ِفْيِه ِمَن الدُّ
نْ َيا َولََنا اآلِخَرُة ؟ ! يَا ُعَمرُ : " فَ َقاَل   ". َكَذِلَك ُهَو  : " بَ َلى ، قَاَل : فَ َقاَل " أَما تَ ْرَضى أْن َتُكوَن َلُهُم الدُّ
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ِه ََل َيْشتَ ُروَن بِآيَاِت اللَِّه َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَمْن يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيِهْم َخاِشِعيَن لِلَّ 
 ( 222)َسرِيُع اْلِحَساِب  َثَمًنا قَِلياًل ُأوَلِئَك َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَبِِّهْم ِإنَّ اللَّهَ 

 
إنَّ ِمن : ؛ معناُه { َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَمن يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َوَمآ ُأنِزَل ِإَلْيُكْم َوَمآ أُنِزَل ِإَلْيِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُق باهلِل والقرآِن والتَّوراِة واإلْنجيِل والزَّبُو  َعْبُداهلِل ْبُن : ر وَسائِر ُكُتب اهلِل ، َوُهْم أهِل الكتاب َلَمْن ُيَصدِّ
َلٌة أنْ ُفُسُهْم هلِل ؛ { َخاِشِعيَن للَِّه } َساَلٍم َوَأْصَحابُُه ؛  ٍد { َلَ َيْشتَ ُروَن بِآيَ اِت اللَِّه } ؛ أي ذِلي ْ ؛ بَُمَحمَّ

. {ُأْول اِئَك َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد رَبِِّهْم } اليهوِد ؛ ؛ َعَرضاً َيِسْيراً كما فعَلُه رؤساُء { َثَمناً قَِليالً } َواْلُقْرآِن ؛ 
ا َماَت نَ َعاُه َجْبرِْيُل عليه السالم إَلى : " وقال قتادةُ  ُْ َهِذِه اآليَُة ِفي النََّجاِشيِّ َمِلِك اْلَحَبَشِة ؛ َلمَّ نَ َزَل

: " ِفْيِه ؛ فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم أَلْصَحابِه َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ؛ أْي ِفي اْليَ ْوِم الَِّذي َماَت 
َفَخَرَج َرُسوُل " النََّجاِشيُّ : " َوَمْن ُهَو ؟ قَاَل : قَالُوْا ". اْخُرُجوْا َفَصلُّوْا َعَلى أٍخ َلُكْم َماَت بَ َغْيِر أْرِضُكْم 

يْ َنِة إَلى أْرِض اْلَحَبَشِة ؛ فَأَْبَصَر َسرِيْ َر النََّجاِشيِّ اهلِل صلى اهلل عليه وسلم إَلى اْلَبِقْيِع ، وَُكِشَف َلُه ِمَن اْلَمدِ 
اْنظُُروْا إَلى َهذا ُيَصلِّي : فَ َقاَل اْلُمَناِفُقوَن ". اْستَ ْغِفُرواْ َلُه : " َفَصلَّى َعَلْيِه َواْستَ ْغَفَر َلهُ ؛ َوقَاَل أَلْصَحابِه 
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َُّ ، َولَْيَس َعَلى ِدِيِنهِ  َعَلى ِعْلٍج َحَبِشيٍّ َنْصَراِنيِّ َلْم يَ َرهُ   ".فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليََة ! " َق
{ َلَ َيْشتَ ُروَن بِآيَ اِت اللَِّه َثَمناً قَِليالً } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . تُ ْنَصُب على الحالِ { َخاِشِعيَن للَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ٍد صلى اهلل عليه وسلم ألجِل اْلَمآِكِل والرئَاَسِة ، كما أي َل ُيَحرُِّفوَن ُكُتبَ ُهْم ، وَل يكتموَن ِصفَ  َة ُمَحمَّ
م تفسيُره{ ِإنَّ اللََّه َسرِيُع اْلِحَساِب } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . فعلُ رؤساُء اليهودِ   .؛ فقد تقدَّ
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 ( 700)َه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َورَاِبطُوا َوات َُّقوا اللَّ 

 
اْصِبُرواْ َوَصاِبُروْا َورَاِبُطواْ } ؛ أي { يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْصِبُرواْ َوَصاِبُروْا َورَاِبُطوْا َوات َُّقوْا اللََّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ا أعداءَكم في الجهاِد في مقاتَ َلِتهم ، أي اصبروا على أداِء الفرائِض ، واجتناب اْلَمَحارِم ، وَصابُرو { 
ََ كلُّ واحٍد من الفريقين ُخُيوَلُهْم في الث َّْغرِ : والرِّبَاُط َواْلُمَراَبَطةُ . ورَابطُوا ُخُيوَلُكْم على الجهادِ  . أن يَ ْرُب

 .اْلَمُحاَفَظُة على الصلواتِ : اْلُمَراَبَطةُ : وقيل 
َأَلَ أْخبرُُكْم بَما َيْمُحو اهللُ بِه : " َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم قَاَل : قال أبُو هريرَة رضي اهلل عنه 

رََجاِت ؟  إْسبَاُغ اْلُوُضوِء َعَلى اْلَمَكارِه ؛ وََكثْ َرةُ : " بَ َلى يَا َرُسوَل اهلِل ، قال : قَالُوْا " اْلَخطَايَا ، َويَ ْرَفُع بِه الدَّ
 ". اُر الصَّاَلِة بَ ْعَد الصَّاَلِة ، َفَذِلُكُم الرِّبَاُط اْلُخطَا إَلى اْلَمَساِجِد ؛ َواْنِتظَ 

اك  اْصبُروْا َعَلى : )وقال الكلبيُّ (. يَا أي َُّها الَِّذْيَن آَمُنوا اْصُبروا َعَلى أْمِر اهللِ : َمْعَنى اآلَيِة : )وقال الضحَّ
ُِ الحكماُء ( اْلَباَلءِ  ُر َثالََثةُ أْشَياٍء : ، وقال ْكَوى ؛ َوِصْدُق الرَِّضا ؛ َوقَ ُبوُل اْلَقَضاءِ تَ رْ : الصَّب ْ : وقيل . ُك الشَّ

ُر  نة: الصَّب ْ  .هو الثََّباُت على أحكاِم الكتاب والسُّ
َمْن : " قَاَل صلى اهلل عليه وسلم . بمعنى َداوُموا وأثْ ُبُتوا{ َورَابطُوْا } اْلُكفَّاَر { َوَصاِبُروْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ََ ي َ  ى ْوماً ِفي َسبْيِل اهلِل َكاَن َكِصَياِم َشْهٍر َوِقَياِمِه ، َوَمْن تُ ُوفَِّي ِفي َسبْيِل اهلِل أْجَرى اهللُ َلُه أْجَرُه َحتَّ رَاَب
َنهُ  ََ يَ ْوماً ِفي َسبْيِل اهلِل َجَعَل اهللُ بَ ي ْ َنهُ َوبَ ْيَن أْهِل اْلَجنَِّة َوَأْهِل النَّار ، َوَمْن رَاَب َعَة وَ  يَ ْقِضَي بَ ي ْ بَ ْيَن النَّار َسب ْ

َها َكَسْبِع َسَمَواٍت َوَسْبِع أْرِضْيَن   " َخَناِدَق ؛ ُكلُّ َخْنَدٍق ِمن ْ
} ِعْنَد ِقَياِم النَِّفْيِر َعَلى اْحِتَماِل اْلُكَرب ، { يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْصِبُروْا } قال بعُضهم في هذه اآليِة 

َعب ، َعَلى ُمَقا{ َوَصاِبُروْا  ِفي َدار أْعَداِئي بالَ َهَرٍب ، واتقوا عدوَّكم من { َورَاِبطُوْا } َساِة اْلَعَناِء َواْلت َّ
بب لكي تُ ْفِلُحوا غداً بلقائي عند بَساٍط الُقَرب اْصبُروْا َعَلى : )وقال السري السقطي . األلتفاِت الى السَّ

نْ َيا رََجاَء السَّاَلَمِة ، َوَصابُروْا ِعْندَ  ْفِس اللَّوَّاَمِة ، َوات َُّقوا َما  الدُّ الِقَتاِل بالثََّباِت َواَلْسِتَقاَمِة ، َورَابُطوا َهَوى الن َّ
 .؛ َغداً على بَساِط الكرامةِ { َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن } يَ ْعِقُب َلُكُم النََّداَمَة ، 

كر على نَ ْعَما: معناهُ : وقيل  ِئي ، ورَابُطوا في دار أعدائي ، واتَّقوا اصبروا على بالِئي ، َوَصابُروا بالشُّ
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اْصبُروا على البغضاِء ؛ وصابُروا على الَبْأَساِء والضرَّاء ؛ : وقيل . َمَحبََّة َمن ِسَواَي َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن بلقاِئي
ماء ؛ َلَعلَُّكْم تفلحون في دار البق وعن جعفِر . اءِ ورابطوا في دار األعداِء ؛ وات َُّقوا إَلَه اأَلرِض والسَّ

اْصبُروا َعَلى اْلَمَعاِصي ؛ َوَصابُروا َمَع الطَّاَعاِت ؛ َورَابطُوا اأَلْرَواَح : َمْعَنى َهِذِه اآليَِة : )الصَّادق قاَل 
ُلُغوا َمَواِقَف أْهَل الصِّْدِق ؛ فَإن ََّها َمَحلُّ اْلَفاَلحِ   .ْعَلمُ واهللُ أ(. باْلَمَساِجِد ، َوات َُّقوا اهللَ ِلَكي تَ ب ْ
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ُهمَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ا رَِجاًَل َكِثيًرا َوِنَساًء يَا َأي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
 ( 2)ُكْم رَِقيبًا َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءلُوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَليْ 

 
َها َزْوَجَها }  َقْد : )؛ قال ابُن عبَّاس { ياَأي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم مِّن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

َة ؛ َوُهَو َها هُ { ياَأي َُّها النَّاُس } َيُكوُن  : َنا َعامٌّ ِلَجِمْيِع النَّاِس ، َوَمْعنَاُه َعاّماً ؛ َوَقْد َيُكوُن َخاّصاً أَلْهِل َمكَّ
ُعوهُ  ُِ النفُس { َخَلَقُكْم مِّن ن َّْفٍس َواِحَدٍة } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى (. أِجْيُبوْا رَبَُّكْم وَأِطي ْ يعني آدَم ، وإنََّما أت

َفٌة َوَلَدْتُه ُأْخَرى وَ : قال الشاعُر . َلعتبار اللفِظ دوَن المعنى َفٌة ذاَك اْلَكَمالُفقاَل أبُوَك َخِلي ْ َُ َخِلي ْ : َأْن
 .َوَلَدْتُه ُأْخَرى ؛ ألن لفَظ الخليفة مؤنَّث

وإنَّما َمنَّ اهلل علينا بأْن خلَقنا من نفٍس واحدة ؛ ألن ذلك أقرُب إلى أن يَ ْعِطَف بعٌض على بعٍض ، ويَ ْرَحَم 
 .بَعُضنا بعضاً لرجوعنا في القرابِة إلى أصٍل واحد

َها َزْوَجَها } : َعاَلى قَ ْوُلُه ت َ  اَء ؛ خَلَقها من ِضْلٍع من أضالعه { َوَخَلَق ِمن ْ أي وَخَلَق من نفِس آدَم زوَجها َحوَّ
قال صلى اهلل . الُيسرى وهي الُقْصَرى بعَد ما أْلِقَي عليه النوُم فلم يُ ْؤِذِه ، ولو آذاُه َلَما َعَطَف عليها أبداً 

َها ِعَوٌج إنَّ اْلَمْرَأَة خُ : " عليه وسلم  ُْ ِمْن ِضْلٍع أْعَوٍج ، فَإْن أَرْدَت أْن تُِقْيَمَها َكَسْرتَ َها ، َوإْن تَ رَْكتَ َها َوِفي ْ ِلَق
َُ بَها َعَلى ِعَوٍج   " اْسَتْمتَ ْع

ُهَما رَِجاَلً َكِثيراً َوِنَسآًء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  اء َخْلقاً كثيراً من ؛ أي َبَشراً وِفَرقاً ، وأظهَر من آدَم وحوَّ { َوَبثَّ ِمن ْ
} ؛ أي ات َُّقوا معاصَي اهلِل ، { َوات َُّقوْا اللََّه الَِّذي َتَسآَءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . الرِّجال والنَساء

:  أي يتساَءُل بعُضكم بعضاً من الجوارِح والحُقوق ؛ يقوُل الرجل للرُجلِ { لَِّذي َتَسآَءلُوَن ِبِه ;#2642
 .أسأُلَك باهلِل افْ َعْل ِلي كذا

فاً ، وقرأ الباقون بالتشديدِ ( َتَساَءلُونَ : )قرأ أهُل الكوفة  قرأ عامَّة الُقرَّاء { َواأَلْرَحاَم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . مخفَّ
 .وات َُّقوا األرحاَم أن تقطُعوها: على معنى ( اأَلْرَحامَ )بنصب 

تساَءُلوَن باهلِل : وباألرحاِم على معنى : حمزة بالخفِض على معنى وقرأ النخعيُّ وقتادُة واألعمش و 
والقراءُة األُولى أفصُح ؛ ألن العرَب َل تعطُف بظاهٍر . أسأُلُك باهلِل وبالرَِّحمِ : وباألرحاِم ؛ فيقول الرجُل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



بِه وبزيٍد ، وقد جاَء : مررُت به وزيٍد ، ويقولوَن : على ُمْضَمٍر مخفوض إَلَّ بإعادِة الخافض ، َل يقولوَن 
عر ، قال الشاعُر  َُ ِمْن قَ ْبُل تَ ْهُجونَا وَتْشِتُمَنا فَاْذَهْب َفَما بَك َواأَليَّاِم ِمْن َعَجبَقْولُهُ : ذلك في الشِّ َقْد ُكْن

: ، وقال بعُضهم  ؛ أي َحِفيظاً ألعمالكم ، َوالرَِّقْيُب هو الحافظُ { ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباً } : تَ َعاَلى 
 .َعِلْيَماً ؛ والَعِلْيُم والحافُظ متهاديان ؛ ألن العليَم بالشيء حافٌظ له
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لُوا اْلَخِبيَث بِالطَّيِِّب َوََل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُهْم ِإَلى َأْمَواِلكُ   ( 7)ا ْم ِإنَُّه َكاَن ُحوبًا َكِبيرً َوآُتوا اْلَيتَاَمى َأْمَواَلُهْم َوََل تَ َتَبدَّ

 
لُوْا اْلَخِبيَث بِالطَّيِِّب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُْ َهِذِه : " ؛ قال مقاتُل والكلبيُّ { َوآُتوْا اْلَيتَاَمى َأْمَواَلُهْم َوَلَ تَ َتَبدَّ نَ َزَل

ٌر َلْبِن أٍخ َلهُ يَِتْيٍم ، فَ َلمَّ  ا بَ َلَغ اْلَيِتْيُم طََلَب َماَلهُ ، َفَمنَ َعهُ اآلَيُة ِفي رَُجٍل ِمْن َغْطَفاَن ؛ َكاَن ِفي َيِدِه َماٌل َكِثي ْ
ُْ َهِذِه اآليَُة إَلى قَ ْوِلِه تَ َعاَلى  ِإنَُّه َكاَن ُحوباً  } : اْلَعمُّ فَ تَ َرافَ َعا إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، فَ نَ َزَل

أَطْعَنا اهللَ َوأَطْعَنا الرَُّسوَل َونَ ُعوذُ باهلِل ِمَن : ُجُل فَ َقَرأَها َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، فَ َقاَل الرَّ . {َكِبيراً 
َمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه َوُيِطْيَع رَبَُّه َهَكذا : " اْلَحْوب اْلَكبْيِر ، َفَدَفَع َماَلهُ إلَْيِه ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم 

َض " فَإنَُّه َيِحلُّ َداَرُه إلى َجنٍَّة  َّ ا َقَب : " الصَّبيُّ َماَلُه أنْ َفَقُه ِفي َسِبْيِل اهلِل ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم فَ َلمَّ
ْزُر  ِّ َُ اأَلْجُر َوبَِقَي اْلِو َُ اأَلْجُر ، َفَكْيَف : فَ َقالُوا " ثَ َب يَا َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، َعَرفْ َنا أنَُّه ثَ َب

اَل  َبِقَي اْلِوْزُر َوُهَو يُ ْنِفُق ِفي َسبْيلِ  َّ َُ اأَلْجُر لِْلُغاَلِم ؛ َوبَِقَي اْلِوْزُر َعَلى َواِلِدِه : " اهلِل ؟ َفَق أَلنَّ اْلَواِلَد  " ثَ َب
 ". َكاَن ُمْشرِكاً 

ى اهللُ تعالى البالَغ يتيماً ، وَل يُ ْتَم بعَد البلوِغ استصحاباً باَلسم األوَّل ، كما قاَل تعالى  ما َسمَّ َّ } : وإنَّ
جود ، وألنه قريُب َعْهٍد باْليُْتمِ [ 270: األعراف ]{سََّحَرُة َساِجِديَن َوأُْلِقَي ال  .وَل ِسْحَر مع السُّ

لُوْا اْلَخِبيَث بِالطَّيِِّب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  روا أمواَلكم الحالَل وتأكُلوا الحراَم من أمواِل { َوَلَ تَ َتَبدَّ أي َلَ تبذِّ
اك قاَل سعيُد بن المسيَّب . اليتاَمى َكاَن أْوِصَياُء اْلَيَتاَمى َوأْوِليَاُؤُهْم : )والنخعيُّ والزهريُّ والسدي والضحَّ

َة ِمْن يَْأُخُذوَن اْلَجيَِّد ِمْن َماِل اْلَيِتْيِم ، َوَيْجَعُلوَن َمَكاَنُه الرَِّدْيَء ، َورُبََّما َكاَن أَحُدُهْم يََأُخُذ الشَّ  َّ ِمْيَن اَة السَّ
انَُه الزَّْيَف َويَ ُقوُل  َماِل اْلَيِتْيِم ، َّ ْرَهَم اْلَجيَِّد َوَيْجَعُل َمَك ِدْرَهٌم : َوَيْجَعُل َمَكانَ َها اْلَمْهُزوَلَة ، َويَْأُخُذ الدِّ

 (.ِبِدْرَهٍم ؛ َفذِلَك تَ ْبِديْ ُلُهْم ، فَ نَ َهاُهُم اهللُ تَ َعاَلى َعْن ذِلكَ 
ُلُه بَأْن َتْستَ ْهِلَك َماَل اْلَيِتْيِم ، فَ تُ ْنِفَقهُ َلَ َتْجَعْل رْزقَ : َمْعَنى اآليَِة : )وقال مجاهُد  َك اْلَحاَلَل َحَراماً ؛ تَ تَ َعجَّ

َرَه ، فَ َيُكوَن َما يَْأُخُذُه ِمْن َماِل اْلَيِتْيِم َحَراماً  َخبْيثاً ، َوتُ ْعِطْيِه  َعَلى نَ ْفِسَك ، َوَتَحرَّ ِفْيِه لِنَ ْفِسَك َوتُ ْعِطْيِه َغي ْ
وفي هذا دليٌل على أنه َل يجوُز لوِليِّ اليتيِم أن يستقرَض (. َل ، َوَلِكْن آتوُهْم أْمَواَلُهْم بأْعيَاِنَهاَماَلَك اْلَحالَ 

لُوْا اْلَخِبيَث بِالطَّيِِّب } معنى : ماَل اليتيم وَل أن يستبدَلُه من نفسِه ، وقيل  أي َل تجعِل الزيف { َوَلَ تَ َتَبدَّ
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مينبدَل الجيِّد ؛ وَل المهزوَل   .بدل السَّ
: آل عمران ]{َمْن َأنَصاِري ِإَلى اللَِّه } : ؛ كقوله تعالى { َوَلَ تَْأُكُلوْا َأْمَواَلُهْم ِإَلى َأْمَواِلُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

أمواَل َل تأكُلوا أمواَلهم ُمِضْيِفْيَن إلى أمواِلكم ؛ ألنَّهم كانوا َيْخِلطوَن : أي َمَع اهلِل ، وقيل معناه [ 57
اليتاَمى بأمواِلهم حتى يصيَر َدْيناً عليهم ، ثم كانوا يبيعوَنها مع أمواِلهم ويربحوَن عليها وَيْسَتبدُّوَن بتلك 

: قراءُة العامَّة : ؛ أي إْثماً َعِظْيماً ، وفيه ثالُث لغاٍت { ِإنَُّه َكاَن ُحوباً َكِبيراً } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . األرباحِ 
إنَُّه َكاَن )مِّ وهي قراءُة النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم وهي لغةُ أهِل الحجاِز ، وقراءة الحسِن بالض( ُحوباً )

على المصدر مثُل الَقاِل ، ويجوُز أن ( َحاباً : )بفتح الحاء وهي لغُة َتميم ، وقراءةُ أَبيِّ بن كعٍب ( َحْوباً 
 .َوَحابٌ  ُحوٌب َوَحْوبٌ : يكون اْسماً مثُل الزاِد ، ويقاُل للذنب 
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ِإْن ِخْفُتْم َأَلَّ َوِإْن ِخْفُتْم َأَلَّ تُ ْقِسُطوا ِفي اْلَيتَاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْ َنى َوُثاَلَث َورُبَاَع فَ 
ُْ َأْيَماُنُكْم َذِلَك َأْدَنى َأَلَّ تَ ُعولُوا   ( 9)تَ ْعِدلُوا فَ َواِحَدًة َأْو َما َمَلَك

 
َوِإْن ِخْفُتْم َأَلَّ تُ ْقِسُطوْا ِفي اْلَيتَاَمى فَانِكُحوْا َما طَاَب َلُكْم مَِّن النَِّسآِء َمثْ َنى َوُثاَلَث َورُبَاَع } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ا نَ َزَل قَ ْوُلُه تَ َعاَلى : )؛ قال ابُن عبَّاس {  [ 20: النساء ]{ظُْلماً  ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيتَاَمى} : َلمَّ
ُْ  -وََكانُوا يَ تَ َزوَُّجوَن ِمَن النَِّساِء َما َشاُءوا  -اآلَيةُ ، َخاَف النَّاُس أْن َلَ يَ ْعِدُلوْا ِفي أْمَواِل اْلَيتَاَمى  فَ نَ َزَل

 (.َهِذِه اآليَةُ 
ساِء إذا اجتمعَن عندَُكم أن َل تعدلُوا إْن ِخْفُتْم أْن َلَ تعِدُلوا في أمواِل اليتاَمى ؛ َفَخافُوا في النِّ : ومعناها 

ثِْنتَاِن ثِْنَتاِن ؛ َوَثاَلث : بينهنَّ ، فَ تَ َزوَُّجوا ما َحلَّ لكم من النِّساِء ، وَلَ تَ ْنِكُحوا إَلَّ ما يُمكنكم إمساكُهنَّ 
َل تعِدلوا يا معشَر إْن ِخْفُتْم أن : معنى اآلية : وقيل . ثالث ؛ وأربع أربِع ، وَل يزيُدوا على أربِع حرائر

: َمْعنَاُه : )وقال مجاهُد . األولياِء في اليتاَمى إذا تزوجُتم بِهنَّ ؛ فاْنِكُحوا ما حلَّ لكم من النساء غيرهنَّ 
 (.ءِ إْن ِخْفُتْم ِفي وَلَيَِة اْلَيَتاَمى إْيَماناً وَتْصِدْيقاً ؛ َفَخاُفوا ِفي الزِّنَا ، َواْنِكُحوا الطَّيَِّب ِمَن النَِّسا

صون في النساِء ، وَل يعدلوَن فيهنَّ ويتزوُجون : وقال بعُضهم  كانوا يَ َتَحرَُّجوَن عن أمواِل اليتامى ، ويترخَّ
َوآتُواْ } منهنَّ ما شاُءوا فربما عدلوا ، وربَّما لم يعدلوا ، فلما سأُلوا عن أمواِل اليتامى ، أنزَل اهللُ تعالى

، أي كما [ 9: النساء ]{َوِإْن ِخْفُتْم َأَلَّ تُ ْقِسطُوْا ِفي اْلَيتَاَمى } ، وأنزلَ [ 7: اء النس]{اْلَيتَاَمى َأْمَواَلُهْم 
ُكْم ذلَك ؛ فخافُوا في النساِء أن َل تعدلُوا فيهنَّ ؛ وَل تزوَّجوا أكثَر  ِخْفُتْم أن َل تُ ْقِسطُوا في اليتامى وَهمَّ

النساَء كاليتاَمى في الضَّْعِف والَعْجِز ، فما لكم تُ َراِقُبوَن اهللَ مما يُمكِنكم إمساكهنَّ والقياُم بحقِّهنَّ ؛ ألن 
اك والسديِّ ، وروايةٌ ابِن  في شيء ، َوتَ ْعُصوَنُه في مثلِه ، وهذا قوُل سعيِد بن جبير وقتادَة والربيِع والضحَّ
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 .عبَّاس
ََ ؛ إذا َعَدَل ، َوقَ : اْلَعْدُل ، يقال : واإلْقَساُط في اللغة  ََ ؛ إذا َجاَر ، وإنَّما قال أْقَس ( َما طَابَ : )َس

فانكُحوا الطيَِّب ، يعني الحالَل من : مع الفعِل بمْنزلة المصدر ، كأنهُ قاَل ( ما)ولم يقل َمْن طَاَب ؛ ألن 
رَّاء لمن يعقل ، إَلّ أنَّ عامَّة القُ ( من)ِلما َل يعقُل و ( ما)؛ ألن ( َمْن طَابَ : )وقرأ ابن أبي عبلَة . النساء

