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 المرآن
ُ لَالُوا نُْؤِمُن بَِما أُْنِزَل  لًا ِلَما َمعَُهْم }َوإَِذا لٌَِل لَُهْم آِمنُوا بَِما أَْنَزَل َّللاه ٌْنَا َوٌَْكفُُروَن بَِما َوَراَءهُ َوُهَو اْلَحكُّ ُمَصّدِ َعلَ

ِ ِمْن لَْبُل إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنٌَِن )  [1ٔ({ ]البمرة : 1ٔلُْل فَِلَم تَْمتُلُوَن أَْنبٌَِاَء َّللاه
 التفسٌر:

لوا بما أنزل هللا من المرآن،  ق بما أنزل هللا على أنبٌابنا، وإذا لال بعض المسلمٌن للٌهود: صّدِ لالوا: نحن نصّدِ
وٌجحدون ما أنزل هللا بعد ذلن، وهو الحك مصدلًا لما معهم. فلو كانوا ٌإمنون بكتبهم حمًا آلمنوا بالمرآن الذي 

 : إن كنتم مإمنٌن بما أنزل هللا علٌكم، فلماذا لتلتم أنبٌاء هللا ِمن لبل؟-ٌا دمحم-صدَّلها. لل لهم 
[، " أي وإذا لال النبً صلى ّللّا علٌه وسلم وأصحابه لٌهود المدٌنة وما 9ٔ}َوإَِذا لٌَِل لَُهْم {]البمرة: الى:لوله تع 

 .(ٔ)حولها"
لال ابن عثٌمٌن:" وأبهم المابل لٌكون شامبلً لكل من لال لهم هذا المول: إما الرسول صلى هللا علٌه  

  .(ٕ)وسلم وإما ؼٌره"
ُ{]البمرة:لوله تعالى:}آِمنُوا بِ    .(ٖ)[، "أي آمنوا بما أنزل هللا من المرآن وصّدلوه واتبعوه"9َٔما أَْنَزَل ّللاَّ
 .(ٗ)لال الثعلبً:" ٌعنً المرآن" 
 .(٘)لال المراؼً:" آمنوا بالمرآن الذي أنزله ّللّا" 
لوا به مع لبوله، واإلذعان له، ألن اإلٌمان شرعاً: التصدٌك مع   المبول، لال ابن عثٌمٌن:أي صّدِ

ً حتى ٌكون لاببلً مذعناً؛ والدلٌل على ذلن أن أبا طالب كان  واإلذعان؛ ولٌس كل من صدق ٌكون مإمنا
  .(ٙ)مصدلاً برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولم ٌكن مإمناً؛ ألنه لم ٌمبل، ولم ٌذعن"

ٌْنَا{]البمرة: لوله تعالى:  ٌكفٌنا اإِلٌمان بما أنزل علٌنا من  [، "أي9ٔ}لَالُواْ نُْإِمُن بَِمآ أُْنِزَل َعلَ
 .(7)التوراة"

 .(8)لال الثعلبً:" ٌعنً التوراة" 
 .(9)لال الماسمً:"أي : من التوراة، وال نمّر إال بها" 
لال المراؼً:" لالوا نحن داببون على اإلٌمان بما أنزل على أنبٌاء بنى إسرابٌل كالتوراة  

 .(ٓٔ)وؼٌرها"
 .(ٔٔ)[، "ٌعنً وٌجحدون بما وراء التوراة"9َٔن بَِما َوَراَءهُ{]البمرة:لوله تعالى :}َوٌَْكفُُرو 
 .(ٕٔ)أي بما سواه وبعده" لال الثعلبً:" 

                                                           
 .7ٓٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .97ٕ-9ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .8ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٖٕ٘/ٔالثعلبً:( تفسٌر ٗ)
 .7ٓٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .97ٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .8ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 7)
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:8)
 .ٖٔ٘/ٔ( محاسن التؤوٌل: 9)
 .7ٓٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
 . 8ٖٗ/ٕ(  تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
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 .(ٔ)لال الزجاج:" معناه: وٌكفرون بما بعده، أي بما بعد الذي أنزل علٌهم" 
 .(ٕ)لال الماسمً:" أي لالوا ما لالوا وهم ٌكفرون بما بعده" 
 .(ٖ)ٌكفرون بما سوى التوراة وهو المرآن" لال المراؼً:" أي وهم 
وتفسٌر )وراءه(، فً هذا الموضع )سوى(، كما ٌمال للرجل المتكلم بالحسن:)ما وراء هذا الكبلم  

شًء(، ٌراد به : لٌس عند المتكلم به شًء سوى ذلن الكبلم، فكذلن معنى لوله : }وٌكفرون بما وراءه{، أي 
 .(ٗ)كتب هللا التً أنزلها إلى رسلهبما سوى التوراة، وبما بعدها من 

،، وعند ابن درٌد: الوراء: الخلؾ، والوراء: (٘)لال ابن منظور: " الوراء جمٌعا ٌكون خلؾ ولّدام" 
ا السَِّفٌنَةُ (ٙ)المّدام، وهو من األضداد" ، ولال أبو سعٌد األصمعً: "ووراء خلؾ ووراء لّدام، لال جّل ثناإه: }أَمَّ

{ ]الكهؾ : ِلَمَساِكٌَن ٌَْعَملُوَن فًِ اْلبَْحِر فَؤََرْدُت أَْن أَِعٌبََها َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌن ٌَؤُْخذُ ُكلَّ َسِفٌنٍَة َؼْصبًافََكانَْت 
 :(7)[، وكان وراءهم أي: لّدامهم، ولال الشاعر79

 أٌرجو بنو مروان سمعً وطاعتً        ولومً تمٌم والفبلة ورابٌا
 .(8)أي: لّدامً فموله ورابٌا،

، لال هللا تعالى : (9)ولال الجوهري :" وراء بمعنى خلؾ، ولد تكون بمعنى لدام. وهً من األضداد" 
}َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌن{ أي أمامهم، وتصؽٌرها ورٌبه "بالهاء" وهً شاذة. وانتصب "وراءه" على الظرؾ. لال 

ة إذا كان ؼٌر مضاؾ تجعله اسما وهو ؼٌر متمكن، األخفش : ٌمال لمٌته من وراء، فترفعه على الؽاٌ
 :  (ٓٔ)كمولن : من لبل ومن بعد، وأنشد

 إذا أنا لم أومن علٌن ولم ٌكن        لماإن إال من وراء وراء
: ومنه لول إبراهٌم علٌه السبلم فً حدٌث الشفاعة : " إِنََّما ُكْنُت َخِلٌبًل ِمْن  -اإلمام المرطبً-للت 

 .(ٔ)، والوراء : ولد الولد أٌضا(ٔٔ)"َوَراَء َوَراءَ 

                                                           
 .7ٗٔ/ٔ( معانً المرآن:ٔ)
 .ٖٔ٘/ٔالتؤوٌل: ( محاسنٕ)
 .7ٓٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 . 8ٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .9ٓٙ/ٙ( اللسان: ٘)
 .9ٖٕ، 8ٓ/ٖ، وانظر: مجمل اللؽة: ٖٕٙ/ٔ( جمهرة اللؽة، ٙ)
لدان: .  ولٌل انه لفرزدق انشده حٌن هرب من الحجاج)معجم البٔٙٗ/ٕ( البٌت لسوار بن المضرب السعدي، انظر: خزانة األدب: 7)

ٕ/ٗٗ8:) 
 ترجو بنو مروان سمعً وطاعتً،      وخلفً تمٌم والفبلة أمامٌا؟

 .ٕٓ( أضداد األصمعً: 8)
 ( مختار الصحاح: )ورى(.9)
ًّ بن مالن العمٌلً، انظر: الخزانة/  ](ٓٔ) ، وشذور الذهب، واللسان ٕٖٓ/ٕ، ومعانً المران للفراء: ٕٓٔ/ ٔ، الهمع: ٗٓ٘/ ٙالبٌت لعت

 )وري(.
، 9٘ٔصحٌح مسلم، كتاب اإلٌمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فٌها: )( ٔٔ) ًُّ ُد ْبُن َطِرٌِؾ ْبِن َخِلٌفَةَ اْلبََجِل (، لال اإلمام مسلم: " َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

، َعْن أَبًِ َحاِزٍم، َعْن أَبًِ ُهرَ  ًُّ ٌٍْل، َحدَّثَنَا أَبُو َماِلٍن اأْلَْشَجِع ُد ْبُن فَُض ٌْفَةَ، لَااَل: لَاَل َرُسوُل هللاِ َحدَّثَنَا ُمَحمَّ ٍ، َعْن ُحذَ ًّ ٌَْرةَ، َوأَبُو َماِلٍن، َعْن ِرْبِع
ٌِْه َوَسلََّم  ٌَمُولُوَن: ٌَا أَبَانَا، َم، فَ : " ٌَْجَمُع هللاُ تَبَاَرَن َوتَعَالَى النَّاَس، فٌََمُوُم اْلُمْإِمنُوَن َحتَّى تُْزلََؾ لَُهُم اْلَجنَّةُ، فٌََؤْتُوَن آدَ -[87ٔ]-َصلَّى هللاُ َعلَ

ِب ذَِلَن، اْذَهبُوا إِلَى اْبنًِ إِْبَراِهٌَم َخِلٌِل هللاِ "، لَاَل: " اْستَْفتِْح لَنَا اْلَجنَّةَ، فٌََمُوُل: َوَهْل أَْخَرَجُكْم ِمَن اْلَجنَِّة إاِلَّ َخِطٌبَةُ أَبٌُِكْم آَدَم، لَْسُت بَِصاحِ 
ٌِْه َوَسلََّم الَّذِ فٌََمُوُل إِْبَراِهٌُم: لَْسُت  ي َكلََّمهُ هللاُ تَْكِلًٌما، فٌََؤْتُوَن بَِصاِحِب ذَِلَن، إِنََّما ُكْنُت َخِلٌبًل ِمْن َوَراَء َوَراَء، اْعِمُدوا إِلَى ُموَسى َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلََّم، فٌََمُوُل: لَْسُت بَِصاِحِب ذَِلَن، اْذَهبُوا إِ  ٌِْه َوَسلََّم: لَْسُت ُموَسى َصلَّى هللاُ َعلَ لَى ِعٌَسى َكِلَمِة هللاِ َوُروِحِه، فٌََمُوُل ِعٌَسى َصلَّى هللاُ َعلَ
ٌِْه َوَسلََّم، فٌََمُوُم فٌَُْإذَُن لَهُ، َوتُْرَسُل اأْلََمانَةُ  ًدا َصلَّى هللاُ َعلَ ِ بَِصاِحِب ذَِلَن، فٌََؤْتُوَن ُمَحمَّ ِحُم، فَتَمُوَماِن َجنَبَتًَ َراِط ٌَِمٌنًا َوِشَمااًل، فٌََُمرُّ َوالرَّ الّصِ
ٍء َكَمّرِ اْلبَْرِق؟ لَاَل: " أَلَْم تََرْوا إِلَ  ًْ ً أَيُّ َش لُُكْم َكاْلبَْرِق " لَاَل: لُْلُت: بِؤَبًِ أَْنَت َوأُّمِ ٌٍْن؟ ثُمَّ َكَمّرِ أَوَّ ٌَْؾ ٌَُمرُّ َوٌَْرِجُع فًِ َطْرفَِة َع ى اْلبَْرِق َك

ٌحِ، ثُمَّ  َراِط ٌَمُوُل: َرّبِ َسلِّ الّرِ َجاِل، تَْجِري بِِهْم أَْعَمالُُهْم َونَبٌُُِّكْم لَابٌِم َعلَى الّصِ ٌِْر، َوَشّدِ الّرِ ْم َسلِّْم، َحتَّى تَْعِجَز أَْعَماُل اْلِعبَاِد، َحتَّى َكَمّرِ الطَّ
ٌَْر إاِلَّ َزْحفًا "، لَاَل:  ُجُل فبََل ٌَْستَِطٌُع السَّ َراِط َكبَلِلٌُب ُمعَلَّمَةٌ َمؤُْموَرةٌ بِؤَْخِذ َمِن اُِمَرْت بِِه، فََمْخُدوٌش نَاجٍ، َوَمْكُدوٌس »ٌَِجًَء الرَّ َوفًِ َحافَتًَِ الّصِ

ٌَْرةَ بٌَِِدِه إِنَّ لَْعَر َجَهنََّم لََسْبعُوَن َخِرٌفًا".« فًِ النَّارِ   َوالَِّذي نَْفُس أَبًِ ُهَر
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ولال ابن لتٌبة: "وراء: تكون بمعنى)خلؾ(، وبمعنى )لّدام(، ومنها )المواراة( و )التواري(، فكل ما  
 .(ٕ)ؼاب عن عٌنٌن فهو )وراء(، كان لّدامن أو خلفن"

لتٌبة الكلمة وفً صدد شرحه لكلمة)وراء( فً المرآن الكرٌم فً مواضع مختلفة،  فّسر اإلمام ابن  
ا السَِّفٌنَةُ فََكانَْت ِلَمَساِكٌَن ٌَْعَملُوَن فًِ اْلبَْحِر فَؤَرَ  ْدُت بحسب السٌاق الذي وردت فٌه، فمثبل: فً لوله تعالى: }أَمَّ

 -هنا-وراء([، رجح ابن لتٌبة أن تكون)79أَْن أَِعٌبََها َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌن ٌَؤُْخذُ ُكلَّ َسِفٌنٍَة َؼْصبًا{ ]الكهؾ : 
ٌْبًا َواَل  بمعنى )أمام(، وفً لراءة ابن عباس: وفً لوله تعالى: }ِمْن َوَرابِِهْم َجَهنَُّم َواَل ٌُْؽنًِ َعْنُهْم َما َكَسبُوا َش

ِ أَْوِلٌَاَء َولَُهْم َعَذاٌب َعِظٌٌم{ ]الجاثٌة :  ُعهُ [: أي أمامهم، وكذا فً لوله تعالىَٓٔما اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن ّللاَّ : }ٌَتََجرَّ
 [.7ٔهٌم : َواَل ٌََكاُد ٌُِسٌؽُهُ َوٌَؤْتٌِِه اْلَمْوُت ِمْن ُكّلِ َمَكاٍن َوَما ُهَو بَِمٌٍِّت َوِمْن َوَرابِِه َعَذاٌب َؼِلٌٌظ{ ]إبرا

فالكلمة)وراء( فً اآلٌات السابمة جاءت بمعنى)أمام(، ولٌس بالمعنى المتبادر إلى الذهن، وهو  
 اختلؾ تفسٌر الكلمة على وجهٌن:معنى)خلؾ(، ولد 

ُعهُ َواَل ٌََكاُد  ا: أنها مشتمة من التواري، أي: اإلستتار، لال اإلمام الشوكانً: " لال النحاس:مأحده }ٌَتََجرَّ
[ فموله تعالى: 7ٌُِٔسٌؽُهُ َوٌَؤْتٌِِه اْلَمْوُت ِمْن ُكّلِ َمَكاٍن َوَما ُهَو بَِمٌٍِّت َوِمْن َوَرابِِه َعَذاٌب َؼِلٌٌظ{ ]إبراهٌم : 

"رَوِمْن َوَرابِِه{ أي: من أمامه، ولٌس من األضداد، ولكنه من توارى، أي: استتر، فصارت جهنم من وراءبه، 
 .(ٖ)ألنها ال ترى"

بمعنى: )خلؾ(، لال ابن عطٌة: }ِمْن َوَرابِِهْم َجَهنَُّم َواَل ٌُْؽنًِ َعْنُهْم َما  -هنا-والثانً: أنها على بابها، فهً
ِ أَْوِلٌَاَء َولَُهْم َعذَاٌب َعِظٌٌم{ ]الجاثٌة : َكسَ  ٌْبًا َواَل َما اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن ّللاَّ [ فموله تعالى: ")َوَرابِِهْم( هو ٓٔبُوا َش

عندي على بابه، وذلن أن هذه األلفاظ إنما تجًء مراعً بها الزمان، وذلن أن الحدث الممدم الموجود هو: 
 .(ٗ)هو: الوراء، وهو ما خلؾ، وذلن بخبلؾ ما ٌظهر بادي الرأي.." األمام، والذي ٌؤتً بعده

وهكذا فمد لوحظ كٌؾ تردد المفسرٌن بٌن المعنٌٌن، ؼٌر جازمٌن بؤحد الوجهٌن، ولعل السبب هو أن  
مثل هذه الظاهرة ٌحصل فٌها األشكال، فهً محتاجة إلى مزٌد من الداللبل المحٌطة بالنص لترجٌح إحدى 

 ت على األخرى.هذه الدالال
 :ٌتبٌّن لنا مما سبك بؤن كلمة )وراء( جاءت فً المرآن على عدة معانً من أشهرها ثبلثة 

 ً  :األول: )وراء( بمعنى: )أمام( زمانٌاً ومكانٌا
ِلَمةٌ ُهَو فمن أمثلتها بمعنى )أمام( زمانٌاً لول هللا جل وعبل: }لَعَلًِّ أَْعَمُل َصاِلًحا فٌَِما تََرْكُت َكبلَّ إِنََّها كَ  

ُعهُ َواَل ٌََكاُد ٌُِسٌؽُهُ َوٌَؤْتٌِِه ٓٓٔلَابِلَُها َوِمْن َوَرابِِهْم بَْرَزٌخ إِلَى ٌَْوِم ٌُْبعَثُوَن{ ]المإمنون :  [، ولوله تعالى: }ٌَتََجرَّ
[، ٌعنى هذا بمستمبل أٌامه فحٌاة 7ٔاْلَمْوُت ِمْن ُكّلِ َمَكاٍن َوَما ُهَو بَِمٌٍِّت َوِمْن َوَرابِِه َعَذاٌب َؼِلٌٌظ{ ]إبراهٌم : 

 .البرزخ والعذاب المتوعد به أهل النار لم ٌؤِت بعد، وإنما هو أمام المتوعد به
ا   ً اآلٌة التً بٌن ٌدٌن ٌمول هللا جل وعبل على لسان الخضر: }أَمَّ وأما )وراء( بمعنى )أمام( مكانٌا

ْلبَْحِر فَؤََرْدُت أَْن أَِعٌبََها َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌن ٌَؤُْخذُ ُكلَّ َسِفٌنٍَة َؼْصبًا{ ]الكهؾ السَِّفٌنَةُ فََكانَْت ِلَمَساِكٌَن ٌَْعَملُوَن فًِ ا
ِلٌن ٌَؤُْخذُ ُكلَّ َسِفٌنٍَة َؼْصبًا{ ٌعنً أمامهم مكاناً ملن ٌؤخذ كل سفٌنة ؼصبا، فؤول 79:  [  فموله تعالى:}َوَراءُهم مَّ

 ام.معانً )وراء( فً المرآن بمعنى: أم
 الثانً: وتؤتً بمعنى )خلؾ(، وهو األصل فً استخدامها اللؽوي:

ِ َواتََّخْذتُُموهُ    ٌُْكْم ِمَن ّللاَّ لال هللا جل وعبل على لسان العبد الصالح شعٌب: }لَاَل ٌَا لَْوِم أََرْهِطً أََعزُّ َعلَ
[، وظهر اإلنسان خلفه ولٌس أمامه، فموله: }َواتََّخْذتُُموهُ 9ٕ َوَراَءُكْم ِظْهِرًٌّا إِنَّ َربًِّ بَِما تَْعَملُوَن ُمِحٌٌط{ ]هود :

 َوَراءُكْم ِظْهِرًٌّا{ نص بؤنها تؤتً بمعنى )خلؾ(.

                                                                                                                                                                                             
 .9ٕ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .7٘-ٙ٘. وانظر: األضداد: ٘ٗٔ( تؤوٌل مشكل المرآن: ٕ)
 .ٖٙٔ/ٗ( تفسٌر الشوكانً: ٖ)
 .ٖٗ/ٔٔ( نمبل عن المرطبً فً تفسٌره: ٗ)
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 ومن أشهر معانٌها: )ؼٌر( أو )بعد(: الثالث:
َهاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأََخَواتُُكْم  لال هللا تعالى فً النساء:   ٌُْكْم أُمَّ َمْت َعلَ اتُُكْم َوَخااَلتُُكْم َوبَنَاُت اأْلَخِ }ُحّرِ َوَعمَّ

َهاُت نَِسابُِكْم َورَ  َضاَعِة َوأُمَّ تًِ أَْرَضْعنَُكْم َوأََخَواتُُكْم ِمَن الرَّ َهاتُُكُم البلَّ تًِ فًِ َوبَنَاُت اأْلُْخِت َوأُمَّ بَابِبُُكُم البلَّ
تًِ َدَخْلتُْم بِِهنَّ  ٌُْكْم َوَحبَلبُِل أَْبنَابُِكُم الَِّذٌَن ِمْن  ُحُجوِرُكْم ِمْن نَِسابُِكُم البلَّ فَإِْن لَْم تَُكونُوا َدَخْلتُْم بِِهنَّ فبََل ُجنَاَح َعلَ

َ َكاَن َؼفُوًرا َرِحًٌما{ ]النساء :  ٌِْن إاِلَّ َما لَْد َسلََؾ إِنَّ ّللاَّ ٌَْن اأْلُْختَ َمْت ٖٕأَْصبَلبُِكْم َوأَْن تَْجَمعُوا بَ [، فمال}ُحِرّ
ا َوَراء َذِلُكْم{ أي ما بعد ذلن، ومنه لوله تعالى: َعلَ  َهاتُُكْم{ ثم ذكر المحصنات ثم لال: }َوأُِحلَّ لَُكم مَّ ٌُْكْم أُمَّ

 [.7ٔ}َواْمَرأَتُهُ لَابَِمةٌ فََضِحَكْت فَبَشَّْرنَاَها بِإِْسَحاَق َوِمْن َوَراِء إِْسَحاَق ٌَْعمُوَب{ ]هود : 
ٌُْر َ٘ن ُهْم ِلفُُروِجِهْم َحافُِظوَن )ولال جل وعبل: }َوالَِّذٌ  ٌَْمانُُهْم فَإِنَُّهْم َؼ َ ( إاِلَّ َعلَى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َملََكْت أ

[، فموله تعالى)َوَراَء َذِلَن( أي 7 - ٘({ ]المإمنون : 7( فََمِن اْبتَؽَى َوَراَء َذِلَن فَؤُولَبَِن ُهُم اْلعَاُدوَن )َٙملُوِمٌَن )
 ؼٌر ذلن.

للت: وهذا مما ٌُمٌِّز اللؽة العربٌة عن ؼٌرها من اللؽات، والملَكة العربٌة لادرة على أن تُمٌّز المعنى  
  المناسب للسٌاق.

لًا ِلَما َمعَُهْم {]البمرة:  ً لما معهم من كبلم 9ٔلوله تعالى:}َوُهَو اْلَحكُّ ُمَصّدِ [، "مع أنه هو الحك موافما
 .(ٔ)هللا"

 .(ٕ)رّد لممالتهم، ألنهم إذا كفروا بما ٌوافك التوراة فمد كفروا بها" لال الماسمً:" وفٌه 
ُق ما معهم"   .(ٖ)لال الزجاج:" فهذا ٌدل على أنهم لد كفروا بما معهم إْذ كفروا بما ٌَُصّدِ
لًا ِلَما َمعَُهْم {، فٌه إشارة إلى ما ٌدل على وجوب اإلٌمان بدمحم  صلى هللا  ولوله تعالى}َوُهَو اْلَحكُّ ُمَصّدِ

 :(ٗ)علٌه وسلم، وبٌانه من وجهٌن
{ أنه لما ثبتت نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بالمعجزات التً ظهرت علٌه، إنه  أحدهما: ما دل علٌه لوله تعالى:}َوُهَو اْلَحكُّ

ن اإلٌمان علٌه الصبلة والسبلم أخبر أن هذا المرآن منزل من عند هللا تعالى وأنه أمر المكلفٌن باإلٌمان به وكا
به واجبا ال محالة، وعند هذا ٌظهر أن اإلٌمان ببعض األنبٌاء وبعض الكتب مع الكفر ببعض األنبٌاء وبعض 

 الكتب محال.
لًا ِلَما َمعَُهْم{، وتمرٌره من وجهٌن:  والثانً:ما دل علٌه لوله:}ُمَصّدِ

أستاذ، والثانً: أن المرآن ٌدل على  األول: أن دمحما صلوات هللا وسبلمه علٌه لم ٌتعلم علما وال استفاد من
نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فلما أخبر هللا تعالى عنه أنه مصدق للتوراة وجب اشتمال التوراة على اإلخبار عن نبوته، وإال لم 

لد ٌكن المرآن مصدلا للتوراة بل مكذبا لها وإذا كانت التوراة مشتملة على نبوة دمحم علٌه الصبلة والسبلم وهم 
اعترفوا بوجوب اإلٌمان بالتوراة لزمهم من هذه الجهة وجوب اإلٌمان بالمرآن وبنبوة دمحم علٌه الصبلة 

 والسبلم.
[، " أي لل لهم ٌا دمحم إِذا كان إٌمانكم بما فً 9ٔلوله تعالى: }لُْل فَِلَم تَْمتُلُوَن أَْنبٌَِآَء هللا ِمن لَْبُل{]البمرة: 

 .(٘)تلون أنبٌاء هللا من لبل؟"التوراة صحٌحا، فلم كنتم تم
ٌْنَا{، أي: أّي كتاب جّوز   لال الواحدي:" هذا تكذٌب من هللا تعالى لهم فً لولهم: }نُْإِمُن بَِما أُْنِزَل َعلَ

 .(ٙ)فٌه لتل نبً، وأّي دٌن وإٌمان جّوز فٌه ذلن"
 .(ٔ)، وصوبتم أفعالهم"لال ابن األنباري: أي:" فلم تولٌتم آباءكم الماتلٌن ورضٌتم ما كانوا علٌه 

                                                           
 .9ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٖٔ٘/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .7ٗ/!ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .7ٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الرازي: ٗ)
 .9ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٙ٘ٔ/ٖالتفسٌر البسٌط: ( ٙ)
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 .(ٕ)لال المرطبً: أي" فلم رضٌتم بمتل األنبٌاء " 
 .(ٖ)لال الزجاج: "أْي: أيُّ كتاب ُجّوز فٌه لتل نبً، وأي دٌن وإٌمان ُجوز فٌه" 
لال الماسمً: أي:"فلم لتلتم األنبٌاء الذٌن جاءوكم بتصدٌك التوراة التً بؤٌدٌكم وأنتم تعلمون صدلهم،  

ٌا وعنادا، واستكبارا على رسل هللا، فلستم تتبعون إال مجرد األهواء واآلراء والتشهً كما لال لتلتموهم بؽ
 .(ٗ)[ "87]البمرة: تعالى أَفَُكلَّما جاَءُكْم َرُسوٌل بِما ال تَْهوى أَْنفُُسُكُم اْستَْكبَْرتُْم فَفَِرٌماً َكذَّْبتُْم َوفَِرٌماً تَْمتُلُوَن 

 .(٘)وهو ٌعٌرهم: }فلم تمتلون أنبٌاء هللا من لبل إن كنتم مإمنٌن{"لال السدي:" فمال هللا  
 .(7()ٙ)لال البٌضاوي: "وإنما أسنده إلٌهم، ألنه فعل آبابهم، وأنهم راضون به عازمون علٌه" 
ِ{، مهموزاً فً جمٌع المرآن   .(8)ولرأ نافع وحده }أَْنبٌِاَء ّللاَّ
 .(9)[، " أي إن كنتم معتمدٌن اإلٌمان"9ُٔمْإِمنٌَِن{]البمرة:لوله تعالى:}إِْن ُكْنتُْم  
 .(ٓٔ)لال الطبري:" إن كنتم مإمنٌن بما نزل هللا علٌكم كما زعمتم" 
 .(ٔٔ)لال الماسمً:" أي إن كنتم صادلٌن فً دعواكم اإلٌمان بما أنزل إلٌكم" 

 .(ٕٔ)لال ابن إسحاق:" إن كنتم صدلتم نبًٌ، بما جاءكم به عنً"
المرطبً: "رد من هللا تعالى علٌهم فً لولهم إنهم آمنوا بما أنزل علٌهم، وتكذٌب منه لهم لال  

 .(ٖٔ)وتوبٌخ"
 :(ٗٔ)[،  وجهان من التفسٌر9ٔوٌحتمل لوله تعالى: :}إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن{]البمرة: 

 أحدهما: ما كنتم مإمنٌن.
 والثانً: إِنَّ إٌِمانكم لٌس بإٌمان.

ِ ِمْن ولد اختلؾ أهل ال  لؽة فً ابتداء الخبر على لفظ المستمبل، فً لوله تعالى}لُْل فَِلَم تَْمتُلُوَن أَْنبٌَِاَء ّللاَّ
 :(٘ٔ)[، على لولٌن9ٔلَْبُل{]البمرة:

أحدهما: إن الخطاب لمن ُشوِهَد من أهل مكةَ ومْن ؼاب خَطاٌب واحد، فإذا لَتَل أْسبلفُهم األنبٌاَء وهم 
 المذهب فمد َشَرُكوهم فً لَتِْلهْم.ُمِمٌُمون على ذلن 

 :(ٙٔ)والثانً: ولٌل: ِلَم َرضٌتُم بذلن الفعل، ومنه لول الشاعر

                                                                                                                                                                                             
 .ٕٙ-ٕ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر المرطبً: ٙ٘ٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 
 .ٖٔ٘/ٕ. وانظر: تفسٌر الطبري: ٖٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .7٘ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .ٕٖ٘/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٗ)
 .7٘ٔ/ٔ(ب: 9ٕ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .9ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
: "إنها ستكون أمراء، تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فمد برئ ومن كره فمد سلم، -ملسو هيلع هللا ىلص  -معناه حدٌث أم سلمة لالت: لال رسول هللا  ( وف7ً)

ؼاب عنها : "إن الخطٌبة إذا عملت فً األرض كان من -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولوله  ٕٔٙ/ 8ولكن من رضً وتابع" رواه ابن أبً شٌبة فً "المصنؾ" 
 ورضٌها كمن حضرها، ومن شهدها وسخطها كان كمن ؼاب عنها وأنكرها" رواه أبو داود.

 .9ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: 8)
 .ٖٔ٘/ٕ. وانظر: تفسٌر الطبري: ٖٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 9)
 .ٖٗ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٕٖ٘/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٔٔ)
 .7٘ٔ/ٔ(: 9ٕٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٖٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
 .7٘ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج:ٗٔ)
 .ٖٗ٘-ٖٓ٘/ٕ، وتفسٌر الطبري: 7٘ٔ/ٔ(لنظر:  معانً المرآن للزجاج :٘ٔ)
لال : " فً حاشٌة السٌوطً " لابله زابدة ابن صعصعة الفمعسً ، ٌعرض بزوجته ،  ٕ٘:  ٔ(فً حاشٌة األمٌر على مؽنى اللبٌب ٙٔ)

 ولبل البٌت ٌمول المرأته: 78ٔ،  ٔٙ. و ومعانى الفراء :  ٖٖسرٌة " ، ولم ٌنسبه السٌوطً فً شرحه على شواهد المؽنى : وكانت أمها 
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 إذا ما انتسبنا، لم تلدنً لبٌمة         ولم تجدي من أن تُِمري به بُدَّا 
 فالجزاء للمستمبل، والوالدة كلها لد مضت، وذلن أن المعنى معروؾ، فجاز ذلن. 
ذا المول الثانً ٌرجع إلى معنى األول، وإنما جاز أْن ٌُذكر هنا لفُظ االستمبال لال الزجاج: "وه 

فَِلَم والمعنى، المضً لموله }من لبل{، ودلٌل ذلن لوله:} لُْل لَْد َجاَءُكْم ُرُسٌل ِمْن لَْبِلً بِاْلبٌَِّنَاِت َوبِالَِّذي لُْلتُْم 
 .(ٔ)فلم لتلتم" لَتَْلتُُموُهْم{، فموله: }فلم تَمتلون{، بمنزلة "

لال ابن عطٌة:" وفابدة سوق المستمبل فً معنى الماضً اإلعبلم بؤن األمر مستمر، أال ترى أن  
 .(ٕ)ولما كانوا راضٌن بفعل أسبلفهم بمً لهم من لتل األنبٌاء جزء" -ملسو هيلع هللا ىلص  -حاضري دمحم 

العرب، وذلن فٌما كان بمنزلة الصفة،  للت: إن التؽبٌر عن الفعل الماضً بالمستمبل، جابز فً كبلم 
ٌَْماَن ...{ ]البمرة :  [، أي : ما تلت، وكما لال ٕٓٔكما لال جل ثناإه : }َواتَّبَعُوا َما تَتْلُو الشٌََّاِطٌُن َعلَى ُمْلِن ُسلَ

 : (ٖ)الشاعر
 ولمد أمر على اللبٌم ٌسبنً        فمضٌت عنه وللت ال ٌعنٌنً 

ولمد مررت، واستدل على أن ذلن كذلن، بموله :)فمضٌت عنه(، ولم ٌمل : فموله:)ولمد أمر( أي:  
 )فؤمضً عنه(.

 :(ٗ)ومنه لول الشاعر 
 وإنً آلتٌكم تََشكَُّر ما مضى        من األمر، واْستٌِجاَب ما كان فً ؼد 

 : (٘)ٌعنً بذلن : ما ٌكون فً ؼد، ومنه لول الحطٌبة 
 شهد الحطٌبة ٌوم ٌلمى ربه          أن الولٌد أحك بالعذر 

                                                                                                                                                                                             
 رمتنى عن لوس العدو ، وباعدت       عبٌدة ، زاد هللا ما بٌننا بعدا 
 .7٘ٔ/ٔ( معانً المرآن :ٔ)
 .79ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
وؼٌرها كثٌر . ورواٌتهم  7ٓٔ، وشرح شواهد المؽنً :  7ٖٔ:  ٔ، الخزانة  ٙٔٗ:  ٔ( البٌت لرجل من بنً سلول، انظر: سٌبوٌه ٖ)

 جمٌعا " ثمت للت " . وبعده بٌت آخر : 
 ؼضبان ممتلبا علً إهابه      إنً وربن سخطه ٌرضٌنً

، واللسان )كون( ولد كان فً هذا الموضع " بشكرى "  9ٓٔة البحتري : ، وحماسٙٗٔ( البٌت لطرمح بن حكٌم الطابً، انظر: دٌوانه: ٗ)
، وهو خطؤ ، سٌؤتً من رواٌة الطبري على الصواب . وروى اللسان : " واستنجاز ما كان " . وصواب الرواٌة : " فإنً آلتٌكم " فإنه 

 لبله : 
 من كان ال ٌؤتٌن إال لحاجة       ٌروح بها فٌما ٌروح وٌؽتدى

 تٌكم . . . . ... . . . ........فإنً آل
. لالها الحطٌبة فً الولٌد  7ٗٙ، وسمط الآللا :  ٕٖ:  ٘، وأنساب األشراؾ  ٗٓٙ، واالستٌعاب :  8ٖٔ، ونسب لرٌش :  8٘(دٌوانه : ٘)

ان ، رفعوا علٌه أنه بن عمبة بن أبً معٌط ، وكان من رجاالت لرٌش همة وسخاء . استعمله أبو بكر وعمر وعثمان ، فلما كان زمان عثم
 شرب الخمر ، فعزله عثمان وجلده الحد ، وكان لهذا شؤن كبٌر ، فمال الحطٌبة ٌعذره وٌمدحه ، وٌذكر عزله : 

 شهد الحطٌبة حٌن ٌلمى ربه         أن الولٌد أحك بالعذر
 خلعوا عنانن إذ جرٌت، ولو        تركوا عنانن لم تزل تجري

 ٌعطً على المٌسور والعسر     ورأوا شمابل ماجد أنؾ      
 فنزعت، مكذوبا علٌن، ولم        تردد إلى عوز وال فمر

 لال مصعب بن عبد هللا الزبٌري فً نسب لرٌش : "فزادوا فٌها من ؼٌر لول الحطٌبة :
 نادى ولد تمت صبلتهم         أأزٌدكم؟ ثمبل وال ٌدري 

 العشرلٌزٌدهم خمسا، ولو فعلوا        مرت صبلتهم على 
ا ولد أكثر الناس فٌما كان من خبر الولٌد ، وما كان من شعر الحطٌبة فٌه . وهذا نص من أعلم لرٌش بؤمر لرٌش ، على أن البٌتٌن لد نحلهم

طٌبة ، الحطٌبة ، متكذب على الولٌد ، لما كان له فً الشؤن فً أمر عثمان رضً هللا عنه . ولمد جلد الولٌدبن عمبة مكذوبا علٌه كما لال الح
( لال : "لال الولٌد بن عمبة عند الموت ، وهو بالبلٌخ من 9ٙٔفاعتزل الناس . وروى أبو العباس المبرد فً التعازي والمراثً )ورلة : 

أرض الجزٌرة : "اللهم إن كان أهل الكوفة صدلوا على ، فبل تلك روحً منن روحا وال رٌحانا ، وإن كانوا كذبوا على فبل ترضهم بؤمٌر 
ترض أمٌرا عنهم . انتمم لً منهم ، واجعله كفارة لما ال ٌعلمون من ذنوبً" . فلٌت أهل الشر كفوا ألسنتهم عن رجل من عمبلء الرجال  وال

 . وأشرافهم
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 :(ٔ)ٌعنً : ٌشهد، وكما لال اآلخر 
فان  فما أضحً وال أمسٌت إال          أرانً منكم فً َكوَّ

 فمال : أضحً، ثم لال : )وال أمسٌت(. 
لهم عنه، فرد علٌهم لال السعدي:" رد علٌهم تبارن وتعالى هنا ردا شافٌا، وألزمهم إلزاما ال محٌد  

{ فإذا كان هو الحك فً جمٌع ما اشتمل علٌه من اإلخبارات،  بكفرهم بالمرآن بؤمرٌن فمال: }َوُهَو اْلَحكُّ
 واألوامر والنواهً، وهو من عند ربهم، فالكفر به بعد ذلن كفر باهلل، وكفر بالحك الذي أنزله.

لًا ِلَما َمعَُهْم{ أي: موافما له  فً كل ما دل علٌه من الحك ومهٌمنا علٌه، فلم تإمنون بما  ثم لال: }ُمَصّدِ
 أنزل علٌكم، وتكفرون بنظٌره؟ هل هذا إال تعصب واتباع للهوى ال للهدى؟

وأٌضا، فإن كون المرآن مصدلا لما معهم، ٌمتضً أنه حجة لهم على صدق ما فً أٌدٌهم من الكتب، لبل 
وجحدوه، صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبٌنة لٌس له سبٌل لهم إلى إثباتها إال به، فإذا كفروا به 

ؼٌرها، وال تتم دعواه إال بسبلمة بٌنته، ثم ٌؤتً هو لبٌنته وحجته، فٌمدح فٌها وٌكذب بها؛ ألٌس هذا من 
 الحمالة والجنون؟ فكان كفرهم بالمرآن، كفرا بما فً أٌدٌهم ونمضا له.

ِ ِمْن لَْبُل ثم نمض علٌهم تعالى دعواهم اإلٌمان بما أ  نزل إلٌهم بموله: }لُْل{ لهم: }فَِلَم تَْمتُلُوَن أَْنبٌَِاَء ّللاَّ
إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌِن"

(ٕ). 
 :الفوابد

من فوابد اآلٌة: أن المرآن كبلم هللا؛ لموله تعالى: } آمنوا بما أنزل هللا {؛ ألن ما أنزل هللا هو المرآن . وهو  ٔ.
كبلم؛ والكبلم لٌس عٌناً لابمة بذاتها؛ بل هو صفة فً ؼٌره؛ فإذا كان صفة فً ؼٌره، وهو نازل من عند هللا 

 لزم أن ٌكون كبلم هللا عّز وجّل..
 هللا سبحانه وتعالى؛ ألنه إذا كان المرآن كبلمه، وهو نازل من عنده دلَّ على علّو المتكلم به ومنها: علوّ  ٕ.
ومنها: كذب الٌهود فً لولهم: } نإمن بما أنزل علٌنا {؛ ألنهم لو آمنوا به آلمنوا بدمحم  ملسو هيلع هللا ىلص، كما لال تعالى:  ٖ.

ً عندهم فً التوراة واإلنجٌل ٌؤمرهم بالمعروؾ }الذٌن ٌتبعون الرسول النبً األمً الذي ٌجدون ه مكتوبا
 ..[ إلخ7٘ٔوٌنهاهم عن المنكر...{ ]األعراؾ: 

 ..ومنها: عتّو الٌهود، وعنادهم؛ ألنهم ٌمولون: ال نإمن إال بما أنزل علٌنا ٗ.

نه ففٌه شبه إلى الحك من هذه األمة، ولال: "المذهب كذا، وكذا" . ٌعنً وال أرجع ع ومنها: أن من ُدعً ٘.
من الٌهود . ألن الواجب إذا دعٌت إلى الحك أن تمول: "سمعنا وأطعنا"؛ وال تعارضه بؤي لول كان، أو 

 ..مذهب
 ومنها: وجوب لبول الحك من كل من جاء به. ٙ.
ومنها: إفحام الخصم بإلامة الحجة علٌه من فعله؛ ووجه ذلن أن هللا ألام على الٌهود الحجة على فعلهم؛  7.
هم لالوا: نإمن بما أنزل علٌنا وهم لد لتلوا أنبٌاء هللا الذٌن جاءوا بالكتاب إلٌهم؛ فإن لولهم: } نإمن بما ألن

ولهذا لال تعالى: } لل فلم تمتلون أنبٌاء  أنزل علٌنا { لٌس بحك؛ ألنه لو كانوا مإمنٌن حمٌمة ما لتلوا األنبٌاء؛
 هللا من لبل إن كنتم مإمنٌن{.

بحٌث انن لو جمعت  (ٖ)الٌهود لمتل األنبٌاء فً مواضع كثٌرة. ومنها : أن المرآن حدثنا عن محاوالت 9
اآلٌات التً تحدثت عن هذه المضٌة، الستبان لن : أن لتل األنبٌاء، والؽدر بهم، كان هدفا ٌهودٌا خالصا، 

                                                           
فً  . والكوفان )بتشدٌد الواو( : االختبلط والشدة والعناء . ٌمال : إنا منه 87ٔ(لم أعرؾ لابله ، وهو فً اللسان )كوؾ( والصاحبً : ٔ)

 كوفان ، أي فً عنت وشماء ودوران واختبلط .
 .9٘( تفسٌر السعدي: ٕ)
(  لمد التضت حكمة هللا فً سنته الجارٌة على خلمه أن ٌكون األنبٌاء والرسل أبمة للناس فً الخٌر واالبتبلء ، بل هم أعظم ابتبلء إذ ٖ)

والرسل إما تسلٌطاً من الكفار واألعداء علٌهم ، وإما هجرة ٌإمرون بها االبتبلء على لدر اإلٌمان ، لذا جرت سنن هللا فً إخراج األنبٌاء 
          من لبل هللا ، وإما سٌاحة فً األرض تفكراً فً خلك هللا ، وما جرى للرسل واألنبٌاء جرى التباعهم من حملة الرساالت والدعوات.       
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[  87،9ٔ، 8٘، ٔٙآٌات: ] –فً سورة البمرة  –إن شبت  –ٌسعى الٌهود الى تحمٌمه بكل وسٌلة، وألرأ ذلن 
[، وفى المابدة 7٘ٔ، ٘٘ٔفى سورة النساء آٌات: ][ و8ٖٔ، 8ٔٔ، ٕٔٔ، ٕٔوفً سورة آل عمران آٌات: ]

من أعظم الجرابم بل إن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال:"إن أشد الناس عذابا ٌوم المٌامة من [، وال شن بؤن لتل األنبٌاء 7ٓآٌة ]
 مرآن الكرٌم.، ولد لتل بنو إسرابٌل عدة أنبٌاء هلل تعالى كما هو منصوص علٌه فً ال(ٔ)لتله نبً أو لتل نبٌا "

أجبن الناس، وأضعؾ  –فً  مٌدان المتال –وفى ممابل هذا الؽدر وتلن الخٌانة ٌصؾ المرآن الٌهود بؤنهم  
نٍَة أَْو ِمن َوَراء ُجُدٍر{ ]الحشر :  !!الناس، للوب خاوٌة، وهمم هاوٌة  َحصَّ }ال ٌُمَاتِلُونَُكْم َجِمٌعًا إاِلَّ فًِ لًُرى مُّ

ْنُهْم{ ]البمرة [. وهذا فً أحسن األ ٗٔ ٌِْهُم اْلِمتَاُل تََولَّْواْ إاِلَّ لَِلٌبلً ّمِ ا ُكتَِب َعلَ [. ثم تمتلا ٕٙٗحوال، وإال }فَلَمَّ
للوبهم رعبا، وخوفا، وجزعا، وفزعا فٌمولون: }فَاْذهـَْب أَنَت َوَربَُّن فَمَاتبِل إِنَّا َهاُهنَا لَاِعُدون{ ]المابدة : 

ٕٗ](ٕ). 
 المرآن

 [1ٕ({ ]البمرة : 1َٕجاَءُكْم ُموَسى بِاْلبٌَِّنَاِت ثُمه اتهَخْذتُُم اْلِعْجَل ِمْن بَْعِدِه َوأَْنتُْم َظاِلُموَن )}َولَمَْد 
 التفسٌر:

ولمد جاءكم نبً هللا موسى بالمعجزات الواضحات الدالة على صدله، كالطوفان والجراد والمُمَّل 
ن العظٌم، ومع ذلن اتخذتم العجل معبوًدا، بعد ذهاب موسى إلى والضفادع، وؼٌر ذلن مما ذكره هللا فً المرآ

 مٌمات ربه، وأنتم متجاوزون حدود هللا.
بالحجج  (ٖ)ولل لهم لمد جاءكم موسى""أي  [،9ٕ{ ]البمرة : بِاْلبٌَِّنَاتِ }َولَمَْد َجاَءُكْم ُموَسى  لوله تعالى: 

 .(ٗ)الباهرات"
 .(٘)والعبلمات الواضحات" -لال الثعلبً:أي" بالدالالت البلبحات 
 .(ٙ)لال أبو السعود:" أي وباهلل لمد جاءكم موسى ملتبسا بالمعجزات الظاهرةِ" 
موسى باآلٌات البٌنات على أمره وصدله  -ٌا معشر ٌهود بنً إسرابٌل  -ولمد جاءكم  لال الطبري:" 

 .(ٔ)"وصحة نبوته 
                                                           

.ولال الهٌثمً، علً بن أبً 7ٓٗصٔعة مإسسة لرطبة، مصر،جم(، مسند أحمد، طب8٘٘هـ/ٕٔٗ(أخرجه: ابن حنبل، أحمد،تـ)ٔ)
لال: فً الصحٌح بعضه ورواه  ٖٕٙص٘هـ، ج7ٓٗٔم(، فً مجمع الزوابد ومنبع الفوابد،طبعة دار الرٌان، الماهرة،٘ٓٗٔهـ/8ٓ7بكر،تـ)

 الطبرانً وفٌه لٌث بن أبً سلٌم وهو مدلس وبمٌة رجاله ثمات.
بؤن الرسل ممطوع بنصرهم من هللا _سبحانه_ وعصمتهم من المتل بخبلؾ  -علٌهم الصبلة والسبلم-سل( الناظر لسٌرة األنبٌاء والرٕ)

ً فإن المرآن إذا لطع بالنصر عبر بلفظ الرسل كموله: َ لَِويٌّ  األنبٌاء ومن تتبع تعبٌر المرآن رأى عجبا ُ أَلَْؼِلبَنَّ أَنَا َوُرُسِلً إِنَّ ّللاَّ }َكتََب ّللاَّ
ٌِْهُم 7ٔٔ[، }َولَمَْد َسبَمَْت َكِلَمتُنَا ِلِعبَاِدنَا اْلُمْرَسِلٌَن{ ]الصافات : ٕٔلمجادلة : َعِزٌٌز{ ]ا [، وإذا جاء ذكر المتل عبر بلفظ النبٌٌن }ُضِربَْت َعلَ

ِ َوَحْبٍل ِمَن النَّاِس َوبَاُءوا بِؽََضٍب ِمَن  ٌَْن َما ثُِمفُوا إاِلَّ بَِحْبٍل ِمَن ّللاَّ لَّةُ أَ ِ الذِّ ٌِْهُم اْلَمْسَكنَةُ ذَِلَن بِؤَنَُّهْم َكانُوا ٌَْكفُُروَن بِآٌَاِت ّللاَّ ِ َوُضِربَْت َعلَ ّللاَّ
ٌِْر َحّكٍ ذَِلَن بَِما َعَصْوا َوَكانُوا ٌَْعتَُدوَن{ ]آل عمران :  ُ لَْوَل الَِّذٌَن لَالُوا إِ َٕٔٔوٌَْمتُلُوَن اأْلَْنبٌَِاَء بَِؽ َ فَِمٌٌر َونَْحُن أَْؼنٌَِاُء [، }لَمَْد َسِمَع ّللاَّ نَّ ّللاَّ

ٌِْر َحّكٍ َونَمُوُل ذُولُوا َعذَاَب اْلَحِرٌِك{ ]آل عمران :  ِ َولَتِْلِهُم 8َٔٔسنَْكتُُب َما لَالُوا َولَتْلَُهُم اأْلَْنبٌَِاَء بِؽَ [، }فَبَِما نَْمِضِهْم ِمٌثَالَُهْم َوُكْفِرِهْم بِآٌَاِت ّللاَّ
ٌَْها بُِكْفِرِهْم فبََل ٌُْإِمنُوَن إاِلَّ لَِلٌبًل{ ]الاأْلَْنبٌَِاَء بِ  ُ َعلَ ٌِْر َحّكٍ َولَْوِلِهْم لُلُوبُنَا ؼُْلٌؾ بَْل َطبََع ّللاَّ أن  –وعند هللا العلم  –[، والسبب ٘٘ٔنساء : ؽَ

}َكذَّبَْت لَْبلَُهْم لَْوُم نُوحٍ  عالى_ فً سورة ؼافر:رسول األمة األول ال ٌمتل أبداً وال بد من تمكٌنه ونصره فً الدنٌا فعبلً. ودلٌل ذلن لوله _ت
ٍة بَِرُسوِلِهْم ِلٌَؤُْخذُوهُ َوَجاَدلُوا بِاْلبَاِطِل ِلٌُْدِحُضوا بِهِ  ْت ُكلُّ أُمَّ ٌَْؾ َكاَن ِعمَاِب{ ]ؼافر :  َواأْلَْحَزاُب ِمْن بَْعِدِهْم َوَهمَّ [، ولوله ٘اْلَحكَّ فَؤََخْذتُُهْم فََك

ٌْهِ  __ فً سورة إبراهٌم _علٌه السبلم_:__جل ذكره ْم َربُُّهْم }َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا ِلُرُسِلِهْم لَنُْخِرَجنَُّكْم ِمْن أَْرِضنَا أَْو لَتَعُوُدنَّ فًِ ِملَّتِنَا فَؤَْوَحى إِلَ
ٌْنَاُهْم َوَمْن نََشاُء َوأَْهلَْكنَا اْلُمْسِرفٌَِن{ ]األنبٌاء : }ثُمَّ َصَدْلنَ [، ولوله فً سورة األنبٌاء:ٖٔلَنُْهِلَكنَّ الظَّاِلِمٌَن{ ]إبراهٌم :   [.9اهُُم اْلَوْعَد فَؤَْنَج

ه أما األنبٌاء الذٌن أرسلوا برسالة تجدٌدٌة لرسالة رسول األمة األول فإنهم لد ٌمتلون كرسل بنً إسرابٌل بعد موسى ، وهذا ما ٌحمل علٌ
ٌْنَا  لوله _تعالى_: ٌْنَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم اْلبٌَِّنَاِت َوأٌََّْدنَاهُ بُِروحِ }َولَمَْد آتَ سُِل َوآتَ ٌْنَا ِمْن بَْعِدِه بِالرُّ  اْلمُُدِس أَفَُكلََّما َجاَءكُْم َرسُوٌل بَِما ُموَسى اْلِكتَاَب َولَفَّ

[، وإذا كان األمر كذلن فإن من لدر هللا أن تكتمل عوامل النصر 87وَن{ ]البمرة : اَل تَْهَوى أَْنفُُسُكُم اْستَْكبَْرتُْم فَفَِرٌمًا َكذَّْبتُْم َوفَِرٌمًا تَْمتُلُ 
 والتمكٌن فً دعوة رسول األمة أكثر من النبً المجدد. وهللا تعالى أعلم.

 .ٕٕٗ/ٔ( فتح البٌان فً مماصد المرآن:ٖ)
 9ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٙ)
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جاء باألدلة الماطعة والبراهٌن الناصعة  لال المراؼً:" أي ومن عظٌم كفرانكم للنعم أن موسى لد 
 .(ٕ)على توحٌد ّللّا وعظٌم لدرته"

ٌْنا ُموسى تِْسَع آٌاٍت  لال البٌضاوي:"  "ٌعنً اآلٌات التسع المذكورة فً لوله تعالى: َولَمَْد آتَ
 .(ٖ)["ٔٓٔبٌَِّناٍت{]اإلسراء:

تعالى: }موسى{ ؛ ألن موسى نبٌهم؛  لال ابن عثٌمٌن:" الخطاب للٌهود؛ والدلٌل على أنه للٌهود لوله 
وهنا خاطبهم باعتبار الجنس ال باعتبار الشخص؛ إذ إن موسى لم ٌؤت هإالء الذٌن كانوا فً عهد الرسول 

 .(ٗ)ملسو هيلع هللا ىلص لكنه أتى بنً إسرابٌل الذٌن هإالء منهم"
 :(٘)[، وجهان9ٕ{ ]البمرة : بِاْلبٌَِّنَاتِ }َولَمَْد َجاَءُكْم ُموَسى  وذكروا فً لوله تعالى: 

 .(ٙ)أحدهما: ما فً األلواح من الحبلل والحرام. لاله ابن عباس
 .(8)، وابن عباس فً رواٌة عكرمة عنه(7)والثانً: اآلٌات التسع. لاله مماتل

العصا، وهً اآلٌات التسع: ، (9)[، "أي بالعبلمات الدالة على رسالته"9ٕبِاْلبٌَِّنَاِت{]البمرة:ولوله تعالى} 
والٌد، والسنون، ونمص الثمرات، والدم، والطوفان، والجراد، والممل، والضفادع، وفلك البحر.أو ؼٌرها مما 

 .(ٓٔ)كثر ولوعه من المعجزات الباهرات حجةً على بنً إسرابٌل فً كفرهم
در على أن ٌؤتً وإنما سماها هللا )بٌنات( لتبٌنها للناظرٌن إلٌها أنها معجزة ال ٌم لال اإلمام الطبري: " 

 .(ٔٔ)بها بشر، إال بتسخٌر هللا ذلن له، وإنما هً جمع )بٌنة(، مثل )طٌبة وطٌبات("
المراد بـ )ثُم( هاهنا: االستعظام لكفرهم مع ما رأوا من اآلٌات التً أتى بها موسى ": لال الواحدي 

 .(ٕٔ)"علٌه السبلم
 .(ٖٔ)ثم اتخذتم العجل من بعد موسى إلها"[، أي: "9ٕ{]البمرة:بَْعِدهِ ثُمَّ اتََّخْذتُُم اْلِعْجَل ِمْن لوله تعالى:} 
 .(ٗٔ):" أي من بعده، حٌن ؼاب عنكم فً المناجاة"ابن عطٌةلال  
 :(٘ٔ) [، على وجهٌن9ِٕمْن بَْعِدِه{]البمرة:واختلؾ فً )الهاء( فً لوله} 

 وفٌه وجهان من المعنى:تعود إلى }موسى{، أحدهما: أنها 
 .بعد مجًء موسىمن األول: 
وهذا لول  من بعد ذهابه، ألنهم اتخذوا العجل من بعد أن فارلهم موسى ماضٌا إلى ربه لموعده.الثانً: 

 .(7ٔ)، والثعلبً(ٙٔ)مماتل

                                                                                                                                                                                             
 . ٖ٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .7ٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .9ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .99ٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .٘ٔٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: ٘)
 .٘ٔٔ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
 .ٖٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: 7)
 .7٘ٔ/ٔ(:ص9ٕ7( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)8)
 .99ٕ/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن:( 9)
 .،  إال أنه عد بدل األخٌرٌن: السنٌن، والطوفان8ٖٓ/ ٔ، والبحر المحٌط:ٕٔٗ/ ٔانظر:تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٖ٘٘/ٕ(تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .8٘ٔ/ٖ( تفسٌر البسٌط للواحدي: ٕٔ)
 .ٖ٘٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .8ٓٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٗٔ)
 .9ٗ/ٔ، وتفسٌر البٌضاوي: ٖ٘٘/ٕالطبري: ( انظر: تفسٌر ٘ٔ)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٙٔ)
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:7ٔ)
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: جبتنً ل من بعد مجًء البٌنات، كما تمولوالثانً: أنها تعود إلى }اآلٌات{، والمعنى: ثم اتخذتم العج
 فكرهته، ٌعنً كرهت مجٌبن.

أبو حٌان:" الجمهور على إدؼام الذال فً التاء فً لوله: }ثُمَّ اتََّخْذتُُم اْلِعْجَل{، ولرأ ابن كثٌر  لال 
 .(ٔ)وحفص من السبعة : باإلظهار"

[،أي وأنتم" ضارون ألنفسكم بالمعصٌة واضعون العبادة فً 9ٕ} َوأَْنتُْم ظاِلُموَن{]البمرة:لوله تعالى: 
 .(ٕ)ؼٌر موضعها"

بن إسحاق: "ٌعنً لوله: }وأنتم ظالمون{، أي المنافمٌن الذٌن ٌظهرون بؤلسنتهم الطاعة لال دمحم  
 .(ٖ)وللوبهم مصرة على المعصٌة"

 :(ٗ)[، وجهان9ٕوفً لوله تعالى:} َوأَْنتُْم ظاِلُموَن{]البمرة:  
 األول: أنه حال، بمعنى اتخذتم العجل ظالمٌن بعبادته، أو باإلخبلل بآٌات هللا تعالى.

 لثانً: أنه اعتراض، بمعنى وأنتم لوم عادتكم الظلم.وا
ٌْنا والتنبٌه على أن طرٌمتهم مع   لال البٌضاوي: " ومساق اآلٌة أٌضاً إلبطال لولهم نُْإِمُن بِما أُْنِزَل َعلَ

 .(٘)الرسول طرٌمة أسبلفهم مع موسى علٌهما الصبلة والسبلم، ال لتكرٌر المصة وكذا ما بعدها"
جعل ذلن أٌضا داللة على داللة لولهم : )نإمن بما أنزل وفً اتصال اآلٌة بما لبلها ٌمول الراؼب:"  

علٌنا( فكؤنه لٌل : كٌؾ آمنتم به ولد أتاكم موسى باآلٌات البٌنات فما لبثتم أن عبدتم العجل ظلما ، وظلمهم 
ثم زٌادة فابدة ، وهً أن ذلن منكم بعد  اإلخبلل بآٌات هللا وبٌناته وتلمٌها بالكفران والكفر ، وفً تخصٌص

 .(ٙ)تدبر اآلٌات والتمكن من معرفتها ، واآلٌات"
 :الفوابد

من فوابد اآلٌة: إلامة البرهان على عناد الٌهود؛ ووجه ذلن أنه لد جاءهم موسى بالبٌنات، فاتخذوا  ٔ.
 ً  ..العجل إلها

ٕ  ً  ..مع أنهم هم الذٌن صنعوه . ومنها: سفاهة الٌهود، وؼباوتهم، التخاذهم العجل إلها
ومنها: أن الٌهود اؼتنموا فرصة ؼٌاب موسى مما ٌدل على هٌبتهم له؛ لموله تعالى: } من بعده {  ٖ.

 ٌعنً من بعد ذهاب موسى إلى مٌمات ربه..
 ومنها: أن الٌهود عبدوا العجل عن ظلم، ولٌس عن جهل؛ لموله تعالى:}وأنتم ظالمون{. ٗ.

 المرآن
ٌْنَ }َوإِْذ أَخَ  ٍة َواْسَمعُوا لَالُوا َسِمْعنَا َوَعَص ٌْنَاُكْم بِمُوه ا َوأُْشِربُوا ْذنَا ِمٌثَالَُكْم َوَرفَْعنَا فَْولَُكُم الطُّوَر ُخذُوا َما آتَ

 [1ٖ]البمرة :  ({1ٖفًِ لُلُوبِِهُم اْلِعْجَل بُِكْفِرِهْم لُْل بِئَْسَما ٌَأُْمُرُكْم بِِه إٌَِمانُُكْم إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنٌَِن )
 التفسٌر:

واذكروا حٌن أََخْذنا علٌكم عهًدا مإكًدا بمَبول ما جاءكم به موسى من التوراة، فنمضتم العهد، فرفعنا جبل 
، واسمعوا وأطٌعوا، وإال أسمطنا الجبل علٌكم، فملتم:  الطور فوق رإوسكم، وللنا لكم: خذوا ما آتٌناكم بجّدٍ

أٌها -عبادة العجل لد امتزجت بملوبكم بسبب تمادٌكم فً الكفر. لل لهم سمعنا لولن وعصٌنا أمرن؛ ألن 
لٌن بما أنزل هللا علٌكم.-الرسول  : لَبَُح ما ٌؤمركم به إٌمانكم من الكفر والضبلل، إن كنتم مصّدِ

                                                           
 .8ٙٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٔ)
 .9٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .7٘ٔ/ٔ(:ص9ٕ9( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .9ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .9ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 .ٕٔٙ/ ٔاألصفهانً:  تفسٌر الراؼب( ٙ)
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علٌكم [، " أي اذكروا ٌا بنً إِسرابٌل حٌن أَخذنا 9ٖلوله تعالى: }َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَالَُكْم{]البمرة:  
 .(ٔ)العهد المإكد على العمل بما فً التوراة"

 .(ٕ)[، أي:" ورفعنا فولكم جبل الطور"9ٖلوله تعالى:} َوَرفَْعنَا فَْولَُكُم الطُّوَر{]البمرة:  
ةٍ{]البمرة:   ٌْناُكْم بِمُوَّ [، " أي للنا لهم: خذوا ما أمرتم به فً التوراة 9ٖلوله تعالى: } ُخذُوا َما آتَ
 .(ٖ)بجد"

 .(ٗ)لال الصابونً:" أي بعزٍم وحزم وإالّ طرحنا الجبل فولكم"  
 .(٘)[، "أي استجٌبوا وأطٌعوا"9ٖلوله تعالى:} َواْسَمعُوا{]البمرة:  
 .(ٙ)لال البٌضاوي: أي:" سماع طاعة"  

 .(7)لال الصابون:" أي سماع طاعة ولبول"
الّطاعة واإلجابة ومنه لولهم: سمع هللا لمن لال الثعلبً:" سمٌت الطاعة سمعا على المجاز، ألنّه سبب  

 :(8)حمده أي أجابه، ولال الشاعر
 دعوُت هللاَ حتى ِخفُت أن ال        ٌكوَن هللاُ ٌَْسَمُع ما ألوُل 

 .(9)أي ٌجب" 
ٌْنَا{]البمرة:  ٌْنا أمرن"9ٖلوله تعالى:}لَالُوا َسِمْعنَا َوَعَص  .(ٓٔ)[،أي:" لالُوا: َسِمْعنا لولن َوَعَص

 .(ٔٔ)أي: فهمنا لولن ولم نؤتمر لن" لال الراؼب:"
 .(ٕٔ)لال إسماعٌل بن أبً خالد:" ٌمول: لد سمعنا ما تمول وعصٌنان" 
ٌْنَا{]البمرة:   :(ٖٔ)[، وجهٌن9ٖوذكر أهل المعانً فً لوله تعالى: } لالُوا َسِمْعنَا َوَعَص

ٌْنا أمرن. وهو   المشهور.األول: أن معناه: لالُوا َسِمْعنا لولن. َوَعَص
 .(ٗٔ)والثانً: سمعنا باآلذان وعصٌنا بالملوب. لاله الحسن

ومعنى }َواْسَمعُوا{، أي: أطٌعوا، ولٌس معناه األمر بإدران المول فمط، وإنما المراد اعلموا   
 :(ٙٔ)، أي لبل وأجاب، لال الشاعر(٘ٔ)بما سمعتم والتزموه، ومنه لولهم : "سمع هللا لمن حمده"

 أال        ٌكون هللا ٌسمع ما ألول دعوت هللا حتى خفت
 .(ٔ)فموله )ٌسمع هللا ما ألول(، أي: ٌمبل ما ألول  

                                                           
 .7ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .7ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .9ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .7ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .9ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 .7ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 7)
، وببل نسبة فً "تفسٌر ٕٗٔ)مادة: سمع(، و"نوادر أبً زٌد" ص  7ٕٕ/ ٔٔ(البٌت، لشمٌر بن الحارث الضبً، فً "تاج العروس" 8)

 .9ٕ٘ٓ/ ٗو"لسان العرب"  ٖٗٓٔ/ ٔالثعلبً" 
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:9)
 .9ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 .ٕ٘ٗ( المفردات:ٔٔ)
 .7ٙٔ/ٔ(:ص9ٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 ى هامش المخطوط، كما لال المحمك.. والمعنى الثانً مكتوب علٖٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)
 ولم ٌنسبه. 8ٖٓ/ ٔ، وذكره أبو حٌان فً البحر المحٌط: 7ٙٔ/ ٔ(ذكره فً الواحدي فً الوسٌط" ٗٔ)
( لال الخطابً: "لول)ال ٌسمع( معناه: ال ٌجاب، ومن هذا لول المصلً)سمع هللا لمن حمده(، ٌرٌد استجاب هللا دعاء من ٘ٔ)

 (.ٓٙٔ/ٕومعه معالم السنن: حمده.)مختصر سنن أبً داود،
 ، ٗ٘ٔ/ٔ، والزاهر: ٕٗٔ( البٌت لُشمٌر بن الحارث، انظر: النوادر: ٙٔ)
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 : (ٕ)ولال الراجز
 السمع والطاعة والتسلٌم        خٌر وأعفى لبنً تمٌم

لوله: )السمع(، لبول ما ٌسمع، و)الطاعة( لما ٌإمر، فكذلن معنى لوله : )واسمعوا(، البلوا ما سمعتم 
 .(ٖ)واعملوا به

ٌْنَا{]البمرة:     :(ٗ)[، على وجهٌن9ٖواختلؾ المفسرون فً لوله تعالى} َسِمْعنَا َوَعَص
 .(٘)أحدهما: أنه صدر منهم هذا اللفظ حمٌمة باللسان نطما. وهذا لول الجمهور

 .(7)اعترفوا بؤنهم لالوا هذا المول" (ٙ)لال الرازي:" األكثرون من المفسرٌن  
ٌمولوا هذا بؤلسنتهم، ولكن لما سمعوا األمر وتلموه بالعصٌان نسب ذلن عنهم إلى المول والثانً: إنّهم لم 

 :(8)أتساعا، ومنه لول الشاعر
ٌَْطِل      ٌَمُْلَن للرابِد أْعَشْبَت اْنِزلِ   وَمْنَهٍل ِذبَّانُه فً َؼ

 : (9) أي أنهم فعلوا فعبل لام ممام المول، فٌكون مجازا، ومن ذلن لول الشاعر  
ٌْدا لَْد َمؤلَْت بَْطنً            اْمتؤَلَ الَحْوُض َولاَل لَْطنًِ  َمْهبل ُرَو

 :(ٓٔ)ولال امرإ المٌس
 نواِعُم ٌُتْبعَن الهوى ُسبَُل الرَدى       ٌملن ألهل الِحلم ُضبلًّ بَتْضبلل 

 .(ٔٔ)لالوا: المعنى: ٌُضللن ذا الحلم، ولٌس الؽرض حكاٌة لولهن
بز أن ٌكون المعنى سمعوه فتلموه بالعصٌان، فعبر عن ذلن بالمول وإن لم لال أبو مسلم: "وجا  

 .(ٕٔ) ["ٔٔ[، وكموله: }لالتا أتٌنا طابعٌن{ ]فصلت: 77ٌٔمولوه كموله تعالى: }أن ٌمول له كن فٌكون{]البمرة: 
والراجح هو المول األول، ألن المول بالمجاز، هو صرؾ الكبلم عن ظاهره بؽٌر الدلٌل،   
 ال ٌجوز. وهللا أعلم.وهذا  
لال الرازي: " إن إظبلل الجبل الشن أنه من أعظم المخوفات ومع ذلن فمد أصروا على   

 .(ٔ)كفرهم وصرحوا بمولهم }سمعنا وعصٌنا{ وهذا ٌدل على أن التخوٌؾ وإن عظم ال ٌوجب االنمٌاد"
                                                                                                                                                                                             

مَّ الدَُّعاَء إِذَا َولَّْوا ُمْدبِِرٌَن{ ]الروم :  ( لال الخطابً: وعلى هذا المعنى ٌتؤول لوله تعالى:ٔ) ٌد [، ٌرٕ٘}فَإِنََّن اَل تُْسِمُع اْلَمْوتَى َواَل تُْسِمُع الصُّ
 الكفار: أي انن ال تمدر أن تهدٌهم وتوفمهم لمبول الحك، ولد كانوا ٌسمعون كبلم هللا بآذانهم إذا تلً علٌهم إال انهم إذا لم ٌمبلوه، -وهللا أعلم-

 (. ٕٖٗ/ٔصاروا كؤنهم لم ٌسمعوه، كما لال الشاعر: أصم عما ساءه سمٌع".)ؼرٌب الحدٌث: 
ٌدعى جبٌر بن الضحان ، ومن خبره أن عبد هللا بن عمرو بن ؼٌبلن الثمفً والً البصرة فً سنة  (لابلة رجل من ضبة ، من بنً ضرارٕ)

، خطب على منبرها فحصبه جبٌر هذا ، فؤمر به عبد هللا بن عمرو فمطعت ٌده . فمال الرجز . ورفعوا األمر إلى معاوٌة فعزله )تارٌخ  ٘٘
 ( .7ٙٔ:  ٙالطبري 

 .7ٖ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗ)
واستحسنه أبو حٌان لال: ألنا ال نصٌر إلى التؤوٌل مع إمكان حمل الشًء على  8ٖٓ/ ٔ(بنحوه عن ابن عباس كما فً "البحر المحٌط" ٘)

لى أنهم لالوا )سمعنا( لما أطل أن المفسرٌن اتفموا ع 7ٙٔ/ ٔظاهره ال سٌما إذا لم ٌمم دلٌل على خبلفه اهـ. وحكى الواحدي فً "الوسٌط" 
ا كشؾ عنهم لالوا )عصٌنا(.  الجبل فولهم، فلمَّ

عن الٌهود الذٌن أخذ مٌثالهم أن ٌعملوا بما فً التوراة ، وأن  -( وبه لال اإلمام الطبري: " وأما لوله : )لالوا سمعنا( ، فإنه خبر من هللا ٙ)
 (.7ٕ٘/ٌٕل لهم ذلن : سمعنا لولن ، وعصٌنا أمرن".) تفسٌر الطبري: أنهم لالوا حٌن ل -ٌطٌعوا هللا فٌما ٌسمعون منها 

 .ٗٓٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: 7)
/ ٘، "اللسان" 8ٕٗٗ/ ٖ، وذكر الشطر اآلخر منه "تهذٌب اللؽة" 9ٕ٘/ 7و  ٖٗٔ/ ٖ(البٌت ألبً النجم الِعْجلً. ٌنظر: "الحٌوان" 8)

 ببل نسبة. والؽٌطل: شجر ملتؾ أو عشب ملتؾ. ٖٕٙ/ ٔ، وذكره الثعلبً فً "تفسٌره" ٖٖٕ/ ٕ، "التاج" 9ٕ٘ٔ
؛ ٔ٘ٔ؛ وجواهر األدب صٔٔٔ؛ وتخلٌص الشواهد ص9ٖٓ/ ٕ؛ وأمالً المرتضى ٖٗ، 7٘(الرجز ببل نسبة فً إصبلح المنطك ص9)

؛ وكتاب البلمات ٕ٘ٔ/ ٖ، ٖٔٔ/ ٕ، 8ٕ/ ٔ؛ وشرح المفصل 7٘ٗ؛ وسمط الآللً صٕٖٙ؛ ورصؾ المبانً صٖٕ/ ٔوالخصابص 
 .ٖٔٙ/ ٔ؛ والمماصد النحوٌة 89ٔ"لطن"؛ ومجالس ثعلب ص ٖٗٗ/ ٖٔ"لطط"،  8ٕٖ/ 7؛ ولسان العرب ٓٗٔص

 .ٕٙٔ( دٌوانه:ٓٔ)
 .ٓٙٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٔٔ)
 .ٗٓٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: ٕٔ)
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[، "أي خالط حبُّه للوبهم، وتؽلؽل 9ٖالبمرة:لوله تعالى:}َوأُْشِربُوا فًِ لُلُوبِِهُم اْلِعْجَل بُِكْفِرِهْم{]  
 .(ٕ)فً سوٌدابها بسبب كفرهم"

لال البٌضاوي:أي:" تداخلهم حبه ورسخ فً للوبهم صورته، لفرط شؽفهم به، كما ٌتداخل   
واختلؾ أهل العلم فً لوله تعالى:}َوأُْشِربُوا فًِ لُلُوبِِهُم   .(ٖ)الصبػ الثوب، والشراب أعماق البدن"

 :(ٗ)[، على وجهٌن9َٖل بُِكْفِرِهْم{]البمرة:اْلِعجْ 
أحدهما: أن معناه: وأشربوا فً للوبهم حب العجل، فموله تعالى: }َوأُْشِربُوا فًِ لُلُوبِِهُم{، أي: حل فٌها 

 . (٘)محل الشرب ولبلوه، ٌمال: ثوب مشرب أي: مصبوغ
، (9)وذهب إلً الفراء، (8)، والربٌع(7)، وأبً العالٌة(ٙ)وهذا لول الجمهور: كمتادة  

، (٘ٔ)، وابن الجوزي(ٗٔ)، والواحدي(ٖٔ)، والطبري(ٕٔ)، وأبو عبٌدة(ٔٔ)، وابن لتٌبة(ٓٔ)والزجاج
، (ٕٔ)، والسمٌن الحلبً(ٕٓ)، والمرطبً(9ٔ)، وابن عطٌة(8ٔ)، والرازي(7ٔ)، واالبٌضاوي(ٙٔ)والزمخشري

 وؼٌرههم
، وسعٌد بن (ٕٕ)العجل. لاله علً بن أبً طالبوالثانً: أن المعنى: أنهم سموا الماء الذي ذري فٌه سحالة 

 .(ٕٗ)، والسدي(ٖٕ)جبٌر
، أي: أشربوا فً للوبهم حب العجل، ومن لال إن (ٔ)من مجاز الحذؾ (ٕ٘)لال الحافظ ابن حجر: "وهو

فلم ٌعرؾ كبلم العرب؛ ألنها ال تمول فً الماء أشرب فبلن فً  (ٕ)العجل أحرق ثم ذري فً الماء فشربوه
 .(ٖ)للبه"

                                                                                                                                                                                             
 .ٗٓٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .7ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .9ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .8ٖ٘-7ٖ٘/ٕالطبري: ( انظر: تفسٌر ٗ)
. واإلشراب: ٖ٘ٓ/ٔ، ولال السمٌن الحلبً فً الدر المصون: 7ٓ/ٔ، أنوار التنزٌل للبٌضاوي: 97ٕ/ٔ( انظر: الكشاؾ للزمخشري: ٘)

بػ مخالطة المابع بالجامد ثم اتسع فٌه حتى لٌل فً األلوان نحو: أشرب بٌاضه حمرة، والمعنى: أنهم َداَخلَهم حب عبادته كما داخل الص
 الثوب. 

 .7ٙٔ/ٔ(:ص9ٖٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .7ٙٔ/ٔ(:ص9ٖ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)7)
 .7ٙٔ/ٔ(:ص9ٖٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)8)
 .ٔٙ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 9)
 .7٘ٔ/ٔ(انظر:معانً المرآن: ٓٔ)
 .8٘(انظر: تفسٌر ؼرٌب المرآن: ٔٔ)
 .7ٗ/ٔ(انظر: مجاز المرآن: ٕٔ)
 .8ٖ٘-7ٖ٘/ٕ(انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .7ٙٔ/ٔ(انظر: الوسٌط: ٗٔ)
 ٙٔٔ-٘ٔٔ/ٔ(انظر: زاد المسٌر: ٘ٔ)
 .97ٕ/ٔ(انظر: الكشاؾ: ٙٔ)
 .9ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 7ٔ)
 .ٗٓٙ/ٖ(انظر:مفاتٌح الؽٌب: 8ٔ)
 .9ٕ٘/ٔ(انظر: المحرر الوجٌز: 9ٔ)
 .ٕٖ/ٕ(انظر: تفسٌر المرطبً: ٕٓ)
 .ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/ٔ(انظر:الدر المصون: ٕٔ)
 .7ٙٔ/ٔ(:ص9ٖٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٕ)
 .7ٙٔ/ٔ(:ص9ٖٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٕ)
 .7ٙٔ/ٔ(:ص9ٖٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٗ)
 ( أي لوله تعالى: }َوأُْشِربُوا فًِ لُلُوبِِهُم{.ٕ٘)
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هو المول األول، وهو لول الجمهور، وأن لوله تعالى}َوأُْشِربُوا فًِ  -وهللا أعلم-والراجح  
 ، أي: أشربوا فً للوبهم حب العجل.(ٗ)لُلُوبِِهُم{، من مجاز الحذؾ

فٌمال منه : أشرب للب فبلن حب كذا، بمعنى سمً ذلن حتى ؼلب علٌه وخالط للبه، كما لال   
 : (٘)زهٌر

 حب داخل      والحب ٌُْشَربُه فإاُدن داء فصحوت عنها بعد 
فالشاعر ترن ذكر )الحب( اكتفاء بفهم السامع لمعنى الكبلم، إذ كان معلوما أن العجل ال   

ٌُشِرب الملب، وأن الذي ٌشرب الملب منه حبه، كما لال جل ثناإه : }َواْسؤَْلُهْم َعِن اْلمَْرٌَِة الَّتًِ َكانَْت َحاِضَرةَ 
ًعا َوٌَْوَم اَل ٌَْسبِتُوَن اَل تَؤْتٌِِهْم اْلبَْحِر إِ  َكَذِلَن نَْبلُوُهْم بَِما َكانُوا ْذ ٌَْعُدوَن فًِ السَّْبِت إِْذ تَؤْتٌِِهْم ِحٌتَانُُهْم ٌَْوَم َسْبتِِهْم ُشرَّ

ْلبَْلنَا فٌَِها َوإِنَّا لََصاِدلُوَن{ ]ٌوسؾ : [، }َواْسؤَِل اْلمَْرٌَةَ الَّتًِ ُكنَّا فٌَِها َواْلِعٌَر الَّتًِ أَ ٌَْٖٙٔفُسمُوَن{ ]األعراؾ : 
 : (ٙ)[، وكما لال طرفة بن العبد8ٕ

 أال إننً ُسمٌِّت أسود حالكا       أال بََجِلً من الشراب أال بََجل 
ٌعنً بذلن ُسّما أسود، فاكتفى بذكر )أسود(، عن ذكر )السم(، لمعرفة السامع معنى ما أراد   

 بموله : سمٌت أسود. وٌروى : 
 (7)أال إننً سمٌت أسود سالخا 

ولد تمول العرب : " إذا سرن أن تنظر إلى السخاء فانظر إلى هرم، أو إلى حاتم "، فتجتزئ   
 (8)ن معروفا بشجاعة أو سخاء أو ما أشبه ذلن من الصفات، ومنه لول الشاعربذكر االسم من ذكر فعله، إذا كا

 :  (8)الشاعر
                                                                                                                                                                                             

، وكتاب الطراز لٌحٌى بن حمزة ٔٔعز بن عبد السبلم: ( أي: حذؾ المضاؾ، انظر: اإلشارة إلى اإلٌجاز فً بعض أنواع المجاز للٔ)
، وحذؾ المضاؾ هنا لداللة الكبلم علٌه ألن الملوب ال ٌصح وصفها بتشرب العجل على الحمٌمة، انظر: تلخٌص ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٕالعلوي: 

 . 7البٌان فً مجازات المرآن للشرٌؾ الرضً: 
ج، وهو لول ضعٌؾ، وهو من اإلسرابٌلٌات الصرٌحة، انظر: تفسٌر ابن أبً ( نسب هذا المول إلى سعٌد بن جبٌر والسدي وابن جرٌٕ)

 وؼٌرهما.  8ٖ٘-7ٖ٘/ٕوجامع البٌان للطبري:  8ٖٕ/ٔحاتم: 
 .9ٙٗ/ٙ(الفتح: ٖ)
، وكتاب الطراز لٌحٌى بن حمزة ٔٔ( أي: حذؾ المضاؾ، انظر: اإلشارة إلى اإلٌجاز فً بعض أنواع المجاز للعز بن عبد السبلم: ٗ)

، وحذؾ المضاؾ هنا لداللة الكبلم علٌه ألن الملوب ال ٌصح وصفها بتشرب العجل على الحمٌمة، انظر: تلخٌص ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٕلوي: الع
 . 7البٌان فً مجازات المرآن للشرٌؾ الرضً: 

على ذلن ، فإنه لال ، وهو هنان " تشربه " بضم التاء وسكون الشٌن وكسر الراء ونصب " فإادن " ، وشرحه فٌه دلٌل  9ٖٖ(دٌوانه : ٘)
: " تدخله " ولال : " تشربه " تلزمه ولكن استدالل الطبري ، كما ترى ٌدل على ضبطه مبنٌا للمجهول ، ورفع " فإادن " . وحب داخل ، 

 وداء داخل : لد خالط الجوؾ فؤدخل الفساد على العمل والبدن .
، واللسان )سود( . واختلؾ فٌما أراد بموله : " أسود " . لٌل : الماء ،  8ٖ)أشعار الستة الجاهلٌٌن( ، ونوادر أبً زٌد :  ٖٖٗ(دٌوانه : ٙ)

.  ولٌل : المنٌة والموت . لال أبو زٌد فً نوادره : " ٌمال ما سمانً فبلن من سوٌد لطرة ، )سوٌد : بالتصؽٌر( هو الماء ، ٌدعى األسود "
واستدل بالبٌت . والصواب فً ذلن أن ٌمال كما لال الطبري ، وٌعنً به : سوء ما لمى من هم وشماء حالن فً حب صاحبته الحنظلٌة ، 

 التً ذكرها فً شعره هذا لبل البٌت : 
 فمل لخٌال الحنظلٌة ٌنملب      إلٌها ، فإنً واصل حبل من وصل

 كل ما بعده جللأال إنما أبكى لٌوم لمٌته      بجرثم لاس ، 
 ال كذاب وال علل -إذا جاء ما ال بد منه فمرحبا      به حٌن ٌؤتً 

 أال إننً . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولوله : " بجل " ، أي وٌروى : " أال بجلى من الحٌاة " ، وهً أجود . . ورواٌة الدٌوان واللسان : )أال إننً شربت( ، والتً هنا أجود . 

 (.9ٖ٘/ٕحسبً ما سمٌت منن ومن الحٌاة .)تفسٌر الطبري: 
 (السالخ من الحٌات : األسود الشدٌد السواد ، وهو ألتل ما ٌكون إذا سلخ جلده فً إبانه من كل عام .7)
 - ٔٙ:  ٔ. انظر: معانً المرآن للفراء ( البٌت لهرم بن سنان ، صاحب زهٌر بن أبً سلمى ، وحاتم : هو الطابً الذي ال ٌخفى له ذكر 8)

، واللسان )ؼزا( ، ونسبه لجمٌل ، وال أظنه إال أخطؤ ، لذكر جمٌل فً البٌت ، ولمشابهته لمول جمٌل : ٌمولون  7ٙ،، ومجالس ثعلب : ٕٙ
 : 

 جاهد ٌا جمٌل بؽزوة!      وأي جهاد ؼٌرهن أرٌد؟
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 (ٔ)ٌمولون جاهد ٌا جمٌل بؽزوة         وإن جهادا طٌا ولتالها
[، " أي لل لهم على سبٌل التهكم بهم 9ٖلوله تعالى: }لُْل بِبَْسَما ٌَؤُْمُرُكْم بِِه إٌَِمانُُكْم{]البمرة:  

 .(ٕ)ذي ٌؤمركم بعبادة العجل"ببس هذا اإِلٌمان ال
لال الرازي:"المراد "ببسما ٌؤمركم به إٌمانكم بالتوراة، ألنه لٌس فً التوراة عبادة العجل   

[، وكذلن إضافة 87}أََصبَلتَُن تَؤُْمُرَن..{ ]هود :  وإضافة األمر إلى إٌمانهم تهكم كما لال فً لصة شعٌب:
منه األمر والنهً، لكن الداعً إلى الفعل لد ٌشبه باآلمر كموله اإلٌمان إلٌهم، واإلٌمان عرض وال ٌصح 

ٌَْن ِمَن اْلِكتَاِب.. { ]العنكبوت :  ًَ إِلَ  .(ٖ)["٘ٗتعالى: }اتُْل َما أُوِح
لال الواحدي:" فببس اإلٌمان إٌماٌن ٌؤمر بالُكْفر، وهذا تكذٌب لهم؛ ألنهم كانوا ٌزعمون أنهم   

نَا{، فكذّبهم هللا عز وجل، وعٌَّرهم بعبادة العجل، وذلن أّن مإمنون، وذلن أنهم لالوا: }نُإْ  ٌْ ِمُن بَِما أُْنِزَل َعلَ
 .(ٗ)آباءهم ادعوا اإلٌمان ثم عبدوا العجل"

لال المراؼً:أي:" فببس هذا اإلٌمان الذي ٌؤمر بهذه األعمال التً أنتم تفعلونها كعبادة العجل ولتل  
ال تمبل منكم ، بل ٌجب المطع بعدم وجودها ، بدلٌل ما ٌصدر عنكم من األنبٌاء ونمض المٌثاق ، فهذه دعوى 

 .(٘)األعمال التً ٌستحٌل أن تكون أثرا لئلٌمان"
 .(ٙ)[، " أي إِن كنتم تزعمون اإِلٌمان"9ٖلوله تعالى:}إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن{]البمرة:  
 .(7)ر بعبادة العجل"والمعنى: لستم بمإمنٌن ألن اإِلٌمان ال ٌؤم لال الصابونً:"  
 .(8)لال الرازي:" المراد التشكٌن فً إٌمانهم والمدح فً صحة دعواهم"  
لال الماسمً:" لدح فً صحة دعواهم. فإن اإلٌمان إنما ٌؤمر بعباده هللا وحده ال بشركة العبادة لما هو  

عاملٌن، فٌما ذكر من المول فً ؼاٌة الببلدة. فهو ؼاٌة االستهزاء، وحاصل الكبلم: إن كنتم مإمنٌن بها 
والعمل، بما فٌها، فببسما ٌؤمركم به إٌمانكم بها. وإذ ال ٌسوغ اإلٌمان بها مثل تلن المبابح فلستم بمإمنٌن بها 

 .(9)لطعا. فجواب الشرط محذوؾ، كما ترى، لداللة ما سبك علٌه"
از وسعة العربٌة؛ ألن اإلٌمان ال ٌؤُمر، وهو لال الواحدي: ولوله تعالى: }ٌَؤُْمُرُكْم بِِه إٌَِمانُُكْم{من المج 

بَلةَ تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر{ ]العنكبوت:  [، وكما تمول فً الكبلم: ببسما ٌؤمرن العمل ٘ٗكموله: }إِنَّ الصَّ
 .(ٓٔ)م العجل"بشتم الناِس، معناه: إِن كْنَت عالبًل لم تشتمهم، كذلن المعنى فً اآلٌة: لو كنتم مإمنٌن ما عبدت

و)السَّْمُع(: لّوة فً األذن به ٌدرن األصوات، وفعله ٌمال له السَّْمُع أٌضا، ولد سمع   
 .(ٔٔ)سمعا"
)السمع( لمعنٌٌن مختلفٌن؛ وهى نكتة لؽوٌة داللٌة تحل ومن جمالٌات األسلوب المرآنً، استخدام كلمة  

[، ولد ٕٔا َكالَِّذٌَن لالُوا َسِمْعنا َوُهْم ال ٌَْسَمعُوَن{]األنفال: كثٌرا من اإلشكالٌات؛ كما فً لوله تعالى: }َوال تَُكونُو
 ذكر الراؼب المعنٌٌن، وهما:

                                                                                                                                                                                             
 ، وٌرٌد األول : وإن الجهاد جهاد طٌا ولتالها ، فحذؾ واجتزأ . ولكن البٌت من شعر آخر ، لم أهتد إلٌه بعد البحث

 .9ٖ٘-8ٖ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .7ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 . ٘ٓٙ/ٖ( مفاٌح الؽٌب: ٖ)
 .ٕٙٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .7ٕٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .7ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .7ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 7)
 . ٘ٓٙ/ٌٖح الؽٌب: ( مفا8)
 .ٖٖ٘/ٔ( محاسن التؤوٌل: 9)
 .ٖٙٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .ٕ٘ٗالمفردات فً ؼرٌب المرآن للراؼب األصفهانً: (ٔٔ)
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ُ َعلى لُلُوبِِهْم َوَعلى َسْمِعِهْم{ ]البمرة:  [، أي 7األول:التعبٌر بالسّمع عن )األذن(، ومنه لوله تعالى:}َختََم ّللاَّ
المصدر، كما ُعبِّر عن فعل السََّماعِ فً لوله تعالى: }إِنَُّهْم َعِن على آذانهم فبل ٌسمعون، ولد ٌكون الممصود 

 [.7ٖ[، ولال تعالى:}أَْو أَْلمَى السَّْمَع َوُهَو َشِهٌٌد{]ق: ٕٕٔالسَّْمعِ لََمْعُزولُوَن{]الشعراء: 
ٌِْهْم آٌاتُنا لالُوا  لَْد َسِمْعنا لَْو نَشاُء لَمُْلنا{ والثانً: التعبٌر بالسمع عن )الفهم(، لال تعالى: }َوإِذا تُتْلى َعلَ

ٌْنا{]النساء:ٖٔ]األنفال:  [، أي: فهمنا لولن ولم نؤتمر لن، وكذلن لوله: ٙٗ[، ولوله تعالى:}َسِمْعنا َوَعَص
 .(ٔ) [، أي: فهمنا وامتثلنا8ٕ٘}َسِمْعنا َوأََطْعنا {]البمرة:

 .:الفوابد
 من فوابد اآلٌة: أن هللا تعالى أخذ المٌثاق على بنً إسرابٌل باإلٌمان؛ لموله تعالى: } وإذ أخذنا ٔ.

 ..مٌثالكم... { إلخ
 ..ومنها: أن بنً إسرابٌل ما آمنوا إال عن كره؛ ألنهم لم ٌإمنوا إال حٌن رفع فولهم الطورٕ.
 ..ومنها: بٌان لدرة هللا عّز وجلّ  ٖ.
ومنها: أن أمر الكون كله بٌد هللا عّز وجّل، وأنه سبحانه وتعالى لادر على خرق العادات؛ لموله  ٗ.

 ..تعالى: } ورفعنا فولكم الطور
 {. ومنها: وجوب تلمً شرٌعة هللا بالموة دون الكسل والفتور، لموله تعالى: } خذوا ما آتٌناكم بموة ٘.
تعالى: } لالوا سمعنا وعصٌنا {؛ وهذا أبلػ ما ٌكون فً العتّو؛ ومنها: بٌان عتّو بنً إسرابٌل؛ لموله  ٙ.

 ألنه كان ٌمكن أن ٌكون العصٌان عن جهل؛ لكنهم لالوا: } سمعنا وعصٌنا {..
ومنها: أن السمع نوعان: سمع استجابة، وسمع إدران؛ مثال األول: } خذوا ما آتٌناكم بموة واسمعوا  7.

 {؛ ومثال الثانً:}سمعنا وعصٌنا{
ً ال ٌؤمره إٌمانه بالمعاصً؛ لموله تعالى: } إن كنتم مإمنٌن{ ٌعنً إن كنتم  8. ومنها: أن المإمن حما

 ً  ..مإمنٌن حماً ما اتخذتم العجل إلها
ومنها: أن الشر ال ٌسنده هللا تعالى إلى نفسه؛ بل ٌذكره بصٌؽة المبنً لما لم ٌُسمَّ فاعله؛ لموله تعالى:  9.

ولهذا نظٌر من المرآن، كموله تعالى: }وأنَّا ال ندري أشر أرٌد بمن فً األرض أم  } وأشربوا فً للوبهم {؛
؛ فالشر فً المفعول. ال فً  (ٔ)[ ؛ والنبً  ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: "والشر لٌس إلٌن"ٓٔأراد بهم ربهم رشداً{ ]الجن: 

الفعل؛ الخٌر والشر كل من خْلك هللا عّز وجّل؛ لكن الشر بالنسبة إلٌجاد هللا له هو خٌر، ولٌس بشر؛ ألن هللا 
سبحانه وتعالى ما أوجده إال لحكمة بالؽة، وؼاٌة محمودة . وإن كان شراً . لكن الشر فً المفعوالت. أي 

لٌس بشر؛ أرأٌت الرجل ٌكوي ابنه بالنار . والنار مإلمة محرلة . لكنه ٌرٌد  المخلولات؛ وأما نفس الفعل فهو
أن ٌُشفى . فهذا المفعول الوالع من الفاعل شر مإلم محرق لكن ؼاٌته محمودة . وهو شفاء الولد؛ فٌكون خٌراً 

 باعتبار ؼاٌته..
لما ٌكرهه هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: ومن فوابد اآلٌة: أن هللا تعالى لد ٌبتلً العبد، فٌمؤل للبه حباً  ٓٔ.

 }وأشربوا فً للوبهم العجل{.
ومنها: أن اإلٌمان الحمٌمً ال ٌحمل صاحبه إال على طاعة هللا؛ لموله تعالى:}لل ببسما ٌؤمركم به  ٔٔ.

 إٌمانكم إن كنتم مإمنٌن{.
 المرآن

ِ َخا ({ 1ِٗلَصةً ِمْن ُدوِن النهاِس فَتََمنهُوا اْلَمْوَت إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن )}لُْل إِْن َكانَْت لَُكُم الدهاُر اْْلِخَرةُ ِعْنَد َّللاه
 [1ٗ]البمرة : 

 التفسٌر:

                                                           
 .)بتصرؾ بسٌط(.7ٕٗ-ٕ٘ٗالمفردات فً ؼرٌب المرآن للراؼب األصفهانً: ( ٔ)

 .ٖٗٓسبك تخرٌجه ص (ٔ)
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للٌهود الذٌن ٌدَّعون أن الجنة خاصة بهم؛ لزعمهم أنهم أولٌاء هللا من دون الناس،  -أٌها الرسول-لل 
ذبٌن منكم أو من ؼٌركم بالموت، إن كنتم صادلٌن وأنهم أبناإه وأحباإه: إن كان األمر كذلن فاْدُعوا على الكا

 فً دعواكم هذه.
فً سبب نزول اآلٌة: لال هللا تعالى للٌهود: }إن كانت لكم الدار اآلخرة عند هللا خالصة من دون الناس 
 فتمنوا الموت{، فلم ٌفعلوا حٌث لالوا:}لن ٌدخل الجنة إال من كان هودا أو نصارى{، ولالوا: }نحن أبناء هللا

 .(ٕ). وروي عن لتادة والربٌع بن أنس نحو ذلن(ٔ)وأحباإه{، فمال هللا لهم ذلن"
ِ َخاِلَصةً{]البمرة:  [، أي" لل ٌا دمحم: إن كان نعٌم 9ٗلوله تعالى: }لُْل إِْن َكانَْت لَُكُم الدَّاُر اآْلِخَرةُ ِعْنَد ّللاَّ

 خاصة. (ٖ)الدار اآلخرة ولذاتها لكم ٌا معشر الٌهود عند هللا"
 .(ٗ)لال الصابونً:" أي لل لهم ٌا دمحم إِن كانت الجنة لكم خاصة كما زعمتم" 

لال السعدي:" ٌعنً الجنة،كما زعمتم، أنه لن ٌدخل الجنة إال من كان هودا أو نصارى، وأن النار لن 
 .(٘)تمسهم إال أٌاما معدودة"

والمعنى: إن كان لكم نعٌمها وحظوتها وخٌرها فذلن أمر لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌوبخهم،  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٙ)ٌمتضً حرصكم على الوصول إلٌها"

 :(7)[، على لولٌن9ٗواختلؾ فً لوله تعالى:}َخاِلَصةً{]البمرة: 
 .(8)األول: معناه: صافٌة. كما ٌمال : خلص لً فبلن،  بمعنى صار لً وحدي وصفا لً. لاله الطبري

، ومنه لوله تعالى: } َخاِلَصةٌ (ٓٔ)، واختاره الثعلبً(9)ابن عباس والثانً: معناه: خاصة، لاله
[، ولوله:} َخاِلَصةً لََن ِمْن ُدوِن اْلُمْإِمنٌَِن ٕٖ[، ولوله:} َخاِلَصةً ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{]األعراؾ:9ِٖٔلذُُكوِرنَا{]األنعام:

  .(ٔٔ)[، " أي خاصة من دون الناس"ٓ٘{]األحزاب:
 .(ٕٔ)ؤوٌل لرٌب من المعنى األول"لال الطبري: "وذلن ت 
 .(ٖٔ)[، أي:" من دون جمٌع الناس"9ٗلوله تعالى: }ِمْن ُدوِن النَّاِس{]البمرة: 

 .(ٗٔ)لال الصابونً: أي:"ال ٌشارككم فً نعٌمها أحد"
 :(٘ٔ)[، على لولٌن9ٗواختلؾ فً لوله تعالى: }ِمْن ُدوِن النَّاِس{]البمرة: 

من ؼٌر استثناء منهم من ذلن أحدا من بنً  -وٌبٌن أن ذلن كان لولهم أحدهما : من دون الناس جمٌعهم، 
[. وهذا لول ٔٔٔإخبار هللا عنهم أنهم لالوا :} لَْن ٌَْدُخَل اْلَجنَّةَ إاِل َمْن َكاَن ُهوًدا أَْو نََصاَرى{ ]البمرة :  -آدم 

 الجمهور.
 .(ٔ)عباس والثانً : من دون دمحم وأصحابه الذٌن آمنوا به ، وهذا لول ابن

                                                           
 .77ٔ/ٔ(:ص9ٖ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .77ٔ/ٔتفسٌر ابن أبً حاتم:( انظر: ٕ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .7ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .9٘( تفسٌر السعدي: ٘)
 . 8ٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 7)
 .ٖ٘ٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 8)
 .ٖ٘ٙ/ٕ(:ص7٘٘ٔ( أخرجه الطبري)9)
 .7ٖٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .7ٖٕ/ٔتفسٌر الثعلبً:( ٔٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٖٙٙ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .7ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
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 . (ٕ)[،" أي اطلبوا حصوله"9ٗلوله تعالى:} فَتََمنَُّوا اْلَمْوَت{ ]البمرة :  
لال الثعلبً:" أي فؤرٌدوا وحلوه ألن من علم أن الجنة مآبه حن إلٌها وال سبٌل إلى دخولها إال بعد  

 .(ٖ)الموت فاستعجلوه بالتمنً"
 .(ٗ)اح إلٌه وتود المصٌر إلٌه"لال المراؼً:" أي: تشوفوا له واجعلوا نفوسكم ترت 
 .(٘)لال ابن عباس:" أي ادعوا بالموت على أي الفرٌمٌن أكذب، فؤبوا ذلن على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" 
 .(ٙ)لال ابن عباس أٌضا:"لو تمنى الٌهود الموت لماتوا" 
ً عمرو أنه لرأ ولرأ ابن أبً إسحاق بكسر الواو من رتمنوا{ لبللتماء، وحكى األهوازي عن أب 

 .(7)}تمنوا الموت{ بفتح الواو، وحكً عن ؼٌره اختبلس الحركة فً الرفع، ولراءة الجماعة بضم الواو
 .(8)[، "أي إن صدق لولكم ، وصحت دعواكم"9ٗلوله تعالى:} إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن{ ]البمرة :  

 .(9)لال الثعلبً: أي" فً لولكم، محمٌن فً دعواكم"
 .(ٓٔ)العالٌة:" }إن كنتم صادلٌن{ بما تمولون إنه كما تمولون"لال أبو  
لال ابن عثٌمٌن:" أي فً دعواكم أن الدار اآلخرة خالصة لكم من دون الناس؛ ألنها حٌنبٍذ تكون لكم  

؛ وفً خٌراً من الدنٌا؛ فتمنوا الموت لتصلوا إلٌها؛ وهذا تحّدٍ لهم؛ ولهذا لال هللا تعالى هنا: }ولن ٌتمنوه أبداً{ 
[ وذلن؛ ألنهم ٌعلمون كذب دعواهم أن لهم الدار 7سورة الجمعة لال تعالى: }وال ٌتمنونه أبداً{ ]الجمعة: 

 .(ٔٔ)اآلخرة خالصة"
اختلؾ أهل التؤوٌل فً السبب الذي من أجله أمر هللا نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌدعو الٌهود أن ٌتمنوا الموت، وعلى  

 : (ٕٔ)أي وجه أمروا أن ٌتمنوه
أن ٌتحداهم بؤنه إن كانت الدار اآلخرة لهم كما ٌزعمون، فلٌتمنوا  -ملسو هيلع هللا ىلص-األول: أن هللا تعالى أمر نبٌه 

 الموت ِلٌَِصلوا إلٌها.
 وكثٌر من المفسرٌن. (ٙٔ)رّجحه الطبري ،(٘ٔ)، والربٌع(ٗٔ)، وأبو العالٌة(ٖٔ)وهذا لول لتادة 

                                                                                                                                                                                             
 .ٖٙٙ/ٕ(:ص7ٙ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .7ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .7ٖٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .7ٓٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
:" فسلوا الموت". لال الطبري:" ٖٙٙ/ٕ(:ص77٘ٔ، وفً رواٌة أخرى أخرده الطبري عنه)77ٔ/ٔ(:ص9ٖ7ن أبً حاتم)( أخرجه اب٘)

إذ كانت محبة النفس  -وال ٌعرؾ " التمنً " بمعنى " المسؤلة " فً كبلم العرب. ولكن أحسب أن ابن عباس وجه معنى " األمنٌة " 
 [.ٖٙٙ/ٕكانت المسؤلة ، هً رؼبة السابل إلى هللا فٌما سؤله".]تفسٌر الطبري: إلى معنى الرؼبة والمسؤلة ، إْذ  -وشهوتها 

:" لو تمنوا الموت لشرق أحدهم برٌمه"، وأخرجه 77ٔ/ٔ(:ص9ٖٙ، وفً رواٌة)77ٔ/ٔ(:ص9ٖ8( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، لرجعوا ال ٌجدون أهبل وال  ، وبزٌادة:" ولرأوا مماعدهم من النار. ولو خرج الذٌن ٌباهلون رسولٕٖٙ/ٕ(:صٙٙ٘ٔالطبري)

ماال ". وفً رواٌة أخرى عن ابن عباس أٌضا:" لو تمنوه ٌوم لال ذلن لهم ، ما بمً على ظهر األرض ٌهودي إال مات".]أخرجه 
 [.ٖٖٙ/ٕ:ص7ٓ٘ٔالطبري)

 . 8ٔٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 7)
 
 .7ٕٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 8)
 .7ٖٕ/ٔالثعلبً: ( تفسٌر 9)
 .77ٔ/ٔ(:ص9ٖ9( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .7ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .7٘ٔ/ٔ. وانظر: تفسٌر الرازي: ٖ٘ٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٖٗٙ/ٕ(:ص7ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/ٕ(:ص7ٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ(:ص7ٗ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٖٗٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري:ٙٔ)
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أمروا أن ٌتمنوه على وجه الدعاء على الفرٌك الكاذب منهما، فما دعوا  والثانً: أن المراد به المباهلة،
 . ورّجحه ابن كثٌر.(ٔ)لعلمهم بكذبهم. روي ذلن عن ابن عباس

ورجح هذا ابن كثٌر؛ وضعؾ األول بؤنه لو كان المراد: }تمنوا{، حصول الموت لكانوا ٌحتجون  
ً إن كنتم  ً علٌنا نحن، وٌمولون: أنتم أٌضا تمولون: إن الدار اآلخرة لكم فتمنوا الموت؛ ألن تحدٌكم إٌانا أٌضا

ً تمولون: إن الدار اآلخرة لكم، وأن الٌهود بعد بعثة  بذلن لٌس بؤولى من تحدٌنا إٌاكم به؛ ألنكم أنتم أٌضا
 ً  .(ٕ)الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً النار؛ فتمنوا الموت أنتم أٌضا

اإلشكال، فمال:" والجواب عن ذلن أنا لم ندع أن الدار اآلخرة وأجاب شٌخنا ابن عثٌمٌن على هذا  
خالصة لنا من دون الناس؛ بل نإمن بؤن الدار اآلخرة لكل من آمن وعمل صالحاً سواء كان من هذه األمة أم 
ل علٌه؛ ولد  من ؼٌرها؛ وهذا المعنى الذي نحا إلٌه ابن كثٌر. رحمه هللا. مخالؾ لظاهر السٌاق؛ فبل ٌعوَّ

 .(ٖ)ت االنفكان منه"عرف
والراجح هو المول األول، ألنه ٌدّل علٌه ظاهر اآلٌة، وهو األلرب إلى موافمة اللفظ، وبه لال جماعة  

 من أهل التفسٌر.وهللا أعلم.
لال الطبري:" فامتنعت الٌهود من إجابة النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى ذلن، لعلمها أنها تمنت الموت هلكت، فذهبت  
الذٌن جادلوا النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً عٌسى، إْذ  -وصارت إلى خزي األبد فً آخرتها. كما امتنع فرٌك النصارى  دنٌاها،

من المباهلة، فبلؽنا أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : " لو أن الٌهود تمنوا الموت لماتوا، ولرأوا  -دعوا إلى المباهلة 
 -فانكشؾ  ...(ٗ)ذٌن ٌباهلون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لرجعوا ال ٌجدون أهبل وال ماال"مماعدهم من النار. ولو خرج ال

كذبهم وبهتهم وبؽٌهم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وظهرت حجة رسول هللا  -لمن كان مشكبل علٌه أمر الٌهود ٌومبذ 
 .(٘)ٌرهم من سابر أهل الملل"وحجة أصحابه علٌهم، ولم تزل والحمد هلل ظاهرة علٌهم وعلى ؼ

 :الفوابد
من فوابد اآلٌات: تكذٌب الٌهود الذٌن لالوا: "لنا اآلخرة، ولكم الدنٌا، لن تمسنا النار إال أٌاماً  ٔ.
؛ ووجهه: أن هللا تعالى لال لهم: } فتمنوا الموت {، ولد لال تعالى: } ولن ٌتمنوه أبداً بما لدمت "معدودة
 أٌدٌهم.
إذا جاء الموت، فإن المإمن ٌحب لماء هللا، ألنه لّدم أعماله الصالحة أمامه، ولد روي َعْن  . ومنها: أنهٕ

ُ ِلمَاءهُ َوَمْن َكِرهَ لِ  ِ أََحبَّ ّللاَّ ٌِْه َوَسلََّم لَاَل : " َمْن أََحبَّ ِلمَاَء ّللاَّ ُ َعلَ ِ َصلَّى ّللاَّ ًّ ُ ِلمَاءهُ، لَالَ النَّبِ ِ َكِرهَ ّللاَّ ْت مَاَء ّللاَّ
ٌَْس ذَاِن َولَِكنَّ اْلُمْإِمَن إَِذا َحَضَرهُ اْلمَ  ِ َعابَِشةُ أَْو بَْعُض أَْزَواِجِه إِنَّا لَنَْكَرهُ اْلَمْوَت، لَاَل: لَ َر بِِرْضَواِن ّللاَّ ْوُت بُّشِ

                                                           
 .ٖٗٙ/ٕ(:ص7ٔ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.ٕٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .8ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
، عن (الحدٌث : إسناده صحٌح . ذكر سنده اإلمام الطبري عن: أبو كرٌب لال ، حدثنا زكرٌا بن عدي لال ، حدثنا عبٌد هللا بن عمرو ٗ)

التٌمً  عبد الكرٌم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، و أبو كرٌب : هو دمحم بن العبلء . زكرٌا بن عدي ابن زرٌك
 - 87ٖ/  ٔ/ ٕالكوفً : ثمة جلٌل ورع لال ابن سعد : " كان رجبل صالحا صدولا " . وهو مترجم فً التهذٌب ، وفً الكبٌر للبخاري 

، وولع هنا فً المطبوعة " أبو زكرٌا " وزٌادة " أبو " خطؤ  ٓٓٙ/ٕ/ٔ، وابن أبً حاتم  8ٕٗ:  ٙ، وابن سعد  ٕٖٕ، والصؽٌر :  88ٖ
من ناسخ أو طابع ، عبٌد هللا بن عمرو : هو أبو وهب الجزري الرلً ، ثمة معروؾ أخرج له أصحاب الكتب الستة ، وترجمته فً التهذٌب 

. عبد الكرٌم : هو ابن مالن الجزري الحرانً  9ٕٖ - 8ٕٖ/  ٕ/ ٕ، وابن أبً حاتم  ٖٕٓ، والصؽٌر للبخاري :  8ٕٔ/ ٕ/ 7، وابن سعد 
، وابن  8ٗٔ، وهو ثمة ثبت صاحب سنة ، من شٌوخ ابن جرٌج ومالن والثوري وأضرابهم . ترجمته فً التهذٌب ، والصؽٌر للبخاري : 

 . 9٘ - 8٘/ ٔ/  ٖأبً حاتم 
، عن أحمد بن عبد الملن الحرانً ، عن عبٌد هللا ، وهو ابن عمرو ، بهذا اإلسناد ، ولكن لم ٌذكر  ٕٕٕٙاه أحمد فً المسند : والحدٌث رو

، من طرٌك فرات بن سلمان الحضرمً ، عن عبد الكرٌم ، به ، بزٌادة فً أوله . وذكره الهٌثمً  ٕٕٕ٘لفظه ، أحاله على الرواٌة لبله : 
، عن الرواٌة المطولة ، ولال : " فً الصحٌح طرؾ من أوله " ، ثم لال : " رواه أحمد ، أبو ٌعلى ، ورجال  8ٕٕ:  8فً مجمع الزوابد 

بعضه ، ونسبه  89:  ٔرجال الصحٌح أًٌضا . وذكر السٌوطً  - ٕٕٕٙأبً ٌعلى رجال الصحٌح " . ألول : ورجال أحمد فً اإلسناد : 
 سابً ، وابن مردوٌه ، وأبً نعٌم .أًٌضا إلى الشٌخٌن ، والترمذي ، والن

 .ٕٖٙ-ٖٔٙ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘)



ٕٖ 
 

ِ َوأَحَ  ا أََماَمهُ فَؤََحبَّ ِلمَاَء ّللاَّ ٌِْه ِممَّ ٌء أََحبَّ إِلَ ًْ ٌَْس َش ِ َوَكَراَمتِِه فَلَ َر بِعََذاِب ّللاَّ ُ ِلمَاءهُ َوإِنَّ اْلَكافَِر إَِذا ُحِضَر بُّشِ بَّ ّللاَّ
ُ ِلمَاءهُ " ِ َوَكِرهَ ّللاَّ ا أََماَمهُ َكِرهَ ِلمَاَء ّللاَّ ٌِْه ِممَّ ٌء أَْكَرهَ إِلَ ًْ ٌَْس َش  .(ٔ)َوُعمُوبَتِِه فَلَ

 المرآن
ُ َعِلٌٌم بِالظهاِلِمٌَن )}َولَْن ٌَتََمنهْوهُ أَبًَدا بَِما لَدهَمْت  ٌِْدٌِهْم َوَّللاه  [1٘({ ]البمرة : 1٘أَ

 التفسٌر:
ولن ٌفعلوا ذلن أبًدا؛ لما ٌعرفونه من صدق النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ومن كذبهم وافترابهم، وبسبب ما ارتكبوه من 

ٌْن إلى حرمانهم من الجنة ودخول النار. وهللا ٌَ تعالى علٌم بالظالمٌن من عباده،  الكفر والعصٌان، المَإّدِ
 وسٌجازٌهم على ذلن.

 .(ٕ)[، أي:" لن ٌتمنوه ما عاشوا"9٘لوله تعالى: }َولَْن ٌَتََمنَّْوهُ أَبًَدا{]البمرة: 
 .(ٖ)لال الصابونً:"أي لن ٌتمنوا الموت ما عاشوا بسبب ما اجترحوه من الذنوب واآلثام" 
أنهم َكفَرة، وال نصٌب لهم فً الجنة؛ ألنهم تعمدوا كتماَن  لال الواحدي:" وذلن أنهم كفروا، وعرفوا 

وتكذٌبَه" -ملسو هيلع هللا ىلص  -أمر النبً 
(ٗ). 

 .(٘)لال ابن عثٌمٌن:" وذلن؛ ألنهم ٌعلمون كذب دعواهم أن لهم الدار اآلخرة خالصة" 
 :(ٙ)وفً تركهم إظهار التمنً لوالن  

، فلذلن لم ٌتمنوه وهذا لول ابن -ملسو هيلع هللا ىلص-لماتوا ، كما لاله النبًأحدهما:أنهم علموا أنهم لو تمنوا الموت 
 .(7)عباس

 نحوه. (8). روي عن الحسن-ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : أن هللا صرفهم عن إظهار التمنً، لٌجعل ذلن آٌة لنبٌه
ٌِْدٌِهْم{]البمرة:   .(9)أٌدٌهم"[،" بما أسلفته 9٘لوله تعالى:}بَِما لَدََّمْت أَ
لال اآللوسً:" أي بسبب ما عملوا من المعاصً الموجبة للنار كالكفر بدمحم صلى هللا تعالى علٌه  

 .(ٓٔ)وسلم، والمرآن، ولتل األنبٌاء"
لال الواحدي:" أي: بما لدموه وعملوه، فؤضاؾ ذلن إلى الٌد، ألن أكثر جناٌات اإلنسان تكون بٌده،  

 .(ٔٔ)لم ٌكن للٌد فٌها عمل، فٌمال: هذا ما اجترحته ٌدن" فٌضاؾ إلى الٌد كل جناٌة، وإن
ٌِْدٌِهْم{ ]البمرة :    :(ٕٔ)[، وجهٌن من التفسٌر9٘ولد ذكر أبو حٌان فً لوله تعالى: }بَِما لَدََّمْت أَ

األول: كناٌة عما اجترحوه من المعاصً السابمة. ونسب التمدٌم للٌد مجازاً ، والمعنى بما لّدموه ، إذ 
ٌد أكثر الجوارح تصرفاً فً الخٌر والشر. وكثر هذا االستعمال فً المرآن : }َذِلَن بَِما لَدََّمْت ٌََداَن{ ، كانت ال

ٌِْدٌُكْم{. ٌِْدٌُكْم{ ، }فَبَِما َكَسبَْت أَ َ  }بَِما لَدََّمْت أ
هللا علٌه والثانً: ولٌل : المراد الٌد حمٌمة هنا ، والذي لّدمته أٌدٌهم هو تؽٌٌر صفة رسول هللا صلى 

  وسلّم ، وكان ذلن بكتابة أٌدٌهم.

                                                           
 (.ٕٙٓٙ( صحٌح البخاري)ٔ)
 .8ٕٖ/ٔ( روح المعانً:ٕ)
 .7ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٗٙٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .7ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٕٙٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٙ)
 .77ٔ/ٔ(:ص9ٗٓحاتم)( انظر: تفسٌر ابن أبً 7)
 .78ٔ/ٔ(:ص9ٗٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)8)
 .7ٖٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 9)
 .8ٕٖ/ٔ( روح المعانً: ٓٔ)
 .ٗٙٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔٔ)
 .8ٕٙ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٕٔ)
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ُ َعِلٌٌم بِالظَّاِلِمٌَن{]البمرة:   .(ٔ)[، "أي عالم بظلمهم وإِجرامهم وسٌجازٌهم على ذلن"9٘لوله تعالى: }َوّللاَّ
 .(ٕ)روي عن ابن عباس فً لوله }ِالظَّاِلِمٌَن{، لال:"الكافرٌن" 
  ُ  :(ٖ)[، وجهٌن9َ٘عِلٌُما بِالظَّـاِلِمٌَن{]البمرة:وذكروا فً تفسٌر لوله تعالى: }َوّللاَّ

أحدهما:أن هذه جملة خبرٌة، ومعناها : التهدٌد والوعٌد ، وعلم هللا متعلك بالظالم وؼٌر الظالم. 
 فااللتصار على ذكر الظالم ٌدل على حصول الوعٌد.

 والثانً: معناه مجازٌهم على ظلمهم ، فكنى بالعلم عن الجزاء.
ُ َعِلٌٌم بِالظَّاِلِمٌَن{، "خبر مستعمل فً التهدٌد ألن المدٌر إذا علم لال ابن عاش  ور: ولوله تعالى }َوّللاَّ

 :(٘)ومن ذلن لول زهٌر (ٗ)بظلم الظالم لم ٌتؤخر عن معالبته"
  فبَلَ تَْكتُُمنَّ هللاَ َما فًِ نُفُوِسُكْم           ِلٌَْخفَى َوَمْهَما ٌُْكتَِم هللاُ ٌَْعلَمِ 

: ال تخفوا من هللا ما تضمرون من الؽدر ونمض العهد لٌخفى على هللا ، ومهما ٌكتم من شًء ٌمول 
ٌعلمه هللا ، ٌرٌد أن هللا عالم بالخفٌات والسرابر وال ٌخفى علٌه شًء من ضمابر العباد ، فبل تضمروا الؽدر 

 هللا. ونمض العهد فإنكم إن أضمرتموه علمه هللا؛ ولوله : ٌكتم هللا ، أي ٌكتم من
لال أبو حٌان:" وإنما ذكر الظالمٌن، ألن الظلم هو تجاوز ما حّد هللا، وال شًء أبلػ فً التعّدي من  

 .(ٙ)ادعاء خلوص الجنة لمن لم ٌتلبس بشًء من ممتضاتها ، وانفراده بذلن دون الناس"
ُ َعِلٌٌم بِالظَّاِلِمٌَن{، ظاهرها الخ  بر ومضمنها الوعٌد، ألن هللا علٌم لال ابن عطٌة:" ولوله تعالى: }َوّللاَّ

 . (7)بالظالمٌن وؼٌرهم، ففابدة تخصٌصهم حصول الوعٌد"
 الفوابد:

 . من فوابد اآلٌة: أنَّ الكافر ٌكره الموت لما ٌعلم من سوء العالبة؛ لموله تعالى:}بما لدمت أٌدٌهم{.ٔ
 أٌدٌهم{.. ومنها: إثبات السببٌة . تإخذ من الباء فً لوله تعالى:} بما لدمت ٕ
 ... منها: إثبات علم هللا تعالى للمستمبل؛ لموله تعالى: } ولن ٌتمنوه أبداً {؛ فولع األمر كما أخبر بهٖ
. ومنها: جواز تخصٌص العموم لؽرض؛ لموله تعالى: } وهللا علٌم بالظالمٌن { فخص علمه بالظالمٌن ٗ

 .تهدٌداً لهم
 المرآن

ُر أَْلَف َسنٍَة َوَما ُهَو  }َولَتَِجَدنهُهْم أَْحَرَص النهاِس  َعلَى َحٌَاٍة َوِمَن الهِذٌَن أَْشَرُكوا ٌََودُّ أََحُدُهْم لَْو ٌُعَمه
ُ بَِصٌٌر بَِما ٌَْعَملُوَن ) َر َوَّللاه  [1ٙ({ ]البمرة : 1ٙبُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلعََذاِب أَْن ٌُعَمه

 التفسٌر:
س رؼبة فً طول الحٌاة أًٌّا كانت هذه الحٌاة من الذلَّة والمهانة، أن الٌهود أشد النا -أٌها الرسول-ولتعلَمنَّ 

بل تزٌد رؼبتهم فً طول الحٌاة على رؼبات المشركٌن. ٌتمنى الٌهودي أن ٌعٌش ألؾ سنة، وال ٌُْبعده هذا 
العمر الطوٌل إن حصل من عذاب هللا. وهللا تعالى ال ٌخفى علٌه شًء من أعمالهم وسٌجازٌهم علٌها بما 

 تحمون من العذاب.ٌس

                                                           
 .7ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .78ٔ/ٔ(:ص9ٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .8ٕٙ/ٔالمحٌط: ( انظر: البحر ٖ)
 .ٙٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن عاشور: ٗ)
 .ٕٙٙ، وشرح المصابد: 8ٔ( دٌوانه: ٘)

 ٌمول الشاعر: ال تخفوا من هللا ما تضمرون من الؽدر ونمض العهد لٌخفى على هللا ، ومهما ٌكتم من شًء ٌعلمه هللا ، ٌرٌد أن هللا عالم
، فبل تضمروا الؽدر ونمض العهد فإنكم إن أضمرتموه علمه هللا؛ ولوله : ٌكتم بالخفٌات والسرابر وال ٌخفى علٌه شًء من ضمابر العباد 

 هللا ، أي ٌكتم من هللا
 .8ٕٙ/ٔ( البحر المحٌط: ٙ)
 .8ٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 7)
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[، "أي ولتجدنَّ الٌهود 9ٙلوله تعالى: }َولَتَِجَدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاِس َعلَى َحٌَاةٍ َوِمَن الَِّذٌَن أَْشَرُكوا{]البمرة: 
ً على الحٌاة، وأحرص من المشركٌن أنفسهم، وذلن لعلمهم بؤنهم صابرون إِلى النار  أشّد الناس حرصا

 .(ٔ)إِلجرامهم"
عباس:" وذلن أن المشرن ال ٌرجو بعثا بعد الموت ، فهو ٌحب طول الحٌاة ؛ وأن الٌهودي  لال ابن 

 .(ٕ)لد عرؾ ما له فً اآلخرة من الخزي ، بما ضٌع مما عنده من العلم"
ولوله تعالى: }َوِمَن الَِّذٌَن أَْشَرُكوا{، لٌل : المعنى وأحرص، فحذؾ )من الذٌن أشركوا( لمعرفتهم  

خٌر لهم عند هللا، ومشركو العرب ال ٌعرفون إال هذه الحٌاة وال علم لهم من اآلخرة، أال ترى بذنوبهم وأال 
 : (ٖ)لول شاعرهم

 تمتع من الدنٌا فإنن فان      من النشوات والنساء الحسان
[ بالتنكٌر، ألنه حٌاة مخصوصة وهً الحٌاة المتطاولة ولذلن كانت 9ٙوإنما لال: }َعلَى َحٌَاةٍ{]البمرة: 

 .(ٗ)المراءة بها أولع من لراءة أبً }على الحٌاة{
 : (٘) [، ثبلثة ألول9ٙوذكروا فً )الواو( فً لوله تعالى:} َوِمَن الذٌن أَْشَرُكواْ{]البمرة: 

أحدها: أنها )واو( عطؾ، والمعنى أن الٌهود أحرص الناس على حٌاة وأحرص من الذٌن أشركوا 
 لول الفراء واألصم.كمولن: هو أسخى الناس ومن حاتم، وهذا 

فإن لٌل: ألم ٌدخل الذٌن أشركوا تحت الناس؟ للنا: بلى ولكنهم أفردوا بالذكر ألن حرصهم شدٌد وفٌه 
توبٌخ عظٌم ألن الذٌن أشركوا أال ٌإمنون بالمعاد وما ٌعرفون إال الحٌاة الدنٌا فحرصهم علٌها ال ٌستبعد ألنها 

ب وهو ممر بالجزاء كان حمٌمٌا باعظم التوبٌخ، فإن لٌل: ولم زاد جنتهم فإذا زاد علٌهم فً الحرص من له كتا
حرصهم على حرص المشركٌن؟ للنا: ألنهم علموا أنهم صابرون إلى النار ال محالة والمشركون ال ٌعلمون 

 ذلن.
المول الثانً: أنها )واو( استبناؾ، ولد تم الكبلم عند لوله: "على حٌاة" )و( تمدٌره ومن الذٌن أشركوا 

 [.ٗٙٔأناس ٌود أحدهم على حذؾ الموصوؾ كموله: }َوَما ِمنَّا إِالَّ لَهُ َممَاٌم َمْعلُوٌم{ ]الصافات : 
المول الثالث: أن فٌه تمدٌما وتؤخٌرا وتمدٌره: ولتجدنهم وطابفة من الذٌن أشركوا أحرص الناس على 

 ول أبً مسلم.حٌاة، ثم فسر هذه المحبة بموله: }ٌود أحدهم لو ٌعمر ألؾ سنة{ وهو ل
لال الرازي:" والمول األول أولى ألنه إذا كانت المصة فً شؤن الٌهود خاصة فاأللٌك بالظاهر أن  

ٌكون المراد: ولتجدن الٌهود أحرص على الحٌاة من سابر الناس ومن الذٌن أشركوا لٌكون ذلن أبلػ فً إبطال 
 .(ٙ)لؽٌرنا. وهللا أعلم دعواهم وفً إظهار كذبهم فً لولهم، إن الدار اآلخرة لنا ال

ُر أَْلَؾ َسنٍَة{البمرة:  [، " أي ٌتمنى الواحد منهم أن ٌعٌش 9ٙلوله تعالى:} أَْشَرُكوا ٌََودُّ أََحُدُهْم لَْو ٌُعَمَّ
 .(7)ألؾ سنة"

 .(9). وروي عن أبً نجٌح مثله(8)لال لتادة:" لال : َحبَّبَْت إلٌهم الخطٌبةُ طوَل العمر" 
 .(ٔ)ٌهود ، أحرص من هإالء على الحٌاة. ولد ود هإالء لو ٌعمر أحدهم ألؾ سنة"ولال ابن زٌد:"  

                                                           
 .7ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .7ٖٔ/ٕ(:ص9ٓ٘ٔ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .87( البٌت المريء المٌس، انظر: دٌوانه: ٖ)
 .9ٓٙ/ٖمفاتٌح الؽٌب: ( انظر: ٗ)
 .9ٓٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .9ٓٙ/ٖ(مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
 .7ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 7)
 .7ٕٖ/ٕ(:ص9ٖ٘ٔ( أخرجه الطبري)8)
 .7ٕٖ/ٕ(:ص9ٗ٘ٔ(أخرجه الطبري)9)
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 .(ٕ)ولال ابن عباس:" هو لول أحدهم إذا عطس : " زه هزار سال " ، ٌمول : عشرة آالؾ سنة" 
 :(ٖ) واختلؾ فً الذٌن أخبر هللا تعالى ذكره أن الٌهود أحرص منهم فً هذه اآلٌة، وذكروا فٌه وجهٌن 

. وهذا لول (ٗ)األول: أنهم مشركوا العرب، خصوا بذلن ألنهم ال ٌإمنون بالبعث، فهم ٌتمنون طول العمر
 .(٘)ابن عباس

 .(7)، والربٌع(ٙ)والثانً: أنهم المجوس، لاله أبو العلٌة
وذلن بٌن فً أدعٌاتهم للعاطس بلؽاتهم بما معناه: )عش ألؾ سنة(، ولٌل أنهم كانوا ٌمولون لملكهم:  

 .(8)ش ألؾ نٌروز وألؾ مهرجان""ع
والصواب المول األول، ألن هللا جل ثناإه لد وصؾ الٌهود بؤنهم أحرص الناس على الحٌاة، لعلمهم  

بما لد أعد لهم فً اآلخرة على كفرهم بما ال ٌمر به أهل الشرن، فهم للموت أكره من أهل الشرن الذٌن ال 
مون ما لهم هنالن من العذاب. والمشركون ال ٌصدلون بالبعث وال ٌإمنون بالبعث، ألنهم ٌإمنون بالبعث، وٌعل

 .(9)العماب، فالٌهود أحرص منهم على الحٌاة وأكره للموت
َر{]البمرة:  مهما  -[، " أي وما طول العمر 9ٙولوله تعالى :}َوَما ُهَو بُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلعََذاِب أَْن ٌُعَمَّ
 .(ٓٔ)بمبعده ومنجٌه من عذاب هللا" -عمر 
 .(ٔٔ)لال البؽوي:" أي طول عمره ال ٌنمذه" 
لال ابن زٌد:" لو عمر كما عمر إبلٌس لم ٌنفعه ذلن ، إذ كان كافرا ، ولم ٌزحزحه ذلن عن  

 .(ٕٔ)العذاب"
ٌه9ٙولوله تعالى}بُِمَزْحِزِحِه{]البمرة:  ، أبً (ٗٔ)روي عن ابن عباس ،(ٖٔ)[، ٌعنً: بمبعده وُمنَّحِ
 ، نحو ذلن.(ٔ)، والربٌع(٘ٔ)العالٌة

                                                                                                                                                                                             
 .7ٕٖ/ٕ(:ص9٘٘ٔ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .7ٕٖ/ٕ(:ص9ٙ٘ٔ(أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٖٗ/ٕ. وتفسٌر المرطبً: 7ٖٔ-7ٖٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
(  إن اإلٌمان بالبعث واجب ال ٌمبل هللا إٌمان عبد إال به وهو جزء من أحداث ٌوم المٌامة الركن السادس من أركان اإلٌمان ، المسمى ٗ)

األحداث التً تكون فٌه فهو بالٌوم اآلخر ، والمسمى بٌوم المٌامة ، والمسمى بٌوم البعث . ولد تعددت وتنوعت أسمابه وأوصافه لتنوع 
 الٌوم اآلخر ألن ما لبله سابك وهو األخٌر .

وهو ٌوم المٌامة ألن الناس جمٌعاً ٌمومون من لبورهم لرب العالمٌن وٌمومون فً محشرهم لمجًء الرب سبحانه لفصل المضاء، وهو ٌوم  
 [.ٖٖٔ/ٌٔاة اآلخرة، د.ؼالب عواجً، )]انظر: الح.البعث ألن الناس ٌبعثون فٌه من لبورهم وٌخرجون إلى محشرهم 

 .7ٖٔ/ٕ(:ص9ٓ٘ٔ( أخرجه الطبري)٘)
 .7ٖٔ/ٕ(:ص87٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .7ٖٔ/ٕ(:ص88٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
لؾ سنة{ . ولد ذكر اإلمام الطبري خبرا مجهول اإلسناد: "عن ابن عباس فً لوله : }ٌود أحدهم لو ٌعمر أ9ٓٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 8)

(.  و )زه(: عش باللؽة 7ٖٖ/ٕ(: 9ٙ٘ٔ، لال : هو لول أحدهم إذا عطس : " زه هزار سال "، ٌمول : عشرة آالؾ سنة)انظر: تفسٌره)
 الفارسٌة.

 .7ٖٔ-7ٖٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 9)
 .7ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔٔ)
 .7ٖٙ/ٕ(:صٗٓٙٔ( أخرجه الطبري)ٕٔ)
، وتفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 7ٖٙ/ٕ، وجامع البٌان للطبري: 88ٕ/ٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم: 7ٖ٘/ٕانظر: تفسٌر الطبري: ( ٖٔ)

: بمبعده، وانظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: 8ٗ/ٔ، وأبو عبٌدة فً مجاز المرآن: 77، ولال الٌزٌدي فً ؼرٌب المرآن وتفسٌره: ٖٙٔ/ٔ
، المحرر الوجٌز البن 7ٖ٘/ٕ، جامع البٌان للطبري: 8ٔٙٔ/ٖ، لسان العرب البن منظور: 7/ٖالبن فارس:  ، معجم مماٌٌس اللؽة٘ٔٗ/ٖ

، أنوار ٖٔٔ/ٔ، الدر المصون للسمٌن الحلبً: 9ٕٓ/ٖ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٖ٘/ٕ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 99ٕ/ٔعطٌة: 
 ، وؼٌرها.ٕٙٔ/ٔ،  فً النكت والعٌون: 8٘، وتفسٌر ؼرٌب المرآ البن لتٌبة: ٖٖٔ/ٔ، روح المعانً لؤللوسً: 7ٔ/ٔالتنزٌل للبٌضاوي: 

 .8ٖ٘/ٕ(:صٓٓٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .7ٖٙ/ٕ(:صٔٓٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
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 :  (ٕ)ومن ذلن لول الحطٌبة 
 ولالوا : تزحزح ما بنا فضل حاجة           إلٌن، وما منا لَوْهٌِن رالع 

ٌعنً بموله : )تزحزح(، تباعد، ٌمال منه : زحزحه ٌزحزحه زحزحة وزحزاحا، وهو عنن متزحزح ، 
 أي متباعد.

  :(ٖ)وٌكون الزما ومتعدٌا، فمن لول الشاعر فً المتعدي  
 ٌا لابض الروح من نفس إذا احتضرت       وؼافر الذنب زحزحنً عن النار

 : (ٗ)ولال آخر فً البلزم  
 خلٌلً ما بال الدجى ال ٌتزحزح       وما بال ضوء الصبح ال ٌتوضح

ِ َعزَّ وروى النسابً عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : " َمْن َصاَم ٌَْوًما فًِ سَ   بٌِِل ّللاَّ
ُ َوْجَههُ َعْن النَّاِر بَِذِلَن اْلٌَْوِم َسْبِعٌَن َخِرٌفًا  .(٘)" َوَجلَّ َزْحَزَح ّللاَّ

 :(ٙ)ولد اختلؾ النحاة فً )ُهَو( على وجوه  
أحدها: أن )هو( عابد إلى }أحدهم{، والتمدٌر: ما أحدهم بمزحزحه، وخبر االبتداء فً المجرور. )أن 

 بمزحزح. ٌعمر( فاعل
الثانً: ولالت جماعة : )هو( ضمٌر التعمٌر، والتمدٌر وما التعمٌر بمزحزحه، والخبر فً المجرور، )أن 

 ٌعمر( بدل من التعمٌر على هذا المول.
 .(7)الثالث: وحكى الطبري عن فرلة أنها لالت : )هو( عماد

شٌبٌن متبلزمٌن، مثل لوله : }إِْن َكاَن لال المرطبً: "وهو لول فٌه بُعٌد، فإن حك العماد أن ٌكون بٌن  
{ ]األنفال :   .(8)[ ونحو ذلن"7ٙ[، ولوله : }َولَِكْن َكانُوا ُهُم الظَّاِلِمٌَن{ ]الزخرؾ : َٕٖهَذا ُهَو اْلَحكَّ

 الرابع: ولٌل : )ما( عاملة حجازٌة، و)هو( اسمها، والخبر فً }بُِمَزْحِزِحِه{.
، وضعّفه المرطبً:" ألن المحفوظ عن النحاة أن (9)األمر والشؤن الخامس: ولالت طابفة : )هو( ضمٌر

 .(ٓٔ)ٌفسر بجملة سالمة من حرؾ جر"

                                                                                                                                                                                             
 .7ٖٙ/ٕ(:صٕٓٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
. ٌمول لبل البٌت ،  ٙ:  ٖٔوٌلة رواها أبو الفرج فً أؼانٌه (البٌت لٌس للحطٌبة ، وإنما هو لمٌس بن الحدادٌة ، من لصٌدة له نفٌسة طٕ)

 ٌذكر مجٌبه إلى صاحبته أم مالن . 
 وما راعنى إال المنادى : أال اظعنوا         وإال الرواؼى ؼدوة والمعالع
 فجبت كؤنً مستضٌؾ وسابل               ألخبرها كل الذي أنا صانع

 إلٌن ، وال منا لفمرن رالع       فمالت : تزحزح! ما بنا كبر حاجة    
 فما زلت تحت الستر حتى كؤننً            من الحر ذو طمرٌن فً البحر كارع

. وفً رواٌة: ٌا لابض الروح عن جسم عصى زمنا        وؼافر الذنب زحزحنً عن 7ٙٙ( البٌت لذي الرمة، انظر: ملحمات دٌوانه: ٖ)
 (.ٖٗ/ٕالنار.)انظر: تفسٌر المرطبً: 

 ٖ٘ٓوحلبة الكمٌت:  ٖٙٔ: ٔونهاٌة األرب  ٖٓ٘: ٔومنها بٌتان فً كل من دٌوان المعانً  ٕٔوشرح المختار:  ٗٓٔ: ٕ(دٌوان بشار ٗ)
 (.ٓٔٔب ) ٕ٘ٔ. ورسالة الطٌؾ، الورلة: 7ٕٓوتشبٌهات ابن أبً عون:  7ٗٙوثبلثة فً هر اآلداب: 

 (.79ٖٓ( ، وأحمد )7ٓ8ٔ( ، وابن ماجه فً الصٌام )7ٗ٘ٔفضابل الجهاد )( وصححه األلبانً ، والترمذي فً ٕٕٕٔ(رواه النسابً )٘)
ُ َوْجَههُ َعْن النَّاِر َسْبِعٌَن َخِرٌفًا "،  رواه ال ِ بَعََّد ّللاَّ بخاري فً الجهاد والسٌر باب فضل الصوم وفً رواٌة اخرى: "َمْن َصاَم ٌَْوًما فًِ َسبٌِِل ّللاَّ

(،وابن ماجه فً الصٌام 9ٕٕٔ(والنسابً فً الصٌام )8ٗ٘ٔ( ، والترمذي فً الجهاد )ٖ٘ٔٔفً الصٌام )( ، ومسلم 8ٕٗٓفً سبٌل هللا )
( . وعند 8ٕٙٔ( بسند صحٌح ، والطٌالسً )7ٖٔٗ( وأخرجه ابن حبان )9ٕٕٕ( ،والدارمً فً الجهاد )8ٕٙٓٔ( ، وأحمد )7ٓ7ٔ)

ُ َوْجَههُ ِمْن َجَهنََّم َسْبعِ   (.ٌَٕٕ٘ٔن َعاًما"، رواه النسابً فً الصٌام )النسابً : "بَاَعَد ّللاَّ
 .ٖ٘-ٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .7ٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 7)
 .ٖ٘/ٕ( تفسٌر المرطبً:8)
 .8ٕٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 9)
 .ٖ٘/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
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 وأظهر تلن األلوال، هو المول األول، أي: أن الضمٌر)هو( عابد إلى}أحدهم{، وهللا أعلم. 
ُ بَِصٌٌر بَِما ٌَْعَملُوَن{]البمرة:   .(ٔ)لهم فٌجازٌهم علٌها"[، "أي مّطلع على أعما9ٙلوله تعالى:} َوّللاَّ
 .(ٕ)لال ابن كثٌر:" أي : خبٌر بما ٌعمل عباده من خٌر وشر ، وسٌجازي كل عامل بعمله" 
 .(ٖ)لال السعدي:" تهدٌد لهم على المجازاة بؤعمالهم" 
لال أبو حٌان:"وهذه الجملة تتضمن التهدٌد والوعٌد ، وأتى عنا بصفة بصٌر ، وإن كان هللا تعالى  

ً ع ً بؤن علمه، بجمٌع األعمال ، علم إحاطة وإدران للخفٌات... وأتى بصٌؽة متنزها ن الجارحة ، إعبلما
 .(ٗ)المضارع ، وإن كان علمه تعالى محٌطاً بؤعمالهم السالفة واآلتٌة لتواخً الفواصل"

لال العلماء : وصؾ هللا عز وجل نفسه بؤنه بصٌر على معنى أنه عالم بخفٌات األمور. والبصٌر فً  
كبلم العرب : العالم بالشًء الخبٌر به، ومنه لولهم : فبلن بصٌر بالطب، وبصٌر بالفمه، وبصٌر بمبللاة 

 : (٘)الرجال، لال الشاعر
 فإن تسؤلونً بالنساء فإننً          بصٌر بؤدواء النساء طبٌب

بصٌر على لال الخطابً : )البصٌر( العالم، و)البصٌر( المبصر، ولٌل : وصؾ تعالى نفسه بؤنه  
معنى جاعل األشٌاء المبصرة ذوات إبصار، أي مدركة للمبصرات بما خلك لها من اآللة المدركة والموة، فاهلل 

 .(ٙ)بصٌر بعباده، أي جاعل عباده مبصرٌن
ولرأ الجمهور }ٌعملون{، بالٌاء ، على نسك الكبلم السابك، ولرأ الحسن ولتادة واألعرج  

 .(7)سبٌل االلتفات والخروج من العٌبة إلى الخطابوٌعموب}تعلمون{، بالتاء، على 
 الفوابد:

 . من فوابد اآلٌة أن الٌهود أحرص الناس على حٌاة..ٔ
ً معدودة"، ثم ٌخرجون منها، وٌكونون فً الجنة؛ ألن من ٕ . ومنها: إبطال لولهم: "لن تمسنا النار إال أٌاما

 .كان كذلن ال ٌكره الموت
 ٌتفاوتون فً الحرص على الحٌاة؛ لموله تعالى: } أحرص {؛ و} أحرص { اسم تفضٌل.. ومنها: أن الناس ٖ
. ومنها: أن المشركٌن من أحرص الناس على الحٌاة، وأنهم ٌكرهون الموت؛ لموله تعالى: }ومن الذٌن ٗ

 ..أشركوا { مما ٌدل على أنهم فً الممة فً كراهة الموت ما عدا الٌهود
ً إذا كان فً معصٌة هللا؛. ومنها: أن طول العمر ٘ لموله تعالى:}وما هو بمزحزحه من  ال ٌفٌد المرء شٌبا

 العذاب أن ٌعمر{.
. ومنها: َؼْوُر فهم السلؾ حٌن كرهوا أن ٌُْدَعى لئلنسان بالبماء؛ فإن اإلمام أحمد كره أن ٌمول لئلنسان: ٙ

السلٌم أن تمول: "أطال هللا بماءن على  "أطال هللا بماءن"؛ ألن طول البماء لد ٌنفع، ولد ٌضر؛ إذاً الطرٌك
 ..طاعة هللا"، أو نحو ذلن

. ومنها: أن هللا سبحانه وتعالى محٌط بؤعمال هإالء كؽٌرهم؛ لموله تعالى: } وهللا بصٌر بما ٌعملون {؛ 7
ت سبحات وجهه ما والبصر هنا بمعنى العلم؛ وٌمكن أن ٌكون بمعنى الرإٌة؛ لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص "لو كشفه ألحرل

 ؛ فؤثبت هلل بصراً؛ لكن تفسٌره بالعلم أعم. (ٔ)انتهى إلٌه بصره من خلمه"
 المرآن

                                                           
 . 7ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٖٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 .9٘السعدي: ( تفسٌر ٖ)
 .7ٕٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٗ)
 . ٖٔٔ( البٌت لعلممة الفحل، انظر: دٌوانه: ٘)
 .7ٓٗ/ٖ. وانظر: مماٌٌس اللؽة: ٖ٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .7ٕٔ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: 7)

 .79ٔ[ 9ٖٕ] ٕٗٗحدٌث رلم  : فً لوله علٌه السبلم: "إن هللا ال ٌنام"...،79، كتاب اإلٌمان، باب 7ٓ9أخرجه مسلم ص (ٔ)
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ٌِْه وَ  ٌَْن ٌََد لًا ِلَما بَ ِ ُمَصّدِ لَهُ َعلَى لَْلبَِن بِِإْذِن َّللاه ا ِلِجْبِرٌَل فَِإنههُ نَزه ُهًدى َوبُْشَرى ِلْلُمْؤِمنٌَِن }لُْل َمْن َكاَن َعُدوًّ
 [19]البمرة : ({ 19)

 التفسٌر:
ل المرآن  -أٌها الرسول-لل للٌهود حٌن لالوا: إن جبرٌل هو عدونا من المبلبكة: من كان عدًوا لجبرٌل فإنه نزَّ

لٌن به بكل خٌر فً  لًا لما سبمه من كتب هللا، وهادًٌا إلى الحك، ومبشًرا للمصّدِ على للبن بإذن هللا تعالى مصّدِ
 الدنٌا واآلخرة.

أجمع أهل العلم بالتفسٌر على أن هذه اآلٌة نزلت جوابا للٌهود من بنً إسرابٌل، إذ زعموا أن جبرٌل عدو لد    
 :(ٕ)، وأن مٌكابٌل ولً لهم، ثم اختلفوا فً السبب الذي من أجله لالوا ذلن على ألوال(ٔ)لهم

 فً أمر نبوته. لاله ابن أحدها: أن سبب لٌلهم ذلن، كا من أجل مناظرة جرت بٌنهم وبٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(٘)، والماسم بن أبً بزة(ٗ)، وشهر بن حوشب األشعري(ٖ)عباس

فمالوا: ٌا أبا الماسم نسؤلن عن أشٌاء فإن أجبتنا فٌها اتبعنان،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال ابن عباس:" ألبلت الٌهود إلى النبً  
 لٌس من نبً إال ٌؤتٌه ملن من عندأخبرنا من الذي ٌؤتٌن من المبلبكة؟ فإنه 

بالرسالة بالوحً فمن صاحبن؟ لال: "جبرٌل" لالوا: ذان الذي ٌنزل بالحرب وبالمتال، ذان  -عز وجل  -ربه 
عدونا لو للت مٌكابٌل الذي ٌنزل بالمطر والرحمة اتبعنان، فؤنزل هللا تعالى: }لل من كان عدوا لجبرٌل فإنه 

 .(ٙ)فإن هللا عدو للكافرٌن{"نزله على للبن{ إلى لوله: }
والثانً: ولال آخرون : بل كان سبب لٌلهم ذلن، من أجل مناظرة جرت بٌن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه 

 .(9)، والسدي(8)، ولتادة(7)وبٌنهم، فً أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص. لاله الشعبً
ٌكابٌل كان الذي ٌنزل علٌكم لتبعناكم ، فإنه ٌنزل الثالث: ولال أبو لٌلى: " لالت الٌهود للمسلمٌن : لو أن م

بالرحمة والؽٌث ، وإن جبرٌل ٌنزل بالعذاب والنممة ، وهو لنا عدو. لال : فنزلت هذه اآلٌة :}من كان عدوا 
 .(ٔٔ). وروي عن عطاء نحو ذلن(ٓٔ)لجبرٌل{"

 .(ٕٔ)لل لهم ٌا دمحم من كان عدواً لجبرٌل"[، " أي 97لوله تعالى:} لُْل َمْن َكاَن َعُدّواً ِلِجْبِرٌَل{]البمرة:   

                                                           
( لال اإلمام الرازي: " من الناس من استبعد أن ٌمول لوم من الٌهود: إن جبرٌل عدوهم لالوا: ألنا نرى الٌهود فً زماننا هذا مطبمٌن ٔ)

ان شدٌدا وهم الذٌن على إنكار ذلن مصرٌن على أن أحدا من سلفهم لم ٌمل بذلن، واعلم أن هذا باطل ألن حكاٌة هللا أصدق، وألن جهلهم ك
 (.79ٔ/ٕ(".)انظر: تفسٌره: 8ٖٔلالوا؛ }اجعل لنا إالها كما لهم ءالهة{ )األعراؾ: 

ولال الشٌخ دمحم الطاهر بن عاشور: "ومن عجٌب تهافت اعتمادهم أنهم ٌثبتون أنه ملن مرسل من عند هللا، ومع ذلن ٌبؽضونه، وهذا أحط 
شن أن اضطراب العمٌدة من أكبر مظاهر انحطاط األمة ألنه ٌنبا عن تضافر آرابهم على الخطؤ درجات االنحطاط فً العمل والعمٌدة، وال 

 .ٕٔٙ/ٔواألوهام")انظر تفسٌره: 
 .ٖٙ/ٕ. وتفسٌر المرطبً: 78ٖ-77ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .78ٖ-77ٖ/ٕ(:٘ٓٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .79ٖ-78ٖ/ٕ(:ٙٓٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .8ٖٓ/ٕ(:7ٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري)( ٘)
 ٘ٗ/ٕٔ( والطبرانً فً "المعجم الكبٌر" )٘ٔٔح:  - 8/7ٖٔ، والخبر أخرجه اإلمام أحمد )الفتح الربانً: 8ٕ( أسباب النزول للواحدي: ٙ)
 ( من طرٌك ابن شهاب به. وإسناده حسن بشواهده وهً:ٖٓٔ/ٔ( والنسابً )تفسٌر ابن كثٌر: 9ٕٕٗٔح:  -

( وعبد بن حمٌد )المصدر السابك( وأبو داود 8/7ٗٔ، واإلمام أحمد )الفتح الربانً: 78ٖ-77ٖ/ٕ(:٘ٓٙٔالطبري فً تفسٌره)ما أخرجه 
( والبٌهمً )دالبل النبوة: 7ٔٔ/ٔ،  وأبو نعٌم )فتح المدٌر: 79ٔ/ٔ(:ص9ٕ٘( وابن أبً حاتم)9ٕٖٔح:  - ٔٔ/ٕالطٌالسً )منحة المعبود: 

 لحمٌد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضً هللا عنهما نحوه وسنده حسن.( كلهم من طرٌك عبد إٙٙ/ٙ
 .8ٖ٘/ٕ(:صٗٔٙٔ، و)8ٕٖ-8ٖٔ/ٕ(:ص8ٓٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .8ٖٖ-8ٕٖ/ٕ(:صٕٔٙٔ(، و)ٔٔٙٔ(، و_ٓٔٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .8ٖٗ-8ٖٖ/ٕ(:صٖٔٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)9)
 .8ٖٙ/ٕ(:ص٘ٔٙٔ( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .8ٖٙ/ٕ(:صٙٔٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 ، 7ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
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 .(ٔ)لال المراؼً:" أي لل لهم أٌها النبً حاكٌا لهم عن ّللّا : من كان عدّوا لجبرٌل"   
 على ألوال: -علٌه السبلم-واختلؾ فً سبب عداوة الٌهود لجبرٌل  

 .(ٕ)لؽٌرهم. لاله مماتلاألول: أن سبب عداوة الٌهود لجبرٌل أنه أُِمر باستمرار النبوة فنملها 
 .(ٖ)والثانً: أن سبب عداوتهم له، لكونه ٌطلع على أسرارهم. لاله لتادة

 .(ٗ)الثالث: ألنه كان ٌنزل المرآن على دمحم علٌه السبلم
 .(٘)والرابع: إن عداوتهم لكونه ٌنزل بالعذاب

 ..(ٙ)رارٌهمالخامس: كونه حال دون لتل بخت نصر، الذي خرب مسجدهم وسفن دماءهم، وسبى ذ
، ألن لوله: }لُْل َمْن -علٌه السبلم-واأللرب أن ٌكون سبب عداوتهم له، أنه كان ٌنزل المرآن على دمحم   

ِ ...{ ]البمرة :  لَهُ َعلَى لَْلبَِن بِإِْذِن ّللاَّ ا ِلِجْبِرٌَل فَإِنَّهُ نَزَّ [ مشعر بؤن هذا التنزٌل ال ٌنبؽً أن ٌكون 97َكاَن َعُدوًّ
 .(7)اوة ألنه إنما فعل ذلن بؤمر هللا فبل ٌنبؽً أن ٌكون سببا للعداوة. لاله الرازيسببا للعد

 :(8)وأما )ِجْبِرٌَل(، و)ِمٌَكاَل( فإن للعرب فٌهما لؽات   
أحدها: أهل الحجاز ٌمولون )جبرٌل(، و)مٌكال(، بؽٌر همز، بكسر الجٌم والراء من )جبرٌل( وبالتخفٌؾ، 

 لََرأَة أهل المدٌنة والبصرة.وعلى المراءة بذلن عامة 
 : (9)لال كعب بن مالن

 وٌوم بدر لمٌناهم لنا مدد         فٌه لدى النصر مٌكال وجبرٌل
 : (ٓٔ)ولال آخر

 عبدوا الصلٌب وكذبوا بدمحم      وبجبربٌل وكذبوا مٌكاال
ومٌكاعٌل(، بفتح الجٌم والثانً:أما تمٌم ولٌس وبعض نجد فٌمولون: )َجبربٌل ومٌكابٌل( على مثال )جبرعٌل 

والراء، وبهمز، وزٌادة ٌاء بعد الهمزة، وعلى المراءة بذلن عامة لََرأَة أهل الكوفة، كما لال جرٌر بن 
 : 

 عبدوا الصلٌب وكذبوا بدمحم         وبَجبَربٌل وكذبوا مٌكاال 
ن : )جبرٌل( بفتح الجٌم، وترن الهمز، والثالث: ولد ذكر عن الحسن البصري وعبد هللا بن كثٌر أنهما كانا ٌمرآ

وهً لراءة ؼٌر جابزةٍ المراءةُ بها، ألن " فعلٌل " فً كبلم العرب ؼٌر موجود، ولد اختار ذلن بعضهم، 
 : (ٔ)وزعم أنه اسم أعجمً، كما ٌمال : " سموٌل "، وأنشد فً ذلن

                                                           
 .7٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٔ)
 . ٕٔٔ/ٖ، ومفاتٌح الؽٌب للرازي: ٕٗٔ/ٔ، ومعالم التنزٌل للبؽوي: ٘ٗرلم:  ٖٖ: -تحمٌك: أٌمن شعبان-( انظر: أسباب النزول للوا حديٕ)
عن لتادة فً لصة عمر مع الٌهود وفٌها فمالوا: "من صاحبكم. فمال لهم:  ٓٔٙٔرلم:  8ٖٖ/ٕ( أخرجه ابن جرٌر فً جامع البٌان: ٖ)

-ٕٓٔ/ٖ، ومفاتٌح الؽٌب للرازي: ٕٗٔ/ٔجبرٌل. فمالوا: ذان عدونا من أهل السماء، ٌُْطلع دمحماً على سرنا" وانظر: معالم التنزٌل للبؽوي: 
 . 9ٖٔ/ٔ، والبحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٔٔ

 .ٔٔٙ/ٖاتٌح الؽٌب: ( انظر: مفٗ)
 .98ٕ/ٔ( انظر: العجاب فً بٌان األسباب: ٘)
 .98ٕ/ٔ( انظر: العجاب فً بٌان األسباب: ٙ)
 .ٔٔٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 7)
 .9ٖٓ-89ٖ/ٕ، وتفسٌر الطبري: ٙٙٔ( انظر: السبعة فً المراءات: 8)
، وفً اللسان مادة)مكا( ونسبه لحسان بن 8ٖٔ/ٔوالبحر المحٌط: ، 8ٖ/ٕ، وفً المرطبً: 7ٗٔ/ٔ( البٌت فً لصٌدة وردت فً السٌرة: 9)

 ثابت.
 .8ٖٔ/ٔ، وتفسٌر البحر المحٌط: 8ٖ/ٕ، تفسٌر المرطبً: ٓ٘ٗ( البٌت لجرٌر من لصٌدة ٌهجو بها األخطل. انظر: دٌوانه: ٓٔ)
والضمٌر إلى تؽلب ، رهط األخطل ، ، من لصٌدته الدامؽة فً هجاء األخطل ،  87، ونمابض جرٌر واألخطل :  ٓ٘ٗ( دٌوانه : ٔٔ)

 ولبله :
 لبح اإلله وجوه تؽلب ، كلما       َشبَح الحجٌج وكبروا إهبلال  
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 بحٌث لو وزنت لخم بؤجمعها        ما وازنت رٌشة من رٌش سموٌبل 
 ابع: وأما بنو أسد فإنها تمول )ِجبرٌن( بالنون.والر

 والخامس: ولد حكً عن بعض العرب أنها تزٌد فً )جبرٌل( "ألفا " فتمول : )جبراٌٌل ومٌكاٌٌل(.
والسادس: ولد حكً عن ٌحٌى بن ٌعمر أنه كان ٌمرأ : )َجْبَربِّل( بفتح الجٌم، والهمز، وترن المد، وتشدٌد 

مٌن "، فإنهما االسمان اللذان أحدهما بمعنى : " عبد "، واآلخر بمعنى : " عبٌد وأما البلم، فؤما " جبر " و " 
 .(ٕ)" إٌل " فهو هللا

فً صاحب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الثعلبً:" فؤجود اللؽات )َجْبَربٌِل( بفتح الجٌم، والهمز، ألن الذي ٌروى عن النبً  
 .(ٗ)، هذا الذي ضبطه أصحاب الحدٌث"(ٖ)ٌسارهالصور " َجْبَربٌِل عن ٌمٌنه ومٌكابٌل عن 

 واختلؾ فً معنى )جبرٌل(، على لولٌن:   
، وعبدهللا بن (٘)األول:أن معناه: عبد هللا، فـ )جبر( عبد، و)إٌل( هللا: ومٌكابٌل عبد هللا وهو لول ابن عباس

 ، وجماعة من أهل العلم. (ٓٔ)، والضحان(9)ومجاهد ، (8)، وعلً بن حسٌن(7)، وعكرمة(ٙ)الحارث
 . (ٔٔ)والثانً: أن معناه: خادم ربه. لاله عبدالعزٌز بن عمٌر

 : (ٕٔ) واعترض أبو علً الفارسً على المول األول، ووصفه بؤنه ؼٌر مستمٌم، وذلن لوجهٌن   
 أحدهما: أنه ال ٌعرؾ من أسماء هللا )أٌل(.

 والثانً: أنه لو كان كذلن لكان آخر االسم مجرورا.
عربٌتٌن، ولكنهما « إٌل»و « جبر»والراجح هو المول األول، وأما وكبلم السوسً فإنما ٌتؤتى لو كان:    

 عبرانٌتان، واالضافة فً اللؽة العبرانٌة ال توجب كسر االسم باعتباره مضافا إلٌه. وهللا أعلم.
لَهُ على لَْلبَِن بِإِْذِن هللا{]البمرة:    [، "أي فإِن جبرٌل األمٌن نّزل هذا المرآن على للبن ٌا 97لوله تعالى: }فَإِنَّهُ نَزَّ

 .(ٖٔ)دمحم بؤمر هللا تعالى"
لال السعدي: أي" فإن جبرٌل هو الذي نزل بالمرآن من عند هللا، على للبن،  وهو الذي ٌنزل على األنبٌاء  

 .(ٔ)لبلن، وهللا هو الذي أمره، وأرسله بذلن، فهو رسول محض"
                                                                                                                                                                                             

، واللسان )سمل( ، من أبٌات أرسلها الربٌع إلى النعمان ابن المنذر فً خبر طوٌل ، حٌن لال لبٌد فً  ٕٕ:  ٙٔ،  9ٕ:  ٗٔ(األؼانً ٔ)
ؤكل معه، وزعم أنه أبرص الخبٌثة ، وذكر من فعله لبٌحا كرٌها ، فرحل الربٌع عن النعمان ، وكان له رجزه : مهبل ، أبٌت اللعن ، ال ت

 ندٌما ، وأرسل إلٌه أبٌاته:
 لبن رحلت جمالً ال إلى سعة      ما مثلها سعة عرضا وال طوال 

 بحٌث لو وزنت لخم بؤجمعها       لم ٌعدلوا رٌشة من رٌش سموٌبل
 ر البمول بها     ال مثل رعٌكم ملحا وؼسوٌبلترعى الروابم أحرا

 فاثبت بؤرضن بعدي ، واخل متكبا      مع النطاسً طورا وابن توفٌبل
 ولخم : هم رهط آل المنذر ملون الحٌرة .

 .9ٖٓ-89ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 الكشؾ ( و - 7ٕٗ٘( و البزار )  99ٔ/  ٔ(، و أحمد ) ٕٕٔٔ(أخرجه ابن حبان ) ٖ)

 : ( و النسابً فً " الخصابص " رلم ٔ/  ٖٔٔ/  ٔالطبرانً فً " المعجم الكبٌر " ) 
ٕ٘ ) .) 

 .79ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .9ٖٓ/ٕ(:صٕٓٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .9ٖٓ/ٕ(:صٖٕٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .9ٖٓ/ٕ(:صٕٗٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .9ٖٓ/ٕ(:صٕ٘ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .8ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:9)
 .8ٕٔ/ٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٓٔ)
 .8ٖٔ/ٔ(:ص9ٙ8( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٕٔٙ/ٖ، ونمله الرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 8ٙٔ-7ٙٔ/ٕ( الحجة: ٕٔ)
 .7ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
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من أحوال جبرٌل أنه نّزل المرآن على للبن ، أي فهو عدو لوحى ّللّا الذي ٌشمل لال المراؼً:أي" فإن  
 .(ٕ)التوراة"

لال ابن عباس: فؤنزل هللا إكذابا لهم: لل ٌا دمحم: من كان عدوا لجبرٌل فإنه ٌمول: فإن جبرٌل نزله ٌمول: نزل  
 .(ٖ)المرآن من عندي"

لَهُ{]البمرة:ولد اختلؾ فً )الهاء( فً لوله      :(ٗ)[، على ألوال97تعالى}فَإِنَّهُ نَزَّ
أحدها: أن الهاء األولى تعود على جبرٌل والثانٌة: على المرآن وإن لم ٌجر له ذكر، ألنه كالمعلوم، أي إن 

ابٍَّة...{ كانت عداوتهم ألن جبرٌل ٌنزل المرآن فإنما ٌنزله بإذن هللا، وهذا كموله: }َما تََرَن َعلَى َظْهِرَها ِمْن دَ 
. وهو (8)والربٌع بن أنس (7)، والحسن(ٙ)وأبو العالٌة (٘)[ ٌعنً على األرض،  وهذا لول ابن عباس٘ٗ]فاطر : 

 لول أكثر أهل العلم.
لال صاحب "الكشاؾ": إضمار ما لم ٌسبك ذكره فٌه فخامة لشؤن صاحبه حٌث ٌجعل لفرط شهرته كؤنه ٌدل    

 .(9)بذكر شًء من صفاته" على نفسه وٌكتفً عن اسمه الصرٌح
 والثانً: أن المعنى: فإن هللا نزل جبرٌل علٌه السبلم ال أنه نزل نفسه.

 .(ٓٔ)لال ابن عطٌة:" وخص الملب بالذكر ألنه موضع العمل والعلم وتلمً المعارؾ"   
بالذكر ألجل أن ولال الرازي: "ٌرى أكثر األمة على أنه أنزل المرآن علٌه ال على للبه إال أنه خص الملب    

الذي نزل به ثبت فً للبه حفظا حتى أداه إلى أمته، فلما كان سبب تمكنه من األداء ثباته فً للبه حفظا جاز أن 
 .(ٔٔ)ٌمال: نزله على للبن وإن كان فً الحمٌمة نزله علٌه ال على للبه

لَهُ{ جزاء      للشرط؟ للت : فٌه وجهان:لال الزمخشري: "فإن للت : كٌؾ استمام لوله : }فَإِنَّهُ نَزَّ
أحدهما: إن عادى جبرٌل أحد من أهل الكتاب فبل وجه لمعاداته حٌث نزل كتابا مصدلا للكتب بٌن ٌدٌه ، فلو 

 أنصفوا ألحبوه وشكروا له صنٌعه فً إنزاله ما ٌنفعهم وٌصحح المنزل علٌهم. 
لا لكتابهم وموافما له ، وهم كارهون والثانً : إن عاداه أحد فالسبب فً عداوته أنه نزل علٌن المرآن مصد

للمرآن ولموافمته لكتابهم ، ولذلن كانوا ٌحرفونه وٌجحدون موافمته له ، كمولن : إن عادان فبلن فمد أذٌته 
 .(ٕٔ)وأسؤت إلٌه"

ِ{]البمرة:     [، على وجوه:97ولد تعددت عبارات المفسرٌن فً معنى لوله تعالى} بِإِْذِن ّللاَّ
 :(ٖٔ). لاله الرازي،  واحتج على ذلن بوجوهأحدها: بعلم هللا

 أولها: أن اإلذن حمٌمة فً األمر مجاز فً العلم واللفظ واجب الحمل على حمٌمته ما أمكن.
 وثانٌها: أن إنزاله كان من الواجبات والوجوب مستفاد من األمر ال من العلم.

 الحجة.وثالثها: أن ذلن اإلنزال إذا كان عن أمر الزم كان أوكد فً 
 .(ٖ)، وأبو حٌان(ٕ). واختاره فً المنتخب(ٔ)والثانً: أن معناه: بؤمر هللا. لاله ابن عباس

                                                                                                                                                                                             
 .ٓٙ( تفسٌر السعدي:ٔ)
 .7ٙٔ-7٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .8ٓٔ/ٔ(:ص9ٖ٘رجه ابن أبً حاتم)( أخٖ)
 .ٕٔٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 .8ٓٔ/ٔ(:ص9٘٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .8ٓ/!ٔ(:ص9٘ٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .8ٓٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:7)
 .8ٓٔ/ٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:8)
 .9ٙٔ/ٔ( الكشاؾ: 9)
 .8ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .ٕٔٙ/ٖ(انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔٔ)
 .7ٓٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕٔ)
 .ٕٔٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖٔ)



ٖٖ 
 

 .(ٗ)والثالث: بعلمه وتمكٌنه إٌاه من هذه المنزلة. لاله ابن عطٌة
 .(٘)والرابع: بإرادته وعلمه. لاله ابن كثٌر

 .(ٙ)والخامس: باختٌاره. لاله الماوردي
 .(7)ه. لاله الزمخشريوالسادس: بتٌسٌره وتسهٌل

[ ، }َمن َذا الَِّذى ٘ٓٔواأللرب هو لول ابن عباس،  والمعنى: بؤمر هللا، ومنه : }ال تََكلَُّم نَْفٌس إِال بِإِْذنِِه{]هود:    
ُل إاِل بِؤَْمِر َربَِّن{]مرٌم:ٌَْٕ٘٘شفَُع ِعنَدهُ إاِل بِإِْذنِِه{]البمرة:  [. وهللا أعلم.ٗٙ[، ولد صرح بذلن فً : }َوَما نَتَنَزَّ

ٌِْه{]البمرة:    ٌَْن ٌََد لًا ِلَما بَ  .(8)مصدلاً لما سبمه من الكتب السماوٌة" :[، " أي97ولوله تعالى:}ُمَصّدِ
 .(9)لال السعدي: أي:" مصدلا لما تمدمه من الكتب ؼٌر مخالؾ لها وال منالض"   
إلٌه من توحٌد ّللّا والسٌر على السنن لال المراؼً:" أي هو موافك للكتب التً تمدمته فٌما ٌدعو   

 .(ٓٔ)الموٌم"
 .(ٕٔ). وروي عن لتادة، والربٌع نحوه(ٔٔ)لال أبو العالٌة:" ٌعنً من التوراة واإلنجٌل"  
ولال ابن عباس:" ٌمول: لما لبله من الكتب التً أنزلها هللا، واآلٌات والرسل الذٌن بعثهم هللا باآلٌات نحو    

وشعٌب وصالح، وأشباههم من المرسلٌن مصدلا ٌمول: فؤنت تلوا علٌهم ٌا دمحم  موسى وعٌسى ونوح وهود
وتخبرهم ؼدوة وعشٌة وبٌن ذلن، وأنت عندهم أمً لم تمرأ كتابا ولم تبعث رسوال، وأنت تخبرهم بما فً 

 .(ٖٔ)أٌدٌهم على وجهه وصدله ٌمول اللهم فً ذلن لهم عبرة، وبٌان. وعلٌهم حجة لو كانوا ٌعملون"
لال ابن عاشور:و"تصدٌك الرسل السالفٌن من أول دالبل صدق المصدق ألن الدجاجلة المدعٌن النبوات    

ٌؤتون بتكذٌب من لبلهم ألن ما جاءوا به من الهدى ٌخالؾ ضبلالت الدجالٌن فبل ٌسعهم تصدٌمهم ولذا حذر 
ٌْه{: ما األنبٌاء السابمون من المتنببٌن الكذبة كما جاء فً مواضع من التوراة واأل ٌَْن ٌََد ناجٌل، والمراد بـ}َِما بَ

سبمه، وهو كناٌة عن السبك ألن السابك ٌجًء لبل المسبوق ولما كان كناٌة عن السبك لم ٌناؾ طول المدة بٌن 
الكتب السابمة والمرآن وألن اتصال العمل بها بٌن أممها إلى مجًء المرآن فجعل سبمهما مستمراً إلى ولت 

 .(ٗٔ)سبمهما متصبلً"مجًء المرآن فكان 
[، " أي وفٌه الهداٌة الكاملة، والبشارة السارة للمإمنٌن 97ولوله تعالى:}َوُهًدى َوبُْشَرى ِلْلُمْإِمنٌَِن{]البمرة   

 . (٘ٔ)بجنات النعٌم"
 .(ٙٔ)لال المراؼً:" أي أنزله ّللّا هادٌا من الضبلالت والبدع التً طرأت على األدٌان، و بشرى لمن آمن به" 

                                                                                                                                                                                             
 .8ٓٔ/ٔ(:ص9٘ٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .7ٕ٘/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٕ)
 .7ٕ٘/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٖ)
 .8ٗٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٗ)
 .ٖٙ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 ، ولم أجده فً النكت والعٌون.7ٕ٘/ٔ عن البحر المحٌط: ( نمبلٙ)
 .7ٓٔ-9ٙٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: 7)
 .7ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 8)
 .ٓٙ( تفسٌر السعدي: 9)
 .7ٙ/!ٔ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
 .8ٔٔ/ٔ(:ص9٘8( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .8ٔ/!ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕٔ)
 .8ٔٔ-8ٓٔ/ٔ(:ص9٘7حاتم)( أخرجه ابن أبً ٖٔ)
 .ٕٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عاشور: ٗٔ)
 .7ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)
 .7ٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙٔ)
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لال السعدي:أي" وفٌه الهداٌة التامة من أنواع الضبلالت، والبشارة بالخٌر الدنٌوي واألخروي، لمن آمن  
 .(ٔ)به"

 .(ٕ)بالذكر ألنه على ؼٌرهم عمى" -لال اآللوسً: "وخص المإمنٌن   
اه لال لتادة:" جعل هللا هذا المرآن: هدى وبشرى للمإمنٌن، ألن المإمن إذا سمع المرآن وحفظه ووع  

 .(ٖ)انتفع به واطمؤن إلٌه، وصدق بموعود هللا الذي، وعد وكان على ٌمٌن من ذلن"
 :(٘)، والمراد به أن المرآن مشتمل على أمرٌن(ٗ)فالهدى: "دلٌل وبرهان، والبشرى فإنها البشارة"   

 األول: بٌان ما ولع التكلٌؾ به من أعمال الملوب وأعمال الجوارح وهو من هذا الوجه هدى.
والثانً: بٌان أن اآلتً بتلن األعمال كٌؾ ٌكون ثوابه وهو من هذا الوجه بشرى، ولما كان األول ممدما على 

 الثانً فً الوجود ال جرم لدم هللا لفظ الهدى على لفظ البشرى.
ولال الرازي: "فإن لٌل: ولم خص كونه هدى وبشرى بالمإمنٌن مع أنه كذلن بالنسبة إلى الكل؟ الجواب من    

 وجهٌن:
ٌَْب فٌِِه  األول: أنه تعالى إنما خصهم بذلن، ألنهم هم الذٌن اهتدوا بالكتاب فهو كموله تعالى: }َذِلَن اْلِكتَاُب اَل َر

 [.ُٕهًدى ِلْلُمتَِّمٌَن{ ]البمرة : 
م والثانً: أنه ال ٌكون بشرى إال للمإمنٌن، وذلن ألن البشرى عبارة عن الخبر الدال على حصول الخٌر العظٌ

 .(ٙ)وهذا ال ٌحصل إال فً حك المإمنٌن، فلهذا خصهم هللا به"
وبذلن فمد حصل من األوصاؾ الخمسة للمرآن وهً أنه منزل من عند هللا بإذن هللا، وأنه منزل على للب    

الرسول، وأنه مصدق لما سبمه من الكتب، وأنه هاد أبلػ هدى، وأنه بشرى للمإمنٌن، الثناء على المرآن بكرم 
صل وكرم الممر وكرم الفبة ومفٌض الخٌر على أتباعه األخٌار خٌراً عاجبلً وواعد لهم بعالبة الخٌر، وهذه األ

خصال الرجل الكرٌم محتده وبٌته ولومه، السخً بالبذل الواعد به وهً خصال نظر إلٌها بٌت زٌاد 
 :(7)األعجم

 (8)بن الَحْشرجإنَّ المساحةَ والمروءةَ والنَّدى        فً لبة ُضربت على ا
 :الفوابد

من فوابد اآلٌة: أن من الناس من ٌكون عدواً لمبلبكة هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: } لل من كان عدواً  ٔ.
لجبرٌل {: ووجه ذلن: أن مثل هذا لكبلم لو لم ٌكن له أصل لكان لؽواً من المول؛ والمرآن منزه عن هذا 

 ..اللؽو
 ..ومنها: فضٌلة جبرٌل . علٌه الصبلة والسبلم . ألن هللا تعالى دافع عنه ٕ.
تعالى: } فإنه نزله على للبن { ٌعنً:  ومنها: ذكر الوصؾ الذي ٌستحك أن ٌكون به ولٌاً لجبرٌل؛ لموله ٖ.

 ً  ..ومن كان هذه وظٌفته فإنه ٌستحك أن ٌكون ولٌا
ه تعالى: } فإنه نزله {؛ وإنما نزل به من عند هللا؛ والنّزول ال ٌكون . ومنها: إثبات علّو هللا عّز وجّل؛ لمول ٗ.

 ..إال من أعلى
ومنها: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لد وعى المرآن وعٌاً كامبلً ال ٌتطرق إلٌه الشن؛ لموله تعالى: } نزله على للبن {؛ ألن  ٘.

 ..ً حرز مكٌنما نفذ إلى الملب حّل فً الملب؛ وإذا حّل فً الملب فهو ف
                                                           

 .ٓٙ( تفسٌر السعدي:ٔ)
 .ٖٖٖ/ٔ( روح المعانً: ٕ)
 .9ٖٖ/ٕ(:صٖٖٙٔ، والطبري)8ٔٔ/ٔ(:ص9٘9( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .9ٖٖ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٕٔٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .ٕٔٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
 . 8ٖٙ:  ٘ٔ( البٌت لزٌاد األعجم لاله فً مدح ابن الحشرج: انظر: األؼانً 7)
 .ٖٕٙ-ٕٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عاشور: 8)
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ومنها: أن هذا المرآن إنما نزل بإذن هللا؛ لموله تعالى: } نزله على للبن بإذن هللا {؛ واإلذن هنا كونً؛ ولد  ٙ.
 ذكر العلماء أن إذن هللا تعالى نوعان:.

تعالى: كونً: وهو المتعلك بالخلك، والتكوٌن، وال بد من ولوع ما أِذن هللا تعالى فٌه بهذا المعنى؛ مثاله لوله 
[ ، ولوله تعالى: }وما هم بضارٌن به من أحد إال بإذن هللا{ ٕ٘٘}من ذا الذي ٌشفع عنده إال بإذنه{ ]البمرة: 

 .. [ٔٔ[ ولوله تعالى: }ما أصاب من مصٌبة إال بإذن هللا{ ]التؽابن: ٕٓٔ]البمرة: 
 أذن لكم أم على هللا تفترون{ والثانً شرعً: وهو ما ٌتعلك بالشرع، والعبادة؛ مثاله لوله تعالى: }لل آهلل

[ ؛ والفرق ٕٔ[ ؛ ولوله تعالى: }أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدٌن ما لم ٌؤذن به هللا{ ]الشورى: 9٘]ٌونس: 
بٌنهما أن المؤذون به شرعاً لد ٌمع، ولد ال ٌمع؛ وأما المؤذون به لدراً فوالع ال محالة؛ ومن جهة أخرى: أن 

 إلى هللا عّز وجّل؛ والمؤذون به لدراً لد ٌكون محبوباً، ولد ٌكون ؼٌر محبوب..المؤذون به شرعاً محبوب 
ً به  7 . ومن فوابد اآلٌة: أن المرآن بشرى للمإمنٌن؛ وعبلمة ذلن أنن تنتفع به؛ فإذا وجدت نفسن منتفعا

سان من نفسه كراهة حرٌصاً علٌه تالٌاً له حك تبلوته فهذا دلٌل على اإلٌمان، فتناله البشرى؛ وكلما رأى اإلن
 .المرآن، أو كراهة العمل به، أو التثالل فً تطبٌمه فلٌعلم أنه إنما فالد لئلٌمان بالكلٌة، أو أن إٌمانه نالص

ولد دلت اآلٌة على تعظٌم جبرٌل والتنوٌه بمدره حٌث جعله الواسطة بٌنه تعالى وبٌن أشرؾ خلمه، . 7
ودلت على ذم الٌهود حٌث أبؽضوا من كان بهذه المنزلة والمنزل بالكتاب الجامع لؤلوصاؾ المذكورة، 

العظٌمة الرفٌعة عند هللا تعالى، لٌل: وتعلمت الباطنٌة بهذه اآلٌة ولالوا: إن المرآن إلهام والحروؾ عبارة 
الرسول صلّى هللا علٌه وسلّم، ورد علٌهم بؤنه معجزة ظاهرة وباطنة وإن هللا تعالى سماه لرآنا وكتابا وعربٌا، 

 .(ٔ)وإن جبرٌل نزل به والملهم ال ٌحتاج إلٌه
 المرآن

َ َعُدوٌّ ِلْلَكافِِرٌَن ) ِ َوَمََلئَِكتِِه َوُرُسِلِه َوِجْبِرٌَل َوِمٌَكاَل فَِإنه َّللاه ا ّلِِله  [19({ ]البمرة : 19}َمْن َكاَن َعُدوًّ
 التفسٌر:

الَملَكان جبرٌُل ومٌكاُل؛ ألن الٌهود زعموا أن من عادى هللا ومبلبكته، ورسله من المبلبكة أو البشر، وبخاصة 
جبرٌل عدوهم، ومٌكال ولٌُّهم، فؤعلمهم هللا أنه من عادى واحًدا منهما فمد عادى اآلخر، وعادى هللا أًٌضا، فإن 

 هللا عدو للجاحدٌن ما أنزل على رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
 :(ٕ)فً سبب نزول اآلٌة ألوال   
الطبري "عن عبد الرحمن بن أبً لٌلى لال: إن ٌهودٌا لمً عمر فمال له: إن جبرٌل الذي ٌذكره  أحدها: أخرج  

صاحبن، هو عدو لنا، فمال له عمر:}كان عدوا هلل ومبلبكته ورسله وجبرٌل ومٌكال فإن هللا عدو للكافرٌن{، 
 .(ٖ)لال : فنزلت على لسان عمر"

عن رجل من لرٌش لال : "سؤل النبً ملسو هيلع هللا ىلص الٌهود فمال : أسالكم والثانً: وأخرج الطبري أٌضا عن عبٌد هللا، 
بكتابكم الذي تمرءون ، هل تجدون به لد بشر بً عٌسى ابن مرٌم أن ٌؤتٌكم رسول اسمه أحمد ؟ فمالوا : اللهم 

كان عدوا هلل  وجدنان فً كتابنا ، ولكنا كرهنان ألنن تستحل األموال وتَهِرٌك الدماء. فؤنزل هللا : }من
 .(ٗ)ومبلبكته{ اآلٌة"

والثالث: ولال مماتل: "لالت الٌهود: إن جبرٌل عدونا أمر أن ٌجعل النبوة فٌنا فجعلها فً ؼٌرنا، فؤنزل هللا هذه 
 .(٘)اآلٌة"

                                                           
 .ٖٖٖ/ٔ( انظر: روح المعانً: ٔ)
 وما بعدها. 97ٕ/ٔ، والعجاب: ٖٓ-9ٕ( انظر: أسباب النول للواحدي: ٕ)
، عن عامر، 8ٔٔ/ٔ(:ص9ٙٓ، وأخرجه نحوه ابن أبً حاتم)8ٕٔ/ٔ(:ص9ٙٔ، وابن أبً حاتم)9ٖ٘/ٕ(:صٖ٘ٙٔ( تفسٌر الطبري)ٖ)

 .ٖٓ-9ٕوأخرج الواحدي بما معنهاه مطوال عن الشعبً عن عمر بن خطاب، انظر: أسباب النزول للواحدي: 
 .9ٖ٘-9ٖٗ/ٕ(:صٖٗٙٔ(تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٔ( أسباب النزول للواحدي: ٘)
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 - ملسو هيلع هللا ىلص -والرابع: ال ابن عباس: إن حبرا من أحبار الٌهود من فدن ٌمال له: عبد هللا بن صورٌا حاج النبً 
فسؤله عن أشٌاء فلما اتجهت الحجة علٌه لال: أي ملن ٌؤتً من السماء؟ لال: جبرٌل: ولم ٌبعث هللا نبٌا إال 
وهو ولٌه لال: ذان عدونا من المبلبكة، ولو كان مٌكابٌل مكانه آلمنا بن، إن جبرٌل نزل بالعذاب والمتال 

نا أن هللا أنزل على نبٌنا أن بٌت الممدس سٌخرب على والشدة، فإنه عادانا مرارا كثٌرة، وكان أشد ذلن علٌ
ٌدي رجل ٌمال له بختنصر، وأخبرنا بالحٌن الذي ٌخرب فٌه، فلما كان ولته بعثنا رجبل من ألوٌاء بنً 
إسرابٌل فً طلب بختنصر لٌمتله، فانطلك ٌطلبه حتى لمٌه ببابل ؼبلما مسكٌنا لٌست له لوة، فؤخذه صاحبنا 

جبرٌل، ولال لصاحبنا: إن كان ربكم الذي أذن فً هبلككم فبل تسلط علٌه، وإن لم ٌكن هذا لٌمتله فدفع عنه 
فعلى أي شًء تمتله؟ فصدله صاحبنا ورجع إلٌنا، وكبر بختنصر ولوي وؼزانا وخرب بٌت الممدس، فلهذا 

 .(ٔ)نتخذه عدوا فؤنزل هللا هذه اآلٌة"
ا    ِ{]البمرة:لوله تعالى: }َمْن َكاَن َعُدوًّ  .(ٕ)[، " أي معادٌاً له مستكبراً عن عبادته"98ّلِِلَّ
لال البٌضاوي:" أراد بعداوة هللا مخالفته عناداً، أو معاداة الممربٌن من عباده، وصدر الكبلم بذكره   

ُ َوَرُسولُهُ أََحكُّ أَْن ٌُْرُضوهُ{]التوبة:  .(ٖ)["ٕٙتفخٌماً لشؤنهم كموله تعالى: }َوّللاَّ
بو السعود:" أرٌد بعداوته تعالى، مخالفةُ أمِره ِعناداً، والخروُج عن طاعته مكابرة، أوعداوة لال أ  

بٌه" ه وممرَّ  .(ٗ)خواّصِ
لال المراؼً: " عداوة ّلِّل مخالفة أوامره وعدم المٌام بطاعته ، والكفر بما ٌنزله لهداٌة الناس على   

 .(٘)لسان رسله"
 .(ٙ)[، أي ومن كان" عدواً لمبلبكته"98}َوَمبَلبَِكتِِه{]البمرة:لوله تعالى:  
 .(7)لال المراؼً:" بكراهة العمل بما ٌعهد به إلٌهم ربهم من رساالت ٌبلؽونها للناس" 
لال ابن عثٌمٌن:" و )المبلبكة( جمع )ملَن(؛ وهم عالم ؼٌبً خلمهم هللا عّز وجّل من نور، وسخرهم  

والنهار ال ٌفترون؛ ومنهم جبرٌل، ومٌكابٌل، وإسرافٌل الذٌن كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌذكر  لعبادته ٌسبحون اللٌل،
 .(9)"(8)أسماءهم فً افتتاح صبلة اللٌل

 [، أي ومن كان عدوا لرسل هللا تعالى.98لوله تعالى:}َوُرُسِلِه{]البمرة:
 .(ٓٔ)لال الواحدي:" ٌعنً: محمًدا وعٌسى، كفرت بهما الٌهود" 
لال المراؼً:" بتكذٌبهم فً دعوى الرسالة مع لٌام األدلة على صدلها ، أو بمتل بعضهم كما فعلوا  

 .(ٔٔ)مع زكرٌا وٌحٌى"
ُ ٌَْصَطِفً ِمَن  -لال ابن كثٌر:"   ورسله تشمل رسله من المبلبكة والبشر ، كما لال تعالى : } ّللاَّ

 .(ٕٔ)["7٘اْلَمبلبَِكِة ُرُسبل َوِمَن النَّاِس { ]الحج : 

                                                           
 .ٖٔالنزول للواحدي: ( أسباب ٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .9ٙ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر أبو السعود:ٗ)
 .7ٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:٘)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .7ٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:7)
 .77ٓ[ ٕٓٓ] 8ٔٔٔ ودعاإه، حدٌث رلم : صبلة النبً ملسو هيلع هللا ىلصٕٙ، كتاب صبلة المسافرٌن، باب: 8ٓٓ(راجع صحٌح مسلم ص8)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:9)
 .78ٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .7ٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔٔ)
 .ٕٖٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
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و)رسل(: "جمع رسول؛ وهم الذٌن أوحى هللا تعالى إلٌهم بشرع، وأمرهم بتبلٌؽه؛ أولهم نوح،  
 .(ٔ)وآخرهم دمحم. صلى هللا علٌهم وسلم أجمعٌن"

 .(ٕ)«"جبرٌل ومٌكابٌل»[، أي و" عادى على الوجه األخص 98لوله تعالى:}َوِجْبِرٌَل َوِمٌَكاَل{]البمرة:  
عاء أن األول ٌؤتً باآلٌات والنذر ، ومن عاداه فمد عادى مٌكابٌل ، ألن الداعً لال المراؼً:" بادّ  

 .(ٖ)إلى محبتهم وعداوتهم واحد"
َ َعُدوٌّ ِلْلَكافِِرٌَن{ ]البمرة :   [، "أي من عادى ّللّا وعادى هإالء الممربٌن عند 98لوله تعالى:}فَإِنَّ ّللاَّ

 .(ٗ)هللا، فاّلِّل عدّو له"
 .(٘):" والمعنى من عاداهم، عاداه ّللاَّ وعالبه أشّد العماب"لال الزمخشري 
لال ابن عثٌمٌن:" هذا جواب الشرط: من كان عدواً هلل فاهلل عدو له؛ ومن كان عدواً للمبلبكة فإن هللا  

عدو له؛ ومن كان عدواً لرسله فإن هللا عدو له؛ ومن كان عدواً لجبرٌل فإن هللا عدو له؛ ومن كان عدواً 
 .(ٙ)كابٌل فإن هللا عدو له"لمٌ

لال الواحدي: ومعنى اآلٌة: من كان عدًوا ألحد هإالء فإن هللا عدو له، ألن عدّو الواحد عدو الجمٌع،  
ِ َوَمبَلبَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه{ ]النساء:  [؛ ألن الكافر ٖٙٔوعدو محمٍد عدوُّ هللا. ومثله لوله: }َوَمْن ٌَْكفُْر بِاّلِلَّ

د كافر بالكل.. ولم ٌمل: فهم أعداء له؛ ألنه تولى تلن العداوة بنفسه، وكفى رسله ومبلبكته أمر من بالواح
 .(7)عاداهم. وإنما لم ٌمل: فإن هللا عدو لهم أوله بالكناٌة؛ لٌدل مع أنه عدو لهم على أنهم كافرون بهذه العداوة"

 والبؽض ألولٌابه والعداوة من هللا لال الشوكانً:" والعداوة من العبد هً صدور المعاصً منه هلل 
 .(8)للعبد هً تعذٌبه بذنبه وعدم التجاوز عنه والمؽفرة له"

لال ابن كثٌر:" وإنما أظهر االسم هاهنا لتمرٌر هذا المعنى وإظهاره ، وإعبلمهم أن من عادى أولٌاء  
فمد خسر الدنٌا واآلخرة ، كما تمدم هللا فمد عادى هللا ، ومن عادى هللا فإن هللا عدو له، ومن كان هللا عدوه 

، وفً الحدٌث اآلخر : "إنً ألثؤر ألولٌابً كما ٌثؤر (9)الحدٌث : "من عادى لً ولًٌّا فمد بارزنً بالحرب"
 .(ٕٔ)"(ٔٔ)، وفً الحدٌث الصحٌح : "َوَمن كنُت َخْصَمه َخَصْمتُه"(ٓٔ)اللٌث الحرب"

عدّو، الحتمال أن ٌفهم أن الضمٌر عابد على اسم الشرط ولد أتى باسم }هللا{ ظاهراً ، ولم ٌؤت: بؤنه  
فٌنملب المعنى ، أو عابد على ألرب مذكور ، وهو مٌكال ، فؤظهر االسم لزوال اللبس، أو للتعظٌم والتفخٌم ، 

 َ ً كررته باالسم الذي تمدم له، وذلن كموله تعالى:}لٌََنُصَرنَّهُ ّللاَّ إِنَّ ّللاَّ لَعَفُوٌّ  ألن العرب إذا فخمت شٌبا
 :  (ٗٔ)، ومنه لول الشاعر(ٖٔ) [َٓٙؼفُوٌر{]الحج: 

                                                           
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .7ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .7ٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .7ٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .7ٓٔ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .ٔٗٔ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: 9ٔٔ/ٔظن وانظر: زاد المسٌر: 79ٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 7)
 .7ٔٔ/ٔ( فتح المدٌر: 8)
-9ٕٕ/ٔٔفً البخاري:حفظه، وهو حدٌث لدسً، كما هو ظاهر، وهو  من والظاهر أنه كتبه الحدٌث - رحمه هللا - ابن كثٌر ساق هكذا(9)

فتح، ولفظه:"إن هللا تعالى لال: من عادى لً ولٌا فمد آنته بالحرب" فالمإلؾ سها حٌن أثبت كلمة)بارزنً(، بدل)آذنته(. ومعنى 9ٖٕ
 (.989ٖ، ومن حدٌث معاذ، رواه ابن ماجة)ٕٙ٘/ٙالحدٌث ثابت من حدٌث عابشة، رواه أحمد فً المسند:

 ، مولوفا على ابن عباس:"وأنا الثابر ألولٌابً ٌوم المٌامة". ٔٔ/ٔرواه أبو نعٌم فً الحلٌة:( لم أجده بهذا اللفظ، ولد ٓٔ)
 .8ٖ٘/ٕ(:ص8ٗ77( مسند اإلمام أحمد)ٔٔ)
 .ٖٖٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .7ٕٙ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٖٔ)
، 79ٖ/ ٔ، "أمالً ابن الشجري" ٖٙ/ ٔلمرزولً: . وورد منسوبًا له فً "شرح دٌوان الحماسة" ل٘ٙ(وهو لعدي بن زٌد، فً "دٌوانه" ٗٔ)

. ولٌل: البٌت لسوادة بن عدي، ٖٙٙ/ ٔٔ، 9ٓ/ ٙ، 79ٖ، 78ٖ/ ٔ، "الخزانة" ٖٓ/ 8، "األشباه والنظابر فً النحو" للسٌوطً: ٙ/ ٕ
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  ال أرى الموت ٌسبك الموت شٌبا        نؽَّص الموُت ذا الؽنى والفمٌرا

إذ كرر الشاعر)الموت( فً جملة واحدة. فـ )الموت( األول مفعول لـ )أرى(، و)ٌسبك الموت( مفعول  
االسم الظاهر متى احتٌج إلى تكرٌر ذكره فً جملة واحدة، كان  ثاٍن، وكان ٌنبؽً أن ٌمول: ٌسبمه شًٌء؛ ألن

 االختٌار أن ٌُذكر ضمٌُرهُ، ولكن التكرٌر لد ٌراد به التعظٌم والتفخٌم.
 :(ٔ)ومنه لول جرٌر

 لٌَت الؽراَب ؼداة ٌنعَُب داببا        كان الؽراُب ممطَّع األوداج
هللا عاداهم لكفرهم ، وأن عداوة المبلبكة كفر. وإذا ولال الزمخشري:" "فجاء بالظاهر لٌدل على أن  

 .(ٕ)كانت عداوة األنبٌاء كفراً ، فما بال المبلبكة ؟ وهم أشرؾ"
 للت: وهذا عند المعتزلة،  أما عند أهل السنة فاألنبٌاء أشرؾ.  
 :(ٖ)ولد خص هللا }جبرٌل ومٌكابٌل{، بالذكر وإن كان ذكر المبلبكة لد عمهما لؤلسباب اآلتٌة 

اٌن{ ]الرحمن :  [، 8ٙاألول: لالوا أفردهما بالذكر تشرٌفا لهما، كما لال : }فٌِِهَما فَاِكَهةٌ َونَْخٌل َوُرمَّ
اٌن{ ]الرحمن:  ِ{ ]الجن: 8ٙكموله: }فٌِِهَما فَاِكَهةٌ َونَْخٌل َوُرمَّ ِ 8ٔ[، وكموله: }َوأَنَّ اْلَمَساِجَد ّلِِلَّ [، بعد لوله: }َوّلِِلَّ

 [.َٖٔماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{ ]النجم:َما فًِ السَّ 
 .(ٗ)لال الرازي: " لفضلهما كؤنهما لكمال فضلهما صارا جنسا آخر سوى جنس المبلبكة"  

والثانً: ولٌل : خصا ألن الٌهود ذكروهما، ونزلت اآلٌة بسببهما، فذكرهما واجب لببل تمول الٌهود : إنا لم 
 نعاد هللا وجمٌع مبلبكته، فنص هللا تعالى علٌهما إلبطال ما ٌتؤولونه من التخصٌص. 