: ، وقد جاَء الُقْرآُن بذلَك ( ما)بمعنى ( ِمن)؛ و ( ِمن)بمعنى ( ما)إن العرَب تجعُل : والعلماِء يقولون 
َمآِء َوَما بَ َناَها } : قال اهللُ تعالى  ُهْم مَّن َيْمِشي َعَلى َبْطِنِه } : ، وقال تعالى [ 5: الشمس ]{َوالسَّ َفِمن ْ

 [.79: الشعراء ]{قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِميَن  }: ، وقال تعالى [ 45: النور ]{
معدوٌل { َمثْ َنى } وهو مما َل ينصرُف ، ألن ( طَاَب َلُكمْ )بدل ِمْن { َمثْ َنى َوُثاَلَث َورُبَاَع } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .معدوٌل عن ثالثةٍ ( ُثاَلثَ )عن اثنين وذلَك نكرٌة ، و 
إلى استحالِل ِتْسِع استدَلَلً بهذه اآلية ، ولَْيَس ذِلَك بَشْيٍء ، فإنَّ الواَو هنا وذهَب بعض الرََّواِفِض 

ُْ َهِذِه اآلَيُة أَمَرُه : وروي عن قيِس بن اْلَحارِث " ، ( أو)بمعنى  ا نَ َزَل أنَُّه َكاَن ِعْنَدهُ ثََماِني ِنْسَوٍة ، فَ َلمَّ
أرْبَعاً َويُ َفارَق أرَْبعاً ، َوقَاَل صلى اهلل عليه وسلم ِلَغْياَلَن ِحْيَن َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أْن يُْمِسَك 

ُهنَّ أْربعاً ؛ َوفَارْق َساِئَرُهنَّ : " أْسَلَم َوَتْحَتُه َعْشُر ِنْسَوٍة   ". أْمِسْك ِمن ْ
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 ( 4)ْنهُ نَ ْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا َمرِيًئا َوآُتوا النَِّساَء َصُدقَاِتِهنَّ ِنْحَلًة فَِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َشْيٍء مِ 

 
َهذا ِخطَاٌب ِلأَلْوِلَياِء ، َكاَن اْلَوِليُّ إذا َزوََّج : )؛ قال الكلبيُّ { َوآُتوْا النَِّسآَء َصُدقَاِتِهنَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َرِة َلْم يُ ْعِطَها اْلَوِليُّ ِمْن َمْهِرَها قَِلْيالً َوَلُ َكِثْيراً ، َوإْن َكاَن َزْوُجَها  اْمَرأًة ، فَإْن كاَن َزْوُجَها َمَعُهْم ِفي اْلَعِشي ْ
َر ذِلَك اْلَبِعْيِر ، فَ نَ َهاُهمْ  َعْن ذِلَك َوَأَمَرُهْم  َغرِْيباً َحَمُلوَها َعَلى َبِعْيٍر إَلى َزْوِجَها ، َوَلَ يُ ْعطُونَ َها ِمْن َمْهِرَها َغي ْ

َهذا ِخطَاٌب لأَلْزَواِج ، َكاَن الرَُّجُل يَ تَ َزوَُّج : )وقال مقاتُل وأكثر أهِل التَّفسير (. هُ أْن يُ ْعُطوَها اْلَحقَّ أْهلَ 
َها َمْهَرَها ، فَأُِمُرواْ أْن يُ ْعطُوْا ِنَساَءُهْم ُمُهوَرُهنَّ الَِّتي ِهَي أْثَماُن فُ ُروِجِهنَّ  وهذا القوُل أضحُّ ( اْلَمْرأَة َفالَ يُ ْعِطي ْ

 .اْلُمُهوُر ، واحدُه َصُدَقٌة بضمِّ الدال: ُدقَاِت والصَّ . وأوضحُ 
، وقال ( َفرِْيضًة ُمَسمَّاةً : )، وقال ابن ُجريج ( َفرِْيَضًة َواِجَبةً : )قال قتادةُ { ِنْحَلًة } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

ا ( َعْن ِطْيب نَ ْفسٍ : )، وقال أبو ُعبيدة ( َعِطيًَّة َوِهَبةً : )الكلبيُّ  : معناُه : وقيل (. َتَديُّناً : )ج ، قال الزجَّ
عطيٌَّة من اهلِل تعالى للنَّساِء حيث َجْعِل المهَر َلُهنَّ ، ولم يوجب عليهنَّ شيئاً من القوِم مع كون اَلسِتْمتَاع 

ى عل: على المصدر ، وقيل ( ِنْحَلةً )ِديَاَنًة ، فانتصَب ( : ِنْحَلةً )وقيل معنى . مشَتركاً بينهنَّ وبين األزواجِ 
 .التفسيرِ 
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َمِن ادَّاَن َدْيناً َوُهَو يَ ْنِوي أْن َلَ يُ َؤدَِّيُه َلِقَي اهللَ َسارقاً ، وَمْن أْصَدَق اْمَرأًة : " وروي عن رسول اهلل أنه قال 
ُروِط أْن تُ َوفُّوا إنَّ أَحقِّ الشُّ : " وقال صلى اهلل عليه وسلم " ِصَداقاً َوُهَو يَ ْنِوي أْن َلَ يُ َوف ِّيَ َها َلِقَي اهللَ زَانِياً 

 " َما اْسَتْحَلْلُتْم بِه اْلُفُروَج 
؛ أي إْن أْحَلْلَن َلُكم عن شيٍء من { فَِإن ِطْبَن َلُكْم َعن َشْيٍء مِّْنُه نَ ْفساً َفُكُلوُه َهِنيئاً مَّرِيئاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

لم يُعلم في أيِّ صنٍف ( ِطْبَن َلُكمْ )مييِز إذا قيَل على التَّ ( نَ ْفساً )ونصب . المهِر ، وإن َوَهْبَن لكم منه شيئاً 
ُْ أنفُسهن بِهَبِة شيٍء من المهر فكُلوا الموهوَب لكم هنيئاً َل إْثَم فيه : وقَع الطيُب ، فكأنه قاَل  إن طَاَب

ا َساَق إَلى  إنَّ نَاساً َكانُوْا يَ َتَأثَُّموَن أْن يَ ْرِجعَ : )قال الحضرميُّ . ، َمرِيئاً َل َماَلَمَة فيه أَحُدُهْم ِفي َشْيٍء ِممَّ
َفُكُلوُه َهِنيئاً } من غيِر إكراٍه وَل َخِديْ َعٍة { فَِإن ِطْبَن َلُكْم َعن َشْيٍء مِّْنُه نَ ْفساً } : قال اهللُ تعالى (. اْمَرأتِهِ 
 .أي شافياً طَيِّباً { مَّرِيئاً 

ُه َشْيٌء ، َواْلَمِرْيءُ : ُء اْلَهِني: فكلوُه دواًء شافياً ، وقيل : وقيل معناُه  : الطَّيُِّب اْلُمَساُغ الَِّذي َلَ يَ ُغصُّ
َل تخافوَن في الدنيا منهُ مطالبًة ، وَل في اآلخرة بتبعٍة : اْلَمْحُموُد اْلَعاِقبِة الَِّذي َلَ َيُضرُّ َوَلَ يُ ْؤِذي ، تقول 

 .َأْمَرأِني وَل يقال إْهَنأِني ، َوَهِنْيئاً مصدرٌ : ل هنأني ِلي الطعاُم َوَمرِّأِني ، فإذا أْفِرَد يقا: ، يقال 
إذا َكاَن أَحدُُكْم َمرِْيضاً فَ ْلَيْسَأِل اْمَرأَتُه ِدْرَهَمْيِن ِمْن َمْهِرَها تَ َهْب َلهُ : )وعن َعِليٍّ رضي اهلل عنه أنُه قاَل 

َفاءُ  بِطْيَبِة نَ ْفِسَها ؛ فَ ْلَيْشَتِر بذِلَك َعَسالً ، َوَيْشَربُُه َمعَ  َماِء اْلَمَطِر ، فَ َقِد اْجَتَمَع اْلَهِنيُء َواْلَمِريُء َوالشِّ
ى العسَل ِشَفاًء ؛ (. َواْلَماُء اْلُمَباَركِ  ى المهَر َهِنْيئاً َمرِيْئاً إذا َوَهَبْتُه المرأُة ِلَزْوِجَها ؛ وَسمَّ ألنَّ اهللَ تعالى َسمَّ

ُْ هذهِ  ى المطَر ُمَباركاً ، فإذا اجتمع فاء وَسمَّ  .األشياُء يُ ْرَجى له الشِّ
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َفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل اللَّهُ َلُكْم ِقيَاًما َواْرزُُقوُهْم ِفيَها َواْكُسوُهْم َوقُوُلوا َلُهْم قَ ْوًَل َمْعُروفًا  َوََل تُ ْؤتُوا السُّ
(5 ) 

 
َفَهآَء َأْمَوا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  اَل بمواضِع { َلُكُم الَِّتي َجَعَل اللَُّه َلُكْم ِقَياماً َوَلَ تُ ْؤتُوْا السُّ ؛ أي َل تُ ْعطُوا اْلُجهَّ

أمواَلكم التي جعَل اهلل لكم قَ َواَم أمرِكم ومعيشِتُكم ؛ أي جعَلكم  -وهم النساُء والصِّبياُن  -الحقِّ 
ََ تقوموَن به ِقَياماً إذا َعِلَم الرجُل أنَّ امرأَتُه سفيهٌة ُمْفِسَدةٌ  ، وأن َوَلَدُه َسِفْيٌه مفسٌد ، فال يَ ْنَبِغي لُه أن ُيَسلِّ

التي جعَلها اهللُ لكم ِقْيَمًة لألشياِء : فمعناُه ( ِقَيماً )ومن قرأ . أحداً منُهما على مالِه الذي هو ِقَواُم أمرهِ 
 .َفبَها تقوُم أمورُكم

(. ْمواَلُهْم َوُهنَّ ُسَفَهاُء ؛ ُكنَّ أْزواجاً ، أْو بَ َناٍت أْو ُأمََّهاتٍ نَ َهى الرَِّجاَل أْن يُ ْؤتُوا النَِّساَء أ: )وقال مجاهُد 
اك  َفَهاءِ : )وعن الضحَّ أَلَ إنََّما : " يدلُّ على هذا التأويِل قولُه صلى اهلل عليه وسلم ( النَِّساءُ ِمْن أْسَفِه السُّ
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َفَهاِء  ُِ النَّاُر لِلسُّ ُْ قَ يَِّمَها أَلَ إ -قَاَلَها َثالَثاً  -ُخِلَق َفَهاَء النَِّساُء إَلَّ اْمَرأٌة أطَاَع  " نَّ السُّ
َجاَءِت اْمَرأٌة َسْوَداُء َجرِيَئُة اْلَمْنِطِق إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : " وعن أنٍس رضي اهلل عنه قَاَل 

 ُْ َُ يَا َرُسوَل اهلِل ؛ بَ َلَغِني أنََّك ت َ : فَ َقاَل َنا ُكلَّ َشْيٍء ، قَاَل بَأبي َوأمِّي أْن ُُ ِفْيُكنَّ : " ُقوُل ِفي ْ أيُّ َشْيٍء قُ ْل
ُْ " ؟  َفَهاَء ، قَاَل : قَاَل ْيتَ َنا السُّ َفَهاَء ِفي ِكَتاِبِه : " َسمَّ اُكنَّ السُّ ُْ " اهللُ تَ َعاَلى َسمَّ ْيتَ َنا الن ََّواِقَص : قَاَل َوَسمَّ

تْ ُرَك  : " ، قَاَل  َّ َها َفَكَفى نَ ْقصاً أْن َت  -" ُكلُّ َواِحَدٍة ِمْنُكنَّ الصَّاَلَة ِفي ُكلِّ َشْهٍر َخْمَسَة أيَّاٍم َلَ ُتَصلِّي ِفي ْ
ُْ َكاَن َلَها َكَأْجِر : " ُثمَّ قَاَل صلى اهلل عليه وسلم  -يَ ْعِني أيَّاَم َحْيِضَها  أَما َيْكِفي إْحَداُكنَّ إذا َحَمَل

َِ ِفي َسبْيِل اهلِل ، َوإذا  ُْ َكاَن َلَها بُكلِّ اْلُمَراب َِ بَدِمِه ِفي َسبْيِل اهلِل ، فَإذا أْرَضَع ُْ َكاْلُمَتَشحِّ ُْ َكاَن َوَضَع
اِعْيَل ، َوذِلَك ُجْرَعٍة ِعْتُق رَقَ َبٍة ِمْن وْلِد إْسَماِعْيَل ، فَإذا َسِهَرْت َكاَن َلَها بُكلِّ َسْهَرٍة ِعْتُق رَقَ َبٍة ِمْن وْلِد إْسمَ 

َر  لِْلُمْؤِمَناتِ  ُِ السَّْوَداءُ " اْلَخاِشَعاِت الصَّابَراِت الالَِّتي َلَ َيْكُفْرَن اْلَعِشي ْ أيَا َلُه َفْضالً َلْوَلَ َما تَبَعهُ : فَ َقاَل
 ". ِمَن الشُُّروِط 

َفَهاَء : ) أنَّ اْمَرأًة َمرَّْت بَعْبِداهلِل ْبِن ُعَمَر َلَها َشاَرةٌ َوَهْيَئٍة ، فَ َقاَل َلَها اْبُن ُعَمرَ : وروي  َوَلَ تُ ْؤتُوا السُّ
ُدوا ِنَساءَُكْم : )وقال معاويُة بن ُمرََّة (. َأْمَواَلُكمْ  َُ اْلَمْرأَة أْهَلَكْتكَ ( َلَ )َعوِّ َهاٌت ، إْن أَطْع  (.، فَإن َُّهنَّ َسِفي ْ

ُْ َتْحَتُه اْمَرأٌة َسيَِّئةُ رَ : َثالََثةٌ َيْدُعوَن اهللَ َفالَ َيْسَتِجْيَب َلُهْم : )وعن أبي موَسى األشعريِّ قاَل  ُجٌل َكاَن
اَلُه ، َوَقْد قَاَل اْلُخُلِق فَ َلْم ُيطَلِّْقَها ، َورُجٌل َكاَن َلُه َعَلى رَُجٍل َدْيٌن فَ َلْم ُيْشِهْد َعَلْيِه ، َورَُجٌل أْعَطى َسِفْيهاً مَ 

َفَهآَء َأْمَواَلُكُم } : اهللُ تَ َعاَلى  اَل َبَمَواِضِع اْلَحقِّ  أيِ { َوَلَ تُ ْؤُتوْا السُّ  (.اْلُجهَّ
بفتح القاِف والواو ، وقرأ عيَسى بن ( قَ َواماً )قرأ ابُن عمر . {الَِّتي َجَعَل اللَّهُ َلُكْم ِقيَاماً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

. بكسر القاف من غير ألف( قيماً )وقرأ األعرُج ونافع وابُن عامر . بكسر القاف وهما لُغات( ِقَواماً )عمر 
 .باأللف( ِقيَاماً )وقرأ الباقون 

} . ؛ أي أْطِعُموا النساَء واألوَلَد واكُسوهم من أمواِلكم{ َواْرزُُقوُهْم ِفيَها َواْكُسوُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ًة َحَسَنًة ، نحَو أن يقوَل الرجُل { َوقُوُلواْ َلُهْم قَ ْوَلً مَّْعُروفاً  وُهْم ُعدَّ ا إن شاَء اهللُ ، سأفعل كذ: ؛ أي ُعدُّ

اْلَعِطيَّةُ : والرِّْزُق من اهلِل تعالى . رُدُّوا عليهم َرّداً جميالً ، وقولوا َلهم قَ ْوَلً لَيِّناً تطيُب به أنفُسهم: وقيَل 
ٍُ محدود ُر اْلَمْحُدوَدِة ، ومن العباِد الشيُء الموظَّف لوق َها)وإنَّما قال . َغي ْ َها ؛ ألنه : ولم يقل ( ِفي ْ ِمن ْ

 .اجعلوا َلهم َحظّاً فيَها أي رْزقاً فيها: أراَد 
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ُهْم ُرْشًدا فَاْدفَ ُعوا ِإَلْيِهْم َأْمَواَلهُ  ْم َوََل تَْأُكُلوَها ِإْسَرافًا َوابْ تَ ُلوا اْلَيَتاَمى َحتَّى ِإَذا بَ َلُغوا النَِّكاَح فَِإْن آَنْسُتْم ِمن ْ
ِنيًّا فَ ْلَيْستَ ْعِفْف َوَمْن َكاَن َفِقيًرا فَ ْلَيْأُكْل بِاْلَمْعُروِف فَِإَذا َدفَ ْعُتْم ِإَلْيِهْم َأْمَواَلُهْم َوِبَدارًا َأْن َيْكبَ ُروا َوَمْن َكاَن غَ 

 ( 6)فََأْشِهُدوا َعَلْيِهْم وََكَفى بِاللَِّه َحِسيًبا 
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تدبيِرهم وديانَِتهم حتى إذا بَ َلُغوا مبلَغ ؛ أي اْخَتبُروُهْم في عقوِلهم و { َوابْ تَ ُلوْا اْلَيَتاَمى } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َحتَّى ِإَذا بَ َلُغواْ النَِّكاَح } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . النِّكاِح وهو اْلُحُلُم ، وهذا دليُل جواز اإلذن للصبيِّ في التجارةِ 
ُهْم ُرْشداً  فَاْدفَ ُعواْ } ْفظاً في أمواِلهم ؛ أي َعِلْمُتْم منهم ووجدُتم إْصالحاً في عقوِلهم وحِ { فَِإْن آَنْسُتْم مِّن ْ

ِه ، وكان رفاعُة قد تُ ُوفَِّي ، وترَك ابَنهُ . ؛ الَِّتي عندَكم{ ِإَلْيِهْم َأْمَواَلُهْم  ُْ هذه اَليُة في ابِن رُفَاَعَة َوَعمِّ نزَل
ُُ إلى النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، فقال لُه  ُه ثاب يَِتْيٌم ِفي ِحْجِري ، َفَمَتى إنَّ اْبَن أِخي : صغيراً ، فَأَتى عمُّ

 .أْدَفُع إَلْيِه َماَلُه ؟ فَأَنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَةَ 
واإلْسَراُف . ؛ أي َل تْأُكُلوا أمواَل اليتاَمى بغيِر َحقِّ { َوَلَ تَْأُكُلوَهآ ِإْسَرافاً َوِبَداراً َأن َيْكبَ ُروْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي لَِيتَ َورَّْع بِغنَاُه عن ماِل اليتيم ، وَل { َوَمن َكاَن َغِنيّاً فَ ْلَيْستَ ْعِفْف } : ْولُُه تَ َعاَلى ق َ . ُمَجاَوزَُة اْلَحدِّ : 
لُهُ : يُ ْنِقْص شيئاً من َماِلِه ، واْلِعفَُّة  ّْ ا َلَ َيِحلُّ ِفْع َوَمن َكاَن َفِقيراً فَ ْلَيْأُكْل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . اَلْمِتنَاُع َعمَّ

لماِنيُّ { ْعُروِف بِاْلمَ  : ؛ اختلُفوا في معَنى ذلَك ، قال عمر بن الخطاب وسعيِد بن ُجبير وعبيدُة السَّ
وهكذا رَوى (. فَ ْلَيْأُخْذ ِمْن َماِل اْلَيِتْيِم َعَلى ِجَهِة اْلَقْرِض ِمْقَداَر َحاَجِتِه ، فَإذا أْيَسَر َردَّ َعَلْيِه ِمثْ َلهُ : َمْعَناهُ )

اويُّ عن  ِإَلَّ َمْن } : باْلَقْرِض ، نظيرُه قَ ْولُُه تَ َعاَلى { بِاْلَمْعُروِف } : أبي حنيفَة ، فمعنى قوِله تعالى الطحَّ
 .أي أو قَ ْرضٍ [ 224: النساء ]{َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف 

ِم َقْدَر َما َيْستُ ُر َعْورََتهُ َوَيُسدُّ ُجوَعَتهُ إنَّ ِلَوِليِّ اْلَيِتْيِم أْن يَْأُخذ ِمن َماِل اْلَيِتيْ : )وقال مكحوُل وعطاء وقتادةُ 
عبيُّ (. َلَ َعَلى ِجَهِة اْلَقْرضِ  : وقال بعُضهم (. َلَ يَْأُكُل إَلَّ أْن َيْضَطرَّ إَلْيِه َكَأْن َيْضَطرَّ إَلى اْلَمْيَتةِ : )قال الشَّ

 .عليِه فيما أكلَ  أي يأكل من غيِر إسراٍف ، وَل َقَضاءٍ ( فَ ْلَيْأُكْل باْلَمْعُروفِ )
يُّ  دِّ يَْأُكُل َوَلَ ُيْسِرُف ِفي اأَلْكِل َوَلَ َيْكَتِسي : )واختلفوا في كيفيَّة هذا بالمعروِف ، فقاَل عكرمُة والسُّ

وقال بعُضهم (. ةَ َلَ يَ ْلَبُس اْلِكتَّاَن َوَلَ اْلُحَلَل ، َوَلِكْن َما َيُسدُّ اْلُجْوَعَة َويُ َواري الَعْورَ : )وقال النخعيُّ (. ِمْنهُ 
هو أن يأكَل من َتْمِر نخيلِه ولََبِن َمَواِشيِه بالمعروِف وَل قضاَء عليه ، { فَ ْلَيْأُكْل بِاْلَمْعُروِف } : معنى : 

ة إذا أخذ منه شيئاً ردَّ َبَدَلهُ  اك . فأمَّا الذهُب والفضَّ ابَِّة َوِخْدَمُة اْلَخادِ : )قال الضحَّ ِم ، اْلَمْعُروُف رُكوُب الدَّ
ْيَس َلُه أْن يَْأُكَل من مالِه شيئاً  َّ  (.وَل

َها ؟ : أنَّ رَُجالً َجاَء إلَْيِه فَ َقاَل َلهُ : )وعن ابِن عبَّاس  إنَّ ِفي ِحْجِري أْمَواَل أيْ َتاٍم ؛ أفَ َتْأذُن ِلي أْن ُأِصيَب ِمن ْ
َُ تَ ْبِغي َضالَّتَ َها ، َوتَ ْهَنا َجْربَاَها ، َوتَ لُ : فَ َقاَل  َر ُمِضرٍّ بالنَّْسِل َوَلَ نَاِهٍك ِفي إْن ُكْن وَط َحوَضَها فَاْشَرْب َغي ْ

فَ ْلَيأُكْل ِمْن َماِل نَ ْفِسِه باْلَمْعُروِف َحتَّى َلَ ُيِصْيَب : )عِن ابن عبَّاس روايٌة أخرى أنَّ معنى اآليِة (. اْلَحْلب
 (.ِمْن َماِل اْلَيِتْيِم َشْيئاً 

َرهُ : )نُه قال وعِن ابن مسُعوٍد رضي اهلل عنه أ . وهذا قوُل أبي حنيفةَ ( َلَ يَْأُكُل ِمْن َماِل اْلَيِتْيِم قَ ْرضاً َوَغي ْ
َلَ يَْأُكُل ِمْن َماِل اْلَيِتْيِم إذا َكاَن ُمِقْيماً ، فَإْن َخَرَج ِفي تَ َقاِض َدْيٍن : )وروى بْشُر عن أبي يوسف أنه قال 

ابََّة إَلى اْلَيِتْيمِ  لِْلَيِتْيِم أْو إَلى ِضيَاٍع َلُه ، فَ َلهُ   (.أْن يُ ْنِفَق َوَيْكَتِسي َويَ رَْكَب ، فَإذا رََجَع َردَّ الث َِّياَب َوالدَّ
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ا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَقْ رَ  ا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَقْ َربُوَن َولِلنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّ ا َقلَّ مِ لِلرَِّجاِل َنِصيٌب ِممَّ ْنُه َأْو  بُوَن ِممَّ
 ( 2)َكثُ َر َنِصيًبا َمْفُروًضا 

 
ا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواأَلق ْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواأَلقْ َربُوَن َولِلنَِّسآِء َنِصيٌب مِّمَّ َربُوَن لِّلرَِّجاِل َنصِيٌب مِّمَّ

ا َقلَّ ِمْنهُ َأْو َكثُ َر َنِصيباً مَّْفُروضاً  وذلك أنَّ العرَب كانُ َل ُتورُث إَلَّ َمن طَاَعَن بالرَِّماِح َوذاَد عن ؛ { ِممَّ
تُ ُوفَِّي أْوُس : " قال ابُن عبَّاس . الماِل وَحاَز الغنيمَة ، فأعلَم اهللُ تعالى أنَّ َحقَّ الميراِث لِلرَِّجاِل والنَِّساءِ 

ٍُ األَْنَصاِريُّ َوتَ َرَك َثاَلَث بَ َناٍت َلهُ ، وَ  َة َوِهَي أمُُّهنَّ ، فَ َقاَم رَُجاَلِن ِمْن بَِني ْبُن ثاب تَ َرَك اْمَرأًة يُ َقاُل َلَها أمُّ ُكجَّ
ِه قَ َتاَدُة َوَعْرَفَطُة وََكانَا َوِصي َّْيِن َلُه فََأَخذا َماَلهُ ، َوَلْم يُ ْعِطَيا اْمَرأَتُه َوَلَ بَ َناَتُه َشْيئ اً ِمَن اْلَماِل ، َفَجاَءْت أمُّ  َعمِّ

ُْ ُكجَّ  ٍُ تُ ُوفَِّي َوتَ َرَك َثاَلَث : َة إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم فَ َقاَل يَا َرُسوَل اهلِل ؛ إنَّ أْوَس ْبَن ثَاب
يُ ْعِطيَاِني  َة وَلمْ بَ َناٍت ، َولَْيَس ِعْنِدي َما أْنِفُق َعَلْيِهنَّ ، َوَقْد تَ َرَك أبُوُهنَّ َماَلً َحَسناً َوُهَو ِعْنَد قَ َتاَدَة َوَعْرَفطَ 

: عليه وسلم َوَلَ ِلبَ َناِتي َشْيئاً ، ُهنَّ ِفي ِحْجِري َلَ َيْطَعْمَن َوَلَ َيْسِقْيَن َوَلَ يُ ْرَفُع َلُهنَّ رَأٌس ، فَ َقاَل صلى اهلل 
ُْ إَلى بَ ْيِتَها ، فََأن ْ " اْرِجِعي إَلى بَ ْيِتِك َحتَّى أْنُظَر َما ُيْحِدُث اهللُ ِفْيِهنَّ "   ". َزَل اهللُ َهِذِه آلَيَة فَ َرَجَع

ا ترَك الولداِن واألقربوَن ، وللنساِء كذلَك أيضاً ، مما َقلَّ ِمن الماِل أو َكثُ َر ، : ومعناه  } للرجاِل حظٌّ ِممَّ
راً ، فأرسَل النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم إلى قتادَة وَعْرَفَطَة { َنِصيباً مَّْفُروضاً  َل تَ ْقَربَا  أنْ : " أي َمْعُلوماً مقدَّ

"  تَ َعاَلى َلُهنَّ من ماِل أْوٍس َشْيئاً ، فإنَّ اهللَ قْد أنْ َزَل ِلبَ َناِتِه َنِصْيباً ، وَلْم يُ بَ يِّْن َكْم ُهَو ، أْنظُرُُكْم يُ بَ يُِّن اهللُ 
فأرسَل النبيُّ صلى { ِظيُم ذِلَك اْلَفْوُز اْلعَ } إلى قولِه { يُوِصيُكُم اللَُّه ِفي َأْوََلدُِكْم } فأنزَل اهللُ بعد ذلَك 

َها ِلبَ َناِتَها الث ُُّلثَ ْيِن : " اهلل عليه وسلم إلى قتادَة وعرفطَة  َة ثُْمَن َجِمْيِع اْلَماِل إْدفَ َعا إَلي ْ أِن اْدفَ َعا إَلى أمِّ ُكجَّ
 ". َوَلُكُم بَاِقي اْلَماِل 

 .ِعْنِدي َحّقاً ؛ ولك معي درهٌم هبةً : كقول القائِل   ِلخروِجِه مخرَج المصدرِ ( َنِصْيباً )وانتصَب قَ ْولُُه تَ َعاَلى 
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 ( 2)ُروفًا َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة ُأوُلو اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيُن فَاْرزُُقوُهْم ِمْنهُ َوقُوُلوا َلُهْم قَ ْوًَل َمعْ 

 
؛ أي َحَضَر قسمَة { وْا اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيُن فَاْرزُُقوُهْم مِّْنُه َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة ُأْولُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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المواريِث ذو قرابِة الميُِّ في الرَِّحِم الذين َل يورَثون واليتاَمى المحتاجوَن والمساكين فأعُطوهم شيئاً من 
اعتِذُروا عند ِقلَِّة : ؛ أي ِعُدوُهم ِعَدًة حسنًة ، وقيل {  َوقُوُلوْا َلُهْم قَ ْوَلً مَّْعُروفاً } الماِل قبَل القسمِة ، 

 .ُكنَّا ُنِحبُّ أن يكوَن أكثر من ذلك: الماِل وقولوا َلهم 
ُر َمْنُسوَخةٍ : )وعِن ابن عبَّاس روايَ تَان ؛ إحَداُهما  وهو قوُل عطاٍء ومجاهُد ( أنَّ َهِذِه اآلَيَة ُمْحَكَمٌة َغي ْ

لماِنيِّ والزهريُّ وجماعٌة ، حت أنَُّه َذَبَح ِلأَلْقرِبَاِء َشاًة ِمْن أْمَواِل اْلَيتَاَمى َوأْعطَاُهْم ؛ : )ى روي عن عبيدَة السَّ
وقال . وعِن ابن ِسْيرِْيَن أنَُّه فعَل ِمثَل ذلكَ (. إنِّي ُأِحبُّ أْن َيُكوَن ذِلَك ِمْن َماِلي َلْوَلَ َهِذِه اآليَةُ : َوقَاَل 

واْ َوَبِخُلوا ، وََكاَن التَّابُعوَن يُ ْعطُوَن اأَلَواِني ) :قتادَة عِن الحسِن  ُْ َمْنُسوَخًة ، َوَلِكنَّ النَّاَس َشحُّ َلْيَس
ْيَء الَِّذي ُيْسَتْحَيا ِمَن ِقْسَمِتهِ   (.َوالشَّ

سيَّب والسديُّ وأبي مالٍك وهو قول سعيِد بِن الم( أنَّ َهِذِه اآليََة َمْنُسوَخٌة بآَيِة اْلَمَوارْيثِ : )والرواية الثَّانيُة 
اك ؛ ألنَّها لو كانُ واجبًة مع َكثْ َرِة قسمِة المواريِث في عهِد النبيِّ صلى اهلل عليه  وأبي صالٍح والضحَّ

ُِ المواريُث للزوِم الحاَجة إلى  وسلم والصَّحاَبِة وَمن بعَدهم لَُنِقَل وجوُب ذلك واستحقاقُه لهؤَلِء كما نُِقَل
لماِنيُّ محموٌل على أنَّ . ذلَك في حقِّ الَورَثَِة لحضور البالغين ذلَك ، لكن يستحبُّ  وحديُث عبيدَة السَّ

 .الورثَة كانوا بَاِلِغْيَن ؛ َفذبَح الشاَة من ُجملِة المال بإذِنهم
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ُقوا اللََّه َوْليَ ُقوُلوا قَ ْوًَل َسِديًدا َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تَ رَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضَعافًا َخاُفوا َعَلْيِهْم فَ لْ   ( 2)َيت َّ

 
ُقواّ اللََّه َوْليَ ُقولُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  وْا قَ ْوَلً َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تَ رَُكواْ ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضَعافاً َخاُفوْا َعَلْيِهْم فَ ْلَيت َّ

رين { َسِديداً  أْنُظْر : َن الرَُّجُل إذا َحَضَرُه اْلَمْوُت يَ ُقوُل َلُه َمْن َحَضَرُه ِعْنَد َوِصيَِّتِه َكا: )؛ قال عامَّة المفسِّ
ْق ، أْوصِ  ْم ِلنَ ْفِسَك ، أْعِتْق َوَتَصدَّ ِلُفاَلٍن بَكذا  ِلنَ ْفِسَك ؛ فَإنَّ أْوََلَدَك َوُذرِّي ََّتَك َلَ يُ ْغُنوَن َعْنَك َشْيئاً ، َقدِّ

َقى ِعَياُلُه بَغْيِر َشْيٍء ، فَ نَ َهاُهْم اهللُ تَ َعاَلى َوِلُفاَلٍن بَكذا ، فَ  الَ يَ َزالُوَن َكَذِلَك َحتَّى َيْذَهَب َعامَُّة َماِلِه ، َويَ ب ْ
رُُكوا أْمَواَلُهُم ِلَورَثَِتِهمْ   (.َعْن ذِلَك وَأَمَرُهْم أْن يَ ت ْ

يَا : " ِد ْبِن أبي َوقَّاٍص يَ ُزورُُه ، فَ َقاَل َسْعٌد أنَُّه َدَخَل َعَلى َسعْ : روي عن رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم " 
ٌُ َواِحَدةٌ ، أفَأُْوِصي بالث ُُّلثَ ْيِن ؟ قَاَل  َفبالشَّْطِر ؟ : قَاَل " َلَ : " َرُسوَل اهلِل ؛ إنِّي ُذو َماٍل َولَْيَس ِلي إَلَّ بْن

ٌر ،: " َفبالث ُُّلِث ؟ قَاَل " َلَ : " قَاَل  إنََّك إْن َتدَْع َورَثَ َتَك أْغِنَياَء َخْيراً ِمْن أْن َتَدَعُهْم فُ َقَراَء  َوالث ُُّلُث َكِثي ْ
 ". يَ َتَكفَُّفوَن النَّاَس 

رين  َوْلَيْخَش الذيَن يخافُوَن : هذه اآليُة خطاٌب ِلمن يتصرَّف بأمواِل اليتامى ؛ معناُه : قال بعُض المفسِّ
تِهم ، فال يفعلون في أمواِل اليتاَمى إَلَّ بما ُيحبُّوَن أْن يُ ْفَعَل في الضََّياَع على َورَثَِتِهْم الضعاِف بعَد مو 
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ِدْيُد . أوَلِدهم ِمن بعِد موتِهم هو الذي َل خالَف فيه ِمن جهِة الفساد ، مأخوٌذ من َسدِّ : والقوُل السَّ
 .الث ُّْلَمِة ، وهو اْلَعْدُل والصََّواُب ِمن القولِ 

(0/0) 

 

 ( 20)ُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلًما ِإنََّما يَْأُكُلوَن ِفي ُبطُوِنِهْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيًرا ِإنَّ الَِّذيَن يَأْ 

 
ُْ ِفي حَ { ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلماً ِإنََّما يَْأُكُلوَن ِفي بُطُونِِهْم نَاراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْنظََلَة ؛ نَ َزَل

َمْرَدِل ؛ َكاَن يَْأُكُل ِمْن َماِل اْلَيِتْيِم ِفي ِحْجِرِه ظُْلماً  إنَّ الَِّذيَن يْأُكُلوَن أْمَواَل اْلَيَتاَمى بغيِر : ومعناها . ْبِن الشَّ
ى الحراُم ناراً ؛ ألن الحراَم يُوِجُب النَّا. حقٍّ ، إنََّما يَْأُكُلوَن ِفي بُطُونِِهْم َحَراماً  َر فسمَّاُه باْسِمها على ويسمَّ

َعُث يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ، : )قال السديُّ . معَنى أنَّ أجواَفهم ُتَمثَُّل ناراً في اآلخرةِ  َمْن أَكَل ِمْن َماِل اْلَيِتْيِم ظُْلماً يُ ب ْ
نَ ْيِه وأْنِفِه ، ُكلُّ َمْن رَآُه َعرَ   (.َف أنَُّه أَكَل َماَل اْلَيِتْيِم ظُْلماً َوَلَهُب النَّار َيْخُرُج ِمْن ِفْيِه َوُأُذنَ ْيِه َوَعي ْ

ُماَلزََمُة النَّار : ؛ أي َسَيْصَلْوَن الناَر في اآلخرة ويلزمونَها ، والصَّاَلُء { َوَسَيْصَلْوَن َسِعيراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ِإَلَّ َمْن ُهَو َصاِل } : ها كقولِه تعالى بفتِح الياء أي يدخلونَ ( َوَسَيْصُلونَ : )قرأ العامَّة . ِلالْحِتَراِق َواإلْنَضاجِ 

 [.25: الليل ]{َلَ َيْصاَلَهآ ِإَلَّ اأَلْشَقى } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى [ 269: الصافات ]{اْلَجِحيِم 
وَسَيْدُخُلوَن النَّاَر على ما : وقرأ أبو رَجاٍء والحسُن وابُن عامٍر وأبو بكٍر عن عاصم بضمِّ الياء على معنى 

وقرأ [. 90: النساء ]{َفَسْوَف ُنْصِليِه نَاراً } و[ 76: المدثر ]{َسُأْصِليِه َسَقَر } َسمَّ فاعلُه ، ونظيرهَلْم يُ 
ثُمَّ } بتشديد الالَّم من التَّْصِلَيِة لكثرِة الفعِل ؛ أي َمرًَّة بعَد مرٍة ، نظيرهُ ( َوَسُيَصلَّونَ : )حمزُة بن قيٍس 
ُُ ِشَياًء إذا َشَويْ ُتهُ : والكلُّ صواٌب ، يقال [ 92: الحاقة ]{اْلَجِحيَم َصلُّوُه  أِتَي : )وفي الحديِث . ِصْل

 .ِفي النَّار ، وَصلَّْيُتُه مرًَّة بعَد مرَّةٍ : َوَأْصَلْيُتهُ ( بَشاٍة َمْصِليَّةٍ 
ُر  ِعي ْ ُُ : " قاَل صلى اهلل عليه وسلم . النَّاُر اْلَمْسُعوَرُة أي اْلَمْوُقوَدةُ : السَّ َلَة أْسِرَي بي قَ ْوماً َلُهْم رَأْي لَي ْ

اِفُر اإلبِل ؛ إْحَداُهَما قَاِلَصٌة َعَلى ِمْنَخِرِه ، َواأُلْخَرى َعَلى َبْطِنِه ، َوَخَزَنُة النَّار يُ َلقُِّمونَ ُهمْ  َّ َجْمَر َجَهنََّم  َمَش
 ُُ الَِّذْيَن يَْأُكُلوَن أْمَواَل اْلَيتَاَمى ظُْلماً : َؤَلَِء ؟ قَاَل يَا ِجْبرِْيُل َمْن هَ : َوصْخَرَها ثُمَّ َيْخُرُج ِمْن أَساِفِلِهْم ، فَ ُقْل

 " 
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 ثُ ُلثَا َما تَ َرَك َوِإْن  يُوِصيُكُم اللَُّه ِفي َأْوََلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُنْ ثَ يَ ْيِن فَِإْن ُكنَّ ِنَساًء فَ ْوَق اثْ َنتَ ْيِن فَ َلُهنَّ 
ُْ َواِحَدًة فَ لَ  ا تَ َرَك ِإْن َكاَن َلهُ َوَلٌد فَِإْن َلْم َيُكْن َلهُ َكاَن ُدُس ِممَّ ُهَما السُّ َوَلٌد  َها النِّْصُف َوأِلَبَ َوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد ِمن ْ

ُدُس ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بِ  َها َأْو َدْيٍن آبَاؤُُكْم َوَورِثَُه َأبَ َواُه َفأِلُمِِّه الث ُُّلُث فَِإْن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفأِلُمِِّه السُّ
 ( 22)َوَأبْ نَاؤُُكْم ََل َتْدرُوَن َأي ُُّهْم َأقْ َرُب َلُكْم نَ ْفًعا َفرِيَضًة ِمَن اللَِّه ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًما َحِكيًما 

 
َكاَن اْلَماُل : )؛ قال ابُن عبَّاس {  يُوِصيُكُم اللَُّه ِفي َأْوََلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنْ ثَ يَ ْينِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُْ َهِذِه اآلَيُة ثُمَّ َصاَر ذِلَك َمنْ  ُِ اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواألقْ َربْيَن إَلى أْن نَ َزَل ومعناَها (. ُسوخاً بَهالِْلبْنتَ ْيْن ؛ وََكاَن
لِلذَكِر الواحِد من األوَلِد ِمْثُل َنِصْيب األُنْ ثَ يَ ْيِن : يَ ْعَهُد اهللُ إليُكم َويَ ْفِرُض عليُكم في أوَلدِكم إذا ِمتُّْم : 

في الميراِث ، واسُم الولِد يتناوُل َوَلَدُه ِمن ُصْلبِه حقيقًة َوَلَد َوَلِدِه في النِّسبِة والتعصيب ، ولكنَّهم ِمن 
ُّ اللفظ على الح قيقِة ، وإن لم يكن لهُ ذوي األرحاِم َمَجازاً ، فإذا كان للميُِّ ولٌد من ُصْلبِه وجَب حمُل

 َوَلٌد من ُصْلبِه ُحِمَل على َمن كان ِمن ُصْلب بَِنْيِه َمجازاً ، وأمَّا ولُد البَ َناِت فال يُ َعدُّ ِمن َوَلِدِه في النِّسبةِ 
اُء الرِّجاِل بَ ُنونَا بَ ُنوا أبْ َنائَِنا َوبَ نَاتُ َنا بَ ُنوُهنَّ أبْ نَ : قال الشاعُر . والتعصب ، ولكنَّهم ِمن ذوي األرحامِ 

َفَمْن أْوَصى لولِد فالٍن أنَّ ذلك لولدِه لصلب ، فإن لم يكن لهُ ولٌد من : األبَاِعِدوعن هذا قاَل أصحابُنا 
 .ُصْلبِه فهو ولُد ابنِه ، وَل يدخُل أوَلُد البناِت في هذه الوصيَّة على أظهِر الرِّوايتينِ 

؛ أي إْن كان األوَلُد نساًء أكثَر من اثنتين ليس معُهنَّ ذَكٌر { َق اثْ َنتَ ْيِن فَِإن ُكنَّ ِنَسآًء فَ وْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ُْ َواِحَدًة فَ َلَها النِّْصُف } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ؛ ِمن الماِل ، والباِقي للَعَصَبةِ { فَ َلُهنَّ ثُ ُلثَا َما تَ َرَك } ؛  َوِإن َكاَن

ُْ َواِحَدٌة ؛ : ، وقرأ نافُع َوْحَدُه بالرفِع على أنَّ معناُه  ؛ قَ َرَأ العامَّة بالنصب على خبِر َكانَ {  َوإْن َوقَ َع
 .فإن كانُ المولودُة واحدةً : فحينئٍذ َل خبَر لُه ، وقراءةُ النصب أْجَوُد ، وتقديرهُ 

ِفي فحَوى : ِمَن اَلبْ َنتَ ْيِن ؟ ِقْيَل ِلَم أْعَطْيُتُم اْلبْنتَ ْيِن الث ُُّلثَ ْيِن وفي اآليِة إَجاُب الث ُُّلثَ ْيِن ألْكثَ َر : فإْن قيل 
ِلها  ، َفيقتِضي أنَّ { لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنْ ثَ يَ ْيِن } اآليِة دليٌل على أن فَ ْرَض اَلبنتين الث ُُّلثَاِن ؛ ألنَّ في أوَّ

عدمِه أوَلى ، فاْحَتْجَنا  لالبنِة الواحدة مع اَلبن الث ُُّلُث ، فإْن كان لها معُه الث ُُّلُث كانُ تأخُذ الث ُُّلَث مع
إلى بياِن ُحْكِم ما فوَق األُنثيين ؛ فذلك نصٌّ على ُحْكِم ما فوِقهما ، ويدلُّ عليه أنُه اذا كاَن لالبِن الث ُُّلثَاِن 

 .نثيين، ولالبنِة الث ُُّلُث دلَّ أن نصيَب األُنثيين الث ُُّلثَاِن بحاٍل ؛ ألنَّ اهللَ تعالى َجَعَل للذكِر مثُل َحظِّ األُ 
أنَّ اهللَ تعالى َجَعَل لأُلخُ من األب واألمِّ النصَف في آخِر هذه السورة ، كما جعَل : وجواٌب آخر 

لالبنة النصَف في هذه اآليِة ، وجعَل لأُلختيِن هناك الث ُُّلثَ ْيِن ، فأعطيَنا اَلثنين الث ُُّلثَ ْيِن قياساً على اأُلختين 
 .األخواِت الث ُُّلَثين قياساً على البناِت في هذه اآلية في تلَك اآليِة ؛ وأعطيَنا ُجْمَلةَ 

ا تَ َرَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُدُس ِممَّ ُهَما السُّ ؛ أي أَلبَ َوي الميُِّ كنايًة عن غيِر المذكور { َوألَبَ َوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد مِّن ْ
ُدُس ؛  فَِإن لَّْم َيُكْن لَُّه َوَلٌد َوَورِثَُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ابنٍ  ؛ أو َوَلدُ { ِإن َكاَن َلُه َوَلٌد } لكلِّ واحٍد منهما السُّ
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؛ أي إن َلم يكن للميُِّ ولٌد ذَكٌر وَل أنثى ، وَل َوَلَد َوَلٍد َفألُمِِّه الث ُُّلُث ، والباِقي { َأبَ َواُه َفألُمِِّه الث ُُّلُث 
 .لألب

(0/0) 

 

ا تَ رَْكَن ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة  َوَلُكْم ِنْصُف َما تَ َرَك َأْزَواُجُكمْ  ِإْن َلْم َيُكْن َلُهنَّ َوَلٌد فَِإْن َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد فَ َلُكُم الرُُّبُع ِممَّ
ا تَ رَْكُتْم ِإْن َلْم َيُكْن َلُكْم َوَلٌد فَِإْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد ف َ  ا تَ رَْكُتْم َلُهنَّ الثُّ يُوِصيَن ِبَها َأْو َدْيٍن َوَلُهنَّ الرُّبُُع ِممَّ ُمُن ِممَّ

 ٌُ ُهَما  ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن ِبَها َأْو َدْيٍن َوِإْن َكاَن رَُجٌل يُوَرُث َكاَلَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخ فَِلُكلِّ َواِحٍد ِمن ْ
ُدُس فَِإْن َكانُوا َأْكثَ َر ِمْن َذِلَك فَ ُهْم ُشرََكاُء ِفي الث ُُّلِث مِ  َر ُمَضارٍّ السُّ ْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى ِبَها َأْو َدْيٍن َغي ْ

 ( 27)َوِصيًَّة ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِليٌم 

 
ِنْصُف : ؛ أي لكم يا َمْعَشَر الرجاِل { َوَلُكْم ِنْصُف َما تَ َرَك َأْزَواُجُكْم ِإْن لَّْم َيُكْن لَُّهنَّ َوَلٌد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ { فَِإن َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد } ا تَ َرَك نساؤُكم إْن َلْم َيُكْن َلُهنَّ َوَلٌد ذكٌر أو أنثى أو ِمن غيرِكم أو ولِد ولده ؛ مَ 
ا تَ رَْكَن } أي ذكٌر أو أنثى منكم أو ِمن غيرِكم أو ولد ولده ؛  ِمن بَ ْعِد } ؛ ِمن المال ، { فَ َلُكُم الرُُّبُع ِممَّ

ين عليهنَّ أو إمضاِء وصيَّة أْوَصْيَن بَها من الث ُُّلثِ { ِبَهآ َأْو َدْيٍن  َوِصيٍَّة يُوِصينَ   .؛ أي ِمن بعِد قضاء الدَّ
ا تَ رَْكُتْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ا تركُتم أيُّها الزواُج من الماِل ، { َوَلُهنَّ الرُُّبُع ِممَّ ِإن لَّْم َيُكْن لَُّكْم َوَلٌد } ؛ أي ِممَّ

ا تَ رَْكُتم } أنثى أو َوَلد ابن منهنَّ أو غيرهن ؛ ؛ ذكٌر أو {  } ؛ ذلك ، { فَِإن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فَ َلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ
 .؛ قضاُء َدْيٍن عليكم ، إْو إمضاءُ وصيَّة أوصيتم بَها من الث ُُّلثِ { مِّن بَ ْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن ِبَهآ َأْو َدْيٍن 

{ َكاَلَلًة } ؛ اآليُة وإن كان رجٌل ، أو اْمرأٌة يوَرُث { ن َكاَن رَُجٌل يُوَرُث َكاَلَلًة َأو اْمَرَأٌة َوإِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
وإْن كاَن : على خبِر ما َلم يسمَّ فاعلُه ؛ تقديرُه : وهو ُنِصَب على المصدر ، وقيَل على الحاِل ، وقيَل 

 .بكسِر الراء ؛ جعَل الفعل لهُ ( يُورثُ : )وقرأ الحسُن . رجٌل يَورُث مالُه َكالََلًة ، قاله ابُن عبَّاس
وعن ابِن عبَّاس وعمَر وجابر وأبي (. ُهَو َمْن َلَ َوَلَد َلهُ َوَلَ َواِلدَ : )واختلُفوا في الَكالََلِة ، قال ابُن عبَّاس 

ُُ أنَّ أبَا َبْكٍر رضي : )وقال الشعبيُّ (. اْلَكالََلُة اْسٌم ِلَما َعَدا اْلَواِلِد َواْلَوَلدِ : )بكٍر وقتادَة والزهريِّ  َسِمْع
َها ، فَإْن َكاَن َصَواباً َفِمَن اهلِل تَ َعاَلى ، َوإْن َيُكْن َخطَأً َفِمنِّي َوِمَن : اهلل عنه قَاَل ِفي اْلَكاَلَلِة  أْقِضي ِفي ْ

قُوُل ُكلُّ َوارٍث ُدونَ ُهَما َكالََلةٌ  ُهَو َما ُدوَن اْلَواِلِد ْواْلَوَلدِ : الشَّْيطَاِن ، َواهللُ بَِرْيٌء ِمْنهُ  َّ ا  : )قاَل (. ، َي فَ َلمَّ
إنِّي أْسَتِحي ِمَن اهلِل أْن أَخاِلَف أبَا َبْكٍر رضي اهلل عنه ، ُهَو َما َخالَ اْلَواِلَد : َكاَن ُعَمُر بَ ْعَدهُ ، قَاَل 

 (.ُهَو َما ُدوَن اأَلب: ) وقال الحكمُ ( ُهَو َما ُدوَن اْلَوَلدِ : )وقال طاُووس (. َواْلَوَلدَ 
ٌُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ إنََّما لم يقل وَلُهما ؛ ألن ِمن عادِة العرب أنَّ الرُجَل والمرأَة ربَّما { َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخ

ٌُ من أمٍّ ، وفي : أضافُ إليهما ، وربما أضافُ إلى أحِدهما ، وكالُهما جائٌز ، ومعنى  َوَلهُ أٌخ أْو أْخ
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ٌُ ِمن أمٍّ : )َة أَبيِّ وسعِد بن أبي وقَّاص قراء ُدُس } ، ( َوَلُه أٌخ أْو أْخ ُهَما السُّ ؛ مما ترك { فَِلُكلِّ َواِحٍد مِّن ْ
ُُ من المالِ   .المي