هما، فبل جرم لال الرازي: "أن الذي جرى بٌن الرسول والٌهود هو ذكرهما واآلٌة إنما نزلت بسبب  
نص على اسمٌهما، واعلم أن هذا ٌمتضً كونهما أشرؾ من جمٌع المبلبكة وإال لم ٌصح هذا التؤوٌل، وإذا 

 :(ٙ)، ثم علل ذلن لوجوه(٘)ثبت هذا فنمول: ٌجب أن ٌكون جبرٌل علٌه السبلم أفضل من مٌكابٌل"
ول على الفاضل فً الذكر مستمبح عرفا أحدها: أنه تعالى لدم جبرٌل علٌه السبلم فً الذكر، وتمدٌم المفض 

ِ َحَسٌن"   .(7)فوجب أن ٌكون مستمبحا شرعا لموله علٌه السبلم: " َما َرآهُ اْلُمْسِلُموَن َحَسنًا فَُهَو ِعْنَد ّللاَّ
وثانٌها: أن جبرٌل علٌه السبلم ٌنزل بالمرآن والوحً والعلم وهو مادة بماء األرواح، ومٌكابٌل ٌنزل بالخصب 

طار وهً مادة بماء األبدان، ولما كان العلم أشرؾ من األؼذٌة وجب أن ٌكون جبرٌل أفضل من واألم
 مٌكابٌل.

                                                                                                                                                                                             
، 87ٙ/ ٕد المؽنً" ، "شرح شواه98ٔ/ ٔ، والنكت فً تفسٌر "كتاب سٌبوٌه" للشنتمري: ٕٙ/ ٔوورد منسوبًا له فً "كتاب سٌبوٌه" 

 8ٖٔ/ ٔ)نؽص(. وصحح البؽداديُّ فً "خزانة األدب"  88ٗٗ/ 8، ولال فً "لسان العرب": )لعدي أو سوادة بن عدي(. 8ٖٙااللتضاب" 
، "شرح أبٌات الكتاب" 9ٗٙ/ ٕ، ٕٖٓ/ ٔ، "إٌضاح الولؾ واالبتداء" ٖ٘/ ٖأن البٌت لعدي بن زٌد. وورد ؼٌر منسوب فً "الخصابص" 

، ٖٙ/ ٔ، "البٌان" لؤلنباري: 8ٙٙ، "العمدة" البن رشٌك: 9ٓٔ، "ضرورة الشعر" للسٌرافً 8ٕٔ، " المطع واالبتناؾ" له: 7ٙ: للنحاس
 .ٓ٘ٙ، "مؽنً اللبٌب"7ٓٔ، ٗٗ/ ٕ، 79ٖ، ٗٗٔ، ٕٕٔ

لبله : إن الؽراب ، بما  ، وؼٌرهما . ورواٌة دٌوانه " ٌنعت بالنوى " وهو الجٌد ، فإن ٖٕٗ:  ٔ، وأمالً ابن الشجرى  89(دٌوانه ٔ)
 كرهت ، لمولع ... بنوى األحبة دابم التشحاج

 واألوداج جمع ودج : وهو عرق من عروق تكتنؾ الحلموم .
 .7ٓ/!ٔ( الكشاؾ:ٕ)
 .78ٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٖٙ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
 8ٔٔ/ٖ( تفسٌر الرازي: ٗ)
 .8ٔٔ/ٖ( تفسٌر الرازي: ٘)
 .8ٕٔ-8ٔٔ/ٖلرازي: ( انظر: تفسٌر اٙ)
(: رواه أحمد والبزار والطبرانً ورجاله 7ٔٔ/ٔ(، لال الهٌثمً فً مجمع الزوابد)ٕٔٔ/9(، والطبرانً: ٖٓٓٙ( )79ٖ/ٔ( رواه احمد)7)

(: ال أصل له مرفوعا ٖٖ٘(: واألصح ولفه على ابن مسعود ولال: فً )ٕٖ٘موثولون، لال األلبانً فً )السلسلة الضعٌفة والموضوعة()
 إنما ورد مولوفا على ابن مسعود رضً هللا عته. ولال شعٌب األرناإوط محمك)المسند( إسناده حسنو
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وثالثها: لوله تعالى فً صفة جبرٌل: }مطاع ثم أمٌن{ ذكره ٌوصؾ المطاع على اإلطبلق، وظاهره ٌمتضً 
 كونه مطاعا بالنسبة إلى مٌكابٌل فوجب أن ٌكون أفضل منه.

 الفوابد:
ابد اآلٌة: أن من عادى هللا فهو كافر؛ لموله تعالى: } من كان عدواً هلل {، ثم لال تعالى: }فإن هللا عدّو . من فؤ

 للكافرٌن{.
. ومنها: أن من كان عدواً للمبلبكة، أو للرسل فإنه عدو هلل؛ ألن المبلبكة رسل هللا، كما لال تعالى: }جاعل ٕ

ون أٌضاً رسل هلل؛ فمن عادى مبلبكة هللا من جبرٌل أو ؼٌره، أو [ ؛ والرسل البشرٌٔالمبلبكة رسبلً{ ]فاطر: 
 ..عادى الرسل من دمحم أو ؼٌره فمد عادى هللا عّز وجلّ 

 فإن لٌل: فهل من عادى المإمنٌن ٌكون معادٌاً هلل ؟
الرسل؛ فالجواب: هذا محل تولؾ فً داللة اآلٌة علٌه؛ اللهم إال إذا عادى المإمنٌن لكونهم تمسكوا بشرٌعة 

فهذا ٌظهر أن هللا ٌكون عدواً لهم، ألن من عاداهم إنما فعل ذلن بسبب أنهم تمسكوا بما جاءت به الرسل؛ 
فكان حمٌمة معاداتهم أنهم عادوا رسل هللا، كما لال أهل العلم فً لوله تعالى: }إن شانبن هو األبتر{ ]الكوثر: 

وفً الحدٌث الصحٌح أن هللا تعالى فً الحدٌث  [ أي مبؽضن، ومبؽض ما جبت به من السنة هو األبتر؛ٖ
 . (ٔ)المدسً لال: "من عادى لً ولٌاً فمد آذنته بالحرب"

 . ومن فوابد اآلٌتٌن: أن كل كافر فاّلِلَّ عدّو له؛ لموله تعالى:} فإن هللا عدّو للكافرٌن{ٖ
لرضا، والؽضب، والسخط، أي أن هللا ٌعادي؛ وهً صفة فعلٌة كا . ومنها: إثبات صفة العداوة من هللا .ٗ

ًّ الذٌن آمنوا{ ]البمرة:  والكراهة؛ و "المعاداة" ضدها المواالة الثابتة للمإمنٌن، كما لال هللا تعالى: }هللا ول
ٕ٘7]. 

 المرآن
ٌَْن آٌَاٍت بٌَِّنَاٍت َوَما ٌَْكفُُر بَِها إَِّله اْلفَاِسمُوَن )  [11({ ]البمرة : 11}َولَمَْد أَْنَزْلنَا إِلَ

 تفسٌر:ال
آٌات بٌنات واضحات تدل على أنّن رسول من هللا صدلا وحما، وما ٌنكر تلن  -أٌها الرسول-ولمد أنزلنا إلٌن

 اآلٌات إال الخارجون عن دٌن هللا.
فً سبب تزول اآلٌة: روي عن ابن عباس لال : "لال ابن صورٌا الِفطٌونً لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٌا دمحم ما جبتنا    

ٌَْن آٌَاٍت بٌَِّنَاٍت  بشًء نعرفه، وما أنزل هللا علٌن من آٌة بٌنة فنتبعن بها! فؤنزل هللا عز وجل :}َولَمَْد أَنزْلنَا إِلَ
 .(ٔ)َوَما ٌَْكفُُر بَِها إاِل اْلفَاِسمُوَن{!

ٌَْن آٌَاٍت بٌَِّنَاٍت {]البمرة:    إلٌن ٌا دمحم عبلمات واضحات داالت على  [، " أي أنزلنا99لوله تعالى: }َولَمَْد أَْنَزْلنَا إِلَ
 .(ٕ)نبوتن"

 .(ٖ)لال الصابونً:" أي وهللا لمد أنزلنا إِلٌن ٌا دمحم آٌات واضحات داالّت على نبوتن"   
لال ابن عباس:" ٌمول : فؤنت تتلوه علٌهم ، وتخبرهم به ؼدوة وعشٌة وبٌن ذلن ، وأنت عندهم أمً لم تمرأ    

ما فً أٌدٌهم على وجهه. ٌمول هللا : ففً ذلن لهم عبرة وبٌان ، وعلٌهم حجة لو كانوا كتابا ، وأنت تخبرهم ب
 .(ٗ)ٌعلمون"

                                                           
 .ٕٓ٘ٙ: التواضع، حدٌث رلم 8ٖ، كتاب الرلاق، باب ٘ٗ٘أخرجه البخاري ص (ٔ)

كثٌر:  . وتفسٌر ابن9ٙٔ/  ٕ، واألثر ذكره ابن هشام 8ٖٔ/ٔ(:ص97ٓ، وابن أبً حاتم)98ٖ/ٕ(:ص 7ٖٙٔ( أخرجه الطبري)ٔ)
ٔ/ٖٗٗ. 
 .97ٖ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .7ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .97ٖ/ٕ(:صٖٙٙٔ( أخرجه الطبري)ٗ)
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لال الواحدي:" و}البٌنات{: جمع بٌنة... والبٌنة: الداللة الفاصلة بٌن المضٌة الصادلة والكاذبة؛ ألنها من إبانة  
ٌَْن َذِلَن{ ]البمرة: أحد شٌبٌن عن اآلخر، فٌزول االلتباس بها. واستمصاء الكبلم  فً هذا عند لوله: }َعَواٌن بَ

ٙ8"](ٔ). 
لال الطبري: وتلن اآلٌات هً ما حواه كتاب هللا الذي أنزله إلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من خفاٌا علوم الٌهود ومكنون سرابر    

علمها إال أحبارهم وعلماإهم أخبارهم وأخبار أوابلهم من بنً إسرابٌل، والنبؤ عما تضمنته كتبهم التً لم ٌكن ٌ
وما حرفه أوابلهم وأواخرهم وبدلوه، من أحكامهم التً كانت فً التوراة. فؤطلعها هللا فً كتابه الذي أنزله  -

على نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فكان، فً ذلن من أمره، اآلٌات البٌنات لمن أنصؾ نفسه، ولم ٌدعه إلى إهبلكها الحسد 
فً فطرة كل ذي فطرة صحٌحة، تصدٌك من أتى بمثل الذي أتى به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من اآلٌات البٌنات  والبؽً. إذ كان

 .(ٕ) التً وصفت من ؼٌر تعلم تعلمه من بشر، وال أخذ شًء منه عن آدمً"
 :(ٖ)وفً تسمٌة المرآن بـ}اآلٌات{، وجوه  

 دالة بفصاحتها على صدق المدعً كانت آٌات.أحدها: أن اآلٌة هً الدالة وإذا كانت أبعاض المرآن 
 وثانٌها: أن منها ما ٌدل على اإلخبار عن الؽٌوب فهً دالة على تلن الؽٌوب. 
وثالثها: أنها دالة على دالبل التوحٌد والنبوة والشرابع فهً آٌات من هذه الجهة، فإن لٌل: الدلٌل ال ٌكون إال  

ولٌس ألحد أن ٌمول المراد كون بعضها أبٌن من بعض ألن هذا إنما بٌنا فما معنى وصؾ اآلٌات بكونها بٌنة، 
ٌصح لو أمكن فً العلوم أن ٌكون بعضها ألوى من بعض وذلن محال، وذلن ألن العالم بالشًء إما أن 
ٌحصل معه تجوٌز نمٌض ما اعتمده أو ال ٌحصل، فإن حصل معه ذلن التجوٌز لم ٌكن ذلن االعتماد علما وإن 

 ال أن ٌكون شًء آخر آكد منه.لم ٌحصل استح
: التفاوت ال ٌمع فً نفس العلم بل فً طرٌمه؛ فإن العلوم تنمسم إلى ما ٌكون -اإلمام الرازي-للنا  

طرٌك تحصٌله والدلٌل الدال علٌه أكثر ممدمات فٌكون الوصول إلٌه أصعب، وإلى ما ٌكون ألل ممدمات 
 .(ٗ)فٌكون الوصول إلٌه ألرب، وهذا هو اآلٌة البٌنة

[، " أي وما ٌجحد بهذه اآلٌات وٌكذب إال الخارجون 99لوله تعالى: : } َوَما ٌَْكفُُر بَِها إِال اْلفَاِسمُوَن{]البمرة:   
 .(٘)عن الطاعة الماردون على الكفر"

موسى علٌه عن شرٌعة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الواحدي:" أي: الخارجون عن أدٌانهم، والٌهود خرجت بالكفر بدمحم    
 .(ٙ)السبلم"

 .(7)لال مجاهد: "}الفاسمون{، العاصون"   
 .(8)وعن زٌد ابن أسلم: فً لوله: }الفاسمون{، لال: الكاذبون" 
لال السعدي:" تحصل بها الهداٌة لمن استهدى، وإلامة الحجة على من عاند، وهً فً الوضوح والداللة على  

ة ال ٌمتنع من لبولها إال من فسك عن أمر هللا، وخرج عن الحك، لد بلؽت مبلؽا عظٌما ووصلت إلى حال
 .(9)طاعة هللا، واستكبر ؼاٌة التكبر"

                                                           
 .8ٓٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .98ٖ-97ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .8ٖٔ-8ٕٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الرازي: ٖ)
 .8ٖٔ-8ٕٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الرازي: ٗ)
 .7ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .8ٓٔ/ٖ(التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .8ٖٔ/ٔ(:ص97ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)7)
 .8ٖٔ/ٔ(:ص97ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)8)
 .ٓٙ( تفسٌر السعدي:9)
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لال ابن عاشور: "المعنى: ما ٌكفر بهاته اآلٌات إال من كان الفسك شؤنه ودأبه ألن ذلن بهٌبه للكفر   
ه، واإلخبار ولع بالمضارع الدال بمثل هذه اآلٌات، فالمراد بالفاسمٌن المتجاوزون الحد فً الكفر المتمردون فٌ

 .(ٔ)على التجدد، والتوصٌؾ ولع باسم الفاعل المعروؾ بالبلم
 :(ٕ)[، وجهان99وفً لوله تعالى} إاِل اْلفَاِسمُوَن{]البمرة:  

 أحدهما: أن كل كافر فاسك وال ٌنعكس فكؤن ذكر الفاسك ٌؤتً على الكافر وؼٌره فكان أولى.
ٌكفر بها إال الكافر المتجاوز عن كل حد فً كفره والمعنى أن هذه اآلٌات لما كانت الثانً: أن ٌكون المراد ما 

بٌنة ظاهرة لم ٌكفر بها إال الكافر الذي ٌبلػ فً الكفر إلى النهاٌة المصوى وتجاوز عن كل حد مستحسن فً 
 العمل والشرع.

تعالى هو من باب فسك العمابد،  لال أبو حٌان: "المراد بالفاسمٌن هنا : الكافرون، ألن كفر آٌات هللا  
فلٌس من باب فسك األفعال، ولال الحسن: "إذا استعمل الفسك فً شًء من المعاصً، ولع على أعظمه من 

. انتهى، وناسب لوله : }بٌنات{ لفظ الكفر، وهو التؽطٌة، ألن البٌن ال ٌمع فٌه إلباس، فعدم (ٖ)كفر أو ؼٌره "
إنما هو تؽطٌة وستر لما هو واضح بٌن.. وكنى بالفسك هنا عن الكفر، ألن اإلٌمان به لٌس لشبهة ألنه بٌن، و

الفسك : خروج اإلنسان عما حّد له.. فكؤنه لٌل : وما ٌكفر بها إال المبالػ فً كفره، المنتهً فٌه إلى ألصى 
هم، على كفرهم وفسمهم فإنه ال وفى لوله سبحانه: }َوما ٌَْكفُُر بِها إِالَّ اْلفاِسمُوَن{ تهدٌد للٌهود، ووعٌد ل (ٗ)ؼاٌة"

إال الفاسك الخارج عن طاعة هللا، فالٌهود هم الكافرون الفاسمون،  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٌكفر بهذه اآلٌات التً أنزلها على دمحم 
-أمر دمحم، وفسموا عن دٌنهم الذي كانوا علٌه، أي خرجوا عن دٌنهم، حٌن أنكروا ما فٌه من -ملسو هيلع هللا ىلص-كفروا بدمحم

 .(٘)ورسالته -ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٙ)و)الفسك(: "العصٌان والترن ألمر هللا عز وجل، والخروج عن طرٌك الحك"  
 .(7)لال أبو العباس: )الفسك( فً اللؽة: الخروج  
  .(8)ولال اللٌث: ")الفسك( الترن ألمر هللا، ومثله )الفسوق("  
، ومنه لول (9)اللؽة: الجور، المٌل عن الطاعة، ٌمال: )فسك( إذا جار"لال أبو عبٌدة: وأصل)الفسك( فً  

 :(ٓٔ)الشاعر 
 ٌهِوٌن فً نَجد وؼوًرا ؼابرا     فواِسمًا َعْن لَْصِدِه َجَوابِرا 
لال الفراء )الفسك(: "الخروج عن الطاعة، والعرب تمول: فسمت الرطبة من لشرها، لخروجها منه،   

)فوٌسمة( لخروجها من جحرها على الناس، ومنه لوله تعالى:} فَفََسَك َعْن أَْمِر وكؤن الفؤرة إنما سمٌت 
 .(ٔٔ)[ أي خرج َعن طاعة ربه"َٓ٘ربِِّه{]الكهؾ:

 :الفوابد
 ..من فوابد اآلٌة: أن المرآن وحً من هللا عّز وجلّ   ٔ.

                                                           
 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عاشور: ٔ)
 .8ٖٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الرازي: ٕ)
 . 7ٔٔ/ٔ( وانظر لول الحسن فً : الكشاؾ: ٖ)
 .89ٕ/ٔ(البحر المحٌط: ٗ)
 .ٖٔٔ/ ٔالتفسٌر المرآنً للمرآن : ( انظر:٘)
 .8ٖٓ/ٓٔ( لسان العرب:)فسك(:صٙ)
 .8ٖٓ/ٓٔ، ولسان العرب:)فسك(:ص778ٕ/ٖ( تهذٌب اللؽة،)فسك(:7)
 .788ٕ/ٖ(تهذٌب اللؽة،)فسك(:8)
 .788ٕ/ ٖ، "تهذٌب اللؽة" )فسك( ٙٓٗ/ ٔ(مجاز المرآن" 9)
، وبمثل رواٌة الواحدي ٕٔٙ/ ٘ٔ)لصدها( بدل )لصده( ومثله عند "الطبري" ، وفٌه ٙٓٗ/ٔ(  البٌت لرإبة كما فً "مجاز المرآن: ٓٔ)

. ٌصؾ الشاعر إببل منعدلة عن لصد ٕٓٔ/ ٔ، "المرطبً" ٖٗٔٗ/ ٙ، "اللسان" 788ٕ/ ٖ، "تهذٌب اللؽة" )فسك( 8ٕٔ/ ٔفً "الزاهر" 
 نجد.

 .778ٕ/ٖ، وانظر: التهذٌب، )فسك(: 7ٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٔٔ)
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 ..ومنها: عظمة المرآن؛ ألن هللا سبحانه وتعالى أضافه إلٌه، وجعله آٌة  ٕ.
. ومنها: ثبوت علّو هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: } ولمد أنزلنا إلٌن آٌات بٌنات {؛ والنّزول ال ٌكون إال من  ٖ

أعلى؛ وعلّو هللا سبحانه وتعالى من صفاته الذاتٌة البلزمة له التً لم ٌزل، وال ٌزال متصفاً بها؛ وأما استواإه 
 ..بمشٌبتهعلى العرش فإنه من الصفات الفعلٌة؛ ألنه ٌتعلك 

ومنها: وصؾ المرآن بؤنه آٌات بٌنات، وال ٌنافً هذا لوله تعالى: }منه آٌات محكمات هن أم الكتاب وأخر   ٗ.
[ ؛ ألن هذا التشابه ٌكون متشابهاً على بعض الناس دون بعض؛ وألنه ٌُحمل على 7متشابهات{ ]آل عمران: 

لذٌن فً للوبهم زٌع فٌتبعون ما تشابه منه ابتؽاء الفتنة المحكم، فٌكون الجمٌع محكماً، كما لال تعالى: }فؤما ا
 [ اآلٌة..7وابتؽاء تؤوٌله وما ٌعلم تؤوٌله إال هللا والراسخون فً العلم...{ ]آل عمران: 

فالحاصل: أن المرآن . وهلل الحمد . آٌات بٌنات؛ ولكنه ٌحتاج إلى للب ٌنفتح لهذا المرآن حتى ٌتبٌن؛ أما للب 
م ٌؤتً بما ٌُشتَبه فٌه لٌضرب المرآن بعضه ببعض فهذا ال ٌتبٌن له أبداً؛ إنما ٌتبٌن الهدى من ٌكره المرآن، ث

 المرآن لمن أراد الهدى؛ وأما من لم ٌرده فبل؛ ولهذا لال تعالى: } وما ٌكفر بها إال الفاسمون {..
 ... ومن فوابد اآلٌة: أنه ال ٌكفر بالمرآن إال الفاسك٘
 ..به فهو فاسك. ومنها: أن من كفر ٙ
 .:ومنها: إطبلق الفاسك على الكافر؛ وعلى هذا ٌكون الفسك على نوعٌن  7.

فسك أكبر مخرج عن الملة، كما فً لوله تعالى: }فؤما الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤوى نزالً 
ووجه الداللة أنه تعالى جعل  [ اآلٌة؛ٕٓ، 9ٔبما كانوا ٌعملون * وأما الذٌن فسموا فمؤواهم النار{ ]السجدة: 

 الفسك هنا مماببلً لئلٌمان..
والثانً: فسك أصؽر ال ٌخرج من اإلٌمان؛ ولكنه ٌنافً العدالة، كموله تعالى: }ولكن هللا حبب إلٌكم اإلٌمان 

[ : فعطؾ }الفسوق{ على }الكفر{ ؛ 7وزٌنه فً للوبكم وكره إلٌكم الكفر والفسوق والعصٌان{ ]الحجرات: 
 ..ؾ ٌمتضً المؽاٌرةوالعط

 -مسؤلة :
تنمسم آٌات هللا تعالى إلى لسمٌن: كونٌة، وشرعٌة؛ فالكونٌة مخلولاته، كالشمس، والممر، والنجوم، واإلنسان، 

[ ، ولال تعالى: }ومن آٌاته 7ٖوؼٌر ذلن؛ لال هللا تعالى: }ومن آٌاته اللٌل والنهار والشمس والممر{ ]فصلت: 
[ ؛ وأما الشرعٌة ٕٕؾ ألسنتكم وألوانكم إن فً ذلن آلٌات للعالمٌن{ ]الروم: خلك السموات واألرض واختبل

فهً ما أنزله هللا تعالى على رسله من الشرابع، كموله تعالى: }هو الذي بعث فً األمٌٌن رسوالً منهم ٌتلو 
ال رجل ٌرٌد أن ٌصدكم [ ، ولوله تعالى: }وإذا تتلى علٌهم آٌاتنا بٌنات لالوا ما هذا إٕعلٌهم آٌاته{ ]الجمعة: 

 [ اآلٌة، وكذلن اآلٌة التً نحن بصدد تفسٌرها.ٖٗعما كان ٌعبد آباإكم..{ ]سبؤ: 
 المرآن

 [ٓٓٔ({ ]البمرة : ٓٓٔ}أََوُكلهَما َعاَهُدوا َعْهًدا نَبََذهُ فَِرٌٌك ِمْنُهْم بَْل أَْكثَُرُهْم ََّل ٌُْؤِمنُوَن )
 التفسٌر:

نمضهم للعهود!! فكلما عاهدوا عهًدا طرح ذلن العهد فرٌك منهم، ونمضوه، ما ألبح حال بنً إسرابٌل فً 
لون بما جاء به نبً هللا ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.  فتراهم ٌُْبِرمون العهد الٌوم وٌنمضونه ؼًدا، بل أكثرهم ال ٌصّدِ

 اختلؾ فً سبب نزول اآلٌة على ألوال: 
لٌإمنُّن به، ولٌكونُّن معه على  -ملسو هيلع هللا ىلص  -دوا فٌما بٌنهم، لبن خرج دمحم أحدها: لال المفسرون: "إن الٌهود عاه

 .(ٔ)مشركً العرب، فلما بُِعَث نمضوا العهد وكفروا به "
وبٌن الٌهود، فنمضوها كفعل لرٌظة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والثانً: ولال عطاء: "هً العهود التً كانت بٌن رسول هللا 

 .(ٔ)اهدوا أال ٌعٌنوا علٌه أحًدا، فنمضوا ذلن، وأعانوا علٌه لرًٌشا ٌوم الخندق"والنضٌر، ع

                                                           
 .ٖ٘/ ٕ، المرطبً ٕٓٔ/ ٔ، "زاد المسٌر" 8ٔٔ/ ٔ، "الوسٌط" ٕ٘ٓٔ/ ٔ، وانظر: تفسٌر الثعلبً" 8ٔٔ/ٌٖر البسٌط: ( التفسٔ)
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والثالث: أنها: "نزلت فً مالن بن الصٌؾ ، لال : وهللا ما أخذ علٌنا عهد فً كتابنا أن نإمن بدمحم صلى هللا 
 .(ٕ)علٌه وسلّم ، وال مٌثاق"

 .(ٖ)إنهم كفروا بنمض العهد كما كفروا باآلٌات" لال الواحدي: "واتصال هذه اآلٌة بما لبلها: من حٌث 
 .(ٗ)[، أي "وكلّما أعطوا عهداً"ٓٓٔلوله تعالى: }أََوُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا{]البمرة:   

لال أبو حٌان:" والمراد بهذا االستفهام : اإلنكار ، وإعظام ما ٌمدمون علٌه من تكرر عهودهم ونمضها ، فصار 
فٌنبؽً أن ال ٌكترث بؤمرهم ، وأن ال ٌصعب ذلن ، فهً تسلٌة للرسول صلى هللا علٌه ذلن عادة لهم وسجٌة. 

 .(٘)وسلّم ، إذ كفروا بما أنزل علٌه ، ألن ما كان دٌدناً للشخص وخلماً ، ال ٌنبؽً أن ٌحتفل بؤمره"
لعطؾ؛ ومثل هذه الصٌؽة لال العبّلمة ابن عثٌمٌن: "لوله تعالى: }أَو كلما{: الهمزة هنا لبلستفهام؛ والواو ل    

متكررة فً المرآن كثٌراً؛ ولد سبك الكبلم علٌها؛ أما } كلما { فإنها أداة شرط تفٌد التكرار، أي كثرة ولوع 
شرطها، وجوابها؛ وكلما حصل الشرط حصل الجواب؛ فإذا للت: "كلما جاء زٌد فؤكرمه" التضى تكرار 

 .(ٙ)إكرامه بتكرر مجٌبه لّل، أو كثر"
أبو السمال العدوي وؼٌره : }أْو كلما{ بسكون الواو، ولرأ الحسن وأبو رجاء : }أو كلما عوهدوا{، على ولرأ    

 .(7)البناء للمفعول، وهً لراءة تخالؾ رسم المصحؾ، ولرئ:}عهدوا{، فٌكون )عهدا( مصدرا
 :(8)ة أوجه[، على ثبلثٓٓٔواختلؾ أهل العربٌة فً حكم )الواو( التً فً}أََوُكلََّما{]البمرة:   

 .(9)احدها: أنها زابدة، لاله األخفش
 .(ٓٔ)والثانً: أنها)أو( الساكنة)الواو(، حركت بالفتح، وهً بمعنى)بل(. لاله الكسابً

 .(ٔٔ)لال أبو حٌان:" وكبل المولٌن ضعٌؾ"   
 . (ٕٔ)والثالث: أنها)واو( العطؾ، اختاره أبو حٌان

 ولّدمت الهمزة ألن لها الصدارة فً الكبلم. وهللا أعلم.والراجح هو المول األخٌر، بؤنها حرؾ عطؾ،    
وعلى هذا المذهب خّرج ذلن الزمخشري على أن ٌكون للعطؾ على }الفاسمٌن{، ولّدره : وما ٌكفر بها إال    

 .(ٖٔ)الذٌن فسموا ، أو نمضوا عهد هللا مراراً كثٌرة"
كبلم إلى ؼٌره ، بمنزلة )أم( المنمطعة،  وعلى هذا النحو خرجه المهدوي وؼٌره على أن }أو{ للخروج من 

فكؤنه لال : بل كلما عاهدوا عهداً ، كمول الرجل للرجل ، ألعالبنن ، فٌمول له : أو ٌحسن هللا رأٌن ، أي بل 
ٌحسن رأٌن أي بل ٌحسن رأٌن ، وهذا التخرٌج هو على رأي الكوفٌٌن ، إذ ٌكون أو عندهم بمنزلة )بل(، 

 :  (ٗٔ)الدعوى لول الشاعر وأنشدوا شاهداً على هذه

                                                                                                                                                                                             
/ ٖ، الرازي فً "تفسٌره" ٘ٓٔ/ ٔ، وابن الجوزي فً "زاد المسٌر" ٖ٘ٓٔ/ ٔ، و ذكره الثعلبً فً "تفسٌره" 8ٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)

 78ٕ/ ٔبو حٌان فً "البحر المحٌط" وأ ٓٗ/ ٕ، المرطبً فً "تفسٌره" ٕٔٓ
 .78ٕ/ٔ( البحر المحٌط: ٕ)
 . 8ٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .77ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .78ٕ/ٔ( البحر المحٌط: ٘)
 .9ٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .8لشاذة:، والمراءة فً المراءات ا78ٕ/ٔ، والبحر المحٌط:7ٔٔ/ٔ، والكشاؾ:8٘ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 7)
 .ٓٓٗ-99ٖ/ٕ، وتفسٌر الطبري: 78ٕ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: 8)
 .ٕٖٙ/ٔ( انظر: معانً المرآن له: 9)
 .78ٕ/ٔ، والبحر المحٌط: 9ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .78ٕ/ٔ( البحر المحٌط: ٔٔ)
 .78ٕ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٕٔ)
 .7ٔٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖٔ)
، 7ٕ/ٔ، ومعانً المرآن للفراء: 99/ٔ، والحتسب: 8٘ٗ/ٕ، والخصابص: 8٘7ٔ/ٖفً محلك دٌوانه:  ( البٌن نسب لذي الرمة، وهوٗٔ)

 ، وما بعدها.٘ٙ/ٔٔوالصحاح)أو( جون نسبة، وانظر: خزانة األدب: 
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 بدت مثل لرن الشمس فً رونك الضحى      وصورتها أو أنت فً العٌن أملح
 :  (ٔ)ولد جاء أو بمعنى الواو فً لوله

 من بٌن ملجم مهره أو سافع
 :  (ٕ)ولوله

 صدور رماح أشرعت أو سبلسل
 .(ٖ) ٌرٌد : وشافع وسبلسل

فً كتاب هللا حرؾ ال معنى له،  وهذا ٌدل على فساد لول من لال اإلمام الطبري: و"ؼٌر جابز أن ٌكون    
 .(ٗ)زعم أن )الواو( و )الفاء( من لوله : )أو كلما( و)أفكلما( زابدتان ال معنى لهما"

للُت: إن ولوع الزٌادة فً المرآن، مختلؾ فٌه بٌن أهل العلم، وكثٌر من أهل اللؽة، والنحو، والببلؼة   
فً المفصل،  ابن ٌعٌش ومرادهم بذلن أن الحروؾ زٌدت لضرب من التؤكٌد، كما لال الزٌادة،ٌمولون بولوع 

  .(٘) فً )تؤوٌل مشكل المرآن( وابن لتٌبة
ولو تتبعنا آراء علماء العربٌة والتفسٌر والنحو، لنتعرؾ على ممصدهم من معانً حروؾ الزٌادة فً   

ها وناؾ، فمنهم من أنكر أن ٌكون فً كتاب هللا حرؾ زابد، الكتاب العزٌز، لوجدناهم مختلفٌن بٌن مثبت ل
حٌث أنكر من ذهب هذا المذهب كالرازي، وابن المٌم أن ٌكون فً كبلم هللا حشو، أو لؽو، أو زٌادة، وإن كان 

"كثٌرون ٌنكرون إطبلق  :المثبتون لها هم أكثر أهل العلم حٌث ٌسمونها أسماء أخر لال الزركشً فً البرهان
لعبارة فً كتاب هللا، وٌسمونه التؤكٌد ومنهم من ٌسمٌه بالصلة، ومنهم من ٌسمٌه الممحم، لال ابن جنً : هذه ا

 .(ٙ)كل حرؾ زٌد فً كبلم العرب، فهو لابم ممام إعادة الجملة مرة أخرى"
والراجح فً هذه المسؤلة: إثبات الزٌادة بمعانٌها التً وردت لها، وإنه ال ٌوجد حرؾ زابد فً   

 رآن، أي دخولـه كخروجه، ولد أورد العلماء معانً هذه الحروؾ على أنها : الم

 .تفٌد توكٌد العموم : أي توكٌد المعنى العام للجملة 

 .التنصٌص على العموم 

  .التوكٌد لدفع توهم إرادة الجمع كما فً ال 

 .توكٌد إثبات 

 .ًتوكٌد نف 
ً زابدة وبٌان داللتها من  إلى ؼٌر ذلن من المعانً التً سؤعرض لها عند تفسٌر اآلٌات التً تتضمن حروفا

وإن كل َمْن ٌدعى أنه ال زٌادة فً المرآن بالمعنى الذي ذكرت، إنما ٌذهب إلى إنزال المرآن خبلل السٌاق، 
م ولهرهم وأعجزهم عن أن ٌؤتوا بمثلـه، منزلة ألل من مستوى كبلم العرب الذٌن نزل المرآن بلؽتهم، وتحداه

فكل زٌادة وردت فً الكتاب العزٌز كان لها معنى ومدلول وسر ببلؼً لم ٌفمهه إال من تملن ناصٌة اللؽة 
العربٌة، وأتمنها شعراً ونثراً وببلؼة، وهإالء هم أجبلء أهل العلم والفمه، من لدن أصحاب النبً صلى هللا 

 ، وإلى لٌام الساعة.علٌه وسلم وحتى ٌومنا هذا
ومن رّد الزٌادة بهذه المعانً التً ذكرت بعضها، وبدعوى أنها إساءة إلى كتاب هللا تعالى، فمد لام   

بلً أعناق النصوص واآلٌات، وتجشم الصعاب متكلفاً ما ال طابل وراءه، ولٌس ٌشٌن كتاب هللا إذا نهج على 

                                                           
 لٌلجمه.. وسافع: آخذ بناصٌة مهره ٔٔٔ( عجزب بٌت، لحمٌد بن ثور، وصدره: لوم إذا سمعوا الصرٌخ رأٌتهم، انظر: دٌوانه: ٔ)
، ٘ٗ/ٔ، وشرح دٌوان الحماسة: 9ٗ/ٖٔ( عجز بٌت لجعفر بن علبة الحارثً، وصدره فمالوا لنا ثنتان البد منهما، وهو فً األؼانً: ٕ)

 .7ٗ٘والصاهل والصاحج: 
 .78ٕ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٖ)
 .ٓٓٗ-99ٖ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .7ٕٗ(األشباه والنظابر، السٌوطً: ٘)
 .7ٓ/ٖ ( البرهان:ٙ)
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لرابعة الحبٌبة إلى النفس المتؤولة منوال كبلم العرب، وسلن مسلكهم فً الخطاب، أن تكون فٌه هذه الزٌادة ا
 تؤوٌبلً سلٌماً. 

و)العهد(، هو المٌثاق الذي أعطته بنو إسرابٌل ربهم لٌعملن بما فً التوراة مرة بعد أخرى، ثم نمض   
بعضهم ذلن مرة بعد أخرى. فوبخهم جل ذكره بما كان منهم من ذلن، وعٌر به أبناءهم إذ سلكوا منهاجهم فً 

كره أخذ علٌهم باإلٌمان به من أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من العهد والمٌثاق، فكفروا وجحدوا ما فً بعض ما كان جل ذ
التوراة من نعته وصفته، فمال تعالى ذكره : أو كلما عاهد الٌهود من بنً إسرابٌل ربهم عهدا وأوثموه مٌثالا، 

 .(ٔ)نبذه فرٌك منهم، فتركه ونمضه
 .(ٕ)[، أي:" نمضه جماعة منهم"ِٓٓٔرٌٌك ِمْنُهْم{]البمرة:لوله تعالى: }نَبََذهُ فَ   
لال أبو حٌان:أي" طرحه، أو نمضه، أو ترن العمل به، أو اعتزله، أو رماه. ألوال خمسة، وهً   

 .(ٖ)متماربة المعنى"
 .(ٗ)لال البٌضاوي:" وإنما لال فرٌك ألن بعضهم لم ٌنمض"  
ألن العهد معنى، والنبذ حمٌمة ، إنما هو فً المتجسدات : }فَؤََخْذنَـاهُ  ونسبة )النبذ( إلى )العهد(، من المجاز ، 

[، فنبذ ٙٔ[، }إِِذ انتَبََذْت ِمْن أَْهِلَها َمَكانًا َشْرلًٌِّا{]مرٌم:ٓٗ[]الذارٌات:َٓٗوُجنُوَده فَنَبَْذنَـاُهْم فِى اْلٌَِمّ{]المصص:
 . (٘)[9ٗ{]الملم:خاتمه ، فنبذ الناس خواتٌمهم ، }لَنُبِذَ بِاْلعََرآءِ 

، (ٙ)الطرح، ولذلن لٌل للملموط : )المنبوذ(،ألنه مطروح مرمً به -فً كبلم العرب  -و)النبذ( أصله   
 .(7)ولال الزمخشري: " و)النبذ(: الرمً بالذمام ورفضه"

ومنه سمً النبٌذ )نبٌذا(، ألنه زبٌب أو تمر ٌطرح فً وعاء، ثم ٌعالج بالماء. وأصله  )مفعول(    
رؾ إلى )فعٌل(، أعنً أن )النبٌذ( أصله )منبوذ( ثم صرؾ إلى )فعٌل( فمٌل : )نبٌذ(، كما لٌل : )كؾ ص

ٌعنً : مخضوبة ومدهونة، ٌمال منه : )نبذته أنبذه نبذا(، كما لال أبو األسود  -خضٌب، ولحٌة دهٌن( 
 :(8)الدإلً

 ا نظرت إلى عنوانه فنبذته            كنبذن نعبل أخلمت من نعالك 
 : (9)ولال آخر  

 إن الذٌن أمرتهم أن ٌعدلوا           نبذوا كتابن واستحلوا المحرما
وهذا مثل ٌضرب لمن استخؾ بالشًء فبل ٌعمل به، تمول العرب : اجعل هذا خلؾ ظهرن، ودبرا   

[. وأنشد 9ِٕرٌّاً{ ]هود : منن، وتحت لدمن، أي اتركه وأعرض عنه، لال هللا تعالى : }َواتََّخْذتُُموهُ َوَراَءُكْم ِظهْ 
 : (ٓٔ)الفراء

 تمٌم بن زٌد ال تكونن حاجتً          بظهر فبل ٌعٌا علً جوابها
 .(ٔٔ)و)الفرٌك( الجماعة، ال واحد له من لفظه، بمنزلة )الجٌش( و )الرهط( الذي ال واحد له من لفظه  

                                                           
 .ٓٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .7ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .78ٕ/ٔ( البحر المحٌط: ٖ)
 .97/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .78ٕ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٘)
 .ٔٔ٘/ٖ( انظر: لسان العرب)نبذ(:صٙ)
 .7ٔٔ/ٔ(انظر: تفسٌر الكشاؾ: 7)
، من أبٌات كتب بها إلى  8ٗ)بوالق( ، ومجاز المرآن :  ٓ٘ - 9ٗ:  ٕٓ( ، وسٌؤتً فً ٕ)فً نفابس المخطوطات :  ٕٔ(دٌوانه : 8)

 صدٌمه الحصٌن بن الحر ، وهو وال على مٌسان ، وكان كتب إلٌه فً أمر ٌهمه ، فشؽل عنه ؛ ولبل البٌت : 
 عرضا بشمالكاوخبرنً من كنت أرسلت أنما          أخذت كتابً م

 ، ولم اتعرؾ على لابله.ٓٗ/ٕ( البٌت من شواهد المرطبً: 9)
  .، طبع أوربا8ٖٔ( البٌت للفرزدق، ٌخاطب تمٌم بن زٌد المٌنى وكان على السند، انظر: النمابض: ٓٔ)
 .ٕٓٗ-ٔٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
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آمن أو ٌجوز أن ٌإمن فلما لم ٌكن لال الرازي: "إنما لال: }نبذه فرٌك{، ألن فً جملة من عاهد من   
ذلن صفة جمٌعهم خص الفرٌك بالذكر، ثم لما كان ٌجوز أن ٌظن أن ذلن الفرٌك هم األللون بٌن أنهم 

 األكثرون فمال: }بل أكثرهم ال ٌإمنون{.
اة اإِلٌمان [، "أي بل أكثر الٌهود ال ٌإمن بالتورٓٓٔلوله تعالى: }بَْل أَْكثَُرُهْم الَ ٌُْإِمنُوَن{]البمرة:  

 .(ٔ)الصادق لذلن ٌنمضون العهود والمواثٌك"
لال البٌضاوي:" رد لما ٌتوهم من أن الفرٌك هم األللون، أو أن من لم ٌنبذ جهاراً فهم مإمنون به   

 .(ٕ)خفاء"
 :(ٖ)[ لوالنٓٓٔوفً لوله تعالى: }بَْل أَْكثَُرُهْم الَ ٌُْإِمنُوَن{]البمرة:   

 ق ال ٌصدلون بن أبدا لحسدهم وبؽٌهم.األول: أكثر أولبن الفسا
والثانً: ال ٌإمنون: أي ال ٌصدلون بكتابهم ألنهم كانوا فً لومهم كالمنافمٌن مع الرسول ٌظهرون لهم اإلٌمان 

 بكتابهم ورسولهم ثم ال ٌعملون بموجبه وممتضاه.
 :الفوابد

 ..من فوابد اآلٌة: أن الٌهود ال ٌوثك منهم بعهد؛ ألنهم كلما عاهدوا عهداً نبذه فرٌك منهم ٔ.

ومنها: أن نبذ فرٌك من األمة ٌعتبر نبذاً من األمة كلها. ما لم ٌتبرإوا منه؛ فإن تبرإوا منه فإنهم ال ٌلحمهم  ٕ.
هللا وبخ هإالء على نبذ فرٌك منهم مع أنهم  كلهم؛ وجه ذلن أن عاره؛ لكن إذا سكتوا فإن نبذ الفرٌك نبذ لؤلمة

 ..لم ٌباشروه
ومنها: أن من أهل الكتاب من لم ٌنبذ كتاب هللا وراء ظهره؛ بل آمن به كالنجاشً من النصارى، وعبد هللا  ٖ.

 ..بن سبلم من الٌهود
 أن من نبذ العهد من هذه األمة فمد ارتكب محظورٌن:ومن فوابد اآلٌة:ٗ.

، (ٔ)لمول النبً  ملسو هيلع هللا ىلص: "آٌة المنافك ثبلث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلؾ؛ وإذا اإتمن خان" أحدهما: النفاق؛
ً خالصاً، ومن كان فٌه واحدة منهن كان فٌه خصلة من  وفً الحدٌث اآلخر: "أربع من كن فٌه كان منافما

 ... "، وذكر منها: "إذا عاهد ؼدر(ٕ)النفاق حتى ٌدعها..."
 .(ٗ)مشابهة الٌهود والثانً:

 المرآن
ٌق ِلَما َمعَُهْم نَبََذ فَِرٌٌك ِمَن الهِذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِكتَ  ِ ُمَصّدِ ا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد َّللاه ِ َوَراَء ُظُهوِرِهْم }َولَمه اَب َّللاه

 [ٔٓٔ({ ]البمرة : َٔٓٔكأَنهُهْم ََّل ٌَْعلَُموَن )
 التفسٌر:

دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالمرآن الموافك لما معهم من التوراة طرح فرٌك منهم كتاب هللا، وجعلوه وراء ولما جاءهم 
 ظهورهم، شؤنهم شؤن الجهال الذٌن ال ٌعلمون حمٌمته.

ِ{]البمرة:  ا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد ّللاَّ من عند هللا. [، أي وحٌن جاءهم: رسول مرسل ٔٓٔلوله تعالى: }َولَمَّ
 .(٘)وهو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"

                                                           
 .7ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .97/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕ)
 .ٙٔٙ/ٖمفاتٌح الؽٌب:( انظر: ٖ)

: ٕ٘، كتاب اإلٌمان، باب 9ٓٙ؛ وأخرجه مسلم صٖٖ: عبلمات المنافك، حدٌث رلم ٕٗ، كتاب اإلٌمان، باب ٘أخرجه البخاري ص (ٔ)
 .9٘[ 7ٓٔ] ٕٔٔخصال المنافك، حدٌث رلم 

، كتاب اإلٌمان، باب 9ٓٙص ؛ وأخرجه مسلم9ٕ٘ٗ: إذا خاصم فجر، حدٌث رلم 7ٔ، كتاب المظالم، باب 9ٖٔأخرجه البخاري ص (ٕ)
 .8٘[ ٙٓٔ] ٕٓٔ: خصال المنافك، حدٌث رلم ٕ٘

 .7ٓٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .ٖٕٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
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 .(ٔ)لال المراؼً:" أي إنه حٌن جاء النبً صلى ّللّا علٌه وسلم"
 .(ٕ)لال السدي:" : لما جاءهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"   
 .(ٖ)واإِلنجٌَل"ألن الذي جاَء به مَصّدق التْوَراةَ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الزجاج:" ٌعنً به النبً    
 .(ٗ)لال البٌضاوي:" كعٌسى ودمحم علٌهما الصبلة والسبلم"   
 .(٘)لال السعدي:" أي: ولما جاءهم هذا الرسول الكرٌم بالكتاب العظٌم بالحك"   
ا َجاَءُهْم َرُسوٌل{]البمرة:     :(ٙ)[، على ثبلثة ألوالٔٓٔواختلؾ فً لوله تعالى:} َولَمَّ

 دمحم صلى هللا علٌه وسلّم.أحدها: أن الرسول ، 
 والثانً:أنه عٌسى على نبٌنا وعلٌه أفضل الصبلة والسبلم.

 : (7)والثالث: أو معناه :الرسالة ، فٌكون مصدراً ، كما فسروا بذلن لوله
 لمد كذب الواشون ما بحت عنده      بلٌلً وال أرسلتهم برسول

 أي برسالة.
 .(8)لال الراؼب:" فالكل صحٌح ومراد"

 .(9)أبو حٌان:" والظاهر األول ، ألن الكبلم مع الٌهود إنما سٌك بالنسبة إلى دمحم صلى هللا علٌه وسلّم" لال 
ِ{، متعلك بجاء أو بمحذوؾ ولع صفة للرسول إلفادة مزٌد تعظٌمه إذ لدر     لال اآللوسً:"ولوله } ِمْن ِعْنِد ّللاَّ

 .(ٓٔ)الرسول على لدر المرسل"
 .(ٔٔ)[، " شاهد للتوراة، واإلنجٌل بالصدق"ٌٔٓٔق ِلَما َمعَُهْم{]البمرة:لوله تعالى:}ُمَصدِّ    
 .(ٕٔ)لال السعدي:" الموافك لما معهم"   
لال المراؼً:" بكتاب مصّدق للتوراة التً بٌن أٌدٌهم بما فٌه من أصول التوحٌد ، ولواعد التشرٌع ، وروابع    

 .(ٖٔ)الحكم والمواعظ ، وأخبار األمم الؽابرة"
 .(ٗٔ)لال الصابونً:" أي مصدلاً للتوراة وموافماً لها فً أصول الدٌن وممرراً لنبوة موسى علٌه السبلم"   
لال ابن عثٌمٌن:" أي للذي معهم من التوراة إن كانوا من الٌهود، ومن اإلنجٌل إن كانوا من النصارى؛    

 .(٘ٔ)والحدٌث فً هذه اآلٌات كلها عن الٌهود"
 .(ٙٔ)به أن دمحما ملسو هيلع هللا ىلص ٌصدق التوراة والتوراة تصدله ، فً أنه هلل نبً مبعوث إلى خلمه" لال الطبري:" ٌعنً   
لال اآللوسً:" من حٌث إنه صلى هللا تعالى علٌه وسلم جاء على الوصؾ الذي ذكر فٌها، أو أخبر بؤنها كبلم    

ا من لواعد التوحٌد وأصول الدٌن، وأخبار هللا تعالى المنزل على نبٌه موسى علٌه السبلم، أو صدق ما فٌه

                                                           
 .79ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .ٖٓٗ/ٕ(:صٖٗٙٔ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .8ٕٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .97/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 . ٓٙ( تفسٌر السعدي: ٘)
 .ٖٖ٘( انظر: البحر المحٌط: ٙ)
 . برواٌة: برسٌل، بدل برسول.78ٕ( البٌت لكثٌر عزة، انظر دٌوانه: 7)
 .7ٕٕ/ٔ( تفسٌر الرابػ األصفهانً: 8)
 .ٖٙٔ/ٔ( البحر المحٌط: 9)
 .ٖٖ٘/ٔ( روح المعانً: ٓٔ)
 .7ٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .ٓٙ( تفسٌر السعدي: ٕٔ)
 .79ٔ/ٔتفسٌر المراؼً: ( ٖٔ)
 .7ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .ٖٕٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)
 .ٖٓٗ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٙٔ)
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على العموم لتشمل جمٌع « ما»األمم والمواعظ والحكم، أو أظهر ما سؤلوه عنه من ؼوامضها، وحمل بعضهم 
 .(ٔ)الكتب اإللهٌة التً نزلت لبل"

 :(ٕ)وإن تصدٌك المرآن لما معهم من وجهٌن   
 جٌل به.األول: أنه ولع مطابماً لما أخبرت التوراة، واإلن 

 والثانً: أنه لد شهد لهما بالصدق؛ فالمرآن ٌدل داللة واضحة على أن هللا أنزل التوراة، وأنزل اإلنجٌل. 
وهذه شهادة لهما بؤنهما صدق؛ وكذلن التوراة، واإلنجٌل لد ذُكر فٌهما من أوصاؾ المرآن، ومن أوصاؾ    

 أبناءهم؛ فإذا ولع األمر كما ذُكر فٌهما صار ذلن تصدٌماً لهما. حتى صاروا ٌعرفونه كما ٌعرفون -ملسو هيلع هللا ىلص-دمحم
 .(ٖ)بالنصب على الحال من النكرة الموصوفة« مصدلا»ولرأ ابن أبً عبلة    
ِ َوَراَء ُظُهوِرِهْم{]البمرة:    حبارهم [،  "أي طرح أٔٓٔلوله تعالى:} نَبََذ فَِرٌٌك ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِكتَاَب ّللاَّ

 .(ٗ)وعلماإهم التوراة وأعرضوا عنها بالكلٌة"
 .(٘)لال ابن كثٌر: "أي : اطََّرَح طابفة منهم كتاب هللا الذي بؤٌدٌهم ، مما فٌه البشارة بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص وراء ظهورهم"   
فاتفمت التوراة والمرآن ، فنبذوا التوراة  لال السدي: ": لما جاءهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عارضوه بالتوراة فخاصموه بها ،   

 .(ٙ)وأخذوا بكتاب آصؾ ، وسحر هاروت وماروت"
 . (7)لال الشعبً: "هو بٌن أٌدٌهم ٌمرإونها، ولكن نبذوا العمل به" 
ولال سفٌان بن ُعٌٌنة:"أدرجوه فً الحرٌر والدٌباج، وحلَّوه بالذهب والفضة، ولم ٌُِحلّوا حبلله ولم ٌحّرموا    

 .(8)حرامه، فذلن النبذ"
 .(9)لال الطبري:" ٌعنً بذلن : أنهم جحدوه ورفضوه بعد أن كانوا به ممرٌن ، حسدا منهم له وبؽٌا علٌه"   
لال المراؼً:" ولد جعل تركهم إٌاها وإنكارهم لها إلماء لها وراء الظهر ، ألن من ٌلمى الشًء وراء ظهره ال  

 .(ٓٔ)ٌراه فبل ٌتذكره"
ٌمٌن:" وأضٌؾ ]الكتاب[ إلى هللا، ألنه المتكلم به؛ فالمرآن الذي نمرإه اآلن هو كبلم ربنا. تبارن لال ابن عث 

 وتعالى. تكلم به حمٌمة بلفظه، ومعناه، وسمعه منه جبرٌل، ثم أتى به إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فنزل به على للب النبً ملسو هيلع هللا ىلص
والصحابة أدوه إلى التابعٌن، وهكذا حتى بمً إلى ٌومنا هذا. وهلل الحمد؛ حتى وعاه، وأداه إلى الصحابة؛ 

وسمً المرآن كتاباً، ألنه مكتوب فً اللوح المحفوظ؛ وفً الصحؾ التً بؤٌدي المبلبكة؛ وفً الصحؾ التً 
 .(ٔٔ)بؤٌدي البشر"

صلى هللا  -لى كتمان أمر دمحم لال الواحدي:" وعنى بالـ}فرٌك{ فً هذه اآلٌة: علماء الٌهود الذٌن تواطإوا ع   
 .(ٕٔ)"-علٌه وسلم 

                                                           
 .ٖٖ٘/ٔ( روح المعانً: ٔ)
 .7ٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .ٖٖ٘/ٔ( انظر: روح المعانً: ٖ)
 .7ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .ٗٓٗ/ٕ(:صٗٗٙٔ( أخرجه الطبري)ٙ)
، وفً بعض نسخ الثعلبً فً "تفسٌره" ٌمرإونه، وفً بعضها: ٌمرإونها، ٕٙٔ/ ٔ،  وتفسٌر البؽوي : ٕٕٗ/ ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:7)

 .8ٕٔ/ٖوالتفسٌر البسٌط: 
 .8ٕٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٕٙٔ/ ٔ،  وتفسٌر البؽوي : ٕٕٗ/ ٔ(انظر: تفسٌر الثعلبً:8)
 .ٖٓٗ/ٕ( تفسٌر الطبري:9)
 .79ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
 .ٖٕٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .8ٖٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕٔ)
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لال اآللوسً:" وهم الٌهود الذٌن كانوا فً عهده صلى هللا تعالى علٌه وسلم ال الذٌن كانوا فً عهد سلٌمان    
عند مجًء النبً صلى هللا تعالى علٌه وسلم ال  -النبذ -ألن -كما توهمه بعضهم من اللحاق -علٌه السبلم

 .(ٔ)ٌتصور منهم"
 :(ٕ)[، لوالنٔٓٔوفً لوله تعالى:}الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب{]البمرة:   

 .(ٖ)األول: وهم علماء الٌهود الذٌن أعطاهم هللا العلم بالتوراة وما فٌها. لاله الطبري
 والدلٌل علٌه أنه تعالى وصؾ هذا الفرٌك بالعلم عند لوله تعالى: }َكؤَنَُّهْم اَل ٌَْعلَُموَن{.   

ثانً: أن المراد من ٌدعً التمسن بالكتاب سواء علمه أو لم ٌعلمه، وهذا كوصؾ المسلمٌن بؤنهم من أهل وال
 المرآن ال ٌراد بذلن من ٌختص بمعرفة علومه، بل المراد من ٌإمن به وٌتمسن بموجبه.

ِ َوَراَء ُظُهوِرِهْم{]البمرة:   :(ٗ)[، على لولٌنٔٓٔواختلؾ فً لوله تعالى:} ِكتَاَب ّللاَّ
 أحدهما: المرآن. وهو لول الجمهور.

صلى  -، ألن الذٌن كفروا بالنبً (7)وأجازه الزجاج، وآخرون، (ٙ)، والمرطبً(٘)والثانً: التوراة. لاله الطبري
 نبذوا التوراة. -هللا علٌه وسلم 

 .(8)لال الراؼب: وكبلهم"صحٌح، ألن المنكر ألحدهما فً حكم النكر لآلخر" 
المول األول، " أي لما جاءهم رسول من عند هللا مصدق لما معهم من التوراة نبذوا كتاب هللا واألظهر هو  

 .(9)الذي جاء به هذا الرسول"
 [، على أوجه:ٔٓٔولد تعددت ألوال المفسرٌن فً معنى لوله تعالى:}َوَراَء ُظُهوِرِهْم{]البمرة:   

 .(ٓٔ)ه فخلفه وراء ظهره "أحدها: أنه "تمثٌل لئلعراض ألن من أعرض عن شًء تجاوز
 .(ٔٔ)والثانً: أنه:" تشبٌه بمن ال ٌعلم إذ فعلوا فعل الجاهل فٌجًء من اللفظ أنهم كفروا على علم"

 .(ٕٔ)والثالث: أنه " مثل إِلعراضهم عنه رأساً، باإلعراض عما ٌرمً به وراء الظهر لعدم االلتفات إلٌه"
ه، تمول العرب: أجعل هذا خلؾ ظهرن، ودبر اذنن، وتحت والرابع: أنه: مثل من ٌستخؾ بالشًء وال ٌعمل ب

 :(ٖٔ) [، ومنه لول الفرزدق9ٕلدمن: أي أتركه واعرض عنه لال هللا تعالى: }َواتََّخْذتُُموهُ َوراَءُكْم ِظْهِرًٌّا ]هود:
ًَّ َجوابُها ٌٍْس ال تَكونَنَّ حاَجتًِ       بَظْهٍر فبل ٌَْعٌا َعل  تَِمٌُم بَن لَ

 .(ٗٔ)ها ال ٌُْعبَؤ بهاأي ال تتركن

                                                           
 .ٖٖ٘/ٔ( روح المعانً: ٔ)
 .ٙٔٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الرازي: ٕ)
 .ٖٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .8ٕٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٗ)
 . ٖٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 
 .ٔٗ/ٕتفسٌر المرطبً: ( انظر: ٙ)
 .8ٕٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن:7)
 .7ٖٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً:8)
 .9ٔٔ/ٔ( فتح المدٌر: 9)
 . ٕٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن عاشور: ٓٔ)
 .ٔٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .97/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٔ)
، وتفسٌر ٕٙ٘، وأضداد ابن األنباري:78، وذٌل األمانً: ٖٓٗكامل: ، وانظر: ال9٘( البٌت فً اللسان)ظهر(، وتخالفه رواٌة الدٌوان: ٖٔ)

 .97ٗ/ٔ. ومعانً المرآن للزجاج: ٕٕٗ/ٔالثعلبً:
 .97ٗ/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: ٕٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٗٔ)
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الخامس: أن معناه:" رموه بشدة وراء الظهر؛ وهو عبارة عن االنصراؾ التام عنه؛ ألنهم لو نبذوه أمامهم، أو 
عن الٌمٌن، أو عن الشمال لكان من الجابز أن ٌكونوا ٌؤخذون به؛ لكن من ألماه وراء ظهره كان ذلن أبلػ فً 

 .(ٔ)لٌه؛ ألن الشًء إذا ُخلِّؾ وراء الظهر فإنه ال ٌرجع إلٌه"التولً، واإلعراض عنه، وعدم الرجوع إ
[، أي:" كؤنهم فً نبذهم لكتاب هللا وراء ظهورهم ال ٌعلمون أنه ٔٓٔلوله تعالى: }َكؤَنَُّهْم الَ ٌَْعلَُموَن{]البمرة:   

 .(ٕ)حك"
 .(ٖ)لال الصابونً: "أي كؤنهم ال ٌعلمون من دالبل نبوته شٌباً"   
 .(ٗ)لتادة:" : أي أن الموم كانوا ٌعلمون ، ولكنهم أفسدوا علمهم ، وجحدوا وكفروا وكتموا"لال    
 .(٘)لال البٌضاوي:" ٌعنً أن علمهم به رصٌن ولكن ٌتجاهلون عناداً"   
أْعلََم لال الزجاج:" أْعلََم أنهم علماء بكتابهم، وأنهم رفضوه على علم به، وعداوةً للنبً صلَّى ّللاَّ علٌه وسلم. و 

"  .(ٙ)أنَّهم نَبذوا كتاب ّللاَّ
 .(7)لال المراؼً:أي" أهملوها إهماال تاما كؤنهم ال ٌعلمون أنها من عند ّللّا" 
لال الشوكانً:" تشبٌه لهم بمن ال ٌعلم شٌبا مع كونهم ٌعلمون علما ٌمٌنا من التوراة بما ٌجب علٌهم من  

علم بل عملوا عمل من ال ٌعلم من نبذ كتاب هللا وراء ظهورهم كانوا اإلٌمان بهذا النبً ولكنهم لما لم ٌعملوا بال
 .(8)بمنزلة من ال ٌعلم"

لال الراؼب:" ولد دل تعالى باألٌتٌن أن جل الٌهود ثبلث فرق ، فرٌك جاهر وأنبذ العهد ، وفرٌك لم ٌجاهروا  
ناداً ، فصاروا فً حكم الجهلة ، بذلن ، لكنهم لم ٌإمنوا به ، وهم أكثرهم ، وفرٌك أخر طرحوا حكم الكتاب ع

جاهل ؼٌر عالم بجهله ، وهو الشرٌر الذي ال  وهذه المسمة عجٌبة الشؤن ، فإن دافعً الحك ثبلثة ألسام ،
مداواة له ، وإٌاه عنى بموله:}أََوُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا نَبََذهُ فَِرٌٌك ِمْنُهْم{ ، وجاهل عالم بجهله ، وهو الشان وإٌاه 

موله : }بَْل أَْكثَُرُهْم اَل ٌُْإِمنُوَن{ ، ومعاند ؼٌر جاهل ، وإٌاه عنى بموله : }نَبَذَ فَِرٌٌك ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا عنى ب
ِ َوَراَء ُظُهوِرِهْم َكؤَنَُّهْم اَل ٌَْعلَُموَن{ ووصؾ هذا الفرٌك بؤن حكمهم حكم الجاهلٌن الذٌن هم  اْلِكتَاَب ِكتَاَب ّللاَّ

 .(9)ن بؤنهم ال ٌإمنون، وكل من دافع الحك ال ٌنفن من األلسام الثالثة التً ذكرناهم وهللا أعلم"فوق الموصوفٌ
 الفوابد:

 . من فوابد اآلٌة: أن رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص حك؛ لموله تعالى:} من عند هللا{.ٔ
 لموله تعالى:}مصدق لما معهم{.. ومنها: أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لد أخبرت به الكتب السابمة؛ ٕ
 . ومنها: أن رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص تمرر ما سبك من رساالت الرسل، لموله تعالى: }مصدق لما معهم{.ٖ
. ومنها: أنه مع هذا البٌان والوضوح، فإن فرٌماً من الذٌن أوتوا الكتاب نبذوا هذا الكتاب الذي جاء به دمحم  ٗ

 .ملسو هيلع هللا ىلص
. ومنها: أن نبذ من عنده كتاب وعلم ألبح ممن لٌس عنده ذلن؛ ولهذا نص على لوله تعالى: } فرٌك من ٘

 مع الجهل.الذٌن أوتوا الكتاب {؛ إلظهار شدة المبح من هإالء فً نبذهم؛ ألن النبذ مع العلم ألبح من النبذ 
 لوله تعالى:}كتاب هللا{..  ومنها: أن المرآن كبلم هللا، ألن هللا تعالى أضافه إلٌه فً ٙ

                                                           
 .ٖٕٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٕٖٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .7ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٗٓٗ/ٕ(:ص٘ٗٙٔالطبري) ( أخرجهٗ)
 .97/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 .8ٕٔ/ٔ( معانً المرآن: ٙ)
 .79ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 7)
 .9ٔٔ/ٔ( فتح المدٌر: 8)
 .7ٖٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 9)
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. ومنها: توكٌد لبح ما صنع هإالء المكذبون؛ لموله تعالى: } كؤنهم ال ٌعلمون {؛ ألنهم فً الوالع ٌعلمون؛ 7
 ..ولكن فعلهم كؤنه فعل من لم ٌعلم؛ وكفر من علم أشد من كفر من لم ٌعلم

تعالى: } وراء ظهورهم {؛ ألن النبذ لو كان .  ومنها: أن هذا النبذ الذي كان منهم ال ٌرجى بعده لبول؛ لموله 8
أمامهم ربما ٌتلمونه بعد؛ كذلن لو كان عن الٌمٌن، والشمال، لكن إذا كان وراء الظهر فمعناه استبعاد المبول 

 منهم..
 ... ومنها: شدة كراهٌة الٌهود للمرآن، واستهانتهم به، حٌث نبذوه وراء ظهورهم9

 المرآن
ٌَْماُن َولَِكنه الشهٌَاِطٌَن َكفَُروا ٌُعَلُِّموَن النهاَس السِّ }َواتهبَعُوا َما تَتْلُ  ٌَْماَن َوَما َكفََر ُسلَ ْحَر و الشهٌَاِطٌُن َعلَى ُمْلِن ُسلَ

ٌِْن بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ٌُعَلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتهى ٌَمُوََّل إِنهَما نَحْ  ُن فِتْنَةٌ فَََل تَْكفُْر َوَما أُْنِزَل َعلَى اْلَملََك
ٌَن بِِه ِمْن أََحٍد إَِّله بِ  ٌَْن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهْم بَِضاّرِ لُوَن بِِه بَ ِ َوٌَتَعَلهُموَن َما فٌََتَعَلهُموَن ِمْنُهَما َما ٌُفَّرِ ِإْذِن َّللاه

ُهْم َوََّل ٌَْنفَعُُهْم َولَمَْد َعِلُموا لََمِن اْشتََراهُ  َما لَهُ فًِ اْْلِخَرِة ِمْن َخََلٍق َولَبِئَْس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم لَْو َكانُوا ٌَُضرُّ
 [ٕٓٔ({ ]البمرة : ٌَْٕٓٔعلَُموَن )
 التفسٌر:

حر،  واتبع الٌهود ما تَُحّدِث الشٌاطٌُن به السحرةَ على عهد ملن سلٌمان بن داود. وما كفر سلٌمان وما تَعَلَّم الّسِ
حر الذي ولكنَّ  الشٌاطٌن هم الذٌن كفروا باهلل حٌن علَّموا الناس السحر؛ إفساًدا لدٌنهم. وكذلن اتبع الٌهود الّسِ

أُنزل على الملََكٌن هاروت وماروت، بؤرض "بابل" فً "العراق"؛ امتحانًا وابتبلء من هللا لعباده، وما ٌعلِّم 
راه من تعلم السحر،  حر وطاعة الشٌاطٌن. الملكان من أحد حتى ٌنصحاه وٌحذِّ وٌموال له: ال تكفر بتعلم الّسِ

فٌتعلم الناس من الملكٌن ما ٌُْحِدثون به الكراهٌة بٌن الزوجٌن حتى ٌتفرلا. وال ٌستطٌع السحرة أن ٌضروا به 
شاع أحًدا إال بإذن هللا ولضابه. وما ٌتعلم السحرة إال شًرا ٌضرهم وال ٌنفعهم، ولد نملته الشٌاطٌن إلى الٌهود، ف

حر وترن الحك ما له فً اآلخرة من نصٌب  فٌهم حتى فضَّلوه على كتاب هللا. ولمد علم الٌهود أن من اختار الّسِ
فً الخٌر. ولببس ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر عوًضا عن اإلٌمان ومتابعة الرسول، لو كان لهم ِعْلٌم 

 ٌثمر العمل بما ُوِعظوا به.
 :(ٔ)والفً سبب نزول اآلٌة أل 

أحدها: أخرج الواحدي  عن ابن عباس: "إن الشٌاطٌن كانوا ٌسترلون السمع من السماء، فٌجًء أحدهم بكلمة 
حك فإذا جرب من أحدهم الصدق كذب معها سبعٌن كذبة فٌشربها للوب الناس، فاطلع على ذلن سلٌمان، 

ل: أال أدلكم على كنز سلٌمان المنٌع فؤخذها فدفنها تحت الكرسً؛ فلما مات سلٌمان لام شٌطان بالطرٌك فما
الذي ال كنز له مثله؟ لالوا: نعم لال: تحت الكرسً فؤخرجوه، فمالوا: هذا سحر. فتناسخته األمم فؤنزل هللا 

، وسعٌد (ٖ). وروي عن السدي(ٕ)عذر سلٌمان }واتبعوا ما تتلو الشٌاطٌن على ملن سلٌمان وما كفر سلٌمان{"
 ، نحو ذلن.(ٙ)مجاهدو ،(٘)، ولتادة(ٗ)بن جبٌر

والثانً: أخرج ابن أبً حاتم "عن ابن عباس، لال: لال: آصؾ كاتب سلٌمان، أخرجته الشٌاطٌن فكتبوا من 
كل سطرٌن سحرا وكفرا، ولالوا: هذا الذي كان سلٌمان ٌعمل بها. لال: فؤكفره جهال الناس وسبوه، وولؾ 

                                                           
 .ٖٗٔ-ٖ٘ٓ/ٔ، والعجاب: ٖٖ-ٖٔ( انظر: أسباب النزول للواحدي: ٔ)
، وانظر نحوه فً تفسٌر ٖٙٔ - ٖٗٔ/ٔ، وانظر تخرٌجه وطرله فً تفسٌر ابن كثٌر:ٕٖ-ٖٔ( أسباب النزول:ٕ)

، ٕ٘ٙ/ٕ، وأخرجه الحاكم فً المستدرن فً كتاب التفسٌر:8ٙٔ-8٘ٔ/ٔ(:ص98ٗ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔٗ/ٕ(:صٕٙٙٔالطبري)
ً فً تخرٌجه البن أبً حاتم: "إسناده صحٌح لكن حصٌن هو ابن عبد وسكت عنه، ولال الذهبً فً )التلخٌص(: "صحٌح" ، ولال الزهران

 الرحمن ثمة تؽٌر حفظه، وساء آخر حٌاته". 
 .8ٙٔ/ٔ(:ص987، وانب أبً حاتم)ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٕ(:صٙٗٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٗٔٗ-ٖٔٗ/ٕ(:ص9٘ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٙٔٗ-٘ٔٗ/ٕ(:صٗٙٙٔ(، و)ٖٙٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٙٔٗ/ٕ(:ص٘ٙٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
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واتبعوا ما تتلوا الشٌاطٌن على ملن سلٌمان وما كفر علماإهم فلم ٌزل جهالهم ٌسبوه حتى أنزل على دمحم: }
 نحو ذلن. ،(ٕ). وروي عن الكلبً(ٔ)سلٌمان ولكن الشٌاطٌن كفروا{"

الثالث: أخرج الواحدي "عن خصٌؾ لال: كان سلٌمان إذا نبتت الشجرة لال: ألي داء أنت؟ فتمول لكذا وكذا؛ 
لمسجدن أخربه لال: تخربٌنه؟ لالت: نعم، لال: ببس فلما نبتت شجرة الخرنوبة لال: ألي شًء أنت؟ لالت: 

الشجرة أنت، فلم ٌلبث أن توفً، فجعل الناس ٌمولون فً مرضاهم: لو كان لنا مثل سلٌمان، فؤخذت الشٌاطٌن 
فكتبوا كتابا وجعلوه فً مصلى سلٌمان ولالوا: نحن ندلكم على ما كان سلٌمان ٌداوي به فانطلموا فاستخرجوا 

ذا فٌه سحر رلى فؤنزل هللا تعالى: }واتبعوا ما تتلو الشٌاطٌن على ملن سلٌمان{ إلى لوله: }فبل ذلن الكتاب فإ
 .(ٖ)تكفر{"

والرابع: أخرج الطبري عن ابن إسحاق: "عمدت الشٌاطٌن حٌن عرفت موت سلٌمان بن داود علٌه السبلم ، 
وكذا " . حتى إذا صنعوا أصناؾ  فكتبوا أصناؾ السحر : " من كان ٌحب أن ٌبلػ كذا وكذا ، فلٌفعل كذا

السحر، جعلوه فً كتاب ثم ختموا علٌه بخاتم على نمش خاتم سلٌمان ، وكتبوا فً عنوانه : " هذا ما كتب 
آصؾ بن برخٌا الصدٌك للملن سلٌمان بن داود من ذخابر كنوز العلم " ، ثم دفنوه تحت كرسٌه. فاستخرجته 

ما أحدثوا ، فلما عثروا علٌه لالوا : ما كان سلٌمان بن داود إال بهذا!  بعد ذلن بماٌا بنً إسرابٌل حٌن أحدثوا
فؤفشوا السحر فً الناس وتعلموه وعلموه ، فلٌس فً أحد أكثر منه فً ٌهود. فلما ذكر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فٌما 

بالمدٌنة من ٌهود : أال نزل علٌه من هللا ، سلٌمان بن داود وعده فٌمن عده من المرسلٌن ، لال من كان 
تعجبون لدمحم! ٌزعم أن سلٌمان بن داود كان نبٌا! وهللا ما كان إال ساحرا! فؤنزل هللا فً ذلن من لولهم على 

، وروي عن (ٗ)دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : }واتبعوا ما تتلوا الشٌاطٌن على ملن سلٌمان وما كفر سلٌمان ولكن الشٌاطٌن كفروا{"
 ،  نحو ذلن.(ٙ)وشهر بن حوشب،(٘)ابن عباس

الخامس: وأخرج الطبري " عن الربٌع : إن الٌهود سؤلوا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص زمانا عن أمور من التوراة ، ال ٌسؤلونه عن 
شًء من ذلن إال أنزل هللا علٌه ما سؤلوه عنه ، فٌخصمهم، فلما رأوا ذلن لالوا : هذا أعلم بما أنزل إلٌنا منا! 

ؤلوه عن السحر وخاصموه به ، فؤنزل هللا جل وعز : }واتبعوا ما تتلوا الشٌاطٌن على ملن سلٌمان وأنهم س
وما كفر سلٌمان ولكن الشٌاطٌن كفروا ٌعلمون الناس السحر{، وإن الشٌاطٌن عمدوا إلى كتاب فكتبوا فٌه 

ان ال ٌعلم الؽٌب. فلما فارق وكان سلٌم  -السحر والكهانة وما شاء هللا من ذلن ، فدفنوه تحت مجلس سلٌمان 
سلٌمان الدنٌا استخرجوا ذلن السحر وخدعوا به الناس ، ولالوا : هذا علم كان سلٌمان ٌكتمه وٌحسد الناس 

. وروي عن (7)علٌه! فؤخبرهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص بهذا الحدٌث ، فرجعوا من عنده ولد حزنوا ، وأدحض هللا حجتهم"
 .(8)أبً العالٌة مثل لن

السادس: لال أبو مجلز: "أخذ سلٌمان من كل دابة عهدا ، فإذا أصٌب رجل فسبل بذلن العهد ، خلً عنه. 
فرأى الناس السجع والسحر ، ولالوا : هذا كان ٌعمل به سلٌمان! فمال هللا جل ثناإه : }وما كفر سلٌمان ولكن 

 . (9)الشٌاطٌن كفروا ٌعلمون الناس السحر{"

                                                           
 .8٘ٔ/ٔ(:ص98ٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٕٖ( أسباب النزول للواحدي: ٕ)
 - ٕٕٗ/ٔ، إسناده ضعٌؾ إلعضاله )انمطاع أكثر من اثنٌن متتالٌٌن( ولضعؾ خصٌؾ )تمرٌب التهذٌب: ٖٖ( أسباب النزول للواحدي: ٖ)

 (.7/9ٔر عن خصٌؾ خاصة )تهذٌب التهذٌب: ( ولضعؾ رواٌة عتاب بن بشٌٕٙٔرلم: 
 .7ٔٗ/ٕ(:ص7ٙٙٔ، و)8ٓٗ-7ٓٗ/ٕ(:صٓ٘ٙٔ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٗٔٗ/ٕ(:صٓٙٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .7ٔٗ-ٙٔٗ/ٕ(:ٙٙٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .7ٓٗ-ٙٓٗ/ٕ(:ص7ٗٙٔ( تفسٌر الطبري)7)
 .8ٙٔ/ٔ(:ص98٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)8)
 .٘ٔٗ-ٗٔٗ/ٕ(:صٔٙٙٔالطبري)( أخرجه 9)
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[،  "أي واتبعوا طرق السحر والشعوذة التً كانت تحدثهم ٕٓٔبَعُوا َما تَتْلُو الشٌََّاِطٌُن{]البمرة:لوله تعالى:} َواتَّ  
 .(ٔ)بها الشٌاطٌن"

 .(ٕ)لال الزمخشري:أي:" نبذوا كتاب ّللاَّ واتبعوا كتب السحر والشعوذة التً كانت تمرإها الشٌاطٌن" 
وا الشٌاطٌن{ لال: ثلث الشعر، وثلث السحر، وثلث أخرج ابن أبً حاتم " عن الحسن: }واتبعوا ما تتل 

 .(ٖ)الكهانة"
ولال ابن عباس:" اتبعوا الشهوات التً كانت الشٌاطٌن تتلو، وهً المعازؾ واللعب، وكل شًء ٌصد عن  

 .(ٗ)ذكر هللا"
ٌَْماَن{]البمرة:   .(٘)[، أي"فً عهد ُملن سلٌمان"ٕٓٔلوله تعالى:} َعلَى ُمْلِن ُسلَ
 .(ٙ)ري: أي:" على عهد ملن سلٌمان وفً زمانه"لال الزمخش 
ٌَْماَن{]البمرة:    [، ٕ-ٔولد اختلؾ أهل التفسٌر فً الذٌن عنوا بموله تعالى:}َواتَّبَعُوا َما تَتْلُو الشٌََّاِطٌُن َعلَى ُمْلِن ُسلَ

 :(7) على وجوه
"ألنهم خاصموا رسول هللا صلى هللا علٌه أحدها: أنهم الٌهود الذٌن كانوا فً زمان دمحم علٌه الصبلة والسبلم، 

وسلم بالتوراة، فوجدوا التوراة للمرآن موافمة، تؤمر من اتباع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وتصدٌمه، بمثل الذي ٌؤمر به المرآن. 
، (ٓٔ) ، والسدي(9)لاله ابن عباس .(8)فخاصموا بالكتب التً كان الناس اكتتبوها من الكهنة على عهد سلٌمان"

 .(ٕٔ)، وابن زٌد(ٔٔ)الربٌعو
والثانً: أنهم الٌهود الذٌن كانوا فً زمن سلٌمان علٌه السبلم، ألن أكثر الٌهود ٌنكرون نبوة سلٌمان علٌه 
السبلم وٌعدونه من جملة الملون فً الدنٌا، فالذٌن كانوا منهم فً زمانه ال ٌمتنع أن ٌعتمدوا فٌه أنه إنما وجد 

 .(ٗٔ)، وابن إسحاق(ٖٔ). لاله ابن جرٌجذلن الملن العظٌم بسبب السحر
، أي (7ٔ)، واحتجوا بؤنه "ال دلٌل على التخصٌص"(ٙٔ)، والرازي(٘ٔ)والثالث: أنه ٌتناول الكل. واختاره الطبري

 .(8ٔ)داللة فً اآلٌة أن هللا تعالى أراد بموله : }واتبعوا{ بعضا منهم دون بعض"
وهو استعمال شابع،  ولد  (9ٔ)مضارع لكن هو والع مولع الماضً[، لفظه ٕٓٔلوله تعالى:}تَتْلُو{]البمرة:   

 :(ٔ)اختلؾ فً تفسٌره على وجوه

                                                           
 .7ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 . ]بتصرؾ بسٌط[.7ٕٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕ)
 .8٘ٔ/ٔ(:ص98ٖ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .8ٙٔ/ٔ(:ص98ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .7ٖ/ٔ، وانظر: صفوة التفاسٌر:ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:٘)
 . ]بتصرؾ بسٌط[.7ٕٔ/ٔ( الكشاؾ: ٙ)
 .8ٙٔ/ٖتفسٌر الرازي: ( انظر: 7)
 .٘ٓٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: 8)
 .8٘ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 9)
 .9ٕٗ/ٔ، ولد ذكر األثر ابن كثٌر، انظر تفسٌره: 8ٙٔ/ٔ(:ص987، وابن أبً حاتم)ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٕ(:صٙٗٙٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .7ٓٗ-ٙٓٗ/ٕ(:ص7ٗٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .7ٓٗ/ٕ(:ص8ٗٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .7ٓٗ/ٕ(:ص9ٗٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .8ٓٗ-7ٓٗ/ٕ(:صٓ٘ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .9ٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:٘ٔ)
 .7ٔٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٙٔ)
 .7ٔٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: 7ٔ)
 .9ٓٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: 8ٔ)
، البٌان فً ؼرٌب إعراب المرآن ٕٗ/ٕ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٕٖٙ/ٔ( والمعنى: ما تلت، انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: 9ٔ)

 . 8ٖٔ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٖٔٔ/ٔالبن األنباري: 



٘ٗ 
 

أحدها: الثانً: أن معناه: ما تتبعه وتروٌه وتعمل به، ومنه لوله تعالى:}ُهنَاِلَن تتلو ُكلُّ نَْفٍس َما أَْسلَفَْت{ ] ٌونس 
 .(ٗ)وأبً رزٌن ،(ٖ)، وهذا مذهب ابن عباس (ٕ)[ ، "ٌعنً بذلن تتبع"ٖٓ: 

والثانً: أن المراد منه التبلوة واإلخبار، ومنه: فبلن ٌتلو المرآن، بمعنى أنه ٌمرإه وٌدرسه، كما لال حسان بن 
 : (٘)ثابت

 نبً ٌرى ما ال ٌرى الناس حوله       وٌتلو كتاب هللا فً كل مشهد 
، (7)، ولتادة(ٙ)ذلن عن مجاهدوالمعنى: أن الشٌاطٌن هً التً علمت الناس السحر وروته لهم. روي   

 .(9)، وابن عباس(8)وابن جرٌج
الثالث: أن معناه: ما تكذب على ملن سلٌمان، ٌمال: تبل علٌه إذا كذب وتبل عنه، إذا صدق وإذا أبهم جاز 

 .(ٓٔ)األمران. لاله أبو مسلم
أخبر عن الذٌن أخبر لال اإلمام الطبري: " : والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال: إن هللا عز وجل   

 -عنهم أنهم اتبعوا ما تتلو الشٌاطٌن على عهد سلٌمان، باتباعهم ما تلته الشٌاطٌن.. ولم ٌخبرنا هللا جل ثناإه 
بخبر ٌمطع العذر،  -بؤى معنى )التبلوة( كانت تبلوة الشٌاطٌن الذٌن تلوا ما تلوه من السحر على عهد سلٌمان 

لن دراسة ورواٌة وعمبل فتكون كانت متبعته بالعمل، ودارسته بالرواٌة. ولد ٌجوز أن تكون الشٌاطٌن تلت ذ
 .(ٔٔ)فاتبعت الٌهود منهاجها فً ذلن، وعملت به، وروته"

 :(ٕٔ)[، على وجهٌنٕٓٔواختلفوا فً إعراب }ما{ـ فً لوله تعالى: }َما تَتْلُوا الشٌََّاِطٌُن{]البمرة:   
 و الصحٌح.أحدهما: أنها موصولة. وهذا لول الجمهور، وه

 والثانً: أنها نافٌة. 
 .(ٖٔ)لال السمٌن الحلبً: " وهذا ؼلط فاحش ال ٌمتضٌه الكبلم البتة"   
ولال ابن العربً:" وال وجه لمول من لال إنه نفً ال فً نظم الكبلم وال فً صحة المعنى وال ٌتعلك من كونه    

 .(ٗٔ)مفعوالً سٌاق الكبلم بمحال عمبلً وال ٌمتنع شرعا"
ٌْماَن{]البمرة:و     :(٘ٔ)[، على ثبلثة أوجهٕٓٔاختلؾ فً لوله تعالى:}َعلى ُمْلِن ُسلَ

 ، وؼٌره، وهو المشهور.(ٙٔ)أحدها: أن معناه: على عهد ملن سلٌمان.لاله الطبري
والثانً: ولٌل المعنى: فً ملن سلٌمان، أي: فً لصصه وصفاته وأخباره. روي نحوه عن سلمة بن 

 شرعه ونبوته وحاله. والثالث: على

                                                                                                                                                                                             
 .7ٔٙ/ٖ، ومفاتٌح الؽٌب: ٓٔٗ-9ٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٔٔٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 ٓٔٗ/ٕ(:ص: ٘٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري )( ٖ)
 ٓٔٗ/ٕ(:ص: ٙ٘ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري )ٗ)
، من أبٌات لالها حسان فً خبر أم معبد ، حٌن خرج رسول هللا مهاجرا إلى المدٌنة . ورواٌة الدٌوان : " فً كل مسجد " ،  88(دٌوانه : ٘)

 ورواٌة الطبري أمثل .
 .ٓٔٗ-9ٓٗ/ٕ(:صٔ٘ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٓٔٗ/ٕ(:صٕ٘ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .ٓٔٗ/ٕ(:صٖ٘ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .ٓٔٗ/ٕ(:صٗ٘ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)9)
 .7ٔٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٓٔ)
 .ٔٔٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٕٗ/ٕالمرطبً: ، وتفسٌر ٕٖٙ/ٔ، والبحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٕ٘/ٔ(انظر: إعراب المرآن للنحاس: ٕٔ)
 .ٕٖٙ/ٔ( الدر المصون:ٖٔ)
 .8ٕ/ٔ( أحكام المرآن: ٗٔ)
 .8٘ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٘ٔ)
 .ٔٔٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙٔ)
 .8ٙٔ/ٔ(:ص988( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)7ٔ)



٘٘ 
 

ٌَْماُن{]البمرة:     .(ٔ)[، " أي وما كان سلٌمان ساحراً وال كفر بتعلمه السحر"ٕٓٔلوله تعالى:} َوَما َكفََر ُسلَ
لال المراؼً:" أي وما سحر ، ألنه لو فعل ذلن فمد كفر ، إذ كونه نبٌّا ٌنافى كونه ساحرا ، فالسحر خداع  

 .(ٕ)ذلن"وتموٌه ، واألنبٌاء مبرءون من 
 .(ٖ)لال سلمة بن إسحاق:" أي ما علم بالسحر، والسحر كفر لمن عمل به" 
 .(ٗ)وروي عن لتادة: "فً لول هللا: }وما كفر سلٌمان{، لال: ما كان عن مشورته وال أمره" 
به  لال أبو السعود:" تنزٌهٌ لساحته علٌه السبلم عن السحر وتكذٌٌب لمن افترى علٌه بؤنه كان ٌعتمده وٌعمل 

ُض لكونه ُكفراً للمبالؽة فً إظهار نزاهتِه علٌه لسبلم وكِذِب باِهتٌِه بذلن"  .(٘)والتعرُّ
 .(ٙ)لال الزمخشري:" تكذٌب للشٌاطٌن ودفع لما بهتت به سلٌمان من اعتماد السحر والعمل به" 
ْحرَ     [، " أي ولكّن الشٌاطٌن هم الذٌن علموا ٕٓٔ{]البمرة:لوله تعالى:} َولَِكنَّ الشٌََّاِطٌَن َكفَُروا ٌُعَلُِّموَن النَّاَس الّسِ

 .(7)الناس السحر حتى فشا أمره بٌن الناس"
لال المراؼً:" أي ولكن الشٌاطٌن من اإلنس والجن الذٌن نسبوا إلٌه ما انتحلوه من السحر ودّونوه وعلموه    

 .(8)الناس هم الذٌن كفروا"
الذٌن َكفَُروا باستعمال السحر وتدوٌنه، ٌمصدون به إؼواء الناس لال الزمخشري: أي:"ولكن الشٌاطٌن هم    

 .(9)وإضبللهم"
لال لتادة:" ولكنه شًء افتعلته الشٌاطٌن، وذكر لنا أن الشٌاطٌن ابتدعت كتبا، وكتبت سحرا وأمرا عظٌما فً  

 . (ٓٔ)الناس وعلموهم إٌاه"
السحر. ٌمول: ولكن الشٌاطٌن كفروا بتركهم دٌن ولال الحسن:" اتباع السحر كفر، ولٌس من دٌن سلٌمان  

 .(ٔٔ)سلٌمان، واتباعهم ما تلت الشٌاطٌن على ملكه"
 .(ٕٔ)لال ابن عباس:" }ٌعلمون الناس السحر {، ٌعنً: الصحؾ التً دفنوها" 
 : (ٖٔ)[، وجهٌنٕٓٔوذكروا فً لوله تعالى:}َولَْكنَّ الَشٌَاِطٌَن َكفَُروا{]البمرة: 

 وا بما نسبوه إلى سلٌمان من السحر .أحدهما : أنهم كفر
 والثانً : أنهم كفروا بما استخرجوه من السحر .

ْحَر{]البمرة:   :(ٗٔ)[، وجهان من التفسٌرٕٓٔوفً لوله تعالى:}ٌُعَلُِّموَن النَّاَس الّسِ
 أحدهما : أنهم ألموه فً للوبهم فتعلموه .

 ه .والثانً : أنهم دلوهم على إخراجه من تحت الكرسً فتعلمو
 :(٘ٔ)[، على وجهٌنَٕٓٔكفَُروا{]البمرة:َولَِكنَّ الشٌََّاِطٌَن واختلفت المراءة فً لوله تعالى :}  

                                                           
 .7ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .8ٓٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .87ٔ/ٔ(:ص99ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .87ٔ/ٔ(:ص99ٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .7ٖٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:٘)
 .7ٕٔ/ٔ( الكشاؾ:ٙ)
 .7ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 7)
 .8ٓٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 8)
 .]بتصرؾ بسٌط[. 7ٕ/!ٔ( الكشاؾ: 9)
 .87ٔ/ٔ(:ص99ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .87ٔ/ٔ(:ص99ٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .87ٔ/ٔ(:ص99٘تم)( أخرجه ابن أبً حإٔ)
 .ٗٙٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٖٔ)
 .٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٗٔ)
 .8ٙٔ(انظر:السبعة فً المراءات: ٘ٔ)
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(، ونصب )الشٌاطٌَن(.  أحدهما: لرأ نافع وابن كثٌر وعاصم وأبو عمرو بتشدٌد نون )لكنَّ
الساكنٌن؛ و)الشٌاطٌُن( برفع والثانً: ولرأ البالون بتخفٌؾ نون )لكن( وإسكانها ثم كسرها تخلصاً من التماء 

 النون.
فعلى المراءة األولى تكون الواو حرؾ عطؾ، و)لكّن( حرؾ استدران ٌعمل عمل "إّن" ٌنصب    

االسم، وٌرفع الخبر، و )الشٌاطٌَن( اسمها، وجملة: )كفروا( خبرها؛ وعلى لراءة التخفٌؾ تكون الواو 
ن بالكسر اللتماء الساكنٌن، و)الشٌاطٌن( مبتدأ، للعطؾ، و)لكن( حرؾ استدران مبنً على السكون ُحرِّ 

 .(ٔ)وجملة: )كفروا( خبر المبتدأ
ٌَْت  والمعنى واحد، وكذلن فً األنفال: لال الرازي: "   ٌَْت إِْذ َرَم َ لَتَلَُهْم َوَما َرَم }فَلَْم تَْمتُلُوُهْم َولَِكنَّ ّللاَّ

ًَ اْلُمْإِمنٌِ َ َرَمى َوِلٌُْبِل َ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{ ]األنفال : َولَِكنَّ ّللاَّ [، واالختٌار أنه إذا كان 7َٔن ِمْنهُ ببََلًء َحَسنًا إِنَّ ّللاَّ
بالواو كان التشدٌد أحسن، وإذا كان بؽٌر الواو فالتخفٌؾ أحسن، والوجه فٌه أن "لكن" بالتخفٌؾ ٌكون عطفا 

   .(ٕ)تعمل عمل )إن(" فبل ٌحتاج إلى الواو التصال الكبلم، والمشددة ال تكون عطفا ألنها
جمع شٌطان؛ وجاءت بالجمع؛ ألن الشٌاطٌن ٌوحً بعضهم إلى بعض، وٌعلم بعضهم  الشٌََّاِطٌَن{و}  

 ً  .(ٖ)بعضا
حر( فً اللؽة: ٌطلك على كل شًء خفً سببه ولطؾ ودق؛ ولذلن تمول العرب فً الشًء    و)الّسِ

حر؛ ومنه لول مسلم بن   الولٌد األنصاري:الشدٌد الخفاء: أخفى من الّسِ
حر  جعلت عبلمات المودة بٌننا           مصابد لحظ هن أخفى من الّسِ

 (ٗ)فؤعرؾ منها الوصل فً لٌن طرفها    وأعرؾ منها الهجر فً النظر الشزر
ً لورود استعمالها فً     لال الراؼب: "تطلك مادة ـ س ح ر ـ عند علماء اللؽة على معان جّمة، تبعا

، فهو عبارة عما (٘)فٌه التخاطب ومنها: التموٌه بالحٌل والخداع والخفاء واالستمالة واللطافةالوضع الذي ولع 
، لال الحافظ رحمه هللا تعالى: وشبَّهه (7)، ومنه لوله ملسو هيلع هللا ىلص: "إنَّ من البٌان لسحراً"ٙلطؾ أمره وخفً سببه

حر صرؾ الشًء عن حمٌمته حر ألن الّسِ  .(8)بالّسِ
ٌت بذلن وُسمِّ     ً آخر اللٌل، والسَّْحر الربة وهً محل الؽذاء، وُسّمِ ً السَّحور َسحوراً لكونه ٌمع خفٌا

لخفابها ولطؾ مجارٌها إلى أجزاء البدن وؼضونه؛ كما لال أبو جهل ٌوم بدر لعتبة: انتفخ َسْحُره أي ربته من 
 ، ولوله تعالى:(ٓٔ)ري ونَْحري"بٌن َسحْ  ، ولالت عابشة رضً هللا عنها: "توفً رسول هللا (9)الخوؾ

 [، أي أخفوا عنهم عملهم.ٙٔٔ}َسَحُروا أَْعٌَُن النَّاِس{ ]األعراؾ : 
حر( فً االصطبلح ال ٌمكن تعرٌفه بحد جامع مانع؛ لكثرة األنواع المختلفة الداخلة تحته، وال    و)الّسِ

ً لؽٌرها؛ ومن هنا اخ ً لها مانعا تلفت عبارات العلماء فً حده اختبلفاً ٌتحمك لدر مشترن بٌنها ٌكون جامعا
 متباٌناً.

                                                           
 7ٔٔ/ٔ(انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .98ٔ/ٖ( تفسٌر الرازي: ٕ)
 .7ٕٔ-7ٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .7ٓ٘المماٌٌس:وما بعدها، معجم  8ٖٗ/ٗ( لسان العرب ٗ)
 (.78ٙ/٘، وانظر الجوهري )ٕٕٙ( األصفهانً: ؼرٌب المرآن، ص ٘)
 (.7ٗٔ/ٔ( ابن كثٌر: )ٙ)
 .7ٖٗٔ(، ومسلم برلم 7ٖٕ/ٓٔ( صحٌح البخاري مع فتح الباري، )7)
 .ٕٕٓ/9( فتح الباري شرح صحٌح البخاري 8)
 حٌان. ط األولى دار أبً 8ٖٓ/ٖ( انظر تفصٌل الخبر فً البداٌة والنهاٌة 9)
  .7ٖٗٗومسلم برلم  ٖٓٓٔ( رواه البخاري برلم ٓٔ)
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ق بٌن المرء     حر عزابُم وُرلَى وُعمَد ٌإثِّر فً الملوب واألبدان فٌمرض وٌمتل وٌفّرِ لال بعضهم: الّسِ
 .(ٔ)وزوجته وٌؤخذ أحد الزوجٌن عن صاحبه

شٌباً ٌإثر فً بدن المسحور أو  ولال ابن لدامة:"هو ُعمَد وُرلَى ٌُتََكلَُّم به أو ٌكتبه الساحر أو ٌعمل   
 .(ٕ)للبه أو عمله من ؼٌر مباشرة له"

حر ما ٌستعان فً تحصٌله بالتمرب إلى الشٌطان مما ال ٌستمل به     ولال البٌضاوي: "المراد بالّسِ
 . (ٖ)اإلنسان، وذلن ال ٌستتب إال لمن ٌناسبه فً الشرارة وخبث النفس؛ فإن التناسب شرط فً التضام والتعاون

ً ٌختص بكل أمر ٌخفى سببه وعمل على ؼٌر حمٌمته، وٌجري    ولال ابن حجر الهٌتمً: "وشرعا
 .(ٗ)مجرى التموٌه والخداع"

ولال ابن عرفة رحمه هللا فً حدوده: "أمر خارق للعادة مسبَّب عن َسبَب معتاد كونه عنه، لال   
مسبب عن ذلن السبب فؤخرج به الكرامة شارحه: معناه أن الخارق للعادة مسبب عن سبب معتاد كون ذلن ال

 .(٘)والمعجزة" 
 واختلؾ فً )الّسحر(، هل هو حمٌمة أم هو تخٌٌل ال حمٌمة له:   
ا أَْلمَْوا َسَحُروا أَْعٌَُن النَّاِس  والتحمٌك أن منه ما هو حمٌمة كما دّل علٌه لوله تعالى   }لَاَل أَْلمُوا فَلَمَّ

[، ألن وصؾ سحرهم بالعظٌم ٌدل على أنه ؼٌر خٌال، ِٙٔٔسْحٍر َعِظٌٍم{ ]األعراؾ : َواْستَْرَهبُوُهْم َوَجاُءوا بِ 
ٌَْن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه{ ]البمرة :  لُوَن بِِه بَ [، فهذه اآلٌة تدل على أنه شًء ٕٓٔولوله تعالى }فٌََتَعَلَُّموَن ِمْنُهَما َما ٌُفَّرِ

وامرأته ولد عبَّر هللا عنه بما الموصولة وهً تدل على أنه  موجود له حمٌمة  تكون سبباً للتفرٌك بٌن الرجل
[، ٌعنً ٗومما ٌدل على ذلن أٌضاً لوله تعالى }َوِمْن َشّرِ النَّفَّاثَاِت فًِ اْلعُمَِد{ ]الفلك :  شًء له وجود حمٌمً. 

حر حمٌمة لم ٌؤمر هللا(ٙ)السواحر البلتً ٌعمدن فً سحرهن وٌنفثن فً عمدهن  . (ٕ) باالستعاذة منه، فلوال أن الّسِ
 (7)[، وحدٌث عابشةٗلال ابن لٌم: "ولد دل لول هللا تعالى: }َوِمْن َشّرِ النَّفَّاثَاِت فًِ اْلعُمَِد{ ]الفلك :   

 .(8)رضً هللا عنها على تؤثٌر السحر وأنَّ له حمٌمة"
ٌِْه ِمْن  }لَاَل بَْل أَْلمُوا فَإَِذا ومن الّسحر ما هو تخٌٌل، كما فً لوله تعالى   ِحبَالُُهْم َوِعِصٌُُّهْم ٌَُخٌَُّل إِلَ

ا أَْلمَْوا َسَحُروا أَْعٌَُن النَّاِس َواْستَْرَهبُوُهْم َوَجاُءوا بِِسْحٍر  [، ولولهِٙٙسْحِرِهْم أَنََّها تَْسعَى{ ]طه :  }لَاَل أَْلمُوا فَلَمَّ
حر خٌال ال حمٌمة له. [، وبهاتٌن اآلٌتٌن احتج المعتزلة ومنَٙٔٔعِظٌٍم{ ]األعراؾ :   لال بمولهم على أن الّسِ

لال النووي: "والصحٌح أن له حمٌمة، وبه لطع الجمهور، وعلٌه عامة العلماء، وٌدل علٌه الكتاب   
 .(ٔ)والسنة الصحٌحة المشهورة"

                                                           
 .8ٕٖ( تٌسٌر العزٌز الحمٌد/ٔ)
 .ٓ٘ٔ/8( المؽنً البن لدامة الممدسً: ٕ)
 وهو نالل لهذا التعرٌؾ من الفخر الرازي فً تفسٌره المسمى: مفاتٌح الؽٌب. 79/ٔ( أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل ٖ)
 .ٖٙٔ/ٕالكبابر: ( الزواجر عن التراؾ ٗ)
 دمحم بن لاسم الرصاع ـ الناشر دار الكتب العلمٌة. 9ٕٗ( شرح حدود ابن عرفة:٘)
 (.ٕٖٓ/ٓٔ(، والماسمً )7ٖ٘|ٗ(، وابن كثٌر )7ٕ٘/ٕٓ( انظر تفسٌر المرطبً، )ٙ)
 (.ٓ٘ٔ/8المؽنً، ابن لدامة:) (ٕ)
ٌُخٌَُّل إلٌه أنه كان ٌفعل  رجٌل من بنً ُزرٌك، ٌمال له لبٌد بن األعصم، حتى كان رسول هللا  (عن عابشة لالت: سحر رسول هللا7)

ثم دعا، ثم دعا، ثم لال: ٌا عابشة، أشعرت أن  الشًء وما فعله، حتى إذا كان ذات ٌوم ـ أو ذات لٌلة ـ وهو عندي، لكنه دعا رسول هللا 
بلن، فمعد أحدهما عند رأسً، واآلخر عند رجلً، فمال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فمال: هللا أفتانً فٌما استفتٌته فٌه، أتانً رج

مطبوب، لال: من طبّه؟ لال: لبٌد بن األعصم، لال: فً أي شًء؟ لال: فً مشط ومشاطة، وجؾ طلع نخلة ذكر، لال: وأٌن هو؟ لال: فً 
مال: ٌا عابشة، كؤن ماءها نماعة الحناء وكؤن رإوس نخلها رإوس الشٌاطٌن، فً ناس من أصحابه، فجاء ف ببر ذروان. فؤتاها رسول هللا 

لت: ٌا للت: ٌا رسول هللا أفبل استخرجته، لال: لد عافانً هللا، فكرهت أن أثٌر الناس فٌه شراً، فؤمر بها فدفنت". وفً رواٌة مسلم: لال: "فم
 ([.89ٕٔ، ومسلم )(ٕٕٔ/ٓٔرسول هللا أال أحرلته".]صحٌح البخاري، كتاب الطب )

 .7ٕٕ/ٕ( ابن لٌم الجوزٌة، بدابع الفوابد:8)
 (.ٕٕٕ/ٓٔ( فتح الباري، ابن حجر العسمبلنً: ) ٔ)
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ٌِْن بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت{]البمرة:    "أي: وكما اتبع رإساء الٌهود  [،ٕٓٔلوله تعالى :}َوَما أُنزَل َعلَى اْلَملََك
السحر، كذلن اتبعوا ما أنزل على الملَكٌن وهما هاروت وماروت بمملكة بابل بؤرض الكوفة، ولد أنزلهما هللا 

 .(ٔ)ابتبلًء وامتحاناً للناس"
لال السعدي:أي " وكذلن اتبع الٌهود السحر الذي أنزل على الملكٌن الكابنٌن بؤرض بابل من أرض العراق،  
 .(ٕ)نزل علٌهما السحر امتحانا وابتبلء من هللا لعباده فٌعلمانهم السحر"أ
ولرأ الزهري }هاروت وماروت{، بالرفع على: هما هاروت وماروت. وهما اسمان أعجمٌان بدلٌل منع    

 .(ٖ)النصرفا -وهو الكسر كما زعم بعضهم  -الصرؾ ، ولو كانا من :الهرت والمرت 
ٌِْن{]البمرة:واختلؾ فً العطؾ فً      :(ٗ)[، على وجهٌنٕٓٔلوله تعالى:} َوما أُْنِزَل َعلَى اْلَملََك

 أحدهما: عطؾ على }السحر{، أى وٌعلمونهم ما أنزل على الملكٌن.
 والثانً: أنه عطؾ على }ما تتلو{، أى واتبعوا ما أنزل.

ٌِْن{]البمرة:واختلؾ أهل العلم فً تفسٌر)ما( التً فً لوله :}َوَما أُنزَل َعلَى الْ      [، على وحهٌن:َٕٓٔملََك
ٌَْماُن{، أي: ولم ٌنزل على  أحدهما: أنها تفٌد النفً، وهً بمعنى)لم( معطوفا على لوله تعالى}َوَما َكفََر ُسلَ

 .(٘)الملكٌن. لاله ابن عباس
الواو: للعطؾ على لوله: تعالى: }َوَما أُنزَل َعلَى الَملََكٌن{: )َما( نفً، و-وانتصر له المرطبً، إذ لال: "لوله   

)َوَما َكفََر ُسلٌََمان( وذلن أن الٌهود لالوا: إن هللا أنزل جبرٌل ومٌكابٌل بالسحر فنفى هللا ذلن، وفً الكبلم تمدٌم 
وتؤخٌر، والتمدٌر: وما كفر سلٌمان وما أنزل على الملكٌن ولكن الشٌاطٌن كفروا ٌعلمون الناس السحر ببابل 

وماروت بدل من الشٌاطٌن فً لوله: }َولَكنَّ الشٌََّاطٌَن َكفَُروا{ هذا أولى ما حملت  هاروت وماروت، فهاروت
 .(ٙ)علٌه اآلٌة من التؤوٌل وأصح ما لٌل فٌها، وال ٌلتفت إلى ما سواه"

والدافع ألصحاب هذا المول فً نفً نزول السحر على الملكٌن أنه لول تدفعه األصول فً المبلبكة الذٌن هم    
َ َما أََمَرُهْم َوٌَْفعَلُوَن َما ٌُْإَمُروَن{ ]التحرٌم:أمناء  [، ولوله ٙهللا على وحٌه وسفراإه إلى رسله }ال ٌَْعُصوَن ّللاَّ

[، ومع كون 7ٕ[ ، ولوله }ال ٌَْسبِمُونَهُ بِاْلمَْوِل َوُهْم بِؤَْمِرِه ٌَْعَملُوَن{ ]األنبٌاء:ٕٙ}بَْل ِعبَاٌد ُمْكَرُموَن{ ]األنبٌاء:
 .(7)ال ٌدفع ولوع المعصٌة من المبلبكة، لكن ولوع ذلن الجابز عمبلً ال ٌدرن إال بالسمع ولم ٌصح العمل

ً على لول من جعلها معطوفة على السحر كما هو الظاهر ألنها   كما أن نفً كون المنزل سحراً ٌؤتً أٌضا
 . (8)معطوفة، والعطؾ ٌمتضً التؽاٌر

 مدٌره الذي أنزل على الملكٌن. والثانً:أنها موصوله بمعنى )الذي(، وت
 :(9)ثم هإالء اختلفوا فٌه على ثبلثة ألوال   

 األول: أنه عطؾ على )السحر( أي ٌعلمون الناس السحر وٌعلمونهم ما أنزل على الملكٌن أٌضا.
التفرٌك وثانٌها: أنه عطؾ على لوله: }ما تتلوا الشٌاطٌن{ أي واتبعوا الذي تلته الشٌاطٌن، ومنه ما تؤثٌره فً 

، وأبً (ٓٔ)بٌن المرء وزوجه وهو الذي أنزل على الملكٌن. وهذا لول ابن عباس فً رواٌة أبً طلحة عنه
 .(ٕ)، وروي عن خالد بن أبً عمران، والربٌع بن أنس نحو ذلن(ٔ)العالٌة

                                                           
 .7ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٔٙ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .7ٖٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٖ)
 .7ٕٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٗ)
 .88ٔ/ٔ(:ص997( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٓ٘/ٕالمرطبً:( تفسٌر ٙ)
 . 9ٕٙ/ٖ، ومفاتٌح الؽٌب: ٓ٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً:7)
 .8ٕٖ/ٔ(انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: 8)
 .9ٕٙ/ٖ( انظر:مفاتٌح الؽٌب: 9)
 .88ٔ/ٔ(:ص99ٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
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 فكؤنه تعالى أخبر عن الٌهود أنهم اتبعوا كبل األمرٌن ولم ٌمتصروا على أحدهما. 
وضعه جر عطفا على )ملن سلٌمان( وتمدٌره ما تتلوا الشٌاطٌن افتراء على ملن سلٌمان وعلى وثالثها: أن م 

 .(ٖ)ما أنزل على الملكٌن. وهو اختٌار أبً مسلم رحمه هللا
 :(ٗ)وأنكر أبو مسلم فً الملكٌن أن ٌكون السحر نازال علٌهما واحتج علٌه بوجوه  

لكان منزله هو هللا تعالى، وذلن ؼٌر جابز ألن السحر كفر الوجه األول: أن السحر لو كان نازال علٌهما 
 وعبث وال ٌلٌك باهلل إنزال ذلن.

الوجه الثانً: أن لوله: }ولكن الشٌاطٌن كفروا ٌعلمون الناس السحر{ ٌدل على أن تعلٌم السحر كفر، فلو ثبت 
 فً المبلبكة أنهم ٌعلمون السحر لزمهم الكفر، وذلن باطل.

 ال ٌجوز فً األنبٌاء أن ٌبعثوا لتعلٌم السحر فكذلن فً المبلبكة بطرٌك األولى. الوجه الثالث: كما
الوجه الرابع: أن السحر ال ٌنضاؾ إال إلى الكفرة والفسمة والشٌاطٌن المردة، وكٌؾ ٌضاؾ إلى هللا ما ٌنهى 

طاله كما لال فً لصة عنه وٌتوعد علٌه بالعماب؟ وهل السحر إال الباطل المموه ولد جرت عادة هللا تعالى بإب
[ ثم إنه رحمه هللا سلن فً تفسٌر اآلٌة 8ٔموسى علٌه السبلم: }ما جبتم به السحر إن هللا سٌبطله{ ]ٌونس: 

نهجا آخر ٌخالؾ لول أكثر المفسرٌن، فمال: كما أن الشٌاطٌن نسبوا السحر إلى ملن سلٌمان مع أن ملن 
الملكٌن إلى السحر مع أن المنزل علٌهما كان مبرأ عن  سلٌمان كان مبرأ عنه، فكذلن نسبوا ما أنزل على

السحر وذلن ألن المنزل علٌهما كان هو الشرع والدٌن والدعاء إلى الخٌر، وإنما كانا ٌعلمان الناس ذلن مع 
لولهما: }إنما نحن فتنة فبل تكفر{ توكٌدا لبعثهم على المبول والتمسن، وكانت طابفة تتمسن وأخرى تخالؾ 

ذلن وٌتعلمون منهما أي من الفتنة والكفر ممدار ما ٌفرلون به بٌن المرء وزوجه، فهذا تمرٌر وتعدل عن 
 .(٘)مذهب أبً مسلم

ٌِْن{]البمرة:   ، (ٙ)[، هً موصولةٕٓٔوالجمهور على أن)ما( فً لوله تعالى: }َوَما أُنزَل َعلَى اْلَملََك
ِة الملكٌن أشبه   . وهللا أعلم.(7)وأولى أن ٌإخذ بهوذلن ألن "الحدٌث وما جاَء فً لِصَّ

ٌِْن{]البمرة:   :(8)[، لراءتانٕٓٔوفً } الَملََك
ٌِْن{، بكسر البلم، وهً لراءة ابن عباس والضحان  والحسن وابن جبٌر  (ٓٔ)وابن أبزى (9)إحداهما :} المِلَك

 .(ٔٔ)والزهري وأبً األسود
 ومن ثم اختلفوا فً تعٌٌنهما على لولٌن:

 .(ٕٔ)وسلٌمان. لاله ابن أبزى األول: أنهما داود

                                                                                                                                                                                             
 .88ٔ/ٔ(:ص998( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .88ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕ)
 .9ٕٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖ)
 .9ٕٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 .99ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الرازي: ٘)
، الكشاؾ ٖٗٔ/ٔوالذي انتصر لذلن وأطال المول فٌه، بحر العلوم للسمرلندي:  ٕٙٗ-ٕٗٗ/ٕ( انظر: جامع البٌان للطبري: ٙ)

، أنوار التنزٌل ٕٖٙ/ٖ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٕٖٓ/ٔالمصون للسمٌن:  ، الدر8ٕٖ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٖٔٓ/ٔللزمخشري: 
، وؼٌرها. وعلى لول الجمهور ٌكون الُمنََزل السحر فتنة 9ٖٙ/ٔ، التحرٌر والتنوٌر البن عاشور: ٘ٙ/ٔ، تفسٌر النسفً: 7ٖ/ٔللبٌضاوي: 

 أن ٌمتحن عباده بما شاء. -عز وجل-للناس وامتحاناً، وهلل
 . 8ٗٔ/ٔآن: ( معانً المر7)
 .8ٖٔ/ٔ( انظر: وتفسٌر الثعلبً:8)
 .89ٔ/ٔ(:صٕٓٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)9)
 .88ٔ/ٔ(:صٓٓٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
، زاد المسٌر البن 9ٕٔ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: ٓٓٔ/ٔ( انظر: المحتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ المراءات واإلٌضاح عنها البن جنً: ٔٔ)

 وؼٌرها.  ٕ٘/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 9ٕٖ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٕٔ/ٔالجوزي: 
 .88ٔ/ٔ(:صٓٓٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)



ٙٓ 
 

 .(ٖ)، وأبو أسود الدإلً(ٕ)، والضحان(ٔ)والثانً: هما علجان من أهل بابل. لاله ابن عباس
 :(ٗ)والذٌن كسروا )البلم( احتجوا بوجوه 
 أحدها: أنه ال ٌلٌك بالمبلبكة تعلٌم السحر. 

 {.8االمر ثم ال ٌنظرون{ }األنعام: وثانٌها: كٌؾ ٌجوز إنزال الملكٌن مع لوله: }ولو أنزلنا ملكا لمضى 
وثالثها: لو أنزل الملكٌن لكان إما أن ٌجعلهما فً صورة الرجلٌن أو ال ٌجعلهما كذلن، فإن جعلهما فً  

صورة الرجلٌن مع أنهما لٌسا برجلٌن كان ذلن تجهٌبل وتلبٌسا على الناس وهو ؼٌر جابز، ولو جاز ذلن فلم 
لذٌن نشاهدهم ال ٌكون فً الحمٌمة إنسانا، بل ملكا من المبلبكة؟ وإن لم ال ٌجوز أن كل واحد من الناس ا

 [.9ٌجعلهما فً صورة الرجلٌن لدح ذلن فً لوله تعالى: }ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجبل{ ]األنعام: 
بة ولد َخَطؤ الطبري هذه المراءة مستدالً على ذلن بموله:" فإجماع الحجة على خطؤ المراءة بها، من الصحا 

 .(٘)والتابعٌن ولراء األمصار. وكفى بذلن شاهدا على خطبها"
ٌِْن{، بفتح البلم من )المبلبكة(  . (7)، وهً لراءة الجمهور(ٙ)والمراءة الثانٌة:} الَملََك

ٌِْن{ أثْبُت فً الرواٌة والتفسٌر جمٌعاً"   .(8)لال الزجاج" و}الَملََك
  .(9)ولال ابن الجوزي:" "ولراءة الجمهور أصح" 
فً مسند  (ٓٔ)لال الحافظ ابن حجر: " ولصة هاروت وماروت جاءت بسند حسن من حدٌث ابن عمر  

فً إٌراد طرلها بحٌث ٌمضً بمجموعها على أن للمصة أصبلً خبلفاً لمن زعم  (ٕٔ)، وأطنب الطبري(ٔٔ)أحمد
اختباراً لهما، وأمرهما ، ومحصلها: أن هللا ركب الشهوة فً ملكٌن من المبلبكة (ٖٔ)بطبلنها كعٌاض ومن تبعه

                                                           
 .8ٙٔ/ٔالوجٌز:( انظر: المحرر ٔ)
 .89ٔ/ٔ(:صٕٓٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .8ٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز:ٖ)
 .ٖٓٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .88ٔ/ٔ(:صٔٓٓٔ(، و)999(وهذا لول ابن عطٌة، وعلً، انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .9ٕٖ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٘٘/ٔ، إمبلء ما من به الرحمن للعكبري: ٗٙ/ٔ(انظر: معانً المرآن للفراء: 7)
، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٘٘/ٔ، إمبلء ما من به الرحمن للعكبري: ٗٙ/ٔ، انظر: معانً المرآن للفراء: 8ٖٔ/ٔ( معانً المرآن:8)

 .، ولال: )ولراءة الجمهور أصح(ٕٕٔ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 9ٕٖ/ٔ
 .ٕٕٔ/ٔ(زاد المسٌر: 9)
( هو: أبو عبد الرحمن عبد هللا بن عمر بن الخطاب بن نفٌل المرشً، صحابً مشهور، عالم فمٌه، عابد زاهد، من أهل بٌعة الرضوان، ٓٔ)

، ٕٗٔ/ٗعد: هـ. انظر: الطبمات البن س 7ٖهاجر مع أبٌه، أول ؼزواته الخندق ورد لبلها لصؽره، أحد المكثرٌن من الرواٌة، توفً عام: 
 . 8ٖٖ/ٕ، اإلصابة البن حجر: ٖٕٔ/ٖ، سٌر أعبلم النببلء للذهبً: 7ٕٕ/ٖأسد الؽابة البن األثٌر: 

ص:  ٔوسٌؤتً الكبلم على هذا الحدٌث وما ٌشبهه بعد فً هامش:  78ٔٙرلم:  8ٖٔ-7ٖٔ/ٓٔٔ: -تحمٌك األرناإوط وآخرٌن-( المسندٔٔ)
ٖ9ٗ-ٖ9ٙ . 

 . ٖ٘ٗ-7ٕٗ/ٕ( انظر: جامع البٌان للطبري: ٕٔ)
ً كما ذكر ذلن األلوسً فً روح المعانً: ٖٔ) ً وعشرٌن طرٌما ، وذكر جلها الحافظ ابن ٖٔٗ/ٔ( بلؽت طرق لصة هاروت وماروت نٌفا

ن من أثبتها الحافظ عند حدٌثه عن سبب نزول هذه اآلٌة. ولد اختلؾ العلماء فً ثبوتها، فم ٖٖٗ-ٖٗٔ: -تحمٌك: األنٌس-حجر فً العجاب
إذ لال: "وله طرق كثٌرة جمعتها فً جزء مفرد ٌكاد ٌكون الوالؾ علٌه أن ٌمطع  9ٓ-89هنا وفً المول المسدد فً الذب عن المسند: 

م: رل ٗٙ-ٖٙ/ٗٔبولوع هذه المصة لكثرة الطرق الواردة فٌها ولوة مخارج أكثرها، وهللا أعلم". كما أخرج حدٌثها ابن حبان فً صحٌحه: 
: "ورجاله ٖٗٔ/ٙمصححاً له ووافمه الذهبً فً التلخٌص. ولال الهٌثمً فً مجمع الزوابد:  8ٓٙ-7ٓٙ/ٗ، والحاكم فً مستدركه: 8ٙٔٙ

ً ابن حجر الهٌثمً فً الزواجر عن التراؾ الكبابر:  ، وأفرد 7ٕٔ/ٕرجال الصحٌح ؼٌر موسى بن جبٌر، وهو ثمة". وصححه أٌضا
نمل عنه اعتراضه على من  ٖٖٗ/ٔ، وٌظهر أن األلوسً فً روح المعانً: 8ٓٔ/ٕما ذكر ذلن فً اإلتمان: السٌوطً فً لصتهما جزءاً ك

رضً -أنكر المصة بؤن "اإلمام أحمد وابن حبان والبٌهمً وؼٌرهم رووها مرفوعة ومولوفة على علً وابن عباس وابن عمر وابن مسعود
إذ  ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٌٕمطع بصحتها لكثرتها ولوة مخرجٌها". وعلً المارئ فً شرح الشفا:  بؤسانٌد عدٌدة صحٌحة ٌكاد الوالؾ علٌها-هللا عنهم

ً له أصل ثابت فً الجملة لتعدد طرله واختبلؾ سنده...  ً ومولوفا لال بعد إٌراده لبعض الطرق: "وال ٌخفى أن الحدٌث كما تراه مرفوعا
ؤسانٌد صحٌحة ولد لٌل: لهذه المصة طرق تفٌد العلم لصحتها". ولد ومولوفاً على علً وابن عباس كما مر، وعن ابن عمر وابن مسعود ب

إذ لال: "فمما احتج به من لم ٌوجب عصمة جمٌعهم  ٕٕٖ-8ٖٔ/ٕ: -مع الشرح لعلً الماري-ضعؾ هذه الرواٌات الماضً عٌاض فً الشفا
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أن ٌحكما فً األرض، فنزال على صورة البشر وحكما بالعدل مدة، ثم افتتنا بامرأة جمٌلة فعولبا بسبب ذلن 
بؤن حبسا فً ببر ببابل منكسٌن وابتلٌا بالنطك بعلم السحر، فصار ٌمصدهما من ٌطلب ذلن فبل ٌنطمان 

                                                                                                                                                                                             
ي عن علً وابن عباس فً خبرهما وابتبلبهما )أي: المبلبكة( لصة هاروت وماروت وما ذكر فٌها أهل األخبار ونملة المفسرٌن، وما رو

أن هذه األخبار لم ٌرد منها شًء ال سمٌم وال صحٌح عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولٌس هو شًء ٌإخذ بمٌاس والذي منه فً -أكرمن هللا-فاعلم
ذه األخبار من كتب الٌهود وافترابهم كما لصه المرآن اختلؾ المفسرون فً معناه وأنكر ما لال بعضهم فٌه كثٌر من السلؾ كما سنذكره، وه

هللا تعالى أول اآلٌات من افترابهم بذلن على سلٌمان وتكفٌرهم إٌاه ولد انطوت المصة على ُشنَع عظٌمة وها نحن نخبر فً ذلن ما ٌكشؾ 
حزم فً الفصل فً الملل واألهواء ؼطاء هذه اإلشكاالت إن شاء هللا". ثم شرع فً ذكر ما ٌزٌؾ المصة وٌبطلها من وجوه. ووافمه ابن 

فصح -إلى أن لال-فمال: )إن لوماً نسبوا إلى هللا تعالى ما لم ٌؤت به لط أثر ٌجب أن ٌشتؽل به وإنما هو كذب مفترى ٖٗ-ٕٖ/ٗوالنحل: 
ابز كله فً العمل لو صح إذ لال: "وتحمٌك المول فٌه أنه لم ٌصح سنده ولكنه ج ٖٓ/ٔأنها خرافة موضوعة( وابن العربً فً أحكام المرآن: 

إذ لال: "للنا: هذا كله ضعٌؾ وبعٌد عن ابن  ٕ٘/ٕ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 8ٖٔ/ٔالنمل". وابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: 
ٌدل على عدم  عمر وؼٌره ال ٌصح منه شًء فإنه لول تدفعه األصول فً المبلبكة الذٌن هم أمناء هللا على وحٌه وسفراإه إلى رسله، ومما

صحته أن هللا تعالى خلك النجوم وهذه الكواكب حٌن خلك السماء ففً الخبر "أن السماء لما خلمت خلك فٌها سبعة دوارة زحل والمشتري 
رة وسهٌبلً لد [، فثبت بهذا أن الزهٓٗوبهرام وعطارد والزهرة والشمس والممر" وهذا معنى لول هللا تعالى: }َوُكلٌّ فًِ فَلٍَن ٌَْسبَُحوَن{ ]ٌس:

إذ لال: "وأما ما ٌذكره كثٌر من  8ٖ-7ٖ/ٔ، وابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة: 9ٕٖ/ٔكانا لبل خلك آدم". وأبو حٌان فً البحر المحٌط: 
المفسرٌن فً لصة هاروت وماروت... فهذا أظنه من وضع اإلسرابٌلٌٌن، وإن كان لد أخرجه كعب األحبار وتلماه عنه طابفة من السلؾ 

رواٌة سالم عن ابن عمر عن كعب عند عبد الرازق  7٘ٔ/ٔذكروه على سبٌل الحكاٌة والتحدٌث عن بنً إسرابٌل..."، وجعل فً تفسٌره: ف
ً أثبت فً أبٌه من مواله نافع لال: "فدار  ٗ٘-ٖ٘/ٔفً التفسٌر:  أصح وأثبت من رواٌة نافع عن ابن عمر فً المسند وؼٌره ألن سالما

: "ولد روٌت لصة هاروت 78ٔ/ٔل كعب األحبار عن كتب بنً إسرابٌل وهللا أعلم". ولال فً تفسٌره أٌضاً: الحدٌث ورجع إلى نم
وماروت عن جماعة من التابعٌن كمجاهد والسدي والحسن ولتادة وأبً العالٌة والزهري والربٌع بن أنس ومماتل بن حٌان وؼٌرهم، 

اصلها راجع فً تفصٌلها إلى أخبار بنً إسرابٌل، إذ لٌس فٌها حدٌث مرفوع صحٌح ولصها خلك من المفسرٌن المتمدمٌن والمتؤخرٌن، وح
متصل اإلسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي ال ٌنطك عن الهوى، وظاهر المرآن إجمال المصة من ؼٌر بسط وال إطناب فٌها، 

، والرازي فً ٕٗٔ/ٔمة الحال"، وابن الجوزي فً زاد المسٌر: فنحن نإمن بما ورد فً المرآن على ما أراده هللا تعالى، وهللا أعلم بحمٌ
إذ لال: "واعلم بؤن هذه الرواٌة فاسدة مردودة ؼٌر ممبولة" ثم أخذ ٌعدد وجوه بطبلنها، وأبو السعود فً إرشاد العمل  7ٖٕ/ٖمفاتٌح الؽٌب: 

رلم:  ٖٖٗ/ٕد شاكر فً تخرٌجه ألحادٌث الطبري: والعبلمة أحم ٖٔٗ/ٔ. ومن المعاصرٌن األلوسً فً روح المعانً: 8ٖٔ/ٔالسلٌم: 
معمباً على كبلم ابن حجر السابك فً المول المسدد "أما  ٕٖ/9، ولال فً: 78ٔٙرلم:  ٖٖ-9ٕ/9وفً تخرٌجه ألحادٌث المسند:  88ٙٔ

، فإنها كلها طرق معلولة أو هذا الذي جزم به الحافظ بصحة ولوع هذه المصة صحة لرٌبة من المطع لكثرة طرلها ولوة مخارج أكثرها فبل
واهٌة باإلضافة إلى مخالفتها الواضحة للعمل ال من جهة عصمة المبلبكة المطعٌة فمط بل من ناحٌة أن الكوكب الذي نراه صؽٌراً فً عٌن 

ه األجرام الفلكٌة الناظر لد ٌكون حجمه أضعاؾ جسم الكرة األرضٌة باآلالؾ المإلفة من األضعاؾ فؤنى ٌكون جسم المرأة الصؽٌر إلى هذ
الهابلة". وعزا فً نفس الموضع المول بوضع بنً إسرابٌل لها وأنها حكاٌة خرافٌة ألستاذه رشٌد رضا. وكذا لال أبو شهبة فً كتابه: 

رلم:  ٗٙٔ/ٗٔ، وضعؾ شعٌب األرناإوط فً تخرٌجه أحادٌث ابن حبان: ٖٙٔ-ٕٙٔاإلسرابٌلٌات والموضوعات فً كتب التفسٌر: 
"إسناده ضعٌؾ ومتنه باطل".  8ٙٔٙرلم:  8ٖٔ/ٓٔابن عمر المرفوع، ولال عنه هو وزمٌبله فً تخرٌج أحادٌث المسند:  حدٌث 8ٙٔٙ

فً هذه المسؤلة ثبوت الحادثة لكثرة طرلها ولوة مخارج أكثرها وال ٌنبؽً رد األسانٌد الثابتة بمثل تلن االعتراضات، -وهللا أعلم-واألظهر
عند ذكره  ٖٖٗ-ٕٖٖ/ٔ: -تحمٌك األنٌس-ٌات وأخذ التفاصٌل الصحٌحة ورد الضعٌفة، لال ابن حجر فً العجاببل الواجب جمع تلن الروا

سبب نزول هذه اآلٌة: "طعن فً هذه المصة من أصلها بعض أهل العلم... ولٌس العجب من المتكلم والفمٌه إنما العجب ممن ٌنتسب إلى 
الموٌة مع كثرة طرلها وتباٌن أسانٌدها أنه باطل أو نحو ذلن من العبارة مع دعواهم تموٌة الحدٌث كٌؾ ٌطلك على خبر ورد بهذه األسانٌد 

وألول: إن فً طرق هذه المصة الموي -إلى أن لال-أحادٌث ؼرٌبة أو واردة من أوجه لكنها واهٌة، واحتجاجهم بها والعمل بممتضاها
بملة االطبلع واإللدام على رد ماال ٌعلمه، لكن األولى أن ٌُنظر إلى ما والضعٌؾ وال سبٌل إلى رد الجمٌع فإنه ٌنادي على من أطلمه 

اختلفت فٌه بالزٌادة والنمص فٌإخذ بما اجتمعت علٌه، وٌإخذ من المختلؾ بما لوي، وٌطرح ما ضعؾ، أو ما اضطرب فإن االضطراب 
 المستعان". أما ما لٌل من عصمة المبلبكة ألنهم إذا بعد به الجمع بٌن المختلؾ ولم ٌترجح شًء منه التحك بالضعٌؾ المردود وهللا

ً فٌتم  ٌسبحون اللٌل والنهار ال ٌفترون وٌفعلون ما ٌإمرون فهو صدق ال خبلؾ فٌه لكنه خبر عن حالهم وهو ما ٌجوز أن تتؽٌر الحما
وال وجه لمنع ذلن، أو أن هذٌن  اإلخبار عنها بذلن أٌضاً بعد، وكله حك وصدق ال خبلؾ فٌه. أو ٌكون من العام الذي دخله التخصٌص

ام الملكان لد خرجا عن صفة المبلبكة إللماء نعت البشرٌة من الشهوة النفسٌة علٌهما ابتبلء لهم فً المضٌة، والعلم هلل تعالى. انظر: أحك
المرأة إلى كوكب الزهرة . وأما تحول ٕٖٔ/ٕ، شرح الشفا لعلً الماري: 8ٖٔ-8ٕٔ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٖٓ/ٔالمرآن البن العربً: 

عن ابن عباس المصة وفٌها: )وفً ذلن الزمان امرأة حسنها فً النساء كحسن الزهرة فً  ٕٔٓٔرلم:  ٖ٘ٓ/ٔفمد أخرج ابن أبً حاتم: 
عنبري... بعد إٌراداه لها: "ولد رواه الحاكم فً مستدركه مطوالً عن أبً زكرٌا ال 77ٕ-7ٕٙ/ٔسابر الكواكب"، لال ابن كثٌر فً تفسٌره: 

ثم لال: صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه فهذا ألرب ما روي فً شؤن الزهرة، وهللا أعلم(. أما بمٌة الوجوه التً ذكرها من َضعَّؾ هذه المصة 
 مطلماً سواء أكانت وجوهاً عملٌة أم إسنادٌة فبل تموم فً وجه األسانٌد الموٌة التً وردت بها المصة، وهللا أعلم. 
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بذلن لٌتعلم منهما ذلن، وهما لد عرفا ذلن، فٌتعلم منهما ما  بحضرة أحد حتى ٌحذراه وٌنهٌاه، فإذا أصر تكلما
 .(ٔ)لص هللا عنهما، وهللا أعلم"

 [،  لوالن :ٕٓٔوفً} المبلبكة{]البمرة: 
أحدهما : أن سحرة الٌهود زعموا، أن هللا تعالى أنزل السحر على لسان جبرٌل ومٌكابٌل إلى سلٌمان بن داود 

الكبلم تمدٌم وتؤخٌر ، وتمدٌره : وما كفر سلٌمان، وما أنزل على الملكٌن ، ولكن ، فؤكذبهم هللا بذلن ، وفً 
 .(ٕ)الشٌاطٌن كفروا ، ٌعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، وهما رجبلن ببابل. روي ذلن عن عطٌة

، (ٗ)، وابن مسعود(ٖ)والثانً : أن هاروت وماروت َملَكان ، أَْهبََطُهما هللا عز وجل إلى األرض. لاله ابن عباس
 .(ٓٔ)، ومجاهد(9)، وابن عمر(8)، والربٌع(7)والسدي ،(ٙ)وكعب ،(٘)وعلً

أخرج الطبري عن ابن عباس لال : "إن هللا أفرج السماء لمبلبكته ٌنظرون إلى أعمال بنً آدم، فلما    
مبلبكتن، وعلمته  أبصروهم ٌعملون الخطاٌا لالوا : ٌا رب، هإالء بنو آدم الذي خلمته بٌدن، وأسجدت له

أسماء كل شًء، ٌعملون بالخطاٌا! لال : أما إنكم لو كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم. لالوا : سبحانن ما كان 
ٌنبؽً لنا! لال : فؤمروا أن ٌختاروا من ٌهبط إلى األرض، لال : فاختاروا هاروت وماروت. فاهبطا إلى 

ٌشركا باهلل شٌبا وال ٌسرلا، وال ٌزنٌا، وال ٌشربا الخمر،  األرض، وأحل لهما ما فٌها من شًء، ؼٌر أن ال
وال ٌمتبل النفس التً حرم هللا إال بالحك. لال : فما استمرا حتى عرض لهما امرأة لد لسم لها نصؾ الحسن، 

لنفس، ٌمال لها " بٌذخت " فلما أبصراها أرادا بها زنا، فمالت : ال إال أن تشركا باهلل، وتشربا الخمر، وتمتبل ا
وتسجدا لهذا الصنم! فماال ما كنا لنشرن باهلل شٌبا! فمال أحدهما لآلخر : ارجع إلٌها. فمالت : ال إال أن تشربا 
الخمر. فشربا حتى ثمبل ودخل علٌهما سابل فمتبله، فلما ولعا فٌما ولع من الشر، أفرج هللا السماء لمبلبكته، 

 إلى سلٌمان بن داود أن ٌخٌرهما بٌن عذاب الدنٌا وعذاب فمالوا : سبحانن! كنت أعلم! لال : فؤوحى هللا
  . (ٔٔ)اآلخرة، فاختارا عذاب الدنٌا، فكببل من أكعبهما إلى أعنالهما بمثل أعناق البخت، وجعبل ببابل"

[، فإنه اسم لرٌة أو موضع من مواضع األرض،  ولد اختلؾ أهل العلم ٕٓٔولوله تعالى:} بِبَابَِل {]البمرة:   
 :(ٕٔ)على وجوهفٌها 

 .(ٗٔ). لاله السدي(ٖٔ) احدها: أنها: بابل ُدْنبَاَوْند
 .(٘ٔ)والثانً:أنها: أنها الكوفة وسوادها، وسمٌت بذلن حٌث تبلبلت األلسن بها، وهذا لول ابن مسعود

 .(ٕ)، وابن كثٌر(ٔ). واختاره الثعلبً(ٙٔ)-رشً هللا عنها-والثالث: أنها بابل العراق. لالته عابشة

                                                           
 .ٖٕ٘/ٓٔ(الفتح: ٔ)
 .88ٔ/ٔ(:ص999( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .8ٕٗ-7ٕٗ/ٕ(:ص 8ٔٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .8ٕٗ/ٕ(:8ٕٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .9ٕٗ/ٕ(:8ٖٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .9ٕٗ/ٕ(:8ٗٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٔٗ/ٕ(:ص8ٙٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٕ(:ص87ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .ٕٖٗ/ٕ(:ص88ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)9)
 .ٖٗٗ/ٕ(:ص89ٙٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .8ٕٗ-7ٕٗ/ٕ(:ص 8ٔٙٔ( تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖ٘/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 87ٔ-8ٙٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: ٖٙٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
كٌلو متر من مدٌنة طهران وٌمع ضمن محافظة  7ٓبحر خزر وعلى مسافة مع جبل دماوند ضمن سلسلة جبال البرز بالمرب من ( ٌٖٔ)

 .مازندران االٌرانٌة . هو جبل ذو نشاط بركانً ولكنه الٌوم ؼٌر فعال ، ٌمكن روٌة الجبل فً االٌام الؽٌر مؽبرة من محافظة طهران
 . ٌسمى كذلن فً الكتب المدٌمة بجبل دنباوند اي بمعنً الحرارة

 .ٖٙٗ/ٕ(:ص9ٓٙٔ، و)ٖٔٗ/ٕ(:ص8ٙٙٔر الطبري)( انظر: تفسٌٗٔ)
 .8ٙٔ/ٔ، والنكت والعٌون: 87ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عطٌة: ٘ٔ)
 .ٖٙٗ/ٕ(:ص9ٔٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
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 .(ٖ)أنها بالمؽرب. لال ابن عطٌة : "وهذا ضعٌؾ" والرابع:
 .(ٗ)والخامس: أنها جبل نهاوند

 .(٘)والسادس: أنها من نصٌبٌن إلى رأس العٌن. لاله لتادة
ولد رجح ابن كثٌر أنها بابل العراق، واستدل لذلن، بما أخرجه ابن أبً حاتم عن علً بن أبً طالب لال: "إن  

 . (7) (ٙ)انً أن أصلً ببابل فإنها ملعونة"حبٌبً ملسو هيلع هللا ىلص نه
 :(8) واختلؾ فً سبب تسمٌتها بـ)بابل( على ألوال   

 .(9)أحدها: أنها سمٌت بذلن، لتبلبل األلسن بها حٌن سمط صرح نمروذ
والثانً:  سمٌت به، ألن هللا تعالى لما أراد أن ٌخالؾ بٌن ألسنة بنً آدم بعث رٌحا فحشرتهم من اآلفاق إلى 

 . (ٓٔ)بل، فبلبل هللا ألسنتهم بها، ثم فرلتهم تلن الرٌح فً الببلدبا
 ، لال معناه الخلٌل.(ٔٔ)والبلبلة : التفرٌك   
لال أبو عمر بن عبدالبر : "من أخصر ما لٌل فً البلبلة وأحسنه ما رواه داود بن أبً هند عن علباء بن أحمر    

بط إلى أسفل الجودي ابتنى لرٌة وسماها ثمانٌن، فؤصبح عن عكرمة عن ابن عباس أن نوحا علٌه السبلم لما ه
 .(ٕٔ)ذات ٌوم ولد تبلبلت ألسنتهم على ثمانٌن لؽة، إحداها اللسان العربً، وكان ال ٌفهم بعضهم عن بعض"

ما ٌعلم الملكان أحدا من الناس لوله تعالى: }َوَما ٌُعَلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّى ٌَمُوال إِنََّما نَْحُن فِتْنَةٌ فبَل تَْكفُْر{، أي: "و   
الذي أنزل علٌهما من التفرٌك بٌن المرء وزوجه، حتى ٌموال له : إنما نحن ببلء وفتنة لبنً آدم، فبل تكفر 

 .(ٖٔ)بربن"
ٌْن ال ٌعلمان أحداً من الناس السحر حتى ٌبذال له النصٌحة وٌموال إِن هذا الذي   لال الصابونً:" أي إن الملََك

إِنما هو امتحان من هللا وابتبلء، فبل تستعمله لئِلضرار وال تكفر بسببه، فمن تعلمه لٌدفع ضرره عن نصفه لن 
 .(ٗٔ)الناس فمد نجا، ومن تعلمه لٌلحك ضرره بالناس فمد هلن وضل"

، لال البٌضاوي:" ما ٌعلمان أحداً حتى ٌنصحاه وٌموال له إنما نحن ابتبلء من هللا، فمن تعلم منا وعمل به كفر 
ومن تعلم وتولى عمله ثبت على اإلٌمان، فبل تكفر باعتماد جوازه والعمل به، وفٌه دلٌل على أن تعلم السحر 

 .(٘ٔ)وما ال ٌجوز اتباعه ؼٌر محظور، وإنما المنع من اتباعه والعمل به"
 .(ٙٔ)السحر" لال ابن عثٌمٌن: أي نحن" اختبار للناس؛ لٌتبٌن من ٌرٌد السحر ممن ال ٌرٌده، فبل تكفر بتعلم 
لال الزمخشري:" والذي أنزل علٌهما هو علم السحر ابتبلء من ّللاَّ للناس. من تعلمه منهم وعمل به كان  

 : (ٕ)، كما لال أبو فراس(ٔ)كافراً ، ومن تجنبه أو تعلمه ال لٌعمل به ولكن لٌتولاه ولببل ٌؽتر به كان مإمنا"
                                                                                                                                                                                             

 .9ٖٓ/ ٔ، ومعجم البلدان:ٕٕٓ/ ٔ، ومعجم ما استعجم:ٕ٘ٗ/ ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 .9ٖٓ/ ٔ، ومعجم البلدان:ٕٕٓ/ ٔاستعجم:، ومعجم ما ٕٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .87ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
، وكانت المدٌنة دارٌوس األول ، أسسهاجبال زاؼروس التً تمع فً منطمة جبلٌة إلى الجنوب من ٌرانٌةاإل( وهو لرب مدٌنة نهاوند ٗ)

  ،معظم سكانها من الكرد.كسرى األول عاصمة إلمبراطورٌة
 .87ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٘)
 .89ٔ/ٔ(:صٖٓٓٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .9ٖٓ/ ٔ، ومعجم البلدان:ٕٕٓ/ ٔ، ومعجم ما استعجم:ٕ٘ٗ/ ٔ، وتفسٌر الثعلبً: ٕٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 7)
 .ٖ٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 8)
 .9ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: 9)
 .ٖ٘/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٕ٘ٔ/ٔ، وزاد المسٌر: ٕ٘ٗ/ ٔ(انظر: تفسٌر الثعلبً: ٓٔ)
 .9ٙ9 - 9ٙ8، و الماموس: ٖٖٗ/٘ٔاللؽة:( انظر: تهذٌب ٔٔ)
 .ٖ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر المرطبً: ٕ٘( المصد واألمم: ٕٔ)
 . ٓٗٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .7ٗ-7ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .98/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘ٔ)
 .9ٕٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙٔ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%B2%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%B2%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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 مَن الناِس ٌمْع فٌهِ . ٌَْعِرِؾ الّشرَّ َوَمْن لَمْ لٌِِّه     َعَرْفُت الشَّرَّ اَل ِللشَّّرِ لِكْن ِلتَوَ 
 أى عرفته ألجل التحفظ منه.

لال الحسن:" نعم أنزل الملكٌن بالسحر لٌعلموا الناس الببلء الذي أراد هللا أن ٌبتلً به الناس، فؤخذ علٌهما  
وهما ٌفعبلن ال ٌعلمان أحدا حتى ٌموال: }إنما المٌثاق أن ال ٌعلمان أحدا حتى ٌموال }إنما نحن فتنة فبل تكفر{. 

 مثله. (ٗ). وروي عن لتادة(ٖ)نحن فتنة فبل تكفر{"
ولال السعدي:" أي: ال تتعلم السحر فإنه كفر، فٌنهٌانه عن السحر، وٌخبرانه عن مرتبته، فتعلٌم الشٌاطٌن 

وهو سلٌمان علٌه السبلم، وتعلٌم  للسحر على وجه التدلٌس واإلضبلل، ونسبته وتروٌجه إلى من برأه هللا منه
 الملكٌن امتحانا مع نصحهما لببل ٌكون لهم حجة.

فهإالء الٌهود ٌتبعون السحر الذي تعلمه الشٌاطٌن، والسحر الذي ٌعلمه الملكان، فتركوا علم األنبٌاء 
 .(٘)والمرسلٌن وألبلوا على علم الشٌاطٌن، وكل ٌصبو إلى ما ٌناسبه"

، وهو واضح فً بعض أنواعه التً (ٙ)ٌة على أن السحر كفر ومتعلمه كافرولد استدل بهذه اآل  
، وهو التعبد للشٌاطٌن أو للكواكب، وأما النوع اآلخر الذي هو من باب الشعوذة فبل ٌكفر به من (7)لدمتها

 .(ٓٔ): "عمل السحر حرام، وهو من الكبابر باإِلجماع"(9)، لال النووي(8)تعلمه أصبلً 
 [، على وجهٌن:ٕٓٔالمراءة فً لوله تعالى :}َوَما ٌُعَلَِّماِن ِمن أََحٍد{]البمرة:واختلفت    

 أحدهما:} ٌُعَلَِّماِن{ بالتشدٌد من التعلٌم.
، وهً لراءة طلحة بن مصرؾ،  بناء على أن (ٔٔ)والثانً: }ٌْعلمان{، وفً الشاذ بسكون العٌن من اإِلعبلم

 كٌن ال ٌعلمان الناس السحر بل ٌُْعِلَمانِهم به وٌنهٌانهم عنه.التضعٌؾ ٌتعالب مع الهمزة، وذلن أن المل
 .(ٕٔ)والوجه األول أشهر  
 :(ٖٔ)واختلفوا فً تعلٌم الملكٌن السحر، فذكر أهل التفسٌر فٌه وجهٌن 

                                                                                                                                                                                             
 .7ٕٔ/ٔ( الكشاؾ: ٔ)
 .ٕٖ٘م:ص99ٗٔ، ٕربً، ط( دٌوان أبً فراس الحمدانً، دار الكتاب العٕ)
 .9ٕٔ/ٔ(:صٔٔٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .9ٕٔ/ٔ(:صٕٔٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٔٙ( تفسٌر السعدي:٘)
، أحكام المرآن 78ٔ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٖٗ/ٕ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 8ٕ/ٔ( انظر: أحكام المرآن البن العربً: ٙ)

 ، وؼٌرها. ٕٗٗ/ٗ، أضواء البٌان للشنمٌطً: ٖ٘/ٔللجصاص: 
 . ٖٖٕ-ٕٖٕ/ٓٔ( انظر: فتح الباري: 7)
ة التحمٌك فً المسؤلة، وبه ٌزول اإلشكال وتجتمع األدلة، فالسحر الذي من لبل ( هذا اإلٌضاح والتفصٌل فً حكم السحر وتعلمه هو ؼا8ٌ)

الشٌاطٌن كفر ألنه ال ٌتؤتى بدون الشرن وعبادة الشٌاطٌن والكواكب، وعلى هذا النوع ٌحمل كبلم من أطلك من أهل العلم كفر السحر 
أما النوع اآلخر فلٌس بسحر فً االصطبلح عندهم وإن سمً سحراً والساحر ومعلمه ومتعلمه إذ أنهم ال ٌرون سحراً فً االصطبلح ؼٌره، 

 فعلى سبٌل المجاز كتسمٌة المول البلٌػ والنمٌمة سحراً. أما سحر األدوٌة والتدخٌن واالستعانة بخواص األشٌاء واألخذ بالعٌون وخداعها
ة بعضه واعتماد بعضه على الكذب على الناس حتى ترى الشًء على خبلؾ ما هو علٌه: فلٌس بكفر، ولكنه حرام حرمة شدٌدة لمضر

م. وخداعهم، وٌعزر من ٌفعله تعزٌراً بلٌؽاً، وعلى هذا النوع ٌحمل كبلم من رأى من أهل العلم أن أنواعاً من السحر لٌست بكفر، وهللا أعل
، وتٌسٌر العزٌز الحمٌد ٖٓ٘-9ٖٗ/ٓٔ، واإلنصاؾ للمرداوي: ٖٗٓ/ٕٔ، والمؽنً البن لدامة: ٔٗٔ-ٖ٘ٔ/ٗانظر: الفروق للمرافً: 

وما  ٖٓ٘، ونوالض اإلٌمان المولٌة والعملٌة لـ د. العبد اللطٌؾ: ٙ٘ٗ/ٗ، وأضواء البٌان للشنمٌطً: 8ٖٗ-8ٖٖلسلٌمان بن عبد هللا: 
 بعدها. 

هودي للنبً ، وسحر لبٌد بن األعصم ال89ٌٕٔعند الكبلم على حدٌث عابشة رلم:  ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٗٔ( انظر: شرح النووي على مسلم: 9)
 ملسو هيلع هللا ىلص. 

، نوالض اإلٌمان المولٌة ٕٓٗ/ٗ، حاشٌة ابن عابدٌن: ٔ٘ٔ، مختصر الفتاوى المصرٌة: 7ٔٔ/ٖ٘( انظر: مجموع الفتاوى البن تٌمٌة: ٓٔ)
 . ٙٗٔ، السحر بٌن الحمٌمة والخٌال لـ د. الحمد: ٖٓ٘والعملٌة لـ د. العبد اللطٌؾ: 

 . ٕٕٖ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٖٖٓ/ًٔ حٌان: ( انظر: البحر المحٌط ألبٔٔ)
 .ٖٖٙ/٘، والفتح: ٖٖٓ/ٔ، والبحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٕٖ/ٔ( انظر: الدر المصون للسمٌن: ٕٔ)
 .ٕٔٓ-99ٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٖٔ)
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أحدهما: أنهما كانا ال ٌتعمدان تعلٌم السحر، ولكنهما ٌصفانه، وٌذكران بطبلنه، وٌؤمران الناس باجتنابه، وكانا 
م علٌهم، وطاعة هللا فٌما أُمروا به، ونهوا ٌ علمان الناس وؼٌرهم ما ٌُسؤالن عنه، وٌؤمران باجتناب ما ُحّرِ

َعْنهُ. وفً ذلن حكمة، ألن ساببًل لو سؤل: ما الزنا؟ وما اللواط؟ لوجب أن ٌولؾ علٌه، وٌعلم أنه حرام، فكذلن 
 .(ٔ)نابه بعد اإلعبلم واإلخبار أنه كفر حراممجاز إعبلم الملكٌن الناس السحر، وأمرهما السابل باجت

وٌإكد هذا الوجه: ما روى أبو العباس عن ابن األعرابً أنه لال: َعلَّم بمعنى أعلم، وذلن أن التعلٌم ال ٌنفن   
 .(ٕ)عن اإلعبلم، كما ٌمال: تعلّْم بمعنى أعلَْم؛ ألن من تعلم شٌبا فمد َعِلَمه، فٌوضع التَّعَلُّم موضع العلم

 :(ٖ)ل لٌس بن زَهٌرلا
 تَعَلَّْم أّن خٌَر الناس حًٌّا       على َجْفر الَهباءةِ ال ٌَرٌم 

 .(ٗ)أي: اعلم
لال ابن األعرابً: ومن هذا لول هللا: }َوَما ٌُعَلَِّماِن ِمْن أََحٍد{ لال معناه: إن الّساحر ٌؤتً الملكٌن فٌمول:  

نهى عن الزنى، فٌستوصفُهما الِزنى، فٌصفانه، فٌمول: وعن أخبرنً عّما نهى هللا عنه حتى أنتهً، فٌموالن: 
ماذا؟ فٌموالن: عن اللواط، ثم ٌمول: وعن ماذا؟ فٌموالن عن السحر، فٌمول: وما السحر؟ فٌموالن: هو كذا، 
 فحفظه، وٌنصرؾ فٌخالؾ، فٌكفر، فهذا معنى }ٌُعَلَِّماِن{، وال ٌكون تَعلٌم السْحر إذا كان إعبلًما كفًرا، وال
فه، إنما ٌؤثم  ؾ الزنى لم ٌؤثم بؤنه عرَّ تعلّمه إذا كان على معنى الولوؾ علٌه لٌجتنبه كفًرا، كما أن من عرَّ

 .(٘)بالعمل
 .(ٙ)ولد روي عن علً بن أبً طالب أنه لال:" الملكان ٌعلمان تعلٌم إنذار ال تعلٌم طلب" 
كثٌر: "وهذا الذي سلكه ]ٌعنً: ابن جرٌر[ ؼرٌب ، لال ابن (8)، ولواه الزجاج (7)ونصر هذا المول الطبري 

 .(9)جدًّا، وأؼرب منه لول من زعم أن هاروت وماروت لبٌبلن من الجن كما زعمه ابن حزم
الوجه الثانً: أن هللا عز وجل امتحن الناَس بالملكٌن فً ذلن الولت، وجعل المحنةَ فً الكفر واإلٌمان أن ٌمبل 

تعلّمه، وٌإمن بترن التعلّم، وهلل تعالى أن ٌمتحن عباده بما شاء، كما امتحن هللا المابل تعلُّم السحر، فٌكفر ب
َ ُمْبتَِلٌُكْم بِنََهٍر{ ]البمرة:  [.  9ٕٗبنهر طالُوت فً لوله: }إِنَّ ّللاَّ

عمَل السحر كفر وٌدل على صحة هذا: لوله تعالى: }إِنََّما نَْحُن فِتْنَةٌ فبََل تَْكفُْر{ أي: محنة من هللا نُخبرن أنَّ  
 .(ٓٔ)باهلل، وننهان عنه، فإن أطعتنا فً ترن العمل بالسحر نجوَت، وإن عصٌتنا فً ذلن هلكتَ 

وروي عن ابن عباس أنه لال: "أما السحر فمما علّمت الشٌاطٌن، وأما الفرق بٌن المرء وزوجه فمما علّم  
 .(ٔٔ)الملكان"

 أعلم.. وهللا (ٕٔ)ولال الجمهور: "بل التعلٌم على عرفه" 

                                                           
 .99ٔ/ٌٖط: ، والواحدي فً البسٕٓ٘/ ٔمادة )علم(، ومنه نمل الثعلبً  ٕٗ٘٘/ ٖ( انظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: ٔ)
، ٖٖٓ/ ٔ، وٌنظر: "البحر المحٌط" 8ٗ/ ٕ، والمرطبً فً "تفسٌره" ٕٗ٘٘/ ٖ(نمله عن ابن األعرابً واألزهري فً "تهذٌب اللؽة" ٕ)

 .99ٔ/ٖوالواحدي فً التفسٌر البسٌط: 
 مادة )علم(. 8ٖٖٓ/ ٘، و"لسان العرب" ٓٔٔ/ ٗ(البٌت لمٌس بن زهٌر فً "مماٌٌس اللؽة" ٖ)
 .99ٔ/ٖالتفسٌر البسٌط: ( انظر: ٗ)
 ،ٕٓ٘/ ٔمادة )علم(، ومنه أخذ الثعلبً فً "تفسٌره"  ٕ٘٘٘/ ٖ(نمل هذا بطوله األزهري فً "تهذٌب اللؽة" ٘)
 . ٗ٘-ٖ٘/ٕ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: ٖٖٓ/ٔ( عزاه له أبو حٌان فً البحر المحٌط: ٙ)
 .ٕٗٗ-ٕٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 7)
 .8ٗٔ - 8ٖٔ/ ٔمعانً المرآن: ( انظر: 8)
 .ٕٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 9)
، ومفاتٌح 7٘٘/ ٔ، "تفسٌر السمعانً" ٕ٘ٗ/ ٕ، "تفسٌر الطبري: 8ٖٔ/ ٔ، و معانً المرآن" للزجاج ٕٓ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٓٔ)

 .8ٖٕ/ ٖالؽٌب: 
، وروى ٖٕٗ/ٕ(:ص77ٙٔلطبري بسنده عن مجاهد)، ورواه ا88ٔ/ ٔ(:ص997(، و)99ٙ(رواه بمعناه ابن أبً حاتم فً تفسٌره)ٔٔ)

 لعبد بن حمٌد. 9ٗٔ/ ٔوعزاه فً الدر: ٕٓ٘/ ٔ،  وكذا ذكره الثعلبً فً "تفسٌره:ٕٔٗ/ٕ(:ص7ٗٙٔنحوه)
 .87ٔ/ٔ( نمل اإلجماع ابن عطٌة، انظر: المحرر الوجٌز: ٕٔ)



ٙٙ 
 

لال الواحدي:" وجه تعلٌم الملكٌن، أنه ٌجوز أن ٌلهمهما هللا وٌعلّمهما من األذكار واألسماء ما ٌعلمان أنها إذا  
استعلمت على جهة الدعاء أو على جهة الرلٌة أفادت التفرٌك بٌن المرء وزوجه، إذ ال ٌحسن بحالهما وما 

 .(ٔ)كبٌرة مستؤنفة" هما فٌه من عموبة الذنب السابك أن ٌشتؽبل بارتكاب
 :(ٕ)ولد ذكر ابن حجر إجازة بعض العلماء تعلم )السحر( ألحد أمرٌن  

أحدهما: تعلمه لتمٌٌز ما فٌه كفر عن ؼٌره، فبل محذور فٌه إال من جهة االعتماد فإذا سلم االعتماد فمعرفة 
 ً ؛ ألن كٌفٌة ما ٌعلمه الساحر (ٗ)لؤلوثان، كمن ٌعرؾ كٌفٌة عبادة أهل األوثان (ٖ)الشًء بمجرده ال تستلزم منعا

 إنما هً حكاٌة لول أو فعل، بخبلؾ تعاطٌه والعمل به.
والثانً: تعلم السحر إِلزالته عمن ولع فٌه، فإن كان ال ٌتم كما زعم بعضهم إال بنوع من أنواع الكفر أو الفسك 

 .(ٙ)... وهللا أعلم(٘)فبل ٌحل أصبلً وإال جاز للمعنى المذكور
 .(7)[، "أي: ابتبلء واختبار لكم"ٕٓٔه تعالى: }إِنََّما نَْحُن فِتْنَةٌ{]البمرة:ولول 
 :(8)[، وجهٌن من التفسٌرٕٓٔولد ذكروا فً لوله تعالى: }إِنََّما نَْحُن فِتْنَةٌ فبَل تَْكفُْر{]البمرة: 

                                                           
 .ٕٔٓ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
هتد إلى المابل بذلن، لكن ممن أجاز تعلم السحر بإطبلق الرازي فً مفاتٌح الؽٌب: . ولم إٕٔٙ/ٓٔ( نمله ابن حجر، انظر: الفتح: ٕ)

، وانظر: أضواء 7ٖٙ-ٖٙٙ/ٔ، بل وصل به األمر إلى المول بوجوب ذلن، ولد تولى منالشته والرد علٌه ابن كثٌر فً تفسٌره: ٖٓٙ/ٖ
تعلم ما كان منه على صفة التخٌٌل والدن والشعبذة إذا لم  8ٕٖ/ٔ. وأجاز أبو حٌان فً البحر المحٌط: ٗٙٗ-ٕٙٗ/ٗالبٌان للشنمٌطً: 

ٌمصد العمل به بل لصد معرفته لببل تتم علٌه مخاٌل السحرة وخدعهم، وجعله من المكروه إذا لصد به اللهو واللعب وتفرٌج الناس. 
ن ٌستلزم ولوع المتعلم فً أنواع كثٌرة من أن ما كان من السحر فٌه استعانة بالشٌاطٌن فبل ٌجوز تعلمه؛ ألن ذل-وهللا أعلم-والصحٌح

أو كتابه أو أحد من رسله أو مبلبكته، وكادعاء علم الؽٌب، وكاعتماد انفراد الكواكب أو بعضها بالربوبٌة، أو -عز وجل-الكفرٌات كسب هللا
ً فً حرمة تعلم ذلن. أما ما كان فٌه تعلم سفن دم وتفرٌك بٌن  السجود للشٌاطٌن أو الذبح والنذر لها... إلخ وٌنبؽً أن ال ٌكون خبلفا

الزوجٌن وخداع للخلك وكذب علٌهم فبل شن فً حرمته، وما لٌل من حله لمن أراد تعلمه لكً ال ٌنطلً علٌه خداع السحرة وحٌلهم فبل؛ 
ُهْم َوال ٌَنفَعُُهْم{ ]البمرة:-عز وجل-ألن هللا أن السحر ضار ونفى أنه نافع، فكٌؾ ٌجوز تعلم ما [ وإذا أثبت هللا ٕٓٔلال: }َوٌَتَعَلَُّموَن َما ٌَُضرُّ

هو ضرر محض ال نفع فٌه؟ وكٌؾ ٌدعى فٌه النفع؟ باإلضافة إلى أن تعلمه لد ٌكون ذرٌعة إلى العمل به والذرٌعة المفضٌة إلى الحرام 
وذكابه ولٌونة جسده مثبلً، ال أن  ٌجب سدها. وأما ما كان فٌه لهو ولعب وإظهار خفة الصنعة مع تصرٌحه بؤن األمر معتمد على مهارته

ٌزعم أنه ٌستعٌن بشٌطان أو ٌستعمل أدوٌة وأبخرة ونحو ذلن فاألمر متردد بٌن الجواز والكراهة حسب إؼراله لنفسه فً ذلن من عدمه، 
ذلن، فاألظهر الحرمة؛  واألولى تركه، ولكن ال ٌنبؽً أن ٌسمى هذا النوع سحراً فً ؼٌر اللؽة. وأما إن كان ٌستعمل أدوٌة وأبخرة ونحو

-ألن ذلن فً الؽالب ذرٌعة إلى التمادي فً ذلن والكذب على الناس وخداعهم واالستعانة بالمردة والشٌاطٌن وتعلٌك للوب الخلك بؽٌر هللا
د. الحمد:  ، السحر بٌن الحمٌمة والخٌالٗٙٗ-ٖٙٗ/ٗ، أضواء البٌان للشنمٌطً: ٓٗٔ/ٗ، وهللا أعلم. انظر: الفروق للمرافً: -عز وجل

 ، وؼٌرها. ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ
( لكنها ال تستلزم تعلم ممارسته إذ ٌمكن معرفة حمٌمة السحر وأنواعه بدون تعلم ممارسته، وامتبلن المدرة على ذلن، كاالجتهاد ٌمكن ٖ)

روق بٌنها دون أن لكل أحد معرفة حده وشروطه دون أن ٌكون لادراً على ممارسته، وكاللؽات ٌمكن لكل أحد التعرؾ على خصابصها والف
 . ٗ٘ٔ-ٌٖ٘ٔكون لادراً على نطمها، انظر: السحر بٌن الحمٌمة والخٌال للحمد: 

ً ألن ٗ٘ٔ( لال د. الحمد فً كتابه السحر بٌن الحمٌمة والخٌال: ٗ) : "المثال الذي لاس علٌه ابن حجر: الجواز مختلؾ عن المماس تماما
ً أو -عبادة األوثان بؤي صفة كانت ً أو رجاء أو ؼٌرهادعاء أو ذبحا علمها لذاته لٌس محذوراً بل هو مشروع، وإنما المحذور فٌها -خوفا

أما السحر فهو ممنوع تعلماً وتطبٌماً، ومر ذكر رأي الجمهور فً منع تعلم السحر مطلماً فالحال -تبارن وتعالى-صرفها لؽٌر مستحمها هللا
 مختلفة وحكمها كذلن". 

السحر وإزالته عمن ولع فٌه ال ٌجوز لما سبك بٌانه فً حكم تعلم السحر. وحل السحر عن المسحور ( الصحٌح أن تعلم السحر لحل ٘)
ٌختلؾ حكمه من حالة إلى أخرى، فإن كان بسحر فإما أن ٌكون كفراً إن كان ذلن باستخدام الشٌاطٌن وتمدٌم المرابٌن لها، وإما أن ٌكون 

ً إن كان بالرلى والعمد والنفث وسا بر األمور ؼٌر المشروعٌة. وأما إن كان بدواء حسً مباح عرؾ عن طرٌك الوحً أو معصٌة وفسما
التجربة نفعها كاستخراج السحر من المكان الذي وضع فٌه وإبطاله وكسدر وعسل وحبة سوداء ونحو ذلن، أو كان بدواء معنوي كمراءة 

ب الدواء والمعالجة وفٌه فضل كبٌر لمن ابتؽى به وجه هللا تعالى . المرآن واألدعٌة المؤثورة أو المباحة فؤمر جابز بل مشروع ألنه من با
، المول المفٌد على كتاب ٖٕٗ-ٕٔٗ، فتح المجٌد شرح كتاب التوحٌد لعبد الرحمن ابن حسن: 7ٕٔ-ٕٗٔ/ٗانظر: زاد المعاد البن المٌم: 

 . 9ٙٔ-87ٔ، السحر بٌن الحمٌمة والخٌال د. الحمد: 7ٙ-9ٙ/ٕالتوحٌد البن عثٌمٌن: 
 .ٕٕٙ/ٓٔ( الفتح: ٙ)
 .ٕ٘ٓ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 7)
 .98/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: 8)
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 أحدهما: إنما نحن ابتبلء من هللا، فبل تكفر باعتماد جوازه والعمل به.
 .(ٔ)أن هذا السحر ببلء ابتلٌنا به، وإنما نحن مفتونان فبل تكن مثلنا. لاله لتادةوالثانً: 

 مفتونان فبل تكن مثلنا. 
، وأصلها مؤخوذ من لولن: فتنُت الفضة (ٕ)ومعنى )الفتنة( فً كبلم العرب: االبتبلء واالمتحان  

من الرداءة، ومن هذا لوله عز وجل:  والذهب: إنا أذبتهما بالنار؛ لٌتمٌز الرديء من الجٌد، وتعرؾ جودتهما
[، أي: ٌحرلون بالنار، ومن هذا لٌل للحجارة السود التً كؤنها ٖٔ}ٌَْوَم ُهْم َعلَى النَّاِر ٌُْفتَنُوَن{ ]الذارٌات: 

، ثم جعل كل امتحان فِتْنَة، ولد جعل هللا امتحانه عبٌده المإمنٌن بالؤلواء لٌبلو صبَرهم (ٖ)أحرلت بالنار: الفتٌن
( أََحِسَب النَّاُس{ إلى لوله: }َوُهْم اَل ٔفٌثٌبهم، أو جزعهم على ما ابتبلهم به فٌجزٌهم، جزاإهم فتنة فمال: }الم )

[ لٌل فً تفسٌره: وهم ال ٌُبلَون فً أنفسهم وأموالهم، وكذلن لوله: }َولَمَْد فَتَنَّا الَِّذٌَن ٕ - ٌُْٔفتَنُوَن{ ]العنكبوت:
 .(ٗ)[، أي: اختبرناٖكبوت: ِمْن لَْبِلِهْم{ ]العن

و)الفتنة( تستعمل فً معاٍن كثٌرة، ترجع كلها إلى األصل الذي ذكرنا وهو االبتبلء واالمتحان، والفتنة  
 .(٘)مصدر؛ لذلن لم ٌُثَنَّ 

 :(ٙ)وٌمال: فَتَنَه وأَْفتَنَه، واألول: لؽة أهل الحجاز، والثانً: لؽة أهل نجد، ولال أعشى هْمدان 
ًَ باألمس أْفتَنَْت      سعًٌدا فؤمسى لد لَلَى كلَّ ُمسلم لبن فَتَنَتْ   نً لَْه

، ومعنى (8)وأكثر أهل اللؽة أجازوا اللؽتٌن . (7)وكان األصمعً ٌنكر أفتَنَه، وذُكر له هذا البٌت فلم ٌعبؤ به  
 .(9)فتنته فبلنة: أي: اختبرته، كؤنه اختبر بها لجمالها

 :(ٓٔ)[، على وجوهْٕٓٔكفُْر{]البمرة:واختلؾ فً لوله تعالى:} فبَل تَ  
 أحدها: فبل تكفر: بتعلم السحر.

 والثانً:فبل تكفر باستعماله.
والثالث: وحكى المهدوي أن لولهما: }إِنَّما نَْحُن فِتْنَةٌ فبَل تَْكفُْر{ استهزاء، ألنهما إنما ٌموالنه لمن لد تحمما 

 ضبلله. 
ٌَْن المرء َوَزْوِجِه{]البمرة:لوله تعالى: }فٌََتَعَلَُّموَن ِمْنُهَما   لُوَن بِِه بَ [، "أي ٌتعلمون منهما من علم َٕٓٔما ٌُفَّرِ

 .(ٔٔ)السحر ما ٌكون سبباً فً التفرٌك بٌن الزوجٌن"
لال الزمخشري:" أى فٌتعلم الناس من الملكٌن علم السحر الذي ٌكون سببا فً التفرٌك بٌن الزوجٌن من حٌلة  

، ونحو ذلن مما ٌحدث ّللاَّ عنده الفرن والنشوز والخبلؾ  ابتبلء منه ، ال أّن  وتموٌه ، كالنفث فً العمد
 .(ٕٔ)السحر له فً نفسه"

 .(ٖٔ)لال لتادة:" وتفرٌمهم أن ٌمسكوا كل واحد منهما عن صاحبه وٌبؽضوا كل واحد منهما إلى صاحبه" 

                                                           
 .9ٕٔ/ٔ(:صٕٔٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 ، مادة:)فتن(.7ٕٗ/ ٗ( اتظر: مماٌٌس اللؽة: ٕ)
 ، مادة: )فتن(.7ٖ8ٕ/ ٖ( انظر: تهذٌب اللؽة:ٖ)
 ، مادة: )فتن(.7ٖ8ٕ/ ٖاللؽة: ، وتهذٌب ٕٗٓ-ٖٕٓ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .8٘ٔ/ٔ( انظر: الوسٌط: ٘)
، )مادة: فتن( وذكر أنه لٌل فً سعٌد بن جبٌر، ولال األصمعً: هذا سمعناه من ٖٖ٘ٗ/ ٙ(ولٌل: البن لٌس الرلٌات، كما فً "اللسان" ٙ)

 ، مادة:)فتن(.7ٖ9ٕ/ ٖمخنث، ولٌس بثبت، ألنه كان ٌنكر أفتن. وٌنظر: "تهذٌب اللؽة" 
 . مادة:)فتن(.7ٖٔ/ ٖٔ، مادة: )فتن(، واللسان: 7ٖ9ٕ/ ٖ( انظر: تهذٌب اللؽة" 7)
 . مادة:)فتن(.7ٖٔ/ ٖٔ، مادة: )فتن(، واللسان: 7ٖ9ٕ/ ٖ( انظر: تهذٌب اللؽة" 8)
 .ٕٗٓ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: 9)
 .87ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .7ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .7ٖٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕٔ)
 .9ٖٔ/ٔ(:ص٘ٔٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
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دلٌل على أن للسحر تؤثٌراً فً  لال الشوكانً: "فً إسناد التفرٌك إلى السحرة وجعل السحر سبباً لذلن  
 .( ٖ)الملوب بالحب والبؽض والجمع والفرلة والمرب والبعد"

و)المرء(معناه : رجل من أسماء بنً آدم، واألنثى منه:)المرأة(، ٌوحد وٌثنى، وال تجمع ثبلثته على   
 .(ٔ)صورته، وكذلن: المرأة توحد وتثنى وال تجمع على صورتها 

 : (ٕ)[، أربع لراءاتٕٓٔوفً }المرء{]البمرة: 
 إحداها: لرأ الحسن: }المّر{ بفتح المٌم وتشدٌد الّراء جعله عوضا عن الهمزة.

 والثانٌة: ولرأ الزهري: }الُمرء{، بضم المٌم والهمزة.
 والثالث: وحكى ٌعموب عن جّده: بكسر المٌم والهمزة.

 والرابعة: ولرأ البالون: بفتح المٌم والهمزة.
فإن أهل الحجاز ٌمولون المرأة الرجل : هً زوجه، بمنزلة الزوج الذكر، ومن ذلن  وأما )الزوج(،  

ٌَْن َزْوَجَن{]سورة األحزاب :  [، وتمٌم وكثٌر من لٌس وأهل نجد ٌمولون 7ٖلول هللا تعالى ذكره : }أَْمِسْن َعلَ
 : (ٖ): هً زوجته، كما لال الفرزدق

 أسد الشرى ٌستبٌلهاوإن الذي ٌمشً ٌحرش زوجتً         كماش إلى 
 .(ٗ)والزوج فً اآلٌة: امرأة الرجل  
ِ{]البمرة:   ٌَن بِِه ِمْن أََحٍد إاِلَّ بِإِْذِن ّللاَّ [، " أي وما هم بما استعملوه من ٕٓٔلوله تعالى:} َوَما ُهْم بَِضاّرِ

 .(٘)السحر ٌضرون أحداً إاِل إِذا شاء هللا"
 .(7)"(ٙ)ولٌس المراد باإِلذن إباحة اإِلضرار بالسحرلال ابن حجر:"أي: نتركهم ٌفعلون ذلن،   
 .(8)لال الثعلبً:" أي بعلمه ولضابه ومشٌبته وتكوٌنه، والساحر ٌسحر وال ٌكون شًء"  
لال السعدي:" وفً هذا دلٌل على أن السحر له حمٌمة، وأنه ٌضر بإذن هللا، أي: بإرادة هللا، واإلذن نوعان:  

ٌبة هللا، كما فً هذه اآلٌة، وإذن شرعً كما فً لوله تعالى فً اآلٌة السابمة: إذن لدري، وهو المتعلك بمش
ِ{ وفً هذه اآلٌة وما أشبهها أن األسباب مهما بلؽت فً لوة التؤثٌر، فإنها تابعة  }فَإِنَّهُ نزلَهُ َعلَى لَْلبَِن بِإِْذِن ّللاَّ

صل من فرق األمة ؼٌر المدرٌة فً أفعال للمضاء والمدر لٌست مستملة فً التؤثٌر، ولم ٌخالؾ فً هذا األ
العباد، زعموا أنها مستملة ؼٌر تابعة للمشٌبة، فؤخرجوها عن لدرة هللا، فخالفوا كتاب هللا وسنة رسوله 

 .(9)وإجماع الصحابة والتابعٌن"

                                                           
 (.ٕٓٔ/ٔتفسٌر فتح المدٌر: ) (ٖ()
 .ٙٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .9ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٕ)
)ساسى( ، فً لصته مع النوار ، وٌمول هذا الشعر لبنً أم النسٌر )طبمات فحول  8:  9ٔ، و ٕٖٙ:  9، واألؼانً  ٘ٓٙ(دٌوانه : ٖ)

 ، واألؼانً( ، وكانت خرجت مع رجل ٌمال له زهٌر بن ثعلبة ومع بنً أم النسٌر ، فمال هذا الشعر ، وبعد البٌت :  8ٕٔالشعراء : 
 سالة         وصولة أٌد ٌمنع الضٌم طولهاومن دون أبوال األسود ب

ورواٌة الدٌوان وؼٌره : وإن امرءا ٌسعى ٌخبب زوجتً. ولوله : " ٌخبب " ، أي ٌفسدها على . وٌحرش : ٌحرض وٌؽرى بٌنً وبٌنها . و 
 " ٌستبٌلها " : أي ٌطلب أن تبول فً ٌده .

 .88ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٗ)
 .7ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
عبر عنها ( أي: أن اإلذن فً اآلٌة مرادؾ لئِلرادة الكونٌة المدرٌة المعبر عنها بالخلك واإلٌجاد، والمتعلمة بالمشٌبة ال اإلرادة الشرعٌة المٙ)

ال -سبحانه-نهأراد السحر كوناً ولدراً ألنه ال ٌكون فً ملكه إال ما شاء وأراد، ولم ٌرده شرعاً أل-عز وجل-باألمر والمتعلمة بالمحبة، فاهلل
، 8ٙٔ/ٔبل ٌنهى عنهما. وعلى ذلن جاءت ألوال المفسرٌن، انظر: معانً المرآن للزجاج: -سبحانه-ٌرضى الكفر والفسوق وال ٌؤمر بهما

، تفسٌر المرآن العظٌم البن ٘٘/ٕ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٓ٘ٗ-9ٗٗ/ٕ، جامع البٌان للطبري: ٖٔ/ٔأحكام المرآن البن العربً: 
 . 9ٖٕ/ٖ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 8ٓٔ/ٔكثٌر: 

 .ٕٕٙ/٘(الفتح: 7)
 .ٕٓ٘/ٔ( تفسٌر الثعلبً:8)
 .ٔٙ( تفسٌر السعدي:9)
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ولرأ الجمهور }بضارٌن به{، ولرأ األعمش }بضاري به من أحد{، فمٌل: حذفت النون تخفٌفا، ولٌل:   
 .(ٔ)ذفت لئلضافة إلى أََحٍد وحٌل بٌن المضاؾ والمضاؾ إلٌه بالمجرورح
ِ{]البمرة:  ٌَن بِِه ِمْن أََحٍد إاِلَّ بِإِْذِن ّللاَّ  [ على وجهٌن:ٕٓٔواختلفوا فً تفسٌر لوله تعالى:} َوَما ُهْم بَِضاّرِ

 .(ٕ)أحدهما: أنه ٌعنً: "ال ٌضر هذا السحر إال من دخل فٌه". لاله الحسن
والثانً: أن معناه:"من شاء هللا سلطهم علٌه، ومن لم ٌشؤ هللا لم ٌسلط، وال ٌستطٌعون ضر أحد إال بإذن هللا". 

 .(ٖ)لاله الحسن كذلن
ِ{]البمرة:    [، ثبلثة أوجه: ٕٓٔوذكروا فً لوله تعالى: }إاِلَّ بِإِْذِن ّللاَّ

تركه ٌفعل، ولو -عز وجل-، أي: أن هللا(ٗ)لاله ابن إسحاقاحدها: أن معناه: "إال بتخلٌة هللا بٌنه وبٌن ما أراد". 
 . (٘)شاء لم ٌمكنه من ذلن ولم ٌسلطه على أحد من خلمه

 .(ٙ)والثانً: أن معناه: "إال بمضاء هللا". لاله سفٌان
 .(7)والثالث: المعنى: "ما ٌُضلّون إال من كان فً علمً ولضابً ولدرتً أن أُِضلّه". روي ذلن عن ابن عباس

ولال المفسرون: "اإلذن هاُهنا تؤوٌله: إرادة التكوٌن، أي: ال ٌضّرون بالسحر إال من أراد هللا أن ٌلحمه ذلن  
 .(8)الضرر"

 :(9)ولـ إلذن " فً كبلم العرب أوجه  
احدها: األمر على ؼٌر وجه اإللزام. وؼٌر جابز أن ٌكون منه لوله : }وما هم بضارٌن به من أحد إال بإذن 

على  -فكٌؾ به على وجه السحر ؟  -ن هللا جل ثناإه لد حرم التفرٌك بٌن المرء وحلٌلته بؽٌر سحر هللا{ ، أل
 لسان األمة.

 والثانً: ومنها : التخلٌة بٌن المؤذون له ، والمخلى بٌنه وبٌنه.
، ومنه لول  والثالث: ومنها العلم بالشًء ، ٌمال منه : " لد أذنت بهذا األمر " إذا علمت به " آذن به إذنا "

 : (ٓٔ)الحطٌبة 
 أال ٌا هند إن جددت وصبل         وإال فؤذنٌنً بانصرام 

ِ{ ]سورة البمرة :   . (ٔٔ)[79ٌٕعنى فؤعلمٌنً، ومنه لوله جل ثناإه :}فَؤَْذنُوا بَِحْرٍب ِمَن ّللاَّ
ُهْم َوالَ ٌَنفَعُُهْم{]البمرة:   "أي والحال أنهم بتعلم السحر ٌحصلون [، ٕٓٔلوله تعالى:}َوٌَتَعَلَُّموَن َما ٌَُضرُّ

 .(ٕٔ)على الضرر ال على النفع"
لال الطبري:أي" ٌتعلمون منهما السحر الذي ٌضرهم فً دٌنهم، وال ٌنفعهم فً معادهم. فؤما فً   

 .(ٖٔ)العاجل فً الدنٌا، فإنهم لد كانوا ٌكسبون به وٌصٌبون به معاشا
 .(ٗٔ)رة، وإن تعّجلوا به فً الدنٌا نفعًا"لال الواحدي:" المعنى: إنه ٌضرهم فً اآلخ  

                                                           
 .88ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٔ)
 .9ٖٔ/ٔ(:ص7ٔٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .9ٖٔ/ٔ(:ص8ٔٓٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .9ٖٔ/ٔ(:ص9ٔٓٔحاتم)( اخرجه ابن أبً ٗ)
 .ٖٗٙ/ٔ، وتفسٌر كثٌر: ٕٙٓٔرلم:  ٕٖٔ/ٔ(:ص ٕٙٓٔ(، انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٓ٘ٗ/ٕ(:ص7ٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 . ولٌس فً شًء من التفاسٌر المسندة.8ٕٓ/ٖ( نمله عنه الواحدي فً التفسٌر البسٌط: 7)
 .9ٗ/ ٕ، "تفسٌر المرطبً" 8ٙٔ/ ٔآن" للزجاج ، وانظر: "معانً المر8ٕٓ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 8)
 .9ٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 9)
 ، ولم اجده فً الدٌوان.9ٗٗ/ٕ( البٌت من شواهد الطبري: ٓٔ)
 .9ٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .7ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 ٓ٘ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .9ٕٓ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗٔ)
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لال الزمخشري:" ألنهم ٌمصدون به الشر. وفٌه أن اجتنابه أصلح كتعلم الفلسفة التً ال ٌإمن أن تجّر   
 .(ٔ)إلى الؽواٌة"

 .(ٕ)لال ابن عثٌمٌن:أي وٌتعلم الناس منهم "ما مضرته محضة ال نفع فٌها"  
هُ    .(ٖ)ْم{ من أضّر ٌضرّ ولرأ عبٌد بن عمٌر: }َما ٌُِضرُّ
[، " أي ولمد علم الٌهود ٕٓٔلوله تعالى: }َولَمَْد َعِلُمواْ لََمِن اشتراه َما لَهُ فًِ اآلخرة ِمْن َخبلٍَق{]البمرة:  

الذٌن نبذوا كتاب هللا واستبدلوا به السحر، أنهم لٌس لهم حظ من رحمة هللا وال من الجنة ألنهم آثروا السحر 
 .(ٗ)على كتاب هللا"

لال الزمخشري:" ولمد علم هإالء الٌهود أن من اشتراه أى استبدل ما تتلو الشٌاطٌن من كتاب ّللاَّ ما   
لَهُ فًِ اآْلِخَرةِ من نصٌب"

(٘). 
لال ابن عثٌمٌن:" أي علم هإالء المتعلمون للسحر أن من ابتؽاه بتعلمه لٌس له نصٌب فً اآلخرة؛ وعلموا  

 .(ٙ)نحن فتنة فبل تكفر{"ذلن من لول الملكٌن: }إنما 
 .(7)لال السعدي:" فلم ٌكن فعلهم إٌاه جهبل ولكنهم استحبوا الحٌاة الدنٌا على اآلخرة" 
 .(8)لال لتادة:" ولد علم أهل الكتاب فٌما عهد هللا إلٌهم أن الساحر ال خبلق له فً اآلخرة" 
 .(9)استحبه"وروي عن لتادة أٌضا: "لوله:}ولمد علموا لمن اشتراه{،  أي  
 .(ٓٔ)وعن ابن أبً نجٌح لوله: }ولمد علموا لمن اشتراه{، اشترى ما ٌفرق به بٌن المرء وزوجه" 
 :(ٔٔ)[، على وجوهٕٓٔواختلؾ أهل التفسٌر فً لوله : }َما لَهُ فًِ اآلِخَرةِ ِمْن َخبلٍق{]البمرة:  

 .(٘ٔ)وسفٌان (ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)احدها: الخبلق، فً هذا الموضع : النصٌب. لاله ابن عباس
 .(ٙٔ)الثانً: الخبلق: الحجة. لاله لتادة

 .(7ٔ)الثالث:أنه: الدٌن. لاله الحسن
 .(8ٔ)الرابع:أن )الخبلق( ههنا الموام. لاله ابن عباس

 .(9ٔ)الخامس: لٌس له فً اآلخرة جهة عند هللا.لاله لتادة
 : " لٌإٌدن هللا هذا الدٌن بؤلوام ال خبلق والراجح أن )الخبلق( هنا، النصٌب، ومنه لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص  

 : (ٕ)،  ٌعنً ال نصٌب لهم وال حظ فً اإلسبلم والدٌن. ومنه لول أمٌة بن أبً الصلت(ٔ)لهم"

                                                           
 .7ٖٔ/ٔ( الكشاؾ: ٔ)
 .9ٕٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٕٔ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .7ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .7ٖٔ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .ٖٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .ٔٙ( تفسٌر السعدي: 7)
 .9٘ٔ/ٔ(:ص9ٕٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)8)
 .9٘ٔ/ٔ(:صٕٗٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)9)
 .9٘ٔ/ٔ(:صٕ٘ٓٔحاتم)( أخرجه ابن أبً ٓٔ)
 .ٗ٘ٗ-ٕ٘ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:ٔٔ)
 .9٘ٔ/ٔ(:صٕٙٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕ(:ص7ٓ9ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: )ٖٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٕ(:ص7ٔٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري: )ٗٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٕ(:ص7ٔٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري: )٘ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٕ(:ص7ٕٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري: )ٙٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٕ(:ص7ٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري: )( 7ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٕ(:ص7ٔٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري: )8ٔ)
 .9٘ٔ/ٔ(:ص7ٕٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)9ٔ)
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 ٌَْدُعون بالوٌل فٌها ال َخبلق لهم        إال سرابٌُل من لِْطر وأؼبلل 
 .(ٖ)واألؼبللٌعنً بذلن : ال نصٌب لهم وال حظ، إال السرابٌل 

لال الواحدي:" والخبلق: النصٌب الوافر من الخٌر، لال المفسرون فً هذه اآلٌة، الخبلُق: النصٌُب   
 . (ٗ)من الجنة"

ولببس هذا الشًء الذي باعوا به  :يأ [، "ٕٓٔلوله تعالى: }َولَبِبَْس َما َشَرْواْ بِِه أَْنفَُسُهْم{]البمرة:  
 .(٘)أنفسهم"

 .(ٙ)ٌعنً: الٌهود، ٌمول: ببس ما باعوا به أنفسهم"لال السدي:"  
 .(7)لال الثعلبً:" باعوا به حّظ أَْنفَُسُهْم حٌن اختاروا الّسحر والكفر على الدٌن والحك" 

لال ابن عثٌمٌن:" أي باعوا به أنفسهم؛ ألنهم فً الحمٌمة لما اشتروا السحر، الثمن الذي بذلوه فً هذا السحر: 
الحمٌمة خسروا أنفسهم؛ صارت الدنٌا اآلن لٌس لهم فٌها ربح إطبللاً؛ واآلخرة لٌس لهم فٌها أنفسهم؛ ألنهم فً 

 .(8)ربح أٌضاً؛ فخسروا الدنٌا، واآلخرة"
 :(9)[، تؤوٌبلنٕٓٔوفً لوله تعالى:}َولَبِبَْس َما َشَرواْ بِِه أَنفَُسُهم{]البمرة:  

 والكفر فً تعلٌمه وفعله .أحدهما : ٌعنً ولببس ما باعوا به أنفسهم من السحر 
 والثانً : من إضافتهم السحر إلى سلٌمان ، وتحرٌضهم على الكذب .

، والشراء والبٌع واحد، لكنه ؼلب من جهة معطً الثمن كما ؼلب البٌع (ٓٔ)ولوله }َشَرْوا{ أي: باعوا  
 .(ٔٔ)من جهة صاحب السلعة

 . (ٕٔ)،أي" لو كان لهم علم أو فهم وإِدران"[ٕٓٔلوله تعالى:} لَْو َكانُواْ ٌَْعلَُموَن{]البمرة:  
 .(ٖٔ)لو كانوا من ذوي العلم المنتفعٌن بعلمهم ما تعلموا السحر" لال ابن عثٌمٌن:أي:"  
 .(ٗٔ)لال المرطبً:"فؤخبر أنهم ال ٌعلمون"  
 .(٘ٔ)لال الزمخشري:" معناه: لو كانوا ٌعملون بعلمهم ، جعلهم حٌن لم ٌعملوا به كؤنهم منسلخون عنه" 

                                                                                                                                                                                             
)حلبً( ، من حدٌث أبً بكرة ، بلفظ : " إن هللا سٌإٌد هذا الدٌن بؤلوام ال خبلق لهم " . وذكره الهٌثمً  ٘ٗ:  ٘(رواه أحمد فً المسند ٔ)

، ثم لال : " رواه أحمد والطبرانً ، ورجالهما ثمات " . وذكره أًٌضا بعده ، من حدٌث أنس ، ولال : " رواه  ٕٖٓ:  ٘وابد فً مجمع الز
،  8ٖ8ٔالبزار والطبرانً فً األوسط ، وأحد أسانٌد البزار ثمات الرجال " . )كذا باألصل( . وذكره السٌوطً فً الجامع الصؽٌر : 

من حدٌث أنس ، وألحمد والطبرانً من حدٌث أبً بكرة . ونمل شارحه المناوي أن الحافظ العرالً لال : " ونسبه للنسابً وابن حبان 
، من حدٌث الحسن مرسبل . ثم أشار إلى  ٖٔ:  ٖ. ورواه لبل ذلن  ٕٕٙ:  ٙإسناده جٌد " . وحدٌث أنس رواه أًٌضا أبو نعٌم فً الحلٌة 

 حدٌث أنس .
 ولوله " فٌها " ، أظنه ٌعنً النار . والمطر : النحاس الذابب .بٌت مفرد : .  7ٗ(دٌوانه : ٕ)
 .ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .9ٕٓ/ٖ( التفسٌر السٌط: ٗ)
 .7ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .٘٘ٗ/ٕ(:ص7ٔٙٔ، وتفسٌر الطبري)9٘ٔ/ٔ(:صٖٓٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٕٔ٘/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 7)
 .ٖٖٓ/ٔن:( تفسٌر ابن عثٌم8ٌ)
 .9ٙٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 9)
، تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: ٘٘ٗ/ٕ، جامع البٌان للطبري: ٙ٘/ٔ، معانً المرآن للفراء: 8ٗ/ٔ( انظر: مجاز المرآن ألبً عبٌدة: ٓٔ)

 . ٕٖٔ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: ٕ٘ٔ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٙ٘/ٕ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٓٙ/ٔ
ٌطلك على البٌع والشراء بمعنى إعطاء السلعة وأخذ ثمنها، وأخذ السلعة وإعطاء ثمنها، أي: أنهما من  ( مراده أن كبلً ِمْن باع وشرىٔٔ)

 ٔٓٗ/ٔ، لسان العرب البن منظور: 7ٖ-7ٕ، األضداد البن األنباري: ٙ٘/ٔاألضداد وبذلن لال أبمة اللؽة، انظر: معانً المرآن للفراء: 
 ، وؼٌرها. 9ٖٕٔ/ٙو:  89ٔٔ/ٖ، الصحاح للجوهري: ٕٕٕ٘/ٗو: 

 .7ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .ٖٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
 .ٙ٘/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٗٔ)
 .7ٖٔ/ٔ( الكشاؾ: ٘ٔ)
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واختلؾ فً تحدٌد المعنٌٌن فً لوله تعالى:}َولَبِبَْس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم لَْو َكانُوا    
 :(ٔ)[، على لولٌنٌَْٕٓٔعلَُموَن{]البمرة:

هم  -أي باعوها  -األول: لال لطرب واألخفش : أن ٌكون الذٌن ٌعلمون الشٌاطٌن، والذٌن شروا أنفسهم 
 .(ٕ)اإلنس الذٌن ال ٌعلمون

والثانً: لال علً بن سلٌمان : "األجود عندي أن ٌكون "ولمد علموا" للملكٌن، ألنهما أولى بؤن ٌعلموا. ولال : 
 . (ٖ)"علموا" كما ٌمال : الزٌدان لاموا"

 وإن لٌل: كٌؾ نفى العلم عنهم، ولمد أثبت العلم لهم فً لوله: }َولَمَْد َعِلُموا{؟، أجٌب عنه من وجهٌن: 
م لم ٌعملوا بما علموا، وإنما العالم العامل بعلمه، وأما إذا خالؾ عمله علمه، فهو فً معانً أحدهما: ألنه

الجهال، ولد ٌمال للفاعل الفعل بخبلؾ ما ٌنبؽً أن ٌفعل، وإن كان بفعله عالما: لو علمت أللصرت، كما لال 
 : (ٗ)كعب بن زهٌر المزنً، وهو ٌصؾ ذببا وؼرابا تبعاه لٌناال من طعامه وزاده

 إذ إذا حضرانً للت : لو تعلمانه!!      ألم تعلما أنً من الزاد مرمل 
 .(٘)فؤخبر أنه لال لهما : " لو تعلمانه "، فنفى عنهما العلم، ثم استخبرهما فمال : ألم تعلما؟"  
وا عالمٌن، ولَِكنَّ ِعْلَمُهم نبذوه وراء ظهورهم،   فمٌل لهم }لَْو َكانُوا لال الزجاج:" لو كان علمهم ٌنفعهم لُسمُّ

 .(ٙ)ٌَْعلَُموَن{ أي لٌس ٌوفون العلم حمه، ألنَّ العاِلَم، إِذا ترن العََمَل بِِعْلِمه لٌل له لست بعالم"
وهذا تؤوٌل وإن كان له َوْجه، إال إنه "خبلؾ الظاهر المفهوم بنفس الخطاب، أعنً بموله :}ولمد   

هو استخراج، وتؤوٌل المرآن على المفهوم الظاهر الخطاب دون  علموا{ ولوله : }لو كانوا ٌعلمون{، وإنما
بمعنًى خبلَؾ دلٌله الظاهر المتعارؾ  -من الوجه الذي ٌجب التسلٌم له  -الخفً الباطن منه، حتى تؤتً داللة 

 .(7)فً أهل اللسان الذٌن بلسانهم نزل المرآن أولى"
ر، ثم دخلوا فٌه وآثروه طمعًا فً عوض ٌصٌر إلٌهم والثانً: ألنهم علموا أن اآلخرة ٌخسرها من آثر السح

لهم من الدنٌا، فمال هللا عز وجل: }َولَبِبَْس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم لَْو َكانُوا ٌَْعلَُموَن{ أن الذي لصدوه وآثروه ال ٌتم 
لُون؛ ألن الدنٌا تنمطع عنهم بالموت، ثم ٌمدمون على اآلخرة التً ال  .(8)حظ لهم فٌها من جهته ما ٌإّمِ

 :الفوابد 
من فوابد اآلٌة: أن الٌهود أخذوا السحر عن الشٌاطٌن؛ لموله تعالى: } واتبعوا ما تتلو الشٌاطٌن {؛ وٌدل  ٔ.