لُّهم سواءٌ ؛ أي أْكثَ َر من واحٍد فَ ُهْم ك{ فَِإن َكانُواْ َأْكثَ َر ِمن ذِلَك فَ ُهْم ُشرََكآُء ِفي الث ُُّلِث } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
م{ ِمن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى ِبَهآ َأْو َدْيٍن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . في الث ُُّلِث َل يفضَّل الذكُر على األُنثى  .؛ قد تقدَّ

َر ُمَضآرٍّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ غير ُمَضارٍّ في حاِل وصيَّة بأن { َغي ْ ؛ ُنِصَب على الحاِل ؛ أي يوصي بها المي
إنَّ اهللَ َقْد أْعَطى ُكلَّ : " قال صلى اهلل عليه وسلم . على الث ُُّلِث ، ويفضَّل بعُض الورثِة على بعضٍ  يزيدَ 

َزَها اْلَورَثَُة  ٌه ؛ َفالَ َوِصيََّة ِلَوارٍث إَلَّ أْن ُيِجي ْ  " ِذي َحقِّ َحقَّ
؛ َعِلْيٌم بما دبَّره من هذه { َواللَُّه َعِليٌم َحِليٌم } ؛ ُنِصَب على المصدر ؛ { َوِصيًَّة مَِّن اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .الفرائِض ؛ َحِلْيٌم على َمن َعَصاُه بأن أخََّرهُ وَقبَل التوبةَ 
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ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن 
 ( 29)اْلَعِظيُم 

 
. ؛ أي هذه فرائُض اهلِل التي أمرَكم بها في المواريِث وأموال اليتاَمى{ تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أن َمن { ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه  َوَمن} : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ِهَي األْمِكَنُة الَِّتي َلَ يَ ْنَبِغي أْن يُ َتَجاَوَزَها: والحدوُد 
؛ { يُْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأَلنْ َهاُر } يقيُم حدوَد اهلِل ، وحدوَد رسوَله في أمِر الميراِث وغيره ، 

 .بالنون في الموضعين ، والياُء أقرُب من لفِظ اآلية( نُْدِخْلهُ )ُقِرئ 
رين للخُلوِد فيها{ يَن ِفيَها َخاِلدِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوذاِلَك اْلَفْوُز } . ؛ ُنِصَب على الحال أي ُنْدِخُل المقدَّ

 .؛ أي النُّجاُة الوافرُة فازُوا بها في الجنَّة{ اْلَعِظيُم 
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 ( 24)َعَذاٌب ُمِهيٌن َوَمْن يَ ْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َويَ تَ َعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه نَارًا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه 

 
؛ أي ِقْسَمَة الميراِث فلن يقِسْمها ؛ ألنَّ { َوَمن يَ ْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َويَ تَ َعدَّ ُحُدوَدُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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ْدِخْلُه نَاراً يُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . المنافقيَن كانُوا َل يُِقرُّوَن للنساِء والصِّبيان الصِّغار من قسَمِة المواريث بشيءٍ 
 .؛ ظاهر المعنى{ َخاِلداً ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب مُِّهيٌن 
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ِتي يَْأتِيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْربَ َعًة ِمْنُكْم فَِإْن َشِهُدوا فََأْمِسكُ  وُهنَّ ِفي اْلبُ ُيوِت َوالالَّ
 ( 25)ْوُت َأْو َيْجَعَل اللَّهُ َلُهنَّ َسِبياًل َحتَّى يَ تَ َوفَّاُهنَّ اْلمَ 

 
؛ أي الالَِّتي يَ ْزنِْيَن من َحَرائِرُِكْم الثيَِّباِت اْلُمْحَصَناِت { َوالالَِّتي يَْأتِيَن اْلَفاِحَشَة ِمن نَِّسآِئُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

اْطُلُبوا عليِهنَّ أربعًة من الشُّهود من أْحَرارُكم المسلمين العدول ، ، فَ { فَاْسَتْشِهُدوْا َعَلْيِهنَّ َأْربَعًة مِّْنُكْم } ، 
} ؛ عليِهنَّ بالزِّنَا ، فَاْحبُسوُهنَّ في البيوِت ، وهي السُُّجوُن ، بيوٌت معروفٌة في المدينة ، { فَِإن َشِهُدوْا } 

، َمْخَرجاً ِمن { ُهنَّ اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَل اللَُّه َلُهنَّ َسِبيالً َحتَّى يَ تَ َوفَّا} ؛ باْلَحْبِس ، { فََأْمِسُكوُهنَّ ِفي اْلبُ ُيوِت 
 .اْلَحْبِس قبَل الموتِ 

ُِ حتَّى َتموَت  ُْ ِفي البي ُْ ُحبَس ُِ المرأُة في أوَّل اإلسالم إذا زََن وإنَّما كان هذا قبَل نزوِل الحدود ؛ كان
ُهَما ِمَئَة } : ْوُلُه تَ َعاَلى ، وإْن كان َلها زوٌج كان مهُرها لهُ ، حتى نَ َزَل ق َ  الزَّانَِيةُ َوالزَّاِني فَاْجِلُدوْا ُكلَّ َواِحٍد مِّن ْ

َقْد َجَعَل اهللُ : ُخُذوا َعنِّي ؛ ُخُذوا َعنِّي : " فَ َقاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم [ 7: النور ]{َجْلَدٍة 
ُْ تلَك " ِماَئٍة َوالرَّْجُم ، َواْلبْكُر باْلبْكِر َجْلُد ِماَئٍة َوتَ ْغرِْيُب َعاٍم َلُهنَّ َسبْيالً ، الث َّيُِّب بالث َّيِّب َجْلُد  فَ ُنِسَخ

 .اآليةُ بعَض هذه اآليِة ، وهو اإلْمَساُك في البُ ُيوِت ، وبقي منها ُمْحَكماً وهو اإلْشَهادُ 
الزَّانَِيُة َوالزَّاِني فَاْجِلُدواْ  } : كِر بقولِه تعالى وكان في هذا النَّْسِخ َنْسُخ الُقْرآِن بالسُّنَِّة ، ثُم تغريٌب في الب

ُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة  ألن ظاهَر تلَك اآلية يقتِضي أنَّ اْلَجْلَد بَ َياٌن لجميِع الحكم [ 7: النور ]{ُكلَّ َواِحٍد مِّن ْ
الحاجِة ، وُنِسَخ جلُد  المتعلِّق بالزِّنا ، إذ لو لم يجعل ذلَك كذلك لكاَن ُقُصوراً في البياِن في مواضع

 ".أنَّ النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم رََجَمهُ َوَلْم َيْجِلْدهُ : " الزِّنا المحصِن الث َّيِّب بحديِث َماِعٍز 
ُُ ِفي َحاشِ : )وعن ُعَمَر رضي اهلل عنه أنَُّه قاَل  َيِة َلْوَلَ أنَّ النَّاَس يَ ُقولُوَن زَاَد ُعَمُر ِفي ِكَتاب اهلِل ؛ َلَكَتْب

ْيَخُة إذا زَنَ َيا فَاْرُجُموُهَما َنَكاَلً ِمَن اهلِل َويَ ُتوُب اهللُ َعَلى َمْن تَابَ : اْلُمْصَحِف  اِفِعيُّ (. الشَّْيُخ َوالشَّ وقال الشَّ
ُر َمْنُسوخٍ : )رَِحَمُه اهللُ  َد وَمن تابَعُه من ، وعند داوُ ( َجْلُد الث َّيِّب اْلُمَحَصِن َمْنُسوٌخ ، َوتَ ْغرِْيُب اْلبْكِر َغي ْ

ُهَما َمْنُسوخٌ : )أصحاب الظَّواِهِر   (.لَْيَس بَشْيٍء ِمن ْ
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ابً  ُهَما ِإنَّ اللََّه َكاَن تَ وَّ  ( 26)ا رَِحيًما َواللََّذاِن يَْأتَِيانَِها ِمْنُكْم َفآُذوُهَما فَِإْن تَابَا َوَأْصَلَحا فََأْعِرُضوا َعن ْ

 
ر والمؤنَّث إذا { َذاِن يَْأتَِياِنَها ِمنُكْم َفآُذوُهَما َواللَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ يعني الرجَل والمرأَة إَلَّ أنَّ المذكَّ

ُر ، والهاُء راجعٌة إلى الفاحشةِ  اْلبْكِر إْن يَ ْزنَِياِن فآُذوُهَما ( َهاءُ : )قال المفسِّرون . اجتمعا ُغلَِّب المذكَّ
ْعيْيِر ؛ يقاُل َلهُ  . بهاء اللَّذين لم ُيْحَصنَا: وقيَل . زَنَ ْيُتَما ؛ َفَجْرُتَما ؛ انْ تَ َهْكُتَما ُحُرَماِت اهللِ : ما بالشَّْتِم َوالت َّ

ُفوُهَما باللَِّساِن { َفآُذوُهَما } : َمْعَنى : )وقال عطاُء وقتادة  َيُتَما ِمْنهُ ! أَما ِخْفُتَما اهللَ : أْي َعن ِّ !(. أَما اْسَتَحي ْ
َعاِل َواألَْيِديأرَ : )قال ابُن عبَّاس   (.اَد باأَلذى الضَّْرَب بالن ِّ

ُهَمآ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي فإْن تَابَا عن الزِّنا واصلَحا العمَل بعد التوبِة { فَِإن تَابَا َوَأْصَلَحا فََأْعِرُضوْا َعن ْ
رُوهما ِّ أنَّ رَُجَلْيِن اْخَتَصَما إَلى : )نه وعن أبي ُهريرة رضي اهلل ع. " فأعِرُضوا عنهما ؛ َل َتُسبُّوُهما وَل تعيِّ

نَ َنا ِبِكَتاِب اهلِل ، َوقَاَل اآلَخُر : َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ؛ فَ َقال أَحُدُهَما  أَجْل يَا َرُسوَل : إْقِض بَ ي ْ
نَ َنا بِكَتاب اهلِل َوأذْن ِلي أْن أَتَكلََّم ، قَاَل  إنَّ اْبِني  : فَ َقاَل " َتَكلَّْم " : اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ؛ اْقِض بَ ي ْ

أْخبَ ُروِني أنَّ َعَلى اْبِني الرَّْجَم فَافْ َتَديْ ُتهُ بِماَئِة َشاٍة  -أْي أِجْيراً  -َكاَن َعِسيفاً َعَلى َهذا  ًّ فَ َزنَا باْمَرأِتِه ، َف
ُُ أْهَل اْلِعْلِم فََأْخبَ ُروِني أنَّ على اْبِني َجْلدَ  ! ِماَئٍة َوتَ ْغرِْيَب َعاٍم ، َوإنََّما الرَّْجُم َعَلى اْمَرأتِهِ  َوَجارَِيٍة ، ُثمَّ َسَأْل

َنُكَما بِكَتاِب اهلِل ، أمَّا َغَنُمَك : " فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم  أَما َوالَِّذي نَ ْفِسي بَيِدِه ؛ ألَْقِضَينَّ بَ ي ْ
ُه َعاماً ، َوأَمَر أنَ ْيساً اأَلْسَلِميَّ أْن يَأِتَي اْمَرأَة الرَُّجِل ؛ َوَجَلَد ابْ َنُه بِماَئٍة َوَغرَّبَ [ َوَجاريَ ُتَك فَ َردٌّ َعَلْيكَ 

ُْ فَ َرَجَمَها   " فَاْعتَ َرَف
 .؛ أي َلم يَ َزْل ُمَتَجاوزاً عن النَّاِس رَِحْيماً بهم بعد التوبة{ ِإنَّ اللََّه َكاَن تَ وَّاباً رَِّحيماً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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وَء ِبَجَهاَلٍة ثُمَّ يَ ُتوبُوَن ِمْن َقرِيٍب فَُأوَلِئَك يَ ُتوُب اللَُّه عَ ِإنََّما الت َّ  َلْيِهْم وََكاَن ْوبَُة َعَلى اللَِّه لِلَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن السُّ
 ( 22)اللَُّه َعِليًما َحِكيًما 

 
وَء ِبَجَهاَلٍة ِإنََّما الت َّْوَبُة َعَلى اللَِّه لِلَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  إنَّما التََّجاُوُز ِمن اهلل للذيَن : ؛ معناُه { السُّ

؛ أي ثم يتوبُون من قَ ْبل أن يَ ْنِزَل بهم سلطاُن الموِت { ُثمَّ يَ ُتوبُوَن ِمن َقرِيٍب } يعملوَن المعصيَة بَجَهاَلٍة ، 
ُِ المعايَنة ،  ؛ بأهِل { وََكاَن اللَُّه َعِليماً } ؛ يَ ْقَبُل اهللُ توبَتهم ؛  {فَأُْولَ اِئَك يَ ُتوُب اللَُّه َعَلْيِهْم } َل في وق

أي ( ِعْندَ )بمعنى { َعَلى اللَِّه } : في قولِه ( على)إنَّ : ؛ َحَكَم بَقُبوِل التوبِة ، قيل { َحِكيماً } التوبة ؛ 
 .أي ِمن اهللِ ( ِمنْ )بمعنى : وقيل . إنَّما التوبُة عنَد اهلل
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اك . {ِبَجَهاَلٍة } :  واختلُفوا في قولهِ  َلْم َيْجَهْل : )وقال الكلبيُّ (. اْلَجَهاَلةُ اْلَعْمدُ : )قال مجاهُد والضحَّ
رين (. أنَُّه ذْنٌب ، وَلِكنَُّه َجِهَل ُعُقوبَ َتهُ  يَ ْعِني اْلَمَعاِصي ُكلََّها ، َفُكلُّ َمْن َعَصى رَبَُّه فَ ُهَو : )قال سائُر المفسِّ

أْجَمَع الصََّحابَةُ أنَّ ُكلَّ َمن َعَصى رَبَُّه فَ ُهَو َجاِهٌل َعْمداً  : )وقال قتادةُ (. َزَع َعْن َمْعِصَيِتهِ َجاِهٌل َحتَّى يَ ن ْ 
اج (. َكاَن أْو َخطَأً   (.اْخِتيَارُُهُم اللَّذَة اْلَفانَِيةَ : { ِبَجَهاَلٍة } َمْعَنى قَ ْوِلِه : )وقال الزجَّ

أي ثم يَ ُتوبُوَن قَ ْبَل إصابتهم بأْسَباب ( وَن َمْن َقرِيٍب فَُأْولَِئَك يَ ُتوُب اهللُ َعَلْيِهمْ ُثمَّ يَ ُتوبُ : )قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ٍُ وساعة ، وكلُّ ما  ى ذلك َقرِْيباً ألنَّ كلَّ ما هَو آٍت قريٌب ؛ ألنَّ المرَء َل يْأَمُنُه في كلِّ وق اْلَمْوِت ، َسمَّ

 .يكون هذا ِصَفُتُه فهو موصوٌف باْلُقْرب
ٌر ، َمْن : " ُثَم قَاَل " َمْن تَاَب قَ ْبَل َمْوتِِه بَسَنٍة تَاَب اهللُ َعَلْيِه : " قال صلى اهلل عليه وسلم  إنَّ السََّنَة َلَكِثي ْ

ٌر ، ُثمَّ قَاَل : ثُمَّ قَاَل " تَاَب قَ ْبَل َمْوِتِه بَشْهٍر تَاَب اهللُ َعَلْيٍه  ْهَر َلَكِثي ْ قَ ْبَل َمْوتِِه ِبُجُمَعٍة َمْن تَاَب : " إنَّ الشَّ
ٌر ، َمْن تَاَب قَ ْبَل َمْوِتِه بيَ ْوٍم تَاَب اهللُ َعَلْيِه : " ُثمَّ قَاَل " تَاَب اهللُ َعَلْيِه  إنَّ : " ثُمَّ قَاَل " إنَّ اْلُجُمَعَة َلَكِثي ْ

ٌر ، َمْن تَاَب قَ ْبَل َمْوِتِه بَساَعٍة تَاَب اهللُ َعَلْيِه  ٌر ، َمْن تَاَب ِمْن قَ ْبِل : " ثُمَّ قَاَل  "اْليَ ْوَم َلَكِثي ْ اَعَة َلَكثَ ي ْ إنَّ السَّ
 ". أْن يُ َغْرِغَر نَ ْفُسُه تَاَب اهللُ َعَلْيِه 

ِة قَ ْبَل اْلَمَرِض َواْلَمْوتِ { ِمن َقرِيٍب } : قولُه : )وقال الكلبيُّ  وقال أبو موَسى (. اْلَقرِْيُب َما َداَم ِفي الصِّحَّ
 (.َو أْن يَ ُتوَب قَ ْبَل َمْوتِِه بُفَواِق نَاَقةٍ هُ : )األشعريُّ 
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ُُ اآْل  يَِّئاِت َحتَّى ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل ِإنِّي تُ ْب ُِ الت َّْوَبةُ لِلَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن السَّ َن َوََل الَِّذيَن َولَْيَس
 ( 22)ْم َعَذابًا َأِليًما َيُموتُوَن َوُهْم ُكفَّاٌر ُأولَِئَك َأْعَتْدنَا َلهُ 

 
ُُ اآلنَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  يَِّئاِت َحتَّى ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل ِإنِّي تُ ْب ُِ الت َّْوَبةُ لِلَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن السَّ  َولَْيَس

عَمُلون المعاِصي مقيميَن عليها حتَّى إذا ؛ أي وليَس قَ ُبوُل التوبِة للذين ي{ َوَلَ الَِّذيَن يَُموتُوَن َوُهْم ُكفَّاٌر 
ُُ اآلَن ، َوَلَ على الَّذيَن َيُموتُوَن  َعاَيَن أحُدهم أسباَب الموِت والسَّْوِق والن َّْزِع ومعاينَة الموِت ، إنَّي تُ ْب

 .ُمْؤِلماً وهو الناُر التي مصيرهم إليها؛ { َعَذاباً َألِيماً } ؛ َهيَّْأنَا َلُهْم ؛ { ُأْولَِئَك َأْعَتْدنَا َلُهْم } على الُكْفِر ، 
المناِفُقون ، ثم َعَطَف الكافرين اْلُمَجاِهرْيَن بالكفِر : وذهب الربيُع إلى أنَّ المراَد بالذين يعملون السيئات 

ُُ اآلَن ، فحينئذ َل يُقَبلُ : وحاصُل هذه اآليِة أنَّ َمن وقَع في النَّزِع وقاَل . على المنافقين ِمن   إنِّي تُ ْب
 .َوَلَ الَِّذيَن يَُموتُوَن َمْوِضُع َخْفضٍ : كافٍر إْيَمانُُه ، وَل ِمن َعاٍص توبُته ، وقولُه 

(0/0) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

َلَّ َأْن َما آتَ ْيُتُموُهنَّ إِ  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َيِحلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النَِّساَء َكْرًها َوََل تَ ْعُضُلوُهنَّ ِلَتْذَهُبوا ِببَ ْعضِ 
ًرا  يَْأتِيَن ِبَفاِحَشٍة ُمبَ ي َِّنٍة َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإْن َكِرْهُتُموُهنَّ فَ َعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َويَ  ْجَعَل اللَُّه ِفيِه َخي ْ

 ( 22)َكِثيًرا 

 
: " ؛ اآليُة ، قال ابُن عبَّاس { رِثُوْا النَِّسآَء َكْرهاً يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َلَ َيِحلُّ َلُكْم َأن تَ } : قولُُه تَ َعاَلى 

هُ ِمْن َعَصَبِتِه الَِّذي َكانُوْا ِفي اْلَجاِهِليَِّة َوأوَِّل اإلْساَلِم إذا َماَت رَُجٌل َوَلُه اْمَرأةٌ ؛ َجاَء ابْ ُنُه ِمْن َغْيِرَها أْو َقرِيْ بُ 
أنَا َوِليُّ َزْوِجِك فَ َورثْ ُتَك ، فإْن  : اْلَمْرَأِة َفورَث ِنَكاَحَها ِبِصَداِق األَوَِّل ، يَ ُقوُل َيرِثُُه ، فَأَْلَقى ثَ ْوَبُه َعَلى تِْلَك 

َها ِلتَ ْفَتِدَي بنَ ْفِسَها ِمْنُه  َل َعَلي ْ َلًة َطوَّ َلًة أْمَسَكَها َوَدَخَل ِلَها ، َوإْن َلْم َتُكْن َجِمي ْ ُْ َجِمي ْ َبما َتِرُث ِمَن َكاَن
 ُِ َها ثَ ْوَبُه َفِهَي أَحقُّ بنَ ْفِسَهااْلَميِّ ُْ إَلى أْهِلَها َقبَل أْن يُ ْلِقَي َعَلي ْ  . أْو َتُموَت فَ َيرِثُ َها ، فَإْن َذَهَب

ُِ َمَعِن األَنْ  ُِ ، َوتَ َرَك اْمَرَأَتهُ َكْبَشَة بْن ِّ اأَلْسَل فَ َقاَم  َصاريََّة ،َفَكانُوْا يَ ْفَعُلوَن ذِلَك َحتَّى تُ ُوفَِّي أبو قَ ْيِس ْبِن
َها فَ َوِلَي ِنَكاَحَها ُثمَّ تَ رَكَ  َها َوَلْم يَ ْقَربْ َها َلَها اْبٌن ِمْن َغْيِرَها يُ َقاُل لَه ُحَصْيُن ْبُن أبي قَ ْيٍس ؛ َفَطَرَح ثَ ْوبَهُ َعَلي ْ

ُْ َكْبَشُة إلَ  َها َفَضارََّها بذِلَك ِلتَ ْفَتِدَي ِمْنُه بَماِلَها ، فََأَت ى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوَلْم يُ ْنِفْق َعَلي ْ
 ُْ َل َعَليَّ ، َفالَ ُهَو يُ نْ : فَ َقاَل ِفُق يَا َرُسوَل اهلِل ؛ إنَّ أبَا قَ ْيٍس تُ ُوفَِّي َوَورَث ابْ ُنُه ِنَكاِحي ؛ َوَقْد أَضرَِّني َوَطوَّ

ي ِفي بَ ْيِتِك َحتَّى يَْأتِيِني ِفْيِك أْمُر اهلِل أقْ ُعدِ : " َعَليَّ ، َوَلَ ُهَو ُيْخِلَي َسبْيِلي ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم 
َنا َرُسوَل اهلِل عليه السالم فَ ُقْلَن "  ُْ ، َوَسِمَع بذِلَك ِنَساُء اْلَمِديْ َنِة ، فََأتَ ي ْ يَا َرُسوَل اهلِل ؛ َما َنْحُن : فَاْنَصَرَف

 ". إَلَّ َكَهْيَئِة َكْبَشَة ، فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليََة 
قُوا َل َيِحلُّ لكم أْن َترِثُوا النساَء َجْبراً ؛ : معناَها و  َوَلَ تَ ْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبواْ } يا أيُّها الذيَن أقَ رُّوا وَصدَّ

ْأتِيَن ِإَلَّ َأن يَ } ؛ أي َلَ َتْمنَ ُعوُهنَّ َتْخِلَيَة سبيلهنَّ حتى يَ ْفَتِدْيَن ببعِض ما َلُهنَّ ؛ { ِببَ ْعِض َمآ آتَ ْيُتُموُهنَّ 
ُِ المرأُة جاَز لزوِجها أن { ِبَفاِحَشٍة مُّبَ ي َِّنٍة  َنِئٍذ يحلُّ لكم ِضَرارُُهنَّ ليفتديَن منُكم ، وهو أنَّها إذا زََن ؛ َفِحي ْ

 .يسأَلها اْلُخْلعَ 
َها َوأْخَرَجَها ، ف َ : )قال عطاُء  َها َما ُيَساُق إلَي ْ ُِ اْمَرأتُُه أَخذ ِمن ْ (. َنَسَخ اهللُ ذِلَك باْلُحُدودِ َكاَن الرَُّجُل إذا زََن

اك  َها اْلِفْديَةَ : )قال قتادُة والضحَّ (. اْلَفاِحَشةُ النُُّشوُز ؛ يَ ْعِني إذا َنَشَزِت اْلَمْرأُة َحلَّ ِلَزْوِجَها أْن يَْأُخذ ِمن ْ
 .؛ بخفِض الياء أي ُمبَ ي َِّنِة ُفحِشها( مَبيَنةٍ : )وقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

بضمِّ الكاف ُهنا وفي التوبِة ، وقرأ الباقون بالفتِح وُهما ( ُكْرهاً : )وخلف واألعمُش  قرأ حمزُة والكسائيُّ 
اك . لغتان ُْ ِفي الرَُّجِل َيُكوُن ِفي ِحْجِرِه يَِتْيَمٌة ؛ فَ َيْكَرهُ أْن يُ َزوَِّجَها ِلَماِلَها : )وعن الضحَّ أنَّ َهِذِه اآليََة نَ َزَل

ِلَها ، أْو َيُكوَن َتْحَتُه َعُجوٌز ، َونَ ْفُسُه تَ تُوُق إَلى َشابٍَّة فَ َيْكَرُه ِفَراَق اْلَعُجوز َويَ تَ َوقَُّع ، فَ َيتَ َزوَُّجَها أَلْجِل َما
 (.َمْوتَ َها ِلَيرِثَ َها َوُهَو يَ ْعِزُل ِفَراَشَها

َجِمْيِل ، وهو أن يُ َوف ِّيَ َها حقَّها ؛ أَمَر لألزواَج بعشرِة نسائِهم بالْ { َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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ِّ ذنٍب  من المهِر والنَّفقِة والمبيُ وترِك أذاها بالكالم الغليِظ ، واإلعراِض عنها والُعُبوِس في وجِهها بغيِر
 .منها

؛ فيه بياُن أنَّ الخيرَّة { راً َكِثيراً فَِإن َكِرْهُتُموُهنَّ فَ َعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئاً َوَيْجَعَل اللَُّه ِفيِه َخيْ } : قولٌُه تَ َعاَلى 
لعلكم أيُّها األزواُج أْن تكرُهوا ُصْحَبتَ ُهنَّ ويجعُل اهلل : ربَّما كانُ للعبِد في الصَّبر على ما يكرههُ ؛ يقوُل 

الكراهة  في ذلك خيراً كثيراً بأن يَ ْرزَُقُكْم منهنَّ األوَلَد ، فتظهُر بعد ذلك األُْلَفُة والموافقُة ، وتنقلبُ 
 .ُصْحَبًة ؛ والنفوُر ميالً 
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ْأُخُذوَنهُ بُ ْهَتانًا َوِإْثًما َوِإْن َأرَْدُتُم اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآتَ ْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنطَارًا َفاَل تَْأُخُذوا ِمْنُه َشْيًئا َأتَ 
 ( 70)ُمِبيًنا 

 
؛ اآليةُ ؛ أْي إْن أردُتم تخليَة امرأٍة ، ولم يكن ِمن { ُم اْسِتْبَداَل َزْوٍج مََّكاَن َزْوٍج َوِإْن َأَرْدتُّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

م تفسيُر القنطار ؛ { َوآتَ ْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً } ِقَبِلها نشوٌز وإتياُن فاحشٍة ؛  َفالَ } ؛ أي َماَلً عِظيماً ، وتقدَّ
؛ أي ظُْلماً وذنباً ظاهراً ، واْلبُ ْهَتاُن { َأتَْأُخُذوَنُه بُ ْهَتاناً َوِإْثماً مُِّبيناً } ا أعطيتُموها ، ؛ ِممَّ { تَْأُخُذوْا ِمْنُه َشْيئاً 

ُُ بِه ُمَحي ُِّرُه ، َوي َ :  َي الكذُب العظيم ألنَُّه يُ َباِه َتَحي َُّر ُهَو اْلبَاِطُل الَِّذي يَ َتَحي َُّر ِمْن بُْطالَنِِه ، ومن ذلك ُسمِّ
ُِ  المكذوبُ  ِمِه ، وأصُل البَ ْه َّ َُ الَِّذي َكَفَر } : قاَل اهللُ تعالى : التََّحي ُُّر : عليه ِلِعَظ : البقرة ]{فَ ُبِه

ا [ 752 ى اهللُ تعالى أخذ المهَر بغير حقٍّ بالبهتاِن ؛ ألن الزوَج َلمَّ أي تحيَّر َلنقطاِع ُحجَِّتِه ، وإنَّما َسمَّ
بوهم أنَّ الذي قاَلُه َحقٌّ  استعمَل اْلَمْكَر والخداَع في أخذِ   .ما أعطاها ، صاَر في الوزر بمْنزلة َمن يكذِّ
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 ( 72)وََكْيَف تَْأُخُذوَنهُ َوَقْد َأْفَضى بَ ْعُضُكْم ِإَلى بَ ْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقًا َغِليظًا 

 
؛ أي كيف { ْم ِإَلى بَ ْعٍض َوَأَخْذَن ِمنُكم مِّيثَاقاً َغِليظاً وََكْيَف تَْأُخُذوَنهُ َوَقْد َأْفَضى بَ ْعُضكُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َضاُء ِكنَاَيٌة َعِن : )قال ابُن عبَّاس . تستحلُّون أخذ شيٌء منهُ ، وقد َوَصَل بعُضكم إلى بعضٍ  َّ اإلْف
 (.اْلِجَماعِ 

َمَعَها أْو َلْم ُيجاِمْعُها فَ َقْد َوَجَب إذا َكاَن َمَعَها ِفي ِلَحاٍف َواِحٍد ، َجا: )وقال جماعٌة من أهِل التَّفسيِر 
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أنَُّه َمْن أْغَلَق َعَلى اْمَرأٍة بَاباً ، : َقَضى اْلُخَلَفاُء الرَّاِشُدوَن اْلمْهِديُّوَن : )وعْن ُزرَارَُة بن أوَفى أنه قال . اْلَمْهرُ 
ةُ  اإلْفَضاُء ُهَو اْلُخْلَوُة َوإْن َلْم : )وذكَر الفرَّاُء (. أْو أْرَخى ِسْتراً ، وَكَشَف ِخَماراً فَ َقْد َوَجَب اْلَمْهُر َواْلِعدَّ

َكأَنَُّه ذهَب إلى أن اإلفضاَء مأخوذٌ من الفَضاِء ، وهو المكاُن المتَّسُع الذي ليَس فيه بناءٌ ( يَ َقُع ُدُخولٌ 
يُ الخلوُة فضاًء لحصوِل الزوج إلى جميِع ما يقصُده  من الوطِئ ، وَل حاجٌز عن إدراِك ما فيه ، فسمِّ

خوِل في موضٍع َل مانَع فيه من ذلك  .والدُّ
هو ما : أي َعْهداً َوثِْيقاً وهو ذكُر المهِر في النِّكاح ، وقيل { َوَأَخْذَن ِمنُكم مِّيثَاقاً َغِليظاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وقال الشعبيُّ وعكرمة . أْشَرَط اهللُ تعالى للنِّساِء على الرجِل من إمساٍك بمعروٍف أو تسريٍح بإحسان
أَخْذُتُموُهنَّ بَأَمانَِة اهلِل ؛ َواْسَتْحَلْلُتْم فُ ُروَجُهنَّ بَكِلَمِة اهلِل : " ُهَو قَ ْوُل النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم : )والربيُع 

 " 
ُر رضي اهلل عنه َخَطَب ُعمَ : " فيما ورَد من األخبار في الرُّخصة في اْلُمَغاََلِة بالمهور ، قال عطاُء : َفْصٌل 

ُِ َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، ف َ  َقاَل َلُه إَلى َعِليٍّ َكرََّم اهللُ َوْجَههُ ابْ َنَتهُ أمِّ ُكْلثُوٍم َوِهَي ِمْن فَاِطَمَة بْن
َرٌة ، فَ َقاَل ُعَمُر : َعِليٌّ رضي اهلل عنه  ُُ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل علي: إن ََّها َصِغي ْ إنَّ  : " ه وسلم يَ ُقوُل إنِّي َسِمْع

َقِطُع يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة إَلَّ َنَسبي َوِصْهِري  ُُ ِفي َهذا ، فَ َقاَل َعِليٌّ َكرََّم اهللُ " ُكلَّ َنَسٍب َوِصْهٍر يَ ن ْ فَِلذِلَك َرِغْب
ُْ فَإنِّي ُمْرِسُلَها إَلْيَك َحتَّى تَ ْنُظَر إَلى ِصَغِرَها ، فََأْرَسَلَها إلَْيِه : َوْجَهُه  إنَّ أبي يَ ُقوُل َلَك َهْل : ، َفَجاَءْتُه فَ َقاَل

َُ َهِذِه اْلُحلََّة ؟ فَ َقاَل  وعْن نافِع " َقْد َرِضْيتُ َها ، فَْأْنَكَحُه َعِليٌّ ؛ فَأْصَدقَ َها ُعَمُر أْرَبِعيَن أْلَف ِدْرَهٍم : َرِضْي
وتزوَّج ابُن عبَّاس (. ْن بَ نَاِتِه َعَلى َعْشَرِة آََلِف ِدْرَهمٍ أنَُّه َكاَن يُ َزوُِّج اْلَمْرأَة مِ : )عن ابن عمَر رضي اهلل عنه 

 .امرأًة على عشرِة آَلف ِدْرهمٍ 
أنَُّه َخَطَب النَّاَس ؛ َفَحَمَد اهللَ تَ َعاَلى وأثْ َنى َعَلْيِه : روَي عن عمَر رضي اهلل عنه . في أقلِّ المهرِ : َفْصٌل 
نْ َيا ، أْو تَ ْقَوى ِعْنَد اهلِل َلَكاَن أَل َلَ تُ َغالُوْا ِفي ِصدَ : )َوقَاَل  ُْ َمْكَرَمًة ِفي الدُّ اِق النَِّساِء ؛ فَإن ََّها َلْو َكاَن

َر رَِحَمَها(. أْوَلَُكْم بَها َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َر ِصَداقَ َها َوَأْن َيسَّ وعن أبي . ِمْن يُْمِن اْلَمْرأَة أْن َيسَّ
َنا َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َعْشُر أَواٍق أرْبَ ُعِماَئِة ِدْرَهمٍ َكاَن ِصدَ : )ُهريرة قال  (. اقُ َنا ْمْنُذ َكاَن ِفي ْ

 (.أنَّ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم تَ َزوََّج أمَّ َسَلَمَة َعَلى َعْشَرِة َدرَاِهمَ : ]وعن أبي سعيٍد الخدريِّ 
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 ( 77)ؤُُكْم ِمَن النَِّساِء ِإَلَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّهُ َكاَن فَاِحَشًة َوَمْقًتا َوَساَء َسِبياًل َوََل تَ ْنِكُحوا َما َنَكَح آبَا

 
} : ؛ روي أنَّهم كانوا بعَد قوله { َوَلَ تَنِكُحوْا َما َنَكَح آبَاؤُُكْم مَِّن النَِّسآِء ِإَلَّ َما َقْد َسَلَف } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُِ المرأُة أمسَكها َوِليُّ [ 22: النساء ]{ِذيَن آَمُنوْا َلَ َيِحلُّ َلُكْم َأن َترِثُوْا النَِّسآَء َكْرهاً يَا َأي َُّها الَّ  إذا َرِضَي
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ُْ تَ رََكَها فحرَّم اهللُ ذلك عليهم بهذه اآلية ُِ ، وبرَضاها على حكِم النِّكاح ، فإذا َسِخَط : ومعَناها . المي
 .َلَ َتطَُأواْ ما َوِطئ آباؤُكم: آبَاؤُكم من النساِء ، ويقال  َلَ تَ َزوَُّجوا ما تَ َزوَّجَ 

معناه إَل ما قد سلف في { ِإَلَّ َما َقْد َسَلَف } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . واسُم النَِّكاِح يقُع على العقِد والوطئ جميعاً 
ُهَو اْسِتثْ َناٌء : )قال ُقْطُرُب و . الجاهليَّة من نكاِح منكوحِة األب كان ذلك َمْعُفّواً لُكم َل تؤاَخُذون به

َقِطٌع ؛ تَ ْقِديْ ُرهُ   (.َلِكْن َما َقْد َسَلَف َفَدُعوُه فَاْجَتِنُبوا: ُمن ْ
؛ يعني أنَّ نكاَح امرأِة األب كان فاحشًة فيما سلَف ؛ ألنَّهم كانوا { ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَمْقتاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُِ )ِة يسمُّونه في الجاهليِّ  وكان المولوُد يقال له اْلَمْقِتيُّ ، فأعَلَمُهم اهللُ تعالى أنَّ هذا الذي ( ِنَكاَح اْلَمْق
 ُُ ُهَو اْلبُ ْغُض َعَلى أْمٍر َقبْيٍح رَِكَبُه َصاِحُبُه ، : َحرََّم عليهم لم يزل ُمْنَكراً في قلوبهم َمْمُقوتاً عنَدهم ، َواْلَمْق

 ُُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . اْلبُ ْغِض ، والفاحشةُ اسٌم ِلما يرتفُع ذكر َقبيَحِتِه فيما بين الناس ُهَو أَشدُّ : وقيل اْلَمْق
؛ ُنِصَب على { َسِبيالً } ؛ أي نكاُح امرأِة األب طريُق سوٍء ؛ ألنه يؤدِّي إلى جهنََّم ، و { َوَسآَء َسِبيالً 

 .التمييزِ 
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ُْ َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكمْ  ُِ َوُأمََّهاُتُكُم  ُحرَِّم اُتُكْم َوَخاََلُتُكْم َوبَ َناُت اأْلَِخ َوبَ َناُت اأْلُْخ َوبَ َناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّ
ِتي ِفي ُحُجورُِكمْ  ِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعِة َوُأمََّهاُت ِنَساِئُكْم َورَبَائُِبُكُم الالَّ ُم ِمْن ِنَساِئكُ  الالَّ

ِتي َدَخْلُتْم ِبِهنَّ فَِإْن َلْم َتُكونُوا َدَخْلُتْم ِبِهنَّ َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحاَلِئُل َأبْ َناِئُكُم الَّ  ِذيَن ِمْن َأْصاَلِبُكْم َوَأْن الالَّ
 ( 79)َتْجَمُعوا بَ ْيَن اأْلُْختَ ْيِن ِإَلَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفورًا رَِحيًما 

 
اُتُكْم َوَخاََلُتُكْم َوبَ َناُت اأَلِخ َوبَ َناُت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُْ َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكْم َوبَ نَاُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّ ُحرَِّم

 ُِ َعٌة بالنَّسَ : ))، قال ابُن عبَّاس { اأُلْخ َبب ، َحرََّم اهللُ ِمَن النَِّساِء أرْبَ َعَة َعَشَر ِصْنفاً ؛ َسب ْ َعٌة بالسَّ ب ؛ َوَسب ْ
ابَعُة ِفي قَ ْوِلِه تَ َعاَلى : َوَتالَ َهِذِه اآليََة ُثمَّ قَاَل  : النساء ]{َوَلَ َتنِكُحوْا َما َنَكَح آبَاؤُُكْم مَِّن النَِّسآِء } : َوالسَّ

اُت [. 77 كما أن اسم اآلباء يتناوُل ُمَحرََّماٌت ؛ ألنَّ اسَم اأُلمََّهاِت َيْشَمُلُهنَّ ،   -وإن بُعدت  -والجدَّ
{ َوَأَخَواُتُكْم } : األجَداَد وإْن بَ ُعدوا ، واسُم البَ َناِت يتناوُل بناَت األوَلِد وإن َسِفْلَن ، وقَ ْوُلهُ تَ َعاَلى 

اُتُكْم َوَخاََلُتُكْم } : يشَمُل األخواِت ِمن األب واألمِّ ومن األب ومن األمِّ ، قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  تناوُل ي{ َوَعمَّ
اِت األب واأُلمِّ وخاَلِت األمِّ واألب  .عمَّ

ِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكم مَِّن الرََّضاَعِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َيْحُرُم : " ؛ قال صلى اهلل عليه وسلم { َوُأمََّهاُتُكُم اَلَّ
ُتَحرُِّم اْلُجْرَعُة َواْلُجْرَعتَاِن َما ُيَحرُِّم : " سلم َوقَاَل صلى اهلل عليه و " ِمَن الرَِّضاِع َما َيْحُرُم ِمَن النََّسب 

 " اْلَحْوََلِن اْلَكاِماَلِن 
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َها "  َها بَ ْعَد نُ ُزوِل آيَِة اْلِحَجاب : وعن عائشَة َرِضَي اهللُ َعن ْ أنَّ أفْ َلَح أَخا أبي اْلُقَعْيِس َجاَء َيْسَتْأِذُن َعَلي ْ
َها ِمَن الرَِّضاَعِة  ُْ وََكاَن َعمُّ ُُ أْن آذَن َلُه َحتَّى أْخبَ ْرُت النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم فقاَل : ؛ قَاَل : " فَأَبَ ْي

ِك  ُْ " ِلَيِلَج َعَلْيِك ؛ فَإنَُّه َعمُّ فَ َقاَل صلى اهلل عليه ! إنََّما أْرَضَعْتِني اْلَمْرَأُة ، وَلْم يُ ْرِضْعِني الرَُّجلُ : فَ َقاَل
ِك  ِلَيِلَج َعَلْيكِ : " وسلم  َها " فَإنَُّه َعمُّ ُْ َعاِئَشَة َرِضَي اهللُ َعن ْ  ". ، وََكاَن أبُو الُقَعْيِس َزْوَج اْلَمرأِة الَِّتي أْرَضَع

َهَمٌة َتْحُرُم : ]؛ قال ابُن عبَّاس وعطاءُ وسعيد بن جبير { َوُأمََّهاُت ِنَسآِئُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  إنَّ أمَّ اْلَمْرَأِة ُمب ْ
ِتي َدَخْلُتْم } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى [. ْوِج ابْ َنِتَها بنَ ْفِس اْلَعْقدِ َعَلى زَ  ِتي ِفي ُحُجورُِكْم مِّن نَِّسآِئُكُم اَلَّ َورَبَائُِبُكُم اَلَّ

؛ َل ِخاَلَف بيَن أهِل العلم أنَّ كوَنها في ُحُجورِه َل يكوُن شرطاً في تحرْيِمها وإنَّما ذكَرُه اهللُ تعالى { ِبِهنَّ 
على عادِة الناِس أنَّ الرَّبْيَبَة تكوُن في ِحْجِر َزْوِج اأُلمِّ ، فخرَج الكالُم على وْفِق العادة دوَن الشرِط ، 

ومعلوٌم أن المعتكَف َل [ 222: البقرة ]{َوَلَ تُ َباِشُروُهنَّ َوَأنْ ُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد } : وهذا كقولِه 
خرَج من المسجد لحاجٍة ، إَلَّ أنَّ الغالَب ِمن حاِل العاكِف أن يكون في  يحلُّ له الجماُع وإن كان قد

 .المسجِد ، فَ َقَرَنهُ بذكِر المسجدِ 
ِتي َدَخْلُتْم ِبِهنَّ } : وأما قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  مِّن } فِمَن الناِس َمن َردَّ هذا الشرَط على قوله { مِّن نَِّسآِئُكُم اَلَّ

َفَشَرَط الدخوَل بالنِّساِء في المسألتين في بيوت التحريِم { َوُأمََّهاُت ِنَسآِئُكْم } ه وعلى قول{ نَِّسآِئُكُم 
خول بقوله  ِتي } : المذكور في اآليِة ؛ على معنى أنَّ اهللَ َعَطَف ُحكماً على حكٍم وعقَّبهما بشرِط الدُّ اَلَّ

جملةٌ { َوُأمََّهاُت ِنَسآِئُكْم } ا َل َيِصحُّ ؛ ألنَّ قوَله وهو قوُل بْشِر بن غيَّاث ؛ إَلّ أنَّ هذ{ َدَخْلُتْم ِبِهنَّ 
 .مستقلٌة بنفِسها

خول جملٌة أخرى مستقلة بنفِسها فلم َيُجْز بناُء إحدى { َورَبَائُِبُكُم } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى  بما فيه من شرِط الدُّ
ل ، َلَخصَّْصَنا عموَم اللفِظ األول الجملتين على اأُلخرى ، ولو جعلَنا شرَط الدخوِل راجعاً إلى األوَّ 

 .بالشَّكِّ 
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ُْ َأْيَمانُُكْم ِكَتاَب اللَِّه َعَلْيُكْم َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء ذَ  ِلُكْم َأْن تَ ْبتَ ُغوا َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء ِإَلَّ َما َمَلَك
َر ُمَساِفِحيَن َفمَ  ُهنَّ َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفرِيَضًة َوََل ُجنَاَح َعَلْيُكْم ِفيَما بَِأْمَواِلُكْم ُمْحِصِنيَن َغي ْ ا اْسَتْمتَ ْعُتْم ِبِه ِمن ْ

 ( 74)تَ َراَضْيُتْم ِبِه ِمْن بَ ْعِد اْلَفرِيَضِة ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًما َحِكيًما 

 
َُ َأْيَمانُُكْم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّسآِء ِإَلَّ َما مَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  م ؛ أي { َلْك ؛ هذه اآليُة عطٌف على ما تقدَّ

َُ َأْيَماُنُكْم } َوَحرََّم عليكم المحصناِت وهنَّ ذواُت األزواِج الالَّتي أْحِصنَّ باألزواِج ،  أي إَلّ { ِإَلَّ َما َمَلْك
نَّ اْلُمْسِلِمْيَن أَصابُوا يَ ْوَم أْوطَاَس َسَبايَا أ: " وروَي عن أبي سعيٍد الخدريِّ . َما أفَاَء اهللُ عليكم من السََّبايَا
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َلُهنَّ أْزَواٌج ِفي َدار اْلَحْرب فَأنْ َزَل َهِذِه : َلُهنَّ أْزَواٌج ِمَن اْلُمْشرِِكْيَن ؛ فَ َتأثََّم اْلُمْسِلُموَن ِمْن َوْطِئِهنَّ ؛ َوقَالُوْا 
ُر : " ليه وسلم اآلَيَة ، فَ َناَدى ُمَناِدي َرُسوُل اهلِل صلى اهلل ع أَلَ َلَ تُ ْوطَأَ اْلُحَباُل َحتَّى َيَضْعَن ، َوَلَ َغي ْ

 ". اْلُحَباِل َحتَّى َيْسَتْبرِْئَن بَحْيَضٍة 
ُهْم  ُْ ِمْن : )َوَذَهَب بَ ْعُض الصحابَة وهو أَبيُّ بن كعٍب ، وأنُس وجابر َرِضَي اهللُ َعن ْ أنَّ اأَلَمَة إذا َخَرَج

ُْ ِمْلِك َمْوََلَها إلَ  ُْ َعَلى َزْوِجَها بَأيِّ َسَبٍب َخَرَج حتى ُروَي عن ابِن عبَّاس أنهُ ( ى ِمْلِك رَُجٍل آَخَر ؛ َحُرَم
َعَها َوِهَبتَ َها َوِميَراثَ َها َوَسبْ يَ َها َوَصَدقَ تَ َها: )قاَل  ُُ َطاَلقَ َها َوبَ ي ْ  (.َطاَلُق اأَلَمِة يُ ْثب

ُهْم ؛ وقالوا وأنكَر ذلك َعِليٌّ وعمُر وعبُدالرحمِن بن عو  َبايَا : )ٍف َرِضَي اهللُ َعن ْ ُِ اآلَيُة ِفي السَّ إنََّما نَ َزَل
َها ؛ َفَخي ََّرَها َرُسوُل  َها اْشتَ َرْت َبرِيْ َرَة َوأْعتَ َقت ْ ًة ِبَدِلْيِل َما ُروَي أنَّ َعاِئَشَة َرِضَي اهللُ َعن ْ اهلِل صلى اهلل َخاصَّ

ى َمِغْيثاً عليه وسلم ، وََكاَن َزْوُجَها َعْبداً   (.أْسَوَد ُيَسمَّ
؛ ُنِصَب على المصدر ؛ أي َكَتَب اهللُ عليكم كتاَب اهلِل ، وقيل { ِكَتاَب اللَِّه َعَلْيُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ا َورَاَء َذاِلُكْم َوُأِحلَّ َلُكْم مَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ُنِصَب على اإلغراِء ؛ أي إْلَزُموا كتاَب اهلِل ، واتَّبُعوا كتاَب اهللِ 
ُْ )على ما َلم يسمَّ فاعلُه ، َنَسقاً على قوله ( َوأحِّلَ )؛ قرأ أهُل الكوفة {  ، وقرأ الباقون بالفتِح على ( ُحرَِّم

 .أَحلَّ لُكم نكاَح ما ِسَوى ما ذكرُت لكم من الُمَحرََّماتِ : ، والمعنى ( ِكَتاَب اهللِ : )أنُه قد ذكَر اهللُ بقوله 
َر ُمَساِفِحيَن } : تَ َعاَلى  قَ ْوُلهُ  ، فمن رفَع أَحلَّ فموضعها ( َما)؛ بدل من { َأن تَ ْبتَ ُغوْا بَِأْمَواِلُكْم مُّْحِصِنيَن َغي ْ

َمْوِضُعهُ َنْصٌب ِفي اْلِقَرائَ تَ ْيِن بنَ ْزِع اْلَخاِفِض ، يَ ْعِني : )وقال الكسائيُّ . رفٌع ، ومن نصَب فموضُعها نصبٌ 
َر ا بَأْمَواِلُكْم ؛ أْي َتْطُلُبوا بأْمَواِلُكْم إمَّا بِنَكاٍح أْو ِبمْلِك َيمْيٍن ُمْحِصِنْيَن ؛ أْي نَاِكِحْيَن أِعفَّاَء غَ َلِئْن تَ ْبتَ ُغو  ي ْ

في هذا دليٌل أن بََدَل اْلُبْضِع َل يجوُز أن يكون ِصداقاً ، (. َسَفَح اْلَمِذيُّ َواْلَمِنيّ : زُنَاٍة ، َوأْصُلُه ِمن 
 .خدمُة الزَّوِج َل يكوُن ِصداقاً عند أبي حنيفَة وأبي يوسفوكذلَك 

رُْع : وأْصُل اإلْحَصاِن في اللغة  ى اْلِحْصُن ِحْصناً ؛ ألنه َيْمَنُع ِمن العدوِّ ، ومنه الدِّ َما َيْمَنُع ، ومنه يسمَّ
َعُة ، َواْلِحَصاُن بكسر الحاء  َنُة ؛ أي اْلَمِني ْ َيْمنَ ُعُه رَاِكُبُه ِمَن اْلَهاَلِك ، واْلَحَصاُن  اْلَفْحُل من الخيلِ : اْلَحِصي ْ

َفُة ِمَن النَِّساِء ِلَمْنِعَها فَ ْرَجَها ؛ َمنه قال ِحَساُن في عائشَة : بفتح الحاء  َحَصاٌن َرزَاٌن َما تُ َزنُّ برِيَبٍة : اْلَعِفي ْ
ِنَكاٌح كما في أوَّل : قُع على معاٍن مختلفة منها َوُتْصِبُح َغْرَثى ِمْن ُلُحوِم اْلَغَواِفِلواإلْحَصاُن في الُقْرآِن ي

 : اْلِجْزيَُة كما في قولِه تعالى : هذه اآلية ؛ ومنها 
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ُْ َأْيَماُنُكْم ِمْن ف َ  تَ َياِتُكُم َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًَل َأْن يَ ْنِكَح اْلُمْحَصنَاِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمْن َما َمَلَك
بِاْلَمْعُروِف َناِت َواللَُّه َأْعَلُم بِِإيَماِنُكْم بَ ْعُضُكْم ِمْن بَ ْعٍض فَاْنِكُحوُهنَّ بِِإْذِن َأْهِلِهنَّ َوآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ اْلُمْؤمِ 
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َر ُمَساِفَحاٍت َوََل ُمتَِّخَذاِت َأْخَداٍن فَِإَذا ُأْحِصنَّ فَِإْن َأتَ ْيَن ِبَفاِحَشٍة فَ َعَليْ  ِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى ُمْحَصَناٍت َغي ْ
ٌر َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر رَحِ  َُ ِمْنُكْم َوَأْن َتْصِبُروا َخي ْ  ( 75)يٌم اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب َذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَن

 
ُْ َأْيَماُنُكم مِّن َوَمن لَّْم َيْسَتِطْع ِمنُكْم َطْوَلً َأن يَنِكَح اْلُمْحَصنَاِت اْلُمْؤمِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َناِت َفِمْن مَّا َمَلَك

َعةُ : )؛ قال ابُن عبَّاس وابن ُجبير وقتادُة ومجاهد { فَ تَ َياِتُكُم اْلُمْؤِمَناِت  أي َومن لم ( الطَّْوُل اْلِغَنى َوالسَّ
وقال جابُر . اِء بعضٍ يستِطْع منكم ِغنًى وقدرًة ، ولم َيِجْد َماَلً يتزوُج به الحرائَر ؛ فليتزوَّْج بعُضكم من إمَ 

أي َمن لم يَ ْقِدْر منكم على نكاِح الحراِئِر هوًى وِعْشقاً بَأَمٍة ( الطَّْوُل اْلَهَوى: )ابن زيد وربيعُة والنخعيُّ 
 :قرأ الكسائيُّ . من اإلماِء َل يتَِّسُع قلُبه لنكاِح الحرَِّة ، فليتزوَّج باأَلَمِة التي يَ ْهَواها من اإلماِء المؤمناتِ 

: النساء ]{َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّسآِء } : بكسِر الصَّاد في كلِّ قراءٍة إَلَّ األوَّل وهو قولُه ( اْلُمْحِصَناتِ )
74.] 