 .(ٔ) على هذا أن أحدهم . وهو لبٌد بن األعصم . سحر النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 ..[ . ومنها: أن السحر من أعمال الشٌاطٌن؛ لموله تعالى: } ما تتلو الشٌاطٌن ٕ
ومنها: أن الشٌاطٌن كانوا ٌؤتون السحر على عهد سلٌمان مع لوة سلطانه علٌهم؛ لموله تعالى: } ما تتلو  ٖ.

 الشٌاطٌن على ملن سلٌمان {..
سلٌمان {؛ إذ لو ألرهم على ذلن . وحاشاه . لكان ومنها: أن سلٌمان ال ٌمر ذلن؛ لموله تعالى: } وما كفر  ٗ.

 ..ُممراً لهم على كفرهم

                                                           
 .ٙ٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .ٖٖٙ/ٖ، وذكر كبلهما الرازي فً تفسٌره: 9ٖٕ/ٔ( انظر: معانً المرآنٕ)
 .ٙ٘/ٕ( تفسٌر المرطبً:ٖ)
، وكؤنه كان ٌنمل كبلم الطبري فً تفسٌر هذه اآلٌة ، مع التصرؾ . والمرمل :  ٕٗٗ:  ٔالشرٌؾ المرتضى ، وأمالً  ٔ٘(دٌوانه : ٗ)

 الذي نفد زاده . أرمل الرجل فهو مرمل ، كؤنه لصك بالرمل لما أنفض .
 .7٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 . ٕٙٔ/9( معانً المرآن: ٙ)
 .7٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٖ(تفسٌر الطبري: 7)
 .ٖٕٔ/ٖر: التفسٌر البسٌط: ( انظ8)

، كتاب السبلم، باب 7ٙٓٔ – ٙٙٓٔ؛ وصحٌح مسلم ص7ٙٙ٘: السحر، حدٌث رلم ٓ٘، كتاب الطب، باب 9ٕٗراجع البخاري ص (ٔ)
 .89ٕٔ[ ٖٗ] 7ٖٓ٘: السحر، حدٌث رلم 7ٔ
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ومنها: أن تعلم السحر، وتعلٌمه كفر؛ وظاهر اآلٌة أنه كفر أكبر مخرج عن الملة؛ لموله تعالى: } ولكن  ٘.
فتنة فبل الشٌاطٌن كفروا ٌعلمون الناس السحر {، ولوله تعالى: } وما ٌعلمان من أحد حتى ٌموال إنما نحن 

تكفر {؛ وهذا فٌما إذا كان السحر عن طرٌك الشٌاطٌن؛ أما إذا كان عن طرٌك األدوٌة، واألعشاب، ونحوها 
 ..ففٌه خبلؾ بٌن العلماء

. هل تمبل توبته، أو ال؟ والراجح أنها تمبل فٌما بٌنه وبٌن هللا عز وجل؛ أما لتله  واختلؾ العلماء . رحمهم هللا
 ..د الشرعٌة، وما ٌمتضٌه اجتهاد الحاكمفٌرجع فٌه إلى المواع

ومن فوابد اآلٌة: أن هللا تعالى لد ٌٌسر أسباب المعصٌة فتنةً للناس . أي ابتبلًء .، وامتحاناً؛ لموله تعالى: }  ٙ.
وما أنزل على الملكٌن ببابل هاروت وماروت وما ٌعلمان من أحد حتى ٌموال إنما نحن فتنة {؛ فإٌان إٌان إذا 

م علٌهم الصٌد ٌوم السبت . أعنً  تٌسرت لن أسباب المعصٌة أن تفعلها؛ واذكر لصة بنً إسرابٌل حٌن ُحّرِ
صٌد البحر .؛ فلم ٌصبروا حتى تحٌلوا على صٌدها ٌوم السبت؛ فمال لهم هللا تعالى: }كونوا لردة خاسبٌن{ 

عز وجل وهم محِرمون بالصٌد تناله أٌدٌهم،  [ ؛ واذكر لصة أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص حٌن ابتبلهم هللا٘ٙ]البمرة: 
ورماحهم؛ فلم ٌُمدم أحد منهم علٌه حتى ٌتبٌن لن حكمة هللا . تبارن وتعالى . فً تٌسٌر أسباب المعصٌة؛ لٌبلَو 

 الصابر من ؼٌره..
ى: ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌجب على اإلنسان أن ٌنصح للناس . وإن أوجب ذلن إعراضهم عنه .؛ لموله تعال 7.

} وما ٌعلمان من أحد حتى ٌموال إنما فتنة فبل تكفر {؛ فإذا كانت عندن سلعة ردٌبة، وأراد أحد شراءها ٌجب 
ره  ..علٌن أن تُحذِّ

ومنها: أّن من ِعظم السحر أن ٌكون أثره التفرٌك بٌن المرء، وزوجه؛ لموله تعالى: } فٌتعلمون منهما ما  8.
من أعظم األمور المحبوبة إلى الشٌاطٌن، كما ثبت فً الحدٌث الصحٌح ٌفرلون به بٌن المرء وزوجه {؛ ألنه 

أن إبلٌس ٌضع عرشه على الماء ثم ٌبعث سراٌاه فؤدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، ٌجًء أحدهم فٌمول فعلت 
نه، كذا وكذا، فٌمول: ما صنعت شٌباً، ثم ٌجًء أحدهم فٌمول: ما تركته حتى فرلت بٌنه وبٌن امرأته، فٌدنٌه م

؛ وفٌه سحر ممابل لهذا: وهو الربط بٌن المرء، وزوجه؛ حتى إنه . والعٌاذ باهلل . ٌُبتلى  (ٕ)وٌمول: "نِْعم أنت"
بالهٌام؛ فبل ٌستطٌع أن ٌعٌش . وال لحظة . إال وزوجته أمامه؛ وبعضهم ٌمضً علٌه هذا األمر . نسؤل هللا 

 العافٌة ...
عظمت . ال تؤثٌر لها إال بإذن هللا عز وجل؛ لموله تعالى: }وما هم  ومن فوابد اآلٌة: أن األسباب . وإن 9.

ٌن به من أحد إال بإذن هللا{.  بضاّرِ
ومنها: أن لدرة هللا عز وجل فوق األسباب؛ وأنه مهما وجدت األسباب . وهللا لم ٌؤذن . فإن ذلن ال ٌإثر؛  ٓٔ.

 ..اب مإثرة بإذن هللاوهذا ال ٌوجب لنا أن ال نفعل األسباب؛ ألن األصل أن األسب
ومنها: اإلشارة إلى أنه ٌنبؽً اللجوء إلى هللا دابماً؛ لموله تعالى: } إال بإذن هللا {؛ فإذا علمت أن كل شًء  ٔٔ.

 بإذن هللا فإذاً تلجؤ إلٌه سبحانه وتعالى فً جلب المنافع، ودفع المضار..
عالى: } وٌتعلمون ما ٌضرهم وال ٌنفعهم {؛ . ومنها: أّن تعلم السحر ضرر محض، وال خٌر فٌه؛ لموله ت ٕٔ

 ..فؤثبت ضرره، ونفى نفعه
ومنها: أن كفر الساحر كفر مخرج عن الملة؛ لموله تعالى: } ولمد علموا لمن اشتراه ما له فً اآلخرة من  ٖٔ.

ه خبلق { ٌعنً: من نصٌب؛ ولٌس هنان أحد لٌس له نصٌب فً اآلخرة إال الكفار؛ فالمإمن مهما عذب فإن ل
 ..نصٌباً من اآلخرة

ومنها: أن هإالء الٌهود تعلموا السحر عن علم؛ لموله تعالى: } ولمد علموا لمن اشتراه ما له فً اآلخرة ٗٔ.
 من خبلق {..

                                                           
 .8ٖٕٔ[ 7ٙ] 7ٔٓٙ: تحرٌش الشٌطان...، حدٌث رلم ٙٔ، كتاب صفات المنافمٌن، باب 8ٙٔٔأخرجه مسلم ص (ٕ)
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ومنها: إثبات الجزاء، وأنه من جنس العمل؛ فإن الكافر لما لم ٌجعل هلل نصٌباً فً دنٌاه لم ٌجعل هللا له   ٘ٔ.
 ..نصٌباً من اآلخرة

 ومنها: ذم هإالء الٌهود بما اختاروه ألنفسهم؛ لموله تعالى: }ولببس ما شروا به أنفسه{. ٙٔ.

ومنها: أن صاحب العلم الذي ٌَنتِفع بعلمه هو الذي ٌحذر مثل هذه األمور؛ لموله تعالى: } لو كانوا ٌعلمون 7ٔ.
ٌنفعهم؛ والذي علموا: أّن من اشتراه { ٌعنً: لو كانوا ذوي علم نافع ما اشتروا هذا العلم الذي ٌضرهم، وال 

 ما له فً اآلخرة من خبلق.
 المرآن

ٌٌْر لَْو َكانُوا ٌَْعلَُموَن ) ِ َخ  [ٖٓٔ({ ]البمرة : ٖٓٔ}َولَْو أَنهُهْم آَمنُوا َواتهمَْوا لََمثُوبَةٌ ِمْن ِعْنِد َّللاه
 التفسٌر:

حر ومما اكتسبوه به، لو كانوا ٌعلمون ما  ولو أن الٌهود آمنوا وخافوا هللا ألٌمنوا أن ثواب هللا خٌر لهم من الّسِ
 ٌحصل باإلٌمان والتموى من الثواب والجزاء علما حمٌمٌا آلمنوا.

[، "أي ولو أن أولبن الذٌن ٌتعلمون السحر آمنوا باهلل وخافوا ٖٓٔلوله تعالى:}َولَْو أَنَُّهْم آَمنُوا َواتَّمَْوا{]البمرة:   
 .(ٔ)عذابه"

 .(ٕ)كثٌر:" أي : ولو أنهم آمنوا باهلل ورسله واتموا المحارم"لال ابن    
لال الزمخشري:أي: ولو أنهم آمنوا" برسول هللا والمرآن، و واتموا هللا، فتركوا ما هم علٌه من نبذ كتاب هللا    

 .(ٖ)واتباع كتب الشٌاطٌن"
ان بالملب؛ والتموى بالجوارح؛ هذا إذا لال ابن عثٌمٌن: ولو أنهم آمنوا " بملوبهم، واتموا بجوارحهم؛ فاإلٌم 

جمع بٌنهما؛ وإن لم ٌجمع بٌنهما صار اإلٌمان شامبلً للتموى، والتموى شاملة لئلٌمان؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص "التموى 
 ، وأشار إلى للبه؛ واإلٌمان عند أهل السنة والجماعة: "التصدٌك مع المبول، واإلذعان"؛ وإال فلٌس(ٗ)هاهنا"

بإٌمان؛ و"التموى" أصلها: َوْلَوى؛ وهً اتخاذ ولاٌة من عذاب هللا؛ وذلن بفعل أوامر هللا، واجتناب نواهٌه؛ 
وهذا أجمع ما لٌل فً معناها؛ وإال فبعضهم لال: "التموى" أن تعمل بطاعة هللا على نور من هللا ترجو ثواب 

 .(٘)؛ وبعضهم لال فً تعرٌؾ )التموى("هللا؛ وأن تترن معصٌة هللا على نور من هللا تخشى عماب هللا
َّمَْوا{ من ذهب إلى تكفٌر الساحر، كما هو رواٌة عن     لال ابن كثٌر: " ولد استدل بموله : }َولَْو أَنَُّهْم آَمنُوا َوات

 . (ٙ)اإلمام أحمد بن حنبل وطابفة من السلؾ"
ٌٌْر{]الب    ِ َخ [، :" أي ألثابهم هللا ثواباً أفضل مما شؽلوا به أنفسهم من ٖٓٔمرة:لوله تعالى:} لََمثُوبَةٌ ِمْن ِعْنِد ّللاَّ

 .(7)السحر"
 .(8)لال الزجاج: أي:" أن ثواب ّللاَّ خٌر لهم من َكْسبِهم بالُكْفر والسْحِر" 
 .(9)لال أبو السعود: أي" ألثٌبوا مثوبة من عند هللا خٌرا مما شروا به أنفسهم"   
ا الثواب العظٌم الذي ٌنتظرونه من ّللّا جزاء على أعمالهم الصالحة خٌرا لهم لال المراؼً: أي: " لكان هذ 

 .(ٓٔ)من كل ما ٌتولعون من المنافع والمصالح الدنٌوٌة"

                                                           
 .7ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٖٗٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 . ]بتصرؾ بسٌط[.8ٓ/ٔ، وانظر: تفسٌر النسفً: 7ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 . ٕٗٙ٘[ ٕٖ] ٔٗ٘ٙ: تحرٌم ظلم المسلم وخذله ... ، حدٌث رلم ٓٔ، كتاب البر والصلة، باب 7ٕٔٔ(أخرجه مسلم صٗ)
 .ٖٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٖ٘ٙ/ٔتفسٌر ابن كثٌر: ( ٙ)
 .7ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 7)
 .ٕ٘ٔ/ٖ، وانظر: التفسٌر البسٌط: 87ٔ/ٔ( معانً المرآن: 8)
 .9ٖٙ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 9)
 .8ٖٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
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لال ابن كثٌر: أي" لكان مثوبة هللا على ذلن خٌرا لهم مما استخاروا ألنفسهم ورضوا به ، كما لال تعالى : }  
ابُِروَن { ]المصص : َولَاَل الَِّذٌَن أُوتُوا اْلعِ  ٌٌْر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َوال ٌُلَمَّاَها إاِل الصَّ ِ َخ ٌْلَُكْم ثََواُب ّللاَّ ْلَم َو

8ٓ"](ٔ).    
 .(ٕ)ولرئ : "لمثوبة، كمشورة ومشورة"   
 .(ٖ)خٌر لهم" لال الزمخشري:" فإن للت : فهبل لٌل لمثوبة ّللاَّ خٌر؟ للت : ألّن المعنى : لشًء من الثواب 
 .(ٗ)لال البٌضاوي:" وإنما سمً الجزاء ثواباً ومثوبة، ألن المحسن ٌثوب إلٌه"   
و)المثوبة( فً كبلم العرب، مصدر من لول المابل: أثبتن إثابة وثوابا ومثوبة،  و)الثواُب( فً األصل معناه:    

ةً لما فعل، ومنه: التَثْوٌب فً األذان، إنما ما رجع إلٌن من عابدة، وحمٌمته: الجزاء العابد على صاحبه ُمَكافؤ
 :(٘)هو ترجٌع الَصْوت، وال ٌمال لصوٍت مرةً واحدةً: تثوٌب، وٌمال: ثّوب الداعً: إذا كرر دعاه كما لال

 إذا الداعً الُمثَّوُب لال: ٌاال 
 .(ٙ)والثوب مشتّك من هذا، ألنه ثاب لباًسا بعد أن كان لُطنا أو ؼزال

هللا عز وجل عباده على أعمالهم، بمعنى إعطابه إٌاهم العوض والجزاء علٌه، حتى ٌرجع إلٌهم ومنه : ثواب    
 .(7)بدل من عملهم الذي عملوا له

ولال الراؼب:" الثإوب : رجوع الشًء إلى حالة شبٌهة بالحالة األولى ، ٌمال : ثاب الحوض إذا امتبلء بعد    
ة المطن الجتماع أجزابه بعد تفرلها بالؽزل ، والثٌب من النساء فراؼه عمٌب امتبلبه ، والثوب لتصوره بصور

لعودها إلى األٌمة ، والتثوٌب فً الصوت تردٌده ، والثواب والمثوبة فً الخٌر تحصٌل نفع ٌثوب إلٌه 
ِ{]البمرة:   .(8)بإحسانه" [، أضاؾ هللا الثواب إلى نفسه، ٖٓٔوفً لوله تعالى:}ِمْن ِعْنِد ّللاَّ

 :(9)نده ألمرٌنوجعلها من ع
أحدهما: أنها تكون أعظم مما ٌتصوره العبد؛ ألن العطاء من العظٌم عظٌم؛ فالعطٌة على حسب المعطً؛ 

 عطٌة البخٌل للٌلة؛ وعطٌة الكرٌم كثٌرة.
 والثانً: اطمبنان العبد على حصولها؛ ألن هللا سبحانه وتعالى ال ٌخلؾ المٌعاد.

[،لو كانوا ٌعلمون  "أن ثواب هللا إٌاهم على ذلن خٌر لهم، ٖٓٔلَْو كانُوا ٌَْعلَُموَن{]البمرة: لوله تعالى:}  
 .(ٓٔ)من السحر ومما اكتسبوا به"

 .(ٔٔ)لال الزجاج:" أي لو كانوا ٌَْعَملُوَن بِِعلِمهم، وٌعلمون حمٌمة ما فٌه الفضل" 
 .(ٕٔ)لال الراؼب:أي:" ولو علموا لظهر لهم ذلن"  
 .(ٖٔ)لزمخشري:أي" أّن ثواب ّللاَّ خٌر مما هم فٌه ولد علموا ، ولكنه جهلهم لترن العمل بالعلم"لال ا  

                                                           
 .ٖٗٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .7ٗٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕ)
 .7ٗٔ/ٔ( الككشاؾ: ٖ)
 .98/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
. ونسب إلى 8ٔ/ ٙ)مادة: ٌا( ؼٌر منسوب. "المعجم المفصل"  97ٙٗ/ 8(البٌت نسب لزهٌر بن مسعود الضبً، ٌنظر: "لسان العرب" ٘)

 )لوم(. ٘ٓٔٗ/ 7الفرزدق فً "لسان العرب" 
مفردات" للراؼب ثاب(، "ال -)مادة ٖٙٗ/ ٔ، "تهذٌب اللؽة" ٕٙٓ/ ٔ، و"معانً المرآن" للزجاج ٕٗٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٙ)

 ، ولال: الثاء والواو والباء لٌاس صحٌح من أصل واحد وهو العود والرجوع.9ٖٖ/ ٔ، "مماٌٌس اللؽة" 89األصبهانى 
 .8٘ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 7)
 .8ٕٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 8)
 .7ٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 9)
 .8٘ٗ-7٘ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .87ٔ/ٔمعانً المرآن: ( ٔٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٖ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕٔ)
 .7ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖٔ)
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 .(ٔ)لال أبو السعود:" أي أن ثواب هللا خٌر. وإنما نسبوا إلى الجهل لعدم العمل بموجب العلم"  
لَُهم لترن التدبر، أو العمل بالعلم"   .(ٕ)لال البٌضاوي:ولد علموا، لكنه َجهَّ
لَُهم، لما تركوا العمل بالعلم"   .(ٖ)لال النسفً:" َجهَّ
لال المراؼً:" أي: إنهم لٌسوا على شىء من العلم الصحٌح ، إذ لو كان كذلن لظهرت نتابجه فً أعمالهم ،  

وآلمنوا بالنبً صلى ّللّا علٌه وسلم واتبعوه وصاروا من المفلحٌن لكنهم ٌتبعون الظن وٌعتمدون على التملٌد ، 
 .(ٗ)جّراء هذا خالفوا الكتاب وساروا وراء أهوابهم وشهواتهم فولعوا فً الضبلل البعٌد" ومن

لال الزمخشري:" وٌجوز أن ٌكون لوله }َولَْو أَنَُّهْم آَمنُوا{ تمنٌا إلٌمانهم على سبٌل المجاز عن إرادة ّللاَّ  
 .(٘)من عند ّللاَّ خٌر"إٌمانهم واختٌارهم له، كؤنه لٌل ولٌتهم آمنوا : ، ثم ابتدئ لمثوبة 

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: سعة حلم هللا، حٌث ٌعرض علٌهم اإلٌمان، والتموى؛ لموله تعالى: } ولو أنهم آمنوا واتموا  -ٔ

{ ٌعنً فٌما مضى، وفٌما ٌستمبل؛ وهذه من سنته سبحانه وتعالى أن ٌعرض التوبة على المذنبٌن؛ انظر إلى 
{ ]البروج : الَِّذٌَن فَتَنُوا اْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاِت ثُمَّ لَْم ٌَتُوبُوا فَلَُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َولَُهْم َعَذاُب اْلَحِرٌكِ }إِنَّ  لوله تعالى:

لون أولٌاءه، ثم ٌعرض علٌهم التوبة؛ لموله تعالى: }ثُمَّ لَْم ٌَتُوبُوا{.ٓٔ  [، ٌَُحّرِ
ٌٌْر لَْو َكانُوا  هللا؛ لموله تعالى: ومنها: أن اإلٌمان ٌُنال به ثواب -ٕ ِ َخ َّمَْوا لََمثُوبَةٌ ِمْن ِعْنِد ّللاَّ }َولَْو أَنَُّهْم آَمنُوا َوات

 [.ٌَْٖٓٔعلَُموَن{ ]البمرة : 
ِ ومنها: أن ثواب هللا خٌر لمن آمن واتمى من الدنٌا؛ لموله تعالى: }َولَْو أَنَُّهْم آَمنُوا َواتَّمَْوا لََمثُوبَةٌ مِ  -ٖ ْن ِعْنِد ّللاَّ

ٌٌْر{، أي خٌر من كل شًء؛ لال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص: "لموضع سوط فً الجنة خٌر من الدنٌا، وما فٌها" َخ
(ٔ). 

وٌإخذ منها: ومن لوله تعالى عن الناصحٌن لمن تمنوا أن ٌكون لهم مثل ما لمارون: }َولَاَل الَِّذٌَن أُوتُوا  -ٗ
ٌْلَُكْم  ابُِروَن{ ]المصص : اْلِعْلَم َو ٌٌْر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َواَل ٌُلَمَّاَها إاِلَّ الصَّ ِ َخ [، أّن التموى هً 8ٓثََواُب ّللاَّ

 العمل الصالح..
ومنها: أن فعل هإالء الٌهود، واختٌارهم لما فٌه الكفر من تعلم السحر فعُل الجاهل؛ لموله تعالى: }لَْو َكانُوا  -٘

 {.ٌَْعلَُمونَ 
 المرآن

 [ٗٓٔ({ ]البمرة : ٗٓٔ}ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا ََّل تَمُولُوا َراِعنَا َولُولُوا اْنُظْرنَا َواْسَمعُوا َوِلْلَكافِِرٌَن َعَذاٌب أَِلٌٌم )
 التفسٌر:

ا وأفهمنا؛ ألن الٌهود كانوا ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تمولوا للرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: راعنا، أي: راعنا سمعن، فافهم عن
بدال منها:  -أٌها المإمنون -ٌمولونها للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌلوون ألسنتهم بها، ٌمصدون سبَّه ونسبته إلى الرعونة، ولولوا

ْدنا، وهً تإدي المعنى المطلوب نفسه واسمعوا ما ٌتلى علٌكم من كتاب ربكم  انظرنا، أي انظر إلٌنا وتعهَّ
 للجاحدٌن عذاب موجع.وافهموه. و

 : سبب النزول
لال ابن عباس فً رواٌة عطاء: "وذلن أن العرب كانوا ٌتكلمون بها، فلما سمعتهم الٌهود ٌمولونها   

أعجبهم ذلن وكان }راعنا{ فً كبلم الٌهود سبا لبٌحا فمالوا: إنا كنا نسب دمحما سرا فاآلن أعلنوا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -للنبً 

                                                           
 .9ٖٙ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٔ)
 .98/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕ)
 .8ٓ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖ)
 .8ٖٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .7ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٘)

: فضل رباط ٌوم فً سبٌل هللا، 7ٖ، كتاب الجهاد والسٌر، باب ٕٖٕص؛ وأخرجه البخاري 8ٖٖٕٔ، حدٌث رلم ٖٖٓ/٘أخرجه أحمد  (ٔ)
 .89ٕٕحدٌث رلم 
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فٌمولون: ٌا دمحم }راعنا{ وٌضحكون ففطن بها رجل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ألنه من كبلمهم، فكانوا ٌؤتون نبً هللا  السب لدمحم
من األنصار وهو سعد بن عبادة وكان عارفا بلؽة الٌهود ولال: ٌا أعداء هللا علٌكم لعنة هللا والذي نفس دمحم 

: ألستم تمولونها له؟ فؤنزل هللا تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا بٌده لبن سمعتها من رجل منكم ألضربن عنمه فمالوا
 .(ٔ)ال تمولوا راعنا{ اآلٌة" "

 .(ٕ)[، " أي: ٌا أٌها الذٌن آمنوا باّلِّل وصدلوا رسوله"ٗٔلوله تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{]البمرة:    
 .(ٖ)خاطبهم فٌه"لال الصابونً:" هذا نداء من هللا جل شؤنه للمإمنٌن ٌ    
لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان على شرٌفها     

 .(ٗ)وأمٌرها"
كما أن تصدٌر الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب انتباه المناَدى؛ ثم النداء بوصؾ   

هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان؛ وعلى أن فواته نمص فً اإلٌمان؛ لال ابن اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ 
مسعود رضً هللا عنه: "إذا سمعت هللا ٌمول: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها سمعن] ٌعنً استمع لها[؛ فإنه خٌر 

 .(٘)(ٕ)ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"
 .(ٙ)ال تمولوا عند مخاطبة النبً ملسو هيلع هللا ىلص راعنا" [، أي:"ٗٓٔاَل تَمُولُوا َراِعنَا{]البمرة: لوله تعالى:}  
نهى سبحانه الصحابة عن كلمة كانت تدور على ألسنتهم ، حٌن خطابهم النبً صلى  لال المراؼً:"  

ا نرٌد أن نسؤلن عنه ونراجعن المول ّللّا علٌه وسلم وهى كلمة )راِعنا( ومعناها راعنا سمعن : أي اسمع لنا م
 .(7)لنفهمه عنن"

لال الحسن:" الراعن من المول: السخري منه، نهاهم هللا عز وجل أن ٌسخروا من لول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وما ٌدعوهم    
 .(8)إلٌه من اإلسبلم"

ت له حاجة من المإمنٌن فمالوا: أرعنا سمعن فؤعظم ولال أبو صخر:" كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا أدبر ناداه من كان 
 .(9)هللا رسوله أن ٌمال ذلن له"

 .(ٓٔ) والراعن: األحمك، واألرعن: مبالؽة فٌه   
لال ابن عطٌة:" }راعنا{، من المراعاة بمعنى فاعلنا، أي أرعنا نرعن، وفً هذا جفاء أن ٌخاطب به أحد  

عنده وتعزٌره وتولٌره، فمال من ذهب إلى هذا المعنى إن هللا نبٌه، ولد حض هللا تعالى على خفض الصوت 
تعالى نهى المإمنٌن عنه لهذه العلة، وال مدخل للٌهود فً هذه اآلٌة على هذا التؤوٌل، بل هو نهً عن كل 

بن زٌد بن مخاطبة فٌها استواء مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص. ولالت طابفة: هً لؽة كانت األنصار تمولها، فمالها رفاعة 

                                                           
، لواه الحافظ ابن 97ٔ/ٔ(:ص9ٖٓٔ، ونحوه ابن أبً حاتم:)ٔٙٗ/ٕ(:ص7ٖٖٔ، وأخرجه ابن جرٌر)ٖٗ-ٖٖ( أسباب النول للواحدي: ٔ)

، عن لتادة بمعناه. وهو مرسل صحٌح ٓٙٗ/ٕ(:ص7ٕ9ٔوما بعدها،  وٌشهد له: ما أخرجه الطبري) ٖٖٗ/ٔحجر فً "العجاب" :
 اإلسناد.

 .87ٗ/ٕ، وانظر: صفوة التفاسٌر: ٖٗ/ٔٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .7٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .9ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)

 .9ٙٔ/ٔ(:ص 7ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .  7ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .8ٖٖ/ٔعثٌمٌن: ( تفسٌر ابن ٙ)
 .8ٗٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 7)
 .97ٔ/ٔ(:ص ٔٗٓٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)8)
 .97ٔ/ٔ(:ص ٕٗٓٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)9)
، روح المعانً ٕٕٗ/ٖ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 8ٕٓٔ، الماموس المحٌط للفٌروز آبادي: ٕٕ٘ٔ-ٕٕٗٔ/٘( انظر: الصحاح للجوهري: ٓٔ)

 . 9ٖٗ/ٔلؤللوسً: 
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[، فنهى هللا المإمنٌن أن تمال ٙٗالتابوت للنبً ملسو هيلع هللا ىلص لٌّا بلسانه وطعنا كما كان ٌمول: }اسمع ؼٌر مسمع{]النساء:
 .(ٔ)هذه اللفظة"

لال ابن عطٌة:"وولؾ هذه اللؽة على األنصار تمصٌر، بل هً لؽة لجمٌع العرب فاعل من المراعاة.   
إلى الرعونة، ٌظهرون أنهم ٌرٌدون المراعاة وٌبطنون أنهم ٌرٌدون الرعونة التً هً فكانت الٌهود تصرفها 

الجهل، وحكى المهدوي عن لوم أن هذه اآلٌة على هذا التؤوٌل ناسخة لفعل لد كان مباحا ولٌس فً هذه اآلٌة 
 .(ٕ)شروط النسخ ألن األول لم ٌكن شرعا متمررا"

ً أمر ٌعود بمصلحته ، ومنه : رعً الؽنم ، ورعً الوالً الرعٌة ، لال الراؼب:" الراعً : حفظ الؽٌر ف   
 .(ٖ)وعنه نمل : أرعٌته سمعً ، وتشبٌهاً برعً الؽنم لٌل : رعٌت النجوم إذا رالبتها"

 :(ٗ)[، على وجهٌنٗٓٔ{]البمرة:اَل تَمُولُوا َراِعنَا ولد اختلؾ أهل العلم فً تفسٌر لوله :}   
 .(ٙ)، ومجاهد(٘)فا. لاله عطاءأحدهما: أي: ال تمولوا خبل

 .(7)لال الراؼب: وأسترذل هذا الوجه ، ألنه لو كان كما لال لكان فً المراءة }رعناً{، بالتنوٌن"  
 .(ٓٔ)، والضحان(9)، ومجاهد(8)والثانً: ٌعنً ارعنا سمعن ، أي اسمع منا ونسمع منن ، وهذا لول ابن عباس

[، ٗٓٔ{]البمرة:َراِعنَاأجله نهى هللا المإمنٌن أن ٌمولوا } واختلؾ أهل التفسٌر فً السبب الذي من  
 :(ٔٔ)على وجوه

على وجه االستهزاء والسب ؛ كما لالوا سمعنا وعصٌنا  -ملسو هيلع هللا ىلص -أحدها : أنها كلمة كانت الٌهود تمولها لرسول هللا
ًَ المسلمون عن  ، (ٖٔ)ولتادة (ٕٔ)لولها ، وهذا لول ابن عباس، واسمع ؼٌر مسمع ، وراعنا لٌّاً بؤلسنتهم ، فَنُِه

 .(٘ٔ)، وابن زٌد(ٗٔ)وعطٌة
، (ٙٔ)والثانً: أنها كلمة ، كانت األنصار فً الجاهلٌة تمولها ، فنهاهم هللا فً اإلسبلم عنها. وهذا لول عطاء

 .(8ٔ)، وابن جرٌج(7ٔ)وأبً العالٌة
ًَ المسلمون عن ذلن ،  والثالث: أن المابل لها ، كان رجبلً من الٌهود دون ؼٌره ، ٌمال له رفاعة بن زٌد ، فَنُِه

 .(9ٔ)وهذا لول السدي

                                                           
 .89ٔ/ٔحرر الوجٌز: ( المٔ)
 .89ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .8ٕٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖ)
 .ٓٙٗ-9٘ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .9٘ٗ/ٕ(:ص7ٕٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .9٘ٗ/ٕ(:ص7ٕٗٔ(، و)7ٕٖٔ(، و)7ٕٕٔ(، و)7ٕٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .8ٕٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 7)
 .ٓٙٗ/ٕ(:ص7ٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري)( 8)
 .ٓٙٗ/ٕ(:ص7ٕٙٔ(انظر: تفسٌر الطبري)9)
 .ٓٙٗ/ٕ(:ص7ٕ7ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٔٙٗ-ٓٙٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٔٙٗ/ٕ(:ص7ٖٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٓٙٗ/ٕ(:ص7ٕ8ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٓٙٗ/ٕ(:ص7ٕ9ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٔٙٗ/ٕ(:ص7ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري)( ٘ٔ)
 .ٕٙٗ-ٔٙٗ/ٕ(:ص7ٖ٘ٔ(، و)7ٖٗٔ(، و)7ٖٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٕٙٗ/ٕ(:ص7ٖٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)7ٔ)
 .ٕٙٗ/ٕ(:ص7ٖ7ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)8ٔ)
 .ٖٙٗ-ٕٙٗ/ٕ(:ص7ٖ8ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)9ٔ)



79 
 

والرابع: ولٌل : إنما نهوا عن لولهم : " راعنا " لكونه مفاعلة متضمنة لمعنى المساواة بٌن المخاطب 
ٌْنَُكْم َكُدَعاِء بَْعِض  ُسوِل بَ ُكْم بَْعًضا{ ، وكموله : }َواَل والمخاطب ، فؤمروا بتولٌره ، كما لال }اَل تَْجعَلُوا ُدَعاَء الرَّ

 .(ٔ)-رضً هللا عنه -تَْجَهُروا لَهُ بِاْلمَْوِل َكَجْهِر بَْعِضُكْم ِلبَْعٍض{ ، وذلن عن ابن عباس
، ولد فسرها مجاهد: ال تمولوا اسمع (ٕ)لال ابن حجر: "إنما نهوا عن ذلن؛ ألنها كلمة تمتضً المساواة  

 .(ٗ)"(ٖ)منا ونسمع منن
فً هذه المسؤلة أن ٌمال : بؤن هللا جل ثناإه لد أمر المإمنٌن بتولٌر نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص وتعظٌمه،  والراجح  

وأمرهم أن ٌتخٌروا لخطابه من األلفاظ أحسنها، ومن المعانً أرلها، فكان من ذلن لولهم : )راعنا( لما فٌه 
إال من اثنٌن، كما ٌمول المابل : " عاطنا،  ، إذ كانت المفاعلة ال تكون(٘)من احتمال معنى : ارعنا نرعان

، فكذلن نهى هللا عز وجل المإمنٌن أن ٌمولوا : راعنا، لما (ٙ)وحادثنا، وجالسنا "، بمعنى : افعل بنا ونفعل بن
كان لول المابل : راعنا، محتمبل أن ٌكون بمعنى احفظنا ونحفظن، وارلبنا ونرلبن. من لول العرب بعضهم 

ومحتمبل أن ٌكون بمعنى : أَْرعنا سمعن، من لولهم: أرعٌت  -: بمعنى حفظن هللا وكؤلن لبعض : رعان هللا
سمعً ِرعاء أو مراعاة، بمعنى : فرؼته لسماع كبلمه، كما لال األعشى مٌمون  -أو راعٌته  -سمعً إرعاء 

 :(7)بن لٌس
 عا ٌُْرِعً إلى لول سادات الرجال إذا       أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتد

 ٌعنً بموله )ٌرعى(، ٌصؽً بسمعه إلٌه مفرؼه لذلن.
 [، على وجوه:ٗٔواختلفت المراءة فً لوله تعالى:} اَل تَمُولُوا َراِعنَا{]البمرة:  
 .(8)األول: }ّراعنِا{، بؽٌر تنوٌن على أنه فعل أمر من المراعاة، وهً لراءة الجمهور 

بً بن كعب وزر بن حبٌش واألعمش،  وهً بلفظ الجمع وكذا فً والثانً: }ال تَمُولُوا َراُعونَا{، لرأ بها أ
 .(ٓٔ)، وفٌه أٌضاً )أرعونا((9)مصحؾ ابن مسعود

لال ابن عطٌة:" وهً شاذة، ووجهها أنهم كانوا ٌخاطبون النبً ملسو هيلع هللا ىلص كما تخاطب الجماعة، ٌظهرون   
 .(ٔٔ)بذلن إكباره وهم ٌرٌدون فً الباطن فاعوال من الرعونة"

والثالث: ولرئ :}ال تمولوا راعنا{ بالتنوٌن، وهً لراءة الحسن بن أبً الحسن وأبً حٌوة  وابن أبً لٌلى 
 .  (ٔ)وابن محٌصن واألعمش، بمعنى: ال تمولوا لوال راعناً، من: الرعونة، وهً الحمك والجهل

                                                           
 . 8ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
، وانظر: المحرر ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٔفً تفسٌر هذه اآلٌة ٌمرب كثٌراً من كبلم السمٌن فً الدر المصون: -رحمه هللا تعالى-( كبلم الحافظٕ)

 . 8ٖٖ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٖٔ/ٔالوجٌز البن عطٌة: 
 . ٓٙٗ/ٕ(:ص 7ٕٙٔ( تفسٌر الطبري)ٖ)
 ٖٔ/8(الفتح: ٗ)
تفهم عنا. فنهى هللا تعالى ذكره أصحاب دمحم أن ٌمولوا ذلن كذلن، وأن ٌفردوا مسؤلته بانتظارهم (ومعنى : أرعنا سمعن، حتى نفهمن و٘)

ظة، وإمهالهم، لٌعملوا عنه بتبجٌل منهم له وتعظٌم، وأن ال ٌسؤلوه ما سؤلوه من ذلن على وجه الجفاء والتجهم منهم له، وال بالفظاظة والؽل
ٌَْر ُمْسَمعٍ َوَراِعنَا{ ]النساء :  تشبها منهم بالٌهود فً خطابهم نبً هللا  [.٘ٙٗ/ٕ[.]انظر: تفسٌر الطبري:ٙٗملسو هيلع هللا ىلص، بمولهم له : }َواْسَمْع َؼ

 ٘ٙٗ-ٗٙٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 ، وهً فً هوذة بن علً كما سلؾ . ٌمول لبله :8ٙ(دٌوانه : 7)
 لوراد والشرعاٌا هوذ ، ٌا خٌر من ٌمشً على لدم      بحر المواهب ل 

 وابتدع : أحدث ما شاء .
 ٖٖٔ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 8ٖٖ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 89ٔ/ٔ، المحرر الوجٌز: 88ٔ/ٔ( نظر: معانً المرآن للزجاج: 8)

 وؼٌرها. 
، وتفسٌر المرطبً: ٕٖٖ/ٔ، الدر المصون للسمٌن الحلبً: 8ٖٖ/ٔ، والبحر المحٌط ألبً حٌان: 89ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 9)

ٕ/ٙٓ . 
 . ٓٙ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٕٖٖ/ٔ، الدر المصون للسمٌن الحلبً: 8ٖٖ/ٔ( انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: ٓٔ)
 .89ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
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مإمنٌن عن المول المباح لال ابن عطٌة:" وهذا محمول على أن الٌهود كانت تموله فنهى هللا تعالى ال  
 .(ٕ)دون تنوٌن"« راعنا»سد ذرٌعة لببل ٌتطرق منه الٌهود إلى المحظور، إذ المإمنون إنما كانوا ٌمولون 

لال الطبري:" وهذه لراءة]أي بالتنوٌن[ لمراء المسلمٌن مخالفة، فؽٌر جابز ألحد المراءة بها لشذوذها   
 .(ٖ)وخبلفِها ما جاءت به الحجة من المسلمٌن"وخروجها من لراءة المتمدمٌن والمتؤخرٌن، 

 .(ٗ)[، أي ولكن لولوا "انتظرنا وارتمبنا"ٗٓٔلوله تعالى:}َولُولُوا اْنُظْرنَا{]البمرة:  
 .(٘)لال أبو صخر:" أمرهم هللا أن ٌمولوا: }انظرنا{، لٌعزروا رسوله وٌولروه" 
م فبل تمولوا: }راعنا{ ؛ ولكن لولوا: لال ابن عثٌمٌن:" ٌعنً إذا أردتم من الرسول أن ٌنتظرك  

}انظرنا{ : فعل طلب؛ و"النظر" هنا بمعنى االنتظار، كما فً لوله تعالى: }هل ٌنظرون إال أن ٌؤتٌهم هللا فً 
 .(ٙ)[ ، أي ما ٌنتظر هإالء"ٕٓٔظلل من الؽمام{ ]البمرة: 

مدنا من النظر، وهذه لفظة لال ابن عطٌة: أي:"انتظرنا وأمهل علٌنا، وٌحتمل أن ٌكون المعنى تف  
مخلصة لتعظٌم النبً ملسو هيلع هللا ىلص على المعنٌٌن، والظاهر عندي استدعاء نظر العٌن الممترن بتدبر الحال، وهذا هو 

 .(7)معنى }راِعنا{، فبدلت للمإمنٌن اللفظة لٌزول تعلك الٌهود"
 .(8) : انظرنا وارلبنا، نفهم ونتبٌن ما تمول لنا"لال الطبري: أي: "ولولوا ٌا أٌها المإمنون لنبٌكم ملسو هيلع هللا ىلص  
 : (9)ٌمال منه: نظرت الرجل أنظره نظرة ، بمعنى انتظرته ورلبته، ومنه لول الحطٌبة   

 ولد نََظرتكُم أَْعشاء صادرةٍ        للِخمس، طال بها َحْوزي وتَْنساسً 
اْلُمنَافِمُوَن َواْلُمنَافِمَاُت ِللَِّذٌَن آَمنُوا اْنُظُرونَا نَْمتَبِْس ِمْن نُوِرُكْم{ ومنه لول هللا عز وجل : }ٌَْوَم ٌَمُوُل   

 .(ٓٔ)[، ٌعنً به : انتظرونأٖ]الحدٌد : 
  [، على وجهٌن:ٗٓٔواختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َولُولُوا اْنُظْرنَا{]البمرة: 

 .(ٔٔ)حاتم عن مجاهد وعطاءأحدهما: أن معناه: "اسمع منا". أخرجه ابن أبً 
 .(ٕٔ)والثانً: "أفهمنا ٌا دمحم، بٌّن لنا".لاله مجاهد

                                                                                                                                                                                             
، وتفسٌر ؼرٌب ٕٙٔ/ٔ، وزاد المسٌر البن الجوزي: ٖٖٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز البن عطٌة: 8ٖٖ/ٔ( انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: ٔ)

 ، وؼٌرها. 8ٖٖ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٖٖ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 88ٔ/ٔ، معانً المرآن للزجاج: ٓٙالمرآن البن لتٌبة: 
 .89ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٙٙٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .98ٔ/ٔ(:ص٘ٗٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .8ٖٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .89ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 7)
 .7ٙٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: 8)
، وٌمدح بؽٌض بن عامر من شماس .  ، واللسان )نظر( )حوز( )نس( )عشا( . من لصٌدة ٌهجو بها الزبرلان ابن بدر ٖ٘"( دٌوانه : 9)

واألعشاء جمع عشى )بكسر فسكون( : وهو ما تتعشاه اإلبل . والصادرة : اإلبل التً تصدر عن الماء . والخمس : من أظماء اإلبل ، وهو 
ها سولا روٌدا . والتنساس أن تظل فً المرعى بعد ٌوم ورودها ثبلثة أٌام ، ثم ترد فً الرابع . والحوز : السوق اللٌن ، حاز اإلبل : سال

والنس ، مصدر لولن : نس اإلبل بٌنها : سالها سولا شدٌدا لورود الماء . وٌروى " إٌتاء صادرة " . واإلٌتاء مصدر آنٌت الشًء : إذ 
( : انتظرت 98 - 9ٙأخرته . ٌمول للزبرلان ، حٌن نزل بداره ، ثم تحول عنها إلى دار بؽٌض )انظر خبرهما فً طبمات فحول الشعراء : 

خٌركم انتظار اإلبل الخوامس لعشابها . وذلن أن اإلبل إذا صدرت تعشت طوٌبل ، وفً بطونها ماء كثٌر ، فهً تحتاج إلى بمل كثٌر . 
ٌصؾ طول انتظاره حٌن ال صبر له على طول االنتظار . ولد شكاه الزبرلان إلى عمر لهذه المصٌدة ، ولموله فٌها : دع المكارم ال ترحل 

 بؽٌتها ... والعد ، فإنن أنت الطاعم الكاسًل
 (.8ٙٗ/ٕ)انظر: تفسٌر الطبري: 

 .8ٙٗ-7ٙٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .97ٔ/ٔ(:صٖٗٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .98ٔ/ٔ(:صٗٗٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
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ولرأ األعمش وؼٌره }أنظرنا{، بمطع األلؾ وكسر الظاء، ولرئ }أنظرونا{، بمعنى: أخرنا وأمهلنا   
[، أي 79ٌُْبعَثُوَن{] ص :  ، كما لال هللا جل ثناإه : }لَاَل َرّبِ فَؤَْنِظْرنًِ إِلَى ٌَْومِ (ٔ)حتى نفهم عنن ونتلمى منن

 . (ٕ)أخرنً
لال الطبري: "وال وجه لمراءة ذلن كذلن فً هذا الموضع، ألن أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إنما أمروا   

 ال بالتؤخر عنه، وال بمسؤلته -بالدنو من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، واالستماع منه، وإلطاؾ الخطاب له، وخفض الجناح 
من المراءة لراءة من وصل األلؾ من لوله : }انظرنا{، ولم  -إْذ كان ذلن كذلن  -تؤخٌرهم عنه. فالصواب 
 .(ٖ)ٌمطعها بمعنى : انتظرنا"

والمراءة الصحٌحة، هً :}ولولوا انظرنا{، بوصل)األلؾ( بمعنى : انتظرنا، إلجماع الحجة على   
 .(ٗ) تصوٌبها، ورفضهم ؼٌرها من المراآت، وهللا أعلم

 .(٘)[، " أي اسمعوا سماع استجابة، ولبول"ٗ-ٔلوله تعالى: }َواْسَمعُوا{]البمرة:  
 .(ٙ)لال الحسن:" أمرهم أن ٌسمعوا لوله، وٌمبلوا عنه فؤبوا ذلن وعصوا ربهم" 
 .(7)لال الواحدي:" أي: أطٌعوا، أو اتركوا هذه الكلمة، فسّمى الطاعة سمعًا؛ ألن الطاعة تحت السمع"  
لال النسفً:" وأحسنوا سماع ما ٌكلمكم به رسول هللا صلى هللا علٌه وسلّم وٌلمً علٌكم من المسابل   

بآذان واعٌة وأذهان حاضرة حتى ال تحتاجوا إلى االستعادة وطلب المراعاة ، أو واسمعوا سماع لبول وطاعة 
 .(8)وال ٌكن سماعكم كسماع الٌهود حٌث لالوا سمعنا وعصٌنا"

 .(9)ٌمٌن:"ٌعنً: اسمعوا ما تإمرون به فافعلوه، وما تنهون عنه فاتركوه"لال ابن عث 
لال الماسمً:" أي لولوا ما أمرتكم به، وامتثلوا جمٌع أوامري، وال تكونوا كالٌهود، حٌث لالوا سمعنا  

 .(ٓٔ)وعصٌنا"
ا سماع لبول ال لال البٌضاوي: أي :" وأحسنوا االستماع حتى ال تفتمروا إلى طلب المراعاة، أو واسمعو 

 .(ٔٔ)كسماع الٌهود، أو واسمعوا ما أمرتم به بجد حتى ال تعودوا إلى ما نهٌتم عنه"
لال الزمخشري: أي :" وأحسنوا سماع ما ٌكلمكم به رسول ّللاَّ صلى ّللاَّ علٌه وسلم وٌلمى علٌكم من المسابل  

المراعاة ، أو واسمعوا سماع لبول بآذان واعٌة وأذهان حاضرة ، حتى ال تحتاجوا إلى االستعانة وطلب 
وطاعة ، وال ٌكن سماعكم مثل سماع الٌهود حٌث لالوا : سمعنا وعصٌنا ، أو واسمعوا ما أمرتم به بجّد حتى 

 .(ٕٔ)ال ترجعوا إلى ما نهٌتم عنه ، تؤكٌدا علٌهم ترن تلن الكلمة"
 .(ٖٔ)ى السمع الذي فً ضمنه الطاعة"لال ابن عطٌة:" ولما نهى هللا تعالى فً هذه اآلٌة وأمر، حض بعد عل 

لال الرازي: " فحصول السماع عند سبلمة الحاسة أمر ضروري خارج عن لدرة البشر، فبل ٌجوز  لالا
 ولوع األمر به، فإذن المراد منه أحد أمور ثبلثة:

 أحدها: فرؼوا أسماعكم لما ٌمول النبً علٌه السبلم حتى ال تحتاجوا إلى االستعادة.
                                                           

 .89ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٔ)
 .8ٙٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .8ٙٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .9ٙٗ-8ٙٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .9ٖٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .98ٔ/ٔ(:ص7ٗٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .8ٕٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 7)
 . 8ٓ/ٔ( تفسٌر النسفً: 8)
 .9ٖٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 9)
 .9ٖٙ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٓٔ)
 .99-98/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔٔ)
 .7٘ٔ-7ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕٔ)
 .9ٓٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)
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 اسمعوا سماع لبول وطاعة وال ٌكن سماعكم سماع الٌهود حٌث لالوا: سمعنا وعصٌنا.وثانٌها:  
وثالثها: اسمعوا ما أمرتم به حتى ال ترجعوا إلى ما نهٌتم عنه تؤكٌدا علٌهم، ثم إنه تعالى بٌن ما للكافرٌن من 

اء إلى ما ٌمول والتفكر فٌما العذاب األلٌم إذا لم ٌسلكوا مع الرسول هذه الطرٌمة من اإلعظام والتبجٌل واإلصؽ
 .(ٔ)ٌمول"

[، "أي وللٌهود الذٌن نالوا من الرسول وسبّوه، عذاب ٗٓٔلوله تعالى:} َوِلْلَكافِِرٌَن َعَذاٌب أَِلٌٌم{]البمرة:  
 .  (ٕ)ألٌم موجع"

 .(ٖ)لال البٌضاوي:" ٌعنً الذٌن تهاونوا بالرسول علٌه السبلم وسبوه" 
 .(ٗ)أي موجع"لال لتادة:" }عذاب ألٌم{،  
 .(٘)لال ابن عطٌة:" وأعلَم أن لمن خالؾ أمره فكفر عذابا ألٌما، وهو المإلم"  
لال المراؼً:" الكافرون هنا هم الٌهود ، وفً التعبٌر به إٌماء إلى أن ما صدر منهم من سوء األدب فً  

علٌه وسلم بؤنه شّرٌر ، فمد أنكر خطابه صلى ّللّا علٌه وسلم كفر ال شّن فٌه ، ألن من ٌصؾ النبً صلى ّللّا 
 .(ٙ)نبّوته وأنه موحى إلٌه من لبل ربه ، ومتى فعل ذلن فمد كفر واستحك العذاب األلٌم"

لال الماسمً:" أي الٌهود الذي توسلوا بمولكم المذكور إلى التهاون بممام رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم َعذاٌب  
ة، وهو تذٌٌل لما سبك، فٌه وعٌد شدٌد لهم، ونوع تحذٌر للمخاطبٌن عما أَِلٌٌم لما اجترءوا علٌه من العظٌم

فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمواِضِعِه َوٌَمُولُونَ   نهوا عنه. وهذه اآلٌة نظٌر لوله تعالى فً سورة النساء:}ِمَن الَِّذٌَن هاُدوا ٌَُحّرِ
ٌَْر ُمْسَمعٍ َوراِعنا لًٌَّا بِ  ٌْنا َواْسَمْع َؼ ٌِن، َولَْو أَنَُّهْم لالُوا َسِمْعنا َوأََطْعنا َواْسَمْع َسِمْعنا َوَعَص ؤَْلِسنَتِِهْم َوَطْعناً فًِ الّدِ

ُ بُِكْفِرِهْم فبَل ٌُْإِمنُوَن إاِلَّ لَِلٌبًل{]النساء ً لَُهْم َوأَْلَوَم َولِكْن لَعَنَُهُم ّللاَّ ٌْرا [ ، ومن لٌّهم ما جاء ٙٗ: َواْنُظْرنا لَكاَن َخ
 (7)«السام علٌكم»هم كانوا إذا سلموا ٌمولون فً الحدٌث أن

، وإنما ٌستجاب لنا فٌهم، وال ٌستجاب لهم « وعلٌكم»والسام هو الموت، ولهذا أمرنا أن نزد علٌهم ب 
 .(8)فٌنا"

 :(9)ٌمول اإلمام المرطبً: فً هذه اآلٌة دلٌبلن  
وٌخرج من هذا فهم المذؾ بالتعرٌض، أحدهما: تجنب األلفاظ المحتملة التً فٌها التعرٌض للتنمٌص والؽض، 

وذلن ٌوجب الحد عندنا خبلفا ألبً حنٌفة والشافعً وأصحابهما حٌن لالوا: التعرٌض محتمل للمذؾ وؼٌره، 
 والحد مما ٌسمط بالشبهة. 

وحماٌتها، وهو مذهب مالن وأصحابه وأحمد بن حنبل فً رواٌة عنه، ولد دل  (ٔ)والثانً: التمسن بسد الذرابع
ذا األصل الكتاب والسنة. والذرٌعة عبارة عن أمر ؼٌر ممنوع لنفسه ٌخاؾ من ارتكابه الولوع فً على ه
 ممنوع.

                                                           
 .ٕ٘ٓ/ٖ( تفسٌر الرازي: ٔ)
 .7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .99/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .98ٔ/ٔ(:ص8ٗٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٓٙ/ٕ، وانظر: تفسٌر المرطبً: 9ٓٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .8٘ٔ-8ٗٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٙ)
 .ٕٕٕٗ/٘(:ص78ٙ٘صحٌح البخاري) (7)
 .7ٖٓ-9ٖٙ/ٔ( محاسن التؤوٌل: 8)
 
 ٓٙ-7٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 9)
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أما الكتاب: فهذه اآلٌة، ووجه التمسن بها أن الٌهود كانوا ٌمولون ذلن وهً سب بلؽتهم، فلما علم هللا ذلن  
ِ فٌََُسبُّوا منهم منع من إطبلق ذلن اللفظ، ألنه ذرٌعة للسب، ولوله تعالى :  }َوال تَُسبُّوا الَِّذٌَن ٌَْدُعوَن ِمْن ُدوِن ّللاَّ

ٌِْر ِعْلٍم{ ]األنعام :  َ َعْدواً بِؽَ [ فمنع من سب آلهتهم مخافة ممابلتهم بمثل ذلن، ولوله تعالى : } َواْسؤَْلُهْم 8ّٓٔللاَّ
[ اآلٌة، فحرم علٌهم تبارن وتعالى الصٌد فً ٌوم َٖٙٔعِن اْلمَْرٌَِة الَّتًِ َكانَْت َحاِضَرةَ اْلبَْحِر{ ]األعراؾ : 

السبت، فكانت الحٌتان تؤتٌهم ٌوم السبت شرعا، أي ظاهرة، فسدوا علٌها ٌوم السبت وأخذوها ٌوم األحد، 
وكان السد ذرٌعة لبلصطٌاد، فمسخهم هللا لردة وخنازٌر، وذكر هللا لنا ذلن معنى التحذٌر عن ذلن، ولوله 

 [ ولد تمدم. ٖ٘: }َوال تَْمَربَا َهِذِه الشََّجَرةَ{ ]البمرة : تعالى آلدم وحواء 
وأما السنة: فؤحادٌث كثٌرة ثابتة صحٌحة، منها حدٌث عابشة رضً هللا عنها أن أم حبٌبة وأم سلمة   

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  رضً هللا عنهن ذكرتا كنٌسة رأٌاها بالحبشة فٌها تصاوٌر ]فذكرتا ذلن[ لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال
"إن أولبن إذا كان فٌهم الرجل الصالح فمات بنوا على لبره مسجدا وصوروا فٌه تلن الصور أولبن شرار 

. لال علماإنا : ففعل ذلن أوابلهم لٌتؤنسوا برإٌة تلن الصور وٌتذكروا أحوالهم الصالحة (ٕ)الخلك عند هللا" 
 عز وجل عند لبورهم، فمضت لهم بذلن أزمان، ثم أنهم خلؾ من بعدهم فٌجتهدون كاجتهادهم وٌعبدون هللا

خلوؾ جهلوا أؼراضهم، ووسوس لهم الشٌطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا ٌعبدون هذه الصورة فعبدوها، 
ذلن فمال : فحذر النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن مثل ذلن، وشدد النكٌر والوعٌد على من فعل ذلن، وسد الذرابع المإدٌة إلى 

ولال : "اللهم ال تجعل لبري وثنا ( ٖ)"اشتد ؼضب هللا على لوم اتخذوا لبور أنبٌابهم وصالحٌهم مساجد" 
 .(ٔ)ٌعبد"

                                                                                                                                                                                             
 ( ٌمول ابن المٌم : وإذا تؤملت الشرٌعة وجدتها لد أتت بسد الذرابع إلى المحرمات .ٔ)

 على وجه الممابلة.فنهى هللا عن سب آلهة المشركٌن ، لكونه ذرٌعة إلى أن ٌسبوا هللا تعالى عدواً وكفراً 
 عن لتل المنافمٌن مع ما فٌه من المصلحة لكونه ذرٌعة إلى التنفٌر ولول الناس : إن دمحماً ٌمتل أصحابه . وأمسن 

 ومنع النساء إذا خرجن إلى المسجد من الطٌب والبخور ، ومنعهن من التسبٌح فً الصبلة لناببة تنوب بل جعل لهن التصفٌك .
 لزوجها امرأة ؼٌرها ، حتى كؤنه ٌنظر إلٌها .ونهى المرأة أن تصؾ 

 ونهى عن بناء المساجد على المبور ، ولعن فاعله .
 ونهى عن تعلٌه المبور وتشرٌفها وأمر بتسوٌتها .

 ونهى عن الصبلة عند طلوع الشمس وعند ؼروبها ، لكون هاتٌن الولتٌن ولت سجود الكفار للشمس ، ففً الصبلة نوع تشبه بهم فً الظاهر
. 

 ونهى عن التشبه بؤهل الكتاب وؼٌرهم من الكفار فً مواضع كثٌرة ، ألن المشابهة الظاهرة ذرٌعة إلى الموافمة الباطنة .
 وحرم الجمع بٌن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ، لكونه ذرٌعة إلى لطٌعة الرحم .

ر ال ٌصلح ، لكون ذلن ذرٌعة ظاهرة إلى ولوع العداوة بٌن وأمر بالتسوٌة بٌن األوالد فً العطٌة ، وأخبر أن تخصٌص بعضهم بها جو
 األوالد ولطٌعة الرحم بٌنهم .

 ومنع من تجاوز أربع زوجات ، لكونه ذرٌعة ظاهرة إلى الجور ، وعدم العدل بٌنهن .
 ن أنزله .عن  الجهر بالمرآن بحضرة العدو ، لما فً ذلن ذرٌعة إلى سبهم للمرآن وم ومن ذلن : نهٌه سبحانه رسوله 

) راعنا ( مع لصدهم المعنى الصحٌح ، وهو المراعاة ، لببل ٌتخذ الٌهود هذه  ومن ذلن : أنه سبحانه نهى الصحابة أن ٌمولوا للنبً 
 اللفظة ذرٌعة إلى السب ، ولببل ٌتشبهوا بهم .

عة إلى االبتداع فً الدٌن ، وتخصٌص زمان لم ومن ذلن أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم ، وإفراد ٌوم الجمعة ، لببل ٌتخذ ذرٌ
 ٌخصه الشارع بالعبادة .

عن لتال األمراء والخروج على األبمة وإن ظلموا وجاروا ، ما ألاموا الصبلة ، سداً لذرٌعة الفساد العظٌم والشر الكبٌر بمتالهم  ونهى 
اؾ أضعاؾ ما هم علٌه ، واألمة فً بماٌا تلن الشرور إلى اآلن كما هو الوالع ، فإنه حصل بسبب لتالهم والخروج علٌهم من الشرور أضع

. 
 .ٕٗٙ/ٔ(. فتح الباري: 7ٔٗ( صحٌح البخاري: كتاب الصبلة/ باب كٌؾ فرضت الصبلة فً اإلسراء: )ٕ)
عن عطاء  ( عن زٌد بن أسلم8٘باب جامع الصبلة، حدٌث ) - ٕٗكتاب لصر الصبلة فً السفر،  - 9( 7ٕٔ/ٔ(رواه مالن فً الموطؤ )ٖ)

( عن معمر عن زٌد بن أسلم. وابن سعد فً 87٘ٔ، باب الصبلة على المبور برلم )ٙٓٗ/ٔبن ٌسار مرسبل. وعبد الرزاق فً المصنؾ )
( من طرٌك ابن عجبلن عن زٌد بن أسلم؛ فهو معضل عند هإالء، لكنه لد جاء موصوالً عن ٖ٘ٗ/ٖ(. وابن أبً شٌبة )ٕٔٗ/ٕالطبمات )

(. كلهم من ٕٗٓٔ(، حدٌث )٘ٗٗ/ٕ(. والحمٌدي )7ٖٔ/7(. وأبونعٌم فً الحلٌة )ٕٙٗ/ٕفمد أخرجه أحمد ) -هللا عنه رضً  -أبً هرٌرة 
 طرٌك سفٌان بن عٌٌنة.
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 مرفوعاً، وهذا إسناد حسن. -رضً هللا عنه  -لال: حدثنا حمزة بن المؽٌرة الكوفً عن سهٌل بن أبً صالح عن أبٌه عن أبً هرٌرة         
حمزة بن المؽٌرة لال الحمٌدي فً شؤنه: وكان من سراة الموالً، ولعله من لول سفٌان. ولال أبوالنضر: كان رجل الكوفة. ولال ابن         

 معٌن: لٌس به بؤس.
 (.ٖٖٗ/ٔوذكره ابن حبان فً الثمات، تهذٌب الكمال )        
م الدستوابً حدثنً أبً ثنا ٌحٌى بن أبً كثٌر عن أبً سلمة عن أبً ( من طرٌك عبد هللا بن هشا8ٖٕ/ٙورواه أبونعٌم فً الحلٌة )        
 هرٌرة.
عن زٌد بن أسلم عن عطاء بن ٌسار عن  -وهو ضعٌؾ  -( من طرٌك عمر بن صهبان ٕٕٓ/ٔورواه البزار كما فً كشؾ األستار )        

ر بن دمحم بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب ثم صحح ( أن البزار رواه من طرٌك عمٕٗ/٘أبً سعٌد، وذكر ابن عبد البر فً التمهٌد )
الحدٌث من طرٌك أبً سعٌد روي بإسناد إلى البزار، وساق إسناد البزار إال أنه لال: عمر بن دمحم بدل عمر بن صهبان فٌنظر. وعلى كل 

 (.8ٖ٘/ٔحال فالحدٌث صحٌح، انظر: الزرلانً )
(، طبعة دار إحٌاء التراث تحمٌك ٗٔٗ(، طبعة مإسسة زاٌد آل نهٌان، ورلم)9ٖ٘رلم: )(هذا الحدٌث ٌروٌه اإلمام مالن فً " الموطؤ " ٔ)

"اللَُّهمَّ اَل تَْجعَْل لَْبِري َوثَنًا ٌُْعبَُد اْشتَدَّ َؼَضُب  : دمحم فإاد عبد البالً،  فً أوابل باب " جامع الصبلة "، عن عطاء بن ٌسار أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال
ِ عَ   ". لَى لَْوٍم اتََّخذُوا لُبُوَر أَْنبٌَِابِِهْم َمَساِجدَ ّللاَّ

، ولكن ورد الحدٌث مسندا من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن  وعطاء بن ٌسار لٌس من الصحابة ، بل من التابعٌن ، فحدٌثه مرسل
  لبور أنبٌابهم مساجد"، هكذا من دون كلمة ) ٌعبد(.النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "اللهم ال تجعل لبري وثنا ، لعن هللا لوما اتخذوا 

( طبعة مإسسة الرسالة، ولال المحممون : إسناده لوي . وصححه الشٌخ األلبانً فً كتاب " ٖٗٔ/ٕٔورواه اإلمام أحمد فً " المسند " )
( عن حدٌث أبً هرٌرة : " ٔٗٗ/ٕ" ) ( وإن كان لال الحافظ ابن رجب فً " فتح الباريٕٗتحذٌر الساجد من اتخاذ المبور مساجد " )ص/

  ." بإسناد فٌه نظر
ان ٌفعلها الكفار ٌدل هذا الحدٌث على حرمة بناء المساجد على المبور ، وحرمة لصد الصبلة إلى لبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، وحرمة كل األفعال التً ك

 . عند أوثانهم من ذبح ونذر واتخاذ سرج ونحو ذلن
" الوثن : الصنم ، وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة ، أو ؼٌر ذلن من التمثال ، وكل ما ٌعبد من دون  : ر رحمه هللاٌمول ابن عبد الب

ع كما صنع هللا فهو وثن ، صنما كان أو ؼٌر صنم ؛ وكانت العرب تصلً إلى األصنام وتعبدها ، فخشً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على أمته أن تصن
، ن األمم : كانوا إذا مات لهم نبً عكفوا حول لبره كما ٌصنع بالصنم ، فمال ملسو هيلع هللا ىلص : اللهم ال تجعل لبري وثنا ٌصلى إلٌه بعض من مضى م

له ، م لبوٌسجد نحوه وٌعبد فمد اشتد ؼضب هللا على من فعل ذلن ، وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌحذر أصحابه وسابر أمته من سوء صنٌع األم
 الذٌن صلوا إلى لبور أنبٌابهم، واتخذوها لبلة ومسجدا ، كما صنعت الوثنٌة باألوثان التً كانوا ٌسجدون إلٌها وٌعظمونها ، وذلن الشرن

"التمهٌد "  .نتهىاألكبر ، فكان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌخبرهم بما فً ذلن من سخط هللا وؼضبه ، وأنه مما ال ٌرضاه خشٌة علٌهم من امتثال طرلهم " ا
(٘/ٗ٘.) 

ولٌس فٌه حكم أكثر من التحذٌر أن ٌُصلَّى إلى لبره ، وأن ٌتخذ مسجدا ، وفً ذلن أمر بؤن ال ٌعبد إال هللا وحده ، وإذا صنع  " وٌمول أٌضا:
حتها بٌعة الرضوان ، من ذلن فً لبره ، فسابر آثاره أحرى بذلن ، ولد كره مالن وؼٌره من أهل العلم طلب موضع الشجرة التً بوٌع ت

 (.ٖٓٙ/ٕاالستذكار " ) .وذلن وهللا أعلم مخالفة لما سلكه الٌهود والنصارى فً مثل ذلن " انتهى
ولد اتفك أبمة اإلسبلم على هذا المعنى :لال الشافعً رحمه هللا : وأكره  ": ولد نمل هذا الكبلم الحافظ ابن رجب رحمه هللا ، وأكده ، ثم لال

 . تى ٌتخذ لبره مسجدا ، خشٌة الفتنة علٌه وعلى من بعدهأن ٌعظم مخلوق ح
 .ولال صاحب " التنبٌه " من أصحابه : أما الصبلة عند رأس لبر رسول هللا متوجها إلٌه فحرام

وجعلوها محدلة بمبره ، ثم  لال المرطبً : بالػ المسلمون فً سد الذرٌعة فً لبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فؤعلوا حٌطان تربته ، وسدوا الداخل إلٌها ،
، خافوا أن ٌتخذ موضع لبره لبلة إذ كان مستمبل المصلٌن ، فتتصور إلٌه الصبلة بصورة العبادة ، فبنوا جدارٌن من ركنً المبر الشمالٌٌن 

لت عابشة :" ولوال ذلن وحرفوهما حتى التمٌا على زاوٌة مثلث من ناحٌة الشمال ، حتى ال ٌتمكن أحد من استمبال لبره . ولهذا المعنى لا
 (.ٖٗٗ-ٕٗٗ/ٕفتح الباري " البن رجب ) ".ألبرز لبره"" انتهى

ولد ذكر الماضً عٌاض رحمه هللا أن هذا الحدٌث كان دلٌل اإلمام مالن رحمه هللا على كراهة أن ٌمول المسلم : زرت لبر النبً صلى هللا 
 . نا ٌعبدعلٌه وسلم . خشٌة أن ٌكون هذا الكبلم من اتخاذ المبر وث

إلضافته إلى لبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، وأنه  -لول : زرت لبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص  –األَْولى عندي أن منعَه وكراهة مالن له  " : ٌمول الماضً عٌاض رحمه هللا
 تجعل لبري وثنا ٌعبد بعدى ، اشتد ؼضب هللا على لوم اتخذوا لبور أنبٌابهم مساجد لو لال : زرنا النبً ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌكرهه ، لموله ملسو هيلع هللا ىلص : ) اللهم ال

 (.8ٗ/ٕالشفا " ) ".( " انتهى
سبل مالن رحمه هللا تعالى عن الؽرٌب ٌؤتً لبر النبً كل ٌوم ، فمال : ما هذا من  " (:٘ٗٗ-ٗٗٗ/8ٔوفً " البٌان والتحصٌل " البن رشد )

 "،  م ال تجعل لبري وثنًا ٌُعبداألمر ، وذكر حدٌث : "الله
ٌوم  لال ابن رشد : فٌُكره أن ٌُكثر المرور به ، والسبلم علٌه ، واإلتٌان كل ٌوم إلٌه لببل ٌُجعل المبر بفعله ذلن كالمسجد الذي ٌإتى كل

 .تهىللصبلة فٌه ، ولد نهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلن بموله :"اللهم ال تجعل لبري وثنًا "" ان
لم ٌبلؽنً هذا  " : وسبل الماضً عٌاض عن أناس من أهل المدٌنة ٌمفون على المبر فً الٌوم مرة أو أكثر ، وٌسلمون وٌدعون ساعة ، فمال

 عن أحد من أهل الفمه ، وال ٌُصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أولَها ، ولم ٌبلؽنً عن أول هذه األمة وصدرها أنهم كانوا ٌفعلون ذلن "
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وروى مسلم عن النعمان بن بشٌر لال : سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: "الحبلل بٌّن والحرام بٌن   
ت استبرأ لدٌنه وعرضه ومن ولع فً الشبهات ولع فً الحرام وبٌنهما أمور متشابهات فمن اتمى الشبها

الحدٌث، فمنع من اإللدام على الشبهات مخافة الولوع فً  (ٔ)كالراعً ٌرعى حول الحمى ٌوشن أن ٌمع فٌه"
 المحرمات، وذلن سدا للذرٌعة. 

 .(ٕ)ؤس به حذراً لما به البؤس"ولال ملسو هيلع هللا ىلص : " ال ٌبلػ العبد أن ٌكون من المتمٌن حتى ٌدع ما ال ب  
ِ َوكَ   ٌِْه" لٌَِل ٌَا َرُسوَل ّللاَّ ُجُل َواِلَد ٌِْه لَاَل: "ٌَُسبُّ ولال ملسو هيلع هللا ىلص :"إِنَّ ِمْن أَْكبَِر اْلَكبَابِِر أَْن ٌَْلعََن الرَّ ُجُل َواِلَد ٌَْؾ ٌَْلعَُن الرَّ

هُ"  ُجِل، فٌََُسبُّ أَبَاهُ، َوٌَُسبُّ أَمَّ ُجُل أَبَا الرَّ  لتعرض لسب اآلباء كسب اآلباء.فجعل ا  ،(ٖ)الرَّ
ولال ملسو هيلع هللا ىلص : "إذا تباٌعتم بالعٌنة وأخذتم أذناب البمر ورضٌتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط هللا علٌكم ذال    

 .(ٗ)ال ٌنزعه حتى ترجعوا إلى دٌنكم"
مالكٌة كتاب اآلجال : فهذه هً األدلة التً لنا على سد الذرابع، وعلٌه بنى ال -اإلمام المرطبً-للت  

وؼٌره من المسابل فً البٌوع وؼٌرها. ولٌس عند الشافعٌة كتاب اآلجال. ألن ذلن عندهم عمود مختلفة 

                                                                                                                                                                                             
 (.7ٙٙ/ٕالشفا بتعرٌؾ حموق المصطفى " ) ".نتهىا

اتفك أبمة الدٌن على أنه ال ٌشرع بناء المساجد على المبور ، وال أن تعلك علٌها الستور ، وال  ": وٌمول شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا
ً مصالح المسلمٌن إذا لم ٌكن لها مستحك أن ٌنذر لها النذور ، وال أن ٌوضع عندها الذهب والفضة ، بل حكم هذه األموال أن تصرؾ ف

ً من كان المٌت ، فإن ذلن من أكبر أسباب عبادة األوثان " انتهى مجموعة الرسابل  .معٌن ، وٌجب هدم كل مسجد بنً على لبر كابنا
 (.ٗ٘/ٔوالمسابل: )

ٌعبد تواضعا والتزاما للعبودٌة هلل تعالى ، وإلرارا بالعبادة ، وكراهٌة  دعاإه ملسو هيلع هللا ىلص أن ال ٌجعل لبره وثنا " وٌمول أبو الولٌد الباجً رحمه هللا:
أن ٌشركه أحد فً عبادته ، ولد روى أشهب عن مالن أنه لذلن كره أن ٌدفن فً المسجد ، وهذا وجه ٌحتمل أنه إذا دفن فً المسجد كان 

 . (. وهللا تعالى أعلمٖٙٓ/ٔح الموطؤ " )المنتمى شر ذرٌعة إلى أن ٌتخذ مسجدا ، فربما صار مما ٌعبد " انتهى. "
 .(99ٕٙ) مسلم (رواهٔ)
لال: حدثنا أبو   لال: حدثنا أبو النضر (، لال حدثنا أبو بكر بن أبً النضرٕٔ٘ٗ/ ح  9ٔ/ صفة المٌامة / ب  ٖٗ(أخرجه الترمذي ) ن ٕ)

وعطٌة بن لٌس عن عطٌة وكان من أصحاب رسول  لال: حدثنً ربٌعة بن ٌزٌد لال: حدثنا عبد هللا بن ٌزٌد عمٌل الثمفً عبد هللا بن عمٌل
 ". هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " ... الحدٌث " ولال الترمذي: " هذا حدٌث حسن ؼرٌب ال نعرفه إال من هذا الوجه

 .( من طرٌك أبً بكر بن أبً شٌبة به ٕ٘ٔٗ/ ح  ٕٗ/ الزهد / ب  7ٖ) ن  وأخرجه ابن ماحة 
( من طرٌك عبد هللا بن الحسٌن لال حدثنا الحارث بن أبً أسامة به بنحوه ولال  79ٙ9/ ح  ٕٖٖٓ/ الرلاق / ب  7ٗوأخرجه الحاكم ) ن 

 .الحاكم صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه
( من طرق عن أبً النضر به لكن فً طرٌك أبً  9ٕٔ،  9ٔٔ،  9ٔٓ،  9ٓ9/ح  7ٙ،  7٘،  7ٗ/  ٕوأخرجه المضاعً فً مسنده ) 
 الحسن الهمدانً ) لما به بؤس(.

/ كتاب البٌوع ( من طرٌك أبً طاهر الفمٌه لال أخبرنا أبو بكر دمحم بن الحسٌن المطان لال حدثنا أبو  ٖٖ٘/  ٘وأخرجه البٌهمً فً السنن ) 
 .األزهر به

 ( بسنده من طرٌك أبً بكر بن أبً شٌبة به بلفظ ) لما به بؤس(. ٕٖٓ/  ًٙٔ تهذٌب الكمال ) وأخرجه المزي ف
( لعبد بن حمٌد فً المنتخب من المسند وابن عساكر فً التارٌخ من طرٌك أبً عمٌل عن  ٘ٓٔوعزاه األلبانً أٌضا فً ؼاٌة المرام ) ص 

 .لفظ حدٌث الترجمة أم بنحوه أم بمعناه عبد هللا بن ٌزٌد به، ولست أدري هل هو عند هذٌن بنفس
 -كتاب اإلٌمان، باب بٌان الكبابر وأكبرها -، ومسلم ٖٙٙ٘ حدٌث:  -كتاب األدب، باب ال ٌسب الرجل والدٌه -(رواه البخاريٖ)

 . ٘٘ٔ حدٌث:
،وللبهٌمً فً السنن 7ٖٕ/٘اء /وابو نعٌم فً حلٌة االول7/7ٌٔ/وابن عدي فً كامل الضعفاءٕٖٙٗ( رواه كل من: ابً داود فً سننه ٗ)

، والمنذري فً الترؼٌب والترهٌب 9ٕٗ/٘،وابن المطان فً الوهم واالٌهام 77ٔ/٘،وابن المطان فً الوهم واالٌهام ٖٙٔ/٘الكبرى
ابن عبد  ،المحرردمحم7٘ٔ،والمواعد النورانٌة البن تٌمٌة 9ٓٔ،وبٌان الدلٌل البن تٌمٌة : ٖٓ/9ٕ، وابن تٌمٌة فً مجموع الفتاوى 88ٕ/ٕ

،وفً بلوغ المرام البن حجر العسمبلنً ٔ٘ٔ/ٕ،وفً الدراٌة البن حجر العسمبلنً 7ٗ٘/ٗ،والذهبً فً مٌزان االعتدال ٖ٘ٔالهادي 
،والسٌل الجرار للشوكانً 8ٖٔ/٘،ونٌل االوطار للشوكانً ٗٔ٘،والجامع الصؽٌر للسٌوطً ٖٕٔ/ٔ،واالجوبة المرضٌة للسخاوي ٕ٘ٗ

،السلسلة الصحٌحة لبللبانً 89ٖٔ،صحٌح الترؼٌب لبللبانً ٗٓ٘،حاشٌة بلوغ المرام البن باز ٖ/7ٕٓٔرباعً ،وفتح الؽفار لل88/ٖ
،ومسند احمد ٖٙ/ٗ،بلوغ المرام البن عثٌمٌن ٕٖٙٗ،صحٌح ابً داود ٖٕٗ،صحٌح الجامع لبللبانً ٓٙٔ،وؼاٌة المرام لبللبانً ٔٔ

،والطرسوس فً مسند عمر،وابن ابً الدنٌا فً العموبات،وتهذٌب االثار 7ٕٙ/7،واخر مسند احمد الحمد شاكر 7/88بتحمٌك احمد شاكر
 للطبرانً ،وفً التلخٌص،والدوالبً فً الكنى،أهـ وكلهم عن ابن عمر رضً هللا عنه.اال طرٌك واحد عن جابر.
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مستملة، لالوا : وأصل األشٌاء على الظواهر ال على الظنون. والمالكٌة جعلوا السلعة محللة لٌتوصل بها إلى 
 .(ٔ)دراهم بؤكثر منها، وهذا هو الربا بعٌنه، فاعلمه

 الفوابد:

أنه إذا ذكر باب ممنوع مسدود أمام الناس، فإن الحكمة تمتضً أن ٌذكر لهم ما ٌستؽنون به عنه من األشٌاء  -1
فهو لم ٌنههم وٌجعلهم عابمٌن ال ٌدرون ما ٌمولون، بل أرشدهم إلى المولة  {َولُولُوا اْنُظْرنَا}المباحة، لهذا لال : 

 . {انظرنا}المباحة النافعة، وهً : 

 تصدٌر الخطاب بالنداء للتنبٌه والعناٌة واالهتمام . -2

: " بعثت بٌن ٌدي الساعة بالسٌؾ حتى ٌعبد  النهً عن مشابهة المشركٌن، عن عمر لال : لال رسول هللا  -3
هللا وحده ال شرٌن له، وجعل رزلً تحت ظل رمحً، وجعلت الذلة والصؽار على من خالؾ أمري، ومن 

 .(ٕ)تشبه بموم فهو منهم"

لال ابن كثٌر : "ففٌه داللة على النهً الشدٌد والتهدٌد والوعٌد على التشبه بالكفار فً ألوالهم وأفعالهم ولباسهم  -4
 .(ٖ)وأعٌادهم وعباداتهم، وؼٌر ذلن من أمورهم التً لم تشرع لنا وال نمر علٌها"

لال:  (ٗ)تشبه بموم فهو منهم"ولال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً التضاء الصراط المستمٌم عن حدٌث  "ومن  -5
 .(٘)"وهذا الحدٌث ألل أحواله أن ٌمتضً تحرٌم التشبه بهم، وإن كان ظاهره ٌمتضً كفر المتشبه بهم"

 . تحرٌم الخطاب بالكلمات المحتملة للحك والباطل بالنسبة للرسول  -6

بالمعانً السٌبة والمإمنٌن  تجنً الٌهود فً تحرٌؾ الكلم عن مواضعه، وجرأتهم على وصؾ الرسول  -7
 المبٌحة .

 وجوب االحتراز من التعابٌر التً لد توهم معانً سٌبة، والحرص على األدب فً األلفاظ فذلن أسلم وأكمل . -8

 سد الذرابع الموصلة إلى أمر محظور شرعاً .  -9

 وجوب السمع والطاعة ألوامر هللا، لموله تعالى :}واسمعوا{.  -11

 َكافِِرٌَن َعَذاٌب أَِلٌٌم{ .ثبوت الجزاء على العمل لموله}َوِللْ   -11
 المرآن

ٌٍْر ِمْن َربِّكُ  ٌُْكْم ِمْن َخ َل َعلَ ُ ٌَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َمْن }َما ٌََودُّ الهِذٌَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َوََّل اْلُمْشِرِكٌَن أَْن ٌُنَزه ْم َوَّللاه
ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظٌِم )  [٘ٓٔ]البمرة : ({ ٌََ٘ٓٔشاُء َوَّللاه

 التفسٌر:
ل علٌكم أدنى خٌر من ربكم لرآنًا أو علًما، أو نصًرا أو  ما ٌحب الكفار من أهل الكتاب والمشركٌن أن ٌُنزَّ

 بشارة. وهللا ٌختص برحمته َمن ٌشاء ِمن عباده بالنبوة والرسالة. وهللا ذو العطاء الكثٌر الواسع.
 فً سبب نزول اآلٌة لوالن: 

صلى هللا  -لواحدي:" لال المفسرون: إن المسلمٌن كانوا إذا لالوا لحلفابهم من الٌهود: آمنوا بدمحم األول: لال ا
لالوا: هذا الذي تدعوننا إلٌه لٌس بخٌر مما نحن علٌه، ولوددنا لو كان خٌرا، فؤنزل هللا تعالى  -علٌه وسلم 

 .(ٙ)تكذٌبا لهم هذه اآلٌة"

                                                           
 .ٓٙ-7٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 (.9ٕ/ٕ(مسند اإلمام أحمد )ٕ)
 .7ٖٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
( وفً صحٌح الجامع 9ٕٙٔ، صححه األلبانً فً اإلرواء برلم)7ٗ/ٔٔ، وألو داود: اللباس/ باب"فً لبس الشهرة": ٓ٘/ٕ( رواه أحمد: ٗ)

 (.8ٕ8ٕبرلم)
 .7ٖٕ/ٔ( التضاء الصراط المستمٌم: ٘)
 .ٖٗ( أسباب النزول: ٙ)
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اآلٌة أن جماعة من الٌهود كانوا ٌظهرون مودة المسلمٌن ، وٌزعمون  والثانً: لال الرؼب: " سبب نزول هذه
أنهم ٌودون لهم الخٌر ، فؤكذبهم هللا تعالى فً ذلن ، ونفً ما أدعوه وكان المسلمون ٌوالونهم وٌركنون إلٌهم ، 

َها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل فؤكذبهم هللا تعالً فً ذلن ]ونفى ما ادعوه[ ونهاهم تعرٌضاً عن موادتهم ، كما لال : }ٌَا أٌَُّ 
َِّخذُوا الَِّذٌَن اتََّخذُوا ِدٌنَُكْم ُهُزًوا َولَِعبًا ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر   .(ٔ)أَْوِلٌَاَء {"تَت

ٌٍْر ِمْن لوله تعالى: }َما ٌََودُّ الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواَل اْلُمْشرِ     ٌُْكْم ِمْن َخ َل َعلَ ِكٌَن أَْن ٌُنَزَّ
[، "أي ما ٌحب الكافرون من الٌهود والنصارى وال المشركون أن ٌنّزل علٌكم شًء من َ٘ٓٔربُِّكْم{]البمرة:

 .(ٕ)الخٌر، بؽضاً فٌكم وحسداً لكم"
دة األوثان، أن ٌنزل علٌكم لال الطبري:أي:" : ما ٌحب الكافرون من أهل الكتاب وال المشركٌن باهلل من عب   

من الخٌر الذي كان عند هللا فنزله علٌكم، فتمنى المشركون وكفرة أهل الكتاب أن ال ٌنزل هللا علٌهم الفرلان 
وما أوحاه إلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من حكمه وآٌاته ، وإنما أحبت الٌهود وأتباعهم من المشركٌن ذلن ، حسدا وبؽٌا منهم 

 .(ٖ)"على المإمنٌن
 .(ٗ)و)الود( "خالص المحبة"   
لال الراؼب:" الود : محبة الشر مع تمنٌه ، ولما كان لهما استعمل فً كل واحد منهما ، فمٌل : وددت فبلنا    

 .(٘)إذا أحببته ، وددت الشًء إذا تمنٌته"
للكافرٌن من أهل الكتاب من )الخٌر( هنا ٌشمل خٌر الدنٌا، واآلخرة، الملٌل والكثٌر؛ لو حصل لال المرطبً: "   

الٌهود، والنصارى، ومن المشركٌن أن ٌمنعوا المطر عن المسلمٌن لفعلوا؛ ألنهم ما ٌودون أن ٌنزل علٌنا أّي 
ً بؤهل الكتاب والمشركٌن فً زمان  خٌر؛ ولو تمكنوا أن ٌمنعوا العلم النافع عنا لفعلوا؛ وهذا لٌس خاصا

 .(ٙ)عام؛ ولهذا جاء بصٌؽة المضارع: } ما ٌود {؛ وهو دال على االستمرار"الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص؛ بل هو 
)الخٌر( الوحً وكذلن الرحمة، ٌدل علٌه لوله تعالى: }أَُهْم ٌَْمِسُموَن َرْحَمَت َربَِّن{  ولال الفخر الرازي: "   

أن ٌنزل علٌكم شًء  [ المعنى أنهم ٌرون أنفسهم أحك بؤن ٌوحً إلٌهم فٌحسدونكم وما ٌحبونٕٖ]الزخرؾ : 
من الوحً، ثم بٌن سبحانه أن ذلن الحسد ال ٌإثر فً زوال ذلن، فإنه سبحانه ٌختص برحمته وإحسانه من 

 .(7)ٌشاء"
 :(8)لال ابن عاشور: "والخٌر النعمة والفضل، لال النابؽة   

 فلست على خٌر أتان بحاسد
ُ ٌَْختَصُّ وأراد به هنا النبوءة وما أٌدها من الوحً والمرآن وا    لنصر، وهو المعبر عنه بالرحمة فً لوله :}َوّللاَّ

 . (9)بَِرْحَمتِِه{"
،ألنه انفرد كل منهما واحد عن اآلخر (ٓٔ)ومعنى )االختصاص(: "االنفراد بالشًء، ومنه: الَخَصاص للفَُرجِ    

 . (ٔ)ؼٌر جمع بٌنها، ثم ٌمال لسوء الحال: الخصاصة، ألنها خلٌل فً الحال وصدع"
                                                           

 .8ٕٕ/ٔ( تفسٌر الرابػ األصفهانً: ٔ)
 .7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .7ٓٗ/ٕتفسٌر الطبري:( ٖ)
 .78ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .8ٕٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٘)
 .78ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .ٕ٘ٓ/ٖ( تفسٌر الرازي: 7)
 وعجز البٌت: .ٙ(دٌوان النابؽة، لصٌدة رلم8)

 وكنت امرءا ال أمدح الدهر سولة        فلست على خٌر أتان بحاسد
 .٘ٗ/ٔولالوا: كٌؾ ٌحسده على ما لد جاد به له؟ انظر: الموشح للمرزبانً: إذ عابوا لوله 

 .ٖ٘ٙ/ٔ( تفسٌر ابن عاشور: 9)
: وأصل ذلن من الَخَصاص، ٖٕٗ - ٖٖٕ/ ٔ، ولال فً "تهذٌب اللؽة" 7ٖٔٔ/ ٕ(أي: فَُرج بٌن األثافً واألصابع، ٌنظر: "اللسان" ٓٔ)

 أو سحاب أو بُرلُع فهو خَصاص.َخلٍَل أو َخْرق ٌكون فً ُمْنخل أو باب 
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وٌُْمرأ }أن ٌُْنَزل علٌكم{، بالتخفٌؾ والتثمٌل جمٌعاً، وٌجوز فً العربٌة أن ٌَْنِزَل علٌكم، وال ٌنبؽً أن ٌمرأ بهذا  
 .(ٕ)الوجه الثالث، إذ كان لم ٌمرأ به أحد من المراء المشتهرٌن

ً فشٌباً؛ وأما )اإلنزال(: فهو إنزاله جملة واحدة؛ هذا    هو األصل؛ فهم ال ٌودون  و)التنزٌل(: هو إنزاله شٌبا
 ً  .(ٖ)هذا، وال هذا: ال أن ٌنزل علٌنا الخٌر جملة واحدة؛ وال أن ٌنزل شٌباً فشٌبا

وفً إلامة لفظ)هللا(، ممام ضمٌر }ربكم{، تنبٌه على أن تخصٌص بعض الناس بالخٌر دون  لال اآللوسً:"   
 .(ٗ)بعض ٌبلبم األلوهٌة كما أن إنزال الخٌر على العموم ٌناسب الربوبٌة"

لال الراؼب:" إن لٌل : فلم لال : " وال المشركٌن " وذلن ٌمتضً أن المشركٌن ضربان ، كافر ، وؼٌر كافر  
ْجَس ِمَن كما أن أه ل الكتاب ضربان ؟ لٌل : إن " من " فً لوله )ومن أهل الكتاب( للتبٌٌن }فَاْجتَنِبُوا الّرِ

اأْلَْوثَاِن{ ، فإذا كان كذلن ، فالذٌن كفروا هم أهل الكتاب ، فجاز أن ٌمال : )وال المشركٌن( عطفاً على لفظ 
 .(٘)ن ، ولو لرئ به لجاز"أهل الكتاب ، وجاز أن ٌمال )وال المشركٌن( عطفاً على الذٌ

ُ ٌَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َمْن ٌََشاُء{]البمرة:لوله تعالى    [، أي وهللا "ٌختص بالنبوة والوحً والفضل ٘ٓٔ:}َوّللاَّ
 .(ٙ)واإِلحسان، من شاء من عباده"

 .(7)أنه مختار" -عزَّ وجلَّ  -لال الزجاج:" أي ٌختص بنُبوته من ٌشاُء من أخبر    
الطبري: أي:" وهللا ٌختص من ٌشاء بنبوته ورسالته ، فٌرسله إلى من ٌشاء من خلمه ، فٌتفضل باإلٌمان لال    

 .(8)على من أحب فٌهدٌه له"
ُ ٌَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َمْن ٌََشاُء{]البمرة:     :(9)[، على ألوال٘ٓٔواختلؾ فً معنى )الرحمة(، فً لوله تعالى :}َوّللاَّ

 .(ٕٔ)، ومماتل(ٔٔ)، والحسن(ٓٔ)اإلسبلم. لاله مجاهد أحدها:  أن الرحمة:
والثانً: أن الرحمة فً هذه اآلٌة عامة، لجمٌع أنواعها التً لد منحها هللا عباده لدٌما وحدٌثا. لاله ابن 

 .(ٖٔ)عطٌة
، (ٙٔ)، وابن عباس(٘ٔ)، ودمحم بن علً بن الحسٌن(ٗٔ)والثالث: أن الرحمة هنا :النبوة. لاله علً بن أبً طالب

 .(9ٔ)، وروي عن الربٌع بن أنس نحو ذلن(8ٔ)، والزجاج(7ٔ)ومجاهد
واختار الطبري لول مجاهد، فمال: الرحمة هنا: "نبوته ورسالته، فٌرسله إلى من ٌشاء من خلمه، فٌتفضل     

باإلٌمان على من أحب فٌهدٌه له، و " اختصاصه " إٌاهم بها، إفرادهم بها دون ؼٌرهم من خلمه. وإنما جعل 

                                                                                                                                                                                             
 .7ٙٗٔ/ ٖ، "اللسان" ٘٘ٔ، "المفردات" 99ٕٔ/ ٕ، وانظر: هذٌب اللؽة" 9ٕٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .89ٔ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: ٕ)
 .78ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .ٖٓ٘/ٔ( روح المعانً: ٗ)
 .8ٖٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٘)
 .7ٙ/ٔ ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .89ٔ/ٔ( معانً المرآن:7)
 .7ٔٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: 8)
 .ٓٔ٘/ٔو تفسٌر البحر المحٌط:  ٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 9)
 ، ولفظه:"المرآن واإلسبلم".99ٔ/ٔ(:صٔ٘ٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .99ٔ/ٔ(:صٕ٘ٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .7ٕٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: ٕٔ)
 .9ٓٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 .ٓٔ٘/ٔو تفسٌر البحر المحٌط:  ٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗٔ)
 .7ٕٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: ٘ٔ)
 .ٓٔ٘/ٔ( انظر: تفسٌر البحر المحٌط: ٙٔ)
 .99ٔ/ٔ(:صٓ٘ٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)7ٔ)
 .89ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 8ٔ)
 .99ٔ/ٔحاتم:( انظر: تفسٌر ابن أبً 9ٔ)
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رسالته إلى من أرسل إلٌه من خلمه، وهداٌته من هدى من عباده، رحمة منه له لٌصٌره بها إلى رضاه  هللا
 .(ٔ)ومحبته وفوزه بها بالجنة، واستحماله بها ثناءه، وكل ذلن رحمة من هللا له"

[، فهو نبً 7ِٓٔلْلعَالَِمٌَن{ ]األنبٌاء :  ، لموله تعالى: }َوَما أَْرَسْلنَاَن إاِلَّ َرْحَمةً -ملسو هيلع هللا ىلص-الرابع: ولٌل: النبً 
 .(ٕ)الرحمة

والصواب:أن الرحمة هنا عامة بجمٌع أنواعها، واأللوال األخرى هً ضمن الرحمة العامة التً فً لفظ  
اآلٌة، "فرحمته تعالى ٌشمل رحمة الدٌن، والدنٌا؛ ومن ذلن رحمة هللا بإنزال هذا الوحً على دمحم  صلى هللا 

م؛ ألن هذا الوحً الذي نزل على الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص هو من رحمة هللا علٌه، وعلٌنا، كما لال تعالى: }وما علٌه وسل
 .(ٖ) ["7ٓٔأرسلنان إال رحمة للعالمٌن{]األنبٌاء: 

 لال ابن عثٌمٌن: "ولوله تعالى: }َمْن ٌََشاُء{ هذا ممرون بالحكمة؛ ٌعنً اختصاصه بالرحمة لمن ٌشاء مبنً   
 .(ٗ) على حكمته سبحانه وتعالى؛ فمن التضت حكمته أال ٌختصه بالرحمة لم ٌرحمه"

ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظٌِم{]البمرة:     .(٘)[، أي "وهللا واسع الفضل واإِلحسان"٘ٓٔلوله تعالى:}َوّللاَّ
لواسع الكثٌر الكبٌر؛ فالِعظم لال ابن عثٌمٌن: " أي ذو العطاء الزابد عما تتعلك به الضرورة؛ و}اْلعَِظٌِم{ أي ا   

 .(ٙ)هنا ٌعود إلى الكمٌة، وإلى الكٌفٌة"
لال الطبري:" خبر من هللا جل ثناإه عن أن كل خٌر ناله عباده فً دٌنهم ودنٌاهم ، فإنه من عنده ابتداء    

 .(7)وتفضبل منه علٌهم ، من ؼٌر استحماق منهم ذلن علٌه"
برحمته بعض الناس ، فلٌس ذلن لضٌك فضله ، بل فضله عظٌم ، لال الراؼب:" بٌّن أنه وإن اختص  

 ورحمته ]تسع كل شًء وإنما ٌسع رحمته[ ضربان ، أحدهما ٌصل إلٌه كل من شاء الوصول إلٌه من العباد
 .(8)بتمكٌن هللا إٌاه وضرب ٌخص تعالى به بعض عباده ال ٌعرفه فً ذلن"

رهٌن الحاسدٌن بما ٌنبؽً أن ٌكون مانعا لهم ألن المعنى على لال اآللوسً:" تذٌٌل لما سبك وفٌه تذكٌر للكا
أنه سبحانه المتفضل بؤنواع التفضبلت على سابر عباده فبل ٌنبؽً ألحد أن ٌحسد أحدا، وٌود عدم إصابة خٌر 
له، والكل ؼرٌك فً بحار فضله الواسع الؽزٌر كذا لٌل: وإذا جعل الفضل عاما ولٌل: بإدخال النبوة فٌه 

أولٌا ألن الكبلم فٌها على أحد األلوال. كان هنان إشعار بؤن النبوة من الفضل ال كما ٌموله الحكماء من دخوال 
أنها بتصفٌة الباطن، وأن حرمان بعض عباده لٌس لضٌك فضله بل لمشٌبته وما عرؾ فٌه من حكمته، 

 .(9)وتصدٌر هذه الجملة باالسم الكرٌم لمناسبة العظٌم"
 الفوابد

اآلٌة: بٌان عداوة ؼٌر المسلمٌن للمسلمٌن؛ ألنه تعالى ذكر صنفٌن ٌنتظمان جمٌع األصناؾ: أهل  من فوابد ٔ.
الكتاب . وهم الٌهود، والنصارى .؛ والمشركٌن . وهم كل أصحاب األوثان .؛ فكل هإالء أعداء للمسلمٌن؛ 

 .ألنهم ال ٌودون الخٌر للمسلمٌن
ؾ ٌصدر عن الٌهود، والنصارى، والمشركٌن، ونتخذهم ومنها: أنه ٌجب علٌنا أن نحذر من كل تصر ٕ.

 .أعداًء، وأن نعلم أنهم بجمٌع تصرفاتهم ٌحاولون أن ٌمنعوا الخٌر عن المسلمٌن
 ومنها: أن هإالء الكفار ٌودون أن ٌمنعوا عن المسلمٌن التمدم. ٖ.

                                                           
 .7ٓٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٓٔ٘/ٔو تفسٌر البحر المحٌط:  ٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .79ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .79ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .79ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .7ٔٗ/ٕ( تفسٌر الطبري:7)
 .8ٖٕ/ٔتفسٌر الراؼب األصفهانً: ( 8)
 .ٖٓ٘/ٔ( روح المعانً: 9)
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ومنها: أنه ٌحرم على المسلمٌن أن ٌَُولُّوا هإالء الكفار أّي لٌادة؛ ألنهم ما داموا ال ٌودون لنا الخٌر فلن  ٗ.
ٌمودونا ألّي خٌر مهما كان األمر؛ ولهذا ٌحرم أن ٌجعل لهم سلطة على المسلمٌن ال فً تخطٌط، وال فً 

وتحت تدبٌرهم ما أمكن؛ وإذا استعنا بهم نظام، وال فً أي شًء؛ بل ٌجب أن ٌكونوا تحت إمرة المسلمٌن، 
فإنما نستعٌن بهم إلدران مصالحنا وهم تحت سلطتنا؛ ألنهم لو استطاعوا أن ٌمنعوا المطر وٌنبوع األرض 
عن المسلمٌن لفعلوا؛ إذاً فٌجب علٌنا الحذر من مخططاتهم، وأن نكون دابماً على سوء ظن بهم؛ ألن إحسان 

ا ٌحمل علٌه الذل، وضعؾ الشخصٌة، والخور، والجبن؛ ولهذا لال تعالى: }َما الظن بهم فً ؼٌر محله؛ وإنم
} ِِ ٌٍْر ِمْن َربُِّكْم ٌُْكْم ِمْن َخ َل َعلَ [؛ وهً ٘ٓٔ]البمرة :  ٌََودُّ الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواَل اْلُمْشِرِكٌَن أَْن ٌُنَزَّ

 ا المسلمٌن لما آمنوا بدمحم  ملسو هيلع هللا ىلص، ونزل علٌهم هذا الكتاب.شاملة لخٌر الدنٌا، واآلخرة؛ فالٌهود حسدو
لال الطبري: "فً هذه اآلٌة داللة بٌنة على أن هللا تبارن وتعالى نهى المإمنٌن عن الركون إلى أعدابهم من    

لهم منهم،  أهل الكتاب والمشركٌن، واالستماع من لولهم، ولبول شًء مما ٌؤتونهم به على وجه النصٌحة
بإطبلعه جل ثناإه إٌاهم على ما ٌستبطنه لهم أهل الكتاب والمشركون من الضؽن والحسد، وإن أظهروا 

 .(ٔ)بؤلسنتهم خبلؾ ما هم مستبطنون"
ُ ٌَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه مَ  ٘. ْن ومن فوابد اآلٌة: أن خٌر هللا ال ٌجلبه وّد واّد، وال ٌرده كراهة كاره؛ لموله تعالى:}َوّللاَّ

ٌََشاُء{؛ فبل ٌمكن لهإالء الٌهود، والنصارى، والمشركٌن أن ٌمنعوا فضل هللا علٌنا؛ وعلى هذا جاء الحدٌث 
على أن ٌنفعون بشًء لم ٌنفعون إال بشًء لد كتبه هللا لن؛ ولو  الصحٌح: "واعلم أن األمة لو اجتمعوا

 .. "(ٔ)ٌناجتمعوا على أن ٌضرون بشًء لم ٌضرون إال بشًء لد كتبه هللا عل
. ومنها: أن اإلنسان الذي ال ٌود الخٌر للمسلمٌن فٌه شبه بالٌهود، والنصارى؛ ألن من لم ٌهتم بؤمر  ٙ.

 .المسلمٌن فلٌس منهم
ومنها: إثبات المشٌبة هلل؛ لموله تعالى:}من ٌشاء{؛ ومشٌبته تعالى عامة فً كل شًء سواء كان من أفعاله،  7.

[، ولوله تعالى: }وما تشاءون إال أن 7ٖٔلى: }ولو شاء هللا ما فعلوه{ ]األنعام: أو من أفعال عباده؛ لموله تعا
[ ؛ وأما ما ٌتعلك بؤفعاله تعالى فاألمثلة علٌه كثٌرة، كموله تعالى: }ولو 9ٌٕشاء هللا رب العالمٌن{ ]التكوٌر: 

[، ُٙٔكْم َوٌَؤِْت بَِخْلٍك َجِدٌٍد{ ]فاطر : [، ولوله تعالى: }إِْن ٌََشؤْ ٌُْذِهبْ ٖٔشبنا آلتٌنا كل نفس هداها{ ]السجدة: 
 ُ ًَ اْلِكبَُر َواْمَرأَتًِ َعالٌِر لَاَل َكَذِلَن ّللاَّ ٌَْفعَُل َما ٌََشاُء{ ]آل ولوله تعالى: }لَاَل َرّبِ أَنَّى ٌَُكوُن ِلً ُؼبَلٌم َولَْد بَلَؽَنِ

َ ٌَْسُجُد ٓٗعمران :  لَهُ َمْن فًِ السََّماَواِت َوَمْن فًِ اأْلَْرِض َوالشَّْمُس َواْلمََمُر [، ولوله تعالى}أَلَْم تََر أَنَّ ّللاَّ
ٌِْه اْلعََذاُب َوَمْن ٌُِهنِ  ُ فََما لَهُ ِمْن ُمْكِرٍم إِنَّ  َوالنُُّجوُم َواْلِجبَاُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ َوَكثٌٌِر ِمَن النَّاِس َوَكثٌٌِر َحكَّ َعلَ ّللاَّ

َ ٌَْفعَُل مَ   [ وؼٌر ذلن من اآلٌة.8ٔا ٌََشاُء{ ]الحج : ّللاَّ
 ومن فوابد اآلٌة: إثبات الرحمة هلل؛ لموله تعالى: }برحمته{. 8.
 .ومنها: إثبات اإلرادة هلل؛ لموله تعالى: } ٌختص {؛ ألن التخصٌص ٌدل على اإلرادة 9.

 ومنها: إثبات الفضل هلل؛ لموله تعالى: }ذو الفضل{. ٓٔ.

ومنها: إثبات أن فضله لٌس كفضل ؼٌره؛ ففضل ؼٌره محدود؛ وأما فضل هللا ففضل عظٌم ال حدود له؛  ٔٔ.
فإن هللا ٌضاعؾ لمن ٌشاء، وهللا واسع علٌم؛ ومن فضله تبارن وتعالى أنه خص هذه األمة بخصابص 

هللا  صلى هللا عظٌمة كثٌرة ما جعلها ألحد سواها؛ منها ما جاء فً حدٌث جابر فً الصحٌحٌن عن رسول 
ً لم ٌعطهن أحد من األنبٌاء لبلً: نصرت بالرعب مسٌرة شهر؛ وجعلت لً  علٌه وسلم لال: "أعطٌت خمسا

                                                           
 .7ٓٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)

: حدٌث حنظلة، حدٌث 9٘، كتاب صفة المٌامة، باب 9ٓ٘ٔ – 9ٓٗٔ؛ وأخرجه الترمذي ص9ٕٙٙ، حدٌث رلم 9ٖٕ/ٔأخرجه أحمد  (ٔ)
، 9ٖٓ – 8ٖٓ/ٕاأللبانً فً صحٌح الترمذي: صحٌح  ، وفً سنده لٌس بن الحجاج، لال الحافظ فً التمرٌب: صدوق، ولالٕٙٔ٘رلم 

 .ٖٕٗٓحدٌث رلم 
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األرض مسجداً وطهوراً، فؤٌما رجل من أمتً أدركته الصبلة فلٌصّل؛ وأحلت لً المؽانم ولم تحل ألحد لبلً؛ 
 . (ٔ)إلى الناس عامة"وأعطٌت الشفاعة؛ وكان النبً ٌبعث إلى لومه خاصة وبعثت 

ٌَن وتجدر اإلشارة بؤن هذه اآلٌة ال ٌعارض لوله تعالى}لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوةً ِللَِّذٌَن آَمنُوا اْلٌَُهوَد َوالَّذِ    
ٌِسٌَن َوُرْهبَانًا َوأَنَُّهْم اَل أَْشَرُكوا َولَتَِجَدنَّ أَْلَربَُهْم َمَودَّةً ِللَِّذٌَن آَمنُوا الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّا نََصاَرى ذَ  ِلَن بِؤَنَّ ِمْنُهْم لِّسِ

[؛ ألن هذه اآلٌة فً صنؾ معٌن من النصارى: وهم الذٌن منهم المسٌسون، 8ٌَْٕستَْكبُِروَن{ ]المابدة : 
والرهبان الذٌن من صفاتهم أنهم ال ٌستكبرون؛ فإذا وجد هذا الصنؾ فً عهد الرسول، أو بعده انطبمت علٌه 
اآلٌة؛ لكن اختلفت حال النصارى منذ زمن بعٌد؛ نسؤل هللا أن ٌعٌد للمسلمٌن عزتهم وكرامتهم، حتى ٌعرفوا 

 .(ٔ)حمٌمة عداوة النصارى، وؼٌرهم من أهل الكفر، فٌعدوا لهم العدة
 المرآن

ٌٍْر ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَْم تَ  ٍء لَِدٌٌر )}َما نَْنَسْخ ِمْن آٌٍَة أَْو نُْنِسَها نَأِْت بَِخ ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش ({ ]البمرة : ْٙٓٔعلَْم أَنه َّللاه
ٔٓٙ] 

 التفسٌر:
ل من آٌة أو نُِزلها من الملوب واألذهان نؤت بؤنفع لكم منها، أو نؤت بمثلها فً التكلٌؾ والثواب، ولكٍل  ما نبّدِ

 أنت وأمتن أن هللا لادر ال ٌعجزه شًء؟ -أٌها النبً-حكمة. ألم تعلم 
 سبب نزول اآلٌة ألوال:فً   

أحدها: لال الواحدي: " لال المفسرون: إن المشركٌن لالوا: أترون إلى دمحم ٌؤمر أصحابه؟ ٌؤمر ثم ٌنهاهم عنه 
وٌؤمرهم بخبلفه، وٌمول الٌوم لوال وٌرجع عنه ؼدا، ما هذا المرآن إال كبلم دمحم ٌموله من تلماء نفسه وهو كبلم 

[، اآلٌة: وأنزل أٌضا: }ما ننسخ من آٌة ٔٓٔ}وإذا بدلنا آٌة مكان آٌة{]النحل:  ٌنالض بعضه بعضا فؤنزل هللا:
 .(ٕ)أو ننسها نؤت بخٌر منها{ اآلٌة"

 . (ٗ)فلخصه، فذكر أنهم طعنوا فً النسخ وكذلن المرطبً، وزاد أنهم أنكروا شؤن المبلة (ٖ)واورده الزمخشري 
ٌؾ فً مجلس سعٌد ابن المسٌب: إّن رجبل كانت معه سور والثانً: لال الثعلبً:" روي أبو أمامة سهل بن حن

فمام ٌمرأها من اللٌل فلم ٌمدر علٌها، ولام آخر ٌمرأها، فلم ٌمدر علٌها، ولام آخر ٌمرأها فلم ٌمدر علٌها، 
فؤصبحوا فؤتوا رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم فمال بعضهم: ٌا رسول هللا لمت البارحة أللرأ سورة كذا وكذا 

م ألدر علٌها، ولال اآلخر: ٌا رسول هللا ما جبت إاّل لذلن، ولال اآلخر: وأنا ٌا رسول هللا، فمال رسول هللا فل
 .(٘)صلّى هللا علٌه وسلّم: "إنّها نسخت البارحة""

                                                           
: ٔ، كتاب المساجد مواضع الصبلة، باب 7٘9، وأخرجه مسلم صٖٖ٘، حدٌث رلم ٔ، كتاب التٌمم، باب 9ٕأخرجه البخاري ص (ٔ)

 .ٕٓ٘[ ٕ] ٕٙٔٔالمساجد ومواضع الصبلة، حدٌث رلم 
 .8ٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٖٗباب النزول:( أسٕ)
 .7ٙٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٖ)
 .ٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً:ٗ)
، والخبر إسناده ٖٓ٘-9ٖٗ/ٔ، والعجاب: ٘ٓٔ/ٔ، والدر المنثور:ٖٗ، وانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي:ٕٗ٘/ٔ( تفسٌر الثعلبً:٘)

شهاب هو الزهري وهو مرسل صحابً ولد عزاه  صحٌح، اللٌث هو ابن سعد وعمٌل هو ابن خالد األٌلً وٌونس هو ابن ٌزٌد وابن
/ ٔالسٌوطً إلى أبً داود فً "ناسخه" وابن المنذر وابن األنباري فً "المصاحؾ" وأبً در الهروي فً "فضابل المرآن" كما فً "الدر" "

 عن أبً أمامة"." ولم ٌذكر أبا عبٌد، ثم عزاه إلى أبً داود فً ناسخه والبٌهمً فً "الدالبل"، لال: "من وجه آخر ٕٙ٘
لم ٌمدرا منهما على ولد روى الطبرانً عن ابن عمر لال: لرأ رجبلن سورة ألرأهما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فكن ٌمرأان بها. فماما ذات لٌلة ٌصلٌان. ف

: "إنها مما نسخ" فكان الزهري ٌمرإها "ما نُنسخ من آٌة أو حرؾ. فؤصبحا ؼادٌٌن على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فذكرا ذلن له فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 ننسها" بضم النون الخفٌفة.

 " ثم لال: فٌه "سلٌمان بن أرلم: ضعٌؾ".ٓ٘ٔ-9ٗٔ/ ٔوأورد هذا "ابن كثٌر" "
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ع فٌنسٌها هللا تعالى والثالث: ولال لتادة:" كانت اآلٌة تنسخ اآلٌة، وكان نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمرأ اآلٌة من السورة ثم ترف
نحو  (ٖ)، والحسن(ٕ).  وروي عن مجاهد(ٔ)نبٌه، فمال هللا تعالى ٌمص على نبٌه }َما نَْنَسْخ ِمْن آٌٍَة أَْو نُْنِسَها{"

 ذلن.
لال ابن حجر: "ولعل لتادة أخذ ما لال من هذا الخبر]أي: الخبر الذي ذكره الثعلبً فً المول السابك[، ولٌس  

 .(ٗ)اآلٌة الناسخة صرٌحا، بل ما ٌوما إلى ذلن، والعلم عند هللا تعالى"فً الخبر تعٌٌن 
 .(٘)[، " أي ما نبّدل من حكم آٌة فنؽٌره بآخر"ٙٓٔلوله تعالى: }َما نَْنَسْخ ِمْن آٌٍَة{]البمرة:   
الحرام لال الطبري: أي: "ما ننمل من حكم آٌة، إلى ؼٌره فنبدله ونؽٌره، وذلن أن ٌحول الحبلل حراما، و   

حبلال والمباح محظورا، والمحظور مباحا، وال ٌكون ذلن إال فً األمر والنهً، والحظر واإلطبلق، والمنع 
 .(ٙ)واإلباحة. فؤما األخبار، فبل ٌكون فٌها ناسخ وال منسوخ"

التوراة  ولوله: "}ِمْن آٌٍَة{، فكل المفسرٌن حملوه على اآلٌة من المرآن ؼٌر أبً مسلم، فإنه حمل ذلن على    
 .(7)واإلنجٌل"

لال الزجاج:" فؤما النسخ فً اللؽة، فإبطال شًء وإلامة آخر ممامه، العرب تمول نسخت الشمُس الظل،  
 . (8)والمعنى أذهبت الظل وحلَّت محلَّه"

 : (9)وتجدر اإلشارة بؤن النسخ فً اللؽة ٌطلك على معنٌٌن اثنٌن 
 آخر مع بماء األول، ومنه نسخت الكتاب إذا نملت ما فٌه. أحدهما: النمل، أي: نمل الشًء من مكان إلى

 والثانً: الرفع واإلزالة، وهو الممصود هنا، وهو منمسم فً اللؽة إلى ضربٌن:
األول: إبطال الشًء وإلامة آخر ممامه، ومنه نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله، وهو معنى النسخ 

 فً اآلٌة.
أن ٌموم آخر ممامه كمولهم: نسخت الرٌح األثر، ومن هذا المعنى لوله تعالى: والثانً: إزالة الشًء دون 

ٌَْطاُن{ ]الحج:  ُ َما ٌُْلِمً الشَّ  [.ٕ٘}فٌََْنَسُخ ّللاَّ
 أما فً االصطبلح فمد مر بمرحلتٌن:

 األولى: فً اصطبلح السلؾ: 
وهو اصطبلح -م بجملته تارةوٌوضحه ابن المٌم بموله: "ومراد عامة السلؾ بالناسخ والمنسوخ رفع الحك 

، ورفع داللة العام والمطلك والظاهر وؼٌرها إما بتخصٌص أو تمٌٌد أو حمل مطلك على ممٌد -المتؤخرٌن
ً لتضمن ذلن رفع داللة الظاهر وبٌان  وتفسٌره وتبٌٌنه، حتى إنهم ٌسمون االستثناء والشرط والصفة نسخا

 .(ٓٔ)راد بؽٌر ذلن اللفظ بل بؤمر خارج عنه..."المراد، فالنسخ عندهم وفً لسانهم هو بٌان الم

                                                           
 اآلٌة أو أكثر من ، ولفظه:" كان ٌنسخ اآلٌة باآلٌة بعدها، وٌمرأ نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص7ٗٗ/ٕ(:ص7٘ٔٔ، وأخرجه الطبري)9ٖٗ/ٔ( العجاب: ٔ)

 ذلن ، ثم تنسى وترفع".
 " وفٌه تتمة:ٕ٘٘/ ٔوعزاه السٌوطً أًٌضا إلى أبً داود فً "الناسخ والمنسوخ" "انظر الدر" "

 "ٌمول: فٌها تخفٌؾ، فٌها رخصة، فٌها نهً".
 .7ٗٗ/ٕ(:ص7ٖ٘ٔ( تفسٌر الطبري)ٕ)
 .7ٗٗ/ٕ(:ص7٘ٗٔ( تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٓ٘/ٔ( العجاب: ٗ)
 .7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .7ٕٗ-7ٔٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٔٗٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: 7)
 .89ٔ/ٔ( معانً المرآن: 8)
، 8ٖٕ، الماموس المحٌط للفٌروزآبادي: 7ٓٗٗ/ٙ، لسان العرب البن منظور: ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/٘(انظر: معجم مماٌٌس اللؽة البن فارس: 9)

،  تفسٌر المرطبً: 8ٖٕ/ٔ، الدر المصون للسمٌن الحلبً: ٖ٘ٔ/ٔ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٔمعالم التنزٌل للبؽوي: 
ٔ/ٕٙ. 
 .ٔٓٔ/ٗٔو:  7ٕٕ/ٖٔ، مجموع الفتاوى البن تٌمٌة: 7ٔٔ-8ٓٔ/ٖ،  وانظر: الموافمات للشاطبً: ٖ٘/ٔ(إعبلم المولعٌن: ٓٔ)
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 الثانٌة: فً اصطبلح األصولٌٌن: 
ولد عرفه الرازي، بموله: "طرٌك شرعً ٌدل على أن مثل الحكم الذي كان ثابتاً بطرٌك ال ٌوجد بعد ذلن مع  

 .(ٔ)تراخٌه على وجه لواله كان ثابتاً"
نع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعً وعرفه اآلمدي، بؤنه:"عبارة عن خطاب الشارع الما 

 . (ٕ)سابك"
، وعبد (ٗ)، وتبعه فً ذلن: عبد المتعال دمحم الجبري(ٖ)ولد منع ولوع النسخ فً المرآن أبو مسلم األصفهانً 

، وفً ردود أهل العلم على أبً مسلم لدٌماً (7)،وعبد الرحمن الوكٌل(ٙ)، والشٌخ دمحم الؽزالً(٘)الكرٌم الخطٌب
 . (8)وحدٌثاً ما ٌكفً لدحض شبهات كل مدع عدم ولوع النسخ فً المرآن الكرٌم. وهللا الموفك

 :(9)[، على وجوهٙٓٔ{]البمرة:َما نَْنَسْخ ِمْن آٌَةٍ واختلؾ أهل العلم فً تفسٌر لوله تعالى: }   
 . (ٓٔ)أحدها : أنه لبضها ، وهو لول السدي

 .(ٔٔ)سوالثانً : أنه تبدٌلها ، وهو لول ابن عبا
 .(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)والثالث : أنه إثبات خطها وتبدٌل حكمها ، وهو لول ابن مسعود

 .(ٗٔ)والرابع:  ومنهم من فسره بالنسخ بمعنى نسخت الكتاب، وهو لول عطاء وسعٌد بن المسٌب
جمع من أهل والمول الثانً هو األشبه بالصواب، أي: ما ننمل من حكم آٌة، إلى ؼٌره فنبدله ونؽٌره، وبه لال    

 التفسٌر، وهللا تعالى أعلم.
وكثٌر من المفسرٌن حمل النسخ المذكور فً اآلٌة على معنى: نسخ الكتاب من الكتاب. فمد  لال الواحدي:"   

من اللوح المحفوظ فؤنزله علٌه، وهذا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حكً عن عدة منهم أنهم لالوا: ٌرٌد بالنسخ ما نسخه هللا لدمحم 
ٌإتٌه هللا وٌؤتٌه بخٌر  من اللوح المحفوظ، فؤنزلت علٌه -ملسو هيلع هللا ىلص  -ر اإلحالة؛ ألنه لٌس كل آٌة نسخت للنبً ظاه

 .(٘ٔ)منها، ولو كان كذلن لتسلسل الوحً حتى ال ٌتناهى"
 .(ٙٔ)[، أي "أو نتركها"ٙٓٔلوله تعالى:} أَْو نُنِسَها{]البمرة:   
 .(7ٔ)ٌبدله ولم ٌؽٌر"لال الطبري:أي " أو لم    

                                                           
 .8ٕٗ/ٖ/ق: ٔ(المحصول: ج: ٔ)
 .٘٘ٔ/ٖ(اإلحكام فً أصول األحكام: ٕ)
، اإلحكام فً أصول األحكام ٓٙٗ/ٖ/ق: ٔ، والمحصول له أٌضاً: جـ: ٖٕٓ-9ٕٕ/ٖ(انظر فً الرد علٌه: مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٖ)

 .7ٕٙ/ٔ، النسخ فً المرآن لمصطفى زٌد: ٖٓٔ/ٕ، مناهل العرفان للزرلانً: 8٘ٔ، إرشاد الفحول للشوكانً: 79ٔ-٘ٙٔ/ٖلآلمدي: 
ً الشرٌعة اإلسبلمٌة كما أفهمه، وال نسخ فً المرآن لماذا؟. ولد تصدى للرد علٌه: دمحم حمزة فً كتابه: ( وذلن فً كتابٌه: النسخ فٗ)

 .ٗٔٔ-ٕٔٔ، ود. دمحم محمود فرؼلً فً كتابه: النسخ بٌن اإلثبات والنفً: ٕٔٔ-ٓٓٔاإلحكام والنسخ: 
ن لماذا؟. ولد تصدى للرد علٌه: دمحم حمزة فً كتابه: اإلحكام (فً كتابٌه: النسخ فً الشرٌعة اإلسبلمٌة كما أفهمه، وال نسخ فً المرآ٘)

 .ٗٔٔ-ٕٔٔ، ود. دمحم محمود فرؼلً فً كتابه: النسخ بٌن اإلثبات والنفً: ٕٔٔ-ٓٓٔوالنسخ: 
 .. ٕٙ-7ٕٕ(فً كتابه: نظرات فً المرآن: ٙ)
 ٖٔ-ٕٔ/ٖ(فً: تعلٌمه على الروض األنؾ للسهٌلً: 7)
، وما كتبه د. دمحم المدٌفر فً دراسته لكتاب ٗٓٗ-ٓٓٗ/ٔالبلحم فً تعلٌمه على الناسخ والمنسوخ للنحاس: ( انظر ما كتبه د. سلٌمان 8)

 . وانظر: ممدمة تفسٌرنا، إذ تنوالنا فٌها موضوح النسخ مفصبل.7ٙ-7ٕالناسخ والمنسوخ فً المرآن العزٌز ألبً عبٌد: 
 .ٕٓٔ/ٖ. وتفسٌر الرازي: 7ٗٗ-7ٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 9)
 .7ٖٗ/ٕ(:ص7ٗٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .7ٖٗ/ٕ(:ص7ٗ7ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .7ٖٗ/ٕ(:ص7ٗ8ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .7ٖٗ/ٕ(:ص7ٗ9ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٓٗٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗٔ)
، ابن أبً حاتم فً تفسٌره: 78ٗ - 77ٗ/ ٔوتفسٌر الطبري: ، 7الناسخ والمنسوخ البً عبٌد: ص ، وانظر: ٖٕٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘ٔ)

 .ٙ٘ - ٗ٘/ ٔ، وتفسٌر المرطبً:ٕٔٓ - ٕٓٓ/ ٔ
 .78ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙٔ)
 .78ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: 7ٔ)
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 . (ٔ)لال الصابونً: "أي نمحها من للبن"   
 [، على ألوال:ٙٓٔأَْو نُْنِسَها{]البمرة: واختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}   

، ودمحم بن كعب، ولتادة، (ٖ)، وسعد بن مالن(ٕ)أحدها: أنه من النسٌان، ضد التذكر. روي عن ابن عباس
 .(ٗ)وعكرمة، نحو هذا المعنى

 . (ٙ)، وروي عن أصحاب ابن مسعود نحو ذلن(٘)خطها، ونبدل حكمها. لاله مجاهد الثانً: أن معناه: نثبت
 .(8)، وروي عن أبً العالٌة وعطاء مثل ذلن(7)الثالث: أن المعنى: نإخرها. لاله عمر بن خطاب

 .(ٓٔ)بن أنس والسدي نحو ذلن،  وروي عن الربٌع (9)الرابع: أو نتركها نرفعها من عندكم. لاله عبٌد بن عمٌر
  .(ٕٔ)، وروي عن السدي نحوه(ٔٔ)الخامس: أو نتركها ال نبدلها. لاله ابن عباس

 :(ٖٔ)[،  على ثبلث لراءاتٙٓٔواختلفت المراءة فً لوله تعالى: }َما نَْنَسْخ ِمْن آٌٍَة أَْو نُْنِسَها{]البمرة:   
وضمها فً )نُنسها( بدون همز، وهً لراءة أهل المدٌنة المراءة األولى: بفتح النون األولى فً )نَنسخ(؛ 

 والكوفة.
 :(ٗٔ) ولراءة ؼٌر الهمز على اختبلؾ وجوهها، فٌها احتماالن 

 ، وحٌنبذ ٌكون المراد به فً بعض المراءات ضد الذكر وفً بعضها الترن. (النسٌان)اإلحتمال األول: أنها من 
ما ننسخ ٌا دمحم من آٌة فنؽٌر حكمها أو )النسٌان(، ضد الذكر، والمعنى:  بمعنى نُْنِسَها{أن ٌكون}الوجه األول: 

ننسها، ولد ذكر أنها فً مصحؾ عبد هللا : }ما نُنسَن من آٌة أو ننسخها نجًء بمثلها{، فذلن تؤوٌل : النسٌان، 
 .(٘ٔ)وبهذا التؤوٌل لال جماعة من أهل التؤوٌل

، وصححه (ٙٔ)علٌه سعد بن أبً ولاص، أخرجه النسابً وكذلن كان سعٌد بن المسٌب ٌمرإها، فؤنكر   
ولد روي عن لتادة فً لوله : "}َما نَْنَسْخ ِمْن آٌٍَة أَْو نُْنِسَها{ لال : كان هللا تعالى ٌنسً نبٌه ما ٌشاء وٌنسخ ما    

 .(8ٔ)ٌشاء"
وروي عن الحسن أنه لال فً لوله : "}أَْو نُْنِسَها{، لال : إن نبٌكم ملسو هيلع هللا ىلص ألرئ لرآنا ثم نسٌه، فلم ٌكن شٌبا، ومن     

 .(ٔ)المرآن ما لد نسخ وأنتم تمرءونه"
                                                           

 .7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٕٓٓ/ٔ(:ص8٘ٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٕٓٓ/ٔ(:صٓٙٓٔو)(، 9٘ٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٕٓٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗ)
 .ٕٓٓ/ٔ(:صٕٙٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٕٓٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٙ)
 .ٕٓٓ/ٔ(:صٖٙٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)7)
 .ٕٔٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:8)
 
 .ٕٓٓ/ٔ(:صٗٙٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)9)
 .ٕٔٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٓٔ)
 .ٕٔٓ/ٔ(:ص٘ٙٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٕٔٓ/ٔ(:صٙٙٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 . 8ٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)
، شرح الهداٌة 7ٖٖ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٔ، والمحرر الوجٌز البن عطٌة: 7ٙٗ-7ٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗٔ)

 . 9ٕ٘/ٔ، الكشؾ عن وجوه المراءات السبع لمكً: 78ٔ/ٔللمهدوي: 
 .7ٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
 . 99ٙٓٔرلم:  89ٕ/ٙ( فً السنن الكبرى: ٙٔ)
، وأبو ٘٘/ٔولال: )هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه(. وأخرجه عبد الرزاق فً تفسٌره:  ٕٕٗ/ٕ( فً المستدرن: 7ٔ)

: )سنده ضعٌؾ لجهالة 99٘/ٕ، ولال محممه: 8ٕٓرلم:  97٘/ٕ، وسعٌد بن منصور فً سننه: ٘ٔرلم:  ٕٔعبٌد فً الناسخ والمنسوخ: 
 .7٘ٗ-7ٗٗ/ٕ(:7٘7ٔ(، و)7٘٘ٔ، والطبري فً تفسٌره)7ٓٔالمصاحؾ:  الماسم بن عبد هللا بن ربٌعة(، وابن أبً داود فً

 . لاله عبد الرزاق ، عن لتادة.77ٖ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 8ٔ)
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ر، فؤنزل هللا، عز وروي عن ابن عباس، لال : "كان مما ٌنزل على النبً ملسو هيلع هللا ىلص الوحً باللٌل وٌنساه بالنها   
ٌٍْر ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها {"  .(ٕ)وجل:} َما نَْنَسْخ ِمْن آٌٍَة أَْو نُْنِسَها نَؤِْت بَِخ

ُ{]األعلى:واسٌتدل أصحاب هذا الوجه بموله تعالى:    [، فمد أعلم ّللاَّ أنه 7-ٙ"}َسنُْمِربُن فبََل تَْنَسى إال َما َشاَء ّللاَّ
 .(ٖ)ٌشاء أن ٌُْنسى"

ضعؾ الزجاج أن تحمل اآلٌة على )النسٌان( الذي هو ضد الذكر، فمال:" وهذا المول عندي لٌس بجابز،  ولد 
: لد أنبؤ النبً   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ألن ّللاَّ عزَّ وجلَّ

ٌَْن{ إنَّه ال ٌشاء، أن ٌذهب بالذي أوحَ  ٌْنَا إِلَ  .(ٗ)"-ملسو هيلع هللا ىلص  -ى به إلى النبً فً لوله }َولَبِْن ِشبْنَا لَنَْذَهبَنَّ بِالَِّذي أَْوَح
ُ{ لوالن ٌُْبطبلن أن ٌكون }ننسها{، فً اآلٌة بمعنى   ثم ذكر أن فً لوله تعالى:}فبََل تَْنَسى إال َما َشاَء ّللاَّ

 :(٘))النسٌان(
 تترن. أحدهما:أن لوله:}فبل تنسى{، أي لست تترن إال ما شاَء ّللاَّ أن

ٌكون }إال ما شاَء هللا{، مما ٌلحك بالبشرٌة، ثم تذكر بعد، لٌس أنه على طرٌك السلب والثانً: وٌجوز أن 
 شٌباً أوتٌه من الحكمة. -ملسو هيلع هللا ىلص  -للنبً 

ًّ وؼٌره : "ذلن جابز ، ولد ولع ، وال فرق بٌن أن ترفع اآلٌة بنسخ أو بنسبه"   .(ٙ)فً حٌن لال أبو عل
أن نسٌان النبً صلى هللا علٌه وسلّم ، لما أراد هللا أن ٌنساه ، ولم ٌرد  ،هذاولال ابن عطٌة:" والصحٌح فً  

ً جابزاً  وأما النسٌان الذي هو آفة فً البشر ، فالنبً صلى هللا علٌه وسلّم معصوم منه ، لبل  ،أن ٌثبته لرآنا
علٌه ما ٌجوز على البشر ،  التبلٌػ ، وبعد التبلٌػ ، ما لم ٌحفظه أحد من الصحابة ، وأما بعد أن ٌحفظ ، فجابز

ألنه لد بلػ وأدى األمانة ، ومنه الحدٌث ، حٌن أسمط آٌة ، فلما فرغ من الصبلة لال : "أفً الموم أبً ؟" لال 
: نعم ٌا رسول هللا ، لال : "فلم لم تذكرنً ؟" لال : خشٌت أنها رفعت". فمال النبً صلى هللا علٌه وسلّم: "لم 

 .(7)("ٔ)ترفع ولكنً نسٌتها"
لال ابن عثٌمٌن:"والمراد به هنا رفع اآلٌة؛ ولٌس مجرد النسٌان؛ ألن مجرد النسٌان ال ٌمتضً   

 .(8) النسخ؛ فالنبً  ملسو هيلع هللا ىلص لد ٌنسى بعض اآلٌة؛ وهً بالٌة"
َ فَنَِسٌَُهْم{ ]التوبة :  نُْنِسَها{الوجه الثانً: أن ٌكون} [، ٌعنً 7ٙبمعنى:)الترن(، من لول هللا جل ثناإه : }نَُسوا ّللاَّ

به : تركوا هللا فً عبادته فتركهم فً العذاب، ومنه لوله تعالى : } لَاَل كذلن أَتَتَْن آٌَاتُنَا فَنَِسٌتََها وكذلن الٌوم 
 [. ٕٙٔتنسى { ] طه: 

 .(ٔٔ)، ونصره أبو علً الفارسً(ٓٔ)، وحّسنه الفراء(9)بٌد وأبو حاتمواختار هذه المراءة أبو ع    

                                                                                                                                                                                             
 ، وذكره ابن كثٌر فً تفسٌره.7ٕٗ/ٕ(:ص7ٗ٘ٔ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .77ٖ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕٓٓ/ٔ(:ص8٘ٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .89ٔ/ٔثعلبً:( تفسٌر الٖ)
 .9ٓٔ-89ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٗ)
 .9ٓٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٘)
 .9ٕٙ/ٔ( البحرالمحٌط: ٙ)

( من حدٌث عبدالرحمن بن ٖ٘ٙ٘ٔ(، وهو عند أحمد)8ٔ8ٖ(، والنسابً فً الكبرى)9ٖٔأخرجه البخاري، فً المراءة خلؾ اإلمام) (ٔ)
 (:"رواه أحمد والطبرانً، ورجاله رجال الصحٌح.9ٙ/ٕلال الهٌتمً فً مجمع الزوابد) -رضً هللا عنه-أبى

، 9ٕٓٔرضٌا هلل عنهما. وأخرجه أبو داود ص-رحمن بن أبزى، عن أبً(، من حدٌث عبدال7ٗٙٔ(، وابن خزٌمة)9ٕٓٗٔوأخرجه أحمد)
 .ٕٗ٘/ٔ، أ، لال األلبانً فً صحٌح أبً داود، حسن، 9ٓ7: الفتح على اإلمام فً الصبلة، حدٌث رلم 8٘ٔكتاب الصبلة، باب 

 .9ٕٙ/ٔ، ونمله أبو حٌان فً البحر:9ٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز:7)
 .8ٖٔ-8ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 8)
 .8ٙ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٔٔ( انظر: الناسخ والمنسوخ: 9)
 .٘ٙ - ٗٙ/ ٔمعانً المرآن: ( انظر: ٓٔ)
 .ٕٕ٘ - 9ٕٔ/ ٕانظر: الحجة ألبً علً:  (ٔٔ)
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وهو خطؤ أٌضاً، لالوا: أو نَتُْرُكَها،  ،لول آخر {أو نْنِسَها}واعترض الزجاج على هذا التفسٌر فمال:" ولٌل فً  
 .(ٔ)وهذا ٌمال فٌه نسٌت إذا تركت، وال ٌمال أنسٌت أي تركت"

 .(ٕ)وهذا ال ٌصح؛ ألنه لٌس كل آٌة تُركت ولم تنسخ ٌإتى بخٌر منها"واعترض اٌضا الواحدي ، فمال:  
 .(ٖ) ولال أبو علً وؼٌره : ذلن متجه، ألنه بمعنى نجعلن تتركها  
 .(٘)، وبه لال الزجاج(ٗ)وحكى األزهري:}نُْنسها{، أي نؤمُر بتركه  
 : (ٙ)ٌمال : أنسٌتُه الشًء أي أمرُت بتركه، ونسٌتُه تركته، لال الشاعر 

ٌْها وال ُمْنِسٌها ًّ ُعْمبَة ألضٌها        لسُت بناِس  إّن عل
 .(7)أي وال آمر بتركها

، (8)لال المرطبً:"وما  روى علً بن أبً طلحة عن ابن عباس: }أو ننسها{، لال : "نتركها ال نبدلها"  
ظر أن معنى }أو فبل ٌصح، ولعل ابن عباس لال : نتركها، فلم ٌضبط، والذي علٌه أكثر أهل اللؽة والن

 . (9)ننسها{: نبح لكم تركها، من نسً إذا ترن، ثم تعدٌه"
والفرق بٌن )التَرن( و)النسخ(، "أن )النسخ( ٌؤتً فً الكتاب فً نسخ اآلٌة بآٌة فتُبِطل الثانٌةُ العمَل باألولى،  

ؤْتًِ ناسخة للتً لبلَها، ومعنى )الترن( أن تؤتً اآلٌة بضرب من العمل فٌإمر المسلمون بترن َذلن بؽٌر آٌة تَ 
{]الممتحنة:  .(ٓٔ)[، ثم أمر المسلمون بعد ذلن بترن الِمْحنَة"ٓٔنحو}إَِذا َجاَءُكُم اْلُمْإِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمتَِحنُوُهنَّ

أن أصل}ننسها{، الهمزة من )النسًء( وهو التؤخٌر، إال أنه أبدل من الهمزة )ألفاً(، وعلى واالحتمال الثانً: 
 االحتمال تتحد المراءتان.هذا 

والمراءة الثانٌة: بفتح النون األولى فً } نَنسخ {؛ وفتحها فً } نَنسؤها { مع الهمز بعد السٌن وهً لراءة ابن 
، "بمعنى نإخرها، من لولن : نسؤت هذا األمر أنسإه نَْسؤ ونََساء، إذا أخرته، وهو من لولهم كثٌر و أبو عمرو

 : (ٔٔ)خٌر، ومن ذلن لول طرفة بن العبد: " بعته بنساء، ٌعنً بتؤ
َول الُمْرخى وثِْنٌاه بالٌد  لعمرن إن الموت ما أَْنَسؤ الفتى          لكالّطِ

 ٌعنً بموله: )أنسؤ(، أخر.
ُمونَهُ َعاًما ِلٌَُواِطبُوا ومنه لوله تعالى: }إِنََّما النَِّسًُء ِزٌَاَدةٌ فًِ اْلُكْفِر ٌَُضلُّ بِِه الَِّذٌَن َكفَُروا ٌُِحلُّونَهُ َعاًما وَ     ٌَُحّرِ

ُ اَل ٌَْهِدي اْلمَْومَ  ُ ُزٌَِّن لَُهْم ُسوُء أَْعَماِلِهْم َوّللاَّ َم ّللاَّ ُ فٌَُِحلُّوا َما َحرَّ َم ّللاَّ [ ومنه 7ٖ اْلَكافِِرٌَن{ ]التوبة : ِعدَّةَ َما َحرَّ
أجله، أي أخر وزاد، ولال علٌه الصبلة  سمً بٌع األجل نسٌبة، ولال أهل اللؽة: أنسؤ هللا أجله ونسؤ فً

 .(ٕٔ)والسبلم: "من سره النسء فً األجل والزٌادة فً الرزق فلٌصل رحمه"
وممن لرأ ذلن جماعة من الصحابة والتابعٌن، ولرأه جماعة من لراء الكوفٌٌن والبصرٌٌن، وتؤوله كذلن    

 .(ٖٔ)جماع من أهل التؤوٌل"

                                                           
 .9ٓٔ-89ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٖٕٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .9ٕٙ/ٔ، وانظر: البحر المحٌط: 9ٖٔ/ٔالوجٌز: ، والكبلم بتمامه من: المحرر 88ٔ/ٕ( انظر: الحجة للمراء السبعة: ٖ)
 .8ٙ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗ)
 . 9ٓٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٘)
 ( البٌت البن االعرابً/ انظر: لسان العرب ومصباح المنٌر: مادة)عمب(.ٙ)
 .8ٙ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 7)
 .7ٙٗ/ٕ(:ص7٘9ٔ( أخرجه الطبري)8)
 .8ٙ/ٕالمرطبً:( تفسٌر 9)
 .9ٓٔ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: ٓٔ)
) من أشعار الستة الجاهلٌٌن( من معلمته المشهورة . ورواٌتهم : " ما أخطؤ الفتى " . والطول : حبل ٌطول للدابة لترعى  8ٖٔ(دٌوانه : ٔٔ)

 وما أصدق ما لال! ولكننا ننسى! وهً مشدودة فٌه . وثنٌاه " طرفاء . أي إنه ال ٌفلت من حبال المنٌة ، وإن أخر فً أجله .
 .9ٓٔ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً:7ٖٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕٔ)
 .77ٗ-7ٙٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
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" ما نبدل من آٌة أنزلناها إلٌن ٌا دمحم، فنبطل حكمها ونثبت خطها، أو نإخرها  وتفسٌر اآلٌة على هذه المراءة:   
فنرجبها ونمرها فبل نؽٌرها وال نبطل حكمها، نؤت بخٌر منها أو مثلها.. ولد لرأ بعضهم ذلن : }ما ننسخ من 

عنى)أو تُنسها(، أنت ٌا آٌة أو تُنسها{، وتؤوٌل هذه المراءة نظٌر تؤوٌل لراءة من لرأ : }أو نُنسها{، إال أن م
 .(ٔ)دمحم"

"وأما }ننسؤها{ فهو من )النسؤ(؛ وهو التؤخٌر؛ ومعناه: تؤخٌر الحكم، أو تؤخٌر  لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:  
 .(ٕ)اإلنزال؛ أي أن هللا ٌإخر إنزالها، فتكون اآلٌة لم تنزل بعد؛ ولكن هللا سبحانه وتعالى أبدلها بؽٌرها"

 :(ٖ)اختبلؾ وجوهها معناها التؤخٌر، وٌكون معنى اآلٌة على هذا فٌه أربعة ألوالولراءة الهمز على  
 . (ٗ)أحدها: نإخر نسخها ونزولها، وهو لول عطاء
 .(٘)والثانً: نمحها لفظاً وحكماً، وهو لول ابن زٌد

 والثالث: نإخر حكمها ونبمً تبلوتها، أو نإخر تبلوتها ونبمً حكمها. 
ٌٍْر ِمْنَها{ ألن ما أمضً وأُلِرَّ ال ٌمال فٌه نؤت بخٌر  والرابع: نمضها فبل ننسخها، وهو ضعٌؾ لموله: }نَؤِْت بَِخ

 منه. 
والمراءة الثالثة: بضم النون األولى فً )نُنسخ( وكسر السٌن؛ وضم النون فً )نُنسها( بدون همز وهً لراءة 

 :(ٙ)ابن عامر وفٌها وجهان
 : نسخ وأنسخ، بمعنى واحد.أحدهما: أن ٌكون

والثانً: أنسخته: جعتله ذا نسخ، كما لال لوم للحجاج ولد صلب رجبل: ألبروا فبلنا، أي اجعلوه ذا لبر، لال 
 [.ٕٔتعالى: }ثم أماته فؤلبره{ ]عبس: 

لمراءة من:أنسختن فؤنا أنسخن، وذلن خطؤ من ا -: "ما ننسخن ٌا دمحم نحن من آٌة لال الطبري: فٌكون المعنى   
، لخروجه عما جاءت به الحجة من اْلمََرأَة بالنمل المستفٌض. وكذلن لراءة من لرأ)تُنسها( أو)تَنسها( (7)عندنا

 .(9) (8)لشذوذها وخروجها عن المراءة التً جاءت بها الحجة من لراء األمة"
أخبر نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أنه مهما بدل حكما أو وأولى المراءات من لرأ : }أو نُْنسها{ بمعنى : نتركها، "ألن هللا جل ثناإه    

ؼٌره، أو لم ٌبدله ولم ٌؽٌره، فهو آتٌه بخٌر منه أو بمثله. فالذي هو أولى باآلٌة، إْذ كان ذلن معناها، أن ٌكون 
إذ لدم الخبر عما هو صانع إذا هو ؼٌر وبدل حكم آٌة أن ٌعمب ذلن بالخبر عما هو صانع، إذا هو لم ٌبدل  -
لن ولم ٌؽٌر. فالخبر الذي ٌجب أن ٌكون عمٌب لوله :}ما ننسخ من آٌة{، لوله : أو نترن نسخها، إذ كان ذلن ذ

                                                           
 .78ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .8ٖٔ-8ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
، الكشؾ عن وجوه المراءات 78ٔ/ٔ، شرح الهداٌة للمهدوي: 7ٖٖ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 9ٕ٘/ٔ(انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: ٖ)

 . 8ٕ٘/ٔالسبع لمكً: 
 .77ٗ/ٕ(:ص7ٖٙٔ، وأخرج الطبري بمعناه: )9ٕ٘/ٔ(انظر: البحر المحٌط: ٗ)
 .7ٙٗ/ٕ(:ص7ٕٙٔ، وأخرج الطبري بمعناه: )9ٕ٘/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٘)
 .7ٖٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
 ( المول لئلمام الطبري.7)
 .78ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: 8)
كمراءة ابن كثٌر وأبً عمرو إال أنه بؽٌر همز، ذكره أبو -ٔعشر لراءات شاذة، وهً:  [،ٙٓٔ}نُْنِسَها{]البمرة:(ولد ذكروا فً لوله تعالى:9)

)تَْنَساها( بفتح التاء بعدها نون ساكنة وسٌن -ٕبً ولاص، لال ابن عطٌة وأبو حٌان: )وأراه َوِهم(. عبٌد البكري فً الآللا عن سعد بن أ
كذلن إال أنه بضم التاء وهً -ٗكذلن إال أنه بالهمز. -ٖمفتوحة من ؼٌر همز وهً لراءة سعد بن أبً ولاص والحسن وٌحٌى بن ٌعمر. 

)نُْنسبها( بضم نون المضارعة وسكون النون وكسر السٌن مع -ٙلراءة سعٌد بن المسٌب. كذلن إال أنه بؽٌر همز وهً -٘لراءة أبً حٌوة. 
)نُْنِسن( بضم نون المضارعة -8)نُنَسَّها( بضم نون المضارعة وفتح النون وكسر السٌن مشددة، وبها لرأ الضحان وأبو رجاء. -7الهمز. 

 ًّ كذلن إال أنه بفتح النون الثانٌة وتشدٌد السٌن مكسورة، -9وابن مسعود.  وسكون النون وكسر السٌن وكاؾ بعدها للخطاب، وهً لراءة أب
كذلن إال أنه بزٌادة ضمٌر اآلٌة بعد الكاؾ )نُنَسكها(، وهً لراءة حذٌفة، وكذلن هً فً مصحؾ -ٓٔتروى عن الضحان وأبً رجاء. 

، الدر ٖٓٔ/ٔ، المحتسب البن جنً: ٖٖٗ/ٔحٌان:  ، البحر المحٌط ألبًٕٖٓ-9ٖٔ/ٔسالم مواله. انظر: المحرر الوجٌز البن عطٌة: 
 . 7ٖٖ-ٖٖ٘/ٔالمصون للسمٌن: 
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المعروؾ الجاري فً كبلم الناس. مع أن ذلن إذا لرئ كذلن بالمعنى الذي وصفت، فهو ٌشتمل على معنى " 
التؤخٌر. إذ كان كل مترون فمإخر على اإلنساء " الذي هو بمعنى الترن، ومعنى " النَّساء " الذي هو بمعنى 

 .(ٔ)حال ما هو مترون"
ولد حمل الرازي )النسٌان( على معنى )الترن(، فمال: " األكثرون حملوه على النسٌان الذي هو ضد الذكر،    

[ أي فترن ٘٘ٔومنهم من حمل النسٌان على الترن على حد لوله تعالى: }فنسى ولم نجد له عزما{ ]طه: 
[ أي نتركهم كما تركوا، واألظهر أن حمل ٌٔ٘وم ننساهم كما نسوا لماء ٌومهم هاذا{ ]األعراؾ: ولال: }فال

النسٌان على الترن مجاز، ألن المنسً ٌكون متروكا، فلما كان الترن من لوازم النسٌان أطلموا اسم الملزوم 
ولرأ عبد هللا: ما ننسن من  على البلزم ولرىء ننسها وننسها بالتشدٌد، وتنسها وتنسها على خطاب الرسول،

 .(ٕ)آٌة أو ننسخها، ولرأ حذٌفة: ما ننسخ من آٌة أو ننسكها"
وأنكر الطبري من لرأ : }أو نَْنسها{، إذا عنً به النسٌان، فمال: "وؼٌر مستحٌل فً فطرة ذي عمل صحٌح،    

إلٌه. فإْذ كان ذلن ؼٌر مستحٌل من أحد هذٌن وال بحجة خبٍر أن ٌنسً هللا نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص بعض ما لد كان أنزله 
الوجهٌن، فؽٌر جابز لمابل أن ٌمول : ذلن ؼٌر جابز، وأما لوله : }ولبن شبنا لنذهبن بالذي أوحٌنا إلٌن{، فإنه 
جل ثناإه لم ٌخبر أنه ال ٌذهب بشًء منه، وإنما أخبر أنه لو شاء لذهب بجمٌعه، فلم ٌذهب به والحمد هلل، بل 

بما ال حاجة بهم إلٌه منه، وذلن أن ما نسخ منه فبل حاجة بالعباد إلٌه. ولد لال هللا تعالى ذكره : إنما ذهب 
ُ{ ]األعلى :  [، فؤخبر أنه ٌنسً نبٌه منه ما شاء. فالذي ذهب منه الذي 7 - ٙ}َسنُْمِربَُن فبَل تَْنَسى إاِل َما َشاَء ّللاَّ

ترنا من التؤوٌل طلب اتساق الكبلم على نظام فً المعنى، ال إنكار أن استثناه هللا، فؤما نحن، فإنما اخترنا ما اخ
 . (ٖ) ٌكون هللا تعالى ذكره لد كان أنسى نبٌه بعض ما نسخ من وحٌه إلٌه وتنزٌله"

ٌٍْر ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها{]البمرة:     .(ٗ)[، "أي نؤت بخٌر لكم منها"ٙٓٔلوله تعالى:} نَؤِْت بَِخ
: أصلح لمن تعبّد بها، وأنفع لهم، وأسهل علٌهم، وأكثر ألجرهم، ال أن آٌةً خٌٌر من أي لال الواحدي:"  

 .(٘)آٌة؛ ألن كبلم هللا عز وجل واحد، وكله خٌٌر"
لال أبو حٌّان: الظاهر أن خٌراً هنا أفعل التفضٌل ، والخٌرٌة ظاهرة ، ألن المؤتً به ، إن كان أخؾ   

بالنسبة لسموط أعباء التكلٌؾ ، وإن كان أثمل ، فخٌرٌته بالنسبة لزٌادة من المنسوخ أو المنسوء ، فخٌرٌته 
 .(ٙ)الثواب"

لال المرطبً: " لفظة "بخٌر" هنا صفة تفضٌل، والمعنى بؤنفع لكم أٌها الناس فً عاجل إن كانت الناسخة    
 .(7) أخؾ، وفً آجل إن كانت أثمل، وبمثلها إن كانت مستوٌة"

ٌإتى فٌه بخٌر من المنسوخ فتمام الصٌام الذي نسخ اإِلباحة فً اإِلفطار لمن استطاع لال الزجاج:" فؤما ما  
ا لوله }أَْو 8٘ٔالصٌام، ودلٌل ذلن لوله: ]َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّةَ{]البمرة: ، وأمَّ [، فهذا هو خٌر لنا كما لال ّللاَّ عزَّ وجلَّ
الفابدة فً ذلن أن ٌكون الناسخ اشهل فً المؤخذ من المنسوخ، ِمثِْلَها{ أي نؤْتً بآٌة ثوابها كثواب التً لبلها، و

بجعل البٌت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -واإلٌمان به أسوغ، والناس إلٌه أسرع، نحو الِمْبلة التً كانت على جهة ثم أمر ّللاَّ النبً 
ً فً وإِن كان السجود إلى سابر  -لبلةَ المسلمٌن وعدل بها عن المصد لبٌت الممدس، فهذا  النواحً متساوٌا

 .(8)العمل والثواب، فالذي أمر هللا به فً ذلن الولت كان األصلح، واألدعى للعرب وؼٌرهم إِلى اإِلسبلم"

                                                           
 .79ٗ-78ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .7ٖٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .8ٓٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٖٖٖ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)
 .9ٕٙ/ٔ( البحر المحٌط: ٙ)
 . )بتصرؾ بسٌط(.9ٙ-ٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 7)
 .9ٔٔ-9ٓٔ/ٔ( معانً المرآن: 8)
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ٌٍْر ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها{]البمرة:     : (ٔ)[، على وجوهٙٓٔولد اختلؾ أهل العلم فً تفسٌر لوله تعالى:}نَؤِْت بَِخ
 .(ٕ)لرفعة. لاله ابن عباسأحدها: فً المنفعة والرفك وا

 . (ٖ)والثانً: أن معنى خٌر منها ، أي أخؾ منها ، بالترخٌص فٌها ، وهذا معنى لول لتادة
لال الماوردي:"فٌكون تؤوٌل اآلٌة ، ما نؽٌر من حكم آٌة فنبدله ، أو نتركه فبل نبدله ، نؤت بخٌر لكم أٌها    

ً منها ، إما بالتخفٌؾ فً العاجل ً ، وإما بالنفع بكثرة  المإمنون حكما ، كالذي كان من نسخ لٌام اللٌل تخفٌفا
 .(ٗ)الثواب فً اآلجل ، كالذي كان من نسخ صٌام أٌام معدودات بشهر رمضان"

 .(٘) الثالث: أن معناه: األصلح لكم. اختاره الرازي
 .(ٙ)الرابع: ولٌل: أن لفظة"}خٌر{، فً اآلٌة مصدر، و}من{ البتداء الؽاٌة"

:" وٌملك هذا المول لموله تعالى أَْو ِمثِْلها إال أن ٌعطؾ المثل على الضمٌر فً ِمْنها دون فمال ن عطٌةاب ضعّفه 
 .(7)إعادة حرؾ الجر، وذلن معترض"

لفظة }خٌر{ فً اآلٌة صفة تفضٌل، والمعنى: بؤنفع لكم أٌها الناس فً عاجل، إن كانت الناسخة  :"والراجح أن   
 وهللا أعلم. .(8)ثمل، وبمثلها إن كانت مستوٌة"أخؾ، وفً آجل، إن كانت أ

لال أبو حٌان:" وحكً عن ابن عباس أن فً اآلٌة تمدٌماً وتؤخٌراً تمدٌره : ما نبدل من حكم آٌة نؤت بخٌر منها  
، أي أنفع منها لكم ، أو مثلها. ثم لال : أو ننساها ، أي نإخرها ، فبل ننسخها وال نبدلها. وهذه الحكاٌة ال 

 .(9)عن ذلن الحبر ابن عباس ، إذ هً محٌلة لنظم المرآن"تصح 
ٍء لَِدٌٌر{]البمرة:   ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش [، " أي ألم تعلم أٌها المخاطب أن هللا ٙٓٔلوله تعالى:}أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ ّللاَّ

 .(ٓٔ)علٌم حكٌم لدٌر، ال ٌصدر منه إاِل كل خٌر وإِحسان للعباد"
 .(ٔٔ)ي ال ٌمدر على هذا ؼٌرن بسلطانن ولدرتن"لال دمحم بن إسحاق: " أ 
 .(ٕٔ)لال الزمخشري:" فهو ٌمدر على الخٌر ، وما هو خٌر منه ، وعلى مثله فً الخٌر"  
 .(ٖٔ)لال النسفً:" أي لادر فهو ٌمدر على الخٌر وعلى مثله"  
 .(ٗٔ)أي: من النسخ والتبدٌل وؼٌرهما" لال الواحدي:"  
 .(٘ٔ)النسخ واإلتٌان بمثل المنسوخ، أو بما هو خٌر منه" لال البٌضاوي:" فٌمدر على  
 .(ٙٔ)لال البؽوي:أي" من النسخ والتبدٌل ، لفظه استفهام ، ومعناه تمرٌر ، أي : إنن تعلم"  

                                                           
 .8ٖٗ-8ٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
، ونص كبلم ابن عباس: )خٌر لكم فً المنفعة وأرفك بكم(، وهو عند ابن جرٌر فً جامع 7ٗٓٔرلم  ٕٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم: ٕ)

 . 77ٔٔرلم:  8ٔٗ/ٕالبٌان: 
 .ٕٕٓ/ٔ(:ص7ٓٓٔم)( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتٖ)
 .7ٔٔ/ٔ( النكت والعٌون: ٗ)
. لال الرازي: "وهذا أولى ألنه تعالى ٌصرؾ المكلؾ على مصالحه ال على ما هو أخؾ على طباعه، فإن لٌل: ٔٗٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: ٘)

بالنسبة إلى الولت األول، والثانً  لو كان الثانً أصلح من األول لكان األول نالص الصبلح فكٌؾ أمر هللا به؟ للنا: األول أصلح من الثانً
 بالعكس منه فزال السإال".

 .9ٗ/!ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .9ٗ/!ٔ(المحرر الوجٌز: 7)
 .9ٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز:8)
 .9ٕٙ/ٔ( البحر المحٌط: 9)
 .7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٕٕٓ/ٔ(:ص7ٔٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .7ٙٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕٔ)
 .7ٔٔ/ٔتفسٌرالنسفً: ( ٖٔ)
 .ٖٕٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗٔ)
 .99/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٙٔ)
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 .(ٔ)ولال الماسمً:" فهو ٌمدر على الخٌر، وما هو خٌر منه، وعلى مثله فً الخٌر"  
على تعوٌضن مما نسخت من أحكامً ، وؼٌرته من فرابضً  لال الطبري:" ألم تعلم ٌا دمحم أنً لادر  

التً كنت افترضتها علٌن ، ما أشاء مما هو خٌر لن ولعبادي المإمنٌن معن ، وأنفع لن ولهم ، إما عاجبل فً 
أو بؤن أبدل لن ولهم مكانه مثله فً النفع لهم عاجبل فً الدنٌا وآجبل فً اآلخرة  -الدنٌا ، وإما آجبل فً اآلخرة 

 .(ٕ)وشبٌهه فً الخفة علٌن وعلٌهم ؟ فاعلم ٌا دمحم أنً على ذلن وعلى كل شًء لدٌر"
لال أبو السعود:" والمراُد بهذا التمرٌر االستشهاُد بعلمه بما ذكر على لدرتِِه تعالَى على النسخ وعلى   

تحت لدرته سبحانه فِمْن اإلٌتان بما هو خٌٌر من المنسوخ وبما هو مثله ألن ذلن من جملة األشٌاء الممهورةِ 
 .(ٖ)علم شموِل لدرتِه تعالى لجمٌعِ األشٌاء علُم لدرته على ذلن لطعاً"

لال الراؼب:" أي ال تحسبن أن تؽٌٌري الحكم حاالً فحاالً وإن لم آت بالثانً فً االبتداء هو العجز ،   
مصلحة العباد ، وبدأ األلٌك بهم فإن من علم لدرته على كل شً ال ٌظن ذلن ، وإنما ٌعتبر ذلن ال ٌرجع إلى 

 .(ٗ)فً الولت المتمدم الحكم المتمدم وفى الولت المتؤخر الحكم المتؤخر"
لال ابن عثٌمٌن:"ٌمرر هللا المخاَطب، ٌعنً أنن لد علمت لدرة هللا على كل شًء؛ ومنها المدرة على   

 .(٘)النسخ"
 [، وجهٌن:ٙٓٔلبمرة:وٌحتمل اإلستفهام فً لوله تعالى:}أَلَْم تَْعلَْم{]ا  

 .(ٙ)أحدهما: أن ظاهره اإلستفهام المحظ، ٌفٌد األنكار. لاله ابن عطٌة
 .(7)والثانً: أن هذا اإلستفهام معناه التمرٌر

معناه التمرٌر، وال ٌحتاج إلى معادل ألبتة، "واالستفهام بمعنى التمرٌر كثٌر فً  -هنا-والراجح أن اإلستفهام  
ً إذا ُ بِؤَْعلََم بَِما فِى ُصُدوِر اْلعَـالَِمٌَن{]العنكبوت: كبلمهم جداً، خصوصا ٌَْس ّللاَّ [؟ ٓٔدخل على النفً : }أََو لَ

ُ بِؤَْحَكِم اْلَحـاِكِمٌَن{]التٌن: ٌَْس ّللاَّ [؟ }أَلَْم ٌَِجْدَن ٌَتًٌِما فَآَوى{ ]الضحى : 8ٔ[ ؟ }أَلَْم نَُربَِّن فٌِنَا َوِلًٌدا{]الشعراء:8}أَلَ
[ ؟ فهذا كله استفهام ال ٌحتاج فٌه إلى معادل ، ألنه إنما ٌراد به ٔنَْشَرْح لََن َصْدَرَن{]اإلنشراح:[؟ }أَلَْم ٙ

التمرٌر، والمعنى: لد علمت أٌها المخاطب أن هللا لادر على كل شًء ، فله التصرؾ فً تكالٌؾ عباده ، 
 .(8)بمحو وإثبات وإبدال حكم بحكم ، وبؤن ٌؤتً باألخٌر لكم وبالمماثل"

 [، وجوها:ٙٓٔوفً إفراد المخاطب فً لوله تعالى:}أَلَْم تَْعلَْم{]البمرة: 
أحدها: أن الحكمة فً ذلن، "أنه ما من شخص إال ٌتوهم أنه المخاطب بذلن ، والمنبه به ، والممرر على شًء 

م ٌنكر النسخ ، ألن ثابت عنده ، وهو أن لدرة هللا تعالى متعلمة باألشٌاء ، فلن ٌعجزه شًء ، فإذا كان كذلن ل
 . لاله أبو حٌان.(9)هللا تعالى ٌفعل ما ٌشاء ، وٌحكم ما ٌرٌد ، ال راد ألمره ، وال معمب لحكمه"

 . لاله اآللوسً.(ٓٔ)والثانً: "إنما أفرده ألنه صلى هللا تعالى علٌه وسلم أعلمهم، ومبدأ علمهم"
 لاله اآللوسً.. (ٔٔ)والثالث: أن اإلفراد كان أفاد المبالؽة مع االختصار

ٍء لَِدٌٌر{  ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش  [، على وجوه:ٙٓٔ]البمرة: واختلؾ فً المخاطب فً لوله تعالى: }أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ ّللاَّ

                                                           
 .7ٖٔ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٔ)
 .8ٗٗ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٖ)
 .8ٕٙ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٗ)
 .8ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .ٖٗ٘/ٔ، وانظر: روح المعانً: 9ٗٔ/ٔالمحرر الوجٌز:  ( انظر:ٙ)
 .9ٕٙ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: 7)
 .97ٕ-9ٕٙ/ٔ( البحر المحٌط: 8)
 .97ٕ/ٔ( البحر المحٌط: 9)
 .ٖٖ٘/ٔ( روح المعانً: ٓٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.ٖٖ٘/ٔ( انظر: روح المعانً: ٔٔ)
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، ألن (ٔ)أحدها: أن "الخطاب للرسول صلى هللا تعالى علٌه وسلم، وأرٌد بطرٌك الكناٌة هو وأمته المسلمون"
ٍ َوالَ نَِصٌٍر{.لال بعد ذلن فً اآلٌة التالٌ ًّ ْن ُدوِن هللاِ ِمن َوِل  ة:"} َوَما لَُكم ّمِ

 . (ٕ)والثانً: أن الخطاب للسامع، أي لكل والؾ علٌه. لاله أبو حٌان
والثالث: أن الخطاب لمنكري النسخ، "والمراد االستشهاد بعلم المخاطب بما ذكر على لدرته تعالى على النسخ 

ثل ألن ذلن من جملة األشٌاء الممهورة تحت لدرته سبحانه فمن علم شمول وعلى اإلتٌان بما هو خٌر أو مما
 .(ٖ)لدرته عز وجل على جمٌع األشٌاء علم لدرته على ذلن لطعا"

لال المراؼً: و"الخطاب للنبى صلى ّللّا علٌه وسلم ، والمراد ؼٌره من المإمنٌن الذٌن ربما كان   
النسخ ، وضعٌؾ اإلٌمان ٌإثر فً نفسه أن ٌعاب ما ٌؤخذ به ،  ٌإذٌهم ما كان ٌعترض به الٌهود وؼٌرهم على

فٌخشى علٌه من الركون إلى الشبهة أو تدخل فً للبه الحٌرة ، فجاء ذلن تثبٌتا لهم وتموٌة إلٌمانهم ، ببٌان أن 
 .(ٗ)المادر على كل شىء ال ٌستنكر علٌه نسخ األحكام ، ألنها مما تتناولها لدرته"

اللتفات بوضع االسم الجلٌل موضع الضمٌر، لتربٌة المهابة، وألنه االسم العلم لال اآللوسً:" وا  
 .(٘)الجامع لسابر الصفات، ففً ضمنه صفة المدرة فهو أبلػ فً نسبة المدرة إلٌه من ضمٌر المتكلم المعظم"

ما ٌشاء، هو لدٌر لال ابن عطٌة:" ومعنى اآلٌة أن هللا تعالى ٌنسخ ما ٌشاء وٌثبت ما ٌشاء وٌفعل فً أحكامه  
ٍء{، لفظ عموم معناه  ًْ على ذلن وعلى كل شًء، وهذا إلنكار الٌهود النسخ، ولوله تعالى }َعلى ُكّلِ َش
الخصوص، إذ لم تدخل فٌه الصفات المدٌمة بداللة العمل وال المحاالت ألنها لٌست بؤشٌاء، والشًء فً كبلم 

 .(ٙ)العرب الموجود"
بهذا إلى أنه المتصرؾ فً خلمه بما ٌشاء ، فله الخلك واألمر وهو  لال ابن كثٌر:" ٌرشد تعالى  

المتصرؾ ، فكما خلمهم كما ٌشاء ، وٌسعد من ٌشاء ، وٌشمً من ٌشاء ، وٌصح من ٌشاء ، وٌمرض من 
ٌشاء ، وٌوفك من ٌشاء ، وٌخذل من ٌشاء ، كذلن ٌحكم فً عباده بما ٌشاء ، فٌحل ما ٌشاء ، وٌحرم ما ٌشاء 

ما ٌشاء ، وٌحظر ما ٌشاء ، وهو الذي ٌحكم ما ٌرٌد ال معمب لحكمه، وال ٌسؤل عما ٌفعل وهم ، وٌبٌح 
ٌسؤلون. وٌختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ ، فٌؤمر بالشًء لما فٌه من المصلحة التً ٌعلمها تعالى ، ثم 

فً تصدٌك ما أخبروا. وامتثال ٌنهى عنه لما ٌعلمه تعالى.. فالطاعة كل الطاعة فً امتثال أمره واتباع رسله 
لعنهم  -ما أمروا. وترن ما عنه زجروا. وفً هذا الممام رد عظٌم وبٌان بلٌػ لكفر الٌهود وتزٌٌؾ شبهتهم 

فً دعوى استحالة النسخ إما عمبل كما زعمه بعضهم جهبل وكفرا ، ً وإما نمبل كما تخرصه آخرون منهم  -هللا
 .(7)افتراء وإفكا"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: ثبوت النسخ، وأنه جابز عمبلً، ووالع شرعاً؛ وهذا ما اتفمت علٌه األمة إال أبا مسلم  ٔ.

األصفهانً؛ فإنه زعم أن النسخ مستحٌل؛ وأجاب عما ثبت نسخه بؤن هذا من باب التخصٌص؛ ولٌس من باب 
ى ٌوم المٌامة؛ فإذا نُِسخت فمعناه أننا النسخ؛ وذلن ألن األحكام النازلة لٌس لها أمد تنتهً إلٌه؛ بل أمدها إل

خصصنا الزمن الذي بعد النسخ . أي أخرجناه من الحكم .؛ فمثبلً: وجوب مصابرة اإلنسان لعشرة حٌن نزل 
كان واجباً إلى ٌوم المٌامة شامبلً لجمٌع األزمان؛ فلما نُسخ أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم، فصار هذا 

ً لفظٌاً؛ ألنهم متفمون على جواز هذا  تخصٌصاً؛ وعلى هذا فٌكون الخبلؾ بٌن أبً مسلم وعامة األمة خبلفا

                                                           
 .ٖٖ٘/ٔ( روح المعانً: ٔ)
 .9ٕٙ/ٔ( البحر المحٌط: ٕ)
 .ٖٖ٘/ٔوح المعانً: ( رٖ)
 .88ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٗ)
 .ٖٖ٘/ٔ( روح المعانً: ٘)
 .9ٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .78ٖ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 7)
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األمر؛ إال أنه ٌسمٌه تخصٌصاً؛ وؼٌره ٌسمونه نسخاً؛ والصواب تسمٌته نسخاً؛ ألنه صرٌح المرآن: } ما 
 ننسخ من آٌة أو ننسها {؛ وألنه هو الذي جاء عن السلؾ.

ن المنسوخ؛ لموله تعالى: } نؤت بخٌر منها {؛ أو مماثل له عمبلً . وإن ومن فوابد اآلٌة: أن الناسخ خٌر م ٕ.
 {.أو مثلها}كان خٌراً منه مآالً .؛ لموله تعالى:

ومنها: أن أحكام هللا سبحانه وتعالى تختلؾ فً الخٌرٌة من زمان إلى زمان؛ بمعنى أنه لد ٌكون الحكم  ٖ.
 ..ولت آخرخٌراً للعباد فً ولت؛ وٌكون ؼٌره خٌراً لهم فً 

ومنها: عظمة هللا عز وجل لموله تعالى: } ما ننسخ {: فإن الضمٌر هنا للتعظٌم؛ وهو سبحانه وتعالى أهل  ٗ.
 العظمة..

. ومنها: إثبات تمام لدرة هللا عز وجل؛ لموله تعالى: } ألم تعلم أن هللا على كل شًء لدٌر {؛ ومن ذلن أنه  ٘.
 ..لادر على أن ٌنسخ ما ٌشاء

 .ا: أن لدرة هللا عامة شاملة؛ لموله تعالى: ) أن هللا على كل شًء لدٌر(ومنه ٙ.

ومنها: أن المادر على تؽٌٌر األمور الحسٌة لادر على تؽٌٌر األمور المعنوٌة؛ فاألمور المدرٌة الكونٌة هللا  7.
لوله تعالى: } ألم تعلم  لادر علٌها؛ فإذا كان لادراً علٌها فكذلن األمور الشرعٌة المعنوٌة؛ وهذا هو الحكمة فً

 ..أن هللا على كل شًء لدٌر { بعد ذكر النسخ
ً بحكم إال  8. ومنها: أن الشرٌعة تابعة للمصالح؛ ألن النسخ ال ٌكون إال لمصلحة؛ فإن هللا ال ٌبدل حكما

 ..لمصلحة
 ً  إال لحكمة؟ لد ٌمول لابل: ما الفابدة إذاً من النسخ إذا كانت مثلها وهللا تعالى حكٌم ال ٌفعل شٌبا

فالجواب: أن الفابدة اختبار المكلؾ باالمتثال؛ ألنه إذا امتثل األمر أوالً وآخراً، دل على كمال عبودٌته؛ وإذا لم 
ٌمتثل دل على أنه ٌعبد هواه، وال ٌعبد مواله؛ مثال ذلن: تحوٌل المبلة من بٌت الممدس إلى الكعبة؛ هذا بالنسبة 

ٌناً، أو شماالً؛ إنما الحكمة من ذلن اختبار المرء بامتثاله أن ٌتجه حٌثما للمكلؾ لٌس فٌه فرق أن ٌتجه ٌم
وجه؛ أما المتَجه إلٌه، وكونه أولى باالتجاه إلٌه فبل رٌب أن االتجاه إلى الكعبة أولى من االتجاه إلى بٌت 

ا المبلة التً كنت الممدس؛ ولهذا ضل من ضل، وارتد من ارتد بسبب تحوٌل المبلة: لال هللا تعالى: }وما جعلن
علٌها إال لنعلم من ٌتبع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ممن ٌنملب على عمبٌه وإن كانت لكبٌرة إال على الذٌن هدى هللا{ ]البمرة: 

ً عابداً هلل لال: سمعت وأطعت؛ وإن كان سوى ذلن ٖٗٔ [ ؛ فاإلنسان ٌبتلى بمثل هذا النسخ؛ إن كان مإمنا
 ا هذا التؽٌٌر! فٌتبٌن بذلن العابد حماً، ومن لٌس بعابد.عاند، وخالؾ: ٌمول: لماذ

 ومن فوابد اآلٌة: أن هللا تعالى وعد بؤنه ال ٌمكن أن ٌنسخ شٌباً إال أبدله بخٌر منه، أو مثله؛ ووعده صدق.. 9.
ؤت ومنها: ذكر ما ٌطمبن به العبد حٌن ٌخشى أن ٌملك فكره؛ لموله تعالى: }ما ننسخ من آٌة أو ننسها ن ٓٔ.

 بخٌر منها{.
 المرآن

ٍ َوََّل نَِصٌ ًّ ِ ِمْن َوِل َ لَهُ ُمْلُن السهَماَواِت َواْْلَْرِض َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن َّللاه ({ ]البمرة : 9ٍٓٔر )}أَلَْم تَْعلَْم أَنه َّللاه
ٔٓ9] 

 التفسٌر:
واألرض؟ ٌفعل ما ٌشاء،  أنت وأمتن أن هللا تعالى هو المالن المتصرؾ فً السموات -أٌها النبً-أما علمَت 

وٌحكم ما ٌرٌد، وٌؤمر عباده وٌنهاهم كٌفما شاء، وعلٌهم الطاعة والمَبول. ولٌعلم من عصى أن لٌس ألحد من 
ٍ ٌتوالهم، وال نصٌر ٌمنعهم من عذاب هللا. ًّ  دون هللا من ول

َ لَهُ ُمْلُن السََّماَواِت َواأْلَ     [، ألم تعلم ٌا دمحم، " أن هللا وحده الذي له 7ْٓٔرِض{]البمرة:لوله تعالى: }أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ ّللاَّ
 .(ٔ)ملن السموات"

                                                           
 .ٖٔ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
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 .(ٔ)لال الصابونً:" أي ألم تعلم أن هللا هو المالن المتصرؾ فً شبون الخلك ٌحكم بما شاء وٌؤمر بما شاء؟"   
ادة.. والخطاب للنبً صلى هللا لال المرطبً: أي "باإلٌجاد واالختراع، والملن والسلطان، ونفوذ األمر واإلر   

 .(ٕ)علٌه وسلم والمراد أمته"
لال الواحدي:أي" أنه ٌملن السماوات واألرض ومن فٌهن، وهو أعلم بوجه الصبلح فٌما ٌتعبدهم به من ناسخ    

 .(ٖ)ومنسوخ"
جمٌع لال الشوكانً: "أي  له التصرؾ فً السموات واألرض باإلٌجاد، واالختراع، ونفوذ األمر فً   

مخلولاته، فهو أعلم بمصالح عباده، وما فٌه النفع لهم من أحكامه التً تعبدهم بها، وشرعها لهم، ولد ٌختلؾ 
 .(ٗ)ذلن باختبلؾ األحوال، واألزمنة، واألشخاص"

لال ابن عثٌمٌن:" أي أن هللا وحده الذي له ملن السموات، واألرض: ملن األعٌان، واألوصاؾ، والتدبٌر؛    
لسموات، واألرض، وأوصافها ملن هلل؛ و"التدبٌر" ٌعنً أنه تعالى ٌملن التدبٌر فٌها كما ٌشاء: ال فؤعٌان ا

 .(٘)معارض له، وال ممانع"
لال المراؼً:  فاّلِّل تعالى "له ملن السموات واألرض وهما تحت لبضته والعباد أهل مملكته   

ا شاء من األحكام، وٌمرر ما شاء منها بحسب ما وطاعته، علٌهم السمع والطاعة ألمره ونهٌه، فله أن ٌنسخ م
 .(ٙ)ٌرى من الفابدة"

لال أبو السعود:" ألم تعلَم أَنَّ هللا له السلطان الماهر واالستٌبلء الباهر المستلزمان للمدرة التامة على   
ره وال معمَِّب لُحكمه التصرؾ الكلً فٌهما إٌجاداً وإعداماً وأمراً ونهٌاً حسبما تمتضٌِه مشٌبتُه ال ُمعاِرَض ألم

 .(7)فَْمن هذا شؤنُه كٌؾ ٌخُرج عن لدرته شا من األشٌاء"
لال اآللوسً:" فٌكون الكبلم على هذا كالدلٌل لما لبله فً إفادة البٌان، فٌكون منزال منزلة عطؾ   

ستشهاد على البٌان من متبوعه فً إفادة اإلٌضاح، فلذا ترن العطؾ وجّوز أن ٌكون تكرٌرا لؤلول وإعادة لبل
 .(8)ما ذكر"

وخص ّ}السَّماواِت َواأْلَْرِض{ بالملن، لكونهما من أعظم المخلولات الظاهرة، وألن كل مخلوق ال   
ٌخلو عن أن ٌكون فً إحدى هاتٌن الجهتٌن فكان فً االستٌبلء علٌهما إشارة إلى االستٌبلء على ما اشتمبل 

 .(9)علٌه
ة: تمام المدرة واستحكامها.. ومعنى اآلٌة: إِن ّللاَّ ٌَْملن السََّماَوات لال الزجاج:" ومعنى)الملن( فً اللؽ 

 .(ٓٔ)واألرض ومن فٌهن فهو أعلم بوجه الصبلح فٌما ٌتعبدهم به، من ناسخ ومنسوخ ومترون وؼٌره"
 وفً تكرار لوله:}ألم تعلم{، وترن العطؾ، على األول، وجهان: 

 .(ٔٔ)لدرتِِه تعالَى على جمٌع األشٌاء"احدهما:أنه "تمرٌٌر مستمل لبلستشهاد على 
لال الراؼب: "إنه ال جعل حكم الثانً كالعلة لؤلول، أخرجه مخرج األول ، فكؤنه لٌل : هو على كل شً 

 .(ٔ)لدٌر، ألن له ملن السماوات واألرض"

                                                           
 .7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .9ٙ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .ٖٕ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط:ٖ)
 .7ٕٔ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر: ٗ)
 .ٖٔ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 89ٔ/ ٔ(تفسٌر المراؼً:ٙ)
 .ٖٖ٘/ٔ. ونمله بتمامه اآللوسً فً روح المعانً: ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:7)
 .ٖٖ٘/ٔ( روح المعانً:8)
 .ٖٖ٘/ٔ(انظر: روح المعانً:9)
 .9ٔٔ/ٔ( معانً المرآن: ٓٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٔٔ)



ٔٓٗ 
 

د وإشعاراً والثانً: ولٌل:" وإنما لم ٌعَطْؾ أن مع ما فً حٌزها على ما سبك من مثلها روما لزٌادة التؤكٌ
 .(ٕ)باستمبلل العلم بكَل منهما وكفاٌتِه فً الولوؾ على ما هو الممصوُد "

ٍ َواَل نَِصٌٍر{]البمرة:    ًّ ِ ِمْن َوِل ًٌّ ٌرعى شبونكم أو 7ٓٔلوله تعالى:} َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن ّللاَّ [، " أي: ما لكم ول
 .(ٖ)ناصر ٌنصركم ؼٌر هللا تعالى فهو نعم الناصر والمعٌن"

 .(ٗ)لال الواحدي:" تحذٌر العباد من عذابه، إذ ال مانع منه"   
لال البٌضاوي:" وإنما هو الذي ٌملن أموركم وٌجرٌها على ما ٌصلحكم، والفرق بٌن الولً والنصٌر. أن  

 .(٘)الولً لد ٌضعؾ عن النصرة، والنصٌر لد ٌكون أجنبٌاً عن المنصور فٌكون بٌنهما عموم من وجه"
اؼً:" أي ناصركم ومعٌنكم هو ّللّا وحده فبل تبالوا بمن ٌنكر النسخ أو ٌعٌبكم به ، ولٌس فً لال المر 

 .(ٙ)استطاعته أن ٌلحك بكم أذى"
ًّ لهم ؼٌره، وال نصٌر سواه، فعلٌهم أن ٌتلموه بالمبول،    لال الشوكانً:"وهذا صنع من ال ول

 .(7)واالمتثال، والتعظٌم، واإلجبلل"
ٍ{: لرٌب وصدٌك، ولٌل : من وال وهو المٌم باألمور، }َوال نَِصٌٍر{، أي: لال البؽوي:" }مِ    ًّ ْن َوِل

 .(8)ناصر ٌمنعكم من العذاب"
لال الراؼب:" الولً: ٌمال تارة لمن له مواالة نسبٌة أو خلؾ ، وتارة لمن له والٌة سلطانٌة ، وإنما   

فن الولً من النصرة بؤن ٌكون ضعٌفاً ، والنصٌر ذكر )الولً والنصٌر(، وهما متماربان بالعنؾ ، ألنه لد ٌن
 .(9)من الوالٌة بؤن ٌكون عن المنصور أجنبٌاً"

لال اآللوسً:"والولً: المالن، والنصٌر: المعٌن، والفرق بٌنهما أن المالن لد ال ٌمدر على النصرة أو لد ٌمدر  
 .(ٓٔ)بل ٌكون أجنبٌا" -وال ٌفعل، والمعٌن لد ٌكون مالكا ولد ال ٌكون

د  بما تعلك به من العلم على تعلُّك إرادتِه تعالى بما ذُكر من اإلتٌان بما هو خٌٌر من المنسوخ أو بمثله فإن مجرَّ
لدرته تعالى على ذلن ال ٌستدعً حصولَه اْلبتة وإنما الذي ٌستدعٌه كونُه تعالى مع ذلن ولٌاً ونصٌراً لهم فمن 

ُض أمَره إلٌه علم أنه تعالى ولٌُّه ونصٌُره على االستمبل ً أنه ال ٌفعل به إال ما هو خٌر له فٌفّوِ ل ٌعلم لطعا
 .(ٔٔ)تعالى وال ٌخُطر بباله رٌبةٌ فً أمر النسخ وؼٌِره أصبلً "

، وناسب الجمع هنا، ألن المنفً (ٕٔ)لال أبو حٌان: "انتمل من ضمٌر اإلفراد فً الخطاب إلى ضمٌر الجماعة   
، فناسب كون المنفً عنه ٌكون عاماً أٌضاً، كان المعنى : وما لكل فرد بدخول من علٌه صار نصاً فً العموم

ًّ َوالَ نَِصٌر{،...ولما كانت الجملتان األولٌان للتمرٌر، وهو إٌجاب من حٌث المعنى،  منكم فرد فرد}ِمن َوِل
لطانه واستٌبلبه، ناسب أن تكون الجملة الثالثة نفٌاً للولً والناصر، أي أن األشٌاء التً هً تحت لدرة هللا وس

 .(ٖٔ)فاهلل تعالى ال ٌحجزه عما ٌرٌد بها شًء، وال مؽالب له تعالى فٌما ٌرٌد" 

                                                                                                                                                                                             
 .89ٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
 .ٖٖ٘/ٔ، والكبلم بتمامه فً روح المعانً: ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٕ)
 .7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٖٕ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط:ٗ)
 .ٓٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 .89ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 .7ٕٔ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر: 7)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 8)
 .88ٕ/ٔاألصفهانً: ( تفسٌر الراؼب 9)
 .ٗٗٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر أبً السعود:ٖٖ٘/ٔ( روح المعانً: ٓٔ)
 .ٖٖ٘/ٔ، ونمله بتمامه  اآللوسً فً روح المعانً: ٗٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٔٔ)
 ( ضمٌر اإلفراد فً: }أَلَْم تَْعلَْم{، إلى ضمٌر الجماعة فً: }َوَما لَكُْم{.ٕٔ)
 .٘ٔ٘/ٔ( تفسٌر البحر المحٌط: ٖٔ)
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وإن لٌل: أو لم ٌكن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌعلم أن هللا على كل شًء لدٌر، وأنه له ملن السموات واألرض، حتى لٌل    
 : (ٔ)له ذلن ؟ لٌل : عن هذا ثبلثة أجوبة

 ن لوله: }ألم تعلم{، بمعنى: أعلمت .أحدها : أ
والثانً : أنه خارج مخرج التمرٌر ، ال مخرج االستفهام . كما لال هللا تعالى}َوإِْذ لَاَل : هللاُ ٌَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌَم 

ٌِْن ِمن ُدوِن هللاِ{ ] المابدة :  ًَ إِلَه التمرٌر ال مخرج [، خرج مخرج  ٙٔٔأَنَت لُْلَت ِلْلنَّاِس اتَِّخذُونًِ َوأُّمِ
 االستفهام .

ٍ -ملسو هيلع هللا ىلص -والثالث : أن هذا الخطاب للنبً  ًّ ْن ُدوِن هللاِ ِمن َوِل ، والمراد به أمته ، أال تراه لال بعد ذلن }َوَما لَُكم ّمِ
 .(ٕ)خطاب أمته" َوالَ نَِصٌٍر{، فإن "جمع الضمٌر فً }لَُكْم{، دال على أن المراد بخطاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص

، وذلن كمول (ٖ)واأللرب: أن الكبلم لد أخرج الكبلم مخرج التمرٌر" لكونه أبلػ فً حكم الخطابة"  
 : (ٗ)جرٌر

 أَلَْستم خٌر من ركب المطاٌا      وأندى العالمٌن بطون راح
 أي: أنتم كذلن.

نظٌر ذلن لول الكمٌت بن زٌد فً مدح رسول ، والمراد به أمته، و-ملسو هيلع هللا ىلص -كما أن هذا الخطاب للنبً   
 :(٘)هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 إلى السراج المنٌر أحمد، ال        ٌَْعِدلنً رؼبة وال رهب
ًّ العٌوُن وارتمبوا   عنه إلى ؼٌره ولو رفع النـ       اس إل
 ولٌل : أفرطَت! بل لصدُت ولو    عنفنً المابلون أو ثَلَبُوا

جاج واللَجب    لج بتفضٌلن اللسان، ولو       أكثر فٌن الّضِ
 أنت المصفً المحض المهذب فً النـ   سبة، إن نص لوَمن النسب  
 فؤخرج كبلمه على وجه الخطاب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص، وهو لاصد بذلن أهل بٌته.   

 :(ٙ)وكما لال جمٌل بن معمر
 دعتهم دواع من هوى ومنادح  أال إن جٌرانً العشٌة رابح         

فً ابتدابه  -فمال : " أال إن جٌرانً العشٌة " فابتدأ الخبر عن جماعة جٌرانه، ثم لال : " رابح"، ألن لصده    
 :(7)الخبر عن واحد منهم دون جماعتهم، وكما لال جمٌل أٌضا فً كلمته األخرى -ما ابتدأ به من كبلمه 

 لتٌبل بكى من حب لاتله لبلً    خلٌلً فٌما عشتما، هل رأٌتما   
 وهو ٌرٌد لاتلته، ألنه إنما ٌصؾ امرأة، فكنى باسم الرجل عنها، وهو ٌعنٌها.   
َ لَهُ ُمْلُن السََّماَواتِ      ٍء لَِدٌٌر{}أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ ّللاَّ ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش ن َواأْلَْرِض{، وإن كا فكذلن لوله:}أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ ّللاَّ

ظاهر الكبلم على وجه الخطاب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص، فإنه ممصود به لصد أصحابه. وذلن بٌن بداللة لوله:}َوَما لَُكْم ِمْن 
ٍ َواَل نَِصٌٍر{}أَْم تُِرٌُدوَن أَْن تَْسؤَلُوا َرُسولَُكْم َكَما ُسبَِل ُموَسى ِمْن لَْبُل{ اآلٌات ًّ ِ ِمْن َوِل  -دها الثبلث بع ُدوِن ّللاَّ

 . (8)على أن ذلن كذلن

                                                           
 .7ٕٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .9٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .89ٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖ)
 .ٖٖٙ/ ٕ، وانظر ٖٖٔ/ ٕ، والمعجم المفصل: 98ٕ/ ٓٔ، وانظر: المجموع شرح المهذب:8٘( دٌوانه: ٗ)
 . 7ٔٔ - 7ٓٔ:  ٘، والحٌوان للجاحظ  ٖٗ(الهاشمٌات : ٘)
من شعر جمٌل ، وال فٌما جمعته منه . والمنادح : الببلد الواسعة البعٌدة . كؤنهما جمع مندوحة ، حذفت ٌاإه .  (لم أجد البٌت فٌما طبعٙ)

ن ولال تمٌم بن أبً بن ممبل . وإنً إذا ملت ركابً مناخها ... ركبت ، ولم تعجز على المنادح وربما حسن أن ٌمال : إنه جمع ال واحد له م
 واحد من ذلن ندح وجمعه أنداح : وهو ما اتسع من األرض .لفظه ، كمحاسن مشابه ، وال

 ، وهً لصٌدة من جٌد شعر جمٌل . ٓٗٔ:  7،  7ٔٔ:  ٔ، واألؼانً  7ٗ:  ٕ(األمالً 7)
 .87ٗ-8ٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 8)
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بموله : }ألم تعلم{، وإن كان الخطاب له ولؽٌره، لذكره العلم وال أحد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الراؼب:" وإنما خص النبً    
، أو لد ولؾ من أسرار ملكوت السموات واألرض على ما لم ٌولؾ  -علٌه السبلم -من البشر أعلم بذلن منه

 .(ٔ)علٌه ؼٌره"
ِ{]البمرة:     : (ٕ)[، فإنه سوى هللا، وبعد هللا، ومنه لول أمٌة بن أبً الصلت7ٓٔولوله تعالى:}ِمْن ُدوِن ّللاَّ

 ٌا نفس مالن دون هللا من والً     وما على حدثان الدهر من بالً
 .(ٖ)ٌرٌد : مالن سوى هللا وبعد هللا من ٌمٌن المكاره

ً للكفار التضى وعٌدا أي ألولً وناصر لال الراؼب:" ولوله : }َوَما لَُكْم مِ   { ِإذا تصور خطابا ْن ُدوِن ّللاَّ
 ٌحمٌكم عنه نحو لوله تعالً.

ً لهم أي ال تعتدوا بمن ٌوالٌكم وٌنصركم  }إِنَُّكْم ِمنَّا اَل تُْنَصُروَن{ إدا تصور خطابة للمإمنٌن التضى تسكٌنا
هُ{ ، وإذا اعتبر بهما فالمعنٌان فٌهما موجودان أي ال تعتمدوا أن لكم سواه ، كموله : }َضلَّ َمْن تَْدُعوَن إاِلَّ إٌَِّا

ً إذا لم ٌكن هللا ولٌكم تنبٌها أنه تعالً هو الذي ال ٌمكن تصور ولً وناصر مع تصور ارتفاعه  ولٌاً وناصرا
 .(ٗ)عز وجل"

الرفع عطفا على الموضع، ولراءة الجماعة )َواَل نَِصٌٍر( بالخفض عطفا على )ولً( وٌجوز )َواَل نصٌُر( ب   
 .(٘)ألن المعنى ما لكم من دون هللا ولً وال نصٌر

التمرٌر على الوصفٌن اللذٌن بهما كمال التصرؾ، وهما : المدرة  (ٙ)لال أبو حٌان:"وتضمنت هاتان الجملتان   
واالستٌبلء، ألن الشخص لد ٌكون لادراً، بمعنى أن له استطاعة على فعل شًء، لكنه لٌس له استٌبلء على 
ذلن الشًء، فٌنفذ فٌه ما ٌستطٌع أن ٌفعل، فإذا اجتمعت االستطاعة وعدم المانعٌة، كمل بذلن التصرؾ مع 

 .(7)دة، وبدأ بالتمرٌر على وصؾ المدرة، ألنه آكد من وصؾ االستٌبلء والسلطان"اإلرا
 :الفوابد

من فوابد اآلٌة: تمرٌر عموم ملن هللا؛ لموله تعالى: } ألم تعلم أن هللا له ملن السموات واألرض {؛ وال ٌرد  ٔ.
[ ؛ فإن هذه اإلضافة ٖ]النساء:  على هذا إضافة الملن لئلنسان، كما فً لوله تعالى: }أو ما ملكت أٌمانكم{

لٌست على سبٌل اإلطبلق؛ ألن ملن اإلنسان لؤلشٌاء ملن محدود، ونالص، ولاصر؛ محدود من حٌن استٌبلبه 
علٌه إلى أن ٌخرج عن ملكه ببٌع، أو هبة، أو موت، أو ؼٌر ذلن؛ كذلن هو نالص: فهو ال ٌملن التصرؾ 

شرعاً؛ ولهذا لو أراد أن ٌحرق ملكه لم ٌملن ذلن؛ كذلن أٌضاً ملن  فٌه كما ٌشاء؛ بل تصرفه ممٌد بما ٌباح له
 اإلنسان لاصر؛ فهو ال ٌملن إال ما تحت ٌده؛ فبل ٌشمل ملن اآلخرٌن..

ومن فوابد اآلٌة: اختصاص ملن السموات، واألرض باهلل؛ وهذا مؤخوذ من تمدٌم الخبر، حٌث إن تمدٌم  ٕ.
 } له ملن السموات واألرض {..الخبر ٌدل على الحصر؛ لموله تعالى: 

ومنها: أن من ملن هللا أنه ٌنسخ ما ٌشاء، وٌثبت؛ فكؤن لوله تعالى: } ألم تعلم أن هللا له ملن السموات  ٖ.
 ..واألرض { تعلٌل لموله تعالى: } ما ننسخ من آٌة {؛ فالمالن للسموات واألرض ٌتصرؾ فٌهما كما شاء

  راد هللا به سوءاً؛ لموله تعالى: } وما لكم من دون هللا من ولً وال نصٌر{.ومنها: أنه ال أحد ٌدفع عن أحد أ ٗ.

 ومنها: أنه ٌجب على المرء أن ٌلجؤ إلى ربه فً طلب الوالٌة، والنصر.. ٘.