؛ أي بحقيقِة اإلْيمان وأنُتم تعرفون الظَّاِهَر ، وليَس عليُكم أْن { َواللَُّه َأْعَلُم بِِإيَماِنُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ين ، وقيَل { بَ ْعُضُكْم مِّن بَ ْعٍض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . عن الباطنِ  تبَحثُوا ِمَن النَّسب ؛ أي  : ؛ أي في الدِّ

كلُّكم وْلُد آدَم عليه السالم ، وإنَّما قاَل ذلك ؛ ألن العرَب كانُ تطعُن في األنساِب ، وتفخُر 
ي ابَن اأَلَمة  ، فأعَلَم اهللُ أنَّ األَمَة في جواز نكاِحها كالحرَّة ( ْلَهِجْينُ ا)باألحَساِب وتعي ُِّر باْلُهْجَنِة ، وتسمِّ

 .لذلك
؛ أي اْنِكحوا اإلماء بإذِن َمَواِلْيِهنَّ واعطوُهنَّ { فَانِكُحوُهنَّ بِِإْذِن َأْهِلِهنَّ َوآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي مهٌر غيُر مهِر البغيِّ وهو أن يكون { بِاْلَمْعُروِف } : اَلى مهوَرهن ؛ يعني بإذِن أهلِهنَّ ، وقَ ْولُُه تَ عَ 
َر ُمَساِفَحاٍت } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . عشرَة دراِهَم فما فوَقها ؛ أي َعَفائَف غيَر َزَواٍن ُمْعِلَناٍت { ُمْحَصنَاٍت َغي ْ

رِّ { َوَلَ ُمتَِّخَذاِت َأْخَداٍن } بالزِّنا ،  ؛ وذلك ألنَّ أهَل الجاهليَّة كان فيهم َزواٍن  ؛ أي أِخالََّء في السِّ
رِّ حتَّى قال ابُن عبَّاس  َكاَن ِفْيِهْم َمْن : )بالعالنَيِة َلهنَّ راياٌت مضروبةٌ ، وبعُضهن اتخذْت أْخَداناً في السِّ

 .(ى َعْن ِنَكاِح اْلَفرِيْ َقْيِن َجِمْيعاً ُيَحرُِّم َما َظَهَر ِمَن الزِّنَا ، َوَيْسَتِحلُّ َما َخِفَي ِفْيِه ، فَ نَ َهى اهللُ تَ َعالَ 
؛ معناه { فَِإَذآ ُأْحِصنَّ فَِإْن َأتَ ْيَن ِبَفاِحَشٍة فَ َعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

} اذا ُزوِّْجَن وُأْحِصنَّ باألزواِج ، : ناُه بضمِّ الهمزة فمع( ُأْحِصنَّ )أن اإلماَء إذا أسلْمَن وتزوَّجن ، ومن قرأ : 
نصُف : والمراُد بهذه اآليِة . خْمُسوَن َجْلَدةً : يعني الزِّنا فَ َعَلْيِهنَّ نصُف َقْدر الحرائِر { فَِإْن َأتَ ْيَن ِبَفاِحَشٍة 

 .الجلِد ؛ ألن الرجَم َل نصَف له
َج َل يكونَا شرطاً في وجوب الجلِد على األَمِة ؛ فإنَّها وإن لم وذهَب عامَُّة الفقهاِء إلى أنَّ اإلسالَم والت ََّزوُّ 

ُْ ؛ فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم  إْن : " تكن ُمْحَصَنًة باإِلسالِم والتزويِج أِقْيَم عليها ِنْصُف َحدِّ اْلُحرَِّة إْن زََن
 ُْ ُْ فَاْجِلُدوَها ؛ ثُمَّ إْن زََن ُْ فَاْجِلُدوَها ؛ ثُمَّ إْن زََن واستدلُّوا بما ُروي عن أبي ُهريرة رضي اهلل " َفبْعَها  زََن

ُْ َوَلْم ُتْحَصْن : " عنه عِن النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم  ُعوَها)أنَُّه ُسِئَل َعِن اأَلَمِة إذا زََن  ( " َفبي ْ
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َُ ِمْنُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ضا بنكاحهنَّ عند عدِم َطْوِل ؛ أي تزويَج اإلماِء والرِّ { َذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَن
ين والدنيا ، : اْلُحرَِّة لمن َخِشَي الزِّنا منُكم ، وقيل  ؛ عن نكاِح اإلَماِء ، ( ِمنُكم)ِلَمْن َخِشَي الضرَر في الدَّ

ٌر لَُّكْم }  استخداُم األَمِة في  ، وإنَّما قاَل ذلَك ؛ ألن ولَد األمِة رِقْيقاً ِلَمْوَلى األَمِة ، ولهُ { َوَأن َتْصِبُروْا َخي ْ
 .الحاجاِت وبين أيِدي الرِّجال األجانب

(0/0) 

 

 ( 76)يٌم يُرِيُد اللَُّه ِلُيبَ يَِّن َلُكْم َويَ ْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َويَ ُتوَب َعَلْيُكْم َواللَُّه َعِليٌم َحكِ 

 
؛ أي يُرِْيُد اهللُ أْن يُ بَ يَِّن لكم ما { ُكْم َويَ ْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم يُرِيُد اللَُّه ِلُيبَ يَِّن لَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

تحتاجون إلى معرفتِه من الحالِل والحَرام ، وكيفيَّة الطاعِة ، ويُ َبصِّرَُكْم طريَق الذين ِمن قبِلكم من أهِل 
؛ أي يَ َتَجاَوَز عنكم { َويَ ُتوَب َعَلْيُكْم } دلَّ َمن قبَلكم ،  التَّوراة واَلنجيِل ، َيُدلُُّكْم على طاعِة اهلل ، كما

؛ فيما أَمرَكم به { َحِكيٌم } ؛ بما فعلتم وبمَّن يتوُب ؛ { َواللَُّه َعِليٌم } ما كان ِمنكم في الجاهليَِّة ؛ 
، فيقُع أحُدهما ( أنْ )وبين  ، والعرُب تُ َعاِقُب بين َلِم َكي( أنْ )بمعنى { ِلُيبَ يَِّن } ونَهاكم عنُه في قوله 

َنُكُم } مكاَن اآلخِر ، كقولهِ  [ 22: األنعام ]{َوُأِمْرنَا لُِنْسِلَم } وقولهُ [ 25: الشورى ]{َوُأِمْرُت أَلْعِدَل بَ ي ْ
وفي [ 2: الصف ]{يُرِيُدوَن ِلُيْطِفُئوْا } : وقال [ 66: غافر ]{َوُأِمْرُت َأْن ُأْسِلَم } : وفي موضٍع آخر 

َلى بُكلِّ : ، وقال الشاعُر [ 97: التوبة ]{َأن يُْطِفُئوْا } آخرموضع  ُأرْيُد أَلْنَسى ِذْكَرَها َفَكَأنََّما َتَمثَُّل ِلي َلي ْ
 .َسبْيِلُيرِْيُد أنَّ أْنَسى

َن َلُكْم َما يُ بَ يِّ : َمْعنَاُه : )وقال الحسُن . يريُد اهللُ ِلُيبَ يَِّن لكم شرائَع ديِنكم ومصاِلَح أمرِكم: ومعنى اآلية 
يُ بَ يُِّن َلُكْم أنَّ : َمْعنَاُه : )وقال الكلبيُّ (. يُ بَ يُِّن َلُكْم َما يُ َقرِّبُُكْم إلَْيهِ : )وقال عطاُء (. تَأَتُوَن َوَما َتذرُونَ 

ٌر َلُكْم  َر َعلى ِنَكاِح اإلَماِء َخي ْ َراِئَع الَِّذْيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم ِفي أْي شَ { َويَ ْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم } الصَّب ْ
 (.َتْحرِْيِم اْلبَ َناِت َواأُلمََّهاِت َواأَلَخَواتِ 

(0/0) 

 

َهَواِت َأْن َتِميُلوا َمْياًل َعِظيًما   ( 72)َواللَّهُ يُرِيُد َأْن يَ ُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الشَّ

 
َويُرِيُد } ؛ أي يريُد أن َيُدلَُّكْم على ما يكون َسَبباً لتَ ْوبَِتكم ، { ُه يُرِيُد َأن يَ ُتوَب َعَلْيُكْم َواللَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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َهَواِت َأن َتِميُلوْا َمْيالً َعِظيماً  َهَواِت } ؛ اختلُفوا في { الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الشَّ َمْن ُهْم ؟ قال { الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الشَّ
دِّ  هم اْلَمُجوُس ألنَّهم كانوا ُيِحلُّوَن نكاَح األخواِت : ، وقال بعُضهم ( ُهُم اْليَ ُهوُد َوالنََّصاَرى: )يُّ السُّ

ا َحرََّمُه اهللُ تعالى ؛ قالوا  ة ، : وبناِت األخ وبناِت اأُلخُ ، فلمَّ إنَّكم تنِكحون بناَت الخالِة وبناَت العمَّ
ِة ، فأنزَل اهللُ والخالُة حراٌم عليكم ، فانِكحوا بنا َت األِخ وبنات األخُ كما تنكُحوا بناَت الخالة والعمَّ

ُلوا َعِن اْلَحقِّ فَ َتُكونُوا ِمثْ َلُهْم تَ ْزنُوَن َكَما : )وقال مجاهُد . تعالى هذِه اآليةَ  ُهْم الزُّنَاُة ؛ يُرِْيُدوَن أْن َتِمي ْ
 (.يَ ْزنُونَ 

(0/0) 

 

ْنَساُن َضِعيًفا يُرِيُد اللَُّه َأْن ُيَخفَِّف عَ   ( 72)ْنُكْم َوُخِلَق اإْلِ

 
؛ أي في نكاِح اأَلَمِة إذا لم تجدوا َطْوَل الحرَِّة ، وفي كلِّ { يُرِيُد اللَُّه َأن ُيَخفَِّف َعْنُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

رع َل عليُكم فيضَع أوزارَكم وَيحُ : معناهُ : َوِقْيَل . أحكاِم الشَّ َوُخِلَق اإِلنَساُن } ََّ ذنوَبكم ، يريُد اهلل ِلُيَسهِّ
 َضِعيفاً في كلِّ شيء: ؛ أي أِسْيراً للشهوة ، وِقْيَل { َضِعيفاً 

ُر َعَلى النَِّساِء ، لَْيَس َيُكوُن اإلْنَساُن ِفي َشْيٍء أْضَعَف ِمْنُه ِفي أْمِر : )وقال طاُووس والكلبيُّ  َمْعنَاُه َلَ َيصب ْ
َما آَيَس الشَّْيطَاُن ِمْن اْبِن آَدَم إَلَّ أتَاُه ِمْن ِقَبِل النَِّساِء ، َوَقْد أَتى : )المسيَّب  وقال سعيُد بن(. النَِّساءِ 

َنِة النَِّساءِ  َنيَّ ، َوأنَا أْخَوُف َما أَخاُف َعَلى ِفت ْ ُْ إْحَدى َعي ْ وقال عبادُة بن (. َعَليَّ َثَمانُوَن َسَنًة َوَذَهَب
 -َوَلَ أقُوُم إَلَّ َما َقْد َماَت َصاِحبي  -أي لُيَِّن َوُسخَِّن  -ا آُكُل إَلَّ َما لُوَِّق ِلي أَلَ تَ َرْوِني مَ : )الصَّامُ 

ْيطَاُن فَ ُيَحرُِّكَه َعَليَّ ؛ أنَّ  -يَ ْعَني ذَكَرُه  ُه َلَ َوَما َيُسرُِّني أنِّي َخَلْوَت باْمَرأٍة َلَ َتِحلُّ ِلي َمَخاَفَة أْن يَْأتَِيِني الشَّ
 (.َلُه َوَلَ َبَصرَ  َسْمعَ 

: َمْعنَاُه : )وقال ابُن َكْيَساَن (. أْي ُخِلَق ِمْن َماٍء َمِهْينٍ { َوُخِلَق اإِلنَساُن َضِعيفاً } َمْعَنى : )وقال الحسُن 
ُنُه َخْوُفُه َوُحْزنُهُ  ُلُه َشْهَوتُُه َوَيْسَتِلي ْ ٌر ِلَهِذِه  َثَماِني آيَاٍت ِفي ُسورَةِ : )قال ابُن عبَّاس (. َتْسَتِمي ْ النَِّساِء ؛ ُهنَّ َخي ْ

 ُْ ْمُس َوَغَرَب ُْ َعَلْيِه الشَّ ا طََلَع َواللَُّه يُرِيُد َأن } ؛ [ 76: النساء ]{يُرِيُد اللَُّه لُِيبَ يَِّن َلُكْم } : اأُلمَِّة ِممَّ
َف َعْنُكْم } ، [ 72: النساء ]{يَ ُتوَب َعَلْيُكْم  َهْوَن َعْنُه إِ } ؛ { يُرِيُد اللَُّه َأن ُيَخفِّ ن َتْجَتِنُبوْا َكَبآِئَر َما تُ ن ْ

ِإنَّ اللََّه َلَ يَ ْغِفُر َأن } ؛ [ 40: النساء ]{ِإنَّ اللََّه َلَ َيظِْلُم ِمثْ َقاَل َذرٍَّة } ؛ [ 92: النساء ]{ُنَكفِّْر َعْنُكْم 
النساء ]{َوَمن يَ ْعَمْل ُسوءاً َأْو َيْظِلْم نَ ْفَسُه  }؛ [ 42: النساء ]{ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشآُء 

َوالَِّذيَن آَمُنوْا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوَلْم } ؛ [ 242: النساء ]{مَّا يَ ْفَعُل اللَُّه بَِعَذاِبُكْم ِإن َشَكْرُتْم } ؛ [ 220: 
ُهْم ُأْوَلِئَك َسْوَف يُ ْؤتِيِهْم ُأجُ   [.257: النساء ]{ورَُهْم يُ َفرُِّقوْا بَ ْيَن َأَحٍد مِّن ْ
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َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َعْن تَ َراضٍ   ِمْنُكْم َوََل تَ ْقتُ ُلوا يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ
 ( 72)َأنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم رَِحيًما 

 
َنُكْم بِاْلَباِطِل } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ  ؛ أي َل يََأُكْل بعضكم ماَل بعٍض { يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َلَ تَْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ

بالظلم وشهاَدِة الزُّور واليميِن الفاجرِة والرِّبا والقمار وغير ذلك من الَغْصب والسرَقِة والخيانَِة ، وقَ ْولُهُ 
؛ استثناٌء منقطٌع ؛ ألن اَلستثناَء خالُف المستثنى منهُ { َلَّ َأن َتُكوَن ِتَجارًَة َعن تَ َراٍض مِّْنُكْم إِ } : تَ َعاَلى 

 .لكن ُكُلوا ما َمَلْكُتْم باْلُمَبايَ َعِة عن تراٍض منكم: ؛ ألن التجارَة ليسُ بباطٍل ، كأنَُّه قاَل 
 أن تكوَن األمواُل تجارًة ، وقرأ الباقون بالرفِع على إَلّ : بالنصب على معنى ( ِتَجارَةً )قرأ أهُل الكوفِة 

ُْ َهِذِه اآلَيةُ اْمتَ َنَع النَّاُس َعْن أْكِل اأَلْمَواِل باْلِهَبِة َواْلَهِديَِّة : روَي . إَلّ أن تقَع تجارةٌ : معنى  ا نَ َزَل أنَُّه َلمَّ
. اآليةُ {ى َأنُفِسُكْم َأن تَْأُكُلوْا ِمن بُ ُيوِتُكْم َأْو بُ ُيوِت َءابَآِئُكْم َوَلَ َعلَ } : َوالضَِّياَفِة َحتَّى نَ َزَل قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 [.62: النور ]
؛ أي َل يَ ْقُتْل بعُضكم بعضاً فإنَّكم أهُل ِدْيٍن واحٍد ، وأنتم كنَ ْفٍس { َوَلَ تَ ْقتُ ُلوْا َأنْ ُفَسُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

اْلُمْؤِمُنوَن ُكلُُّهْم َكنَ ْفٍس َواِحَدٍة ؛ إذا أِلَم ُعْضٌو َتَداَعى َساِئُر اأَلْعَضاِء " : قال صلى اهلل عليه وسلم . واحدةٍ 
َهِر  ى َوالسَّ قال صلى اهلل عليه وسلم . َل يَ ْقتُ َلنَّ الرجُل نفَسه عند الضََّجِر والغضب: معناُه : َوِقْيَل " لِْلُحمَّ

َلُكْم أخَ : "  ْن َكاَن قَ ب ْ : َذْتُه قَ ْرَحٌة ِفي َيِدِه فَ َقَطَعَها فََأرَاَق َدَمَها َحتَّى َماَت ، فَ َقاَل اهللُ تَ َعاَلى إنَّ رَُجالً ِممَّ
ُُ َعَلْيِه اْلَجنََّة  أنَّ رَُجالً َذَبَح : ]وعن َجابِر بن َسُمَرَة " بَاَدرَِني اْبُن آَدَم بنَ ْفِسِه فَ َقتَ َلَها بَيِدِه ، فَ َقْد َحرَّْم

 [.َصلِّ َعَلْيِه صلى اهلل عليه وسلمنَ ْفَسُه فَ َلْم يُ 
ِإنَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . َل تَ ْقتُ ُلوا أنفَسكم لطلب المال بما يؤدِّي إلى التلفِ : معنى اآلية : وقال بعُضهم 

رُهُ ؛ َل يَ ْرَضى منُكم قَ ْتَل بعِضكم بعضاً ، وَل أكَل الماِل بالباطل ، فيرجُع َضرَ { اللََّه َكاَن ِبُكْم رَِحيماً 
ين نيا والدِّ  .عليُكم في الدُّ
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 ( 90)َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك ُعْدَوانًا َوظُْلًما َفَسْوَف ُنْصِليِه نَارًا وََكاَن َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيًرا 
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ن يأُكِل الماَل بالباطِل أو ؛ أي مَ { َوَمن يَ ْفَعْل ذِلَك ُعْدَواناً َوظُْلماً َفَسْوَف ُنْصِليِه نَاراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َر : َواْلُعْدَواُن . أي اعتداًء وَجوراً بغير ِحلٍّ { ُعْدَواناً } يَ ْقُتِل النفَس بغيِر الحقِّ  أْمَر بِه (( َما))بَأْن يَ ْعُدو َغي ْ
ْيَء ِفي َغْيِر َمْوِضِعِه ، معنى : ، والظُّْلُم  َفَسْوَف ُنْصِليِه } ي إذا فعَل ذلك على وجِه التعدِّ : أْن َيَضَع الشَّ

؛ َل َيمنع كثرَة رحمتِه من { َعَلى اللَِّه َيِسيراً } ؛ التعذيُب ، { وََكاَن ذِلَك } ؛ أي ندخْلُه الناَر ، { نَاراً 
 .تعذيب َمن يستحقُّ العذابَ 
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َهْوَن َعْنُه نَُكفِّْر َعْنُكْم َسيِّئَاِتُكمْ   ( 92)َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكرِيًما  ِإْن َتْجَتِنُبوا َكَباِئَر َما تُ ن ْ

 
َهْوَن َعْنُه نَُكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  نوب : ؛ معناهُ { ِإن َتْجَتِنُبوْا َكَبآِئَر َما تُ ن ْ رُُكوا َكَباِئَر الذُّ إْن تَ ت ْ

ُكُم الصغائَر ، كما روَي عن رسوِل اهلِل صلى ا ّْ الصََّلَواُت اْلَخْمُس : " هلل عليه وسلم أنُه قال ُنَكفِّْر َعْن
َُ َعِن اْلَكَبائِِر  نَ ُهنَّ َما ُجنَِّب ؛ يعني { َوُنْدِخْلُكْم مُّْدَخالً َكرِيماً } ، " َواْلُجُمَعةُ إَلى اْلُجُمَعِة َكفَّارَاٌت ِلَما بَ ي ْ

وقرأ الباقون بالضمِّ على المصدر . الدخول بفتح الميم ، وهو موضعُ ( َمْدَخالً : )قرأ أهُل المدينة . الجنَّةَ 
 .، بمعنى اإلدَخالِ 

ِهَي ُكلُّ َشْيٍء : )واختلُفوا في الكبائِر التي جعَل اهلل تعالى اْجِتنَابَ َها تكفيراً للصغائِر ، فقال ابُن عبَّاس 
ى اهللُ ِفْيِه النَّاَر ِلَمْن َعِمَل بَها أْو َشْيٍء نَ َزَل ِفْيِه َحدٌّ ِفي نْ َيا َسمَّ أنَّ رَُجالً أَتى اْبَن ُعَمَر رضي : ويروى (. الدُّ

ًّ ؛ فَ َقاَل : اهلل عنه فقاَل  ُُ ذْنباً فُأِحبُّ أْن تَ ُعدَّ َعَليَّ اْلَكَباِئَر ؛ فَ َعدَّ َعَلْيِه َسْبعَا اإلْشَراُك باهلِل ؛ : )إنِّي أَصْب
لرِّبَا ؛ َوَأْكُل َماِل اْلَيتِْيِم ؛ َوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت ؛ َواْلَيِمْيُن َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن ؛ َوقَ ْتُل الن َّْفِس ؛ َوَأْكُل ا

اْلَيْأُس ِمْن َرْوِح اهلِل ؛ َواْلُقُنوُط ِمْن رَْحَمِة اهلِل ؛ َواأَلْمُن : اْلَكَباِئُر أرَْبٌع : )وعن ابِن مسُعوٍد قاَل (. اْلَفاِجَرةُ 
ْركُ   (.ِمْن َمْكِر اهللَ ؛ َوالشِّ

َور: اْلَكبَاِئُر : )مقاتُل قال  َل كبيرَة مع اَلستغفار وَل : ويقال (. َما نَ َهى اهللُ تَ َعاَلى َعْنُه ِمْن أوَِّل َهِذِه السُّ
 .صغيرَة مع اإلصرار

ُُ : وعن ابِن مسُعود قال  ُهَو أْن َتْجَعَل هلِل أْنَداداً وَ : " يَا َرُسوَل اهلِل ؛ أيُّ الذْنب أْعَظُم ؟ قَاَل : " قُ ْل
ُُ " َخَلَقَك  ُُ " أْن تَ ْقُتَل َوَلَدَك ِخْشَيَة أْن يََأُكَل َمَعَك : " ُثمَّ َماذا ؟ قَاَل : قُ ْل أْن : " ُثمَّ َماذا ؟ قَاَل : قُ ْل

َلِة َجارَك  َوَلَ يَ ْقتُ ُلوَن  َوالَِّذيَن َلَ َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإلَ اًها آَخرَ } : وتصديُق ذلك قَ ْولُُه تَ َعاَلى " تَ ْزِني بَحِلي ْ
ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يَ ْوَم اْلِقياَمِة * الن َّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإَلَّ بِاْلَحقِّ َوَلَ يَ ْزنُوَن َوَمن يَ ْفَعْل ذِلَك يَ ْلَق َأثَاماً 