                                                           
 .89ٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
 . ومثله لول ابن أحمر :  ٖٗ(دٌوانه : ٕ)

 أهل سابمة      وما لهم دونها حرث وال ُؼررإن نحن إال أناس 
 ٌرٌد : لٌس لنا مال سوى السابمة ، فلٌس لنا زرع وال خٌل .

 .89ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .89ٕ-88ٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٗ)
 .9ٙ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٘)
َ لَهُ ُمْلُن السََّماَواتِ ٙ) ٍ َواَل نَِصٌٍر(. ( أي: )أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ ّللاَّ ًّ ِ ِمْن َوِل  َواأْلَْرِض( َو)َما لَُكْم ِمْن ُدوِن ّللاَّ
 .٘ٔ٘/ٔ( تفسٌر البحر المحٌط: 7)



ٔٓ7 
 

[ ، وٌمول تعالى: ٕٙفإذا لال لابل: إن هللا سبحانه وتعالى ٌمول: }هو الذي أٌدن بنصره وبالمإمنٌن{ ]األنفال: 
 ..[ ؛ فؤثبت نصراً لؽٌر هللآٗه فمد نصره هللا{ ]التوبة: }إال تنصرو

فالجواب: أن إثبات النصر لؽٌر هللا إثبات للسبب فمط؛ ولٌس نصراً مستمبلً؛ والنصر المستمل من عند هللا؛ أما 
 ..انتصار بعضنا ببعض فإنه من باب األخذ باألسباب؛ ولٌس على وجه االستمبلل

ومن فوابد اآلٌة: أن ما ٌرٌده اإلنسان فهو إما جلب منفعة ٌحتاج إلى ولً ٌجلبها له؛ وإما دفع مضرة  ٙ.
 ..ٌحتاج إلى نصٌر ٌدفعها عنه

 المرآن
ٌَماِن فَمَدْ  ِل اْلُكْفَر بِاْْلِ َضله َسَواَء السهبٌِِل  }أَْم تُِرٌُدوَن أَْن تَْسأَلُوا َرُسولَُكْم َكَما ُسئَِل ُموَسى ِمْن لَْبُل َوَمْن ٌَتَبَده

 [9ٓٔ({ ]البمرة : 9ٓٔ)
 التفسٌر:

أن تطلبوا من رسولكم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أشٌاء بمصد العناد والمكابرة، كما ُطِلَب مثل ذلن من  -أٌها الناس -بل أترٌدون
 هل والضَّبلل.موسى. علموا أن من ٌختر الكفر وٌترن اإلٌمان فمد خرج عن صراط هللا المستمٌم إلى الج

 :(ٔ)اختلؾ أهل التؤوٌل فً السبب الذي من أجله أنزلت هذه اآلٌة، على ألوال   
أحدها: لال ابن عباس : "لال رافع بن حرٌملة ووهب بن زٌد لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ابتنا بكتاب تنزله علٌنا من 

فً ذلن من لولهما:}أَْم تُِرٌُدوَن أَْن تَْسؤَلُوا َرُسولَُكْم السماء نمرإه ، وفجر لنا أنهارا نتبعن ونصدلن! فؤنزل هللا 
 .(ٕ)َكَما ُسبَِل ُموَسى ِمْن لَْبُل{، اآلٌة

والثانً: أخرج الطبري وابن أبً حاتم، عن السدي : "}أَْم تُِرٌُدوَن أَْن تَْسؤَلُوا َرُسولَُكْم َكَما ُسبَِل ُموَسى ِمْن 
مثل  (ٗ). وروي عن لتادة(ٖ)لت العرب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌؤتٌهم باهلل فٌروه جهرة"لَْبُل{، أن ٌرٌهم هللا جهرة. فسؤ

 ذلن.
والثالث: لال مجاهد:" سؤلت لرٌش دمحما أن ٌجعل لهم الصفا ذهبا ، فمال : " نعم! وهو لكم كالمابدة لبنً 

ؤلوا رسولكم كما سبل موسى من لبل{، أن إسرابٌل إن كفرتم! فؤبوا ورجعوا ، فؤنزل هللا : }أم ترٌدون أن تس
 نحو ذلن. (ٙ). وذكر الواحدي عن ابن عباس(٘)ٌرٌهم هللا جهرة"

والرابع: لال ابن حجر: "وحكى ابن ظفر أنه لٌل: إنها نزلت فً من لال من المسلمٌن لما رأوا شجرة ٌمال لها 
كمول لوم موسى }اْجعَْل لَنَا إِلًَها َكَما لَُهْم ذات أنواط فمالوا ٌا رسول هللا: اجعل لنا ذات أنواط. فمال: هذا 

[، لال ابن ظفر: ألن التبرن بالشجر واتخاذها عٌدا ٌستدرج من ٌجًء بعدهم إلى 8ٙٔآِلَهة{]األعراؾ:
 .(7)عبادتها"

                                                           
 .9ٔٗ -89ٗ/ ٕ، وتفسٌر الطبري: ٖ٘-ٖٗ( انظر: أسباب النزول للواحدي: ٔ)
 .97ٔ:  ٕم ، وانظر: سٌرة ابن هشإٕٓ/ٔ(:ص7ٗٓٔ، وابن أبً حاتم)9ٓٗ-89ٗ/ٕ(:ص777ٔ(أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٖٕٓ/ٔ(:ص77ٓٔ، وابن أبً حاتم)9ٓٗ/ٕ(:ص778ٔ( تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٕٓ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:9ٓٗ/ٕ(:ص779ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٕٓ/ٔ(:ص7٘ٓٔ، وابن أبً حاتم)9ٔٗ-9ٓٗ/ٕ(:ص78ٕٔ(، و)78ٓٔ(، وانظر: )78ٔٔ(أخرجه الطبري)٘)
وفٌه:" لال ابن عباس نزلت هذه اآلٌة فً عبد هللا بن أبً أمٌة ورهط من لرٌش، لالوا: ٌا دمحم اجعل لنا . ٖٗ( انظر: أسباب النزول: ٙ)

 الصفا ذهبا، ووسع لنا أرض مكة، وفجر األنهار خبللها تفجٌرا نإمن بن، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة".
 .ٖٖ٘/ٔ( العجاب فً بٌان األسباب: 7)

 د إلٌه فً سبب النزول؟للت: ومثل هذا ال ٌصلح أن ٌستن
إذ لم أجد ذكرا عن هذا السبب فً: تفسٌر مماتل والطبري وابن أبً حاتم والسمرلندي والماوردي والزمخشري وابن عطٌة وابن الجوزي، 

 والمرطبً والخازن وابن كثٌر والسٌوطً ورشٌد رضا وسعٌد حوى.
" بزٌادة منها أن ذلن فً ؼزوة خٌبر، ولم ٖ٘٘/ ٔذكره اآللوسً "" مثل ما هنا وٖٙٗ/ ٔ" وأبو حٌان "ٕٗ٘/ ٖولد  ذكره الرازي "

 ٌنسبوه إلى لابل معٌن، والثبلثة بعد ابن ظفر.
"، والترمذي فً "السنن" "كتاب الفتن 8ٕٔ"/ ٘" وأحمد بن حنبل ٕٗٗ/ ٕكما فً "السٌرة" البن هشام "ق-وهذا الحدٌث ٌروٌه ابن إسحاق 

" أربعتهم ٙٔ٘٘ٔ" "ٕٔٔ/ ٔٔكتاب التفسٌر كما فً "تحفة األشراؾ" " -والنسابً فً "الكبرى"-" ولال: حسن صحٌح ٕٕٖ-ٕٖٔ/ ٖ"
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والخامس: لال أبو العالٌة: "لال رجل : ٌا رسول هللا ، لو كانت كفاراتنا كفارات بنً إسرابٌل! فمال النبً 
 : " اللهم ال نبؽٌها! ما أعطاكم هللا خٌر مما أعطى بنً إسرابٌل ، كانت بنو إسرابٌل إذا فعل أحدهم الخطٌبة ملسو هيلع هللا ىلص

وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها ، فإن كفرها كانت له خزٌا فً الدنٌا ، وإن لم ٌكفرها كانت له خزٌا فً 
َ  اآلخرة ، ولد أعطاكم هللا خٌرا مما أعطى بنً إسرابٌل ، لال :}َوَمْن ٌَْعَمْل ُسوًءا أَْو ٌَْظِلْم نَْفَسهُ ثُمَّ ٌَْستَْؽِفِر ّللاَّ

َ َؼفُوًرا َرِحًٌما{ ]النساء :  [. لال : ولال:" الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ، كفارات لما ٌَِٓٔٔجِد ّللاَّ
حسنة ، فإن عملها كتبت له عشر أمثالها ، وال ٌهلن . ولال : " من هم بحسنة فلم ٌعملها كتبت له (ٔ)بٌنهن "

 .(ٖ)، فؤنزل هللا : }أَْم تُِرٌُدوَن أَْن تَْسؤَلُوا َرُسولَُكْم َكَما ُسبَِل ُموَسى ِمْن لَْبُل{"(ٕ)على هللا إال هالن "
لوي عن أبً بسند  (ٗ)لال ابن حجر: " وأولى بؤن ٌكون سببا لنزول هذه اآلٌة وهو ما أخرجه ابن أبً حاتم   

 ، ثم ذكر الخبر.(٘)العالٌة"
لال اإلمام ابن كثٌر: "نهى هللا تعالى فً هذه اآلٌة الكرٌمة ، عن كثرة سإال النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن األشٌاء لبل كونها ،    

ْم تَُسْإُكْم َوإِْن تَْسؤَلُوا َعْنَها ِحٌَن ٌُنزُل اْلمُْرآُن كما لال تعالى : } ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ال تَْسؤَلُوا َعْن أَْشٌَاَء إِْن تُْبَد لَكُ 
[ أي : وإن تسؤلوا عن تفصٌلها بعد نزولها تبٌن لكم ، وال تسؤلوا عن الشًء لبل كونه ٔٓٔتُْبَد لَُكْم { ]المابدة : 

ا من سؤل عن شًء ؛ فلعله أن ٌحرم من أجل تلن المسؤلة، ولهذا جاء فً الصحٌح : "إن أعظم المسلمٌن ُجْرمً 
، ولما ُسبِل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن الرجل ٌجد مع امرأته رجبل فإن تكلم تكلم (ٙ)لم ٌحرم ، فحرم من أجل مسؤلته"

بؤمر عظٌم ، وإن سكَت سكَت على مثل ذلن ؛ فكره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المسابل وعابها، ثم أنزل هللا حكم 
ولهذا ثبت فً الصحٌحٌن من حدٌث المؽٌرة بن شعبة : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌنهى عن لٌل ولال  ،(7)المبلعنة

وفً صحٌح مسلم : "ذرونً ما تركتكم ، فإنما هلن من لبلكم بكثرة  ،(8)، وكثرة السإال ، وإضاعة المال
، (9)ا استطعتم ، وإن نهٌتكم عن شًء فاجتنبوه"سإالهم واختبلفهم على أنبٌابهم ، فإذا أمرتكم بؤمر فؤتوا منه م

وهذا إنما لاله بعد ما أخبرهم أن هللا كتب علٌهم الحج. فمال رجل : أُكل عام ٌا رسول هللا ؟ فسكت عنه رسول 
ثم لال : "ذرونً ما  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثبلثًا. ثم لال ، علٌه السبلم : "ال ولو للت : نعم لوَجبَْت ، ولو َوَجبَْت لما استطعتم".

تركتكم" الحدٌث. وهكذا لال أنس بن مالن : نُهٌنا أن نسؤل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن شًء ، فكان ٌعجبنا أن ٌؤتً 
 .(ٓٔ)الرجل من أهل البادٌة فٌسؤله ونحن نسمع

                                                                                                                                                                                             
ن لال: وكان عن الزهري عن سنان بن أبً سنان الدإلً ثم الجندعً عن أبً والد اللٌثً "أنهم خرجوا عن مكة مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى حنٌ

ها أسلحتهم ٌمال لها "ذات أنواط" لال: "فمررنا بسدرة خضراء عظٌمة. لال: فملنا: ٌا رسول هللا للكفار سدرة ٌعكفون عندها، وٌعلمون ب
تَْجَهلُون{ َما لَُهْم آِلَهةٌ لَاَل إِنَُّكْم لَْوٌم اجعل لنا إلها ذات أنواط. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "للتم والذي نفسً بٌده، كما لال لوم موسى }اْجعَْل لَنَا إِلًَها كَ 

من األعراؾ[ : ورواه ابن أبً  8ٖٔإنها لسنن، لتركبن سنن من كان لبلكم سنة سنة". واللفظ ألحمد لال ابن كثٌر فً تفسٌر هذه اآلٌة ]
نزول  -كما هو واضح-حاتم من حدٌث كثٌر بن عبد هللا بن عمرو بن عوؾ المزنً عن أبٌه عن جده مرفوًعا ولم ٌذكر فً هذا الحدٌث 

 آٌة.
 .9ٔٗ/ٔ(:صٕٗٔ، والترمً)9ٕٓ/ٔ(:صٖٖٕ( صحٌح مسلم)ٔ)
 .ٕٙٔٔ/ٕٔ(:7ٕٙٓٔ، والمعجم الكبٌر)ٗٔٗ/ٕ(:ص78ٕٙ، وسنن الدارمً)8ٔٔ/ٔ(:صٖٔٔ( صحٌح مسلم)ٕ)
، وهذا حدٌث مرسل ، من مراسٌل أبً العالٌة . ولد نمله ابن ٖٕٓ/ٔ(:ص7ٙٓٔ، وابن أبً حاتم)9ٔٗ/ٕ(:ص78ٖٔ( أخرجه الطبري)ٖ)

، ونسبه للطبري وابن أبً حاتم . وأبو العالٌة الرٌاحً : ثمة من كبار التابعٌن ،  7ٓٔ:  ٔ، عن الطبري . ونمله السٌوطً  79ٕ:  ٔكثٌر 
، واإلصابة  8٘ - 8ٔ/ ٔ/ 7، وابن سعد  9ٓٔ، والصؽٌر :  98ٕ/ٔ/ٕ. ونزٌد هنا أنه مترجم فً التهذٌب والكبٌر  8ٗٔكما للنا فً : 

 هو فً اإلسناد المتصل ، أما المرسل والمنمطع ، فبل حجة فٌهما . -كؽٌره من التابعٌن فمن بعدهم  -جاج بحدٌثه . ولكن االحت ٕٕٔ:  ٕ
 . وهو حدٌث مرسل كما سبك.9ٔٗ/ٕ(:ص78ٖٔ، وأخرجه الطبري)ٖٕٓ/ٔ(:ص7ٙٓٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 . ٕٖ٘/ٔ( العجاب فً بٌان األسباب: ٘)
 ( من حدٌث سعد بن أبً ولاص رضً هللا عنه.8ٖٕ٘( وصحٌح مسلم برلم )7ٕ89)"( صحٌح البخاري برلم ٙ)
 ( من حدٌث سهل بن سعد رضً هللا عنه.9ٕٗٔ( ومسلم فً صحٌحه برلم )9ٕ٘٘،  8ٖٓ٘(رواه البخاري فً صحٌحه برلم )7)
 (.9ٖ٘( وصحٌح مسلم برلم )77ٗٔ(صحٌح البخاري برلم )8)
 أبً هرٌرة رضً هللا عنه.( من حدٌث 7ٖٖٔ(صحٌح مسلم برلم )9)
 (.ٕٔ(رواه مسلم فً صحٌحه برلم )ٓٔ)
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ًَّ السنة أرٌد وأخرج الحافظ أبو ٌعلى الموصلً فً مسنده : عن البراء بن عازب ، لال : "إن كان لٌؤ    تً علَ
أن أسؤل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن شًء فؤتهٌب منه ، وإن كنا لنتمنى األعراب، ولال البزار : حدثنا دمحم بن المثنى ، 
حدثنا ابن فضٌل ، عن عطاء بن السابب ، عن سعٌد بن جبٌر ، عن ابن عباس ، لال : ما رأٌت لوما خٌرا 

ٌِْسِر { من أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ، ما سؤلوه إال عن ثْنتًَ عشرة مسؤلة ، كلها فً المرآن : } ٌَْسؤَلُونََن َعِن اْلَخْمِر َواْلَم
[ ، و } َوٌَْسؤَلُونََن َعِن اْلٌَتَاَمى { ]البمرة : 7ٕٔ[ ، و } ٌَْسؤَلُونََن َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم { ]البمرة : 9ٕٔ]البمرة : 

 "(ٔ)وأشباهه"[ ٌعنً : هذا ٕٕٓ
}ٌَْسؤَلَُن أَْهُل اْلِكتَاِب  ، كما لال تعالى:(ٕ)فٌمكن المول بؤن األسبلة المنهٌة عنها هً أسبلة التعنت واالعتراض   

َ َجهْ  ٌِْهْم ِكتَابًا ِمَن السََّماِء فَمَْد َسؤَلُوا ُموَسى أَْكبََر ِمْن َذِلَن فَمَالُوا أَِرنَا ّللاَّ َل َعلَ اِعمَةُ بُِظْلِمِهْم  َرةً أَْن تُنَّزِ فَؤََخَذتُْهُم الصَّ
ٌْنَا ُموَسى ُسْلَطانًا ُمبِ  [، ولال ٌٖ٘ٔنًا{ ]النساء : ثُمَّ اتََّخذُوا اْلِعْجَل ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلبٌَِّنَاُت فَعَفَْونَا َعْن َذِلَن َوآتَ

ُل اْلمُْرآُن تُْبَد لَُكْم تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَْسؤَلُوا َعْن أَ  ْشٌَاَء إِْن تُْبَد لَُكْم تَُسْإُكْم َوإِْن تَْسؤَلُوا َعْنَها ِحٌَن ٌُنَزَّ
ُ َؼفُوٌر َحِلٌٌم{ ]المابدة :  ُ َعْنَها َوّللاَّ [، فهذه ونحوها، هً المنهً عنها، وأما سإال االسترشاد َٔٓٔعفَا ّللاَّ

ٌِْهْم فَاْسؤَلُوا أَْهَل والتعلم، فهذا محمود لد أمر هللا به  كما لال تعالى }َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن إاِلَّ ِرَجااًل نُوِحً إِلَ
ْكِر إِْن ُكْنتُْم اَل تَْعلَُموَن{ ]النحل :  ٌِْسِر لُْل فٌِِهَما  [، وٌمررهم  علٌه، كما فً لولهٖٗالذِّ }ٌَْسؤَلُونََن َعِن اْلَخْمِر َواْلَم

ُ لَُكُم اآْلٌَاِت لَعَلَُّكْم َمنَافُِع ِللنَّاِس َوإِثُْمُهَما أَْكبَُر ِمْن نَْفِعِهَما َوٌَْسؤَلُونََن َماَذا ٌُْنِفمُوَن لُِل اْلعَْفَو َكذَِلَن ٌُبٌَِّ إِثٌْم َكبٌٌِر وَ  ُن ّللاَّ
ُ ٌَْعلَُم [ و }َوٌَْسؤَلُونََن َعِن اْلٌَتَاَمى لُْل إِْصبَلٌح لَُهْم 9ٕٔتَتَفَكَُّروَن{ ]البمرة :  ٌٌْر َوإِْن تَُخاِلُطوُهْم فَإِْخَوانُُكْم َوّللاَّ َخ

َ َعِزٌٌز َحِكٌٌم{ ]البمرة :  ُ أَلَْعنَتَُكْم إِنَّ ّللاَّ [، ونحو ذلن، ولما كانت المسابل ٕٕٓاْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلحِ َولَْو َشاَء ّللاَّ
أَْم تُِرٌُدوَن أَْن تَْسؤَلُوا َرُسولَُكْم َكَما ُسبَِل ُموَسى ِمْن المنهً عنها مذمومة، لد تصل بصاحبها إلى الكفر، لال: }

ٌَماِن فَمَْد َضلَّ َسَواَء السَّبٌِِل{ ]البمرة :   .(ٖ)[ 8ٓٔلَْبُل َوَمْن ٌَتَبَدَِّل اْلُكْفَر بِاإْلِ
[، "أي بل أترٌدون ٌا معشر 8ُٓٔل{]البمرة:لوله تعالى:}أَْم تُِرٌُدوَن أَْن تَْسبَلُوا َرُسولَُكْم َكما ُسبَِل ُموسى ِمْن لَبْ  

 .(ٗ)المإمنٌن أن تسؤلوا نبٌكم كما سؤل لوم موسى نبٌهم من لبل"
 :(٘)واختلؾ فً الخطاب فً اآلٌة الكرٌمة، على ألوال   

 أحدها: إنه للٌهود، وذلن حٌنما سؤلوا النبً  ملسو هيلع هللا ىلص آٌات ٌؤتً بها. 
 .(ٙ)اختاره الرازي

 [.9ٓإنه للمشركٌن؛ لموله تعالى: }ولالوا لن نإمن لن حتى تفجر لنا من األرض ٌنبوعاً{ ]اإلسراء: الثانً: 
 :(7)وهو لول األصم والجبابً وأبً مسلم، واستدلوا علٌه بوجوهوالثالث: إنه للمسلمٌن. 

 ك المإمنٌن.األول: أنه لال فً آخر اآلٌة: )ومن ٌتبدل الكفر باإلٌمان( وهذا الكبلم ال ٌصح إال فً ح
[ فكؤنه لال: ٗٓٔالثانً: أن لوله: }أم ترٌدون{ ٌمتضً معطوفا علٌه وهو لوله: }ال تمولوا راعنا{ ]البمرة: 

 ولولوا انظرنا واسمعوا فهل تفعلون ذلن كما أمرتم أم ترٌدون أن تسؤلوا رسولكم؟
                                                           

 ( من طرٌك عبد هللا بن عمر بن أبان ، عن دمحم بن فضٌل به مطوالً.ٗ٘ٗ/ٔٔ(ورواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر )ٔ)
ومعلوم أن طلب الدلٌل على الشًء ( ٌمول اإلمام الرازي: " اعلم أن السإال الذي ذكروه إن كان ذلن طلبا للمعجزات فمن أٌن أنه كفر؟ ٕ)

ة ال ٌكون كفرا، وإن كان ذلن طلبا لوجه الحكمة المفصلة فً نسخ األحكام، فهذا أٌضا ال ٌكون كفرا؛ فإن المبلبكة طلبوا الحكمة التفصٌلٌ
آلهة، وإن كانوا طلبوا المعجزات فً خلمة البشر ولم ٌكن ذلن كفرا، فلعل األولى حمل اآلٌة على أنهم طلبوا منه أن ٌجعل لهم إلها كما لهم 

 (.ٕٗٔ/ٖفإنهم ٌطلبونها على سبٌل التعنت واللجاج فلهذا كفروا بسبب هذا السإال".)انظر: تفسٌره: 
 .ٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر السعدي: ٖ)
 .7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .8٘ٔ/ٔ( هذا اختٌار الشٌخ ابن عثٌمٌن، انظر: تفسٌره: ٘)
ٌُْكْم َوأَْوفُوا بِ ٗٗٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٙ) ًَ الَّتًِ أَْنعَْمُت َعلَ عَْهِدي . واحتج بؤن:" هذه السورة من أول لوله: }ٌَا بَنًِ إِْسَرابٌَِل اْذُكُروا نِْعَمتِ

ًَ الَّتِ ٓٗأُوِؾ بِعَْهِدُكْم َوإٌَِّاَي فَاْرَهبُوِن{ ]البمرة :  ْلتُُكْم َعلَى اْلعَالَِمٌَن{ [ إلى لوله: }ٌَا بَنًِ إِْسَرابٌَِل اْذُكُروا نِْعَمتِ ٌُْكْم َوأَنًِّ فَضَّ ً أَْنعَْمُت َعلَ
[، حكاٌة عنهم ومحاجة معهم وألن اآلٌة مدنٌة وألنه جرى ذكر الٌهود وما جرى ذكر ؼٌرهم، وألن المإمن بالرسول ال ٌكاد 7ٗ]البمرة : 

 ٌسؤله فإذا سؤله كا متبدال كفرا باإلٌمان".
 .ٗٗٙ-ٖٗٙ/ٖ: ( انظر: مفاتٌح الؽٌب7)
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خٌر لهم فً البحث عنها لٌعلموها كما سؤل الٌهود الثالث: أن المسلمٌن كانوا ٌسؤلون دمحما ملسو هيلع هللا ىلص عن أمور ال 
 موسى علٌه السبلم ما لم ٌكن لهم فٌه خٌر عن البحث عنه.

الرابع: سؤل لوم من المسلمٌن أن ٌجعل لهم ذات أنواط كما كان للمشركٌن ذات أنواط، وهً شجرة كانوا 
 لهم إلها كما لهم آلهة.ٌعبدونها وٌعلمون علٌها المؤكول والمشروب، كما سؤلوا موسى أن ٌجعل 

بالٌهود  لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: " واآلٌة صالحة لؤللوال كلها؛ ألن دمحماً  ملسو هيلع هللا ىلص رسول للجمٌع؛ لكن تخصٌصها   
ٌبعده لوله تعالى: } كما سبل موسى من لبل {؛ فمعنى اآلٌة: أترٌدون أن توردوا األسبلة على رسولكم كما 

رد األسبلة على رسولها؛ وال شن أن االستفهام هنا ٌراد به اإلنكار على من ٌكثرون كان بنو إسرابٌل تو
 .(ٔ)السإال على النبً  ملسو هيلع هللا ىلص"

 :(ٕ)[، وذكروا وجوها8ٓٔ{]البمرة: واختلؾ أهل العربٌة فً معنى)أم( التً فً لوله :} أَْم تُِرٌُدونَ    
االستفهام، وتؤوٌل الكبلم : أترٌدون أن تسؤلوا رسولكم ؟. وهذا لول األول: أنها )متصلة( عدٌلة )األلؾ(بمعنى 

 بعض البصرٌٌن.
لال الحافظ ابن كثٌر: "هً على بابها فً االستفهام ، وهو إنكاري، وهو ٌعم المإمنٌن والكافرٌن ، فإنه ، علٌه    

ٌِْهْم ِكتَابًا ِمَن السََّماِء فَمَْد السبلم ، رسول هللا إلى الجمٌع ، كما لال تعالى : } ٌَْسؤَلَُن أَْهُل اْلكِ  تَاِب أَْن تُنزَل َعلَ
اِعمَةُ بُِظْلِمِهْم { ]النساء :  َ َجْهَرةً فَؤََخَذتُْهُم الصَّ  .(ٖ)["َٖ٘ٔسؤَلُوا ُموَسى أَْكبََر ِمْن َذِلَن فَمَالُوا أَِرنَا ّللاَّ

، والثانً خطاب للجماعة؟ -ملسو هيلع هللا ىلص  -خطاب للنبً  لال الواحدي:" فإن لٌل: كٌؾ ٌَُرّد }أم ترٌدون{ علٌه، واألول 
لٌل: هللا تعالى رجع فً الخطاب من التوحٌد إلى الجمع، وما خوطب به علٌه السبلم فمد خوطب به أُّمته، 

ًُّ إَِذا َطلَّْمتُُم النَِّساَء{ ]الطبلق:  د ثم َجَمَع، كذلن فٌما نحن [، ٔفٌكتفى به من أُّمته، كموله تعالى: }ٌَا أٌََُّها النَّبِ فوحَّ
فٌه، وٌكون المعنى على هذا: أٌُّهما عندكم العلم بؤن هللا لدٌر، وأن له ملن السماوات واألرض، أم إرادة سإال 

 .(ٗ)الرسول اآلٌات؟ وهللا تعالى علم أٌهما عندهم"
، وهذا موجود فً كبلم والثانً: أنها )منمطعة( بمعنى استفهام منمطع من الكبلم، "كؤنه لال: أترٌدون

 .(٘)العرب"
ولٌس لوله:}أم ترٌدون{ على الشن، ولكنه لاله لٌمبح له صنٌعهم، ومنه لوله تعالى: }أَْم ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ{    

 :(7)، ومن ذلن لول األخطل(ٙ)[، "أي: بل ٌمولون"8]األحماؾ : 
ب  اب خٌاالكذبَتْن عٌنُن أم رأٌت بواسط        َؼلَس الظبلم من الرَّ

، وصاحب الكشاؾ، إذ ٌمول: ")أم ( هذه هً المنمطعة (8)وعلى هذا المول جمع من أهل العلم، منهم ابن كثٌر   
التً بمعنى )بل( أي )بل ترٌدون( وفً هذا توبٌخ وتمرٌع والكاؾ فً لوله }كما سبل{ فً موضع نصب نعت 

 .(9)لمصدر محذوؾ أي سإاال مثل ما سبل موسى من لبل"
لث: ولال بعض نحوًٌ الكوفٌٌن : إن شبت جعلت لوله : }أم ترٌدون{ استفهاما على كبلم لد سبمه ، كما والثا

ٌَْب فٌِِه ِمْن َرّبِ اْلعَالَِمٌَن أَْم ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ{ ]السجدة :  [ ، فجاءت " ٖ - ٔلال جل ثناإه :}الم تَنزٌُل اْلِكتَاِب ال َر

                                                           
 .ٖٖ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .9ٗٗ-9ٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .8ٖٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .7ٖٕ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .9٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .ٖٗٙ/ٖ( تفسٌر الراي: ٙ)
ممابل الرلة من أعمال الجزٌرة ، وهً من منازل بنً . وواسط : لرٌة ؼربً الفرات  7ٓ، ونمابض جرٌر والخطل :  ٔٗ(دٌوانه : 7)

تؽلب ، وهً ؼٌر واسط التً بناها الحجاج بٌن البصرة والكوفة . الؽلس : ظلمة آخر اللٌل إذا اختلطت بتباشٌر الصباح ، فهً سواد مختلط 
 ببٌاض وحمرة .

 ْن تَْسؤَلُوا َرسُولَُكْم َكَما ُسبَِل ُموَسى ِمْن لَْبُل { أي : بل ترٌدون".. إ ٌمول: " ولوله تعالى : } أَْم تُِرٌُدوَن أَ 8ٖٔ/ٔ( انظر: تفسٌره: 8)
 .8ٕٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 9)
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ن ذلن عنده دلٌبل على أنه استفهام مبتدأ على كبلم سبمه، ولال لابل هذه الممالة : أم " ولٌس لبلها استفهام ، فكا
 ")أم( فً المعنى تكون ردا على االستفهام على جهتٌن :

ق معنى)أي(.  إحداهما: أن تُفَّرِ
بكبلم، فلو واألخرى : أن ٌستفهم بها فتكون على جهة النسك ، والذي ٌنوي بها االبتداء ، إال أنه ابتداء متصل 

ابتدأت كبلما لٌس لبله كبلم ثم استفهمت ، لم ٌكن إال بـ )األلؾ( أو بـ)هل(... وإن شبت للت فً لوله : }أم 
 .(ٔ) ترٌدون{، لبله استفهام ، فرد علٌه وهو فً لوله: }ألم تعلم أن هللا على كل شًء لدٌر{"

االستفهام(؛ أي: )بل أترٌدون(؛ واإلضراب هنا لٌس هنا منمطعة بمعنى )بل( و)همزة والرابع: ولٌل: )أم(
لئلبطال؛ ألن األول لٌس بباطل؛ بل هو باق؛ فاإلضراب هنا إضراب انتمال؛ و "اإلرادة" هنا بمعنى المشٌبة؛ 

 .(ٕ)وإن شبت فمل: بمعنى المحبة
 .(ٖ)فٌما ٌورده"ال تمع بمعنى )بل( إال إذا اعترض المتكلم شن « أم»ولال مكً وؼٌره: "وهذا ٌضعؾ ألن  
لد تكون لئلضراب عن اللفظ األول ال عن معناه، « بل»لال ابن عطٌة: "ولٌس كما لال مكً رحمه هللا، ألن  

وهو اإلضراب عن اللفظ والمعنى، ونعم ما لال سٌبوٌه: بل هً « بل»وإنما ٌلزم ما لال على أحد معنًٌ 
 .(ٗ)لترن كبلم وأخذ فً ؼٌره"

مبتدأ، بمعنى : أترٌدون أٌها الموم أن تسؤلوا رسولكم ؟ وذلن لما جاءت به اآلثار التً والصواب أنه استفهام   
ذكرها اإلمام الطبري، إذ ٌمول :"وإنما جاز ، أن ٌستفهم الموم بـ " أم " ، وإن كانت " أم " أحد شروطها أن 

تدأ إذا تمدمها سابك من الكبلم. ولم تكون نسما فً االستفهام لتمدم ما تمدمها من الكبلم ، ألنها تكون استفهاما مب
ٌَْب فٌِِه ِمْن َرّبِ  ٌسمع من العرب استفهام بها ولم ٌتمدمها كبلم، ونظٌره لوله جل ثناإه:}الم تَنزٌُل اْلِكتَاِب ال َر

ٌصلح فٌه )أي(، [ ولد تكون )أم( بمعنى )بل(، إذا سبمها استفهام ال ٖ - ٔاْلعَالَِمٌَن أَْم ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ{]السجدة : 
 : (٘)فٌمولون:"هل لن لِبَلَنا حك، أم أنت رجل معروؾ بالظلم ؟"، ولال الشاعر

 فوهللا ما أدري أسلمى تؽولت        أم النوم أم كل إلً حبٌب 
 .(ٙ)ٌعنً : بل كل إلً حبٌبا

 :(7)وانشد ابن األنباري على هذا   
ِ أم تَْبتَكْر         وماذا ٌُضرُّ  ًّ  ن لو تَْنتَِظْر تروُح من الح

 :(8)فمال: ٌجوز أن تكون أم فً هذا البٌت مردودة على األلِؾ الُمْضَمرة مع تروح وكافٌة منها، كموله
 فوهللا ما أدري وإْن كنُت دارًٌا        بسبعٍ رمٌَن الجمَر أم بثماِن 

 .(9)وٌجوز أن ٌكون هً حرؾ االستفهام متوسًطا

                                                           
 . 7ٔ/ ٔ( معانً المرآن للفراء: ٔ)
 .ٖٖ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .9٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .9٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
.  98، واللسان )أمم( ، والصاحبً :  7ٕ:  ٔ، وفً معانً المرآن للفراء 9ٖٗ/ٕري فً تفسٌره: "( لم أتعرؾ على لابله، ذكره الطب٘)

وفً المطبوعة هنا : " تمولت . . أم المول ، وهو خطؤ محض . ولوله : " تؽولت " ، أي تصورت فً صورة امرأة أحسها وأراها . من 
ها بعٌدة ال شن فً بعدها ، ولكنه ٌخال أنه ٌراها أمامه ماثلة لابمة . ولال تؽول الؽول : وهً أن تتلون وتتخٌل فً صور شتى . ٌعنى أن

 األخطل :
 وتعرضت لن باألباطح بعد ما        لطعت بؤبرق خلة ووصاال

 وتؽولت لتروعنا جنٌة         والؽانٌات ٌرٌنن األهواال
 ي ذلن كان ، فهو حبٌب إلى .ثم ٌمول : " أم النوم " أي : أم هو حلم . بل كبلهما حبٌب إلى ، ٌعنً أ

 .7ٔ/ٔ، ومعانً المرآن للفراء: 9ٗٗ-9ٖٗ/ٕ( انطر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٖٔ/ ٖ، )مادة: عبد(، "المعجم المفصل" 777ٕ/ ٘، "لسان العرب" 8ٙ(البٌت المرئ المٌس، ٌنظر: "دٌوانه" ص 7)
 .8ٙٔ/ 8 ، "المعجم المفصل"ٕٙٙ(البٌت لعمر بن أبً ربٌعة، ٌنظر: "دٌوانه" ص 8)
 .8ٖٕ-7ٖٕ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: 9)
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 :(ٔ)[، على وجوه98ٔتعالى:} َكَما ُسبَِل {]البمرة:واختلفت المراءة فً لوله    
أحدها: لرأ الحسن بن أبً الحسن وؼٌره }سٌل{، بكسر السٌن وٌاء وهً لؽة، ٌمال: سلت أسال، وٌحتمل أن 

 ٌكون من همز أبدل الهمزة ٌاء على ؼٌر لٌاس ثم كسر السٌن من أجل الٌاء.
 همزة والٌاء، مع ضم السٌن.والثانً: ولرأ بعض المراء بتسهٌل الهمزة بٌن ال

 والثالث: ولرأ الجماعة:} ُسبَِل{.
ٌَماِن{]البمرة:    [، أي: ومن "ٌستبدل الضبللة بالهدى وٌؤخذ الكفر بدل 8ٓٔلوله تعالى:} َوَمْن ٌَتَبَدَِّل اْلُكْفَر بِاإْلِ

 .(ٕ)اإِلٌمان"
ٌمَ     :(ٖ)[، على وجوه8ٓٔاِن{]البمرة:واختلؾ فً لوله تعالى:}َوَمْن ٌَتَبَدَِّل اْلُكْفَر بِاإْلِ

أحدهما: أن معناه:  ومن ٌستبدل الكفر، وهو الجحود باهلل وبآٌاته، باإلٌمان وهو التصدٌك باهلل وبآٌاته واإللرار 
 .(ٗ)به

 . (٘)والثانً: ومن ٌتبدل الشدة بالرخاء. لاله أبو العالٌة
مستعارتٌن، أي الشدة على نفسه والرخاء لها وضعّفه ابن عطٌة لاببل:" وهذا ضعٌؾ، إال أن ٌرٌدهما   

 .(ٙ)عبارة عن العذاب والتنعٌم، وأما المتعارؾ من شدة أمور الدنٌا ورخابها فبل تفسر اآلٌة به"
 والرأي األول هو الصواب، أما المول الثانً فهو مفهوم بعٌد من ظاهر الخطاب. وهللا تعالى أعلم.  
[، " أي فمد حاد عن الجادة وخرج عن الصراط 8َٓٔء السَّبٌِِل{]البمرة:لوله تعالى:} فَمَْد َضلَّ َسَوا  

 .(7)السوي"
 .(8)أخرج ابن أبً حاتم عن السدي فً لوله: "}فمد ضل سواء السبٌل{، لال: عن عدل السبٌل" 
 .(9)لال الطبري: أي: فمد ذهب عن سواء السبٌل وحاد عنه"  
 .(ٓٔ)لال ابن عطٌة:" أي: "أخطؤ الطرٌك"  
وأصل )الضبلل( عن الشًء، "الذهاب عند والحٌد، ثم ٌستعمل فً الشًء الهالن، والشًء الذي ال ٌإبه له،  

، ومعنى الضبلل فً (ٔٔ) كمولهم للرجل الخامل الذي ال ذكر له وال نباهة : )ُضل بن ُضل(، و)لُل بن لُل(
 :(ٖٔ)، لال األخطل(ٕٔ)اآلٌة: الَذهاُب عن االستمامة

ًُّ به فضلَّ ضبلال كنُت المََذى فً م  وجِ أكدَر ُمزبٍد       لَذَؾ األت
 .(ٗٔ)أي: ذهب ٌمٌنًا وشماالً 

 :(ٔ)،  لال بلعاء بن لٌس(٘ٔ)لال ابن عاشور: "و)السواء(: الوسط من كل شًء 

                                                           
 .9٘ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز:ٔ)
 .7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .8ٕٖ/ٔ. وتفسٌر ابن كثٌر: 9٘ٗ-9ٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .9ٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .9٘ٗ/ٕ(:ص78ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .9٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .8ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 7)
 .ٕٗٓ/ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم:8)
 .98ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: 9)
 .9٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .9ٙٗ-9٘ٗ/ٕ(  تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .9ٔٔ/ٔ( انظر: الوسٌط: ٕٔ)
لبرهان للؽزنوي: ، ووضح ا9ٖٕ/ ٖ، والماوردي: 9ٔ/ ٗٔ، و"تفسٌر المرطبً:8ٖ، ونمابض جرٌر واألخطل: ٕٓ٘( دٌوان األخطل:ٖٔ)

 .ٕٓٗ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٗٔ٘ - ٖٔ٘/ ٘. والبحر المحٌط: 7٘ٔ/ ٕ
 .ٕٓٗ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٗٔ)
 .9٘ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٘ٔ)
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ٌْتُه وهو فً َجؤََواَء باسلة         َعْضبَاً أصاب سواَء الرأس فانفلما  َؼشَّ
ة الواضحة، ألنه ٌكون بٌن بنٌات الطرٌك التً ال تنتهً إلى ووسط الطرٌك: هو الطرٌك الجاد  

 .(ٕ)الؽاٌة"
، و"هذه السبٌل التً أخبر هللا عنها، (ٖ)و}السبٌُل{ فً اللؽة : الطرٌُك ، والمراد به طرٌك االستمامة"  

له بموله : أن من ٌتبدل الكفر باإلٌمان فمد ضل سواءها، هً الصراط المستمٌم، الذي أمرنا بمسؤلته الهداٌة 
َراَط اْلُمْستَِمٌَم ) الٌَِّن )ٙ}اْهِدنَا الّصِ ٌِْهْم َواَل الضَّ ٌِْر اْلَمْؽُضوِب َعلَ ٌِْهْم َؼ ({ ]الفاتحة : 7( ِصَراَط الَِّذٌَن أَْنعَْمَت َعلَ

ٙ - 7"] (ٗ). 
بب إلى نٌل رحمته لال ابن عطٌة:" و}السَّبٌِِل{، عبارة عن الشرٌعة التً أنزلها هللا لعباده، لما كانت كالس 

 .(٘)كانت كالسبٌل إلٌها"
 :(ٙ)[، على وجهٌن:8ٓٔواختلؾ فً لوله تعالى:})َسَواَء السَّبٌِِل{]البمرة:   

أحدهما: أن )السواء( أي: المصد والمنهج، عن الفراء ، أي ذهب عن لصد الطرٌك وسمته ، أي طرٌك طاعة 
 .(7)هللا عز وجل

الوسط، لاله أبو عبٌدة معمر بن المثنى ، ومنه لوله : }َسَواِء اْلَجِحٌِم{  والثانً: أن  )السواء( من كل شًء:
ٌِْهْم َعلَى َسَواٍء{ ]األنفال: ٘٘]الصافات :  [، أي: "وسطه، الستواء ممادٌر نواحٌه إلٌه،  ومنه لوله }فَاْنبِْذ إِلَ

 .(8)[، ٌعنً: أعلمهم، حتى ٌستوي علمن وعلمهم"8٘
، ولال حسان بن ثابت فً رثاء النبً (9)ولال عٌسى بن عمر: "كتبت حتى انمطع سوابً،]ٌعنً وسطً[    

 : (ٓٔ)ملسو هيلع هللا ىلص، على ما ذكر ابن إسحاق وؼٌره
 ٌا وٌح أصحاب النبً ورهطه        بعد المؽٌب فً سواء الملحد

 .(ٔٔ)دي وهم منه"ولال أبو عبٌد: هو فً عثمان بن عفان رضً هللا عنه، وهو عن  
للت: وكبل المولٌن صحٌحان، ألن الذي ٌخرج عن سواء السبٌل، "فمد خرج عن  الطرٌك المستمٌم   

إلى الجهل والضبلل وهكذا حال الذٌن عدلوا عن تصدٌك األنبٌاء واتباعهم واالنمٌاد لهم، إلى مخالفتهم 
على وجه التعنت والكفر ، كما لال تعالى : } أَلَْم وتكذٌبهم وااللتراح علٌهم باألسبلة التً ال ٌحتاجون إلٌها ، 

ِ ُكْفًرا َوأََحلُّوا لَْوَمُهْم َداَر اْلبََواِر* َجَهنََّم ٌَْصلَْونََها َوبِ  ،  8ٕبَْس اْلمََراُر { ]إبراهٌم : تََر إِلَى الَِّذٌَن بَدَّلُوا نِْعَمةَ ّللاَّ
ٕ9"](ٕٔ). 

{، باإلدؼام و    .(ٖٔ)باإلظهار فً السبعة"ولد لرىء: "}فَمَْد َضلَّ

                                                                                                                                                                                             
بَلح والبسٖٔ/ٔ( شرح دٌوان الحماسة: ٔ) ٌِْؾ والجؤواء الكتٌبة المخضرة من َكثَْرة الّسِ الة من البسل َوُهَو . َؼشٌته أَي فنعت َرأسه بِالسَّ

ٌْؾ اْلمَاِطع والسواء اْلوسط َمْعنَاهُ رب فَارس صفته َهَكذَا أَنا َضر بته َوُهَو فًِ َجٌش تَاّم اْلَحَرام َكؤَنََّها لتمنعها ٌْمتَنع لماإها والعضب السَّ
بَلح كرٌه اللِّمَاء بِسٌؾ لَاطع أَصاب وسط َرأسه فشمه.  الّسِ

 .8ٙٙ-7ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن عاشور: ٕ)
 . ٖٗ/ٕ( روابع البٌان: ٖ)
 .98ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .9ٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .7ٓ/ٕ. وتفسٌر المرطبً: 9ٙٗ-9٘ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .7ٓ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 7)
 .8ٓٔ/ٕ( التفسٌر البسٌط: 8)
 .ٖٗ/ٕروابع البٌان: ،  و7ٓ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 9ٙٗ/ٕ(انظر: تفسٌر الطبري: 9)
. وعنى بموله :)ورهطه( المهاجرٌن رضً هللا عنهم، والمؽٌب مصدر ؼٌبه فً األرض: واراه، و)الملحد( بضم المٌم وفتح 98(دٌوانه :ٓٔ)

 الحاء بٌنهما الم ساكنة : هو اللحد، والمبر.
 .ٖٗ/ٕ،  وروابع البٌان: 7ٓ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 9ٙٗ/ٕ، وانظر: تفسٌر الطبري: 9ٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .ٖٗ/ٕ. وانظر: روابع البٌان: 8ٕٖ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .7ٔ٘/ٔ( البحر المحٌط: ٖٔ)
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ٌمول أبو حٌّان: " ولما كانت الشرٌعة توصل سالكها إلى رضوان هللا تعالى، كنى عنها بالسبٌل ،   
وجعل من حاد عنها : كالضال عن الطرٌك ، وكنى عن سإالهم نبٌهم ما لٌس لهم أن ٌسؤلوه بتبدل الكفر 

لم تمع بعد تنفٌراً عن ذلن ، وتبعٌداً منه، فوبخهم باإلٌمان ، وأخرج ذلن فً صورة شرطٌة ، وصورة الشرط 
أوالً على تعلك إرادتهم بسإال ما لٌس لهم سإاله ، وخاطبهم بذلن ، ثم أدرجهم فً عموم الجملة الشرطٌة . 
وإن مثل هذا ٌنبؽً أن ال ٌمع ، ألنه ضبلل عن المنهج الموٌم ، فصار صدر اآلٌة إنكاراً وتوبٌخاً ، وعجزها 

 .(ٔ)ضبلالً، وما أدى إلى هذا فٌنبؽً أن ال ٌتعلك به ؼرض وال طلب وال إرادة"تكفٌراً و
 :الفوابد

من فوابد اآلٌة: إنكار كثرة األسبلة لرسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن االستفهام: } أم ترٌدون { ٌمصد به اإلنكار؛ ولد  ٔ.
لال النبً  ملسو هيلع هللا ىلص محذراً من ذلن: "ذرونً ما تركتكم فإنما هلن الذٌن من لبلكم بكثرة مسابلهم واختبلفهم على 

م من أجل ؛ وصح عن ا (ٔ)أنبٌابهم" م فُحّرِ ً من سؤل عن شًء لم ٌحرَّ لنبً  ملسو هيلع هللا ىلص: "أن أعظم المسلمٌن جرما
؛ فهذا نهً، وإنكار على الذٌن ٌسؤلون رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص مسابل؛ والمطلوب من المسلم فً زمن  (ٕ)مسؤلته"

 .الوحً أن ٌسكت حتى ٌنزل ما أراد هللا عز وجل من أمر أو نهً.
ومن فوابد اآلٌة: تؤكٌد ذم هذا النوع من األسبلة؛ لموله تعالى: } رسولكم {؛ فكؤنه أراد أنه لما كان  ٕ.

 ..رسولكم، فالذي ٌنبؽً منكم عدم إعناته باألسبلة
 ومنها: أن إرسال دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص من مصالحنا، ومنافعنا؛ لموله تعالى:}رسولكم{. ٖ.
 سبلة للنبً  ملسو هيلع هللا ىلص فٌها مشابهة للٌهود؛ لموله تعالى:}كما سبل موسى من لبل{.ومنها: أن كثرة األ ٗ.
ومنها: أنه ال ٌنبؽً إلماء السإال إال لمصلحة: إما رجل ولعت له مسؤلة ٌسؤل عن حكمها؛ أو طالب علم  ٘.

ن فمط؛ أو ألبح من ذلن من ٌتعلم لٌستنتج المسابل من أصولها؛ أما األسبلة لمجرد استظهار ما عند اإلنسا
ٌستظهر ما عند اإلنسان لٌضرب آراء العلماء بعضها ببعض، وما أشبه ذلن؛ أو ألجل إعنات المسإول، 

 وإحراجه؛ فكل هذا من األشٌاء المذمومة التً ال تنبؽً..
 سبحانه وتعالى ذكرهم فً هذه ومن فوابد اآلٌة: ذم بنً إسرابٌل الذٌن أرسل إلٌهم موسى  ملسو هيلع هللا ىلص، حٌث إن هللا ٙ.

 ..اآلٌة على سبٌل الذم
ومنها: أن الٌهود كانوا سؤلوا موسى عن أشٌاء فكانت العالبة فٌها وخٌمة: فمد سؤلوا عن أشٌاء بٌنت لهم؛  7.

 ..لكنهم لم ٌعملوا بها؛ فكانت نتٌجة السإال الخٌبة
 ..عالى: } كما سبل موسى من لبل { ٌعنً: وهو رسولومنها: إثبات رسالة موسى  ملسو هيلع هللا ىلص؛ لموله ت 8.
ومنها: ذم من استبدل الكفر باإلٌمان؛ لموله تعالى: } ومن ٌتبدل الكفر باإلٌمان فمد ضل سواء السبٌل ؛  9.

وهذا ٌشمل من بمً على كفره بعد عرض اإلٌمان علٌه، ومن ارتد بعد إٌمانه؛ فإنه فً الحمٌمة تبدٌل؛ ألن كل 
 ..على الفطرة؛ فإذا كفر فمد تبدل الكفر باإلٌمان مولود ٌولد

 ..ومنها: أن من اختار الكفر على اإلٌمان فهو ضال ٓٔ.

 ..ومنها: عكس هذه المسؤلة: أن من ٌتبدل اإلٌمان بالكفر فمد ُهدي إلى سواء السبٌلٔٔ.

ومنها: الرد على الجبرٌة الذٌن ٌمولون: إن اإلنسان لٌس له إرادة فً عمله، وأنه مجبر علٌه؛ لموله  ٕٔ.
 تعالى: } ومن ٌتبدل الكفر باإلٌمان {..

ومنها: أنه ٌجب على السابل أن ٌعمل بما أجٌب به؛ ألنه إذا علم ولم ٌعمل فمد تبدل الكفر باإلٌمان من بعد  ٖٔ.
واجب على المرء إذا سؤل من ٌثك به أن ٌعمل بموله؛ ولهذا لال العلماء: ومن سؤل مفتٌاً ما تبٌن له أنكر؛ فال

ملتزماً بموله حرم علٌه أن ٌسؤل ؼٌره؛ ألنه حٌن سؤله كان ٌعتمد أن الذي ٌموله هو الشرع؛ فإذا كان ٌعتمد هذا 

                                                           
 .7ٔ٘/ٔ( تفسٌر البحر المحٌط: ٔ)

 .7ٖٖٔ[ ٕٔٗ] 7ٕٖ٘: فرض الحج مرة فً العمر، حدٌث رلم 7ٖ، كتاب الحج، باب 9ٓٔأخرجه مسلم ص (ٔ)
 – 9ٕٓٔ، وأخرجه مسلم ص7ٕ89: ما ٌكره من كثرة السإال، حدٌث رلم ٖ، كتاب االعتصام، باب 7ٓٙأخرجه البخاري ص (ٕ)

 .8ٖٕ٘[ ٕٖٔ] ٙٔٔٙ: تولٌره ملسو هيلع هللا ىلص وترن إكثار سإاله...، حدٌث رلم 7ٖ، كتاب الفضابلن باب 9ٖٓٔ
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، وأفتاه، ولكنه سمع فً مجلس عالم فبل ٌسؤل ؼٌره؛ نعم، إذا سؤل إنساناً ٌثك به بناًء على أن فتواه هو الشرع
آخر حكماً نمٌض الذي أُفتً به مدعَّماً باألدلة، فحٌنبذ له أن ٌنتمل؛ بل ٌجب علٌه؛ أو سؤل عالماً ممتنعاً بموله 
للضرورة . ألنه لٌس عنده فً البلد أعلم منه . على نٌة أنه إذا وجد أعلم منه سؤله؛ فهذا أٌضاً ٌجوز أن ٌسؤل 

 أعلم منه. ؼٌره إذا وجد
 المرآن

ِمْن بَْعِد َما تَبٌَهَن لَُهُم اْلَحكُّ  }َوده َكثٌٌِر ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو ٌَُردُّونَُكْم ِمْن بَْعِد إٌَِمانُِكْم ُكفهاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسِهمْ 
 َ ُ بِأَْمِرِه إِنه َّللاه ًَ َّللاه ٍء لَِدٌٌر ) فَاْعفُوا َواْصفَُحوا َحتهى ٌَأْتِ ًْ  [1ٓٔ({ ]البمرة : 1َٓٔعلَى ُكّلِ َش

 التفسٌر:
تمنى كثٌر من أهل الكتاب أن ٌرجعوكم بعد إٌمانكم كفاًرا كما كنتم من لبُل تعبدون األصنام؛ بسبب الحمد الذي 

ا كان منهم من  امتؤلت به نفوسهم من بعد ما تبٌَّن لهم صدق نبً هللا ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فٌما جاء به، فتجاوزوا عمَّ
إساءة وخطؤ، واصفحوا عن جهلهم، حتى ٌؤتً هللا بحكمه فٌهم بمتالهم ولد جاء وولع، وسٌعالبهم لسوء أفعالهم. 

 إن هللا على كل شًء لدٌر ال ٌعجزه شًء.
 :(ٔ)اختلؾ فٌمن أنزلت اآلٌة على ألوال   

 .(ٕ)الطبري احدها:  أنها أنزلت فً عامة الٌهود والمشركٌن. لاله
الثانً: أخرج الواحدي وابن أبً حاتم، عن عبدهللا بن كعب بن مالن: "أن كعب بن األشرؾ الٌهودي كان 

وٌحرض علٌه كفار لرٌش فً شعره، وكان المشركون والٌهود من أهل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -شاعرا، وكان ٌهجو النبً 
وأصحابه أشد األذى، فؤمر هللا تعالى نبٌه بالصبر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌإذون النبً  - ملسو هيلع هللا ىلص -المدٌنة حٌن لدمها رسول هللا 

. وروي (ٖ)على ذلن والعفو عنهم وفٌهم أنزلت: }ود كثٌر من أهل الكتاب{ إلى لوله: }فاعفوا واصفحوا{"
 .(٘)ولتادة (ٗ)نحوه عن الزهري

ٌة للجمع، والواحد ال ٌمال له "كثٌر"، بمعنى الكثرة فً واستبعد الطبري هذا الرأي، ألن صٌؽة خطاب اآل   
 .(ٙ) العدد

 . وهللا أعلم.(7)وعلى رواٌة عبدهللا بن كعب، فالجمع فً لوله: }ٌَُردُّونَُكم{ لكعب ومن تابعه وٌستمٌم الكبلم 
ًّ بن أخطب وأبو ٌاسر بن  أخطب من أشد الثالث: وأخرج الطبري وابن أبً حاتم عن  ابن عباس: " كان ُحٌَ

ٌهود للعرب حسدا، إذ خصهم هللا برسوله ملسو هيلع هللا ىلص ، وكانا جاِهَدٌن فً رد الناس عن اإلسبلم بما استطاعا ، فؤنزل 
 .(8)هللا فٌهما: }ود كثٌر من أهل الكتاب لو ٌردونكم{ اآلٌة"

ٌن بعد ولعة بدر ألم تروا إلى ما الرابع: ولال الواحدي "لال ابن عباس: نزلت فً نفر من الٌهود لالوا للمسلم
 .(9)أصابكم ولو كنتم على الحك ما هزمتم، فارجعوا إلى دٌننا فهو خٌر لكم"

 .(ٓٔ)[، " أي تمنى كثٌر من الٌهود والنصارى"9ٓٔلوله تعالى:}َودَّ َكثٌٌِر ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب{]البمرة:   
 . (ٔ)بكل للوبهم" لال الطبري: أي: "أن كثٌراً من أهل الكتاب ٌودون   

                                                           
 .ٓٓ٘-98ٗ/ٕر الطبري: ، والعجاب: وتفسٌٖٙ-ٖ٘( انظر: أسباب النزول للواحدي: ٔ)
 .99ٗ-98ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
، واخرجه أبو داود فً سننه كتاب الخراج واإلمارة والفًء، باب كٌؾ كان ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٔ(:ص8ٖٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)

 (.ٖٓٓٓ) ٖ/ ٗ٘ٔإخراج الٌهود من المدٌنة :
 .99ٗ/ٕ(:ص787ٔ(، و)78ٙٔري)، وتفسٌر الطبٕٗٓ/ٔ(:ص8ٕٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .99ٗ/ٕ(:ص78ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٓٓ٘-99ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٖٙ٘/ٔ( انظر: العجاب فً بٌابن األسباب:7)
 .ٕٗٓ/ٔ(:ص8ٔٓٔ، وابن أبً حاتم)99ٗ/ٕ(:ص788ٔ( أخرجه الطبري)8)
 .ٖ٘( أسباب النول للواحدي: 9)
 .9ٓٔ/ٌٔر المراؼً: ، وتفس7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
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 .(ٕ)[، " أي لو ٌصٌّرونكم كفاراً بعد أن آمنتم"9ٓٔلوله تعالى:} لَْو ٌَُردُّونَُكْم ِمْن بَْعِد إٌَِمانُِكْم ُكفَّاًرا{]البمرة:   
 . (ٖ)لال الطبري: أي: "أن ٌردوكم كفاراً؛ أي ٌرجعوكم كفاراً"   
واإلٌمان بدمحم صلى ّللّا علٌه وسلم وٌرجعوكم كفارا كما لال المراؼً:أي:" أن ٌصرفوكم عن توحٌد ّللّا    

 .(ٗ)كنتم"
 .(٘)[، " أي حسداً منهم لكم حملتهم علٌه أنفسهم الخبٌثة"9ٓٔلوله تعالى:} َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسِهْم{]البمرة:   
 .(ٙ)لال الثعلبً:" أي من تلماء أنفسهم لم ٌؤمر هللا عز وجل بذلن" 
:"وإنما أخبر هللا جل ثناإه عنهم المإمنٌن أنهم ودوا ذلن للمإمنٌن ، من عند أنفسهم ، إعبلما منه لال الطبري   

 .(7)لهم بؤنهم لم ٌإمروا بذلن فً كتابهم ، وأنهم ٌؤتون ما ٌؤتون من ذلن على علم منهم بنهً هللا إٌاهم عنه
فً حكمهم وتدٌنهم ومذهبهم، أي: هذا الحسد مذهب لهم، لال ابن األنباري: "وٌكون تؤوٌل }ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسِهْم{    

 .(8)لم ٌإمروا به كما تمول: هذا عند الشافعً حبلل، أي: فً حكمه ومذهبه"
 :(9)[، وجهٌن9ٓٔوذكر الرازي فً لوله تعالى:}َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسِهْم{]البمرة:   

من بعد ما تبٌن لهم أنكم على الحك، فكٌؾ ٌكون تمنٌهم أحدهما: أنه متعلك بـ)ود(، على معنى أنهم أحبوا ذلن 
 من لبل طلب الحك؟

 الثانً: أنه متعلك بـ)حسد(، أي حسد عظٌم منبعث من عند أنفسهم.
و"فً اآلٌة تنبٌه أن كثٌراً من أهل الكتاب، ٌتمنون ارتدادكم بعد إٌمانكم حسداً، ولوله : }من عند أنفسهم{ أي    

الى : }َواتَّبَعُوا أَْهَواَءُهْم{، وعبر عن الهوى بالنفس وهً األمارة بالسوء ، وبٌن أنهم من عند هواهم كموله تع
 .(ٓٔ)فعلوا ذلن بعد وضوح الحك لهم ، ولكنهم بحسدهم وهوابهم ال ٌتحرونه ، وال ٌحبون أن ٌتحراه ؼٌرهم"

ب ، إذ هو معاندة هللا فً لال الراؼب:" )الحسد(: كراهٌة نعمة على مستحك لها ، وعدت من عظابم الذنو   
 .(ٔٔ)إرادته ، وهو شر من البخل ، فإن الحسد بخل على الؽٌر بنعمة من ال تنفد العطاٌا نعمه"

وحكى ثعلب عن ابن األعرابً: أصل الحسد فً كبلم العرب: المشر، ومنه أخذ الحسد؛ ألنه ٌَْمشر الملب، لال  
 .(ٖٔ)دم. ذكره األزهري: المرادة، ألنه ٌمشر الجلد فٌمص ال(ٕٔ)والَحسدلُ 

{]البمرة:    [، " أي من بعد ما ظهر لهم بالبراهٌن الساطعة، أن دٌنكم هو 9لوله تعالى:} ِمْن بَْعِد َما تَبٌَََّن لَُهُم اْلَحكُّ
 .(ٗٔ)الحك"

لال المراؼً: "أي من بعد أن ظهر لهم بساطع األدلة أن دمحما على الحك بما جاء به من اآلٌات التً تنطبك  
 .(٘ٔ)ى ما ٌحفظونه من بشارات كتبهم بنبً ٌؤتً آخر الزمان"عل

                                                                                                                                                                                             
 .ٔٓ٘/ٕ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٔٓ٘/ٕ( تفسٌر الطبري:ٖ)
 .9ٓٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٗ)
 .7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .8ٕ٘/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .ٕٔٗ/ٖ، وانظر: التفسٌر البسٌط:ٔٓ٘-ٓٓ٘/ٕ(انظر: تفسٌر الطبري: 7)
 .ٕٔٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط:8)
 .ٕ٘ٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: 9)
 .9ٕٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٓٔ)
 .9ٕٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔٔ)
 [.8ٕ٘/ٔ(زٌدت فٌه البّلم كما ٌمال للعبد: عبدل.]تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
 .ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٖ)حسد(، والتفسٌر البسٌط: 8ٙ8/ ٕ، "اللسان" 8ٖٔ/ ٔ( انظر: تهذٌب اللؽة" ٖٔ)
 .7ٙ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٗٔ)
 .9ٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:٘ٔ)
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، (ٕ). وروي نخوه عن أبً العالٌة(ٔ)لال لتادة:" من بعد ما تبٌن لهم أن دمحما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، واإلسبلم دٌن هللا"   
 .(٘)، وابن زٌد(ٗ)، والسدي(ٖ)والربٌع

الحك ، لم ٌجهلوا منه شٌبا ، ولكن الحسد حملهم على الجحد. فعٌرهم ولال ابن عباس:" من بعد ما أضاء لهم    
 .(ٙ)هللا والمهم ووبخهم أشد المبلمة"

لال الطبري: أي: "من بعد ما تبٌن الحكُّ فً أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وما جاء به من عند ربه ، والملة التً دعا إلٌها    
فٌه فدل بموله ذلن : أن كفر الذٌن لص لصتهم فً هذه اآلٌة باهلل  فؤضاء لهم : أن ذلن الحك الذي ال ٌمترون

 .(7)وبرسوله ، عناد ، وعلى علم منهم ومعرفة بؤنهم على هللا مفترون "
 .(8)[، " أي: " فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة وخطؤ"9لوله تعالى:}فَاْعفُوا{]البمرة:  
 .(9)لال الثعلبً: أي:" فاتركوا"  
 .(ٓٔ)الصابونً:" أي اتركوهم"لال   
 .(ٔٔ)لال المراؼً:" أي: فعاملوهم بؤحاسن األخبلق من العفو عن مذنبهم بترن عمابه"  
لال ابن عثٌمٌن:" الخطاب للمإمنٌن عامة؛ وٌدخل فٌهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ و "العفو" بمعنى ترن المإاخذة   

 .(ٕٔ)دمه"على الذنب؛ كؤنه من عفا األثر: إذا زال لتما
 .(ٖٔ)[، أي:" واصفحوا عما كان منهم من جهل"9ٓٔلوله تعالى:}َواْصفَُحوا{]البمرة:  
 .(ٗٔ)لال الثعلبً:أي" وتجاوزوا"  
 .(٘ٔ)لال الصابونً:أي:" وأعرضوا عنهم فبل تإخذوهم"  
 .(ٙٔ)لال المراؼً: أي "واصفحوا عن مذنبهم، بترن لومه وتعنٌفه"  
ْب طابِفَةً{]التوبة:و)العفو(: ترن المإاخذة     .(7ٔ) [ٙٙبالذنب، كما لال : }إِْن نَْعُؾ َعْن طابِفٍَة ِمْنُكْم نُعَذِّ
و)الصفح( : إزالة أثره من النفس، أي: اإلعراض عن المذنب بصفحة الوجه، وهو ٌشمل ترن    

ْكَر َصفْ  ، ومن ذلن (8ٔ)[٘حاً{ ]الزخرؾ : العماب وترن اللوم والتثرٌب، ومنه لوله تعالى : }أَفَنَْضِرُب َعْنُكُم الذِّ
 :(9ٔ)لول ُكثٌَِّر ٌصُؾ امرأة أعرضت عنه

 صفوًحا فما تلمان إال بخٌلةً      فَمْن ملَّ منها ذلن الوصَل ملَّتِ 

                                                           
 .ٕٓ٘/ٕ(:ص79ٓٔ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:ص79ٔٔ(أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:ص79ٕٔ(أخرجه الطبري)ٖ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:ص79ٖٔ(أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:ص79ٗٔ(أخرجه الطبري)٘)
 .ٕٓ٘/ٕ(:ص79٘ٔ(أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٕٓ٘-ٔٓ٘/ٕ(انظر: تفسٌر الطبري: 7)
 .ٖٓ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 8)
 .8ٕ٘/ٔ( تفسٌر الثعلبً:9)
 .7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
 .9ٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٔٔ)
 . 8ٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 
 .ٖٓ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .8ٕ٘/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٗٔ)
 .7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘ٔ)
 .9ٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٙٔ)
 .9ٓٔ/ٔ، وتفسٌر المراؼً: 7ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 7ٔ)
 .9ٓٔ/ٔ، وتفسٌر المراؼً: 7ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 8ٔ)
 .ٖ٘٘/ ٔ، )مادة: صفح(، والمعجم المفصل: 7ٕ٘ٗ/ ٗ، ولسان العرب: 98( دٌوانه: 9ٔ)
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ولال اآللوسً:" )العفو(، ترن عموبة المذنب، و)الصفح(، ترن التثرٌب والتؤنٌث وهو أبلػ من العفو إذ لد  
ولعله مؤخوذ من تولٌة صفحة الوجه إعراضا أو من تصفحت الورلة إذا تجاوزت ٌعفو اإلنسان وال ٌصفح، 

 .(ٔ)عما فٌها. وآثر العفو على الصبر على اذاهم إٌذانا بتمكٌن المإمنٌن ترهٌبا للكافرٌن"
والفرق بٌن )العفو، و)الصفح(، أن")العفو( ترن المإاخذة على الذنب؛ و )الصفح( اإلعراض عنه؛   

العنك؛ وهو أن اإلنسان ٌلتفت، وال كؤن شٌباً صار. ٌولٌه صفحة عنمه.؛ فـ "الصفح" معناه  مؤخوذ من صفحة
اإلعراض عن هذا بالكلٌة وكؤنه لم ٌكن؛ فعلى هذا ٌكون بٌنهما فرق؛ فـ )الصفح( أكمل إذا الترن 

 .(ٕ)بـ)العْفو("
 .(ٖ)لبهم"لال ابن عباس:"}فَاْعفُوا َواْصفَُحوا{ أي: عن مساوئ كبلمهم، وؼّل ل  
لال أهل العلم:" وفً أمره تعالى لهم بالعفو والصفح، إشارة إلى أن المإمنٌن على للتهم هم أصحاب المدرة  

والشوكة ، ألن الصفح ال ٌكون إال من المادر ، فكؤنه ٌمول لهم : ال تؽّرنّكم كثرة أهل الكتاب مع باطلهم ، 
ك ، وأهل الحك مإٌدون بعناٌة ّللّا ، ولهم العزة ما ثبتوا فؤنتم على للتكم ألوى منهم بما أنتم علٌه من الح

 .(ٗ)علٌه"
ُ بِؤَْمِرِه{]البمرة:   ًَ ّللاَّ  .(٘)[، أي:" حتى ٌؤتى نصر ّللّا لكم بمعونته وتؤٌٌده"9ٓٔلوله تعالى:} َحتَّى ٌَؤْتِ
 .(ٙ)لال ابن عثٌمٌن:" أي بؤمر سوى ذلن؛ وهو األمر بالمتال"  
 .(7)ي حتى ٌؤذن هللا لكم بمتالهم"لال الصابونً:" أ  
ِ َوال بِاْلٌَْوِم اآْلِخِر إلى    لال اآللوسً:" المراد به األمر بالمتال بموله سبحانه لاتِلُوا الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن بِاّلِلَّ

به [ أو األمر بمتل لرٌظة وإجبلء بنً النضٌر، ولٌل: واحد األمور، والمراد 9َٕوُهْم صاِؼُروَن ]التوبة: 
 .(8)المٌامة. أو المجازاة ٌومها أو لوة الرسالة وكثرة األمة"

لال الراؼب:" ثم أمر بالتجافى عنهم إلى أن ٌؤتً هللا بؤمره تسكٌناً لهم ووعداً بتؽٌٌره لمدرته على كل   
 .(9)شن"

ُ بِؤَْمِرِه{]البمرة:   ًَ ّللاَّ  :(ٓٔ)وجوه[ على 9ٓٔواختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى: } َحتَّى ٌَؤْتِ
أحدها: أن معناه: حتى ٌؤتً هللا بعذابه: المتل والّسبً لبنً لرٌظة، والجبلء والنفً لبنً النظٌر. لاله ابن 

 .(ٔٔ)عبّاس
ِ إلى َوُهْم صاِؼُروَن{]التوبة: [. لاله 9ٕوالثانً: أنه أمره بمتالهم فً لوله تعالى:}لاتِلُوا الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن بِاّلِلَّ

 .(ٖٔ)وهو لول الجمهور، (ٕٔ)لتادة
 .(ٗٔ)الثالث: ولال ابن كٌسان: "بعلمه وحكمه فٌهم، حكم بعضهم باإلسبلم ولبعضهم بالمتل والسبً والجزٌة"

                                                           
 .ٖٙ٘/ٔ( روح المعانً: ٔ)
 .8ٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .ٕٕٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .9ٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .9ٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .8ٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:7)
 .ٖٙ٘/ٔ( روح المعانً: 8)
 .9ٕٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 9)
 .ٖٔٓ/ٔ، والبحر المحٌط: 8ٕ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
، وتفسٌر 8ٗٗ/ ٔوالمحرر الوجٌز:  9ٔٔ/ ٔ، والوسٌط: 7ٙ/ ٔالكفاٌة: ، وانظر: 8ٕ٘/ٔ( عزاه البن عباس، الثعلبً فً تفسٌره:ٔٔ)

 .ٖٔٓ/ ٔ، والبحر المحٌط: ٘ٙ/ ٕالمرطبً: 
 .8ٕ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
 .ٖٔٓ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٖٔ)
 .8ٕ٘/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٗٔ)
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 الرابع: ولٌل: أراد به المٌامة فٌجازٌهم بؤعمالهم.
 الخامس: ولٌل : آجال بنً آدم.

 السادس: ولٌل : لوة الرسالة وكثرة األمة.
 .(ٔ)هور على أنه األمر بالمتال"لال أبو حٌان:" والجم 
 :(ٕ)واختلؾ فً نسخ اآلٌة على لولٌن  

 أحدهما أنها منسوخة، ومن ثم اختلفوا فً الناسخ على لولٌن:
ُموَن َما حَ  ِ َوال بِاْلٌَْوِم اآلِخِر َوال ٌَُحّرِ ُ المول األول: أنها نسخت  بموله: }لَاتِلُوا الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن بِاّلِلَّ َم ّللاَّ  رَّ

ِؼُروَن{ ]التوبة : َوَرُسولُهُ َوال ٌَِدٌنُوَن ِدٌَن اْلَحّكِ ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َحتَّى ٌُْعُطوا اْلِجْزٌَةَ َعْن ٌٍَد َوُهْم َصا
[ فنسخ هللا جل ثناإه العفو عنهم والصفح ، بفرض لتالهم على المإمنٌن ، حتى تصٌر كلمتهم وكلمة 9ٕ

، (ٙ)، والربٌع(٘)، ولتادة(ٗ). وهذا لول ابن عباس(ٖ)ة ، أو ٌإدوا الجزٌة عن ٌد صؽاراالمإمنٌن واحد
 .(7)والسدي

ٌُْث َوَجْدتُُموُهْم وَ  ُخذُوُهْم والمول الثانً ولٌل :الناسخ لها: }فَإَِذا اْنَسلََخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َح
َ َؼفُوٌر رَ َواْحُصُروُهْم َواْلعُُدوا  َكاةَ فََخلُّوا َسبٌِلَُهْم إِنَّ ّللاَّ بَلةَ َوآتَُوا الزَّ ِحٌٌم{ لَُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَإِْن تَابُوا َوأَلَاُموا الصَّ

 .(8)[٘]التوبة : 
والثانً: ولال البعض بؤنها ؼٌر منسوخة، "واحتجوا بؤن هللا لم ٌؤمر بالصفح والعفو مطلمًا، وإنما أمر به إلى 

ة، وما بعد الؽاٌة ٌخالؾ ما لبلها، وما هذا سبٌله ال ٌكون من باب المنسوخ، بل ٌكون األول لد انمضت ؼاٌ
 . لاله ابن الجوزي.(9)مدته بؽاٌته، واآلخر ٌحتاج إلى حكم آخر"

ًَ ونمل أبو حٌان، عن "لوم بؤنه لٌس هذا حد المنسوخ، ألن هذا فً نفس األمر للتولٌؾ على مدته }َحتَّى ٌَؤْتِ  
ُ بِؤَْمِرِه{ ؼٌّا العفو والصفح بهذه الؽاٌة، وهذه الموادعة على أن تؤتً أمر هللا بمتل بنً لرٌظة، وإجبلء بنً  ّللاَّ

 .(ٓٔ)النضٌر وإذاللهم بالجزٌة، وؼٌر ذلن مما أتً من أحكام الشرع فٌهم، وترن العفو والصفح"
ٍء لَِدٌرٌ    ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش  . (ٔٔ)[،" أي ال ٌعترٌه عجز فً كل شًء فعله"9ٓٔ{]البمرة:لوله تعالى:}إِنَّ ّللاَّ
لال الطبري:أي" ال ٌتعذر علٌه شًء أراده ، وال ٌتعذر علٌه أمر شاء لضاءه ، ألن له الخلك   

 .(ٕٔ)واألمر"
 .(ٖٔ)لال الصابونً:" أي لادر على كل شًء فٌنتمم منهم إِذا حان األوان"  
 .(ٗٔ)عٌد سواء حمل على األمر بالمتال أو ؼٌره"لال الرازي: "فهو تحذٌر لهم بالو   
لال أبو حٌان:" فٌه إشعار باالنتمام من الكفار ، ووعد للمإمنٌن بالنصر والتمكٌن. أال ترى أنه أمر بالموادعة  

 .(ٔ)بالعفو والصفح ، وؼٌا ذلن إلى أن ٌؤتً هللا بؤمره ، ثم أخبر بؤنه لادر على كل شًء ؟"

                                                           
 .ٖٔٓ/ٔ( البحر المحٌط:ٔ)
 .ٕٖٔ، واإلٌضاح لناسخ المرآن ومنسوخه لمكً:7ٕٗناسخ والمنسوخ للنحاس:، والٓ٘/ ٔ( انظر: مجاز المرآن ألبً عبٌد: ٕ)
 .7ٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٗٓ٘-ٖٓ٘/ٕ( اظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 . ٖٓ٘/ٕ(:ص79ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 . ٖٓ٘/ٕ(:ص797ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 . ٗٓ٘/ٕ(:ص798ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 . ٗٓ٘/ٕ(:ص8ٓٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .7ٖ-7ٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 8)
 .ٙٗ( نواسخ المرآن، ابن الجوزي: 9)
 .ٖٔٓ/ ٔ( البحر المحٌط: ٓٔ)
 .8ٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .ٗٓ٘/ٕ( تفسٌر الطبري:ٕٔ)
 .7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: ٗٔ)
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مإكد لما فهم من سابمه، وفٌه إشعار باالنتمام من الكفار ووعد للمإمنٌن  لال اآللوسً:" تذٌٌل  
بالنصرة والتمكٌن، وٌحتمل على بعد أن ٌكون ذكرا لموجب لبول أمره بالعفو والصفح وتهدٌدا لمن ٌخالؾ 

 .(ٕ)أمره"
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: بٌان شدة عداوة الٌهود، والنصارى لؤلمة اإلسبلمٌة؛ وجه ذلن أن كثٌراً منهم ٌودون أن  ٔ.
 ..ٌردوا المسلمٌن كفاراً حسداً من عند أنفسهم

ومنها: أن الكفر بعد اإلسبلم ٌسمى ردة؛ لموله تعالى: } لو ٌردونكم {؛ ولهذا الذي ٌكفر بعد اإلسبلم ال  ٕ.
ٌن الذي ارتد إلٌه؛ فلو ارتد عن اإلسبلم إلى الٌهودٌة، أو النصرانٌة لم ٌعط حكم الٌهود، ٌسمى باسم الد

 والنصارى..
 ..ومنها: أن الحسد من صفات الٌهود، والنصارى ٖ.
؛  (ٔ)ومنها: تحرٌم الحسد؛ ألن مشابهة الكفار بؤخبللهم محرمة؛ لمول النبً  ملسو هيلع هللا ىلص: "من تشبه بموم فهو منهم" ٗ.

واعلم أن الواجب على المرء إذا رأى أن هللا أنعم على ؼٌره نعمة أن ٌسؤل هللا من فضله، وال ٌكره ما أنعم 
هللا به على اآلخرٌن، أو ٌتمنى زواله؛ لموله تعالى: }وال تتمنوا ما فضل هللا به بعضكم على بعض للرجال 

[ ؛ والحاسد ال ٌزداد ٕٖمن فضله{ ]النساء: نصٌب مما اكتسبوا وللنساء نصٌب مما اكتسبن واسؤلوا هللا 
بحسده إال ناراً تتلظى فً جوفه؛ وكلما ازدادت نعمة هللا على عباده ازداد حسرة؛ فهو مع كونه كارهاً لنعمة 
هللا على هذا الؽٌر مضاد هلل فً حكمه؛ ألنه ٌكره أن ٌنعم هللا على هذا المحسود؛ ثم إن الحاسد  أو الحسود . 

هللا من نعمة ال ٌرى هلل فضبلً فٌها؛ ألنه البد أن ٌرى فً ؼٌره نعمة أكثر مما أنعم هللا به علٌه، مهما أعطاه 
فٌحتمر النعمة؛ حتى لو فرضنا أنه تمٌز بؤموال كثٌرة، وجاء إنسان تاجر، وكسب مكسباً كبٌراً فً سلعة معٌنة 

وكذلن أٌضاً بالنسبة للعلم: بعض الحاسدٌن تجد هذا الحاسد ٌحسده على هذا المكسب بٌنما عنده مبلٌٌن كثٌرة؛ 
إذا برز أحد فً مسؤلة من مسابل العلم تجده . وإن كان أعلم منه . ٌحسده على ما برز به؛ وهذا ٌستلزم أن 
ٌحتمر نعمة هللا علٌه؛ فالحسد أمره عظٌم، وعالبته وخٌمة؛ والناس فً خٌر، والحسود فً شر: ٌتتبع نعم هللا 

رأى نعمة صارت جمرة فً للبه؛ ولو لم ٌكن من ُخلُك الحسد إال أنه من صفات الٌهود على العباد؛ وكلما 
 لكان كافٌاً فً النفور منه..

ومن فوابد اآلٌة: علم الٌهود، والنصارى أن اإلسبلم منمبة عظٌمة لمتبعه؛ لموله تعالى: } حسداً {؛ ألن  ٘.
ل لذلن لوله تعالى: }ما ٌود الذٌن كفروا من أهل اإلنسان ال ٌحسد إال على شًء ٌكون خٌراً، ومنمبة؛ وٌد

 [ ..٘ٓٔالكتاب وال المشركٌن أن ٌنزل علٌكم من خٌر من ربكم{ ]البمرة: 
ومنها: وجوب الحذر من الٌهود، والنصارى؛ ما دام كثٌر منهم ٌودون لنا هذا فإنه ٌجب علٌنا أن نحذر  ٙ.

 ..منهم
ن لنا الكفر؛ لموله تعالى: } من عند أنفسهم {؛ لٌس من كتاب، ومنها: بٌان خبث طوٌة هإالء الذٌن ٌودو 7.

 ..وال من إساءة المسلمٌن إلٌهم؛ ولكنه من عند أنفسهم: أنفس خبٌثة تود الكفر للمسلمٌن حسداً 
لد تبٌن لهم الحك؛ فلو كانوا جاهلٌن بؤن المسلمٌن على حك،  ومنها: أن هإالء الذٌن ٌودون الكفر للمسلمٌن 8.

"ال نرٌد أن نكون على دٌن مشكون فٌه" لكان لهم بعض العذر؛ ولكنهم لد تبٌن لهم الحك، وعلموا أن ولالوا: 
الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص حك، وأن دٌنه حك، وأن المإمنٌن على حك؛ ومع ذلن فهم ٌودون هذه المودة، وٌسعون بكل 

                                                                                                                                                                                             
 .ٖٔٓ/ٔ( البحر المحٌط:ٔ)
 .7ٖ٘/ٔالمعانً: ( روحٕ)

، ٖٔٓٗ: فً لبس الشهرة، حدٌث رلم ٗ، كتاب اللباس، باب 8ٔ٘ٔ، وأخرجه أبو داود صٗٔٔ٘، حدٌث رلم ٓ٘/ٕأخرجه أحمد  (ٔ)
، لال الحافظ فً ٖٖٙٓٓ: ما لالوا فٌما ذكر من الرماح واتخاذها، حدٌث رلم 79وأخرجه ابن أبً شٌبة فً المصنفن كتاب السٌر، باب 

، ولال فً اإلرواء: صحٌح ٗٓ٘/ٕ: أخرجه أبو داود بسند حسن؛ ولال األلبانً فً صحٌح أبً داود: حسن صحٌح 7ٕٔ/ٓٔالفتح 
 .9ٕٙٔ، حدٌث رلم 9ٓٔ/٘
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ً سعى فً تحصٌله؛ فكثٌ ر من هإالء الٌهود والنصارى ٌسعون سبٌل أن ٌصلوا إلى ؼاٌتهم؛ فمن أحب شٌبا
 ..بكل ما ٌستطٌعون من لوة مادٌة، أو أخبللٌة، أو ؼٌرهما لٌردوا المسلمٌن بعد اإلٌمان كفاراً 

ومن فوابد اآلٌة: مراعاة األحوال، وتطور الشرٌعة، حٌث لال تعالى: } فاعفوا واصفحوا حتى ٌؤتً هللا  9.
 بؤمره {..

على من تبٌن له الحك؛ وأما الجاهل فهو معذور بجهله إذا لم ٌمصر فً طلب  ومنها: أن الذم إنما ٌمع ٓٔ.
 ..العلم
 ... ومنها: جواز مهادنة الكفار إذا لم ٌكن للمسلمٌن لوة ٔٔ
ومنها: إثبات الحكمة هلل عز وجل، حٌث أمر بالعفو، والصفح إلى أن ٌؤتً هللا بؤمره؛ ألن األمر بالمتال  ٕٔ.

 ..ر شروطه من الموة المادٌة والبشرٌة، ٌنافً الحكمةلبل وجود أسبابه، وتوف
ومنها: الرد على منكري لٌام األفعال االختٌارٌة باهلل عز وجل؛ والذي علٌه أهل السنة والجماعة أن هللا  ٖٔ.

سبحانه وتعالى فعال لما ٌرٌد فعبلً ٌلٌك بجبلله وعظمته، وما تمتضٌه حكمته؛ لموله تعالى: } حتى ٌؤتً هللا 
 ره {..بؤم

 ومنها: ثبوت المدرة هلل عز وجل، وأنها شاملة لكل شًء؛ لموله تعالى: }إن هللا على كل شًء لدٌر{. ٗٔ.

ومنها: الرد على المعتزلة المدرٌة؛ ألنهم ٌمولون: إن اإلنسان مستمل بعمله؛ وإذا كان مستمبلً بعمله لزم  ٘ٔ.
 ..تؽٌٌره صار العبد ؼٌر مستمل من ذلن أن هللا ال ٌمدر على تؽٌٌره؛ ألنه إن لدر على

ومنها: بشارة المإمنٌن بؤن هللا سبحانه وتعالى سٌؽٌر حالهم الممتضٌة للعفو والصفح، إلى لوة ٌستطٌعون  ٙٔ.
 ..بها جهاد العدو

ومنها: اتباع الحكمة فً الدعوة إلى هللا بالصبر، والمصابرة حتى ٌتحمك النصر، وأْن تعاَمل كل حال بما  7ٔ.
 ٌناسبها.

 المرآن
 َ ِ إِنه َّللاه ٌٍْر تَِجُدوهُ ِعْنَد َّللاه ُموا ِْلَْنفُِسُكْم ِمْن َخ َكاةَ َوَما تُمَّدِ ََلةَ َوآتُوا الزه ({ ٓٔٔ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر )}َوأَلٌُِموا الصه

 [ٓٔٔ]البمرة : 
 التفسٌر:

وإعطاء الزكاة المفروضة. واعلموا أنَّ كل خٌر بؤداء الصبلة على وجهها الصحٌح،  -أٌها المإمنون-واشتؽلوا 
 تمدمونه ألنفسكم تجدون ثوابه عند هللا فً اآلخرة. إنه تعالى بصٌر بكل أعمالكم، وسٌجازٌكم علٌها.

لال أبو حٌان:" لما أمر بالعفو والصفح، أمر بالمواظبة على عمودي اإلسبلم : العبادة البدنٌة ، والعبادة    
ة فٌها مناجاة هللا تعالى والتلذذ بالولوؾ بٌن ٌدٌه، والزكاة فٌها اإلحسان إلى الخلك باإلٌثار المالٌة، إذ الصبل

 .(ٔ)على النفس ، فؤمروا بالولوؾ بٌن ٌدي الحك وباإلحسان إلى الخلك"
، [، "أي ابتوا بها مستمٌمة بشروطها، وأركانها، وواجباتهآٔٔلوله تعالى:}َوأَلٌُِموا الصَّبَلةَ{]البمرة: 

 .(ٕ)ومكمبلتها"
 .(ٖ)لال الثعلبً:" أي:"وحافظوا على الصلوات الخمس بموالٌتها ]وأركانها[ وركوعها وسجودها" 
  .(ٗ)لال ابن عطٌة:" معناه: أظهروا هٌبتها وأدٌموها بشروطها" 

بها وأخرج ابن أبً حاتم "عن الحسن فً لوله:}وألٌموا الصبلة{، لال: فرٌضة واجبة ال تنفع األعمال إال 
 .(ٔ). وروي عن عطاء بن أبً رباح ولتادة نحو ذلن(٘)وبالزكاة"

                                                           
 .ٖٔٓ/ٔ( البحر المحٌط:ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .88ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .ٖٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .99/ٔ(:صٔٙٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
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 . (ٕ)ولال الزهري: "إلامتها أن تصلً الصلوات الخمس لولتها" 
على ما فُِرَضْت علٌه، كما ٌمال: ألام الموُم  -بحدودها وفروضها والواجب فٌها  -و)إلامة الصبلة(: "أداإها 

لوها من البَ   : (ٗ)، وكما لال الشاعر(ٖ)ٌع والشراء فٌها"ُسولَهم، إذا لم ٌُعَّطِ
َراب فََخاُموا َوَولَّْوا َجِمٌعَا ٌِْن ُسوَق الـ          ـّضِ  أَلَْمنَا ألَْهِل اْلِعَرالَ

َكاةَ{ ]البمرة :    .(٘)[، "ٌعنً: وأّدوا زكاة أموالكم المفروضة"ٖٗلوله تعالى: }َوآتُوا الزَّ
 .(ٙ)أداء الصدلة المفروضة" لال الطبري:" وإٌتاُء الزكاة، هو 
 .(7)لال ابن عثمٌمٌن:" أي أعطوا الزكاة" 

كاة( على ثبلثة ألوال:  واختلؾ فً أصل )الزَّ
أحدها: أنها مؤخوذة من: زكا الشًء، إذا نما وزاد، لال الراؼب: أصل الزكاة: النمو الحاصل عن بركة هللا 

 .(8)تعالى
زكاة وهو نمص منه، من حٌث ٌنمو بالبركة أو باألجر الذي ٌثٌب لال ابن عطٌة: "وسمً اإلخراج من المال  

 .(9)هللا به المزكً"
كاةَ( مؤخوذة من التطهٌر، كما ٌمال زكا فبلن أي طهر من دنس الجرحة أو االؼفال  .(ٓٔ)الثانً: أن )الزَّ

أال ترى أن النبً  لال ابن عطٌة: فكؤن الخارج من المال ٌطهره من تبعة الحك الذي جعل هللا فٌه للمساكٌن، 
 .(ٕٔ)"(ٔٔ)ملسو هيلع هللا ىلص سمى فً الموطؤ ما ٌخرج فً الزكاة أوساخ الناس

ٌت زكاة ، ألنها تطهٌٌر لما بمً من مال الرجل ،   واختار الطبري هذا الوجه، لاببل:" ولد ٌحتمل أن تكون ُسّمِ
ثناإه مخبًرا عن نبٌه موسى صلوات هللا ، كما لال جل (ٖٔ)وتخلٌص له من أن تكون فٌه َمْظلمة ألهل السُّْهمان

[ ، ٌعنً برٌبة من الذنوب طاهرة. وكما ٌمال للرجل : هو عدل 7ٗعلٌه :}أَلَتَْلَت نَْفًسا َزِكٌَّةً{]سورة الكهؾ : 

                                                                                                                                                                                             
 .99/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:صٔ)
 .99/ٔ(:صٕٙٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٕٔٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٕٔٗ/ٔ( البٌت ذكره الطبري ولم أتعرؾ على لابله. انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .88ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .7ٕ٘/ٔ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 7)
 .98ٖوالمعجم الوسٌط ص:  ٖٕٔالمفردات فً ؼرٌب المرآن ص: ( 8)
 .ٖٙٔ/ٔالمحرر الوجٌز: ( 9)
 8ٕٔوالمختار من صحاح اللؽة ص  7ٕٕص:  ٔالمصباح ج، و8ٗ9ٔ/ ٖ، واللسان:)زكا( ٕٗ٘ٔ/ ٕتهذٌب اللؽة )زكا( انظر: ( ٓٔ)

، والمحرر الوجٌز: 9ٕٔص:  ٘ح المهذب جوالمجموع شر 7ٓٔص:  ٔوالروض المربع ج  ٕٕٕوالمطلع على أبواب الممنع ص: 
ٔ/ٖٔٙ. 
 (، ولفظه:""إن الصدلة ال تنبؽً آلل دمحم، إنما هً أوساخ الناس".7ٕٓٔرواه مسلم)( ٔٔ)

ُرُهمْ  [، ولٌس ٖٓٔبة: { ]التووإنما كانت الزكاة أوساخ الناس؛ ألن الناس ٌتطهرون بإخراجها، كما لال هللا تعالى: }ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدلَةً تَُطّهِ
لها عبللة بمستحمً الزكاة، بل هً مال طٌب حبلل بالنسبة لهم، لكن إخراجها تطٌٌب وتطهٌر لما ٌمكن أن ٌشوب صاحبها أو عمله أو ماله 

نع آل النبً صلى هللا علٌه من سوء، فلذلن منع منها النبً ملسو هيلع هللا ىلص آل دمحم، لكن لٌس هذا فٌه إزراء بالناس، وهذا فضل هللا ٌإتٌه من ٌشاء، ٌم
وسلم من أخذها صٌانة لهم عن أن ٌمبلوا ما تطهر به الناس، وهذه مرتبة علٌا، لكن هذا ال ٌعنً أن من ٌؤخذ الزكاة بحك فهو نالص، فمد 

و كان ؼنًٌّا، وهو جعل هللا من مصارؾ الزكاة الجهاد فً سبٌل هللا، وهو من أفضل األعمال، ومن مصارفها الؽارم لئلصبلح بٌن الناس ول
ٌَْر فًِ َكثٌٍِر ِمْن نَْجَواُهْم إاِلَّ َمْن أََمَر بَِصَدلٍَة أَْو َمْعُروٍؾ أَْو إِ  ٌَْن النَّاِس َوَمْن ٌَْفعَْل ذَِلَن اْبتِؽَاَء من خٌر األعمال، لال هللا تعالى: }اَل َخ ْصبَلحٍ بَ

ِ فََسْوَؾ نُْإتٌِِه أَْجًرا َعِظًٌما والممصود أنه لٌس صحًٌحا أن إعطاء الزكاة لمن ٌستحمها تنمص له، ومن فهم بهذا المعنى فإنه لم  ،{َمْرَضاِت ّللاَّ
 .ٌفهم مراد النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وهللا أعلم

 .ٖٙٔ/ٔالمحرر الوجٌز: ( ٕٔ)
 (السهمان جمع سهم ، كالسهام : وهو النصٌب والحظ .ٖٔ)
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 ًٌّ ًّ  -َزِك من الوجه األّول ، وإن كان األّول  -فً تؤوٌل زكاة المال  -لذلن المعنى، وهذا الوجه أعجب إل
 .(ٔ)تؤوٌلها" ممبوال فً

ولال ابن األثٌر: وأصل الزكاة فً اللؽة: الطهارة والنماء والبركة والمدح فالزكاة طهرة لؤلموال   
 .(ٕ)وزكاة الفطر طهرة لؤلبدان

وسمٌت زكاة؛ ألنها تزكً اإلنسان، كما لال هللا تعالى: }ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدلَةً  ولال ابن عثٌمٌن:"  
ُ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{ ]التوبة :  ٌِْهْم إِنَّ َصبَلتََن َسَكٌن لَُهْم َوّللاَّ ٌِهْم بَِها َوَصّلِ َعلَ ُرُهْم َوتَُزّكِ [؛ فهً تزكً اإلنسان ٖٓٔتَُطّهِ

ه من الرذابل؛ ألنها تخرجه من حظٌرة البخبلء إلى حظٌرة األجواد، والكرماء؛ فً أخبلله، وعمٌدته، وتطهر
وتكفِّر سٌباته"

(ٖ). 
 للت: وكل ذلن صحٌح فً معنى التسمٌة، فهً تزكً وتنمً المعطً والمعطى والمال الذي أخرجت منه. 

 شْفعًا.  والثالث: ولٌل زكا الفَْرُد، إذا صاَر َزْوًجا، بزٌادة الزابد علٌه حتى صار به
لال الواحدي: "والعرب تمول للفرد: خسا، وللزوجٌن اثنٌن: زكا، لٌل لهما: زكا، ألن االثنٌن أكثر من  

 :(٘)الشاعر ، ثم استشهد بمول(ٗ)الواحد"
َدا ٌْن ِمنَّا الُمعَّدِ  إِذا نَْحُن فً تِْعَداِد َخْصِلَن لَْم نَمُْل     َخَسا َوَزكا أَْعٌَ

 : (ٙ)ومنه لول الشاعر 
 َكانُوا َخًسا أو َزًكا ِمْن ُدوِن أَْربَعٍَة         لَْم ٌُْخلَمُوا، َوُجُدوُد النَّاِس تَْعتَلُج 

 :  (7)ولال آخر
 فبَل َخًسا َعِدٌُدهُ َوال َزكا                    َكَما ِشَراُر اْلبَْمِل أَْطَراُؾ السَّفَا

ًرا فً السُّبلء، وٌعنً بموله:)وال زكا(، لم ٌَُصٌِّْرهم َشفعًا من والسفا شون البُْهَمى، والبُْهمى الذي ٌكون مُ   َدوَّ
 .(8)َوتٍر، بحدوثه فٌهم

 :(ٓٔ)، ثم استشهد بمول النابؽة(9)لال الواحدي: "واألظهر أن أصلها من الزٌادة" 
كاُء  ْرَت ِمْن ُدْنٌَاَن نَْمٌص       َوإِن لَدَّْمَت َعاَد لََن الزَّ  َوَما أَخَّ

 .(ٔٔ)الزكاء: الزٌادةأراد ب
 تعبداً هلل عز وجل.،(ٕٔ)والزكاة شرًعا: حك واجب فً مال مخصوص لطابفة مخصوصة فً ولت مخصوص 

                                                           
 .7ٗ٘/ٔتفسٌر الطبري: ( ٔ)
 .7ٖٓص:  ٕؼرٌب الحدٌث ج النهاٌة فً ( ٕ)
 .89ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .ٙٗٗ-٘ٗٗ/ٔالتفسٌر البسٌط: ( ٗ)
 ، وفٌه: )إذا نحن فً تكرار وصفن ...(.ٕٙٔ/ ٔ، وفً شعر الكمٌت جمع دواد سلوم 87ٔ/ ٕ( البٌت فً "الزاهر" ٘)
. . . لال ، وأنشدتنً الدبٌرٌة . . . " وأنشد البٌت . وتعتلج : (اللسان )خسا( ، وفٌه : " الفراء : العرب تمول للزوج زكا ، وللفرد خسا ٙ)

 تصطرع وٌمارس بعضها بعضا .
( الرجل من بنً سعد، ثم أحد بنً الحارث فً عمرو بن كعب بن سعد، وهذا الرجز فً خبر لؤلؼلب العجلً، )طبمات فحول الشعراء : 7)

ٌة الطبمات واألؼانً : " كما شرار الرعى " . والرعى )بكسر فسكون( : ( ورواٗٙٔ:  8ٔ/ واألؼانً  9ٓٗ/ ومعجم الشعراء :  7ٕ٘
الكؤل نفسه ، والمرعى أًٌضا . والسفا : شوط البهمً والسنبل وكل شًء له شون . ٌمول : أنت فً لومن كالسفا فً البهمً ، هو شرها 

 وأخبثها . والبٌت األول زٌادة لٌست فً المراجع المذكورة .
 .7ٖ٘/ٔالطبري:  ( انظر: تفسٌر8)
 .٘ٗٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: 9)
 .ٖٕٕ/ ٕ، "شمس العلوم" 87ٔ/ ٕ(ورد البٌت فً "الزاهر" ٓٔ)
 .٘ٗٗ/ٕ(أنظر: التفسٌر البسٌط: ٔٔ)
 .ٕٕٗص:  ٔاإللناع فً فمه اإلمام ابن حنبل ج ( ٕٔ)
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َدلَاُت ِلْلفُمََراِء    وأما مستحموا الزكاة: "فمد بٌنهم هللا فً سورة براءة فً لوله تعالى: }إِنََّما الصَّ
ٌَْها  ِ َواْلَمَساِكٌِن َواْلعَاِمِلٌَن َعلَ ِ َواْبِن السَّبٌِِل فَِرٌَضةً ِمَن ّللاَّ لَاِب َواْلؽَاِرِمٌَن َوفًِ َسبٌِِل ّللاَّ  َواْلُمَإلَّفَِة لُلُوبُُهْم َوفًِ الّرِ
ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم{ ]التوبة :   .(ٔ)["َٓٙوّللاَّ

المٌامة ، من إلام الصبلة وإٌتاء لال ابن كثٌر: " ٌَُحثُّ تعالى على االشتؽال بما ٌنفعهم وتَعُوُد علٌهم عالبتُه ٌوم    
 الزكاة ، حتى ٌمكن لهم هللا النصر فً الحٌاة الدنٌا وٌوم ٌموم األشهاد } ٌَْوَم ال ٌَْنفَُع الظَّاِلِمٌَن َمْعِذَرتُُهْم َولَُهمُ 

 .(ٕ) ["ٕ٘اللَّْعنَةُ َولَُهْم ُسوُء الدَّاِر { ]ؼافر : 
بَلةَ{]البمرة:وتعددت ألوال أهل التفسٌر فً لوله تعالى:    :(ٖ)[، على وجهٌنٓٔٔ}َوأَلٌُِموا الصَّ

 أحدهما: إن لوله تعالى: }َوأَلٌُِموا الصَّبلةَ{، عموم.
 والثانً: ولالت فرلة: هو من مجمل المرآن.

لال ابن عطٌة:"والمرجح أن ذلن عموم من وجه ومجمل من وجه، فعموم من حٌث الصبلة الدعاء، فحمله    
وخصصه الشرع بهٌبات وأفعال وألوال، ومجمل من حٌث األولات، وعدد الركعات على ممتضاه ممكن، 

والسجدات ال ٌفهم من اللفظ، بل السامع فٌه مفتمر إلى التفسٌر، وهذا كله فً أَلٌُِموا الصَّبلةَ، وأما }الزكاة{، 
 .(ٗ)فمجملة ال ؼٌر"

والزكوات، وبٌن تعالى أنهم ٌجدونه ولٌس ولال الرازي: "واألظهر أن المراد به التطوعات من الصلوات    
المراد أنهم ٌجدون عٌن تلن األعمال ألنها ال تبمى وألن وجدان عٌن تلن األشٌاء ال ٌرؼب فٌه، فبمً أن 

 .(٘)المراد وجدان ثوابه وجزابه"
كاة وتمدٌم وإنما أمرهم جل ثناإه فً هذا الموضع بما أمرهم به ، من إلام الصبلة وإٌتاء الزلال الطبري: "   

الخٌرات ألنفسهم ، لٌَطَّهروا بذلن من الخطؤ الذي سلؾ منهم فً استنصاحهم الٌهود ، وركون من كان ركن 
منهم إلٌهم ، وجفاء من كان جفا منهم فً خطابه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بموله : }راعنا{، إْذ كانت إلامة الصلوات كفارة 

للنفوس واألبدان من أدناس اآلثام ، وفً تمدٌم الخٌرات إدران الفوز برضوان للذنوب ، وإٌتاء الزكاة تطهٌرا 
 .(ٙ) هللا"

ٌٍْر تَِجُدوهُ ِعنَد هللا{]البمرة:    ْن َخ ُمواْ ألَْنفُِسُكم ّمِ [،" أي وما تتمربوا إِلى هللا من صبلة أو ٓٔٔلوله تعالى:}َوَما تُمَّدِ
 .(7)ا ثوابه عند هللا"صدلة أو عمل صالح فرضاً كان أو تطوعاً، تجدو

لال المراؼً:" أي وما تعملوا من خٌر تجدوا جزاءه عند ربكم ٌوم توفى كل نفس جزاء عملها بالمسطاس  
 .(8)المستمٌم"

لال الطبري:" ٌعنً: ومهما تعملوا من عمل صالح فً أٌام حٌاتكم ، فتمدموه لبل وفاتكم ذخرا ألنفسكم فً    
 .(9)ربكم ٌوم المٌامة ، فٌجازٌكم به"معادكم ، تجدوا ثوابه عند 

 .(ٓٔ)لال سعٌد بن جبٌر:" }ما تمدموا{، ٌعنً: ما عملوا من األعمال من الخٌر فً الدنٌا" 
. وروي عن (ٔ)وأخرج ابن أبً حاتم عن أبً العالٌة، فً لوله} تَِجُدوهُ ِعنَد هللا{، لال:" تجدوا ثوابه عند هللا" 

 .(ٕ)الربٌع بن أنس نحو ذلن

                                                           
 .89ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .8ٖٗ-8ٖٖ/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .97ٔ/ٔالوجٌز: ( انظر: المحرر ٖ)
 .97ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٗ)
 .٘/ٗ( مفاتٌح الؽٌب:٘)
 ٙٓ٘-٘ٓ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 . ]بتصرؾ بسٌط[.7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 7)
 .9ٕٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 8)
 ٘ٓ٘/ٕ(انظر: تفسٌر الطبري: 9)
 .ٕٙٓ/ٔ(:ص9ٔٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
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ال أبو حٌان:" لما لدم األمر بالصبلة والزكاة أتى بهذه الجملة الشرطٌة عامة لجمٌع أنواع الخٌر ، فٌندرج ول 
 .(ٖ)فٌها الصبلة والزكاة وؼٌرهما.. ولد فسر الخٌر هنا بالزكاة والصدلة، واألظهر العموم"

 : (ٗ)وا ثوابه، كما لال الشاعرو)الخٌر( هو العمل الذي ٌرضاه هللا، وإنما لال: )تجدوه(، والمعنى : تجد   
 َوَسبََّحِت اْلَمِدٌنَةُ، ال تَلُْمَها         َرأَْت لََمًرا بُِسولِِهُم نََهاَرا

 .(٘) وإنما أراد : وسبح أهل المدٌنة
ِ{]البمرة:  ، وإنما [، أي "تجدوه مّدخراً ومعدًّا عند هللا، والظرفٌة هنا المكاتبة ممتنعة ٓٔٔولوله تعالى: }ِعنَد ّللاَّ

هً مجاز بمعنى المبل ، كما تمول لن : عندي ٌد ، أي فً لبلً ، أو بمعنى فً علم هللا نحو : }َوإِنَّ ٌَْوًما ِعنَد 
َربَِّن َكؤَْلِؾ َسنٍَة{ ، أي فً علمه ولضابه ، أو بمعنى االختصاص باإلضافة إلى هللا تعالى تعظٌماً كموله : }إِنَّ 

 .(ٙ)ٌَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِِه{"الَِّذٌَن ِعنَد َربَِّن ال 
َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{]البمرة:  [، "أي إن هللا رلٌب علٌكم مطلع على أعمالكم فٌجازٌكم ٓٔٔلوله تعالى:}إِنَّ ّللاَّ

 .(7)علٌها ٌوم الدٌن"
 .(8)لال ابن عطٌة:" خبر فً اللفظ، معناه الوعد والوعٌد" 
"أنه تعالى ال ٌؽفل عن عمل عامل ، وال ٌضٌع لدٌه ، سواء كان خًٌرا أو شًرا ، فإنه لال ابن كثٌر: ٌعنً :    

 .(9)سٌجازي كل عامل بعمله"
لال المراؼً: أي :" فهو عالم بجمٌع أعمالكم كثٌرها وللٌلها ، ال تخفى علٌه خافٌة من أمركم ، خٌرا كانت أو  

 شّرا وهو مجازٌكم علٌها.
 .(ٓٔ)ترؼٌب والترهٌب"وال ٌخفى ما فً هذا من ال

لال اإلمام الطبري: "وهذا خبر من هللا جل ثناإه للذٌن خاطبهم بهذه اآلٌات من المإمنٌن ، أنهم مهما فعلوا من    
خٌر وشر سرا وعبلنٌة ، فهو به بصٌر ال ٌخفى علٌه منه شًء ، فٌجزٌهم باإلحسان خٌرا ، وباإلساءة مثلها، 

خبر ، فإن فٌه وعدا ووعٌدا ، وأمرا وزجرا، وذلن أنه أعلم الموم أنه وهذا الكبلم وإن كان خرج مخرج ال
بصٌر بجمٌع أعمالهم ، لٌجدوا فً طاعته ، إْذ كان ذلن مذخورا لهم عنده حتى ٌثٌبهم علٌه ، كما لال : }وما 

مه إلٌه فٌها تمدموا ألنفسكم من خٌر تجدوه عند هللا{، ولٌحذروا معصٌته ، إْذ كان مطلعا على راكبها ، بعد تمد
 .(ٔٔ) بالوعٌد علٌها ، وما أوعد علٌه ربنا جل ثناإه فمنهً عنه ، وما وعد علٌه فمؤمور به"

فاهلل تعالى ال ٌخفى علٌه الملٌل وال الكثٌر من األعمال وهو ترؼٌب من حٌث ٌدل على أنه  ولال الرازي: " 
ه الذي هو الشر، وأما الخٌر فهو النفع تعالى ٌجازي على الملٌل كما ٌجازي على الكثٌر، وتحذٌر من خبلف

الحسن وما ٌإدي إلٌه، فلما كان ما ٌؤتٌه المرء من الطاعة ٌإدي به إلى المنافع العظٌمة، وجب أن ٌوصؾ 
ٌَْر لَعَلَُّكْم بذلن، وعلى هذا الوجه لال تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْرَكعُوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا َربَُّكْم َواْفعَلُوا الْ  َخ

 .(ٕٔ)[77تُْفِلُحوَن{ ]الحج : 

                                                                                                                                                                                             
 .ٕٙٓ/ٔ(:ص9ٕٓٔحاتم)( أخرجه ابن أبً ٔ)
 .ٕٙٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕ)
 .ٖٔٓ/ٔ( البحر المحٌط: ٖ)
 .٘ٓ٘/ٕ( البٌت لعمر بن لجؤ. وهو فً تفسٌر الطبري: ٗ)
 ٘ٓ٘/ٕ(انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٖٔٓ/ٔ( البحر المحٌط: ٙ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 7)
 .97ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 8)
 .8ٖٗ/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر: 9)
 .9ٕٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
 .ٙٓ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .٘/ٗ( مفاتٌح الؽٌب:ٕٔ)
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ولال أبو حٌان:" وكنى بموله : }بصٌر{ عن علم المشاهد ، أي ال ٌخفى علٌه عمل عامل وال ٌضٌعه ، ومن  
كان مبصراً لفعلن ، لم ٌخؾ علٌه ، هل هو خٌر أو شر ، وأتى بلفظ }بصٌر{ دون )مبصر(، إما ألنه من 

مكن والسجٌة فً حك اإلنسان ، أو ألنه فعل للمبالؽة بمعنى مفعل ، الذي هو بصر ، فهو ٌدل على الت
 .(ٔ)للتكثٌر"

وهو ٌمترى هذه اآلٌة: }سمٌع بصٌر{  -ملسو هيلع هللا ىلص -وأخرج ابن أبً حاتم عن عمبة بن عامر لال: "رأٌت رسول هللا 
 .(ٕ)ٌمول: بكل شًء بصٌر"

 الفوابد:
الصبلة؛ والصبلة تشمل الفرٌضة والنافلة؛ ومن إلامة الفرابض كثرة النوافل؛ من فوابد اآلٌة: جوب إلامة  -ٔ

أن النوافل تكمل بها الفرابض ٌوم المٌامة؛ ما من إنسان إال وفً فرٌضته نمص؛ لكن  (ٔ)ألنه جاء فً الحدٌث
 هذه النوافل تكملها، وترلعها.

 ومنها: وجوب إٌتاء الزكاة . ٌعنً لمستحمٌها . -ٕ
 .أن الصبلة أوكد من الزكاة؛ ولهذا ٌمدمها هللا علٌها فً الذكرومنها:  -ٖ
ومنها: أن إلامة الصبلة، وإٌتاء الزكاة من أسباب النصر؛ ألن هللا ذكرها بعد لوله: }فاعفوا واصفحوا حتى  -ٗ

 لموي [ ؛ ولد جاء ذلن صرٌحاً فً لوله تعالى: }ولٌنصرن هللا من ٌنصره إن هللا9ٌٓٔؤتً هللا بؤمره{ ]البمرة: 
عزٌز * الذٌن إن مكنَّاهم فً األرض ألاموا الصبلة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروؾ ونهوا عن المنكر وهلل 

 [ .ٔٗ، ٓٗعالبة األمور{ ]الحج: 
 .ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌتشاؼل باألهم فاألهم مع الدعوة إلى هللا عز وجل -٘
 .وجل فإنه سٌجد ثوابه عنده ومنها: أن كل خٌر ٌمدمه العبد لربه عز -ٙ
ومنها: أن الثواب عام لجمٌع األعمال صؽٌرها، وكبٌرها؛ لموله تعالى: } من خٌر {؛ فإنها نكرة فً سٌاق  -7

الشرط؛ فتفٌد العموم؛ فؤّي خٌر لدمته للٌبلً كان، أو كثٌراً ستجد ثوابه؛ لال الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص: "اتموا النار ولو بشك 
 . (ٕ)تمرة"

ومنها: الترؼٌب فً فعل الخٌر، حٌث إن اإلنسان ٌجد ثوابه عند ربه مدخراً له . وهو أحوج ما ٌكون إلٌه  -8
. 
ومنها: أن اإلنسان إذا لدم خٌراً فإنما ٌمدمه لنفسه؛ لموله تعالى: } وما تمدموا ألنفسكم من خٌر {؛ ولهذا  -9

 ..هلٌس له من ماله إال ما أنفك هلل؛ وما أخره فلوارث
 ..ومنها: عموم علم هللا سبحانه وتعالى بكل ما نعمل -ٓٔ
 ومنها: التحذٌر من المخالفة؛ لموله تعالى: }إن هللا بما تعملون بصٌر{. -ٔٔ

 المرآن
({ ْٔٔٔم إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن )}َولَالُوا لَْن ٌَْدُخَل اْلَجنهةَ إَِّله َمْن َكاَن ُهوًدا أَْو نََصاَرى تِْلَن أََمانٌُُِّهْم لُْل َهاتُوا بُْرَهانَكُ 

 [ٔٔٔ]البمرة : 
 التفسٌر:

                                                           
 .ٖٔٓ/ٔ( البحر المحٌط: ٔ)
 .7ٕٓ/ٔ(:ص9ٖٓٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)

من تطوعه"، من حدٌث أنس بن حكٌم حدٌث  كما فً سنن أبً داود فً الصبلة، باب لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "كل صبلة ال ٌتمها صاحبها تتم (ٔ)
(، والنسابً فً الصبلة. باب المحاسبة ٖٔٗ(. والترمذي باب ما جاء أن أول ما ٌحاسب به العبد ٌوم المٌامة الصبلة حدٌث رلم )8ٙٗرلم )

 على الصبلة.
، كتاب 8ٖ8، وأخرجه مسلم ص7ٔٗٔ: "اتموا النار ولو بشك تمرة"، حدٌث رلم ٓٔ، كتاب الزكاة، باب ٔٔٔأخرجه البخاري،  (ٕ)

 .ٙٔٓٔ[ 7ٙ] 8ٖٕٗ: الحث على الصدلة ولو بشك تمرة...، حدٌث رلم ٕٓالزكاة، باب 
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أٌها -ادَّعى كلٌّ من الٌهود والنصارى أن الجنة خاصة بطابفته ال ٌدخلها ؼٌرهم، تلن أوهامهم الفاسدة. لل لهم 
 : أحضروا دلٌلكم على صحة ما تدَّعون إن كنتم صادلٌن فً دعواكم.-الرسول

 :  اآلٌةهذه فً سبب نزول 
لال السدي: "نزلت فً الذٌن لالوا: }لن ٌدخل الجنة إال من كان هودا أو نصارى{ أي: لالت الٌهود لن ٌدخل  

 (ٕ). وروي عن أبً العالٌة(ٔ)الجنة إال من كان ٌهودٌا ولالت النصارى لن ٌدخل الجنة إال من كان نصرانٌا"
 نحو ذلن. (ٗ)والربٌع (ٖ)ومجاهد

[، " أي لال الٌهود لن ٌَْٔٔٔدُخَل اْلَجنَّةَ إاِل َمْن َكاَن ُهوًدا أَْو نََصاَرى{]البمرة: لوله تعالى:}َولَالُوا لَنْ  
 .(٘)ٌدخل الجنة إال من كان ٌهودٌاً، ولال النصارى لن ٌدخل الجنة إاِل من كان نصرانٌاً"

الت: لن ٌدخل الجنة لال الواحدي:" المعنى: أن الٌهود لالت: لن ٌدخل الجنة إال من كان هوًدا، والنصارى ل 
اِن  إال من كان نصارى، ولكنهم أُجملوا، وضم النصارى إلى الٌهود فً لوله: }َولَالُوا{؛ ألن الفرٌمٌن ٌُِمرَّ

 :(ٙ)بالتوراة،  كما لال حسان
 أَمْن ٌهُجو رسوَل هللاِ منكْم       وٌمدُحه وٌنصُره سواُء 

واحًدا ُجمع مع األول، ٌعنى إلى أصل الفعل، وصار كؤنه  تمدٌره: ومن ٌمدحه وٌنصره، إال أنه لما كان اللفظ
 .(7)إخبار عن جملة واحدة، وإنما حمٌمته عن بعضٌن مختلفٌن"

لال الزمخشري:" فلّؾ بٌن المولٌن، ثمة بؤّن السامع ٌرّد إلى كل فرٌك لوله ، وأمنا من اإللباس لما علم من  
ً أَْو نَصارى التعادي بٌن الفرٌمٌن وتضلٌل كل واحد منهما لصا حبه. ونحوه }َولالُوا ُكونُوا ُهودا

 .(8)["ٖ٘ٔتَْهتَُدوا{]البمرة:
 .(9)لال السمٌن الحلبً:" ولدمت الٌهود على النصارى لفظا، لتمدمهم زمانا" 
لال ابن كثٌر: "ٌبٌن تعالى اؼترار الٌهود والنصارى بما هم فٌه ، حٌث ادعت كل طابفة من الٌهود  

ٌدخل الجنة إال من كان على ملتها ، كما أخبر هللا عنهم فً سورة المابدة أنهم لالوا : } نَْحُن والنصارى أنه لن 
ِ َوأَِحبَّاُإهُ { ]المابدة :  [، فؤكذبهم هللا تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم ، ولو كانوا كما ادعوا 8ٔأَْبنَاُء ّللاَّ

نه لن تمسهم النار إال أٌاما معدودة ، ثم ٌنتملون إلى الجنة. وردَّ لما كان األمر كذلن ، وكما تمدم من، دعواهم أ
علٌهم تعالى فً ذلن، وهكذا لال لهم فً هذه الدعوى التً ادعوها ببل دلٌل وال حجة وال بٌنة، فمال تعالى}تِْلَن 

أََمانٌُُِّهْم{
 (ٔٓ). 

ود والنصارى فً هذا الخبر، وكما هو لال الطبري: "وعلى الرؼم من اختبلؾ ممالة الفرٌمٌن فلمد جمع الٌه   
معلوم بؤن الٌهود تدفع النصارى عن أن ٌكون لها فً ثواب هللا نصٌب، والنصارى تدفع الٌهود عن مثل ذلن، 
ولكن معنى الكبلم لما كان مفهوما عند المخاطبٌن به معناه، فُجمع الفرٌمان فً الخبر عنهما ، فمٌل : }َولَالُوا 

                                                           
 .7ٕٓ/ٔ(:ص9ٗٓٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)7ٖ٘/ٔ( العجاب: ٔ)
 .7ٕٓ/ٔ(:ص9ٗٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .7ٕٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖ)
 . 7ٕٓ/ٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗ)
 .78/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
، والبحر المحٌط: ٖٖ٘/ ٕ، وإعراب المرآن للنحاس: ٕٖٕ/ 9، والخزانة: 7ٓ، وتذكرة النحاة:ٙٗ/ ٗ، وانظر: السٌرة النبوٌة: 8( ٌوانه: ٙ)

ٔ /ٙٗٓ . 
 .ٕٗٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 7)
 .77ٔ/ٔ( الكشاؾ: 8)
 .7ٓ/ٕ( الدر المصون: 9)
 .8ٖ٘-8ٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)



ٕٔ8 
 

الت الٌهود نَّةَ إاِلَّ َمْن َكاَن ُهوًدا أَْو نََصاَرى تِْلَن أََمانٌُُِّهْم لُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن{، أي للَْن ٌَْدُخَل اْلجَ 
 .(ٔ): لن ٌدخل الجنة إال من كان ٌهودٌا، ولالت النصارى: لن ٌدخل الجنة إال من كان نصرانٌا

 :(ٕ)لوالن وفً أصل )الٌهود( من حٌث اللؽة،   
 .(ٖ)أحدهما: أن ٌكون جمع )هابد(، و)الهابد(:التابب الراجع إلى الحك

ٌَْن {] األعراؾ :      .(ٗ)["ٙ٘ٔلال ابن جرٌج:"إنما سمٌت الٌهود من أجل أنهم لالوا:} إِنَّا ُهْدنَا إِلَ
حمل االسم على لفظ لال الزمخشري:" إن للت : كٌؾ لٌل كان هوداً على توحٌد االسم وجمع الخبر؟ للت :    

 .(٘)["ٖٙٔوالخبر على معناه ، كمراءة الحسن: }إاِلَّ َمْن ُهَو َصالوا اْلَجِحٌِم{ ]الصافات : « من»
 والثانً: ولٌل هو مصدر، ٌوصؾ به الواحد والجمع، كفطر وعدل ورضا.

ٌة، وهً فًِ لراءة أَبًِ وعبد ولال الفراء: إن أصله" )ٌهودًٌّا(، فحذؾ الٌاء الزابدة ورجع إلى الفعل من الٌهود   
: }إال من كان ٌهودًٌّا أو نصرانٌّا{" ّللاَّ

(ٙ) . 
وأما )النصارى( جمع، واحدهم )نصران(، كما واحد السكارى سكران ، وواحد النشاوى نشوان، وكذلن جمع    

فً واحد "  كل نعت كان واحده على " فعبلن " فإن جمعه على " فعالى "، إال أن المستفٌض من كبلم العرب
 :(7)النصارى " " نصرانً " . ولد حكى عنهم سماعا " نصران " بطرح الٌاء ، ومنه لول الشاعر

 تراه إذا زار العشً ُمَحنِّفًا            وٌضحً لدٌه وهو نصران شامس 
 :(8)وسمع منهم فً األنثى : نصرانة، لال الشاعر    
ْت َوأَْسَجَد َرأُْسَها       َكَما َسَجَدْت نَْصَرانَةٌ لَْم تََحنَِّؾ    فَِكْلتَاُهَما َخرَّ
 : (9)ٌمال : أسجد ، إذا مال، ولد سمع فً جمعهم: أنصار، بمعنى النصارى، لال الشاعر   

ًَ اإِلَزارَ  ْرُت َعْن ُرْكبَتِ ٌُْت نَبًَطا أَْنَصاَرا           َشمَّ ا َرأَ  الَمَّ
 ُكْنُت لَُهْم ِمَن النََّصاَرى َجاَرا 

 :(ٓٔ)واختلؾ فً سبب تسمٌتهم بـ)النصارى( على وجوه   

                                                           
 .ٙٓ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .97ٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 8ٓ٘-7ٓ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .89ٖٙ/ ٗ( انظر: تهذٌب اللؽة: ٖ)
 .ٖٗٔ/ٕ(:ص9ٗٓٔ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .77ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
، "تفسٌر ٔ٘ٔ/ ٔ، وانظر: مثله فً: "معانً المرآن" لؤلخفش 7ٕٓ/ ٔراب المرآن" ، وعنه النحاس فً "إع7ٖ/ ٔ( معانً المرآن:ٙ)

 .77ٔ/ٔ، والكشاؾ: 9ٗٔ/ ٔ، "معانً المرآن" للزجاج 9ٕٗ - 9ٔٗ/ ٔالطبري" 
:  ٔلمحٌط ، ورواه : " تراه وٌضحى وهو . . " ونمله أبو حٌان فً البحر ا ٘٘ٔ" لم أعرؾ لابله. والبٌت فً األضداد البن األنباري : 7)

( فمال : و " أنشد سٌبوٌه " وذكر البٌت ، ولم ٌنشده 9ٖٙ:  ٔعن الطبري ، وفٌهما " إذا دار العشى " وأخطؤ المرطبً )تفسٌره  8ٖٕ
 سٌبوٌه . وروى صدره .)تراه إذا دار العشا متحنفا(

ه مستمبل المبلة . ولوله : " لدٌه " ، أي لدى العشى ، والبٌت فً صفة الحرباء . و " محنفا " : لد تحنؾ ، أو صار إلى الحنٌفٌة . وٌعنً أن
وٌرٌد لبل أن ٌستوى العشى أو لدى الضحى ، وٌكون لد ذكره فً بٌت لبله . ولوله : " شامس " ، ٌرٌد مستمبل الشمس ، لبل المشرق . 

ل العشى رأٌته ... حنٌفا ، وفً لرن ٌمول ٌستمبل الشمس كؤنه نصرانً ، وهو كمول ذي الرمة فً صفة الحرباء أًٌضا : إذا حول الظ
 الضحى ٌنتصر 

، واللسان )حنؾ( ، ٌصؾ نالتٌن ، طؤطؤتا رإوسهما من اإلعٌاء ، فشبه رأس  ٗٓٔ،  9ٕ:  ٕ( البٌت ألبً األخزر الحمانً، سٌبوٌه 8)
حنى. لال حمٌد بن ثور ، ٌصؾ النالة فً طؤطؤتها ، برأس النصرانٌة إذا طؤطؤته فً صبلتها. وأسجد الرجل : طؤطؤ رأسه وخفضه وان

 نولا :
 فلما لوٌن على معصم          وكؾ خضٌب وأسوارها  

 فضول أزمتها أسجدت     سجود النصاري ألحبارها
. أنشده شاهدا على حذؾ  7ٖٔ،  79:  ٔأمالً ابن الشجرى  ٗٗ:  ٔ(لم أعرؾ صاحب الرجز، واألبٌات ، فً معانً المرآن للفراء 9)

واو العطؾ : أي " وكنت لهم من النصارى جارا " ، ثم أنشده فً الموضع اآلخر شاهدا على حذؾ الفاء العاطفة أي " فكنت لهم . . 
  (.ٗٗٔ/ٕ" .)تفسٌر الطبري: 

 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
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 أحدها: أنهم سموا )نصارى( لنصرة بعضهم بعضا ، وتناصرهم بٌنهم.
، (ٕ)، ولتادة(ٔ)والثانً: ولٌل إنهم سموا )نصارى(، من أجل أنهم نزلوا أرضا ٌمال لها )ناصرة(لاله ابن عباس

 .(ٖ)جرٌج وابن
ِ{]سورة الصؾ :   .(ٗ)[ٗٔالثالث: ولٌل: أنهم سموا بذلن، لموله تعالى: }َمْن أَْنَصاِري إِلَى ّللاَّ

 .(٘)[، " أي: تلن خٌاالتهم وأحبلمهم"ٔٔٔلوله تعالى:}تِْلَن أََمانٌُُِّهْم{]البمرة:   
 نحو لن. (8) ، والربٌع(7)دة. وروي عن لتا(ٙ)لال أبو العالٌة : " أمانً تمنوها على هللا بؽٌر حك" 
 .(9)لال الواحدي:" أي: التً تمنّْوها على هللا باطبًل" 
 .(ٓٔ)لال ابن الجوزي:" أي ذان شا ٌتمنونه وظن ٌظنونه" 
 .(ٔٔ)لال أبو السعود:" الجملةُ معتِرضةٌ، مبنٌة لبطبلن ما لالوا، و}تلن{ إشارةٌ إلٌه" 
و)األمانً( جمع أمنٌة؛ وهً ما ٌتمناه اإلنسان بدون سبب ٌصل به إلٌه، "والعرب تسمى كل ما ال حجة علٌه     

وال برهان له تمنٌا وؼرورا ، وضبلال وأحبلما وإسبلم الوجه ّلِّل هو االنمٌاد واإلخبلص له فً العمل بحٌث ال 
فبلن لٌس على شىء من كذا : أي لٌس على  ٌجعل العبد بٌنه وبٌن ربه وسطاء ٌمربونه إلٌه زلفى ، وٌمال

 .(ٕٔ)شىء منه ٌعتّد به وٌإبه به"
لال الزمخشري:" فإن للت:لم لٌل }تِْلَن أَمانٌُُِّهْم{، ولولهم }لَْن ٌَْدُخَل اْلَجنَّةَ{ أمنٌة واحدة؟ للت: أشٌر بها إلى    

وأمنٌتهم أن ٌرّدوهم كفاراً ، وأمنٌتهم  األمانى المذكورة وهو أمنٌتهم أن ال ٌنزل على المإمنٌن خٌر من ربهم،
 .(ٖٔ)أن ال ٌدخل الجنة ؼٌرهم : أى تلن األمانى الباطلة أمانٌهم"

 :(ٗٔ)[، فٌه ثبلثة احتماالتٓٔٔوالمشار إلٌه بـ}تلن{]البمرة: 
 أحدها: أنه الممالة المفهومة من: }لالوا لن ٌدخل{، أي: تلن الممالة أمانٌهم. 
إن لٌل: فكٌؾ أفرد المبتدأ وجمع الخبر؟ فالجواب أن تلن كناٌة عن الممالة، والممالة لال السمٌن الحلبً:"، ف 

الجمع من حٌث « تلن»فً األصل مصدر، والمصدر ٌمع بلفظ اإلفراد للمفرد والمثنى والمجموع، فالمراد بـ
 .(٘ٔ)المعنى"

مإمنٌن خٌر من ربهم، وأمنٌتهم أن والثانً: أن ٌشار بها إلى األمانً المذكورة، وهً أمنٌتهم أال ٌنزل على ال
 ٌردوهم كفارا، وأمنٌتهم أال ٌدخل الجنة ؼٌرهم. 

لال السمٌن الحلبً: "وهذا لٌس بظاهر، ألن كل جملة ذكر فٌها ودهم لشًء لد كملت وانفصلت واستملت 
 .(ٙٔ)بالنزول، فٌبعد أن ٌشار إلٌها"

                                                           
 .٘ٗٔ-ٖٗٔ/ٕ(:ص 9ٙٓٔ( انظر :تفسٌر الطبري)ٔ)
 .٘ٗٔ-ٖٗٔ/ٕ(:ص 97ٓٔ( انظر :تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٗٗٔ/ٕ(:ص 9٘ٓٔ( انظر :تفسٌر الطبري)ٖ)
 .٘ٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:ٗ)
 .78/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .7ٕٓ/ٔ(:ص9٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .8ٓ٘/ٕ(:ص8ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري)( 7)
 .8ٓ٘/ٕ(:ص8ٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .ٕ٘ٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط:9)
 .ٖٖٔ/ٔ( زاد المسٌر:ٓٔ)
 .7ٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٔٔ)
 .9٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕٔ)
 .78ٔ-77ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖٔ)
 .78ٔ-77ٔ، والكشاؾ: 7ٔ/ٕ( انظر: الدر المصون: ٗٔ)
 .7ٕ/ٕون: ( الدر المص٘ٔ)
 .7ٔ/ٕ( الدر المصون:ٙٔ)
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أمانٌهم، ٌرٌد أن أمانٌهم جمٌعا فً البطبلن مثل والثالث: أن ٌكون على حذؾ مضاؾ، أي: أمثال تلن األمنٌة 
 أمنٌتهم هذه.

لال السمٌن الحلبً:" وفٌه للب الوضع، إذ األصل أن ٌكون}تلن{ مبتدأ، و}أمانٌهم {، خبر، فملب هذا الوضع،  
 .(ٔ)الخبر"إذ لال: إن أمانٌهم فً البطبلن مثل أمنٌتهم هذه، وفٌه أنه متى كان الخبر مشبها به المبتدأ فبل ٌتمدم 

[، "أي لل لهم ٌا دمحم أبتونً بالحجة الساطعة على ما ٔٔٔلوله تعالى:"}لُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم{]البمرة:   
 .(ٕ)تزعمون"

 .(ٖ)لال الزمخشري:أي:" هلّموا حجتكم على اختصاصكم بدخول الجنة"   
من كان هودا أو نصارى ، دون ؼٌرهم من  لال الطبري: أي: "ٌا دمحم ، لل للزاعمٌن أن الجنة ال ٌدخلها إال   

 .(ٗ)سابر البشر : }هاتوا برهانكم{، على ما تزعمون من ذلن، فنسلم لكم دعواكم"
 .(٘)لال ابن عطٌة:" أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بدعابهم إلى إظهار البرهان"   
 .(7)لن.وروي عن مجاهد، والسدي، والربٌع نحو ذ(ٙ)لال أبو العالٌة:" أي حجتكم" 
 .(8)ولال لتادة:" بٌّنتكم على ذلن، إن كنتم صادلٌن" 
 .(9)لال السعدي:" فحكموا ألنفسهم بالجنة وحدهم، وهذا مجرد أمانً ؼٌر ممبولة، إال بحجة وبرهان" 
، أي: الدلٌل الذي ٌولع الٌمٌن ، وجمعه براهٌن ، مثل لربان ولرابٌن ، وسلطان (ٓٔ)و)البرهان(: الحجة   

 .(ٔٔ)وسبلطٌن
وأصل )َهاتُوا(، هاتٌوا ، حذفت الضمة لثملها ثم حذفت الٌاء اللتماء الساكنٌن، ٌمال فً الواحد المذكر : هات ،    

 .(ٕٔ)مثل رام ، وفً المإنث : هاتً ، مثل رامً
 .(ٖٔ)[، أي :" إِن كنتم صادلٌن فً دعواكم"ٔٔٔلوله تعالى:}إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن{]البمرة:   
 .(٘ٔ). وروي عن الربٌع بن أنس نحو ذلن(ٗٔ)عالٌة: "}إن كنتم صادلٌن{، بما تمولون إنه كما تمولون"لال أبو ال 
 .(ٙٔ)محمٌن" -من أن الجنة ال ٌدخلها إال من كان هودا أو نصارى  -لال الطبري: أي: " إن كنتم فً دعواكم    

، كموله تعالى: }فتمنوا الموت إن كنتم صادلٌن * ولن ٌتمنوه أبداً بما لدمت أٌدٌهم{  لال ابن عثٌمٌن:" فهو تحّدٍ
[ ؛ فإذا كانوا صادلٌن فً زعمهم أنه لن ٌدخل الجنة إال من كان هوداً، أو نصارى فلٌؤتوا 9٘، 9ٗ]البمرة: 

 .(7ٔ)بالبرهان؛ ولن ٌؤتوا به؛ إذاً ٌكونون كاذبٌن"
 .(8ٔ)أهدم شًء لمذهب المملدٌن، وأّن كل لول ال دلٌل علٌه فهو باطل ؼٌر ثابت" وهذا لال الزمخشري:"

                                                           
 .7ٕ/ٕ( الدر المصون: ٔ)
 .78/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .7ٗٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر أبً السعود: 78ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .ٓٔ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .98ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .7ٕٓ/ٔ(:ص9ٙٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .7ٕٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:7)
 .7ٕٓ/ٔ(:ص97ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)8)
 .ٕٙ( تفسٌر السعدي:9)
 . 7ٕٔ/ٔ، واللسان:ٕٕٖ/ٔ( انظر: تهذٌب اللؽة: ٓٔ)
 .7٘/ ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .7٘/ ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
 .78/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .7ٕٓ/ٔ(:ص98ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .7ٕٓ/ٔحاتم:( انظر: تفسٌر ابن أبً ٘ٔ)
 .ٓٔ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙٔ)
 .7ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 7ٔ)
 .78ٔ/ٔ( الكشاؾ: 8ٔ)
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لال السعدي:" وهكذا كل من ادعى دعوى، ال بد أن ٌمٌم البرهان على صحة دعواه، وإال فلو للبت علٌه  
أو دعواه، وادعى مدع عكس ما ادعى ببل برهان لكان ال فرق بٌنهما، فالبرهان هو الذي ٌصدق الدعاوى 

 .(ٔ)ٌكذبها، ولما لم ٌكن بؤٌدٌهم برهان، علم كذبهم بتلن الدعوى"
 :الفوابد

 من فوابد اآلٌة: بٌان ما كان علٌه الٌهود، والنصارى من اإلعجاب بما هم علٌه من الدٌن.. ٔ.

 ..ومنها: تعصب الٌهود، والنصارى؛ وتحجٌرهم لفضل هللا ٕ.

ومنها: أن ما ادعوه كذب؛ لموله تعالى: } تلن أمانٌهم {؛ فعلى لول هإالء الٌهود ٌكون النصارى،  ٖ.
والمسلمون لن ٌدخلوا الجنة؛ ولد سبك أن لالوا: لن تمسنا النار إال أٌاماً معدودة ثم تخلفوننا فٌها؛ وعلى لول 

: فإنهم كفروا بعٌسى، وبدمحم؛ ومن كفر النصارى ال ٌدخل الٌهود، وال المسلمون الجنة؛ أما الٌهود فصحٌح
أهل الجنة؛ وأما الٌهود  بهما فإنه لن ٌدخل الجنة؛ وأما بالنسبة للمسلمٌن فؽٌر صحٌح؛ بل المسلمون هم

ال ٌسمع بً والنصارى الذٌن لم ٌتبعوا رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص فهم أهل النار؛ لمول النبً  ملسو هيلع هللا ىلص: "والذي نفس دمحم بٌده 
؛  (ٔ)أحد من هذه األمة ٌهودي وال نصرانً، ثم ٌموت ولم ٌإمن بما أرسلت به إال كان من أصحاب النار"

فالحاصل أن هذا المول . وهو لولهم: لن ٌدخل الجنة إال من كان هوداً أو نصارى . كذب من الطرفٌن؛ ولهذا 
: "الكٌِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع لال تعالى: } تلن أمانٌهم {؛ ولال النبً  ملسو هيلع هللا ىلص

 .. "(ٕ)نفسه هواها وتمنى على هللا األمانً
ومن فوابد اآلٌة: أن من اؼتر باألمانً، وطمع فً المنازل العالٌة بدون عمل لها ففٌه َشبه من الٌهود،  ٗ.

 والنصارى..
، حٌث لال تعالى: } لل هاتوا برهانكم {؛ ألن هذا من باب ومنها: عدل هللا عز وجل فً مخاطبة عباده ٘.

مراعاة الخصم، وأنه إن كان لكم بٌنة فهاتوها؛ وهذا ال شن من أبلػ ما ٌكون من العدل؛ وإال فالحكم هلل العلً 
 ..الكبٌر

 ..ومنها: أن هإالء ال برهان لهم على ما ادَعوه بدلٌل أنهم لم ٌؤتوا به ٙ.

له  7. ومنها: أنهم كاذبون؛ لموله تعالى: } إن كنتم صادلٌن {؛ ولو كان لهم أدنى حٌلة بما ٌبرر لولهم، وٌصّدِ
 .ألتوا بها

 المرآن
ٌِْهْم َوََّل ُهْم ٌَْحزَ  ِ َوُهَو ُمْحِسٌن فَلَهُ أَْجُرهُ ِعْنَد َربِِّه َوََّل َخْوٌف َعلَ ({ ]البمرة : ٕٔٔ)نُوَن }بَلَى َمْن أَْسلََم َوْجَههُ ّلِِله

ٕٔٔ] 
 التفسٌر:

لٌس األمر كما زعموا أنَّ الجنة تختص بطابفة دون ؼٌرها، وإنما ٌدخل الجنَّة َمن أخلص هلل وحده ال شرٌن 
له، وهو متبع للرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً كل ألواله وأعماله. فمن فعل ذلن فله ثواب عمله عند ربه فً اآلخرة، وهو 

 وهم ال ٌخافون فٌما ٌستمبلونه من أمر اآلخرة، وال هم ٌحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنٌا. دخول الجنة،

                                                           
 .ٖٙ-ٕٙ( تفسٌر السعدي:ٔ)

 ٕٓٗ( 8ٖٙ: وجوب اإلٌمان برسالة نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إلى جمٌع الناس...، حدٌث رلم )7ٓ، كتاب اإلٌمان، باب 7ٖ٘أخرجه مسلم ص (ٔ)
ٖٔ٘. 

: حدٌث الكٌس من دان ٕ٘، كتاب صفة المٌامة، باب 899ٔ، وأخرجه الترمذي ص7ٕٖ٘ٔ، حدٌث رلم ٕٗٔ/ٗأخرجه أحمد  (ٕ)
، ٕٓٙٗ: ذكر الموت واالستعداد له، حدٌث رلم ٖٔ، كتاب الزهد، باب 7ٖٕ٘؛ وأخرجه ابن ماجة ص9ٕ٘ٗنفسه...، حدٌث رلم 

(: أبو بكر واه، 7٘/ٔدٌث صحٌح اإلسناد؛ ولال الذهبً فً ذٌل المستدرن )؛ ولال: هذا حٕٔ٘/ٗ 7٘/ٔوأخرجه الحاكم فً مستدركه 
(، فمدار الحدٌث 9ٖٓ، حدٌث رلم 9ٖٗ: "صحٌح" هـ؛ ولال األلبانً: "ضعٌؾ" )ضعٌؾ ابن ماجة صٕٔ٘/ٗولال فً ذٌل المستدرن 

 .8٘ٔ/ٗعلى أبً بكر بن أبً مرٌم، لال الحافظ فً التمرٌب: "ضعٌؾ" تحرٌر التمرٌب 
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، (ٕ)، التً ذكرناها فً سبب نزول اآلٌة السابمة(ٔ)فً سبب نزول اآلٌة، ذكر الحافظ ابن حجر، رواٌة السدي 
 .(ٖ) على لول الحافظ، فبل بد أنهما نزلتا معًا، فتؤملو

ِ{]البمرة:لوله          [، "أي بلى ٌدخل الجنة من استسلم وخضع وأخلص ٕٔٔتعالى:}بَلَى َمْن أَْسلََم َوْجَههُ ّلِِلَّ
 .(ٗ)نفسه هلل"

 .(٘)لال السدي:" أخبرهم أن من ٌدخل الجنة هو من أسلم وجهه هلل اآلٌة"   
 . (ٙ)من أخلص دٌنه هلل" لال البؽوي:" أي لٌس األمر كما لالوا ، بل الحكم لئلسبلم وإنما ٌدخل الجنة   
لال المراؼً:" أي بلى إنه ٌدخلها من لم ٌكن هودا وال نصارى ، إذ رحمة ّللّا ال تختّص بشعب دون    

 .(7)شعب"
 .(8)لال أبو السعود:" أي ]من[أخلص نفسه له تعالى ال ٌشرن به شٌباً"   
ِ{، ٌم   نحو ذلن. (ٓٔ). وروي عن الربٌع(9)ول: من أخلص هلل"عن أبً العالٌة: "} بَلَى َمْن أَْسلََم َوْجَههُ ّلِِلَّ
ِ{، لال: من أسلم أخلص وجهه، لال: دٌنه"   .(ٔٔوعن سعٌد بن جبٌر: "} َمْن أَْسلََم َوْجَههُ ّلِِلَّ
 : (ٕٔ)ومنه لول زٌد بن عمرو بن نفٌل   

 وأسلمت وجهً لمن أسلمت          له المزن تحمل عذبا زالال
 .(ٖٔ)اعة من استسلم لطاعته المزن وانمادت لهٌعنً بذلن : استسلمت لط

وأصل )اإلسبلم(: االستسبلم والخضوع، ألنه من: استسلمت ألمره، وهو الخضوع ألمره، وإنما سمً    
 .(ٗٔ)المسلم، مسلما، بخضوع جوارحه لطاعة ربه

 .(٘ٔ)و)إسبلم الوجه(: هو التذلل لطاعته واإلذعان ألمره 
 .(ٙٔ)لال النسفً:" ٌعنً: جعله سالماً هلل خالصاً له"  
وَن فَمُْل أَْسلَْمُت     ولال ابن كثٌر: أي "من أخلص العمل هلل وحده ال شرٌن له ، كما لال تعالى : } فَإِْن َحاجُّ

ِ َوَمِن اتَّبَعَِن { اآلٌة ]آل عمران :  ًَ ّلِِلَّ  .(7ٔ) ["َٕٓوْجِه
 .(8ٔ)ألنه إذا جاد بوجهه فً السجود، لم ٌبخل بسابر جوارحه"لال البؽوي:" وخص )الوجه(،    

                                                           
، ولد روي عن أبً العالٌة ومجاهد، والربٌع، نحو رواٌة السدي. انظر: 7ٕٓ/ٔ(:ص9ٗٓٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)7ٖ٘/ٔالعجاب:  (ٔ)

 .7ٕٓ/ٔ(:ص9ٓٗٔتفسٌر ابن أبً حاتم)
 ٌُُّهْم لُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن{.}َولَالُوا لَْن ٌَْدُخَل اْلَجنَّةَ إاِلَّ َمْن َكاَن ُهوًدا أَْو نََصاَرى تِْلَن أََمانِ [: ٔٔٔ( وهً ]اآلٌة:ٕ)
 .7ٖ٘/ٔ( انظر: العجاب: ٖ)
 .78/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٓٔ٘/ٕ(:ص8ٓ9ٔ( أخرجه الطبري)٘)
 .7ٖٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي:ٙ)
 . 9٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 7)
 
 . 7ٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 8)
 
 .8ٕٓ/ٔ(:ص99ٓٔحاتم)( أخرجه ابن أبً 9)
 .8ٕٓ/ٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم:ٓٔ٘/ٕ(:ص8ٔٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .8ٕٓ/ٔ(:صٓٓٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٔٔ٘/ٕوؼٌره . وتفسٌر الطبري:  ٕٙٗ:  ٔ(سٌرة ابن هشام ٕٔ)
 ٔٔ٘/.ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .7ٖٔ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: ٓٔ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 ٓٔ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
 .79ٔ/ٖ( تفسٌر النسفً:ٙٔ)
 .8ٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 7ٔ)
 .7ٖٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي:8ٔ)
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ولال الطبري: "ولد خص هللا جل ثناإه بالخبر)الوجه(.. ألن أكرم أعضاء ابن آدم وجوارحه وجهه، وهو    
أعظمها علٌه حرمة وحما ، فإذا خضع لشًء وجهه الذي هو أكرم أجزاء جسده علٌه فؽٌره من أجزاء جسده 

أخضع له. ولذلن تذكر العرب فً منطمها الخبر عن الشًء ، فتضٌفه إلى " وجهه " وهً أحرى أن ٌكون 
 :(ٔ)تعنً بذلن نفس الشًء وعٌنه ، كمول األعشى

ل الحكم على َوجهه         لٌس لضابً بالهوى الجابر    أَُإّوِ
 : (ٕ)ٌعنً بموله : " على وجهه " : على ما هو به من صحته وصوابه ، وكما لال ذو الرمة 

 فطاوعت همً وانجلى وجه بازل       من األمر ، لم ٌترن ِخبلجا بُُزولُها 
ٌرٌد : وانجلى البازل من األمر فتبٌن، وما أشبه ذلن ، إْذ كان حسن كل شًء ولبحه فً وجهه، وكان فً    

: }بَلَى َمْن  وصفها من الشًء وجهه بما تصفه به، إبانة عن عٌن الشًء ونفسه، فكذلن معنى لوله جل ثناإه
ِ{، إنما ٌعنً : بلى من أسلم هلل بدنه ، فخضع له بالطاعة جسده ، وهو محسن فً إسبلمه له  أَْسلََم َوْجَههُ ّلِِلَّ
جسده ، فله أجره عند ربه، فاكتفى بذكر )الوجه( من ذكر جسده، لداللة الكبلم على المعنى الذي أرٌد به بذكر 

 .(ٖ))الوجه("
ِ{]البمرة: ولد ذكر أبو حٌان     :(ٗ)[، وجوهإٔٔفً سبب تخصٌص الوجه فً لوله تعالى: } َمْن أَْسلََم َوْجَههُ ّلِِلَّ

أحدها: أن الوجه هنا ٌحتمل أن ٌراد به الجارحة، خص بالذكر، ألنه أشرؾ األعضاء ، أو ألنه فٌه أكثر 
 َهُها{.الحواس ، أو ألنه عبر به عن الذات ومنه : }ُكلُّ َشْىٍء َهاِلٌن إاِل َوجْ 

الثانً: وٌحتمل أن ٌراد به الجهة، والمعنى : أخلص طرٌمته فً الدٌن هلل، ولال مماتل : أخلص دٌنه. ولال ابن 
 .(٘)عباس : أخلص عمله هلل. ولٌل : لصده. ولٌل : فّوض أمره إلى هللا تعالى. ولٌل : خضع وتواضع

مولها السلؾ على ضرب المثال ، ال على أنها متعٌنة لال أبو حٌان:"وهذه ألوال متماربة فً المعنى ، وإنما ٌ   
 .(ٙ)ٌخالؾ بعضها بعضاً"

 .(7)[، أي" أسلم، والحال أنه محسن"ٕٔٔلوله تعالى:}َوُهَو ُمْحِسٌن{]البمرة:   
 .(8)لال ابن عثٌمٌن:" أي متبع لشرٌعة هللا ظاهراً، وباطناً"   
ٌِْه َوَسلَّم " لال الصابونً:" أي وهو مإمن مصّدٌق متبٌع لرسول    ُ َعلَ  .(9)هللا َصلَّى ّللاَّ

                                                           
من لصٌدته المشهورة . فً منافرة علممة بن عبلثة ، وعامر بن الطفٌل ، فهجا األعشى علممة ألمر كان بٌنهما . وفضل  ٙٓٔ(دٌوانه : ٔ)

( . وأول الحكم : لدره ودبره ورده إلى صوابه وأصله . والجابر : المابل عن سبٌل الحك . ٙ٘ - ٓ٘:  ٘ٔؼانً علٌه عامرا . )انظر األ
 جار : ظلم ومال ولبل البٌت : 

 علمم ، ال تسفه ، وال تجعلن     عرضن للوارد والصادر
 لد للت لوال فمضى بٌنكم     واعترؾ المنفور للنافر

 هللا بن عمر بن عبٌد هللا بن معمر التمٌمً ، فً آخر المصٌدة ، فمال بعد البٌت:ٌمدح عبٌد  ٓٙ٘(دٌوانه : ٕ)
 فمالت : عبٌد هللا من آل معمر        إلٌه ارحل األنماض ٌرشد رحٌلها 

ا . هذا ولوله : " طاوعت همً " ، ما هم به فً نفسه . ٌمول : طاوعت ما همت به نفسً . ولوله : " بازل من األمر " ٌعنً خطة ٌركبه
مثل . ٌمال : بزل ناب البعٌر بزوال ، أي طله وانشك وظهر . ومنه لٌل : بزل األمر والرأى : لطعه . وخطة بزالء : تفصل بٌن الحك 

" والباطل . فموله " بازل من األمر " صفة لما أضمره من لوله " خطة " ، وأتى بها على التذكٌر ، كما أتوا بها على التذكٌر فً لولهم : 
الة بازل " . والخبلج : الشن والتردد والتنازع . ٌمول : طاوعت ما جال فً نفسً ، فانجلى عن خطة ظاهرة انشمت وظهرت ، فلم تدع ن

 للنفس مذهبا فً الشن والتردد ، إذ لالت : الصد عبٌد هللا بن عمر بن عبٌد هللا بن معمر .
 .ٕٔ٘-ٔٔ٘/ٕ(  تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٕٖ٘/ٔ ( اظر: البحر المحٌط:ٗ)
 .ٕٖ٘/ٔ، و البحر المحٌط: ٖٖٔ/ٔ، وزاد المسٌر:77ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .ٕٖ٘/ٔ( البحر المحٌط: ٙ)
 .9ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 7)
 .9ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 8)
 .78/ٔ( صفوة التفاسٌر:9)
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لال أبو السعود:أي:" والحال أنه محسن فً جمٌع أعماله التً من جملتها، اإلسبلم المذكور، وحمٌمة اإلحسان    
 .(ٔ)اإلتٌان بالعمل على الوجه البلبك وهو حسنه الوصفً التابع لحسنه الذاتً"

 ه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. فإن للعمل المتمبل شرطٌن:لال الحافظ ابن كثٌر:"أي : متبع فٌ   
 أحدهما : أن ٌكون خالًصا هلل وحده . 

 .(ٕ)واآلخر : أن ٌكون صوابًا موافما للشرٌعة "
ِ{: "من أخلص (ٖ)لال أبو حٌان :ولد لٌد الزمخشري اإلحسان بالعمل    ؛ وجعل معنى لوله : }َمْن أَْسلََم َوْجَهه ّلِِلَّ

، فصارت الحال هنا مبٌنة، إذ من ال ٌشرن لسمان : (ٗ)ال ٌشرن به ؼٌره ، وهو محسن فً عمله"نفسه له، 
محسن فً عمله ، وؼٌر محسن ، وذلن منه جنوح إلى مذهبه االعتزالً من أن العمل ال بد منه ، وأنه بهما 

لد فسر رسول هللا صلى هللا علٌه ، و(٘)ٌستوجب دخول الجنة ، ولذلن فسر لوله : }فَلَُها أَْجُرهُ{ "الذي ٌستوجبه"
وسلّم حمٌمة اإلحسان الشرعً حٌن سبل عن ماهٌته فمال : "أن تعبد هللا كؤنن تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه 

. ولد فسر هنا اإلحسان باإلخبلص، وفسر باإلٌمان، وفسر بالمٌام باألوامر ، واالنتهاء عن (ٙ)ٌران"
 .(7)المناهً"

 عند ربه. (8)[، "أي فله ثواب عمله"ٕٔٔأَْجُرهُ ِعْنَد َربِِّه{]البمرة: لوله تعالى:}فَلَهُ    
 .(9)لال ابن عثٌمٌن:"أي ثوابه؛ وشبَّهه باألجر؛ ألن هللا التزم به للعامل"   
 .(ٓٔ)لال أبو حٌان:" أي فؤجره مستمر له عند ربه"   
دخول الجنة أو عما ٌدخل هو فٌه دخوال لال أبو السعود: أجره" الذي وعده له على عمله وهو عبارة عن    

 .(ٔٔ)أولٌا واٌاما كان فتصوٌره بصورة األجر لئلٌذان بموة ارتباطه بالعمل واستحالة نٌله بدونه"
 :(ٕٔ)[: فإنه أضاؾ العندٌة إلٌه لفابدتٌنٕٔٔوفً لوله تعالى: }ِعْنَد َربِِّه{]البمرة:   

ٌم عظٌم؛ ولهذا جاء فً حدٌث أبً بكر الذي علمه الرسوُل  الفابدة األولى: أنه عظٌم؛ ألن المضاؾ إلى العظ
 ... "(ٔ)عندن ملسو هيلع هللا ىلص إٌاه أنه لال: "فاؼفر لً مؽفرة من

والفابدة الثانٌة: أن هذا محفوظ ؼاٌة الحفظ، ولن ٌضٌع؛ ألنن ال ٌمكن أن تجد أحداً أحفظ من هللا؛ إذاً فلن 
وأضافه إلى وصؾ الربوبٌة لٌبٌن كمال عناٌة هللا بالعامل، ألمان، ٌضٌع هذا العمل؛ ألنه فً أمان ؼاٌة ا

 وإثابته علٌه؛ فالربوبٌة هنا من الربوبٌة الخاصة.
 إن المراد لٌس)العندٌة المكانٌة(، فإن ذلن محال فً حك هللا تعالى وال للت:   

 وهللا تعالى أعلم.الحفظ كالودابع، بل المراد أن أجرهم متٌمن جار مجرى الحاصل عند ربهم، 

                                                           
 .7ٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٔ)
 .8ٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .78ٔ/ٔالكشاؾ: ( انظر: ٖ)
 .78ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٗ)
 .78ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .-رضً هللا عنه-(، من حدٌث أبً هرٌرة9٘ٓٔ(، وأحمد)9(، ومسلم)ٓ٘( أخرجه البخاري)ٙ)
 .ٕٖ٘/ٔ( البحر المحٌط: 7)
 .78/ٔ( صفوة التفاسٌر: 8)
 .9ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:9)
 .ٕٖ٘/ٔ( البحر المحٌط: ٓٔ)
 .7ٗٔ/ٔ ( تفسٌر أبً السعود:ٔٔ)
 .7ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)

، كتاب الذكر 8ٗٔٔ، وأخرجه مسلم ص8ٖٗ: الدعاء لبل السبلم، حدٌث رلم 9ٗٔ، كتاب األذان، باب ٙٙأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .7ٕٓ٘[ 8ٗ] 8ٙ9ٙ: الدعوات والتعوذ، حدٌث رلم ٗٔوالدعوات، باب 
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ولال أبو السعود:" والعندٌة للتشرٌؾ، ووضع اسم الرب مضافا إلى ضمٌر }من أسلم{، موضع ضمٌر  
الجبللة، إلظهار مزٌد اللطؾ به وتمرٌر مضمون الجملة، أي فله أجره عتد مالكه ومدبر أموره ومبلؽه إلى 

 .(ٔ)كماله"
ٌِْهْم َوالَ    [، أي:"وال خوؾ علٌهم فً اآلخرة وال ُٕٔٔهْم ٌَْحَزنُوَن{]البمرة:لوله تعالى:}َوالَ َخْوٌؾ َعلَ

 .(ٕ)ٌعترٌهم حزٌن أو كدر، بل هم فً نعٌم ممٌم"
ٌِْهْم{، ٌعنً فً اآلخرة، }َوالَ ُهْم ٌَْحَزنُوَن {،ٌعنً ال ٌحزنون   عن سعٌد بن جبٌر فً لوله: "}َوالَ َخْوٌؾ َعلَ

 .(ٖ)للموت"
علٌهم{ فً الدارٌن من لحوق مكروه، }وال هم ٌحزنون{ من فوات مطلوب أي  لال أبو السعود:" }وال خوؾ 

 .(ٗ)الٌعترٌهم ما ٌوجب ذلن ال أنه ٌعترٌهم لكنهم الٌخافون والٌحزنون"
 .(٘)لال المراؼً:" أي إن الذٌن أسلموا وجوههم ّلِّل وأحسنوا العمل ال تساور نفوسهم مخاوؾ وال أحزان" 
ٌِْهْم َواَل ُهْم ٌَْحَزنُوَن{]البمرة:واختلؾ فً لوله تعالى: }    :(ٙ)[ على لولٌنَٕٔٔواَل َخْوٌؾ َعلَ

 أحدهما:أنه أراد زوال الخوؾ والحزن عنهم فً الدنٌا.
 والثانً:ولٌل: فً اآلخرة فً حال الثواب.

ٌِْهْم{ عام فً النفً، وكذلن: }َواَل ُهمْ    ٌَْحَزنُوَن{  والمول الثانً هو األصح، ألن لوله: }َواَل َخْوٌؾ َعلَ
وهذه الصفة ال تحصل فً الدنٌا وخصوصا فً المكلفٌن ألنهم فً كل ولت ال ٌنفكون من خوؾ وحزن، إما 
فً أسباب الدنٌا وإما فً أمور اآلخرة، فكؤنه سبحانه وعدهم فً اآلخرة باألجر، ثم بٌن أن من صفة ذلن 

نعٌمهم دابما ألنهم لو جوزوا كونه منمطعا األجر أن ٌكون خالٌا عن الخوؾ والحزن، وذلن ٌوجب أن ٌكون 
 العتراهم الحزن العظٌم.

 :(7)[، على وجهٌنٕٔٔواختلفت المراءة فً لوله تعالى:} فبََل َخْوٌؾ {]البمرة:  
 أحدها: لراءة ابن محٌصن : }فبل خوؾ{، برفع الفاء من ؼٌر تنوٌن ، باختبلؾ عنه.

 وؼٌرهم : }فبل خوؾ{، بالفتح من ؼٌر تنوٌن.والثانً: لراءة الزهري وعٌسى الثمفً وٌعموب 
لال المراؼً:" واآلٌة ترشد إلى أن اإلٌمان الخالص ال ٌكفى وحده للنجاة ، بل ال بد أن ٌمرن بإحسان العمل ،  

اِلحاِت ِمْن َذَكٍر أَوْ   ولد جرت سنة المرآن إذا ذكر اإلٌمان أردفه عمل الصالحات كموله : }َوَمْن ٌَْعَمْل ِمَن الصَّ
اِلحاِت ٕٗٔأُْنثى َوُهَو ُمْإِمٌن فَؤُولبَِن ٌَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َوال ٌُْظلَُموَن نَِمٌراً{]النساء: [، ولوله : }فََمْن ٌَْعَمْل ِمَن الصَّ

 .(8)["9َٗوُهَو ُمْإِمٌن فبَل ُكْفراَن ِلَسْعٌِِه{]األنبٌاء:
}إِنَّ الَِّذٌَن  هذه اآلٌة فً سورة المابدة هكذا:لال الفخر الرازي: " فإن لال لابل: إن هللا تعالى ذكر   

ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا فبََل خَ  ابِبُوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِاّلِلَّ ٌِْهْم َواَل ُهْم آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا َوالصَّ ْوٌؾ َعلَ
ابِبٌَِن َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس [، وفً سورة الحج: }إِنَّ الَّ 9ٌَْٙحَزنُوَن{ ]المابدة :  ِذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا َوالصَّ

ٍء َشِهٌٌد{ ]الحج  ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش ٌْنَُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة إِنَّ ّللاَّ َ ٌَْفِصُل بَ [، فهل فً اختبلؾ هذه 7ٔ: َوالَِّذٌَن أَْشَرُكوا إِنَّ ّللاَّ
ا ورفع "الصاببٌن" فً آٌة ونصبها فً أخرى فابدة تمتضً ذلن؟ والجواب: اآلٌات بتمدٌم الصنوؾ وتؤخٌره

                                                           
 .8ٗٔ-7ٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٔ)
 .78/ٔ ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .8ٕٓ/ٔ(:صٔٓٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .8ٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٗ)
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لما كان المتكلم أحكم الحاكمٌن فبل بد لهذه التؽٌٌرات من حكم وفوابد، فإن أدركنا تلن الحكم فمد فزنا بالكمال 
 .(ٔ)وإن عجزنا أحلنا المصور على عمولنا ال على كبلم الحكٌم وهللا أعلم"

 :الفوابد
وابد اآلٌة: أن أهل الجنة هم الذٌن جمعوا بٌن وصفٌن؛ األول: اإلخبلص هلل؛ لموله تعالى: } من أسلم من ف ٔ.

 وجهه هلل {؛ والثانً: اتباع شرعه؛ لموله تعالى: } وهو محسن {..
ومنها: أن إخبلص النٌة وحده ال ٌكفً فً تبرٌر التعبد هلل؛ لموله تعالى: } وهو محسن {؛ وعلى هذا فمن  ٕ.
 ..ل: إنه ٌحب هللا، وٌخلص له وهو منحرؾ فً عبادته فإنه ال ٌدخل فً هذه اآلٌة الختبلل شرط اإلحسانلا

وٌتفرع على هذه الفابدة أن أهل البدع ال ثواب لهم على بدعهم . ولو مع حسن النٌة .؛ لعدم اإلحسان الذي هو 
 ..والثانً: اإلحسانالمتابعة؛ واألجر مشروط بؤمرٌن: األول: إسبلم الوجه هلل؛ 

 ..ومن فوابد اآلٌة: الداللة على الشرطٌن األساسٌٌن فً العبادة؛ وهما اإلخبلص؛ والمتابعة للرسول  ملسو هيلع هللا ىلص ٖ.

 ومنها: ثبوت األجر فً اآلخرة، وأن العمل لن ٌضٌع؛ لموله تعالى: }فله أجره عند ربه{ ٗ.

 ..ومنها: أن الجزاء من جنس العمل ٘.

 ومنها: عظم الثواب؛ إلضافته إلى هللا فً لوله تعالى:}عند ربه{. ٙ.

ومنها: انتفاء الخوؾ، والحزن لمن تعبد هلل سبحانه وتعالى بهذٌن الوصفٌن؛ وهما اإلخبلص والمتابعة؛  7.
 [.8ٕولهذا لال تعالى: }الذٌن آمنوا ولم ٌلبسوا إٌمانهم بظلم أولبن لهم األمن وهم مهتدون{ ]األنعام: 

ومنها: حسن عالبة المإمنٌن بانتفاء الخوؾ، والحزن عنهم؛ وؼٌر المإمنٌن تُمؤل للوبهم رعباً، وحزناً؛ لال  8.
[ ، ولال تعالى: }كذلن ٌرٌهم هللا أعمالهم حسرات علٌهم وما هم ٙٙٔتعالى: }وتمطعت بهم األسباب{ ]البمرة: 

[ إلى ؼٌر ذلن من اآلٌة 9ٖم ٌوم الحسرة{ ]مرٌم: [ ، ولال تعالى: }وأنذره7ٙٔبخارجٌن من النار{ ]البمرة: 
 الدالة على تحسر هإالء الذٌن لم ٌهتدوا إلى صراط الحمٌد..

ومن فوابد اآلٌة: الحث على اإلخبلص هلل سبحانه وتعالى فً العبادة، واتباع الشرع فٌها؛ ألن هللا إنما  9.
موم بذلن؛ ولٌس لمجرد الخبر؛ وهكذا ٌمال فً أخبرنا بهذا الثواب لمن أخلص، واتبع الشرٌعة من أجل أن ن

كل ما أخبر هللا به من ثواب على طاعة، أو عماب على معصٌة؛ فإنه إنما ٌراد به الحث على الطاعة، 
 والزجر عن المعصٌة.

 المرآن
ٌَْسِت اْلٌَُهودُ  ٍء َولَالَِت النهَصاَرى لَ ًْ ٌَْسِت النهَصاَرى َعلَى َش ٍء َوُهْم ٌَتْلُوَن اْلِكتَاَب َكَذِلَن  }َولَالَِت اْلٌَُهوُد لَ ًْ َعلَى َش

ٌْنَُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة فٌَِما َكانُوا فٌِِه ٌَخْ  ُ ٌَْحُكُم بَ ({ ]البمرة : ٖٔٔتَِلفُوَن )لَاَل الهِذٌَن ََّل ٌَْعلَُموَن ِمثَْل لَْوِلِهْم فَاّلِله
ٖٔٔ] 

  التفسٌر:
الدٌن الصحٌح، وكذلن لالت النصارى فً الٌهود وهم ٌمرإون ولالت الٌهود: لٌست النصارى على شًء من 

التوراة واإلنجٌل، وفٌهما وجوب اإلٌمان باألنبٌاء جمٌعًا. كذلن لال الذٌن ال ٌعلمون من مشركً العرب 
وؼٌرهم مثل لولهم، أي لالوا لكل ذي دٌن: لست على شًء، فاهلل ٌفصل بٌنهم ٌوم المٌامة فٌما اختلفوا فٌه ِمن 

 الدٌن، وٌجازي كبل بعمله.أمر 
 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:  

أحدهما:  روي عن ابن عباس لال:" لما لدم أهل نجران من النصارى على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، أتتهم أحبار ٌهود 
بعٌسى ابن مرٌم وباإلنجٌل. ، فتنازعوا عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال رافع بن حرٌملة : ما أنتم على شًء ، وكفر 

فمال رجل من أهل نجران من النصارى : ما أنتم على شًء ، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. فؤنزل هللا 

                                                           
 .99/ٖ( انظر: تفسٌر الرازي: ٔ)
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ٌَْسِت اْلٌَُهوُد عَ  ٍء َولَالَِت النََّصاَرى لَ ًْ ٌَْسِت النََّصاَرى َعلَى َش لَى عز وجل فً ذلن من لولهما : }َولَالَِت اْلٌَُهوُد لَ
ءٍ  ًْ  .(ٔ) {، إلى لوله : }فٌَِما َكانُوا فٌِِه ٌَْختَِلفُوَن{"َش

ٌَْستِ  ٍء َولَالَِت النََّصاَرى لَ ًْ ٌَْسِت النََّصاَرى َعلَى َش  والثانً: أخرج الطبري عن الربٌع لوله : "}َولَالَِت اْلٌَُهوُد لَ
ٍء{، لال : هإالء أهل الكتاب الذٌن كانوا على عهد النب ًْ ، (ٖ). وروي عن أبً العالٌة(ٕ)ً ملسو هيلع هللا ىلص"اْلٌَُهوُد َعلَى َش

 ، نحو ذلن.(ٗ)ولتادة
]البمرة:لوله تعالى:}   ِْ ٍء ًْ ٌَْسِت النََّصاَرى َعلَى َش [، "أي كفر الٌهود بعٌسى ولالوا َٖٔٔولَالَِت اْلٌَُهوُد لَ

 .(٘)لٌس النصارى على دٌن صحٌح معتّدٍ به فدٌنهم باطل"
ٌعنً على شًء من الدٌن، وإنما لالت الٌهود ذلن؛ ألنهم ٌكفرون بعٌسى، وال لال ابن عثٌمٌن: "   

ٌرون شرٌعته دٌنا، وإنها دعوى باطلة على كل تمدٌر؛ ألن النصارى ببل شن على دٌن لبل بعثة النبً  
 .(ٙ)ملسو هيلع هللا ىلص ً"

 .(7)وا"بلى لد كانت أوابل النصارى على شًء، ولكنهم ابتدعوا وتفرل لال لتادة:" 
ءٍ    ًْ ٌَْسِت اْلٌَُهوُد َعلَى َش أي ولال النصارى فً الٌهود [، "ٖٔٔ{]البمرة:لوله تعالى:} َولَالَِت النََّصاَرى لَ

 .(8)مثل ذلن وكفروا بموسى"
دعوى  لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "ألنهم ٌرون أن الدٌن الحك ما كانوا علٌه، والٌهود لد كفروا به، وأما  

الٌهود فحك؛ ألن دٌنهم نسخ بما جاء به عٌسى؛ إذ إنهم ٌجب علٌهم أن ٌإمنوا بعٌسى؛ فإذا النصارى فً 
 .(9)كذبوه لم ٌكونوا على شًء من الدٌن؛ بل هم كفار"

معناه: ادعى كل فرٌك أنه أحك برحمة هللا من اآلخر، وفً هذا من فعلهم كفر كل طابفة  لال ابن عطٌة:" 
دق موسى وتمرٌر التوراة، والتوراة تتضمن التبشٌر بعٌسى وصحة نبوته، بكتابها، ألن اإلنجٌل ٌتضمن ص

 .(ٓٔ)وكبلهما تضمن صدق دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فعنفهم هللا تعالى على كذبهم، وفً كتبهم خبلؾ ما لالوا"
ة والنصارى [، " أي والحال أن الٌهود ٌمرءون التورأَٖٔوُهْم ٌَتْلُوَن اْلِكتَاَب{]البمرة:}لوله تعالى:  

 .(ٔٔ)ٌمرءون اإِلنجٌل فمد كفروا عن علٍم"
لال ابن عباس:" أي كل ٌتلو فً كتابه تصدٌك ما كفر به أن تكفر الٌهود بعٌسى، وعندهم التوراة فٌها ما أخذ  

هللا علٌهم على لسان موسى بالتصدٌك بعٌسى، وفً اإلنجٌل ما جاء به من التوراة من عند هللا وكل ٌكفر بما 
 .(ٕٔ)صاحبه" فً ٌدي

لال الزمخشري:" أى لالوا ذلن ، وحالهم أنهم من أهل العلم والتبلوة للكتب، وحك من حمل التوراة   
أو اإلنجٌل أو ؼٌرهما من كتب ّللاَّ وآمن به أن ال ٌكفر بالبالً ألن كل واحد من الكتابٌن مصّدق للثانً شاهد 

 .(ٖٔ)بعضها بعضا" بصحته ، وكذلن كتب ّللاَّ جمٌعا متواردة على تصدٌك

                                                           
، ٖٙ، وسنده)حسن(، وانظر: أسباب النزول للواحدي: 8ٕٓ/ٔ(:صٖٓٔٔأبً حاتم) ، وابنٗٔ٘-ٖٔ٘/ٕ(: 8ٔٔٔ( تفسٌر الطبري)ٔ)

 .98ٔ - 97ٔ/  ٕ، واألثر  فً سٌرة ابن هشام 8ٖ٘-7ٖ٘/ٔوالعجاب:
 . 8ٖ٘/ٔ، وانظر: العجاب: ٗٔ٘/ٕ: 8ٕٔٔ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .9ٕٓ/ٔ(:ص٘ٓٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .9ٕٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗ)
 .7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .7ٕٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .9ٕٓ/ٔ(:صٗٓٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)7)
 .7ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 8)
 .7ٕٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 9)
 .98ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .78/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .9ٕٓ/ٔ(:صٙٓٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .79ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖٔ)
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لال المراؼً:" أي لالوا ذلن وكتاب كل من الفرٌمٌن ٌنطك بؽٌر ما ٌعتمدون ، فالتوراة تبشر برسول منهم  
ٌؤتى بعد موسى ، لكنهم خالفوها ولم ٌإمنوا به ، واإلنجٌل ٌمول : إنه )المسٌح( جاء متمما لناموس موسى ال 

 .(ٔ)نالضا له ، وهم لد نمضوه"
ود:" أي لالوا ما لالوا والحال أن كل فرٌك منهم من أهل العلم والكتاب أي كان حك كل منهم أن لال أبو السع 

 .(ٕ)ٌعترؾ بحمٌة دٌن صاحبه حسبما ٌنطك به كتابه فإن كتب هللا تعالى متصادلة"
، فدل بهذا على لال الزجاج: " ٌعنً به أن الفرٌمٌن ٌَتْلَُوان التوراة، ولد ولع ٌٌنهم هذا االختبلؾ وكتابهم واحد 

ضبللتهم، وحذر بهذا ولوع االختبلؾ فً المرآن، ألن اختبلؾ الفرٌمٌن أخرجهما إلى الكفر، فتفهموا هذا 
 .(ٖ)المكان فإن فٌه حجةً عظٌمة وِعَظةً فً المرآن"

على مبلزمة المرآن والولوؾ عند لال ابن عطٌة:" وفً لوله تعالى: }َوُهْم ٌَتْلُوَن اْلِكتاَب{، تنبٌه ألمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  
 .(ٗ)حدوده، كما لال الحر بن لٌس فً عمر بن الخطاب، وكان ولافا عند كتاب هللا"

لال أبو حٌان:" أي وهم عالمون بما فً كتبهم ، تالون له. وهذا نعً علٌهم فً ممالتهم تلن ، إذ الكتاب ناطك 
علٌهما الصبلة والسبلم ، وصحة نبّوتهما. وإنجٌلهم  بخبلؾ ما ٌمولونه ، شاهدة توراتهم ببشارة عٌسى ودمحم

شاهد بصحة نبوة موسى ودمحم صلى هللا علٌه وسلّم ، إذ كتب هللا ٌصدق بعضها بعضاً. وفً هذا تنبٌه ألّمة 
 دمحم صلى هللا علٌه وسلّم فً أن من كان عالماً بالمرآن ، ٌكون والفاً عنده ، عامبلً بما فٌه ، لاببلً بما تضمنه ،

 .(٘)ال أن ٌخالؾ لوله ما هو شاهد على مخالفته منه ، فٌكون فً ذلن كالٌهود والنصارى"
ولال الثعلبً:" وكبل الفرٌمٌن ٌمرءون الكتاب أي لتبٌن فً كتابكم سر االختبلؾ فدل تبلوتهم الكتاب  

 .(ٙ)ومخالفتهم ما فٌه على أنهم على الباطل"
منهم ، إنما كان إنكارا لنبوة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، الذي ٌنتحل التصدٌك  لال اإلمام الطبري: "إن إنكار كل فرٌك  

به ، وبما جاء به الفرٌك اآلخر ، ال دفعا منهم أن ٌكون الفرٌك اآلخر فً الحال التً بعث هللا فٌها نبٌنا صلى 
. وكٌؾ ٌجوز أن ٌكون معنى ذلن إنكار هللا علٌه وسلم على شًء من دٌنه ، بسبب جحوده نبوة نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

كل فرٌك منهم أن ٌكون الفرٌك اآلخر على شًء بعد بعثة نبٌنا ملسو هيلع هللا ىلص ، وكبل الفرٌمٌن كان جاحدا نبوة نبٌنا دمحم 
رى على شًء من ملسو هيلع هللا ىلص فً الحال التً أنزل هللا فٌها هذه اآلٌة ؟ ولكن معنى ذلن : ولالت الٌهود : لٌست النصا

 .(7)دٌنها منذ دانت دٌنها ، ولالت النصارى : لٌست الٌهود على شًء منذ دانت دٌنها
 :(8)واختلؾ فً )الكتاب( الذي ٌتلونه على لولٌن  

 ، وهو المشهور.(9)أحدهما: أنه: التوراة واإلنجٌل، فاأللؾ والبلم للجنس. اختاره الزمخشري
 النصارى تمتثلها، فاأللؾ والبلم للعهد.والثانً: ولٌل: التوراة، ألن 

 .(ٓٔ) الجنس، فٌشمل التوراة، واإلنجٌل اْلِكتَاَب(لال ابن عثٌمٌن:" والمراد بـ)  
[، " أي كذلن لال مشركو العرب مثل ٖٔٔلوله تعالى:}َكَذِلَن لَاَل الَِّذٌَن ال ٌَْعلَُموَن ِمثَْل لَْوِلِهْم{]البمرة:  

 .(ٔٔ)س دمحم على شًء"لول أهل الكتاب لالوا: لٌ

                                                           
 .97ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .8ٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٕ)
 .9٘ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .98ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .ٖٗٓ/ٔ( البحر المحٌط: ٘)
 .ٕٓٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .٘ٔ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 7)
 . 98ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 8)
 .79ٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: 9)
 .7ٕٖ/ٔابن عثٌمٌن: ( انظر: تفسٌر ٓٔ)
 .78/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
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 .(ٔ)لال السدي:" فهم العرب، لالوا: لٌس دمحم على شًء" 
لال المراؼً:" أي مثل هذا المول الذي لم ٌبن على برهان ، لال الجهلة من عبدة األوثان ألهل كل دٌن : لستم  

المعرفة لما تفرلوا على شىء والحك وراء هذه المزاعم ، فهو إٌمان خالص وعمل صالح لو عرفه الناس حّك 
 .(ٕ)وال اختلفوا فى أصوله ، لكنهم تعصبوا ألهوابهم فاختلفوا فٌه وتفّرلوا طرابك لددا"

لال الزجاج:" ٌعنً به: الذٌن لٌسوا بؤصحاب كتاب، نحو مشركً العرب والمجوس، المعنى أن هإالء أٌضاً  
 .(ٖ)لالوا: لن ٌدخل الجنة إال من كان على دٌننا"

ي:" أى مثل ذلن الذي سمعت به على ذلن المنهاج لاَل الجهلة الَِّذٌَن ال علم عندهم وال كتاب لال الزمخشر 
كعبدة األصنام والمعطلة ونحوهم لالوا ألهل كل دٌن : لٌسوا على شًء. وهذا توبٌخ عظٌم لهم حٌث نظموا 

 .(ٗ)أنفسهم مع علمهم فً سلن من ال ٌعلم"
 .(٘)ٌَْعلَُموَن{ ٌعنً آباءهم الّذٌن مضوا، }ِمثَْل لَْوِلِهْم{ٌعنً مشركً العرب" ولال الثعلبً:" }لاَل الَِّذٌَن ال 
 :(ٙ)[، على وجوهٖٔٔواختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى}َكَذِلَن لَاَل الَِّذٌَن ال ٌَْعلَُموَن{]البمرة:  

،  وهو لول (8)، ومماتل(7)أحدها: أنه عنى بذلن مشركً العرب، ألنهم ال كتاب لهم. وهذا لول السدي
 .(9)الجمهور

، (ٓٔ)والثانً: أن المراد: الٌهود، وكؤنه أعٌد لولهم، أي: "لالت النصارى مثل لول الٌهود لبلهم". لاله الربٌع
 ،  مثله. (ٕٔ)وأبً العالٌة (ٔٔ)وعن لتادة

 . (ٖٔ)لال ابن عطٌة:" وهذا ضعٌؾ"   
 . (ٗٔ)التوراة واإلنجٌل". لاله عطاءوالثالث:  أنهم: "أمم كانت لبل الٌهود والنصارى ، ولبل 

 .(٘ٔ)والرابع: ولٌل أنهم: مشركو لرٌش
والمول األول هو الظاهر، واألشبه بالصواب، "ألن كل الٌهود والنصارى دخلوا فً اآلٌة فمن مٌز عنهم   

 .(ٙٔ)بموله: }كذالن لال الذٌن ال ٌعلمون{ ٌجب أن ٌكون ؼٌرهم"
من المول فً ذلن عندنا أن ٌمال : إن هللا تبارن وتعالى أخبر عن لوم ولال اإلمام الطبري: " والصواب   

أنهم لالوا بجهلهم نظٌر ما لال  -وصفهم بالجهل ، ونفى عنهم العلم بما كانت الٌهود والنصارى به عالمٌن 
الٌهود والنصارى بعضها لبعض... وجابز أن ٌكونوا هم المشركٌن من العرب، وجابز أن ٌكونوا أمة كانت 
لبل الٌهود والنصارى، وال أمة أولى أن ٌمال هً التً عنٌت بذلن من أخرى ، إْذ لم ٌكن فً اآلٌة داللة على 

                                                           
 .7ٔ٘/ٕ(:ص8ٔ9ٔ، تفسٌر الطبري)9ٕٓ/ٔ(:ص7ٓٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .97ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٕ)
 .9٘ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .79ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٗ)
 ، ولوله:" ٌعنً مشركً العرب". نمله عن مماتل.ٕٓٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:٘)
 .7ٙ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٓٔ/ٗ، ومفاتٌح الؽٌب: 99ٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: ٙٔ٘-٘ٔ٘/ٕظر: تفسٌر الطبري: ( انٙ)
 .9ٕٓ/ٔ(:ص7ٓٔٔ، وابن أبً حاتم)7ٔ٘/ٕ(:ص8ٔ9ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .ٕٓٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: 8)
 .ٖ٘ٓ/ٔ، والبحر المحٌط: 99ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 9)
 .7ٔ٘/ٕ(:ص8ٔٙٔتفسٌر الطبري)( انظر: ٓٔ)
 .7ٔ٘/ٕ(:ص8ٔ7ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .9ٕٓ/ٔ(:ص9ٓٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .99ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 .9ٕٓ/ٔ(:ص8ٓٔٔ، وابن أبً حاتم)7ٔ٘/ٕ(:ص8ٔ8ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٘ٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٔوانظر: البحر المحٌط: ، ٓٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٙٔ)
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أي من أي ، وال خبر بذلن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثبتت حجته من جهة نمل الواحد العدل ، وال من جهة النمل 
 .(ٔ)المستفٌض"

ُ ٌَْحُكمُ    ٌْنَُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة فٌَِما َكانُوا فٌِِه ٌَْختَِلفُوَن{]البمرة: لوله تعالى:} فَاّلِلَّ [، أي فاهلل "ٌحكم بٌن الٌهود ٖٔٔبَ
 .(ٕ)والنصارى، وٌفصل بٌنهم بمضابه العادل فٌما اختلفوا فٌه من أمر الدٌن"

ن أدٌانهم ومللهم فً دار لال الطبري:" فاهلل ٌمضً فٌفصل بٌن هإالء المختلفٌن فٌما كانوا فٌه ٌختلفون م  
 .(ٖ)الدنٌا"

 .(ٗ)بؤن ٌثٌب من كان على شًء، أي شًء حك، وٌعالب من كان على ؼٌر شًء" لال ابن عطٌة:"  
 .(٘)لال الزمخشري:" بما ٌمسم لكل فرٌك منهم من العماب الذي استحمه"  
الحك وٌجعل أهله فً النعٌم وٌبطل لال المراؼً:" فهو العلٌم بما علٌه كل فرٌك من حّك أو باطل ، فٌحّك  

 .(ٙ)الباطل ، وٌلمى أهله فى سواء الجحٌم"
لال الزجاج:" ٌرٌهم من ٌدخل الجنة ِعٌاناً، وٌدخل النار عٌانا، وهذا هو حكم الفصل فٌما تصٌر إلٌه كل  

ٌن، وفً عجز الخلك فٌما أظهر من حجج المسلم -فرلة، فؤما الحكم بٌنهم فً العمٌدة فمد بٌنه ّللاَّ عزَّ وجلَّ 
 .(7)عن أن ٌؤتوا بمثل المرآن"

 :(8)و} ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة {، هو الٌوم الذي ٌبعث فٌه الناس؛ وسمً بذلن ألمور ثبلثة  
 .(ٓٔ)، وابن عطٌة(9)أحدها: ألن الناس ٌمومون فٌه من لبورهم لرب العالمٌن. لاله الطبري

 والثانً: وألنه ٌموم فٌه األشهاد.
 وألنه ٌمام فٌه العدل.والثالث: 

ٌْنَُهْم {]البمرة:    :(ٔٔ)[، على أربعة أوجهٖٔٔواختلؾ فً لوله تعالى:} فاهلل ٌَْحُكُم بَ
 .(ٕٔ)أحدها: أن "حكم ّللاَّ بٌنهم أن ٌكذبهم وٌدخلهم النار. لاله الحسن

 من العماب.وثانٌها؛ حكم االنتصاؾ من الظالم المكذب للمظلوم المكذب، فٌمسم لكل فرٌك ماٌلٌك به 
 .(ٖٔ)وثالثها: ٌرٌهم من ٌدخل الجنة عٌانا ومن ٌدخل النار عٌانا، وهو لول الزجاج

 ورابعها: ٌحكم بٌن المحك والمبطل فٌما اختلفوا فٌه.
 .(ٗٔ)لال أبو حٌان:" وكلها ألوال متماربة"  

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أن األمم الكافرة ٌكفِّر بعضها بعضاً؛ فهم أعداء بعضهم لبعض من جهة؛ وأولٌاء بعضهم  ٔ.

؛ وبالنسبة لما بٌنهم بعضهم لبعض عدو؛ فاإلسبلم  ًّ لبعض من جهة أخرى: بالنسبة لنا هم بعضهم لبعض ول
ً  عدو مشترن للٌهودٌة، والنصرانٌة، وسابر الكفار؛ فٌجب أن ٌتولى بعضنا  ..بعضا

                                                           
 .7ٔ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .78/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .8ٔ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .99ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .79ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .98ٔ-97ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 .9٘/!ٔ( معانً المرآن: 7)
 .7ٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:8)
 .8ٔ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 9)
 .99ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .8ٗٔ/ٔ، وتفسٌر أبً السعود: ٓٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔٔ)
 .ٓٔ/ٗ، ومفاتٌح الؽٌب: 79ٔ/ٔ(انظر: الكشاؾ: ٕٔ)
 .9٘ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٖٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٔ( البحر المحٌط: ٗٔ)
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تفٌد  ومنها: شدة لبح لول من خالؾ الحك وهو ٌعلمه؛ لموله تعالى: } وهم ٌتلون الكتاب {؛ فهذه الجملة ٕ.
زٌادة المبح فٌما لالوه، حٌث لالوا ذلن وهم ٌتلون الكتاب، وٌعرفون الحك؛ فالنصارى تتلو التوراة، وتعرؾ 

ة عٌسى .؛ والٌهود أٌضاً ٌتلون اإلنجٌل، وٌعرفون أن أن الٌهود تدٌن بالتوراة . وهم على دٌن صحٌح لبل بعث
عٌسى حك؛ لكنهم كفروا استكباراً؛ وال رٌب أن الذي ٌنكر الحك مع العلم به أعظم لبحاً من الذي ٌنكر الحك 
مع الجهل به؛ ألن هذا معاند مكابر بخبلؾ الجاهل، فالجاهل ٌنكر الحك للجهل به؛ ثم إذا تبٌن له الحك اتبعه 

 .ن المانع له من اتباعه الجهل؛ لكن العالم ال عذر لهإذا كا
ومن فوابد اآلٌة: إثبات ٌوم المٌامة؛ لموله تعالى: } فاهلل ٌحكم بٌنهم ٌوم المٌامة {؛ واإلٌمان بٌوم المٌامة أحد  ٖ.

 أركان اإلٌمان الستة؛ وألهمٌته ٌمرنه هللا سبحانه وتعالى كثٌراً باإلٌمان به عز وجل.
ثبات الحكم هلل عز وجل؛ لموله تعالى: } فاهلل ٌحكم بٌنهم {؛ وحكم هللا سبحانه وتعالى ٌنمسم إلى ومنها: إ ٗ.

ثبلثة ألسام: شرعً، وكونً، وجزابً؛ فالشرعً: مثل لوله تعالى فً سورة الممتحنة: }ذلكم حكم هللا ٌحكم 
رح األرض حتى ٌؤذن لً أبً أو [ ؛ والكونً: مثل لوله تعالى عن أخً ٌوسؾ: }فلن أبٓٔبٌنكم{ ]الممتحنة: 

مثل هذه اآلٌة: }فاهلل ٌحكم بٌنهم ٌوم المٌامة {؛  :[ ؛ والجزاب8ًٌٓحكم هللا لً وهو خٌر الحاكمٌن{ ]ٌوسؾ: 
والحكم الجزابً هو ثمرة الحكم الشرعً؛ ألنه مبنً علٌه: إن خٌراً فخٌر؛ وإن شراً فشر؛ هذا الحكم ٌوم 

أو بالفضل؛ وال ٌمكن أن ٌكون بالظلم؛ لموله تعالى: }وما ربن بظبلم للعبٌد{ المٌامة بٌن الناس إما بالعدل؛ 
[ ، ولوله تعالى فً الحدٌث المدسً: "ٌا 9ٗ[ ، ولوله تعالى: }وال ٌظلم ربن أحداً{ ]الكهؾ: ٙٗ]فصلت: 

مت الظلم على نفسً وجعلته بٌنكم محرماً" نسبة لحموق ؛ هذا بالنسبة لحموق هللا؛ أما بال (ٕ)عبادي إنً حرَّ
 .الخلك فٌما بٌنهم فٌمضى بٌنهم بالعدل

ٌجزي المإمنٌن بالفضل، فما الجواب عن لوله تعالى: }لٌجزي الذٌن آمنوا  فإذا لال لابل: إذا كان هللا تعالى
 [ ؟ٗوعملوا الصالحات بالمسط{ ]ٌونس: 

 .تحذٌر فالجواب: أن هذا هو الذي أوجبه هللا على نفسه؛ والفضل زٌادة؛ والممام ممام
ومن فوابد اآلٌة: أن هإالء الذٌن اختلفوا فً الحك، والباطل، سوؾ ٌكون المضاء بٌنهم ٌوم المٌامة بٌن  ٘.

ٌدي هللا عز وجل؛ فٌجزي صاحب الحك بعمله، وٌجزي صاحب الباطل بعمله؛ لموله تعالى: } فاهلل ٌحكم 
فاهلل ٌحكم بٌنكم ٌوم المٌامة ولن ٌجعل هللا للكافرٌن بٌنهم ٌوم المٌامة فٌما كانوا فٌه ٌختلفون {، ولوله تعالى: }

[ ؛ ولهذا ال ٌوجد حكم ٌبٌن للخصم أن الحك له دون خصمه إال فً هذا؛ ٔٗٔالنساء: ] {على المإمنٌن سبٌبًل 
فالماضً مثبلً ال ٌمول ألحد الخصمٌن: "لن ٌكون لخصمن سبٌل علٌن" حتى ٌتبٌن، وٌؤتً كلٌّ بحجته؛ لكن 

 . أن الكافرٌن لٌس لهم سبٌل على المإمنٌن؛ ألن الحجة واضحة للجمٌعهنا بٌّن هللا
 المرآن

ِ أَْن ٌُْذَكَر فٌَِها اْسُمهُ َوَسعَى فًِ َخَرابَِها أُولَئَِن َما َكاَن لَهُ  ْن َمنََع َمَساِجَد َّللاه ْم أَْن ٌَْدُخلُوَها إَِّله }َوَمْن أَْظلَُم ِممه
ْنٌَا ِخْزٌي َولَُهْم فًِ اْْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظٌٌم )َخائِِفٌَن لَُهْم فًِ   [ٗٔٔ({ ]البمرة : ٗٔٔالدُّ

 التفسٌر:
ال أحد أظلم من الذٌن منعوا ِذْكَر هللا فً المساجد من إلام الصبلة، وتبلوة المرآن، ونحو ذلن، وجدُّوا فً 

ما كان ٌنبؽً لهم أن ٌدخلوا المساجد إال تخرٌبها بالهدم أو اإلؼبلق، أو بمنع المإمنٌن منها. أولبن الظالمون 
 على خوؾ ووجل من العموبة، لهم بذلن َصؽار وفضٌحة فً الدنٌا، ولهم فً اآلخرة عذاب شدٌد.

 اختلفوا فً سبب نزول اآلٌة على ألوال:  

                                                           
 .77ٕ٘[ ٘٘] 7ٕ٘ٙ: تحرٌم الظلم، حدٌث رلم ٘ٔ، كتاب البر والصلة، باب 9ٕٔٔأخرجه مسلم ص (ٕ)
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أحدها: أنها :"نزلت فً طٌطوس الرومً وأصحابه من النصارى، وذلن أنهم ؼزوا بنً إسرابٌل، فمتلوا 
مماتلتهم، وسبوا ذرارٌهم، وحرلوا التوراة، وخربوا بٌت الممدس، ولذفوا فٌه الجٌؾ". وهذا لول ابن عباس 

 .(ٔ)فً رواٌة الكلبً
والثانً:أنها نزلت فً" بختنصر وأصحابه، ؼزوا الٌهود وخربوا بٌت الممدس، وأعانتهم على ذلن النصارى 

 .(ٗ)والسدي ،(ٖ). لاله لتادة(ٕ)من أهل الروم"
لثالث: وأخرج ابن أبً حاتم " عن مجاهد: }ومن أظلم ممن منع مساجد هللا أن ٌذكر فٌها اسمه وسعى فً ا

.ونحوه فً (٘)خرابها{، النصارى كانوا ٌطرحون فً بٌت الممدس األذى، وٌمنعون الناس أن ٌصلوا فٌه"
 . (ٙ)رواٌة دمحم بن سعٌد عن ابن عباس

الصبلة عند الكعبة فً المسجد  -ملسو هيلع هللا ىلص -ابن عباس: "أن لرٌشا منعوا النبًالرابع: وفً رواٌة سعٌد بن جبٌر عن 
 مثله. (8). وروي عن ابن زٌد(7)الحرام فؤنزل هللا: }ومن أظلم ممن منع مساجد هللا أن ٌذكر فٌها اسمه{"

  ِ ْن َمنََع َمَساِجَد ّللاَّ  أَْن ٌُْذَكَر فٌَِها اْسُمهُ َوَسعَى فًِ َخَرابَِها{ والراجح، أن هللا تعالى عنى بموله }َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
[، النصارى . "وذلن أنهم هم الذٌن سعوا فً خراب بٌت الممدس ، وأعانوا بختنصر على ذلن ٗٔٔ]البمرة : 

 . وهللا أعلم.(9)، ومنعوا مإمنً بنً إسرابٌل من الصبلة فٌه بعد منصرؾ بختنصر عنهم إلى ببلده"
 
ِ أَْن ٌُْذَكَر فٌَِها اْسُمهُ{]البمرة:لوله تعا   ْن َمنََع َمَساِجَد ّللاَّ [، أي: "وأي امرئ أشد تعدٌا ٗٔٔلى:}َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 .(ٓٔ)وجراءة على هللا وخبلفا ألمره ، من امرئ منع مساجد هللا أن ٌعبد هللا فٌها"
عل ذلن أي ال أحد أظلم ممن منع الناس من لال الصابونً: " استنكار واستبعاد ألن ٌكون أحد أظلم ممن ف  

عبادة هللا فً بٌوت هللا، وعمل لخرابها بالهدم كما فعل الرومان ببٌت الممدس، أو بتعطٌلها من العبادة كما فعل 
 .(ٔٔ)كفار لرٌش"

و)المساجد(: جمع َمسِجد، إن أُرٌد به المكان المخصوص الُمعَّد للصلوات الخمس، وإن أُرٌد به   
 .(ٕٔ)ود الجبهة، فإنه بالفتح ال ؼٌر )َمسَجد(موضع سج

و)المسجد( لؽة: الموضع الذي ٌسجد فٌه، ثم اتّسع المعنى إلى البٌت الُمتّخذ الجتماع المسلمٌن ألداء   
الصبلة فٌه، لال الزركشً رحمه هللا: "ولـَمـّا كان السجود أشرؾ أفعال الصبلة، لمرب العبد من ربه، اشتك 

ٌل: مسجد، ولم ٌمولوا: مركع، ثم إن العُرؾ خصص المسجد بالمكان المهٌّؤ للصلوات اسم المكان منه فم
 .(ٖٔ)الخمس، حتى ٌخرج الُمصلّى المجتمع فٌه لؤلعٌاد ونحوها، فبل ٌُعطى حكمه"

                                                           
 .ٕٓٙ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً: ٖٙ( انظر: أسباب النزول للواحدي: ٔ)
 .ٖٙ( أسباب النول للواحدي: ٕ)
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٕ(:ص8ٕٗٔ(، و)8ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕٔ٘/ٕ(:ص8ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:ص8ٕٕٔ(، و)8ٕٔٔ، وتفسٌر الطبري)ٕٓٔ/ٔ(:صٕٔٔٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٕٔ٘/ٕ(:ص8ٕٓٔ، وتفسٌر الطبري)ٕٓٔ/ٔ(:صٔٔٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖٙ، وانظر: أسباب النزول للواحدي: ٕٓٔ/ٔ(:صٓٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)7)
 .ٕٔ٘/ٕ(:ص8ٕٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٕتفسٌر الطبري: (9)
 .9ٔ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .78/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .79ٔ/ٕ، وسبل السبلم، للصنعانً، ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٖ( انظر: لسان العرب البن منظور، باب الّدال، فصل المٌم، ٕٔ)
ومفردات ألفاظ المرآن، لؤلصفهانً، ، 7ٕٓ/ٕ، وانظر: مشارق األنوار للماضً عٌاض 8ٕ-7ٕ( إعبلم الساجد بؤحكام المساجد، صٖٔ)

 .ٖٖ٘ٙ/ٔٔ، وشرح الطٌبً على مشكاة المصابٌح، ٕٔ/ٓٔ، ومرلاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح، للمبل علً الماري، 97ٖص
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، وأصل المسجد (ٔ)و)المسجد( فً االصطبلح الشرعً: المكان الذي أُِعّد للصبلة فٌه على الّدوام  
: "... وُجِعلَت لً األرض -ملسو هيلع هللا ىلص  -، عن النبً ؛لحدٌث جابر (ٕ)األرض ٌُسجد هلل فٌه شرًعا: كل موضع من

" صلى هللا علٌه  -، وهذا من خصابص نبٌّنا (ٖ)مسجًدا وطهوًرا، فؤٌُّما رجل من أّمتً أدركته الصبلة، فلٌصّلِ
 .(ٗ)مواضع مخصصة: كالبٌَِع والكنابس وأّمته، وكانت األنبٌاء لبله إنما أُبٌحت لهم الصبلة فً -وسلم 

، فهو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، عن النبً ولد ثبت فً حدٌث أبً ذّر    أنه لال: "... وأٌنما أدركتن الصبلة فصّلِ
 .(٘)مسجد"

لال اإلمام النووي رحمه هللا: "فٌه جواز الصبلة فً جمٌع المواضع إال ما استثناه الشرع من    
ًَ عنه لمعنى الصبلة: فً الم مابر، وؼٌرها من المواضع التً فٌها النجاسة: كالمزبلة، والمجزرة، وكذا ما نُِه

 .(ٙ)آخر: فمن ذلن أعطان اإلبل، ... ومنه لارعة الطرٌك، والحمام، وؼٌرها؛ لحدٌث ورد فٌها"
فٌمال: المسجد أما )الجامع(: فهو نعت للمسجد، سّمً بذلن؛ ألنه ٌجمع أهله؛ وألنه عبلمة لبلجتماع،   

، وٌمال للمسجد الذي تُصلَّى فٌه (7)الجامع، وٌجوز: )مسجد الجامع( باإلضافة، بمعنى: مسجد الٌوم الجامع
 الجمعة، وإن كان صؽًٌرا؛ ألنه ٌجمع الناس فً ولت معلوم.

ا }إِنَّمَ : وفً اآلٌة الكرٌمة أضاؾ هللا تعالى المساجد إلى نفسه إضافة تشرٌؾ، وفضل، وكموله   
َكاةَ َولَْم ٌَْخَش إاِلَّ  بَلةَ َوآتَى الزَّ ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َوأَلَاَم الصَّ ِ َمْن آَمَن بِاّلِلَّ َ فَعََسى أُولَبَِن أَْن ٌَُكونُوا ٌَْعُمُر َمَساِجَد ّللاَّ  ّللاَّ

ِ فبََل تَدْ : ، ولوله [8ِٔمَن اْلُمْهتَِدٌَن{ ]التوبة :  ِ أََحًدا{ ]الجن : }َوأَنَّ اْلَمَساِجَد ّلِِلَّ ، مع أن جمٌع [8ُٔعوا َمَع ّللاَّ
، فهو خالك كل شًء ومالكه، ولكن المساجد لها مٌزة وشرؾ؛ ألنها تختص بكثٌر  البماع وما فٌها ملن هلل 

من العبادات، والطاعات، والمربات، فلٌست المساجد ألحد سوى هللا، كما أن العبادة التً كلؾ هللا بها عباده ال 
 -إلى هللا إضافة تشرٌؾ بموله  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، ومن هذه اإلضافة ما أضافه النبً (8)ز أن تصرؾ ألحد سواهٌجو
: "وما اجتمع لوم فً بٌت من بٌوت هللا ٌتلون كتاب هللا، وٌتدارسونه بٌنهم إال نزلت علٌهم السكٌنة، -ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(9)ده"وؼشٌتهم الرحمة وذكرهم هللا فٌمن عن
 :(ٓٔ)[، وجهان من التفسٌرٗٔٔوفً لوله تعالى:}أَْن ٌُْذَكَر فٌَِها اْسُمهُ{]البمرة:  

أحدهما : أن ٌكون معناه : ومن أظلم ممن منع مساجد هللا من أن ٌذكر فٌها اسمه ، فتكون " أن " حٌنبذ نصبا 
 من لول بعض أهل العربٌة بفمد الخافض ، وتعلك الفعل بها.

ٌكون معناه : ومن أظلم ممن منع أن ٌذكر اسم هللا فً مساجده ، فتكون " أن " حٌنبذ فً موضع  والثانً: أن
 نصب ، تكرٌرا على موضع المساجد وردا علٌه.

وأصل السعً فً اللؽة: "اإلسراع فً المشً، لال هللا عز وجل: }َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْلَصى اْلَمِدٌنَِة ٌَْسعَى{  
{ ]الصافات: [. ثم ٌسمّ ٕٓ]المصص:  ًَ ا بَلََػ َمعَهُ السَّْع ًُ سعًٌا، كموله: }فَلَمَّ [، ٌعنى المشً، ولال: ٕٓٔى المش

ِ{ ]الجمعة:  [، أي: مشًٌا. ثم ٕٓٙ[، أي: امشوا، ولال }ثُمَّ اْدُعُهنَّ ٌَؤْتٌِنََن َسْعًٌا{ ]البمرة: 9}فَاْسعَْوا إِلَى ِذْكِر ّللاَّ
                                                           

 .97ٖ( معجم لؽة الفمهاء، لؤلستاذ الدكتور/ دمحم رواس، صٔ)
 .7ٕ( انظر: إعبلم الساجد بؤحكام المساجد، للزركشً، صٕ)
، ومسلم، كتاب المساجد، باب المساجد ومواضع الصبلة، ٖٖ٘متفك علٌه: البخاري، كتاب التٌمم، باٌب: حدثنا عبد هللا بن ٌوسؾ، برلم ( ٖ)

 .ٕٔ٘برلم 
 .7ٔٔ/ٕ( انظر: المفهم ِلَما أشكل من تلخٌص كتاب مسلم، للمرطبً، ٗ)
اٌب َوَوَهْبنَا لِ  ( متفك علٌه: البخاري، كتاب األنبٌاء، باٌب: ٘) ٌَْماَن نِْعَم اْلعَْبُد إِنَّهُ أَوَّ ، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع ٕ٘ٗبرلم  َداُووَد ُسلَ

 .ٕٓ٘الصبلة، باب المساجد ومواضع الصبلة، برلم 
 .٘/٘( شرح النووي على صحٌح مسلم، ٙ)
 .٘٘/8( انظر: لسان العرب، البن منظور، فصل الجٌم، باب العٌن ،7)
 للدكتور، واألثر التربوي للمسجد، ٘( انظر: فصول ومسابل تتعلك بالمساجد، للدكتور العبلمة، عبد هللا بن عبد الرحمن الجبرٌن، ص8)

 .ٙ،والمشروع والممنوع فً المسجد،للشٌخ دمحم بن علً العرفج،صٗالعبلمة صالح بن ؼانم السدالن، ص
 .99ٕٙلى تبلوة المرآن،برلم ( مسلم،كتاب الذكر والدعاء،باب فضل االجتماع ع9)
 .9ٔ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
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ن السعً فً ؼالب األمر، لال هللا تعالى: }فَؤُولَبَِن َكاَن َسْعٌُُهْم َمْشُكوًرا{ ٌسمى العمل سعًٌا، ألنه ال ٌنفن م
[ أي: جّدوا فً ذلن، ولال: }إِنَّ َسْعٌَكُْم ٔ٘[ ولال: }َوالَِّذٌَن َسعَْوا فًِ آٌَاتِنَا ُمعَاِجِزٌَن{ ]الحج: 9ٔ]اإلسراء: 

 .(ٔ)[، أي: عملكم مختلؾ"ٗلََشتَّى{ ]اللٌل: 
 .(ٕ)احدي: "وأراد بالسعً فً هذه اآلٌة: العمل"لال الو  
[، أي: اجتهد وبذل وسعه )فًِ َخَرابَِها( الحسً والمعنوي، فالخراب الحسً: هدمها ٗٔٔولوله }َوَسعَى{]البمرة:  

وتخرٌبها، وتمذٌرها، والخراب المعنوي: منع الذاكرٌن السم هللا فٌها، وهذا عام، لكل من اتصؾ بهذه الصفة، 
فً ذلن أصحاب الفٌل، ولرٌش، حٌن صدوا رسول هللا عنها عام الحدٌبٌة، والنصارى حٌن أخربوا  فٌدخل

بٌت الممدس، وؼٌرهم من أنواع الظلمة، الساعٌن فً خرابها، محادة هلل، ومشالة، فجازاهم هللا، بؤن منعهم 
، فالمشركون الذٌن صدوا رسوله، لم دخولها شرعا ولدرا، إال خابفٌن ذلٌلٌن، فلما أخافوا عباد هللا، أخافهم هللا

ٌلبث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال ٌسٌرا، حتى أذن هللا له فً فتح مكة، ومنع المشركٌن من لربان بٌته، فمال تعالى: } ٌَا 
َعاِمِهْم َهَذا {، وأصحاب الفٌل، لد ذكر هللا  أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فبَل ٌَْمَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَْعدَ 

ما جرى علٌهم، والنصارى، سلط هللا علٌهم المإمنٌن، فؤجلوهم عنه، وهكذا كل من اتصؾ بوصفهم، فبل بد 
أن ٌناله لسطه، وهذا من اآلٌات العظٌمة، أخبر بها الباري لبل ولوعها، فولعت كما أخبر، ولد واستدل 

 .(ٖ)، على أنه ال ٌجوز تمكٌن الكفار من دخول المساجد"العلماء باآلٌة الكرٌمة
ولد أجمع المفسرون على أنه لٌس المراد من هذه اآلٌة مجرد بٌان الشرط والجزاء، أعنً مجرد بٌان     

أن من فعل كذا فإن هللا ٌفعل به كذا بل المراد منه بٌان أن منهم من منع عمارة المساجد وسعى فً خرابها، ثم 
 .(ٗ)تعالى جازاهم بما ذكر فً اآلٌةأن هللا 

ِ أَْن ٌُْذَكَر فٌَِها اْسُمهُ َوَسعَى فًِ َخَرابَِها{ ]البمرة :     :(٘)[، أربعة ألاوٌلٗٔٔوفً الذي }َمنََع َمَساِجَد ّللاَّ
 . (ٙ)أحدها: أنه بُْخَت نصر وأصحابه من المجوس الذٌن خربوا بٌت الممدس، وهذا لول لتادة

 .(8)، واختاره الطبري(7)النصارى الذٌن أعانوا )بُْخَت نَّصر( على خرابه ، وهذا لول السديوالثانً: أنهم 
من المسجد الحرام عام الحدٌبٌة، وهذا لول عبد الرحمن  -ملسو هيلع هللا ىلص-والثالث: أنهم مشركو لرٌش ، منعوا رسول هللا 

 .(ٓٔ)، ورواٌة سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس(9)بن زٌد
 أنه َعامٌّ فً كل مشرن ، منع من كل مسجد. والرابع:

الخامس: ولال أبو مسلم:"المراد منه الذٌن صدوه عن المسجد الحرام حٌن ذهب إلٌه من المدٌنة عام الحدٌبٌة، 
[ وبموله: }وما لهم أال ٕ٘واستشهد بموله تعالى: }هم الذٌن كفروا وصدوكم * عند المسجد الحرام{ ]الفتح: 

[ وحمل لوله: }إال خابفٌن{ بما ٌعلى هللا من ٌده، ٖٗصدون عن المسجد الحرام{ ]األنفال: ٌعذبهم هللا وهم ٌ
َن فًِ وٌظهر من كلمته، كما لال فً المنافمٌن: }لَبِْن لَْم ٌَْنتَِه اْلُمنَافِمُوَن َوالَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلُمْرِجفُو

ٌْنََما ثُِمفُوا أُِخذُوا َولُتِّلُوا تَْمتٌِبًل{ ٔٙاَل ٌَُجاِوُرونََن فٌَِها إاِلَّ لَِلٌبًل) اْلَمِدٌنَِة لَنُْؽِرٌَنََّن بِِهْم ثُمَّ  ( َمْلعُونٌَِن أَ
 .(ٔٔ)["ٔٙ -ٓٙ]األحزاب :

                                                           
 .9ٖٕ-8ٖٕ، وانظر: المفردات للراؼب األصفهانً: ٕٔ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .ٕٔ٘/ٖ(التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .ٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر السعدي: ٖ)
 .ٓٔ/ ٗ( انظر: تفسٌر الرازي: ٗ)
 .ٔٔ/ٗ، ومفاتٌح الؽٌب: 7ٗٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:٘)
 .ٕٓٔ/ٔ(:صٖٔٔٔ، وابن أبً حاتم)ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٕ(:ص8ٕٗٔ(، و)8ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٔ٘/ٕ(:ص8ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .88ٖ/ٔ، ونمله عنه ابن كثٌر فً تفسٌره: ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:8)
 .ٕٔ٘/ٕ(:ص8ٕٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)9)
 .ٖٙ، و أسباب النزول للواحدي: ٕٓٔ/ٔ(:صٓٔٔ)( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتمٓٔ)
 .ٔٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔٔ)
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السادس: ولال الرازي:" لما حولت المبلة إلى الكعبة شك ذلن على الٌهود فكانوا ٌمنعون الناس عن الصبلة 
علهم سعوا أٌضا فً تخرٌب الكعبة بؤن حملوا بعض الكفار على تخرٌبها، وسعوا عند توجههم إلى الكعبة ول

أٌضا فً تخرٌب مسجد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لببل ٌصلوا فٌه متوجهٌن إلى المبلة، فعابهم هللا بذلن وبٌن سوء طرٌمتهم 
 . (ٔ)فٌه"

[، "أي ما ٌنبؽً ألولبن أن ٗٔٔالَّ َخابِِفٌَن{]البمرة:لوله تعالى:}أُولَبَِن َما َكاَن لَُهْم أَْن ٌَْدُخلُوَها إِ   
 .(ٕ)ٌدخلوها إاِل وهم فً خشٌة وخضوع، فضبلً عن التجرإ على تخرٌبها أو تعطلٌها"

لال المراؼً:" أي أولبن المانعون ما كان ٌنبؽى لهم أن ٌدخلوها إال بخشٌة وخضوع ، فكٌؾ بهم دخلوها  
 .(ٖ)ّللّا إال نافعة للبشر ، وما كان تركها إال ضاّرا لهم" مفسدٌن ومخّربٌن ، فما كانت عبادة

لال أبو السعود:" أي ما كان ٌنبؽً لهم أن ٌدخلوها إال بخشٌة وخضوع فضبل عن االجتراء على تخرٌبها  
أوتعطٌلها أوما كان الحك أن ٌدخلوها إال على حال التهٌب وارتعاد الفرابص من جهة المإمنٌن أن ٌبطشوا 

 أن ٌستولوا علٌها وٌلوها وٌمنعوهم منها أو ما كان لهم فً علم هللا تعالى ولضابه باآلخرة إال ذلن بهم، فضبل
 .(ٗ)فٌكون وعدا للمإمنٌن بالنصرة واستخبلص ما استولوا علٌه منهم ولد أنجز الوعد وهلل الحمد"

ب وارتعاد الفرابص من المإمنٌن لال النسفً:" أي ما كان ٌنبؽً لهم أن ٌدخلوا مساجد هللا إال على حال التهٌ 
 .(٘)أن ٌبطشوا بهم فضبلً أن ٌستولوا علٌها وٌلوها وٌمنعوا المإمنٌن منها"

ولال الواحدي:" أعلم هللا عز وجل أن أمر المسلمٌن ٌظهر على جمٌع من خالفهم، حتى ال ٌمكن دخول  
 .(ٙ)[. اآلٌة"ٌِٖٖن ُكلِِّه{ ]التوبة: مخالؾ إلى مساجدهم إال خابفا، وهذا كموله: }ِلٌُْظِهَرهُ َعلَى الدِّ 

ولٌل : "معناه النهى عن تمكٌنهم من الدخول والتخلٌة بٌنهم وبٌنه ، كموله : }َوما كاَن لَُكْم أَْن تُْإذُوا َرُسوَل  
ِ{ ]األحزاب:  .(7)["ّٖ٘للاَّ

نوا هإالء   تحت الهدنة والجزٌة. ولهذا لما فتح من دخولها إال  -إذا لََدُرتم علٌهم  -لال ابن كثٌر:" أي ال تَُمّكِ
ن بعد العام مشرن ،  رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص مكة أمر من العام المابل فً سنة تسع أن ٌنادى برحاب منى : "أال ال ٌَُحجَّ

 ، وهذا كان تصدٌمًا وعمبل بموله تعالى : } ٌَا(8)وال ٌطوفن بالبٌت ُعرٌان، ومن كان له أجل فؤجله إلى مدته"
 .(9)["8ٌٕة ]التوبة : أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فبَل ٌَْمَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَْعَد َعاِمِهْم َهَذا { اآل

لال الزمخشري:" ولد اختلؾ الفمهاء فً دخول الكافر المسجد : فجّوزه أبو حنٌفة رحمه ّللاَّ ، ولم ٌجّوزه  
 .(ٓٔ)فرق الشافعً بٌن المسجد الحرام وؼٌره"مالن ، و

لال الطبري: "خبر من هللا تعالى عمن"منع مساجد هللا أن ٌذكر فٌها اسمه ، أنه لد حرم علٌهم دخول   
المساجد التً سعوا فً تخرٌبها ، ومنعوا عباد هللا المإمنٌن من ذكر هللا عز وجل فٌها ، ما داموا على 

 .(ٔٔ)ووجل من العموبة على دخولهموها" مناصبة الحرب، إال على خوؾ
 :(ٔ)[، لوالنٗٔٔوفً تفسٌر لوله تعالى:}أُْولَبَِن َما َكاَن لَُهْم أَْن ٌَْدُخلُوها إاِلَّ َخآبِِفٌَن{]البمرة:  

                                                           
. واحتج:" ألن هللا تعالى لم ٌذكر فً اآلٌات السابمة على هذه اآلٌة إال لبابح أفعال الٌهود والنصارى، وذكر ٔٔ/ٗ(انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)

أن ٌكون المراد منها لبابح أفعال المشركٌن فً صدهم الرسول عن المسجد الحرام، أٌضا بعدها لبابح أفعالهم فكٌؾ ٌلٌك بهذه اآلٌة الواحدة 
 .وأما حمل اآلٌة على سعً النصارى فً تخرٌب بٌت الممدس فضعٌؾ "

 .78/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .98ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .9ٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٗ)
 . ]بتصرؾ بسٌط[.8ٕ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٘)
 .ٕٗ٘/ٖالتفسٌر البسٌط: ( ٙ)
 .8ٓٔ/ٔ( الكشاؾ: 7)
 .ٖٕٗ/٘(:ص9٘7ٕ، والنسابً)7ٕ٘/٘(:ص9ٖٔٓ، والترمذي)7ٔٓٔ/ٗ(:ص8ٖٓٗ( صحٌح البخاري)8)
 .89ٖ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 9)
 .8ٓٔ/ٔ( الكشاؾ: ٓٔ)
 .ٖٕ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
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 .(ٕ)أحدهما : خابفٌن بؤداء الجزٌة ، وهذا لول السدي
 . (ٖ)لتادة والثانً : خابفٌن من الرعب ، إن لُدر علٌهم عولبوا ، وهذا لول

لال ابن كثٌر: " والصحٌح، أن الخزي فً الدنٌا أعم من ذلن كله، ولد ورد الحدٌث باالستعاذة من خزي  
 .(٘).  ثم ذكر الحدٌث(ٗ)الدنٌا وعذاب اآلخرة"

ثبلثة [، ٗٔٔوذكر الشٌخ ابن عثٌمٌن: فً لوله تعالى}َما َكاَن لَُهْم أَْن ٌَْدُخلُوَها إِالَّ َخابِِفٌَن{]البمرة:  
 معان:

األول: ما كان ٌنبؽً لهإالء أن ٌدخلوها إال خابفٌن فضبلً عن أن ٌمنعوا عباد هللا؛ ألنهم كافرون باهلل عز 
 وجل؛ فلٌس لهم حك أن ٌدخلوا المساجد إال خابفٌن.

 إال خابفٌن. -إذا ظهرتم علٌهم  -الثانً: أن هذا خبر بمعنى النهً؛ ٌعنً: ال تدعوهم ٌدخلوها 
ومنهم المشركون الذٌن منعوا النبً  -أنها بشارة من هللا عز وجل أن هإالء الذٌن منعوا المساجد الثالث: 

  .(ٙ)ستكون الدولة علٌهم، وال ٌدخلونها إال وهم ترجؾ للوبهم -ملسو هيلع هللا ىلص المسجد الحرام 
 .(7)رٌن هواّن وذلة فً الدنٌا"[، "أي ألولبن المذكوٗٔٔلوله تعالى:}لَُهْم فً الدُّْنٌَا ِخْزٌي{]البمرة:  
 .(8)لال أبو السعود:" أي خزي فظٌع ال ٌوصؾ بالمتل والسبً واإلذالل بضرب الجزٌة علٌهم" 
 .(9)لال ابن عثٌمٌن:" أي ذل، وعار" 
 .(ٓٔ)لال السعدي:" أي: فضٌحة" 
فتمسمت دولتهم ، وتشتت لال المراؼً:" ولد تحمك ما أوعد به ّللّا فحّل بالرومانٌٌن الخزي فً الدنٌا   

 .(ٔٔ)ملكهم ، ولحمهم الذّل والهوان على ٌد ؼٌرهم من األمم الموٌة الفاتحة"
ْنٌَا ِخْزٌي{]البمرة:   : (ٕٔ)[، ثبلثة أوجهٗٔٔوفً لوله تعالى: }لَُهْم فً الدُّ

 .(ٖٔ)أحدهما : أنه لتل الحربً وجزٌة الذمً . لاله لتادة
 (٘ٔ)، وروي عن السدي(ٗٔ)ولسطنطٌنٌة ، ورومٌة ، وهذا لول ابن عباسوالثانً : أنه فتح مدابنهم عمورٌة، 

 ، نحو ذلن.(7ٔ)، ووابل بن داود(ٙٔ)وعكرمة
 والثالث: ولٌل:ما ٌلحمهم من الذل بمنعهم من المساجد.

 للت: إن كل ذلن محتمل، لكون الخزي ٌجري مجرى الموبة والهوان واإلذالل. وهللا أعلم.  
 .(ٔ)[، أي: ولهم فً اآلخرة "عذاب النار"ٗٔٔفً األِخَرةِ َعَذاٌب َعِظٌٌم{]البمرة:لوله تعالى:} َولَُهْم  

                                                                                                                                                                                             
 . 7ٗٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٕ(:ص8ٕ9ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖٕ٘/ٕ(:ص8ٕ8ٔ(، و)8ٕ7ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .9ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:ٗ)
(:" كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌدعو : "اللهم أحسن عالبتنا فً األمور كلها ، وأجرنا من خزي الدنٌا وعذاب 8ٔٔ/ٗ( جاء فً مسند اإلمام  أحمد)٘)

 اآلخرة". لال ابن كثٌر:"حدٌث حسن".
 .ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .78/ٔ( صفوة التفاسٌر: 7)
 .9ٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:8)
 .ٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:9)
 .ٖٙ( تفسٌر السعدي:ٓٔ)
 .98ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔٔ)
 .ٕٔ/ٖ، ومفاتٌح الؽٌب: 8ٓٔ/ٔ، والكشاؾ: 7٘ٔ-7ٗٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ(:ص9ٔٔٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ٘٘/ٕ(:ص8ٖٔٔالطبري)( انظر: تفسٌر ٖٔ)
 .7٘ٔ/ٔ(انظر: النكت والعٌون: ٗٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ(:ص8ٔٔٔ، وابن أبً حاتم)ٕ٘٘/ٕ(:ص8ٖٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٙٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:7ٔ)
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 .(ٕ)"أي عموبة عظٌمة" لال ابن عثٌمٌن:
 .(ٖ)لال البؽوي: أي: "النار" 
 (ٗ)لال الماوردي:" هو أشد من كل عذاب ، ألنهم أظلم من كل ظالم" 

الذي ال ٌخفؾ عن أهله ، وال ٌمضى علٌهم فٌها  لال الطبري:" وأما )العذاب العظٌم(، فإنه عذاب جهنم
 .(٘)فٌموتوا"

لال الماسمً:وذلن" لما انتهكوا من حرمة البٌت وامتهنوه، من نصب األصنام حوله، ودعاء ؼٌر هللا،  
 .(ٙ)والطواؾ به عرٌا، وؼٌر ذلن من أفاعٌلهم التً ٌكرهها هللا ورسوله"

ساجد هللا أن ٌذكر فٌها اسمه، فبل أعظم إٌمانا ممن سعى فً عمارة لال السعدي:" وإذا كان ال أظلم ممن منع م 
ِ َواْلٌَْوِم  ِ َمْن آَمَن بِاّلِلَّ المساجد بالعمارة الحسٌة والمعنوٌة، كما لال تعالى: }إِنََّما ٌَْعُمُر َمَساِجَد ّللاَّ

ُ أَْن [، بل لد أمر هللا تعالى برفع بٌوته وتعظٌمها وتكرٌمها، فم8ٔاآلِخِر{]التوبة: ال تعالى: }فًِ بٌُُوٍت أَِذَن ّللاَّ
[، وللمساجد أحكام كثٌرة، ٌرجع حاصلها إلى مضمون هذه اآلٌات ٖٙتُْرفََع َوٌُْذَكَر فٌَِها اْسُمهُ{]النور:

 .(7)الكرٌمة"
وفً كٌفٌة اتصال هذه اآلٌة بما لبلها وجوه: فؤما من حملها على النصارى وخراب بٌت الممدس لال: تتصل   

بما لبلها من حٌث أن النصارى ادعوا أنهم من أهل الجنة فمط، فمٌل لهم: كٌؾ تكونون كذلن مع أن معاملتكم 
فً تخرٌب المساجد والسعً فً خرابها هكذا، وأما من حمله على المسجد الحرام وسابر المساجد لال: جرى 

[، ولٌل: جرى ذكر جمٌع ٖٔٔبمرة: ذكر مشركً العرب فً لوله: }كذالن لال الذٌن * لبلهم مثل لولهم{ ]ال
 .(8)الكفار وذمهم، فمرة وجه الذم إلى الٌهود والنصارى ومرة إلى المشركٌن

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أن المعاصً تختلؾ لبحاً؛ لموله تعالى: } ومن أظلم {؛ و} أظلم { اسم تفضٌل؛ واسم  -ٔ

معاصً تختلؾ، فكذلن الطاعات تختلؾ: بعضها أفضل التفضٌل ٌمتضً مفضَّبلً، ومفضَّبلً علٌه؛ وكما أن ال
من بعض؛ وإذا كانت األعمال تختلؾ فالعامل نتٌجة لها ٌختلؾ؛ فبعض الناس ألوى إٌماناً من بعض؛ وبهذا 
نعرؾ أن المول الصحٌح لول أهل السنة، والجماعة فً أن اإلٌمان ٌزٌد، وٌنمص، والناس ٌتفاوتون تفاوتاً 

ً ال فً الكسب ا لملبً، وال فً الكسب البدنً: فإن الناس ٌتفاوتون فً الٌمٌن؛ وٌتفاوتون فً األعمال عظٌما
 الظاهرة من لول أو فعل.

ٌتفاوتون فً الٌمٌن: فإن اإلنسان نفسه تتفاوت أحواله بٌن حٌن وآخر؛ فً بعض األحٌان ٌصفو ذهنه وللبه 
ه الؽفلة، فٌَِملُّ ٌمٌنه؛ ولهذا لال هللا تعالى حتى كؤنما ٌشاهد اآلخرة رأي عٌن؛ وفً بعض األحٌان تستولً علٌ

[ ؛ وتفاوت الناس فً العلم، والٌمٌن أمر ٕٓٙإلبراهٌم: }أو لم تإمن لال بلى ولكن لٌطمبن للبً{ ]البمرة: 
صار عندي علم بمدومه؛ فإذا جاء آخر،  -والرجل ثمة عندي  -« لدم فبلن»معلوم: فلو أتى رجل، ولال: 

زداد علمً؛ فإذا جاء الثالث ازداد علمً أكثر؛ فإذا رأٌتُه ازداد علمً؛ فاألمور العلمٌة ا« لدم فبلن»ولال: 
 تتفاوت فً إدران الملوب لها.

أٌضاً ٌتفاوت الناس فً األلوال: فالذي ٌسبِّح هللا عشر مرات أزٌد إٌماناً ممن ٌسبِّحه خمس مرات؛ وهذه زٌادة 
ً من كمٌة اإلٌمان؛ كذلن ٌتفاوت الناس فً األعم ال من حٌث جنس العمل: فالمتعبد بالفرٌضة أزٌد إٌمانا

                                                                                                                                                                                             
 .79ٖ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٔ)
 .ٙ/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن:( ٕ)
 .8ٖ/ٔ، وانظر: تفسٌر النسفً: 9ٖٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .7٘ٔ/ٔ( النكت والعٌون: ٗ)
 .ٕ٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .79ٖ/ٔ(محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .ٖٙ( تفسٌر السعدي:7)
 .ٔٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الرازي:8)
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؛ « ما تمرب إلً عبدي بشًء أحب إلً مما افترضت علٌه»المتعبد بالنافلة؛ لموله تعالى فً الحدٌث المدسً: 
 .(ٔ)فبهذا ٌكون المول الصواب ببل رٌب لول أهل السنة، والجماعة أن اإلٌمان ٌزٌد وٌنمص

جواز منع دخول المساجد لمصلحة؛ لموله تعالى: } أن ٌذكر فٌها اسمه{؛ ومنع مساجد  ومن فوابد اآلٌة: - ٕ 
هللا له أسباب؛ فتارة تمنع المساجد من أن تمتهن فرشها، أو أرضها، أو كتبها، أو مصاحفها؛ فتؽلَّك األبواب 

فتن، والتشوٌش على العامة؛ حماٌة لها؛ وتارة تؽلك أبوابها خوفاً من الفتنة، كما لو اجتمع فٌها لوم إلثارة ال
فتؽلك منعاً لهإالء من االجتماع؛ وتارة تؽلك لترمٌمها، وإصبلحها؛ وتارة تؽلك خوفاً من سرلة ما فٌها؛ ففً 

 كل هذه الصور إؼبللها مباح، أو مطلوب.
رآن، أو ومنها: تحرٌم منع المساجد من أن ٌذكر فٌها اسم هللا سواء كان ذكر هللا: صبلة، أو لراءة للم - ٖ 

 تعلٌماً للعلم، أو ؼٌر ذلن.
وأخذ بعض العلماء من هذه اآلٌة: تحرٌم التحجر؛ وهو أن ٌضع شٌباً فً الصؾ، فٌمنع ؼٌره من الصبلة فٌه، 
وٌخرج من المسجد؛ لالوا: ألن هذا منع المكان الذي تحجره بالمسجد أن ٌذكر فٌه اسم هللا؛ ألن هذا المكان 

إلٌه؛ وهذا لد منع من هو أحك بالمكان منه أن ٌذكر فٌه اسم هللا؛ وهذا مؤخذ لوي؛ أحك الناس به أسبك الناس 
وال شن أن التحجر حرام: أن اإلنسان ٌضع شٌباً، وٌذهب، وٌبٌع، وٌشتري، وٌذهب إلى بٌته ٌستمتع بؤوالده، 

ال ٌتخطى الرلاب وأهله؛ وأما إذا كان اإلنسان فً نفس المسجد فبل حرج أن ٌضع ما ٌحجز به المكان بشرط أ
 عند الوصول إلٌه، أو تصل إلٌه الصفوؾ؛ فٌبمى فً مكانه؛ ألنه حٌنبذ ٌكون لد شؽل مكانٌن.

ومن فوابد اآلٌة: شرؾ المساجد؛ إلضافتها إلى هللا؛ لموله تعالى: } مساجد هللا {؛ والمضاؾ إلى هللا ٌنمسم  -ٗ 
و ما ٌتعلك بؤعٌان مخلولة؛ فإذا كان المضاؾ إلى هللا إلى ثبلثة ألسام: إما أن ٌكون أوصافاً؛ أو أعٌاناً؛ أ

من صفاته ؼٌر مخلوق، مثل كبلم هللا، وعلم هللا؛ وإذا كان المضاؾ إلى هللا عٌناً لابمة بنفسها فهو  وصفاً فهو
من مخلوق ولٌس من صفاته، مثل مساجد هللا، ونالة هللا، وبٌت هللا؛ فهذه أعٌان لابمة بنفسها إضافتها إلى هللا 

باب إضافة المخلوق لخالمه على وجه التشرٌؾ؛ وال شًء من المخلولات ٌضاؾ إلى هللا عز وجل إال لسبب 
خاص به؛ ولوال هذا السبب ما خص باإلضافة؛ وإذا كان المضاؾ إلى هللا ما ٌتعلك بؤعٌان مخلولة فهو أٌضاً 

فإن الروح هنا مخلولة؛ ألنها تتعلك [ ؛ 9ٕمخلوق؛ وهذا مثل لوله تعالى: }ونفخت فٌه من روحً{ ]الحجر: 
 بعٌن مخلولة.

ات التً تكون فً البٌوت، أو الدوابر الحكومٌة ال ٌثبت لها هذا الحكم؛ ألنها  -٘  ومن فوابد اآلٌة: أن المصلٌَّ
ات خاصة؛ فبل ٌثبت لها شًء من أحكام المساجد.  مصلٌَّ

 ٙ-  ً للشرن؛ ألن } مساجد هللا { معناها موضع  ومنها: أنه ال ٌجوز أن ٌوضع فً المساجد ما ٌكون سببا
السجود له؛ فإذا وضع فٌها ما ٌكون سبباً للشرن فمد خرجت عن موضوعها، مثل أن نمبر فٌها الموتى؛ فهذا 

 محرم؛ ألن هذا وسٌلة إلى الشرن.
ا، ومنها: وجوب تطهٌر المساجد؛ وهذا مؤخوذ من إضافتها إلى هللا تلن اإلضافة الماضٌة بتشرٌفه -7 

 وطهر بٌتً للطابفٌن والعاكفٌن والركَّع السجود {. } :وتعظٌمها؛ ولهذا لال تعالى
بالنسبة  -ومنها: أن الناس فٌها سواء؛ ألن هللا تعالى أضافها إلى نفسه: } مساجد هللا {؛ والناس عباد هللا  -8 

 ال فرق بٌنه وبٌن اآلخرٌن. ؛ فكل من أتى إلى هذه المساجد لعبادة هللا فإنه-إلى هللا فً المسجد سواء 
وهنا نمول: إن للعاِلم الحك أن ٌتخذ مكاناً ٌجعله إللماء الدرس، وتعلٌم الناس؛ لكنه إذا ألٌمت الصبلة ال ٌمنع 

 .-هو، وؼٌره سواء  -الناس 
ة عما ومنها: أن ذكر هللا ال بد أن ٌكون باسمه، فتمول: ال إله إال هللا؛ سبحان هللا؛ سبحان ربن رب العز -9 

ٌصفون؛ سبحان ربً العظٌم؛ فالذكر باللسان ال ٌكون إال باسم هللا؛ أما ذكر الملب فٌكون ذكراً هلل، وذكراً 

                                                           
 .ٕٓ٘ٙن التواضع، حدٌث رلم 8ٖ، كتاب الرلاق، باب ٙٗ٘ – ٘ٗ٘أخرجه البخاري ص (ٔ)
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ألسمابه؛ فمد ٌتؤمل اإلنسان فً للبه أسماء هللا، وٌتدبر فٌها، وٌكون ذكراً لبلسم؛ ولد ٌتؤمل فً أفعال هللا عز 
 وجل، ومخلولاته، وأحكامه الشرعٌة.

فوابد اآلٌة: تحرٌم تخرٌب المساجد؛ لموله تعالى: } وسعى فً خرابها {؛ وٌشمل الخراب الحسً، ومن  - ٓٔ 
على هدم المساجد حسًّا بالمعاول، والمنابل؛ ولد ٌخربها  -والعٌاذ باهلل  -والمعنوي؛ ألنه لد ٌتسلط بعض الناس 

 معنًى، بحٌث ٌنشر فٌها البدع والخرافات المنافٌة لوظٌفة المساجد.
ومنها: البشارة للمإمنٌن بؤن العالبة لهم، وأن هإالء الذٌن منعوهم لن ٌدخلوها إال وهم خابفون؛ وهذا  - ٔٔ

 على أحد االحتماالت التً ذكرناها.
ومنها: أن عموبة من منع مساجد هللا أن ٌذكر فٌها اسمه وسعى فً خرابها، الخزي والعار فً الدنٌا،  - ٕٔ 

 والعذاب العظٌم فً اآلخرة.
ومنها: أن الذنب إذا كان فٌه تعّدٍ على العباد فإن هللا لد ٌجمع لفاعله بٌن العموبتٌن: عموبة الدنٌا،  - ٖٔ 

وعموبة اآلخرة؛ عموبة الدنٌا لٌشفً للب المظلوم المعتدى علٌه؛ وال شن أن اإلنسان إذا اعتدى علٌن، ثم 
تص لن منه؛ أما إذا كان فً حك هللا فإن هللا تعالى ال رأٌت عموبة هللا فٌه أنن تفرح بؤن هللا سبحانه وتعالى ال

ٌجمع علٌه بٌن عموبتٌن؛ لموله تعالى: }وما أصابكم من مصٌبة فبما كسبت أٌدٌكم وٌعفو عن كثٌر{ ]الشورى: 
ٖٓ. ] 

 ومن فوابد اآلٌة: إثبات ٌوم المٌامة؛ لموله تعالى: } ولهم فً اآلخرة عذاب عظٌم {. - ٗٔ 
عذاب اآلخرة أعظم من عذاب الدنٌا، كما أن نعٌم اآلخرة أكمل من نعٌم الدنٌا؛ ولكن هللا  ومنها: أن - ٘ٔ 

سبحانه وتعالى ٌُري عباده نموذجاً من هذا، ومن هذا؛ ألنه ال ٌستمٌم فهم الوعٌد، وال فهم الوعد، إال بمشاهدة 
ً عاماً؛  نموذج من ذلن؛ لو كان هللا توعد بالنار، ونحن ال ندري ما هً النار، فبل ً إجمالٌا نخاؾ إال خوفا

 وكذلن لو وعد بالنعٌم والجنة، وال نعرؾ نموذجاً من هذا النعٌم، لم ٌكن الوعد به حافزاً للعمل.
 المرآن

َ َواِسٌع َعِلٌٌم ) ِ إِنه َّللاه ٌْنََما تَُولُّوا فَثَمه َوْجهُ َّللاه َ ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأ  [٘ٔٔ:  ({ ]البمرة٘ٔٔ}َوّلِِله
 التفسٌر:

وهلل جهتا شروق الشمس وؼروبها وما بٌنهما، فهو مالن األرض كلها. فؤي جهة توجهتم إلٌها فً الصبلة بؤمر 
هللا لكم فإنكم مبتؽون وجهه، لم تخرجوا عن ملكه وطاعته. إن هللا واسع الرحمة بعباده، علٌم بؤفعالهم، ال 

 ٌؽٌب عنه منها شًء.
 اآلٌة على ألوال: اختلفوا فً سبب نزول  

سرٌة كنت فٌها فؤصابتنا ظلمة فلم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أحدها: أخرج الواحدي عن جابر بن عبد هللا لال: "بعث رسول هللا 
نعرؾ المبلة، فمالت طابفة منا: لد عرفنا المبلة هً هاهنا لبل الشمال، فصلوا وخطوا خطوطا ولال بعضنا: 

فصلوا وخطوا خطوطا فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلن الخطوط لؽٌر المبلة هاهنا لبل الجنوب 
عن ذلن، فسكت فؤنزل هللا تعالى: }وهلل المشرق والمؽرب فؤٌنما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -المبلة فلما لفلنا من سفرنا سؤلنا النبً 

 .(ٔ)تولوا فثم وجه هللا{"
بٌعة ، عن أبٌه لال ، " كنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً لٌلة والثانً: وأخرج الطبري عن عبد هللا بن عامر بن ر

سوداء مظلمة ، فنزلنا منزال فجعل الرجل ٌؤخذ األحجار فٌعمل مسجدا ٌصلً فٌه ، فلما أصبحنا ، إذا نحن لد 
عز وجل : }وهلل صلٌنا على ؼٌر المبلة ، فملنا : ٌا رسول هللا لمد صلٌنا لٌلتنا هذه لؽٌر المبلة . فؤنزل هللا 

 .(ٕ)المشرق والمؽرب فؤٌنما تولوا فثم وجه هللا إن هللا واسع علٌم{"

                                                           
 أ( وٌشهد له: الرواٌة اآلتٌة. ٓٗ( وإسناده منمطع )العجاب البن حجر: ورلة 7ٕ. أخرجه ابن مردوٌه )لباب النمول: 7ٖ( أسباب النزول: ٔ)
 .ٖٔ٘/ٕ(:ص8ٗٔٔ( تفسٌر الطبري)ٕ)



ٔ٘ٓ 
 

الثالث: وأخرج الطبري والواحدي عن عبد هللا بن عامر بن ربٌعة ، عن أبٌه لال:" كنا مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً لٌلة 
لى حٌاله، ثم أصبحنا فذكرنا للنبً صلى مظلمة فً سفر ، فلم ندر أٌن المبلة فصلٌنا ، فصلى كل واحد منا ع

"}ِ ٌْنََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ ّللاَّ َ  .  (ٔ)هللا علٌه وسلم ، فؤنزل هللا عز وجل :} فَؤ
 .(ٕ)لال الواحدي: "ومذهب ابن عمر أن اآلٌة نازلة فً التطوع بالنافلة" 
ٌنما تولوا فثم وجه هللا{ أن تصلً حٌثما أخرج الطبري عن ابن عمر أنه لال : " إنما نزلت هذه اآلٌة : }أ 

توجهت بن راحلتن فً السفر تطوعا ، كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا رجع من مكة ٌصلً على راحلته تطوعا ٌوما 
 .(ٖ)برأسه نحو المدٌنة "

إن النجاشً توفً،  - ملسو هيلع هللا ىلص -الرابع: لال ابن عباس فً رواٌة عطاء: "إن النجاشً لما توفً لال جبرٌل للنبً 
ولال لهم: "إن هللا أمرنً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن ٌحضروا وصفهم ثم تمدم رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فصل علٌه، فؤمر رسول هللا 

ب رسول هللا وهم علٌه، فمال أصحا -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن أصلً على النجاشً ولد توفً فصلوا علٌه" فصلى رسول هللا 
فً أنفسهم: كٌؾ نصلً على رجل مات، وهو ٌصلً على ؼٌر لبلتنا؟ وكان النجاشً ٌصلً إلى بٌت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -

 .(ٗ)الممدس حتى مات ولد صرفت المبلة إلى الكعبة، فؤنزل هللا تعالى: }فؤٌنما تولوا فثم وجه هللا{"
د مات فصلوا علٌه. لالوا : نصلً على رجل لٌس بمسلم ! وأخرج الطبري عن لتادة:" إن أخاكم النجاشً ل 

ٌِْهْم َخاِشِعٌنَ  ٌُْكْم َوَما أُنزَل إِلَ ِ َوَما أُنزَل إِلَ ِ{ ]سورة آل عمران لال فنزلت} َوإِنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لََمْن ٌُْإِمُن بِاّلِلَّ  ّلِِلَّ
مبلة ، فؤنزل هللا عز وجل : }وهلل المشرق والمؽرب [ ، لال : لتادة ، فمالوا : إنه كان ال ٌصلً إلى ال99ٔ: 

 .(٘)فؤٌنما تولوا فثم وجه هللا{"
، فهذا (ٙ)لال الواحدي:" ومذهب لتادة أن هذه اآلٌة منسوخة بموله تعالى: }وحٌثما كنتم فولوا وجوهكم شطره{ 

هللا تعالى: }فؤٌنما تولوا  لول ابن عباس عند عطاء الخراسانً، ولال: أول ما نسخ من المرآن شؤن المبلة، لال
نحو بٌت الممدس وترن البٌت العتٌك، ثم صرفه هللا تعالى إلى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فثم وجه هللا{، لال: فصلى رسول هللا 

 .(7)البٌت العتٌك"
المدٌنة ، وكان  الخامس: أخرج الطبري وابن أبً حاتم عن ابن عباس لال : "لما هاَجَر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى

]أكثَر[ أهلها الٌهوُد ، أَمره هللا أن ٌستمبل بٌَت الممدس. ففرحت الٌهود. فاستمبلها َرُسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بْضعة َعشر 
عز َشهًرا ، فكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌُحّب لبلةَ إبراهٌم علٌه السبلم ، وكان ٌدعو وٌنظر إلى السماء. فؤنزل هللا 

                                                           
( وابن ماجه ٖ٘ٗح:  - 7ٙٔ/ٕ، والحدٌث أخرجه الترمذي )7ٖ-ٖٙ، وأسباب النزول للواحدي: ٕٖ٘/ٕ(:ص8ٕٗٔ( تفسٌر الطبري)ٔ)
أ( وعبد بن  ٓٗ( )العجاب: ورلة 8ٖٙح:  - 8٘/ٔ( والطٌالسً )منحة المعبود: ٘ح:  - 7ٕٕ/ٔ( والدارلطنً )ٕٓٓٔح:  - ٕٖٙ/ٔ)

( كلهم من طرٌك أشعث به. وإسناده ضعٌؾ جدا فؤشعث ٖٙٗ ح: - 8ٕٗ/ٔ( والطبرانً )المعجم األوسط: ٕٖٔ/ٔحمٌد )فتح المدٌر: 
 ( وٌشهد للرواٌتٌن السابمتٌن:٘ٔرلم:  - 8ٖٗ/ٔ( )وعاصم ضعٌؾ )المصدر السابك: 98٘رلم  - 79/ٔمترون )تمرٌب التهذٌب: 

هللا العرزمً عن عطاء عن ( من طرٌك دمحم بن عبٌد 9٘ٔ/ٔ( وابن مردوٌه )تفسٌر ابن كثٌر: ٖح:  - 7ٕٔ/ٔما أخرجه الدارلطنً ) - ٔ
 جابر به وضعفه الدارلطنً وكذلن شمس الحك العظٌم أبادي فً "التعلٌك المؽنً على الدارلطنً".

( من طرٌك دمحم بن سالم عن عطاء عن جابر نحوه. وضعفه 7ٕٓ/ٔ( والحاكم )المستدرن: ٗح:  - 8ٕٔ/ٔما أخرجه الدارلطنً ) - ٕ
( . للت: وأنا ال أرى أن هذه الطرق 9٘ٔ/ٔ( والحافط ابن كثٌر فً "تفسٌره" )7ٕٓ/ٔة المستدرن: الحافظ الذهبً فً "التلخٌص" )حاشٌ

ٌجبر بعضها بعضا لضعفها، ولورود ما ٌعارضها مما هو أصح، كما فً رواٌة علً بن أبً طلحة الوالبً عن ابن عباس رضً هللا عنهما 
 [.7ٖوسٌؤتً تخرٌجها.]انظر: حاشٌة أسباب النزول للواحدي: 

 .7ٖ( أسباب النزول: ٕ)
 .7ٖ، وانظر: أسباب النزول للواحدي: ٖٓ٘/ٕ(:ص8ٗٓٔ(تفسٌر الطبري)ٖ)
 .8ٖ-7ٖ( أسباب النول للواحدي: ٗ)
 .ٖٖ٘-ٕٖ٘/ٕ(:ص8ٗٗٔ( تفسٌر الطبري)٘)
 . 9ٕ٘/ٕ(:ص8ٖ7ٔ(، و)8ٖٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .8ٖ-7ٖ( أسباب النول للواحدي: 7)
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[ اآلٌة. فارتاب من ذلن الٌهود ولالوا : " ما ٗٗٔوجل : } لَْد نََرى تَمَلَُّب َوْجِهَن فًِ السََّماِء { ]سورة البمرة : 
 .(ٔ)والهم عن لبلتهم التً كانوا علٌها " ؟ فؤنزل هللا عز وجل : } لُْل هلل المشرق والمؽرب{ "

[ ، لالوا : إلى أٌن ؟ ٓٙأَْستَِجْب لَُكْم {]سورة ؼافر : السادس: : ولال مجاهد: " لما نزلت : }اْدُعونًِ 
 .(ٕ)[" ٘ٔٔفنزلت:}فؤٌَنََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ هللاِ{] البمرة : 

ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْؽِرُب{]البمرة:   [، " أي هلل مكان شروق الشمس ومكان ؼروبها والمراد جمٌع ٘ٔٔلوله تعالى}َوّلِِلَّ
 . (ٖ)األرض"

 .(ٗ)لال الطبري: "أي:  "هلل ملكهما وتدبٌرهما"  
 .(٘)لال الزمخشري:" أى ببلد المشرق والمؽرب واألرض كلها ّلِلَّ هو مالكها ومتولٌها"  
لال أبو السعود:" أي له كل األرض التً هً عبارة عن ناحٌتً المشرق والمؽرب ال ٌختص به من حٌث  

 .(ٙ)مكان منها دون مكان"الملن والتصرؾ ومن حٌث المحلٌة لعبادته 
ٌعنً أن هللا سبحانه وتعالى مختص بملن المشرق، والمؽرب؛ وأما من سواه فملكه لال ابن عثٌمٌن:"   

 .(7)وٌحتمل أن المراد له كل شًء؛ ألن ذكر المشرق والمؽرب ٌعنً اإلحاطة والشمول" محدود..
كما ٌمال : لموضع طلوعها منه:) مطلع(، و}المشرق{: "هو موضع شروق الشمس، وهو موضع طلوعها ،   

 .(8)بكسر البلم"
لال الراؼب:" المشرق والمؽرب، تارة ٌماالن بلفظ الواحد إما إشارة إلى ناحٌة األرض ، وإما إلى المطلع  

والمؽٌب ، وتارة بلفظ التثنٌة إشارة إلى مشرلً ومؽربً الشتاء والصٌؾ ، وتارة بلفظ الجمع اعتباراً 
المؽارب والمطالع كل ٌوم ، وشرلت الشمس طلعت ، وأشرلت : أضاءت وذلن إذا كثٌر شرولها ، باختبلؾ 

وشرلت اللحم : ألمٌته على الشمس المشرق ، والشرؾ الصلب ألنه ٌمام فٌه صبلة ]العٌد[ عند شرولها ، 
ارة ، فٌمال لدى وشرق الثوب بالصبػ تشبٌها بلون الشرلة ، والؽروب للشمس تصور منه بعد ذهابها عن العم

تباعد ؼروب ، ومنه الؽروب لكونه مبعدا فً الذهاب ، وؼارب السنام لبعده عن المنال ، وؼرب السٌؾ أبعد 
ً لتصور بعدها فً الببر ، ثم  جزء من صحٌفته ، ثم تصور منه حدته ، فمٌل لسان ؼرب وسمً الدلو ؼربا

ؽرب للذهب لكونه ؼرٌباً فٌما بٌن الجواهر ، والؽرب سمً الماء به كتسمٌتهم إٌاها بالذنوب لكونه فٌها ، وال
 .(9)لبعده عن المثمرات من األشجار"

                                                           
، وإسناده صحٌح، انظر: 9ٖ، وأسباب النزول للواحدي: 8ٕٗ/ٔ(:ص9ٕٖٔ، وابن أبً حاتم)9ٖٔ-8ٖٔ/ٕ(:صٕٓٙٔ( تفسٌر الطبري)ٔ)

 . 77/ٔ، وهذا أصح األسانٌد عن ابن عباس رضً هللا عنهما. انظر: التفسٌر والمفسرون: 7ٕلباب النمول: 
 .ٖٗ٘/ٕ(:ص8ٗ7ٔ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .79/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٕٙ٘/ٕالطبري: ( تفسٌر ٗ)
 .8ٓٔ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٙ)
ولد وردت المشرق، والمؽرب فً المرآن على ثبلثة أوجه: )مفردة، ومثناة، وجمع(؛  ، لال الشٌخ:"ٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 7)

[ ، 7ٔعالى: }رب المشرلٌن ورب المؽربٌن{ ]الرحمن: فجاءت مفردة هنا فمال تعالى: } وهلل المشرق والمؽرب {؛ وجاءت مثناة فً لوله ت
[ ؛ والجمع بٌن هذه األوجه الثبلثة أن نمول: أما )المشرق( فبل ٓٗوجمعاً فً لوله تعالى: }فبل ألسم برب المشارق والمؽارب{ ]المعارج: 

والمتعدد؛ وأما } رب المشرلٌن ورب المؽربٌن ٌنافً )المشارق(، وال )المشرلٌن(؛ ألنه مفرد محلى بـ )أل(؛ فهو للجنس الشامل للواحد، 
{، و} رب المشارق والمؽارب { فالجمع بٌنهما أن ٌمال: إن جمع } المشارق {، و} المؽارب { باعتبار الشارق، والؽارب؛ ألن الشارق، 

ٌوم، ومؽربه؛ ألن كل ٌوم  والؽارب كثٌر: الشمس، والممر، والنجوم؛ كله له مشرق، ومؽرب؛ فمن ٌحصً النجوم! أو باعتبار مشرق كل
للشمس مشرق، ومؽرب؛ وللممر مشرق، ومؽرب؛ وثنَّى باعتبار مشرق الشتاء، ومشرق الصٌؾ؛ فمشرق الشتاء تكون الشمس فً ألصى 

 أكثر ما فٌها بصٌؽة التثنٌة؛« الرحمن»الجنوب؛ ومشرق الصٌؾ فً ألصى الشمال؛ وبٌنهما مسافات عظٌمة ال ٌعلمها إال هللا؛ وسورة 
فلذلن كان من المناسب اللفظً أن ٌذكر المشرق، والمؽرب بصٌؽة التثنٌة؛ أما عند العظمة فذكرت بالجمع: }فبل ألسم برب المشارق 

 [".ٔٗ، ٓٗوالمؽارب إنا لمادرون * على أن نبدل خٌراً منهم وما نحن بمسبولٌن{ ]المعارج: 
 .ٕٙ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 8)
 . 99ٕ-898ٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 9)
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ولد خصهما)المشرق والمؽرب( بالذكر، لكونهما محل اآلٌات العظٌمة، فهما مطالع األنوار ومؽاربها، فإذا   
 كان مالكا لها، كان مالكا لكل الجهات.

ٌْنََما تَُولُّواْ    َ [، " أي إلى أي جهة توجهتم بؤمره فهنان لبلته التً رضٌها ٘ٔٔفَثَمَّ َوْجهُ هللا{]البمرة: لوله تعالى: }فَؤ
 .(ٔ)لكم"

 .(ٕ)لال أبو السعود:" أي ففً أي مكان فعلتم تولٌة وجوهكم شطر المبلة، فهنان جهته" 
المعنى أنكم إذا منعتم أن لال الزمخشري:" ففً أى مكان فعلتم التولٌة، ]فثّم[ جهته التً أمر بها ورضٌها، و  

تصلوا فً المسجد الحرام أو فً بٌت الممدس ، فمد جعلت لكم األرض مسجداً فصلوا فً أى بمعة شبتم من 
بماعها ، وافعلوا التولٌة فٌها فإن التولٌة ممكنة فً كل مكان ال ٌختص إسكانها فً مسجد دون مسجد وال فً 

 .(ٖ)مكان دون مكان"
 .(ٗ)ٌث ما توجهتم، فهو موجود ٌمكنكم الوصول إلٌه"لال الراؼب:أي" وح  
ِ{]البمرة:ولد اختلؾ فٌه المفسرون من السلؾ، والخلؾ، فً لوله تعالى   [، على ٘ٔٔ}فَثَمَّ َوْجهُ ّللاَّ

 :(٘)ألوال
، وابن (7)، والسعدي(ٙ)أحدها: أن المراد به: وجه هللا الحمٌمً. وإنه من آٌات الصفات. وهذا لول ابن خزٌمة

 .(8)عثٌمٌن
ِ{، "فٌه إثبات الوجه هلل تعالى، على الوجه البلبك به تعالى، وأن لال الشٌخ السعدي:    ولوله تعالى}فَثَمَّ َوْجهُ ّللاَّ

 .(9)هلل وجها ال تشبهه الوجوه"
، وبموله "ال ٌزال هللا (ٓٔ)": "إذا لام أحدكم إلى الصبلة فإن هللا لِبَل وجهه-ملسو هيلع هللا ىلص  -واستدلوا على ذلن بمول النبً  

 .(ٔٔ)ممببل على عبده بوجهه ما دام ممببًل علٌه، فإذا انصرؾ صرؾ وجهه عنه"
  .(ٖٔ)، ونصره شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة(ٕٔ)والثانً: معناه:الجهة، أي: لبلة هللا. لاله مجاهد

                                                                                                                                                                                             
 
 .79/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٓ٘/!ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٕ)
 .8ٓٔ/ٔ( الكشاؾ:ٖ)
 .99ٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٗ)
 .ٗ/ٕ. وتفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٙ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٙٔ/ ٙ( انظر: مجموع الفتاوى: ٙ)
 .ٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر السعدي: 7)
 )ط. ابن الجوزي(. 89ٕ/ ٔمٌدة الواسطٌة" ( انظر: "شرح الع8)

: أن األول صحٌح موافك لظاهر اآلٌة، وأن الثانً ال ٌخالؾ األول فً الوالع، فإذا 9ٕٓ/ ٔولد بٌَّن الشٌخ ابن عثٌمٌن فً "شرح الواسطٌة" 
ً، أوكان الدلٌل ما جاءت به السنة، فإنن إذا للنا: فثم جهة هللا، وكان هنان دلٌل سواء كان هذا الدلٌل تفسٌر اآلٌة الثانٌة فً الوجه الثان

اهـ. هذا  توجهت إلى هللا فً صبلتن، فهً جهة هللا التً ٌمبل هللا صبلتن إلٌها، فثم أًٌضا وجه هللا حمًا، وحٌنبٍذ ٌكون المعنٌان ال ٌتنافٌان.
فثم لبلة هللا لم ٌكن هذا من التؤوٌل المتنازع فٌه، الذي : والؽرض أنه إذا لٌل: 7ٔ/ ٙولد نبه شٌخ اإلسبلم على أمٍر مهم فمال فً "الفتاوى" 

ٌنكره منكرو آٌات الصفات، وال هو مما ٌستدل به علٌهم المثبتة، فإن هذا المعنى صحٌح فً نفسه، واآلٌة دالة علٌه، وإن كانت على ثبوت 
ِ{ على: فَثَّمَّ لب لة هللا، هل هو من باب تسمٌة المبلة وجًها باعتبار أن الوجه والجهة صفة فذان شًء آخر، وٌبمى داللة لولهم }فَثَمَّ َوجهُ ّللاَّ

 [.ٕٓٙ/ٖواحد، أو باعتبار أن من استمبل وجه هللا فمد استمبل لبلة هللا؟ فهذا فٌه بحوث لٌس هذا موضعها.]انظر: حاشٌة التفسٌر البسٌط:
 .ٗٙ/ٔ( تفسٌر السعدي: 9)
( كتاب المساجد، باب: النهً عن البصاق فً المسجد فً 7ٗ٘حن البزاق بالٌد ومسلم )( كتاب الصبلة، باب: ٙٓٗ(رواه البخاري )ٓٔ)

 الصبلة وؼٌرها.
 .ٗٓ٘/ٔ(:9ٖٖ( المستدرن على الصحٌحٌن)ٔٔ)
 .ٖٙ٘/ٕ(:ص8ٗ9ٔ(، و)8ٗ8ٔ، و)ٖٖ٘/ٕ(:ص8ٗٙٔ(، و)8ٗ٘ٔ( تفسٌر الطبري)ٕٔ)
من عدها فً آٌات الصفات فمد ؼلط كما فعل طابفة، فإن سٌاق : 9ٖٔ/ ٖ،  بل لال فً: 8ٕٗ/ ٕو 9ٖٔ/ ٖ، ٙٔ/ ٙ( انظر: الفتاوى: ٖٔ)

ِ{ والمشرق وال ٌْنََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ ّللاَّ َ ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْؽِرُب فَؤ مؽرب الجهات، والوجه هو الجهة، ٌمال: الكبلم ٌدل على المراد حٌث لال: }َوّلِِلَّ
ِ{ أي: تستمبلوا وتتوجهوا وهللا أعلم. اهـ. ولال فً أي وجه ترٌده؟ أي: أي جهة .. ولهذا لال: } ٌْنََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ ّللاَّ َ : ولكن من ٙٔ/ ٙفَؤ
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 :(ٕ)، كمول الشاعر(ٔ)والعرب تجعل المصد الذي ٌتوجه إلٌه وجًها 
 أستؽفر هللا ذنبًا لسُت ُمْحِصٌه        ربَّ العباِد إلٌه الوجهُ والعمُل 

ِ{ أي: جهة هللا التً تعبّدكم بالتوجه إلٌها،  معناه. إلٌه المصد، وعلى هذا المول معنى لوله: }فَثَمَّ َوْجهُ ّللاَّ
 .(ٖ)واإلضافة تكون للتخصٌص نحو: بٌت هللا، ونالة هللا

 .(ٗ)ركون بالتوجه إلٌه، رضا هللا الذي له الوجه الكرٌمالثالث: ولٌل: فثم تد
والراجح عندي: أن المراد به الوجه الحمٌمً هلل عّز وجّل؛ ألن ذلن هو األصل؛ ولٌس هنان ما   

الٌمن ؛ والمصلُّون حسب مكانهم ٌتجهون؛ فؤهل (ٔ)ٌمنعه؛ ولد أخبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن هللا تعالى لِبَل وجه المصلً
ٌتجهون إلى الشمال؛ وأهل الشام إلى الجنوب؛ وأهل المشرق إلى المؽرب؛ وأهل المؽرب إلى الشرق؛ وكل 
ٌتجه جهة؛ لكن االتجاه الذي ٌجمعهم الكعبة؛ وكل ٌتجه إلى وجه هللا؛ وعلى هذا ٌكون معنى اآلٌة: أنكم مهما 

أو إلى المؽرب، أو إلى الشمال، أو إلى توجهتم فً صبلتكم فإنكم تتجهون إلى هللا سواء إلى المشرق، 
 .(٘)الجنوب

 .(ٙ)ولرأ الحسن : "}فؤٌنما تولوا{، بفتح التاء، من التولً، ٌرٌد : فؤٌنما توجهوا المبلة" 
َ َواِسٌع َعِلٌٌم{]البمرة: لوله تعالى:   أي: فاهلل تعالى واسع الفضل والصفات عظٌمها، علٌم " [،٘ٔٔ}إِنَّ ّللاَّ

 .(7)ونٌاتكم"بسرابركم 
 .(8)لال السعدي: "فمن سعته وعلمه، وسع لكم األمر، ولبل منكم المؤمور، فله الحمد والشكر"  
لال المراؼً:" أي إنه تعالى ال ٌحصر وال ٌتحدد ، فٌصح ان ٌتوجه إلٌه فى كل مكان ، وهو علٌم بالمتوجه  

 .(9)للتم ، وال تتمٌدوا باألمكنة ، والمعبود ؼٌر ممٌد"إلٌه أٌنما كان ، فاعبدوه حٌثما كنتم ، وتوجهوا إلٌه أٌنما ح
 .(ٓٔ)لال الصابونً:" أي ٌسع الخلك بالجود واإِلفضال، علٌم بتدبٌر شبونهم، ال تخفى علٌه خافٌة من أحوالهم" 
 .(ٔٔ)لال الزمخشري:" }واِسٌع{ الرحمة، ٌرٌد التوسعة على عباده والتٌسٌر علٌهم، }َعِلٌٌم{ بمصالحهم" 
ابن عطٌة:" و}واِسٌع{، معناه: متسع الرحمة علٌهم أٌن ٌضعها... }َعِلٌٌم{بالنٌات التً هً مبلن العمل، لال  

 .(ٕٔ)وإن اختلفت ظواهره فً لبلة وما أشبهها"
 .(ٖٔ)لال الراؼب:" ونبه بموله : بـ}واسع{، على إحاطته باألشٌاء ، وبـ}العلٌم{،أنه ال ٌخفى علٌه خافٌة"  

                                                                                                                                                                                             
الحدٌث  الناس من ٌسلِّم أن المراد بذلن وجه هللا: أي لبلة هللا، ولكن ٌمول: هذه اآلٌة تدل على الصفة وعلى أن العبد ٌستمبل ربه كما جاء فً

 آلٌة دلت على المعنٌٌن، فهذا شًء آخر، لٌس هذا موضعه.... وٌمول: إن ا
 ( انظر: اللسان:)وجه(.ٔ)
، 9ٔٗ، و"أدب الكاتب" ٔٔٔ/ ٖ، و"الخزانة" 7ٖ/ ٔ(هذا البٌت من شواهد سٌبوٌه الخمسٌن التً ال ٌعرؾ لابلها. ٌنظر: "الكتاب" ٕ)

، "لسان ٖٔٙ/ ٔ، "البحر المحٌط" ٕٕ/ ٗي فً "تفسٌره" والراز 8ٕٗ/ ٕو"مجموع الفتاوى"  7٘/ ٕ، المرطبً ٖٖٕ/ ٔو"الفراء" 
 .79ٕ/ ٙ)ماده: ؼفر(. "المعجم المفصل"  7ٕٖٗ/ ٙالعرب" 

 والذنب هنا اسم جنس بمعنى الجمع؛ فلذا لال: لسُت محصٌه، وأراد: من ذنٍب. والوجه: المصد والمراد.
 .ٕٓٙ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .ٖٙ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)

، كتاب 7ٖٙ، وأخرجه مسلم صٙٓٗ: حن البزاق بالٌد من المسجد، حدٌث رلم ٖٖ، كتاب الصبلة، باب ٖ٘أخرجه البخاري ص (ٔ)
 .7ٗ٘[ ٓ٘] ٖٕٕٔ: النهً عن البصاق فً المسجد فً الصبلة وؼٌرها...، حدٌث رلم ٖٔالمساجد ومواضع الصبلة، باب 

 .ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .8ٓٔ/ٔ( الكشاؾ: ٙ)
 .ٗٙ/ٔ( تفسٌر السعدي: 7)
 .ٗٙ/ٔ( تفسٌر السعدي: 8)
 .99ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 9)
 .79/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .8ٓ/!ٔ( الكشاؾ: ٔٔ)
 .ٕٔٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .99ٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖٔ)
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ٌان لشمول ملكوته لجمٌع اآلفاق، المتسبب عنه سعة علمه. وفً ذلن تحذٌر من المعاصً لال الماسمً:" ب 
َ واِسٌع َعِلٌٌم نظٌر لوله: إِِن اْستََطْعتُْم أَْن تَْنفُذُوا ِمْن أَْلطاِر السَّ  ماواِت وزجر عن ارتكابها. ولوله تعالى: إِنَّ ّللاَّ

ٌَْن ما ُكْنتُْم ]الحدٌد: ٖٖبُِسْلطاٍن ]الرحمن: َواأْلَْرِض فَاْنفُذُوا ال تَْنفُذُوَن إِالَّ  [ ٗ[ ، وكموله تعالى: َوُهَو َمعَُكْم أَ
ٍء َرْحَمةً َوِعْلماً 7ولوله ما ٌَُكوُن ِمْن نَْجوى ثبَلثٍَة إاِلَّ ُهَو رابِعُُهْم ]المجادلة:  ًْ [ ، ولوله: َربَّنا َوِسْعَت ُكلَّ َش

 .(ٔ)ٌره وإحاطته به وعلّوه علٌه"[ ، أي عّم كل شًء بعلمه وتدب7]ؼافر: 
)الواسع( ٌعنً واسع اإلحاطة، وواسع الصفات؛ فهو واسع فً علمه، وفً لدرته، لال ابن عثٌمٌن: "   

 .(ٕ)وسمعه، وبصره، وؼٌر ذلن من صفاته؛ و)علٌم( أي ذو علم؛ وعلمه محٌط بكل شًء"
 :(ٖ)و)الواسع( فً صفة هللا تعالى على ثبلثة أوجه 

أنه واسع بإفضاله على خلمه، واحتماله مسابل عباده، وأنه ال ٌُكِرثه إلحاُحهم، من لول العرب: فبلن أحدها: 
 :(ٗ)ٌسع ما ٌسؤل، لال أبو زبٌد

 أُعطٌهم الَجْهَد منً بَْلهَ ما أِسُع 
 .(ٙ)وأبً عبٌدة (٘)وهذا معنى لول الفراء

ع على عباده فً دٌنهم، وال ٌضطرهم إلى حمة، واسع  الثانً: أنه ٌَُوّسِ ما ٌعجزون عن أدابه، فهو واسُع الرَّ
 .(7)الشرٌعِة بالترخٌص لهم فً التوجٍه إلى أي جهة أدَّى إلٌها اجتهادهم عند خفاء األدلة

الثالث: أنه ٌسع علَم كّلِ شًء، وٌسع علُمه كلَّ شًء، كموله: }َوِسَع ُكْرِسٌُّهُ السََّماَواِت َواأْلَْرَض{ أي: علمه 
ٍء ِعْلًما{ ]طه:  (، ولال:ٗ) ًْ  [.98}َوِسَع ُكلَّ َش

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: انفراد هللا بالملن؛ لتمدٌم الخبر فً لوله تعالى: } وهلل المشرق والمؽرب{. - ٔ 
 ومنها: عموم ملن هللا؛ ألن المشرق والمؽرب ٌحتوٌان كل شًء. - ٕ 
 } فؤٌنما تولوا فثم وجه هللا {.ومنها: إحاطة هللا تعالى بكل شًء؛ لموله تعالى:  - ٖ 
ومنها: عموم ملن هللا تعالى للمشرق، والمؽرب خلماً وتمدٌراً؛ وله أن ٌوجه عباده إلى ما شاء منهما من  - ٗ 

مشرق ومؽرب؛ فله ملن المشرق والمؽرب توجٌهاً؛ ولد سبك أن لوله تعالى: }ما ننسخ من آٌة أو ننسها...{ 
المبلة كله تمهٌد لتحوٌل المبلة؛ فكؤن هللا تعالى ٌمول: هلل المشرق والمؽرب فإذا [ إلى آٌات نسخ ٙٓٔ]البمرة: 

 شاء جعل اتجاه المبلة إلى المشرق؛ وإذا شاء جعله إلى المؽرب؛ فؤٌنما تولوا فثم وجه هللا.
 ومنها: إثبات الوجه هلل سبحانه وتعالى؛ لموله تعالى: } فثم وجه هللا {. - ٘ 
إشارة إلى المكان؛ ولكن مكانه فً العلو؛ ال « ثم»هللا تعالى له مكان لموله تعالى: } فثم {؛ ألن ومنها: أن  - ٙ 

 . (ٕ)«أٌن هللا؟ لالت: فً السماء»ٌحٌط به شًء من مخلولاته؛ لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص للجارٌة: 
هللا تعالى فً كل مكان بذاته؛ فإن لول ومنها: إبطال بدعتٌن ضالتٌن؛ إحداهما بدعة الحلولٌة المابلٌن بؤن  - 7 

هإالء باطل ٌبطله السمع، والعمل، والفطرة أٌضاً؛ الثانٌة: لول النفاة المعطلة الذٌن ٌمولون: إن هللا ال داخل 

                                                           
 .8ٖٓ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٔ)
 .٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٖٔٙ/ٔ، والبحر المحٌط: ٕٔٙ--ٕٙ/ٖالبسٌط: ( انظر: التفسٌر ٖ)
  حّمال أثماِل أهِل الوّدِ آونةً ( وصدره: ٗ)

. 9ٕ٘/ٔ، والزاهر فً مه=عانً كلمات الناس: ٔ٘/ٔ، واللسان)وسع(، وتمامه فً التاج)وسع(، وانظر مجاز المرآن: 9ٓٔانظر:شعره: 
 معناه: فدع ما أسع.و
 .ٓٗٔ/ ٔوعنه البؽوي  ٖٙٔٔ/ ٔ(ذكره عنه الثعلبً فً "تفسٌره" ٘)
 .ٔ٘/ ٔ(فً "مجاز المرآن" ٙ)
 .9ٗٔ/ ٔ( انظر: الوسٌط" 7)

 99ٔٔ: تحرٌم الكبلم فً الصبلة ونسخ ما كان من إباحته، حدٌث رلم 7، كتاب المساجد ومواضع الصبلة، باب 7ٙٔأخرجه مسلم ص (ٕ)
[ٖٖ ]ٖ٘7. 
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العالم، وال خارجه؛ وال فوق العالم، وال تحته؛ وال ٌمٌن العالم، وال شمال العالم، وال متصل بالعالم، وال 
 لم؛ وهذا المول لال بعض أهل العلم: لو لٌل لنا: صفوا لنا العدم ما وجدنا وصفاً أدق من هذا.منفصل عن العا

 ومن فوابد اآلٌة: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما: } واسع {، و} علٌم {. - 8 
هللا واسع ومنها: إثبات سعة هللا، وعلمه؛ ونستفٌد صفة ثالثة من جمع السعة والعلم؛ لئلشارة إلى أن علم  -9 

 بمعنى أنه ال ٌفوته شًء من كل معلوم ال فً األرض، وال فً السماء.
 المرآن

ُ َولًَدا ُسْبَحانَهُ بَْل لَهُ َما فًِ السهَماَواِت َواْْلَْرِض ُكلٌّ لَهُ لَانِتُوَن )  [ٙٔٔ({ ]البمرة : ٙٔٔ}َولَالُوا اتهَخذَ َّللاه
 التفسٌر:

ه هللا ولالت الٌهود والنصارى والمشركون عن هذا المول الباطل، بل كل  -سبحانه-: اتخذ هللا لنفسه ولًدا، تنزَّ
رون تحت تدبٌره.  َمن فً السموات واألرض ملكه وعبٌده، وهم جمٌعًا خاضعون له، مسخَّ

 :(ٔ)وفً سبب نزول اآلٌة أربعة ألوال 
 . (ٕ)أحدها: أنها نزلت فً الٌهود إذ جعلوا عزٌرا ابن هللا. لاله ابن عباس 
. والتصر الطبري (ٗ)، وٌمان(ٖ)والثانً: أنها نزلت فً نصارى نجران، حٌث لالوا: عٌسى ابن هللا. لاله مماتل 

 .(٘)على لوله: "هم النصارى الذٌن زعموا أن عٌسى ابن هللا"
 والثالث: أنها فً النصارى ومشركً العرب، ألن النصارى لالت عٌسى ابن هللا، والمشركٌن لالوا المبلبكة 

 .(7)، والزجاج(ٙ)بنات هللا. ذكره إبراهٌم بن السري
 (9)، وتبعه ابن ظفر، والكواشً(8)والرابع: أنها فً الٌهود والنصارى ومشركً العرب. ذكره الثعلبً 

 .(ٓٔ)وؼٌرهما
لال الواحدي:" نزلت فً الٌهود حٌث لالوا: عزٌر ابن هللا، وفً نصارى نجران حٌث لالوا: المسٌح ابن هللا،  

 .(ٔٔ)ً مشركً العرب حٌث لالوا: المبلبكة بنات هللا"وف
على أن اآلٌة نزلت فٌمن زعم أن هلل ولداً من ٌهود خٌبر ونصارى  (ٕٔ)ولال الحافظ ابن حجر: "واتفموا 

 .(ٕ) ، فرد هللا تعالى علٌهم"(ٔ)نجران، ومن لال من مشركً العرب: المبلبكة بنات هللا

                                                           
 .ٕٗٙ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً: ٖٙٙ/ٔوانظر: العجاب: ، 9ٖ، وأسباب النزول: ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: ٕ)
 .ٖٙٙ/ٔ، والعجاب: ٕٗٙ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً:ٖ٘ٔ/ٔ، زاد المسٌر: ٖٖٔ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل: ٖ)
 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٗ)
 .ٖٙٙ/ٔ، وانظر: العجاب فً بٌان األسباب: 7ٖ٘/ٕ( تفسٌر الطبري:٘)
 .ٖٙٙ/ٔ، والعجاب: ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: ٙ)
 .98ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 7)
 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: 8)
" ونمل عن الذهبً لوله فٌه: برع فً العربٌة ٔٓٗ/ ٔ(هو اإلمام أحمد بن ٌوسؾ الموصلً ترجمه السٌوطً فً "بؽٌة الوعاة" "9)

ر زهًدا وصبلًحا وتبتبًل وصدلًا. وله "التفسٌر الصؽٌر" و"الكبٌر"، جود فٌه األعراب وحرر أنواع والمراءات والتفسٌر. وكان عدٌم النظٌ
 الولوؾ وأرسل منه نسخة إلى مكة والمدٌنة والمدس.

و"ابن  لال السٌوطً: وعلٌه اعتمد الشٌخ جبلل الدٌن المحلً فً "تفسٌره"، واعتمدت علٌه أنا فً تكملته مع "الوجٌز" و"تفسٌر البٌضاوى"
 كثٌر".

 ".8ٓٙمات الكواشً بالموصل فً جمادى اآلخرة سنة "
 .ٖٙٙ/ٔ( انظر: العجاب فً بٌان األسباب: ٓٔ)
 .98ٔ/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: ٖٙٙ/ٔ، وانظر: العجاب: 9ٖ( أسباب النزول: ٔٔ)
( مراد الحافظ باالتفاق: أن ألوال المفسرٌن فً اآلٌة ال تخرج عما ذكره، ال أن كل مفسر لال ذلن، فمد ذكر الواحدي فً أسباب ٕٔ)

على ذكر النصارى، وظاهر صنٌع ابن عطٌة فً المحرر  7ٖ٘/ٕذلن دون حكاٌة االتفاق، والتصر الطبري فً جامع البٌان:  9ٖالنزول:
، ترجٌح ذلن، وإن حكوا ألواالً ثبلثة. ورجح الرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 8٘/ٕفً الجامع ألحكام المرآن:  ، والمرطب8ًٖٖ/ٔالوجٌز: 
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اشتملت، على الرد على النصارى، وكذا من أشبههم من  -والتً تلٌها -اآلٌة الكرٌمةلال الحافظ ابن كثٌر: "إن   
 .(ٖ)الٌهود ومن مشركً العرب، ممن  جعل المبلبكة بنات هللا ، فؤكذب هللا جمٌعهم فً دعواهم"

ذلن.  للت: واآلٌة ٌصح أن تكون نزلت رداً على جمٌع هذه الطوابؾ، واأللوال المحكٌة فً اآلٌة ال تخرج عن 
 وهللا أعلم.

ُ َولًَدا{]البمرة:  [، " أي: لالت النصارى، والٌهود، والمشركون، اتخذ هللا ٙٔٔلوله تعالى: }َولَالُوا اتََّخذَ ّللاَّ
 .(ٗ)ولداً"

لال الماسمً:" ٌرٌد الذٌن لالوا المسٌح ابن هللا، وعزٌر ابن هللا، والمبلبكة بنات هللا. فؤكذب هللا تعالى جمٌعهم  
 .(٘)عواهم ولولهم: إّن هلل ولدا"فً د

لال المراؼً:" وال فارق بٌن أن ٌكون هذا المول لد صدر من جمٌع أفراد األمة أو من بعضها ، فإن أفرادها  
 .(ٙ)متكافلون فً كل ما ٌعملون وما ٌمولون ، مما ٌعود أثره من خٌر أو شر إلى الجمٌع"

ُ َولًَدا{، فنسبوه إلى ما ال ٌلٌك لال السعدي: أي: "الٌهود والنصارى    والمشركون، وكل من لال ذلن: } اتََّخَذ ّللاَّ
صابر على ذلن منهم، لد حلم علٌهم، وعافاهم،  -تعالى  -بجبلله، وأساءوا كل اإلساءة، وظلموا أنفسهم، وهو 

 .(7)ورزلهم مع تنمصهم إٌاه"
، بحذؾ )الواو( ، ٌرٌد الذٌن لالوا (9)}لَالُوا{ (8)ابن عامر [، هً لراءة الجمهور، ولرأٙٔٔو}َولَالُوا{]البمرة:   

.  المسٌح ابن ّللاَّ وعزٌر ابن ّللاَّ والمبلبكة بنات ّللاَّ
 .(ٓٔ)[، "أي تمدس وتنّزه عما زعموا تنزهاً بلٌؽاً"ٙٔٔلوله تعالى}ُسْبَحانَهُ{]البمرة:  
 .(ٔٔ)لال الثعلبً:" نّزه وعظم نفسه"  
 .(ٕٔ)أي : تعالى وتمدس وتنزه عن ذلن علًوا كبًٌرا"لال ابن كثٌر:   
 .(ٖٔ)لال الزمخشري:" تنزٌه له عن ذلن وتبعٌد"  
 .(ٗٔ)لال أبو السعود:" تنزٌه وتبربة له تعالى عما لالوا" 
لال السعدي:"أي: "تنزه وتمدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما ال ٌلٌك بجبلله، فسبحان من له   

 .(ٔ)المطلك، من جمٌع الوجوه، الذي ال ٌعترٌه نمص بوجه من الوجوه"الكمال 

                                                                                                                                                                                             
أربعة ألوال، الثبلثة التً ذكرها الحافظ،  ٕٖٙ/ٔحكاٌته عن الٌهود وإن ذكر األلوال الثبلثة، وحكى أبو حٌان فً البحر المحٌط:  ٕ٘/ٗ

  98ٔ/ٌٔن، وهذا األخٌر لاله الزجاج فً معانً المرآن: والرابع أنها نزلت فً النصارى والمشرك
، بدابع التفسٌر ٘٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٗ، بدابع الفوابد البن المٌم: ٖٓٓ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: ٕ٘/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٔ)

 . 8ٖٖ-ٖٖٗ/ٔ: -جمع: ٌسري السٌد-من تفسٌر ابن المٌم
 .8ٔ/8( الفتح: ٕ)
 ( من طرٌك شعٌب عن أبً الزناد به ، وفٌه : "ولم ٌكن لً كفوا أحد".97ٗٗاري فً صحٌحه برلم )(رواه البخٖ)
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 8ٖٓ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .99ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 .ٗٙ/ٔ( تفسٌر السعدي: 7)
هـ، انظر: 8ٔٔ( هو: أبو عمران عبد هللا بن عامر الٌحصبً الشامً، تابعً، أحد المراء السبعة، لاضً دمشك وممرإها، توفً عام: 8)

 . ٖٕٗ/ٔ، ؼاٌة النهاٌة البن الجزري: 9ٖٕ/٘، سٌر أعبلم النببلء له: 7ٙ/ٔمعرفة المراء للذهبً: 
، الكشؾ عن وجوه المراءات السبع لمكً: ٕٕٓ/ٕات العشر البن الجزري: ، النشر فً المراء9ٙٔ( انظر: السبعة البن مجاهد: 9)

، الؽاٌة فً المراءات ٖٔ٘/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٕٖٙ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 8ٖٖ/ٔ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٕٓٙ/ٔ
 . ٙٓٔالعشر البن مهران: 

 .8ٓ/ٔ، وانظر: صفوة التفاسٌر: 8ٖٓ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٓٔ)
 .ٕٗٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 ( من طرٌك شعٌب عن أبً الزناد به ، وفٌه : "ولم ٌكن لً كفوا أحد".97ٗٗ(رواه البخاري فً صحٌحه برلم )ٕٔ)
 .8ٖ/ٔ، وتفسٌر النسفً: 8ٓٔ/ٔ( انظر:الكشاؾ: ٖٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٗٔ)
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ً له أن ٌكون له ولد؛ ألنه الؽنً بذاته عن جمٌع مخلولاته؛ وهو سبحانه وتعالى   لال ابن عثٌمٌن: أي تنزٌها
 .(ٕ)مالن لجمٌع المخلولات"

العالم العلوي وهو السماء أو من العالم  لال المراؼً:" تنزٌها له تعالى أن ٌكون له ولد ، إذ هذا الولد إما من 
السفلى وهو األرض ، ولٌس شىء منهما بمجانس له عز اسمه إلى أن السبب الممتضى للولد هو االحتٌاج إلى 

 .(ٖ)المعونة فً الحٌاة والمٌام ممامه بعد الموت وّللّا منزه عن ذلن"
[، "أي لٌس األمر كما زعموا ، بل جمٌع ما فً ٙٔٔ{]البمرة:لوله تعالى:} بَْل لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َواألْرِض   

 .(ٗ)السموات واألرض ملن له"
لال الصابونً:" أي لٌس األمر كما زعموا بل هو خالك جمٌع الموجودات التً من جملتها عزٌر والمسٌح   

 .(٘)والمبلبكة"
 .(ٙ)دة تنافً الملن"لال النسفً:" أي: هو خالمه ومالكه ومن جملته المسٌح وعزٌز والوال 
 .(7)لال السعدي:" أي: جمٌعهم ملكه وعبٌده، ٌتصرؾ فٌهم تصرؾ المالن بالممالٌن"  
 .(8)لال الرازي:" أي له كل ما سواه على سبٌل الملن والخلك واإلٌجاد واإلبداع"  
عزٌز والمسٌح  لال أبو السعود:" ي لٌس األمر كما زعموا بل هو خالك جمٌع الموجودات التً من جملتها 

 .(9)والمبلبكة"
لال ابن كثٌر:" أي : لٌس األمر كما افتروا ، وإنما له ملن السماوات واألرض ، وهو المتصرؾ فٌهم ، وهو   

رهم ومسخرهم ، ومسٌرهم ومصرفهم ، كما ٌشاء ، والجمٌع عبٌد له وملن له ، فكٌؾ  خالمهم ورازلهم ، وُممَّدِ
ما ٌكون متولًدا من شٌبٌن متناسبٌن ، وهو تبارن وتعالى لٌس له نظٌر ، وال ٌكون له ولد منهم ، والولد إن

مشارن فً عظمته وكبرٌابه وال صاحبة له ، فكٌؾ ٌكون له ولد!... فمرر تعالى فً هذه اآلٌات الكرٌمة أنه 
ٌؾ ٌكون له السٌد العظٌم ، الذي ال نظٌر له وال شبٌه له ، وأن جمٌع األشٌاء ؼٌره مخلولة له مربوبة ، فك

 . (ٓٔ) منها ولد!"
ولد روي عن ابن عباس، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "لال هللا تعالى : َكذَّبنً ابن آدم ولم ٌكن له ذلن ، وشتمنً ولم   

ٌكن له ذلن ، فؤما تكذٌبه إٌَّاي فٌزعم أنً ال ألدر أن أعٌده كما كان ، وأما شتمه إٌاي فموله : لً ولد. 
 .(ٔٔ)أن أتخذ صاحبة أو ولدا" فسبحانً

عن أبً هرٌرة ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ٌمول هللا عز وجل : كذبنً ابن آدم ولم ٌنبػ له أن ٌكذبنً ، و   
وشتمنً ولم ٌنبػ له أن ٌشتمنً ، أما تكذٌبه إٌاي فموله: لن ٌعٌدنً كما بدأنً. ولٌس أول الخلك بؤهون علً 

، وأما شتمه إٌاي فموله : اتخذ هللا ولدا، وأنا هللا األحد الصمد ، لم ٌلد ولم ٌولد ، ولم ٌكن له كفًوا من إعادته
 .(ٕٔ)أحد"

                                                                                                                                                                                             
 .ٗٙ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .99ٔ/ٔتفسٌر المراؼً: ( ٖ)
 .ٕٓٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .8ٓ/ٔ، وانظر: صفوة التفاسٌر: 8ٖٓ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .8ٖ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٙ)
 .ٗٙ/ٔ( تفسٌر السعدي: 7)
 .ٖٕ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: 8)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 9)
 .9ٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 (.8ٕٗٗ) (صحٌح البخاري برلمٔٔ)
 ( من طرٌك شعٌب عن أبً الزناد به ، وفٌه : "ولم ٌكن لً كفوا أحد".97ٗٗ(رواه البخاري فً صحٌحه برلم )ٕٔ)
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وفً الصحٌحٌن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "ال أحد أصبر على أذى سمعه من هللا ؛ إنهم ٌجعلون له ولدا ،   
 .(ٕ()ٔ)وهو ٌرزلهم وٌعافٌهم"

ال الرازي: "اعلم أن هذا هو النوع العاشر من ممابح أفعال الٌهود والنصارى والمشركٌن...ووجه ل  
 :(ٖ)االستدالل بهذا على فساد مذهبهم من وجوه

األول: أن كل ما سوى الموجود الواجب ممكن لذاته، وكل ممكن لذاته محدث، وكل محدث فهو مخلوق 
 لواجب الوجود، والمخلوق ال ٌكون ولدا.

والثانً: أن هذا الذي أضٌؾ إلٌه بؤنه ولده إما أن ٌكون لدٌما أزلٌا أو محدثا، فإن كان أزلٌا لم ٌكن حكمنا  
بجعل أحدهما ولدا واآلخر والدا أولى من العكس، فٌكون ذلن الحكم حكما مجردا من ؼٌر دلٌل  وإن كان 

 الولد حادثا كان مخلولا لذلن المدٌم وعبدا له فبل ٌكون ولدا له.
والثالث: أن الولد ال بد وأن ٌكون من جنس الوالد، فلو فرضنا له ولدا لكان مشاركا له من بعض الوجوه، 
وممتازا عنه من وجه آخر، وذلن ٌمتضً كون كل واحد منهما مركبا ومحدثا وذلن محال، فإذن المجانسة 

 ممتنعة فالولدٌة ممتنعة.
الكبر ورجاء االنتفاع بمعونته حال عجز األب عن أمور نفسه، فعلى الرابع: أن الولد إنما ٌتخذ للحاجة إلٌه فً 

هذا إٌجاد الولد إنما ٌصح على من ٌصح علٌه الفمر والعجز والحاجة، فإذا كان كل ذلن محال كان إٌجاد الولد 
 علٌه سبحانه وتعالى محاال.

 .(ٗ)ذلٌل"[، " أي: كل له خاشع ٙٔٔلوله تعالى:}ُكلٌّ لَهُ لَانِتُوَن{]البمرة:  
 .(٘)لال الصابونً: "أي الكل منمادون له ال ٌستعصً شًء منهم على تكوٌنه وتمدٌره ومشٌبته"  
ِ، والدلٌل على أنه   لال الزجاج:أي" كل ما خلك ّللاَّ فً }السََّماَوات واألرض{، فٌه أثَُر الصْنعَة، فهو لانت ّلِلَّ

 .(ٙ)مخلوق"
 .(7)زته ، خاضع لسلطانه ، منماد إلرادته"لال المراؼً:أي : الجمٌع "لانت لع  
 .(8)لال أبو السعود:" أي: مطٌعون عابدون له معترفون بربوبٌته"  
 .(9)لال الماسمً:أي:" منمادون، ال ٌستعصً شًء منهم على تكوٌنه وتمدٌره" 
 .(ٓٔ)لداً لال ابن عثٌمٌن:" وهذا من االستدالل بالعمل على كذب دعوى هإالء أن له سبحانه وتعالى و 
 .(ٔٔ)ولال الفراء:" ٌرٌد مطٌعون، وهذه خاصة ألهل الطاعة لٌست بعامة" 
واعترض علٌه الزجاج، فمال:" والكبلم ٌدل على خبلؾ ما لال، ألن لوله:}َما فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُكلٌّ لَهُ  

 .(ٕٔ)لَانِتُوَن{كل إحاطة"
 :(ٖٔ)لمعانًو)المنوت( فً كبلم العرب على ثبلثة أوجه من ا 

                                                           
 ( من حدٌث أبً موسى األشعري رضً هللا عنه.8ٕٓٗ( وصحٌح مسلم برلم )99ٓٙ"( صحٌح البخاري برلم )ٔ)
 .9ٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٖٕ/ٗ ( انظر: مفاتٌح الؽٌب:ٖ)
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .8ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .98ٔ/ٔ( معانً المرآن:ٙ)
 .ٕٓٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 7)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 8)
 .8ٖٓ/ٔ( محاسن التؤوٌل: 9)
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .7ٗ/ٔ( معانً المرآن: ٔٔ)
 .98ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٕٔ)
 .ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٖالتفسٌر البسٌط: ( انظر: ٖٔ)
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. (ٔ)«طول المنوت»أحدهما: أنه من: المٌام. ولد سبل رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم أّي الّصبلة أفضل؟ لال: 
 .(ٕ) ٌرٌد: طول المٌام

 .(ٖ)والثانً: أنه من : الطاعة. ودلٌله لول عكرمة فً لوله: }ُكلٌّ لَهُ لَانِتُوَن{، "المانت: المطٌع"
 .(ٗ)الكبلم واإلمسان عنهوالثالث:أنه: الكؾ عن 

 :(٘)[، على أربعة ألوالٙٔٔواختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }ُكلٌّ لَهُ لَانِتُوَن{]البمرة: 
 .(9)، ومجاهد(8)، والسدي(7)، ولتادة(ٙ)أحدها : أي مطٌعون ، وهذا لول ابن عباس

 .(ٓٔ)["ٖ٘{]األحزاب:لال الثعلبً:" دلٌله: لوله تعالى }َواْلمانِتٌَِن َواْلمانِتاتِ   
 .(ٔٔ)والثانً : أي ممرون له بالعبودٌة ، وهو لول عكرمة

 .(ٕٔ)والثالث : أي لابمون ، ٌعنً ٌوم المٌامة ، وهذا لول الربٌع
 .(ٖٔ)والرابع: أي: لابمون بالشهادة. حكاه الثعلبً عن ابن كٌسان

ْن ُهوَ (ٗٔ)والخامس: أي: مصلّون، لاله ابن عباس ٌِْل{]الزمر: ، ودلٌله لوله:}أَمَّ [، ولال رسول هللا 9لانٌِت آناَء اللَّ
 .(ٙٔ)، أّي المصلًّ(٘ٔ)«مثل المجاهد فً سبٌل هللا مثل المانت الصابم»صلّى هللا علٌه وسلّم: 

ِ لانِتٌَِن{]البمرة:  .(7ٔ) [8ٖٕوالسادس: ولٌل: داعون. ودلٌله لوله تعالى:}لُوُموا ّلِِلَّ
 .(8ٔ)والسابع: مخلصون. لاله سعٌد

ٌجمع األلوال  -(9ٔ)وهو اختٌار اإلمام الطبري -الراجح هو المول األول، وهو المول عن مجاهد و  
ِ ٌَْسُجُد َمْن  ، وهو أن المنوت : هو الطاعة واالستكانة إلى هللا ، وذلن شرعً ولَدري، كما لال تعالى : } َوّلِِلَّ

                                                           
، 9ٕٕ/ٕ(:ص87ٖ، والترمذي)ٕٖٓ/ٖ(:ص8ٕٔٔ، ومسند اإلمام أحمد)ٕٓ٘/ٔ(:ص7٘ٙ( صحٌح مسلم)ٔ)

 .ٙ٘ٗ/ٔ(:صٕٔٗٔ، وابن ماجة)8٘/٘(:صٕٕٙ٘والنسابً)
 .ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 98ٔ/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: ٕٗٙ/ٔ(انظر:  تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 . بنحوه.8ٖ٘/ٕ(:ص8٘ٙٔ، ورواه الطبري)8ٖٗ/ ٔبٌد فً: "ؼرٌب الحدٌث" (أخرجه أبو عٖ)
 .9ٖ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٕٗٙ/ٔ، و تفسٌر الثعلبً:78ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٘)
 .8ٖ٘/ٕ(:ص8٘٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .8ٖ٘/ٕ(:ص8٘ٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .8ٖ٘/ٕ(:ص8ٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .8ٖ٘/ٕ(:ص8ٕ٘ٔ(، و)8٘ٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)9)
 .ٕٗٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .8ٖ٘/ٕ(:ص8٘ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .9ٖ٘/ٕ(:ص8٘7ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ(:صٖٔٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .7ٕ٘/ ٘الزوابد: ، ومجمع 8ٖٗ/ ٕ(مسند أحمد: ٘ٔ)
 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٙٔ)
 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:7ٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ(:صٖٗٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)8ٔ)
(لال اإلمام الطبري: "إن معنى المنوت فً اآلٌة هو :"الطاعة واإللرار هلل عز وجل بالعبودٌة ، بشهادة أجسامهم بما فٌها من آثار 9ٔ)

:  لداللة على وحدانٌة هللا عز وجل ، وأن هللا تعالى ذكره باربها وخالمها. وذلن أن هللا جل ثناإه أكذب الذٌن زعموا أن هلل ولدا بموله، وا
 )بل له ما فً السموات واألرض( ، ملكا وخلما، ثم أخبر عن جمٌع ما فً السموات واألرض أنها ممرة بداللتها على ربها وخالمها ، وأن هللا

هم عالى باربها وصانعها. وإن جحد ذلن بعضهم ، فؤلسنتهم مذعنة له بالطاعة ، بشهادتها له بآثار الصنعة التً فٌها بذلن ، وأن المسٌح أحدت
، فؤنى ٌكون هلل ولدا وهذه صفته ؟ ولد زعم بعض من لصرت معرفته عن توجٌه الكبلم ِوْجهتَه ، أن لوله : )كل له لانتون( ، خاصة ألهل 

عة ولٌست بعامة. وؼٌر جابز ادعاء خصوص فً آٌة عام ظاهرها ، إال بحجة ٌجب التسلٌم لها ، لما لد بٌنا فً كتابنا : " كتاب البٌان الطا
مكذبهم هو والسموات واألرض  -الذي زعمت النصارى أنه ابن هللا  -عن أصول األحكام "، وهذا خبر من هللا جل وعز عن أن المسٌح 

للسان ، وإما بالداللة. وذلن أن هللا جل ثناإه أخبر عن جمٌعهم ، بطاعتهم إٌاه ، وإلرارهم له بالعبودٌة ، عمٌب لوله : وما فٌها ، إما با
 [.ٓٗ٘-9ٖ٘/ٕتفسٌر الطبري:  .])ولالوا اتخذ هللا ولدا( ، فدل ذلن على صحة ما للنا"
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[، ولد َوَرد حدٌث فٌه بٌان ْ٘ٔم بِاْلؽُُدّوِ َواآلَصاِل { ]الرعد : فًِ السََّماَواِت َواألْرِض َطْوًعا َوَكْرًها َوِظبللُهُ 
معنى المنوت فً المرآن، فروي عن أبً سعٌد الخدري ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "كل حرؾ من المرآن ٌذكر 

 . وهللا أعلم.(ٔ)فٌه المنوت فهو الطاعة"
 :(ٕ)نولد ذكر الشٌخ السعدي: بؤن المنوت نوعا  

 أحدهما: لنوت عام: وهو لنوت الخلك كلهم، تحت تدبٌر الخالك، كما فً هذه اآلٌة.
ِ لَانِتٌَِن {]البمرة:  [ .8ٖٕوالثانً: لنوت خاص: وهو لنوت العبادة، وذلن كما فً لوله تعالى: } َولُوُموا ّلِِلَّ

 :(ٖ)ولد اختلؾ العلماء فً حكم هذه اآلٌة، على لولٌن  
 حكمه خاص، ثّم سلكوا فً تخصٌصه طرٌمٌن: المول األول: أن

 .(٘)، وٌمان(ٗ)األول: أنه راجع إلى عزٌر والمسٌح والمبلبكة، وهو لول مماتل
ْحَمُن َولًَدا ُسْبَحانَهُ بَْل ِعبَاٌد ُمْكَرُمونَ   { فؤراد: "أنهم كلهم عباد هللا طابعون، نظٌره: لوله: }َولَالُوا اتََّخذَ الرَّ

 .(ٙ)["ٕٙ]األنبٌاء: 
 .(8)والفراء (7)والثانً:أنه راجع إلى أهل طاعته دون النّاس أجمعٌن. وهذا لول ابن عبّاس

ولد رد الطبري فً تفسٌره المول بالخصوص، بؤنه ال ٌجوز ادعاء خصوص فً آٌة ظاهرها العموم، إال  
 .(9)بحجة

 طرٌمتٌن:المول الثانً: أنه عام فً جمٌع الخلك،  ثّم سلكوا فً الكفّار الجاحدٌن 
دلٌله لوله عّز وجّل: }ٌَتَفٌََُّإا ِظبللُهُ َعِن  ،(ٓٔ)أحدهما: إّن ظبللهم تسجد هلل وتطٌعه، وهذا لول مجاهد

 .(ٔٔ) [٘ٔ[، اآلٌة. ولوله: }َوِظبَللُُهْم بِاْلؽُُدّوِ َواآْلَصاِل{ ]الرعد: 8ٗاْلٌَِمٌِن{]النحل: 
ِ اْلمٌَُّوِم{ ]طه: ، وت(ٕٔ)والثانً: ألن هذا ٌوم المٌامة، لاله السدي ًّ  .(ٖٔ)[ٔٔٔصدٌمه لوله: }َوَعنَِت اْلُوُجوهُ ِلْلَح

، فنسب المنوت إلٌه كما (ٗٔ)ولٌل: " طاعة الجمٌع هلل تكونهم فً الخلك عند التكوٌن إذا لال: كن كان كما أراد  
 .(٘ٔ)ر"نسبت الخشٌة إلى الحجارة، والمحبة إلى الجبال، والشكوى إلى اإلبل، والسجود إلى األشجا

 الفوابد:

                                                           
 (.7٘/ٖ، والمسند )8ٗٙ/ٕ(:ص9ٕٖٗ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٗٙ/ٔسٌر السعدي: ( انظر: تفٕ)
 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .ٕٗٙ/ٔ، وذكره الثعلبً:ٖٖٔ/ ٔ( انظر: تفسٌر مماتل: ٗ)
 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .ٕ٘ٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
 ، بنحوه.8ٖ٘/ٕ(:ص8٘٘ٔ، ورواه الطبري)ٕٗٙ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٕٗٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً: 7)
 .7ٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 8)
 .9ٖ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 9)
 .8ٖ٘/ٕ(:ص8ٕ٘ٔ(، وانظر: )8٘ٔٔ( انظر: الطبري)ٓٔ)
 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .8ٖ٘/ٕ(:ص8ٖ٘ٔ( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)
 .ٖٕٔ/ ٔ(:ص ٖٓٔٔحاتم)، وتفسٌر ابن أبً 8ٙ/ٔ(ٌروى عن مجاهد، انظر تفسٌره: ٗٔ)
ِ{ ]البمرة: ٕٙٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘ٔ) [، ونسبت المحبة 7ٗ. نسبت الخشٌة إلى الحجارة فً لوله تعالى: }َوإِنَّ ِمْنَها لََما ٌَْهبُِط ِمْن َخْشٌَِة ّللاَّ

 : "أحد جبل ٌحبنا ونحبه" متفك علٌه.-ملسو هيلع هللا ىلص  -إلى الجبال فً لوله 
لما راى جمبًل لرجل من األنصار،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ى إلى اإلبل فً الحدٌث الذي رواه أبو داود وأحمد عن عبد هللا بن جعفر أن النبً ونسبت الشكو

رسول هللا،  ِذفراه، فسكت فمال: "من رب هذا الجمل"، فجاء فتى من األنصار فمال: لً ٌا -ملسو هيلع هللا ىلص  -حّن الجمل وذرفت عٌناه، فمسح النبً 
 فمال: "أفبل تتمى هللا فً هذه البهٌمة التً ملكن هللا إٌاها، فإنه شكا إلً أنن تجٌعه وتدببه".
[، وؼٌرها من اآلٌات.]انظر: حاشٌة التفسٌر ٙونسب السجود إلى األشجار فً لوله تعالى: }َوالنَّْجُم َوالشََّجُر ٌَْسُجَداِن{ ]الرحمن: 

 [.ٕٙٙ/ٖالبسٌط:
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من فوابد اآلٌتٌن: بٌان عتّو اإلنسان وطؽٌانه، حٌث سبَّ هللا سبحانه وتعالى هذه السبَّة العظٌمة، فمال: إن  - ٔ 
كذبنً ابن آدم ولم ٌكن له ذلن؛ وشتمنً ولم ٌكن له ذلن، فؤما »هللا اتخذ ولداً!!! فً الحدٌث الصحٌح المدسً: 

ًّ من إعادته، وأما شتمه إٌاي فموله تكذٌبه إٌاي فموله: إنه لن  ٌعٌدنً كما بدأنً ولٌس أول الخلك بؤهون عل
؛ فهذا من أعظم العدوان؛ وهو ٌشٌر  (ٔ)«اتخذ هللا ولداً، وأنا األحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم ٌكن لً كْفباً أحدٌ 

طل هللا هذه الدعوى الكاذبة كما تمدم فً التفسٌر إلى ثبلث طوابؾ: الٌهود، والنصارى، والمشركٌن؛ ولد أب
 من ستة أوجه:

الوجه األول: فً لوله تعالى: } سبحانه {؛ فإن تنزهه عن النمص ٌمتضً أن ٌكون منزهاً عن اتخاذ الولد؛ ألن 
اتخاذ الولد ٌمصد به اإلعانة، ودفع الحاجة، أو بماء العنصر؛ وهللا سبحانه وتعالى منزه عن ذلن؛ ومنزه أٌضاً 

 ولو كان له ولد لكان مثٌبلً له.عن المماثلة؛ 
 الوجه الثانً: فً لوله تعالى: } بل له ما فً السموات واألرض {؛ وعموم ملكه ٌستلزم استؽناءه عن الولد.

الوجه الثالث: فً لوله تعالى: } بل له ما فً السموات واألرض {، والمملون ال ٌكون ولداً للمالن؛ حتى إنه 
ً إذا ملن اإلنسان ولده  ٌعتك علٌه؛ فالمملون ال ٌمكن أن ٌكون ولداً للمالن؛ فاهلل خالك؛ وما سواه شرعا

 مخلوق؛ فكٌؾ ٌكون المخلوق ولداً للخالك!
الوجه الرابع: فً لوله تعالى: } كل له لانتون {؛ ووجهه أن العباد كلهم خاضعون ذلٌلون؛ وهذا ٌمتضً أنهم 

 ه.مربوبون هلل عابدون له؛ والعبد ال ٌكون ولداً لرب
الوجه الخامس: فً لوله تعالى: } بدٌع السموات واألرض {؛ ووجهه أنه سبحانه وتعالى مبدع السموات 
ً ببل أب، كما لال تعالى: }لخلك  واألرض؛ فالمادر على خلك السموات واألرض لادر على أن ٌخلك إنسانا

 [ .7٘السموات واألرض أكبر من خلك الناس{ ]ؼافر: 
تعالى: } إذا لضى أمراً فإنما ٌمول له كن فٌكون {؛ ومن كان هذه لدرته فبل ٌستحٌل الوجه السادس: فً لوله 

 علٌه أن ٌوجد ولداً بدون أب.
 فبطلت شبهتهم التً ٌحتجون بها على أن هلل ولداً.

 ومن فوابد اآلٌتٌن: امتناع أن ٌكون هلل ولد؛ لهذه الوجوه الستة. - ٕ 
 لى؛ لموله تعالى: } بل له ما فً السموات واألرض {.ومنها: عموم ملن هللا سبحانه وتعا -ٖ 
ومنها: أن هللا ال شرٌن له فً ملكه؛ لتمدٌم الخبر فً لوله تعالى: } له ما فً السموات واألرض {؛ وتمدٌم  -ٗ

 الخبر ٌفٌد االختصاص.
لؤلمر الكونً وهو الخضوع  -ومنها: أن كل من فً السموات، واألرض لانت هلل؛ والمراد المنوت العام  -٘  
هو لنوت العبادة، والطاعة، كما فً « المعنى الخاص»؛ والمنوت ٌطلك على معنٌٌن؛ معنى عام وخاص؛ -

[ ، وكما فً لوله تعالى: }وصدَّلت بكلمات 9لوله تعالى: }أمَّن هو لانت آناء اللٌل ساجداً ولابماً{ ]الزمر: 
ا فً لوله تعالى: }ٌا مرٌم النتً لربن واسجدي واركعً [ ، وكمٕٔربها وكتبه وكانت من المانتٌن{ ]التحرٌم: 

هو لنوت الذل العام؛ وهذا شامل لكل من فً السموات، « المعنى العام»[ ؛ وٖٗمع الراكعٌن{ ]آل عمران: 
واألرض، كما فً هذه اآلٌة: } كل له لانتون {؛ حتى الكفار بهذا المعنى لانتون هلل سبحانه وتعالى؛ ال 

 الكونً. ٌخرجون عن حكمه
 المرآن

 [9ٔٔ({ ]البمرة : 9ٔٔ}بَِدٌُع السهَماَواِت َواْْلَْرِض َوإَِذا لََضى أَْمًرا فَِإنهَما ٌَمُوُل لَهُ ُكْن فٌََُكوُن )
 التفسٌر:

وهللا تعالى هو خالك السموات واألرض على ؼٌر مثال سبك. وإذا لدَّر أمًرا وأراد كونه فإنما ٌمول له: "كن" 
 فٌكون.

                                                           
 .97ٗٗ: حدٌث رلم ٔ، كتاب التفسٌر، باب ٖٔٗأخرجه البخاري ص (ٔ)
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[، " أي خالمهما ومبدعهما على ؼٌر مثال 7ٔٔلوله تعالى :}بَِدٌُع السََّماَواِت َواألْرِض {]البمرة:  
 .(ٔ)سبك"

 .(ٖ). وروي عن الربٌع نحو ذلن(ٕ)لال أبو العالٌة:" ابتدع خلمها، ولم ٌشركه فً خلمها أحد" 
 ..(٘). وروي عن مجاهد نحو ذلن(ٗ)ولال السدي:" ابتدعها فخلمها، ولم ٌخلك لبلها شٌبا فٌمتثل علٌه" 
 .(ٙ)أي : خالمهما على ؼٌر مثال سبك" لال ابن كثٌر:"  
 .(7)لال السعدي:" أي: خالمهما على وجه لد أتمنهما وأحسنهما على ؼٌر مثال سبك" 
دعت، ولهذا لال الزجاج:" ٌعنً، أنشاهما على ؼٌر ِحَذاٍء وال ِمثَال، وكل من أْنَشؤ ما لَم ٌُْسبَك إلٌه لٌل له أب 

 .(8)لٌل لكل من خالؾ السُّنَّةَ واإلجماَع مبتدع، ألنه ٌؤتً فً دٌن اإِلسبلم بما لم ٌسبمه إِلٌه الصحابة والتابعون"
 .(9)لال ابن عطٌة:" وخص السَّماواِت َواأْلَْرِض بالذكر ألنها أعظم ما نرى من مخلولاته جل وعبل" 
محدث ما لم ٌسبمه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد، ولذلن سمً لال الطبري: "ومعنى المبدع : المنشا وال 

المبتدع فً الدٌن مبتدًعا ؛ إلحداثه فٌه ما لم ٌسبك إلٌه ؼٌره ، وكذلن كل محدث فعبل أو لوال لم ٌتمدمه فٌه 
 :(ٓٔ)متمدم ، فإن العرب تسمٌه مبتدعا. ومن ذلن لول أعشى ثعلبة ، فً مدح هوذة بن علً الَحنِفً

 ى لَْول سادات الّرجال إذا      أبَدْوا له الحْزَم أو ما شاءه ابتَدعا ٌُرعى إل 
 أي : ٌحدث ما شاء.

 : (ٔٔ)ومنه لول رإبة بن العجاج
 فؤٌها الؽاشً الِمَذاَؾ األتٌَْعَا        إن كنت هلل التمً األطوعا

 فلٌس وجه الحك أن تَبَدَّعا
 .(ٕٔ)ٌعنً : أن تحدث فً الدٌن ما لم ٌكن فٌه

 : (ٗٔ)،واستدل بمول عمرو معد ٌكرب(ٖٔ) ولٌل )البدٌع( بمعنى )المبدع( 
 أَِمْن رٌحانة الدَّاعً السَّمٌع         ٌُْإِرلُنً وأَْصحابً َهجوع

 .(ٕ)، لال الزمخشري: "وفٌه نظر"(ٔ)أي: المسمع 
                                                           

 ،8ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ(:صٖ٘ٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٕٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتكم:ٖ)
 .ٕٗٔ/ٔ(:صٖٙٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٕٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتكم:٘)
 
 .98ٖ/ٔ( انظر: ابن كثٌر: ٙ)
 .ٗٙ( تفسٌر السعدي:7)
 .99ٔ/ٔ( معانً المرآن: 8)
 .ٕٔٓ/ٔ(المحرر الوجٌز: 9)
، وهً فً هوذة بن  9ٗ:  ٕ،  ٙٓٔ:  ٔولد سلؾ تخرٌج أبٌات من هذه المصٌدة فً  ٓٗ٘:  ٕ، وسٌؤتً فً هذا الجزء  8ٙ(دٌوانه : ٓٔ)

 المواهب للوراد والشرعاوابتدع : أحدث ما شاء .علً كما سلؾ . ٌمول لبله : ٌا هوذ ، ٌا خٌر من ٌمشً على لدم ... بحر 
، واللسان )بدع( من رجز طوٌل ٌفخر فٌه برهطه بنً تمٌم . ورواٌة الدٌوان " المذاؾ األتبعا " ، ولٌس لها معنى ٌدرن ،  87(دٌوانه : ٔٔ)

أو نزل به . والمذاؾ : سرعة السٌر ورواٌة الطبري لها مخرج فً العربٌة . " الؽاشً " من لولهم : ؼشً الشًء : أي لصده وباشره 
تاٌع الموم واإلبعاد فٌه ، أو كؤنه أراد الناحٌة البعٌدة ، وإن لم أجده فً كتب العربٌة . واألتٌع : لم أجده فً شًء ، ولعله أخذه من لولهم : ت

ٌعنً به : من ابتدع من  -سنن الطرٌك فً األرض : إذا تباعدوا فٌها على عمى وشدة . ٌمول : ٌا أٌها الذاهب فً المسالن البعٌدة عن 
 (.ٓٗ٘/ٕاألمور ما ال عهد للناس به ، فسلن فً ابتداعه المسالن الؽرٌبة .)تفسٌر الطبري: 

 .ٓٗ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ، وتفسٌر البٌضاوي: 8ٔٔ/ٔ، والكشاؾ: ٖ٘ٔ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: ٖٔ)
أ،  ٓ٘/ ٔ، و"تفسٌر الثعلبً" ٔ٘/ ٔ، "معانً المرآن" للزجاجٖٕٔ/ ٔفسٌر الطبري" ، و"تٖٕ٘(البٌت فً "الشعر والشعراء" ص ٗٔ)

. ورٌحانة: أخت عمرو، وكان الصمة أبو درٌد لد ؼزا 9٘/ ٔ، "البحر المحٌط" 7ٕٔ، "األصمعٌات" ص ٘ٙٔ/ ٔو"تفسٌر ابن عطٌة" 
 أة أراد أن ٌتزوجها فهو ٌشبب بها.بنً زبٌد وسباها، وؼزاهم عمرو مراًرا ولم ٌمدر علٌها، ولٌل: رٌحانة امر
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 .(ٖ)ب على المدحولرئ }بدٌع السماوات{، مجروراً على أنه بدل من الضمٌر فً }له{، ولرأ المنصور بالنص 
 . (ٗ)[، " أي إذا أراد أن ٌمضً أمراً"7ٔٔلوله تعالى:}َوإَِذا لََضى أَْمًرا{]البمرة:  
 .(٘)وإذا أحكم أمرا وحتمه" لال الطٌبري:أي"  
 .(ٙ)لال البٌضاوي:" أي أراد شٌبا"  
 .(7)أي وإذا أراد إحداث أمر وإٌجاده" لال المراؼً:"  
معناه لدر، ولد ٌجًء بمعنى أمضى، وٌتجه فً هذه اآلٌة المعنٌان، فعلى مذهب لال ابن عطٌة:" و}لَضى{،  

 .(8)أهل السنة لدر فً األزل وأمضى فٌه، وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند الخلك واإلٌجاد"
، والفراغ منه، ومن ذلن لٌل للحاكم بٌن الناس : الماضً (9)وأصل )المضاء(: إتمام الشًء وإحكامه  

له المضاء بٌن الخصوم ، ولطعه الحكم بٌنهم وفراؼه منه به، ومنه لٌل: تمضً النهار، إذا بٌنهم ، لفص
[ أي : فصل الحكم فٌه بٌن ٖٕانصرم ، ومنه لول هللا عز وجل: }َولََضى َربَُّن أاَل تَْعبُُدوا إاِل إٌَِّاهُ{]اإلسراء : 

ٌْنَا إِلَى  [ ، أي ٗبَنًِ إْسرابٌَِل فًِ اْلِكتَاِب {]سورة اإلسراء : عباده ، بؤمره إٌاهم بذلن ، وكذلن لوله :}َولََض
 : (ٓٔ)أعلمناهم بذلن وأخبرناهم به ، ففرؼنا إلٌهم منه. ومنه لول أبً ذإٌب

 وعلٌهما مسرودتان ، لضاهما          داود أو َصنََع السوابػِ تُبَُّع 
 وٌعنً بموله : لضاهما، أحكمهما. 

 :(ٔٔ)ن الخطاب رضً هللا عنهومنه لول اآلخر فً مدح عمر ب  
َِّك   لضٌت أمورا ثم ؼادرت بعدها        بَوابِك فً أكمامها لم تَفَت

 .(ٕٔ)وٌروى : بوابج
 .(ٖٔ)فإنما ٌؤمره أن ٌكون موجودا فٌكون" [، أي:"7ٔٔلوله تعالى: }فَإِنََّما ٌَمُوُل لَهُ ُكْن فٌََُكوُن{]البمرة:  
 .(ٗٔ)لال ابن عباس:" فهو خلك اإلنسان" 
 .(٘ٔ)لال الراؼب:" تنبٌه أنه ال ٌمتنع علٌه شً ٌرٌد إٌجاده" 

                                                                                                                                                                                             
 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .8ٔٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕ)
 .8ٕٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٖ)
 .7ٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٕٗ٘/ٕ( تفسٌر الطبري:٘)
 .ٔ٘ٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر أبً السعود: ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 .ٕٓٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 7)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٔالمحرر الوجٌز: ( 8)
 .ٕٗٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:9)
 ، من لصٌدته التً فالت كل شعر ، ٌرثى أوالده حٌن ماتوا بالطاعون.ٕٖٗوتؤوٌل مشكل المرآن :  88ٔ، والمفضلٌات :  9ٔ(دٌوانه : ٓٔ)
، حتى نسبوها إلى الجن )انظر طبمات (هو جزء بن ضرار ، أخو الشماخ بن ضرار . ولد اختلؾ فً نسبتها . نسبت للشماخ ، ولؽٌره ٔٔ)

، والبٌان  7ٗٔ:  ٖ، ونهج الببلؼة  9٘ٔ:  9، واألؼانً  ٕٔٗ:  ٖ، وابن سعد  ٘ٙ:  ٖ، وحماسة أبً تمام  ٔٔٔفحول الشعراء : 
 " .، وؼٌرها كثٌر( . هذا والصواب أن ٌمول : " فً رثاء عمر بن الخطاب  ٖٖٗ، وتؤوٌل مشكل المرآن :  ٖٗٙ:  ٖوالتبٌٌن 

 والبوابك جمع بابمة : وهً الداهٌة المنكرة التً فتحت ثؽرة ال تسد . واألكمام جمع كم _)بضم الكاؾ وكسرها( . وهو ؼبلؾ الثمرة لبل أن
 ٌنشك عنه . ولوله : " لم تفتك " ، أصلها : تتفتك ، حذؾ إحدى التاءٌن . وتفتك الكم عن زهرته : انشك وانفطر . ورحم هللا عمر من إمام

 جمع أمور الناس حٌاته ، حتى إذا لضى انتشرت أمورهم .
. وبوابج جمع بابجة : وهً الداهٌة التً تنفتك انفتالا منكرا فتعم الناس ، وتتابع علٌهم شرورها ٖٗ٘-ٕٗ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)

 من لولهم : باج البرق وانباج وتبوج : إذا لمع وتكشؾ وعم السحاب ، وانتشر ضوإه.
 .ٕٓٓ/ٔفسٌر المراؼً: ( تٖٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ(:ص9ٖٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.ٖٖٓ/ٔ( تفسٌر الرابػ األصفهانً: ٘ٔ)
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مرة واحدة بدون تكرار؛ فٌحدث كما أمره هللا سبحانه « كن»لال ابن عثٌمٌن:" أي ال ٌمول له إال   
 .(ٔ")وتعالى على ما أراد هللا عز وجل

مره هللا أن ٌكون لال الطبري:أي" فإنما ٌمول لذلن األمر}كن{، فٌكون ذلن األمر على ما أ   
 .(ٕ)وأراده

 .(ٖ)فبل ٌستعصى علٌه، وال ٌمتنع منه" لال السعدي:" 
لال الزمخشري:" أّن ما لضاه من األمور وأراد كونه ، فإنما ٌتكّون وٌدخل تحت الوجود من ؼٌر امتناع وال  

 .(ٗ)اإلباء"تولؾ ، كما أّن المؤمور المطٌع الذي ٌإمر فٌمتثل ال ٌتولؾ وال ٌمتنع وال ٌكون منه 
لال المراؼً:" واإلٌجاد والتكوٌن من أسرار األلوهٌة عبر عنهما بما ٌمربهما من الفهم وهو أن ٌمول للشىء  

 .(٘)كن فٌكون"
لال أبو السعود:" أي أحدث فٌحدث..تصوٌر لسرعة حدوثها بما هو علم فً الباب من طاعة المؤمور   

 . (ٙ)المطٌع لآلمر المطاع"
ولٌس المراد به حمٌمة أمر وامتثال، بل تمثٌل حصول ما تعلمت به إرادته ببل مهلة بطاعة  لال البٌضاوي:" 

المؤمور المطٌع ببل تولؾ. وفٌه تمرٌر لمعنى اإِلبداع، وإٌماء إلى حجة خامسة وهً: أن اتخاذ الولد مما ٌكون 
 .(7)بؤطوار ومهلة، وفعله تعالى مستؽن عن ذلن"

ه كن فٌكون ؟ أفً حالة عدمه أم فً حال وجوده ؟ فإن كان فً حال عدمه ، فإن لٌل:" فً أي حال ٌمول ل 
استحال أن ٌؤمر إال مؤموراً ، كما ٌستحٌل أن ٌكون األمر إال من آمر ، وإن كان فً حال وجوده ، فتلن حال 

 .(8)ال ٌجوز أن ٌؤمر فٌها بالوجود والحدوث ، ألنه موجود حادث ؟"
 :(9)ثبلثة لٌل : عن هذا السإال أجوبة   

أحدها : أنه خبر من هللا تعالى عن نفوذ أوامره فً خلمه الموجود ، كما أمر فً بنً إسرابٌل ، أن ٌكونوا لردة 
 خاسبٌن ، وال ٌكون هذا وارداً فً إٌجاد المعدومات .

بعلمه ، لبل الثانً : أن هللا عز وجل عالم ، بما هو كابن لبل كونه ، فكانت األشٌاء التً لم تكن وهً كابنة 
كونها مشابهة لؤلشٌاء التً هً موجودة ، فجاز أن ٌمول لها كونً ، وٌؤمرها بالخروج من حال العدم إلى 

 حال الوجود ، لتصور جمٌعها له ولعلمه بها فً حال العدم .
ءه كان ووجد والثالث : أن ذلن خبر من هللا تعالى ، عاٌم عن جمٌع ما ٌُْحِدثُه ، وٌكّونه ، إذا أراد خلمه وإنشا

من ؼٌر أن ٌكون هنان لول ٌموله ، وإنما هو لضاء ٌرٌده ، فعبر عنه بالمول وإن لم ٌكن لوالً ، كمول أبً 
 :(ٓٔ)النجم 

                                                           
 .7ٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٗٗ٘-ٕٗ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٗٙ( تفسٌر السعدي:ٖ)
 .8ٔٔ/ٔ( الكشاؾ: ٗ)
 .ٕٓٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٙ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 7)
 .ٗٗ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر الطبري: 79ٔ/ٔ( النكت والعٌون: 8)
 .79ٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٙٗ٘-ٗٗ٘/ ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 9)
ٌضفر (لم أجد الرجز كامبل ، والبٌتان فً اللسان )حنك( . ٌصؾ نالة أنضاها السٌر . واألنساع جمع نسع )بكسر فسكون( ، وهو سٌر ٓٔ)

عرٌضا تشد به الرحال . ولحك البطن ٌلحك لحولا : ضمر . أي لالت سٌور التصدٌر لبطن النالة : كن ضامرا . ٌعنً بذلن ما أضناها من 
 السٌر . ولدما : أي منذ المدم لال بشامة بن الؽدٌر :

 ال تظلمونا ، وال تنسوا لرابتنا      إطوا إلٌنا ، فمدما تعطؾ الرحم 
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 ولالت للبَْطِن اْلَحِك الحك        لِْدًما فآضت كالفَنٌِِك المحنِك 
 :  (ٔ)حممة الدوسًوال لول هنالن ، وإنما عنى أن الظهر لد لحك بالبطن. وكما لال عمرو بن 

 فؤصبحت مثل النسر طارت فراخه       إذا رام تطٌارا ٌمال له : لعِ 
 : (ٕ)وال لول هنان ، وإنما معناه : إذا رام طٌرانا ولع ، وكما لال اآلخر

 امتؤل الحوض ولال : لطنً          سبل روٌدا ، لد مؤلت بطنً 
ألن ظاهر ذلن ظاهر عموم ، وؼٌر جابزة إحالة والراجح، أنه "عام فً كل ما لضاه هللا وبرأه   

 . وهللا أعلم.(ٖ)الظاهر إلى الباطن من التؤوٌل بؽٌر برهان"
 :(ٗ)[ لراءتان7ٔٔ{]البمرة:فٌََُكوُن  وفً لوله تعالى: }  

 إحداهما: النصب، جواباً لؤلمر: }كن{، أي فبسبب ذلن ٌكون؛ وتكون الفاء للسببٌة.
أجمع الناس على رفع ٌكون، ورفضوا فٌه النصب، إال ما روي عن ابن عامر وهو وضعفه أبو علً، فمال:" 

 .(٘)من الضعؾ بحٌث رأٌت، فالوجه فً ٌكون الرفع"
لال ابن عطٌة:"ووجهه مع ضعفه على أن ٌشفع له شبه اللفظ، ولال أحمد بن موسى فً لراءة ابن عامر:  

 .(ٙ) ذا كانا فعلٌن ٌطرد فٌهما معنى الشرط"، ألن الفاء ال تعمل فً جواب األمر إال إ«هذا لحن»
 والثانً: الرفع، فتكون لبلستبناؾ؛ أي: فهو ٌكون.

ومن رفع ذلن، " فإنه رأى أن الخبر لد تم عند لوله : }إذا أردناه أن نمول له كن{، إذ كان معلوما أن   
فٌكون ، كما لال جل ثناإه : }ِلنُبٌََِّن هللا إذا حتم لضاءه على شًء كان المحتوم علٌه موجودا ، ثم ابتدأ بموله : 

 : (7)[ وكما لال ابن أحمر٘لَُكْم َونُِمرُّ فًِ األَْرَحاِم َما نََشاُء{]الحج : 
 ٌعالج عالرا أعٌت علٌه          لٌُْلِمَحها فٌَْنتُِجها ُحوارا 

 .(8)ٌرٌد : فإذا هو ٌَنتجها ُحوارا
لكون( حالهما واحد، "ال ٌمكن أن ٌكون هللا آمرا شٌبا واختاره الطبري ولرره، ألن )المول( و )ا  

 .(9)بالوجود إال وهو موجود ، وال موجودا إال وهو آمره بالوجود"

                                                                                                                                                                                             
نجم : أن الضمور لد طال بها ، فإن األنساع لالت ذلن منذ زمن بعٌد . وآض : صار ورجع . والفنٌك الجمل الفحل المودع وٌعنً أبو ال

 للفحلة ، ال ٌركب وال ٌهان لكرامته علٌهم ، فهو ضخم شدٌد التركٌب . والمحنك : الضامر الملٌل اللحم . واإلحناق : لزوق البطن بالصلب
. 
كعب بن حممة ، وهو أحد المعمرٌن ، زعموا عاش أربعمابة سنة ؼٌر عشر سنٌن . وهو أحد حكام العرب ، وٌمال إنه (ٌمال له أًٌضا : ٔ)

ومعجم الشعراء :  ٕ٘ٓ، وحماسة البحتري :  ٕٕهو " ذو الحلم " الذي لرعت له العصا ، فضرب به المثل . انظر: كتاب المعمرٌن : 
 ، وهً أبٌات . 9ٕٓ

، واللسان )لطط( . وفً المطبوعة : " سٌبل " ، والصواب فً اللسا وأمالً ابن الشجري ،  ٓٗٔ:  ٕ،  ٖٖٔ:  ٔي " أمالً ابن الشجرٕ)
والرواٌة المشهورة " مهبل روٌدا " . ولطنً : حسبً وكفانً وللنحاة كبلم كثٌر فً " لطنً " . ولوله " سبل " : كؤنه من لولهم : انسل 

 سٌل ، لبل أن ٌشتد . كؤنه ٌمول : صبا روٌدا .السٌل : وذلن أول ما ٌبتدئ حٌن ٌ
 .7ٗ٘/ٔ( تفسٌر الطبري:ٖ)
 .9ٗ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .7ٕٓ-ٕٙٓ/ٕ( الحجة للمراء السبعة:٘)
 .ٕٕٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 ، من أبٌات ٌذكر صدٌما كان له، ٌمول :  ٖٔٗ:  ٔ، وسٌبوٌه  ٖٗٔٔ،  8ٗٙ(المعانً الكبٌر : 7)

 ٌزال لنا حمٌم       كداء البطن ِسبل أو ُصفاراأرانا ال 
 ٌعالج عالرا أعٌت علٌه      لٌلمحها ، فٌنتجها حوارا

 وٌزعم أنه ناز علٌنا      بشرته فتاركنا تبارا
لد من عالر . جعل هذا الصدٌك كداء البطن ال ٌدري من أٌن ٌهج وال كٌؾ ٌتؤتى له . وهو ٌعالج من الشر ما ال ٌمدر علٌه ، فكؤنه ٌطلب الو

 جعل ذلن مثبل . والحوار : ولد البمرة . والشرة : حدة الشر ، والتبار : الهبلن .
 .9ٗ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 8)
 .9ٗ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 9)
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واعترض علٌه ابن عطٌة فمال:" وهو خطؤ من جهة المعنى، ألنه ٌمتضً أن المول مع التكوٌن   
 .(ٔ)والوجود"

 الفوابد:
 وجل ببدع السموات، واألرض؛ فإنها مخلولات عظٌمة.من فوابد اآلٌة: عظم لدرة هللا عز  -ٔ
ومنها: حكمة هللا سبحانه وتعالى بؤن هذه السموات، واألرض على نظام بدٌع عجٌب؛ لال تعالى: }ما ترى  -ٕ

[ ؛ هذا النظام الواسع الكبٌر العظٌم ال ٌختل، وال ٌتؽٌر على مر ٖفً خلك الرحمن من تفاوت{ ]الملن: 
فتدل على لدرة باهرة بالؽة، وحكمة عظٌمة بالؽة: كل شًء منظم تنظٌماً بدٌعاً متناسباً، فبل  السنٌن، واألعوام؛

ٌصطدم شًء بشًء فٌفسده؛ وال ٌؽٌر شًء شٌباً؛ بل كل سابر حسب ما أمره هللا به؛ لال هللا تعالى: }وأوحى 
 ا الموة، والمدرة، والحكمة.؛ إذاً } بدٌع السموات واألرض { ٌستفاد منه [ٕٔفً كل سماء أمرها{ ]فصلت: 

ومن فوابد اآلٌتٌن: أن السموات عدد؛ ألن الجمع ٌدل على العدد؛ ولد بٌَّن هللا فً المرآن، وثبتت السنة،  -ٖ
وأجمع المسلمون على أن السماء جرم محسوس؛ ولٌس كما لال أهل اإللحاد: إن الذي فولنا فضاء ال نهاٌة له؛ 

إال مفردة؛ لكن أشار هللا سبحانه وتعالى إلى أنها سبع فً لوله تعالى: }هللا وأما األرض فلم تؤت فً المرآن 
صلى هللا علٌه -[ ؛ وصرحت السنة بذلن فً لوله ٕٔالذي خلك سبع سموات ومن األرض مثلهن{ ]الطبلق: 

 . (ٔ)«من التطع شبراً من األرض ظلماً طوله هللا إٌاه ٌوم المٌامة من سبع أرضٌن: »-وسلم
وابد اآلٌتٌن: أن هللا سبحانه وتعالى ال ٌعجزه شًء، وال ٌمتنع عن أمره شًء؛ لموله تعالى: } إذا ومن ف -ٗ

 لضى أمراً فإنما ٌمول له كن فٌكون {.
 ومنها: إثبات المول هلل؛ لموله تعالى: } فإنما ٌمول له {. -٘
ون {؛ و} له { صرٌحة فً توجٌه ومنها: أن لول هللا بصوت مسموع؛ لموله تعالى: } فإنما ٌمول له كن فٌك -ٙ

المول للممول له؛ ولوال أنه ٌسمعه لما صار فً توجٌهه له فابدة؛ ولهذا ٌسمعه الموجه إلٌه األمر، فٌمتثل، 
 وٌكون.

 ومنها: أن لول هللا بحروؾ؛ لموله تعالى: } كن {؛ وهً كلمة بحرفٌن. -7
ثله شًء؛ وأنتم تمولون: إنه بحروؾ؟ للنا: نعم؛ فإن لال لابل: كٌؾ ٌمكن أن نتصور هذا ونحن نمول: لٌس كم

ال ٌماثل نطك المخلوق، ولوله؛  -أو المول  -الحروؾ هً الحروؾ؛ لكن كٌفٌة الكبلم، وحمٌمة النطك بها 
ومن هنا نعرؾ أننا ال نكون ممثِّلة إذا للنا: إنه بحرؾ، وصوت مسموع؛ ألننا نمول: صوت لٌس كؤصوات 

 ٌلٌك بعظمته، وجبلله. المخلولٌن؛ بل هو حسب ما
ومن فوابد اآلٌة: أن الجماد خاضع هلل سبحانه وتعالى؛ وذلن ألن لوله تعالى: } وإذا لضى أمراً فإنما ٌمول  -8

 له كن فٌكون { ٌشمل األمور المتعلمة بالحٌوان، والمتعلمة بالجماد؛ فالجماد إذا لال هللا تعالى له: } كن { كان.
ر هللا بالتكوٌن، وتكونه تراخٍ؛ بل ٌكون على الفورٌة؛ وذلن لموله تعالى: } فٌكون {: ومنها: أنه لٌس بٌن أم -9

 بالفاء؛ والفاء تدل على الترتٌب، والتعمٌب.
 المرآن

ُ أَْو تَأْتٌِنَا آٌَةٌ َكذَِلَن لَاَل الهِذٌَن ِمْن لَْبِلِهمْ  ِمثَْل لَْوِلِهْم تََشابََهْت لُلُوبُُهْم لَْد  }َولَاَل الهِذٌَن ََّل ٌَْعلَُموَن لَْوََّل ٌَُكلُِّمنَا َّللاه
 [9ٔٔ({ ]البمرة : 9ٔٔبٌَهنها اْْلٌَاِت ِلمَْوٍم ٌُولِنُوَن )

 التفسٌر:
ولال الجهلة من أهل الكتاب وؼٌرهم لنبً هللا ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على سبٌل العناد: هبل ٌكلمنا هللا مباشرة لٌخبرنا 

تؤتٌنا معجزة من هللا تدل على صدلن. ومثل هذا المول لالته األمم من لبُل لرسلها عناًدا أنن رسوله، أو 

                                                           
 .ٕٕٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)

، كتاب 9٘8مسلم ص، وأخرجه 98ٖٔ: ما جاء فً سبع أرضٌن، حدٌث رلم ٕ، كتاب بدء الخلك، باب 9ٕ٘اخرجه البخاري ص (ٔ)
 ، واللفظ لمسلم.ٓٔٙٔ[ 7ٖٔ] ٕٖٔٗ: تحرٌم الظلم وؼصب األرض وؼٌرها، حدٌث رلم ٖٓالمسالاة، باب 
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لون  ومكابرة؛ بسبب تشابه للوب السابمٌن والبلحمٌن فً الكفر والضَّبلل، لد أوضحنا اآلٌات للذٌن ٌصّدِ
 تصدٌمًا جازًما؛ لكونهم مإمنٌن باهلل تعالى، متَّبعٌن ما شرعه لهم.

 :(ٔ)سبب نزول اآلٌة على ألوال اختلؾ فً  
أحدها: أخرج الطبري وابن ابً حاتم ، عن ابن عباس لال: "لال رافع بن حرٌملة لرسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم : إن كنت رسوال من عند هللا كما تمول ، فمل هلل عز وجل فلٌكلمنا حتى نسمع كبلمه! فؤنزل هللا عز 

 .(ٕ)ال ٌعلمون لوال ٌكلمنا هللا أو تؤتٌنا آٌة{، اآلٌة كلها" وجل فً ذلن من لوله : }ولال الذٌن
 .(ٖ)ورجحه ابن حجر فمال:" والراجح من حٌث السند لول ابن عباس رضً هللا عنهما" 

والثانً: واخرج الطبري من طرٌك ابن أبً نجٌح عن مجاهد لال: "هم النصارى، والذٌن من لبلهم: 
 .(ٗ)الٌهود"

 مثل ذلن. (7)، والسدي(ٙ). وروي عن الربٌع(٘)ل: "هم كفار العرب"والثالث: وعن لتادة لا
والراجح: أن النصارى هم المعنٌون باآلٌة، ألن ذلن فً سٌاق خبر هللا عنهم ، وعن افترابهم علٌه وادعابهم  

 له ولدا. وهللا تعالى أعلم. 
 .(8): لال الجهلة من أهل الكتاب وؼٌرهم[، "أي8ٔٔلوله تعالى: }َولَاَل الَِّذٌَن اَل ٌَْعلَُموَن{]البمرة:  
 .(9)لال ابن عثٌمٌن:" أي لٌسوا من ذوي العلم"  
 .(ٓٔ)لال المرطبً: "أي: لالت النصارى"  
 .(ٔٔ)لال الطبري:أي" ولالت النصارى ، الجهال باهلل وبعظمته"  
 :(ٕٔ)[، على ثبلثة ألوال8ٌَْٔٔعلَُموَن{]البمرة:واختلؾ فٌمن عنً هللا بموله: }َولَاَل الَِّذٌَن اَل   

 .(ٖٔ)أحدهما: أنهم النصارى. لاله مجاهد
 .(ٗٔ)والثانً: أنهم الٌهود الذٌن كانوا فً زمان رسول هللا.وهو لول ابن عباس

 .(7ٔ)، والسدي(ٙٔ)، والربٌع(٘ٔ)والثالث: أنهم مشركو العرب ، وهو لول لتادة
استدل بؤن" ذلن فً سٌاق خبر هللا عنهم، وعن افترابهم علٌه وادعابهم له ورّجح الطبري بؤنهم النصارى، و  

 .(8ٔ)ولدا"
ُ{]البمرة:    . (9ٔ)[،" أي هبلّ ٌكلمنا هللا بتصدٌك الرسل"8ٔٔلوله تعالى:}لَْوال ٌَُكلُِّمنَا ّللاَّ

                                                           
 .8ٖٙ-7ٖٙ/ٔ، والعجاب: ٕ٘٘-ٔ٘٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ(:صٓٗٔٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ٘٘/ٕ(:ص8ٕٙٔ( تفسٌر الطبري)ٕ)
 .8ٖٙ/ٔ( العجاب: ٖ)
 .ٗ٘٘/ٕ(:ص8ٙ8ٔ(، و)8ٙ7ٔ، و)ٔ٘٘-ٓ٘٘/ٕ(:ص8ٙٔٔ(، و)8ٙٓٔالطبري)( تفسٌر ٗ)
 .ٔ٘٘/ٕ(:ص8ٖٙٔ( أخرجه الطبري)٘)
 .ٔ٘٘/ٕ(:ص8ٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕ٘٘-ٔ٘٘/ٕ(:ص8ٙ٘ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .ٗٙ( تفسٌر السعدي:8)
 .ٕٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 9)
 .9ٕ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .ٙ٘٘/ٕي:( تفسٌر الطبرٔٔ)
 .٘٘٘-ٗ٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٔ٘٘-ٓ٘٘/ٕ(:ص8ٙٔٔ(، و)8ٙٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٔ٘٘/ٕ(:ص8ٕٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٔ٘٘/ٕ(:ص8ٖٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٔ٘٘/ٕ(:ص8ٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٕ٘٘-ٔ٘٘/ٕ(:ص8ٙ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)7ٔ)
 .ٕ٘٘/ٕالطبري:( تفسٌر 8ٔ)
 .ٕٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 9ٔ)



ٔٙ8 
 

 .(ٔ)روي عن لتادة فً لوله : }لوال ٌكلمنا هللا{، لال : فهبل ٌكلمنا هللا!"  
 :(ٕ)الطبري:" أي: هبل ٌكلمنا هللا! كما لال جرٌر لال  

 تعدون عمر النٌب أفضل مجدكم         بنً ضوطرى ، لوال الكمً الممنعا 
 .(ٖ) بمعنى : فهبل تعدون الكمً الممنع!

 .(ٗ) لال المرطبً: أي: "هبل ٌكلمنا هللا بنبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فنعلم أنه نبً فنإمن به"  
أبو السعود:" أي هبل ٌكلمنا ببل واسطة أمرا أو نهٌا كما ٌكلم المبلبكة أو هبل ٌكلمنا نتصٌصا على لال  

 .(٘)نبوتن"
أي هبل ٌكلمنا ّللّا بؤنن رسوله حما كما ٌكلم المبلبكة ، أو ٌرسل إلٌنا ملكا فٌخبرنا بذلن ، كما  لال المراؼً:" 

دهم من هذا إال العناد واالستكبار وبٌان أنه لٌس بؤحسن كلمن على هذا الوجه مع أنن بشر مثلنا، وما ممص
 .(ٙ)منهم حاال ، فلم اختّص بهذا الفضل من بٌننا؟"

 .(7)[،أي: "أو ٌؤتٌنا بآٌة تكون عبلمة على نبوتن"8ٔٔلوله تعالى:}أَْو تَؤْتٌِنَا آٌَةٌ{]البمرة:  
 .(8)نحن علٌه على ما نسؤل ونرٌد ؟"لال الطبري:أي" أو تجٌبنا عبلمة من هللا نعرؾ بها صدق ما   
لال المراؼً:" أي أو تؤتٌنا ببرهان على صدلن فً دعوان النبوة، ومرادهم بذلن ما حكاه ّللّا عنهم بنحو لوله  

[، اآلٌة، و هذا منهم جحود ألن ٌكون ما أوتٌه من المرآن وؼٌره من 9ٓ: }َولالُوا لَْن نُْإِمَن لََن{]اإلسراء:
 .(9)كافٌات فى إثبات ما اّدعى من النبوة"المعجزات آٌات 

لال أبو السعود:" حجة تدل على صدلن بلؽوا من العتو واالستكبار إلى حٌث أملوا نٌل مرتبة المفاوضة  
اإللهٌة من ؼٌر توسط الرسول والملن ومن العناد والمكابرة إلى حٌث لم ٌعدوا ما آتاهم من البٌنات الباهرة 

 .(ٓٔ)من لبٌل اآلٌات لاتلهم هللا أنً ٌإفكون" التً تخر لها صم الجبال
لال ابن عثٌمٌن:" ألن الرسل أتوا باآلٌات التً ٌإمن على مثلها البشر؛ وأعظمها المرآن الكرٌم الذي نزل على   

 .(ٔ)دمحم ملسو هيلع هللا ىلص؛ ولد تحداهم هللا أن ٌؤتوا بمثله، فعجزوا"

                                                           
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص8ٙٙٔ( أخرجه الطبري)ٔ)
:  ٔ، والخزانة  ٕٓٔ:  ٕ/  ٖٖٗ،  79ٕ:  ٔ، وأمالً ابن الشجري  ٕ٘، ومجاز المرآن :  8ٖٖ، النمابض :  8ٖٖ(دٌوان جرٌر : ٕ)

لة فً منالضة جرٌر والفرزدق . ولوله : " عمر النٌب " . . ورواٌة الدٌوان والنمابض : " أفضل سعٌكم " . والبٌت من لصٌدة طوٌ ٔٙٗ
عمر النالة أو الفرس : ضرب لوابمها فمطعها ، وكانوا إذا أرادوا نحر البعٌر عمروه ، ثم نحروه ، وإنما ٌفعلون به ذلن كٌبل ٌشرد عند 

تبارٌان فً الجود والسخاء ، وٌلحان فً ذلن حتى النحر . وكان العرب ٌتكارمون بالمعالرة . وهً أن ٌعمر هذا نالة ، فٌعمر اآلخر ، ٌ
ٌؽلب أحدهما صاحبه . والنٌب جمع ناب : وهً النالة المسنة ، أسموها بذلن لطول نابها . وٌشٌر جرٌر بذلن إلى ما كان ٌفخر به الفرزدق 

خمسا ثم بدا له ، وعمر ؼالب مبة ،  من معالرة أبٌه ؼالب بن صعصعة ، سحٌم بن وثٌل الرٌاحً بمكان ٌمال له " صوأر " ، فعمر سحٌم
،  أو مبتٌن . وهذا أمر من أمور الجاهلٌة لال ابن عباس : " ال تؤكلوا من تعالر األعراب ، فإنً ال آمن أن ٌكون مما أهل لؽٌر هللا به "

( . ٕٙٙ - ٕ٘ٙلمعالرة فً النمابض : ولال علً رضً هللا عنه : " ٌا أٌها الناس ، ال تحل لكم ، فإنها أهل بها لؽٌر هللا " . )انظر خبر ا
ولوله : " بنً ضوطرى " ، ٌعنً : ٌا بنً الحممى . هكذا لٌل ، وأخشى أن ال ٌكون كذلن ، فإن : " ضوطرى " نبز لرجل من بنً 

فهذا دلٌل على أنه فمال جرٌر للفرزدق : إن ابن شعرة ، والمرٌن ، وضوطرى ... ببس الفوارس لٌلة الحدثان  -لم ٌعٌنوه  -مجاشع بن دارم 
شخص بعٌنه ، أرجو أن أحممه فً ؼٌر هذا المكان . ولد أراد ذمه بؤسبلفه على كل . والكمً : الشجاع الذي ال ٌرهب ، فبل ٌحٌد عن لرنه 

عل وحسب ، كان علٌه سبلح أو لم ٌكن . ولوله : " تعدون " أي تحسبون وتجعلون ، فعدى الفعل " عد " إلى مفعولٌن ، تضمٌنا لمعنى " ج
 " ، كما لال ذو الرمة :

 أشم أؼر أزهر هبرزي       ٌعد الماصدٌن له عٌاال. 
 .ٖ٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .9ٕ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٘)
 .ٕٔٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.9ٕ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 7)
 .ٙ٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري:8)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٔالمراؼً:  ( تفسٌر9)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٓٔ)
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ٌطلبون آٌات التعنت، ال آٌات االسترشاد، ولم ٌكن لصدهم تبٌن الحك، لال السعدي:" فهذا دأبهم مع رسلهم،  
 .(ٕ)فإن الرسل، لد جاءوا من اآلٌات، بما ٌإمن بمثله البشر"

 .(ٖ)لال المرطبً: "واآلٌة : الداللة والعبلمة  
 
 .(ٗ)،  "أي مثَل هذا المول، لال الذٌن من لبلهم"[8ٔٔلوله تعالى: }َكَذِلَن لَاَل الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم ِمثَْل لَْوِلِهْم{]البمرة:  
لال الطبري:أي:" فكما لال هإالء الجهال من النصارى وتمنوا على ربهم ، لال من لبلهم من الٌهود ، فسؤلوا   

 .(٘)ربهم أن ٌرٌهم هللا نفسه جهرة ، وٌإتٌهم آٌة ، واحتكموا علٌه وعلى رسله ، وتمنوا األمانً"
ي ومثل هذه األسبلة التً ٌراد بها التعنت إلجبلء الحمٌمة ، لد لالها من لبلهم من األمم لال المراؼً:" أ 

َ َجْهَرةً{]النساء: [، ٔٙ[، و}لَْن نَْصبَِر َعلى َطعاٍم واِحٍد{]البمرة:ٖ٘ٔالماضٌة، فمد لال الٌهود لموسى :}أَِرنَا ّللاَّ
ٌْنَا َمابَِدةً ِمَن السََّماِء{ ]المابدة : إلى نحو ذلن ، ولالت النصارى : }َهْل ٌَْستَِطٌُع َربُّ  َل َعلَ [ فهذه َٕٔٔن أَْن ٌُنَّزِ

ألوال صدرت عنهم للتشهى واتباع الهوى تعنّتا وعنادا ال للوصول إلى كشؾ ؼامص وجبلء حمٌمة كما لال 
ٌِْدٌِهْم لَ  َ ٌَْن ِكتَابًا فًِ لِْرَطاٍس فَلََمُسوهُ بِؤ ْلنَا َعلَ مَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا إِْن َهذَا إِالَّ ِسْحٌر ُمبٌٌِن{ ]األنعام : تعالى : }َولَْو نَزَّ

7"](ٙ). 
 :(7)[، على لولٌن8ٔٔواختلؾ فٌمن عنً هللا بموله:}َكَذِلَن لَاَل الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم ِمثَْل لَْوِلِهْم{]البمرة:  

 .(8)أحدهما : أنهم الٌهود ، وهو لول مجاهد
، (ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، وهو لول لتادة(9)ود والنصارى، "ألن الذٌن ال ٌعلمون هم العرب"والثانً : أنهم الٌه

 .(ٕٔ)والربٌع
، بؤن ما لمٌه من لومه مثل ما اللاه الرسل لبله ولذلن -ملسو هيلع هللا ىلص-لال ابن عاشور: "وفً هذا الكبلم تسلٌة للنبًء   

 ["9ٔٔبِاْلَحّكِ بَِشًٌرا َونَِذًٌرا َواَل تُْسؤَُل َعْن أَْصَحاِب اْلَجِحٌِم{ ]البمرة : أردفت هذه اآلٌة بموله : }إِنَّا أَْرَسْلنَاَن 

(ٖٔ). 
[، "أي تماثلت للوب هإالء وللوب من لبلهم فً العمى والمسوة 8ٔٔلوله تعالى:} تَشابََهْت لُلُوبُُهم{]البمرة:  

 .(ٗٔ)والعناد"
ارى فً تمردهم على هللا وللة معرفتهم بعظمته وجرأتهم على لال الطبري:أي" فاشتبهت للوب الٌهود والنص  

 .(٘ٔ)أنبٌابه ورسله ، كما اشتبهت ألوالهم التً لالوها"

                                                                                                                                                                                             
 .ٕٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٗٙ( تفسٌر السعدي:ٕ)
 .9ٕ-9ٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .ٕٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٙ٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري:٘)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 .٘٘٘-ٗ٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 7)
 .ٗ٘٘/ٕ(:ص8ٙ8ٔ(، و)8ٙ7ٔري)( انظر: تفسٌر الطب8)
 .ٗٗ٘/ٕ( تفسٌر الطبري:9)
 .ٗٗ٘/ٕ(:ص879ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٗٗ٘/ٕ(:ص87ٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .٘ٗ٘-ٗٗ٘/ٕ(:ص87ٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .89ٙ/ٔ( تفسٌر ابن عاشور: ٖٔ)
 .ٕٕٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗٔ)
 .ٙ٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري:٘ٔ)
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لال ابن كثٌر: أي : "أشبهت لُلُوب مشركً العرب للوب من تمدمهم فً الكفر والعناد والعتو ، كما لال تعالى :   
ْم ِمْن َرُسوٍل إاِل لَالُوا َساِحٌر أَْو َمْجنُوٌن* أَتََواَصْوا بِِه بَْل ُهْم لَْوٌم َطاُؼوَن { } َكَذِلَن َما أَتَى الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلهِ 

 .(ٔ) ["ٖ٘،  ٕ٘]الذارٌات : 
 .(ٕ)لال أبو السعود:" أي للوب هإالء وأولبن فً العمى والعناد وإال لما تشابهت ألاوٌلهم الباطلة" 
ب، والملب إذا استحكم فٌه الكفر والعمى ال ٌجرى على لسان صاحبه لال المراؼً:" واأللسنة ترجمان الملو 

إال ما ٌنبا بالتباعد عن اإلٌمان من معاذٌر ال تجدى ، وتعبّلت ال تفٌد، فالحك واحد ، ومخالفته هى الضبلل 
وهو واحد وإن تعددت طرله واختلفت وجوهه ، وآثاره تتشابه حٌن تصدر عن الضالٌن حتى كؤنهم 

 .(ٖ)["ٖ٘فٌما بٌنهم كما لال تعالى : }أَتََواَصْوا بِِه بَْل ُهْم لَْوٌم َطاُؼوَن{ ]الذارٌات :  متواصون به
 :(ٗ)[، وجهان8ٔٔوفً لوله تعالى:}تََشابَهْت لُلُْوبُُهْم{]البمرة:  

 .(٘)أحدهما : تشابهت للوب الٌهود لملوب النصارى ، وهذا لول مجاهد
 .(7)، والربٌع(ٙ)العرب لملوب الٌهود والنصارى ، وهذا لول لتادةوالثانً : تشابهت للوب مشركً 

 :(8)[، على وجهٌن8ٔٔواختلؾ فً تفسٌر )التشابه( فً لوله تعالى:}تََشابََهْت لُلُوبُُهْم{]البمرة:  
أحدهما: أن المكذبٌن للرسل من العرب والٌهود والنصارى وؼٌرهم تتشابه ألوالهم وأفعالهم فً التعنٌت 
وااللتراح وترن اإلٌمان، فكما أن لوم موسى كانوا أبدا فً التعنت والتراح األباطٌل، كمولهم: }لن نصبر على 

[، ولوله: }أتتخذنا هزوا{ 8ٖٔ[، ولولهم: }اجعل لنا إالها كما لهم ءالهة{ ]األعراؾ: ٔٙطعام واحد{ ]البمرة: 
، فكذلن هإالء المشركون ٌكونون أبدا فً العناد [ٖ٘ٔ[، ولولهم: }أرنا هللا جهرة{، ]النساء: 7ٙ]البمرة: 

 واللجاج وطلب الباطل.
 .(9)والثانً: أن تشابه للوبهم هو فً اتفالهم على الكفر، فجعله اشتباها. لاله الفراء

والمولٌن صحٌحٌن: إذ تشابهت للوب األولٌن، واآلخرٌن فً رد الحك، والعناد، والتعنت، والجحود؛   
سل إلى خاتمهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، بل وإلى ٌوم المٌامة، فملوب أهل الكفر، والعناد متشابهة؛ إنما من أول ما بعثت الر

ً آخر؛ لكن الكبلم على جنس االلتراح، وعدم لبولهم  ٌختلؾ األسلوب؛ لد ٌمترح هإالء شٌباً؛ وهإالء شٌبا
 .(ٓٔ)للحك

تشبٌه، وهً ألوى فٌه من حروفه وألرب ولوله}تََشابََهْت{، صٌؽة من صٌػ اللال ابن عاشور: "  
 :(ٔٔ)بالتشبٌه البلٌػ، ومن محاسن ما جاء فً ذلن لول الصابىء

 تشابه دمعً إذ جرى وُمدامتً          فِمن مثل ما فً الكؤس عٌنً تسُكب
وفً هذه اآلٌة جعلت الٌهود والنصارى مماثلٌن للمشركٌن فً هذه الممالة ألن المشركٌن أعرق فٌها   

م أشركوا مع هللا ؼٌره فلٌس ادعاإهم ولداً هلل بؤكثر من ادعابهم شركة األصنام مع هللا فً اإلالهٌة فكان إذ ه

                                                           
 .ٓٓٗ/ٔكثٌر:  ( تفسٌر ابنٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٕ)
 .ٕٕٓ/ٔ(تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .8ٓٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٗ)
 .٘٘٘/ٕ(:ص87ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 
 .ٙ٘٘-٘٘٘/ٕ(:88ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٙ٘٘/ٕ(:88ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .ٖٗٔ/ٔ. وتفسٌر فتح المدٌر: 8ٕ/ٗالرازي: . وتفسٌر 9ٕ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 8)
 .7٘/ٔ( انظر: معانً المرآن: 9)
 .8/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
.  أبو إسحاق الصابىء : هو إبراهٌم بن هبلل بن إبراهٌم بن زهرون بن حبون الحرانً 8ٔ/ٕ( البٌت ورد فً ٌٌتٌمة الدهر للثعالبً: ٔٔ)

. له من المصنفات : أخبار النحاة ، أخبار الوزراء ، أخبار أهله وولد ابنه ، التاجً فً  ه 8ٖٗتوفً سنة البؽدادي الكاتب ، من الصاببة ، 
 .7/  ٘أخبار الدولة الدٌلمٌة ، دٌوان الرسابل ، دٌوان شعره. )كشؾ الظنون 
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الٌهود والنصارى ملحمٌن بهم ألن دعوى االبن هلل طرأت علٌهم ولم تكن من أصل ملتهم وبهذا األسلوب تؤتى 
 .(ٔ)عجز على الصدر "الرجوع إلى بٌان أحوال أهل الكتابٌن الخاصة بهم وذلن من رد ال

ولرأ ابن أبً إسحاق وأبو حٌوة: }تّشابهت{، بشد الشٌن، لال أبو عمرو الدانً: وذلن ؼٌر جابز ألنه فعل  
 .(ٕ)ماض

 .(ٖ)أي لد وضحنا األدلة وألمنا البراهٌن""[، 8ٔٔ}لَْد بٌََّنَّا اآلٌاِت{]البمرة:لوله تعالى  
جعلناها كذلن فً أنفسها كما فً لولهم سبحان من صؽر البؽوض لال أبو السعود:" أي نزلناها بٌنة، بؤن  

 .(ٗ)وكبر الفٌل ال أنا بٌناها بعد أن لم تكن بٌنة"
 .(٘)لد بٌنا العبلمات التً من أجلها ؼضب هللا على الٌهود" لال الطبري:أي"  
إلى سإال آخر وزٌادة  لال الحافظ ابن كثٌر: أي: "لد وضحنا الدالالت على صدق الرسل بما ال ٌحتاج معها  

 .(ٙ)أخرى"
لال الرازي:" المراد: أن المرآن وؼٌره من المعجزات كمجًء الشجرة وكبلم الذبب، وإشباع الخلك الكثٌر من   

 .(7)الطعام الملٌل، آٌات لاهرة، ومعجزات باهرة"
 . (8)ٌدع مجاال للرٌب" لال المراؼً:" أي إننا لم نتركن ببل آٌة ، بل بٌنا للناس اآلٌات على ٌدٌن بما ال 
لال ابن عثٌمٌن:و}اآلٌات{ جمع آٌة؛ وهً العبلمة المعٌِّنة لمدلولها؛ فكل عبلمة تعٌن مدلولها تسمى آٌة؛  

 .(9) فآٌات هللا هً العبلمات الدالة علٌه"
ٌان لال أبو السعود:" وفً تعرٌؾ }اآلٌات{، وجمعها وإٌراد التبٌٌن المفصح عن كمال التوضٌح مكان اإلت 

الذي طلبوه، ما ال ٌخفى من الجزالة، والمعنى أنهم الترحوا آٌة فذة ونحن لد بٌنا اآلٌات العظام لموم ٌطلبون 
الحك والٌمٌن، وإنما لم ٌتعرض لرد لولهم }لوال ٌكلمنا هللا{، إٌذانا بؤنه من ظهور البطبلن بحٌث ال حاجة إلى 

 .(ٓٔ)الرد والجواب"
 .(ٔٔ)لموٍم ٌطلبون الحك والٌمٌن"[، أي "8ٔٔ{]البمرة:ٌُولِنُونَ لوله تعالى:}ِلمَْوٍم   
 .(ٕٔ)لال الرازي: أي: "لمن كان طالبا للٌمٌن"  
لال الحافظ ابن كثٌر: أي: " لمن أٌمن  وصدق واتبع الرسل ، وفهم ما جاإوا به عن هللا تبارن وتعالى، وأما   

ٌِْهْم َكِلَمةُ  من ختم هللا على للبه وجعل على بصره ؼشاوة فؤولبن الذٌن لال هللا تعالى فٌهم : } إِنَّ الَِّذٌَن َحمَّْت َعلَ
 .(ٖٔ)["97،  9َٙربَِّن ال ٌُْإِمنُوَن* َولَْو َجاَءتُْهْم ُكلُّ آٌٍَة َحتَّى ٌََرُوا اْلعََذاَب األِلٌَم { ]ٌونس : 

للعلم والٌمٌن ، ولن ٌكون هذا إال لمن لال المراؼً:أي" لدى طالبى الحك بالدلٌل والبرهان، ولدٌهم االستعداد  
صفت نفوسهم ، وسلموا من العناد والمكابرة اللّذٌن ٌمنعان من وصول نور الحك إلى الملوب ، ولد كان كبار 

                                                           
 .9ٓٙ/ٔ( التحرٌر والتنوٌر: ٔ)
 .ٖٕٓ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز:ٕ)
 .8ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٔتفسٌر أبً السعود: (ٗ)
 .7٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري:٘)
 .ٓٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .8ٕ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: 7)
 
 .ٕٕٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً:8)
 .ٖٕ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 9)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٓٔ)
 .8ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔٔ)
 .8ٕ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٕٔ)
 
 .ٓٓٗ/ٔكثٌر: ( تفسٌر ابن ٖٔ)
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الصحابة ٌراجعون النبً صلى ّللّا علٌه وسلم فٌما لم ٌظهر لهم دلٌله ، ألنهم طبعوا على معرفة الحك 
 . (ٔ)بالبٌنة"

 .(ٕ)ود:" أي: ٌطلبون الٌمٌن وٌولنون بالحمابك ال ٌعترٌهم شبهة وال رٌبة وهذا رد لطلبهم اآلٌة"لال أبو السع 
لال الشوكانً:" أي "ٌعترفون بالحك وٌنصفون فً المول وٌذعنون ألوامر هللا سبحانه لكونهم   

 .(ٖ)مصدلٌن له سبحانه مإمنٌن بآٌاته متبعٌن لما شرعه لهم"
 .(ٗ)الذي ال ٌخالجه شن" و)اإلٌمان(: "هو العلم  
لال السعدي:" فكل مولن، فمد عرؾ من آٌات هللا الباهرة، وبراهٌنه الظاهرة، ما حصل له به الٌمٌن، واندفع  

لال ابن عطٌة:" لما تمدم ذكر الذٌن أضلهم هللا حتى كفروا باألنبٌاء وطلبوا   .(٘)عنه كل شن ورٌب"
لهم ما ٌنفع وتموم به الحجة، لكن البٌان ولع وتحصل للمولنٌن، ما ال ٌجوز لهم أتبع ذلن بذكر الذٌن بٌن 

فلذلن خصهم بالذكر، وٌحتمل أن ٌكون المعنى لد بٌنا البٌان الذي هو خلك الهدى، فكؤن الكبلم لد هدٌنا من 
 .(ٙ)هدٌنا، والٌمٌن إذا اتصؾ به العلم خصصه وبلػ به نهاٌة الوثالة"

 الفوابد:
هل الباطل ٌجادلون بالباطل؛ ألن طلبهم اآلٌات التً ٌعٌنونها ما هو إال تعنت من فوابد اآلٌة: أن أ - ٔ

واستكبار؛ ففً اآلٌات التً جاءت بها الرسل ما ٌإمن على مثلها البشر؛ ثم إنهم لو جاءت اآلٌات على ما 
ٌإمنون * ولو  الترحوا لم ٌإمنوا إذا حمت علٌهم كلمة ربهم؛ لموله تعالى: }إن الذٌن حمت علٌهم كلمة ربن ال

 [ .97، 9ٙجاءتهم كل آٌة حتى ٌروا العذاب األلٌم{ ]ٌوسؾ: 
ٌَنمَْد للحك بالجهل؛ لموله تعالى: } ولال الذٌن ال ٌعلمون {؛ فكل إنسان ٌكابر الحك،  ومنها: وصؾ من لم - ٕ

 وٌنابذه فإنه أجهل الناس.
ع؛ لموله تعالى: } لوال ٌكلمنا هللا  فهم ومنها: أن المشركٌن ٌمرون بؤن هللا ٌتكلم بحرؾ، وصوت مسمو - ٖ

 خٌر فً هذا ممن ٌدعون أن كبلم هللا هو المعنى المابم فً نفسه.
ومنها: أنه ما من رسول إال وله آٌة؛ ألن لولهم: } أو تؤتٌنا آٌة { هذا مدَّعى ؼٌرهم؛ إذ إن من لم ٌؤت بآٌة  - ٗ

رسول هللا؛ آمنوا بً وإال لتلتكم، واستحللت نساءكم،  أنا»ال ٌبلم من لم ٌصدله؛ مثبلً إذا جاء رجل ٌمول: 
فبل نطٌعه؛ ولو أننا أنكرناه لكنا ؼٌر ملومٌن؛ لكن الرسل تؤتً باآلٌات؛ ما من رسول إال وأعطاه « وأموالكم

 هللا تعالى من اآلٌات ما ٌإمن على مثلها البشر؛ فاهلل تعالى ال ٌرسل الرسل، وٌتركهم بدون تؤٌٌد.
بد اآلٌة: أن ألوال أهل الباطل تتشابه؛ لموله تعالى: } كذلن لال الذٌن من لبلهم مثل لولهم  ولوله ومن فوا - ٘

تعالى: }كذلن ما أتى الذٌن من لبلهم من رسول إال لالوا ساحر أو مجنون * أتواصوا به بل هم لوم طاؼون{ 
مشركون رسالة الرسول صلى هللا علٌه [ ؛ وأنت لو تؤملت الدعاوى الباطلة التً رد بها الٖ٘، ٕ٘]الذارٌات: 

وسلم من زمنه إلى الٌوم لوجدت أنها متشابهة، كما لال تعالى: }وإذا رأوهم لالوا إن هإالء لضالون{ 
[ ؛ والٌوم ٌمولون للمتمسكٌن بالمرآن، والسنة هإالء رجعٌون؛ هإالء دراوٌش ال ٌعرفون ٕٖ]المطففٌن: 

 شٌباً.

                                                           
 .ٕٕٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٕ)
 .ٖٗٔ/ٔ( انظر: فتح المدٌر: ٖ)
 .ٖٕ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .ٗٙ( تفسٌر السعدي:٘)
 .ٖٕٓ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٙ)
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وال تابعة لما فً الملوب؛ لموله تعالى: } كذلن لال الذٌن من لبلهم مثل لولهم ومن فوابد اآلٌة: أن األل - ٙ
أال وإن فً الجسد مضؽة إذا »تشابهت للوبهم {؛ فلتشابه الملوب تشابهت األلوال؛ وٌإٌد هذا لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(ٔ)«صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ أال وهً الملب
 ومنها: تشابه للوب الكفار؛ لموله تعالى: } تشابهت للوبهم {. -7
ومنها: تسلٌة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن اإلنسان المصاب إذا رأى أن ؼٌره أصٌب فإنه ٌتسلى بذلن، وتخؾ علٌه  -8

؛ فاهلل تعالى [ 9ٖالمصٌبة، كما لال تعالى: }ولن ٌنفعكم الٌوم إذ ظلمتم أنكم فً العذاب مشتركون{ ]الزخرؾ: 
 ٌسلً رسوله )ملسو هيلع هللا ىلص( بؤن هذا المول الذي لٌل له لد لٌل لمن لبله.

 ومنها: إبطال دعوى لولهم: } أو تؤتٌنا آٌة { فً لوله تعالى: } لد بٌنا اآلٌات {. - 9
نون {؛ وأما ؼٌر ومنها: أنه ال ٌنتفع باآلٌات إال المولنون؛ لموله تعالى: } لد بٌنا اآلٌات لموم ٌول - ٓٔ

 المولنٌن فبل تتبٌن لهم اآلٌات لما فً للوبهم من الرٌب والشن.
ومنها: أن المولن لد ٌتبٌن له من اآلٌات ما لم ٌتبٌن لؽٌره؛ وٌإٌده لوله تعالى: }والذٌن اهتدوا زادهم  - ٔٔ

 [ .7ٔهًدى وآتاهم تمواهم{ ]دمحم: 
 شرعٌة، وآٌات كونٌة:ومنها: أن اآلٌات تنمسم إلى لسمٌن: آٌات  - ٕٔ

 فاآلٌات الشرعٌة: ما جاءت به الرسل من الوحً.
والمسم الثانً آٌات كونٌة: وهً مخلولات هللا الدالة علٌه، وعلى ما تمتضٌه أسماإه، وصفاته، كالشمس، 

 والممر، والنجوم، والجبال، وؼٌرها: وفً كل شًء له آٌة تدل على أنه واحد.
ٌمٌن؛ ألن من آٌات هللا هذا الوحً الذي جاء به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ فكلما ازداد ٌمٌنن تبٌن ومنها: زٌادة العلم بال - ٖٔ

لن من آٌات هللا ما لم ٌتبٌن لؽٌرن، فٌزداد علمن؛ فبالٌمٌن ٌزداد العلم؛ لال تعالى: }وٌزداد الذٌن آمنوا إٌماناً{ 
 ثر علماً؛ وكلما ازداد علمه ازداد ٌمٌنه؛ فهما متبلزمان.[ ؛ فكلما كان اإلنسان ألوى ٌمٌناً كان أكٖٔ]المدثر: 

 المرآن
 [1ٔٔ({ ]البمرة : 1ٔٔ}إِنها أَْرَسْلنَاَن بِاْلَحّكِ بَِشًٌرا َونَِذًٌرا َوََّل تُْسأَُل َعْن أَْصَحاِب اْلَجِحٌِم )

 التفسٌر:
فبلِّؽه للناس مع تبشٌر المإمنٌن بخٌري بالدٌن الحك المإٌد بالحجج والمعجزات،  -أٌها الرسول-إنا أرسلنان 

مسبوال عن كفر َمن كفر  -بعد الببلغ-الدنٌا واآلخرة، وتخوٌؾ المعاندٌن بما ٌنتظرهم من عذاب هللا، ولست 
 بن؛ فإنهم ٌدخلون النار ٌوم المٌامة، وال ٌخرجون منها.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:
ملسو هيلع هللا ىلص : لٌت شعري ما فعل أبواي ؟ فنزلت : }وال تَسؤْل عن أصحاب أحدهما: لال دمحم بن كعب:"لال رسول هللا 

 . (ٔ)الجحٌم{"
 .(ٕ)لال الواحدي:" وهذا على لراءة من لرأ: }وال تَسؤْل عن أصحاب الجحٌم{ جزما" 
، مثل ذلن. وهً رواٌات (٘)، وداود بن أبً عاصم(ٗ)، ودمحم بن كعب المرظً(ٖ)وروي عن ابن عباس 

 .(ٙ)فة اإلسنادضعٌ

                                                           
، كتاب المسالاة، باب 9٘٘، وأخرجه مسلم صٕ٘: فضل من استبرأ لدٌنه، حدٌث رلم 9ٖ، كتاب اإلٌمان، باب ٙأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .99٘ٔ[ 7ٓٔ] 9ٗٓٗ: أخذ الحبلل وترن الحرام، حدٌث رلم ٕ
 . حدٌث مرسل التموم به حجة. واسناده ضعٌؾ.8٘٘/ٕ(:ص87٘ٔ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .ٓٗ( أسباب النزول:ٕ)
(مما أخرجه عبد الؽنً بن سعٌد الثمفً فً "تفسٌره" عن ابن عباس رضً هللا عنهما، ومعظم رواٌاته عنه ضعٌفة )ممدمة العجاب البن ٖ)

 . وٌشهد لها.9ٖٙ/ٔحجر( وهذه الرواٌة ضعفها الحافظ ابن حجر العجاب: 
 .8٘٘/ٕ(:ص87ٙٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .9٘٘/ٕ(:ص877ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٓٗ-9ٖ، وأسباب النزول للواحدي: 7ٕٔ/ٔ، والدر المنثور: 7ٕٖ-8ٙٗ/ٔ، والعجاب: 8ٕٙ/ٕ(:ص8ٖٗٔ(انظر: التمرٌب، ابن حجر)ٙ)
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 .(ٔ)ولد استبعد الفخر الرازي صحة هذا السبب 
لال: "لو أنزل هللا بؤسه بالٌهود آلمنوا" فؤنزل هللا تعالى:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الثانً: لال الواحدي:" لال مماتل: إن النبً 

 .(ٕ)}وال تسؤل عن أصحاب الجحٌم{"
{]البمرة:لوله تعالى:} إِنَّا أَْرَسْلنَاَن    .(ٖ)[، أي: إنا"أرسلنان ٌا دمحم بالشرٌعة النٌّرة والدٌن الموٌم"9ٔٔبِاْلَحّكِ
 .(ٗ)لال الطبري: أي: "إنا أرسلنان ٌا دمحم باإلسبلم الذي ال ألبل من أحد ؼٌره من األدٌان ، وهو الحك" 
 [، على أربعة أوجه:9ٔٔ{]البمرة:واختلفوا فً تفسٌر)الحك( فً لوله تعالى:} إِنَّا أَْرَسْلنَاَن بِاْلَحكِّ  

أحدها: أي" إنا أرسلنان ٌا دمحم بالصدق، من لولهم فبلن محك فً دعواه إذا كان صادلا، ودلٌله لوله تعالى: 
 .(٘)[، أي صدق. لاله الثعلبًٖ٘}َوٌَْستَْنبِبُونََن أََحكٌّ ُهَو{ ]ٌونس : 

. لال الثعلبً:  "دلٌله لوله تعالى: }َوَما (ٙ)ن بالحك"والثانً: أن"معناه: لن نرسلن عبثا بؽٌر شًء، بل أرسلنا
{ ]الحجر :  ٌْنَُهَما إاِلَّ بِاْلَحّكِ  .(7)[، وهو ضد الباطل"8َ٘خلَْمنَا السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ

ا َجاَءُهمْ  ،(8)والثالث: بالمرآن، لاله ابن عباس  [.٘{ ]ق : ودلٌله لوله تعالى: }بَْل َكذَّبُوا بِاْلَحّكِ لَمَّ
، ودلٌله لوله عز وجل: }َولُْل َجاَء اْلَحكُّ َوَزَهَك اْلبَاِطُل إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن (9)والرابع: باإلسبلم. لاله ابن كٌسان

[ للمصاحبة، أو المبلبسة؛ ٌعنً 9ٔٔ{ ]البمرة:بِاْلَحكِّ }و)الباء( فً لوله تعالى  [.8َٔزُهولًا{ ]اإلسراء : 
 ً بالحك؛ أو أن المعنى: حامبلً الحك فً هذه الرسالة؛ واآلٌة تحتمل المعنٌٌن؛ أحدهما: أن أرسلنان متلبسا

إرسالن حك؛ والثانً: أن ما أرسلت به حك؛ والمعنٌان كبلهما صحٌح؛ فتحمل اآلٌة علٌهما؛ فالرسول صلى 
أرسل به فهو حك؛ وعلى هذا فالباء هللا علٌه وسلم رسالته حك؛ وعلٌه فالباء للمبلبسة؛ والرسول ملسو هيلع هللا ىلص ما 

للمصاحبة، ٌعنً أن رسالتن مصحوبة بالحك؛ ألن ما جبت به حك؛ والحك هو الثابت المستمر؛ وهو ضد 
 .(ٓٔ)الباطل؛ والحك بالنسبة لؤلخبار الصدق؛ وبالنسبة لؤلحكام العدل

لحكُّ من أسماء هللا تعالى لال وأصل )الحك( : الصدق الواجب، ثم ٌسمى كلُّ ثابت موجود ؼٌر باطل: حمًا، وا 
َّبََع اْلَحكُّ أَْهَواَءُهْم{ ]المإمنون:  ٌَْن لَْوِمنَا 7ٔهللا تعالى: }َولَِو ات ٌْنَنَا َوبَ : العدل فً لوله. }َربَّنَا اْفتَْح بَ [، والحكُّ

{ ]األعراؾ:  ٌِْه اْلحَ 89بِاْلَحّكِ {]البمرة: [، والحك: الدٌَّن فً لوله: }َوْلٌُْمِلِل الَِّذي َعلَ  .(ٔٔ)[8ٕٕكُّ
{]البمرة:    :(ٕٔ)[، وجوه9ٔٔوفً لوله تعالى:}بِاْلَحّكِ

 أحدها: أنه متعلك باإلرسال، أي أرسلنان إرساال بالحك.
 وثانٌها: أنه متعلك بالبشٌر والنذٌر أي أنت مبشر بالحك ومنذر به.

حال كونه بشٌرا لمن أطاع هللا بالثواب وثالثها: أن ٌكون المراد من الحك الدٌن والمرآن، أي أرسلنان بالمرآن 
 ونذٌرا لمن كفر بالعماب.

لال الرازي: "واألولى أن ٌكون البشٌر والنذٌر صفة للرسول ملسو هيلع هللا ىلص فكؤنه تعالى لال: إنا أرسلنان ٌا دمحم    
 .(ٖٔ)بالحك لتكون مبشرا لمن اتبعن واهتدى بدٌنن ومنذرا لمن كفر بن وضل عن دٌنن"

                                                           
 .9ٖٙ/ٔ، والعجاب: 9ٕ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 . ولم اجده فً تفسٌر مماتل.ٓٗ( أسباب النزول: ٕ)
 .8ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .7٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري:ٗ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:٘)
 .ٕ٘ٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:7)
 .ٕ٘ٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:8)
 .ٕ٘ٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:9)
 .ٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 .9ٗٓ/ٕواللسان)حك(:ص، ٕٖٔ، والمفردات: 88ٓ-877/ٔ، وتهذٌب اللؽة: 7ٕٙ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٔٔ)
 .9ٕ/ٗ( انظر: تفسٌر الرازي: ٕٔ)
 .9ٕ/ٗ( انظر: تفسٌر الرازي: ٖٔ)
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ً للمإمنٌن بجنات النعٌم، ونذٌراً للكافرٌن من عذاب 9ٔٔتعالى:} بَِشًٌرا َونَِذًٌرا{]البمرة: لوله  [، أي: " بشٌرا
 .(ٔ)الجحٌم"

بالنصر فً الدنٌا ، والظفر  -لال الطبري: أي:"مبشرا من اتبعن فؤطاعن، ولبل منن ما دعوته إلٌه من الحك  
 -ومنذرا من عصان فخالفن ، ورد علٌن ما دعوته إلٌه من الحك  بالثواب فً اآلخرة ، والنعٌم الممٌم فٌها ،

 .(ٕ)بالخزي فً الدنٌا ، والذل فٌها ، والعذاب المهٌن فً اآلخرة"
لال السعدي:" }بَِشًٌرا{:أي لمن أطاعن بالسعادة الدنٌوٌة واألخروٌة،}نَِذًٌرا{ لمن عصان بالشماوة والهبلن  

 .(ٖ)الدنٌوي واألخروي"
الزمخشري:" ألن تبشر وتنذر ال لتجبر على اإلٌمان ، وهذه تسلٌة لرسول ّللاَّ صلى ّللاَّ علٌه وسلم لال  

 .(ٗ)وتسرٌة عنه ، ألنه كان ٌؽتم وٌضٌك صدره إلصرارهم وتصمٌمهم على الكفر"
بعذاب و)البشٌر(: "من البشارة؛ وهً اإلخبار بما ٌسر؛ ولد تمع فٌما ٌسوء، كموله تعالى: }فبشرهم   

 .(٘) ["ٕٔألٌم{ ]آل عمران: 
 .(ٙ)و)النذٌر(: "من اإلنذار؛ وهو اإلعبلم بالمكروه؛ أي بما ٌخاؾ منه"  
لال ابن عثٌمٌن: "والرسول ملسو هيلع هللا ىلص ال شن أنه مبشر بما ٌسر، وهو الجنة ؛ ومنذر بما ٌخاؾ منه، وهو   

ن ما جاء به أمر، ونهً؛ والمناسب لؤلمر: البشارة؛ وللنهً: النار.. فجمع هللا له بٌن كونه مبشراً، ومنذراً؛ أل
اإلنذار؛ فعلٌه تكون رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص جامعة بٌن البشرى، وبٌن اإلنذار؛ واألمر، والنهً؛ إذاً فالرسول مبشر 

أن لهم ناراً كلما نضجت للمتمٌن الذٌن ٌعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثٌن فٌه أبداً؛ ومنذر للكافرٌن 
 .(7)جلودهم بدلوا جلوداً ؼٌرها لٌذولوا العذاب

[، " أي أنت لست مسبوالً عمن لم ٌإمن منهم، بعد 9ٔٔلوله تعالى:}َواَل تُْسؤَُل َعْن أَْصَحاِب اْلَجِحٌِم{]البمرة: 
 .(8)أن بذلت الجهد فً دعوتهم"

 .(9)لال البٌضاوي:" ما لهم لم ٌإمنوا بعد أن بلؽت" 
ٌْنَا   ٌَْن اْلببَلُغ َوَعلَ لال الزمخشري:" ما لهم لم ٌإمنوا بعد أن بلؽت وبلؽت جهدن فً دعوتهم ، كموله:}فَإِنَّما َعلَ

 .(ٓٔ)["ٓٗاْلِحساُب{]الرعد:
لال الطبري:أي" فلٌس علٌن من أعمال من كفر بن بعد إببلؼن إٌاه رسالتً تبعة، وال أنت مسبول عما فعل  

 .(ٔٔ)بعد ذلن"
 .(ٕٔ)ل السعدي:" أي: لست مسبوال عنهم، إنما علٌن الببلغ، وعلٌنا الحساب"لا 
 .(ٖٔ)لال ابن عثٌمٌن:" أي ال ٌسؤلن هللا عنهم؛ ألنن بلَّؽت؛ والحساب على هللا" 
لال الواحدي:" أي: لست بمسإوٍل عنهم، ولٌس علٌن من شؤنهم ُعهدة وال تبعة، فبل تحزن علٌهم، كما لال:  

ٌْنَا اْلِحَساُب{]الرعد: }فَإِنََّما  ٌَْن اْلببََلُغ َوَعلَ  .(ٔ)["َٓٗعلَ
                                                           

 .8ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .8٘٘-7٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .ٗٙ( تفسٌر السعدي:ٖ)
 .8ٕٔ/ٔ( الكشاؾ: ٗ)
 .ٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .ٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .ٔٔ/ٕابن عثٌمٌن: ( انظر: تفسٌر 7)
 .8ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 8)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 9)
 .8ٕٔ/ٔ( الكشاؾ: ٓٔ)
 .9٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري:ٔٔ)
 .ٗٙ( تفسٌر السعدي:ٕٔ)
 . 8ٕ-7ٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
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، أي:  النار العظٌمة؛ وهً لها (ٕ)و)أصحاب( جمع صاحب؛ وهو المبلزم؛ و)الجحٌم( من أسماء النار  
أسماء كثٌرة منها: النار، والسعٌر، وجهنم، والجحٌم؛ كل ذلن الختبلؾ أوصافها؛ وإال فهً واحدة، وأصل 

 .(ٖ)ما اشتد لهبه)الجحٌم(: 
لال اإلمام الطبري: " فـ)الجحٌم(، هً النار بعٌنها إذا شبت ولودها ، ومنه لول أمٌة بن أبً    

 : (ٗ)الصلت
 (٘)إذا شبت جهنم ثم دارت             وأَْعَرض عن لوابسها الجحٌم"

 .(ٙ)لال الثعلبً:" الجحٌم: وهو الجحم والجحمة: معظم النار" 
والجحٌم عند العرب: النار المستحكمة المتلظٌة، ٌمال: َجَحَمِت الناُر تَْجَحُم، بفتح العٌن فٌهما، لال الواحدي:"  

[، أراد: النار 97ُجحوًما فهً جاحم وجحٌم، لال هللا تعالى فً لصة إبراهٌم: }فَؤَْلمُوهُ فًِ اْلَجِحٌِم{ ]الصافات: 
 :(7)احم، تشبًٌها بالنار العظٌمة، لالالشدٌدة التؤجج. وٌمال لشده المتل فً معركة الحرب: ج

 حتى إذا ذاق منها جاِحًما بَرَدا
 :(8)والَجْحم والَجْحَمة: تولُّد النار، ومنه لوله

َرِم"  .(9)نحن َحبسنا بنً َجِدٌلةَ فً      ناٍر من الحرب َجْحمِة الضَّ
 :(ٓٔ) [، لراءتان9ٔٔاْلَجِحٌِم{]البمرة:وفً لوله تعالى:}َواَل تُْسؤَُل َعْن أَْصَحاِب   

 إحداهما: }َوال تُْسؤَُل{، برفع التاء والبلم على الخبر، على أن )ال( نافٌة، وهً لرأة الجمهور.
 .(ٔٔ)واختار أبو عبٌد هذه المراءة، فمال: "ألنه لو أراد النهً لكانت الفاء أحسن من الواو  
 :(ٕٔ)وعلى هذه المراءة، ففً التفسٌر وجوه   

أحدها: أن مصٌرهم إلى الجحٌم فمعصٌتهم ال تضرن ولست بمسإول عن ذلن، أي : ال نسؤلن عن كفر من 
ٌْنَا اْلِحَساُب { ]الرعد :  ٌَْن اْلببَلُغ َوَعلَ ٌر* لَْسَت ٓٗكفر بن ، } فَإِنََّما َعلَ ْر إِنََّما أَْنَت ُمَذّكِ [ وكموله تعالى : } فََذّكِ

ٌِْطٍر { ٌِْهْم بِمَص ٌِْهْم بَِجبَّاٍر  ٕٕ،  ٕٔاآلٌة ] الؽاشٌة :  َعلَ [ وكموله تعالى : } نَْحُن أَْعلَُم بَِما ٌَمُولُوَن َوَما أَْنَت َعلَ
ْر بِاْلمُْرآِن َمْن ٌََخاُؾ َوِعٌِد { ] ق :  [، وأشباه ٗ٘[ ولوله: }علٌه ما حمل وعلٌكم ما حملتم{ ]النور:  ٘ٗفََذّكِ

 .(ٖٔ)ذلن من اآلٌات
نن هاد ولٌس لن من األمر شًء، فبل تؤسؾ وال تؽتم لكفرهم ومصٌرهم إلى العذاب ونظٌره لوله: والثانً: أ

 [.8}فبل تذهب نفسن علٌهم حسرات{ ]فاطر: 

                                                                                                                                                                                             
 .8ٕٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
، جامع البٌان للطبري: 9ٗ/ٙٔ، تاج العروس للزبٌدي: 88ٖٔ/٘، الصحاح للجوهري: ٖ٘٘/ٔ( انظر: لسان العرب البن منظور: ٕ)

، الجنة والنار لؤلشمر: 9ٔ/ٕ، وللنار أسماء عدٌدة منها: لظى والحطمة والسعٌر وجهنم وسمر والهاوٌة، انظر: التذكرة للمرطبً: ٕٙ٘/ٕ
ٕٙ . 