 [.62-62: الفرقان ]{َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهاناً 

This file was downloaded from QuranicThought.com



أْكبَ ُر اْلَكبَائِِر اإلْشَراُك باهلِل ؛ َواْلَيِمْيُن اْلَغُموُس ؛ َوُعُقوُق : " قاَل  وعن رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أنهُ 
: أرَْبٌع ِمَن اْلَكَباِئِر : " قاَل رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : وعن أنٍس قاَل " اْلَواِلَدْيِن ؛ َوقَ ْتُل الن َّْفِس 

ْرُك باهلِل ؛ َوقَ ْتُل الن َّْفِس َوُعُقوقُ   " اْلَواِلَدْيِن ؛ َوَشَهاَدُة الزُّور  الشِّ
ُهنَّ إَلى : )أَسْبٌع ِهَي ؟ قَاَل : وُسِئَل ابُن عبَّاس رضي اهلل عنه عِن الكبائِر  ُهنَّ إَلى َسْبِعيَن أَلقْ َرُب ِمن ْ

ْرُك ؛ َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن ؛ َوقَ ْتُل اْلُمْؤِمِن : اْلَكَباِئُر : )ثم قاَل ( السَّبعِ  ؛ َواْلُقُنوُط ِمْن رَْحَمِة اهلِل ؛ َواأَلْمُن الشِّ
رَِقُة ؛ َوأْكُل َماِل الْ  ْحُر ؛ َوالرِّبَا ؛ َوالزِّنَا ؛ َوالسَّ َيِتْيِم ؛ َوتَ ْرُك ِمْن َمْكِر اهلِل ؛ َواْلَيْأُس ِمْن َرْوِح اهلِل ؛ َوالسِّ

ُر ؛ الصََّلَواِت ؛ َوَمْنُع الزََّكاِة ؛ َوَشَهاَدةُ الزُّور ؛ َوق َ  ْتُل اْلَوَلِد ِخْشَيَة أْن يََأُكَل َمَعهُ ؛ َواْلَحَسُد ؛ َواْلِكب ْ
ُر اْلُمْسِلِمْينَ  ُكلُّ ذْنٍب أْوَعَد اهللُ تَ َعاَلى َعَلْيِه النَّاَر : )وقال سعيُد بن جبيٍر (. َواْلَحْيُف ِفي اْلَوِصيَِّة ؛ َوَتْحِقي ْ

َرةٌ  اك (. فَ ُهَو َكبي ْ َرةٌ  َما َوَعدَ : )قال الضحَّ نْ يَا َوعذاباً ِفي اآلِخَرِة فَ ُهَو َكبي ْ  (.اهللُ َعَلْيِه َحّداً ِفي الدُّ
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ا اْكَتَسُبوا َولِلنَِّساِء َنصِ  ا اْكَتَسْبَن َوََل تَ َتَمن َّْوا َما َفضََّل اللَّهُ ِبِه بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعٍض لِلرَِّجاِل َنِصيٌب ِممَّ يٌب ِممَّ
 ( 97)ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما  َواْسَألُوا اللَّهَ 

 
؛ أي َل يَ َتَمنَّى الرجُل ماَل أخيه وَل { َوَلَ تَ َتَمن َّْواْ َما َفضََّل اللَّهُ ِبِه بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعٍض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ِني ِمثْ َلُه ، وَل يتمنَّى الرجُل امرأَة أخيِه وَل خادَمُه وَل اللَُّهمَّ اْرزُقْ : شيئاً من الذي لغيرِه ؛ ولكن ِليَ ُقْل 
 .دابَّته

ا اْكَتَسُبوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  } ؛ أي حظٌّ من األجِر ما اكتسُبوا من العمِل الصالح { لِّلرَِّجاِل َنِصيٌب مِّمَّ
ا اْكَتَسْبَن   .ِمْلَن من العمل الصالحِ ؛ حظٌّ من األجِر مما عَ { َولِلنَِّسآِء َنِصيٌب مِّمَّ

، { ِبُكلِّ َشْيٍء } ؛ لم يزل ، { ِإنَّ اللََّه َكاَن } ؛ أي من رْزِقِه ، { َواْسَألُوْا اللََّه ِمن َفْضِلِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .؛ عالماً { َعِليماً } من أعماِل الرجال والنِّساء ، 

َنَما َنْحُن عِ : وعن جابِر بن عبِداهلل قال  ْنَد َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوُهَو ِفي نَ َفٍر ِمَن الصََّحابَِة ؛ بَ ي ْ
 " ُْ ُْ ِعْنَد َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ؛ ُثمَّ قَاَل ُِ اْمَرأٌة َحتَّى قَاَم يَا َرُسوَل اهلِل صلى اهلل : إْذ أقْ بَ َل

 َعزََّوَجلَّ َربُّ النَِّساِء َوَربُّ الرَِّجاِل ، َوآَدُم أبُو النَِّساِء َوأبُو عليه وسلم ؛ أنَا َواِفَدُة النَِّساِء إلَْيَك ، إنَّ اهللَ 
َُ بَ َعَثَك اهللُ َرُسوَلً إَلى النَِّساِء َوالرَِّجاِل ، ثُ  مَّ الرَِّجاُل إذا الرَِّجاِل ، َوَحوَّاُء أمُّ النَِّساِء وأمُّ الرَِّجاِل ، َوَأْن

، فَ ُقِتُلوْا فَ ُهْم أْحَياٌء ِعْنَد رَبِهْم َفرِِحْيَن ، َوَنْحُن َنْحَتبُس َعَلْيِهْم َوَنْخِدُمُهْم ، فَ َهْل َلَنا  َخَرُجوْا ِفي َسبْيِل اهللِ 
إنَّ : أْقرِِئي النَِّساَء ِمنِّي السَّاَلَم ؛ َوقُوِلي َلُهنَّ : " ِمَن اأَلْجِر َشْيٌء ؟ فَ َقاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم 

ِه يَ ْعِدُل َما ُهَناِلَك ، َوقَِلْيٌل ِمْنُكنَّ يَ ْفَعُلُه طَاعَ   ". َة الزَّْوِج َواْعِتَرافاً ِلَحقِّ
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يُّ  دِّ ا نَ َزَل قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى : )وقال قتادُة والسُّ ُِ [ 22: النساء ]{لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنْ ثَ يَ ْيِن } : َلمَّ فَ َقاَل
أْن يُ َفضَِّلَنا اهللُ َعَلى النَِّساِء َبَحَسَناتَِنا ِفي اآلِخَرِة َكَما َفضََّلَنا َعَلْيِهنَّ باْلِميَراِث ؛ فَ َيُكوُن  إنَّا َلنَ ْرُجوا: الرَِّجاُل 

َنا ِنْصَف َما َعَلى الرَِّجالِ : أْجُرنَا ِمثْ َلي أْجِر النَِّساِء ، َوقَاَل النَِّساءُ  َكَما َلَنا   إنَّا لَنَ ْرُجوا أْن َيُكوَن اْلِوْزُر َعَلي ْ
{ َوَلَ تَ َتَمن َّْوْا َما َفضََّل اللَُّه ِبِه بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعٍض } ِفي اْلِميَراِث النِّْصُف ِمْن َنِصْيبِهْم ، فََأنْ َزَل اهللُ تَ َعاَلى 

ا اْكَتَسُبوْا }  : قال قتادُة (. َكَذِلَك ِمْنهُ   ِمَن اْلِميَراِث َواْلِعَقاب ، َولِلنَِّساِء َنِصْيبٌ { لِّلرَِّجاِل َنِصيٌب مِّمَّ
 (.ُيْجَزى الرَُّجُل باْلَحَسَنِة َعْشَر أْمثَاِلَها ، َواْلَمْرأُة ُتْجَزى َعْشَر أْمثَاِلَها أْيضاً )

وْا اهللَ ِمْن َفْضلِ : )وقرأ ابُن كثيٍر والكسائيُّ وخلف { َواْسَألُوْا اللََّه ِمن َفْضِلِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُّ ( هِ َوَسًل
قال صلى اهلل عليه وسلم . يقرأون بغيِر الهمزة ، وقرأ الباقوَن بالهمزة( َفَسِل الَِّذينَ )و ( َوَسْل َمْن أْرَسْلنَا)

َنَة " َمْن َلْم َيسَأِل اهللَ ِمْن َفْضِلِه َغِضَب َعَلْيِه : "   (.َلْم يََأُمْر باْلَمْسأََلِة إَلَّ ِليُ ْعِطي: )وقال سفياُن بن ُعيَ ي ْ
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ا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَقْ َربُوَن َوالَِّذيَن َعَقَدْت َأْيَماُنُكْم فَآُتوُهْم َنصِ  يبَ ُهْم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلى  َوِلُكلٍّ َجَعْلَنا َمَواِلَي ِممَّ
 ( 99)ُكلِّ َشْيٍء َشِهيًدا 

 
ا تَ رَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ولكلِّ واحٍد من الرجال والنساء { َك اْلَواِلَداِن َواأَلقْ َربُوَن َوِلُكلٍّ َجَعْلَنا َمَواِلَي ِممَّ

ا ترَكُه والُده وأقرباُؤه من ميراثِهم ، والوالدان واألقربوَن على هذا التأويِل هُم  جعلَنا مواِلي َعَصَبٍة َيرثُوَنُه ِممَّ
رهم فقاَل  َوِلُكلٍّ َجَعْلَنا َمَواِلَي ؛: معناُه : َوِقْيَل . المورّوثون اْلَواِلَداِن : أي َورَثًَة ِمن الذين ترَكُهم ، ثم فسَّ

 .َواأَلقْ َربُوَن ، على هذا التأويل هم الوارثُون
؛ في مِحلِّ الرفع باَلبتداء ، والُمَعاَقَدُة هي { َوالَِّذيَن َعَقَدْت َأْيَماُنُكْم َفآتُوُهْم َنِصيبَ ُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

: قال ابُن عبَّاس . بغير ألف أراد عقدت لهم أْيمانُهم( َعَقَدتْ )وقرأ أهُل الكوفة . ُة بين اثنيناْلُمَعاَهدَ 
َُ ابِْني َترِثُِني ؛ ِخْدَمِتي : َكاَن الرَُّجُل ِفي اْلَجاِهِليَِّة إذا أْعَجَبُه ُظْرُف الرَُّجِل َعاَقَدُه َوَحاَلَفُه ؛ َوقَاَل ) أْن

ُقَص ِخْدَمُتَك ؛ َوِذمَِّتي ذِ  مَُّتَك ؛ َوثَْأري ثْأُرَك ، فَ َيُكوُن بِه ببَ ْعِض َورَثَِتِه ِمْثُل َنِصْيب أَحِدِهْم ، إَلَّ أْن يَ ن ْ
ُْ ب َقُص ِمْنُه َشْيٌء ، ثُمَّ ُنِسَخ ُدَس َخاصًَّة َلَ يُ ن ْ ُدِس ِلَكثْ َرِة اْلَورَثَِة ؛ فَ يُ ْعَطى السُّ } َقْوِلِه تَ َعاَلىَنِصْيُبُه َعِن السُّ

 [(.25: األنفال ]{ْوُلواْ اأَلْرَحاِم بَ ْعُضُهْم َأْوَلى ِببَ ْعٍض َوأْ 
: اْلُحَلَفاُء ؛ َكاَن الرَُّجُل يُ َعاِقُد الرَُّجَل فَ يَ ُقوُل : { َوالَِّذيَن َعَقَدْت َأْيَمانُُكْم } : أرَاَد بَقْوِلِه : )قال قتادُة 

َك ؛ َوِسْلِمي ِسْلُمَك ؛ َترِثُِني َوأرُثَك ؛ تَ ْعِقُل َعنِّي َوأْعِقُل َعْنَك ؛ ِدْيِني ِديْ ُنَك ؛ َوثَْأري ثْأُرَك ؛ َوِحْزبي ِحْزبُ 
ُدُس ثُمَّ ُنِسَخ ذِلَك ِبَقْوِلِه  َوْأْوُلوْا اأَلْرَحاِم بَ ْعُضُهْم َأْوَلى } : َوَتْطُلُب بي َوَأْطُلُب بَك ، فَ َيُكوُن لِْلَحِلْيِف السُّ

النَّْصَر َواْلَعْقَل َوالرَّفَاَدَة { َفآتُوُهْم َنِصيبَ ُهْم } : أرَاَد بَقْوِلِه : )مجاهُد وقال [(. 25: األنفال ]{ِببَ ْعٍض 
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َراثِ   (.ُدوَن اْلِمي ْ
ولقولِه صلى اهلل عليه [ 2: المائدة ]{َأْوفُوْا بِاْلُعُقوِد } : فَ َعَلى َهذا َتُكوُن اآلية غيَر منسوخٍة لقولِه تعالى 

وليس معنى قوِل ابن عبَّاس أنَّ هذه اآلية " َفاِء بُعُهوِدِهْم الَِّتي َعَقَدْت أْيَمانُُكْم أْوُفوا لِْلُحلَ : " وسلم 
ِّ ، ولكن معناهُ  تقديُم ذوي األرحاِم على أهِل العقد ، وهو  : منسوخٌة ، ُنِسَخ ُحكمها من األصِل

أن يكون اَلبُن أولى منه ، كذلك  كحدوِث ابٍن ِلَمْن لُه أٌخ َل يخرُج األَخ من أن يكون أْهالً للميراِث إَلَّ 
ُِ رَِحٌم وَل ُعْصَبٌة فالميراُث للحليِف ، وِلهذا قال  أولي األرحاِم أْولى من الحليِف ، فإذا لم يكن للمي

ثم ماَت وَل وارَث له غيرُه أن ميراَثه لُه ، وِلهذا  -َعاَقَدهُ  -فمن أسلَم على يَدي رجٍل وواَلهُ : أصحابُنا 
ُِ الوصيةُ  إنَّ : قالوا   .من أوَصى بجميِع ماله وَل وارَث له صحَّ

؛ أي لم يَ َزْل شاهداً على كلِّ شيء من إعطاِء { ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيداً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .النصيب ومنِعه
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اُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اللَُّه ب َ  ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض َوِبَما َأنْ َفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم فَالصَّاِلَحاُت الرَِّجاُل قَ وَّ
ِتي َتَخافُوَن ُنُشوزَُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي الْ  َمَضاِجِع قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ اللَُّه َوالالَّ

ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًّا َكِبيًرا َواْضرِبُوُهنَّ فَِإْن َأَطْعَنُكْم َفاَل ت َ   ( 94)ب ْ

 
اُموَن َعَلى النَِّسآِء ِبَما َفضََّل اللَُّه بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض َوِبَمآ َأنْ َفُقوْا ِمْن َأْمَواِلِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  { الرَِّجاُل قَ وَّ

ُْ َهِذِه اآليَُة ِفي َسْعِد ْبِن الرَّبْيِع نَ زَ : " ؛ قال ابُن عبَّاس ومقاتُل  َقَباِء  -َل َوِفي اْمَرَأتِِه ابْ َنةُ  -وََكاَن ِمَن الن ُّ
ِد ْبِن َمْسَلَمَة َوُهَما ِمَن األَْنَصار ، َنَشَزْت َعَلْيِه فَ َلَطَمَها ، فَْانطََلَق أبُوَها َمَعَها إَلى َرُسوِل  اهلِل صلى اهلل ُمَحمَّ

: " يَا َرُسوَل اهلِل ؛ أفْ َرْشُتُه َكرِْيَمِتي فَ َلَطَمَها ، فَ َقاَل َلَها َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : اَل عليه وسلم فَ قَ 
َها ِليَ ْقَتصَّ " اقْ َتصِّي ِمْنُه  ُْ َمَع أبي ْ ِة َواْلِجَراِح ، فَاْنَصَرَف نَ ُهْم ِفي اللَّْطَمِة َوالشَّجَّ ِمْنهُ  وََكاَن اْلِقَصاُص يَ ْوَمِئٍذ بَ ي ْ

فَأنْ َزَل اهللُ تَ َعاَلى َهِذِه اآليََة ، فَ َقاَل صلى " اْرِجُعوْا ؛ َهذا ِجْبرِْيُل أتَاِني : " ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم 
ٌر : " اهلل عليه وسلم   ". َورُِفَع اْلِقَصاُص " أرَْدنَا أْمراً ؛ َوأرَاَد اهللُ أْمراً ، َوالَِّذي أراَد اهللُ َخي ْ

اُموَن اْلُمَباِلُغوَن بالقياِم عليهنَّ بتعليمهنَّ : اها ومعن الرجاُل ُمَسلَّطُوَن على أدب النِّساء بالحقِّ ، والقوَّ
أي [ 94: النساء ]{ِبَما َفضََّل اللَُّه بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض } : وتأديبهّن وإصالِح أمورهن ، وقولُه تعالى 

ين واليقيِن ، َوِقْيَل : النساء في العقِل والرَّأي ، َوِقْيَل  َجَعَل اهللُ ذلك للرجاِل بفضِلهم على : بزيادِة الدِّ
 .بالجُمعة والجماعِة وبإنفاِقهم أمواِلهم في اْلُمُهور وأقْ َواِت النساءِ : بقوة العبادِة والجهاِد ، َوِقْيَل 

؛ أي فَاْلُمْحَصَناُت المطيعاُت هلل { ِبَما َحِفَظ اللَُّه  فَالصَّاِلَحاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِّْلَغْيبِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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ْيَل  ِّ : ُمَداَوَمُة الطَّاَعِة ، وقولهُ تعالى : وأصل اْلُقُنوِت . قائماٌت بحقوِق أزواجهن: في أمِر أزواِجهن ، َوِق
ويدخُل في حفِظ . َبِة أزواجهنَّ أي َيْحَفْظَن فُ ُروَجُهنَّ وأمواَل أزواجهنَّ في حال َغيْ { َحاِفظَاٌت لِّْلَغْيِب } 

وقولهُ . المرأة لغيب الزوج أن َتْكُتَم عليه ما َل يحَسُن إظهارُه مما يقُف عليه أحُد الزوجين على اآلخرِ 
بما حفظهنَّ اهللَ : أي يحفُظ اهلل إياُهنَّ من معاصيِه وبتوِفيقه َلُهنَّ ، ويقال { ِبَما َحِفَظ اللَُّه } : تعالى 

ُر النَِّساِء َمْن إذا َنَظْرَت : " قال صلى اهلل عليه وسلم . هورهن وإلزام الزوج النفقَة عليهنتعالى في م َخي ْ
َها َحِفَظْتَك ِفي َماِلَك َونَ ْفِسَها  َُ َعن ْ َها َسرَّْتَك ؛ َوإذا أَمْرتَ َها أطَاَعْتَك ؛ َوإذا ِغْب  " إَلي ْ

ِتي َتَخافُوَن ُنُشو } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي النساِء { َزُهنَّ َفِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ َواَلَّ
الرَّْفُع َعِن الصَّاِحب ، مأخوٌذ من النَّْشِز وهو : التي تعلموَن عصياَنهنَّ ألزواَجهن َفِعظُوُهنَّ ، والنُُّشوُز 

ْرب في اآليِة أن يكوَن ذلك على الترتيب المذكور فيها المكاُن المرتفُع ، المراُد من اْلَوْعِظ َواْلَهْجِر َوالضَّ 
؛ ألن هذا من باب األْمِر بالمعروف والنَّهي عن المنكِر ، إذا أمكَن اَلستدراُك باألسهِل واألخفِّ َل 

ِّ اهللَ وارجعي إلى فراشِ : ُيَصاُر إلى األثقِل ، فاأَلْولى أن يبدأ الزوُج فيقول َلمرأتِه الناِشَزُة  ي ، إتَِّق
 .فأطاَعْتُه وإَلّ َسب ََّها ، هكذا قال ابُن عبَّاس رضي اهلل عنه

َهَجَر الرَُّجُل يَ ْهُجُر ، إذا َهَدأ ، وأْهَجَر الرجُل في َمْنِطِقِه بهجٍر هجاراً : اْلَكاَلُم اْلَفاِحُش ، يقاُل : َواْلَهْجُر 
ِمَن اْلَهْجِر ؛ َوُهَو أْن َلَ { ُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواهْ } : قَ ْولُُه : )وقال الحسُن وقتادة . إذا تكلََّم بقبيحٍ 

 .{ِفي اْلَمَضاِجِع } يَ ْقَرَب ِفَراَشَها َوَلَ يَ َناَم َمَعَها ؛ ألنَّ اهللَ تَ َعاَلى قَ َرَنُه بَقْوِلِه تَ َعاَلى 
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نَ ُهَما ِإنَّ َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَ ْيِنِهَما فَابْ َعثُوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه  َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها ِإْن يُرِيَدا ِإْصاَلًحا يُ َوفِِّق اللَُّه بَ ي ْ
 ( 95)اللََّه َكاَن َعِليًما َخِبيًرا 

 
آ ِإْصاَلحاً َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَ ْيِنِهَما فَابْ َعثُوْا َحَكماً مِّْن َأْهِلِه َوَحَكماً مِّْن َأْهِلَهآ ِإن يُرِيدَ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

نَ ُهَمآ  ؛ أي وإن َعِلْمُتْم أيُّها المؤمنون بعَد الِعَظِة والهجراِن تباعَد الزوجين عن الحقِّ ، وهو { يُ َوفِِّق اللَُّه بَ ي ْ
أن يكوَن كلُّ واحد منهما في ِشقٍّ على ِحَدٍة ، ولم َيْدرُوا من أيُّهما جاَء النُُّشوُز فابعثوا َعْدَلً ذا رأي 

هِل الزَّوِج ؛ وَعْدَلً من أهِل المرأِة ؛ يختاُر الحاكُم َحَكماً ِمن أهلِه وَحَكماً من أهِلها ، فيخلوا وعقل من أ
أخبرِني ما في نَ ْفِسَك أتَ ْهَواَها أم َلَ ؟ فأنا َل أدري ما أقوُل وما أعمل بِه حتى : َحَكَم الزوِج به ؛ فيقول 

ُتِسْيُء معاشرِتي ، َفِعْظَها َوأْرِضَها عنِّي ، علم أنَّ الرجَل ليس  أْهَواَها ؛ ولكنها: أرى ما تريُد ، فإن قال 
َُ ؛ علم أنه نَاِشٌز ، : بَناِشٍز ، وإن قاَل  َلَ حاجَة ِلي بها ؛ فَ رِّْق بيِني وبيَنها وُخْذ ِلي منها ما استطع

 .وكذلَك يفعُل َحَكُم المرأِة بالمرأة
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ُق كلُّ و  احد منهما صاحَبُه فيما َسِمَع ، فيُ ْقبالن على الزوِج إن كان نَاِشزاً ثم يلتقي اْلَحَكَماِن ، فيصدِّ
َُ العاصي هلل ، الظاِلُم على امرأِتَك ، ويَِعظَاِنِه َويَ ْزُجَراِنِه ، وََكِذِلَك يَ ْفَعاَلِن : فيقوَلن له  يَا َعُدوَّ اهلِل ؛ أن

نَ ُهَمآ ِإن يُرِي} : بالمرأة إن كانُ هي النَّاِشَزَة ، فذلك قولُه  أي أنَّ اْلَحَكَمْيِن { َدآ ِإْصاَلحاً يُ َوفِِّق اللَّهُ بَ ي ْ
ِإنَّ اللََّه َكاَن } َوفََّق اهللُ بين أقواِل اْلَحَكَمْيِن ، : إذا أراَدا َعْدَلً ونصيحًة ألََّف اهللُ بين الزوجيِن ، ويقاُل 

َعِلْيماً بما فيه صالُح الحقِّ ، َخبْيراً : ِهَما ، ويقاُل ؛ بَنِصْيَحتِ { َخِبيراً } ؛ بأمر اْلَحَكَمْيِن ، { َعِليماً 
 .بذلكَ 

إلى أنَّ اْلَحَكَمْيِن إذا رَأيَا أن يفرِّقا بينهما فَ رََّقا بينهما ، وكذلَك إذا رأى اْلَحاِكُم : وذهَب بعُض العلماء 
قاق ، واعتبروا بالغاية فما عند أصحابنا رَِحَمُهُم اهللُ فليَس  أن يُفرَِّق فعَل إذا وَقَع اليأُس عن زوال الشِّ

 .للَحَكمين أن يفرِّقا إَلّ أن يكونَا وَِكيَلْيِن في الُخْلِع من جانبين ، أو يرَضى الزوُج بتفريِقها
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َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْعُبُدوا اللََّه َوََل ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى 
ُْ َأْيَماُنُكْم ِإنَّ اللََّه ََل ُيِحبُّ َمْن   ِبيِل َوَما َمَلَك َكاَن ُمْخَتاًَل َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّاِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن السَّ

 ( 96)َفُخورًا 

 
ُدوا اهللَ تعالى ، { ُكوْا ِبِه َشْيئاً َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً َواْعُبُدوْا اللََّه َوَلَ ُتْشِر } : وقوله َعزَّ َوَجلَّ  ؛ أي َوحِّ

اْلُعُبوِديَُّة ترُك اَلختيار ومالزمةُ : قالُ الحكماُء . وأطيُعوه وَل تعبُدوا معه غيَرُه ، فإن ذلك يُ ْفِسُد عبادَته
ُر  الوفاءُ : اْلُعُبوِديَّةُ أربعُة أشياٍء : َوِقْيَل . اَلفتقار بالعهوِد ؛ والحفُظ للُحُدوِد ؛ والرَِّضا بالموجوِد ؛ والصَّب ْ

اْستَ ْوُصوا : أي أْحِسُنوا بالوالديِن إْحَساناً ، َوِقْيَل { َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . على المفقودِ 
َفَضْرَب } : محذوف كقولِه تعالى بالوالدين إْحَساناً ، وقد يذكُر المصدر المنصوُب على تقديِر فعٍل 