، المفردات ٕٓٓ/ٔ، الوسٌط للواحدي: ٕٔٔ/ٔمن الجحمة وهً شدة تؤجج النار، انظر: الزاهر البن األنباري:  ( وذلن ألن الجحٌمٖ)
 . 7ٖٔ/ٔ، روح المعانً لؤللوسً: ٖٙ٘/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٖٗٗ/ٔ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 88للراؼب: 

 الصواب.، ورواٌته : " ثم فارت " ، وكؤنها هً  ٖ٘(دٌوانه : ٗ)
 .ٕٙ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٕٙٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .8ٖٕ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٖ٘٘/ ٔ، عن اللٌث، ولم ٌنسبه، وكذا فً اللسان: ٘ٗ٘/ ٔ( البٌت ذكره فً تهذٌب اللؽة:7)
 .ٙٗ/ٔ( دٌوان الحماسة:8)
 .ٖ٘٘/ٔ، واللسان:9٘، وانظر: المفردات: 8ٖٕ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 9)
 .9ٙٔ، والسبعة فً المراءات: 9ٕٓ/ٕانظر: الحجة للمراء السبعة: ( ٓٔ)
 دون نسبة. 7ٕٔ/ ٕ، ونمله أبو علً الفارسً فً "الحجة" 8ٕٕ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔٔ)
 .9ٕ-8ٕ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕٔ)
 .ٔٓٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٖٔ)



ٔ77 
 

الثالث: ال تنظر إلى المطٌع والعاصً فً الولت، فإن الحال لد ٌتؽٌر فهو ؼٌب فبل تسؤل عنه، وفً اآلٌة 
 ره وال ٌإاخذ بما اجترمه سواه سواء كان لرٌبا أو كان بعٌدا.داللة على أن أحدا ال ٌسؤل عن ذنب ؼٌ

 المراءة الثانٌة:}وال تَسؤْل{، بالجزم وفتح التاء على أن)ال( ناهٌة، وهً لراءة نافع.
 :(ٔ)وفً هذه المراءة وجهان  
إلى  أحدهما : أنه نهى عن السإال عمن عصى وكفر من األحٌاء ، ألنه لد ٌتؽٌر حاله فٌنتمل عن الكفر 

 اإلٌمان ، وعن المعصٌة إلى الطاعة.
والثانً : وهو األظهر ، أنه نهى عن السإال عمن مات على كفره ومعصٌته ، تعظٌما لحاله وتؽلٌظا لشؤنه ، 

 وهذا كما ٌمال : ال تسؤل عن فبلن! أي لد بلػ فوق ما تحسب. 
، (ٕ)سبل{، ولراءة أبّى :}وما تسبل{"لال الزمخشري:" وتعضد المراءة األولى، لراءة عبد ّللاَّ : }ولن ت 

 .(ٖ) ومعناهما موافك لمراءة الجمهور، نفى أن ٌكون مسإوال عنهم
والراجح: من لرأ بالرفع ، على الخبر}َوال تُْسؤَُل{، "ألن هللا جل ثناإه لص لصص ألوام من الٌهود   

لال لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص : }إنا أرسلنان{ ٌا  والنصارى ، وذكر ضبللتهم ، وكفرهم باهلل ، وجراءتهم على أنبٌابه ، ثم
دمحم}بالحك بشٌرا{، من آمن بن واتبعن ممن لصصت علٌن أنباءه ومن لم ألصص علٌن أنباءه ، }ونذٌرا{ من 

بعد إببلؼن إٌاه رسالتً تبعة ، وال أنت  -كفر بن وخالفن ، فبلػ رسالتً ، فلٌس علٌن من أعمال من كفر بن 
 .(ٗ)بعد ذلن" مسبول عما فعل

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: الرد على هإالء الذٌن لالوا: } لوال ٌكلمنا هللا... {؛ لموله تعالى: } إنا أرسلنان بالحك {. - ٔ
 ومنها: ثبوت رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص؛ لموله تعالى: } إنا أرسلنان {. -ٕ
 ؛ ولٌس برب؛ ألن الرسول ال ٌمكن أن ٌكون له ممام المرِسل.ومنها: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص رسول صادق -ٖ
ومنها: أن رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص متضمنة ألمر، ونهً، وتبشٌر، وإنذار؛ لموله تعالى: } بشٌراً ونذٌراً {؛ والحكمة  -ٗ

أو بالعكس؛ فلو  من ذلن ظاهرة؛ وذلن ألن اإلنسان لد ٌهون علٌه فعل األوامر، وٌشك علٌه ترن المنهٌات؛
كانت الشرٌعة كلها أوامر ما تبٌن االبتبلء فً كّؾ اإلنسان نفسه عن المحارم، ولو كانت كلها نواهً ما تبٌن 
ابتبلء اإلنسان بحمل نفسه على األوامر؛ فكان االبتبلء باألمر، والنهً ؼاٌة الحكمة؛ فالشٌخ الكبٌر ٌهون علٌه 

زنى أشد من عموبة الشاب؛ المهم أن االبتبلء ال ٌتم إال بتنوٌع ترن الزنى؛ ولذلن كانت عموبته على ال
التكلٌؾ؛ فمثبلً الصبلة تكلٌؾ بدنً؛ والزكاة بذل للمحبوب؛ والصٌام ترن محبوب؛ والحج تكلٌؾ بدنً، 

 ومالً.
عن  ومن فوابد اآلٌة: أن وظٌفة الرسل اإلببلغ؛ ولٌسوا مكلفٌن بعمل الناس؛ لموله تعالى: } وال تُسؤل - ٘

 أصحاب الجحٌم {.
؛ لموله تعالى: -والعٌاذ باهلل  -وعلى المراءة الثانٌة نستفٌد فابدة ثانٌة ؛ وهً شدة عذاب أصحاب الجحٌم  -ٙ

 } وال تَسؤل عن أصحاب الجحٌم {.
 المرآن

                                                           
 .8ٕٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 9ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر المطربً:ٔ)
، ٙٔ، ومختصر فً شواذ المرآن البن خالوٌة: ٕٙٙ/ ٔ، وتفسٌر الثعلبً:ٕٔٔ، و المراءتان فً :الحجة البن زنجلة: 8ٕٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕ)

 .8ٙٗ/ ٔوالمحرر الوجٌز:
وٌكون فً . ولال سعٌد األخفش : )وال تَسؤُل( بفتح التاء وضم البلم، 9ٖ-9ٕ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٕٙٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٖ)

موضع الحال عطفا على "بشٌرا ونذٌرا". والمعنى : إنا أرسلنان بالحك بشٌرا ونذٌرا ؼٌر سابل عنهم، ألن علم هللا بكفرهم بعد إنذارهم 
ٌؽنً عن سإاله عنهم. هذا معنى ؼٌر سابل. ومعنى ؼٌر مسإول ال ٌكون مإاخذا بكفر من كفر بعد التبشٌر واإلنذار.]انظر: تفسٌر 

 [.9ٕ/ٕ: المرطبً
 .ٓٙ٘-9٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
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هبَِع ِملهتَُهْم لُْل إِنه  ِ ُهَو اْلُهَدى َولَئِِن اتهبَْعَت أَْهَواَءُهْم بَْعَد }َولَْن تَْرَضى َعْنَن اْلٌَُهوُد َوََّل النهَصاَرى َحتهى تَت ُهَدى َّللاه
ٍ َوََّل نَِصٌٍر ) ًّ ِ ِمْن َوِل  [ٕٓٔ({ ]البمرة : ٕٓٔالهِذي َجاَءَن ِمَن اْلِعْلِم َما لََن ِمَن َّللاه

 التفسٌر:
م. لل لهم: إن دٌن الٌهود وال النصارى إال إذا تركت دٌنن واتبعَت دٌنه -أٌها الرسول-ولن ترضى عنن 

 ٍ ًّ اإلسبلم هو الدٌن الصحٌح. ولبن اتبعت أهواء هإالء بعد الذي جاءن من الوحً ما لن عند هللا ِمن ول
 ٌنفعن، وال نصٌر ٌنصرن. هذا موجه إلى األّمة عامة وإن كان خطابًا للنبً ملسو هيلع هللا ىلص.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:  
الهدنة وٌطمعون أنهم إذا هادنهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -المفسرون: إنهم كانوا ٌسؤلون النبً أحدها: لال الواحدي: "لال 

 .(ٔ)وأمهلهم اتبعوه ووافموه فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة"
الثانً: ولال ابن عباس: "هذا فً المبلة وذلن أن ٌهود المدٌنة ونصارى نجران كانوا ٌرجون أن ٌصلً النبً 

إلى لبلتهم فلما صرؾ هللا المبلة إلى الكعبة شك ذلن علٌهم، فٌبسوا منه أن ٌوافمهم على دٌنهم، فؤنزل  - ملسو هيلع هللا ىلص -
 .(ٕ)هللا تعالى هذه اآلٌة"

والثالث: ولال مماتل:" كان الٌهود من أهل المدٌنة والنصارى من أهل نجران دعوا النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى دٌنهم 
 .(ٖ)الهدى فنزلت"وزعموا أنهم على 

والرابع: ولال ابن عطٌة:" روي أن سبب هذه اآلٌة أن الٌهود والنصارى طلبوا من رسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم الهدنة، ووعدوه أن ٌتبعوه بعد مدة خداعا منهم، فؤعلمه هللا تعالى أن إعطاء الهدنة ال ٌنفع عندهم، 

 .(ٗ)وأطلعه على سر خداعهم"
َّبَِع ِملَّتَُهْم{]البمرة:لوله تعالى:} وَ   [، " أي لن ترضى عنن ٕٓٔلَْن تَْرَضى َعْنَن اْلٌَُهوُد َوال النََّصاَرى َحتَّى تَت

 . (٘)حتى تترن اإِلسبلم لمنٌر وتتبع دٌنهم األعوج"« الٌهود والنصارى»الطابفتان 
فدع طلب ما ٌرضٌهم وٌوافمهم،  لال الطبري:أي " ولٌست الٌهود ، ٌا دمحم ، وال النصارى براضٌة عنن أبدا ، 

 .(ٙ)وألبل على طلب رضا هللا فً دعابهم إلى ما بعثن هللا به من الحك"
لال الزجاج:" أَعلم ّللاَّ عزَّ وجلَّ أَنهم لن ٌرضوا عنه حتى ٌتبع ملتهم، فنهاه ّللاَّ ووعظه فً الركون إِلى شًٍء  

 .(7)مما ٌدعون إِلٌه"
 .(8)أنهم لن ٌرضوا عنه حتى ٌتبع ملتهم ، وأمره بجهادهم"لال المرطبً:" فؤعلمه هللا   
لال الواحدي:" أخبر أنه ال ٌرضٌهم إال ما ٌستحٌل وجوده، وما ال سبٌل إلٌه؛ ألن الٌهود ال ترضى عنه إال  

 .(9)بالتهود، والنصارى إال بالتنصر، وٌستحٌل الجمع بٌنهما، فإذا استحال إرضاإهم فهم ال ٌرَضْوَن عنه أبًدا"

                                                           
 .7ٖٖ/ٔ، والعجاب: ٓٗ( أسباب النزول: ٔ)
:" أخرج الثعلبً عن ابن عباس". 8ٕ، وفً اللباب: :7ٕٕ/ ٔ، لال السٌوطً فً "الدر:7ٖٖ/ٔ، والعجاب: ٓٗ( أسباب النول للواحدي: ٕ)

 وذكره.
 
. ولفظه:" وذلن أنهم]أي الٌهود من أهل المدٌنة والنصارا من 8ٖٔ/ٔمماتل: ، ]وفً النمل تصرؾ[، وانظر: تفسٌر ٖٖٙ/ٔ( العجاب: ٖ)

لل لهم: إن هدى هللا ٌعنً اإلسبلم هو الهدى ثم حذر  -عز وجل -إلى دٌنهم وزعموا أنهم على الهدى فؤنزل هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -أهل نجران[ دعوا النبً
أهواءهم ٌعنً أهل الكتاب على دٌنهم بعد الذي جاءن من العلم وعلم البٌان ما لن من هللا من ولً ٌعنى من فمال: ولبن اتبعت  -ملسو هيلع هللا ىلص -نبٌه

 لرٌب فٌنفعن وال نصٌر".
 . ولٌس لما ذكر هنا سند ٌمكن االعتماد علٌه.ٕٗٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .8ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .ٕٙ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٖٕٓ/ٔ( معانً المرآن: 7)
 . 9ٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 8)
 .8ٕٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 9)
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لال السعدي:" ٌخبر تعالى رسوله، أنه ال ٌرضى منه الٌهود وال النصارى، إال باتباعه دٌنهم، ألنهم دعاة إلى  
 .(ٔ)الدٌن الذي هم علٌه، وٌزعمون أنه الهدى"

لال النسفً: "كؤنهم لالوا لن نرضى عنن وإن أبلؽت فً طلب رضانا حتى تتبع ملتنا إلناطاً منهم لرسول هللا  
 .(ٕ)فً اإلسبلم ، فذكر هللا عز وجل كبلمهم" عن دخولهم

لال أبو السعود:" بٌان لكمال شدة شكٌمة هاتٌن الطابفتٌن خاصة إثر بٌان ما ٌعمهما والمشركٌن من اإلصرار  
على ما هم علٌه إلى الموت، وإٌراد }ال{ النافٌة بٌن المعطوفٌن لتؤكٌد النفً لما مر من أن تصلب الٌهود فً 

عظابم أشد من النصارى، واإلشعار بؤن رضى كل منهما مباٌن لرضى األخرى أي لن ترضى أمثال هذه ال
عنن الٌهود ولو خلٌتهم وشؤنهم حتى تتبع ملتهم وال النصارى ولو تركتم ودٌنهم حتى تتبع ملتهم، فؤوجز النظم 

 ؼاٌة وراءه، فإنهم حٌث لم ٌرضوا عنه ثمة بظهور المراد وفٌه من المبالؽة فً إلناطه ملسو هيلع هللا ىلص من إسبلمهم ما ال
علٌه السبلم ولو خبلهم ٌفعلون ما ٌفعلون، بل أملوا منه ملسو هيلع هللا ىلص ماال ٌكاد ٌدخل تحت اإلمكان من اتباعه علٌه 
السبلم لملتهم، فكٌؾ ٌتوهم اتباعهم لملته علٌه السبلم وهذه حالتهم فً أنفسهم وممالتهم فٌما بٌنهم، وأما أنهم 
أظهروها للنبً ملسو هيلع هللا ىلص وشافهوه بذلن ولالوا لن نرضى عنن وإن بالؽت فً طلب رضانا، حتى تتبع ملتنا كما لٌل 

 .(ٖ)فبل ٌساعده النظم الكرٌم، بل فٌه ما ٌدل على خبلفه فإن لوله عز وجل"
وٌوردونه من لال أبو حٌان: "أي لٌس ؼرضهم ومبلػ الرضا منهم ما ٌمترحونه علٌن من اآلٌات   

التعنتات فإنن لو جبتهم بكل ما ٌمترحون وأوجبتهم عن كل تعنت لم ٌرضوا عنن ثم أخبره بؤنهم لن ٌرضوا 
 .(ٗ)عنه حتى ٌدخل فً دٌنهم وٌتبع ملتهم"

و)الملة(: "اسم لما شرعه هللا لعباده فً كتبه وعلى ألسنة رسله، فكانت الملة والشرٌعة سواء ، فؤما   
بٌنه وبٌن الملة والشرٌعة ، فإن الملة والشرٌعة ما دعا هللا عباده إلى فعله ، والدٌن ما فعله الدٌن فمد فرق 
 .(٘)العباد عن أمره"

ولوله تعالى : }ِملَّتَُهْم{، "فالمراد به الكثرة وإن كانت موحدة فً اللفظ بدلٌل إضافتها إلى ضمٌر   
علمهم ، وسمعت علٌهم حدٌثهم ، ٌعنً علومهم  -ثبل م -الكثرة ، كما تمول : أخذت عن علماء أهل المدٌنة 

 .(ٙ)وأحادٌثهم"
 .(7)وأخرج الثعلبً عن ابن عباس، فً لوله تعالى:}ِملَّتَُهم{، لال: "دٌنهم"  
 .(8)لال ابن عطٌة:" والملة الطرٌمة، ولد اختصت اللفظة بالشرابع والدٌن، وطرٌك ممل أي لد أثر المشً فٌه" 

                                                           
 .ٗٙ(تفسٌر السعدي:ٔ)
 .8ٗ/ٔ( تفسٌر النسفً:ٕ)
 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٖ)
 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر:ٗ)
 .9ٗ-9ٖ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .9ٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٕٙٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:7)
 .ٕٗٓ/ٔالوجٌز:( المحرر 8)
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 )الملة( فً اللؽة على ألوال:واختلؾ فً أصل   
 . (ٔ)أحدها: الدٌن، لاله ابن عباس

 :(ٕ)وفً سبب تسمٌة الدٌن بالملة لوالن  
، أي: ٌُملَى على المدعّوِ إلٌه" ًَ الدٌُن ملّةً؛ ألنه ٌَُملُّ  .(ٖ)المول األول: أنه "ُسَم

رماد الحار، ُجِعلَْت اسًما للدٌن؛ لما فٌه من مشاق المول الثانً: أن "الملّة: )فِْعلةٌ( من َملَّه ٌُملّه، إذا ألماه فً ال
 .(ٗ)تخرج عن لضٌة"

 . (٘)الثانً: السنّة والطرٌمة. لاله الزجاج
 .(ٙ)ومنه )الَملة(، "أي: الموضع الذي ٌختبز فٌه، ألنها تَإثر فً مكانها كما ٌَإثِّر فً الطرٌك" 
ٌهود مع النصارى أو المجوس، على ولد اختلؾ العلماء فً توارث الكفار بعضهم من بعض، كال  

 :(7)ألوال
 المول األول : أن الكفر بجمٌع نحله ملة واحدة.

لال المرطبً: " تمسن بهذه اآلٌة جماعة من العلماء منهم أبو حنٌفة والشافعً وداود وأحمد بن حنبل    
ًَ ِدٌِن{ على أن الكفر كله ملة واحدة ، لموله تعالى : }ِملَّتَُهْم{ فوحد الملة ، وبمول ه تعالى : }لَُكْم ِدٌنُُكْم َوِل

على أن المراد به اإلسبلم والكفر ، بدلٌل  (8)[ ، وبموله علٌه السبلم : "ال ٌتوارث أهل ملتٌن"ٙ]الكافرون : 
 .(ٓٔ) "(9)لوله علٌه السبلم : "ال ٌرث المسلم الكافر"

وهذا المول رواٌة   هل الملة األخرى.المول الثانً : أن الكفر ملل متعددة ، ال ٌرث أهل كل ملة من أ
عن أحمد ، وهو المول الثانً للمالكٌة، إذ ذهب مالن وأحمد فً الرواٌة األخرى إلى أن الكفر ملل ، فبل ٌرث 

 .(ٕٔ()ٔٔ)الٌهودي النصرانً ، وال ٌرثان المجوسً ، أخذا بظاهر لوله علٌه السبلم : "ال ٌتوارث أهل ملتٌن"
 الراجح. وهللا تعالى أعلم.والمول الثانً هو   
ِ ُهَو اْلُهَدى{]البمرة:   [،  " أي: لٌس الهدى ما أنتم علٌه؛ بل إن هدى ٕٓٔلوله تعالى : }لُْل إِنَّ ُهَدى ّللاَّ

 .(ٖٔ)هللا وحده هو الهدى"
 .(ٔ)لال ابن عباس: "ٌرٌد أن الذي أنت علٌه هو دٌن هللا الذي رضٌه"  

                                                           
 .ٕٙٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .8ٕ٘/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٕٕٓ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٕ)
 . 8ٕ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 . 8ٕ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .ٕٕٓ/ٔ( معانً المرآن: ٘)
 .ٕٕٓ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٙ)
 .9ٗ-9ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً:7)
، كتاب 9ٕٔ/ٕ، وابن ماجة 9ٕٔٔ، كتاب الفرابض: باب هل ٌرث المسلم الكافر حدٌث 8ٕٖ/ٖ، وأبو داود 78ٔ/ٕ(أخرجه أحمد 8)

، وابن الجارود فً المنتمى رلم 7ٖٔ، وسعٌد بن منصور فً سننه رلم 7ٖٕٔالفرابض: باب مٌراث أهل اإلسبلم من أهل الشرن حدٌث 
، كتاب الفرابض: باب ال ٌرث 8ٕٔ/ٙ، والٌهمً 8ٕ/٘، وابن عدي فً الكامل ٕ٘بض: حدٌث ، كتاب الفرا7٘/ٗ، والدار لطنً 9ٙ7

، وابن عبد البر فً التمهٌد 9ٕٓ/٘بتحمٌمنا، والخطٌب فً تارٌخ بؽداد  -79ٗ/ٗالمسلم الكافر وال الكافر المسلم، والبؽوي فً شرح السنة 
لنبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "ال ٌتوارث أهل ملتٌن شًء" والحدٌث صححه ابن الملمن ، كلهم من طرٌك عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده أن ا7ٕٔ/9

، فمال: رواه أبو داود والنسابً وابن ماجة والدار لطنً من رواٌة عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده، ٖ٘/ٕفً خبلصة البدر المنٌر 
 .وإسناد أبً داود والدار لطنً إسناد صحٌح

، وسنن أبً 7ٖٓ/ٗ(:ص7ٕٓٔ، وسنن الترمذي)ٖٖٕٔ/ٖ(:صٗٔٙٔ، وصحٌح مسلم)8ٕٗٗ/ٙ(:ص8ٖٖٙ( صحٌح البخاري)9)
 .9ٔٔ/ٕ(:ص7ٕ9ٕ، وسنن ابن ماجة)ٕ٘ٔ/ٖ(:ص9ٓ9ٕداود)

 .9ٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 ( سبك تخرٌجه فً المول األول.ٔٔ)
 .9ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً:ٕٔ)
 .ٖٓ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
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 .(ٕ)اإلسبلم الذي أنت علٌه"لال ابن أبً زمنٌن: " ٌعنً :   
 .(ٖ)لال الزجاج:" أي الصراط الذي دعا إلٌه وهدى إلٌه هو الطرٌك، أي طرٌك الحك"  
 (ٗ)لال الصابونً:" أي لل لهم ٌا دمحم إِن اإِلسبلم هو الدٌن الحك وما عداه فهو ضبلل"  
فً للب من ٌشاء هو الهدى لال المرطبً: "أي: ما أنت علٌه ٌا دمحم من هدى هللا الحك الذي ٌضعه   

 من الشرٌعة المنسوخة والكتب المحرفة.( ٘)الحمٌمً ، ال ما ٌدعٌه هإالء"
لال أبو السعود: " أي لل ردا علٌهم إن هدى هللا الذي هو اإلسبلم هو الهدى بالحك والذي ٌحك وٌصح أن 

 .(ٙ)هوى" ٌسمى هدى، وهو الهدى كله لٌس وراءه هدى، وما تدعون إلٌه لٌس بهدى، بل هو
[، " أي ولبن ساٌرتهم على آرابهم الزابفة وأهوابهم ٕٓٔلوله تعالى : }َولَبِِن اتَّبَْعَت أَْهَواَءُهْم{]البمرة:  

 .(7)الفاسدة"
 .(8)لال النسفً:" أي ألوالهم التً هً أهواء وبدع" 
 .(9)لال ابن أبً زمنٌن:" ٌثبته بذلن ؛ ولد علم هلالج لج أنه ال ٌتبع أهواءهم"  
لال أبو السعود:" أي آراءهم الزابؽة الصادرة عنهم بمضٌة شهوات أنفسهم، وهً التً عبر عنها فٌما لبل  

بملتهم إذ هً التً ٌنتمون إلٌها، وأما ما شرعه هللا تعالى لهم من الشرٌعة على لسان األنبٌاء علٌهم الصبلة 
 .(ٓٔ)والسبلم وهو المعنى الحمٌمً للملة، فمد ؼٌروها تؽٌٌرا"

، ولو حمل على (ٔٔ)و)األهواء( جمع )هوى(، كما تمول : جمل وأجمال ، ولما كانت مختلفة جمعت  
 .(ٕٔ)أفراد الملة لمال هواهم 

لم ٌكن لٌرضٌهم منه إال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الزجاج:" إِنما جمع ولم ٌمل )هواهم(، ألن جمٌع الفرق ممن خالؾ النبً  
 .(ٖٔ)أتباع هواهم"

 .(ٗٔ)لواحدي:" وأراد بهذا: ما ٌدعونه إلٌه من المهادنة واإلمهال"لال ا 
 :(٘ٔ)وفً هذا الخطاب وجهان  
أحدهما : أنه للرسول ، لتوجه الخطاب إلٌه. والمعنى:" إلن صلٌت نحو لبلتهم بعد الذي جاءن من العلم فً  

 .(ٙٔ)التحوٌل إلى الكعبة"
 .(7ٔ)دون منزلته"لال المرطبً: " فٌه تؤدٌب ألمته، إذ منزلتهم   

معصوم، والمعنى:" فمد علمتم أن محمًدا لد جاءكم  -ملسو هيلع هللا ىلص-والثانً : أنه للرسول والمراد به أمته، ألن الرسول
 .(ٔ)بالحك والصدق، فبل تتبعوا أهواء الكافرٌن، فبل ٌكوَن لكم من دونً ولً وال نصٌر"

                                                                                                                                                                                             
 ، وهذا لعله من رواٌة عطاء.8ٕٙ/ٖ، والتفسٌر البسٌط:ٕٓٓ/ٔالوسٌط: ( ذكره الواحدي فً ٔ)
 .7ٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن زمنٌن:ٕ)
 .ٕٕٓ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .ٖٓ/ٕ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .9ٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٙ)
 .8ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 7)
 .8ٗ/ٔ( تفسٌر النسفً:8)
 .7٘ٔ/ًٔ زمنٌن: ( تفسٌر ابن أب9)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٓٔ)
 .ٕٗٓ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز:ٔٔ)
 . 9ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
 .ٕٕٓ/ٔ( معانً المرآن:ٖٔ)
 .8ٕٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗٔ)
 .87ٕ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 9ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٘ٔ)
 .87ٕ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙٔ)
 . 9ٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 7ٔ)
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 . (ٕ)، وأمته معه داخلة فٌه"لال ابن عطٌة:" فهذا شرط، خوطب به النبً ملسو هيلع هللا ىلص  
[، أي:" بعدما ظهر لن الحك بالبراهٌن الساطعة ٕٓٔلوله تعالى:} بَْعَد الَِّذي َجاَءَن ِمَن اْلِعْلِم{]البمرة:  

 .(ٖ)والحجج الماطعة"
 .(ٗ)لال أبو السعود:" أي الوحً أو الدٌن المعلوم صحته" 
دٌن هللا هو اإلسبلم أو من الدٌن المعلوم صحته بالبراهٌن الواضحة لال النسفً:" أي من العلم بؤن   

 .(٘)والحجج البلبحة"
 .(ٙ)لال الواحدي:أي" دٌن هللا هو اإلسبلم، ولٌل: من العلم أنهم على الضبللة" 
فالذي جاء إلى لال ابن عثٌمٌن:" ٌشٌر إلى الوحً الذي جاء إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص سواء كان المرآن، أو السنة؛  

 .(7)ِعلم" -ملسو هيلع هللا ىلص-الرسول 
لال الثعلبً:أي:" بعد الذي جاءن من العلم البٌان بؤن دٌن هللا هو اإلسبلم ولبلة إبراهٌم علٌه السبلم هً  

 .(8)الكعبة"
 وكان أحمد بن حنبل ٌكفّر من ٌمول: "المرآن مخلوق، فمٌل : بم كفرته ؟ فمال : بآٌات من كتاب هللا  

[، والمرآن من علم هللا، فمن زعم أنه ٘ٗٔتعالى : }َولَبِِن اتَّبَْعَت أَْهَواَءُهْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءَن ِمَن اْلِعْلِم{ ]البمرة : 
 .(9)مخلوق فمد كفر"

ٍ َواَل نَِصٌٍر{]البمرة:  ًّ ِ ِمْن َوِل دفع عنن عمابة [، " أي لٌس لن من ٌحفظن أو ٌٕٓٔلوله تعالى:} َما لََن ِمَن ّللاَّ
 .(ٓٔ)األلٌم"

 .(ٔٔ)لال أبو السعود: أي: "لٌس لن من جهته العزٌزة من ولً ٌلً أمرن عموما وال نصٌر ٌدفع عمابه" 
لال ابن عثٌمٌن:أي:" ما أحد ٌتولى حفظن سوى هللا عّز وجّل، وال أحد ٌتولى نصرن، فٌدفع عنن الشر سوى  

 .(ٕٔ)هللا عّز وجّل"
(: الذي ٌتولى اإلصبلح والحٌاطة والنصر والمعونة، و}نَِصٌٍر{، بناء مبالؽة فً اسم لال ابن عطٌة:" )الولً 

 .(ٖٔ)الفاعل من نصر"
لال السعدي:" فهذا فٌه النهً العظٌم، عن اتباع أهواء الٌهود والنصارى، والتشبه بهم فٌما ٌختص به دٌنهم،  

خلة فً ذلن، ألن االعتبار بعموم المعنى ال بخصوص والخطاب وإن كان لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فإن أمته دا
 .(ٗٔ)المخاطب، كما أن العبرة بعموم اللفظ، ال بخصوص السبب"

إن اتبع أهواءهم وحاول رضاهم وأتعب نفسه فً طلب ما -ملسو هيلع هللا ىلص-لال الشوكانً:  "وعٌد شدٌد لرسول هللا  
م أن ٌوالعوا شٌبا من ذلن أو ٌدخلوا فً أهوٌة أهل الملل ٌوافمهم وٌحتمل أن ٌكون تعرٌضا ألمته وتحذٌرا له

وٌطلبوا رضا أهل البدع وفً هذه اآلٌة من الوعٌد الشدٌد الذي ترجؾ له الملوب وتتصدع منه األفبدة ما 

                                                                                                                                                                                             
 .87ٕ/ٖ( التفسٌر البسٌط:ٔ)
 .ٕٗٓ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٕ)
 .8ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٗ)
 .8ٗ/ٔ( تفسٌر النسفً:٘)
 .8ٕٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط:ٙ)
 .ٖٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 7)
 .ٕٙٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:8)
 . 9ٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 9)
 .8ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٔٔ)
 .ٖٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .ٕٗٓ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٖٔ)
 .ٗٙ( تفسٌر السعدي:ٗٔ)
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ٌوجب على أهل العلم الحاملٌن لحجج هللا سبحانه والمابمٌن ببٌان شرابعه ترن الدهان ألهل البدع المتمذهبٌن 
السوء التاركٌن للعمل بالكتاب والسنة المإثرٌن لمحض الرأي علٌهما فإن ؼالب هإالء وإن أظهر  بمذاهب

لبوال وأبان من أخبلله لٌنا ال ٌرضٌه إال اتباع بدعته والدخول فً مداخله والولوع فً حبابله فإن فعل العالم 
تابه وسنة رسوله ال ما هم علٌه من تلن ذلن بعد أن علمه هللا من العلم ما ٌستفٌد به أن هدى هللا هو ما فً ك

البدع التً هً ضبللة محضة وجهالة بٌنة ورأي منهار وتملٌد على شفا جرؾ هار فهو إذ ذان ما له من هللا 
 .(ٔ)من ولً وال نصٌر ومن كان كذلن فهو مخذول ال محالة وهالن ببل شن وال شبهة"

اتباع الهوى ال ٌكون إال باطبل، فمن هذا الوجه ٌدل على لال الرازي: وهذه اآلٌة " فٌها داللة على أن   
بطبلن التملٌد، فٌها داللة على أنه ال شفٌع لمستحك العماب ألن ؼٌر الرسول إذا اتبع هواه لو كان ٌجد شفٌعا 

 .(ٕ)ونصٌرا لكان الرسول أحك بذلن وهذا ضعٌؾ، ألن اتباع أهوابهم كفر، وعندنا ال شفاعة فً الكفر"
 الفوابد:

 بٌان عناد الٌهود، والنصارى، حٌث ال ٌرضون عن أحد إال إذا اتبع دٌنهم. -ٔ
ومنها: أن الكفر ملة واحدة؛ لموله تعالى: } ملتهم {؛ وهو باعتبار مضادة اإلسبلم ملة واحدة؛ أما باعتبار  -ٕ

ن كل هذه الملل باعتبار أنواعه فإنه ملل: الٌهودٌة ملة؛ والنصرانٌة ملة؛ والبوذٌة ملة؛ وهكذا بمٌة الملل؛ ولك
 والملل أنواعاً. مضادة اإلسبلم تعتبر ملة واحدة؛ ألنه ٌصدق علٌها اسم الكفر؛ فتكون جنساً،

ومنها: أن ما عدا هدى هللا ضبلل؛ لال هللا تعالى: }فماذا بعد الحك إال الضبلل فؤنى تصرفون{ ]ٌونس:  -ٖ
 مة واسطة بٌن هدى هللا، والضبلل.[ ؛ فكل ما ال ٌوافك هدى هللا فإنه ضبلل؛ ولٌس ثٕٖ

ومنها: أن ما علٌه الٌهود والنصارى لٌس دٌناً؛ بل هو هوى؛ لموله تعالى: } أهواءهم {؛ ولم ٌمل ملتهم كما  -ٗ
فً األول؛ ففً األول لال تعالى: } ولن ترضى عنن الٌهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم{؛ ألنهم ٌعتمدون 

بٌَّن هللا تعالى أن هذا لٌس بدٌن، وال ملة؛ بل هوى؛ ولٌسوا على هًدى؛ إذ لو أنهم على ملة، ودٌن؛ ولكن 
كانوا على هدى لوجب على الٌهود أن ٌإمنوا بالمسٌح عٌسى بن مرٌم؛ ولوجب علٌهم جمٌعاً أن ٌإمنوا بدمحم 

-علٌهم الصلوات والسبلم -ل ملسو هيلع هللا ىلص؛ لكن دٌنهم هوى، ولٌس هًدى؛ وهكذا كل إنسان ٌتبع ؼٌر ما جاءت به الرس
 ، وٌتعصب له؛ فإن ملته هوى، ولٌست هًدى.

ومن فوابد اآلٌة: أن من اتبع الهوى بعد العلم فهو أشد ضبللة؛ لموله تعالى: } ولبن اتبعت أهواءهم بعد  -٘
 الذي جاءن من العلم... { اآلٌة.

؛ وال أحد ٌنصرن من دونه، حتى لو كثر ومنها: أنن إذا اتبعت ؼٌر شرٌعة هللا فبل أحد ٌحفظن من هللا -ٙ
الجنود عندن؛ ولو كثرت الُشَرط؛ ولو اشتدت الموة؛ ألن النصر والوالٌة تكون بالهداٌة باتباع هدى هللا عّز 

[ 8ٕوجّل، كما لال تعالى: }الذٌن آمنوا ولم ٌلبسوا إٌمانهم بظلم أولبن لهم األمن وهم مهتدون{ ]األنعام: 
 إلٌمان، وعدم الظلم.فاألمن إنما ٌكون با

، وال نصٌر فبل تتعلك  -7 ًّ ومنها: أنه ٌجب تعلك الملب باهلل خوفاً، ورجاًء؛ ألنن متى علمت أنه لٌس لن ول
 إال باهلل؛ فبل تعلك للبن أٌها المسلم إال بربن.

                                                           
 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر الفتح المدٌر: ٔ)
 .ٖٓ/ٗ( تفسٌر الرازي: ٕ)
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ومن الفوابد: أن العموبات إنما تمع على العبد بعد أن ٌؤتٌه العلم، وأما الجاهل فبل عموبة علٌه، وهذا األصل  -8
 ٌشهد له آٌات كثٌرة متعددة، منها : 

 [.8ٕٙلوله تعالى }َربَّنَا ال تَُإاِخْذنَا إِْن نَِسٌنَا أَْو أَْخَطؤْنَا َربَّنَا{]البمرة: -
ٌْسَ  - َدْت لُلُوبُُكْم {]األحزاب: ولوله تعالى }َولَ ٌُْكْم ُجنَاٌح فٌَِما أَْخَطؤْتُْم بِِه َولَِكْن َما تَعَمَّ  [.َ٘علَ
بٌَِن َحتَّى نَْبعََث َرُسوالً{]اإلسراء: -  [ .٘ٔولوله تعالى }َوَما ُكنَّا ُمعَذِّ
ٌِْهْم آٌَاتِنَا َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكً اْلمَُرى ولوله تعالى:}َوَما َكاَن َربَُّن ُمْهِلَن اْلمَُرى َحتَّى ٌَْبعََث فًِ  - َها َرُسوالً ٌَتْلُو َعلَ أُّمِ

  [.9٘إِالَّ َوأَْهلَُها َظاِلُموَن{]المصص:
 المرآن

ٌْنَاُهُم اْلِكتَاَب ٌَتْلُونَهُ َحكه تََِلَوتِِه أُولَئَِن ٌُْؤِمنُوَن بِِه َوَمْن ٌَْكفُْر بِِه فَأُولَئَِن  ({ ُٕٔٔم اْلَخاِسُروَن )هُ }الهِذٌَن آتَ
 [ٕٔٔ]البمرة : 

 التفسٌر:
الذٌن أعطٌناهم الكتاب من الٌهود والنصارى، ٌمرإونه المراءة الصحٌحة، وٌتبعونه حك االتباع، وٌإمنون بما 

لون ما جاء فٌه.  جاء فٌه من اإلٌمان برسل هللا، ومنهم خاتمهم نبٌنا ورسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وال ٌحرفون وال ٌبّدِ
هإالء هم الذٌن ٌإمنون بالنبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وبما أنزل علٌه، وأما الذٌن بدَّلوا بعض الكتاب وكتموا بعضه، فهإالء 

 كفار بنبً هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وبما أنزل علٌه، ومن ٌكفر به فؤولبن هم أشد الناس خسرانًا عند هللا.
 :(ٔ)آلٌة على ألوالاختلؾ فً سبب نزول ا  

أحدها: لال ابن عباس فً رواٌة عطاء والكلبً: "نزلت فً أصحاب السفٌنة الذٌن ألبلوا مع جعفر ابن أبً 
 .(ٕ)طالب من أرض الحبشة كانوا أربعٌن رجبل من الحبشة وأهل الشام"

 . (٘): "نزلت فٌمن آمن من الٌهود"(ٗ)وابن زٌد (ٖ)الثانً: ولال الضحان
 .(8)"-ملسو هيلع هللا ىلص  -: "نزلت فً أصحاب دمحم (7)وعكرمة (ٙ)لتادة الثالث: ولال

ٌْنَاُهُم اْلِكتَاَب{]البمرة:    .(9") [، "أي أعطٌناهم الكتابٕٔٔلوله تعالى: }الَِّذٌَن آتَ
 .(ٓٔ)لال صاحب الكشاؾ: " هم المإمنون من أهل الكتاب"  
 .(ٔٔ) بن سبلم وأضرابه"لال أبو السعود:" هم مإمنو أهل الكتاب كعبد هللا 
لال الطبري:أي" الذٌن آتٌناهم الكتاب ، ٌا دمحم من أهل التوراة الذٌن آمنوا بن وبما جبتهم به من الحك من   

 .(ٕٔ)عندي"
ٌْنَاُهُم اْلِكتَاَب{]البمرة:    :(ٖٔ)[، على لولٌنٕٔٔواختلؾ فً الذٌن عناهم هللا تعالى بموله }الَِّذٌَن آتَ

 .(ٗٔ)، والكتاب هو المرآن ، وهذا لول لتادة-ملسو هيلع هللا ىلص-م المإمنون برسول هللاأحدهما : أنه

                                                           
 .7ٖٗ-7ٖٖ/ٔ، والعجاب:ٓٗ( انظر: أسباب النزول للواحدي: ٔ)
 .ٓٗأسباب النزول للواحدي:( ٕ)
 .ٓٗ(انظر: أسباب النزول للواحدي:ٖ)
 .ٗٙ٘/ٕ(:ص879ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٓٗ( أسباب النزول للواحدي:٘)
 .8ٕٔ/ٔ(:صٔٙٔٔ، وابن أبً حاتم)ٗٙ٘/ٕ(:ص878ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٓٗ(أسباب النزول للواحدي:7)
 .ٓٗ( أسباب النزول للواحدي:8)
 .ٖ٘/ٕابن عثٌمٌن: ( تفسٌر9)
 . ]بتصرؾ بسٌط[.8ٖٔ/ٔ(  تفسٌر الكشاؾ: ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٔٔ)
 .7ٓ٘/ٕ(  تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٖٓٗ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٘ٙ٘-ٗٙ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٗٙ٘/ٕ(:ص878ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
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 (ٔ)والثانً : أنهم علماء الٌهود ، والكتاب هو التوراة ، وهذا لول عبد الرحمن بن زٌد
الكتابٌن ، والمول الثانً أولى بالصواب، واختاره اإلمام الطبري، وذلن، "ألن اآلٌات لبلها مضت بؤخبار أهل   

وتبدٌل من بدل منهم كتاب هللا ، وتؤولهم إٌاه على ؼٌر تؤوٌله ، وادعابهم على هللا األباطٌل. ولم ٌجر ألصحاب 
 .(ٕ)دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً اآلٌة التً لبلها ذكر"

 .(ٖ)ل"[، "ي ٌمرءونه لراءة حمة كما أنزٕٔٔلوله تعالى: }ٌَتْلُونَهُ َحكَّ تبِلَوتِِه {]البمرة:  
لال عبدهللا ابن مسعود: "والذي نفسً بٌده ، إن حك تبلوته : أن ٌحل حبلله وٌحرم حرامه ، وٌمرأه كما أنزله   

 .(ٗ)هللا ، وال ٌحرؾ الكلم عن مواضعه ، وال ٌتؤول منه شٌبا على ؼٌر تؤوٌله"
 .(٘)["، ٌمول : اتَّبَعَها" ٕا { ] الشمس : ولال ابن عباس: "ٌتبعونه حك اتباعه ، ثم لرأ:} َواْلمََمِر إَِذا تبَلهَ   
 .(ٙ)لال ابن عطٌة: أي:" ٌتبعونه حك اتباعه بامتثال األمر والنهً"  
 .(7)لال الزمخشري: أي" ال ٌحرفونه وال ٌؽٌرون ما فٌه من نعت رسول ّللاَّ صلى ّللاَّ علٌه وسلم"  
لً موسى صلوات هللا علٌه ، فٌإمنون به وٌمرون بما لال الطبري:أي: " ٌتبعون كتابً الذي أنزلته على رسو  

كما أنزلته علٌهم  -فٌه من نعتن وصفتن ، وأنن رسولً...وال ٌحرفونه عن مواضعه وال ٌبدلونه وال ٌؽٌرونه 
 .(8)بتؤوٌل وال ؼٌره" -
 .(9)لال أبو السعود: وذلن:" بمراعاة لفظه عن التحرٌؾ وبالتدبر فً معانٌه، والعمل بما فٌه"  
لال اآللوسً:" أي ٌمرإونه حك لراءته وهً لراءة تؤخذ بمجامع الملب فٌراعى فٌها ضبط اللفظ والتؤمل فً   

 .(ٓٔ)المعنى وحك األمر والنهً"
 [، ألوال:ٕٔٔوفً تفسٌر لوله تعالى: }ٌَتْلُونَهُ َحكَّ تبِلَوتِِه {]البمرة:  

 .(ٔٔ)أحدها : ٌمرإونه حك لراءة
، (ٖٔ)، وعكرمة(ٕٔ)حك اتباعه ، فٌحللون حبلله ، وٌحرمون حرامه، وهذا لول ابن عباسوالثانً : ٌتبعونه 

، (9ٔ)، ولٌس بن سعد(8ٔ)، ومجاهد(7ٔ)، وأبً رزٌن(ٙٔ)، وعطاء(٘ٔ)، وعبدهللا بن مسعود(ٗٔ)والسدي
 ، وهو لول الجمهور.(ٕٔ)وإبراهٌم النخعً

                                                           
 .٘ٙ٘/ٕ(:ص879ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .٘ٙ٘-ٗٙ٘/ٕتفسٌر الطبري: ( انظر: ٕ)
 .8ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٙٙ٘/ٕ(:ص 88ٙٔ( أخرجه الطبري:)ٗ)
 .ٖٓٗ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: 8ٕٔ/ٔ(:ص9٘ٔٔ(  أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٕٗٓ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٙ)
 .8ٖٔ/ٔ(  تفسٌر الكشاؾ: 7)
 .7ٓ٘/ٕ(  تفسٌر الطبري: 8)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:9)
 .7ٖٓ/ٔ( روح المعانً:ٓٔ)
 .9ٙ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:ٔٔ)
 .8ٕٔ/ٔ(:ص9٘ٔٔ(، و)7٘ٔٔ، وابن ابً حاتم)ٙٙ٘/ٕ(:ص88ٖٔ(، و)88ٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٙٙ٘/ٕ(:ص88ٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٙٙ٘/ٕ(:ص88ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .7ٙ٘-ٙٙ٘/ٕ:ص(887ٔ(، و)88ٙٔ(، و)88٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .8ٙ٘، 7ٙ٘/ٕ(:ص9ٓٓٔ(، و)889ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .7ٙ٘/ٕ(:ص89ٔٔ(، و)89ٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)7ٔ)
 .8ٙ٘-7ٙ٘/ٕ(:ص899ٔ(، و)898ٔ(، و)897ٔ(، و)89ٙٔ(، و)89٘ٔ(، و)89ٗٔ(، و)89ٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)8ٔ)
 .8ٙ٘/ٕ(:ص89ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)9ٔ)
 .8ٕٔ/ٔ(:ص8٘ٔٔ، وابن أبً حاتم)9ٙ٘/ٕ(:ص9ٓٔٔتفسٌر الطبري)( انظر: ٕٓ)
 .8ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕٔ)
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لجنة ، وإذا مر بذكر النار تعوذ باهلل من النار". لاله عمر بن الثالث: أن المراد: "إذا مر بذكر الجنة سؤل هللا ا
 .(ٔ)الخطاب

الرابع: أن المعنى: "ٌعملون بمحكمه ، وٌإمنون بمتشابهه ، ٌَِكلُوَن ما أشكل علٌهم إلى عالمه. لاله حسن 
 .(ٕ)البصري

 ذلن تفسٌره. وهللا أعلم.والصواب أن المعنى: ٌتبعونه حك اتباعه، إلجماع الحجة من أهل العلم على أن   
 :(ٖ)والتبلوة ٌراد بها ثبلث أمور  

 أحدها: التبلوة اللفظٌة ، بؤن ٌمٌم اإلنسان حروؾ الكتاب الذي أنزل.
والثانً: التبلوة المعنوٌة ، بؤن ٌمٌم معناه ، أي معنى الكتاب الذي أنزل ، وذلن بؤن ٌفسره بما أراد هللا ال 

 بهوى نفسه.
 الحكمٌة العملٌة ، بؤن ٌإمن بؤخباره ، وٌموم بؤوامره ، وٌجتنب نواهٌه.والثالث: التبلوة 

ً دون المعاندٌن المحرفٌن لكبلم ٕٔٔلوله تعالى: }أُولَبَِن ٌُْإِمنُوَن بِِه{]البمرة:   [، "أي فؤولبن هم المإمنون حما
 .(ٗ)هللا"

ٌاء المتمدمٌن حك إلامته، آمن بما أرسلتن لال ابن كثٌر:"أي : من ألام كتابه من أهل الكتب المنزلة على األنب
 .(٘)به ٌا دمحم"

لال أبو السعود: أي أولبن ٌإمنون "بكتابهم دون المحرفٌن، فإنهم بمعزل من اإلٌمان به فإنه ال ٌجامع الكفر  
 .(ٙ)ببعض منه"

وما فٌه من معنى  ولوله تعالى:}أُولَبَِن{، فٌه "إشارة إلى الموصوفٌن بإٌتاء الكتاب وتبلوته كما هو حمه، 
 .(7)البعد، لئلٌذان ببعد منزلتهم فً الفضل"

 .(8)[، "أي ومن كفر بالمرآن"َٕٔٔوَمْن ٌَْكفُْر بِِه {]البمرة:لوله تعالى:}  
 .(9)لال أبو السعود:أي " بالتحرٌؾ والكفر بما ٌصدله" 
ونبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، وتصدٌمه ، وٌبدله لال الطبري:" والذي ٌكفر بالكتاب: بؤن ٌجحد ما فٌه من فرابض هللا   

 .(ٓٔ)فٌحرؾ تؤوٌله"
 .(ٔٔ)لال اآللوسً:" أي: بالكتاب، بسبب التحرٌؾ والكفر بما ٌصدله"  
 .(ٕٔ)هم الخاسرون ال ؼٌرهم" [، "أي فؤلبنٕٔٔلوله تعالى:}فَؤُولَبَِن ُهُم اْلَخاِسُروَن{]البمرة:  
 .(ٖٔ)الضبللة بالهدى"لال الزمخشري:"حٌث اشتروا   
 .(ٗٔ)لال أبو السعود:" حٌث اشتروا الكفر باإلٌمان" 
 .(ٔ)لال الصابونً: أي: "فمد خسر دنٌاه وآخرته"  

                                                           
 .8ٕٔ/ٔ(:صٓٙٔٔ(  تفسٌر ابن أبً حاتم )ٔ)
 .ٖٓٗ/ٔ(  تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٖ٘/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .8ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٗٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔالسعود: ( تفسٌر أبًٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:7)
 .8ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:8)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:9)
 .7ٕ٘/ٕ(  انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .7ٖٔ/ٔ( روح المعانً:ٔٔ)
 .٘ٔ/ٕ(  تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)
 .8ٖٔ/ٔ(  تفسٌر الكشاؾ: ٖٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٗٔ)
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لال الطبري:أي " أولبن هم الذٌن خسروا علمهم وعملهم ، فبخسوا أنفسهم حظوظها من رحمة هللا ، واستبدلوا   
 .(ٕ)بها سخط هللا وؼضبه

الخاسرون" من جهة أنهم اشتروا الكفر باإلٌمان، ولٌل: بتجارتهم التً كانوا ٌعملونها بؤخذ  لال اآللوسً: هم 
 .(ٖ)الرشا على التحرٌؾ"

 .(ٗ)لال ابن عطٌة:" والخسران نمصان الحظ"  
وأصل )الخسران( النمص؛ ولهذا ٌمال: ربح؛ وٌمال فً ممابله: خسر؛ فهإالء هم لال ابن عثٌمٌن:   

 .(٘)لنمص ال ؼٌرهم؛ ألنهم مهما أوتوا من الدنٌا فإنها زابلة، وفانٌة، فبل تنفعهمالذي حصل علٌهم ا
وفً الصحٌح: "والذي نفسً بٌده ال ٌسمع بً أحد من هذه األمة : ٌهودي وال نصرانً ، ثم ال ٌإمن بً ، إال   

 .(ٙ)دخل النار"
 الفوابد:

 الثناء على من آتاه هللا الكتاب فتبله حك تبلوته . -1

 من لم ٌمم حروؾ الكتاب ، فإنه لم ٌإمن به حك اإلٌمان ، ألنه لم ٌتله حك تبلوته .أن  -2

 أن التبلوة تنمسم إلى لسمٌن : -3
أن ٌكون اإلنسان تالٌاً للفظه، ولمعناه عامبلً بؤحكامه مصدلاً بؤخباره؛ فمن استكبر أو جحد تبلوة تامة : وهً 

 فإنه لم ٌتله حك تبلوته.
 دون ذلن . وتبلوة نالصة : وهً ما

 أن من لم ٌمم بالعمل الصالح الذي دل علٌه الكتاب ؛ فإنه لم ٌتله حك تبلوته ، فٌكون نالص اإلٌمان . -4

 الثناء على التالٌن لكتاب هللا حك تبلوته ، لموله تعالى : )أُْولَـبَِن ٌُْإِمنُوَن بِِه(. -5

فالكافر بالمرآن مهما أصاب من اآلخرة، أن الكافر بالكتاب الذي أنزله هللا على رسله ، خاسر فً الدنٌا و  -6
الدنٌا فهو خاسر؛ لموله تعالى: } ومن ٌكفر به فؤولبن هم الخاسرون {؛ ٌكون خاسراً، ولو نال من الدنٌا من 
أموال، وبنٌن، ومراكب فخمة، ولصور مشٌدة؛ ألن هذه كلها سوؾ تذهب، وتزول؛ أو هو ٌزول عنها، وال 

لول هللا تعالى: }لل إن الخاسرٌن الذٌن خسروا أنفسهم وأهلٌهم ٌوم المٌامة  تنفعه؛ واذكر لصة لارون، واتل
[ ؛ فإذاً ٌصدق علٌهم أنهم هم الخاسرون، كما فً لوله تعالى: }ٌا ٘ٔأال ذلن هو الخسران المبٌن{ ]الزمر: 

الذي ٌتلهى بذلن عن [ ؛ ولما كان 9أٌها الذٌن آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر هللا{ ]المنافمون: 
[ ٌعنً: ولو ربحوا 9ذكر هللا ٌظن أنه ٌربح لال تعالى: } ومن ٌفعل ذلن فؤولبن هم الخاسرون { ]المنافمون: 

 فً دنٌاهم.

لال ابن المٌم فً الفوابد : "إذا أردت االنتفاع بالمرآن ، فؤجمع للبن عند تبلوته وسماعه ، وألك سمعن ،  -7
 .(7)انه منه إلٌه ، فإنه خطاب منه لن على لسان رسوله"واحضر حضور من ٌخاطبه به سبح

 {.بلفظ البعٌد: } أولبن ٌإمنون به ومن فوابد اآلٌة: علّو مرتبة من ٌتلون الكتاب حك تبلوته؛ لئلشارة إلٌهم -8
 المرآن

ٌُْكْم َوأَنًِّ  ًَ الهتًِ أَْنعَْمُت َعلَ ْلتُُكْم َعلَى اْلعَالَِمٌَن )}ٌَا بَنًِ إِْسَرائٌَِل اْذُكُروا نِْعَمتِ  [ٕٕٔ({ ]البمرة : ٕٕٔفَضه
 التفسٌر:

                                                                                                                                                                                             
 .8ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .7ٕ٘/ٕ(  انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .7ٖٔ/ٔ( روح المعانً:ٖ)
 .ٕ٘ٓ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٗ)
 .٘ٔ/ٕ(  تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 ( من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه.ٖ٘ٔ(صحٌح مسلم برلم )ٙ)
 .ٔ( الفوابد البن المٌم:7)
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لتكم على عالَمً زمانكم بكثرة أنبٌابكم، وما أُنزل علٌهم  ٌا ذرٌة ٌعموب اذكروا نعمً الكثٌرة علٌكم، وأنً فَضَّ
 من الكتب.

 .(ٔ)[، "أي ٌا أوالد إسرابٌل"ٕٕٔ}ٌَا بَنًِ إِْسَرابٌَِل{]البمرة: لوله تعالى: 
 .(ٕ)لال البؽوي: " ٌا أوالد ٌعموب" 
واألصل فً }بنً{، أن تكون للذكور، لكن إذا كانت لمبٌلة، أو ألمة شملت الذكور، واإلناث، كموله تعالى: }ٌَا  

 .(ٖ) ["ٕٙبَنًِ آَدَم لَْد{ ]األعراؾ : 
 .(ٗ) ٌدعى )إسرابٌل({، ٌمصد به: ٌعموب بن إسحاق بن إبراهٌم علٌهم السبلم إذ كان إِْسَرابٌِلَ ولوله} 
 :(٘)وذكر أهل التفسٌر فً اشتماق كلمة)إِْسَرابٌَِل(، وجوها 

 أحدها: أنه مركب من )إسرا( وهو العبد فً اللؽة العبرانٌة، و )إٌل( اسم من أسماء هللا تعالى، فكؤنه عبد هللا.
 والثانً: أن معنى )إسرا( صفوة، و)إٌل( هللا تعالى، ومعناه صفوة هللا.

 .(ٙ)وجوه أخرى ذكرها أبو حٌان فً البحر، ولال بعدها: "وهذه ألاوٌل ضعاؾ"وفٌه  
 .(7)لال الواحدي:  "واألصح عند أهل اللؽة: أنه أعجمً ال اشتماق له" 
 .(8)أن إسرابٌل كمولن : عبد هللا" أخرج الطبري عن ابن عباس، " 
 .(9) بالعبرانٌة"وأخرج أٌضا بسنده "عن عبد هللا بن الحارث ، لال : )إٌل(، هللا 
 :(ٓٔ)[، على وجوهٕٕٔواختلفت المراءة فً لوله تعالى}إِْسرابٌَِل{]البمرة: 

 أحدها: }إسراٌٌل{، بملب الهمزة ٌاء. روي عن نافع والحسن والزهري وابن أبً إسحاق.
 والثانً: }إسرابل{، بحذؾ الٌاء.

 والثالث: } إسرال{، بحذؾ الهمزة والٌاء.  
ملسو هيلع هللا ىلص، فمال لهم: هل تعلمون أن إسرابٌل ٌعموب؟ فمالوا:  -"حضرت عصابة من الٌهود نبً هللاابن عباس: ولال  

 .(ٔٔ)اللهم نعم، لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: أشهد علٌهم"
 :(ٕٔ)[، على وجهٌنٕٕٔ}ٌَا بَنًِ إِْسَرابٌَِل{]البمرة: لوله تعالى:واختلؾ فً المخاطب فً  

اطب من بنً إسرابٌل بهذا الخطاب هم المإمنون بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ألن الكافر ال نعمة هلل علٌه.لاله أحدهما: أن المخ
 .(ٖٔ)مكً

ٌُْكْم{، وٌجًء كل ما توالى من األوامر على جهة االستدامة.   وعلى هذا المول، ٌستمٌم الضمٌر فً }َعلَ
ٌُْكْم{، والثانً: أن الخطاب لجمٌع بنً إسرابٌل فً مدة النبً  علٌه السبلم، مإمنهم وكافرهم، والضمٌر فً }َعلَ

ٌراد به على آبابكم كما تمول العرب ألم نهزمكم ٌوم كذا لولعة كانت بٌن اآلباء واألجداد. وهو لول ابن 
 :(ٖ)، ومنه لول الفرزدق(ٕ)وجمهور العلماء ،(ٔ)عباس

                                                           
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .8ٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .ٕٗٔ/ٔابن عثٌمٌن:( تفسٌر ٖ)
 .8٘ٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز:ٖٖٓ/ٔ. وتنفسٌر المرطبً: ٖ٘٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
، والتعرٌؾ واألعبلم 8٘ٔ/ ٔ، وتفسٌر الثعلبً:8٘ٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز:ٖٖٓ/ٔ. وتنفسٌر المرطبً: ٖ٘٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)

 .ٕٓللسهٌلً: 
 .ٗٗٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٙ)
 .ٕٙٗ/ٕلتفسٌر البسٌط: ( ا7)
 .ٕ٘٘/ٔ(:ص798( تفسٌر الطبري)8)
 .ٕ٘٘/ٔ(:ص799( تفسٌر الطبري)9)
 .7٘/ٔ، وتفسٌر البٌضاوي: ٖٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .9ٗ/ٔ(:صٖٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ( نمبل عن: المحرر الوجٌز: ٖٔ)
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ٌْتٌ  ٌُْت هللاِ نَْحُن ُوالَتُهُ      َوبَ ٌْتَاِن: بَ ؾُ  َوبَ  بؤْعلَى إٌِِلٌَاَء ُمَشرَّ
 ٌرٌد أن آباءه فً المدٌم كانوا ٌلونهما، ال أنه كان ٌلٌه.

 :(ٗ)ولال آخر
 إِذا اْفتََخَرْت ٌَْوًما تَِمٌٌم بِمَْوِسَها     فََخاًرا َعلَى َما أَطََّدْت ِمْن َمنَالِبِ 

 اْستَْرَهنُوا لَْوَس َحاِجبِ فَؤَْنتُم بِِذي لَاٍر أََمالَْت ُسٌُوفُُكم      ُعُروَش الِذٌَن 
 .(٘)أراد آباإكم فعلوا ذلن، ألن المخاطبٌن بهذا البٌت كانوا بعد ذي لار بدهر طوٌل

ٌُْكْم{]البمرة:  ًَ التً أَْنعَْمُت َعلَ [، أي: "اذكروا ما أنعمت به علٌكم وعلى ٕٕٔلوله تعالى: }اذكروا نِْعَمتِ
 .(ٙ)آبابكم"

 .(7)ٌها والمٌام بشكرها"لال البٌضاوي:" أي بالتفكر ف 
لال ابن عثٌمٌن:" أي اذكروها بملوبكم، واذكروها بؤلسنتكم، واذكروها بجوارحكم؛ وذلن؛ ألن الشكر ٌكون  

 . (8)فً األمور الثبلثة: فً الملب، واللسان، والجوارح"
بالملب اعترافا، ولال السعدي: "وهو ٌشمل سابر النعم التً سٌذكر فً هذه السورة بعضها، والمراد بذكرها  

 .(9)وباللسان ثناء، وبالجوارح باستعمالها فٌما ٌحبه وٌرضٌه"
لال البؽوي:"أي: احفظوا نعمً التً أنعمتها على أجدادكم وأسبلفكم، والذكر : ٌكون بالملب وٌكون باللسان  

لحسن : "ذكر النعمة ولٌل : أراد به الشكر ، وذكر بلفظ الذكر ألن فً الشكر ذكرا وفً الكفران نسٌانا ، لال ا
 .(ٔٔ)"(ٓٔ)شكرها"

 .(ٕٔ)ولال ابن عطٌة:" والذكر فً كبلم العرب على أنحاء، وهذا منها ذكر الملب الذي هو ضد النسٌان" 
ِ اَل تُْحُصوَها   { أي :"نعمً ، لفظها واحد ومعناها جمع، كموله تعالى }َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ ّللاَّ ًَ ولوله تعالى:}نِْعَمتِ

َ لَؽَفُوٌر َرِحٌٌم{ ]النحل :  إِنَّ   .(ٖٔ) ["8ّٔللاَّ
{، ألنها لمٌت األلؾ والبلم، وٌجوز تسكٌنها، وإذا سكنت حذفت لبللتماء  ًَ  . (ٗٔ)وتحركت )الٌاء( من }نِْعَمتِ
{، فإن كل ٌاء كانت من المتكلم ففٌها لؽتان: اإلرساُل والسكون،   ًَ لال الفراء: "وأما نصب الٌاء من }نِْعَمتِ

فتح، فإذا لَمٌتها ألٌؾ والم، اختارت العرُب اللؽة التً حركت فٌها الٌاء وكِرهوا األخرى ألن البلم ساكنة وال
فتسمط الٌاء عندها لسكونها، فاستمبحوا أن ٌمولوا: )نعمتً الّتً(، فتكون كؤنها مخفوضة على ؼٌر إضافة، 

 .(٘ٔ)فؤخذوا بؤوثك الوجهٌن وأبٌنهما"

                                                                                                                                                                                             
 .٘٘٘/ٔ(:ص8ٓٓ( تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ( نمل لول الجمهور ابن عطٌة، أنظر: المحرر الوجٌز: ٕ)
 ، وإٌلٌاء: بٌت الممدس.9ٖٕ/ ٔ، "معجم البلدان" ٕٖ/ ٕ(البٌت فً "دٌوان الفرزدق" ٖ)
سٌفه  (البٌتان ألبً تمام، ولوله: "ذي لار" ٌوم من أٌام العرب، كان لهم على الفرس، وحاجب: هو ابن زرارة بن عدس، كان أرهنٗ)

 .9ٕٗ/ ٗ، "معجم البلدن" 9ٓٔ/ ٔلكسرى، انظر: "دٌوان أبً تمام مع شرحه" 
 .7ٕٗ-ٕٙٗ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: ٘)
 .ٙٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 ،7٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 7)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 8)
 .ٓ٘( تفسٌر السعدي: 9)
(، ومن طرٌمه البٌهمً فً ٖٖطرٌمه ابن أبً دنٌا فً)الشكر(: ) ، ومنٖٓ٘(:صٖٗٗٔ( رواه ابن مبارن فً الزهد)ٓٔ)

،  واللفظ فٌها: "أكثروا ذكر هذه النعم، فإن ذكرها شكر". وانظر: البؽوي: فً تفسٌره: ٖ٘ٙ/8(:ص7ٓٔٗ، و)ٕٓٔ/ٗ(:صٕٔٗٗالشعبً)
 .٘٘/ٗ، وأبو حٌان: 8ٙ/ٔ
 .) بتصرؾ بسٌط(.8ٙ/ٔ( أنظر: تفسٌر البؽوي: ٔٔ)
 .ٖٖٔ/ٌٔز: ( المحرر الوجٕٔ)
 .8ٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .9ٕ/ٔ( معانً المرآن: ٘ٔ)
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 .(ٔ)حسن، لزٌادة حرؾ فً كتاب هللا تعالى"لال ابن عطٌة:"وفتحها أ 
 : (ٕ) وذكر أهل التفسر فً )النعمة( التً أنعمها علٌهم، لولٌن 

 8ٔأحدهما : عموم نِعَِمِه الَّتً أنعم بها على خْلِمِه، كما لال تعالى:}َوإِن تَعُدُّوا نِْعَمةَ هللاِ الَ تُْحُصوَها{] النحل : 
 .(ٖ)[. لاله ابن زٌد

اهم من آل فرعون ، وجعل منهم األنبٌاء ، وأنزل علٌهم الكتب ، والثانً :  أنه أراد نِعََمهُ َعلَى آبابهم ، إذ نجَّ
ر لهم الَحَجَر ، وأنزل علٌهم المنَّ والسلوى ، والنعم على اآلباء ، نعم على األبناء ، ألنهم ٌَْشُرفون بشرؾ  وفجَّ

 ، نحو ذلن.(7)، ومجاهد(ٙ)وأبً العالٌة (٘)باس، وروي عن ابن ع(ٗ)آبابهم . وهو لول الحسن البصري
ْلتُُكْم َعلَى اْلعالَِمٌَن{]البمرة: لوله تعالى:} [،" أي وأعطٌتكم الفضل والزٌادة على ؼٌركم من َٕٕٔوأَنًِّ فَضَّ

 .(8) الشعوب"
 .(9)لال الزمخشري:أي" على الجم الؽفٌر من الناس" 
 .(ٓٔ)لال الثعلبً:" ٌعنً عالمً زمانكم" 
 مثل ذلن. (ٖٔ)، وابن زٌد(ٕٔ). وروي عن مجاهد(ٔٔ)لال لتادة:" فضلهم على عالم ذلن الزمان" 
لال أبو العالٌة:" بما أعطوا من الملن والرسل والكتب ، على عالم من كان فً ذلن الزمان ، فإن لكل زمان  

 .(ٗٔ)عالما"
 [ .7ٗولد تمدم تفسٌر هذه اآلٌة فً صدر السورة آٌة ]  
كثٌر : "وكررت هنا للتؤكٌد والحث على اتباع الرسول النبً األمً الذي ٌجدون صفته فً كتبهم لال ابن  

ونعتَه واسَمه وأمره وأمته ، فحذرهم من كتمام هذا، وكتمان ما أنعم به علٌهم ، وأمرهم أن ٌذكروا نعمة هللا 
هم من العرب على ما رزلهم هللا من إرسال الرسول  علٌهم ، من النعم الدنٌوٌة والدٌنٌة ، وال ٌحسدوا بنً َعّمِ

الخاتم منهم. وال ٌحملهم ذلن الحسُد على مخالفته وتكذٌبه ، والحٌدة عن موافمته ، صلوات هللا وسبلمه علٌه 
 .(٘ٔ)دابًما إلى ٌوم الدٌن

                                                           
 .ٖٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٔٔٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .ٙ٘٘٘/ٔ(:ص8ٓٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٔٔٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٗ)
 .٘٘٘/ٔ(:ص8ٕٓ، وتفسٌر الطبري)9٘/ٔ(:صٖٗٗحاتم)( أنظر: تفسٌر ابن أبً ٘)
 .ٙ٘٘-٘٘٘/ٔ(:ص8ٖٓ، وتفسٌر الطبري)9٘/ٔ(:صٖ٘ٗ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٙ٘٘/ٔ(:ص8ٖٓ، وتفسٌر الطبري)9٘/ٔ(:صٖٙٗ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)7)
 .ٗٓٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 8)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: 9)
 .9ٓٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٓٔ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص8ٙ8( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص87ٓ( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص87ٕ( أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص8ٙ9( أخرجه الطبري)ٗٔ)
 .٘ٓٗ-ٗٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)
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 .(ٔ)ولال الخازن : "كررها فً أول السورة وهنا للتوكٌد وتذكٌر النعم"  
نداء بنً إسرابٌل نداء التنبٌه واإلنذار والتذكٌر على طرٌمة التكرٌر فً الؽرض ولال ابن عاشور: " أعٌد   

الذي سٌك الكبلم الماضً ألجله ، فإنه ابتدأ نداءهم أوالً بمثل هاته الموعظة فً ابتداء التذكٌر بؤحوالهم 
 .(ٕ)الكثٌرة خٌرها وشرها"

ه للٌهود الذٌن كانوا بٌن ظهرانً مهاجر رسول هللا لال اإلمام الطبري: " وهذه اآلٌة عظة من هللا تعالى ذكر  
ملسو هيلع هللا ىلص ، وتذكٌر منه لهم ما سلؾ من أٌادٌه إلٌهم فً صنعه بؤوابلهم ، استعطافا منه لهم على دٌنه وتصدٌك 

 .(ٖ)رسوله دمحم صلى هللا علٌه وسل"
 :الفوابد

نعمة هللا علٌهم، فٌموموا بشكرها؛ ومن شكرها أن من فوابد اآلٌة: أنه ٌجب على بنً إسرابٌل أن ٌذكروا   -ٔ
 ٌتبعوا دمحماً ملسو هيلع هللا ىلص

هم، وال بإرث عن آبابهم؛ وإنما هً بنعمة هللا علٌهم؛   -ٕ ومنها: إظهار أن هذه النعمة لم تؤت بكسبهم، وال بكّدِ
 لموله تعالى: }أنعمت علٌكم{.

زمانهم؛ لموله تعالى: } وأنً فضلتكم على العالمٌن {؛ ألنهم فً ومنها: أن بنً إسرابٌل أفضل العالم فً  -ٖ
ذلن الولت هم أهل اإلٌمان، وكانوا عباد هللا الصالحٌن؛ أما حٌن ضربت علٌهم الذلة، واللعنة، والصَّؽار فإنهم 

لذلة أٌن ما لٌسوا أفضل العالمٌن؛ بل منهم المردة، والخنازٌر؛ وهم أذل عباد هللا لموله تعالى: }ضربت علٌهم ا
[ ، ولوله تعالى: }ال ٕٔٔثمفوا إال بحبل من هللا وحبل من الناس وباإوا بؽضب من هللا{ ]آل عمران: 

ً وللوبهم شتى ذلن  ً إال فً لرى محصنة أو من وراء جدر بؤسهم بٌنهم شدٌد تحسبهم جمٌعا ٌماتلونكم جمٌعا
 [ .ٗٔبؤنهم لوم ال ٌعملون{ ]الحشر: 

أن هللا تعالى إذا فضل أحداً بعلم، أو مال، أو جاه فإن ذلن من النعم العظٌمة؛ لموله تعالى: ومن فوابد اآلٌة:  -ٗ
 } وأنً فضلتكم على العالمٌن {: خصها بالذكر ألهمٌتها.

ومنها: تفاضل الناس، وأن الناس درجات؛ وهذا أمر معلوم . حتى الرسل ٌفضل بعضهم بعضاً، كما لال  -٘
[ ، ولال تعالى: }ولمد فضلنا بعض النبٌٌن على ٖٕ٘بعضهم على بعض{ ]البمرة:  تعالى: }تلن الرسل فضلنا

 [ .٘٘بعض{ ]اإلسراء: 
 المرآن

ٌْئًا َوََّل ٌُْمبَُل ِمْنَها َعْدٌل َوََّل تَْنفَعَُها َشفَاَعةٌ َوََّل هُ  ({ ْٖٕٔم ٌُْنَصُروَن )}َواتهمُوا ٌَْوًما ََّل تَْجِزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َش
 [ٖٕٔ ]البمرة :
 التفسٌر:

وخافوا أهوال ٌوم الحساب إذ ال تؽنً نفس عن نفس شٌبًا، وال ٌمبل هللا منها فدٌة تنجٌها من العذاب، وال 
 تنفعها وساطة، وال أحد ٌنصرها.

فً سبب نزول اآلٌة: لال الزجاج: " كانت إلٌهود تزعم أن آباَءها األنبٌاء تشفع لها عند هللا فؤٌبَُسهم ّللاَّ من  
 .(ٗ)ذلن"

، وهو ٌوم (٘)اتخذوا ولاٌة من هذا الٌوم باالستعداد له بطاعة هللا"[، أي: "ٖٕٔلوله تعالى:}َواتَّمُوا ٌَْوًما{]البمرة:  
 المٌامة.

 .(ٔ)لال الثعلبً: " أي واحذروا ٌوما واخشوا ٌوما"

                                                           
 .9ٓ/ٔ( تفسٌر الخازن: ٔ)
 .98ٙ-97ٙ/ٔ( تفسٌر ابن عاشور: ٕ)
 .7ٖ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٔوانظر: العجاب: ، 8ٕٔ/ٔ( معانً المرآن: ٗ)
 .7ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
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 .(ٕ)لال البؽوي: أي:" واخشوا عماب ٌوم"  
 .(ٖ)الٌوم الرهٌب الذي"لال الصابونً:" أي خافوا ذلن  
ٌْبًا{]البمرة:    . (ٗ)[، "أي ال تؽنً نفس عن نفس شٌباً"ٖٕٔلوله تعالى:}ال تَْجِزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َش
 .(٘)لال الصابونً: أي:" ال تمضً فٌه نفٌس عن أخرى شٌباً من الحموق" 
 .(ٙ)شٌبا" لال أبو العالٌة:"ٌعنً: ال تؽنً نفس مإمنة عن نفس كافرة من المنفعة 
 .(7)لال الطبري: أي"ال تمضً نفس عن نفس حما لزمها هلل جل ثناإه وال لؽٌره" 
 .(8)لال الثعلبً:" أي ال تمضً وال تكفً وال تؽنً" 
 .(9)لال ابن أبً زمنٌن:" أي : ال تؽنً" 
ٌؽنً، ومنه لوله لال الواحدي:" أي ال ٌمابل مكروهها بشًء ٌدرإه عنها.و} ال تجزي {،معناه: ال تمضً وال  

 .(ٔٔ)، معناه: وال تمضً"(ٓٔ)ملسو هيلع هللا ىلص ألبً بردة بن نٌَِار :"وال تجزي عن أحد بعدن"
لال المرطبً:"فمعنى ال تجزي: ال تمضً وال تؽنً وال تكفً إن لم ٌكن علٌها شً فإن كان فإنها تجزي 

 .(ٕٔ)وتمضً وتؽنً بؽٌر اختٌارها من حسناتها ما علٌها من الحموق"
لال ابن عثٌمٌن:" فلٌس تفضٌل آبابكم على العالمٌن بمؽٍن عنكم شٌباً؛ ال تمولوا: لنا آباء مفضلون على   

 .(ٖٔ)العالمٌن، وَسنَْسلَم بهم من النار، أو من عذاب هذا الٌوم"
 ال و} نفس{: نكرة فً سٌاق النفً، فٌكون عاماً؛ فبل تجزي، وال تؽنً نفس عن نفس أبداً، حتى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

؛ ولد نادى  ملسو هيلع هللا ىلص عشٌرته األلربٌن؛ فجعل ٌنادي كل واحد باسمه، وٌمول: "ٌا (ٗٔ)ٌؽنً شٌباً عن أبٌه، وال أمه

                                                                                                                                                                                             
 .9ٓٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 .9ٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .8ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .8ٖ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .8ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٗٓٔ/ٔ(:ص99ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٕٖ/ٕ( تفسٌر الطبري: 7)
 .9ٓٔ/ٔالثعلبً: ( تفسٌر 8)
 .7٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن أبً زمنٌن:9)
خرجه (لطعة من حدٌث فً لصة أبً بردة بن نٌَِار، حٌنما ذبح لبل صبلة العٌد، فؤذن له النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌضحً بالجذعة المعزى. أٓٔ)

( باب: 9ٙ8( باب )الخطبة بعد العٌد(، و )9ٙ٘( كتاب )العٌدٌن( باب )األكل ٌوم النحر(. و )9٘٘البخاري فً عدة مواضع، فؤورده )
( ٙ٘٘٘( كتاب )األضاحً( باب )سنة األضحٌة(، و )٘ٗ٘٘( باب )كبلم اإلمام والناس فً خطبة العٌد(. و )98ٖ)التبكٌر إلى العٌد(، و )

( باب )من ذبح لبل صبلة وأعاد(. ٖٙ٘٘ة(. و )( باب )الذبح بعد الصبلٓٙ٘٘باب )لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألبً بردة ضح بالجذع من المعز(، و )
( كتاب: )األضاحً( باب )ما ٌجوز من السن فً 8ٕٓٓ( كتاب األضاحً، وأخرجه أبو داود )9ٙٔٔأخرجه مسلم من عدة طرق )
 كلهم عن البراء. ٖٖٓ، 98ٕ، 8ٕٕ/ ٗالضحاٌا(، وأحمد فً "مسنده" 

 .ٔٓٙ/ ٔ، وانظر: "تهذٌب اللؽة" )جزى( ٖٗ/ ٔاألصمعً. "ؼرٌب الحدٌث"  . وذكره أبو عبٌد عن8ٙٗ-7ٙٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٔٔ)
 .78ٖ/ٔ( تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
 .8ٖ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
كل نبٌٌن هً ما بٌن ( للت إن الكبلم فً والدا  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فرع عن الكبلم فً حكم أهل الفترة ، والفترة معناها كما لال ابن كثٌر : "ٗٔ)

وروح المعانً  ٖٙ/  ٔ، وانظر : جمع الجوامع للسبكً  ٖ٘/  ٕكانمطاع الرسالة بٌن عٌسى علٌه السبلم ودمحم ملسو هيلع هللا ىلص".]تفسٌر المرآن العظٌم 
 [. ٖٓٔ/  ٙلآللوسً 

ه الدعوة وبمً على حٌن ؼفلة، وٌشمل المسم المسم األول: من بلؽته الدعوة ، والمسم الثانً: من لم تبلؽ: ولد لّسمهم أهل العلم إلى لسمٌن
 : األول نوعٌن

/  7وفتح الباري  ٖٕٓ/  ٕأوال: من بلؽته الدعوة ووّحد ولم ٌشرن كمس بن ساعدة وزٌد بن عمرو بن نفٌل. ) انظر : البداٌة والنهاٌة 
ٔٗ7.] 
م ، والذي لال فٌه النبً ملسو هيلع هللا ىلص : " رأٌت عمرو بن عامر بن من بلؽته الدعوة ولكنه ؼٌّر وأشرن كعمرو بن لحً الذي ؼٌّر دٌن إبراهٌ ثانٌا: 

 ([.8ٕ٘ٙ( ومسلم )ٕٖٔ٘لحً الخزاعً ٌجّر لصبه فً النار ".] رواه البخاري )
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،  مع أن (ٔ)صفٌة عمة رسول هللا، ال أؼنً عنن من هللا شٌباً؛ ٌا فاطمة بنت رسول هللا، ال أؼنً عنن شٌباً.."
دافع عن حرٌمه، وعن نسابه؛ لكن فً ٌوم المٌامة لٌست هنان مدافعة؛ بل لال هللا تعالى: العادة أن اإلنسان ٌ

 .(ٔ)[ : تزول األنساب"ٔٓٔ}فإذا نفخ فً الصور فبل أنساب بٌنهم ٌومبذ وال ٌتساءلون{ ]المإمنون: 
د، كما لال : } َوال تَِزُر وكثٌر من اآلٌات المرآنٌة تإكد المعنى السابك أي: فً ٌوم المٌامة ال ٌؽنً أحد عن أح  

[ ، ولال }  7ٖ[ ، ولال : } ِلُكّلِ اْمِرٍئ ِمْنُهْم ٌَْوَمبٍِذ َشؤٌْن ٌُْؽنٌِِه { ]عبس : َٗٙٔواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى { ]األنعام : 

                                                                                                                                                                                             
ٌِْه َوَسلََّم بؤن والدٌه فً النار ، روى مسلم )  ُ َعلَ هللا أٌن أبً ؟ لال : فً ( أن رجبلً لال : "ٌا رسول ٖٕٓولد جاء النص عن النبً َصلَّى ّللاَّ

 النار ، فلما لضى دعاه فمال : إن أبً وأبان فً النار".
 وفً شؤن أمه لال علٌه الصبلة والسبلم : "استؤذنت ربً أن أستؽفر ألمً فلم ٌؤذن لً ، واستؤذنته أن أزور لبرها فؤذن لً ".] رواه مسلم

(97ٙ.]) 
ً الحدٌث األول: –ٌمول النووي رحمه هللا   " فٌه أن من مات فً الفترة على ما كانت علٌه العرب من عبادة األوثان فهو من أهل  شارحا

 النار ، ولٌس هذا مإاخذة لبل بلوغ الدعوة ، فإن هإالء كانت لد بلؽتهم دعوة إبراهٌم وؼٌره من األنبٌاء صلوات هللا وسبلمه علٌهم
 [. 79/  ٖ.]شرح صحٌح مسلم "
أبمة المالكٌة، والشٌخ دمحم  منهم المرطبً، والحافظ جبلل الدٌن السٌوطً، الماضى أبو بكر ابن العربى أحد  هذا ولد لال بعض أهل العلم 

، 9ٕٗ/ٕ، والدر المنثور للسٌوطً: ٘ٔ-ٖٔبخٌت، والدكتور دمحم فإاد شاكر، وآخرون، بؤنهما ناجٌان من النار.]أنظر: التذكرة للمرطبى 
 8ٖٖٔ،وفتاوى األزهر فى فتوى الشٌخ دمحم بخٌت فى شؤن أهل الفترة التى بتارٌخ ربٌع األول  ٖٔٔ/ٕومسالن الحنفا ، ضمن الحاوى ، 

 [.9ٔٔ -٘ٔٔلفضٌلة الدكتور ص م، ودراسات فى علوم المرآن والسنة  9ٔ9ٔنوفمبر  ٕ٘ -هجرٌة 
لم أدع أن المسؤلة إجماعٌة، بل هى مسؤلة ذات  ولد ذكر اإلمام السٌوطً فً رسالته السادسة )السبل الجلٌة فى اآلباء العلٌة( بموله : "إنى 

خبلؾ، ؼٌر أنى اخترت ألوال المابلٌن بالنجاة، ألنها أنسب بهذا الممام"]السبل الجلٌة، ضمن مجموعة رسابل اإلمام الحافظ جبلل الدٌن 
 [. 9ٌٓٔك: حسٌن مخلوؾ: ص السٌوطى، فى تحمٌك نجاة أبوى المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص وأنهم من أهل الجنة فى اآلخرة، تحم

 واحتجوا من وجوه:
 أحدها: أن المراد باألب، عمه أبو طالب والعرب تطلك األب على العم، وجاء بذلن االستعمال كتاب هللا العزٌز فً موضعٌن: 

 [. ٖٖٔالبمرة: {] ابَِن إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاقَ } لَالُواْ نَْعبُُد إِلَـَهَن َوإِلَـهَ آبَ :أحدهما: لطعً المتن لطعً الداللة ، وهو لوله تعالى فً البمرة
 .وإسماعٌل عمه لطعاً ؛ فهو ٌعموب بن سحاق بن إبراهٌم

ٌْنَا َونُوح ٌْنَا ِمنوالموضع الثانً: لطعً المتن لكنه ظنً الداللة ، وهو لوله تعالى: }َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب ُكبلًّ َهَد  :إلى أن لال لَْبلُ  اً َهَد

  ً  [.8ٙ-8ٗ]األنعام:   َوإِْسَماِعٌَل َواْلٌََسَع َوٌُونَُس َولُوطا
فهو نص لرآنً على أن إبراهٌم ٌطلك علٌه أٌب للوط ، وهو عمه على ما وردت به األخبار ، إال أن هذا النص ظنً الداللة ألنه ٌحتمل أن 

ٌَّتِهِ ٌكون الضمٌر من لوله تعالى:}َوِمن  ٌْنَا ِمن لَْبلُ   ذُّرِ ً َهَد ، ولكنه احتمال  ٌرجع إلى نوح ، ألنه لال فً اآلٌة من لبل ذلن:}َونُوحا
 .مرجوح ؛ ألن الكبلم عن إبراهٌم
الحزن باد علٌه ، فمالصلى هللا لما سؤله األعرابً بموله: أٌن أبً ؟ ولال له: إن أبان فً النار وولّى و ملسو هيلع هللا ىلص، وعلى هذا المول: فإنه ٌحتمل أنه

 ردوه علً " فلما رجع لال له: " إن أبً وأبان فً النار". علٌه وسلم:"
 .ٌحتمل أنه ٌعنً بؤبٌه: أبا طالب ؛ ألن العرب تسمً العم أبا ال سٌما إذا انضّم إلى العمومٌة التربٌة ، والعطؾ والدفاع عنه

أنهما من أهل الفترة ؛ ألن تعرٌؾ أهل الفترة أنهم الموم الذٌن لم ٌدركوا النذارة لبلهم ، ولم  -ملسو هيلع هللا ىلص وبذلن: إن التحمٌك فً أبوي رسول هللا
 [.ٓٗ.] من كتاب مجالس مع فضٌلة الشٌخ دمحم األمٌن الجنكً الشنمٌطً:ص تدركهم الرسالة التً من بعدهم

] انظر : الحاوي للفتاوى . ؤن األحادٌث الواردة فً ذلن موضوعة أو ضعٌفة جداً والثانً: احتجوا بؤلوال أنكرها عامة أهل العلم ، وحكموا ب
ٕ  /ٕٕٓ .] 
للت: إن المسؤلة خبلفٌة، وذلن لورود نصوص ظاهرها فٌه شً من التعارض، كما أن هذه المسؤلة لٌست من مسابل االعتماد وال العمل،  

شٌر بؤنه ال دلٌل ٌنص على أن كلمة )أبً(، تشٌر إلى والد الرسول)عبدهللا( فلم ٌنشؽل بها السلؾ، لكونها من فضول العلم، أرٌد أن أ
تحدٌدا، وذلن لبلحتماالت المشار إلٌها، فالمسؤلة ظنٌة الداللة، كما أن دعوى اإلجماع فً هذه المسؤلة دعوى عرٌضة وال ٌخفى ما فٌها، 

 :"-رحمه هللا-الصنعانًوكبلم السٌوطً لٌس بالموي، من التكلؾ. وأختم كبلمً بمول اإلمام 
] جموع رسابل الصنعانً:رلم .من مسابل الفضول، ال ٌخوض فٌها من هو بمهمات دٌنه مشؽول" -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-"إن مسؤلة إٌمان أبوي المصطفى 

7.] 
 وهللا تعالى أعلم.

، 7ٔٙ؛ وأخرجه مسلم ص7ٖٕ٘رب؟ حدٌث رلم : هل ٌدخل النساء والولد فً األلأٔ، كتاب الوصاٌا، باب ٕٕٔأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .ٕٙٓ[ ٖٔ٘] ٗٓ٘: فً لوله تعالى: )وأنذر عشٌرتن األلربٌن...(، حدٌث رلم 89كتاب اإلٌمان، باب 

 . 7ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
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ٌْبًا { ]لممان : ٌَا أٌََُّها النَّاُس اتَّمُوا َربَُّكْم َواْخَشْوا ٌَْوًما ال ٌَْجِزي َواِلٌد َعْن َولَِدِه َوال مَ  ْولُوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه َش
 .(ٔ)[ ، فهذه  أبلػ الممامات : أن كبل من الوالد وولده ال ٌؽنً أحدهما عن اآلخر شٌباٖٖ

ٌْباً{]البمرة:ولد ذكر أهل التفسٌر فً تعالى:}   :(ٕ)[،  وجوهأٖٕالَ تَْجزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َش
 (ٗ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖ)، كما ٌمال : البمرة تَْجِزي عن سبعٍة أي تُِؽنً ، وهو لول السدي أحدها : معناه :ال تُؽنًِ

 .(ٙ)، ولال به جماعة من أهل التفسٌر(٘)وأبً مالن
ً عنً خٌراً ، أثابه عنً ولضاه عنً، وهو لول  والثانً : معناه ال تمضً، ومنه لولهم: جزى هللا فبلنا

 .(8)ٌر، وجماعة من أهل التفس(7)المفضل
 .(9)وٌسند هذا المول أن أصل الجزاء فً كبلم العرب: المضاء والتعوٌض

 .(ٓٔ)والثالث: ولال بعضهم: }الَ تَْجِزي{ أي: ال تكفً
 .(ٔٔ)والرابع: ولٌل: ال تُكافِا

واأللرب من حٌث اللؽة هو المول الثانً، والمعنى فً كل متمارب، والمراد: أنه ال ٌتحمل أحد عن أحد شٌباً.  
 وهللا أعلم.

ٌْبًا{]البمرة:   [، وجوه من المراءة:ٖٕٔوفً لوله تعالى:} اَل تَْجِزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َش
 أحدها: } اَل تَْجِزي{، لرأ بها الجمهور.

والثانً:}ال تُجزئ{، مضمومة )التّاء( مهموزة )الٌاء(. لرأ بها أبو السمان العدوي، من )أجزأ، ٌجزي( إذا 
 :(ٖٔ)لول الشاعر، ومن ذلن (ٕٔ)كفً

 وأجزأت أمر العالمٌن ولم ٌكن     لٌجزي إاّل كامل وابن كامل
لال الزمخشري: "ومن لرأ )ال تجزئ( من أجزأ عنه إذا أؼنى عنه، فبل ٌكون فً لراءته إال بمعنى شٌبا من  

 .(ٗٔ)اإلجزاء"
 .(٘ٔ)والثالث:  ولرأ أبو السرار الؽنوي : "ال تجزى نسمة عن نسمة شٌبا"

 .(ٙٔ)[، "أي ال ٌمبل منها فداء"ٖٕٔتعالى:} َواَل ٌُْمبَُل ِمْنَها َعْدٌل{]البمرة:لوله  
                                                           

 .7ٖ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .7ٔٔ-ٙٔٔ/ٔ( أنظر:النكت والعٌون: ٕ)
 .7ٕ/ٕ(:ص87ٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٗٓٔ/ٔنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:( أٗ)
 .ٗٓٔ/ٔ(:ص99ٗ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
، ومكً بن ٙٔٔ/ٔ، والسمرلندي فً بحر العلوم: 8ٕٓ/ٔ، وابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: 7ٕ/ٕ( منهم: ابن جرٌر فً جامع البٌان: ٙ)

، والعجٌلً فً الفتوحات اإللهٌة: 8ٖ/ٔالؽرناطً فً التسهٌل: ، وٗٔٔ/ٔ، وابن كثٌر فً تفسٌر المرآن العظٌم: 9ٔأبً طالب فً المشكل: 
 .ٖٗ، والسعدي فً تٌسٌر الكرٌم الرحمن: ٓ٘/ٔ
 .7ٔٔ-ٙٔٔ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: 7)
والبؽوي فً معالم  78ٕ/ٔ، والزمخشري فً الكشاؾ: 7ٙ/ٔ، وابن الجوزي فً زاد المسٌر: ٔٗ( منهم: ابن لتٌبة فً ؼرٌب المرآن: 8)
، والكوكبانً فً ٖٗ/ٔ، والخازن فً لباب التؤوٌل: 7ٗ/ٔ، والنسفً فً تفسٌره: ٘٘/ٔ، والبٌضاوي فً أنوار التنزٌل: 9ٓ/ٔلتنزٌل: ا

، وابن عاشور فً التحرٌر ٕٓٔ/ٕ، والماسمً فً محاسن التؤوٌل: ٕٔٔ/ٔ، والشوكانً فً فتح المدٌر: 9ٖ9/ٕتٌسٌر المنان تفسٌر المرآن: 
 .8ٗٗ/ٔوالتنوٌر: 

، والصحاح ٙ٘ٗ/ٔ، ومعجم مماٌٌس اللؽة البن فارس: ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٔ، وتهذٌب اللؽة لؤلزهري: 7ٕ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: 9)
 .9ٖ، والمفردات للراؼب: 8ٕٗ/9ٔ، وتاج العروس للزبٌدي: ٕٓٙ/ٔ، ولسان العرب البن منظور: ٕٖٕٓ/ٙللجوهري: 

 ، وؼٌرها.ٖ٘، وؼرٌب المرآن البن الملمن: 9ٓ/ٔالتنزٌل للبؽوي: ، معالم 8ٕٓ/ٔ(انظر: المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٓٔ)
 ، وؼٌرها.ٖ٘، وؼرٌب المرآن البن الملمن: 9ٓ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: 8ٕٓ/ٔ(انظر: المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٔٔ)
 .9ٓٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٕٔ)
 .7ٖٖ/ٔ، والسمٌن الحلبً فً الدر المصون: 9ٓٔ/ٔ: ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الثعلبً فً تفسٌرهٖٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٗٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٘ٔ)
 .8ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙٔ)
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 .(ٔ)لال ابن أبً زمنٌن:" أي : فداء" 
،أى: توبة وال (ٕ)لال الزمخشري:" أى فدٌة، ألنها معادلة للمفدى، ومنه الحدٌث:"ال ٌمبل منه صرؾ وال عدل"

 .(ٖ)فدٌة"
 .(ٗ)فدٌة تنجو بها من النار ، إذ هى ال تجد ذلن لتفتدى به"لال المراؼً:" أي ال ٌإخذ من نفس 

 :(٘) [ على أوجهٖٕٔ{]البمرة: َواَل ٌُْمبَُل ِمْنَها َعْدلٌ  واختلؾ فً لوله تعالى} 
، كما لال تعالى : } إِنَّ الَِّذٌَن (ٙ)"وسمٌت عدالً ألن المفدي ٌعدل بها : أي ٌساوٌها أحدها: أن )العدل(: الفدٌة، "

[ ولال : }  9ٔوا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر فَلَْن ٌُْمبََل ِمْن أََحِدِهْم ِمْلُء األْرِض َذَهبًا َولَِو اْفتََدى بِِه { ]آل عمران : َكفَرُ 
اْلِمٌَاَمِة َما تُمُبَِّل ِمْنُهْم َولَُهْم  إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما فًِ األْرِض َجِمٌعًا َوِمثْلَهُ َمعَهُ ِلٌَْفتَُدوا بِِه ِمْن َعَذاِب ٌَْومِ 

[، ولال : }  7ٓ[ ولال تعالى : } َوإِْن تَْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل ال ٌُْإَخْذ ِمْنَها { ]األنعام :  َٖٙعَذاٌب أَِلٌٌم { ]المابدة : 
، (8)، والسدي(7) [. وهذا لول أبً العالٌة٘ٔدٌد : فَاْلٌَْوَم ال ٌُْإَخذُ ِمْنُكْم فِْدٌَةٌ َوال ِمَن الَِّذٌَن َكفَُروا { اآلٌة ]الح

 .(ٓٔ)، وابن زٌد(9)ولتادة
 .(ٕٔ)"أي "رجل مكان رجل.(ٔٔ)والثانً:أنه: البدل، والبدل: الفدٌة،  لاله ابن عباس

 .(ٖٔ)وروي عن ابن عباس : "أو حسنة مع الشرن" والثالث: أنه:
لال : والصرؾ والعدل : التطوع والفرٌضة. والرابع: وروي عن علً، رضً هللا عنه، فً حدٌث طوٌل، 

 .(ٗٔ)وهذا لول ؼرٌب
والمول األول أظهر فً تفسٌر هذه اآلٌة، لما ورد عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لما سبل ما العدل؟ فمال صلى هللا علٌه  

 .(٘ٔ)"وسلم: "العدل الفدٌة
 .(ٙٔ)"أي ال ٌمبل من نفس عن نفس شفاعة" [،َٖٕٔواَل تَْنفَعَُها َشفَاَعةٌ{]البمرة:لوله تعالى:}  
 .(7ٔ)أي ال تفٌدها شفاعة أحد، ألنها كفرت باهلل" لال الصابونً:"  
لال المراؼً:أي: " وال ٌشفع فٌما وجب علٌها من حّك شافع، ولد كانوا ٌعتمدون بالمكفّرات تإخذ فدٌة عما  

 .(8ٔ)ٌموم ممام االهتداء به شىء آخر"فرطوا فٌه ، وبشفاعة أنبٌابهم لهم ، فؤخبرهم ّللّا أنه ال 
 .(9ٔ)لال ابن أبً زمنٌن:" أي : إن الشفاعة ال تكون إال للمإمنٌن"  

                                                           
 .7٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن أبً زمنٌن:ٔ)
، وأبو ٓٗ/8(:ص89ٙٗ، والنسابً)8ٕٖ/ٗ(:ص7ٕٕٔ، وسنن الترمذي)ٕٙٙ/ٕ(:ص77ٔٔ( متفك علٌه، أنظر: صحٌح البخاري)ٕ)

 .9ٔٔ/ٔ(:ص9ٕٙ، ومسند اإلمام احمد)88ٓ/ٕ(:ٖٕ٘ٙ، وابن ماجة)8ٖٔ/ٗ(:ص9ٖ٘ٗداود)
 .ٖٙٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .7ٕٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٗ)
 .7ٕ٘-ٕٙ٘/ٔ. وتفسٌر ابن كثٌر: ٖ٘-ٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٔٙٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٙ)
 .ٖٗ/ٕ(:ص88ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .ٖٗ/ٕ(:ص88ٕالطبري)( انظر: تفسٌر 8)
 .ٖٗ/ٕ(:ص88ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)9)
 .ٖٗ/ٕ(:ص88٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٗ/ٕ(:ص88ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٕٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( نمبل عن: البحر المحٌط: ٖٔ)
 .8ٙ:  ٔ، والسٌوطً  ٕٙ٘:  ٔ( ٌنظر: تفسٌر ابن كثٌر ٗٔ)
 .8ٙ:  ٔ، والسٌوطً  7ٕ٘:  ٔؼٌر الطبري ، نمله عنه ابن كثٌر (ضعٌؾ، ولم أجده عن ٘ٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙٔ)
 .8ٔ/ٔ( صفوة التفسٌر:7ٔ)
 .7ٕٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً:8ٔ)
 .7٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن أبً زمنٌن:9ٔ)
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لال ابن عطٌة:" ولٌس المعنى أنه ٌشفع فٌهم أحد فٌرد، وإنما نفى أن تكون ثم شفاعة على حد ما هً فً 
ء الكفرة فً خاصتهم، وأما األخٌرة التً الدنٌا، وأما الشفاعة التً هً فً تعجٌل الحساب فلٌست بنافعة لهإال

هً بإذن من هللا تعالى فً أهل المعاصً من المإمنٌن فهً بعد أن أخذ العماب حمه، ولٌس لهإالء المتوعدٌن 
 .(ٔ)من الكفار منها شًء"

أن ٌدخلوا  و"الشفاعة" هً التوسط للؽٌر بجلب منفعة، أو دفع مضرة؛ فشفاعة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألهل الجنة  
،  من (ٗ)، وفٌمن دخلها أن ٌخرج منها (ٖ)، من جلب المنفعة؛ وشفاعته فٌمن استحك النار أال ٌدخلها(ٕ)الجنة

 .(ٕ)دفع المضرة؛ فٌوَم المٌامة ال تجزي نفس عن نفس شٌباً، وال ٌمبل من نفس عن نفس شفاعة أبداً 
ي: ال ٌدفع عنهم أحد عذاب هللا وال ٌجٌرهم من سطوة [، " أٖٕٔلوله تعالى:} َواَل ُهْم ٌُْنَصُروَن{]البمرة: 

 .(ٖ) عمابه"
 .(ٗ)لال البؽوي:وال هم" ٌمنعون من عذاب هللا" 
 .(٘)لال الطبري:" ٌعنً أنهم ٌومبذ ال ٌنصرهم ناصر" 
لال المراؼً:" أي إنه ال ٌؤتٌهم ناصر ٌنصرهم فٌمنع عذاب ّللّا عنهم إذا نزل بهم، وهذا ترهٌب لمن سلفت  

 . (ٙ)عظتهم فً اآلٌة لبلها"
 :(7)[، وجهٌنٖٕٔولد ذكروا فً لوله تعالى:} َواَل ُهْم ٌُْنَصُروَن{]البمرة:

 أحدهما: ولٌس لهم من هللا ٌومبذ نصٌر ٌنتصر لهم من هللا إذا عالبهم.
 والثانً: وال هم ٌنصرون بالطلب فٌهم والشفاعة والفدٌة.

الى سٌاق اآلٌة، إذ "أن هللا جل ثناإه إنما أعلم المخاطبٌن بهذه اآلٌة والراجح هو المول األول، وهو األلرب  
، وال شفاعة فٌه ، وال ناصر له، وذلن أن ذلن لد  -لمن استحك من خلمه عموبته  -أن ٌوم المٌامة ٌوم ال فدٌة 

 .(8)كان لهم فً الدنٌا ، فؤخبر أن ذلن ٌوم المٌامة معدوم ال سبٌل لهم إلٌه"
 الفوابد:

ن فوابد اآلٌة: إثبات ٌوم المٌامة، وأن هذا الٌوم شدٌد ٌجب اتماإه والحذر منه، إذ أن ذلن الٌوم ال تؽنً م -ٔ
نفس عن نفس شٌباً؛ حتى الوالد ال ٌجزي عن ولده شٌباً؛ وال المولود ٌجزي عن والده شٌباً، كما لال تعالى: } 

 ولده وال مولود هو جاز عن والده شٌباً {.ٌا أٌها الناس اتموا ربكم واخشوا ٌوماً ال ٌجزي والد عن 

                                                           
 .ٕ٘ٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)

؛ 9ٙٔ[ ٖٖٓ] 8ٖٗ: فً لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "أنا أول الناس ٌشفع فً الجنة..."، حدٌث رلم 8٘، كتاب اإلٌمان، باب 7ٔ٘راجع مسلماً ص (ٕ)
؛ وفٌه: ٌجمع هللا تبارن وتعالى الناس، فٌموم المإمنون حتى تزلؾ 9٘ٔ[ 9ٕٖ] 8ٕٗ: أدنى أهل الجنة منزلة فٌها، حدٌث رلم 8ٗوباب 

 الجنة...لهم 
بالمؽفرة والرحمة لال شٌخنا دمحم بن صالح العثٌمٌن رحمه هللا فً شرح العمٌدة الواسطٌة: فهذه لد تستفاد من دعاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص للمإمنٌن  (ٖ)

ته فً على جنابزهم، فإنه من الزم ذلن أن ال ٌدخل النار كما لال النبً علٌه الصبلة والسبلم: "اللهم اؼفر ألبً سلمة وارفع درج
(، وذكر الحافظ ابن حجر أن دلٌل هذا لوله ملسو هيلع هللا ىلص فً حدٌث حذٌفة عند مسلم: "ونبٌكم على الصراط ٌمول: رب 78ٔ – 77ٔ/ٕالمهدٌٌن..." )

[ 9ٕٖ] 8ٕٗ: أدنى أهل الجنة منزلة فٌها، حدٌث رلم 8ٗ، كتاب اإلٌمان، باب 7ٔ٘(؛ مسلم ص8ٕٗ/ٔٔسلم، رب سلم" )فتح الباري 
ٔ9٘. 

؛ 7٘ٔٓ: كبلم الرب تعالى ٌوم المٌامة مع األنبٌاء وؼٌرهم، حدٌث رلم ٖٙ، كتاب التوحٌد، باب ٕٙٙ – ٕ٘ٙراجع البخاري ص (ٗ)
 .9ٖٔ[ ٕٖٙ] 79ٗ: أدنى أهل الجنة منزلة فٌها، حدٌث رلم 8ٗ، كتاب اإلٌمان، باب 7ٔٗومسلماً ص

 .ٖٓٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .8ٔ/ٔر: ( صفوة التفاسٌٖ)
 .9ٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .ٖٙ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .7ٕٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٙ)
 .ٖٙ/ٕ(أنظر: تفسٌر الطبري: 7)
 .ٖٙ/ٕ( تفسٌر الطبري: 8)
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ومنها: أن من استحك العذاب ذلن الٌوم ال ٌُمبل منه عدل؛ لال تعالى: } إن الذٌن كفروا لو أن لهم ما فً  -ٖ
 األرض جمٌعاً ومثله معه لٌفتدوا به من عذاب ٌوم المٌامة ما تمبل منهم {.

ه تعالى: } ال تنفعها شفاعة {؛ وثبت أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌشفع فً ومنها: ثبوت أصل الشفاعة فً ذلن الٌوم؛ لمول -ٗ
؛ وفٌمن دخل النار أن  (ٕ)ٌشفع فً أهل الكبابر أن ال ٌدخلوا النار -ملسو هيلع هللا ىلص-، وأنه  (ٔ)أهل المولؾ أن ٌُمضى بٌنهم

اعة{ مخصوصاً بما ثبتت به السنة من ؛ فعلى هذا ٌكون العموم فً لوله تعالى: } وال تنفعها شف(ٖ)ٌخرج منها
 الشفاعة.

ومنها: أن الكافرٌن ال تنفعهم الشفاعة؛ لموله تعالى فً آٌة أخرى: }فما تنفعهم شفاعة الشافعٌن{ ]المدثر:  -٘
ٗ8. ] 

ومنها: أنه ال أحد ٌُنصر ٌوم المٌامة إذا كان من العصاة؛ ولهذا لال هللا تعالى: }ما لكم ال تناصرون * بل  -ٙ
ال اآللهة، وال األسٌاد، وال  ،[ ؛ فبل أحد ٌنصر أحداً ٌوم المٌامةٕٙ، ٕ٘هم الٌوم مستسلمون{ ]الصافات: 

 األشراؾ، وال ؼٌرهم.
 المرآن

                                                           
؛ ومسلماً 7ٕٔٗ: )ذرٌة من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً(، حدٌث رلم ٘، كتاب التفسٌر، باب 9ٖٗ – 9ٖٖانظر: البخاري ص (ٔ)
 .9ٗٔ[ 7ٕٖ] 8ٓٗ: أنى أهل الجنة منزلة فٌها، حدٌث رلم 8ٗ، كتاب اإلٌمان، باب 7ٔ٘ – 7ٔٗص
 ( : 9ٖٕ٘حدٌث )  -سنن الترمذي  (ٕ)

تًِ ..... ( . ) َحدَّثَنَا ..... َعنْ  ٌِْه َوَسلََّم َشفَاَعتًِ أِلَْهِل اْلَكبَابِِر ِمْن أُمَّ ُ َعلَ ِ َصلَّى ّللاَّ  .أَنٍَس لَاَل لَاَل َرُسوُل ّللاَّ
 ( : ٗٔٔٗحدٌث )  -سنن أبً داود 

ٌِْه َوَسلََّم لَاَل َشفَاَعتًِ أِلَْهِل ا ُ َعلَ ِ َصلَّى ّللاَّ ًّ تًِ ( ..) َحدَّثَنَا ..... َعْن النَّبِ  ْلَكبَابِِر ِمْن أُمَّ
 ( : 7ٕٗ٘ٔحدٌث )  -مسند أحمد 

ٌِْه َوَسلََّم َشفَاَعتًِ أِلَْهِل اْلَكبَابِ  ُ َعلَ ِ َصلَّى ّللاَّ تًِ ( ..) ..... َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍن لَاَل لَاَل َرُسوُل ّللاَّ  ِر ِمْن أُمَّ
 ( : ٖٓٓٗحدٌث )  -سنن ابن ماجة 

ٌِْه َوَسلََّم ٌَمُوُل إِنَّ َشفَاَعتًِ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة أِلَْهلِ ) ..... َعْن  ُ َعلَ ِ َصلَّى ّللاَّ تًِ (َجابٍِر لَاَل َسِمْعُت َرسُوَل ّللاَّ   اْلَكبَابِِر ِمْن أُمَّ
ٌارب ابذن لً فٌمن  :لة من مراحل الشفاعةالشفاعة لمن دخل النار أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول فً آخر مرح فً حدٌث البخاري ومسلم فمد أخرج (ٖ)

فإنما ٌعنً به المإمنٌن بالنبً صلى  .وعزتً وجبللً وكبرٌابً وعظمتً ألخرجن منها من لال ال إله إال هللا :لال ال إله إال هللا ، فٌمول هللا
وأمته المراد بها أمة  .فؤلول ٌا رب أمتً أمتً :لهللا علٌه وسلم من أهل ال إله إال هللا، ولذلن لال فً الحدٌث لبل الفمرة التً ذكر الساب

بناً من كان، وإلٌن نص الحدٌث المذكور اإلجابة، وأما من لم ٌإمن بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص ولم ٌتبعه فإنه ال ٌشفع فٌه النبً ملسو هيلع هللا ىلص وال تنفعه شفاعة أحد كا
سلٌمان بن حرب حدثنا حماد بن زٌد حدثنا معبد بن هبلل العنزي لال: اجتمعنا ناس  حدثنا :البخاري البخاري، ولال اإلمام كما فً صحٌح

من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالن وذهبنا معنا بثابت البنانً إلٌه ٌسؤله لنا عن حدٌث الشفاعة فإذا هو فً لصره، فوافمناه ٌصلً 
ال تسؤله عن شًء أول من حدٌث الشفاعة، فمال: ٌا أبا حمزة هإالء إخوانن من  الضحى فاستؤذنا فؤذن لنا وهو لاعد على فراشه فملنا لثابت:

فٌؤتون آدم  أهل البصرة جاإون ٌسؤلونن عن حدٌث الشفاعة، فمال: حدثنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لال: إذا كان ٌوم المٌامة ماج الناس بعضهم فً بعض
كم بإبراهٌم فإنه خلٌل الرحمن، فٌؤتون إبراهٌم فٌمول: لست لها، ولكن علٌكم بموسى فٌمولون اشفع لنا إلى ربن فٌمول لست لها ولكن علٌ

 فإنه كلٌم هللا، فٌؤتون موسى فٌمول: لست لها، ولكن علٌكم بعٌسى فإنه روح هللا وكلمته، فٌؤتون عٌسى، فٌمول: لست لها، ولكن علٌكم بدمحم
ذن على ربً فٌإذن لً وٌلهمنً محامد أحمده بها ال تحضرنً اآلن فؤحمده بتلن المحامد وأخر له ساجداً، ملسو هيلع هللا ىلص، فٌؤتوننً فؤلول أنا لها، فؤستؤ

ل فٌمال: ٌا دمحم ارفع رأسن ولل ٌُسمع لن وسل تعط واشفع تشفع، فؤلول: ٌا رب أمتً أمتً، فٌمال: انطلك فؤخرج منها من كان فً للبه مثما
ود فؤحمده بتلن المحامد ثم أخر له ساجداً فٌمال ٌا دمحم ارفع رأسن ولل ٌسمع لن وسل تعط واشفع شعٌرة من إٌمان، فؤنطلك فؤفعل ثم أع
انطلك فؤخرج منها من كان فً للبه مثمال ذرة أو خردلة من إٌمان، فؤنطلك فؤفعل ثم أعود فؤحمد  :تشفع فؤلول: ٌا رب أمتً أمتً، فٌمال

 ارفع رأسن ولل ٌسمع لن وسل تعط واشفع تشفع فؤلول ٌا رب أمتً أمتً، فٌمول: انطلك بتلن المحامد ثم أخر له ساجداً فٌمال: ٌا دمحم
فؤخرج من كان فً للبه أدنى أدنى أدنى مثمال حبة خردل من إٌمان فؤخرجه من النار فؤنطلك فؤفعل. فلما خرجنا من عند أنس للت لبعض 

دثناه بما حدثنا أنس بن مالن فؤتٌناه فسلمنا علٌه فؤذن لنا فملنا له: ٌا أبا سعٌد أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار فً منزل أبً خلٌفة فح
لم جبنان من عند أخٌن أنس بن مالن فلم نر مثل ما حدثنا فً الشفاعة فمال: هٌه فحدثناه بالحدٌث فانتهى إلى هذا الموضع فمال: هٌه فملنا 

ن سنة فبل أدري أنسً أم كره أن تتكلوا، للنا: ٌا أبا سعٌد فحدثنا فضحن ولال: خلك ٌزد لنا على هذا فمال: لمد حدثنً وهو جمٌع منذ عشرٌ
اً فٌمال اإلنسان عجوالً، ما ذكرته إال وأنا أرٌد أن أحدثكم حدثنً كما حدثكم به، ولال: ثم أعود الرابعة فؤحمده بتلن المحامد ثم أخر له ساجد

فع فؤلول ٌا رب ابذن لً فٌمن لال: ال إله إال هللا، فٌمول وعزتً وجبللً وكبرٌابً ٌا دمحم ارفع رأسن ولل ٌسمع وسل تعطى واشفع تش
 (.9ٖٔ، ومسلم 7٘ٔٓ) واه البخاري .وعظمتً ألخرجن منها من لال ال إله إال هللا
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ُهنه لَاَل إِنًِّ َجاِعلَُن ِللنهاِس إَِماًما لَاَل َوِمْن  ٌهتًِ لَاَل ََّل ٌَنَاُل َعْهِدي }َوإِِذ اْبتَلَى إِْبَراِهٌَم َربُّهُ بَِكِلَماٍت فَأَتَمه ذُّرِ
 [ٕٗٔ({ ]البمرة : ٕٗٔالظهاِلِمٌَن )

 التفسٌر:
حٌن اختبر هللا إبراهٌم بما شرع له من تكالٌؾ، فؤدَّاها ولام بها خٌر لٌام. لال هللا له: إنً  -أٌها النبً-واذكر

فؤجابه هللا سبحانه أنه ال تحصل جاعلن لدوة للناس. لال إبراهٌم: رّبِ اجعل بعض نسلً أبمة فضبل منن، 
 للظالمٌن اإلمامةُ فً الدٌن.

[، "أي: واذكر ٌا دمحم حٌن اختبر هللا عبده إِبراهٌم، ٕٗٔلوله تعالى:}َوإِِذ اْبتَلَى إِْبَراِهٌَم َربُّهُ بَِكِلماٍت{]البمرة:  
 .(ٔ)بجملة من التكالٌؾ الشرعٌة"

لهإالء المشركٌن وأهل الكتابٌن الذٌن ٌنتحلون ملَّة إبراهٌم ولٌسوا علٌها  -ٌا دمحم  -لال ابن كثٌر:" أي : واذكر   
، وإنما الذي هو علٌها مستمٌم فؤنت والذٌن معن من المإمنٌن ، اذكر لهإالء ابتبلء هللا إبراهٌم ، أي: اختباره 

 . (ٕ)له بما كلفه به من األوامر والنواهً"
ابتبلبه علٌه السبلم، لٌتذكروا بما ولع فٌه من األمور الداعٌة إلى لال أبو السعود:" أي: واذكر لهم ولت   

 .(ٖ)التوحٌد الوازعة عن الشرن، فٌمبلوا الحك وٌتركوا ماهم فٌه من الباطل"
لال الزمخشري:" اختبره بؤوامر ونواه، واختبار ّللاَّ عبده مجاز عن تمكٌنه عن اختٌار أحد األمرٌن : ما ٌرٌد  

 .(ٗ)ٌه العبد ، كؤنه ٌمتحنه ما ٌكون منه حتى ٌجازٌه على حسب ذلن"ّللاَّ ، وما ٌشته
لال ابن عثٌمٌن:" وهنا أضاؾ الربوبٌة إلى إبراهٌم: وهً من الربوبٌة الخاصة؛ فالربوبٌة بإزاء العبودٌة؛  

ً لول فكما أن العبودٌة نوعان ــــ خاصة، وعامة ــــ فالربوبٌة أٌضاً نوعان: خاصة، وعامة؛ ولد اجتمعا ف
[ : هذه 8ٗ[ : هذه عامة؛ }رب موسى وهارون{ ]الشعراء: ٕٔٔالسحرة: }آمنا برب العالمٌن{ ]األعراؾ: 

خاصة؛ وال شن أن ربوبٌة هللا سبحانه وتعالى للرسل ــــ وال سٌما أولو العزم منهم؛ وهم نوح، وإبراهٌم، 
 .(٘)وموسى، وعٌسى، ودمحم علٌهم الصبلة والسبلم ــــ أخص الربوبٌات"

 :(ٙ)[، وجهٌنٕٗٔوٌحتمل الخطاب فً لوله تعالى:}َوإِِذ اْبتَلَى إِْبَراِهٌَم َربُّهُ{]البمرة: 
أحدهما: أن لوله} َوإِِذ{، منصوب على المفعولٌة بمضمر ممدم، خوطب به النبً صلّى هللا علٌه وسلّم بطرٌك 

 التلوٌن، أي واذكر لهم ولت ابتبلبه علٌه السبلم.
نصوب بمضمر معطوؾ على }اْذُكُروا{، خوطب به بنو إسرابٌل لٌتؤملوا فٌما ٌحكى، عمن والثانً: أنه م

ٌنتمون إلى ملته من إبراهٌم وبنٌه علٌهم السبلم، من األفعال واأللوال، فٌمتدوا بهم وٌسٌروا سٌرتهم. أي 
فعلوا عند االبتبلء فعله، فً إٌفاء واذكروا إذ ابتلى أباكم إبراهٌم، فؤتم ما ابتبله به. فما لكم أنتم ال تمتدون به فت

 العهد والثبات على الوعد، ألجازٌكم على ذلن جزاء المحسنٌن؟.
ولوله تعالى:} َوإِِذ اْبتَلَى{، معناه: "وإذا اختبر، ٌمال منه : ابتلٌت فبلنا أبتلٌه ابتبلء، ومنه لول هللا عز وجل :   

 .(7)نً به : اختبروهم"[ ، ٌعٙ}َواْبتَلُوا اْلٌَتَاَمى{]سورة النساء : 
لال الطبري: " وكان اختبار هللا تعالى ذكره إبراهٌم ، اختبارا بفرابض فرضها علٌه ، وأمر أمره به. وذلن   

 .(8)هو " الكلمات " التً أوحاهن إلٌه ، وكلفه العمل بهن ، امتحانا منه له واختبارا"

                                                           
 .]بتصرؾ بسٌط[.8ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .٘ٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 . ٗ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٖ)
 .8ٖٔ/ٔ ( الكشاؾ:ٗ)
 .ٔٗ-ٓٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .89ٖ/ٔ. ونمله بتماه الماسمً فً محاسن التؤوٌل: ٗ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر أبً السعود: ٙ)
 .7/ٖ( تفسٌر الطبري: 7)
 .7/ٖ( تفسٌر الطبري: 8)
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هللا بها إبراهٌم نبٌه وخلٌله صلوات هللا علٌه على  ثم اختلؾ أهل التفسٌر فً صفة )الكلمات( التً ابتلى  
 :(ٔ)ألوال

 . (ٕ)أحدها: أنها شرابع اإلسبلم ، وهً ثبلثون سهما
لال ابن عباس : لم ٌبتل أحد بهذا الدٌن فؤلامه إال إبراهٌم ، ابتبله هللا بكلمات ، فؤتمهن. لال : فكتب هللا له   

، وعشر منها فً (ٖ)[. لال : عشر منها فً)األحزاب(7َٖوفَّى{]سورة النجم :  البراءة فمال :}َوإِْبَراِهٌَم الَِّذي
 .(7)، ولال : إن هذا اإلسبلم ثبلثون سهما"(ٙ)، و)سؤل سابل((٘)، وعشر منها فً )المإمنون((ٗ))براءة(

 الثانً: إنها خصال من ُسنَِن اإلسبلم ، خمس فً الرأس.
: خمس فً الرأس ، وخمس فً الجسد، فً الرأس : لص الشارب ، لال ابن عباس: "ابتبله هللا بالطهارة  

والمضمضة ، واالستنشاق ، والسوان ، وفرق الرأس، وفً الجسد : تملٌم األظفار ، وحلك العانة ، والختان ، 
 .(8)ونتؾ اإلبط ، وؼسل أثر الؽابط والبول بالماء"

 نحو ذلن. ،(ٓٔ)، وأبً الخلد(9)وروي عن لتادة  
إنها عشر خصال ، ست فً اإلنسان وأربع فً المشاعر ، فالتً فً اإلنسان : حلك العانة ، والختان ، الثالث: 

ونتؾ اإلبط ، وتملٌم األظفار ، ولص الشارب ، والؽسل ٌوم الجمعة. وأربعة فً المشاعر : الطواؾ ، 
 .(ٔٔ)واٌة حنش عنهوالسعً بٌن الصفا والمروة ، ورمً الجمار ، واإلفاضة". وهذا لول ابن عباس فً ر

، (ٖٔ)، وروي عن مجاهد(ٕٔ)الرابع: أنها لوله:}إنً جاعلن للناس إماما{، فً مناسن الحج. لاله أبو صالح
 نحو ذلن. (ٔ)وابن عباس (٘ٔ)الربٌع، و(ٗٔ)وعكرمة

                                                           
 .ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: 7/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
ٌضرب بها فً المٌسر ، وهً المداح . ثم سمى ما ٌفوز به الفالج سهما ، ثم كثر حتى سمى كل (السهم فً األصل واحد السهام التً ٕ)

نصٌب سهما . ولوله هنا ٌدل على أنهم استعملوه فً كل جزء من شًء ٌتجزأ وهو جملة واحدة . فموله : " سهما " هنا ، أي خصلة وشعبة 
 (.7/ٖ. وسٌؤتً شاهدها فً األخبار اآلتٌة .)تفسٌر الطبري: 

 ، َوالَصاِدلٌَن والَصاِدلَاِت ، َوالَصابِِرٌَن ( وهً فً لوله تعالى:}إنَّ الُمْسِلِمٌَن َواْلُمْسِلَماِت ، َواْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاِت ، َواْلمَانِتٌَِن َواْلمَانِتَاتِ ٖ)
لٌَِن ، واَ  ابَِماِت ، َواْلَحافِِظٌَن فروَجُهم َواْلحافَِظاِت ، َوالَصابَِراِت ، َواْلَخاِشِعٌَن َواْلَخاِشعَاِت ، َواْلُمتََصّدِ لَاِت ، َوالَصابِِمٌَن َوالصَّ ْلُمتََصّدِ

 [. َٖ٘والذَاِكِرٌَن هللاَ َكثٌِراً َواْلذَّاِكَراِت ، أََعدَّ هللاُ لَُهْم َمؽَِفَرةً َوأَْجراً َعِظٌماً {] األحزاب : 
 [. ٕٔٔن ، الحامدون ، السابحون ، الراكعون ، الساجدون{] التوبة : ( وهً فً لوله تعالى:} التاببون ، العابدوٗ)
َكاةِ فَاِعلُوَن ، ( وهً فً لوله تعالى:} لَْد أْفلََح اْلُمإِمنُوَن ، الَِّذٌَن ُهْم فًِ َصبلَتِِهم َخاِشعُوَن ، َوالَِّذٌَن ُهم َعِن اللَّؽُِو ٘) ُمْعِرُضوَن ، َوالَّذٌَِن ُهْم ِللزَّ

ؽى َوَراَء ذِلَن فَؤولبَِن هُُم اْلعَاُدوَن ، َوالَِّذٌَن َن ُهْم ِلفُُروِجِهْم َحافُِظوَن ، إالَّ َعلَى أْزَواِجِهم أْو َما َملََكْت أٌَمانُُهم فَإِنَُّهم َؼٌُر َملُوِمٌَن ، فَمن ابتَوالَِّذٌ
تِِهْم ٌَُحافُِظوَن ، أُولبَِن ُهُم اْلَواِرثُوَن ، الَِّذٌَن ٌَِرثُوِن اْلِفْرَدوَس ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن { " ] ُهُم ألََمانَاتِِهم َوَعْهِدِهم َراُعوَن ، َوالَِّذٌَن ُهْم َعلَى َصلََوا

 [. ٔٔ - ٔالمإمنون : 
ْم َعلَى َصبلَتِِهم ٌَُحافُظون{ ] المعارج [، إلى }َوالَِّذٌَن هُ  ٖٕ( من لوله تعالى:} إال الُمَصلٌَِّن ، الَِّذٌَن ُهْم َعلَى َصبلَتِِهْم َدابُِموَن { ] المعارج : ٙ)

 :ٖٗ .] 
، ونسبه أًٌضا  ٕٖٓ:  ٔ. وذكره ابن كثٌر ٗٗٔ:  ٔ. كذلن رواه أبو جعفر بهذا اإلسناد ، فً التارٌخ 7/ٖ(:ص9ٓ7ٔ( أخرجه الطبري)7)

وابن مردوٌه ، وابن عساكر . وهذا اإلسناد ، وزاد نسبته البن أبً شٌبة ،  ٕٔٔ - ٔٔٔ:  ٔالبن أبً حاتم ، والحاكم . وذكره السٌوطً 
 صحٌح .

، وهذا اإلسناد صحٌح، وهو فً تفسٌر عبد الرزاق )مخطوطة دار الكتب المصورة( ، بهذا اإلسناد، 9/ٕ(:ص9ٔٓٔ( أخرجه الطبري)8)
، من طرٌك ابن طاوس  ٕٙٙ:  ٕ ، من تفسٌر عبد الرزاق . بهذا اإلسناد، وكذلن رواه الحاكم ٗٗٔ:  ٔوكذلن رواه أبو جعفر فً التارٌخ 

. وكذلن ذكره  ٖٔٓ:  ٔعن أبٌه ، به . ولال : " هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ، ولم ٌخرجاه " ، ووافمه الذهبً، وذكره ابن كثٌر 
 (.9/ٖ: وزاد نسبته إلى عبد بن حمٌد ، وابن المنذر ، وابن أبً حاتم ، والبٌهمً فً سننه .)تفسٌر الطبري ٔٔٔ:  ٔالسٌوطً 

 .9/ٕ(:ص9ٕٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)9)
 .ٓٔ-9/ٕ(:ص9ٖٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٓٔ/ٕ(:ص9ٔٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٔٔ-ٓٔ/ٕ(:ص9ٔٙٔ(، و)9ٔ٘ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٔٔ/ٕ(:ص9ٕٔٔ(، و)9ٕٓٔ(، و)9ٔ8ٔ(، و)9ٔ7ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٔٔ/ٕ(:ص9ٕٓٔو)(، 9ٔ9ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٕٔ-ٔٔ/ٕ(:ص9ٕٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)



ٕٓٓ 
 

 .(ٕ)الخامس:أنها مناسن الحج خاصة. وهذا لول ابن عباس فً رواٌة لتادة عنه
 .(ٖ)الختان. لاله الشعبًالسادس: أنها أمور ، منهن 

السابع:أنها الخبلل الست : الكوكب ، والممر ، والشمس ، والنار ، والهجرة ، والختان ، التً ابتلً بهن فصبر 
 ، (ٗ)علٌهن. وهذا لول الحسن

عن أبً رجاء ، لال : للت للحسن : " وإذ ابتلى إبراهٌم ربه بكلمات فؤتمهن " . لال : ابتبله بالكوكب ،   
ً عنه ؛ وابتبله بالممر ، فرضً عنه ؛ وابتبله بالشمس ، فرضً عنه ؛ وابتبله بالنار ، فرضً عنه ؛ فرض

 .(٘)وابتبله بالهجرة ، وابتبله بالختان"
ٌِْن لََن وَ  ةً ُمْسِلَمةً لََن الثامن: أنها:لوله: }َربَّنَا تَمَبَّْل ِمنَّا إِنََّن أَْنَت السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَم ٌَّتِنَا أُمَّ ِمْن ذُّرِ

ِحٌُم َربَّنَا َواْبعَْث فٌِِهْم َرُسوال ِمْنُهْم {]  اُب الرَّ ٌْنَا إِنََّن أَْنَت التَّوَّ [. لاله 9ٕٔ - 7ٕٔالبمرة : َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَ
 .(ٙ)السدي

تبار، أطلمها هللا سبحانه وتعالى؛ فهً كلمات والصواب: أن هذه الكلمات التً هً محل االبتبلء واالخ  
كونٌة؛ وشرعٌة؛ أو جامعة بٌنهما؛ واختلؾ المفسرون فً هذه الكلمات؛ وأصح األلوال فٌها أن كل ما أمره 
به شرعاً، أو لضاه علٌه لدراً، فهو كلمات؛ فمن ذلن أنه ابتُلً باألمر بذبح ابنه، فامتثل؛ لكن هللا سبحانه 

الكلمات الشرعٌة؛ وهذا امتحان من أعظم االمتحانات؛ ومن  عنه حٌن استسلم لربه؛ وهذا منوتعالى رفع ذلن 
ذلن أن هللا امتحنه بؤن أولدت له النار، وأُلمً فٌها؛ وهذا من الكلمات الكونٌة؛ وصبر، واحتسب؛ فؤنجاه هللا 

[ ؛ وكل ما لدره هللا علٌه مما ٌحتاج 9ٙمنها، ولال تعالى: }ٌا نار كونً برداً وسبلماً على إبراهٌم{ ]األنبٌاء: 
 إلى صبر، ومصابرة، أو أمره به فهو داخل فً لوله تعالى: } بكلمات {.

 :(7)[، على ثبلثة أوجه من المراءاتَٕٗٔواْختلفُوا فًِ لَْوله تعالى:}إِْبَراِهٌم{]البمرة: 
ٌْر ٌَاء َوطلب اأْللؾ، لََرأَ بها اْبن َعامر،  فًِ َجِمٌع سورة البمرة. أحدها: } إبرهم {، بِؽَ

اء َجِمٌعًا.  والثانً: }إِْبَرِهٌُم{، بالٌاء، لرأ بها اْلمُرَّ
َمْشِمً َعن اْبن ذْكَوان َعن اْبن َعامر.  الثالث: }إبرهام{، باأللؾ بعد الهاء، لاله اأْلَْخفَش الّدِ

 :(8)[، لراءتٌنٕٗٔوذكروا فً لوله تعالى:} إِْبراِهٌَم َربُّهُ{]البمرة: 
داهما:} إبراهٌُم ربَّه{، برفع إبراهٌم ونصب ربه. لرأ بها أبو حنٌفة، وهً لراءة ابن عباس رضى ّللاَّ عنه، إح

 والمعنى : أنه دعاه بكلمات من الدعاء فعل المختبر هل ٌجٌبه إلٌهّن أم ال؟
 عنى. والثانٌة: } إِْبراِهٌَم َربُّهُ{. وهً المراءة المشهورة. و}إبراهٌم{ فٌه ممّدم فً الم

{]البمرة:   ُهنَّ  .(9)[،  أي: "فؤتم إبراهٌم الكلمات"ٕٗٔلوله تعالى:}فَؤَتَمَّ
 .(ٓٔ)لال الصابونً:أي:" فمام بهن خٌر لٌام"  

                                                                                                                                                                                             
 .ٕٔ/ٕ(:ص9ٕٖٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٕٔ/ٖ(:ص 9ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)

ابن لتٌبة أبو لتٌبة : فإنه ثمة ، خرج له البخاري فً صحٌحه . وأما  -بفتح السٌن وسكون البلم  -هذا اإلسناد ضعٌؾ من ناحٌتٌن . أما سلم 
لضعؾ ، فؤلن " عمر بن نبهان الؽبري " بضم الؽٌن المعجمة وفتح الباء الموحدة : ضعٌؾ جدا ، ذمه اإلمام أحمد ، ولال ابن معٌن : ا

. والوجه اآلخر من الضعؾ : أنه منمطع ، ألن لتادة لم ٌدرن ابن  8ٖٔ/ٔ/ٖلٌس بشًء . وهو مترجم فً التهذٌب ، وابن أبً حاتم 
 عباس .

 .ٗٔ-ٖٔ/ٖ(:ص 9ٖٕٔ(، و)9ٖٔٔ(، و)9ٌٖٓٔر الطبري)( انظر: تفسٖ)
 .ٗٔ/ٕ(:ص9ٖٙٔ(، و)9ٖ٘ٔ(، و)9ٖٗٔ(، و)9ٖٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٗٔ/ٕ(:ص9ٖٖٔ(أخرجه الطبري)٘)
 .٘ٔ-ٗٔ/ٕ(:ص9ٖ7ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .7ٓٔ-9ٙٔ( انظر: السبعة: 7)
 .8ٖٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: 8)
 .7ٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: 9)
 .8ٖ/ٔصفوة التفاسٌر:( ٓٔ)



ٕٓٔ 
 

 .(ٔ)لال الزمخشري: أي:"فمام بهّن حك المٌام وأّداهّن أحسن التؤدٌة من ؼٌر تفرٌط وتوان"  
 .(ٕ)وأتً بها على وجه الكمال"لال المراؼً: أي:" فؤّداها خٌر األداء ،   
لال الطبري:"وإتمامه إٌاهن، إكماله إٌاهن ، بالمٌام هلل بما أوجب علٌه فٌهن ، وهو الوفاء الذي هللا جل ثناإه :   

[ ، ٌعنً وفى بما عهد إلٌه ، بـ}الكلمات{، بما أمره به من فرابضه 7ٖ}َوإِْبَراِهٌَم الَِّذي َوفَّى{]سورة النجم : 
 .(ٖ)فٌها"ومحنته 

{]البمرة:   ُهنَّ  [، وجوها:ٕٗٔوذكروا فً لوله تعالى:}فَؤَتَمَّ
 .(ٗ)أحدها: أن معناه: عمل بهن. لاله أبو العالٌة

 .(٘)الثانً: وفى بهن. لاله الربٌع
 .(ٙ)الثالث: أداهن. لاله لتادة

ٌعنً: إنً مصٌرن للناس إماما، ٌإتم به وٌمتدى [، ٕٗٔلوله تعالى:)لَاَل إِنًِّ َجاِعلَُن ِللنَّاِس إَِماًما{]البمرة:  
 .(7)به"

. وروي عن الحسن وعطاء الخراسانً ومماتل بن حٌان (8)لال أبو العالٌة:" فجعله هللا إماما ٌإتم وٌمتدى به" 
 .(9)ولتادة والربٌع بن أنس نحو ذلن

 .(ٓٔ)لال الكلبً:"ٌعنً: ٌهتدي بهدٌن وسنتن ، فؤعجب ذلن إبراهٌم !"  
 .(ٔٔ)لال الماوردي: "أي: ممصوداً متبوعاً، ومنه إمام المصلٌن، وهو المتبوع فً الصبلة"  
 .(ٕٔ)لال المراؼً:" أي لال إنى جاعلن للناس رسوال ٌإتّم بن ، وٌمتدى بهدان إلى ٌوم المٌامة"  
صار إماماً حتى لخاتم  -علٌه السبلم-وهً اإلمامة عامة فٌمن أتى بعده، فإن النبً ابراهٌملال ابن عثٌمٌن:"   

ً وما كان من المشركٌن{ ]النحل:  الرسل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، كما لال تعالى: }ثم أوحٌنا إلٌن أن اتبع ملة إبراهٌم حنٌفا
[ ؛ و)اإلمام( َمن ٌُمتدى به سواء فً الخٌر، أو فً الشر؛ لكن ال رٌب أن المراد هنا إمامة الخٌر، فإذا ٖٕٔ

دلٌبلً على أن اإلمامة فً الشر تسمى إمامة؟ للنا: لوله تعالى: }وجعلناهم أبمة ٌدعون إلى النار  لال لابل: أُرونا
[ ، ولول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "من سن فً اإلسبلم سنة سٌبة فعلٌه وزرها ٔٗوٌوم المٌامة ال ٌنصرون{ ]المصص: 
 .(ٖٔ)؛ وهذا ألنه إمام" (ٔ)ٌنمص من أوزارهم شًء" ووزر من عمل بها من بعده من ؼٌر أن

ٌَّتًِلوله تعالى:   .(ٗٔ)أي: واجعل من ذرٌتً إماماً ٌمتدى به"[، "ٕٗٔ{]البمرة:}لَاَل َوِمْن ذُّرِ
 .(٘ٔ)لال ابن عطٌة:" أي ومن ذرٌتً ٌا رب فاجعل" 

                                                           
 .8٘/ٔ، ونمله بتمامه النسفً فً تفسٌره:8ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٔ)
 .9ٕٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٕ)
 .8ٔ-7ٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٕٕٕ/ٔ(:ص7ٖٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .9ٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:٘)
 .9ٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .8ٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: 7)
 .ٕٕٕ/ٔ(:ص7ٗٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)8)
 .ٕٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: 9)
 
 .7٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن أبً زمنٌن:ٓٔ)
 .8٘ٔ/ٔ( النكت والعٌون:ٔٔ)
 . 9ٕٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕٔ)
 

 .7ٔٓٔ[ 9ٙ] ٖٕٔ٘: الحث على الصدلة ولو بشك تمرة...، حدٌث رلم ٕٓ، كتاب الزكاة، باب 8ٖ8أخرجه مسلم ص (ٔ)
 ٕٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)
 .8٘/ٔ( تفسٌر النسفً:ٗٔ)
 . ٕٙٓ/ٔ( المحرر الوجٌز:٘ٔ)



ٕٕٓ 
 

 .(ٔ)لال الثعلبً:أي:" ومن أوالدي أٌضا. فاجعل أبمة ٌمتدى بهم" 
 .(ٕ)كان من ذرٌتً فلٌكن إماماً لؽٌر ذرٌتً"لال ابن ابً زمنٌن: "أي : ومن  
 .(ٖ)لال البؽوي:" أي ومن أوالدي أٌضا فاجعل منهم أبمة ٌمتدى بهم فً الخٌر" 
لال المراؼً:" ولد جرى إبراهٌم على سنة الفطرة ، فتمنى لذرٌته الخٌر فً أجسامهم وعمولهم وأخبللهم ،  

 .(ٗ)فً جمٌع ذلن"وال ؼرو فاإلنسان ٌرجو أن ٌكون ابنه أحسن منه 
 .(٘)لال أبو العالٌة:" فمال إبراهٌم: ٌا رب ومن ذرٌتً ٌمول: اجعل من ذرٌتً، من ٌإتم به وٌمتدى به" 
ٌَّتًِ   :(ٙ)[، وجهٌنٕٗٔ{]البمرة:وٌحتمل }من{ فً لوله تعالى:}َوِمْن ذُّرِ

 واجعل ذرٌتً كلهم أبمة. أحدها: أنها لبٌان الجنس؛ وبناًء على ذلن تصلح }ذرٌتً{ لجمٌع الذرٌة؛ ٌعنً:
 الثانً: أنها للتبعٌض؛ وعلٌه فٌكون الممصود: اجعل بعض الذرٌة إماماً.

لال شٌخنا ابن عثٌمٌن: "والكبلم ٌحتمل هذا، وهذا؛ ولكن سواء للنا؛ إنها لبٌان الجنس؛ أو للتبعٌض؛ فاهلل   
 .(7) الظَّاِلِمٌَن{"ال ٌَنَاُل َعْهِدي تعالى أعطاه ذلن ممٌداً بموله تعالى}

ٌَّتًِ{]البمرة:    :(8)[، وجهٌنٕٗٔوٌحتمل الكبلم فً لوله تعالى }َوِمْن ذُّرِ
أحدهما:  أنه دعاء،  وإبراهٌم طمع فً اإلمامة لذرٌته، فسؤل هللا تعالى ذلن لهم، أي: من ذرٌتً ٌا رب 

 فاجعل.
رٌتً ٌا رب ماذا ٌكون ؟ فؤخبره هللا تعالى أن الثانً: أنه استفهام، لال ذلن استخباراً عن حالهم، أي ومن ذ

 فٌهم عاصٌا وظالما ال ٌستحك اإلمامة.
 :(9)وفً أصل )الذرٌة( لوالن  

 أحدهما: األوالد الصؽار، مشتك من الذر لكثرته.
 والثانً:أنها من الذرر، وهو الخلك، فخفؾ الهمز وأدخل التشدٌد عوضا عن الهمز كالبرٌة.

الذال، وهً لؽة،وهً لراءة زٌد بن ثابت، و}ذرٌة{ بفتحها وهً لراءة أبً جعفر،  ولرئ }ذرٌتً{، بكسر 
 .(ٓٔ)و}ذرٌة{، بضمها وهً لراءة العامة

[،  ٌعنً: "ال ٌصٌب تعهدي لن بهذا ٕٗٔلوله تعالى:}لَاَل ال ٌَنَاُل َعْهِدي الظَّاِلِمٌَن{]البمرة:  
 .(ٔٔ)الظالمٌن"

 .(ٕٔ)أجعلهم أبمة ٌمتدى بهم"لال ابن ابً زمنٌن:" أي : أن   
 .(ٖٔ)لال أبو العالٌة:"ٌمول: لٌس كل ذرٌتن ٌا إبراهٌم على حك" 
لال ابن عباس: ٌخبره أي أنه كان فً ذرٌته ظالم ال ٌنال عهده وال ٌنبؽً له أن ٌولٌه شٌبا من أمره، وإن  

 .(ٗٔ)كانوا من ذرٌة خلٌله ومحسن ستنفذ فٌه دعوته وٌبلػ فٌه ما أراب من مسؤلته"

                                                           
 .9ٕٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .7ٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن أبً زمنٌن:ٕ)
 .ٙٗٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي:ٖ)
 .9ٕٓ/ٔتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .ٕٕٕ/ٔ(:ص77ٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .ٕٗ/ٕ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: 7)
 .7ٓٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 8٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 8)
 . 9ٕ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:9)
 .ٗٓٔ/ٔ، وتفسٌر البٌضاوي: 9ٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .ٓٔٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:ٔٔ)
 .7ٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن أبً زمنٌن:ٕٔ)
 .ٕٕٕ/ٔ(:ص77ٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٕٕٕ/ٔ(:ص7٘ٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
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 .(ٕ).وروي عن مماتل نحو ذلن(ٔ)لال عطاء:" فؤبى أن ٌجعل ظالما إماما" 
لال مجاهد:" لال: أما من كان منهم صالحا فسؤجعله إماما ٌمتدى به. وأما من كان منهم ظالما فبل، وال نعمة  

 .(ٖ)عٌن"
 .(ٗ)ذلن" ولكن الظالم من ذرٌتن ال ٌدخل فً أجعل من ذرٌتن إماماً؛لال ابن كثٌر:" أي:   
لال المراؼً:" أي لال أجبتن إلى ما طلبت ، وسؤجعل من ذرٌتن أبمة للناس ، ولكن عهدى باإلمامة ال ٌناله  

 .(٘)الظالمون ، إذ هم ال ٌصلحون أن ٌكونوا لدوة للناس"
 .(ٙ)فؤَعلم ّللاَّ إبراهٌم أن فً ذرٌته الظالم" لال الزجاج:"  
ملتمسه، وتنبٌه على أنه لد ٌكون من ذرٌته ظلمة، وأنهم ال ٌنالون اإلمامة لال البٌضاوي:" إجابة إلى   

ألنها أمانة من هللا تعالى وعهد، والظالم ال ٌصلح لها، وإنما ٌنالها البررة األتمٌاء منهم. وفٌه دلٌل على عصمة 
 .(7)األنبٌاء من الكبابر لبل البعثة، وأن الفاسك ال ٌصلح لئلمامة"

 .(8)العهد والوصٌة تسمى:  
 :(9) [، وجوهٕٗٔوفً لوله تعالى: }لَاَل ال ٌَنَاُل َعْهِدي الظَّاِلِمٌَن{]البمرة:  

 .(ٓٔ)احدها: المراد: إنه سٌكون فً ذرٌتن ظالمون. وهذا لول مجاهد
 .(ٔٔ)الثانً: المعنى: ال أجعل إماًما ظالًما ٌْمتََدى به. وهذا لول  مجاهد فً رواٌة ابن أبً نَِجٌح عنه

 .(ٕٔ)الثالث: أن المراد: ال ٌكون إمام مشرن. لاله سعٌد بن جبٌر
ال ٌصٌب تعهدي لن بهذا، والصواب فً تفسٌر لوله تعالى}لَاَل ال ٌَنَاُل َعْهِدي الظَّاِلِمٌَن{ أن ٌمال:   

ن ال ولكن الظالم من ذرٌت الظالمٌن؛ و} عهدي { فاعل؛ و} الظالمٌن { مفعول به؛ أي أجعل من ذرٌتن إماماً؛
 ٌدخل فً ذلن. وهللا تعالى أعلم.

 [، على ألوال:ٕٗٔواختلفوا فً تفسٌر )العهد( فً لوله تعالى: }لَاَل ال ٌَنَاُل َعْهِدي الظَّاِلِمٌَن{ ]البمرة:  
 .(ٖٔ)أحدها : أنه النبوة، وهو لول السدي

 .(٘ٔ)، وعكرمة(ٗٔ)والثانً : أنه اإلمامة، وهو لول مجاهد
 .(ٔ)، وإبراهٌم(ٙٔ)ن، وهو لول لتادةوالثالث : أنه اإلٌما

                                                           
 .ٖٕٕ/ٔ(:ص78ٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٖٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:ٕ)
 .ٖٕٕ/ٔ(:ص79ٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
فلما جعل هللا إبراهٌم إماًما ، سؤل هللا أن تكون األبمةُ من بعده من ذرٌته ، فؤجٌب إلى ذلن  . لال ابن كثٌر:"ٓٔٗ/ٔتفسٌر ابن كثٌر:( ٗ)

ل هللا  ِه لووأخبر أنه سٌكون من ذرٌته ظالمون ، وأنه ال ٌنالهم عهد هللا ، وال ٌكونون أبمة فبل ٌمتدى بهم ، والدلٌل على أنه أجٌب إلى َطِلبَتِ 
ةَ َواْلِكتَاَب { ] العنكبوت :  ٌَّتِِه النُّبُوَّ [ فكل نبً أرسله هللا وكل كتاب أنزله هللا بعد إبراهٌم  7ٕتعالى فً سورة العنكبوت : } َوَجعَْلنَا فًِ ذُّرِ

 ففً ذرٌته صلوات هللا وسبلمه علٌه".
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:٘)
 .ٕ٘ٓ/ٔ( معانً المرآن:ٙ)
 .ٗٓٔ/ٔلبٌضاوي: ( تفسٌر ا7)
، تاج العروس للزبٌدي: ٘ٔ٘/ٕ، الصحاح للجوهري: 8ٖٖٔ/ٗ، لسان العرب البن منظور: ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: 8)

٘/ٔٗٗ . 
 .ٓٔٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 9)
 .ٕٗ/ٕ(:ص9ٕٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص9٘ٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٓٔٗ/ٔابن كثٌر:  ( انظر: تفسٌرٕٔ)
 .ٖٕٕ/ٔ(:ص8ٕٔٔ، وابن أبً حاتم)ٕٓ/ٕ(:ص9ٗ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕٕ-ٕٓ/ٕ(:ص9ٖ٘ٔ(، و)9٘ٔٔ(، و)9٘ٓٔ(، و)9ٗ9ٔ(، و)9ٗ7ٔ(، و)9ٗٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٕٔ/ٕ(:ص9ٗ8ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٖٕ-ٕٕ/ٕ(:ص9٘8ٔ(، و)9٘7ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
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 .(ٕ)والرابع : أنه الرحمة، وهو لول عطاء
 .(٘)، والضحان(ٗ)، والربٌع(ٖ)والخامس : أنه دٌن هللا، وهو لول أبً العالٌة

 .(ٙ)والسادس : أنه الجزاء والثواب
 .(7)والسابع : أنه ال عهد علٌن لظالم أنه تطٌعه فً ظلمة، وهو لول ابن عباس

 .(9)، ومماتل بن حٌان(8)والثامن: أنه طاعته. لاله الضحان
وأظهر هذه األلوال لول من لال بؤن العهد: اإلمامة؛ ألنها المصدر بها فً اآلٌة، ولكنها إمامة خاصة وهً   

 اإلمامة فً الدٌن ال فً الدنٌا كما ٌدل علٌه السٌاق، والوالع بل األظهر: أنها أخص من ذلن وهً النبوة فإن
 . وهللا أعلم.(ٓٔ)كانوا من ذرٌته-علٌه السبلم-األنبٌاء بعد إبراهٌم

 [، وجوه:ٕٗٔوفً المراد بموله:} الظَّاِلِمٌَن{]البمرة:  
 .(ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)أحدها: أنهم المشركون. لاله سعٌد بن جبٌر

 .(ٖٔ)والثانً: أنهم أعداء هللا. لاله الضحان
، (ٙٔ)، وعطاء(٘ٔ، وروي عن مجاهد(ٗٔ)التنزٌل. وهذا لول ابن عباسوالثالث: أنهم العصاة. كما فً ظاهر 

 ، نحو ذلن.(7ٔ)ومماتل بن حٌان
 :(8ٔ)، ثبلثة لراءاتٕٗٔوفً لوله تعالى:}ال ٌَنَاُل َعْهِدي الظَّاِلِمٌَن{]البمرة:  

 إحداها: }عهدي الظالمون{، وهً لراءة ابن مسعود وطلحة ابن مصرؾ.
 تجلة الٌاء، وهً لراءة أبً رجاء واألعمش وحمزة.الثانٌة:}عهدي الظالمٌن{، مر

 والثالثة:}عهدي الظالمٌن{، بفتح الٌاء وهً لراءة العامة.
لال الزجاج:" والمراَءة الجٌّدة هً على نصب }الظالمٌن{؛ ألن المصحؾ. هكذا فٌه، وتلن المراَءة جٌدة  

 .(9ٔ)خبلؾ المصحؾ")بالؽة( إال أنً ال ألرأ بها، وال ٌنبؽً أن ٌُْمرأ بها ألنها 
 الفوابد:  
من فوابد اآلٌة: أن هللا لد ٌبتلً بعض العباد بتكلٌفات خاصة؛ لموله تعالى: } وإذ ابتلى إبراهٌم ربه(  وكما  -ٔ

أنه ٌبتلً بعض العباد بتكلٌفات خاصة شرعٌة، فإنه لد ٌبتلٌهم بؤحكام كونٌة، مثل: مرض، مصابب فً المال، 
 لن.أو فً األهل؛ وما أشبه ذ

                                                                                                                                                                                             
 .ٖٕ/ٕ(:ص9٘9ٔظر: تفسٌر الطبري)( انٔ)
 .ٖٕٕ/ٔ(:ص8ٔٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٖٕٕ/ٔ(:ص8ٓٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٖٕ/ٕ(:ص9ٙٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٕ/ٕ(:ص9ٙٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .8٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٙ)
 .ٕٕ-ٕٔ/ٕ(:ص9٘ٙٔ(، و)9٘٘ٔو)(، 9٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .ٖٕٕ/ٔ(:ص8ٖٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)8)
 .ٖٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:9)
 .ٕ٘ٗ/ٕ، محاسن التؤوٌل: ٘ٗ/ٗ، مفاتٌح الؽٌب: 77ٖ/ٔ(انظر: البحر المحٌط : ٓٔ)
  .ٕٕٗ/ٔ(:ص8ٗٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ) 
 .ٔٗٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر:ٕٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص8٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)( ٖٔ)
 .ٕٕ-ٕٔ/ٕ(:ص9٘ٙٔ(، و)9٘٘ٔ(، و)9٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٕٕ-ٕٓ/ٕ(:ص9ٖ٘ٔ(، و)9٘ٔٔ(، و)9٘ٓٔ(، و)9ٗ9ٔ(، و)9ٗ7ٔ(، و)9ٗٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص8ٙٔٔ، و)ٖٕٕ/ٔ(:ص8ٔٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .ٕٕٗ، ٖٕٕ/ٔبن أبً حاتم:( انظر: تفسٌر ا7ٔ)
 .7ٕٓ/ٔ، والمحرر الوجٌز: ٕٗ/ٕ، وتفسٌر الطبري:9ٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:8ٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٔ( معانً المرآن: 9ٔ)
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وهً ربوبٌة خاصة  -؛ لموله تعالى: } ربه { حٌث أضاؾ ربوبٌته إلى إبراهٌم -ملسو هيلع هللا ىلص-ومنها: فضٌلة إبراهٌم  -ٕ
 ؛ ولموله تعالى: } فؤتمهن {؛ ولموله تعالى: } إنً جاعلن للناس إماماً {.-
إنً جاعلن للناس إماماً {؛ فإنه لما أتمَّهن كلفه هللا به كان من األبمة؛ لموله تعالى: }  ومنها: أن من أتم ما -ٖ

 جوزي على ذلن بؤن ُجعل للناس إماماً.
ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌدعو لذرٌته باإلمامة، والصبلح؛ لموله تعالى: } لال ومن ذرٌتً {؛ وإبراهٌم  -ٗ

ً ممٌم الصبلة ومن طلب أن ٌكون من ذرٌته أبمة، وطلب أن ٌكون من ذرٌته من ٌمٌم الصبلة: }رب اجعلن
 [ .ٓٗذرٌتً{ ]إبراهٌم: 

؛ لموله تعالى: } ال -الذي هو الكفر  -ومنها: أن الظالم ال ٌستحك أن ٌكون إماماً؛ والمراد: الظلم األكبر  -٘
 ٌنال عهدي الظالمٌن {.

وإما فً  ومنها: أن الظلم ٌنزل بؤهله إلى أسفل سافلٌن؛ ال ٌجعلهم فً لمة؛ بل ٌنزلهم إما فً الدنٌا؛ -ٙ
 اآلخرة.

ومنها: استدل جماعة من العلماء بهذه اآلٌة على أن اإلمام ٌكون من أهل العدل واإلحسان والفضل مع  -7
الموة على المٌام بذلن ، وهو الذي أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص أال ٌنازعوا األمر أهله ، على ما تمدم من المول فٌه، فؤما أهل 

لٌسوا له بؤهل، لموله تعالى : }ال ٌَنَاُل َعْهِدي الظَّاِلِمٌَن{ ولهذا خرج ابن الزبٌر الفسوق والجور والظلم ف
والحسٌن بن علً رضً هللا عنهم، وخرج خٌار أهل العراق وعلماإهم على الحجاج ، وأخرج أهل المدٌنة 

ثر من العلماء أن الصبر بنً أمٌة ولاموا علٌهم ، فكانت الحرة التً أولعها بهم مسلم بن عمبة والذي علٌه األك
على طاعة اإلمام الجابر أولى من الخروج علٌه ، ألن فً منازعته والخروج علٌه استبدال األمن بالخوؾ ، 
وإرالة الدماء ، وانطبلق أٌدي السفهاء ، وشن الؽارات على المسلمٌن ، والفساد فً األرض. واألول مذهب 

 .(ٔ)علمهطابفة من المعتزلة ، وهو مذهب الخوارج ، فا
ومن فوابد اآلٌة: أن كل من كان ظالما لم ٌكن نبٌا وال خلٌفة وال حاكما وال مفتٌا ، وال إمام صبلة ، وال  -8

ٌمبل عنه ما ٌروٌه عن صاحب الشرٌعة ، وال تمبل شهادته فً األحكام ، ؼٌر أنه ال ٌعزل بفسمه حتى ٌعزله 
اب ماض ؼٌر منموض. ولد نص مالن على هذا فً أهل الحل والعمد. وما تمدم من أحكامه موافما للصو

الخوارج والبؽاة أن أحكامهم ال تنمض إذا أصابوا بها وجها من االجتهاد ، ولم ٌخرلوا اإلجماع ، أو ٌخالفوا 
النصوص. وإنما للنا ذلن إلجماع الصحابة ، وذلن أن الخوارج لد خرجوا فً أٌامهم ولم ٌنمل أن األبمة 

نمضوا شٌبا منها ، وال أعادوا أخذ الزكاة وال إلامة الحدود التً أخذوا وألاموا ، فدل  تتبعوا أحكامهم ، وال
على أنهم إذا أصابوا وجه االجتهاد لم ٌتعرض ألحكامهم... لال ابن خوٌز منداد : وأما أخذ األرزاق من 

رٌعة فجابز أخذه ، ولد األبمة الظلمة فلذلن ثبلثة أحوال : إن كان جمٌع ما فً أٌدٌهم مؤخوذا على موجب الش
أخذت الصحابة والتابعون من ٌد الحجاج وؼٌره. وإن كان مختلطا حبلال وظلما كما فً أٌدي األمراء الٌوم 
فالورع تركه ، وٌجوز للمحتاج أخذه ، وهو كلص فً ٌده مال مسروق ، ومال جٌد حبلل ولد وكله فٌه رجل 

ه الصدلة ، وإن كان لد ٌجوز أن ٌكون اللص ٌتصدق فجاء اللص ٌتصدق به على إنسان فٌجوز أن تإخذ من
وإن  -ببعض ما سرق ، إذا لم ٌكن شًء معروؾ بنهب ، وكذلن لو باع أو اشترى كان العمد صحٌحا الزما 

وذلن أن األموال ال تحرم بؤعٌانها وإنما تحرم لجهاتها. وإن كان ما فً أٌدٌهم ظلما  -كان الورع التنزه عنه 
ن ٌإخذ من أٌدٌهم. ولو كان ما فً أٌدٌهم من المال مؽصوبا ؼٌر أنه ال ٌعرؾ له صاحب صراحا فبل ٌجوز أ

وال مطالب ، فهو كما لو وجد فً أٌدي اللصوص ولطاع الطرٌك ، وٌجعل فً بٌت المال وٌنتظر طالبه بمدر 
 .(ٕ) االجتهاد ، فإذا لم ٌعرؾ صرفه اإلمام فً مصالح المسلمٌن
 المرآن

                                                           
 .9ٓٔ-8ٓٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 . والكبلم البن خوٌز منداد.ٓٔٔ-9ٓٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
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ٌَْت َمثَابَةً ِللنهاِس َوأَْمنًا َواتهِخذُوا ِمْن َممَاِم إِْبَراِهٌَم ُمَصلًّى َوَعِهْدنَا إِلَى إِْبَراِهٌَم َوإِسْ  }َوإِْذ َجعَْلنَا َماِعٌَل أَْن اْلبَ
كهعِ السُُّجوِد ) ًَ ِللطهائِِفٌَن َواْلعَاِكِفٌَن َوالرُّ ٌْتِ َرا بَ  [ٕ٘ٔ({ ]البمرة : َٕ٘ٔطّهِ

 التفسٌر:
حٌن جعلنا الكعبة مرجعًا للناس، ٌؤتونه، ثم ٌرجعون إلى أهلٌهم، ثم ٌعودون إلٌه، ومجمعًا  -النبًأٌها -واذكر 

لهم فً الحج والعمرة والطواؾ والصبلة، وأمنًا لهم، ال ٌُِؽٌر علٌهم عدو فٌه. وللنا: اتِخذوا من ممام إبراهٌم 
ه الكعبة. وأوحٌنا إلى إبراهٌم وابنه إسماعٌل: مكانًا للصبلة فٌه، وهو الحجر الذي ولؾ علٌه إبراهٌم عند بناب

را بٌتً من كل رجس ودنس؛ للمتعبدٌن فٌه بالطواؾ حول الكعبة، أو االعتكاؾ فً المسجد، والصبلة  أن طّهِ
 فٌه.

 وفً سبب نزول اآلٌة، تعددت الرواٌات على وجوه:  
ام مصلى! فؤنزل هللا : " واتخذوا من ممام أحدها: لال عمر بن الخطاب : "للت : ٌا رسول هللا ، لو اتخذت المم

 .(ٔ)إبراهٌم مصلى "
 -والثانً: وأخرج ابن أبً حاتم بسنده الصحٌح عن جعفر بن دمحم عن أبٌه، سمع جابرا ٌحدث عن حجة النبً

عم لال: أفبل تتخذه مصلى. فؤنزل هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال له عمر: هذا ممام أبٌنا إبراهٌم؟ لال: ن -لال: "لما طاؾ النبً -ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٕ)تعالى:}َواتَِّخذُوا ِمْن َممَاِم إِْبَراِهٌَم ُمَصلّى{"

وأخرج الفاكهً عن عمر لال: "كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌطوؾ فمال: "هذا ممام أبٌنا إبراهٌم"، فمال عمر: أفبل  
 .(ٖ)ْبَراِهٌَم ُمَصلّى{"تتخذه مصلى؟ فنزلت }َواتَِّخذُوا ِمْن َممَاِم إِ 

الثالث: وحكى الثعلبً عن ابن كٌسان لال: "ذكروا أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مر بالممام ومعه عمر فمال: ٌا رسول هللا 
ألٌس هذا ممام إبراهٌم؟ لال: بلى لال: أفبل نتخذه مصلى؟ لال: لم أإمر بذلن، فلم تؽب الشمس من ٌومهم حتى 

 .(ٗ)نزلت"
ٌَْت َمثَابَةً ِللنَّاِس{]البمرة:لو   اذكر ٌا دمحم للناس إذ صٌّرنا الكعبة [، "أي: ٕ٘ٔله تعالى:}َوإِْذ َجعَْلنَا اْلبَ

 .(٘)مرجعا ٌثوب الناس إلٌه، وٌرجعون إلٌه من كل ألطار الدنٌا"
بل ٌمضون لال الطبري: أي" وإذ جعلنا البٌت مرجعا للناس ومعاذا، ٌؤتونه كل عام وٌرجعون إلٌه ، ف  

 .(ٙ)منه وطرا"
 .(7)لال الصابونً: "أي واذكر حٌن جعلنا الكعبة المعظمة مرجعاً للناس ٌمبلون علٌه من كل جانب"  
لال المراؼً:" أي واذكروا حٌن أن جعلنا البٌت الحرام مرجعا للناس ٌثوبون إلٌه للعبادة ،   

الناس له وتعظٌمهم إٌاه بعدم سفن دم فٌه ، حتى كان وٌمصدونه ألداء المناسن فٌه ، وجعلناه أمنا الحترام 
ٌرى الرجل لاتل أبٌه فً الحرم فبل ٌتعّرض له بسوء ونحو اآلٌة لوله فً سورة العنكبوت : }أََولَْم ٌََرْوا أَنَّا 

ِ ٌَْكفُُروَن{]العنكبوت:َجعَْلنا َحَرماً آِمناً َوٌُتََخطَُّؾ النَّاُس ِمْن َحْوِلِهْم ، أَفَبِاْلباِطِل ٌُْإِمنُوَن َوبِنِ   .(8)["7ْٙعَمِة ّللاَّ

                                                           
ثبلثتهم ، عن حمٌد ، عن أنس . ورواه  -ٌم ، وعن ابن أبً عدي ، وعن ٌحٌى ، عن هش ٕٓ٘،  ٓٙٔ،  7٘ٔ(رواه أحمد فً المسند : ٔ)

، من رواٌة البخاري وأحمد ، ثم ذكر أنه رواه أًٌضا  ٖٓٔ - 9ٖٓ:  ٔالبخاري أًٌضا ، عن مسدد ، عن ٌحٌى . كما ذكره ابن كثٌر 
 الترمذي، والنسابً ، وابن ماجه ، ولال الترمذي : " حسن صحٌح " .

 .ٕٕٙ/ٔ(:ص9ٙٔٔر ابن أبً حاتم)( تفسٌٕ)
 . سنده ضعٌؾ.77ٖ-7ٖٙ/ٔ( العجاب فً بٌان األسباب: ٖ)
 .9ٕ، وانظر: اللباب: 78ٖ/ٔ( العجاب فً بٌان األسباب: ٗ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.ٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٕ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .8ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر:7)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:8)
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ً ٌثوب إلٌه أعٌان الزوار أو أمثالهم، أو موضع ثواب ٌثابون بحجه    لال البٌضاوي: أي:" مرجعا
 .(ٔ)واعتماره"

لال السعدي:" أي: مرجعا ٌثوبون إلٌه، لحصول منافعهم الدٌنٌة والدنٌوٌة، ٌترددون إلٌه، وال ٌمضون   
 .(ٕ)منه وطرا"

 . (ٖ)و}البٌت{: اسم ؼالب للكعبة كالنجم للثرٌا  
 وفً }البٌت{ فً اآلٌة لوالن:  

، (7)، والواحدي(ٙ)، وابن الجوزي (٘). واختاره المرطبً(ٗ)أحدهما: أنه الكعبة، وإلى ذلن ذهب زٌد بن أسلم
ُ اْلَكْعبَةَ ، وٌشهد له لوله (ٓٔ)، وعزاه أبو حٌان لجمهور المفسرٌن(9)، وابن عطٌة(8)والبؽوي تعالى: }َجعََل ّللاَّ

ٌَْت اْلَحَراَم لٌَِاًما ِللنَّاِس َوالشَّْهَر اْلَحَراَم{ ]المابدة:   [.97اْلبَ
الثانً: أنه الحرم كله؛ ألنه تعالى وصفه بكونه )آِمنَاً( وهذه صفة جمٌع الحرم ال صفة الكعبة فمط. لاله 

 . (ٔٔ)الرازي
 أولى لما ذكره الرازي وأبو حٌان، وهللا أعلم.والموالن محتمبلن، والثانً   
 [، ثبلثة أوجه: ٕ٘ٔوفً تفسٌر لوله تعالى :}َمثَابَةً ِللنَّاِس{]البمرة:  

، وروي عن عكرمة (ٕٔ)أحدها : مجمعاً، الجتماع الناس علٌه فً الحج والعمرة . وهذا لول سعٌد بن جبٌر
 .(ٗٔ)نحو ذلن ،(ٖٔ)وعطاء الخراسانً ولتادة

 . (٘ٔ)معاذاً للناس. لاله ابن عباس والثانً:
ووجهه أن الناس ٌثوبون إلى البٌت عابذٌن به وملتجبٌن إلٌه لكونه كما لال هللا: }َوَمْن َدَخلَهُ َكاَن آِمنًا{   

ِلِهْم{ ]العنكبوت: : }أََولَْم ٌََرْوا أَنَّا َجعَْلنَا َحَرًما آِمنًا َوٌُتََخطَُّؾ النَّاُس ِمْن َحوْ -سبحانه-[، ولوله97]آل عمران: 
-من ذنوبهم وملتجبٌن إلٌه من معاصٌهم، ألنه ال ملجؤ منه-عز وجل-[ أو أنهم ٌثوبون إلٌه عابذٌن باهلل7ٙ

 إال إلٌه.-سبحانه
والثالث: مرجعاً، من لولهم لد ثابت العلة إذا رجعت، ومنه لٌل : ثاب إلٌه عمله، إذا رجع إلٌه بعد عزوبه 

 (9ٔ)، وعطاء(8ٔ)، وسعٌد بن جبٌر فً إحدى رواٌته(7ٔ)، وروي عن أبً العالٌة(ٙٔ)عنه. وهذا لول ابن عباس

                                                           
 .٘ٓٔ/ٔتفسٌر البٌضاوي: ( ٔ)
 .٘ٙ( تفسٌر السعدي:ٕ)
، وتفسٌر فتح ٙ٘ٔ/ٔ، وتفسٌر أبً السعود: 7ٕٓ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 8ٔ/ٔ، وتفسٌر البٌضاوي: 9ٖٓ/ٔ( انظر: تفسٌر الكشاؾ: ٖ)

 . 78ٖ/ٔ، وروح المعانً: ٕٗٓ/ٔالمدٌر: 
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص89ٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٓٔٔ/ٕمرطبً: ( انظر: تفسٌر ال٘)
 .ٔٗٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: ٙ)
 .ٖٕٓ/ٔ( انظر: الوسٌط: 7)
 ٙٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: 8)
 .ٖٔ٘/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 9)
 .79ٖ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٓٔ)
 .79ٖ/ٔ، والبحر المحٌط ألبً حٌان: ٓ٘/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔٔ)
 .ٕٕ٘/ٔ(:ص9ٕٔٔحاتم)( انظر: تفسٌر ابن أبً ٕٔ)
 .8ٕ/ٕ(:ص97٘ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕٕ٘/ٔ( تنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗٔ)
 .8ٖٓ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٘ٔ)
 .7ٕ/ٕ(:ص9ٙ7ٔ، وتفسٌر الطبري)ٕٕ٘/ٔ(:ص9ٔٔٔ( اتظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .ٕٕ٘/ٔ( تنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:7ٔ)
 .8ٕ/ٕ(:ص97ٕٔ(انظر: تفسٌر الطبري)8ٔ)
 .7ٕ/ٕ(:ص9ٙ9ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)9ٔ)
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، وعبدة بن أبً (7)، والضحان(ٙ)، وابن زٌد(٘)، والسدي(ٗ)، والربٌع بن أنس(ٖ)، وعطٌة(ٕ)، والحسن(ٔ)ومجاهد
 .(9)، نحو ذلن(8)لبابة

 :(ٓٔ)ومن ذلن لول ورلة بن نوفل فً صفة الحرم
 مثابا ألفناء المبابل كلها          تخب إلٌه الٌعمبلت الطبلبح 

 .(ٔٔ)وأكثر المفسرٌن لد فسروا لفظ }َمثَابَةً{ بما وضع له لؽة، فمالوا معناه: مرجعا  
والمول الثانً أولى بؤن ٌحمل علٌه كبلم ابن عباس، ألن فً اآلٌة بعد }َوأَْمنًا{، ولو حملت على الوجه   

 َوأَْمنًا{ للتؤكٌد، والتؤسٌس خٌر منه، وأٌضاً فإن العطؾ ٌمتضً المؽاٌرة. األول لكانت }
وكل هذه األلوال على أن مثابة: من ثاب ٌثوب إذا رجع وهو األظهر، وفسرها عطاء على أنها من   

 .(ٕٔ)الثواب: الذي هو الجزاء، والمعنى: على أن البٌت موضع ثواب ٌثاب فٌه الناس بحجهم واعتمارهم فٌه
 :(ٖٔ)وفً رجوعهم إلٌه وجهان  

 .(ٗٔ)أحدهما : أنهم ٌرجعون إلٌه المرة بعد المرة . وهذا لول الجمهور
ًَ الحج والعمرة ٌرجعون إلٌه من حل إلى حرم ؛ ألن الجمع فً كل واحد  والثانً : أنهم فً كل واحد من نُُسَك

 من النسكٌن بٌن الحل والحرم شرط مستحك .
 :(٘ٔ)المثابة( فً السبب الذي من أجله أنثت على لولٌنولد اختلؾ أهل اللؽة فً)  

                                                           
 .7ٕ-ٕٙ/ٕ(:ص9ٙ٘ٔ(، و)9ٙٗٔ(، و)9ٖٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٕٕ٘/ٔ( تنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕ)
 .8ٕ-7ٕ/ٕ(:ص97ٓٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .9ٕ/ٕ(:ص977ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .7ٕ/ٕ(:ص9ٙٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .9ٕ/ٕ(:ص978ٔتفسٌر الطبري)(انظر: ٙ)
 .ٕٕ٘/ٔ( تنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:7)
 .7ٕ/ٕ(:ص9ٙ8ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .ٕٕ٘/ٔ( تنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:9)
ولبل ، بهذه الرواٌة ،  8ٖٓ:  ٔ، والبٌت فً تفسٌر أبً حٌان  97ٕ:  ٕ(من أبٌات طوٌلة لورلة بن نوفل فً البداٌة والنهاٌة البن كثٌر ٓٔ)

 البٌت فً ذكر أبٌنا إبراهٌم علٌه السبلم :
 فمتبع دٌن الذي أسس البنا        وكان له فضل على الناس راجح 

 وأسس بنٌانا بمكة ثابتا        تؤلأل فٌه بالظبلم المصابح
 مثابا ألفناء . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .

 لورلة بن نوفل ، وعجزه . تخب إلٌه الٌعمبلت الذوامل ٕٓٔ:  ٕافعً روى هذا البٌت فً األم بنصب " مثابا " بٌد أن الش
 :ٓٔٔ:  ٕوكذلن جاء فً المرطبً 

 مثابا ألفناء المبابل كلها          تخب إلٌها الٌعمبلت الذوامل
ألبً طالب ، وفً )ذمل( ؼٌر منسوب . والظاهر  وعدها أبو حٌان رواٌة فً البٌت ، وبهذه الرواٌة ذكره صاحب اللسان فً )ثوب( منسوبا 

 أن الشافعً رحمه هللا أخطؤ فً رواٌة البٌت . وأخطؤ صاحب اللسان فً نسبته ، اشتبه علٌه بشعر أبً طالب فً لصٌدته المشهورة .
. والٌعمبلت جمع ٌعملة وهً  وأفناء المبابل : أخبلطهم ونزاعهم من هاهنا وهاهنا . وخبت الدابة تخب خببا : وهو ضرب سرٌع من العدو

ا النالة السرٌعة المطبوعة على العمل ، اشتك اسمها من العمل ، والعمل اإلسراع والعجلة . والطبلبع جمع طلٌح . نالة طلٌح أسفار : جهده
ً الرواٌة األخرى ، فهو السٌر وهزلها ، فهً ضامرة هزال . ٌعنً اإلبل أنضاها أصحابها فً إسراعهم إلى حج البٌت . وأما " الذوامل " ف

 جمع ذاملة . نالة ذمول وذاملة : وهً التً تسٌر سٌرا لٌنا سرٌعا .
، الجامع ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 7ٕ-ٕٙ/ٖ، جامع البٌان للطبري: 9ٖٙ-8ٖٙ/ٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٔٔ)

، ٕٗٓ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٖٙ، تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: ٗ٘/ٔ: ، مجاز المرآن ألبً عبٌدةٓٔٔ/ٕألحكام المرآن للمرطبً: 
 ، وؼٌرها.  7ٕٗ/ٕ، محاسن التؤوٌل للماسمً: 9ٖٓ/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: 8ٔٔ/ٔأنوار التنزٌل للبٌضاوي: 

، الدر 8ٖٓ/ٔألبً حٌان: ، البحر المحٌط ٓٔٔ/ٕ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٖٔ٘/ٔ(انظر: المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٕٔ)
 . 78ٖ/ٔ، روح المعانً لؤللوسً: ٖٗٙ/ٔللسمٌن: 

 .8ٙٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٖٔ)
 .9ٕ-ٕٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:ٗٔ)
 .ٕ٘-ٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
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أحدهما:  أن )الهاء( ألحمت فً )المثابة(، لما كثر من ٌثوب إلٌه، كما ٌمال:)سٌارة(، لمن ٌكثر ذلن، )ونسابة(. 
 وهو لول بعض نحوًٌ البصرة.

ألنه  -على لوله  -مام(، ذكر والثانً: أن )المثاب( و)المثابة( بمعنى واحد، نظٌرة )الممام( و)الممامة(، و)الم
ٌرٌد به الموضع الذي ٌمام فٌه ، وأنثت )الممامة(، ألنه أرٌد بها البمعة، وأنكر هإالء أن تكون )المثابة( 
كـ)السٌارة(، و)النسابة(، ولالوا : إنما أدخلت الهاء فً )السٌارة( و)النسابة(، تشبٌها لها بـ)الداعٌة(. وهذا لول 

 بعض نحوًٌ الكوفة.
ولرأ األعمش : }مثابات{ على الجمع، ألنه مثابة لكل من الناس ال ٌختص به واحد منهم }َسواًء   

 .(ٔ)اْلعاِكُؾ فٌِِه َواْلباِد{، فٌحتمل أن ٌكون من الثواب، أي ٌثابون هنان
 .(ٕ)"أي وجعلناه أمناً للناس" [، ٕ٘ٔلوله تعالى:}َوأَْمنًا{]البمرة:  
أمن ٌؤمن الناس فٌه على دمابهم، وأموالهم، حتى أشجار الحرم، وحشٌشه لال ابن عثٌمٌن: "أي مكان   

 .(ٖ)آمن من المطع"
، وهو كموله: }أََولَْم ٌََرْوا أَنَّا َجعَْلنَا َحَرًما آِمنًا{ (٘): " أي: موضع آمن(ٗ)لال الحافظ ابن حجر  

 .(ٙ)[ والمراد ترن المتال فٌه7ٙ]العنكبوت: 
أن الناس ٌؽٌرون وٌمتتلون حول مكة وهً آمنة من ذلن، ٌلمى الرجل بها لال ابن عطٌة:" معناه:   

 .(7)لاتل أبٌه فبل ٌهٌجه، ألن هللا تعالى جعل لها فً النفوس حرمة وجعلها أمنا للناس والطٌر والوحوش"
نهم وإنما سماه هللا )أمنا(، ألنه كان فً الجاهلٌة معاذا لمن استعاذ به ، وكان الرجل ملال الطبري: "  

لو لمً به لاتل أبٌه أو أخٌه ، لم ٌهجه ولم ٌعرض له حتى ٌخرج منه ، وكان كما لال هللا جل ثناإه :}أََولَْم 
 .(8)["7ٌََٙرْوا أَنَّا َجعَْلنَا َحَرًما آِمنًا َوٌُتََخطَُّؾ النَّاُس ِمْن َحْوِلِهْم{] العنكبوت : 

ن أم إلٌه فهو آمن ، كان الرجل ٌلمى لاتل أبٌه أو ولد روي عن ابن زٌد فً لوله : "}وأمنا{ لال ، م   
 .(9)أخٌه فبل ٌعرض له"

وعن الربٌع:" لوله :}وأمنا{، ٌمول : أمنا من العدو أن ٌحمل فٌه السبلح ، ولد كان فً الجاهلٌة ٌتخطؾ  
 .(ٓٔ)الناس من حولهم وهم آمنون ال ٌُسبَْون"

 .(ٔٔ)وعن السدي : أما }أمنا{، فمن دخله كان آمنا"  
 .(ٔ). وروي عن ابن عباس نحو ذلن(ٕٔ)ولال مجاهد: "تحرٌمه ، ال ٌخاؾ فٌه من دخله"  

                                                           
 .٘ٓٔ/ٔ، وتفسٌر البٌضاوي: ٓٔٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .ٗٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .ٗٗ/ٕابن عثٌمٌن: ( تفسٌرٖ)
 .ٗٔ٘/ٖ( الفتح:ٗ)
 . 8ٔ/ٔ، أنوار التنزٌل للبٌضاوي: ٔ٘/ٗ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 9ٖٓ/ٔ( انظر: الكشاؾ للزمخشري: ٘)
ه ( أي: ترن الجاهلٌٌن المتال فٌه، وذلن أن الناس كانوا ٌؽٌرون وٌمتتلون حول الحرم والناس فٌه آمنون، حتى إن الرجل ٌلمى به لاتل أبٌٙ)

َمنَُهْم ممتناً علٌهم: }الَِّذي أَْطعََمُهْم ِمْن ُجوعٍ َوآ-عز وجل-فبل ٌهٌجه وال ٌعرض له حتى ٌخرجِ منه؛ ألن هللا جعل له فً النفوس حرمة لال
[ ولد استدل بهذه اآلٌة لوم على أن الحدود ال تمام فً الحرم، وهذا محل نظر فإن االنتصاؾ من الجناة والضرب ِٗمْن َخْوٍؾ{ ]لرٌش: 

سبلم فمد على أٌدي الظلمة وحراسة الببلد وتؤمٌن السبل من العابثٌن ؼاٌة األمن، وإنما اآلٌة فً ممام االمتنان على أهل الجاهلٌة، أما فً اإل
، الجامع ألحكام 8ٙٔ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٖٓ-9ٕ/ٖأؼنى هللا عباده بما شرعه لهم من أحكام. انظر: جامع البٌان للطبري: 

، أحكام المرآن البن العربً: 7ٓ9/ٔ، التحرٌر والتنوٌر البن عاشور: ٕٖ٘/ٔ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٔٔٔ/ٕالمرآن للمرطبً: 
ٔ/ٖ8 . 
 .7ٕٓ/ٔالمحرر الوجٌز: ( 7)
 .9ٕ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 8)
 .9ٕ/ٕ(:ص979ٔ( أخرجه الطبري)9)
 .9ٕ/ٕ(:ص98ٕٔ( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .9ٕ/ٕ(:ص98ٓٔ( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .9ٕ/ٕ(:ص98ٔٔ( أخرجه الطبري)ٕٔ)
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[، "أي وللنا لهم اتخذوا من ممام إبراهٌم ٕ٘ٔلوله تعالى: }َواتَِّخذُوا ِمْن َممَاِم إِْبَراِهٌَم ُمَصلًّى{]البمرة:  
 .(ٕ)مصلى"

 :(ٖ) [، على ألوالٕ٘ٔ{]البمرة:واختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى:}َممَاِم إِْبَراِهٌَم   
 .(7)، والشعبً(ٙ)، وعطاء(٘)ومجاهد ،(ٗ)أحدها: أن }ممام إبراهٌم{، هو الحج كله. وهو لول ابن عباس

، (ٓٔ)، مجاهد(9)، وروي عن ابن عباس(8)الثانً: أنه عرفة والمزدلفة والجمار. وهو لول عطاء بن أبً رٌاح
 ، نحو ذلن.(ٔٔ)والشعبً

عن ابن  (٘ٔ)عن أبً صالح ، وكذا رواه الكلبً(ٗٔ)، والنخعً(ٖٔ). وهو لول مجاهد(ٕٔ)الحرم كلهالثالث: أنه 
 .(ٙٔ)عباس

الرابع: إن المراد بالممام إنما هو )الَحَجُر( الذي كان إبراهٌم علٌه السبلم، ٌموم علٌه لبناء الكعبة، وهذا لول 
 .(8ٔ)، وسعٌد بن جبٌر(7ٔ)ابن عباس

 :(9ٔ)ثم هإالء ذكروا وجهٌن  
، وهو لول ابن عباس فً رواٌة سعٌد ابن جبٌر (ٕٓ)أحدهما: هو الحجر الذي لام علٌه حٌن رفع بناء البٌت

 .(ٔ)،  وروي عن  جابر ولتادة وسعٌد بن جبٌر. نحو ذلن(ٕٔ)عنه

                                                                                                                                                                                             
 .ٖٓ/ٕ(:ص98ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٕ)
، النكت والعٌون للماوردي: ٔٗٔ/ٔوزاد المسٌر البن الجوزي:  7ٖٔ/ٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم: 7ٖ-ٖٖ/ٕ ( انظر: تفسٌر الطبري:ٖ)

 .8ٔٗ-ٖٔٗ/ ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: 87ٔ/ٔ
 .ٖٖ/ٕ(:ص99ٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٖ/ٕ(:ص99ٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٖ/ٕ(:ص99ٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .87ٔ/ٔللماوردي: (انظر: العٌون 7)
 .ٖٖ/ٕ(:ص99ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .ٖٖ/ٕ(:ص99٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)9)
 .ٖٖ/ٕ(:ص99ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٖ/ٕ(:ص99ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
البحر المحٌط ألبً حٌان:  ،ٖٔٔ/ٕأ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 8ٙ/ٔب، البسٌط للواحدي:  8ٗٔ/ٔ( الكشؾ والبٌان للثعلبً: ٕٔ)

ٔ/ٖ8ٔ . 
 .ٖٗ/ٕ(:ص998ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
هـ. انظر: 9ٙ( هو: أبو عمران إبراهٌم بن ٌزٌد بن لٌس بن األسود النخعً، ثمة فمٌه، ورع عابد، كان ٌرسل وٌدلس، توفً عام: ٗٔ)

 . 77ٔ/ٔ، تهذٌب التهذٌب البن حجر: 8ٙٔبلبً: ، جامع التحصٌل للع8، المراسٌل البن أبً حاتم: ٖٖٕ/ٕتهذٌب الكمال للمزي: 
( هو: أبو صالح باذان، وٌمال: باذام مولا أم هانا، تابعً صاحب تفسٌر، متكلم فٌه: وثمه العجلً، ولال ابن معٌن: ال بؤس به، وأبى ٘ٔ)

مهدي والجوزجانً وأبو حاتم رد حدٌثه ٌحمى المطان، وروى عنه شعبة ورواٌته عنه تعدٌل كما ٌمول ابن تٌمٌة. وترن حدٌثه ابن 
، الجرح والتعدٌل ٖٕ، الضعفاء للبخاري: ٖٕوالنسابً، واتهمه األزدي بالكذب، ولال الحافظ: ضعٌؾ ٌدلس. انظر: الضعفاء للنسابً: 

  .ٙٔٗ/ٔ، تهذٌب التهذٌب البن حجر: ٙ/ٗ، تهذٌب الكمال للمزي: ٖٓ٘/ٕٗ، مجموع الفتاوى البن تٌمٌة: 7ٖٗ/ٔالبن أبً حاتم: 
( لم أهتِد إلى من ذكر لول ابن عباس هذا من طرٌك الكلبً عن أبً صالح. ولد عزاه البن عباس المرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: ٙٔ)

عن  ٖٕٕ/ٔ، وأورده السٌوطً فً الدر المنثور: 9ٕٕٔ/ٕ، والكوكبانً فً تفسٌر المنان: ٕٔٗ/ٔ، وابن الجوزي فً زاد المسٌر: ٖٔٔ/ٕ
عن مجاهد عن ابن عباس،  7ٕٓٔرلم:  7ٖٔ/ٔد بن حمٌد وابن أبً حاتم، لكن الذي عند ابن أبً حاتم فً التفسٌر: ابن عباس، وعزاه لعب

 . ٕٕٔ/9، والعٌنً فً عمدة الماري: ٕٔٔ/ٔوهو الذي أورده ابن كثٌر فً التفسٌر: 
 .ٖ٘/ٕ(:ص999ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)7ٔ)
 .ٕٕٙ/ٔ(:ص:99ٔٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)8ٔ)
 .ٙٗ-٘ٗ/ٗانظر: تفسٌر الرازي: ( 9ٔ)
، ولول جابر ولتادة وسعٌد بن جبٌر. ٖٖٗٙرلم:  8٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٙ: -فتح-( هو لول ابن عباس فً رواٌة سعٌد ابن جبٌر عنه فً البخاريٕٓ)

ٌان: ، البحر المحٌط ألبً ح7ٖٖ/ٔ، تفسٌر ابن أبً حاتم: ٖ٘/ٗ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٕٗٔ/ٔانظر: زاد المسٌر البن الجوزي: 
 . ٖ٘-ٖٗ/ٖ، جامع البٌان للطبري: 8ٖٔ/ٔ
 .ٖٖٗٙرلم:  8٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٙ: -فتح-( انظر: البخارئٕ)
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إذ لما ارتفع الجدار أتاه إسماعٌل ، علٌه السبلم ، به لٌموَم فوله وٌناوله الحجارة فٌضعها بٌده لرفع   
الجدار ، كلَّما َكمَّل ناحٌة انتمل إلى الناحٌة األخرى ، ٌطوؾ حول الكعبة ، وهو والؾ علٌه ، كلما فرغ من 
جدار نمله إلى الناحٌة التً تلٌها هكذا ، حتى تم جدارات الكعبة ، بٌانه فً لصة إبراهٌم وإسماعٌل فً بناء 

ا تعرفه العرب فً جاهلٌتها ؛ ولهذا لال أبو طالب البٌت، وكانت آثار لدمٌه ظاهرة فٌه ، ولم ٌزل هذا معروفً 
 : (ٕ)فً لصٌدته المعروفة البلمٌة

 وَموطُا إبراهٌم فً الصخر رطبة          على لدمٌه حافًٌا ؼٌر ناعل 
 .(ٖ)ولد أدرن المسلمون ذلن فٌه أٌضا  

راكب.وهو لول وثانٌهما: ولٌل: بل هو الذي وضعته زوج إسماعٌل إِلبراهٌم حٌث ؼسلت رأسه وهو 
 .(٘)، وحكاه الرازي فً تفسٌره عن الحسن البصري ولتادة والربٌع بن أنس(ٗ)السدي

 .(ٙ)ولال ابن جبٌر نالداً هذا المول :"ولو ؼسل رأسه كما ٌمولون الختلؾ رجبله"
، (8)والربٌع،  (7)خامسا:  ولال آخرون : بل }ممام إبراهٌم{، هو ممامه الذي هو فً المسجد الحرام. لاله  لتادة

 . (9)والسدي
لما ٌعضده هذا المول من األخبار، إذ ثبت باألخبار أنه لام على هذا  (ٓٔ)والراجح: أن الممام هو )الحجر(  

 (ٔ()ٔٔ)عند المؽتسل ولم ٌثبت لٌامه على ؼٌره فحمل هذا اللفظ وعلٌه أكثر أهل العلم. ولد ثبت دلٌله عند مسلم
ً ، وعند ال(ٕ)من حدٌث جابر  .(ٖ)بخاري أٌضا

                                                                                                                                                                                             
، والبحر المحٌط ألبً 7ٕٕ-ٕٕٙ/ٔ، تفسٌر ابن أبً حاتم: ٖ٘/ٗ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٕٗٔ/ٔ(انظر: زاد المسٌر البن الجوزي: ٔ)

 .ٖ٘-ٖٗ/ٖ، وتفسٌر للطبري: 8ٖٔ/ٔحٌان: 
 .7ٔٗ/ٔ(. وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: 7ٖٕ/ٌٔرة النبوٌة البن هشام )(البٌت فً السٕ)
 (.8ٔٗ-7ٔٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)

اختلؾ المإرخون: هل كان الحجر الذي كان ٌرفع علٌه إبراهٌم )ص( بناَء الكعبة الصماً بالكعبة، أو كان منفصبلً  لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "
ً بالكعبة، وأن الذي أخره إلى هذا الموضع عمر بن الخطاب رضً هللا عنه؛ عنها فً مكانه اآلن؛ فؤكثر الم إرخٌن على أنه كان ملصما

وبناًء على ذلن ٌكون للخلٌفة حك النظر فً إزاحته عن مكانه إذا رأى فً ذلن المصلحة؛ أما إذا للنا: إن هذا مكانه على عهد النبً صلى 
ٌر؛ ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألره؛ وإذا ألره النبً ملسو هيلع هللا ىلص فلٌس لنا أن نإخره عنه؛ ولد كتب أحد طلبة العلم هللا علٌه وسلم فالظاهر أنه ال ٌجوز أن ٌؽ

ظها الشٌخ عبد العزٌز بن باز، ورأى أنه ٌجوز إزاحته عن مكانه من أجل المصلحة والتوسعة بناًء على  رسالة فً هذا الموضوع، ولرَّ
ر عن مكانه فٌه دفع مفسدة وهً مفسدة هإالء الذٌن المشهور عند المإ ر؛ وهذا ال شن أنه لو أُّخِ ً بالكعبة، ثم أُّخِ رخٌن أنه كان الصما

ٌتجمعون عنده فً المواسم؛ وفٌه نوع مفسدة وهً أنه ٌبعد عن الطابفٌن فً ؼٌر أٌام المواسم؛ فهذه المصالح متعارضة هنا: هل األولى 
ى تؤخٌره عن مكانه؟ فإذا كانت المصالح متكافبة فاألولى أن ٌبمى ما كان على ما كان، وحذراً من التشوٌش بماإه فً مكانه؟ أو األول

فد؛ واختبلؾ اآلراء فً هذه المسؤلة؛ ومسؤلة تضٌٌك المصلٌن على الطابفٌن هذا ٌمكن زواله بالتوعٌة إذا أفادت؛ أو بالمنع بالمهر إذا لم ت
 (.ٕٕ/ٕاألخٌرة بعض الشًء؛ ألن الناس صار عندهم وعً".)انظر: تفسٌره: وفً ظنً أنها للّت فً السنوات 

: ذكره السدي ٕٗٔ/ٔ، ولال ابن الجوزي فً زاد المسٌر: ٖٔٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٖٙ-ٖ٘/ٕ(:صٕٕٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 عن ابن مسعود وابن عباس. 

 .ٗٔٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٕٕٙ/ٔ(:ص99ٔٔتفسٌره)( أخرجه ابن أبً حاتم فً ٙ)
 .ٖ٘/ٕ(:صٕٓٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .ٖ٘/ٕ(:صٕٔٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .ٖ٘/ٕ(:صٕٕٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)9)
، والماوردي فً النكت ٕٔٔ/ٕ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 8ٖ/ٖ( ولد اختار ذلن أٌضاً وصوبه: الطبري فً جامع البٌان: ٓٔ)

، ٕ٘ٓ/ٔ، والشوكانً فً فتح المدٌر: ٓٗ/ٔ، وابن العربً فً أحكام المرآن: ٔٗٔ/ٔ، وابن الجوزي فً زاد المسٌر: 87ٔ/ٔ: والعٌون
، وأبو حٌان فً البحر ٖ٘/ٗ، ولد حكى اتفاق المحممٌن علٌه الرازي فً مفاتٌح الؽٌب: ٖٕٔ/ٔوابن كثٌر فً تفسٌر المرآن العظٌم: 

 . 8ٖٔ/ٔالمحٌط: 
الحسٌن مسلم بن الحجاج بن مسلم المشٌري النٌسابوري، إمام حافظ، ثمة حجة، عالم بالفمه، صاحب الصحٌح، توفً عام: ( هو: أبو ٔٔ)

، وكبلهما للذهبً، تمرٌب 88٘/ٕ، تذكرة الحفاظ: 7٘٘/ٕٔ، سٌر أعبلم النببلء: 9ٗٔ/٘هـ. انظر: وفٌات األعٌان البن خلكان: ٕٔٙ
 . 9ٖ8التهذٌب البن حجر: 



ٕٕٔ 
 

 :(ٗ) [، على لولٌنٕ٘ٔواختلؾ فً معنى لوله تعالى: }ُمَصلًّى{ ]البمرة :   
 .(٘)أحدهما: َمْدَعى ٌَْدِعً فٌه ، وهو لول مجاهد

هوا )المَصلَّى( إلى أنه )ُمفَعَّل( ، من لول المابل : )صلٌت( بمعنى دعوت، ولابلوا هذا المول، هم    وهإالء َوجَّ
 الذٌن لالوا : إن ممام إبراهٌم هو الحج كله. 

ومعنى اآلٌة على هذا المول: واتخذوا عرفة والمزدلفة والمشعر والجمار ، وسابر أماكن الحج التً كان   
ًَ تدعونً عندها ، وتؤتمون بإبراهٌم خلٌلً علٌه السبلم فٌها ، فإنً لد جعلته لمن بعده إبراهٌم ٌ  -موم بها َمَداِع

 إماما ٌمتدون به وبآثاره ، فالتدوا به. -من أولٌابً وأهل طاعتً 
 .(8)، والحسن البصري(7)، والسدي(ٙ)والثانً : أنه مصلى ٌصلً عنده ، وهو لول لتادة

هو الراجح، لما ٌسنده من الخبر عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد هللا ، عن رسول هللا صلى  والمول الثانً  
 . وهللا تعالى أعلم.(9)هللا علٌه وسلم

لال الشٌخ السعدي: }َواتَِّخذُوا ِمْن َممَاِم إِْبَراِهٌَم ُمَصلًّى{، ٌحتمل أن ٌكون المراد بذلن، الممام المعروؾ الذي لد   
ابل باب الكعبة، وأن المراد بهذا، ركعتا الطواؾ، ٌستحب أن تكونا خلؾ ممام إبراهٌم، وعلٌه جعل اآلن، مم

جمهور المفسرٌن، وٌحتمل أن ٌكون الممام مفردا مضافا، فٌعم جمٌع ممامات إبراهٌم فً الحج، وهً المشاعر 
ذلن من أفعال الحج، كلها: من الطواؾ، والسعً، والولوؾ بعرفة، ومزدلفة ورمً الجمار والنحر، وؼٌر 

فٌكون معنى لوله: }ُمَصلًّى{ أي: معبدا، أي: التدوا به فً شعابر الحج، ولعل هذا المعنى أولى، لدخول المعنى 
 .(ٓٔ)األول فٌه، واحتمال اللفظ له"

 :(ٔٔ) واختلفت المرأة فً لراءة }َواتَِّخذُوا ِمْن َممَاِم إِْبَراِهٌَم ُمَصلًّى{ على وجهٌن  
َواتَّخذُوا{، بكسر )الخاء(، على وجه األمر باتخاذه مصلى، لرأ بها ابن كثٌر وعاصم وأبو عمرو أحدهما:} 

 وحمزة والكسابً.
 وفً توجٌه لراءة الجمهور أربعة ألوال:   

 .(ٕٔ)أحدها: أنه معطوؾ على ما تضمنه لوله: }َمثَابَةً{ كؤنه لال: ثوبوا واتخذوا
 .(ٖٔ)اتخذوا الثانً: أنه معمول لمحذوؾ أي: وللنا

  .(ٔ)الثالث: أن ٌكون الواو لبلستبناؾ

                                                                                                                                                                                             
وفٌه: )حتى إذا أتٌنا البٌت معه، استلم الركن فرمل ثبلثاً، ومشى أربعاً ثم نفذ إلى  8ٕٔٔرلم:  887-88ٙ/ٔمسلم فً صحٌحه: ( أخرجه ٔ)

 فمرأ }َواتَِّخذُوا ِمْن َممَاِم إِْبَراِهٌَم ُمَصلًّى{ فجعل الممام بٌنه وبٌن البٌت(. -علٌه السبلم-ممام إبرا هٌم
صحابً ابن صحابً، أحد المكثرٌن من الرواٌة، شهد -بفتحتٌن-عبد هللا بن عمرو بن حرام األنصاري السَّلَمً( هو: أبو عبد هللا جابر بن ٕ)

، 7ٖٓ/ٔهـ، ولٌل ؼٌر ذلن. انظر: أسد الؽابة البن األثٌر: 78العمبة وتسعة عشر ؼزوة، ولم ٌشهد بدراً واحداً، منعه أبوه، توفً عام: 
 . ٖٗٗ/ٔ، اإلصابة البن حجر: ٖٗٗ/ٗذٌب الكمال للمزي: ، ته9ٕٔ/ٔاالستٌعاب البن عبد البر: 

من حدٌث أنس عن عمر لال: )وافمت ربً فً ثبلث: فملت ٌا رسول هللا: لو  ٕٓٗرلم:  ٔٓٙ/ٔ: -فتح-( انظر: البخاري فً جامعهٖ)
مَام إبَراهٌَم ُمَصلَّى(... الحدٌث(.   اتخذنا من ممام إبراهٌم مصلى، فنزلت )َواتَّخذُوا من مَّ

 8ٖ-7ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .7ٖ/ٕ(:صٕٗٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .7ٖ/ٕ(:صٕ٘ٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .7ٖ/ٕ(:صٕٙٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
. ولفظه:" أي: لبلة". وتعبٌر الحسن أولى من تعبٌر لتادة 8ٖٔ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٗ٘/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب للرازي: 8)

 . -رحمة هللا على الجمٌع-والسدي، ألن الصبلة أمامه أو بحذابه ٌطلك علٌها صبلة عنده ولٌس هذا مراداً 
 
 . 9٘٘/ٔ: -فتح-ن خلؾ الممام، انظر البخاري( أي االستدالل على مشروعٌة الصبلة ركعت9ٌ)
 .٘ٙ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٓٔ)
 .ٔٔٔ/ٕ.وتفسٌر المرطبً: ٖٔ-ٖٓ/ٕ، و تفسٌر الطبري: 7ٓٔ( انظر:السبعة فً المراءات: ٔٔ)
 ، واستبعده أبو حٌان فً البحر. ٕٗٙ/ٔ، والدر المصون للسمٌن: 8ٖٔ/ٔ( انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٔ)
 . ٖٗٙ/ٔ، وانظر: الدر المصون للسمٌن: 8ٖٔ/ٔ، وأبً حٌان فً البحر المحٌط: ٖٓٔ/ٔلزمخشري فً الكشاؾ: ( هو لول أٖ)



ٕٖٔ 
 

[، إذا لٌل بؤن الخطاب هنا لبنً إسرابٌل، أي: ٕٕٔالرابع: أن لوله }َواتَّخذُوا{ معطوفة على }اذُكُروا{ ]لبمرة: 
   .(ٖ)، واستبعده أبو حٌان(ٕ)اذكروا نعمتً واتخذوا، ولم ٌرتِض هذا الوجه الطبري

ثم اختلؾ فً   بفتح )الخاء( على وجه الخبر. وهً لراءة نافع وابن عامر. والثانً: } َواتَّخذُوا{
 الذي عطؾ علٌه بموله : )واتخذوا( إذ لرئ كذلن ، على وجه الخبر، وذكروا فٌه ثبلثة أوجه:

األول: أنه معطوؾ على تمدٌر )إذ(، كؤنه لال: وإذ جعلنا البٌت مثابة للناس وأمنا ، ]وإذ[ اتخذوا من ممام 
 .(ٗ)هٌم مصلى. لاله بعض نحوًٌ البصرةإبرا

والثانً: أنه معطوؾ على لوله :)جعلنا(، فكان معنى الكبلم على لوله : وإذ جعلنا البٌت مثابة للناس ، 
 .(٘)واتخذوه مصلى. وهو لول بعض نحوًٌ الكوفة

 فعلى األول الكبلم جملة واحدة ، وعلى الثانً جملتان.  
 (ٙ)دٌره: فثابوا، أي: رجعوا واتخذواوالثالث: ولٌل: على محذوؾ تم

والراجح فً المراءة: )واتخذوا( بكسر )الخاء(، على تؤوٌل األمر باتخاذ ممام إبراهٌم مصلى ، للخبر الثابت   
عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، عن أنس بن مالن لال ، لال عمر بن الخطاب : للت : ٌا رسول هللا ، لو اتخذت الممام 

 .(7)ؤنزل هللا : " واتخذوا من ممام إبراهٌم مصلى "مصلى! ف
 .(9)على كسر الخاء من لوله: )َواتَِّخذُوا( بصٌؽة األمر" (8)لال الحافظ ابن حجر: "والجمهور  
 .(ٓٔ)[، "أي: ووصٌنا إبراهٌم وإسماعٌل"َٕ٘ٔوَعِهْدنَا إِلَى إِْبَراِهٌَم َوإِْسماِعٌَل{]البمرة:لوله تعالى:}  
 .(ٔٔ)البٌضاوي: أي:" أمرناهما"لال   
لال المراؼً:" أي ووصٌنا إبراهٌم وإسماعٌل بتطهٌر البٌت من كل رجس معنوى كالشرن باّلِّل وعبادة  

األصنام ، أو رجس حسى كاللؽو والرفث والتنازع فٌه ، حٌن أداء العبادات كالطواؾ به والسعى بٌن الصفا 
 .(ٕٔ)والمروة والعكوؾ فٌه والركوع والسجود"

لال أهل العلم: "وفً اآلٌة إٌماء إلى أن إبراهٌم كان مؤمورا هو ومن بعده بهذه العبادات ، ولكن ال   
دلٌل على معرفة الطرٌك التً كانوا ٌإدونها بها ، وسماه ّللّا بٌته ألنه جعله معبدا للعبادة الصحٌحة ، وأمر 

 .(ٔ)المصلٌن بؤن ٌتوجهوا فً عبادتهم إلٌه"

                                                                                                                                                                                             
. وهنان لول رابع: وهو أن )َواتَّخذُوا( معطوفة على }اذكُُروا{ ]لبمرة: ٕٙ/ٔ( هو لول أبً البماء العكبري فً إمبلء ما من به الرحمن: ٔ)

، ٕٕ-ٕٔ/ًٖ إسرابٌل، أي: اذكروا نعمتً واتخذوا، ولم ٌرتِض هذا الوجه ابن جرٌر فً جامع البٌان: [، إذا لٌل بؤن الخطاب هنا لبنٕٕٔ
 . ٔٔٔ/ٕ، والجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٖٗٙ/ٔ، وانظر الدر المصون للسمٌن: 8ٖٔ/ٔواستبعده أبو حٌان فً البحر المحٌط: 

 .ٕٕ-ٕٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .8ٖٔ/ٔمحٌط: ( انظر: البحر الٖ)
، ومكً فً الكشؾ عن وجوه المراءات 8ٕٔ/ٔ، والمهدوي فً شرح الهداٌة: 7ٕٓ/ٔ( هو لول الزجاج فً معانً المرآن وإعرابه: ٗ)

 . ٖٕٙ/ٔالسبع: 
، والمرطبً فً ٖٓٔ/ٔ، والزمخشري فً الكشاؾ: 9ٕ٘/ٔ، والنحاس فً إعراب المرآن: 77/ٔ( هو لول الفراء فً معانً المرآن: ٘)

 . ٔٔٔ/ٕجامع ألحكام المرآن: ال
 . ٕٙ/ٔ( هو لول أبً البماء العكبري فً إمبلء ما من به الرحمن: ٙ)
ثبلثتهم ، عن حمٌد ، عن أنس . ورواه  -، عن هشٌم ، وعن ابن أبً عدي ، وعن ٌحٌى  ٕٓ٘،  ٓٙٔ،  7٘ٔ(رواه أحمد فً المسند : 7)

، من رواٌة البخاري وأحمد ، ثم ذكر أنه رواه أًٌضا  ٖٓٔ - 9ٖٓ:  ٔكثٌر  البخاري أًٌضا ، عن مسدد ، عن ٌحٌى . كما ذكره ابن
 الترمذي، والنسابً ، وابن ماجه ، ولال الترمذي : " حسن صحٌح " .

، الؽاٌة فً المراءات العشر 7ٓٔ، السبعة البن مجاهد: ٕٗٔ/ٕ( أي: جمهور المراء، انظر: النشر فً المراءات العشر البن الجزري: 8)
، الدر ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٔ، الكشؾ عن وجوه المراءات السبع لمكً: ٕٓٙ/ٕ، اإللناع فً المراءات السبع البن الباذش: ٙٓٔمهران:  البن

 . 8ٔٔ/ٔ، شرح الهداٌة للمهدوي: ٖٗٙ/ٔالمصون للسمٌن: 
 .8ٔ/8( الفتح:9)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٓٔ)
 .٘ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٕٔ)



ٕٔٗ 
 

 :(ٕ)[، تؤوٌبلنٕ٘ٔى:}َوَعِهْدنآ إِلى إْبَراِهَم َوإِْسَماِعٌَل{]البمرة:وفً لوله تعال 
 .(ٗ)، وابن زٌد(ٖ)أحدهما : أي أََمْرنَا. وهذا لول ابن جرٌج

 .(٘)والثانً : أي أوحٌنا إلى إبراهٌم وإسماعٌل
ٌعنً: هو الذي : هو ابن إبراهٌم؛ وهو أبو العرب؛ وهو الذبٌح على المول الصحٌح؛ إِْسَماِعٌل{و}َ   

أمر هللا إبراهٌم أن ٌذبحه؛ وهو الذي لال ألبٌه: }ٌا أبت افعل ما تإمر ستجدنً إن شاء هللا من الصابرٌن{ 
[ ؛ ولول من لال: )إنه إسحاق( بعٌد؛ ولد لال بعض أهل العلم: إن هذا منمول عن بنً ٕٓٔ]الصافات: 

ه أبوهم دون إسماعٌل؛ ألنه أبو العرب عمهم؛ ولكن إسرابٌل: ألن بنً إسرابٌل ٌودون أن الذبٌح إسحاق؛ ألن
 تبٌن له ضعؾ هذا المول.« الصافات»من تؤمل آٌات 

{]البمرة: لوله تعالى:}   ًَ تِ ٌْ َرا بَ [، "أي أمرناهما بؤن ٌصونا البٌت من األرجاس ٕ٘ٔأَْن َطّهِ
 .(ٙ)واألوثان"

جنب والحابض والخبابث كلها ، طهراه من األوثان واألنجاس وطواؾ اللال صاحب الكشاؾ: أي "  
 .(7)أو أخلصاه لهإالء ال ٌؽشه ؼٌرهم"

 .(8)أي أمرناهما أمراً مإكداً" لال أبو السعود:" 
 .(9)ٌرٌد طهراه من األوثان واألنجاس وما ال ٌلٌك به، أو أخلصاه" لال البٌضاوي:"  
ًّ ومعنوّي: فبل ٌفعل بحضرته شًء ال ٌلٌك فً الشرع. أو ابنٌاه على  لال الماسمً:"  أي عن كل رجس حس

ٌْتِ  ْر بَ ٌْباً َوَطّهِ ٌِْت أَْن ال تُْشِرْن بًِ َش ْبراِهٌَم َمكاَن اْلبَ أْنا إِلِ ًَ ِللطَّابِِفٌَن طهر من الشرن بً. كما لال تعالى:}َوإِْذ بَوَّ
كَّعِ السُّ  [ ، أو أخلصاه للطابفٌن وما بعده لببل ٌؽشاه ؼٌرهم. فالبلم صلة ُٕٙجوِد{]الحج: َواْلمابِِمٌَن َوالرُّ

 .(ٓٔ)على هذا. وعلى ما لبله، الم العلة. أي طهراه ألجلهم"« طهرا»
لال ابن عطٌة:" وأضاؾ هللا )البٌت( إلى نفسه تشرٌفا للبٌت، وهً إضافة مخلوق إلى خالك ومملون إلى  

 .(ٔٔ)مالن"
{]البمرة:واختلؾ فً تف   ًَ ٌْتِ َرا بَ  :(ٕٔ)[، على أوجهٕ٘ٔسٌر لوله تعالى:}أْن َطّهِ

، وسعٌد (ٙٔ)، وروي عن عبٌد بن عمٌر(٘ٔ)، وابن زٌد(ٗٔ)، ومجاهد(ٖٔ)أحدها : من األصنام . لاله ابن عباس
 ،  نحو ذلن.(7ٔ)جبٌر

 نحوه. (٘)، وعطاء(ٗ)ولتادة ،(ٖ)، وأبً العالٌة(ٕ)، روي عن سعٌد بن جبٌر(ٔ)والثانً : من الشرن. لاله مجاهد
 نحوه.

                                                                                                                                                                                             
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٔ)
 .88ٔ-87ٔ/ٔ، والنكت والعٌون:8ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .8ٖ/ٕ(:ص7ٕٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .8ٖ/ٕ(:ص8ٕٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .88ٔ-87ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:٘)
 .8ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .8٘ٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 7)
 .7٘ٔ/ٔلسعود:( انظر: تفسٌر أبً ا8)
 .٘ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 9)
 .9ٖٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل:ٓٔ)
 .8ٕٓ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٔٔ)
 .88ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٕٔ)
 .7ٕٕ/ٔ(:صٕ٘ٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٓٗ/ٕ(:صٕٗٔٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٓٗ-9ٖ/ٕ(:صٕٓٔٓ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٓٗ/ٕ(:صٕٔٔٓالطبري)( انظر: تفسٌر ٙٔ)
 ، وزاد "والرٌب، ولول الزور والرجس".7ٕٕ/ٔ(:صٕٙٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)7ٔ)
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 .(ٙ)والثالث : من األنجاس. روي عن سعٌد بن جبٌر نحوه
 .(7)والرابع: ولٌل: "من الفرث والدم"

 .(8)لال ابن عطٌة: "وهذا ضعٌؾ ال تعضده األخبار"
إعداده وتخصٌصه ٌمصد به : تطهٌره من األرجاس الحسٌة والمعنوٌة، أي: تطهٌر البٌت والراجح أن   

)أْن( تفسٌرٌة؛ للمإمنٌن باّلِّل ، فبل ٌمربه مشرن ، وال ٌطوؾ به ، وال ٌعكؾ فٌه إال مإمن خالص اإلٌمان، و
ًَ (لوله تعالى: ) ألّن )عهدنا( فٌه معنى المول دون حروفه؛ أي أّن العهد هو ٌْتِ َرا بَ َرا(؛ و)َطّهِ فعل أمر؛  َطّهِ

 وتعالى إلى نفسه إضافة تشرٌؾ. وهللا أعلم. و)بٌتً( المراد به الكعبة؛ وأضافها هللا سبحانه

التطهٌر من كل أمر ال ٌلٌك بالبٌت، فإذا كان موضع البٌت لال الرازي: وٌمصد بتطهٌر البٌت: "  
وحوالٌه مصلى وجب تطهٌره من األنجاس واأللذار، وإذا كان موضع العبادة واإلخبلص هلل تعالى: وجب 

 .(9)كل ذلن داخل تحت الكبلم"تطهٌره من الشرن وعبادة ؼٌر هللا، و
 :(ٓٔ)وإن لٌل : فلم ٌكن على عهد إبراهٌم ، لبل بناء البٌت بٌت ٌطهر، لٌل : عن هذا جوابان  

 .(ٔٔ)أحدهما : معناه وعهدنا إلى إبراهٌم وإسماعٌل أن ابنٌا بٌتً ُمَطهَّراً ، وهذا لول السدي
 .(ٕٔ)والثانً : معناه أن طهرا مكان البٌت

كَّعِ السُُّجود{]البمرة: لوله تعالى:   [، أي:" لٌكون معمبلً للطابفٌن حوله ٕ٘ٔ}ِللطَّابِِفٌَن َواْلعَاِكِفٌَن َوالرُّ
 .(ٖٔ)والمعتكفٌن المبلزمٌن له والمصلٌن فٌه"

كَّعِ السُُّجود{]البمرة:   [، اختلؾ فً هذه االوصاؾ الثبلثة ٕ٘ٔولوله تعالى:}ِللطَّابِِفٌَن َواْلعَاِكِفٌَن َوالرُّ
 :(ٗٔ)على لولٌن

المول األول:أن تلن األوصاؾ الثبلثة على فرق ثبلثة، ألن من حك المعطوؾ أن ٌكون ؼٌر المعطوؾ علٌه، 
فٌجب أن ٌكون الطابفون ؼٌر العاكفٌن والعاكفون ؼٌر الركع السجود لتصح فابدة العطؾ، وعلى هذا المول 

 ٌمكن تعرٌؾ األوصاؾ الثبلثة كاآلتً:
فالبلم هذه للتعلٌل أي (: فالمراد بـ)الطَّابِِفٌَن( : كل من ٌمصد البٌت حاجا أو معتمرا فٌطوؾ به  )ِللطَّابِِفٌنَ  -أ

 ألجلهم.
 :(٘ٔ)[، فً هذا الموضع على وجهٌنٕ٘ٔاختلؾ أهل التفسٌر فً معنى }الطَّابِِفٌَن{]البمرة:ولد   

 .(ٙٔ)تاه من مكان بعٌد. لاله سعٌد بن جبٌراألول: أنهم الؽرباء الذٌن ٌؤتون البٌت الحرام من َؼْربٍة، أي من أ
 .(ٕ)، ومماتل(ٔ)الثانً:أنهم الذٌن ٌطوفون به ، ؼرباء كانوا أو من أهله. وهذا لول عطاء

                                                                                                                                                                                             
 .ٓٗ/ٕ(:صٖٕٔٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .8ٕٕ/ٔ(:ص7ٕٓٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .8ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٖ)
 .ٓٗ/ٕ(:صٕ٘ٔٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .8ٕٕ/ٔ: تفسٌر ابن أبً حاتم: ( انظر٘)
 .7ٕٕ/ٔ(:صٕٙٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .8ٕٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: 7)
 .8ٕٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: 8)
 .9ٗ-8ٗ/ٗ( تفسٌر الرازي: 9)
 .88ٔ/ٔ، والنكت والعٌون:ٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .9ٖ/ٕ(:ص9ٕٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .88ٔ/ٔوالعٌون:( انظر: النكت ٕٔ)
 .8ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖٔ)
 .7ٗ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗٔ)
. ذكر الطبري أخبارا لكل من المولٌن: عن سعٌد بن جبٌر فً لوله : " للطابفٌن " لال ، من أتاه من ٔٗ-ٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘ٔ)

 " الطابفٌن". ؼربة. و عن عطاء : " للطابفٌن " لال ، إذا كان طابفا بالبٌت فهو من
 .8ٕٕ/ٔ(:صٕٔٔٔ( انظر: تفسٌر  ابن ابً حاتم)ٙٔ)
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والمول الثانً أولى، ألن )الطابؾ(: هو الذي ٌطوؾ بالشًء دون ؼٌره، والطارئ من َؼْربٍة ال   
 ٌستحك اسم )طابؾ بالبٌت(، إن لم ٌطؾ به.

اْلعَاِكِفٌَن{: كل من ٌمٌم هنان وٌجاور. فالعاكؾ على الشًء " ، هو الممٌم علٌه ، كما لال نابؽة بنً }-ب
 : (ٖ)ذبٌان

 عكوفا لدى أبٌاتهم ٌثمدونهم        رمى هللا فً تلن األكؾ الكوانع 
هلل لال الطبري: "وإنما لٌل للمعتكؾ )معتكؾ(، من أجل ممامه فً الموضع الذي حبس فٌه نفسه   

 .(ٗ)تعالى"
لال صاحب الكشاؾ: )َواْلعَاِكِفٌَن( أي " المجاورٌن الذٌن عكفوا عنده، أى ألاموا ال ٌبرحون، أو   

المعتكفٌن، وٌجوز أن ٌرٌد بالعاكفٌن الوالفٌن ٌعنى المابمٌن فً الصبلة.. ألّن المٌام والركوع والسجود هٌآت 
 .(٘)المصلى"

 :(ٙ) [، على ألوالٕ٘ٔبموله }َواْلعَاِكِفٌَن{]البمرة:وعلى هذا اختلؾ فٌمن عنى هللا    
 .(8)، وعطاء(7)أحدها: أنه عنى به الجالس فً البٌت الحرام بؽٌر طواؾ وال صبلة. لاله ابن عباس

 .(ٓٔ)، وعكرمة(9)والثانً: أنهم المعتكفون المجاورون. لاله مجاهد
 ، نحو ذلن.(ٖٔ)، وروي عن الربٌع(ٕٔ)ن جبٌر، و سعٌد ب(ٔٔ)والثالث:أنهم أهل البلد الحرام. لاله لتادة
 .(ٗٔ)الرابع: أنهم المصلون. لاله ابن عباس

والراجح: أن )العاكؾ( فً هذا الموضع ، الممٌم فً البٌت مجاورا فٌه بؽٌر طواؾ وال صبلة، ألن   
ومصل  صفة " العكوؾ " ما وصفنا : من اإللامة بالمكان. والممٌم بالمكان لد ٌكون ممٌما به وهو جالس

فً لوله :}أن طهرا بٌتً  -وطابؾ ولابم ، وعلى ؼٌر ذلن من األحوال. فلما كان تعالى ذكره لد ذكر 

                                                                                                                                                                                             
 .8ٕٕ/ٔ(:ص9ٕٓٔ( انظر: تفسٌر  ابن ابً حاتم)ٔ)
 .8ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر  ابن ابً حاتم:ٕ)
وا من أبٌات لالها لزرعة بن عامر العامري . حٌن بعثت بنو عامر إلى حصن بن حذٌفة وابنه عٌٌنة بن حصن : أن الطع ٖٙ(دٌوانه : ٖ)

فٌكم حلؾ ما بٌنكم وبٌن بنً أسد ، وألحموهم ببنً كنانة ، ونحالفكم ونحن بنو أبٌكم . وكان عٌٌنة هم بذلن ، فمالت بنو ذبٌان : أخرجوا من 
كل من الحلفاء ، ونخرج من فٌنا! فؤبوا ، فمال النابؽة : لٌهن بنً ذبٌان أن ببلدهم ... خلت لهم من كل مولى وتابع سوى أسد ، ٌحمونها 

شارق ... بؤلفً كمً ، ذي سبلح ، ودارع ثم مدح بنً أسد ، وذم بنً عبس ، وتنمص بنً سهم ومالن من ؼطفان وعبد بن سعد بن ذبٌان 
 ، وهجاهم بهذا البٌت الذي استشهد به الطبري ، ورواٌة الدٌوان " لعودا " ، و " ٌثمدونها " ، والضمٌر لؤلبٌات .

لولهم : " ثمد الماء ٌثمده ثمدا " ، نبث عنه التراب لٌخرج . وماء مثمود : كثر علٌه الناس حتى فنً ونفد ولوله : " ٌثمدونهم " أصله من 
إال ألله . وأخذوا منه : " رجل مثمود " ، إذا ألح الناس علٌه فً السإال ، فؤعطى حتى نفد ما عنده . ٌمول : ٌظل بنو سعد ومالن لدى 

. ٌصفهم بالخسة وسموط الهمة . ومن روى : " ٌثمدونها " وأعاد الضمٌر إلى " أبٌاتهم " ، فهو مثله  أبٌات عبد بن سعد ٌستنزفون أموالهم
 ، فً أنهم ٌبلزمون بٌوتهم وٌسترزلونها ، ٌهزأ بهم .

لسإال والكوانع جمع كانع : وهو الخاضع الذي تدانى وتصاؼر وتمارب بعضه من بعض ، كؤنه ٌتمبض من ذلته . ٌصفهم بالخسة والطمع وا
دعاء الذلٌل . ولوله : " رمى هللا " ٌعنً أصابها بما ٌستؤصلها ، ورواٌة الدٌوان : " فً تلن األنوؾ " ، فمعناه : رمى فٌها بالجدع ، وهو 

 (.ٔٗ/ٕعلٌهم ، واشمبزاز من حمارتهم .)تفسٌر الطبري: 
 .ٕٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .8٘ٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٘)
 .ٖٗ-ٕٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .8ٕٕ/ٔ(:صٕٕٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)7)
 .ٕٗ/ٕ(:ص9ٕٔٓ( انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .ٕٗ/ٕ(:صٕٕٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)9)
 .ٖٗ/ٕ(:صٕٕٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .8ٕٕ/ٔ(:صٖٕٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٖٗ-ٕٗ/ٕ(:صٕٕٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .8ٕٕ/ٔابن أبً حاتم: ( انظر: تفسٌر ٖٔ)
 .ٖٗ/ٕ(:صٖٕٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)



ٕٔ7 
 

المصلٌن والطابفٌن ، علم بذلن أن الحال التً عنى هللا تعالى ذكره من  -للطابفٌن والعاكفٌن والركع السجود{ 
اله ، هو العكوؾ بالبٌت ، على سبٌل " العاكؾ " ، ؼٌر حال المصلً والطابؾ ، وأن التً عنى من أحو

 ".(ٔ)الجوار فٌه ، وإن لم ٌكن مصلٌا فٌه وال راكعا وال ساجدا
كَّعِ السُُّجود{: كل من ٌصلً هنان، واختلؾ المفسرون فً معناه على ألوال-ج  :(ٕ)}الرُّ

كَّعِ(، جماعة الموم الراكعٌن فٌه له، واحدهم )راكع(،  وكذلن  )السجود( هم جماعة الموم األول: أن)الرُّ
 الساجدٌن فٌه له ، واحدهم )ساجد(.

 .(ٙ)، ومماتل(٘)، ولتادة(ٗ)، وعطاء(ٖ)الثانً: أن المراد  بـ}الركع السجود{، المصلٌن. لاله ابن عباس
عبر عن الصبلة بالركوع والسجود؛ ألنهما ركنان فٌها؛ فإذا أطلك جزء العبادة علٌها كان ذلن للت:   

كَّعِ(أن هذا الجزء ركن فٌها ال تصح بدونه؛ و) دلٌبلً على  جمع ساجد. السُُّجوِد(جمع راكع؛ و) الرُّ
 .(7)وخص الركوع والسجود بالذكر ألنهما ألرب أحوال المصلً إلى هللا تعالى" لال ابن عطٌة:" 

ن، وإذا كان مصلٌا المول الثانً: ولٌل: أنه إذا كان طابفا فهو من الطابفٌن، وإذا كان جالسا فهو من العاكفٌ
 .(8)فهو من الركع السجود، وهو لول عطاء

 والصواب هو المول األول، ألن من حك المعطوؾ أن ٌكون ؼٌر المعطوؾ علٌه. وهللا تعالى أعلم.  
وهنا بدأ بـ)الطابفٌن(؛ ألن عبادتهم خاصة بهذا المسجد؛ ثم بـ)العاكفٌن {؛ ألن عبادتهم خاصة   

كَّعِ السُُّجودالطابفٌن؛ وثلّث بـ) بالمساجد؛ لكنها أعم من (؛ ألن ذلن ٌصح بكل مكان باألرض؛ لموله، علٌه الرُّ
؛ فإذاً ٌكون هللا سبحانه وتعالى بدأ باألخص (ٕ)الصبلة والسبلم:"جعلت لً األرض مسجداً وطهوراً"

 .(9)فاألخص
 الفوابد

موله تعالى : }َوأَْمناً{ استدل به أبو وأمن، ففضٌلة البٌت الحرام من  وجهٌن: أنه مثابة؛ من فوابد اآلٌة: -ٔ
حنٌفة وجماعة من فمهاء األمصار على ترن إلامة الحد فً الحرم على المحصن والسارق إذا لجؤ إلٌه ، 

[ كؤنه لال : آمنوا من دخل البٌت. 97وعضدوا ذلن بموله تعالى : }َوَمْن َدَخلَهُ َكاَن آِمناً{ ]آل عمران : 
حدود فً الحرم ، وأن ذلن من المنسوخ ، ألن االتفاق حاصل أنه ال ٌمتل فً البٌت ، وٌمتل والصحٌح إلامة ال

خارج البٌت. وإنما الخبلؾ هل ٌمتل فً الحرم أم ال ؟ والحرم ال ٌمع علٌه اسم البٌت حمٌمة. ولد أجمعوا أنه 
تل مكانه. ولال أبو حنٌفة : من لو لتل فً الحرم لتل به ، ولو أتى حدا ألٌد منه فٌه ، ولو حارب فٌه حورب ول

لجؤ إلى الحرم ال ٌمتل فٌه وال ٌتابع ، وال ٌزال ٌضٌك علٌه حتى ٌموت أو ٌخرج. فنحن نمتله بالسٌؾ ، وهو 
ٌمتله بالجوع والصد ، فؤي لتل أشد من هذا. وفً لوله : "وأمنا" تؤكٌد لؤلمر باستمبال الكعبة ، أي لٌس فً 

 .(ٓٔ) ٌحج إلٌه الناس ، ومن استعاذ بالحرم أمن من أن ٌؽار علٌهبٌت الممدس هذه الفضٌلة ، وال
ومنها: ظهور رحمة هللا؛ فإنه لما جعل هذا البٌت مثابة، والناس البد أن ٌرجعوا إلٌه رحمهم بؤن جعله  -ٕ

: "ولد عادت -ملسو هيلع هللا ىلص-ساعة من نهار للضرورة؛ وهً ساعة الفتح؛ ثم لال  -ملسو هيلع هللا ىلص-أمناً؛ وإنما أحلها هللا لرسوله 

                                                           
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٗٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .9ٕٕ/ٔ(:صٕٙٔٔ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖ)
 .ٗٗ/ٕ(:صٕٕٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٗٗ/ٕ(:صٕٕ٘ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .9ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٙ)
 .8ٕٓ/ٔ( المحرر الوجٌز:7)
 ، ولفظه هنان:" إذا كان ٌصلً فهو من }الركع السجود{".ٗٗ/ٕ(:صٕٕ٘ٓ، وانظر: تفسٌر الطبري)7ٗ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 8)

 .ٖٗٗ/ٔسبك تخرٌجه  (ٕ)
 .9ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 9)
 .ٔٔٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)



ٕٔ8 
 

سإاالً لال فٌه: "فإن أحد ترخص بمتال رسول هللا فمولوا: إن  -ملسو هيلع هللا ىلص-؛ ثم أورد « حرمتها الٌوم كحرمتها باألمس
؛ والحكم هلل العلً الكبٌر: أِذن للرسول فً تلن الساعة؛ ولكنه لم ٌؤذن ألحد  (ٔ)هللا أذن لرسوله ولم ٌؤذن لكم"

عده كما لم ٌؤذن ألحد لبله؛ ولهذا نُهً عن حمل السبلح فً الحرم حتى ٌبمى كل إنسان آمناً؛ ولما طعن ابن ب
عمر رضً هللا عنهما وهو على راحلته فً منى طعنه أحد الخوارج بسنان الرمح فً أخمص لدمه حتى 

مال ابن عمر: أنت أصبتنً! لزلت لدمه بالركاب جاءه الحجاج ٌعوده، فمال الحجاج: لو نعلم من أصابن؟! ف
لال: وكٌؾ؟ لال: "حملت السبلح فً ٌوم لم ٌكن ٌحمل فٌه، وأدخلت السبلح الحرم ولم ٌكن السبلح ٌدخل 

؛ وبهذا تعرؾ عظم جرم أولبن الذٌن ٌولعون المخاوؾ بٌن المسلمٌن فً مواسم الحج، وأنهم  (ٕ)الحرم"
حانه وتعالى جعل هذا البلد آمناً فً كل ولت؛ فكٌؾ فً ولت والعٌاذ باهلل من أعظم الناس جرماً؛ ألن هللا سب

ن وهللا أعلم إال ألجلها.  أداء مناسن الحج التً ما أُّمِ
ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌنبؽً أن ٌكون كل مكان مثابة للناس أمناً؛ ولهذا كره أهل العلم أن ٌحمل السبلح فً -ٖ

 كان المراد من حمل السبلح حفظ األمن كان مؤموراً به.المساجد؛ لالوا: ألن المساجد محل أمن؛ لكن إذا 
ومنها: وجوب اتخاذ المصلى من ممام إبراهٌم؛ لموله تعالى: } واتخذوا من ممام إبراهٌم مصلًّى {؛ ألن  -ٗ

األصل فً األمر الوجوب؛ فإن للنا بؤن المراد بالممام جمٌع مناسن الحج فبل إشكال؛ ألن فٌه ما ال ٌتم الحج 
كالولوؾ بعرفة، والطواؾ بالبٌت، والسعً بٌن الصفا والمروة؛ ومنه ما ٌصح الحج بدونه مع وجوبه  إال به

كالمبٌت بمزدلفة، ورمً الجمرات؛ ومنه ما ٌصح الحج بدونه ولٌس بواجب، كصبلة الركعتٌن بعد الطواؾ 
مهور العلماء على أنهما على المشهور؛ وإذا للنا: المراد به الركعتان بعد الطواؾ صار فٌه إشكال: فإن ج

سنة؛ وذهب اإلمام مالن إلى أنهما واجبتان؛ والذي ٌنبؽً لئلنسان: أن ال ٌدعهما؛ ألن الرسول صلى هللا علٌه 
 وسلم فسر اآلٌة بهما، حٌث تمدم إلى ممام إبراهٌم بعد الطواؾ، فمرأ: } واتخذوا من ممام إبراهٌم مصلى {.

لما أتم الكلمات جعله هللا تعالى  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٌثٌب العامل بؤكثر من عمله؛ فإبراهٌم ومنها: أن هللا سبحانه وتعالى - ٘
 إماماً للناس، وأمر الناس أن ٌتخذوا من ممامه مصلًّى؛ وهذا بعض من إمامته.

ومنها: وجوب تطهٌر البٌت من األرجاس الحسٌة، والمعنوٌة؛ لموله تعالى: } وعهدنا إلى إبراهٌم  -ٙ
اعٌل أن طهرا {؛ والعهد هو الوصٌة باألمر الهام؛ وٌإٌد ذلن لوله تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا إنما وإسم

[ ؛ ولهذا ال ٌجوز للمشركٌن وؼٌرهم 8ٕالمشركون نجس فبل ٌمربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا{ ]التوبة: 
لمسجد الحرام وهللا تعالى ٌمول: }فبل من أهل الكفر أن ٌدخلوا أمٌال الحرم؛ ألنهم إذا دخلوها لربوا من ا

 [ .8ٌٕمربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا{ ]التوبة: 
 ومن فوابد اآلٌة: اشتراط طهارة مكان الطواؾ؛ لموله تعالى: } للطابفٌن {. -7
ومنها: اشتراط طهارة لباس الطابفٌن من باب أولى، وأنه ال ٌجوز أن ٌطوؾ بثوب نجس؛ ألن مبلبسة  - 8

 اإلنسان للثٌاب ألصك من مبلبسته للمكان.
ومنها: أن الطواؾ ال ٌكون إال حول الكعبة؛ لموله تعالى: } وطهرا بٌتً للطابفٌن {؛ ولهذا لال العلماء:  -9

ٌشترط لصحة الطواؾ أن ٌكون فً المسجد الحرام، وأنه لو طاؾ خارج المسجد ما أجزأه؛ فلو أراد اإلنسان 
سجد الحرام من خارج فإنه ال ٌجزئ؛ ألنه ٌكون حٌنبذ طابفاً بالمسجد ال بالكعبة؛ أما مثبلً أن ٌطوؾ حول الم

الذٌن ٌطوفون فً نفس المسجد سواء فوق أو تحت، فهإالء ٌجزبهم الطواؾ؛ وعلى هذا ٌجب الحذر من 
ا حاضت الطواؾ فً المسعى، أو فوله؛ ألن المسعى لٌس من المسجد؛ إذ لو كان من المسجد لكانت المرأة إذ

 بعد الطواؾ ال تسعى؛ ألنه ٌلزم من سعٌها أن تمكث فً المسجد.
ومن فوابد اآلٌة: فضٌلة هذه العبادات األربع: الطواؾ، واالعتكاؾ، والركوع، والسجود؛ وأن الركوع  -ٓٔ

والسجود أفضل هٌبة فً الصبلة؛ فالركوع أفضل هٌبة من المٌام؛ والسجود أفضل منه؛ والمٌام أفضل من 
                                                           

، كتاب 9ٓٗ  - 9ٖٓ، وأخرجه مسلم صٗٓٔ: لٌبلػ العلم الشاهد الؽابب، حدٌث رلم 7ٖاب ، كتاب العلم، بٕٔأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .ٖٗ٘ٔ[ ٙٗٗ] ٖٖٗٓ: تحرٌم مكة وتحرٌم صٌدها...، حدٌث رلم 8ٕالحج، باب 

 .9ٙٙ: ما ٌكره من حمل السبلح فً العٌد والحرم، حدٌث رلم 9، كتاب العٌدٌن، باب 7ٙأخرجه البخاري ص (ٕ)
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كوع، والسجود بما ٌُمرأ فٌه؛ ولهذا نُهً المصلً أن ٌمرأ المرآن راكعاً، أو ساجداً؛ فإنَّ ِذْكر المٌام كبلم هللا؛ الر
وذكر الركوع والسجود هو التسبٌح؛ وهو ألل حرمة من المرآن؛ ولذلن حل الذكر  وهو أفضل من كل شًء؛

ر بؽٌر وضوء دون مس المصحؾ؛ فاهلل للجنب دون لراءة المرآن، وٌجوز مس الورلات التً فٌها الذك
سبحانه وتعالى حكٌم: جعل لكل ركن من أركان الصبلة مٌزة ٌختص بها؛ فالمٌام اختصه بفضل ذكره؛ 

 والركوع والسجود بفضل هٌبتهما.
إذ لم تفرق اآلٌة بٌن شٌبٌن منها، وهو خبلؾ  (ٔ)ومن الفوابد: جواز الصبلة فً البٌت فرضا كانت أو نفبل -ٔٔ

فً امتناعه من جواز فعل الصبلة المفروضة فً البٌت، فإن لٌل: ال نسلم داللة اآلٌة على ذلن،  (ٕ)مالنلول 
ألنه تعالى لم ٌمل: والركع السجود فً البٌت، وكما ال تدل اآلٌة على جواز فعل الطواؾ فً جوؾ البٌت، 

بلة إلى البٌت متوجها إلٌه، للنا: وإنما دلت على فعله خارج البٌت، كذلن داللته ممصورة على جواز فعل الص
ظاهر اآلٌة ٌتناول الركوع والسجود إلى البٌت، سواء كان ذلن فً البٌت أو خارجا عنه، وإنما أوجبنا ولوع 
الطواؾ خارج البٌت ألن الطواؾ بالبٌت هو أن ٌطوؾ بالبٌت، وال ٌسمى طابفا بالبٌت من طاؾ فً جوفه، 

[ وأٌضا 9ٕال بالطواؾ فٌه، لموله تعالى: }ولٌطوفوا بالبٌت العتٌك{ ]الحج: وهللا تعالى إنما أمر بالطواؾ به 
المراد لو كان التوجه إلٌه للصبلة، لما كان لؤلمر بتطهٌر البٌت للركع السجود وجه، إذا كان حاضر والبٌت 

الحرام{ ومن  والؽاببون عنه سواء فً األمر بالتوجه إلٌه، واحتج مالن بموله تعالى: }فول وجهن شطر المسجد
كان داخل المسجد الحرام لم ٌكن متوجها إلى المسجد بل إلى جزء من أجزابه. والجواب: أن المتوجه الواحد 
ٌستحٌل أن ٌكون متوجها إلى كل المسجد، بل ال بد وأن ٌكون متوجها إلى جزء من أجزابه ومن كان داخل 

 .(ٖ)البٌت فهو كذلن فوجب أن ٌكون داخبل تحت اآلٌة
 المرآن

 َواْلٌَْوِم اْْلِخِر لَاَل َوَمْن }َوإِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم َرّبِ اْجعَْل َهَذا بَلًَدا آِمنًا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثهَمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِاّلِلهِ 
هُ إِلَى َعَذاِب النهاِر َوبِئَْس اْلَمِص   [ٕٙٔ({ ]البمرة : ٌُٕٙٔر )َكفََر فَأَُمتِّعُهُ لَِلًٌَل ثُمه أَْضَطرُّ

 التفسٌر:
حٌن لال إبراهٌم داعًٌا: رّبِ اجعل "مكة" بلًدا آمنًا من الخوؾ، وارزق أهله من أنواع  -أٌها النبً-واذكر 

الثمرات، وُخصَّ بهذا الرزق َمن آمن منهم باهلل والٌوم اآلخر. لال هللا: ومن كفر منهم فؤرزله فً الدنٌا وأُمتعه 
  ثم أُلجبُه مرؼًما إلى عذاب النار. وببس المرجع والممام هذا المصٌر.متاًعا للٌبل

: ربً (ٗ)[، أي"واذكروا إِذ لال إبراهٌم"ٕٙٔلوله تعالى:}َوإِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم َرّبِ اْجعَْل َهَذا بَلًَدا آِمنًا{]البمرة: 
 .(ٔ)"اجعل مكة بلدا آمنا"

                                                           
: ( ألن ظاهر اآلٌة ٌتناول الركوع والسجود إلى البٌت سواء أكان ذلن فً البٌت أم خارجاً عنه. وهذا المول لول الحنفٌة والشافعٌة. انظرٔ)

، المهذب للشٌرازي: 97ٔ/ٔ، األم للشافعً: 79/ٕ، المبسوط للسرخسً: ٘ٔٔ/ٔ، بدابع الصنابع للكاسانً: ٓٔٔ/ٕفتح المدٌر البن الهمام: 
 . ٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٔ، مؽنً المحتاج للشربٌنً: ٕٗٔ/ٔروضة الطالبٌن للنووي: ، 7ٙ/ٔ
[، والمصلً فً ٌٗٗٔمول: }فََوّلِ َوْجَهَن َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{ ]البمرة: -عز وجل-( وتبعه المالكٌة، وهو مذهب الحنابلة لالوا: ألن هللإ)

كون خلفه وعن ٌمٌنه وعن شماله فبل تصح. انظر: مواهب الجلٌل شرح مختصر الكعبة ال ٌكون مستمببلً للبٌت كله؛ ألن بعض البٌت ٌ
، بلؽة السالن أللرب المسالن إلى ٓٔ٘/ٔ: -بحاشٌة مواهب الجلٌل-، التاج واإلكلٌل لمختصر خلٌل للمواقٔٔ٘-ٓٔ٘/ٔخلٌل للحطاب: 

. 9ٙٗ/ٔ، اإلنصاؾ للمرداوي: ٖٗ٘/ٔع للبهوتً: ، كشاؾ المنا7ٙٗ-7٘ٗ/ٕ، المؽنً البن لدامة: ٕٕٙ/ٔمذهب اإلمام مالن للصاوي: 
ما فً حدٌث واألظهر جواز صبلة النفل والفرض داخل الكعبة لظاهر اآلٌة، ولثبوت صبلة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ركعتٌن داخل الكعبة فً فتح مكة، ك

، وألن األصل تساوي الفرض والنفل فً 98٘ٔرلم:  ٔٗ٘/ٖ: -فتح-الذي أورده البخاري فً صحٌحه-رضً هللا عنهم-ابن عمر عن ببلل
ا كما جمٌع األحكام وال فرق بٌنهما إال بدلٌل. وألن معنى )َشْطَر اَْلَمْسِجْد( فً اآلٌة جهته وهذا ٌشمل استمبال جمٌع الكعبة أو جزء منه

، بداٌة المجتهد ٕٕ٘-9ٕٗ/ٕاد المستمنع البن عثٌمٌن: فسرت ذلن السنة بصبلته ملسو هيلع هللا ىلص فً الكعبة. وانظر فً المسؤلة: الشرح الممتع على ز
، الجامع ألحكام المرآن ٓٗ/ٔ، أحكام المرآن إللكٌا الهراس: ٗٓٙ-ٕٓٙ/ٔ، الفمه اإلسبلمً وأدلته للزحٌلً: ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٔالبن رشد: 

 . 8٘-7٘/ٗ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٙٔٔ-٘ٔٔ/ٕللمرطبً: 
 .9ٗ/ٗ( انظر: تفسٌر الرازي: ٖ)
 .7ٕٓ/ٔنً المرآن للزجاج: ( معاٗ)
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 .(ٕ)فاستجاب له دعاءه فجعله بلدا آمنا"لال الحسن:" هذا دعاء، دعا به إبراهٌم  
 (ٖ)لال الزمخشري:" أى: اجعل هذا البلد أو هذا المكان ذا أمن" 
 .(ٗ)لال أبو السعود:" أي اجعل هذا الوادَي من الببلِد اآلمنة وكان ذلن أوَل ما لَِدَم علٌه السبلم مكةَ" 
النداء بلفظ )الرب( مضافا لما فً ذلن من التلطؾ لال اآللوسً:" أي اجعل هذا المكان المفر بلدا آمنا، وكان  

 .(٘)بالسإال والنداء بالوصؾ الدال على لبول السابل، وإجابة ضراعته"
لال الطبري: أي: "واذكروا إذ لال إبراهٌم : رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا من الجبابرة وؼٌرهم ، أن ٌسلطوا   

سابر البلدان ، من خسؾ ، وابتفان ، وؼرق ، وؼٌر ذلن من سخط  علٌه ، ومن عموبة هللا أن تناله ، كما تنال
 .(ٙ)هللا ومثبلته التً تصٌب سابر الببلد"

لال ابن عطٌة:" دعا إبراهٌم علٌه السبلم لذرٌته وؼٌرهم بمكة باألمن ورؼد العٌش، }واْجعَْل{: لفظه األمر  
الجبابرة والمسلطٌن والعدو المستؤصل والمثبلث التً وهو فً حك هللا تعالى رؼبة ودعاء، }وآِمناً{: معناه من 

تحل بالببلد، وكانت مكة وما ٌلٌها حٌن ذلن لفرا ال ماء فٌه وال نبات، فبارن هللا فٌما حولها كالطابؾ وؼٌره، 
 .(7)ونبتت فٌها أنواع الثمرات"

م أن ٌسلّطوا علٌه ، ومن لال المراؼً:" وهذا دعاء منه أن ٌكون البٌت آمنا فً نفسه من الجبابرة وؼٌره 
عموبة ّللّا أن تناله كما تنال سابر البلدان من خسؾ وزلزال وؼرق ونحو ذلن مما ٌنبا عن سخط ّللّا ومثبلته 
التً تصٌب سابر الببلد، ولد استجاب ّللّا دعاءه فلم ٌمصده أحد بسوء إال لصم ظهره ، ومن تعدى علٌه لم 

 .(8)ا ثم ٌزول"ٌطل زمن تعدٌه ، بل ٌكون تعدٌا عارض
 .(9)لال الواحدي:" والعرب تمول: آَمُن من حمام مكة، ٌضربون المثَل بها فً األمن" 
لال أبو حٌان:لوله:" }َهـاَذا اْلبَلََد{ ، باعتبار ما ٌإول إلٌه سماه بلداً. ووصؾ بلد بآمن ، إما على معنى النسب  

اِضٌٍَة{ ، أي ذا ت رضا ، أو على االتساع لما كان ٌمع فٌه األمن جعله آمناً ، أي ذا أمن ، كمولهم : }ِعٌَشٍة رَّ
 .(ٓٔ)كمولهم : نهارن صابم ولٌلن لابم"

، ألنها ال تثار (ٔٔ)لال اللٌث: "كل موضع من األرض عامٍر أو ؼامر مسكوٍن أو خاٍل: بلٌد، والطابفة منه: بلدة" 
 .(ٕٔ)وال تهاج

،البعٌر: بلدة. ألنه إذا برن أثرت، لال ذو (ٖٔ)ولهم لِكْرِكَرةِ ولال أهل اللؽة: أصُل البلد: هو األثر. من ذلن ل 
 :(ٗٔ)الرمة

 أُنٌَِخْت فؤلمَْت بلدةً فوَق بلدةٍ      للٌٍل بها األصواُت إال بُؽَاُمها 
 :(ٔ)وٌمال لؤلثر: بلد، وجمعه أببلٌد، لال المُطامً

                                                                                                                                                                                             
 .]بتصرؾ بسٌط[.ٓٙٔ/ٖٔ، و ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٔ)
 .9ٕٕ/ٔ(:ص8ٕٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .8ٙٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .8٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٗ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.79ٖ/ٔ( روح المعانً:٘)
 .٘ٗ-ٗٗ/ٕ(  تفسٌر الطبري: ٙ)
 .9ٕٓ/ٔ( المحرر الوجٌز:7)
 .ٖٕٔ/ٔالمراؼً:  ( تفسٌر8)
 .ٖٖٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 9)
 
 .ٕٖٖ/ٔ( البحر المحٌط: ٓٔ)
 .8ٖٓ/ٖ، وانظر: التفسٌر البسٌط: 8ٖٖ/ٔ( تهذٌب اللؽة:ٔٔ)
 .7/ ٔ، "المستمصى" للزمخشري 99ٔ/ ٔ، "جمهرة األمثال" للعسكري 87/ ٔ( انظر: مجمع األمثال" للمٌدانً ٕٔ)
 .9ٙٗالبعٌر، أو صدر كل ذي خؾ. "الماموس" (الِكرِكرة: بالكسر: رحى زور ٖٔ)
 .ٖ٘ٔ/ 7، "المعجم المفصل" ٖٔٗ/ ٔ، "لسان العرب" 8ٖٖ/ ٔ، وتهذٌب اللؽة: ٗٓٓٔ( انظر: دٌوانه: ٗٔ)
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 لٌست تجرح فُّراًرا ظهورهم       وبالنُحوِر ُكلوٌم ذاُت أببلٍد 
لاع   :(ٕ)ولال ابُن الّرِ

 عَرؾ الدٌاَر توهًُّما فاعتاَدها     ِمْن بعِد ما َشِمَل البِلَى أببلَدها 
ٌت الببلُد ألنها مواضُع مواطن الناس وتؤثٌرهم. والبلد: الممبرة، وٌمال: هو نفس المبر، لال الشاعر   وإنما ُسّمِ
(ٖ): 

 إلى البلَد كلُّ امرئ تارٌن أحبَّتَه       وُمْسِلٌم وجَهه
 :(ٗ)ومن هذا ٌمال: رجٌل بلٌٌد، إذا أثََّر فٌه الجهُل، ثم ٌماُل منه: تبلََّد الرجُل، وهو نمٌُض التجلُّد، لال

 أال ال تَلُْمهُ الٌوَم أن ٌتبلَّدا      فمد ُؼِلَب المحزوُن أن ٌتجلَّدا 
 :(٘)شاعروبلد أٌضا: إذا َضعَُؾ فً العمِل وؼٌره، حتى لٌل فً الجِري، لال ال

 (ٙ)َجَرى َطلَمًا حتى إذا لٌَل سابٌك      تدارَكه أعراُق سوٍء فَبَلََّدا
نستنتج مما بك بؤن)البلد(: "اسم لكل مكان مسكون سواء كان ذلن مدٌنة كبٌرة، أو مدٌنة صؽٌرة؛ كله ٌسمى  

[ ؛ وسماها هللا ٖاألمٌن{ ]التٌن: بلداً؛ ولد سمى هللا سبحانه وتعالى مكة بلداً، كما فً لوله تعالى: }وهذا البلد 
تعالى لرٌة، كما فً لوله تعالى: }وكؤٌن من لرٌة هً أشد لوة من لرٌتن التً أخرجتن أهلكناهم{ ]دمحم: 

ٖٔ"](7). 
 :(8)ولد اختلفوا فً األمن المسإول فً هذه اآلٌة على وجوه  

 ع وال ضرع. أحدها: أنه سؤله األمن من المحط، ألنه أسكن أهله بواد ؼٌر ذي زر
 .(9)وضعّفه أبو حٌان فمال:" فهً أكثر ببلد هللا لحطاً وجدباً"  

 الثانً: أنه سؤله األمن من الخسؾ والمسخ.
ً َمن فٌه؛ ألن البلد نفسه ال ٌوصؾ باألمن، والخوؾ، فـ)البلد(الثالث: و  (ٓٔ) لال بعض المفسرٌن: أي آمنا

 وبناء؛ وإنما الذي ٌكون آمناً: أهلُه؛ أما هو فٌكون أْمناً.
للت: وهذا ضعٌؾ، والذي ٌنبؽً هو أن ٌبمى على ظاهره، وأن ٌكون البلد نفسه آمناً؛ وإذا أِمَن البلد أِمن َمن   

ة ألن ٌتسلط علٌه من فٌه وهو أبلػ ؛ ألنه مثبلً لو جاء أحد، وهدم البناء ما كان البناء آمناً، وصار البناء عرض
ٌُتلفه؛ فكون البلد آمناً أبلػ من أن نفسره بـ)آمناً أهله(؛ ألنه ٌشمل البلد، ومن فٌه؛ ولهذا لال تعالى: } وارزق 

 .(ٔٔ)أهله {؛ ألن البلد ال ٌرزق

                                                                                                                                                                                             
، 7ٔٔ/ ٔ، وكذا فً "المشوؾ المعلم" 8ٕ٘/ ٔ، واللسان: مادة: بلد. وٌروى: وفً النجوم، كما فً "عمدة الحفاظ"ٕٔ( انظر: دٌوانه: ٔ)

 .ٖٗٔ، وٌنظر: "مفردات ألفاظ المرآن" للراؼب ص 7ٖٕ/ ٕبصابر" و"ال
 مادة: بلد. ٖٔٗ/ ٔ، "لسان العرب" ٖٖ(البٌت فً "دٌوانه" ص ٕ)
، ونسبه الواحدي لخفاؾ بن عمٌر السلمً، انظر: التفسٌر 9ٕٗ/ ٕ، وانظر: "المعجم المفصل" ٖٖٔ/ ٙ(البٌت ببل نسبة فً "المخصص" ٖ)

 .9ٖٓ/ٖالتفسٌر البسٌط: 
 .ٕٔٓ/ ٕ، وانظر: "المعجم المفصل" 98ٌت لؤلحوص األنصاري فً "دٌوانه" ص (البٗ)
 . ٕٔٓ/ ٕ، "المعجم المفصل" 9ٕٓٗ/ ٘و  ٕٖٗ/ ٔ، "لسان العرب" 8ٖٖ/ ٔ(البٌت ببل نسبة فً "تهذٌب اللؽة" ٘)
 .ٖٓٔ-9ٖٓ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .ٔ٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:7)
 .8ٗ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 8)
 .ٕٖٖ/ٔ( البحر المحٌط:9)
 ( لال الرازي: لوله تعالى)بَلًَدا آِمنًا( ٌحتمل وجهٌن:ٓٔ)

 ( أي مرضٌة.7أحدهما: مؤمون فٌه كموله تعالى: }فى عٌشة راضٌة{ )المارعة: 
ال ٌلحمان البلد.)انظر:  ( أي أهلها وهو مجاز ألن األمن والخوؾ8ٕوالثانً: أن ٌكون المراد أهل البلد كموله: }واسبل المرٌة{ )ٌوسؾ: 

 (.8ٗ/ٗتفسٌره: 
 . ٖٕ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)



ٕٕٕ 
 

وال، ثم الرابع: أنه سؤله األمن من المتل، وهو لول أبو بكر الرازي، واحتج علٌه بؤنه علٌه السبلم سؤله األمن أ
سؤله الرزق ثانٌا، ولو كان األمن المطلوب هو األمن من المحط لكان سإال الرزق بعده تكرارا فمال فً هذه 
اآلٌة: }رب اجعل هاذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات{ ولال فً آٌة أخرى: }رب اجعل هاذا البلد امنا{ ثم 

ٌر ذى زرع{ إلى لوله: }وارزلهم من الثمرات{ لال فً آخر المصة: }ربنا إنى أسكنت من ذرٌتى بواد ؼ
 [.7ٖ]إبراهٌم: 

م بحٌاله إلى العرش، وذكر لنا أن البٌت هبط مع آدم    ولد أخرج الطبري عن لتادة لال : "ذكر لنا أن الحرم ُحّرِ
حٌن هبط. لال هللا له : أهبط معن بٌتً ٌطاؾ حوله كما ٌطاؾ حول عرشً، فطاؾ حوله آدم ومن كان بعده 

رفعه وطهره ، ولم تصبه عموبة أهل  -حٌن أؼرق هللا لوم نوح  -من المإمنٌن ، حتى إذا كان زمان الطوفان 
 .(ٔ)األرض. فتتبع منه إبراهٌم أثرا ، فبناه على أساس لدٌم كان لبله"

 الخامس: ولٌل: أنه سؤله األمن من الجبابرة.
فٌه الجبابرة ولتلوا، كعمرو بن لحً الجرهمً ، والحجاج وضعّفه أبو حٌان فمال:" فالوالع ٌرده ، إذ لد دخل   

 .(ٕ)بن ٌوسؾ ، والمرامطة ، وؼٌرهم"
 :  (ٖ)واختلؾ العلماء فً مكة هل صارت حرما آمنا بسإال إبراهٌم أم كانت لبله كذلن، على ثبلثة أفوال  

 السموات واألرض. أحدها: أنه لم ٌزل الحرم آمنا من عموبة هللا وعموبة جبابرة خلمه، منذ خلمت 
أخرج الطبري عن شرٌح الخزاعً أنه لال:" لما افتتحت مكة لتلت خزاعة رجبل من هذٌل ، فمام   

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خطٌبا فمال : " ٌا أٌها الناس ، إن هللا حرم مكة ٌوم خلك السموات واألض ، فهً حرام بحرمة 
من باهلل والٌوم اآلخر أن ٌسفن بها دما ، أو ٌعضد بها شجرا. أال وإنها هللا إلى ٌوم المٌامة ، ال ٌحل المرئ ٌإ

ال تحل ألحد بعدي ولم تحل لً إال هذه الساعة ، ؼضبا علً أهلها. أال فهً لد رجعت على حالها باألمس. أال 
 لد أحلها لرسوله ولم ٌُِحلَّها لن لٌبلػ الشاهد الؽابب ، فمن لال : إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لد لتل بها! فمولوا : إن هللا

"(ٗ). 
الثانً: أن مكة كانت حبلال لبل دعوة إبراهٌم علٌه السبلم كسابر الببلد، وأن بدعوته صارت حرما آمنا كما 

 صارت المدٌنة بتحرٌم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمنا بعد أن كانت حبلال.
لال: " إن إبراهٌم حرم بٌت هللا وأمنه ، وإنً حرمت المدٌنة ما بٌن  روي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه  

 .(٘)البتٌها ، عضاهها وصٌدها ، وال تمطع عضاهها"
، ألن األول إخبار بسابك علم هللا فٌها ولضابه، وكون (ٙ)لال ابن عطٌة:" وال تعارض بٌن الحدٌثٌن  

خبار بتجدٌد إبراهٌم لحرمتها وإظهاره ذلن بعد الحرمة مدة آدم وأولات عمارة المطر بإٌمان، والثانً إ
 .(7)الدثور، وكل ممال من هذٌن اإلخبارٌن حسن فً ممامه"

                                                           
 .٘ٗ/ٕ(:ص ٕٕٙٓ( تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٕٖٖ/ٔ( البحر المحٌط: ٕ)
 .ٔ٘/ٗ.وتفسٌر الرازي: 8ٔٔ-7ٔٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٔ٘-٘ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
حلبً( ،  ٕٖص  ٗ)ج  8ٗٗٙٔحدٌث صحٌح مطول : فرواه أحمد فً المسند : ، وهذا مختصر من ٗٗ/ٕ(:ص7ٕٕٓ( تفسٌر الطبري)ٗ)

فً سٌرة ابن  -مطولة  -عن ٌعموب بن إبراهٌم بن سعد ، عن أبٌه ، عن دمحم بن إسحاق ، بهذا اإلسناد . ورواٌة ابن إسحاق ثابتة أًٌضا 
 ٗٗٗٙٔض األنؾ( . ورواه أًٌضا ، بنحوه ، أحمد : )من الرو 78ٕ - 77ٕ:  ٕأوربة ،  8ٕٗ - 8ٕٖ)حلبً( ، و  8٘ - 7٘:  ٗهشام 

كلهم من طرٌك اللٌث بن سعد ، عن  8ٖٗ - 8ٖٖ:  ٔ)فتح ( ، ومسلم  9ٖ - ٖ٘:  ٗ، و  77ٔ - 7ٙٔ:  ٔ( ، والبخاري ٖٔص  ٗ)ج 
" عضد الشجر " ، من باب سعٌد بن أبً سعٌد الممبري ، عن أبً شرٌح . ولوله فً الحدٌث : " أو ٌعضد بها شجرا " ، أي ٌمطعه ، ٌمال 

" ضرب " لطعه . ولوله : " ؼضبا على أهلها " : هذا هو الصحٌح الثابت فً رواٌة ابن إسحاق ، فً المسند ، وسٌرة ابن هشام ، وفً 
 (.ٙٗ-٘ٗ/ٕالمطبوعة : " عصى على أهلها " . وهو تصحٌؾ .)تفسٌر الطبري: 

 .ٖٙٔ:  ٔله ابن كثٌر ، وإسناده صحٌح. ونم8ٗ/ٕ(:ص9ٕٕٓ( أخرجه الطبري)٘)
 ( الحدٌثان اللذان ذكرا فً الوجهٌن األول والثانً.ٙ)
 .9ٕٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: 7)
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الثالث: ولٌل: أنها كانت حراما لبل الدعوة بوجه ؼٌر الوجه الذي صارت به حراما بعد الدعوة، فاألول: ٌمنع 
 .(ٔ)والثانً: باألمر على ألسنة الرسلهللا تعالى من االصطبلم وبما جعل فً النفوس من التعظٌم، 

والراجح: أن هللا جعل مكة حرما آمنا حٌن خلمها وأنشؤها، "كما أخبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، " أنه حرمها ٌوم   
، بؽٌر تحرٌم منه لها على لسان أحد من أنبٌابه ورسله ، ولكن بمنعه من أرادها (ٕ)خلك السموات واألرض "

عنها من اآلفات والعموبات ، وعن ساكنٌها ، ما أحل بؽٌرها وؼٌر ساكنٌها من النممات. فلم بسوء ، وبدفعه 
ٌزل ذلن أمرها حتى بوأها هللا إبراهٌم خلٌله ، وأسكن بها أهله هاجر وولده إسماعٌل. فسؤل حٌنبذ إبراهٌم 

ه ، ٌستنون به فٌها ، إذ ربه إٌجاب فرض تحرٌمها على عباده على لسانه ، لٌكون ذلن سنة لمن بعده من خلم
كان تعالى ذكره لد اتخذه خلٌبل وأخبره أنه جاعله ، للناس إماما ٌمتدى به ، فؤجابه ربه إلى ما سؤله، وألزم 

 .(ٖ)" عباده حٌنبذ فرض تحرٌمه على لسانه
ِ َواْلٌَْومِ    [، " أي وارزق ٌا ٕٙٔاآْلِخر{]البمرة: لوله تعالى:}َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِاّلِلَّ

 .(ٗ)رب المإمنٌن من أهله وسكانه من أنواع الثمرات"
 .(٘)لال ابن عباس:" ٌعنً:من وحد هللا وآمن بالٌوم اآلخر" 
أرزلهم كما أرزق  -أٌضا -وعن ابن عباس أٌضا:" كان إبراهٌم ٌحجرها على المإمنٌن، فؤنزل هللا ومن كفر 

 . (ٙ)ما ال أرزلهم!"المإمنٌن، أخلك خل
 .(7)ولال عكرمة:" لال إبراهٌم: وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم باهلل؟ لال هللا: نعم" 
لال السعدي:"أي" اعط أهله من أنواع الثمرات، ثم لٌد علٌه السبلم هذا الدعاء للمإمنٌن، تؤدبا مع    

 .(8)ممٌدا بؽٌر الظالم" هللا، إذ كان دعاإه األول، فٌه اإلطبلق، فجاء الجواب فٌه
لال أبو السعود:" بؤن تجعَل بمرٍب منه لُرًى ٌحُصل فٌها ذلن أو ٌجبى إلٌه من األلطاِر الشاسعِة ولد   

 .(9)حصل كبلهما حتى إنه ٌجتمُع فٌه الفواكهُ الربٌعٌةُ والصٌفٌةُ والخرٌفٌةُ فً ٌوٍم واحد"
ن الكافر ال ٌدعى له بذلن. أال ترى أن لرٌشاً لما لال أبو حٌان:" دعا لمإمنهم باألمن والخصب ، أل  

طؽت ، دعا علٌها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلّم : "اللهم اشدد وطؤتن على مضر ، واجعلها علٌهم سنٌن ، 
 .(ٔٔ)"(ٓٔ)كسنً ٌوسؾ"

وروي عن . (ٕٔ)لال الزهري:" إن هللا نمل لرٌة من لرى الشام فوضعها فً الطابؾ لدعوة إبراهٌم خلٌل هللا" 
 مثل ذلن. (ٖٔ)دمحم بن مسلم الطابفً

و)اإلٌمان( فً اللؽة: التصدٌك؛ وفً الشرع: التصدٌك المستلزم للمبول، واإلذعان؛ واإلٌمان باهلل   
ٌتضمن اإلٌمان بوجوده، وربوبٌته، وألوهٌته، وأسمابه، وصفاته؛ و)الٌوم اآلخر( هو ٌوم المٌامة؛ وسمً 

 .(ٗٔ)بك بٌان ذلنآخراً؛ ألنه ال ٌوم بعده؛ وس

                                                           
 .ٔ٘/ٗ( انظر: تفسٌر الرازي: ٔ)
 حلبً(. ٕٖص  ٗ)ج  8ٗٗٙٔ، ورواه أحمد فً المسند : ٗٗ/ٕ(:ص7ٕٕٓ( تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٔ٘-ٓ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .8ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٖٕٓ/ٔ(:صٖٕٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .9ٕٕ/ٔ(:ص9ٕٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖٕٓ/ٔ(:صٕٕٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)7)
 .ٙٙ/ٔ( انظر: تفسٌر السعدي: 8)
 . 8٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 9)
 ُمَضَر، اللَُّهمَّ اْجعَْلَها ِسنٌَِن َكِسنٌَِن ٌُوُسَؾ".. ولفظه:" اللَُّهمَّ اْشُدْد َوْطؤَتََن َعلَى ٕٔ٘/ٕ(:ص7ٖ٘ٓٔ( مسند اإلمام أحمد)ٓٔ)
 .ٕٖٖ/ٔ( البحر المحٌط: ٔٔ)
 .ٖٕٓ/ٔ(:صٕٕٔٔ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕٔ)
 .ٖٕٓ/ٔ(:صٕٕٕٔ( انظر:تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٔ)
 .ٕ٘/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
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ولد "ذكر متعلك اإلٌمان ، وهو هللا تعالى والٌوم اآلخر ، ألن فً اإلٌمان باهلل إٌماناً بالصانع الواجب   
الوجود ، وبما ٌلٌك به تعالى من الصفات ، وفً اإلٌمان بالٌوم اآلخر إٌمان بالثواب والعماب المرتبٌن على 

المستدعً مخبراً صادلاً به ، وهم األنبٌاء. فتضمن اإلٌمان بالٌوم  الطاعة والمعصٌة اللذٌن هما مناط التكلٌؾ
اآلخر اإلٌمان باألنبٌاء ، وبما جاإا به. فلما كان اإلٌمان باهلل والٌوم اآلخر ٌتضمن اإلٌمان بجمٌع ما ٌجب أن 

 .(ٔ)ٌإمن به ، التصر على ذلن ، ألن ؼٌره فً ضمنه"
 :(ٕ)[، وجهٌنَٕٙٔن الثََّمَراِت {]البمرة:وٌحتمل } ِمَن {: فً لوله تعالى: } مِ   

 أحدهما: أنها للتبعٌض، ألنهم لم ٌرزلوا إال بعض الثمرات.
 والثانً: أنها لبٌان الجنس.

[، أي لال هللا تعالى: وأرزق" كفارهم أٌضا، ٕٙٔلوله تعالى:}لَاَل َوَمْن َكفََر فَؤَُمتِّعُهُ لَِلٌبل{]البمرة:  
 .(ٖ)للٌبل، وهو مدة وجودهم فً الدنٌا"وأمتعهم بهذا الرزق أمدا 

 .(ٗ)لال الزمخشري:" أى ومن كفر، فؤنا أمتعه"  
لال الثعلبً: أي:" فسؤرزله إلى منتهى أجله، ألنه تعالى وعد الرزق للخلك كافة كافرهم ومإمنهم   

 .(٘)ولٌد بالملة ألن متاع الدنٌا للٌل"
 .(ٙ)له من الدنٌا، حٌن استرزق إبراهٌم لمن آمن"لال عكرمة:" لال هللا: ومن كفر أٌضا فإنً أرز  
لال الصابونً:" أي لال هللا وأرزق من كفر أٌضاً كما أرزق المإمن، أأخلك خلماً ثم ال أرزلهم؟ أما   

 .(7)الكافر فؤمتعه فً الدنٌا متاعاً للٌبلً وذلن مدة حٌاته فٌها"
مآل الكافر إلٌه من التمتٌع الملٌل والصٌرورة إلى النار ، لال أبو حٌان: وهذا:" إخبار من هللا تعالى بما ٌكون  

 .(8)ولٌس هنا لٌاس الرزق على اإلمامة ، وال تعرٌؾ الفرق بٌنهما ، كما زعم"
و)المتاع (:" هو كل ما انتفع به، وفسر هنا التمتٌع واإلمتاع باإلبماء ، أو بتٌسٌر المنافع ، ومنه: } َمتَاعُ اْلَحٌَاةِ  

ْنٌَا{ {]األحزاب:ٗٔ]آل عمران:الدُّ [؛ أي: 9ٗ[ ، أي منفعتها التً ال تدوم، أو بالتزوٌد ، ومنه : } فََمتِّعُوُهنَّ
زّودوهّن نفمة. و)المتعة( : ما ٌتبلػ به من الزاد ، والجمع :)متع(، ومنه : }َمتَاًعا لَُكْم َوِللسٌََّّاَرةِ{ ]المابدة : 

9ٙ"](9). 
 :(ٓٔ)[،على وجهٌنٕٙٔا المول} َوَمْن َكفََر فَؤَُمتِّعُهُ لَِلٌبل{]البمرة:واختلؾ أهل التفسٌر فً لابل هذ  

 .(ٖٔ)وعكرمة (ٕٔ)وابن إسحاق (ٔٔ)أحدهما: أن هذا المول من هللا عز وجل إلبراهٌم. لاله أبً بن كعب
بالبلد على وجه المسؤلة منه ربه أن ٌرزق الكافر أٌضا من الثمرات  -علٌه السبلم-والثانً: أنه لول إبراهٌم

 .(٘ٔ)، ومجاهد(ٗٔ)الحرام ، مثل الذي ٌرزق به المإمن وٌمتعه بذلن للٌبل.وهذا لول ابن عباس

                                                           
 .ٕٖٖ/ٔ( البحر المحٌط: ٔ)
 .ٕٖٖ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٕ)
 .ٖٕٔ/ٔفسٌر المراؼً: ( تٖ)
 .8ٙٔ/ٔ( الكشاؾ: ٗ)
 .7ٖٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .ٖٕٓ/ٔ(:صٕٕ٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .8ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر:7)
 .ٖٖٗ/ٔ( البحر المحٌط: 8)
 .ٖٖٗ/ٔ( البحر المحٌط: 9)
 .ٗ٘-ٖ٘/ٕ. وتفسٌر الطبري: 8ٔٔ-7ٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .ٖٕٓ/ٔ(:صٕٕٗٔ، وابن أبً حاتم)ٖ٘/ٕ(:صٖٖٕٓالطبري)( انظر: تفسٌر ٔٔ)
 .ٖ٘/ٕ(:صٖٕٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖٕٓ/ٔ(:صٕٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٖٕٓ/ٔ(:صٕٕٗٔ، وابن أبً حاتم)ٖ٘/ٕ(:صٖٕ٘ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖ٘/ٕ(:صٖٕٙٓ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
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والصواب: ما لاله أبً بن كعب، لمٌام الحجة بالنمل المستفٌض دراٌة بتصوٌب ذلن. وهو اختٌار   
 .(ٕ)كذلن (ٔ)اإلمام الطبري

 :(ٖ)[، على ألوالٕٙٔلَِلٌبل{]البمرة: واختلؾ فً نوع المتاع فً لوله تعالى:}فَؤَُمتِّعُهُ   
 .(ٗ)أحدها: أنه بالرزق. لاله مجاهد

 الثانً:أن المراد: فؤمتعه بالبماء فً الدنٌا.
الثالث: ولٌل: فؤمتعه للٌبل فً كفره ما ألام بمكة ، حتى أبعث دمحما ملسو هيلع هللا ىلص فٌمتله ، إن ألام على كفره، أو ٌجلٌه 

 عنها. 
المول األول، فٌكون تفسٌر لوله تعالى{فؤمتعه للٌبل{ أي: فؤجعل ما أرزله من ذلن فً حٌاته  والصواب هو  

 متاعا ٌتمتع به إلى ولت مماته.
 وأما الموالن األخٌران وإن كان وجها ٌحتمله الكبلم ، فإن دلٌل ظاهر الكبلم على خبلفه. وهللا تعالى أعلم.  
 :(٘)[، على وجهٌنٕٙٔؤَُمتِّعُهُ لَِلٌبل{]البمرة:واختلفت المراءة فً لوله تعالى:} فَ   

 أحدهما: }فؤمتعه{ خفٌفة من )أمتعت(، لرأ بها ابن عامر وحده.
 :(ٙ)ووجه لراءته، أّن )أمتع( لؽة، ومنه لول الراعً النمٌري

 خلٌلٌن من شعبٌن شتّى تجاورا    لدٌماً وكانا بالتفّرق أمتعا
 متعت(، وهً لراءة البالون.والثانً:}فؤمتعه{ مشددة التاء من )

[، فتمتّع مطاوع ٘ٙلال أبو علً: "التشدٌد أولى ألن التنزٌل علٌه، لال تعالى:}فَماَل تََمتَّعُوا فًِ داِرُكْم{ ]هود:  
َمتاَع [، }َكَمْن َمتَّْعناهُ ٖمتّع، وعاّمة ما فً التنزٌل على التثمٌل، لال جّل اسمه: }ٌَُمتِّْعُكْم َمتاعاً َحَسناً{ ]هود: 

ْنٌا{ ]المصص:  [، فكما أن هذه األلفاظ على متّع دون أمتع، 98[. َوَمتَّْعناُهْم إِلى ِحٌٍن ]ٌونس: ٔٙاْلَحٌاةِ الدُّ
 .(7)فكذلن األولى بالمختلؾ فٌه أن ٌكون على متّع دون أمتع"

هُ إِلَى َعَذاِب النَّاِر{]البمرة:    .(8)فعه إلى عذاب النار وأسوله إلٌها"[، أي: "ثم أدٕٙٔلوله تعالى:}ثُمَّ أَْضَطرُّ
 .(9)لال ابن أبً نجٌح:" ثم مصٌر الكافر إلى النار"  
هُ إلٌه لزَّ المضطِر، لكفِره وتضٌٌعه ما متعه به من النعم"    .(ٓٔ)لال البٌضاوي:" أي أَلُزُّ
 .(ٔٔ)لال الواحدي:" أي: ألجبه فً اآلخرة إلى عذاب النار"  
ى )االضطرار(، اإلكراه، ٌمال : اضطررت فبلنا إلى هذا األمر، إذا ألجؤته إلٌه وحملته لال الطبري: "ومعن  

 .(ٕٔ)علٌه، فذلن معنى لوله: )ثم أضطره إلى عذاب النار(، أدفعه إلٌها وأسوله ، سحبا وجرا على وجهه"
الفعل اختٌارا، كموله لال الرازي: " اإلضطرار: هو أن ٌصٌر الفاعل بالتخوٌؾ والتهدٌد إلى أن ٌفعل ذلن   

( فوصفه بؤنه مضطر ٘ٔٔ( )النحل: ٘ٗٔ( )األنعام: 7ٖٔتعالى: }فمن اضطر ؼٌر باغ وال عاد{ )البمرة: 
إلى تناول المٌتة، وإن كان ذلن األكل فعله فٌكون المعنى: أن هللا تعالى ٌلجبه إلى أن ٌختار النار واإلستمرار 

                                                           
 .ٗ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:ٔ)
 .ٗ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:ٕ)
 .ٕ٘/ٗ. وتفسٌر الرازي: ٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري:ٖ)
 .ٗ٘/ٕ(:صٖٕٙٓ، وتفسٌر الطبري)ٖٕٔ/ٔ(:صٕٕٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٖٕٕ-ٕٕٕ/ٕ، والعجاب: 7ٓٔ( السبعة فً المراءات:٘)
 ، واللسان والصحاح والتاج مادة )متع(.ٙٙٔ(دٌوانه ٙ)
 .ٕٕٔ/ٕ( العجاب: 7)
 .ٙ٘-٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري:8)
 .ٖٕٔ/ٔ(:ص7ٕٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)9)
 .9٘ٔ/ٔ، ونمله أبو السعود بتمامه:٘ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط:ٔٔ)
 .ٙ٘-٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري:ٕٔ)
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منه، ألن من هذا حاله ٌجعل ملجؤ إلى الولوع فً النار، ثم بٌن تعالى  فٌها بؤن أعلمه بؤنه لو رام التخلص لمنع
 .(ٔ)أن ذلن ببس المصٌر، ألن نعم المصٌر ما ٌنال فٌه النعٌم والسرور، وببس المصٌر ضده"

هُ{]البمرة:    :(ٕ)[، على وجوهٕٙٔواختلفت المراءة فً لوله تعالى:} ثُمَّ أَْضَطرُّ
 وهً لراءة أبّى بن كعب.احدها: }ثم نضطره{. بالنون، 

 الثانً: }فاضطره{، بكسر الهمزة. لرأ بها ٌحٌى بن وثاب.
 الثالث: }ثم اضطره{، على لفظ األمر. والمراد الدعاء من إبراهٌم دعا ربه بذلن. وهً لراءة ابن عباس.

 الرابع: }ثم أضطره{، بإدؼام الضاد فً الطاء خبراً. لرأ بها ابن محٌصن.
 {، بضم الطاء ، خبراً. لرأ بها ٌزٌد بن أبً حبٌب.الخامس: }ثم اضطره

 .(ٖ)[، أي: "وساء المصٌُر عذاُب النار"ٕٙٔلوله تعالى:}َوبِبَْس اْلَمِصٌُر{]البمرة:  
 .(ٗ)أي وببس المال والمرجع للكافر أن ٌكون مؤواه نار جهنم" لال الصابونً:"  
 .(٘)ا"لال أبو السعود:" أي ببس المصٌُر الناُر أو عذابُه 
لال الطبري:"و)المصٌر(، فإنه )َمفِعل( من لول المابل :)صرت مصٌرا صالحا(، وهو الموضع الذي ٌصٌر   

 .(ٙ)إلٌه الكافر باهلل من عذاب النار
 الفوابد:

 
من فوابد اآلٌة: التنوٌه بفضل إبراهٌم؛ ألن لوله تعالى: } وإذ لال { سبك أنها على تمدٌر: واذكر إذ لال؛  -ٔ

 أن هذا أمر ٌستحك التنوٌه، واإلعبلم ما أمر به. ولوال
ومنها: أنه ال ؼنى لئلنسان عن دعاء هللا مهما كانت مرتبته؛ فبل أحد ٌستؽنً عن الدعاء أبداً؛ لموله تعالى:  -ٕ

 } رب اجعل... { إلخ.
وال أن للدعاء ل ومنها: أن للدعاء أثراً فً حصول الممصود سواء كان دفع مكروه، أو جلب محبوب؛ ألنه -ٖ  

ال حاجة للدعاء: إن كان هللا كتب هذا فهو حاصل، دعوت أو لم »أثراً لكان الدعاء عبثاً؛ ولول من ٌمول: 
، فإن جوابنا عن هذا أن نمول: إن هللا لد كتبه بناًء «أدُع؛ وإن كان هللا لم ٌكتبه فلن ٌحصل، دعوت أو لم أدعُ 

 -لن آكل الطعام؛ فإن أراد هللا لً الحٌاة فسوؾ أحٌا »لو لال: على دعابن؛ فإذا لم تدع لم ٌحصل، كما أنه 
؛ نمول: لكن األكل سبب «ولو مؤلت بطنً إلى حلمومً -ولو لم آكل؛ وإن كان ٌرٌد أن أموت فسوؾ أموت 

دناه، للحٌاة؛ فإنكار أن ٌكون الدعاء سبباً إنكار أمور بدٌهٌات؛ ألننا نعلم علم الٌمٌن فٌما أُخبرنا به، وفٌما شاه
ر األشٌاء بالدعاء؛ فاهلل تعالى لص علٌنا فً المرآن لصصاً كثٌرة  وفٌما جرى علٌنا أن هللا سبحانه وتعالى ٌمّدِ
فٌها إجابة للدعاء؛ كذلن ٌجري لئلنسان نفسه أشٌاء ٌدعو هللا بها فٌشاهدها رأي العٌن أنها جاءت نتٌجة 

 أنكر تؤثٌر الدعاء. لدعابه؛ فإذاً الشرع، والوالع كبلهما ٌبطل دعوى من
بمن ٌإم هذا البٌت؛ ألن جعل البٌت آمناً ٌتضمن اإلرفاق بمن  -علٌه السبلم-ومن فوابد اآلٌة: رأفة إبراهٌم  -ٗ

 أّمه من الناس.
أٌضاً، حٌث سؤل هللا أن ٌرزق أهله من الثمرات؛ لموله تعالى: }  -علٌه السبلم-ومنها: رأفة إبراهٌم  -٘

 الثمرات {.من  وارزق أهله

                                                           
 .ٕ٘/ٗ( تفسٌر الرازي: ٔ)
 .ٖٖٖ/ٔ، والبحر المحٌط: 8ٙٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٕ)
 .ٙ٘/ٕانظر: تفسٌر الطبري:( ٖ)
 .8ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .9٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٘)
 .ٙ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:ٙ)
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، حٌث لم ٌعمم فً هذا الدعاء؛ فمال: } وارزق أهله من الثمرات من -علٌه السبلم-ومنها: أدب إبراهٌم  -ٙ
ً من أن ٌمول هللا له:  ، كما لال تعالى حٌن سؤله إبراهٌم أن ٌجعل من ذرٌته «من آمن فؤرزله»آمن { خوفا

فً طلب الرزق: أن ٌكون للمإمنٌن فمط من أهل هذا  [ ؛ فتؤدبٕٗٔأبمة: }ال ٌنال عهدي الظالمٌن{ ]البمرة: 
 البلد؛ لكن المسؤلة صارت على عكس األولى: األولى خصص هللا دعاءه؛ وهذا بالعكس: عمم.

ومنها: أن رزق هللا شامل للمإمن، والكافر؛ لموله تعالى: } ومن كفر {؛ فالرزق عام شامل للمإمن،  -7
لال تعالى: }وما من دابة فً األرض إال على هللا رزلها وٌعلم مستمرها  والكافر؛ بل لئلنسان، والحٌوان، كما

[ ؛ وأنت ترى بعض الخشاش فً األرض ما حوله شًء، ولكن ٌٌسر هللا له الرزق ٙومستودعها{ ]هود: 
ٌُجلب إلٌه من حٌث ال ٌشعر، وال ٌحتسب؛ وٌُذكر فً هذه األمور لصص ؼرٌبة، وٌشاَهد بعض الحٌوانات 

 لصماء العمٌاء ٌَجلب هللا لها رزلاً كلما احتاجت إلى ذلن، فتؤكله؛ وهللا على كل شًء لدٌر.الصؽٌرة ا
ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌجب علٌنا أن نتخذ من هذا الولت المصٌر عمبلً كثٌراً ٌنفعنا فً اآلخرة؛ لموله تعالى:  -8

ة فً اآلخرة ٌضاعؾ بعشرة أضعاؾ إلى ٌثمر ثمرات كثٌر -وهلل الحمد  -} فؤمتعه للٌبلً {؛ والعمل الٌسٌر 
 سبعمابة ضعؾ إلى أضعاؾ كثٌرة.

 ومنها: إثبات عذاب النار. -9
ومنها: إثبات كبلم هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: } لال {؛ وأنه بحرؾ، وصوت مسموع؛ والدلٌل على أنه  -ٓٔ

ن من حروؾ؛ والدلٌل على أ نه بصوت مسموع: المحاورة مع بحرؾ أن لوله تعالى: } ومن كفر { مثبلً مكوَّ
 إبراهٌم؛ فلوال أن إبراهٌم ٌسمع صوتاً لم تكن محاورة.

 ومنها: إثبات سمع هللا؛ ألنه ٌسمع إبراهٌم وهو ٌكلمه سبحانه وتعالى. -ٔٔ
   ومنها: إثبات الٌوم اآلخر. - ٕٔ 

ذا من كبلم هللا عّز وجّل سوؾ ومنها: الثناء على النار بهذا الذم، وأنها ببس المصٌر؛ فكل إنسان ٌسمع ه -ٖٔ
 ٌنفر من هذه النار، وال ٌعمل عمل أهلها.

 المرآن
ٌِْت َوإِْسَماِعٌُل َربهنَا تَمَبهْل ِمنها إِنهَن أَْنَت السهِمٌُع  ({ ]البمرة : 9ٕٔاْلعَِلٌُم )}َوإِْذ ٌَْرفَُع إِْبَراِهٌُم اْلمََواِعَد ِمَن اْلبَ

ٕٔ9] 
 التفسٌر:
حٌن رفع إبراهٌم وإسماعٌل أسس الكعبة، وهما ٌدعوان هللا فً خشوع: ربنا تمبل منَّا  -النبًأٌها -واذكر 

 صالح أعمالنا ودعاءنا، إنن أنت السمٌع أللوال عبادن، العلٌم بؤحوالهم.
ٌِْت َوإِْسَماِعٌُل{]البمرة: واذكر إبراهٌم وإسماعٌل، فً  [، "أي:7ٕٔلوله تعالى:}َوإِْذ ٌَْرفَُع إِْبَراِهٌُم اْلمََواِعَد ِمَن اْلبَ

 .(ٔ)حالة رفعهما المواعد من البٌت األساس"
 فٌه لراءتان:[، 7ٕٔإِْبَراِهٌُم{]البمرة:لوله تعالى:}و  

 إحداهما: بكسر الهاء بعدها ٌاء.
 والثانٌة: بفتح الهاء بعدها ألؾ:)إبراهام(.  
 ، (ٕ)و)المواعد(: "جمع لاعدة، وهً السارٌة واألساس"  
ُئ اْلُمْإِمنٌَِن َممَاِعَد و   معنى )المعود( فً أصل  اللؽة: الثبات على أّيِ حالٍة كانت، الدلٌل علٌه لوله تعالى: }تُبَّوِ

[، ٌرٌد: مثابت ومراكز، وال ٌرٌد َمَجالس. ولولهم: لَعََدِت المرأةُ عن المحٌض، ِٕٔٔلْلِمتَاِل{ ]آل عمران: 
ٌراد به الُجلوس، وٌمولون: لَعََدِت الفَِسٌلة، إذا ثَبَتَْت فً األرض، وصار لها معناه: ثبتت على حالة الطُّْهر، وال 

                                                           
 .ٙٙ/ٔ( انظر: تفسٌر السعدي: ٔ)
 .7٘/ٖوانظر: تفسٌر الطبري:  7ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
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جذع، ومن هذا: لواعد البٌت، فَمَعََد فً أصل اللؽة بمعنى: ثبت، ثم نمل إلى هذا الفعل المخصوص والمتعارؾ 
 .(ٔ)الذي ال تعرؾ العامة ؼٌره

 .(ٕ)لاعدة"لال ابن المظفر: "المواعد: أصول األساِس، الواحد: 
ٌْت(ٖ)لال الزجاج: "وكل لاعدةٍ فهً أصٌل للذي فولها "  :(ٗ)، لال الُكَم

 فً ِذروةٍ من ٌفاعٍ اّولهم       زانت عوالٌَها لواعُدها
   . (٘)ومنه ٌمال للخشبات أسافل الهودج: المواعد، ألنها كاألساس للهودج  
 .(ٙ)ل ذلن". لاله ابن عباسولواعد البٌت: ٌعنى: "أصوَل البٌت الّتً كانت لب  
ولد اختلؾ فً )المواعد( التً رفعها إبراهٌم وإسماعٌل من البٌت، أهما أحدثا ذلن ، أم هً لواعد كانت له   

 :(7)لبلهما، وذكروا فٌه ألوال
حتى بوأه  أحدها: أنها لواعد بٌت كان بناه آدم أبو البشر بؤمر هللا إٌاه بذلن ، ثم درس مكانه وتعفَّى أثُره بعده ،

 . (9)، وعطاء(8)هللا إبراهٌم علٌه والسبلم ، فبناه. وهذا لول ابن عباس
والثانً:أنها لواعد بٌت كان هللا أهبطه آلدم من السماء إلى األرض ، ٌطوؾ به كما كان ٌطوؾ بعرشه فً 

، (ٓٔ)بدهللا بن عمرالسماء ، ثم رفعه إلى السماء أٌام الطوفان ، فرفع إبراهٌم لواعد ذلن البٌت. وهذا لول ع
 .(ٖٔ)، وأبان(ٕٔ)، وأبً لبلبة(ٔٔ)ولتادة

والثالث:أنها كان موضع البٌت ربوة حمراء كهٌبة المبة. وذلن أن هللا لما أراد خلك األرض عبل الماء زبدة 
حمراء أو بٌضاء، وذلن فً موضع البٌت الحرام. ثم دحا األرض من تحتها ، فلم ٌزل ذلن كذلن حتى بوأه 

إبراهٌم ، فبناه على أساسه. ولالوا : أساسه على أركان أربعة فً األرض السابعة. وهذا لول ابن هللا 
 .(8ٔ)، وكعب(7ٔ)، وعطاء ب أبً رباح(ٙٔ)، وعمرو بن دٌنار(٘ٔ)مجاهد

ً لبل إبراهٌم، وٌحتمل أن ٌكون المراد بالرفع نملها   من  ولد لال الحافظ ابن حجر: "وظاهره أنه كان مإسَّسا
 .(9ٔ)مكانها إلى مكان البٌت"

                                                           
 )لعد(. 89ٖٙ/ ٙالعرب" ، "لسان ٖٗٓٓ/ ٖ، و تهذٌب اللؽة" ٖٙٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٔ)
 . 87ٖ/ ٔ، والبحر المحٌط: 7ٕ٘/ٔ، "تفسٌر الثعلبً:ٖٗٓٓ/ ٖ("تهذٌب اللؽة" ٕ)
: المواعد: لال الكسابً والفراء: هً الجدر، ولال أبو عبٌدة: األساس، 7ٖٖ: ٔ، لال فً "البحر المحٌط" 8ٕٓ/ ٔ(معانً المرآن" ٖ)

 ل: هً صفة ؼالبة، ومعناها: الثابتة.وباألساس فسرها ابن عطٌة أواًل والزمخشري ولا
ولم ٌنسبه، والٌَفَاع: المشرؾ من  7ٖٖ/ ٔ، "البحر المحٌط" 8ٖٔٔ/ ٔ، "تفسٌر الثعلبً" ٘٘/ ٔ(لبٌت للكمٌت فً "مجاز المرآن" ٗ)

 األرض والجبل.
 .ٖٙٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٘)
بلفظ: أساس البٌت، وأخرجه الطبري فً  ٖٕٔ/ ٔ(:ص 8ٕٕٔ، وأخرجه ابن أبً حاتم)7ٕٗ/ٔ(ذكره الثعلبً فً تفسٌرهٙ)

 ، بلفظ: المواعد التً كانت لواعد البٌت لبل ذلن.8٘/ٖ(:ص8ٖٕٓ"تفسٌره)
 .ٗٙ-7٘/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: 7)
 .8٘/ٖ(:ص8ٖٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .8٘-7٘/ٖ(:ص7ٖٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)9)
 . 8٘/ٖ(:ص9ٖٕٓ(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٓٙ-9٘/ٖ(:صٕٕٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .9٘/ٖ(:صٕٓٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٓٙ/ٖ(:صٖٕٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٔٙ/ٖ(:صٕٙٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٓٙ/ٖ(:صٕٗٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٓٙ/ٖ(:صٕ٘ٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٔٙ/ٖ(:ص7ٕٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)7ٔ)
 .ٖٙ/ٖ(:صٕٓ٘ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)8ٔ)
 .٘ٔ٘/ٖ( الفتح: 9ٔ)
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، لوله تعالى: )َوإِْذ ٌَرفَُع إبَراهٌُم اْلمََواعَد مَن }َوإِْذ ٌَْرفَُع إِْبَراِهٌُم اْلمََواِعَد ِمَن (ٔ)ولد جعل الفخر الرازي 
ٌِْت{ ]البمرة:   [ صرٌحاً فً أن تلن المواعد كانت موجودة متهدمة إال أن إبراهٌم رفعها وعمرها.7ٕٔاْلبَ

ولد تعمبه ابن كثٌر إذ لال: "وفً االستدالل مما ذكره من اآلٌة نظر، إذ ال ٌلزم وجود المواعد لبل،    
 .(ٕ)وهللا أعلم"

للت: اآلٌة محتملة، وؼالب ما ذكره اإلخبارٌون والمفسرون مؤخوذ "عن كتب أهل الكتاب وهً مما ال  
 .(ٖ)دٌث فً ذلن فعلى الرأس والعٌن"ٌصدق وال ٌكذب وال ٌعتمد علٌها بمجردها وأما إذا صح ح

بعد ذكره بعض األلوال فً ابتداء بناء البٌت: "وال ٌرجح شًء من ذلن إال بسند ٌمطع -ولال ابن عطٌة 
 .(ٗ)العذر"

ٌِْت{ -عز وجل-وعند التؤمل والنظر: نجد أن هذه اآلٌة ولول هللا  ْبَراِهٌَم َمَكاَن اْلبَ أْنَا إِلِ فً الحج: }َوإِْذ بَوَّ
، لال: (٘)[، تحتمبلن المولٌن، ونجد أن الطبري لد روى عن ابن عباس بسند صححه ابن حجرٕٙ]الحج: 

ٌِْت{ ]البمرة:   .(ٙ)[ لال: "المواعد التً كانت لواعد البٌت لبل ذلن"7ٕٔ}َوإِْذ ٌَْرفَُع إِْبَراِهٌُم اْلمََواِعَد ِمَن اْلبَ
و حجة فً بناء البٌت لبل إبراهٌم، وإن كان أخذه منهم فإن كان ابن عباس لم ٌؤخذه عن أهل الكتاب فه  

فالمضٌة تبمى محتملة إلى أن ٌثبت نص صحٌح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن هذا أمر ؼٌبً مبنى العلم به على 
 . وهللا أعلم. (7)النص الصحٌح عن المعصوم وال مدخل لبلجتهاد فٌه

 .(8)ماعٌل؛ ألن األصل: إبراهٌم؛ وإسماعٌل ُمِعٌن؛ هذا الظاهر"وأّخر ذكر إس لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "  
 .(9)[، أي " لابلٌن: ربنا تمبل منا"7ٕٔلوله تعالى:}َربَّنَا تَمَبَّل ِمنَّا{]البمرة:  
 .(ٓٔ)لال السدي:" ٌبنٌان وهما ٌدعوان"  
إنن أنت السمٌع العلٌم{، لال ، لال ابن عباس:" هما ٌرفعان المواعد من البٌت وٌموالن : }ربنا تمبل منا   

 .(ٔٔ)وإسماعٌل ٌحمل الحجارة على رلبته ، والشٌخ ٌبنً"
 .(ٕٔ)لال الحسن:" وكان إسماعٌل ٌمول وهما ٌبنٌانه، ربنا تمبل منا إنن أنت السمٌع العلٌم فتمبل منهما" 
 .(ٖٔ)لال الثعلبً:" أي تمبل منّا بناءنا البٌت"  
ٌِْهم ِمْن ُكّلِ بَاٍب َسبلٌَم لال الماوردي:" المعنى : ٌم   والن ربنا تمبل منا ، كما لال تعالى:}َوالَمبلَبَِكةُ ٌَْدُخلُوَن َعلَ

 .(ٗٔ)َعلٌَُكم{ أي ٌمولون سبلم علٌكم"
لال الصابونً: "أي ٌبنٌان وٌدعوان بهذه الدعوات الكرٌمة لابلٌن ٌا ربنا ألبل منا عملنا هذا واجعله خالصاً   

 .(٘ٔ)لوجهن الكرٌم"
                                                           

 .ٕٙ/ٗ(مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
المرٌب من ذلن، وكذلن البداٌة والنهاٌة البن كثٌر:  ٗٙ/ٖ، وانظر كبلم اإلمام الطبري فً جامع البٌان: ٕٙٔ/ٔ(تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)

ٔ/ٖٔٙ. 
 .8ٖ٘/ٔ(المحرر الوجٌز: ٗ)
 ٕٓ/8(انظر: الفتح: ٘)
 .8٘/ٖ(:ص 8ٖٕٓ(تفسٌر الطبري)ٙ)
، الكامل فً التارٌخ البن ٖٕٔ-ٕٓٔ/ٕ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٔ( انظر فً المسؤلة: زاد المسٌر البن الجوزي: 7)

 .ٕٙ-ٓٙ/ٔو 9ٕ/ٔاألثٌر: 
 .ٕ٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 8)
 .٘ٙ/ٖ( تفسٌر الطبري: 9)
 .ٗٙ/ٖ(:صٕٔ٘ٓالطبري)( أخرجه ٓٔ)
 .٘ٙ/ٖ(:صٕٕ٘ٓ( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .ٖٖٕ/ٔ(:ص9ٖٕٔ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕٔ)
 .7ٕ٘/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)
 .9ٓٔ/ٔ( النكت والعٌون:ٗٔ)
 .8ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘ٔ)



ٕٖٓ 
 

ٌِْدٌِهْم أَْخِرجُ   :}َواْلَمبَلبَِكةُ بَاِسُطو أَ وا لال الزجاج:" المعنى: ٌموالن }َربَّنَا تَمَبَّْل ِمنَّا{، ومثله فً كتاب ّللاَّ
ٌِْهْم ِمْن ُكّلِ بَاٍب )9ٖأَْنفَُسُكُم{]األنعام: ٌُْكْم{]الرعد: ٖٕ[، ومثله: }َواْلَمبَلبَِكةُ ٌَْدُخلُوَن َعلَ [، أي ٕٗ-ٖٕ( َسبَلٌم َعلَ

 .(ٔ)ٌمولون سبلم علٌكم"
و)المبول( أخذ الشًء، والرضا به؛ ومنه ما ،  ٌعنً كل واحد ٌمول بلسانه: ربنا تمبل منالال ابن عثٌمٌن:"   

ٌذكره الفمهاء فً لولهم: ٌنعمد البٌع باإلٌجاب، والمبول؛ فتمبُُّل هللا سبحانه وتعالى للعمل أن ٌتلماه بالرضا، 
 .(ٕ)؛ وإذا رضً هللا تعالى عن فاعله فبل بد أن ٌثٌبه الثواب الذي وعده إٌاه"فٌرضى عن فاعله

 :(ٖ) [ على لولٌن 7ٕٔواختلؾ فً لوله تعالى:}َربَّنَا تَمَبَّل ِمنَّا{]البمرة:  
أحدهما:أن المعنى: وإذ ٌرفع إبراهٌم المواعد من البٌت وإسماعٌل ٌموالن: ربنا تمبل منا، ولد أظهره ابن 

 .(ٗ)فً لراءته مسعود
 والثانً:ولٌل: بل لابل ذلن كان إسماعٌل.

 :(٘)ثم اختلؾ أهل التفسٌر فً الذي رفع المواعد، بعد إجماعهم على أن إبراهٌم كان ممن رفعها، وفٌه ألوال  
 .(7)وعبٌد بن عمٌر اللٌثً (ٙ)أحدها: أنه رفعها إبراهٌم وإسماعٌل جمٌعا. لاله السدي

 .(8)رفع لواعد البٌت، وكان إسماعٌل ٌناوله الحجارة. لاله ابن عباسالثانً: أن إبراهٌم 
 .(9)-كّرم هللا وجهه-الثالث: أن الذي رفع لواعد البٌت إبراهٌم وحده ، وإسماعٌل ٌومبذ طفل صؽٌر. لاله علً

 .(ٓٔ)لال ابن عطٌة:" وال ٌصح هذا عن علً رضً هللا عنه، ألن اآلٌة واآلثار ترده"  
ً لوله أن ٌكون المضمر من المول إلبراهٌم وإسماعٌل، أي: وأن لواعد البٌت رفعها إبراهٌم والصواب ف  

وإسماعٌل جمٌعا، إذ كان إبراهٌم تفرد ببنابها، وكان إسماعٌل ٌناوله ، فهما أٌضا رفعاها ، ألن رفعها كان 
مواضعها. وال تمتنع العرب  بهما : من أحدهما البناء ، ومن اآلخر نمل الحجارة إلٌها ومعونة وضع األحجار

 .(ٔٔ)من نسبة البناء إلى من كان بسببه البناء ومعونته
 .(ٕٔ)نسؤلن أن تْمبل، ألنن أنت السمٌع العلٌم" [، أي"7ٕٔلوله تعالى:}إِنََّن أَْنَت السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم{]البمرة:  
 .(ٖٔ)تعلٌل الستدعاء التمبل، والمراد السمٌع لدعابنا، والعلٌم بنٌاتنا" لال اآللوسً:"  
لجمٌع المسموعاِت التً من ُجملتها دعاُإنا، }العلٌم{، بكل المعلومات التً من  لال أبو السعود: أي }السمٌع{:" 

تعلٌٌل الستدعاء التمبّل ال  زمرتها نٌاتُنا فً جمٌع أعماِلنا، العلٌم{ بكل  المعلومات التً من زمرتها نٌاتوالجملة
من حٌُث أن كونه تعالى سمعٌا لدعابهما علٌماً بنٌاتهما مصحٌح للتمبل فً الجملة بل من حٌُث إنَّ علَمه تعالى 
بصحة نٌاتهما وإخبلِصهما فً أعمالهما مستدعٍ له بموَجب الوعِد تفضُّبلً وتؤكٌُد الجملة لؽرض كماِل لوةِ 

                                                           
 .8ٕٓ/ٔ( معانً المرآن: ٔ)
 .ٕ٘/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 7ٓ-٘ٙ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖ)
، 8ٓٔ/ٔ( أي: أن ابن مسعود أظهر الفعل فً لراءته فمرأ: ٌموالن ربنا تمبل منا، وهً لراءة أبً أٌضاً. انظر: المحتسب البن جنً: ٗ)

، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٙٔ/ٕ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 9ٖ٘/ٔ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖٔٔ/ٔالكشاؾ للزمخشري: 
 . 9ٖٙ/ٔللسمٌن الحلبً: ، الدر المصون 88ٖ/ٔ
 .7ٔ-٘ٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٙٙ-٘ٙ/ٖ(:صٖٕ٘ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٙٙ/ٖ(:صٕٗ٘ٓ(انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .7ٙ/ٖ(:صٕ٘٘ٓ(انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .7ٓ-8ٙ/ٖ(:صٕٓٙٓ(، و)9ٕ٘ٓ(، و)8ٕ٘ٓ(، و)7ٕ٘ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)9)
 . ٕٓٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 
 .7ٕ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .7ٖ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .8ٖٖ/ٔ( روح المعانً: ٖٔ)
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نعتً السمع والعلم علٌه تعالى إلظهار اختصاِص دعابهما به تعالى وانمطاعِ ٌمٌنِهما بمضمونها ولصُر 
 .(ٔ)رجابهما عما سواه بالكلٌة"

فإنن "أنت السمٌع دعاءنا ومسؤلتنا إٌان لبول ما سؤلنان لبوله  لال الطبري: هذه الجملة تعلٌل لطلب المبول...  
لعلٌم بما فً ضمابر نفوسنا من اإلذعان لن فً الطاعة، ا -منا ، من طاعتن فً بناء بٌتن الذي أمرتنا ببنابه 

 .(ٕ)والمصٌر إلى ما فٌه لن الرضا والمحبة ، وما نبدي ونخفً من أعمالنا"
ٌِْت َوإِْسَماِعٌُل َربَّنَا    وفً لراءة أبً وعبدهللا بن مسعود : }وإذ ٌرفع َوإِْذ ٌَْرفَُع إِْبَراِهٌُم اْلمََواِعَد ِمَن اْلبَ

 .(ٖ)ِمنَّا وإسماعٌل وٌموالن ربنا تمبل منا{ تَمَبَّلْ 
لال الماوردي: "وتفسٌر )إسماعٌل( : إسمع ٌا هللا ، ألن إٌل بالسرٌانٌة هو هللا ، ألن إبراهٌم لما دعا   

 .(ٗ") ربه لال : اسمع ٌا إٌل ، فلما أجابه ورزله بما دعا من الولد، سّمى بما دعا
 .(٘)لال ابن عطٌة:" وهذا ضعٌؾ"  
 .(ٙ)لال ابن إسحاق: }السمٌع{، أي: سمٌع بما ٌمولون"  
 .(7)وعن سعٌد بن جبٌر فً لول هللا: }السمٌع العلٌم{ـٌعنً عالم بها" 

 الفوابد:
 فضل عمارة الكعبة؛ ألن هللا تعالى أمر نبٌه أن ٌذكر هذه الحادثة؛ لموله تعالى: } وإذ ٌرفع... { إلخ. - ٔ
 وإسماعٌل، علٌهما الصبلة والسبلم، حٌث لاما برفع هذه المواعد.ومنها: فضل إبراهٌم،  -ٕ
ومنها: أن من إحكام البناء أن ٌإسس على لواعد؛ لموله تعالى: } وإذ ٌرفع إبراهٌم المواعد {؛ وإذا بنً  -ٖ

 على ؼٌر لاعدة فإنه ٌنهار.
 ومنها: جواز المعاونة فً أفعال الخٌر. -ٗ
مدار فً الحمٌمة علٌه؛ ولٌس على العمل؛ فكم من إنسان عمل أعماالً كثٌرة ومنها: أهمٌة المبول، وأن ال -٘

ولٌس له من عمله إال التعب، فلم تنفعه؛ وكم من إنسان عمل أعماالً للٌلة لبلت فنفعه هللا بها؛ ولهذا جاء فً 
 . (ٔ)«رب صابم حظه من صٌامه الجوع، والظمؤ؛ ورب لابم حظه من لٌامه السهر»الحدٌث: 

ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما } السمٌع {، و} العلٌم {؛ وكل اسم من أسماء هللا ٌدل على صفة  -ٙ
؛ مثال ذلن: -ما ٌلزم من إثبات الصفة التً ٌدل علٌها االسم  -من صفاته؛ بل على صفتٌن أحٌاناً، أو أكثر 

، والمدرة؛ ولد ٌدل االسم على األثر دل على صفة الخلك؛ وصفة الخلك تستلزم ثبوت صفة العلم« الخالك»
 إذا كان ذلن االسم متعدٌاً؛ مثاله: } السمٌع { ٌدل على صفة السمع، وٌدل على أن هللا ٌسمع كل صوت ٌحدث.

ومن فوابد اآلٌة: إثبات السمع هلل عّز وجّل؛ وٌنمسم السمع إلى لسمٌن: سمع بمعنى سماع األصوات؛  -7
ول لوله تبارن وتعالى: }أم ٌحسبون أنا ال نسمع سرهم ونجواهم بلى{ وسمع بمعنى اإلجابة؛ فمثال األ

[ ؛ ومثال الثانً لوله ٔ[ ، ولوله تعالى: }لد سمع هللا لول التً تجادلن فً زوجها{ ]المجادلة: 8ٓ]الزخرؾ: 
ن سمع هللا لم»[ أي مستجٌب الدعاء؛ وكذلن لول المصلً: 9ٖتعالى: }إن ربً لسمٌع الدعاء{ ]إبراهٌم: 

؛ والسمع الذي هو بمعنى سماع األصوات من صفاته الذاتٌة؛ والسمع -ٌعنً استجاب لمن حمده  -« حمده
بمعنى االستجابة من صفاته الفعلٌة؛ ألن االستجابة تتعلك بمشٌبته: إن شاء استجاب لمن حمده؛ وإن شاء لم 

                                                           
 . ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٔ)
 .7ٖ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕٙٔ/ٕ، تفسٌر المرطبً: 9ٓٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .ٕٙٔ/ٕتفسٌره: ، ونمله المرطبً: فً 9ٓٔ/ٔ( النكت والعٌون: ٗ)
 .ٕٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .ٖٕٗ/ٔ(:صٕٔٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖٕٗ/ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)7)

: ما جاء فً الؽٌبة والرفث ٕٔ، كتاب الصٌام، باب 78ٕ٘واللفظ له، وأخرجه ابن ماجة ص 88ٖٗ، حدٌث رلم 7ٖٖ/ٕأخرجه أحمد  (ٔ)
 .7ٖٔٔ، حدٌث رلم 8ٕٕ/ٔنً فً صحٌح ابن ماجة، حسن صحٌح ؛ لال األلبا9ٓٙٔللصابم، حدٌث رلم 
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ً لم ٌزل، وال ٌزال سمٌع -ٌستجب؛ وأما سماع األصوات فإنه مبلزم لذاته  ؛ إذ إن خبلؾ السمع الصمم؛ -ا
والصمم نمص؛ وهللا سبحانه وتعالى منزه عن كل نمص؛ وكبل المعنٌٌن ٌناسب الدعاء: فهو سبحانه وتعالى 

 ٌسمع صوت الداعً، وٌستجٌب دعاءه.
تهدٌداً ،  تارة ٌفٌد تهدٌداً؛ وتارة ٌفٌد إلراراً، وإحاطة؛ وتارة ٌفٌد تؤٌٌداً. ٌفٌد -أعنً سماع األصوات  -والسمع 

كما فً لوله تعالى: }لمد سمع هللا لول الذٌن لالوا إن هللا فمٌر ونحن أؼنٌاء سنكتب ما لالوا...{ ]آل عمران: 
[ وٌفٌد إلراراً، 8ٓ[ اآلٌة، ولوله تعالى: }أم ٌحسبون أنا ال نسمع سرهم ونجواهم بلى{ ]الزخرؾ: 8ٔٔ

[ ؛ وٌفٌد تؤٌٌداً ، كما ٔتً تجادلن فً زوجها{ ]المجادلة: وإحاطة ، كما فً لوله تعالى: }لد سمع هللا لول ال
 [ .ٙٗفً لوله تعالى لموسى وهارون: }إننً معكما أسمع وأرى{ ]طه: 

جملةً، وتفصٌبلً؛ موجوداً، أو معدوماً؛ ممكناً، أو واجباً،  -تبارن وتعالى  -ومن فوابد اآلٌة: إثبات العلم هلل  -8
لة: لوله تعالى: }لتعلموا أن هللا على كل شًء لدٌر وأن هللا لد أحاط بكل شًء أو مستحٌبلً؛ مثال علمه بالجم

[ ، ومثال علمه 98[ ، ولوله تعالى: }هللا الذي ال إله إال هو وسع كل شًء علماً{ ]طه: ٕٔعلماً{ ]الطبلق: 
وما تسمط من ورلة إال بالتفصٌل: لوله تعالى: }وعنده مفاتح الؽٌب ال ٌعلمها إال هو وٌعلم ما فً البر والبحر 

[ ؛ ومثال علمه 9ٌ٘علمها وال حبة فً ظلمات األرض وال رطب وال ٌابس إال فً كتاب مبٌن{ ]األنعام: 
بالموجود: ما أخبر هللا به عن علمه بما كان، مثل لول هللا تعالى: }علم هللا أنكم كنتم تختانون أنفسكم{ ]البمرة: 

وِجد: ما علمه هللا من أحوال الماضٌن؛ ومثال علمه بالمعدوم الذي لم [ ؛ ومثال علمه بالمعدوم الذي لد 87ٔ
ٌوجد بعد: ما علمه هللا عّز وجّل من أحوال المٌامة، ومآل الخلك؛ ومثال علمه بالممكن: ما علمه هللا عّز وجّل 

ومثال علمه  من الحوادث الوالعة من اإلنسان؛ ومثال علمه بالواجب: ما علمه هللا عّز وجّل من كمال صفاته؛
بالمستحٌل: لوله تعالى: }ما اتخذ هللا من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلك ولعبل بعضهم 

 [.ٕٕ[ ، ولوله تعالى: } لو كان فٌهما آلهة إال هللا لفسدتا { ]األنبٌاء: 9ٔعلى بعض{ ]المإمنون: 
ٌتعلك بفعله، أو فٌما ٌتعلك بخلمه؛ فلو لال: إن هللا تعالى واعلم أن من أنكر علم هللا فهو كافر سواء أنكره فٌما 

ال ٌعلم ما ٌفعله العبد فهو كافر، كما لو لال: إن هللا ال ٌعلم ما ٌفعله بنفسه؛ ولهذا كفَّر أهل السنة والجماعة 
ؤفعال العباد ال شن ؼبلة المدرٌة الذٌن لالوا: إن هللا سبحانه وتعالى ال ٌعلم أفعال العباد؛ فالذي ٌنكر علم هللا ب

 أنه كافر؛ ألن هللا تعالى ٌمول: }ولمد خلمنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن ألرب إلٌه من حبل الورٌد
[ ، وٌمول سبحانه وتعالى: }أم ٌحسبون أنا ال نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لدٌهم ٌكتبون{ ٙٔ]ق:  

م أفعال العباد فإنه كافر بهذه اآلٌات؛ ولهذا لال الشافعً فً [ ؛ فالذي ٌمول: إن هللا ال ٌعل8ٓ]الزخرؾ: 
؛ وإٌمانن بهذا ٌوجب لن مرالبته، «ناظروهم بالعلم فإن ألروا به ُخِصموا؛ وإن أنكروه كفروا»المدرٌة: 

والخوؾ منه، وامتثال أمره، واجتناب نهٌه؛ ألنن متى علمت أنه عالم بن فإنن تخشاه؛ تستحًٌ منه عند 
 ؛ وترؼب فٌما عنده عند الموافمة.المخالفة

ومن فوابد اآلٌة: التوسل إلى هللا سبحانه وتعالى بؤسمابه وصفاته المناسبة لما ٌدعو به؛ لموله تعالى: } إنن  -9
 أنت السمٌع العلٌم {.

 ؛ ألن إجابة الدعاء من شؤن الربوبٌة؛ ألنها َخْلك، وإٌجاد.« الرب» ومنها: أن الدعاء ٌكون باسم -ٓٔ
 مرآنال

ٌْنَا ةً ُمْسِلَمةً لََن َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَ ٌهتِنَا أُمه ٌِْن لََن َوِمْن ذُّرِ ِحٌُم  }َربهنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَم اُب الره إِنهَن أَْنَت التهوه
 [9ٕٔ({ ]البمرة : 9ٕٔ)

  التفسٌر:
ٌْن ألحكامن،  ٌْن على اإلسبلم، منماَد ْرنا ربنا واجعلنا ثابتَ واجعل من ذرٌتنا أمة منمادة لن، باإلٌمان، وبّصِ

 بمعالم عبادتنا لن، وتجاوز عن ذنوبنا. إنن أنت كثٌر التوبة والرحمة لعبادن.
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ٌِْن لََن{]البمرة:   [، "أي: ربنا واجعلنا مستسلمٌن ألمرن، خاضعٌن لطاعتن 8ٕٔلوله تعالى:}َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَم
"(ٔ). 
 . (ٕ)واحدي: أي اجعلنا: " مطٌعٌن مستسلمٌن منمادٌن لحكمن"لال ال  
 .(ٖ)لال الثعلبً: أي: اجعلنا" موّحدٌن مطٌعٌن مخلصٌن لََن"  
 .(ٗ)لال النسفً:أي:" زدنا إخبلصاً وإذعاناً لن"  
 .(٘)لال سبلم بن أبً مطٌع:" كانا مسلمٌن ولكنهما سؤاله الثبات" 
 .(ٙ)لنا مسلمٌن لن؟ لال هللا: نعم"وعن عكرمة:" لال إبراهٌم: تجع 
 .(7)وعن عبد الكرٌم: "}واجعلنا مسلمٌن لن{، لال: مخلصٌن لن" 
 :(8)لال ابن األنباري: ٌمال: فبلن مسلم، وفٌه لوالن 

 أحدهما: أنه المستسلم ألمر هللا.
وَسِلَم له الشًُء، أي: َخلََص،  والثانً: هو المخلص هلل العبادة، من لولهم: َسلََّم لفبلن الشًَء، أي: َخلََّصه له،

 [، معناه: خالًصا لرجل.9ٕومنه لوله تعالى: }َوَرُجبًل َسلًَما ِلَرُجٍل{ ]الزمر: 
 :(9)وأنشد على أنَّ المسلم بمعنى المستسلم ألمر هللا لوَل الشاعر  

ُدوُر   فملنا أْسِلُموا إنّا أخوكم      فمد بَِربَْت ِمَن اإلَحِن الصُّ
 .(ٓٔ)لمواأراد: استس

ال  ولد أتى بالواو عطفاً على لوله تعالى: }َربَّنَا تَمَبَّْل ِمنَّا{، ٌعنً: ربنا واجعلنا مع لبولن، مسلمٌن لن،  
 هو الخضوع هلل بالطاعة.فً الطاعة أحدا سوان، وال فً العبادة ؼٌرن، واإلسبلم  نشرن

إبراهٌم، وإسماعٌل ربهما أن ٌجعلهما  لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: " إن لال لابل: كٌؾ ٌستمٌم أن ٌسؤل  
 مسلمٌن له مع أنهما كانا كذلن؟

فالجواب: أن المراد بذلن تثبٌتهما على اإلسبلم؛ ألن اإلنسان من حٌث هو إنسان ال ٌؤمن العالبة؛ أو   
ن توطبة لما ٌمال: إن المراد تموٌة إسبلمهما باإلخبلص هلل عّز وجّل، واالنمٌاد لطاعته؛ أو ٌمال: إنهما لاال ذل

 .(ٔٔ)بعدها فً لولهما: } ومن ذرٌتنا أمة مسلمة لن {؛ واألول ألوى االحتماالت"
وتجدر اإلشارة بؤن اإلسبلم فً هذا الموضع : اإلٌمان واألعمال جمٌعا ، ومنه لوله تعالى : }إِنَّ   

ِ اأِلْسبلُم{ ]آل عمران :  ٌَن ِعْنَد ّللاَّ ن اإلٌمان واإلسبلم شًء واحد ، وعضدوا [ ففً هذا دلٌل لمن لال : إ9ٔالّدِ
ٌٍْت مِ  ٌَْر بَ َن هذا بموله تعالى فً اآلٌة األخرى : }فَؤَْخَرْجنَا َمْن َكاَن فٌَِها ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن فََما َوَجْدنَا فٌَِها َؼ

 .(ٕٔ)[. ولرأ ابن عباس وعوؾ األعرابً "مسلمٌن" على الجمعٖٙ - ٖ٘اْلُمْسِلِمٌَن{ ]الذارٌات : 
 .(ٖٔ)ولرأ عون بن أبً جمٌلة: }ُمْسِلِمٌَن{، بكسر المٌم على الجمع  
ةً ُمْسِلَمةً لَنَ  لوله تعالى:}   ٌَّتِنَا أُمَّ  .(ٔ)[، أي:" واجعل من ذرٌتنا أمة مسلمة لن"8ٕٔ{]البمرة:َوِمْن ذُّرِ

                                                           
 .7ٗ-7ٖ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .7ٖٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .7ٕ٘/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .87/ٔ( تفسٌر النسفً: ٗ)
 .ٖٕٗ/ٔ(:صٖٕٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٖٕٗ/ٔ(:صٕٗٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖٕٗ/ٔ(:صٕ٘ٗٔحاتم)( أخرجه ابن أبً 7)
 .7ٖٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 8ٕٓٓ/ ٗ، وعنه فً "لسان العرب" 7ٗ٘ٔ/ ٕ( انظر: "تهذٌب اللؽة" 8)
 .ٕٖٙ/ ٖ"المعجم المفصل"  ٔٗ/ ٔ، "لسان العرب" ٕ٘(البٌت لعباس بن مرداس، فً "دٌوانه" ص 9)
 .7ٖٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .8ٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
 .ٕٙٔ/ٕانظر: تفسٌر المرطبً:  (ٕٔ)
 .7ٕ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)



ٕٖٗ 
 

 .(ٕ)أي واجعل من ذرٌتنا من ٌسلم وجهه لن وٌخضع لعظمتن"لال الصابونً: "  
السعود:" واجعل بعَض ذرٌتنا وإنما خصاهم بالدعاء ألنهم أحكُّ بالشفمة وألنهم إذا صلَحوا  لال أبو  

صلَح األتباع وإنما َخّصا به بعَضهم لّما علما أن منهم ظلمةً وأن الحكمة اإللهٌة ال تمتضً اتفاَق لكل على 
المعاش ولذلن لٌل لوال الحممى لَخِربَِت اإلخبلص واإللباَل الكلً على هللا عزَّ وجلَّ فإن ذلن مما ٌُخلُّ بؤمر 

 .(ٖ)الدنٌا"
أنهما خصا بذلن بعض الذرٌة، ألن هللا تعالى ذكره لد لال الطبري: "فؤتى بـ)من( التً للتبعٌض؛ إذ "  

بالدعوة كان أعلم إبراهٌم خلٌله ملسو هيلع هللا ىلص لبل مسؤلته هذه ، أن من ذرٌته من ال ٌنال عهده لظلمه وفجوره. فخصا 
 .(ٗ)بعض ذرٌتهما"

ٌمال : إنه لم ٌدع نبً إال لنفسه وألمته إال إبراهٌم، فإنه دعا مع دعابه لنفسه وألمته  لال المرطبً: "  
 .(٘)ولهذه األمة"

ٌَّتِنا{،    لال ابن عطٌة:" واإلسبلم فً هذا الموضع اإلٌمان واألعمال جمٌعا... و}ِمْن{ فً لوله }َوِمْن ذُّرِ
 .(ٙ)وخص من الذرٌة بعضا ألن هللا تعالى لد كان أعلمه أن منهم ظالمٌن"للتبعٌض، 

ٌَّتِنَا{]البمرة:ولد اختلؾ فً لوله تعالى}    :(7) [، على لولٌن8َٕٔوِمْن ذُّرِ
 أحدهما: أنه ٌعم العرب وؼٌرهم. وهذا لول الجمهور.

 .(8)اإلنسان من تفرعوا منه" لال شٌخنا ابن عثٌمٌن:"والمراد بـ}ذرٌتنا{ من تفرعوا منهما؛ فذرٌة  
 .  (9)والثانً: ولد لٌل : إنهما عنٌا بذلن العرب.لاله السدي

 .(ٓٔ)لال ابن عطٌة : "وهذا ضعٌؾ ، ألن دعوته ظهرت فً العرب وفٌمن آمن من ؼٌرهم"  
وكذلن ضعفه الطبري، لاببل: بؤن "هذا لول ٌدل ظاهر الكتاب على خبلفه، ألن ظاهره ٌدل على   

دعوا هللا أن ٌجعل من ذرٌتهما أهل طاعته ووالٌته ، والمستجٌبٌن ألمره. ولد كان فً ولد إبراهٌم أنهما 
العرب وؼٌر العرب ، والمستجٌب ألمر هللا والخاضع له بالطاعة ، من الفرٌمٌن. فبل وجه لمول من لال : 

 .(ٔٔ)عنى إبراهٌم بدعابه ذلن فرٌما من ولده بؤعٌانهم دون ؼٌرهم"
علٌه الحافظ ابن كثٌر فمال: "وهذا الذي لاله ابن جرٌر ال ٌنفٌه السدي ؛ فإن تخصٌصهم بذلن ال ورّد   

ٌِْهْم  ٌنفً من عداهم، والسٌاق إنما هو فً العرب ؛ ولهذا لال بعده : } َربَّنَا َواْبعَْث فٌِِهْم َرُسوال ِمْنُهْم ٌَتْلُو َعلَ
د ملسو هيلع هللا ىلص ، ولد بعث فٌهم كما لال تعالى : } آٌَاتَِن َوٌُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلحِ  ٌِهْم { اآلٌة ، والمراد بذلن محمَّ ْكَمةَ َوٌَُزّكِ

ٌٌَِّن َرُسوال ِمْنُهْم { ] الجمعة :  [ ومع هذا ال ٌنفً رسالته إلى األحمر واألسود ، لموله  ُٕهَو الَِّذي بَعََث فًِ األّمِ
ٌُْكْم َجِمٌعًا { ] األعراؾ : تعالى : } لُْل ٌَا أٌََُّها النَّ  ِ إِلَ [ ، وؼٌر ذلن من األدلة  8٘ٔاُس إِنًِّ َرُسوُل ّللاَّ

 .(ٕٔ)الماطعة"

                                                                                                                                                                                             
 .7ٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .8ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .ٔٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٖ)
 .7ٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٕٙٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .ٕٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٙ)
 .7ٕٔ-ٕٙٔ/ٕ. وتفسٌر المرطبً: 7ٗ/ٖالطبري: . وتفسٌر ٕٗٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 7)
 .ٕٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:8)
 .7ٗ/ٖ(:صٕٕٙٓ( انظر: تفسٌر الطبري)9)
 .7ٕٔ/ٕ، ونمله المرطبً فً تفسٌره: ٕٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .7ٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
بالسٌاق هنا ال ٌنهض، فالدعاء دعاء إبراهٌم وإسماعٌل معا ، . واعتراض ابن كثٌر هذا ال ٌموم ، واحتجاجه ٕٗٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)

راهٌم ، ولكل منهما ذرٌة ٌشملها الدعاء . والسٌاق هنا سٌاق اآلٌات المتتابعة ال سٌاق آٌة واحدة، ففً اآلٌات التً تلً هذه اآلٌة ذكر ملة إب
ٌَن فبََل تَُموتُنَّ ٖٔٔاْلعَالَِمٌَن ) }إِْذ لَاَل لَهُ َربُّهُ أَْسِلْم لَاَل أَْسلَْمُت ِلَربِّ  وبٌانها : َ اْصَطفَى لَكُُم الّدِ ًَّ إِنَّ ّللاَّ ( َوَوصَّى بَِها إِْبَراِهٌُم بَنٌِِه َوٌَْعمُوُب ٌَا بَنِ
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والراجح هو المول األول، أي ٌعم العرب وؼٌرهم، ألن من ذرٌة إبراهٌم بنً إسرابٌل وهللا تعالى   
 أعلم.

ةٌ و)األمة( فً هذا الموضع ، فإنه ٌعنً بها "الجماعة من الن   اس، من لول هللا : }َوِمْن لَْوِم ُموَسى أُمَّ
 .(ٔ) ["9ٌَْ٘ٔهُدوَن بِاْلَحّكِ َوبِِه ٌَْعِدلُوَن{]سورة األعراؾ : 

أنه من ذرٌة إبراهٌم، وإسماعٌل إال أمة دمحم  هذه األمة هً أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه ال ٌصدق على أحدو   
 والنصارى لٌسوا من بنً إسماعٌل؛ بل من بنً ٌعموب بن إسحاق بن إبراهٌم. ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن الٌهود،

ةُ{، فً اللؽة تكون على وجوه    :(ٕ)و}األمَّ
ٍة{ ]الزخرؾ :  [ أي على دٌن وملة ، ومنه ٕٕأحدها: الدٌن والملة: ومنه لوله تعالى : }إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَى أُمَّ

ةً َواِحَدةً{ ]األنبٌاء :  لوله تعالى : }إِنَّ َهِذهِ  تُُكْم أُمَّ  .(ٖ) [9ٕأُمَّ
ٍة{ ]ٌوسؾ :  [، أي بعد حٌن ٘ٗالثانً: الحٌن والزمان والمرن، ومنه لوله تعالى }َوادََّكَر بَْعَد أُمَّ

 ،وذلن لجماعة الشهور واألعوام.(ٗ)وزمان
 .(٘)لال الزجاج:" األمة: المرن من الناس، ٌمال: لد مضت أمم، أي: لرون" 

، إذ منه سمٌت األّم؛ ألنها المحتوٌةُ على الولد، ومنها ٌخرج، ومن (ٙ)الثالث: وٌمال : هذه أمة زٌد ، أي أم زٌد
[ أَْي: مجمع الحبلل والحرام. واإلمام مؤخوذ من هذا؛ ألن علٌه 7ذلن لوله: }ُهنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب{ ]آل عمران: 

 .(7)تجتمع الجماعة 
 :(9)، لال الشنفرى (8)ٌاء فهو أّم لها ، وأمُّ الموم: ربٌُسهم الذي ٌجتمع إلٌه أَْمُرهموكل شًء انضمت إلٌه أش 

 وأمَّ عٌال لد َشِهدُت تَمُوتُهم       إذا أْحتَرتُْهْم أْحتََرْت وألَلَّتِ 
 : (ٔٔ)، لال الشاعر(ٓٔ)الرابع: و)األمة( أٌضا : المامة، ٌمال : فبلن حسن األمة ، أي حسن المامة

 اوٌة األكرمٌـ           ـن حسان الوجوه طوال األمموإن مع
 .(ٕٔ)فموله)طوال األمم(، أي: طوال المامات

 .(ٖٔ)الخامس: ولٌل : )األمة(: الشجة التً تبلػ أم الدماغ ، ٌمال : رجل مؤموم وأمٌم
ِ السادس: واألمة: الرَجل الذي ال نظٌر له، ومنه لوله عزَّ وجلَّ }إِنَّ إِْبَراِهٌَم َكاَن  ةً لَانِتًا ّلِِلَّ أُمَّ

ةً{، كان إَمامإَٓٔحنٌِفًا{]النحل:  .(ٗٔ)[، لال أبو عبٌدة معنى }َكاَن أُمَّ

                                                                                                                                                                                             
تَْعبُُدوَن ِمْن بَْعِدي لَالُوا نَْعبُُد إِلََهَن َوإِلَهَ آبَابَِن إِْبَراِهٌَم ( أَْم ُكْنتُْم ُشَهَداَء إِْذ َحَضَر ٌَْعمُوَب اْلَمْوُت إِْذ لَاَل ِلبَنٌِِه َما ٕٖٔإاِلَّ َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن )

[. وهً آٌات متتابعة ، فالتخصٌص فٌها ؼٌر جابز ، مع ٖٖٔ - ٖٔٔ({ ]البمرة : َٖٖٔوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق إِلًَها َواِحًدا َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن )
اهٌم من ؼٌر إسماعٌل ، كانوا على ملة إبراهٌم وإسماعٌل وإسحاق ، وهم له مسلمون.)تفسٌر الطبري: وضوح الداللة على أن ذرٌة إبر

ٖ/7ٗ.) 
 .7ٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .9ٖٔ-8ٖٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 7ٕٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٖٖ، والمفردات للراؼب األصفهانً: 8ٕٗ-8ٖٕ/ٔ(انظر: معانً المرآن: ٕ)
 .7ٕٔ/ٕالمرطبً: (انظر: تفسٌر ٖ)
 .7ٕٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٖٖ(انظر: المفردات للراؼب األصفهانً: ٗ)
 .8ٖٕ/ٔ( معانً المرآن: ٘)
 .7ٕٔ/ٕ(انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 )أمم(. ٖٗٔ - ٖٖٔ/ ٔ( انظر: "لسان العرب" 7)
 .9ٖٔ/ٖ)أمم(، والتفسٌر البسٌط:  ٖٖٔ/ ٔ( انظر: لسان العرب: 8)
 7ٖٔ/ ٔ)مادة: حتر(،  7ٙ9/ ٕورواٌته: إذا َحتََرتْهم أتْفََهْت وألَلَِّت، "لسان العرب"  ٖٕٓ/ ٔ، "تهذٌب اللؽة" ٖ٘ص  ( انظر: "دٌوانه"9)

 .ٕ٘٘/ ٔ)مادة: أمم(، "المعجم المفصل" 
 .7ٕٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 8ٕٕ/ٔ(انظر: معانً المرآن للزجاج: ٓٔ)
 ورواٌته )عظام المباب( بدل )حسان الوجوه(. وفً اللسان )امم( )بٌض الوجوه(. .ٗ( البٌت لؤلعشى، انظر: دٌوانه: رلم المصٌدة ٔٔ)
 .8ٕٕ/ٔ(انظر: معانً المرآن للزجاج: ٕٔ)
 .7ٕٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
 .8ٖٕ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: ٗٔ)
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 .(ٕ)، ألنه لم ٌشرن فً دٌنه ؼٌره(ٔ)ولال ملسو هيلع هللا ىلص فً زٌد بن عمرو بن نفٌل : "ٌُبعث أمة وحده"  
 :(ٖ)ٌدالسابع: واألمة فً اللؽة: النَْعَمةُ والخٌر، لال عدي بن ز

ِة وارتُْهُم هنان المبور.  ثم بعد الفبلح والرشد واأل          مَّ
ٍة، ومعناه  أي بعد النعمة والخٌر، وذكر أبو عمرو الشٌبانً أن العرب تمول للشٌخ، إذا كان بالً الموة فبلن بِؤمَّ

 .(ٗ)راجع إلى الخٌر والنعمة، ألن بماَء لوته من أعظم النعمة
 .(٘)المصد، ٌمال أَمْمُت الشًَء إذا لصْدتُهالثامن: واألمة: 

وتلتمً جمٌع األلوال السابمة فً المول األخٌر، ألن"أصل هذا كله من المصد، فمعنى األمة فً الدٌن: أن  
ممصدهم ممصد واحد، ومعنى األمة فً الرجل: المنفرد الذي ال نظٌر له، أن لصده منفرد من لصد سابر 

، وإنما ذلن ألنه أسلم فً الجاهلٌة لبل (ٙ)ي بن نفٌل ٌبعث ٌوم المٌامة أمة وحدهالناس، وٌروى أن زٌد بن عد
فمات موحداً فهذا أمة فً ولته النفراده... ومعنى األمة المامة: سابر ممصد الجسد، فلٌس  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مبعث النبً 

سُن األمة أي ٌموم بإمامتِه بنَا فً ٌخرج شًء من هذا الباب عن معنى أممت أي لصدت، وٌمال إِمامنا هذا حَ 
 .(7)صبلته وٌحسن ذلن"

 .(8)لال األزهري: واألمة فٌما فّسروا ٌمع على الكفار والمإمنٌن" 
ٍ فؤضٌفوا إلٌه فهم أمته،   ًّ : كل من أرسل إلٌه -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولٌل: أمة دمحم  ولال اللٌث:"كلُّ لوم نُسبوا إلى نب

 .(9)لال: وكل جٌل من الناس هم أمة على حدة" ممن آمن به أو كفر،
 .(ٓٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص  -لال ابن األنباري: "واألمة أًٌضا أتباع األنبٌاء، من لولهم: نحن أمة دمحم  
 .(ٔٔ)[، " أي: وعلمنا شرابع عبادتنا ومناسن حجنا"8َٕٔوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا{]البمرة:لوله تعالى: }  
 .(ٕٔ)جمع منسن؛ وهو هنا مكان العبادة"« المناسن»أي بٌِّنها لنا حتى نراها، و  لال ابن عثٌمٌن:" 
فنا متعبداتنا، وكل متعبَّد فهو َمْنَسن وَمْنِسِن، ومن هذا لٌل للعابد: ناسن، ولٌل للذبٌحة   لال الزجاج: أي:" عّرِ

"المتمرب بها إلى هللا تعالى النسٌكة، كؤنَّ األصل فً النسن إنما هو من ال ِ جلَّ وعزَّ  .(ٖٔ)ذبٌحة ّلِلَّ
 .(ٗٔ)ولال الواحدي:" و)نسن( فً اللؽة على معنٌٌن:أحدهما: َذبَح، واآلخر: َعبََد، فبل ٌُدرى أٌهما األصل" 
ولال المرطبً: " إن أصل )النسن( فً اللؽة الؽسل ، ٌمال منه : نسن ثوبه إذا ؼسله، وهو فً الشرع   

 .(٘ٔ)كان عابدا" اسم للعبادة ، ٌمال : رجل ناسن إذا
لال أبو السعود:" والنُُسن فً األصل ؼاٌةُ العبادة وشاَع فً الحج لما فٌه من الُكلفة والبعد عن   

 .(ٔ)العادة"
                                                           

الخطاب وهو ابن عّمه لاال لرسول هللا  (، عن ابن إسحاق: وُحّدثت أن ابنه سعٌد بن زٌد بن عمرو بن نُفٌل، وعمر بن8ٗٙٔ(رواه أحمد:)ٔ)
 ."ملسو هيلع هللا ىلص أنستؽفُر لزٌد بن عمرو؟ لال: "نعم فإنه ٌُبعُث أمةً وحدهُ 

 .7ٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕ)
و  .  وٌروى )الملن( بدل )الرشد(8ٖ٘ٗ/ ٙ، "اللسان" )فلح( 8ٕٕٙ/ ٖ، "تهذٌب اللؽة" )فلح( ٖٓٔ(انظر: الشعر والشعراء" صٖ)

 )اإلمه( بكسر الهمزة: ؼضارة العٌش والنعمة.
 .8ٖٕ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٗ)
 .8ٖٕ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٘)
 .7ٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .8ٕٗ-8ٖٕ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: 7)
 .ٕٖٓ/ٖ، وانظر: التفسٌر البسٌط: ٕٗٓ/ ٔ("تهذٌب اللؽة" 8)
 .ٕٖٓ/ٖ، وانظر: التفسٌر البسٌط: ٕ٘ٓ/ ٔاللؽة" (تهذٌب 9)
 .ٕٖٓ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .8ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔٔ)
 .ٖٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 :)نسو(.ٕٖٙ٘/ٗ.وانظر: تهذٌب اللؽة: 9ٕٓ/ٔ( معانً المرآن: ٖٔ)
 ، وامٕٕٖ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗٔ)
 .8ٕٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٘ٔ)
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و)المناسن( جمع )منسن(، "وهو الموضع الذي ٌنسن هلل فٌه ، وٌتمرب إلٌه فٌه بما ٌرضٌه من عمل   
ؾ أو سعً ، وؼٌر ذلن من األعمال الصالحة. ولذلن لٌل صالح : إما بذبح ذبٌحة له ، وإما بصبلة أو طوا

لمشاعر الحج)مناسكه(، ألنها أمارات وعبلمات ٌعتادها الناس ، وٌترددون إلٌها... وأصل )المنسن( فً كبلم 
العرب : الموضع المعتاد الذي ٌعتاده الرجل وٌؤلفه ، ٌمال : " لفبلن منسن " ، وذلن إذا كان له موضع ٌعتاده 

و شر، ولذلن سمٌت المناسن )مناسن(، ألنها تعتاد ، وٌتردد إلٌها بالحج والعمرة ، وباألعمال التً لخٌر أ
 .(ٕ)ٌتمرب بها إلى هللا."

 :(ٖ)[، على وجهٌن8َٕٔوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا{]البمرة:واختلفت المراءة فً لوله تعالى: }  
عٌننا حتى نراها. وذلن لراءة عامة أهل الحجاز أحدهما: }وأرنا مناسكنا{ بمعنى رإٌة العٌن، أي أظهرها أل

 والكوفة، وكان بعض من ٌوجه تؤوٌل ذلن إلى هذا التؤوٌل ، ٌسكن الراء من )أرنا(، ؼٌر أنه ٌشمها كسرة.
 ومن ثم اختلفوا هإالء فً تفسٌر لوله :} َمنَاِسَكنَا{ على لولٌن:  

 . (٘)، والسدي(ٗ)المول األول: أنها مناسن الحج ومعالمه. لاله لتادة
 .(8)، وعبٌد بن عمٌر(7)، ومجاهد(ٙ)المول الثانً: أن )المناسن(: المذابح. لاله عطاء

 فكان تؤوٌل هذه اآلٌة ، على لول من لال ذلن : وأرنا كٌؾ ننسن لن ٌا ربنا نسابكنا ، فنذبحها لن.  
 .(9)لال المرطبً: " ومن كسر، فإنه نمل حركة الهمزة المحذوفة إلى الراء"  
لال الزجاج" "واألجود الكسر، ألن األصل فً هذا )أْربِنَا(فالكسرة إنما هً كسرة همزة ألمٌت، وُطرحت  

 . (ٓٔ)حركتها على الراء فالكسرة دلٌل الهمزة، فحذفها لبٌح"
: ال أن معناه  -، وزعموا أن معنى ذلن : وعلمنا ، ودلنا علٌها (ٔٔ) الثانً:  }وأرنا مناسكنا{ بتسكٌن )الراء(

 : (ٕٔ)أرناها باألبصار. وزعموا أن ذلن نظٌر لول الشاعر
 أرٌنً جوادا مات هزال لعلنً        أرى ما ترٌن أو بخٌبل مخلدا 

 ٌعنً بموله:)أرٌنً(، دلٌنً علٌه وعرفٌنً مكانه ، ولم ٌعن به رإٌة العٌن.
لهمزة وذهبت حركتها واختاره أبو عبٌد، وأصله: أربنا، بالهمز، فمن لرأ بالسكون لال : ذهبت ا  

 : (ٖٔ)وبمٌت الراء ساكنة على حالها ، واستدل بمول الشاعر
 أرنا إداوة عبدهللا نملإها        من ماء زمزم إن الموم لد ظمبوا

 .(ٔ)لال عطاء : }أرنا مناسكنا{، أخرجها لنا ، علمناها"  

                                                                                                                                                                                             
 .ٔٙٔ/ٔود: ( تفسٌر أبً السعٔ)
 .8ٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .8ٕٔ-7ٕٔ/ٕطبً: \. وتفسٌر المر79-7٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .7ٙ/ٖ(:صٕٗٙٓ(، و)ٖٕٙٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .77-7ٙ/ٖ(:صٕ٘ٙٓ(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .77/ٖ(:ص7ٕٙٓ(، و)ٕٙٙٓ(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .78/ٖ(:ص9ٕٙٓو)(، 8ٕٙٓ(انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .78/ٖ(:ص7ٕٓٓ(انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .8ٕٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 9)
 .9ٕٓ/ٔ( معانً المرآن:ٓٔ)
( وهً لراءة عمر بن عبدالعزٌز ولتادة وابن كثٌر وابن محٌصن والسدي وروح عن ٌعموب وروٌس والسوسً.)انظر: تفسٌر ٔٔ)

ٕ/ٕٔ7 .) 
/ ٔ، "شرح أبٌات المؽنً" ٕٕ٘/ ٕ، "الحجة" ٘٘/ ٔ، ولحطابط بن ٌعفر، "مجاز المرآن" ٓٗ"دٌوانه" ص (البٌت لحاتم الطابً، فً ٕٔ)

: 9ٕٖ/ ٔ. لال: العٌنً 9ٖ، ولمعن بن أوس فً "دٌوانه" ص 8٘ٔ/ ٔ، ولدرٌد فً "لسان العرب" ٙٓٗ/ ٔ، وفً "خزانة األدب" 9ٕٔ
، وتحمٌك أحمد شاكر لكتاب "الشعر ٕٕٓ/ ٕالنحاة. ٌنظر: "المعجم المفصل" ألول لابله هو حاتم بن عدي الطابً، كذا لالت جماعة من 

 .8ٕٗ/ ٔوالشعراء" 
، وروح ٔٙ٘/ٔوالبٌت كر فً مجموعة من التفاسٌر: البحر المٌط:  .أدرنا. وبه ٌنكسر الوزن( لم أعثر على لابله، ولٌل فً األصل ٖٔ)

 8ٖٙ/ٔالمعانً: 
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" فعلت أي رب ، فؤرنا  وروي عن علً بن أبً طالب : لما فرغ إبراهٌم من بناء البٌت ، لال :  
 .(ٕ)فبعث هللا جبرٌل ، فحج به" -أبرزها لنا ، علمناها  -مناسكنا " 

 .(ٖ)للت: إن المول واحد، إذ ال فرق بٌن الرإٌتٌن: رإٌة العٌن ورإٌة الملب. وهللا تعالى أعلم  
نَا{]البمرة:   ٌْ  .(ٗ)[، "أي ووفمنا للتوبة فنتوب"8ٕٔلوله تعالى: }َوتُْب َعلَ
لال ابن عثٌمٌن:"والتوبة من العبد: هً الرجوع من المعصٌة إلى الطاعة؛ ومن هللا عّز وجّل: هً   

 .(٘)توفٌك العبد للتوبة، ثم لبولها منه"
استتابة لذرٌتهما، أو عما فرط منهما سهواً. ولعلهما لاال هضما ألنفسهما وإرشاًد  لال البٌضاوي:"  

 .(ٙ)لذرٌتهما"
 .(7)ما فرط منا من التمصٌر أو استتاباً لذرٌتهما" علٌنا"لال النسفً:أي وتب   
استتابة لذرٌتهما وحكاٌتُها عنهما لترؼٌب الكفرةِ فً التوبة واإلٌماِن أو توبةٌ لهما عما فرط  لال أبو السعود:" 

 .(8)منهما سهوا ولعلمهما لااله هضماً ألنفسهما وإرشاداً لذرٌتهما"
بة ، لنتوب وٌرجع إلٌن من كل عمل ٌشؽلنا عنن ، وهذا نظٌر لوله تعالى : )ثُمَّ لال المراؼً:" أي ووفمنا للتو 

ٌِْهْم ِلٌَتُوبُوا(.  تاَب َعلَ
وهذا منهما إرشاد لذرٌتهم ، وتعلٌم منهما لهم بؤن البٌت وما ٌتبعه من المناسن والموالؾ أمكنة للتخلص من 

 .(9)الذنوب وطلب الرحمة من ّللّا"
أصلها األوبة من مكروه إلى محبوب. فتوبة العبد إلى ربه ، أوبته مما ٌكرهه  وبة:"لال الطبري: والت  

هللا منه ، بالندم علٌه ، واإللبلع عنه ، والعزم على ترن العود فٌه. وتوبة الرب على عبده : عوده علٌه بالعفو 
 .(ٓٔ)له عن جرمه ، والصفح له عن عموبة ذنبه ، مؽفرة له منه ، وتفضبل علٌه"

نَا{ ]البمرة:لد اختلؾ فً معنى لول إبراهٌم وإسماعٌل علٌهما السبلم : و   ٌْ وهم أنبٌاء  [،8ٕٔ}َوتُْب َعلَ
 :(ٔٔ)معصومون، وفٌه وجوه

 أحدها: لالت طابفة : طلبا التثبٌت والدوام ، ال أنهما كان لهما ذنب، وهذا حسن.
ٌسنا للناس أن ذلن المولؾ وتلن المواضع مكان  الثانً: "إنهما لما عرفا المناسن وبنٌا البٌت وأطاعا أرادا أن

 .(ٕٔ)التنصل من الذنوب وطلب التوبة"
 .(ٖٔ)لال ابن عطٌة: "وهو األحسن عندي"  
واعترض علٌه أبو حٌان فمال:"وفٌه خروج لوله : }وتب علٌنا{ عن ظاهره إلى تؤوٌل بعٌد، أي إن   

وبة ، بل نبها بذلن الطلب على أن ؼٌرهما ٌطلب فً تلن الدعاء بموله :}وتب علٌنا{، لٌس معناه أنهما طلبا الت

                                                                                                                                                                                             
 .79/ٖ(: 8ٕٙٓ( أخرجه الطبري )ٔ)
 .79/ٖ(: 9ٕٙٓأخرجه الطبري )( ٕ)
 (.8ٔ/ٖ( وفً فً لراءة ابن مسعود :)وأرهم مناسكهم(، ٌعنً بذلن وأر ذرٌتنا المسلمة مناسكهم.)انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٖٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 .87/ٔ( تفسٌر النسفً:7)
 .ٔٙٔ/ٔلسعود: ( تفسٌر أبً ا8)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 9)
 .8ٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .ٖٓٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٕٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)
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المواضع التوبة ، فٌكونان لم ٌمصدا الطلب حمٌمة ، إنما ذكرا ذلن لتشرٌع ؼٌرهما لطلب ذلن ، وهذا بعٌد 
 .(ٔ)جداً"

 الثالث: ولٌل : المعنى وتّب على الظلمة منّا.
تبلؾ التاببٌن ، فتوبة سابر المسلمٌن الندم لال أبو حٌان:" لالوا التوبة من حٌث الشرٌعة تختلؾ باخ  

بالملب ، والرجوع عن الذنب ، والعزم على عدم العود ، ورد المظالم إذا أمكن، ونٌة الرد إذا لم ٌمكن ، 
وتوبة الخواص الرجوع عن المكروهات من خواطر السوء ، والفتور فً األعمال ، واإلتٌان بالعبادة على 

واص الخواص لرفع الدرجات ، والترلً فً الممامات ، فإن كان إبراهٌم ؼٌر وجه الكمال ، وتوبة خ
ً بهما ، فٌحتمل أن تكون  ٌْنَآ{ خاصا وإسماعٌل دعوا ألنفسهما بالتوبة ، وكان الضمٌر فً لوله : }َوتُْب َعلَ

ٌِْن التوبة هنا من هذا المسم األخٌر. لالوا : وٌحتمل أن ٌرٌد التثبٌت على تلن الحالة مثل : }َربَّ  نَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَم
لََن{، وإن كان الضمٌر شامبلً لهما وللذرٌة ، كان الدعاء بالتوبة منصرفاً لمن هو من أهل التوبة. وإن كان 
ً ممدراً ، فالتمدٌر على عصاتنا ، وٌكون دعا بالتوبة للعصاة. وال تدل هذه اآلٌة على  الضمٌر لبله محذوفا

ء علٌهم الصبلة والسبلم ، لما ذكرناه من االحتمال ، خبلفاً لمن زعم ذلن ولال : جواز ولوع الذنب من األنبٌا
التوبة مشروطة بتمدم الذنب ، إذ لوال ذلن الستحال طلب التوبة. والذي ٌموي أن المراد الذرٌة العصاة لوله 

ِحٌٌم{ ، أي فؤنت لادر على تعالى : }َواْجنُْبنِى َوبَنِىَّ أَن نَّْعبَُد االْصنَاَم{ ، إلى لوله : }َوَمْن عَ  َصانِى فَإِنََّن َؼفُوٌر رَّ
 .(ٕ)أن تتوب علٌه وتؽفر له"

 .(ٖ)، أو استتاباً لذرٌتهما"ما فرط منا من الصؽابر ولال الزمخشري : "}وتب علٌنا{،  
 ، هو على مذهب المعتزلة ، إذ ٌمولون بتجوٌزها(ٗ)لال أبو حٌان: "فموله: "ما فرط منا من الصؽابر"  

 .(٘)على األنبٌاء"
لال ابن عطٌة:" وأجمعت األمة على عصمة األنبٌاء فً معنى التبلٌػ ومن الكبابر ومن الصؽابر التً فٌها  

رذٌلة، واختلؾ فً ؼٌر ذلن من الصؽابر، والذي ألول به أنهم معصومون من الجمٌع، وأن لول النبً صلى 
، إنما هو رجوعه من حالة إلى أرفع (ٙ)«تؽفره سبعٌن مرةإنً ألتوب إلى هللا فً الٌوم وأس»هللا علٌه وسلم 

 .(7)منها لتزٌد علومه واطبلعه على أمر هللا، فهو ٌتوب من المنزلة األولى إلى األخرى، والتوبة هنا لؽوٌة"
ِحٌُم{]البمرة:   اُب الرَّ  .(8)فإنن عظٌم المؽفرة واسع الرحمة" [، أي:"8ٕٔلوله تعالى: }إِنََّن أَْنَت التَّوَّ
 .(9)لال ابن عباس: "أي: الراجع بؤولٌابه وأهل طاعته إلى أفضل دٌنه"  
الرحٌم  -لال الطبري: أي:" إنن أنت العابد على عبادن بالفضل، والمتفضل علٌهم بالعفو والؽفران   

 .(ٓٔ)بهم، المستنمذ من تشاء منهم برحمتن من هلكته ، المنجً من ترٌد نجاته منهم برأفتن من سخطن"
ال المراؼً:" أي إنن أنت وحدن كثٌر التوبة على عبادن بتوفٌمهم لحسن العمل ولبول ذلن منهم ، الّرحٌم ل 

 .(ٔٔ)بالتاببٌن المنّجى لهم من عذابن وسخطن"

                                                           
 .9ٖٖ/ٔ( البحر المحٌط: ٔ)
 .9ٖٖ/ٔ( البحر المحٌط: ٕ)
 .88ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .88ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٗ)
 .9ٖٖ/ٔ( البحر المحٌط: ٘)
 .8ٔٗ/ٖ(:ص898ٕ( المعجم األوسط)ٙ)
 .ٕٕٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 7)
 .8ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر:8)
 .ٕٖٕ/ٖ(  انظر: التفسٌر البسٌط: 9)
 .8ٕ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .7ٕٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔٔ)



ٕٗٓ 
 

لال ابن عثٌمٌن:" هذا من باب التوسل بؤسماء هللا عّز وجّل المناسبة للمطلوب؛ و)التواب( صٌؽة   
لٌهم، وكثرة توبته على العبد نفسه؛ و)الرحٌم( أي الموصوؾ بالرحمة التً ٌرحم مبالؽة لكثرة من ٌتوب هللا ع

 .(ٔ)بها من ٌشاء من عباده"
وهو تعلٌٌل للدعاء ومزٌُد استدعاء لئلجابة لٌل إذا أراد العبُد أن ٌُستجاب له فلٌدع هللا عز  لال أبو السعود:" 

 . (ٕ)وجل بما ٌناسبه من أسمابه وصفاتِه"
 .(ٖ)لال اآللوسً: "وتمدٌم التوبة للمجاورة، وتؤخٌر الرحمة لعمومها ولكونها أنسب بالفواصل" لال اآللوس 
 .(ٗ)ولرأ عبد هللا }وتب علٌهم{، بضمٌر جمع الؽٌبة 

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: شدة افتمار اإلنسان إلى ربه، حٌث كرر كلمة: } ربنا {؛ وأنه بحاجة إلى ربوبٌة هللا الخاصة -ٔ

 متضً عناٌة خاصة.التً ت
ومنها: أن اإلنسان مفتمر إلى تثبٌت هللا؛ وإال هلن؛ لموله تعالى: } واجعلنا مسلمٌن {؛ فإنهما مسلمان ببل  -ٕ

شن: فهما نبٌَّان؛ ولكن ال ٌدوم هذا اإلسبلم إال بتوفٌك هللا؛ لال هللا سبحانه وتعالى للرسول )ص(: }ولوال أن 
 ً  [ .7٘، 7ٗللٌبًل * إذاً ألذلنان ضعؾ الحٌاة وضعؾ الممات{ ]اإلسراء:  ثبتنان لمد كدت تركن إلٌهم شٌبا

ومنها: أهمٌة اإلخبلص؛ لموله تعالى: } مسلمٌن لن {: } لن { تدل على إخبلص اإلسبلم هلل عّز وجّل، كما  -ٖ
 [ .ٕٔٔلال تعالى فً آٌة أخرى: }بلى من أسلم وجهه هلل وهو محسن فله أجره عند ربه{ ]البمرة: 

 ومنها: أن اإلسبلم ٌشمل كل استسبلم هلل سبحانه وتعالى، ظاهراً وباطناً. -ٗ
ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌشمل ذرٌته فً الدعاء؛ ألن الذرٌة الصالحة من آثار اإلنسان الصالحة؛  -٘

ًّ  لموله تعالى: } ومن ذرٌتنا أمة مسلمة لن {؛ أن نعبد  ولال إبراهٌم )ص( فً آٌة أخرى: } واجنبنً وبن
 األصنام {؛ فالذرٌة صبلحها لها شؤن كبٌر بالنسبة لئلنسان.

 ومنها: أن األصل فً اإلنسان الجهل؛ لموله تعالى: } وأرنا مناسكنا { ٌعنً: أعلمنا بها. -ٙ
 ؛ لموله تعالى:-ٌعنً: اإلنسان ال ٌتعبد هلل بشًء إال بما شرع  -ومنها: أن األصل فً العبادات أنها تولٌفٌة  -7

 } وأرنا مناسكنا {.
ومنها: تحرٌم التعبد هلل بما لم ٌشرعه؛ ألنهما دَعَوا هللا عّز وجّل أن ٌرٌهما مناسكهما؛ فلوال أن العبادة  -8

 تتولؾ على ذلن لتَعبدا بدون هذا السإال.
 تمصٌر.ومنها: افتمار كل إنسان إلى توبة هللا؛ لموله تعالى: } وتب علٌنا {؛ إذ ال ٌخلو اإلنسان من  -9

 ومنها: إثبات } التواب {، و} الرحٌم { اسمٌن من أسماء هللا سبحانه وتعالى، وما تضمناه من صفة. -ٓٔ
ومنها: مشروعٌة التوسل إلى هللا عّز وجّل بؤسمابه، وصفاته؛ ألن لوله تعالى: } إنن أنت التواب الرحٌم  -ٔٔ

 حصول مطلوبه.{ تعلٌل للطلب السابك؛ فهو وسٌلة ٌتوصل بها الداعً إلى 
ومنها: أن التوسل بؤسماء هللا ٌكون باسم مطابك لما دعا به؛ لموله تعالى: } وتب علٌنا إنن أنت التواب  -ٕٔ

 الرحٌم {، ولموله تعالى: } وهلل األسماء الحسنى فادعوه بها {.
 المرآن

ٌِْهْم آٌَاتَِن  ٌِهْم إِنهَن أَْنَت اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم }َربهنَا َواْبعَْث فٌِِهْم َرُسوًَّل ِمْنُهْم ٌَتْلُو َعلَ َوٌُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوٌَُزّكِ
 [1ٕٔ({ ]البمرة : 1ٕٔ)

 التفسٌر:

                                                           
 .7ٕ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 . ٔٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٕ)
 .8ٖٗ/ٔ( روح المعانً: ٖ)
 .8ٖٗ/ٔ( انظر: روح المعانً: ٗ)



ٕٗٔ 
 

ربنا وابعث فً هذه األمة رسوال من ذرٌة إسماعٌل ٌتلو علٌهم آٌاتن وٌعلمهم المرآن والسنة، وٌطهرهم من 
 الذي ال ٌمتنع علٌه شًء، الحكٌم الذي ٌضع األشٌاء فً مواضعها.الشرن وسوء األخبلق. إنن أنت العزٌز 

[،  أي:ربنا: و"أرسل فٌهم رسوالً مرَسبلً من 9ٕٔ}َربَّنَا َواْبعَْث فٌِِهْم َرُسوالً ِمْنُهْم{]البمرة::لوله تعالى  
 .(ٔ)عندن"

ابعث فً األمة المسلمة رسوالً من أنفسهم وهذا من جملة دعواتهما المباركة  :لال الصابونً:" أي  
ٌِْه َوَسلَّم َ" ُ َعلَ  .(ٕ)فاستجاب هللا الدعاء ببعثة السراج المنٌر دمحم َصلَّى ّللاَّ

لال أبو السعود:" أي من أنفسهم فإن البعث فٌهم ال ٌستلزم البعَث منهم ولم ٌُبعث من ذرٌتهما ؼٌر   
 ِ ًّ  .(ٖ)صلَّى هللا علٌِه وسلم فهو الذي أُجٌب به دعوتُهما علٌهما السَّبلُم" النب

لال المراؼً:" أي ربنا وأرسل فً األمة المسلمة لن رسوال من أنفسهم لٌكون أشفك علٌهم ، وٌكونوا   
صدق أعّز به ، وألرب إلجابة دعوته ، إذ أنهم ٌكونون لد خبروه وعرفوا منشؤه ودرسوا فاضل أخبلله من 

وأمانه وعفة ونحو ذلن مما هو شرط فً صحة نبّوة النبً، ولد أجاب ّللّا دعوته ، وأرسل خاتم النبٌٌن دمحما 
أنا دعوة أبً » صلى ّللّا علٌه وسلم رسوال منهم ، ومن ثّم روى اإلمام أحمد لوله صلى ّللّا علٌه وسلم : 

 .(٘)"(ٗ)«إبراهٌم وبشرى عٌسى 
صلوات هللا  -" ولد وافمت هذه الدعوة المستجابة لََدَر هللا السابك فً تعٌٌن دمحم  لال الحافظ ابن كثٌر:    

 .(ٙ)رسوال فً األمٌٌن إلٌهم ، إلى سابر األعجمٌن ، من اإلنس والجن" -وسبلمه علٌه 
 .(7)لال البٌضاوي:" ولم ٌبعث من ذرٌتهما ؼٌر دمحم صلّى هللا علٌه وسلّم، فهو المجاب به دعوتهما"    
 .(8)لال ابن عطٌة:" ومعنى }ِمْنُهْم{: أن ٌعرفوه وٌتحمموا فضله وٌشفك علٌهم وٌحرص"    
: }وابعث فً آخرهم رسوال منهم{   ًّ  .(9) وفً لراءة أب
ٌِْهْم آٌَاتَِن{]البمرة:    .(ٓٔ)[، أي: "ٌمرأ علٌهم كتابن الذي توحٌه إلٌه"9ٕٔلوله تعالى:}ٌَتْلُو َعلَ
 .(ٔٔ)ٌمرأ آٌات المرآن" لال الصابونً:" أي  
 .(ٕٔ)لال البٌضاوي:أي:" ٌمرأ علٌهم وٌبلؽهم ما توحً إلٌه من دالبل التوحٌد والنبوة"  
 .(ٖٔ)لال أبو السعود:" ٌمرأ علٌهم وٌبلؽهم ما ٌوحى إلٌه من البٌنات"  
ٌَْن : -تبارن وتعالى  -لال ابن عثٌمٌن:أي" ٌمرأ علٌهم آٌاتن، وٌبٌنها لهم، كما لال هللا    }َوأَْنَزْلنَا إِلَ

ٌِْهْم َولَعَلَُّهْم ٌَتَفَكَُّروَن{ ]النحل :  َل إِلَ ْكَر ِلتُبٌََِّن ِللنَّاِس َما نُّزِ  .(ٗٔ) ["ٗٗالذِّ
ٌِْهْم آٌَاتَِن{]البمرة:    :(٘ٔ)[، وجهان من التفسٌر9ٕٔوفً لوله تعالى:} ٌَتْلُو َعلَ

                                                           
 .ٕٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .8ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٖ)
ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص لالوا : ٌا رسول (. ولد ذكر الطبري رواٌة أخرى: عن خالد بن معدان الكبلعً : "أن نفرا من أصحاب رسوٕٕٙ/٘(المسند )ٗ)

 [.8ٕ/ٖ(:ص7ٕٓٓهللا ، أخبرنا عن نفسن. لال : نعم ، أنا دعوة أبً إبراهٌم ، وبشرى عٌسى ، ملسو هيلع هللا ىلص".]تفسٌر الطبري)
 .7ٕٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .ٖٗٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 7)
 .ٕٕٔ/ٌٔز: ( المحرر الوج8)
 .ٖٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 9)
 .8ٙ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .8ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔٔ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٖٔ)
 .ٕٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
 .ٔٙ/ٗ( انظر: تفسٌر الرازي: ٘ٔ)



ٕٕٗ 
 

  ألن الذي كان ٌتلوه علٌهم لٌس إال ذلن، فوجب حمله علٌه.األول: أنها الفرلان الذي أنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
الثانً: ٌجوز أن تكون اآلٌات هً األعبلم الدالة على وجود الصانع وصفاته سبحانه وتعالى، ومعنى تبلوته 

 إٌاها علٌهم: أنه كان ٌذكرهم بها وٌدعوهم إلٌها وٌحملهم على اإلٌمان بها.
 .(ٔ)[، أي و"ٌعلمهم المرآن العظٌم والسنة المطهرة"9ٕٔعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ{]البمرة:لوله تعالى:}َوٌُ     
 .(ٕ)لال البٌضاوي: "}اْلِكتاَب{: المرآن، }َواْلِحْكَمةَ{: ما تكمل به نفوسهم من المعارؾ واألحكام"  
من أحكام الشرٌعة والمعارؾ  لال أبو السعود:" أي المرآن، }والحكمة{ وما ٌُكمل به نفوَسهم  

 .(ٖ)الحمة"
 .(ٗ)أخرج الطبري عن ابن زٌد :"}وٌعلمهم الكتاب{، المرآن"    
لال ابن عطٌة:" ونسب التعلٌم إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص من حٌث هو ٌعطً األمور التً ٌنظر فٌها وٌعلم طرق     

 .(٘)النظر بما ٌلمٌه هللا إلٌه وٌوحٌه"
 :(ٙ)فً معنى}اْلِحْكَمةَ{ فً هذه اآلٌة على ألوالواختلفوا    

وٌحٌى بن  ،(ٔٔ)والشافعً ،(ٓٔ)، وأبو مالن(9)ومماتل بن حٌان ،(8)والحسن ،(7)أحدها:  أنها السنّة. لاله  لتادة
 وؼٌرهم. ،(ٕٔ)كثٌر

أن ٌكون والدلٌل علٌه أنه تعالى ذكر تبلوة الكتاب أوال وتعلٌمه ثانٌا ثم عطؾ علٌه الحكمة فوجب     
 .(ٖٔ)المراد من الحكمة شٌبا خارجا عن الكتاب، ولٌس ذلن إال سنة الرسول علٌه السبلم

الثانً: أن)الحكمة(، هً المعرفة بالدٌن والفمه فٌه. أي: وٌعلمهم كتابن الذي تنزله علٌهم، وفصل لضابن 
 .(٘ٔ)، وابن زٌد(ٗٔ)وأحكامن التً تعلمه إٌاها. لاله مالن

 . (ٙٔ)هً الفصل بٌن الحك والباطل، وهو مصدر بمعنى الحكم، كالمعدة والجلسةالثالث: أن  الحكمة 
 .(7ٔ)لال الطبري: والحكمة مؤخوذ من ")الحكم( الذي بمعنى الفصل بٌن الحك والباطل"  
والمعنى: ٌعلمهم كتابن الذي تنزله علٌهم، وفصل ألضٌتن وأحكامن التً تعلمه إٌاها، ومثال هذا:   

 العذر والعذرة، والؽل والؽلة، والذل والذلة.الخبر والخبرة، و
 الرابع: ولٌل:}وٌعلمهم الكتاب{، أراد به اآلٌات المحكمة، }والحكمة{ أراد بها اآلٌات المتشابهات.

الخامس: ولٌل: }وٌعلمهم الكتاب{، أي: ٌعلمهم ما فٌه من األحكام، }والحكمة{ أراد بها أنه ٌعلمهم حكمة تلن 
 وجوه المصالح والمنافع. الشرابع وما فٌها من

                                                           
 .8ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕ)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٖ)
 .8ٙ/ٖ(:ص77ٕٓ( تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٕٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .ٗٗٗ/ٔ. وتفسٌر ابن كثٌر: 87-8ٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
(7)

 .3/27(:ص8772انظر: تفسير الطبري) 
(2)

 .4/0847(:ص6993انظر: تفسير ابن أبي حاتم) 
(9)

 .4/0847(:ص6993انظر: تفسير ابن أبي حاتم) 
(07)

 .4/0847(:ص6993انظر: تفسير ابن أبي حاتم) 
(00)

 .ٗٗٗ/ٔتفسٌر ابن كثٌر:  انظر: 
(08)

 .4/0847(:ص6993انظر: تفسير ابن أبي حاتم) 
 .ٕٙ/ٗ( تفسٌر الرازي: ٖٔ)
 .87/ٖ(:ص79ٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .87/ٖ(:ص8ٕٓٓالطبري)( انظر: تفسٌر ٘ٔ)
(06)

 .3/27انظر: تفسير الطبري: 
 .87/ٖ( تفسٌر الطبري: 7ٔ)



ٕٖٗ 
 

 .(ٔ)والسادس: ان الحكمة: العمل فً الدٌن. وهذا لول زٌد بن أسلم

للُت: وال منافاة بٌن األلوال السابمة، فإذا كانت الحكمة هً الفهم فً الدٌن، فالعلم بؤحكامه الٌدرن     
نه تعالى وصفه بؤنه آٌات، وبؤنه كتاب، وبؤنه ، والكل صفات الكتاب كؤ-ملسو هيلع هللا ىلص-علمها إال ببٌان سنة رسول هللا

 حكمة. وهللا تعالى أعلم.
لال الرازي: لوله تعالى}َوٌُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب{، "المراد أنه ٌؤمرهم بتبلوة الكتاب وٌعلمهم معانً الكتاب     

ٌبمى مصونا عن التحرٌؾ وحمابمه، وذلن ألن التبلوة مطلوبة لوجوه: منها بماء لفظها على ألسنة أهل التواتر ف
والتصحٌؾ، ومنها أن ٌكون لفظه ونظمه معجزا لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، ومنها أن ٌكون فً تبلوته نوع عبادة وطاعة، 
ومنها أن تكون لراءته فً الصلوات وسابر العبادات نوع عبادة، فهذا حكم التبلوة إال أن الحكمة العظمى 

من الدالبل واألحكام، فإن هللا تعالى وصؾ المرآن بكونه هدى ونورا لما فٌه والممصود األشرؾ تعلٌم ما فٌه 
من المعانً والحكم واألسرار، فلما ذكر هللا تعالى أوال أمر التبلوة ذكر بعده تعلٌم حمابمه وأسراره فمال: 

 .(ٕ)}َوٌُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب{"
 ٌسمى حكٌما إال من اجتمع له األمران ولٌل: أصلها من وأما}الحكمة{: فهً: "اإلصابة فً المول والعمل، وال  

أحكمت الشًء أي رددته، فكؤن الحكمة هً التً ترد عن الجهل والخطؤ، وذلن إنما ٌكون بما ذكرنا من 
اإلصابة فً المول والفعل، ووضع كل شًء موضعه. لال المفال: وعبر بعض الفبلسفة عن الحكمة بؤنها 

 ".(ٖ)لة البشرٌةالتشبه باإلله بمدر الطا
ٌِهْم{]البمرة:    .(ٗ)[، أي: و"ٌطهرهم من رجس الشرن"9ٕٔلوله تعالى:}َوٌَُزّكِ
 .(٘)لال البٌضاوي:" عن الشرن والمعاصً"  
 .(ٙ)لال أبو السعود:"أي ٌطهرها عن دنس الشرن وفنون المعاصً" 
 .(7)لال ابن عثٌمٌن:" أي ٌنمً أخبللهم، وٌطهرها من الرذابل" 
 .(8)السعدي:" بالتربٌة على األعمال الصالحة والتبري من األعمال الردٌة، التً ال تزكً النفوس معها"لال  
 .(9)لال ابن عطٌة:أي :" ٌطهرهم وٌنمٌهم بالخٌر، ومعنى الزكاة ال ٌخرج عن التطهٌر أو التنمٌة" 
د األخبلق وتمّوض نظم لال المراؼً: أي وٌطهر نفوسهم من الشرن وضروب المعاصً التً تدّسٌها وتفس 

 .(ٓٔ)المجتمع ، وٌعّودها األعمال الحسنة التً تطبع فٌها ملكات الخٌر التً ترضى المولى جّل وعبل"
ٌِهْم{]البمرة:   :(ٔٔ)[ وجهان9ٕٔوذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َوٌَُزّكِ

 نحو ذلن. (ٖٔ)عن الحسن، وروي (ٕٔ)أحدهما: أن المعنى: ٌطهرهم من الشرن وٌخلصهم منه. لاله ابن جرٌج
 .(ٗٔ)لال الطبري:" "وٌطهرهم من الشرن باهلل وعبادة األوثان ، وٌنمٌهم وٌكثرهم بطاعة هللا"  

 .(ٔ)الثانً:أن التزكٌة هً الطاعة هلل واإلخبلص. لاله ابن عباس
                                                           

(0)
 .4/0847(:ص6995انظر: تفسير ابن أبي حاتم) 

 .ٕٙ-ٔٙ/ٗ( تفسٌر الرازي: ٕ)
 .ٕٙ/ٗ( تفسٌر الرازي: ٖ)
 .8ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٙٓ/!ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٙ)
 .ٙٙ/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن:( 7)
 .ٙٙ( تفسٌر السعدي:8)
 .ٕٕٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 9)
 .7ٕٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
 .88/ٖ. وتفسٌر الطبري: ٓٙ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔٔ)
 .88/ٖ(:ص8ٕٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٓٙ/ٗ(انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖٔ)
 .88/ٖ( تفسٌر الطبري: ٗٔ)



ٕٗٗ 
 

 :(ٕ)وذكر الفخر الرازي فً معنى هذه التزكٌة وجهٌن  
الكتاب والحكمة، حتى ٌكون ذلن كالسبب لطهارتهم، وتلن األمور ما  أحدهما: ما ٌفعله سوى التبلوة وتعلٌم

كان ٌفعله علٌه السبلم من الوعد واإلٌعاد، والوعظ والتذكٌر، وتكرٌر ذلن علٌهم، ومن التشبث بؤمور الدنٌا 
 إلى أن ٌإمنوا وٌصلحوا، فمد كان علٌه السبلم ٌفعل من هذا الجنس أشٌاء كثٌرة لٌموي بها دواعٌهم إلى

 اإلٌمان والعمل الصالح، ولذلن مدحه تعالى بؤنه على خلك عظٌم، وأنه أوتً مكارم األخبلق.
 الثانً: ٌزكٌهم، ٌشهد لهم بؤنهم أزكٌاء ٌوم المٌامة إذا شهد على كل نفس بما كسبت، كتزكٌة المزكً الشهود.

ده أن ٌتكامل لهذه الذرٌة الفوز لال الرازي: "واألول أجود ألنه أدخل فً مشاكلة مراده بالدعاء، ألن مرا  
بالجنة، وذلن ال ٌتم إال بتعلٌم الكتاب والحكمة، ثم بالترؼٌب الشدٌد فً العمل والترهٌب عن االخبلل بالعمل 

 .(ٖ)وهو التزكٌة، هذا هو الكبلم الملخص فً هذه اآلٌة"
أنت الموى الذي ال ٌؽلب وال ٌنال بضٌم من  [، "أي إنن9ٕٔلوله تعالى:}إِنََّن أَْنَت اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم{]البمرة: 

 .(ٗ)توكل علٌن ، الحكٌم فً أفعالن فً عبادن ، فبل تفعل إال ما تمتضٌه الحكمة والمصلحة"
لال ابن كثٌر:أي : "العزٌز الذي ال ٌعجزه شًء، وهو لادر على كل شًء، الحكٌم فً أفعاله وألواله ، فٌضع   

 .(٘)ه"األشٌاء فً محالها؛ وحكمته وعدل
 .(ٙ)لال البٌضاوي: "} اْلعَِزٌُز{: ال ٌمهر وال ٌؽلب على ما ٌرٌد، }اْلَحِكٌُم{ المحكم له" 
لال الطبري: }العزٌز{ الموي الذي ال ٌعجزه شًء أراده ، فافعل بنا وبذرٌتنا ما سؤلناه وطلبناه منن ؛   

وٌنفع ذرٌتنا ، وال ٌنمصن وال ٌنمص و}الحكٌم{ الذي ال ٌدخل تدبٌره خلل وال زلل ، فؤعطنا ما ٌنفعنا 
 .(7)خزابنن

لال الصابونً:" }العزٌز{: الذي ال ٌُمهر وال ٌُؽلب، }الحكٌم{: الذي ال ٌفعل إال ما تمتضٌه الحكمة  
 .(8)والمصلحة"

 .(9)ها"لال ابن عطٌة:" }اْلعَِزٌُز{: الذي ٌؽلب وٌتم مراده وال ٌرد، و}اْلَحِكٌُم{: المصٌب موالع الفعل المحكم ل 
لال السعدي:"} ْلعَِزٌُز{ أي: الماهر لكل شًء، الذي ال ٌمتنع على لوته شًء. }اْلَحِكٌُم{ الذي ٌضع األشٌاء  

 .(ٓٔ)مواضعها، فبعزتن وحكمتن، ابعث فٌهم هذا الرسول"
الِحكمةُ  لال أبو السعود: "والجملة تعلٌٌل للدعاء وإجابة المسبول فإن وصَؾ الحكمِة ممتٍض إلفاضة ما تمتضٌه 

 .(ٔٔ)من األمور التً من جملتها بعُث الرسول ووصُؾ العزة مستدعٍ المتناع وجود المانِع بالمرة"
لال المراؼً:" ولد ختم إبراهٌم دعواته بالثناء على ربه ، وذكر له من األوصاؾ ما ٌشاكل مطالبه ، فوصفه  

معمّب لحكمه ، فمن الهٌّن علٌه أن ٌجٌبه إلى ما طلب ، بؤنه العزٌز الذي ال ٌرّد له أمر ، وأنه الحكٌم الذي ال 
مما هو متنافر مع طباع العرب ، بعٌد من معاٌشهم وأحوالهم ، فهم بعٌدون عن ورود مناهل العلم ، وفٌهم 
خشونة فً الطباع ، وؼلظ فً األكباد ، لٌس لدٌهم استعداد لحضارة وال مدنٌة ، ولد أجاب ّللّا دعاءه وكّون 

                                                                                                                                                                                             
 .7ٖٕ/ٔ(:صٕ٘ٙٔ، وابن أبً حاتم)88/ٖ(:ص8ٕٔٓري)( انظر: تفسٌر الطبٔ)
 .ٓٙ-9٘/ٗ( انظر: تفسٌر الرازي: ٕ)
 .ٓٙ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٖ)
 .7ٕٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .٘ٗٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 . ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 
الحسٌن لال ، حدثنا حجاج لال ، لال ابن جرٌج لوله : " . وذكر الطبري خبرا آخر: حدثنا الماسم لال ، حدثنا 88/ٖ( تفسٌر الطبري: 7)

 وٌزكٌهم " لال ، ٌطهرهم من الشرن ، وٌخلصهم منه.
 . 8ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:8)
 .ٕٕٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 9)
 .ٙٙ( تفسٌر السعدي:ٓٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٔٔ)



ٕٗ٘ 
 

كانت خٌر األمم ، سادت العالم وملكت المشارق والمؽارب ردحا من الزمان ، وكان فٌها رجال  منهم أمة
حفظ لهم التارٌخ صادق ببلبهم ، وعظٌم سٌاستهم للشعوب التً انضوت تحت لوابهم ، بما لم تجارهم فٌه 

 . (ٔ)أرلى األمم مدنٌة فً عصرنا ، عصر الرلى والحضارة"
 الفوابد:

اآلٌة: ضرورة الناس إلى بعث الرسل؛ ولذلن دعــا إبراهٌُم وإسماعٌُل هللا سبحانه وتعالى أن من فوابد  -ٔ
 ٌبعث فٌهم الرسول.

ومنها: أن كون الرسول منهم ألرب إلى لبول دعوته؛ لموله تعالى: } رسوالً منهم {؛ ألنهم ٌعرفونه، كما  -ٕ
[ ، ٖ٘ل لوله تعالى: }ما ضل صاحبكم{ ]النجم: [ ؛ فتؤمٖ٘لال تعالى: }ما ضل صاحبكم وما ؼوى{ ]النجم: 

ما ضل، وما  -الذي تعرفونه، وتعرفون رجاحة عمله، وتعرفون أمانته  -حٌث أضافه إلٌهم؛ ٌعنً: صاحبكم 
 ؼوى.

حكمة؛ ومنها: أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص جعل هللا سبحانه وتعالى فٌه من الخٌر أنه ٌتلو اآلٌات، وٌعلم الكتاب، وٌعلم ال -ٖ
 لموله تعالى: } ٌتلو علٌهم آٌاتن وٌعلمهم الكتاب والحكمة{.

ومنها: أن رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص تتضمن ذكر آٌات هللا الكونٌة، والشرعٌة، وتتضمن تعلٌم الكتاب تبلوةً، ومعنًى،  -ٗ
عالى: } ٌتلو علٌهم آٌاتن وهً معرفة أسرار الشرٌعة، وتتضمن تزكٌة الخلك؛ لموله ت -وتتضمن أٌضاً الحكمة 

 وٌعلمهم الكتاب والحكمة وٌزكٌهم {.
إنما بعثت ألتمم »ومنها: أن ما جاء به النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌزكً األخبلق، وٌطهرها من كل رذٌلة، كما لال ملسو هيلع هللا ىلص  -٘

لؤلخبلق الفاضلة، وتطهٌراً من كل رذٌلة؛ فهو ؛ وهكذا كانت شرٌعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: تنمٌة  (ٔ)«مكارم األخبلق
ٌؤمر بالبر، وٌؤمر بالمعروؾ، وٌؤمر باإلحسان، وٌؤمر بالصلة، وٌؤمر بالصدق، وٌؤمر بكل خٌر؛ كل ما فٌه 

؛ وٌنهى عن ضد ذلن؛ ٌنهى عن اإلثم، -وهذه تزكٌة  -اإلسبلم ٌؤمر به  خٌر لئلنسان فً دٌنه ودنٌاه فإن
 .-وهذه أٌضاً تزكٌة  -العموق، والكذب، والؽش، وؼٌر ذلن من مساوئ األخبلق والمطٌعة، والعدوان، و

وحال الناس لبل اإلسبلم بالنسبة للعبادة ال تَسؤل! شرن، وكفر؛ وبالنسبة لؤلحوال االجتماعٌة ال تَسؤل أٌضاً 
ً مضاعفة؛ ٌُؽ ٌِر بعضهم على عن حالهم! الموي ٌؤكل الضعٌؾ؛ والؽنً ٌؤكل الفمٌر؛ وٌؤكلون الربا أضعافا

 بعض؛ ٌتعاٌرون باألنساب؛ ٌدعون بدعوى الجاهلٌة... إلخ.
حال الناس لبل  جاء اإلسبلم، وهدم كل هذا؛ ومن تدبر التارٌخ لبل بعثه )ص( وبعده، علم الفرق العظٌم بٌن

 البعثة، وحالهم بعدها؛ وظهر له معنى لوله تعالى: } وٌزكٌهم {.
 لتضمن رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص لهذه المعانً الجلٌلة مما ٌدل على كمال شرٌعته. ومنها: أن هذه الشرٌعة كاملة؛ -ٙ
 ومنها: إثبات العزة، والحكمة هلل؛ لموله تعالى: } إنن أنت العزٌز الحكٌم {. -7
 ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن هلل: } العزٌز {، و} الحكٌم {. -8
الرسول؛ وهً ظاهرة جداً؛ ألن ما ٌجًء به الرسول كله حكمة، وفٌه ومنها: مناسبة العزة، والحكمة لبعث  -9

[ ؛ للمإمنٌن عرباً كانوا، أو عجماً؛ من 8ٓالعزة: لال هللا تعالى: }وهلل العزة ولرسوله وللمإمنٌن{ ]المنافمون: 
مدر ما أخل به من كان مإمناً باهلل عّز وجّل لابماً بؤمر هللا فإن له العزة؛ ومن لم ٌكن كذلن فاته من العزة ب

اإلٌمان، والعمل الصالح؛ ولهذا ٌجب أن تكون رابطة اإلٌمان ألوى الروابط بٌن المإمنٌن؛ ألنه ال ٌمكن أن 
 تكون هنان عزة واجتماع على الخٌر برابطة ألوى من هذه الرابطة.

 المرآن
اِلِحٌَن }َوَمْن ٌَْرَغُب َعْن ِملهِة إِْبَراِهٌَم إَِّله َمْن َسِفهَ نَْفَسهُ وَ  ْنٌَا َوإِنههُ فًِ اْْلِخَرِة لَِمَن الصه ٌْنَاهُ فًِ الدُّ لَمَِد اْصَطفَ

 [ٖٓٔ({ ]البمرة : ٖٓٔ)
                                                           

 .8ٕٔ-7ٕٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
، ولال حدٌث صحٌح على شرط مسلم؛ وألره ٖٔٙ/ٕ، وأخرجه الحاكم فً مستدركه 89ٖ9ث رلم ، حد8ٌٖٔ/ٕأخرجه أحمد ج (ٔ)

 (.ٖٖٗ/ٕٗالذهبً، ولال ابن عبد البر: وهذا حدٌث مدنً صحٌح )التمهٌد 



ٕٗٙ 
 

 التفسٌر:
إال سفٌه جاهل، ولمد اخترنا إبراهٌم فً الدنٌا نبًٌّا ورسوال  -وهو اإلسبلم-وال أحد ٌُعرض عن دٌن إبراهٌم 

 لى الدرجات.وإنه فً اآلخرة لمن الصالحٌن الذٌن لهم أع
فً سبب نزول اآلٌة:  لال الثعلبً: "إن عبد هللا بن سبلم دعا ابنً أخٌه سلمة ومهاجر إلى اإلسبلم فمال لهما:  

لد علمتما إّن هللا عّز وجّل لال فً التوراة: إنًّ باعث من ولد إسماعٌل نبٌا اسمه أحمد فمن آمن به فمد اهتدى 
فؤسلم سلمة وأبى مهاجرا أن ٌسلم، فؤنزل هللا تعالى. َوَمْن ٌَْرَؼُب َعْن ِملَِّة ورشد ومن لم ٌإمن به فهو ملعون، 

إِْبراِهٌَم إاِلَّ َمْن َسِفهَ نَْفَسهُ أي ٌترن دٌنه وشرٌعته"
(ٔ). 