 .، ومعناه األمرُ [ 4: محمد ]{الرِّقَاِب 
. ؛ أي وأْحِسُنوا بذوي الَقَرابَِة واليتاَمى والمساكينِ { َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيِن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

خاَف عليه َضَرَر الجوِع والُعِريِّ َوُحْسَن العشرِة  واإلحساُن إلى ذوي القرَبى هو ُمَواَساُة الفقيِر منهم إذا
ْن يريُد ظُْلَمهُ  أنَّ رَُجالً َشَكا إَلى : " وعن أبي هريرَة رضي اهلل عنه . وكفِّ األذى عنُه واْلُمَحابَاُة دونه ِممَّ

ِلْيَن قَ ْلُبَك فََأْطِعِم اْلَمَساِكْيَن إْن أَرْدَت أْن يَ : " َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َقْسَوًة ِفي قَ ْلبِه ؛ فَ َقاَل 
 ". َواْمَسْح بَرْأِس اْلَيِتْيِم َوَأْطِعْمُه 

: " ؛ قال صلى اهلل عليه وسلم { َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّاِحِب بِالَجْنِب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
َجاُر  َجاٌر َلُه َثالَثَةُ : اْلِجَيرُان َثالَثةٌ  َّ ُحُقوٍق ؛ َوُهَو اْلَجاُر اْلَقرِْيُب اْلُمْسِلُم ، َوَجاٌر َلُه َحقَّاِن ؛ َوُهَو اْل
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هو ( : اْلَجار اْلُجُنب)فعلى هذا يكون معنى " اأَلْجَنِبيُّ اْلُمْسِلُم ، َوَجاٌر َلُه َحقٌّ َواِحٌد ؛ َوُهَو اْلَجاُر اْلَكاِفُر 
إن الجاَر ذوي القرَبى هو الذي يُ َقارُبَك في : ويقاُل . قرابَة بينك وبينهالجاُر الذي هو ِمن قوٍم آخرين َل 

 .هو الجاُر الغريُب المتباِعدُ : الجوار ، تعرفهُ ويعرُِفَك ، والجاُر اْلُجُنُب 
. ُلغتان بفتِح الجيم وإسكان النُّون ، وهما( َواْلَجار اْلَجْنبِ : )وقرأ األعمُش . اْلَبِعْيدُ : َواْلُجُنْب في اللغة 

أَجاِنُب ، وقيل للُجُنب ُجُنٌب َلعتزالِه الصالَة : رَُجُل ُجُنٌب َوُجْنٌب ؛ إذا لم يكن َقرِيباً ، وَجَمُعُه : يقاُل 
 .الكافر( اْلَجاُر اْلُجُنبُ : )وقال بعُضهم . وبُ ْعِدِه من المسجِد حتى يغتسلَ 

يُق في السفِر ؛ المنقطُع إلى الرجِل رجاَء َخْيِرِه ، كذا قاَل هو الرف{ َوالصَّاِحِب بِالَجْنِب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
الصاحُب باْلَجْنب هو اْلُماَلِصُق داَره : ابُن عبَّاس ومجاهُد وابُن جبير وعكرمُة وقتادة ، وقال بعُضهم 

ُِ الواحد: بدارَك ؛ فهو إلى َجْنبَك ، ويقاُل  وأبُن أبي ليلى وقال َعِليٌّ وعبُداهلل . هو جاُر الرجِل في البي
 (.ِهَي الزَّْوَجُة َتُكوُن َمَعُه إَلى َجْنبهِ : )والنخعيُّ 

لَْيَس بُمْؤِمِن َمْن َلَ يَْأَمُن : " قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : وعن أبي ُهريرَة رضي اهلل عنه قال 
يَا : قَالُوْا " َخاَفًة َعَلى أْهِلِه َوَماِلِه فَ َلْيَس َجارُُه ذِلَك بُمْؤِمٍن َجارُُه بَ َوائَِقُه ، وأيََّما رَُجٍل أْغَلَق بَابَُه ُدوَن َجارِه مَ 

إْن َدَعاَك أَجْبَتُه ؛ َوإْن أَصابَ ْتُه فَاَقٌة ُعْدَت َعَلْيِه ؛ َوإِن اْستَ ْقَرَضَك : " َرُسوَل اهلِل ؛ َما َحقُّ اْلَجار ؟ قَاَل 
ٌر َهن َّ  ْيَتهُ ؛ َوإْن َمِرَض ُعْدَتهُ ؛ َوإْن أَصابَ ْتُه ُمِصْيَبٌة َعزَّيْ َتُه ؛ َوإْن َماَت َشِهْدَت َجَنازََتهُ أقْ َرْضَتُه ؛ َوإْن أَصاَبُه َخي ْ

َياِن لَِتْحِجَب َعْنُه الرِّْيَح إَلَّ بإْذنِِه ، َوَلَ تُ ْؤِذِه بُقتَّاِر ِقْدرَك إَلَّ  َها ،  أْن تَ ْغِرَف َلُه مِ ، َوَلَ َتْستَ ْعِلي َعَلْيِه باْلبُ ن ْ ن ْ
َها َشيْ  َها ؛ وإْن َلْم تَ ْفَعْل فَأْدِخْلَها ِسّراً َوَلَ ُيْخِرْج َوَلُدَك ِمن ْ َُ فَاِكَهًة فَاْهِد َلُه ِمن ْ ئاً فَ ُيِغْيُظ َوَلَدُه بِه َوإن اْشتَ َرْي

 " 
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اللَّهُ ِمْن َفْضِلِه َوَأْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن َعَذابًا ُمِهينًا الَِّذيَن يَ ْبَخُلوَن َويَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما آتَاُهُم 
(92 ) 

 
اِفرِيَن الَِّذيَن يَ ْبَخُلوَن َويَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َمآ آتَاُهُم اللَُّه ِمن َفْضِلِه َوَأْعَتْدنَا لِْلكَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ويحتمُل أن ( َمْن َكانَ )جوُز أن يكوَن أوَّل هذه اآليِة في موضع َنْصٍب بدَلً من قولِه ؛ ي{ َعَذاباً مُِّهيناً 
ِذْيَن يَ ْبَخُلوَن ، ويحتمُل أن يكون رفعاً على اَلستئناِف : يكون نصباً على الذمِّ ، على معنَى  َّ ّّ أْعِني اّل

َراُد باآلَيِة اْليَ ُهوُد ، َبِخُلوا بما َكاَن اْلمُ : )قال ابُن عبَّاس ومجاهُد . الذيَن يبخلون( ُهمْ )على إضماِر 
كانوا َل : ، ويقال ( َعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلِم بَأْمِر النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم َوأَمُروْا قَ ْوَمُهْم باْلُبْخِل َوُهَو اْلِكْتَمانُ 

 .يعطوَن من أمواِلهم شيئاً ، ويأمرون الناَس بذلك
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ة في كل من يَ ْبَخُل بما أوِتي من الماِل ويكتُم ما أعطاه اهللُ من النعيِم َل ُيْخِرُج اآلية عامَّ : وقال بعُضهم 
فأمَّا على . َكاِفِري الن َِّعِم دون الكفار باهلل: زكاَتُه ، فعلى هذا يكون المراُد بالكافرين في هذه اآلية 

 .التأويِل األوَّل فالمراُد بالكافرين اليهودَ 
بفتح الباء ( باْلَبَخلِ : )قرأ يحيى بن يعمر ومجاهُد وحمزة والكسائي وخلف . َواِجبَمْنُع الْ : والُبْخُل 

بضمِّ الباء والخاء ، وقرأ : والخاء ، وقرأ قتادُة وأيوب بفتح الباِء وسكون الخاء ، وقرأ عيسى ابن يعمر 
: فيه إَلَّ أن اللغة العالَيَة الباقون بضم الباء وسكون الخاء ، وكذلك في سورِة الحديد ، وكلُّها لغٌة معروفة 

 .ضّم الباء وسكون الخاء ، وبفتح الباء والخاء لغةُ األنصار
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ْيطَاُن َلُه َقرِيًنا َفَساَء َوالَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم رِئَاَء النَّاِس َوََل يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوََل بِاْليَ ْوِم اآْلِخِر َوَمْن َيُكِن ا لشَّ
 ( 92)رِيًنا قَ 

 
؛ في مَحل { َوالَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم رِئَ آَء النَّاِس َوَلَ يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوَلَ بِاْليَ ْوِم اآلِخِر } : قوله َعزَّ َوَجلَّ 

َُ جعلَتُه عطفاً على قوله { الَِّذيَن يَ ْبَخُلوَن } نصٍب عطفاً على  : النساء ]{اِفرِيَن َوَأْعَتْدنَا لِْلكَ } : وإن شئ
يُّ [. 92 دِّ قُوَن ِفي : )قال السُّ ُْ َهِذِه اآلَيُة ِفي اْلُمَناِفِقْيَن الَِّذْيَن يُ َراُؤن النَّاَس ِفي اإلنْ َفاِق ، َوَلَ يَ َتَصدَّ نَ َزَل

َُ خروجهم إلى حرب بدر: ِقْيَل (. السِّرِّ  َة أنفُقوا على الناِس وق  .المراُد به كفاُر مكَّ
ل له { َوَمن َيُكِن الشَّْيطَاُن َلُه َقرِيناً َفَسآَء ِقرِيناً } : تَ َعاَلى  قَ ْوُلهُ  ؛ أن من يفعْل ما َيْدُعوُه إليه الشيطان وسوَّ

نيا ويكون قريناً معُه في السلسلِة في النار ُنِصَب على التمييز ( َقرِيْناً )و. َفِبْئَس قرينُه الشيطان يُ ْغِويَِه في الدُّ
 .على القطِع ؛ أي قطِع األلف والالم: ، َوِقْيَل 
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ا َرزَقَ ُهُم اللَُّه وََكاَن اللَُّه ِبِهمْ   ( 92)َعِليًما  َوَماَذا َعَلْيِهْم َلْو آَمُنوا بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َوَأنْ َفُقوا ِممَّ

 
ا َرزَقَ ُهُم اللَُّه َوَماَذا َعَلْيِهْم َلْو آَمُنوْا بِاللَِّه َوالْ } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  ؛ أي ماذا عليهم لو { يَ ْوِم اآلِخِر َوَأنْ َفُقواْ ِممَّ

قوا مما َرزَقَ ُهُم اهلل من األمواِل ، وما فرَض عليهم من الصدقِة ،  ُقوا اهلل واليوم اآلخِر وتصدَّ وََكاَن } َصدَّ
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هم إنَّما كفروا ِلُسوِء اختيارهِم وِقلَِّة تَأمُِّلِهْم مع ؛ أي أنَّهم َل يؤمنون ، وفي اآلية بياٌن أنَّ { اللَُّه ِبِهم َعِليماً 
َُ كذا: قدرِتهم على اإلْيمان ؛ ألنُه َل ُيْحَسُن أن يُقاَل لمن َل يقدُر على الشيِء   .ماذا عليك لو فعل
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 ( 40)ِمْن َلُدْنُه َأْجًرا َعِظيًما  ِإنَّ اللََّه ََل َيْظِلُم ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َوِإْن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويُ ْؤتِ 

 
َراَء صغيرةٍ { ِإنَّ اللََّه َلَ َيْظِلُم ِمثْ َقاَل َذرٍَّة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  . ؛ أي َل يُ ْنِقُص من جزاِء األعمال زَنَة َنْمَلٍة ُحَمي ْ

ى ما يوزُن به الديناُر مثقاَلً ؛ ألنه  واْلِمثْ َقاُل ِمْفَعاٌل من الث ُّْقِل ؛ وهو ما يوزُن به الشيء ، من ذلك يسمَّ
إنَّ اهللَ َل يُنِقُص أَحداً ِمن َخْلِقِه : والمعنى ( إنَّ اهللَ َلَ َيْظِلُم ِمثْ َقاَل َنْمَلةٍ : )وقرأ عبُداهلل . يعادلُه في الث َِّقلِ 

ة ، فكلُّ جزٍء الذرُّ ا: وقال بعُضهم . ِمن ثواِب عمله َوْزَن ذرٍَّة ، بل يجازيِه عليها ويُِثْيُبُه بها لهباُء في الكوَّ
 .منها ذرَّةٌ 

وإن َتُك اْلِفْعَلةُ : بالنصب على معنى ( َحَسَنةً )؛ قرأ العامَّة { َوِإن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
} : ْوُلُه تَ َعاَلى ق َ . إن تَ َقْع َحَسَنٌة ، أو يُ ْؤَخْذ َحَسَنةٌ : بالرفع على معنى : وقرأ أهُل الحجاز : حسنًة 

؛ وقرأ أبو رجاٍء ( َويُ ْؤِت ِمْن َلُدْنهُ : )قرأ الحسُن بالنون ، والباقون بالياء ، وهو الصحيُح لقوله { ُيَضاِعْفَها 
 .بتشديد العين وهما لُغتان( ُيَضعِّْفَها: )وابُن كثير وابن عامر 

َها أْضَعافاً : )وقال أبو عبيد  ّْ َرًة ، َوُيَضعِّْفَها بالتَّْشِدْيِد َيْجَعْلَها ِضْعَفْينِ   ُيَضاِعْفَها ؛ أي َيْجَعْل وقال (. َكِثي ْ
اك  : معناهُ : َوِقْيَل (. الت َّْوبََة َوَمْن َلْم َيُكْن َلهُ إَلَّ َحَسَنًة َواِحَدًة َمْقبُوَلًة َغَفَر اهللُ َلهُ : أرَاَد باْلَحَسَنِة : )الضحَّ

من الحسنِة يضاعْفُه اهللُ حتى يجعَلُه مثل أُحٍد ، ويوجُب له الجنََّة ، ويعطيهُ إن أزاَد على سيِّئاته مثقاَل ذرَّة 
ه من جزاِء عمله ، فذلك األجر العظيم َل يعلم مقداَرهُ إَلَّ اهلل قَ ْولُُه . من عنده الزيادَة على ما يستحقُّ

 .؛ وهو الجنةُ { َويُ ْؤِت ِمن لَُّدْنهُ َأْجراً َعِظيماً } : تَ َعاَلى 
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َنا ِبَك َعَلى َهُؤََلِء َشِهيًدا  َنا ِمْن ُكلِّ ُأمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئ ْ  ( 42)َفَكْيَف ِإَذا ِجئ ْ

 
َنا ِمن ُكلِّ ُأمٍَّة ِبَشِهيٍد } : قوله َعزَّ َوَجلَّ  كيَف َيْصَنُع اْلُكفَّاُر ؟ وكيف يكون : ؛ معناه { َفَكْيَف ِإَذا ِجئ ْ

َنا من كل جماعٍة بَنبي َِّها شهيداً عليهم وَلُهم ، حاُلهم يوَم القيامة ؟ إذا جِ  َنا ِبَك } ئ ْ ُد { َوِجئ ْ } ؛ يَا ُمَحمَّ
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َُ إليهم ؛ { َعَلى َه اُؤَلِء  َق بالتصديِق ، وعلى كل من َكذَب { َشِهيداً } ؛ الذين ُأْرِسْل ؛ َأَتْشَهُد ِلمن َصدَّ
 .بالتكذيب
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 ( 47)وا َوَعَصُوا الرَُّسوَل َلْو ُتَسوَّى ِبِهُم اأْلَْرُض َوََل َيْكُتُموَن اللََّه َحِديثًا يَ ْوَمِئٍذ يَ َودُّ الَِّذيَن َكَفرُ 

 
؛ {  يَ ْوَمِئٍذ يَ َودُّ الَِّذيَن َكَفُرواْ َوَعَصُوْا الرَُّسوَل َلْو ُتَسوَّى ِبِهُم اأَلْرُض َوَلَ َيْكُتُموَن اللََّه َحِديثاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َيْمِشي عليَها : يوَم وقوِع الشهادة َتَمنَّى الذين كفُروا باهلِل ، وَعَصوا الرسوَل أن األرض ُتَسوَّى بهم  :معناه 
أهُل الجمِع َويَودُّوَن أنَّهم لم َيْكُتُموا اهللَ َحِديثًا ؛ وذلك حيَن َمي ََّز اهللُ أصحاَب اليميِن من أصحاب 

ماِل ، ويقوُل للوحوِش والطيور والبه كوِني تُ َراباً ؛ أي ويَرى الكفَّاُر ذلك ويَ َرْوَن ما أكرَم اهللُ به : ائِم الشِّ
وا نقوُل إذا ُسِئْلنَا : المسلميَن ، فيقوُل بعض الكفَّار لبعٍض  َواهلِل رَبَنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكيَن ، فيقولوَن : َهُلمُّ

يا : كالِم ، فتشهُد عليهم عنَد ذلك ؛ فيقولون ذلك ، َفيْخِتُم اهللُ على ألِسَنِتهم ، ويأذُن لجوارحهم في ال
 .َما ُكنَّا ُمْشرِِكْينَ : َلْيتَ َنا ُكنَّا ُتراباً ، ويتمنَّون أنَّهم لم َيْكُتُموا اهللَ حديثاً ؛ ألنَّهم كانوا َكذبُوا في قوِلهم 

َلَ : داخل في التََّمنِّي ؛ ومعناُه  كالٌم مستأَنٌف غيرُ { َوَلَ َيْكُتُموَن اللََّه َحِديثاً } : معنى : وقاَل بعُضهم 
: وقال الكلبيُّ . يَ ْقِدرُوَن على ِكْتَماِن شيٍء مما َعِمُلوُه ؛ لظهور ذلَك عنَد اهلِل ؛ أي َل يُِفْيُد ِكْتَمانُ ُهمْ 

َفِعْنَد ذِلَك يَ َتَمنَّى اْلَكاِفُر أْن  ُكوِني تُ َراباً ؛ فَ ُتَسوَّى بِهُم اأَلْرُض ؛: يَ ُقوُل اهللُ لِْلبَ َهاِئِم َواْلُوُحوِش َوالطَّْيِر )
ٍد : َمْعنَاُه : )وقال عطاءُ (. َيُكوَن َكذِلكَ  يَ َودُّ الَِّذْيَن َكَفُرواْ َلْو ُتَسوَّى بِهُم اأَلْرُض ، وَلْم َيْكُتُموْا أْمَر ُمَحمَّ

 (.صلى اهلل عليه وسلم َوَلَ نَ ْعَتهُ 
وَّى)قرأ أهُل المدينِة والشاِم  ُِ التاُء الثانية في بف( َتسَّ تِح التاء والتشديد على معَنى َوتَ َتَسوَّى ؛ فأدغم

َلَ َتَكلَُّم } : وقرأ أهُل الكوفِة إَلّ عاصماً بفتِح التاء والتخفيف على حذِف أحِد التاَءين مثُل قولِه . السين
ُْ بهم األرُض  وقرأ الباقوَن بضمِّ التاء والتخفيف على اْلَمْجُهوِل ؛ أي[ 205: هود ]{نَ ْفٌس  َي لو ُسوِّ

 .وَصارُوا هم واألرُض شيئاً واحداً 
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َلَّ َعاِبِري َسِبيٍل َحتَّى يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ ْقَربُوا الصَّاَلَة َوَأنْ ُتْم ُسَكاَرى َحتَّى تَ ْعَلُموا َما تَ ُقولُوَن َوََل ُجُنًبا إِ 
َِ َأْو ََلَمْسُتُم النَِّساَء فَ َلْم َتِجُدوا َماًء تَ ْغَتِسُلوا َوِإْن ُكْنُتْم َمْرضَ  ى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغَاِئ

ا َغُفورًا  ُموا َصِعيًدا َطيِّبًا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعُفوًّ  ( 49)فَ تَ َيمَّ

{ َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َلَ تَ ْقَربُوْا الصَّاَلَة َوَأنْ ُتْم ُسَكاَرى َحتَّى تَ ْعَلُموْا َما تَ ُقولُوَن َوَلَ ُجُنباً  يَا} : قوله َعزَّ َوَجلَّ 
ُْ َهِذِه اآليَُة ِفي َجَماَعٍة ِمَن الصََّحاَبِة ؛ َكانُوْا يْشَربُوَن اْلَخْمَر قَ ْبَل التَّْحرِْيِم : )؛ قال ابُن عبَّاس  ، ثُمَّ نَ َزَل

وَن َمَعهُ ؛ فَ نَ َهاُهُم اهللُ تَ َعاَلى َعْن ذِلكَ  ُّ ّّ  (.يَأَتُوَن الصَّاَلَة َمَع النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم فَ ُيَصّل
َلَ َتقَربُوا مواِضَع الصالِة وهو المسجُد َوأنْ ُتْم ُسَكاَرى ، َحتَّى تَ ْعَلُموا َما تَ ُقولُوَن : وتأويُل اآلية على هذا 

ْكُر إلى حدٍّ َل : وُسَكاَرى . َماُمكم في الصالةِ وما يقرأ إ ُلْغ به السُّ جمُع َسْكَراٍن ، وهذا خطاٌب لمن لم يَ ب ْ
يفهُم الكالَم كلَّهُ ، ألنَّ الذي َل يفهُم شيئاً َل يصحُّ أن يخاَطَب ، فكانوا بعد نزوِل هذه اآلية َيْجَتِنُبوَن 

كر أوقاَت الصالِة حتى نزَل تحريُم الخم  .ِر في سورة المائدةِ السُّ
ُْ ِفي َجَماَعٍة ِمَن الصََّحابَِة ؛ َكانُوْا َيْشَربُوَن اْلَخْمَر ِفي َدار َعْبِدالرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف قَ ْبَل : )وقال مقاتُل  نَ َزَل

ُموا رَُجالً فَ َقرأ : َوقَاَل [ 2: الكافرون ]{ُروَن ُقْل ياَأي َُّها اْلَكافِ } التَّْحرِْيِم ؛ َفَحَضَرْت َصاَلُة اْلَمْغِرب ؛ فَ َقدَّ
 (.ِفي َجِمْيِع السُّوَرِة ، فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَةَ ( َلَ )أْعُبُد َما تَ ْعُبُدوَن ؛ َوَحذَف 

وعن عمَر رضي اهلل . َلَ تَ ْقَربُوا نَ ْفَس الصالِة ، وأنتُم ُسَكارى حتَّى تعلموا ما تَ ْقَرأونَ : فمعناها على هذا 
َها أْمَركَ : )بَ ْعَد نزوِل هذه آلية عنه أنُه قال  َفَصبََّحُهُم ( اللَُّهمَّ إنَّ اْلَخْمَر َيُضرُّ باْلُعُقوِل َواأَلْمَواِل ؛ فَأْنِزَل ِفي ْ

 .اْلَوْحُي بآَيِة اْلَماِئَدةِ 
{ اِبِري َسِبيٍل َحتَّى تَ ْغَتِسُلوْا ِإَلَّ عَ } أي َل تَ ْقَربُوا مواضَع الصالِة وأنتم ُجُنباً ، { َوَلَ ُجُنباً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َم اْلُجُنُب ودخَل المسجَد وأخذ  ؛ إَلّ أن تكونُوا ُمْجَتازْيَن ، وإذا لم يكن الماُء إَلَّ في المسجِد ، تَ َيمَّ
ٍم ، وَ : )وقال الشافعيُّ . الماء ثم خرَج واغتسلَ  َلَ َتُجوُز َلهُ َيُجوُز لِْلُجُنب اْلُعُبوُر ِفي اْلَمْسِجِد بَغْيِر تَ َيمُّ

مون : معنى اآليِة : َوِقْيَل (. اإلقَاَمُة ِفيهِ  َل ُتَصلُّوا وأنتم ُجُنٌب إَل أن تكونوا مسافريَن َل تجدون الماَء فتيمَّ
على الحاِل ؛ أي ( ُجُنباً )وانتصَب قوله . وتصلُّون ، هكذا روَي عن َعِليٍّ َكرََّم اهللُ َوْجَهُه ومجاهُد والحاكم

 .بُوا الصالَة وأنتم ُجُنبٌ َل تَ ْقرَ 
؛ أي إذا كنتم َمْرَضى َفِخْفُتْم الضرَر باستعماِل الماء أو  { َوِإْن ُكْنُتْم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َِ } كنتم مسافريَن ،  َِ : ؛ معناُه { َأْو َجآَء َأَحٌد مِّْنُكْم مِّن اْلَغآِئ المكاُن  هو: وجاَء أحدُكم من الغائ
َط الرجُل إذا َدَخَل المكاَن المطمئنَّ لقضاِء الحاجِة ، ويجعُل هذا : المطمِئنُّ من األرِض ؛ يقال  تَ َغوَّ

 .اللفظ كنايًة عن ذلكَ 
ُهَما { َأْو ََلَمْسُتُم النَِّسآَء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َجاَمْعُتْم أْو : َمْعنَاُه : )؛ قال َعِليٌّ وابُن عبَّاس َرِضَي اهللُ َعن ْ

أرَاَد بِه : )وقال ابُن مسعوٍد وابن عمَر والنخعيُّ والشعبيُّ . وبه قال الحسُن ومجاهد وقتادةُ ( النَِّساءَ 
مَ   (.اللَّْمَس باْلَيِد ، وََكانُوا َلَ يُبْيُحوَن لِْلُجُنب الت ََّيمُّ
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اْلَمرَأِة نُِقَض َوُضوُءُه َسَواٌء َكاَن باْلَيِد أْم  إذا َمسَّ الرَُّجُل َبَدنَ : )واختلَف العلماء في هذا ، فقال الشافعيُّ 
َقضْ : )وقال األوزاعيُّ (. بَغْيِرَها ِمَن األْعَضاءِ  َها باْلَيِد نُِقَض ؛ َوإْن َكاَن بَغْيِر اْلَيِد َلْم تُ ن ْ  (.إْن َمسَّ

(0/0) 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com