 . (٘)، وابن حجر فً العجاب(ٗ)، والسٌوطً(ٖ)، وذكره الزمخشري(ٕ)والخبر فً تفسٌر مماتل بن سلٌمان 
[، ٌعنً: "وأي الناس ٌزهد فً ملة إبراهٌم، وٌتركها ٖٓٔتعالى:}َوَمْن ٌَْرَؼُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِهٌَم{]البمرة:لوله   

 .(ٙ)رؼبة عنها إلى ؼٌرها؟"
 .(7)لال ابن كثٌر:" أي : عن طرٌمته ومنهجه. فٌخالفها وٌرؼب عنها"  
ملته الواضحة الؽراء، أي ال ٌرؼب أحد من لال البٌضاوي:" استبعاد وإِنكار ألن ٌكون أحد ٌرؼب عن   

 .(8)ملته"
 .(9)لال الزجاج:" المعنى: ما ٌرؼب عن ملة إبراهٌم"  
 .(ٓٔ)لال الصابونً:" أي ال ٌرؼب عن دٌن إِبراهٌم وملته الواضحة الؽراء"  
دٌة والنصرانٌة على لال الطبري: "وإنما عنى هللا بذلن الٌهود والنصارى ، الختٌارهم ما اختاروا من الٌهو   

اإلسبلم. ألن " ملة إبراهٌم " هً الحنٌفٌة المسلمة ، كما لال تعالى ذكره : }َما َكاَن إِْبَراِهٌُم ٌَُهوِدًٌّا َوال 
 .(ٔٔ)["7ٙنَْصَرانًٌِّا َولَِكْن َكاَن َحنٌِفًا ُمْسِلًما{]سورة آل عمران : 

الٌهودٌة والنصرانٌة ، بدعة لٌست من هللا ، وتركوا ملة  لال لتادة:"رؼب عن ملته الٌهود والنصارى، واتخذوا  
 (ٖٔ). وروي عن أبً العالٌة(ٕٔ)حنٌفا ؛ كذلن بعث هللا نبٌه دمحما ملسو هيلع هللا ىلص بملة إبراهٌم" -ٌعنً اإلسبلم  -إبراهٌم 

ع الهّمة عن الشًء لال الثعلبً:" رؼب فً الشًء،  إذا أردته، ورؼبت عنه إذا تركته، وأصل الّرؼبة: رف 
 .(ٗٔ)وإلٌه ٌمال: رؼب فبلن فً فبلن وإلٌه إذا هّمت نفسه إلٌه"

 .(٘ٔ)و)الملَّةُ( : "وهً السُّنَّة والمذهب" 
 .(ٙٔ)أي:" إاِل من استخّؾ نفسه وامتهنها"[،َٖٓٔسِفهَ نَْفَسهُ{]البمرة: إاِل َمنْ }لوله تعالى:  
 .(7ٔ)لال ابن زٌد: إال من أخطؤ حظَّه"  

                                                           
 . 78ٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٓٗٔ-9ٖٔ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٕ)
 .ٕٖٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٖ)
 .78ٖ/ٔ ( انظر: اللباب:ٗ)
 .79ٖ-78ٖ/ٔ( انظر: العجاب: ٘)
 .89/ٖ(تفسٌر الطبري: ٙ)
 .٘ٗٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:7)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 8)
 .9ٕٓ/ٔ( معانً المرآن: 9)
 .8٘/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
 .89/ٖ(تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .89/ٖ(:ص 8ٖٕٓ( أخرجه الطبري )ٕٔ)
 .8ٖٕ/ٔ(:ص7ٕٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .78ٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٗٔ)
 .9ٕٓ/ٔ( معانً المرآن للزجاج:٘ٔ)
 .8٘/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙٔ)
 .9ٓ/ٖ(:ص8ٕ٘ٓ( أخرجه الطبري)7ٔ)
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 .(ٔ)مماتل بن سلٌمان:" ٌعنً: إاِلَّ من خسر نفسه من أَْهل الكتاب"لال   
 .(ٕ)وأخرج الكلبً عن ابن عباس:" فً لوله: }إاِلَّ َمْن َسِفهَ نَْفَسهُ{ لال: خسر نفسه"  
 .(ٖ)لال الطبري: أي:" إال سفٌه جاهل بموضع حظ نفسه فٌما ٌنفعها ، وٌضرها فً معادها"  
 .(ٗ)ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبٌره بتركه الحك إلى الضبلل"لال ابن كثٌر:" أي :   
 .(٘)لال ابن كٌسان: إال من جِهل نفسه"  
 .(ٙ)لال أبو عبٌدة:" أي أوبك نفسه وأهلكها"  
 .(7)لال ابن أبً زمنٌن: " أي : عجز رأٌه عن النظر لنفسه ، فضّل"  
 .(8)لال ابن عبّاس: "حٌّر نفسه" 
 .(9)]جهة[ نفسه"لال الكلبً: ظّل من  
 .(ٓٔ)لال أبو روق: عّجز رأٌه عن نفسه" 
 .(ٔٔ)لال ٌمان: حمك رأٌه" 
 .(ٕٔ)ولال ابن بحر : "جهلها ولم ٌعرؾ ما فٌها من الدالبل" 
 .(ٖٔ)لال البٌضاوي: أي:" إال من استمهنها وأذلها واستخؾ بها"  
: }َوفًِ أَْنفُِسُكْم أَفبََل تُْبِصُروَن{، لال الزجاج: أي:" إال من جهل نفسه، أي لم ٌفكر فى نفسه، كموله ع  زَّ وجلَّ

 .(ٗٔ)فوضع جِهل"
لال السعدي:" أي: جهلها وامتهنها، ورضً لها بالدون، وباعها بصفمة المؽبون، كما أنه ال أرشد وأكمل، ممن   

 .(٘ٔ)رؼب فً ملة إبراهٌم"
معناه: جهل نفسه أي جهل ما ٌجب لال ابن عثٌمٌن:"أي أولعها فً سفه؛ و)السفه( ضد الرشد؛ ولٌل:    

لها، فضٌعها؛ ولنا أن نمول: إن التعبٌر بما ٌحتمل الوجهٌن فٌه نكتة عظٌمة؛ وهً أن ٌكون التعبٌر صالحاً 
 .(ٙٔ)لؤلمرٌن؛ فكؤنه ناب عن جملتٌن؛ فهو فً الحمٌمة جاهل إن لم ٌتعمد المخالفة؛ وسفٌه إن تعمد المخالفة"

جًرا أو لمًرا أو شمسا أو صنًما فمد جهل نفسه؛ ألنه لم ٌعلم خالمها، ولم ٌعلم ما لال الواحدي:" ألن من عبد ح 
ٌحك هلل علٌه، والعرب تضع َسِفهَ فً موضع َجِهل، ومنه الحدٌث: "الِكْبُر  أن تسفَهَ الحكَّ وتؽِمَص  الناَس 

، لٌل فً (ٔ)عرؾ ربه" ، أي: تجهل الحك، وٌإٌد هذا الموَل ما روي فً الحدٌث: "َمْن عرؾ نفسه فمد(7ٔ)"
 .(ٕ)معناه: إنما ٌمع الناس فً البدع والضبلالت لجهلهم أنفسهم، وظنّهم أنهم ٌملكون الضّر والنفع دون هللا"

                                                           
 .ٓٗٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٔ)
 .9ٖٗ/ ٔ،  وانظر: "البحر المحٌط" ٖٖ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .9ٓ/ٖ( تفسٌر الطبري:ٖ)
 .٘ٗٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .79ٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .79ٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 . 79ٔ/ٔ( تفسٌر ابن أبً زمنٌن: 7)
 .79ٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:8)
 .ٕٖٗ/ٔ. وفً لفظ اخر له عند أبً حٌان:" لتل نفسه". البحر المحٌط: 79ٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:9)
 .79ٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .79ٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .ٕٖٗ/ٔالمحٌط: ( البحر ٕٔ)
 . ٙٓ/!ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( معانً المرآن: ٗٔ)
 .ٙٙ( تفسٌر السعدي: ٘ٔ)
 .ٖٓ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙٔ)
، فً طرٌك عبد هللا بن عمرو: رواه ٖٖٔ/ ٘، عن ثابت بن لٌس، لال الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" 9ٙ/ ٕ(رواه الطبرانً فً "الكبٌر" 7ٔ)

الطبرانً فً "الكبٌر" و"األوسط" وفٌه عبد الحمٌد بن سلٌمان، وهو ضعٌؾ، ولال: رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثمات. اهـ. ورواه 
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 :(ٖ)[، ثبلثة تؤوٌبلتٖٓٔإالَّ َمن َسِفهَ نَْفَسهُ{]البمرة:وفً لوله تعالى:}  
 .(ٗ)سفٌهاً ، وهذا لول األخفش أن ذلن سفّه نفسه، أي فَعََل بها من السفه ما صار بهأحدها: 

والثانً : أنها بمعنى سفه فً نفسه ، فحذؾ حرؾ الجر كما حذؾ من لوله تعالى:}َوالَ تَْعِزُموا ُعْمَدةَ 
اجٖٕ٘النَِّكاحِ{]البمرة:  .(٘)[، أي َعلَى عمدة النكاح ، وهذا لول الزجَّ

 .(ٙ)عبٌدةوالثالث : أنها بمعنى أهلن نفسه وأْوبَمََها ، وهذا لول أبً 
 .(7)لال الثعلبً:" وأصل السفه والسفاهة: الخفّة والجهل وضعؾ الرأي ٌمال سفه ٌسفه وسفه ٌسفه" 
 .(8)ولرىء: }إال من سفه نفسه{، بتشدٌد الفاء  
ْنٌَا{]البمرة:لوله تعالى:}   ٌْنَاهُ فًِ الدُّ بالرسالة [، أي: ولمد:" اخترناه من بٌن سابر الخلك َٖٓٔولَمَِد اْصَطفَ

 .(9)والنبوة واإِلمامة"
 .(ٓٔ)لال ابن عباس:" ٌرٌد: أنه لٌس فً األرض خلك إال وهو ٌذكره بخٌر، وٌنتحل دٌنه"  
ْنٌَا{ بالنبوة، ولٌل: بالُخلّة"  ٌْنَاهُ فًِ الدُّ  .(ٔٔ)لال الواحدي: " ولٌل: }َولَمَِد اْصَطفَ
 .(ٕٔ)لال أبو مالن:" لوله: اصطفى، ٌعنً اختار" 
 .(ٖٔ)ابن أبً زمنٌن:" أي : اخترناه"لال   
 .(ٗٔ)لال مماتل بن سلٌمان:" ٌعنً اخترناه بالنبوة والرسالة"  
 .(٘ٔ)لال الزجاج:" معناه اخترناه ولفظه مشتك من الصفوة" 
 .(ٙٔ)لال السعدي:" أي: اخترناه ووفمناه لؤلعمال، التً صار بها من المصطفٌن األخٌار"  
واجتبٌناه للخلة، ونصٌره فً الدنٌا لمن بعده إماما.. وهذا خبر من هللا  أي: " اخترناهلال الطبري:   

تعالى ذكره عن أن من خالؾ إبراهٌم فٌما سن لمن بعده ، فهو هلل مخالؾ ، وإعبلم منه خلمه أن من خالؾ ما 
فاه لخلته ، وجعله للناس إماما جاء به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، فهو إلبراهٌم مخالؾ. وذلن أن هللا تعالى ذكره أخبر أنه اصط

                                                                                                                                                                                             
( كتاب اإلٌمان، باب: تحرٌم الكبر وبٌانه 9ًٔ رٌحانة بلفظ: "إنما الكبر من سفه الحك وؼمض الناس" ورواه مسلم )عن أب ٖٗٔ/ ٗأحمد 

 ولفظه: "الكبر بطر الحك وؼمط الناس". 
مماصد لال النووي: لٌس بثابت، ٌنظر: "ال ٕٗٔ/ ٔ، وذكره الواحدي فً "الوسٌط" 79ٕ/ ٔ(ذكره الثعلبً فً "تفسٌره"، وعنه البؽوي ٔ)

(، ولال السمعانً: إنه ال 9ٖٗ) 89ٔ(، ولال ابن تٌمٌة: موضوع، ٌنظر: "المصنوع فً معرفة الموضوع" ص 9ٗٔٔ) 9ٓٗالحسنة" ص 
: ولال أبو المظفر ابن ٕٕٙ/ ٕ. ولال العجلونً فً "كشؾ الخفاء" ٖٔ٘، "الموضوعات" ص 9ٌٓٗعرؾ مرفوًعا، ٌنظر: "المماصد" ص

نه ال ٌُعرؾ مرفوًعا وإنما ٌُْحكى عن ٌحٌى بن معاذ الرازي، ٌعنً من لوله. ولال ابن الفرس بعد أن نمل عن السمعانً فً "المواطع": إ
النووي أنه لٌس بثابت، لال: لكن ُكتُب الصوفٌة مشحونة به، ٌسولونه مساق الحدٌث، كالشٌخ محًٌ بن عربً، وؼٌره. لال: وللحافظ 

ً الحدٌث: من عرؾ نفسه فمد عرؾ ربه" والكتاب ضمن الكتب الموجودة فً "الحاوي للفتاوى" السٌوطً فٌه تؤلٌؾ سماه "المول األشبه ف
 ، عن سهل التستري.8ٕٓ/ ٓٔللسٌوطً، وذكره أبو نعٌم فً "الحلٌة" 

 .ٖٖٖ-ٖٕٖ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .9ٖٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .8٘ٔ-7٘ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٗ)
 .ٕٓٔ/ٔالمرآن:  ( انظر: معانً٘)
 .ٕٓٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٙ)
 .79ٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:7)
 .٘ٙ/ٗ( انظر: تفسٌر الرازي: 8)
 .8٘/ٔ( صفوة التفاسٌر:9)
 .ٖٖ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .ٖٖ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔٔ)
 .8ٖٕ/ٔ(:ص7ٕٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 . 79ٔ/ٔ( تفسٌر ابن أبً زمنٌن: ٖٔ)
 .ٓٗٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان:( ٗٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( معانً المرآن: ٘ٔ)
 .7ٙ-ٙٙ( تفسٌر السعدي:ٙٔ)
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، وأخبر أن دٌنه كان الحنٌفٌة المسلمة. ففً ذلن أوضح البٌان من هللا تعالى ذكره عن أن من خالفه فهو هلل 
 .(ٔ)عدو لمخالفته اإلمام الذي نصبه هللا لعباده"

ً من األدناس ، واصطفاإه بالرسالة والخلة والكلما   ت التً وفى لال أبو حٌان:" أي جعلناه صافٌا
ووصى بها ، وبناء البٌت ، واإلمامة ، واتخاذ ممامه مصلى ، وتطهٌر البٌت ، والنجاة من نار نمروذ ، 
والنظر فً النجوم ، وأذانه بالحج ، وإراءته مناسكه ، إلى ؼٌر ذلن مما ذكر هللا فً كتابه ، من خصابصه 

 .(ٕ)ووجوه اصطفابه"
شؤنها، وبها كانت له المكانة عند ربه ، ال ٌرؼب عنها إال سفٌه ٌعرض  لال المراؼً:" وال شّن أن ملة هذا  

عن التؤمل فً ملكوت السموات واألرض ، ورإٌة اآلثار الكونٌة والنفسٌة الدالة على وحدانٌة ّللّا تعالى 
 . (ٖ)وعظٌم لدرته، كما أن فً اآلٌة بشارة إلبراهٌم بصبلح حاله فً اآلخرة وعده له بذلن

صطفاء مفهوم لرآنً تكرر فً العدٌد من اآلٌات المرآنٌة، من جملتها هذه اآلٌة الكرٌمة، االللت: و  
 وكموله تعالى:

َ اْصَطفَى آَدَم َونُوًحا َوآَل إِْبَراِهٌَم َوآَل ِعْمَراَن َعلَى اْلعَالَِمٌَن{ ]آل عمران :  -  [.ٖٖ}إِنَّ ّللاَّ
ِ َوَسبَلٌم َعلَى ِعبَ  - ا ٌُْشِرُكوَن{ ]النمل : }لُِل اْلَحْمُد ّلِِلَّ ٌٌْر أَمَّ ُ َخ  [.9٘اِدِه الَِّذٌَن اْصَطفَى آّلِلَّ
َ َسِمٌٌع بَِصٌٌر{ ]الحج :  - ُ ٌَْصَطِفً ِمَن اْلَمبَلبَِكِة ُرُسبًل َوِمَن النَّاِس إِنَّ ّللاَّ  [.7٘}ّللاَّ
ٌَْن اأْلَْخٌَاِر{ ]ص :  -  [7ٗ}َوإِنَُّهْم ِعْنَدنَا لَِمَن اْلُمْصَطفَ
ٌْتَُن َوُكْن ِمَن الشَّاِكِرٌ - ٌْتَُن َعلَى النَّاِس بِِرَسااَلتًِ َوبَِكبَلِمً فَُخْذ َما آتَ َن{ ]األعراؾ : }لَاَل ٌَا ُموَسى إِنًِّ اْصَطفَ

ٔٗٗ.] 
َرِن َواْصَطفَاِن َعلَى نَِساءِ  - َ اْصَطفَاِن َوَطهَّ  [.ٕٗاْلعَالَِمٌَن{ ]آل عمران :  }َوإِْذ لَالَِت اْلَمبَلبَِكةُ ٌَا َمْرٌَُم إِنَّ ّللاَّ
ٌْنَا - َ لَْد بَعََث لَُكْم َطالُوَت َمِلًكا لَالُوا أَنَّى ٌَُكوُن لَهُ اْلُمْلُن َعلَ َونَْحُن أََحكُّ بِاْلُمْلِن ِمْنهُ َولَْم  }َولَاَل لَُهْم نَبٌُُِّهْم إِنَّ ّللاَّ

َ اْصطَ  ُ ٌُْإَت َسعَةً ِمَن اْلَماِل لَاَل إِنَّ ّللاَّ ُ ٌُْإتًِ ُمْلَكهُ َمْن ٌََشاُء َوّللاَّ ٌُْكْم َوَزاَدهُ بَْسَطةً فًِ اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َوّللاَّ فَاهُ َعلَ
 [.7َٕٗواِسٌع َعِلٌٌم{ ]البمرة : 

 نلحظ بؤن المرآن الكرٌم حٌنما ٌتحدث عن االصطفاء ٌمصد معنٌٌن وهما:  
 .(ٗ)الخلوص والصفاءأوال: 

 .(٘)والتفضٌل والتمدٌمثانٌا:  االختٌار 
فاهلل تبارن وتعالى هو الحكٌم الخبٌر، وهو أعلم حٌث ٌجعل رسالته، فبل ٌختار للنبوة إال أصلح الناس   

لها، وألٌمهم بها، والنبوة اصطفاء ال اكتساب، وال ٌمكن للعبد باالجتهاد فً الطاعة والترلً فً ممامات 
باء واصطفاء واختٌار من هللا تعالى، ولٌس معنى ذلن أن األنبٌاء لم العبودٌة أن ٌنال مرتبة النبوة، بل هً اجت

ٌكن فٌهم مزٌة عن ؼٌرهم، أو أنهم لم ٌكونوا أهبًل للنبوة، فإنهم أفضل الخلك! وإنما معناه أنهم لم ٌنالوا هذه 
من أطرافه، مٌزهم المرتبة باجتهادهم، وإنما نالوها بفضل هللا علٌهم، واجتبابه لهم فجمع هللا لؤلنبٌاء الفضل 

 .على خلمه من لبل النبوة، ثم زادهم فضبًل علٌهم بالنبوة، فبل ٌبلػ أحد منزلتهم
اِلِحٌَن{]البمرة:   [، أي:" وإن إبراهٌم فً الدار اآلخرة لمن ٖٓٔلوله تعالى: }َوإِنَّهُ فًِ اآلِخَرةِ لَِمَن الصَّ

 .(ٙ)الصالحٌن"

                                                           
 .9ٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٖٖٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٕ)
 .8ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر المراؼً: ٖ)
"واالصطفاء تناول صفو الشًء، (فاالصطفاء: من جذر ٌدل على الخلوص من كل شوب وٌجمع الراؼب بٌن االصطفاء واالختٌار بموله: ٗ)

 .(.79ٕ، والمفردات:)صفو(، والفروق فً اللؽة: 9ٕٕ/ٖكما أن اإلختٌار تناول خٌره". )انظر: معجم مماٌٌس اللؽة: )صفو(: 
 ؛ مادة )خٌر(. ٕٖٕ/ٔمادة )خٌر(، ومعجم مماٌٌس اللؽة  7ٕ٘/ٗمادة )خٌر(، ولسان العرب  ٕ٘ٙ/ٕالصحاح للجوهري: (٘)
 .9ٔ/ٖلطبري: ( تفسٌر اٙ)
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 .(ٔ)لال ابن أبً زمنٌن:" وهم أهل الجنة"  
 .(ٕ)لال السعدي: أي" الذٌن لهم أعلى الدرجات"  
 .(ٖ)لال الصابونً: أي: "من الممربٌن الذٌن لهم الدرجات العلى"  
 .(ٗ)لال المراؼً: أي: و"جعلناه فً اآلخرة من المشهود لهم بالخٌر والصبلح وإرشاد الناس للعمل بهذه الملة"  
 .(٘): "هو المإدي حموق هللا علٌه"لال الطبري: " و)الصالح( من بنً آدم   
 .(ٙ)لال الزجاج:" فَالصالُح فً اآلخرة الفابز"  
لال البٌضاوي:" حجة وبٌان لذلن، فإن من كان صفوة العباد فً الدنٌا مشهوداً له باالستمامة والصبلح ٌوم   

 .(7)بالجهل واإلعراض عن النظر"المٌامة، كان حمٌماً باالتباع له ال ٌرؼب عنه إال سفٌه، أو متسفه أذل نفسه 
لال أبو حٌان:أي" وفً اآلخرة من المشهود له باالستمامة فً الخٌر ، ومن كان بهذه الصفة فٌجب على كل   

 .(8)أحد أن ال ٌعدل عن ملته"
،  لال الثعلبً: "بٌانه لوله: خطابه عن ٌوسؾ (9)لال ابن عبّاس: "ٌعنً مع آبابه األنبٌاء فً الجنّة"  

اِلِحٌن{]ٌوسؾ:}تَ   .(ٓٔ)["َٔٓٔوفَّنًِ ُمْسِلماً َوأَْلِحْمنًِ بِالصَّ
وأخرج ابن أبً حاتم "عن ابن عباس: }وإنه فً اآلخرة لمن الصالحٌن{، لال: عمله ٌجزى به فً   

 .(ٔٔ)اآلخرة"
 ولال الحسن: "أي: من الذٌن ٌستوجبون على هللا الكرامةَ وحسَن الثواب، فلما كان خلوُص الثواب فً  

 .(ٕٔ)اآلخرة دون الدنٌا وصفه بما ٌنبا عن ذلن"
ولال الحسٌن بن الفضل: "فً اآلٌة تمدٌم وتؤخٌر تمدٌرها لمد اصطفٌناه فً الدنٌا واآلخرة بؤنّه لمن   

 .(ٗٔ)"(ٖٔ)الصالحٌن نظٌرها فً سورة النحل
 .(٘ٔ)لال أبو حٌان:" وهذا الذي ذهب إلٌه خطؤ ٌنزه كتاب هللا عنه"  
الصالح هو من صلحت المعاملة بٌنه وبٌن هللا وبٌن الناس على لدر اإلمكان، فتعلم ما أمر هللا بتعلمه للت: إن   

ِ اَل  وعمل به، ودعا إلٌه وصبر على طرٌك الحك، وهللا ٌتولى أمره، ولد لال هللا تعالى: }أاََل إِنَّ أَْوِلٌَاَء ّللاَّ
ٌِْهْم َواَل ُهْم ٌَْحَزنُوَن) َّمُوَن )( الَّ َٕٙخْوٌؾ َعلَ ( لَُهُم اْلبُْشَرٰى فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّْنٌَا َوفًِ اآْلِخَرةِ اَل ِٖٙذٌَن آَمنُوا َوَكانُوا ٌَت

ِلَن ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم ) ِ َذٰ  [.ٗٙ-ٕٙ(]ٌونس : ٗٙتَْبِدٌَل ِلَكِلَماِت ّللاَّ
اإلسبلم هم أهل الصبلح واإلصبلح، وال تحٌا األمم وال ترلى الشعوب إال بعظمابها، وعظماء أّمة   

الذٌن ٌحتسبون وجه هللا سبحانه فٌما ٌنالهم من العنت والمشمّة حٌن تؤدٌة واجبهم وتحمٌك رسالتهم، والذٌن 
                                                           

 . 79ٔ/ٔ( تفسٌر ابن أبً زمنٌن: ٔ)
 
 .ٙٙ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .8٘/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .8ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .9ٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٕٔٔ/ٔ( معانً المرآن: ٙ)
 .7ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 7)
 .ٖٖٗ/ٔ( البحر المحٌط: 8)
 .79ٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:9)
 .79ٕ/ٔتفسٌر الثعلبً:( ٓٔ)
 . 8ٖٕ/ٔ(:ص7ٖٕٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 
 .9ٖ٘/ٔ، والبحر المحٌط: ٖٖٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕٔ)
اِلِحٌَن{ ]النحل: ٖٔ) ٌْنَاهُ فًِ الدُّْنٌَا َحَسنَةً َوإِنَّهُ فًِ اآْلِخَرةِ لَِمَن الصَّ  [.ٕٕٔ( ٌمصد لوله تعالى: }َوآتَ
 .79ٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٗٔ)
 .ٖٖٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٘ٔ)
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ٌتركون فً الناس الذكر الحسن فً حٌاتهم وبعد مماتهم، هم البركة الحمٌمٌّة والذخٌرة التً ال تنضب، ٌعرؾ 
ى المرب منهم، وشتّان بٌن الجلٌس الصالح، وجلٌس السوء، فإذا كانت حاجة ذلن من لمس أثرهم، وحرص عل

األمم إلٌهم وتعلّمها بهم ال تُمّدر بثمن، فكٌؾ الحال إذا كان تنالُص أعداِدهم واختفاُء آثارهم هو علٌم من أعبلم 
ً  -ملسو هيلع هللا ىلص-الساعة وأشراطها؟ ذلن هو ما أخبر به رسول هللا  وتلمٌحاً فً ؼٌرما مناسبة ، وكان  صحابته تصرٌحا

ً  مرداس األسلمً من جملة إخباراته النبوٌّة ما جاء فً حدٌث "ٌذهب الصالحون  :رضً هللا عنه مرفوعا
وفً رواٌة: "ال ٌعبؤ هللا بهم هللا  ، (ٔ)األول فاألول، وتبمى ُحفالة، كحفالة الشعٌر والتمر، ال ٌبالٌهم هللا بالةً"

 .(ٕ)بهم شٌبا"
عنى "ُحفالة": ما ٌسمط من لشر الشعٌر عند الؽربلة، ومن التمر بعد األكل، ولد جاء فً رواٌة وم  

أخرى بلفظ "حثالة"، وهً بذات المعنى، وأما معنى "ال ٌبالٌهم هللا بالةً": ال ٌرفع لهم لدر وال ٌمٌم لهم 
 .ًِ (ٖ)وزنا

هو من أشراط الساعة، وأن ذهابهم  فهذا الحدٌث ٌشٌر صراحةً إلى أن موت الصالحٌن وتنالص أعدادهم
ٌكون شٌباً فشٌباً ولٌس مّرةً واحدة، كما أن فً الحدٌث السابك ترؼٌٌب فً االلتداء بالصالحٌن، والتحذٌر من 

 .مخالفة طرٌمهم، خشٌة أن ٌكون من خالفهم ممن ال ٌبالٌه هللا وال ٌعبؤ به، كما ذكر ذلن شّراح الحدٌث
أبً هرٌرة رضً هللا  أحمد، عن ومسند اإلمام ابن ماجة، ما جاء فً سننولرٌٌب من الحدٌث السابك   

لال: "لتنتمُونَّ كما ٌُنتمى التمر من أؼفاله، فلٌذهبن خٌاركم، ولٌبمٌن شراركم، فموتوا  -ملسو هيلع هللا ىلص-عنه، أن رسول هللا 
 .ومعنى )من أؼفاله(: أي مما الخٌر فٌه ، (ٗ)ان استطعتم"

لال: "إنكم فً زماٍن من ترن منكم ُعشر ما أمر به هلن، ثم ٌؤتً زماٌن  -ملسو هيلع هللا ىلص-عنه، أن النبً وعنه رضً هللا 
 .(٘)من عمل منهم بعُشر ما أمر به نجا"

إن الحدٌث السابك ٌُسِفر عن ذات الحمٌمة، وهو أن صبلح المجتمعات آخذٌ بالتنالص مع مرور   
اوت فً مستوى الصبلح بٌن األجٌال األولى فً اإلسبلم واألجٌال البلحمة الولت،كما ٌشٌر إلى النسبٌة والتف

على وجه العموم، ولد فُّسر الحدٌث بؤن العُشر المؤمور به إنما الممصود به: األمر بالمعروؾ والنهً عن 

                                                           
 (. ٖٗٗٙ( رواه البخاري)ٔ)
 (.ٙ٘ٔٗ( رواه البخاري مولوفا على مرداس األسلمً رضً هللا عنه راوي الحدٌث)ٕ)
(ٌمول ابن حجر: "والحثالة ما سمط من لشر الشعٌر، واألرز، والتمر، والرديء من كل شًء"، لال: "ووجدت لهذا الحدٌث شاهداً من ٖ)

امرأة عمر بلفظ "تذهبون الَخٌِّر فالَخٌِّر حتى ال ٌبمى منكم إال حثالة كحثالة التمر ٌنزو بعضهم على بعض نزو المعز". ]فتح رواٌة الفزارٌة 
 [.ٕٕ٘/ٔٔالباري: 
 [.ٕٕ٘/ٔٔومعنى "ال ٌبالٌهم هللا بالة"، أي ال ٌعبؤ بهم، وال ٌرفع لهم لدراً، وال ٌمٌم لهم وزناً". ]فتح الباري: 

 .ٌؤتً زمان ٌؽربل الناس فٌه ؼربلة، ٌبمى منهم حثالة لد َمِرجت عهودهم وأماناتهم، واختلفوا فكانوا هكذا" وشبن بٌن أصابعهوفً رواٌة: "
لالوا: ٌا رسول هللا، فما المخرج ؟ لال: "تؤخذون ما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، وتمبلون على أمر خاصتكم"، إذا كان لدٌن صحبة طٌبة 

[، ألن األكثرٌة لٌسوا 8٘٘ٗ، وصححه األلبانً صحٌح الجامع: ٖٗٗٗصٌن، "وتدعون أمر عامتكم" ]رواه أبو داود: أخوان فً هللا خا
 [.7ٓٗ9على الحك، الحدٌث رواه أحمد، ولال عنه أحمد شاكر: "إسناده صحٌح". ]مسند أحمد: 

ال، حتى ال ٌبمى إال الشًء السٌا من هذه الحثالة، ومرجت ٌؽربلون ؼربلة ٌذهب األخٌار، وٌبمى األشرار األراذل، كما ٌنمى الدلٌك بالؽرب
عهودهم، وأماناتهم اختلطت وفسدت، وال عندهم عهد وال أمانة، ٌنمضون العهود، وٌخونون األمانات، واختلط بعضهم ببعض، فهم فً أمر 

ن الفاجر، اختلطت األمور ال ٌعرؾ الصالح مرٌج، ال ٌعرفون المعروؾ وال ٌنكرون المنكر، وكذلن ال تعرؾ األمٌن من الخابن، والبر م
من الطالح، وهذا وال شن أنه ولع منه جزء كبٌر اآلن، فاآلن إذا أردت أن تمٌز إذا جاء رجل ٌخطب ابنتن أو أختن ال تعرؾ هذا صالح أو 

 .طالح، الناس اآلن صار فٌهم خلط كبٌر
شٌاء ال تعرؾ وهكذا، ونصحهم باإللبال على أمر خاصتهم ألن اإلنسان ٌعرؾ فتمٌٌز الجٌد ال ٌكاد ٌعرؾ، فالنفاق منتشر، وأشٌاء مخفٌة وأ

 .الناس الممربٌن منه الذي ٌعرؾ حالهم، وأنهم على الخٌر ٌلتزم بهم
، ولال الحاكم : " هذا حدٌث صحٌح 8ٔٗو 8ٓٗ/ ٗ، والحاكم  ٕ٘/ 9( ، والبخاري فً "التارٌخ الكبٌر" 8ٖٓٗأخرجه ابن ماجه ) (ٗ)

 . ولم ٌخرجاه " وألره الذهبًاإلسناد، 
  .(ٖٙٔ/7( ، وأبو نعٌم فً "الحلٌة" )ٙ٘ٔٔ( ، والطبرانً فً "المعجم الصؽٌر" )7ٕٕٙ(روى الترمذي )٘)

اد، ولٌس بثمة".  ًُّ :" َهذَا َحِدٌٌث منكر، رواه نعٌم ْبن َحمَّ ْحَمِن النََّسابِ  .(9ٖٙ/ ٕالعلل المتناهٌة" )"ولال أَبُو َعْبِد الرَّ
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تهاون فً المنكر، ففً الرعٌل األّول وفً فجر اإلسبلم كان الدٌن عزٌزاً، وفً أنصاره كثرةً، فبل ُعذر فً ال
هذه الشعٌرة العظٌمة، ولكن حٌن ٌضعؾ اإلسبلم، وتكثر الظلمة، وٌعم الفسك، وٌكثر الدجالون، وتمل أنصار 
الدٌن، وٌتوارى الحك فٌعذر المسلمون فٌما تركوه من األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر، لعدم المدرة، وهللا 

 .سبحانه وتعالى ال ٌكلؾ هللا نفسا إال وسعها
وفٌه: "ٌَدرس اإلسبلم كما ٌدرس وشً الثوب، حتى ال  ابن ماجة، عند حذٌفة بن الٌمان كذلن ولنا  

ٌُدرى ما صٌام وال صبلة، وال نسن وال صدلة، وٌبمى طوابؾ من الناس، الشٌخ الكبٌر والعجوز الكبٌرة، 
رضً هللا عنه: "ال تموم  أنس ، وحدٌث(ٔ)ٌمولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة ال إله إال هللا، فنحن نمولها"

 .(ٕ)الساعة حتى ال ٌمال فً األرض: هللا، هللا"
على أننا نإّكد أن هذه األحادٌث تتحّدث عن جانٍب إخبارّي ٌتعلّك بفترةٍ زمنٌّة طوٌلة تشمل أجٌبلً   

من النفوس أو  متتالٌة، فلٌس الممصود نفً الخٌرٌّة عن أمتنا أو أن تكون هذه األحادٌث سبباً فً تسّرب الٌؤس
مدعاةً للتخاذل، فكما بٌّنت السنة الخلل الحاصل فمد بٌّنت أسبابه، وبتجنّب األسباب ٌكون الصبلح، والعبُد إنما 

}لَْسَت  هو مكلٌّؾ بخاّصة نفسه أن ٌُصلحها ولٌس مسإوالً عن فساد ؼٌره ما دام لد أّدى ما علٌه، لال تعالى:
ٌِْطٍر{ ]الؽاشٌة  ٌِْهْم بُِمَص  [. وهللا تعالى أعلم.ٕٕ: َعلَ

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: أن الرشد فً اتباع ملة إبراهٌم؛ لموله تعالى: } إال من سفه نفسه {. - ٔ
ومنها: أن مخالفة هذه الملة سفه؛ مهما كان اإلنسان حكٌماً فً لوله فإنه ٌعتبر سفٌهاً إذا لم ٌلتزم بشرٌعة  -ٕ

 هللا.

                                                           
(. لال الحاكم صحٌح على شرط مسلم، ووافمه الذهبً.لال البوصٌري فً 7ٖٗ/ٗ(، والحاكم)9ٗٓٗرواه ابن ماجة)( ٔ)

)ٌدرس( من درس الرسم دروسا:  (.87وصححه األلبانً فً السلسلة الصحٌحة: برلم) (: اسناده صحٌح ورجاله ثمات.7ٕٗ/ٔالزوابد:)ق
 )وشى الثوب(: نمشه..إذا عفا وهلن

  ( (. عض الروٌات جاء فٌها : ) الَ تَمُوُم السَّاَعةُ َعلَى أََحٍد ٌَمُوُل : الَ إِلَهَ إاِلَّ ّللاَّ 8ٗٔمسلم:)( صحٌح ٕ)
( بل هً إحدى رواٌات مسلم كما نمله ٓٗ٘/ٗ( والحاكم )ٕٕٙ/٘ٔ( ، وابن حبان فً صحٌحه )8ٕٙ/ٖوهً رواٌة أحمد فً "المسند" )

(. فهذه الرواٌة تفسر الرواٌة األولى ، فٌكون المعنى : 78ٔ/ٕ. انظر النووي فً "شرح مسلم" ) الماضً عٌاض من رواٌة ابن أبً جعفر
 . ال تموم الساعة على الموحدٌن الذٌن ٌمولون : ال إله إال هللا

"وٌمال للرجل:  :للت: ومن أشراط الساعة ذهاب الصالحٌن وإرتفاع األسافل، فمد وجاء فً حدٌث حذٌفة رضً هللا عنه: لال ملسو هيلع هللا ىلص  
( 97ٗٙأخرجه البخاري فً الرلاق، باب: رفع األمانة )  ما أعمله! وما أظرفه! وما أجلده! وما فً للبه مثمال حبة خردل من إٌمان".)

 ( مختصرا(.ٖٗٔواللفظ له، ومسلم فً اإلٌمان )
مولون للرجل: ما أعمله! ما أحسن خلمه! وٌصفونه لال الشٌخ ٌوسؾ الوابل: "وهذا هو الوالع بٌن المسلمٌن فً هذا العصر، ٌ  

إال  بؤبلػ األوصاؾ الحسنة، وهو من أفسك الناس، وأللهم دٌناً وأمانة، ولد ٌكون عدواً للمسلمٌن، وٌعمل على هدم اإلسبلم. فبل حول وال لوة
 (.8ٕٔباهلل العلً العظٌم".) أشراط الساعة )ص

"إنها ستؤتً على الناس سنون خداعة، ٌصدق فٌها الكاذب وٌكذب فٌها الصادق،  سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه لال: لال ر 
ن فٌها األمٌن، وٌنطك فٌها الروٌبضة" "السفٌه ٌتكلّم فً أمر العامة".) أخرجه أحمد  لٌل: وما الروٌبضة؟ لال: وٌإتمن فٌها الخابن وٌخوَّ

(، لال البوصٌري: "هذا إسناد فٌه ممال؛ إسحاق بن بكر بن أبً ٖٙٓٗفً الفتن، باب: شدة الزمان )( واللفظ له، وابن ماجه 9ٕٔ/ٕ)
(، ٕٔ٘/ٗالفرات لال الذهبً فً الكاشؾ: مجهول، ولال السلٌمانً: منكر الحدٌث، وذكره ابن حبان فً الثمات"، والحدٌث صححه الحاكم )

 (.887ٔواأللبانً فً الصحٌحة )
"ولكن سؤحدثن عن أشراطها... وإذا كانت العراة الحفاة رإوس الناس فذان من أشراطها".)  الطوٌل لوله:وفً حدٌث جبرٌل   

 ( واللفظ له(. 9(، ومسلم فً اإلٌمان )ٓ٘أخرجه البخاري فً اإلٌمان، باب: سإال جبرٌل النبً ملسو هيلع هللا ىلص )
اء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رإساء الناس وأصحاب الثروة لال ابن رجب رحمه هللا: "فإنه إذا صار الحفاة العراة رع  

عاماً أو واألموال فإنه ٌفسد بذلن نظام الدٌن والدنٌا؛ فإنه إذا كان رإوس الناس من كان فمٌراً عاببلً فصار ملكاً على الناس سواًء كان ملكه 
ٌهم بما استولى علٌهم من المال، وإذا كان مع هذا جاهبلً جافٌاً فسد خاصاً فً بعض األشٌاء فإنه ال ٌكاد ٌعطً الناس حمولهم، بل ٌستؤثر عل

اس، بذلن الدٌن؛ ألنه ال ٌكون له همة فً إصبلح دٌن الناس وال تعلٌمهم، بل همته فً جباٌة المال وإكثاره، وال ٌبالً بما أفسد من دٌن الن
 (.ٔٗ/ٔوال بمن أضاع من أهل حاجاتهم".) جامع العلوم والحكم )
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، حٌث اصطفاه هللا، واختاره على العالمٌن؛ لموله تعالى: } -علٌه الصبلة والسبلم  -ومنها: فضٌلة إبراهٌم  -ٖ
 ولمد اصطفٌناه فً الدنٌا {.

 ومنها: إثبات اآلخرة؛ لموله تعالى: } وإنه فً اآلخرة {. -ٗ
ومنها: أن الصبلح وصؾ لؤلنبٌاء، ومن دونهم؛ فٌوصؾ النبً بؤنه صالح، وٌوصؾ متبع الرسول بؤنه  -٘

مرحباً باألخ »ٌحٌون الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لٌلة المعراج بمولهم:  -علٌهم الصبلة والسبلم  -؛ ولهذا كانت األنبٌاء صالح
 ؛ فوصفوه بالصبلح. (ٔ)«الصالح، والنبً الصالح

 ومنها: أن المخالفٌن للرسل سفهاء؛ لموله تعالى: } ومن ٌرؼب عن ملة إبراهٌم إال من سفه نفسه ، ولوله -ٙ
[ ، ولوله تعالى: }سٌمول السفهاء من الناس ما والهم عن ٖٔفً المنافمٌن: }أال إنهم هم السفهاء{ ]البمرة: 

هم فً  -وإن كانوا أذكٌاء، وعندهم علم بالصناعة، والسٌاسة  -[ ؛ فإنهم ٕٗٔلبلتهم التً كانوا علٌها{ ]البمرة: 
 الرسل فمط.الحمٌمة سفهاء؛ ألن العالل هو الذي ٌتبع ما جاءت به 

 المرآن
 [ٖٔٔ({ ]البمرة : ٖٔٔ}إِْذ لَاَل لَهُ َربُّهُ أَْسِلْم لَاَل أَْسلَْمُت ِلَرّبِ اْلعَالَِمٌَن )

 التفسٌر:
وسبب هذا االختٌار مسارعته لئلسبلم دون تردد، حٌن لال له ربه: أخلص نفسن هلل منماًدا له. فاستجاب 

 وتوحًٌدا ومحبة وإنابة. إبراهٌم ولال: أسلمت لرب العالمٌن إخبلًصا
إذ لال له ربه : أخلص لً العبادة ، واخضع لً  [، أي:"ٖٔٔلوله تعالى: }إِْذ لَاَل لَهُ َربُّهُ أَْسِلْم{]البمرة:  

 .(ٔ)بالطاعة"
 .(ٕ)ٌمول أخلص" لال مماتل: "  
 لال الزجاج:" معناه اصطفاه إِذ لال له ربه أسلم: أي فً 

 .(ٖ)ذلن الولت"
الثعلبً:" أي استمم على اإلسبلم أو اثبت علٌه ألنّه كان مسلما كموله تعالى فَاْعلَْم أَنَّهُ ال إِلهَ إاِلَّ لال  

ُ{]دمحم:  .(ٗ)[، أي أثبت على علمن"9ّٔللاَّ
 .(٘)أي : أمره هللا باإلخبلص له واالستسبلم واالنمٌاد" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)نفسن له" لال الصابونً:" أي استسلم ألمر ربن وأخلصْ  
لال المراؼً: أي: أخلص لً العبادة.. أي اصطفاه إذ دعاه إلى اإلسبلم بما أراه من اآلٌات ونصب له  

 .(7)من األدلة على وحدانٌته"
لال ابن عثٌمٌن:أي:" اذكر إذ لال له ربه؛ فٌكون أمراً للرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌنوه بهذه الحال التً كان  

 .(8) علٌها"إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
، ولال حدٌث صحٌح على شرط مسلم؛ وألره ٖٔٙ/ٕ، وأخرجه الحاكم فً مستدركه 89ٖ9، حدٌث رلم 8ٖٔ/ٕأخرجه أحمد ج (ٔ)

 (.ٖٖٗ/ٕٗالذهبً، ولال ابن عبد البر: وهذا حدٌث مدنً صحٌح )التمهٌد 
 .9ٕ/ٖ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .ٓٗٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن حٌان: ٕ)
 .ٕٔٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .79ٕ/ٔالثعلبً:( تفسٌر ٗ)
 .ٙٗٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .8٘/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .ٕٕٓ-9ٕٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 7)
 .7ٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:8)
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بموله : " أخلص  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الراؼب: "أي أخلص سرن فإنه موضع االطبلع ، وإلى ذلن أشار النبً  
َ (ٕ)، وبموله : " األعمال بالنٌات "(ٔ)ٌكفن الملٌل من العمل " ، ولوله تعالى : }َوَما أُِمُروا إاِلَّ ِلٌَْعبُُدوا ّللاَّ

ٌَن{]البٌّنة:ُمْخِلِص   .(ٖ)["ٌَ٘ن لَهُ الّدِ
لال ابن عطٌة:" وكان هذا المول من هللا حٌن ابتبله بالكوكب والممر والشمس. واإلسبلم هنا على أتم  

 .(ٗ)وجوهه"
 .(٘)لال أبو حٌان:" هذا من االلتفات ، إذ لو جرى على الكبلم السابك ، لكان : إذ للنا له أسلم"  
 :(ٙ))إْذ( نصب وفً عامله وجهان فً اآلٌة الكرٌمة موضع  

الوجه األول: أنه نصب باصطفٌناه، أي اصطفٌناه فً الولت الذي لال له ربه أسلم، وكان هذا المول من هللا 
تعالى حٌن ابتبله بالكوكب والممر والشمس، فكؤنه تعالى ذكر االصطفاء ثم عمبه بذكر سبب االصطفاء، فكؤنه 

لى وخضع لها وانماد علم تعالى من حاله أنه ال ٌتؽٌر على األولات وأنه مستمر لما أسلم نفسه لعبادة هللا تعا
على هذه الطرٌمة، وهو مع ذلن مطهر من كل الذنوب، فعند ذلن اختاره للرسالة واختصه بها ألنه تعالى ال 

، فإن لٌل لوله: ٌختار للرسالة إال من هذا حاله فً البدء والعالبة، فإسبلمه هلل تعالى وحسن إجابته منطوق به
}ولمد اصطفٌناه{ إخبار عن النفس ولوله: }إذ لال له ربه أسلم{ إخبار عن المؽاٌبة فكٌؾ ٌعمل أن ٌكون هذا 

 النظم واحدا؟ للنا: هذا من باب االلتفات الذي ذكرناه مرارا.
الذي ال ٌرؼب  الوجه الثانً: أنه نصب باضمار أذكر كؤنه لٌل: اذكر ذلن الولت لٌعلم أنه المصطفً الصالح

 عن ملة مثله.
 :(7) [، على ألوالٖٔٔولد اختلؾ فً معنى )اإلسبلم( فً لوله تعالى}إِْذ لَاَل لَهُ َربُّهُ أَْسِلْم{]البمرة:  

أحدها: أنه بمعنى: اإلستمامة والثبات، والمعنى: استِمْم على اإلسبلِم َواثْبُْت علٌِه؛ ألنه كان ُمْسِلماً كمولِه تعالى: 
ُ{]دمحم : }فَاعْ   .(8)[ أي اثْبْت على ِعْلِمنَ 9ٔلَْم أَنَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ ّللاَّ

 الثانً: أن )االسبلم( هنا اإلخبلص.
 .(9)لال ابن كثٌر: "أمره هللا  باإلخبلص له واالستسبلم واالنمٌاد، فؤجاب إلى ذلن شرًعا ولدًرا   
هلل فمال إبراهٌم }أسلمت لرب العالمٌن{، ٌعنً ولال السمرلندي: معنى لوله )أسلم( ٌعنً أخلص دٌنن   

 . (ٓٔ)أخلصت دٌنً لرب العالمٌن"
ًُّ : "َمْعنَاهُ : أْخِلْص دٌنن هللِ بالتوحٌد"    .(ٕٔ). وروي مثله عن ابن كٌسان(ٔٔ)لال الكلب

 الثالث: أن المراد بـ)اإلسبلِم(: تسلٌُم األمور إلى هللا تعالى واالنمٌاُد له من ؼٌِر امتناعٍ وِعْصٌَاٍن. 
ٌِْه"   ْض أْمَرَن إلَ  .(ٖٔ)ولال عطاُء : "َسلِّْم نَْفَسَن إلَى هللاِ َوفَّوِ

                                                           
 ( حدٌث ضعٌؾ.ٕٗ٘٘، وكنز العمال)7٘ٔ-7ٗٔ/9:ص(، 8ٖ٘ٙ( أخرجه البٌهمً فً الشعب)ٔ)
(، 7ٗٙٔ(، والترمً)ٕٕٔٓ(، وأبو داود)9ٓ7ٔ(، ومسلم)89ٙٙ)(، 7ٓٓ٘(، )898ٖ(، )9ٕٕ٘(، )ٗ٘(، )ٔ( أخرجه البخاري)ٕ)

(، والحمٌدي فً 7ٖ(، والطٌالسً)ٕٙ/ٔ(، وابن مبارن فً الزهد والرلابك)7ٕٕٗ(، وابن ماجة)79ٖٗ(، )7ٖٖٗ(، )7٘والنسابً)
 (.7ٕ٘(، والبزاز كما فً البحر الزخار)8ٙٔ،ٖٓٓٓ(، وأحمد فً المسند)8ٕمسنده)

 .8ٖٔ/ٔفهانً: ( تفسٌر الراؼب األصٖ)
 .ٖٕٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .ٖٖٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٘)
 .ٖٗٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٕٙ/ٗ(انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
 .ٙٗٗ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٕٕٓ/ٔ، و تفسٌر المراؼً: 87/ٔ(انظر: تفسٌر الطبرانً: 7)
 .ٕٕٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 8)
 .ٙٗٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 9)
 .ٕٔٔ/ٔتفسٌر بحر العلوم: ( ٓٔ)
 .79ٕ/ٔ، وانظر: تفسٌر الثعلبً:87/ٔ( تفسٌر الطبرانً: ٔٔ)
 .79ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
 .79ٕ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً:87/ٔ( تفسٌر الطبرانً: ٖٔ)
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 .(ٔ)لال السمرلندي: "وٌمال معناه فوض أمرن إلى هللا فمال فوضت أمري إلى هللا  
 .(ٕ)لرابع: ولٌل معناه: "اْخَضْع واخَشْع"ا

الخامس: ولٌل : معناه: اعمل بالجوارح، ألن اإلٌمان هو صفة الملب، واإلسبلم هو صفة الجوارح، فلما كان 
 .(ٖ)مإمناً بملبه كلفه بعد عمل الجوارح. لاله الرازي

 والظاهر. وهللا تعالى أعلم. للت: إن كلمة )االسبلم( تشمل جمٌع األلوال السابمة، أي إسبلم الباطن  
 :(ٗ) واختلفوا متى لٌل له )أسلم( على لولٌن  

أحدهما: أنه لٌل له ذلن لبل النبّوة، ولبل البلوغ، وذلن عند استدالله بالكوكب والممر والشمس، واطبلعه على 
فلما عرؾ ربه،  أمارات الحدوث فٌها، وإحاطته بافتمارها إلى مدبر ٌخالفها فً الجسمٌة، وأمارات الحدوث،

 لال تعالى له )أسلم(. وهذا لول األكثرٌن.
الثانً: ولٌل: كان بعد النبّوة، فتإول األمر باإلسبلم على أنه أمر بالثبات والدٌمومة، إذ هو متحل به ولت 

 األمر، وٌكون اإلسبلم هنا على بابه، والمعنى : على شرٌعة اإلسبلم.
[، "أي لال ]إبراهٌم[: أخلصت دٌنى ّلِّل الذي فطر ٖٔٔاْلعالَِمٌَن{]البمرة: لوله تعالى:}لاَل أَْسلَْمُت ِلَربِّ   

 .(٘)الخلك جمٌعا"
 .(ٙ)لال مماتل:" ٌعنً أخلصت لرب العالمٌن"  
لال إبراهٌم مجٌبا لربه : خضعت بالطاعة ، وأخلصت العبادة ، لمالن جمٌع  لال الطبري:أي"  

   .(7)الخبلبك ومدبرها دون ؼٌره"
ًَ ِللَِّذي فََطَر السََّماَواِت َواأْلَْرَض َحنٌِفًا َوَما أَنَا ِمَن لال    ْهُت َوْجِه المراؼً: "ونحو هذا لوله : }إِنًِّ َوجَّ

[، ولد نشؤ إبراهٌم فً لوم عبدة أصنام وكواكب، فؤنار ّللّا بصٌرته، وألهمه الحك 79اْلُمْشِرِكٌَن{ ]األنعام : 
واحدا ٌدبره وٌتصرؾ فً شبونه وإلٌه مصٌره، وحاّج لومه فً ذلن وبهرهم  والصواب، فؤدرن أن للعالم ربّا

ِ َولَْد َهداِن َوال أَخاُؾ ما تُْشِرُكوَن بِِه{]األنعام: ونًِّ فًِ ّللاَّ [ إلى آخر اآلٌات التً جاءت 8ٓبحجته فمال : }أَتُحاجُّ
 .(8)فً سورة األنعام"

 الفوابد
)علٌه السبلم(، حٌث لم ٌتواَن، ولم ٌستكبر؛ فباَدر بموله: }أسلمت لرب من فوابد اآلٌة: فضٌلة إبراهٌم  -ٔ

 العالمٌن{ حٌن لال له ربه عّز وجّل: }أسلم{ ولم ٌستكبر؛ بل ألر؛ ألنه مربوب لرب العالمٌن.
 ومنها: إثبات ربوبٌة هللا سبحانه وتعالى العامة لكل أحد؛ لموله تعالى: }لرب العالمٌن{. -ٕ
 ، حٌث إنهم َعلَم على خالمهم.«عالمٌن»رة إلى أن الخلك من آٌات هللا؛ ألنهم ُسّموا ومنها: اإلشا -ٖ
ومنها: المناسبة بٌن لوله تعالى: )أسلمت(، و)رب(؛ كؤن هذا علة لموله تعالى: )أسلمت(؛ فإن الرب هو  -ٗ

صنام، وبٌّن علة ذلن بؤنهم ال الذي ٌستحك أن ٌُْسلَم له؛ الرب: الخالك؛ ولهذا أنكر هللا سبحانه وتعالى عبادة األ
ً وهم ٌخلمون * أموات ؼٌر أحٌاء وما  ٌخلمون؛ لال تعالى: }والذٌن ٌدعون من دون هللا ال ٌخلمون شٌبا

 [ ؛ فتبٌن بهذا مناسبة ذكر اإلسبلم ممروناً بالربوبٌة.ٕٔ، ٌٕٓشعرون أٌان ٌبعثون{ ]النحل: 
 ومن الفوابد الفرق بٌن اإلسبلم واإلٌمان: -٘

 فاإلسبلم فً اللؽة: االنمٌاد والخضوع. واإلٌمان فً اللؽة: التصدٌك واإللرار.
                                                           

 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر بحر العلوم: ٔ)
 .79ٕ/ٔ، وانظر:تفسٌر الثعلبً:87/ٔ( تفسٌر الطبرانً: ٕ)
 .ٕٙ/ٗ: ( مفاتٌح الؽٌبٖ)
 .7ٙ٘-ٙٙ٘/ٔ( انظر: تفسٌر بحر المحٌط: ٗ)
 .ٕٕٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .ٓٗٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن حٌان: ٙ)
 .9ٕ/ٖ( تفسٌر الطبري: 7)
 .ٕٕٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 8)
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 وأما فً الشرع: فلكل منهما إطبللان: بؤن ٌذكر أحدهما ؼٌر ممترن باآلخر، أو ٌطلك ممترناً باآلخر. 
، واإلٌمان: ففً حال عدم الترانهما: فاإلسبلم: الدٌن كله، أصوله وفروعه من االعتمادات واأللوال واألفعال

 لول واعتماد وعمل. 
 فكبل التعرٌفٌن ٌفٌد الدٌن كله، فٌدخل أحدهما فً اآلخر.  

لال ابن رجب:"فلوال أن اإلسبلم المطلك ٌدخل فٌه اإلٌمان والتصدٌك باألصول الخمسة، لم ٌصر من 
ً اإلسبلم بهذه الكلمة: لال: أنا مسلم مإمنا بمجرد هذا المول، ولد أخبر هللا تعالى عن ملكة سبؤ أنها دخلت ف

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]النمل :  ٌَْماَن ّلِِلَّ علٌه -[، وأخبر عن ٌوسؾ ٗٗ}لَالَْت َرّبِ إِنًِّ َظلَْمُت نَْفِسً َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَ
أنه دعا بالموت على اإلسبلم. وهذا كله ٌدل على أن اإلسبلم المطلك ٌدخل فٌه ما ٌدخل فً اإلٌمان  -السبلم

: ٌا عدي، أسلم تسلم، -ملسو هيلع هللا ىلص–التصدٌك. وفً سنن ابن ماجه عن عدي بن حاتم؛ لال: لال لً رسول هللا  من
للت: وما اإلسبلم؟ لال: )تشهد أن ال إله إال هللا وتشهد أنً رسول هللا، وتإمن باأللدار كلها خٌرها وشرها، 

إلسبلم. ثم إن الشهادتٌن من خصال اإلسبلم بؽٌر نزاع، وحلوها ومرها(. فهذا نص فً أن اإلٌمان بالمدر من ا
ولٌس المراد اإلتٌان بلفظهما دون التصدٌك بهما، فعلم أن التصدٌك بهما داخل فً اإلسبلم، ولد فسر اإلسبلم 

ْسبَلُم{ ]آل عمران :  ِ اإْلِ ٌَن ِعْنَد ّللاَّ بفة من السلؾ، [، بالتوحٌد والتصدٌك طا9ٔالمذكور فً لوله تعالى: }إِنَّ الّدِ
 .(ٔ)منهم دمحم بن جعفر بن الزبٌر"

ولال الشنمٌطً رحمه هللا: "فإن اإلٌمان ٌطلك تارة على جمٌع ما ٌطلك علٌه اإلسبلم من االعتماد  
والعمل، كما ثبت فً الصحٌح فً حدٌث وفد عبد المٌس، واألحادٌث بمثل ذلن كثٌرة جدا...فاإلٌمان الشرعً 

 . (ٕ)التام معناهما واحد"التام واإلسبلم الشرعً 
 وأما حال الترانهما: فإن أهل السنة والحدٌث مختلفون فً ذلن على لولٌن:  

المول األول: إنهما شًء واحد، وممن لال به:  دمحم بن نصر المروزي، وابن عبد البر، ولد روي هذا المول  .ٔ
، وذهب (7)، وابن مندة(ٙ)طالب المكً، وأبو (٘)، وابن حبان البستً(ٗ)ونسب للبخاري (ٖ)عن سفٌان الثوري

، ونسبه المروزي للجمهور األعظم من أهل السنة والجماعة وأصحاب (9)،والبٌهمً(8)إلٌه ابن حزم
 . (ٕٔ)إلى عامة أهل الفمه والنظر والمتبعٌن للسلؾ واألثر (ٔٔ)ونسبه ابن عبد البر

الصحابة والتابعٌن، منهم: ابن عباس والحسن وابن والمول الثانً: التفرٌك بٌنهما: ولال به جماعة من  .ٕ
منهم: لتادة، وداود بن أبً هند، وأبو جعفر البالر، والزهري،  (ٔ)، ونمل عن كثٌر من السلؾ(ٖٔ)سٌرٌن

                                                           
 (.ٖٔٔ( جامع العلوم والحكم ص )ٔ)
 (. 97ٕ/7( أضواء البٌان )ٕ)
 ( من رواٌة أٌوب بن سوٌد الرملً عنه، وأٌوب فٌه ضعؾ، كذا لال ابن رجب فً شرحه لكتاب اإلٌمان من الصحٌح. ٖ)
 ( وهذه النسبة تحتاج إلى مزٌد تؤمل وممن نسب له ذلن ابن رجب وابن حجر فً شرحٌهما للصحٌح.   ٗ)
ر الدال على أن اإلٌمان واإلسبلم اسمان بمعنى واحد(، ورد على ( : )ذكر الخب7ٖ٘/ٔ( فإنه ذكر فً تبوٌبات صحٌحه كما فً اإلحسان )٘)

 (.8ٖٓ/ٔمن ٌرى التفرٌك بموله: )ذكر خبٍر أوهم عالماً من الناس أن اإلسبلم واإلٌمان بٌنهما فُرلان( كما فً اإلحسان )
)ذكر اتصال اإلٌمان باإلسبلم فً المعنى وإن كان كبلمه له محمل، فً: الفصل الخامس والثبلثون:  -نوعا ما–( فمد ذكر ما ٌإٌد هذا ٙ)

 (. ٕٙٔ/ٕوالحكم وافترالهما فً التفصٌل واالسم(. انظر: لوت الملوب )
(: )ذكر األخبار الدالة والبٌان الواضح ٕٖٔ/ٔ( حٌث عمد باباً لبٌان أخبار من فرق بٌن اإلٌمان واإلسبلم، ثم عمد باباً فً كتابه اإلٌمان )7)

 واإلسبلم اسمان لمعنى واحد.. الخ(.  من الكتاب أن اإلٌمان
 (. 9ٕٙ/ٖ، الفصل )9ٖ٘( انظر: الدرة فٌما ٌجب اعتماده ص 8)
 .ٖٕٓ( انظر: االعتماد للبٌهمً ص 9)
 (. 9ٕ٘/ٕ( انظر: تعظٌم لدر الصبلة )ٓٔ)
 (.ٕٓ٘/9( انظر: التمهٌد )ٔٔ)
بٌنهما ؼٌر جٌد بل لد لٌل إن السلؾ لم ٌرو عنهم ؼٌر التفرٌك" ( لال ابن رجب: فحكاٌة ابن نصر وابن عبد البر عن األكثرٌة التسوٌة ٕٔ)

 (.7ٓٔ/ٔ( وجامع العلوم )ٖٓٔ/ٔانظر: فتح الباري )
 (. ٖٔٔ/ٔ( انظر: اإلٌمان البن منده )ٖٔ)
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والنخعً، وحماد بن زٌد، وابن مهدي، وشرٌن، وابن أبً ذبب، وأحمد بن حنبل، وأبو خٌثمة، وٌحٌى بن 
 . (ٕ)، وؼٌرهم، من األبمة على اختبلؾ بٌنهم فً صفة التفرٌك بٌنهمامعٌن، وأبو بكر بن السمعانً

.  (ٖ)ولد نصر هذا المول الخبلل وابن بطة والخطابً والبللكابً وأبو ٌعلى والبؽوي وأبو الماسم التٌمً
ان ففسر اإلسبلم لما سبل عن اإلسبلم واإلٌم -ملسو هيلع هللا ىلص–لال شٌخ اإلسبلم: "التحمٌك ابتداء هو ما بٌنه النبً 

باألعمال الظاهرة، واإلٌمان: باإلٌمان باألصول الخمسة فلٌس لنا إذا جمعنا بٌن اإلسبلم واإلٌمان أن نجٌب 
. ولال ابن رجب :"والتحمٌك فً الفرق بٌنهما: أن اإلٌمان هو تصدٌك الملب، (ٗ)"-ملسو هيلع هللا ىلص–بؽٌر ما أجاب به النبً 

واإلسبلم: هو استسبلم العبد هلل، وخضوعه، وانمٌاده له، وذلن ٌكون بالعمل، وهو الدٌن، وإلراره، ومعرفته، 
 . (٘)كما سمى هللا فً كتابه اإلسبلم دٌنا"

وأما ألوال المخالفٌن فً التفرٌك بٌن اإلسبلم واإلٌمان، فمد أجمل شٌخ اإلسبلم ألوال المخالفٌن فً  
 نا لولٌن متطرفٌن: هذه المسؤلة بموله: "والممصود هنا: أن ه

 لول من ٌمول: اإلسبلم مجرد الكلمة واألعمال الظاهرة لٌست داخلة فً مسمى اإلسبلم.  -

 ولول من ٌمول: مسمى اإلسبلم واإلٌمان واحد. -
وكبلهما لول ضعٌؾ مخالؾ لحدٌث جبرٌل وسابر أحادٌث النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ولهذا لما نصر دمحم بن نصر  

 . (ٙ)الثانً: لم ٌكن معه حجة على صحته؛ ولكن احتج بما ٌبطل به المول األول"المروزي المول 
 فاألول: لول المرجبة:

لال شٌخ اإلسبلم: "فالمعروؾ من كبلم المرجبة الفرق بٌن لفظ الدٌن واإلٌمان، والفرق بٌن اإلسبلم    
. ولال تعلٌماً على (7)رض ونفل"واإلٌمان، وٌمولون: اإلسبلم بعضه إٌمان، وبعضه أعمال، واألعمال منها ف

لول معمل بن عبد هللا العبسً عن المرجبة: )ولالوا: إن الصبلة والزكاة لٌستا من الدٌن(: "للت: لوله عن 
المرجبة: إنهم ٌمولون إن الصبلة والزكاة لٌستا من الدٌن، لد ٌكون لول بعضهم، فإنهم كلهم ٌمولون لٌستا من 

حكً عن بعضهم أنه ٌمول: لٌستا من الدٌن، وال نفرق بٌن اإلٌمان والدٌن، ومنهم  اإلٌمان، وأما من الدٌن، فمد
من ٌمول: بل هما من الدٌن، وٌفرق بٌن اسم اإلٌمان واسم الدٌن، وهذا هو المعروؾ من ألوالهم التً ٌمولونها 

: لٌست من عن أنفسهم، ولم أر أنا فً كتاب أحد منهم أنه لال: األعمال لٌست من الدٌن، بل ٌمولون
 .(8)اإلٌمان"

والممصود أن مبنى لول المرجبة فً التؽاٌر بٌن اإلسبلم واإلٌمان مبناه على أن اإلسبلم هو الدٌن، 
واإلٌمان واألعمال من الدٌن، ولٌست هً الدٌن؛ فإن اإلٌمان ال ٌتجزئ، فلما كان التجزإ فً األعمال ظاهر 

 رة لئلٌمان.دل على أنها لٌست منه، وإنما هً من الدٌن وثم
 :(9)والثانً: لول الخوارج والمعتزلة والرافضة

ومبنى لولهم فً الترادؾ هو التزامهم بعدم تجزئ اإلسبلم واإلٌمان فإذا زال بعضه زال كله؛ ولذلن   
 كفروا بالكبٌرة. 

                                                                                                                                                                                             
ى هذا الذي لاله ( ولد ذكر شٌخ اإلسبلم أنه ال ٌعرؾ عن أحد من السلؾ وال من المتمدمٌن خبلفه، ثم لال: "ولهذا كان عامة أهل السنة علٔ)

 (. 9ٖ٘/7هإالء" مجموع الفتاوى )
 (.7ٓٔ(  انظر: جامع العلوم والحكم ص )ٕ)
(، شرح أصول اعتماد أهل السنة والجماعة ٖ٘ٔ/ٗ، معالم السنن )99ٔ(، اإلبانه الصؽرى ص 8ٕٗ-79ٗ/ٔ( انظر: السنة للخبلل )ٖ)
 (. ٙٓٗ/ٔ(، الحجة فً بٌان المحجة )ٓٔ/ٔ، شرح السنة للبؽوي )ٕٖٔ(، اإلٌمان ألبً ٌعلى ص 89ٕ/ٕ)
 (.9ٕ٘/7( مجموع الفتاوى )ٗ)
 (.8ٓٔ( جامع العلوم والحكم ص )٘)
 (.7ٖ٘/7( مجموع الفتاوى )ٙ)
 (.8ٖٓ/7( مجموع الفتاوى )7)
 (.7ٕٓ/7( مجموع الفتاوى )8)
 (.ٕٕٗ/7، وانظر: مجموع الفتاوى )ٖٔٙ( ذكره عنهم المروزي كما فً تعظٌم لدر الصبلة ص 9)
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ق فً وخشٌة التباس لول المرجبة بمول السلؾ فً هذه المسؤلة فإنه لد ٌُظن أن لولهم واحد؛ بسبب االتفا
ظاهر المول دون مضمونه لال شٌخ اإلسبلم: "لد ٌظن من ال ٌعرؾ حمٌمة األمر أن هذا هو لول السلؾ الذي 
دل علٌه الكتاب والسنة: من أن كل مإمن مسلم ولٌس كل مسلم مإمناً، وبٌنهما من التباٌن أعظم مما بٌن لول 

فً اإلٌمان واإلسبلم ألرب من لول الجهمٌة  السلؾ ولول المعتزلة فً اإلٌمان واإلسبلم؛ فإن لول المعتزلة
 بكثٌر، ولكن لولهم فً تخلٌد أهل المبلة أبعد عن لول السلؾ من لول الجهمٌة. 

فالمتؤخرون الذٌن نصروا لول جهم فً مسؤلة اإلٌمان ٌظهرون لول السلؾ فً هذا وفً االستثناء  
لن. وذلن كله موافك للسلؾ فً مجرد اللفظ وإال وفً انتفاء اإلٌمان الذي فً الملب حٌث نفاه المرآن ونحو ذ

 . (ٔ)فمولهم فً ؼاٌة المباٌنة لمول السلؾ؛ لٌس فً األلوال أبعد عن السلؾ منه
فً اسم اإلٌمان واإلسبلم ألرب إلى لول السلؾ من لول  (ٕ)ولول المعتزلة والخوارج والكرامٌة 

ٌة وإن كانوا فً لولهم: بؤن الفساق ال ٌخلدون ألرب الجهمٌة... فهم ألرب فً االسم وأبعد فً الحكم؛ والجهم
فً الحكم إلى السلؾ فمولهم فً مسمى اإلسبلم واإلٌمان وحمٌمتهما أبعد من كل لول عن الكتاب والسنة، وفٌه 

 .(ٖ)من منالضة العمل والشرع واللؽة ما ال ٌوجد مثله لؽٌرهم"
وعلى هذا صار الخبلؾ فً مسؤلة التفاضل بٌن اإلٌمان واإلسبلم؟ لال شٌخ اإلسبلم: "ولهذا صار الناس 

 فً اإلٌمان واإلسبلم على ثبلثة ألوال: 

 فالمرجبة ٌمولون: اإلسبلم أفضل، فإنه ٌدخل فٌه اإلٌمان. -

أهل الحدٌث والسنة، وآخرون ٌمولون: اإلٌمان واإلسبلم سواء، وهم المعتزلة والخوارج، وطابفة من  -
 وحكاه دمحم بن نصر عن جمهورهم، ولٌس كذلن.

والمول الثالث: أن اإلٌمان أكمل وأفضل، وهذا هو الذي دل علٌه الكتاب والسنة فً ؼٌر موضع،  -
 .(ٗ)وهو المؤثور عن الصحابة والتابعٌن لهم بإحسان"

ن المسابل، وكل ذلن مبناه على وبهذا ٌتضح صحة لول أهل السنة والجماعة فً هذه المسؤلة وؼٌرها م
النصوص الشرعٌة وعلى عدم التمدم بٌن ٌدي هللا ورسوله، فكان الحك بفضل هللا حلٌفهم، وتحري الصواب 

 بؽٌتهم. وهللا ولً التوفٌك.
 المرآن

ٌَن  َ اْصَطفَى لَُكُم الّدِ ًه إِنه َّللاه ({ ٕٖٔفَََل تَُموتُنه إَِّله َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن )}َوَوصهى بَِها إِْبَراِهٌُم بَنٌِِه َوٌَْعمُوُب ٌَا بَنِ
 [ٕٖٔ]البمرة : 

 التفسٌر:
ٌْن: ٌا أبناءنا إن هللا اختار لكم هذا الدٌن وهو  -وحثَّ إبراهٌُم وٌعموُب أبناءهما على الثبات على اإلسبلم لابلَ

 تكم، وال ٌؤتكم الموت إال وأنتم علٌه.فبل تفارلوه أٌام حٌا -دٌن اإلسبلم الذي جاء به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
 ( وهذا التمرٌر من شٌخ اإلسبلم ٌفٌد فابدتٌن: ٔ)

نة األولى: أن صحة المول لٌست متولفة على الموافمة فً الظاهر لمول أهل السنة، وإنما العبرة فً حمٌمة المول. فمشابهة الوعٌدٌة أهل الس
ان وٌرى تحمك إٌمان من انتفت عنه األعمال فً صورة تعرٌفهم لئلٌمان ال عبرة بها، وهكذا لول من ٌوافك أهل السنة فً تعرٌؾ اإلٌم

 بالكلٌة، فهذه موافمة فً الظاهر ال فً حمٌمة المول، فبل عبرة بها أٌضاً.
الثانٌة: أن اإلمام المروزي ومن تبعه إنما الخبلؾ معهم فً العبارات والتوجٌهات للنصوص الواردة فً ذلن، واالتفاق حاصل فً حمٌمة 

 المعنى والحكم المترتب علٌه، ولذلن كان الخبلؾ ٌسٌراً. 
ه بالنسبة ألصلهم فً اإلٌمان، ومولؾ الكرامٌة فً ( معلوم أن الكرامٌة من المرجبة، ولول المرجبة بالتفرٌك بٌن اإلسبلم واإلٌمان أوجٕ)

 هذه المسؤلة ٌحتاج إلى مزٌد تؤمل، وهللا أعلم.  
 (.9٘ٔ-8٘ٔ/7( مجموع الفتاوى )ٖ)
 (.ٗٔٗ/7( مجموع الفتاوى )ٗ)
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[، "أي وّصى الخلٌل أبناءه باتباع ملته ٕٖٔلوله تعالى:}َوَوصَّى بَِها إِْبَراِهٌُم بَنٌِِه َوٌَْعمُوُب{]البمرة:  
 .(ٔ)وكذلن ٌعموب أوصى بملة إِبراهٌم"

 . (ٕ)لال ابن عباس:" وصاهم باإلسبلم. وصٌة هللا دٌن هللا" 
. وروي (ٖ)ٌعنً باإلسبلم وصٌة هللا دٌن هللا" -أٌضا:" وصى ٌعموب بنٌه بمثل ذلنوعن ابن عباس  

 عن الحسن ولتادة نحو ذلن.
لال مماتل:" ٌعنً باإلخبلص إبراهٌم بنٌه األربعة إسماعٌل وإسحاق ومدٌن ومداٌن ثم وصى بها   

  .(ٗ)ٌعموب بنٌه ٌوسؾ وإخوته اثنً عشر ذكرا بنٌه وٌعموب"
الذي أمر به -وهو لوله: أسلمت لرب العالمٌن وهً)اإلسبلم(-"أي: ووصى بهذه الكلمة لال الطبري:  

بذلن وأمرهم  (٘)نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص، وهو إخبلص العبادة والتوحٌد هلل، وخضوع الملب والجوارح له، فعهد ابراهٌم بنٌه
 .(ٙ)به"
عشر وهم: روفٌل أكبر ولده، وشمعون لال الثعلبً: أي:" ووصى بها أٌضا، وٌعموب: بنٌه األثنً  

 .(7)والوي وهودا وفرٌالون وسجر ودان ومفتالً وجاد واشرب وٌوسؾ وابن ٌافٌن"
لال أبو السعود: لوله تعالى}ووصى بَِها إبراهٌم بَنٌِِه{: شروعٌ فً بٌان تكمٌِله علٌه السبلم لؽٌره إثَر  

لته علٌه السبلم والتوصٌةُ التمدُم إلى الؽٌر بما فٌه خٌٌر بٌاِن كماله فً نفسه وفٌه توكٌٌد لوجوب الرؼبة فً مِ 
 .(8)وصبلح للمسلمٌن من فعٍل أو لوٍل"

لال الراؼب:" الوصٌة : التمدم إلى الؽٌر بما ٌعمل به ممترناً بوعظ واشتماله من وصاه أي وصله ،   
 .(9)ومضاده لصاه أي فصله"

 :(ٓٔ)[، على ألوالٕٖٔتعالى:}َوَوصَّى بَِها{]البمرة: واختلؾ فً عود الضمٌر المتصل)الهاء( فً لوله  
ٌْنَاهُ فًِ  أحدهما:أنه عابد إلى)الملة( فً لوله تعالى }َوَمْن ٌَْرَؼُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِهٌَم إاِلَّ َمْن َسِفهَ نَْفَسهُ َولَمَِد اْصَطفَ

اِلِحٌَن{ ]البمرة ْنٌَا َوإِنَّهُ فًِ اآْلِخَرةِ لَِمَن الصَّ [، ولوله )َوصَّى بَِها(، أي: وصى بهذه الملة وهً ٖٓٔ:  الدُّ
 اإلسبلم هلل.

الثانً: ولٌل أنه ٌعود إلى )الكلمة( وهً لوله:}أَْسلَْمُت ِلَرّبِ اْلعَالَِمٌَن{، لحرصهم علٌها ومحبتهم لها حافظوا 
عالى : }َوَجعَلََها َكِلَمةً علٌها إلى حٌن الوفاة ووصوا أبناءهم بها من بعدهم؛ "ونحوه رجوع الضمٌر فً لوله ت

ا تَْعبُُدوَن) 8ٕبَالٌَِةً فًِ َعِمبِِه{ ] الزخرؾ :  إاِلَّ  (ٕٙ[، إلى لوله: }َوإِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم أِلَبٌِِه َولَْوِمِه إِنَّنًِ بََراٌء ِممَّ

                                                           
 .8٘/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .9ٖٕ/ٔ(:ص7ٕ٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .9ٖٕ/ٔ(:ص7ٕٙٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٓٗٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: ( ٗ)
(بنٌه : بنو إبراهٌم ، إسماعٌل وأمه هاجر المبطٌة ، وإسحاق وأمه سارة ، ومدٌن : ومدٌان ، ونمشان ، وزمزان ، ونشك ، ونمش سورج ٘)

ت ٌمطن الكنعانٌة . ، ذكرهم الشرٌؾ النسابة أبو البركات دمحم بن علً بن معمر الحسٌنً الجوانً وؼٌره ، وأم هإالء الستة لطورا بن
 (.7ٓ٘/ٔهإالء الثمانٌة ولده لصلبه ، والعمب البالً فٌهم اثنان إسماعٌل وإسحاق ال ؼٌر .)تفسٌر البحر المحٌط: 

 .9ٗ-9ٖ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
نة خاله " لٌا " ابنة " لٌان اب -وهو إسرابٌل  -دمحم بن إسحاق لال:" نكح ٌَعموب بن إسحاق . وأخرج الطبري عن 8ٕٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:7)

بن توبٌل بن إلٌاس " ،  فولدت له " روبٌل بن ٌعموب " ، وكان أكبر ولده ، و " شمعون بن ٌعموب " ، و " الوي بن ٌعموب " و " ٌهوذا 
" . فخلؾ ٌعموب على بن ٌعموب " و " رٌالون بن ٌعموب " ، و " ٌشجر بن ٌعموب " ،  و " دٌنة بنت ٌعموب " ، ثم توفٌت " لٌا بنت لٌان 

ٌتٌن له  -وهو بالعربٌة أسد  -أختها " راحٌل بنت لٌان بن توبٌل بن إلٌاس "  فولدت له " ٌوسؾ بن ٌعموب " و " بنٌامٌن "  وولد له من ُسّرِ
َجاد بن ٌعموب " ، و "  : اسم إحداهما " زلفة " ، واسم األخرى " بلهٌة " ،  أربعة نفر : " دان بن ٌعموب " ، و " نَفثالً بن ٌعموب " و "

مول إشرب بن ٌعموب "  فكان بنو ٌعموب اثنً عشَر رجبل نشر هللا منهم اثنَى عشر سبًطا ، ال ٌُحصى عدَدهم وال ٌعلم أنسابَهم إال هللا ، ٌ
ًْ َعْشَرةَ أَْسبَاًطا أَُمًما { ]سورة األعراؾ :  َ  [.ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٖ(:ص7ٕٓٔري)[".]تفسٌر الطبٓٙٔهللا تعالى :} َولَطَّْعنَاُهُم اثْنَت

 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 8)
 .9ٖٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 9)
 .9ٖٔ/ٔ، وتفسٌر الراؼب األصفهانً: 7ٓ٘/ٔ. وتفسٌر البحر المحٌط: ٖ٘ٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً/ ٙٗٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
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ٌَةً{ دلٌل على أن التؤنٌث على تؤوٌل [، ولوله: }َكِلَمةً بَالِ 7ٕ-ٕٙالَِّذي فََطَرنًِ فَإِنَّهُ َسٌَْهِدٌِن{ ]الزخرؾ : 
 .(ٔ)الكلمة"

لال الراؼب:" وكبلهما ؼٌر منفن من اآلخر ، إذ كانت هذه الكلمة من جملة الملة ، والملة ممتضٌة   
 .(ٕ)لهذه الكلمة ، فبٌن تعالى أن إبراهٌم وصى بنٌه ، ووضع ٌعموب بنٌه أٌضا بها كما أوصى إبراهٌم"

د على كلمة اإلخبلص وهً : ال إاله إال هللا، وإن لم ٌجر لها ذكر، فهً مشار إلٌها من الثالث: ولٌل : أنه ٌعو
 .(ٖ)حٌث المعنى، إذ هً أعظم عمد اإلسبلم. وهذا لول الكلبً ومماتل

 الرابع: ولٌل: ٌعود على الوصٌة الدال علٌها ووصى.
[، ٕٖ}َحتَّى تَواَرْت بِاْلِحجاِب{]ص:.وذلن كموله تعالى:(ٗ)الخامس: ولٌل : ٌعود على الطاعة. لاله المفضل

 :(٘)وومنه لول طرفة
 على مثلها الحواء إذا لال صاحبً       أال لٌتنً أفدٌن عنها وافتدي

 .(ٙ)أي من الفبلة
 للت: والمول الثانً ألرب إلى الصواب، لؤلسباب اآلتٌة:  

ورد اإلضمار إلى المصرح بذكره إذا أوال: ألنه ألرب مذكور، أي )لولوا أسلمنا(، وأن ذلن ؼٌر مصرح به 
أمكن أولى من رده إلى المدلول والمفهوم، فـ"العود على الملة بؤنه ٌكون المفسر مصرحاً به، وإذا عاد على 
الكلمة كان ؼٌر مصرح به، وعوده على المصرح أولى من عوده على المفهوم . وبؤن عوده على الملة أجمع 

عض الملة . ومعلوم أنه ال ٌوصً إال بما كان أجمع للفبلح والفوز فً من عوده على الكلمة، إذ الكلمة ب
 .(7)اآلخرة "

ثانٌا: أن )الملة( أجمع من تلن الكلمة، ومعلوم أنه ما وصى ولده إال بما ٌجمع فٌهم الفبلح والفوز باآلخرة، 
 . وهللا أعلم.(8)والشهادة وحدها ال تمتضً ذلن

 :(ٓٔ)لراءتانفٌه  (9)[َٕٖٔوصَّى{]البمرة:ولوله}
إحداهما: بهمزة مفتوحة مع تخفٌؾ الصاد:}أَوَصى{، بمعنى عهد. وهً فً مصحؾ عثمان، وهً لراءة نافع 

 وابن عامر، وكذلن هو فً مصاحؾ المدٌنة والشام.
والثانٌة: بحذؾ الهمزة مع تشدٌد الصاد: }وصَّى{، فٌه معنى التكثٌر، أي:  أنه عهد إلٌهم عهدا بعد عهد، 

 ة بعد وصٌة. وهً فً مصحؾ عبدهللا.وأوصى وصٌ
 والمعنى فً المراءتٌن واحد، إال أن فً }وّصى{ دلٌل مبالؽة وتكثٌر.  
لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: ولراءة: }أوصى{ ال تنطبك علٌها الشروط الثبلثة فً المراءة، والمجموعة فً   

 :(ٔٔ)البٌتٌن، وهما

                                                           
 .7ٙ/ٗ(مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .9ٖٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕ)
 .8ٕٓ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .8ٕٓ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٗ)

 .ٙ٘شرح المعلمات السبع:  (٘)
 .8ٕٓ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .7ٓ٘/ٔ( تفسٌر البحر المحٌط: 7)
 .7ٙ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 8)
ًّ خلؾ بن هشام البزار ، لال : اختلؾ مصحؾ أهل 9) المدٌنة وأهل العراق فً اثنى عشر حرفاً . كتب أهل المدٌنة : ( لال ثعلب : أملى عل

وأوصى ، وسارعوا ، ٌمول ، الذٌن آمنوا من ٌرتدد ، الذٌن اتخذوا ، مسجداً خٌراً منهما ، فتوكل ، وأن ٌظهر ، بما كسبت أٌدٌكم ، ما 
، سارعوا ، وٌمول ، من ٌرتد ، والذٌن اتخذوا ، خٌراً تشتهٌه األنفس ، فإن هللا الؽنً ، وال ٌخاؾ عمباها . وكتب أهل العراق : ووصى 

 (.7ٓ٘/ٔمنها ، وتوكل ، أن ٌظهر ، فٌما كسبت أٌدٌكم ، ما تشتهً ، فإن هللا هو ، فبل ٌخاؾ.)تفسٌر البحر المحٌط: 
 .9ٙ-9٘/ٖ، وتفسٌر الطبري: 7ٔٔ( انظر: السبعة فً المراءات: ٓٔ)
 .ٕٖهـ(: 8ٖٖابن الجزري)ت( متن طٌبة النشر فً المراءات العشر، ٔٔ)
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ْسِم اْحتَِماالً ٌَْحِوي          ُكلُّ َما َوافََك َوْجهَ نَْحوِ   َوَكاَن ِللرَّ
  فََهِذِه الثَّبلثَةُ األَْرَكانُ         َوَصحَّ إْسناًدا ُهَو اْلمُرآنُ 

 علٌه فإن )أوصى( لم تتفك فً الرسم؛ إذاً الشروط أو األركان التً ذكرت بناًء على األؼلب. 
 :(ٔ){ ففٌه لراءتانإِْبَراِهٌمُ وأما }  

 المراء فً كل مصر، ؼٌر ابن عامر.(. وهً لراءة إِْبَراِهٌمُ بكسر الهاء بعدها ٌاء: )إحداهما: 
 لاله األخفش الدمشمً عن ابن ذكوان عن ابن عامر. والثانٌة: بفتح الهاء بعدها ألؾ:)إبراهام(.

 :(ٕ)لال أبو علً: "مما ٌثبت لراءة ابن عامر لول أمٌة 
 ب عصمة فً الهزالمع إبراهم التمً وموسى      وابن ٌعمو

 :(ٖ)فهذا كؤنه إبراهام، إال أنه حذؾ األلؾ، كما ٌمصر الممدود فً الشعر. وأنشدوا 
 عذت بما عاذ به إبراهم 

ولٌل: إنهم كتبوا ما فً البمرة بؽٌر ٌاء، فهذا ٌدل على أنه إبراهام، وحذفت األلؾ من الخط، كما  
وما ثبت فٌه مما ٌدلن على ذلن. ولد روي أنه سمع ابن  حذفت من دراهم، ونحو ذلن، فٌشبه أنه لرأ إبراهام

 .(ٗ)[ بؤلؾ"9ٔالزبٌر ٌمرأ:}صحؾ إبراهام{ ]األعلى: 
 :(ٙ)كذلن فٌه لراءتان (٘)ولوله}ٌعموب{  

 احداهما: برفع )ٌعموب( رفعا على)إبراهٌم(، أي: وٌعموب وّصى بهذا أٌضا بنٌه، وهً لراءة المراء العشرة.
: " }ووصى بها إبراهٌم بنٌه وٌعموب{، ٌمول: ووصى بها ٌعموب بنٌه بعد  روي عن لتادة لوله  

 .(8). وروي عن ابن عباس مثله(7)إبراهٌم"
 لال أبو حٌان:  "فؤما لراءة الرفع فتحتمل وجهٌن:   

 أحدهما : أن ٌكون معطوفاً على إبراهٌم، وٌكون داخبلً فً حكم توصٌة بنٌه، أي ووصى ٌعموب بنٌه.

                                                           
 .9ٙٔ( انظر: السبعة: ٔ)
 .9ٖٗص  ٕٙ، ولم ٌرد فً دٌوانه. وهو فٌما ٌبدو من لصٌدته المذكورة برلم ٕٕٙ/ٕ( البٌت من شواهد أبو علً الفارسً فً الحجة: ٕ)
 (لاله زٌد بن عمرو بن نفٌل وتتمته:ٖ)

 مستمبل المبلة وهو لابم         أنفً لن اللهم عان راؼم
 . ونسبه فً اللسان )برهم( لعبد المطلب.ٖٕٓ/ ٔمهما تجشمنً فإنً جاشم انظر السٌرة النبوٌة 

 .7ٕٕ-ٕٕٙ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٗ)
( جاء فً تفسٌر البحر المحٌط: " ٌعموب : اسم أعجمً ممنوع الصرؾ للعلمٌة والعجمة الشخصٌة ، وٌعموب عربً ، وهو ذكر المبج ، ٘)

ً . ومن زعم أن ٌعموب النبً إنما سمً ٌعموب ألنه هو وأخوه العٌص توأمان ، فخرج  وهو مصروؾ ، ولو سمً بهذا لكان مصروفا
العٌص أوالً ثم خرج هو ٌعمبه ، أو سمً بذلن لكثرة عمبه ، فموله فاسد ، إذ لو كان كذلن لكان له اشتماق عربً ، فكان ٌكون مصروفاً . 

فتح العٌن ، وفً المضارع : ٌحضر بضمهما ، وٌمال : حضر بكسر العٌن ، ولٌاس المضارع أن الحضور : الشهود ، تمول منه : حضر ب
ٌفتح فٌه فٌمال : ٌحضر ، لكن العرب استؽنت فٌه بمضارع فعل المفتوح العٌن فمالت : حضر ٌحضر بالضم ، وهً ألفاظ شذت فٌها العرب 

: نعم ٌنعم ، وفض ٌفضل ، وحضر ٌحضر ، ومت تموت ، ودمت تدوم ، ، فجاء مضارع فعل المكسور العٌن على ٌفعل بضمها ، لالوا 
وكل هذه جاء فٌها فعل بفتح العٌن ، فلذلن استؽنى بمضارعه عن مضارع فعل ، كما استؽنت فٌه بٌفعل بكسر العٌن عن ٌفعل بفتحها . 

اسم أعجمً ال ٌنصرؾ للعلمٌة والعجمة  لالوا : ضللت بكسر العٌن ، تضل بالكسر ، ألنه ٌجوز فٌه ضللت بفتح العٌن. وإسحاق :
الشخصٌة ، وإسحاق : مصدر إسحاق ، ولو سمٌت به لكان مصروفاً ، ولالوا فً الجمع : أساحمة وأساحٌك ، وفً جمع ٌعموب : ٌعالبه 

ن الٌاء كما فً زنادلة وٌعالٌب ، وفً جمع إسرابٌل : أسار له . وجوز الكوفٌون فً إبراهٌم وإسماعٌل : براهمة وسماعلة ، والهاء بدل م
 زنادٌك . ولال أبو العباس : هذا الجمع خطؤ ، ألن الهمزة لٌست زابدة ، والجمع : أباره وأسامع ، وٌجوز : أبارٌه وأسامٌع ، والوجه أن

ماعل ، وأساحك ٌجمع هذه جمع السبلمة فٌمال : إبراهٌمون ، وإسماعٌلون ، وإسحالون ، وٌعموبون . وحكى الكوفٌون أٌضاً : براهم ، وس
، وٌعالب ، بؽٌر ٌاء وال هاء . ولال الخلٌل وسٌبوٌه : براهٌم ، وسماعٌل . ورّد أبو العباس على من أسمط الهمزة ، ألن هذا لٌس موضع 

حذؾ الهمزة  زٌادتها . وأجاز ثعلب : براه ، كما ٌمال فً التصؽٌر : برٌه . ولال أبو جعفر : الصفار : أما إسرابٌل ، فبل نعلم أحداً ٌجٌز
 (.9ٙ٘-8ٙ٘/ٔمن أوله ، وإنما ٌمال : أسارٌل. وحكى الكوفٌون : أسارلة وأسارل . انتهى.)تفسٌر البحر المحٌط: 

 .ٙٗٗ/ٔ. وتفسٌر ابن كثٌر/ ٖ٘ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .9ٗ/ٖ(:ص 8ٕٙٓ( أخرجه الطبري فً تفسٌره)7)
 ..9ٗ/ٖ(:ص 87ٕٓ( انظر: الطبري فً تفسٌره)8)



ٕٕٙ 
 

 .(ٔ)وٌحتمل أن ٌكون مرفوعاً على االبتداء، وخبره محذوؾ تمدٌره : لال ٌا بنً إن هللا اصطفى" ]والثانً[:
 . (ٕ)ثم لال:" واألول أظهر"  
وروي عن علً بن أبً طالب أنها لربت لراءة شاذة بنصب باء )ٌعموب(. ولرأه: "إسماعٌل بن  -والثانٌة: 

 .(ٖ)عبد هللا المكً، والضرٌر، وعمرو بن فابد األسواري : بالنصب"
 ومعناه: أنه وصى كوصٌة إبراهٌم.والمراءة بالرفع هو األشهر وعلٌه الجمهور،   
ا على )بنٌه(، كؤن إبراهٌم وصى بنٌه وابن ابنه ٌعموب بن إسحاق وكان وأما المراءة بالنصب عطفً   

حاضًرا ذلن، ولد ادعى المشٌري، فٌما حكاه المرطبً عنه أن ٌعموب إنما ولد بعد وفاة إبراهٌم، وٌحتاج مثل 
شارة هذا إلى دلٌل صحٌح؛ والظاهر، وهللا أعلم، أن إسحاق ولد له ٌعموب فً حٌاة الخلٌل وسارة ؛ ألن الب

[ ولد لرئ بنصب ٌعموب  7ٔولعت بهما فً لوله : }فَبَشَّْرنَاَها بِإِْسَحاَق َوِمْن َوَراِء إِْسَحاَق ٌَْعمُوَب{ ] هود : 
هاهنا على نزع الخافض، فلو لم ٌوجد ٌعموب فً حٌاتهما لما كان لذكره من بٌن ذرٌة إسحاق كبٌر فابدة، 

ةَ َواْلِكتَاَب وأًٌضا فمد لال هللا تعالى فً سورة العنك ٌَّتِِه النُّبُوَّ بوت : }َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب َوَجعَْلنَا فًِ ذُّرِ
اِلِحٌَن{ ] اآلٌة :  ٌْنَاهُ أَْجَرهُ فًِ الدُّْنٌَا َوإِنَّهُ فًِ اآلِخَرةِ لَِمَن الصَّ [ ولال فً اآلٌة األخرى : }َوَوَهْبنَا لَهُ  7َٕوآتَ

[ وهذا ٌمتضً أنه وجد فً حٌاته، وأًٌضا فإنه بانً بٌت الممدس، كما 7ٕمُوَب نَافِلَةً{ ] األنبٌاء : إِْسَحاَق َوٌَعْ 
نطمت بذلن الكتب المتمدمة، وثبت فً الصحٌحٌن من حدٌث أبً ذر للت : ٌا رسول هللا، أي مسجد وضع 

م بٌنهما ؟ لال : "أربعون سنة" أول ؟ لال : "المسجد الحرام"، للت : ثم أي ؟ لال : "بٌت الممدس". للت : ك
وإنما كان جّدده بعد خرابه  -. فزعم ابن حبان أن بٌن سلٌمان الذي اعتمد أنه بانً بٌت الممدس (ٗ)الحدٌث

وبٌن إبراهٌم أربعٌن سنة، وهذا مما أنكر على ابن حبان، فإن المدة بٌنهما تزٌد على ألوؾ سنٌن،  -وزخرفه 
ٌة ٌعموب لبنٌه سٌؤتً ذكرها لرٌبًا، وهذا ٌدل على أنه هاهنا من جملة وهللا أعلم، وأًٌضا فإن ذكر وص

 .(٘)الموصٌن
ولال بعضهم: }َوَوصَّى بَِها إِْبَراِهٌُم بَنٌِِه َوٌَْعمُوُب{، خبر منمض، ولوله : }وٌعموب{ خبر مبتدأ، فإنه   

ى ٌعموب بنٌه : أن : }َوَوصَّى بَِها ووص -لال : }ووصى بها إبراهٌم بنٌه{،  بؤن ٌمولوا : أسلمنا لرب العالمٌن 
ٌَن فبََل تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَْنتُْم ُمْسلِ  َ اْصَطفَى لَُكُم الّدِ ًَّ إِنَّ ّللاَّ [، وهذا ُٕٖٔموَن{ ]البمرة : إِْبَراِهٌُم بَنٌِِه َوٌَْعمُوُب ٌَا بَنِ
ٌم بنٌه وهو الحث على طاعة المول فٌه نظر، ألن الذي أوصى به ٌعموب بنٌه، نظٌر الذي أوصى به إبراه

 .(ٙ)هللا، والخضوع له، واإلسبلم
َ اْصَطفَى لَُكُم الدٌن{]البمرة:   ًَّ إِنَّ ّللاَّ [، أي: "إن هللا اختار لكم هذا الدٌن الذي ٕٖٔلوله تعالى:}ٌا بَنِ

 .(7)عهد إلٌكم فٌه، واجتباه لكم"
 .(8)لال مماتل:" ٌعنً اختار لكم الدٌن ٌعنً دٌن اإلسبلم"  
 .(9)لال الرازي: أي استخلصه بؤن ألام علٌه الدالبل الظاهرة الجلٌة ودعاكم إلٌه ومنعكم عن ؼٌره  
 .(ٓٔ)لال الثعلبً:أي" اختار لكم اإلسبلم"  

                                                           
 .7ٓ٘/ٔتفسٌر البحر المحٌط:  (ٔ)
 .7ٓ٘/ٔ( تفسٌر البحر المحٌط: ٕ)
 .7ٓ٘/ٔ( تفسٌر البحر المحٌط: ٖ)
 (.ٕٓ٘( وصحٌح مسلم برلم )ٖٖٙٙ(صحٌح البخاري برلم )ٗ)
 .ٙٗٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر/ ٘)
 .9ٖ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .9ٙ/ٖ( تفسٌر الطبري: 7)
 .ٓٗٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: 8)
 .8ٙ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 9)
 .8ٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
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لال البٌضاوي:أي:" دٌن اإلسبلم الذي هو صفوة األدٌان لموله تعالى: }فبَل تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَْنتُْم   
 .(ٔ)ُمْسِلُموَن{"

 .(ٕ)لال أبو السعود:أي:" دٌَن اإلسبلِم الذي هو صفوةُ األدٌان وال دٌَن ؼٌُره عنده تعالى" 
 .(ٖ)لال الصابونً:" أي اختار لكم دٌن اإِلسبلم دٌناً وهذا حكاٌة لما لال إبراهٌم وٌعموب ألبنابهما"  
 م.واأللؾ والبلم فً }الدٌن{ للعهد، ألنهم كانوا لد عرفوه، وهو دٌن اإلسبل  
 :(٘)،  لال الراجز(ٗ)[، أي: "اختار"ٕٖٔولوله}اْصَطفَى{]البمرة:  
 ٌا ابن ملون ورثوا األمبلكا       خبلفة هللا التً أعطاكا 

 لن اصطفاها ولها اصطفاكا
، وكذلن فً لراءة أبً وابن مسعود"   ًّ {، معناه: أن ٌا بن ًَّ  .(ٙ)لال الثعلبً:" }ٌا بَنِ
{، ٌتعٌن أن تكون }أن{ هنا تفسٌرٌة بمعنى )أي(، وال ٌجوز أن تكون وعلى لراءة: }أن ٌا بَنِ    ًَّ

مصدرٌة، ألنه ال ٌمكن انسبان مصدر منها ومما بعدها، ومن لم ٌثبت معنى التفسٌر، ألن جعلها هنا زابدة، 
 .(7)وهم الكوفٌون

ٌَن{]البمرة: ففً لوله تعالى: }َماِلِن ٌَْوِم [، "أي العبادة، والعمل؛ وٌطلك على الجزاء؛ ٕٖٔولوله تعالى}الّدِ
ٌِن{ ]الفاتحة :  ْسبَلَم ِدٌنًاً{ ]المابدة: ٗالّدِ [ ؛ ٖ[، المراد بـ)الدٌن( الجزاء؛ وفً لوله تعالى: }َوَرِضٌُت لَُكُم اإْلِ

؛ ومنه لولهم: كما -على العمل، وعلى الجزاء علٌه  -)الدٌن( : العبادة؛ فالدٌن ٌطلك على هذا، وعلى هذا 
 .(8)تدان، ٌعنً كما تعمل تُجازى"تدٌن 

[، أي: فبل ٌؤتٌكم الموت إال وأنتم على ٕٖٔلوله تعالى:}فبَل تَُموتُنَّ إاِل َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن{]البمرة:  
 .(9)اإلسبلم"

 .(ٓٔ)لال مماتل:" ٌعنً مخلصون بالتوحٌد"  
 .(ٔٔ)لال الثعلبً:اي إال وأنتم:"مإمنون"  
 .(ٕٔ)على شًء، مات علٌه، ومن مات على شًء، بعث علٌه" لال السعدي:"ألن من عاش  
 .(ٖٔ)لال الصابونً:" أي اثبتوا على اإِلسبلم حتى ٌدرككم الموت وأنتم متمسكون به"  
 .(ٗٔ)ولال الفضٌل بن عٌاش:" أي: محسنون بربّكم الظن"  
ن أن أحدا ال ٌدري متى أٌام حٌاتكم. وذل -وهو اإلسبلم  -لال الطبري: أي : "فبل تفارلوا هذا الدٌن   

تؤتٌه منٌتُه، فلذلن لاال لهم : " فبل تموتن إال وأنتم مسلمون "، ألنكم ال تدرون متى تؤتٌكم مناٌاكم من لٌل أو 

                                                           
 . 7ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔ)
 
 .ٗٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٕ)
 .8٘/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .ٖٙٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .ٖٙٔ/ٕ( لم أتعرؾ على لابله، ولد ذكره المرطبً فً تفسٌره: ٘)
 .8ٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .7ٔ٘/ٔانظر: تفسٌر البحر المحٌط:  (7)
 .ٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 8)
 .ٙٙ/ٔ( انظر: تفسٌر السعدي: 9)
 .ٓٗٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٓٔ)
 .8ٕٔ/ٔ(تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .ٙٙ/ٔ( انظر: تفسٌر السعدي: ٕٔ)
 .8٘/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖٔ)
 .8ٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٗٔ)



ٕٙٗ 
 

نهار، فبل تفارلوا اإلسبلم، فتؤتٌكم مناٌاكم وأنتم على ؼٌر الدٌن الذي اصطفاه لكم ربكم فتموتوا وربُّكم ساخط 
 .(ٔ)علٌكم، فتهلكوا"

خرج ابن أبً حاتم عن طاوس: "}فبل تموتن إال وأنتم مسلمون{، على اإلسبلم وعلى ذمة أ 
 .(ٕ)اإلسبلم"

لال البٌضاوي: "الممصود هو النهً عن أن ٌكونوا على خبلؾ تلن الحال إذا ماتوا، واألمر بالثبات  
وتهم ال على اإلسبلم موت ال على اإلسبلم كمولن: ال تصّلِ إال وأنت خاشع، وتؽٌٌر العبارة للداللة على أن م

 .(ٖ)خٌر فٌه، وأن من حمه أن ال ٌحل بهم، ونظٌره فً األمر مت وأنت شهٌد"
لال أبو السعود:" الممصوُد األمُر بالثبات على اإلسبلم إلى حٌن الموِت أي فاثبُتوا علٌه وال تفارلوه  

 .(ٗ)أبداً"
له وٌسر علٌه، ومن نوى صالًحا ثبت علٌه.  ولد أجرى هللا الكرٌم عادته بؤن من لصد الخٌر ُوفّك  

وهذا ال ٌعارض ما جاء، فً الحدٌث ]الصحٌح[ "إن الرجل لٌعمل بعمل أهل الجنة حتى ما ٌكون بٌنه وبٌنها 
إال بَاعٌ أو ذراع، فٌسبك علٌه الكتاب، فٌعمل بعمل أهل النار فٌدخلها، وإن الرجل لٌعمل بعمل أهل النار حتى 

؛ ألنه لد جاء فً  (٘)ها إال باع أو ذراع، فٌسبك علٌه الكتاب، فٌعمل بعمل أهل الجنة فٌدخلها"ما ٌكون بٌنه وبٌن
فً بعض رواٌات هذا الحدٌث : "فٌعمل بعمل أهل الجنة فٌما ٌبدو للناس، وٌعمل بعمل أهل النار فٌما ٌبدو 

ا َمْن أَْعَطى َواتَّمَى* َوَصدََّق بِ  ا َمْن بَِخَل للناس. ولد لال هللا تعالى : }فَؤَمَّ ُرهُ ِلْلٌُْسَرى* َوأَمَّ اْلُحْسنَى* فََسنٌَُّسِ
ُرهُ ِلْلعُْسَرى{ ] اللٌل :   .(ٙ)[ ٓٔ - َ٘واْستَْؽنَى* َوَكذََّب بِاْلُحْسنَى* فََسنٌَُّسِ

                                                           
ْسِلُموَن( : هذا استثناء من األحوال ، أي إال على هذه الحالة ، 97-9ٙ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ) . ولال أبو حٌان: ") فبَلَ تَُموتُنَّ إاَلَّ َوأَنتُم مُّ

والمعنى : الثبوت على اإلسبلم ، والنهً فً الحمٌمة إنما هو عن كونهم على خبلؾ اإلسبلم . إال أن ذلن نهى عن الموت ، ونظٌر ذلن فً 
وأنت شهٌد ، ال ٌكون أمراً بالموت ، بل أمر بالشهادة ، فكؤنه لال : لتستشهد فً سبٌل هللا ، وذكر الموت على سبٌل التوطبة األمر : مت 

ً وتذكٌراً ، وذلن أن اإلنسان ٌتٌمن بالموت وال ٌدري متى ٌفاجبه . فإذا أمر با ً ووعظا لتباس للشهادة . ولد تضمن هذا الكبلم إٌجازاً بلٌؽا
ٌؤتٌه الموت إال علٌها ، كان متذكراً للموت دابماً ، إذ هو مؤمور بتلن الحالة دابماً ، . وهذا على الحمٌمة نهً عن تعاطً األشٌاء بحالة ال 

 التً تكون سبباً للموافاة على ؼٌر اإلسبلم ، ونظٌر ذلن لولهم : ال أرٌنن هنا ، ال ٌنهً نفسه عن الرإٌة ، ولكن المعنى على النهً عن
فً هذا المكان ، فٌكون ٌراه ، فكؤنه لال : اذهب عن هذا المكان . أال ترى أن المخاطب لٌس له أن ٌحجب إدران اآلمر عنه إال حضوره 

 بالذهاب عن ذلن المكان ، فؤتى بالممصود بلفظ ٌدل على الؽضب والكراهة ، ألن اإلنسان ال ٌنهى إال عن شًء ٌكره ولوعه .
طابؾ ، منها : الوصٌة ، وال تكون إال عند خوؾ الموت . ففً ذلن ما كان علٌه إبراهٌم من االهتمام بؤمر ولد اشتملت هذه الجملة على ل 

هم الدٌن ، حتى وصى به من كان ملتبساً به ، إذ كان بنوه على دٌن اإلسبلم . ومنها اختصاصه ببنٌه ، وال ٌختصهم إال بما فٌه سبلمة عالبت
أحداً منهم ، كما جاء فً حدٌث النعمان بن بشٌر ، حٌن نحله أبوه شٌباً ، فمال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " أتحب . ومنها أنه عمم بنٌه ، ولم ٌخص 

ومنها إطبلق الوصٌة ، ولم ٌمٌدها  (. ٕٙٗٗ أن ٌكونوا لن فً البر سواء ؟ " ورد نحله إٌاه ولال : ال أشهد على جور .)صحٌح البخاري)
م ختمها بؤبلػ الزجر أن ٌموتوا ؼٌر مسلمٌن . ثم التوطبة لهذا النهً والزجر بؤن هللا تعالى هو الذي اختار لكم دٌن بزمان وال مكان . ث

 (.7ٔ٘/ٔاإلسبلم ، فبل تخرجوا عما اختاره هللا لكم".) تفسٌر البحر المحٌط: 
 .9ٖٕ/ٔ(:ص77ٕٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٗٙٔ/ٔه أبو السعود فً تفسٌره: ، ونمله بتمام7ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .ٗٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٗ)
(، عن أبً عبدالرحمن عبدهللا بن مسعوٍد رضً هللا عنه لال: حدثنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو الصادق ٖٕٗٙ( ومسلم )8ٕٖٓ(رواه البخاري )٘)

ثم ٌكون علمةً مثل ذلن، ثم ٌكون مضؽةً مثل ذلن، ثم ٌرسل إلٌه  -  نطفة -المصدوق: "إن أحدكم ٌجمع خلمه فً بطن أمه أربعٌن ٌوًما 
ل الملن فٌنفخ فٌه الروح، وٌإمر بؤربع كلماٍت: بَكتِْب رزله وأجله وعمله، وشمً أو سعٌٌد، فوالذي ال إله ؼٌره إن أحدكم لٌعمل بعمل أه

عمل أهل النار فٌدخلها، وإن أحدكم لٌعمل بعمل أهل النار حتى ما الجنة حتى ما ٌكون بٌنه وبٌنها إال ذراٌع، فٌسبك علٌه الكتاب فٌعمل ب
 ٌكون بٌنه وبٌنها إال ذراٌع، فٌسبك علٌه الكتاب، فٌعمل بعمل أهل الجنة فٌدخلها".

ة أو الشماء، إن هذا حدٌث عظٌم جامع ألحوال اإلنسان من مبدأ خلمه ومجٌبه إلى هذه الحٌاة الدنٌا إلى آخر أحواله من الخلود فً دار السعاد
 -(. ولال ابن الملمن ٕٗبما كان منه فً الحٌاة الدنٌا من كسب وعمل وفك ما سبك فً علم هللا ولدره ولضابه.) الوافً فً شرح األربعٌن )

ا)اإلعبلم : لو أمعن األبمة النظر فً هذا الحدٌث كله من أوله إلى آخره، لوجدوه متضمنًا لعلوم الشرٌعة كلها ظاهرها وباطنه-رحمه هللا 
 (.9ٖٖح  9٘/ ٓٔبفوابد عمدة األحكام )

 .7ٗٗ-ٙٗٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
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وكان جملة حالٌة ٌراد بها استمرارهم على اإلسبلم إلى الممات،  إاِل َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن{،}ولوله تعالى: 
سوء الخاتمة، وال ٌفترون عن ذكر الموت مع ما هم علٌه من اإلٌمان  الصالحون من سلؾ األمة ٌخشون

، وكل هذا من أجل أن (ٔ)"أكثروا ذكر هاذم اللذات" والطاعة، وأمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص باإلكثار من ذكر الموت، لال:
ً بما وجب علٌه ومبتعداً عما نهً عنه حتى ٌموت وهو كذلن. اللهم تجاوز عن  ٌبمى المرء متمسكا

 واؼفر خطٌباتنا، وارحمنا برحمتن ٌا أرحم الراحمٌن، والحمد هلل رب العالمٌن. زالتنا،
 الفوابد:

 :(ٕ)أن هذه الحكاٌة اشتملت على دلابك مرؼبة فً لبول الدٌن -ٔ
األمر، ألن الوصٌة عند أنه تعالى لم ٌمل وأمر إبراهٌم بنٌه بل لال: وصاهم ولفظ الوصٌة أوكد من  -أ

الخوؾ من الموت، وفً ذلن الولت ٌكون احتٌاط اإلنسان لدٌنه أشد وأتم، فإذا عرؾ أنه علٌه السبلم فً ذلن 
 الولت كان مهتما بهذا األمر متشددا فٌه، كان المول إلى لبوله ألرب.

ن شفمته على ؼٌرهم، أنه علٌه السبلم خصص بنٌه بذلن، وذلن ألن شفمة الرجل على أبنابه أكثر م -ب
 فلما خصهم بذلن فً آخر عمره، علمنا أن اهتمامه بذلن كان أشد من اهتمامه بؽٌره.

 أنه عمم بهذه الزجر عن أن ٌموتوا ؼٌر مسلمٌن، وذلن ٌدل أٌضا على شدة االهتمام بهذا األمر. -ت
االهتمال بهذا األمر، أنه علٌه السبلم ما مزج بهذه الوصٌة وصٌة أخرى، وهذا ٌدل أٌضا على شدة  -ث

ولما كان إبراهٌم علٌه السبلم هو الرجل المشهود له بالفضل وحسن الطرٌمة وكمال السٌرة، ثم عرؾ أنه كان 
فً نهاٌة االهتمام بهذا األمر، عرؾ حٌنبذ أن هذا األمر أولى األمور باالهتمام، وأجراها بالرعاٌة، فهذا هو 

لوصٌة، وإال فمعلوم من حال إبراهٌم علٌه السبلم أنه كان ٌدعو الكل السبب فً أنه خص أهله وأبناءه بهذه ا
 أبدا إلى اإلسبلم والدٌن.

ومن فوابد اآلٌة: أهمٌة هذه الوصٌة؛ ألنه اعتنى بها إبراهٌم، وٌعموب؛ فإبراهٌم أبو العرب واإلسرابٌلٌٌن؛  -ٕ
 ث جعبلها مما ٌوصى به.وٌعموب أبو اإلسرابٌلٌٌن؛ فهذان الرسوالن الكرٌمان اعتنٌا بها، حٌ

 ومنها: أنه ٌنبؽً العناٌة بهذه الوصٌة التداًء بإبراهٌم، وٌعموب. -ٖ
ومنها: أن هللا سبحانه وتعالى اختار لعباده من الدٌن ما هو ألوم بمصالحهم؛ لموله تعالى: }اصطفى لكم  -ٗ

 عالى لعباده.الدٌن{؛ فلوال أنه ألوم ما ٌموم بمصالح العباد ما اختاره هللا سبحانه وت
{؛ -٘ ًّ فإن نداءهم بالبنوة ٌمتضً لبول ما ٌلمى  ومنها: أنه ٌنبؽً التلطؾ فً الخطاب؛ لموله تعالى: }ٌا بن

 إلٌهم.
ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌتعاهد نفسه دابماً حتى ال ٌؤتٌه الموت وهو ؼافل؛ لموله تعالى: }فبل تموتن  -ٙ

 إال وأنتم مسلمون{.
 : }فبل تموتن إال وأنتم مسلمون{.عمال بالخواتٌم؛ لموله تعالىومنها: أن األ-7

 المرآن
لََهَن َوإِلَهَ آبَائَِن إِْبَراِهٌَم }أَْم ُكْنتُْم ُشَهَداَء إِْذ َحَضَر ٌَْعمُوَب اْلَمْوُت إِْذ لَاَل ِلبَنٌِِه َما تَْعبُُدوَن ِمْن بَْعِدي لَالُوا نَْعبُُد إِ 

 [ٖٖٔ({ ]البمرة : َٖٖٔوإِْسَحاَق إِلًَها َواِحًدا َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن )َوإِْسَماِعٌَل 
 التفسٌر:

أكنتم أٌها الٌهود حاضرٌن حٌن جاء الموُت ٌعموَب، إذ جمع أبناءه وسؤلهم ما تعبدون من بعد موتً؟ لالوا: 
 دون خاضعون.نعبد إلهن وإله آبابن إبراهٌم وإسماعٌل وإسحاق إلًها واحًدا، ونحن له منما

 فً سبب نزول اآلٌة وجوه: 

                                                           
 (. ٖٖٖٗ(، وحسنه األلبانً، انظر صحٌح الترؼٌب والترهٌب )8ٕٙ(رواه البٌهمً فً الشعب )ٔ)
 
 .7ٙ/ٗ( انظر: تفسٌر الراي: ٕ)
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ألست تعلم أن ٌعموب ٌوم مات أوصى بنٌه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أحدها:  لال الواحدي:" نزلت فً الٌهود حٌن لالوا للنبً 
 فً تفسٌره. (ٕ)وذكره الثعلبً . (ٔ)بالٌهودٌة"

للٌهود والنصارى فً دعواهم فً إبراهٌم وولده الثانً: لال الطبري: "وهذه آٌات نزلت، تكذٌبا من هللا تعالى 
ٌعموب : أنهم كانوا على ملتهم، فمال لهم فً هذه اآلٌة : "}أَْم ُكْنتُْم ُشَهَداَء إِْذ َحَضَر ٌَْعمُوَب اْلَمْوُت{، فتعلموا ما 

 .(ٖ)لال لولده ولال له ولده ؟ ثم أعلمهم ما لال لهم وما لالوا له
 (ٗ)ا دخل ٌعموب مصر رآهم ٌعبدون األوثان والنٌّران، فجمع ولده وخاؾ علٌهم ذلن"الثالث: ولال الكلبً: "لمّ 

 .(٘)" فمال: ما تعبدون من بعدي؟ ""
الرابع: ولال ابن ظفر: "لٌل: إن سبب نزولها أن الٌهود اعتذروا عن امتناعهم من اإلسبلم بؤن ٌعموب أوصى 

 .(ٙ)ود بدال فنزلت }أَْم ُكْنتُْم ُشَهَداء{"األسباط عندما حضره الموت بؤن ال ٌبتؽوا بملة الٌه
ً لهم على    لال الحافظ ابن حجر: " فإن اآلٌة تضمنت أن ٌعموب خاطب أوالده عند موته محرضا

 .(9)"(8)وإسحاق (7)الثبات على اإِلسبلم، ولال له أوالده: إنهم ٌعبدون إلهه وإله آبابه إبراهٌم وإسماعٌل
ٌا معشر الٌهود  -[، أي: أكنتم ُٖٖٔشَهَداَء إِْذ َحَضَر ٌَْعمُوَب اْلَمْوُت{]البمرة: لوله تعالى:}أَْم ُكْنتُمْ   

 .(ٓٔ)والنصارى، حضوَر ٌعموَب وشهوَده إذ حضره الموت"
 .(ٔٔ)}أم كنتم شهداء{، ٌعنً أهل الكتاب" لال أبو العالٌة:" 
 .(ٕٔ)لال الزجاج:أي:" بل أكنتم شهداَء إذ حضر ٌعموب الموت" 
أي إنكم لم تحضروا ذلن، فبل تدعوا على أنبٌابً ورسلً األباطٌل، وتَنحلوهم الٌهودٌةَ  الطبري:"لال   

ْوا  -وولده إسحاق وإسماعٌل وذرٌتهم  -والنصرانٌة، فإنً ابتعثت خلٌلً إبراهٌم  بالحنٌفٌة المسلمة، وبذلن وصَّ
م، علمتم أنهم على ؼٌر ما نحلتموهم بنٌهم، وبه عهدوا إلى أوالدهم من بعدهم. فلو حضرتموهم فسمعتم منه

 .(ٖٔ)من األدٌان والملل من بعدهم

                                                           
 .ٔٗ( أسباب النول: ٔ)
 .8ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .98/ٖانظر: تفسٌر الطبري: ( ٖ)
 .8ٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .8ٖٓ/ٔ( زاده ابن حجر فً العجاب: ٘)
 ": "لال السٌوطً: لم ألؾ علٌه".8ٗٔ-8ٖٔ/ ٔ(الفتح السماوي للمناوي:ٙ)

 .8ٖٓ/ٔفإذا لم ٌكن له سند، فبل ٌعتمد،  وانظر: العجاب فً بٌان األسباب: 
( إسماعٌل عم لٌعموب ال والد له، وسمً أباً من باب تؽلٌب األكثر على األلل أو ألن العرب تطلك على العم أباً كما نص على ذلن ؼٌر 7)

، الجامع ألحكام المرآن ٕٖٔ/9ٔ، تاج العروس للزبٌدي: ٙٔ/ٔ، لسان العرب البن منظور: ٕ٘ٙ/ٔواحد. انظر: إعراب المرآن للنحاس: 
. وٌإٌد الثانً ما أخرجه 9ٖٔ/ٔ، روح المعانً لؤللوسً: 8ٗ/ٔ، لباب التؤوٌل للخازن: 8ٖٓ/ٔالدر المصون للسمٌن:  ،8ٖٔ/ٕللمرطبً: 

بسند صحٌح مرسل إلى مجاهد: )احفظونً فً العباس فإنه بمٌة  ٕ)باب: ما ذكر فً العباس( رلم:  8ٔ٘/7ابن أبً شٌبة فً مصنفه: 
عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: )استوصوا بعمً العباس خٌراً فإنه بمٌة آبابً(،  7ٓٔٔٔرلم:  8ٓ/ٔٔآبابً(، وهو عند الطبرانً فً الكبٌر: 

: )وفٌه عبد هللا بن خراش وهو ضعٌؾ، ووثمه ابن حبان، ولال: ربما أخطؤ، وبمٌة رجاله وثموا(، 9ٕٙ/9لال الهٌثمً فً مجمع الزوابد: 
ً فً األوسط:  : )وفٌه جماعة لم 9ٕٙ/9ث الحسن بن علً، ولال الهٌثمً فً مجمع الزوابد: من حدٌ ٕٗ٘/ٔوهو عند الطبرانً أٌضا

رلم:  ٕٖمن حدٌث المطلب بن ربٌعة، ولد ضعفه األلبانً فً ضعٌؾ الجامع:  8ٙ/ٓٔأعرفهم(، وعند الخطٌب البؽدادي فً تارٌخه: 
 من حدٌث الحسن والمطلب.  ٕ٘ٔو:  ٕٗٔ

، تفسٌر 8ٖٔ-7ٖٔ/ٕ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٖ٘ٙ/ٔالمحرر الوجٌز البن عطٌة: ، 99-98/ٖ( انظر: جامع البٌان للطبري: 8)
 . 8ٗ/ٔ، أنوار التنزٌل للبٌضاوي: ٕٖٕ/ٔابن كثٌر البن كثٌر: 

 .77ٗ/ٙ(الفتح: 9)
 (.7ٖٔ/ٕ. ولوله }شهداء{ جمع شاهد أي حاضر.)انظر: تفسٌر المرطبً: 98-97/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .9ٖٕ/ٔ(:ص78ٕٔه ابن أبً حاتم)( أخرجٔٔ)
 .ٕٕٔ/ٔ( معانً المرآن: ٕٔ)
 .98-97/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
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 .(ٔ)لال الزمخشري:" أى ما كنتم حاضرٌن ٌعموب علٌه السبلم إذ حضره الموت، أى حٌن احتضر"  
لال الصابونً:" أي بل أكنتم شهداء حٌن احتضر ٌعموب وأشرؾ على الموت وأوصى بنٌه باتباع   

 .(ٕ)ملة إبراهٌم"
ال البٌضاوي:" أي ما كنتم حاضرٌن إذ حضر ٌعموب الموت ولال لبنٌه ما لال فلم تدعون الٌهودٌة ل  

 .(ٖ)علٌه"
لال ابن عطٌة:" هذا الخطاب للٌهود والنصارى الذٌن انتحلوا األنبٌاء صلوات هللا علٌهم ونسبوهم إلى   

كانوا على الحنٌفٌة واإلسبلم، ولال لهم على  الٌهودٌة والنصرانٌة، فرد هللا تعالى علٌهم وكذبهم، وأعلمهم أنهم
 .(ٗ)جهة التمرٌع والتوبٌخ: أشهدتم ٌعموب وعلمتم بما أوصى فتدعون عن علم؟، أي لم تشهدوا بل أنتم تفترون"

لال الحسن:" ٌمول: لم ٌشهد الٌهود وال النصارى وال أحد من الناس ٌعموب، إذ أخذ على بنٌه  
 ٌعبدوا إال إٌاه فؤلروا بذلن، وشهد علٌهم أن لد ألروا بعبادتهم، وأنهم المٌثاق، إذ حضره الموت أن ال

 .(٘)مسلمون"
[، أي: أكنتم، ولكنه استفهم بـ) أم(، إذ كان استفهاما مستؤنفا على ٖٖٔولوله: }أَْم ُكْنتُْم ُشَهَداَء{]البمرة:  

ٌَْب ٔكبلم لد سبمه، كما لٌل : }الم ) ( أَْم ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ بَْل هَُو ٕفٌِِه ِمْن َرّبِ اْلعَالَِمٌَن )( تَْنِزٌُل اْلِكتَاِب اَل َر
[، وكذلن تفعل ٖ - ٔ({ ]السجدة : ٖاْلَحكُّ ِمْن َربَِّن ِلتُْنِذَر لَْوًما َما أَتَاُهْم ِمْن نَِذٌٍر ِمْن لَْبِلَن لَعَلَُّهْم ٌَْهتَُدوَن )

 .(ٙ)، تستفهم فٌه بـ)أم(العرب فً كل استفهام ابتدأته بعد كبلم لد سبمه
لال المفال لوله: "}إِْذ َحَضَر ٌَْعمُوَب اْلَمْوُت إِْذ لَاَل ِلبَنٌِِه{ أن )إذ( األولى ولت الشهداء، والثانٌة ولت    

 .(7)الحضور"
ولوله تعالى:}إْذ َحَضَر ٌَْعمُوَب اْلَمْوُت{ أي ممدماته وأسبابه، وإال فلو حضر الموت لما أمكن أن ٌمول   

 .(8)شٌبا"
 .(9)لال ابن عطٌة:" ولدم )ٌعموب(، على جهة تمدٌم األهم"  
 :(ٓٔ)[، على وجهٌنٖٖٔواختلؾ العلماء فً الخطاب الموجه فً لوله تعالى}أَْم ُكْنتُْم ُشَهَداَء{]البمرة:  

 .(ٔٔ)أحدهما:أن الخطاب للمإمنٌن، والمعنً: "ما شاهدتم ذلن وإنما علمتموه بالوحً"
الخطاب للٌهود، "ألنهم كانوا ٌمولون : ما مات نبىُّ إال على الٌهودٌة ، إال أنهم لو شهدوه وسمعوا الثانً: ولٌل 

ما لاله لبنٌه وما لالوه ، لظهر لهم حرصه على ملة اإلسبلم ، ولما ادعوا علٌه الٌهودٌة. فاآلٌة منافٌة لمولهم ، 
صلة على أن ٌمدر لبلها محذوؾ ، كؤنه لٌل : فكٌؾ ٌمال لهم : أم كنتم شهداء؟ ولكن الوجه أن تكون أم مت

أتّدعون على األنبٌاء الٌهودٌة؟ أم كنتم شهداء إذ حضر ٌعموب الموت ، ٌعنى أن أوابلكم من بنى إسرابٌل 
كانوا مشاهدٌن له إذ أراد بنٌه على التوحٌد وملة اإلسبلم ، ولد علمتم ذلن ، فما لكم تّدعون على األنبٌاء ما هم 

 .(ٕٔ)منه برآء؟"

                                                           
 .9ٕٔ/ٔ( الكشاؾ: ٔ)
 .8٘/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .7ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .ٖٕٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .ٕٓٗ/ٔ(:ص79ٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .97/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .9ٙ/ٗمفاتٌح الؽٌب: ( 7)
 . 7ٖٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 8)
 .ٕٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز:9)
 .9ٖٔ-9ٕٔ/ٔ، وتفسٌر الكشاؾ: 7ٓٔ/ٔ( انظر:تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 .7ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔٔ)
 .9ٖٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕٔ)
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 .(ٔ)لال صاحب الكشاؾ: " ولرئ )حِضر( بكسر الضاد وهً لؽة"  
أي: إذ لال ٌعموب لبنٌه: أي شًء  (ٕ)[،ٖٖٔلوله تعالى:}إِْذ لَاَل ِلبَنٌِِه َما تَْعبُُدوَن ِمْن بَْعِدي{]البمرة:  

 .(ٗ()ٖ)تعبدون من بعد وفاتً؟"
على التوحٌد واإلسبلم، وأخذ مٌثالهم على لال البٌضاوي:" أي: أي شًء تعبدونه، أراد به تمرٌرهم   

 .(٘)الثبات علٌهما"
 .(ٙ)لال ابن عثٌمٌن:" بدإوا به؛ ألنهم ٌخاطبونه"  
 ولد عبر عن المعبود بـ)بما( ولم ٌمل )َمن(، وذلن لوجهٌن:  

ن ، فؤراد أن ٌختبرهم، ولو لال )من( لكا(7)األول: ألن ")ما( عام فً كل شًء والمعنى أي شًء تعبدون"
ممصوده أن ٌنظر من لهم االهتداء منهم، وإنما أراد تجربتهم فمال )ما(، وأٌضا فالمعبودات المتعارفة من دون 

 .(8)هللا جمادات كاألوثان والنار والشمس والحجارة، فاستفهم عما ٌعبدون من هذه
، لال صاحب (9)اإلنسانالثانً: ومن وجه آخر فإن لوله: )َما تَْعبُُدوَن( كمولن عند طلب الحد والرسم: ما 

الكشاؾ: " وٌجوز أن ٌمال : )ما تَْعبُُدوَن( سإال عن صفة المعبود. كما تمول : ما زٌد؟ ترٌد : أفمٌه أم طبٌب 
 .(ٓٔ)أم ؼٌر ذلن من الصفات"

 . (ٔٔ)ومعنى }ِمْن بَْعِدي{، أي من بعد موتً  

                                                           
 .7ٓٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر البٌضاوي: 9ٖٔ/ٔ(تفسٌر الكشاؾ: ٔ)
 هذه اآلٌة تمسن بها فرٌمان من أهل الجهل:( لال الرازي: " ٕ)

 األول: المملدة لالوا: إن أبناء ٌعموب اكتفوا بالتملٌد، وهو علٌه السبلم ما أنكره علٌهم فدل على أن التملٌد كاؾ.
ٌمولوا: نعبد اإلله الذي دل علٌه  الثانً: التعلٌمٌة: لالوا: ال طرٌك إلى معرفة هللا إال بتعلٌم الرسول واإلمام والدلٌل علٌه هذه اآلٌة، فإنهم لم

 العمل، بل لالوا: نعبد اإلله الذي أنت تعبده وآباءن ٌعبدونه وهذا ٌدل على أن طرٌك المعرفة هو التعلم.
ى طرٌمة والجواب: كما أنه لٌس فً اآلٌة داللة على أنهم عرفوا اإلله بالدلٌل العملً، فلٌس فٌها أٌضا داللة على أنهم ما ألروا باإلله إال عل

سبٌل التملٌد والتعلٌم، ثم إن المول بالتملٌد والتعلٌم لما بطل بالدلٌل علمنا أن إٌمان الموم ما كان على هذه الطرٌمة بل كان حاصبل على 
 االستدالل، ألصى ما فً الباب أن ٌمال: فلم لم ٌذكروا طرٌمة االستدالل.

 ن شرح صفات هللا تعالى والجواب عنه من وجوه، أولها: أن ذلن أخصر فً المول م
 بتوحٌده وعلمه ولدرته وعدله.

وثانٌها: أنه ألرب إلى سكون نفس ٌعموب علٌه السبلم فكؤنهم لالوا: لسنا نجري إال على مثل طرٌمتن فبل خبلؾ منا علٌن فٌما نعبده 
 ونخلص العبادة له.

هللا تعالى فً أول هذه السورة فً لوله: }لدٌر ٌاأٌها الناس اعبدوا وثالثها: لعل هذا إشارة إلى ذكر الدلٌل على وجود الصانع على ما ذكره 
( وههنا مرادهم بمولهم: }نعبد إالهن وإاله آبابن{ أي: نعبد اإلله الذي دل علٌه وجودن ٕٔربكم الذى خلمكم والذٌن من لبلكم{ )البمرة: 

 (.7ٓ/ٗتملٌد.)مفاتٌح الؽٌب: ووجود آبابن وعلى هذا الطرٌك ٌكون ذلن إشارة إلى االستدالل ال إلى ال
 . 98/ٖ( تفسٌر الطبري:ٖ)
( لٌل: أن ٌعموب علٌه السبلم لما دخل مصر رأى أهلها ٌعبدون النٌران واألوثان فخاؾ على بنٌه بعد وفاته، فمال لهم هذا المول تحرٌضا ٗ)

م جمعهم إلٌه عند الوفاة، وهم كانوا ٌعبدون األوثان لهم على التمسن بعبادة هللا تعالى. وحكى الماضً عن ابن عباس: أن ٌعموب علٌه السبل
 والنٌران، فمال: ٌا بنً ما تعبدون من بعدي؟ لالوا: نعبد إهلن وإله آبابن ثم لال الماضً: هذا بعٌد لوجهٌن:

 األول: أنهم بادروا إلى االعتراؾ بالتوحٌد مبادرة من تمدم منه العلم والٌمٌن.
 (.7ٓ/ٗتاب حال األسباط من أوالد ٌعموب وأنهم كانوا لوما صالحٌن وذلن ال ٌلٌك بحالهم.  )مفاتٌح الؽٌب: الثانً: أنه تعالى ذكر فً الك

 .7ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 .77/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .9ٙ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: 7)
 . 7ٖٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 8)
 .9ٙ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 9)
 .9ٖٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٓٔ)
 . 98/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري:ٔٔ)
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ر الموت ولال : أمهلونً حتى لال ابن عطٌة: "وحكً أن ٌعموب حٌن خٌر كما تخٌر األنبٌاء اختا  
أوصً بنً وأهلً، فجمعهم ولال لهم هذا، فاهتدوا ولالوا : }نَْعبُُد إِلََهَن{ اآلٌة، فؤروه ثبوتهم على الدٌن 

 .(ٔ)ومعرفتهم باهلل تعالى"
[، أي:لالوا: "نعبد ٖٖٔ]البمرة:لوله تعالى:}لَالُوا نَْعبُُد إِلََهَن َوإِلَهَ آبَابَِن إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق{   

 .(ٕ)معبودن الذي تعبده، ومعبود آبابن إبراهٌم وإسماعٌل وإسحاق"
 .(ٖ)لال أبو حٌان:أي" اإلله الذي دل علٌه وجود آبابن ، وهذا إشارة إلى االستدالل" 
 .(ٗ)لال ابن عباس:" }نعبد{، ٌعنً نوّحد"  
 .(٘)لال أبو العالٌة: "فسمى عمه أباه"  
موسى بن عبٌدة: "سمعت دمحم بن كعب ٌمول: الخال والد، والعم والد: }لال ما تعبدون من بعدي لال  

 .(ٙ)لالوا نعبد إلهن وإله آبابن{، إلى آخر اآلٌة"
)أله( اإللَهُ هللا عز وجل وكل ما اتخذ من :و)اإلله(: هو"الذي ٌستحك أن ٌكون معبودا، لال ابن منظور  

تَُحكُّ  العتمادهم أَن العبادة سموا بذلن والجمع آِلَهةٌ واآلِلَهةُ األَصنام متخذهعند  إلَهٌ  دونه معبوداً 
 .(7)ال ما علٌه الشًء فً نفسه" تَتْبَُع اعتماداتهم وأَسماُإهم لها
ولال أبو منصور األزهري:" لال اللٌث بلؽنا أن اسم هللا األكبر هو هللا ال إله إال هو وحده...والتؤله    

 .(8)التعبد"
ولال الزنجانً:" أله بالفتح إالهة أي عبد عبادة، ولولنا هللا أصل هذا االسم "إله" على فعال بمعنى   

ً لكثرته فً الكبلم"، والتؤله  مفعول ألنه مؤلوه أي معبود فلما أدخل علٌه األلؾ والبلم حذفت الهمزة تخفٌفا
 .(9)التعبد"

والهاء أصل واحد وهو التعبد فاإلله "هللا" تعالى  ولال أبو الحسٌن بن فارس:" أله الهمزة والبلم  
  :(ٓٔ)وسمً بذلن ألنه معبود وٌمال تؤله الرجل إذا تعبد لال رإبة

َسبَّْحَن واْستَْرَجْعَن ِمن تَؤَلُِّهً"        هللِ َدرُّ الؽانٌِات الُمدَِّه                  
 (ٔٔ) 

 ٌعنً : من تعبدي وطلبً هللاَ بعملً.
ولوله:}إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق{، فً موضع خفض على البدل، ولم تنصرؾ ألنها أعجمٌة. لال   

الكسابً : وإن شبت صرفت "إسحاق" وجعلته من السحك، وصرفت "ٌعموب" وجعلته من الطٌر. وسمى هللا 
 . (ٔ)كبر من إسحاق، وبدأ بذكر الجد ثم إسماعٌل العم ألنه أ(ٕٔ)كل واحد من العم والجد أبا

                                                           
 . 7ٖٔ/ٕ، ونمله المرطبً فً  تفسٌره: ٕٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .98/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٖٓ٘/ٔ( البحر المحٌط: ٖ)
 .ٕٓٗ/ٔ(:ص8ٕٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٕٓٗ/ٔ(:ص8ٕٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٕٓٗ/ٔ(:ص8ٖٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .7ٙٗ/ٖٔاللسان:  (7)
 .ٕٗٗ-ٕٔٗ/ٙ(تهذٌب اللؽة: 8)
 (، مادة )أله(.897/ٖ(تهذٌب الصحاح: )9)
.  هلل در الؽانٌات: أي النساء البلتً استؽنت بجمالها عن التجمل أو استؽنت بزوجها عن النظر إلى ؼٌره، المدة: مدهه ٘ٙٔ( دٌوانه: ٓٔ)

أي للن سبحان هللا واسترجعن: أي للن إنا هلل وإنا إلٌه راجعون، من تؤلهً: أي  :كمدحه، أي المادحات هلل در الؽانٌات المادحات، سبحن
 بسبب عبادتً هلل.

 .7ٕٔ/ٔ(معجم مماٌٌس اللؽة :ٔٔ)
 (لال النحاس : والعرب تسمً العم أبًا ، نمله المرطبً ؛ ولد استدل بهذه اآلٌة من جعل الجد أبًا وحجب به اإلخوة ، كما هو لول الصدٌكٕٔ)

البخاري عنه من طرٌك ابن عباس وابن الزبٌر ، ثم لال البخاري : ولم ٌختلؾ علٌه ، وإلٌه ذهبت عابشة أم المإمنٌن ، وبه ٌمول  حكاه
الحسن البصري وطاوس وعطاء ، وهو مذهب أبً حنٌفة وؼٌر واحد من علماء السلؾ والخلؾ ؛ ولال مالن والشافعً وأحمد فً المشهور 
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لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "}َوإِلَهَ آبَابَِن{ جمع أب؛ ثم بٌنوا اآلباء بمولهم: }إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاق{؛ 
مباشر؛ أما إطبلق  )إِْبَراِهٌَم( بالنسبة إلى ٌعموب جّد؛ و)إِْسَماِعٌَل( بالنسبة إلٌه عم؛ و)َإِْسَحاق( بالنسبة إلٌه أب

األبوة على إبراهٌم، وعلى إسحاق فاألمر فٌه ظاهر؛ ألن إسحاق أبوه، وإبراهٌم جده؛ والجد أب؛ بل لال هللا 
هم 78عّز وجّل لهذه األمة: }ِملَّةَ أَبٌُِكْم إِْبَراِهٌَم{ ]الحج:  [ ؛ وهً بٌنها وبٌن إبراهٌم عالَم؛ لكن اإلشكال فً عّدِ

أنه عمهم؛ فٌمال كما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص لعمر رضً هللا عنه: "أما شعرت أن عم الرجل صنو  إسماعٌل من آبابه مع
؛ و)الصنو( الؽصنان أصلهما واحد؛ فذُكر مع اآلباء؛ ألن العم صنو األب؛ وكما لال الرسول صلى  (ٔ)أبٌه"

 .(ٕ)األب" ؛ كذلن نمول: العم بمنزلة (ٕ)هللا علٌه وسلم: "الخالة بمنزلة األم"
ً باألب الحمٌمً؛   ولٌل: "إن هذا من باب التؽلٌب، وأن األب ال ٌطلك حمٌمة على العم إال ممرونا

وعلى هذا فبل ٌكون فٌها إشكال إطبللاً؛ ألن التؽلٌب سابػ فً اللؽة العربٌة، فٌمال:)الممران(؛ والمراد بهما 
 .(ٖ)مر"الشمس، والممر؛ وٌمال: )العَُمراِن(؛ وهما أبو بكر، وع

ُده باأللوهٌة، ونخلص له فً العبادة، وال نشرن به ٖٖٔلوله تعالى:}إِلًَها َواِحًدا{]البمرة:   [، أي: "نَُوّحِ
 .(ٗ) شٌبا"

 :(٘)[، من وجهٌنٖٖٔوٌحتمل انتصاب لوله}إِلًَها{]البمرة:  
 وحدانٌة.أحدهما: أنه بدل من }إِلََهَن{، بدل النكرة من المعرفة، وكرره لفابدة الصفة بال

 .(ٙ)لال الزجاج:" وتكون الفابدة من هذا البدل ذكر التوحٌد، فٌكون المعنى نعبد إِلهاً واحداً" 
 .(7)والثانً: ولٌل : }إلها{ حال، "كؤنهم لالوا نعبد: إلهن فً حال وحدانٌته"

 . (8)لال ابن عطٌة : وهو لول حسن، ألن الؽرض إثبات حال الوحدانٌة  
 [، على وجوه:ٖٖٔفً لوله تعالى:}َوإِلهَ آبابَِن{]البمرة:واختلفت المراءة   

 أحدها: }َوإِلهَ آبابَِن{.على الجمع،  وهً لراءة الجمهور، ولالوا: عم الّرجل صنو أبٌه.
 .(9)الثانً: ولرأ أبً: }إلهن وإله إبراهٌم وإسماعٌل{

 : (ٓٔ)ء العطاردي، وفٌه وجهانالثالث: }وإله أبٌن{: لرأ بها الحسن وٌحٌى بن ٌعمر والجحدري وأبو رجا
أحدهما : أن ٌكون أفرد وأراد إبراهٌم وحده، وكره أن ٌجعل إسماعٌل أبا ألنه عم. لال النحاس : وهذا ال 

 ٌجب، ألن العرب تسمً العم أبا.
والثانً : على مذهب سٌبوٌه أن ٌكون )أبٌن( جمع سبلمة، حكى سٌبوٌه أب وأبون وأبٌن، كما لال 

 لنا أسلموا إن أخوكم     فمد بربت من اإلحن الصدورفم

                                                                                                                                                                                             
وحكى مالن عن عمر وعثمان وعلً وابن مسعود وزٌد بن ثابت وجماعة من السلؾ والخلؾ ، واختاره صاحبا أبً  عنه أنه ٌماسم اإلخوة ؛

 (.7ٗٗ/ٔحنٌفة الماضً : أبو ٌوسؾ ، ودمحم بن الحسن ، ولتمرٌرها موضع آخر.)تفسٌر ابن كثٌر: 
 .8ٖٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٔ)

 .98ٖ[ ٔٔ] 77ٕٕ: فً تمدٌم الزكاة ومنعها، حدٌث رلم ٖ، كتاب الزكاة، باب 8ٖٕأخرجه مسلم ص (ٔ)
 .99ٕٙ: كٌؾ ٌكتب: هذا ما صالح فبلن بن فبلن...، حدٌث رلم ٙ، كتاب الصلح، باب ٕٗٔأخرجه البخاري ص (ٕ)
 .ٖٖ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٖٖ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .99/ٖوتفسٌر الطبري:  7ٗٗ/ٔبن كثٌر: ( انظر: تفسٌر اٗ)
 .8ٖٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٕٕٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٘)
 . ٕٕٔ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: ٙ)
 . ٕٕٔ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: 7)
 .ٕٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 8)
 .8ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:9)
 .8ٕٔ/ٌٔر الثعلبً:، وتفس8ٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
من لصٌدة له فً ٌوم حنٌن، وفً  97. ٔ، واللسان )أخو(، ومجاز المرآن 9٘: ٗ( البٌت للعباس بن مرداس، انظر: سٌرة ابن هشام ٔٔ)

 .هزٌمة هوزان ٌذكر لارب بن األسود وفراره من بنً أبٌه. و؟؟ احنة: وهً الحمد
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 : (ٔ)ولال آخر
 فلما تبٌن أصواتنا          بكٌن وفدٌننا باألبٌنا

 والراجح من المراءة }وإله آبابن{، وعلٌها إجماع المراء. وهللا تعالى أعلم.  
 .(ٕ)مطٌعون خاضعون" [، "أي ونحن له وحدهٖٖٔلوله تعالى:}َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن{]البمرة:  
 .(ٖ)لال ابن عثٌمٌن:" أي منمادون ألمر هذا اإلله الواحد سبحانه وتعالى، وشرعه"  
 .(ٗ)لال ابن عطٌة:" أي كذلن كنا نحن ونكون"  
 .(٘)لال الزمخشري:" أى ومن حالنا، أنا له مسلمون مخلصون التوحٌد أو مذعنون" 
 :(ٙ) [، على وجوه:ٖٖٔلَهُ ُمْسِلُموَن{]البمرة:واختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى: }َونَْحُن   

أحدها: أن المعنى: ونحن له مطٌعون خاضعون، كما لال تعالى : }َولَهُ أَْسلََم َمْن فًِ السََّماَواِت َواألْرِض َطْوًعا 
ٌِْه ٌُْرَجعُوَن وسلم{ ] آل عمران:  عت شرابعهم [، واإلسبلم هو ملة األنبٌاء لاطبة، وإن تنوّ 8َٖوَكْرًها َوإِلَ

ٌِْه أَنَّهُ ال إِلَهَ إاِل أَ  نَا فَاْعبُُدوِن{ واختلفت مناهجهم، كما لال تعالى : }َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ِمْن َرُسوٍل إاِل نُوِحً إِلَ
اء أوالد َعبلت دٌننا [. واآلٌات فً هذا كثٌرة واألحادٌث، فمنها لوله ملسو هيلع هللا ىلص : "نحن َمْعَشَر األنبٌٕ٘]األنبٌاء : 

 .(8()7)واحد"
، كؤنهم لالوا : نعبد إلهن مسلمٌن له (9)الثانً: وٌحتمل لوله : }َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن{، أن تكون بمعنى الحال

 بطاعتنا وعبادتنا إٌاه.
حال الثالث: ولٌل ٌحتمل أن ٌكون خبرا مستؤنفا، فٌكون بمعنى: نعبد إلهن بعدن، ونحن له اآلن وفً كل 

 .(ٓٔ)مسلمون. وهذا اختٌار ابن عطٌة
. (ٔٔ)واألولى أن ٌفسر بمعنى: "نعبد إلهن وإله آبابن إبراهٌم وإسماعٌل وإسحاق، مسلمٌن لعبادته"  

 تعالى أعلم.
 الفوابد:

 أن التوحٌد وصٌة األنبٌاء؛ لموله تعالى: }ما تعبدون من بعدي لالوا نعبد إلهن وإله آبابن{. -ٔ
أن الموت حك حتى على األنبٌاء؛ لال هللا تعالى: }وما دمحم إال رسول لد خلت من لبله الرسل{ ]آل ومنها:  -ٕ

 [ .ٗٗٔعمران: 
ومنها: جواز الوصٌة عند حضور األجل؛ لموله تعالى: }إذ حضر ٌعموب الموت إذ لال لبنٌه ما تعبدون  -ٖ

ن ٌكون الموصً ٌعً ما ٌمول؛ فإن كان ال من بعدي لالوا نعبد إلهن{؛ وهذا كالوصٌة لهم؛ ولكنه ٌشترط أ
 ٌعً ما ٌمول فإنه ال تصح وصٌته.

 ومنها: رجحان المول الصحٌح بؤن الجّد أب فً المٌراث؛ لموله تعالى: }آبابن إبراهٌم{. -ٗ
 ومنها: أنه ٌجوز إطبلق اسم األب على العم تؽلٌباً؛ لموله تعالى: }وإسماعٌل{. -٘

                                                           
. وٌروى: فلما تبٌن أشباحنا، 7ٗٗ/ ٗ، والخزانة: 7ٖ/ ٖوشرح المفصل: . ٔٓٔ/ٕ( البٌت لزٌاد بن واصل، وهو من شواهد سٌبوٌه: ٔ)

وهو من أبٌات لزٌاد بن واصل من شعراء الجاهلٌة، افتخر فٌها بآبابه وأمهات آبابه من بنً عامر، وهو فً هذا الجزء من المصٌدة ٌصؾ 
 ارن ظافرٌن وأن نساء المبٌلة حٌن رأٌنهم رحبن بهم وللن لهم نفدٌكم بآبابنا،عودتهم من إحدى المع

 .8٘/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .79/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٕٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .9ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .7ٗٗ/ٔ، و تفسٌر ابن كثٌر: 99/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 دٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه. وأوالد العبلت : هم األخوة من األب وأمهاتهم شتى.( من حٖٖٗٗ(صحٌح البخاري برلم )7)
 .7ٗٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 8)
 .ٕٗٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 9)
 .ٕٗٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .99/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
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 كانوا على التوحٌد، حٌث لالوا: }نعبد إلهن وإله آبابن{؛ وهذا ال شن توحٌد منهم.ومنها: أن أبناء ٌعموب  -ٙ
ومنها: أن النفوس مجبولة على اتباع اآلباء؛ لكن إن كان على حك فهو حك؛ وإن كان على باطل فهو  -7

 المطلب.باطل؛ لمولهم: }وإله آبابن{؛ ولهذا الذٌن حضروا وفاة أبً طالب لالوا له: أترؼب عن ملة عبد 
 ومنها: أهمٌة التوحٌد، والعناٌة به؛ لموله تعالى: }ما تعبدون من بعدي{. -8
ومنها: أن العبادة واأللوهٌة معناهما واحد؛ لكن العبادة باعتبار العابد؛ واأللوهٌة باعتبار المعبود؛ ولهذا  -9

 .كان أهل العلم ٌسمون التوحٌد توحٌد العبادة؛ وبعضهم ٌمول: توحٌد األلوهٌة
ومنها: إخبلص اإلسبلم هلل، حٌث لال تعالى: }ونحن له مسلمون{؛ وجه اإلخبلص: تمدٌم المعمول فً  -ٓٔ

 }له{؛ ألنه متعلك بـ}مسلمون{؛ فهو معمول له؛ ولد ُعلم أن تمدٌم المعمول ٌفٌد الحصر.
 ومنها: إثبات الوحدانٌة هلل سبحانه وتعالى فً لوله تعالى: }إلهاً واحداً{. -ٔٔ

"أن شفمة األنبٌاء علٌهم السبلم على أوالدهم كانت فً باب الدٌن وهمتهم مصروفة إلٌه دون ومنها:  -ٕٔ 
 .(ٔ)ؼٌره"

 المرآن
ا َكانُوا ٌَْعَملُوَن ) ةٌ لَْد َخلَْت لََها َما َكَسبَْت َولَُكْم َما َكَسْبتُْم َوََّل تُْسأَلُوَن َعمه  [ٖٗٔ({ ]البمرة : ٖٗٔ}تِْلَن أُمه

 التفسٌر:
ة من أسبلفكم لد مَضْت، لهم أعمالهم، ولكم أعَمالكم، وال تُْسؤلون عن أعمالهم، وهم ال ٌُْسؤلون عن  تلن أُمَّ

 أعمالكم، وكلٌّ سٌجازى بما فعله، ال ٌإاخذ أحد بذنب أحد، وال ٌنفُع أحًدا إال إٌمانُه وتمواه.
ةٌ لَْد َخلَْت{]البمرة:    .(ٕ)لن جماعة وجٌل لد سلؾ ومضى"[، " أي تٖٗٔلوله تعالى:}تِْلَن أُمَّ
 .  (ٖ)أخرج ابن أبً حاتم عن أبً مالن لوله: "}تلن{، ٌعنً" هذه" 
ةٌ لَْد َخلَْت{ ٌعنً : إبراهٌم ، وإسماعٌل ، وإسحاق ، (ٙ)، ولتادة(٘)، والربٌع(ٗ)لال أبو العالٌة   : "}تِْلَن أُمَّ

 .(7)وٌعموب ، واألسباط"
 .(8)إبراهٌم وٌعموب وبٌنهما"لال البٌضاوي:" ٌعنً   
لال ابن عثٌمٌن:" المشار إلٌه إبراهٌم، وإسماعٌل، وإسحاق، وٌعموب، ومن سبك؛ وكان الٌهود   

 .(9)ٌجادلون النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً هإالء؛ فبٌن هللا تعالى أن هذه أمة لد مضت"
 .(ٔٔ()ٓٔ)ٌسرع به نسبه" لال ابن كثٌر:" ولهذا جاء ، فً األثر : "من أبطؤ به عمله لم  
لال الطبري: " وإنما لٌل للذي لد مات فذهب : )لد خبل(، لتخلٌه من الدنٌا وانفراده، عما كان من   

األنس بؤهله ولرنابه فً دنٌاه، وأصله من لولهم : )خبل الرجل(، إذا صار بالمكان الذي ال أنٌس له فٌه ، 
 .(ٔ)على ذلن الوجه" وانفرد من الناس. فاستعمل ذلن فً الذي ٌموت ،

                                                           
 .9ٙ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .8ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .ٕٓٗ/ٔ(:ص8ٕٙٔتفسٌر ابن أبً حاتم)( ٖ)
 .ٕٔٗ/ٔ(:ص87ٕٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .8ٕٔ/ٖ(:ص ٕٔٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .8ٕٔ/ٖ(:صٕٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٔٗ/ٔ(:ص87ٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)7)
 .8ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 8)
 .8ٓ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:9)
رفعه به ، فً حدٌث أوله : "من نفَّس عن  أبً هرٌرة (  من حدٌث أبً معاوٌة عن األعمش عن أبً صالح عن99ٕٙ(رواه مسلم)ٓٔ)

فظ عند العسكري من حدٌث أبً عوانة وعبد ّللاَّ بن سٌؾ ، فرلهما ، كبلهما عن كربة ، لكن بلفظ : من بطؤ ، بدون ألؾ ، وكذا هو بهذا الل
األعمش ، ورواه المضاعً من حدٌث زابدة به بلفظ الترجمة ، وعن دمحم بن النضر الحارثً لال : من فاته حسب نفسه ٌعنً الدٌن لم ٌنفعه 

 . حسب أبٌه"
 .8ٗٗ/ٔ(تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 .(ٕ)لال البٌضاوي:" و)األمة( فً األصل: الممصود، وسمً بها الجماعة، ألن الفرق تإمها"  
 :(ٖ)و)األمة( هنا بمعنى طابفة؛ وتطلك فً المرآن على عدة معانٍ 

 ، كما هنا.(ٗ)المعنى األول: "الطابفة والمرن من الناس" 
[ ٘ٗلوله تعالى: }ولال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة{ ]ٌوسؾ: المعنى الثانً: الحمبة من الزمن، مثل 

 الزمن. ٌعنً: بعد حمبة من
 [.ٕٓٔالمعنى الثالث: اإلمام، مثل لوله تعالى: }إن إبراهٌم كان أمة{ ]النحل: 

 [ .ٕٕوالمعنى الرابع: الطرٌك، والملة، مثل لوله تعالى: }إنا وجدنا آباءنا على أمة{ ]الزخرؾ: 
[،" أي لها ثواب ما كسبت ولكم ثواب ما ٖٗٔ}لََها َما َكَسبَْت َولَُكْم َما َكَسْبتُْم{]البمرة:لى:لوله تعا

 .(٘)كسبتم"
 . (ٙ)لال سعٌد:" ٌعنً ما عملت من خٌر أو شر" 

 .(7)لال الثعلبً: أي:" من الدٌن والعمل" 
والصالحٌن ال ٌنفعكم انتسابكم إلٌهم إذا لم لال ابن كثٌر:"أي : إن السلؾ الماضٌن من آبابكم من األنبٌاء 

 .(8)تفعلوا خًٌرا ٌعود نفعهُ علٌكم ، فإن لهم أعمالهم التً عملوها ولكم أعمالكم"
لال البٌضاوي:أي" لكل أجر عمله، والمعنى أن انتسابكم إلٌهم ال ٌوجب انتفاعكم بؤعمالهم، وإنما  

 تنتفعون بموافمتهم واتباعهم، كما
 .(ٓٔ)"(9)«ال ٌؤتٌنً الناس بؤعمالهم وتؤتونً بؤنسابكم»الصبلة والسبلم: لال علٌه 

لال النسفً:" أي إن أحداً ال ٌنفعه كسب ؼٌره متمدماً كان أو متؤخراً ، فكما أن أولبن ال ٌنفعهم إال ما  
 .(ٔٔ)اكتسبوا فكذلن أنتم ال ٌنفعكم إال ما اكتسبتم وذلن الفتخارهم بآبابهم"

ا َكانُوا ٌَْعَملُوَن{]البمرة:وَ لوله تعالى: }  أي "ال تُسؤلون عن أعمال من  [، ٖٗٔاَل تُْسؤَلُوَن َعمَّ
 .(ٖٔ)وال تإاخذون بسٌباتهم" لال النسفً: أي:" 

 . (ٗٔ)لال ابن عثٌمٌن:" ألن لهم ما كسبوا، ولكم ما كسبتم"
 تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{ ]األنعام : لال المرطبً: "أي ال ٌإاخذ أحد بذنب أحد، مثل لوله تعالى : }َوال

 .(٘ٔ)[ أي ال تحمل حاملة ثمل أخرى"ٗٙٔ
 .(ٙٔ)لال الثعلبً:" وإنّما تسؤلون عّما تعملون أنتم" 

                                                                                                                                                                                             
 .ٓٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .8ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕ)
 .ٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .ٓٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .8ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .ٕٔٗ/ٔ(:ص88ٕٔ( اخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .8ٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:7)
 .8ٗٗ-7ٗٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 8)
(:"لم أجده". وأخرج الطبرانً حدٌثا بمعناه فً معجمه ٕٔلال ابن حجر فً الكافً)ص: (الحدٌث:" ؼرٌب جدا، 9)

(، وانظر: نصوص أخرى بنحوها ذكرها ٕ٘ٙ، وبمعناه أٌضا ماذكره الحكٌم الترمذي فً نواد األصول)ٔٙٔ/8ٔ(:صٖٗ٘الكببٌر:)
  .9ٙ/٘السٌوطً فً الدر المنثور:

 .8ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 .89/ٔنسفً:( تفسٌر الٔٔ)
 .8ٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .89/ٔ( تفسٌر النسفً:ٖٔ)
 .8ٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
 .9ٖٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٘ٔ)
 .8ٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٙٔ)
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 .(ٔ)لال البٌضاوي:" أي ال تإاخذون بسٌباتهم، كما ال تثابون بحسناتهم 
ٌعملون فً الدنٌا بل كل نفٍس تتحمل وحدها تبعة لال الصابونً:" أي ال تسؤلون ٌوم المٌامة عما كانوا  

 .(ٕ)ما اكتسبت من سوء"
لال الماسمً:" أي فعلٌكم بترن الكبلم فً تلن األمة. فلها ما كسبت. وانظروا فٌما دعاكم إلٌه خاتم  

 .(ٖ)النبٌٌن دمحم صلّى هللا علٌه وسلّم فإن ذلن أنفع لكم وأعود علٌكم. وال تسؤلون إال عن عملكم"
ل ابن عاشور: " والخطاب موجه إلى الٌهود أي ال ٌنفعكم صبلح آبابكم إذا كنتم ؼٌر متبعٌن طرٌمتهم لا

، فموله : }لََها َما َكَسبَْت{ تمهٌد لموله : }َولَُكْم َما َكَسْبتُْم{ إذ هو الممصود من الكبلم ، والمراد بما كسبت وبما 
م ، ولن أن تجعل الكبلم من نوع االحتبان والتمرٌر لها ما كسبتم ثواب األعمال بدلٌل التعبٌر فٌه بلها ولك

 .(ٗ)كسبت وعلٌكم ما كسبتم أي إثمه، ومن هذه اآلٌة ونظابرها انتزع األشعري التعبٌر عن فعل العبد بالكسب"
 الفوابد:

ٌنتفع به من فوابد اآلٌة: بطبلن التملٌد، ألن لوله: }لها ما كسبت{ ٌدل على أن كسب كل أحد ٌختص به وال  -ٔ
ؼٌره، ولو كان التملٌد جابزا لكان كسب المتبوع نافعا للتابع، فكؤنه لال: إنً ما ذكرت حكاٌة أحوالهم طلبا 

 منكم أن تملدوهم، ولكن لتنبهوا على ما ٌلزمكم فتستدلوا وتعلموا أن ما كانوا علٌه من الملة هو الحك.
 علٌه الصبلة والسبلم، وتحذٌرهم من مخالفته.اآلٌة دالة على ترؼٌبهم فً اإلٌمان، واتباع دمحم  -ٕ

اآلٌة دالة على أن األبناء ال ٌثابون على طاعة اآلباء بخبلؾ لول الٌهود من أن صبلح آبابهم ٌنفعهم،  -ٖ
ٌٍْش  الَ أُْؼنًِ اْشتَُروا أَْنفَُسُكْم ،  -أَْو َكِلَمةً نَْحَوَها  -وتحمٌمه ما روي عنه علٌه السبلم أنه لال: "ٌَا َمْعَشَر لَُر

ٌْبًا ، ٌَا َعبَّاُس ْبَن َعْبدِ  ِ َش ٌْبًا ، ٌَا بَنًِ َعْبِد َمنَاٍؾ الَ أُْؼنًِ َعْنُكْم ِمَن ّللاَّ ِ َش اْلُمطَِّلِب الَ أُْؼنًِ َعْنَن ِمَن  َعْنُكْم ِمَن ّللاَّ
ِ الَ أُْؼنًِ َعْنِن ِمنَ  ةَ َرُسوِل ّللاَّ ٌْبًا ، َوٌَا َصِفٌَّةُ َعمَّ ِ َش ٍد َسِلٌنًِ َما ِشبِْت ِمْن  ّللاَّ ٌْبًا ، َوٌَا فَاِطَمةُ بِْنَت ُمَحمَّ ِ َش ّللاَّ

ٌْبًا" ِ َش  .(٘)َماِلً الَ أُْؼنًِ َعْنِن ِمَن ّللاَّ
ولال تعالى: }لٌس  [،ٔٓٔالمإمنون: ]ولال هللا تعالى: }فبل أنساب بٌنهم ٌومبذ وال ٌتساءلون{ 

وكذلن لوله تعالى: }وال تكسب كل  [ٖٕٔالنساء: ]بؤمانٌكم وال أمانى أهل الكتاب من ٌعمل سوءا ٌجز به{ 
( ولال: }فإن تولوا فإنما علٌه ما حمل وعلٌكم ما ٗٙٔنفس إال علٌها وال تزر وازرة وزر أخرى{ )األنعام: 

 .(ٙ)(ٗ٘حملتم{ )النور: 

                                                           
 .8ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔ)
 . 8ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .ٕٔٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل:ٖ)
 .7ٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن عاشور: ٗ)
 (.ٕٙٓ( ومسلم )7ٖٕ٘البخاري )(رواه ٘)
المعٌار الحمٌمً هو اتباع ما جاء فً المرآن الكرٌم والسنة المطهرة لوال وعمبل واعتمادا ، أما األنساب  ": (ٌمول الشٌخ ابن باز رحمه هللاٙ)

ولال : ) ٌا معشر لرٌش اشتروا أنفسكم من  -مسلم  رواه –فإنها ال تنفع وال تجدي ، كما لال ملسو هيلع هللا ىلص: ) من أبطؤ به عمله لم ٌسرع به نسبه ( 
 .هللا ال أؼنً عنكم من هللا شٌبا (، وهكذا لال لعمه العباس وعمته صفٌة وابنته فاطمة ، ولو كان النسب ٌنفع أحدا لنفع هإالء " انتهى

 (.98/ٖمجموع فتاوى ابن باز )
ابن  أٌضا فً أبنابه وذرٌته، لال ٌثاب علٌه المإمن نمول: بؤن العمل الصالح لدولد ٌسؤل السابل: هل أن صبلح اآلباء ٌثاب علٌه األبناء؟ ف

[: إنهما حفظا بصبلح 8ٕ{ ]الكهؾ: َوَكاَن أَبُوُهَما َصاِلًحاولد ٌحفظ هللا العبد بصبلحه فً ولده وولد ولده، كما لٌل فً لوله تعالى: } :رجب
جل الصالح ولده وولد ولده ولرٌته التً هو فٌها، والدوٌرات التً حولها، فما ٌزالون فً أبٌهما، ولال دمحم بن المنكدر: إن هللا لٌحفظ بالر

حفظ من هللا وستره، ولال ابن المسٌب البنه: ٌا بنً ألزٌدن فً صبلتً من أجلن، رجاء أن أحفظ فٌن، وتبل هذه اآلٌة: }وكان أبوهما 
 ن ٌموت إال حفظه هللا فً عمبه وعمب عمبه.[، ولال عمر بن عبد العزٌز: ما من مإم8ٕصالحا{ ]الكهؾ: 

/ ٘لال الهٌثمً فً المجمع ) |( 7ٙ/٘ومتى كان العبد مشتؽبلً بطاعة هللا فإن هللا عز وجل ٌحفظه فً تلن الحال، كما فً مسند اإلمام أحمد :
 :(: ورجاله رجال الصحٌح(: عن حمٌد بن هبلل عن رجل لال77ٕ

ًْ عَ أتٌت النبً صلّى هللا علٌه وسلم " ْشَرةَ َعْنًزا فإذا هو ٌرٌنً بٌتًا فَمَاَل: إِنَّ اْمَرأَةً َكانَْت فٌِِه فََخَرَجْت فًِ َسِرٌٍَّة ِمَن اْلُمْسِلِمٌَن َوتََرَكْت ثِْنتَ
نارة التً ٌؽزل بها وٌنسج[، َكانَْت تَْنِسُج بَِها لَاَل: فَفَمََدْت َعْنًزا، مِ  ٌصٌَّة: هً الّصِ ْن َؼنَِمَها َوِصٌِصٌَتََها فَمَالَْت: ٌَا َرّبِ، إِنََّن َوِصٌِصٌَتََها ]الّصِ

ٌِْه، َوإِنًِّ لَْد فَمَْدُت َعْنًزا ِمْن َؼنَِمً َوِصٌِصٌَتًِ، وَ  إِنًِّ أَْنُشُدَن َعْنِزي َوِصٌِصٌَتًِ. لَاَل: فََجعََل لَْد َضِمْنَت ِلَمْن َخَرَج فًِ َسبٌِِلَن أَْن تَْحفََظ َعلَ
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ن لول من ٌمول: األبناء ٌعذبون بكفر آبابهم، وكان الٌهود ٌمولون: إنهم ٌعذبون فً اآلٌة تدل على بطبل -ٗ
وهً  [،8ٓالبمرة: ]النار لكفر آبابهم باتخاذ العجل، وهو لوله تعالى: }ولالوا لن تمسنا النار إال أٌاما معدودة{ 

 أٌام عبادة العجل فبٌن هللا تعالى بطبلن ذلن.
مكتسب ولد اختلؾ أهل السنة والمعتزلة فً تفسٌر الكسب، أما أهل السنة فمد اآلٌة دالة على أن العبد  -٘

 .(ٔ)اتفموا على أنه لٌس معنى كون العبد مكتسبا دخول شًء من األعراض بمدرته من العدم إلى الوجود

                                                                                                                                                                                             
ةَ ُمنَاَشَدتَِها َربَِّها تَبَاَرَن َوتَعَالَى، لَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َرُسوُل هللاِ صَ  ٌِْه َوَسلََّم ٌَْذُكُر ِشدَّ ٌِْه َوَسلََّم: فَؤَْصبََحْت َعْنُزَها َوِمثْلَُها  لَّى هللاُ َعلَ َعلَ

لُنَ َوِصٌِصٌَتَُها َوِمثْلَُها، َوَهاتٌَِن ]فَؤْتَِها[. لَاَل: لُْلُت: بَْل أُ   ."َصّدِ
/ 7ه: )وكتبت عابشة إِلَى معاوٌة: "إن اتمٌت هللا كفان الناس، وإن اتمٌت الناس لم ٌؽنوا عنن من هللا شٌبًا". ]أخرجه ابن أبً شٌبة فً مصنف

 ([.88٘(، والبٌهمً فً "الزهد الكبٌر": )7ٔ7ٖ٘( برلم )ٕٗٗ
 (.ٖٓٔ-ٓٓٔ/ٖ)مجموع رسابل ابن رجب: 

(: وفٌه بماء عار اآلباء فً األعماب لموله بنت عدو هللا فدل على أن لهذا الوصؾ تؤثٌرا فً ٘٘/ٙعلى ابً داود ) ولال ابن المٌم فً حشٌته
 المنع وإال لم ٌذكره مع كونها مسلمة وعلٌه بماء أثر صبلح اآلباء فً األعماب لموله تعالى وكان أبوهما صالحا.

فى لصة الؽبلمٌن الٌتمٌن : )َوَكاَن أَبُوُهَما َصاِلًحا( فانتفعا  -تعالى  -(: "سابعها : لال هللا 7ٗولال شٌخ االسبلم فً )اسباب رفع العموبة: ص 
 بصبلح أبٌهما ، ولٌس من سعٌهما . 

ا اْلِجَدا ولد تطرق أهل التفسٌر إلى هذا الموضوع من خبلل تفسٌرهم لموله تعالى ٌِْن فًِ اْلَمِدٌنَِة َوَكاَن تَْحتَهُ َكْنٌز لَُهَما }َوأَمَّ ٌِْن ٌَتٌَِم ُر فََكاَن ِلؽبَُلَم
ٌِْه  َما فَعَْلتُهُ َعْن أَْمِري ذَِلَن تَؤِْوٌلُ َوَكاَن أَبُوُهَما َصاِلًحا فَؤََراَد َربَُّن أَْن ٌَْبلُؽَا أَُشدَُّهَما َوٌَْستَْخِرَجا َكْنَزُهَما َرْحَمةً ِمْن َربَِّن وَ  َما لَْم تَْسِطْع َعلَ

 [ وفٌما ٌؤتً ملخص آرابهم:8َٕصْبًرا{ ]الكهؾ : 
ٌا واآلخرة، لال ابن كثٌر: "ولوله: )َوَكاَن أَبُوُهَما َصاِلًحا( فٌه دلٌل على أن الرجل الصالح ٌحفظ فً ذرٌته، وتشمل بركة عبادته لهم فً الدن

نة لتمر عٌنه بهم، كما جاء فً المرآن ووردت السنة به، لال سعٌد بن جبٌر عن ابن بشفاعته فٌهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة فً الج
 (.8٘ٔ/ٙعباس: حفظا بصبلح أبٌهما، ولم ٌذكر لهما صبلح، وتمدم أنه كان األب السابع. ]فاهلل أعلم[.)تفسٌر ابن كثٌر: 

اسح" وكان من األتمٌاء. لال ابن عباس: حفظا بصبلح أبوٌهما، ولٌل: َوَكاَن أَبُوُهَما َصاِلًحا( لٌل: كان اسمه "ك ولال البؽوي رحمه هللا: )
كان بٌنهما وبٌن األب الصالح سبعة آباء، لال دمحم بن المنكدر: إن هللا ٌحفظ بصبلح العبد ولده ]وولد ولده[، وعترته وعشٌرته وأهل 
 .دوٌرات حوله فما ٌزالون فً حفظ هللا ما دام فٌهم

 (.9ٙٔ/ً٘ ألصلً فؤذكر ولدي فؤزٌد فً صبلتً.)تفسٌر البؽوي: لال سعٌد بن المسٌب: إن
ٌدركا وٌبلؽا لوتهما وشّدتهما،  ولال الطبري رحمه هللا: ولوله:) َوَكاَن أَبُوُهَما َصاِلًحا فَؤََراَد َربَُّن أَْن ٌَْبلُؽَا أَُشدَُّهَما ( ٌمول: فؤراد ربن أن

 .ذي ألمته رحمة من ربن بهما، ٌمول: فعلت فعل هذا بالجدار، رحمة من ربن للٌتٌمٌنوٌستخرجا حٌنبذ كنزهما المكنوز تحت الجدار ال
وكان ابن عباس ٌمول فً ذلن ما حدثنً موسى بن عبد الرحمن، لال: ثنا أبو أسامة، عن مسعر، عن عبد الملن بن مٌسره، عن سعٌد بن 

 (.8/9ٓٔ( لال: حفظا بصبلح أبٌهما، وما ذكر منهما صبلح.)تفسٌر الطبري:  جبٌر، لال: لال ابن عباس، فً لوله) َوَكاَن أَبُوُهَما َصاِلًحا
جعفر بن  ٌدل على أن صبلح اآلباء ٌفٌد العناٌة بؤحوال األبناء وعن (: " هما صالحاوكان أبو ولال الرازي: فً تفسٌر لوله تعالى)  

فً كبلم جرى بٌنهما : بم حفظ هللا مال  الخوارج أنه لال لبعض الحسن بن علً كان بٌن الؽبلمٌن وبٌن األب الصالح سبعة آباء وعن دمحم
 (.ٕٙٔ/ٕٔ)مفاتٌح الؽٌب:  . ه ؟ لال : لد أنبؤنا هللا أنكم لوم خصمون"الؽبلمٌن ؟ لال : بصبلح أبٌهما ، لال : فؤبً وجدي خٌر من

 (بعد اتفالهم على هذا األصل ذكروا لهذا الكسب ثبلث تفسٌرات:ٔ)
أحدها: وهو لول األشعري رضً هللا عنه أن المدرة صفة متعلمة بالممدور من ؼٌر تؤثٌر المدرة فً الممدور، بل المدرة والممدور حصبل 

هللا تعالى، كما أن العلم والمعلوم حصبل بخلك هللا تعالى، لكن الشًء الذي حصل بخلك هللا تعالى وهو متعلك المدرة الحادثة هو بخلك 
 الكسب.

وثانٌها: أن ذات الفعل توجد بمدرة هللا تعالى، ثم ٌحصل لذلن الفعل وصؾ كونه طاعة أو معصٌة وهذه الصفة حاصلة بالمدرة الحادثة. وهو 
 بً بكر البالبلنً.لول أ

الكسب وهذا  وثالثها: أن المدرة الحادثة والمدرة المدٌمة، إذا تعلمتا بممدور واحد ولع الممدور بهما، وكؤنه فعل العبد ولع بإعانة هللا، فهذا هو
 ٌعزى إلى أبً إسحاق األسفراٌنً ألنه ٌروى عنه أنه لال الكسب والفعل الوالع بالمعٌن. 

 مدرة الحادثة مإثرة، فهم فرٌمان:أما المابلون بؤن ال
األول: الذٌن ٌمولون بؤن المدرة مع الداعً توجب الفعل، فاهلل تعالى هو الخالك للكل بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو الذي وضع األسباب 

داعٌة المابمتان به، وهذا المإدٌة إلى دخول هذه األفعال فً الوجود والعبد هو المكتسب بمعنى أن المإثر فً ولوع فعله هو المدرة، وال
 مذهب إمام الحرمٌن رحمه هللا تعالى اختاره فً الكتاب الذي سماه بالنظامٌة وٌمرب لول أبً الحسٌن البصري منه وإن كان ال ٌصرح به.

متمكن منهما، إن شاء الفرٌك الثانً من المعتزلة: وهم الذٌن ٌمولون: المدرة مع الداعً ال توجب الفعل، بل العبد لادر على الفعل والترن 
ن فعل وإن شاء ترن، وهذا الفعل والكسب، لالت المعتزلة لؤلشعري: إذا كان ممدور العبد والعا بخلك هللا تعالى، فإذا خلمه فٌه: استحال م

ن لم ٌكن ألبتة العبد أن ال ٌتصؾ فً ذلن الولت بذلن الفعل، وإذا لم ٌخلمه فٌه: استحال منه فً ذلن الولت أن ٌتصؾ به. وإذا كان كذل
ة هللا، متمكنا من الفعل والترن، وال معنى للمادر إال ذلن، فالعبد ألبتة ؼٌر لادر، وأٌضا فهذا الذي هو مكتسب العبد إما أن ٌكون والعا بمدر

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1503&idfrom=3497&idto=3499&bookid=132&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1503&idfrom=3497&idto=3499&bookid=132&startno=2#docu
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. { اآلٌة؛ ومن فوابد اآلٌة: أن االعتماد على أعمال اآلباء ال ٌجدي شٌباً؛ لموله تعالى: } تلن أمة لد خلت..-ٙ
ٌعنً هم مضوا، وأسلموا هلل؛ وأنتم أٌها الٌهود الموجودون فً عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص علٌكم أن تنظروا ماذا كسبتم 

 ألنفسكم.
ومنها: اإلشارة إلى أنه ٌنبؽً لنا أن نسكت عما جرى بٌن الصحابة؛ ألنا نمول كما لال هللا لهإالء: } تلن  -7

سبت ولكم ما كسبتم { فنحن معنٌون اآلن بؤنفسنا؛ وٌُذكر عن أمٌر المإمنٌن عمر بن عبد أمة لد خلت لها ما ك
هذه دماء طهر هللا سٌوفنا منها؛ فنحن »أنه سبل عما جرى بٌن الصحابة، فمال لهم:  -رحمه هللا  -العزٌز 

بن أبً طالب،  ؛ هذه كلمة عظٌمة؛ فعلى هذا النزاع فٌما جرى بٌن معاوٌة، وعلً« نطهر ألسنتنا منها
وعابشة، وما أشبه ذلن ال محل له؛ لكن الذي ٌجب أن نعتنً به حاضر األمة؛ هذا الذي ٌجب أن ٌبٌن فٌه 
الحك، وٌبَطل فٌه الباطل؛ ونمول: }ربنا اؼفر لنا وإلخواننا الذٌن سبمونا باإلٌمان وال تجعل فً للوبنا ؼبًل 

 [ .ٓٔللذٌن آمنوا ربنا إنن رإوؾ رحٌم{ ]الحشر: 
ومن فوابد اآلٌة: أن اإلنسان وعملَه؛ لموله تعالى: } لها ما كسبت ولكم ما كسبتم {؛ فبل أحد ٌعطى من  -8

 [.8ٖعمل أحد، وال ٌإخذ منه؛ لال تعالى: }كل نفس بما كسبت رهٌنة{ ]المدثر: 
تعالى:  ومنها: أن اآلِخر ال ٌُسؤل عن عمل األول؛ ولكن األول لد ٌُسؤل عن عمل اآلخر، كما لال -9

َّبَع على بدعته؛ فٌكون ٔٗ}وجعلناهم أبمة ٌدعون إلى النار{ ]المصص:  [ ؛ فمد ٌكون األول صاحب بدعة، وٌُت
داالً على ضبللة؛ فعلٌه وزرها، ووزر من عمل بها إلى ٌوم المٌامة؛ لكن اآلخر ال ٌسؤل عن عمل األول؛ 

؛ وفً لفظ:  (ٔ)«سبوا األموات فإنهم لد أفضوا إلى ما لدمواال ت»ولهذا جاء فً الحدٌث عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .(ٕ)«فتإذوا األحٌاء»

ومن فوابد اآلٌة: إثبات عدل هللا سبحانه وتعالى، وأنه ال ٌإاخذ أحداً بما لم ٌعمله؛ لموله تعالى: } وال  -9
 تسؤلون عما كانوا ٌعملون {.

لموله تعالى: } وال تسؤلون عما كانوا ٌعملون {؛ منطوق ومنها: إثبات السإال، وأن اإلنسان سٌُسؤل؛  -ٓٔ
 اآلٌة: نفً السإال عن عمل الؽٌر؛ ومفهومها: ثبوت السإال عن عمل العامل، وأنه مسإول عن العمل.

 المرآن
({ ]البمرة : ٖ٘ٔاْلُمْشِرِكٌَن ) }َولَالُوا ُكونُوا ُهوًدا أَْو نََصاَرى تَْهتَُدوا لُْل بَْل ِملهةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا َوَما َكاَن ِمنَ 

ٖٔ٘] 
  التفسٌر:

                                                                                                                                                                                             
مكتسبا له؟ وإن ولع بمدرة أو لم ٌمع ألبتة بمدرة هللا، أو ولع بالمدرتٌن معا، فإن ولع بمدرة هللا تعالى لم ٌكن العبد فٌه مإثرا فكٌؾ ٌكون 

 العبد فهذا هو المطلوب.
أثر، وأما  وإن ولع بالمدرتٌن معا فهذا محال، ألن لدرة هللا تعالى مستملة باإلٌماع، فعند تعلك لدرة هللا تعالى به، فكٌؾ ٌبمى لمدرة العبد فٌه

تلن األحٌاز، فهذا الشؽل إن حصل بفعل هللا تعالى فنفس لول البالبلنً فضعٌؾ، ألن المحرم من الجلوس فً الدار المؽصوبة لٌس إال شؽل 
المنهً عنه لد خلمه هللا تعالى فٌه، وهذا هو عٌن تكلٌؾ ما ال ٌطاق، وإن حصل بمدرة العبد فهو المطلوب، وأما لول األسفراٌنً فضعٌؾ 

، لال أهل السنة: كون العبد مستمبل باإلٌجاد والخلك محال لما بٌنا أن لدرة هللا تعالى مستملة بالتؤثٌر، فبل ٌبمى لمدرة العبد معها أثر ألبتة
 لوجوه:

 أولها: أن العبد لو كان موجدا ألفعاله، لكان عالما بتفاصٌل فعله، وهو ؼٌر عالم بتلن التفاصٌل، فهو ؼٌر موجد لها.
 افر ٌمصد تحصٌل العلم فبل ٌحصل إال الجهل.وثانٌها: لو كان العبد موجدا لفعل نفسه؛ لما ولع إال ما أراده العبد، ولٌس كذلن، ألن الك

 وثانٌها: لو كان العبد موجدا لفعل نفسه لكان كونه موجدا لذلن الفعل زابدا على ذات ذلن الفعل، 
وذات المدرة ألنه ٌمكننا أن نعمل ذات الفعل وذات المدرة مع الذهول عن كون العبد موجدا له، والمعمول ؼٌر المؽفول عنه، ثم تلن 

جدٌة حادثة، فإن كان حدوثها بالعبد لزم افتمارها إلى موجدٌة أخرى، ولزم التسلسل وهو محال، وإن كان هللا تعالى واألثر واجب المو
ة، الحصول عند حصول الموجدٌة فٌلزم استناد الفعل إلى هللا تعالى، وال ٌلزمنا ذلن فً موجدٌة هللا تعالى ألنه لدٌم، فكانت موجدٌته لدٌم

 (.7ٖ-7ٕ/ٗفتمار تلن الموجودٌة إلى موجودٌة أخرى.)مفاتٌح الؽٌب: فبل ٌلزم ا
 

 .99ٕٙ: كٌؾ ٌكتب: هذا ما صالح فبلن بن فبلن...، حدٌث رلم ٙ، كتاب الصلح، باب ٕٗٔأخرجه البخاري ص (ٕ)
 .9ٖٖٔ: ما ٌنهى من سب األموات، حدٌث رلم 97، كتاب الجنابز، باب 9ٓٔأخرجه البخاري ص (ٔ)
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أٌها -ولالت الٌهود ألمَّة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ادخلوا فً دٌن الٌهودٌة تجدوا الهداٌة، ولالت النصارى لهم مثل ذلن. لل لهم 
الحك، وما كان من ملة إبراهٌم، الذي مال عن كل دٌن باطل إلى دٌن  -جمٌعًا -: بل الهداٌة أن نتبع-الرسول

 المشركٌن باهلل تعالى.
 فً سبب نزول اآلٌة وجهان:  

أحدهما: أخرج الطبري عن ابن عباس لال : "لال عبد هللا بن صورٌا األعور لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ما الهدى إال ما 
ٌهم : " ولالوا كونوا هودا أو نحن علٌه! فاتبعنا ٌا دمحم تهتد! ولالت النصارى مثل ذلن. فؤنزل هللا عز وجل ف

 .(ٔ)نصارى تهتدوا لل بل ملة إبراهٌم حنٌفا وما كان من المشركٌن "
 . (ٖ)، والواحدي مطوال(ٕ)وذكره الثعلبً

الثانً: لال مماتل بن سلٌمان:" أن رءوس الٌهود كعب ابن األشرؾ، وكعب بن أسٌد، وأبا ٌاسر بن أخطب، 
وإشماوٌل، وخمٌشا، ونصارى نجران السٌد والعالب، ومن معهما لالوا ومالن بن الضٌؾ، وعازارا، 

فمال: لل بل الدٌن ملة إبراهٌم ٌعنً  -تعالى -للمإمنٌن: كونوا على دٌننا فإنه لٌس دٌن إال دٌننا فكذبهم هللا
 .(ٗ)اإلسبلم"

ها وأكملها ، وعلمها دمحما نبٌه صلى هللا لال اإلمام الطبري : "احتج هللا لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أبلػ حجة وأوجز  
للمابلٌن لن من الٌهود والنصارى وألصحابن : " كونوا هودا أو نصارى  -علٌه وسلم فمال : ٌا دمحم ، لل 

: بل تعالوا نتبع ملة إبراهٌم التً ٌجمع جمٌعنا على الشهادة لها بؤنها دٌن هللا الذي ارتضاه واجتباه  -تهتدوا " 
وندع سابر الملل التً نختلؾ فٌها ، فٌنكرها بعضنا ، وٌمر بها  -ن دٌنه كان الحنٌفٌة المسلمة فإ -وأمر به 

ال سبٌل لنا على االجتماع علٌه ، كما لنا السبٌل إلى االجتماع على ملة  -على اختبلفه  -بعضنا. فإن ذلن 
 .(٘)إبراهٌم"

[، أي: " ولالت الٌهود لدمحم صلى هللا ْٖ٘ٔهتَُدوا{]البمرة:لوله تعالى:}َولَالُوا ُكونُوا ُهوًدا أَْو نََصاَرى تَ   
 .(ٙ)علٌه وسلم وأصحابه من المإمنٌن : كونوا هودا تهتدوا ؛ ولالت النصارى لهم : كونوا نصارى تهتدوا"

 .(7)لال ابن أبً زمنٌن:" لالت الٌهود : كونوا ٌهوداً تهتدوا، ولالت النصارى : كونوا نصارى تهتدوا"  
 .(8)["ٔٔٔابن عطٌة:هذا" نظٌر لولهم:}لَْن ٌَْدُخَل اْلَجنَّةَ إاِلَّ َمْن كاَن ُهوداً أَْو نَصارى{]البمرة: لال   

 .(9)ولوله }تَْهتَُدوا{،أي: "تصٌبوا طرٌك الحك"       
 .(ٓٔ)إبراهٌم مستمٌما"[، أي:" لل ٌا دمحم، بل نتبع ملة ٖ٘ٔلوله تعالى:}بَْل ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا{]البمرة:       

 .(ٔٔ)لال الثعلبً:" أي بل نتبع ملّة إِْبراِهٌَم"  
 .(ٕٔ)لال البٌضاوي:" أي بل نكون ملة إبراهٌم"  
 .(ٖٔ)لال الزجاج:أي:" بل نتبع ملة إِبراهٌم فً حال حنٌفَتِه"  
 .(ٔ)لال ابن أبً زمنٌن: " أي : لل ٌا دمحم، بل نكون على ملة إبراهٌم"  

                                                           
 .ٔٗ، وانظر: أسباب النزول للواحدي: ٕٓٔ-ٔٓٔ/ٖ(: 9ٕٓٓطبري)( تفسٌر الٔ)
 .8ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .ٔٗ( انظر: أسباب النول: ٖ)
 .8ٖٔ/ٔ، وانظر: العجاب: ٔٗٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٗ)
 . ٕٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٔٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .8ٔٔ-8ٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن أبً زمنٌن:7)
 .ٕٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 8)
 .ٔٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: 9)
 .ٗٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .8ٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .8ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٔ)
 .ٖٕٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖٔ)
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 . (ٕ)السعود:" أي ال نكون كما تمولون بل نكون أهَل ملتِه علٌه السبلم "لال أبو   
لال الصابونً:"أي لل لهم ٌا دمحم بل نتّبع ملة الحنٌفٌة السمحة وهً ملة إِبراهٌم حال كونه ماببلً عن   

 .(ٖ)األدٌان كلها إِلى الدٌن المٌم"
 :(ٗ)[، أربعة ألوالٖ٘ٔوفً اتنصاب لوله:}ملة{]البمرة:       

األول: ألنه عطؾ فً المعنى على لوله: }ُكونُوا ُهوًدا أَْو نََصاَرى{، وتمدٌره لالوا: اتبعوا  الٌهودٌة لل بل 
 اتبعوا ملة إبراهٌم.

 الثانً: على حذؾ فعل مضمر، تمدٌره: بل نتبع ملة إبراهٌم.
المضاؾ وألٌم المضاؾ إلٌه ممامه، الثالث: أن ٌكون أرٌد: بل نكون أصحاب ملة إبراهٌم، أو أهل ملة، فحذؾ 

 :(٘)[ أي أهلها، ومن ذلن لول الشاعر8ٕكموله: }َواْسؤَِل اْلمَْرٌَةَ الَّتًِ ُكنَّا فٌَِها{ ]ٌوسؾ : 
 حسبت بؽام راحلتً عنالا!        وما هً ، وٌب ؼٌرن ، بالعناق  

 ٌعنً : صوت عناق.
 على }الٌهود والنصارى{. فتكون الـ}ملة{، حٌنبذ منصوبة، عطفا فً اإلعراب   

 ، والتمدٌر: بل اتبعوا ملة إبراهٌم.(ٙ)الرابع: ولد ٌجوز النصب على اإلؼراء
ولرأ األعرج: }ملةُ إبراهٌم{، بالرفع أي ملته ملتنا، أو دٌننا ملة إبراهٌم، وبالجملة فؤنت بالخٌار فً   

 .(7)أن تجعله مبتدأ أو خبرا
 : (8) [، ألهل اللؽة فٌه لوالنٖ٘ٔولوله تعالى:}َحنٌِفًا{]البمرة:  

 األول: أن الحنٌؾ هو المستمٌم.
 .(9)لال الطبري: ")الحنٌؾ(، فإنه المستمٌم من كل شًء"  
ومنه لٌل لؤلعرج: أحنؾ، تفاإال بالسبلمة، كما لالوا للدٌػ: سلٌم، والمهلكة: مفازة، لالوا: فكل من   

 .(ٓٔ)أسلم هلل ولم ٌنحرؾ عنه فً شًء فهو حنٌؾ
األخرى بؤصابعها، وتحنؾ إذا الثانً: أن الحنٌؾ المابل، ألن األحنؾ هو الذي ٌمٌل كل واحد من لدمٌه إلى 

 .مال
 :(ٔ)[، على ألوالٖ٘ٔواختلؾ أهل التفسٌر فً معنى لوله تعالى:}َحنٌِفًا{]البمرة:  

                                                                                                                                                                                             
 .8ٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن أبً زمنٌن: ٔ)
 .ٙٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٕ)
 .87/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٖ، وتفسٌر الطبري: 7٘-7ٗ/ٗلؽٌب: ( انظر: مفاتٌح اٗ)
، واللسان )وٌب( )عنك( )عما( )بؽم(  ٕٙ - ٔٙ:  ٔ، ومعانً المرآن للفراء  ٙٔٔ( البٌت لذي الخرق الطهوي، انظر: نوادر أبً زٌد : ٘)

 وؼٌرها . وهو من أبٌات ٌمولها لذبب تبعه فً طرٌمه ، وهً أبٌات ساخرة جٌاد :
 ٌسري        لٌإذن صاحبا له باللحاقألم تعجب لذبب بات  

 حسبت بؽام راحلتً عنالا!         وما هً ، وٌب ؼٌرن ، بالعناق
 ولو أنً دعوتن من لرٌب        لعالن عن دعاء الذبب عاق

 ولكنً رمٌتن من بعٌد         فلم أفعل ، ولد أوهت بسالً
 فاقعلٌن الشاء ، شاء بنً تمٌم ،         فعافمه ، فإنن ذو ع

فً ولوله )عناق( فً البٌت : هً أنثى المعز ، ولوله : " وٌب " أي وٌل . والبؽام : صوت الظبٌة أو النالة ، واستعاره هنا للمعز . ولوله 
 البٌت الثالث " عاق " ، أي عابك ، فملب ، والعماق : السرعة فً الذهاب بالشًء . عافمه : عالجه وخادعه ثم ذهب به خطفة واحدة .

 . ٕٔ،  ٕٓ:  ٔ، والخزانة  9ٔٔر االختبلؾ فً اسمه ، ومن سمً باسمه فً المإتلؾ والمختلؾ : وانظ
 .7٘(انظر: مجاز المرآن ألبً عبٌدة : ٙ)
 .7ٔ/ٗ، ومفاتٌح الؽٌب: 8ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:7)
 .7ٔ/ٗ(انظر: مفاتٌح الؽٌب: 8)
 .ٗٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: 9)
 .ٗٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
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، (ٗ)، ومجاهد(ٖ)، والحسن(ٕ)أحدها: أن الحنٌفٌة حج البٌت، والحنٌؾ هو الحاج. وهذا لول ابن عباس
 .(9)، والسدي(8)، والضحان(7)، وعبدهللا بن لاسم(ٙ)، وكثٌر بن زٌاد(٘)وعطٌة

الذٌن كانوا فً عصره  -ولالوا: "إنما سمً دٌن إبراهٌم اإلسبلم )الحنٌفٌة(، ألنه أول إمام لزم العباد   
واالبتمام به فٌه. لالوا : فكل من حج البٌت اتباعه فً مناسن الحج ،  -، والذٌن جاءوا بعده إلى ٌوم المٌامة 

 .(ٓٔ)فنسن مناسن إبراهٌم على ملته ، فهو )حنٌؾ(، مسلم على دٌن إبراهٌم"
 .(ٕٔ)، والربٌع بن أنس(ٔٔ)والثانً: أنها اتباع الحك، لاله مجاهد

 والثالث: اتباع إبراهٌم فً شرابعه التً هً شرابع اإلسبلم.
م )الحنٌفٌة(، ألنه أول إمام سن للعباد الختان ، فاتبعه من بعده علٌه. فمالوا: "إنما سمً دٌن إبراهٌ  

لالوا : فكل من اختثن على سبٌل اختتان إبراهٌم ، فهو على ما كان علٌه إبراهٌم من اإلسبلم ، فهو " حنٌؾ " 
 .(ٖٔ)على ملة إبراهٌم"

ملة إبراهٌم مخلصا(، فـ)الحنٌؾ(" على  والرابع: أنها: )اإلخبلص(: ولوله }بل ملة إبراهٌم حنٌفا{، معناه: )بل
 .(7ٔ)، وخصٌؾ(ٙٔ)، ومماتل بن سلٌمان(٘ٔ)، لاله السدي(ٗٔ)لولهم : المخلص دٌنه هلل وحده

 والخامس: ولٌل: )الحنٌفٌة( اإلسبلم. فكل من ابتم بإبراهٌم فً ملته فاستمام علٌها ، فهو )حنٌؾ(.
سبلم كسابر ألماب الدٌانات، وأصله من إبراهٌم علٌه لال المفال: "وبالجملة فالحنٌؾ لمب لمن دان باإل   

 .(8ٔ)السبلم"
 مثله. (ٕٓ)، وروي عن عٌسى بن جارٌة(9ٔ)والسادس: أن الحنٌؾ: المستمٌم. لاله دمحم بن كعب

 .(ٕٔ)السابع: أن الحنٌؾ: الذي ٌإمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. لاله أبو لبلبة
البٌت بصبلته، وٌرى أن حجه علٌه إن استطاع إلٌه سبٌبل. لاله أبو الثامن: أن الحنٌؾ: الذي ٌستمبل 

 .(ٕٕ)العالٌة

                                                                                                                                                                                             
 .7ٔ/ٗ(انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .7ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ، و)ٕٔٗ/ٔ(:ص9ٕٔٔ، وابن أبً حاتم)ٙٓٔ/ٖ(:ص97ٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 . ٗٓٔ/ٖ(:ص9ٕٔٓ، وتفسٌر الطبري)7ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 . ٙٓٔ/ٖ(:ص9ٕٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٖ(:ص9ٖٕٓو) (،9ٕٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٙٓٔ/ٖ(:ص9ٕ٘ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٙٓٔ/ٖ(:ص98ٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .7ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ، و)ٕٔٗ/ٔ(:ص9ٕٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: )8)
 .7ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ، و)ٕٔٗ/ٔ(:ص9ٕٔٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: )9)
 .ٗٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٕٔٗ/ٔ(:ص9ٕٕٔ، وابن أبً حاتم)ٙٓٔ/ٖ(:ص99ٕٓالطبري) ( انظر: تفسٌرٔٔ)
 .ٕٔٗ/ٔ(:ص9ٕٕٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: )ٕٔ)
 .ٙٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٙٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 . 7ٓٔ/ٖ(:صٕٓٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٙٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص9ٕ٘ٔ)( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم7ٔ)
 .7ٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: 8ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص9ٖٕٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)9ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٕٓ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص9ٕٗٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص9ٕٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٕ)
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التاسع: أن الحنٌفٌة: شهادة أن ال إله إال هللا. ٌدخل فٌها تحرٌم األمهات والبنات والخاالت، والعمات، وما حرم 
ً شركهم األمهات هللا عز وجل، والختان. وكانت حنٌفة فً الشرن: كانوا أهل الشرن، وكانوا ٌحرمون ف

 . (ٔ)والبنات والخاالت والعمات، وكانوا ٌحجون البٌت، وٌنسكون المناسن. لاله لتادة
والصواب: أن )الحنٌفٌة( هو اإلستمامة على دٌن إبراهٌم واتباعه على ملته، لال اإلمام الطبري: " وذلن        

جونه فً الجاهلٌة من أهل الشرن كانوا أن الحنٌفٌة لو كانت حج البٌت ، لوجب أن ٌكون الذٌن كانوا ٌح
حنفاء. ولد نفى هللا أن ٌكون ذلن تحنفا بموله : }ولكن كان حنٌفا مسلما وما كان من المشركٌن{ ]سورة آل 

[، فكذلن المول فً الختان. ألن " الحنٌفٌة " لو كانت هً الختان ، لوجب أن ٌكون الٌهود ُحنفاء. 7ٙعمران : 
ن بموله : }َما َكاَن إِْبَراِهٌُم ٌَُهوِدًٌّا َوال نَْصَرانًٌِّا َولَِكْن َكاَن َحنٌِفًا ُمْسِلًما{ ]سورة آل ولد أخرجهم هللا من ذل

 [. 7ٙعمران : 
فمد صّح إذًا أن " الحنٌفٌة " لٌست الختاَن وحَده ، وال حجَّ البٌت وحده ، ولكنه هو ما وصفنا : من   

علٌها ، واالبتمام به فٌها. فإن لال لابل : أَو ما كان َمْن كان من لبل االستمامة على ملة إبراهٌم ، واتباعه 
 إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص ، من األنبٌاء وأتباعهم ، مستمٌمٌن على ما أمروا به من طاعة هللا استمامةَ إبراهٌم وأتباعه ؟

ملته خاصة ، دون سابر  لٌل : بَلى. فإن لال : فكٌؾ أضٌؾ " الحنٌفٌة " إلى إبراهٌم وأتباعه على  
األنبٌاء لبله وأتباعهم ؟ لٌل : إّن كل من كان لبل إبراهٌم من األنبٌاء كان حنٌفًا متّبعًا طاعة هللا ، ولكن هللا 
تعالى ذكره لم ٌجعل أحًدا منهم إماًما لمن بعده من عباده إلى لٌام الساعة ، كالذي فعل من ذلن بإبراهٌم ، 

من مناسن الحج والختان ، وؼٌر ذلن من شرابع اإلسبلم ، تعبًُّدا به أبًدا إلى لٌام الساعة.  فجعله إماًما فٌما بٌّنه
ً الحنٌُؾ من  وجعل ما سّن من ذلن َعلًَما ممًٌّزا بٌن مإمنً عباده وكفارهم ، والمطٌعِ منهم له والعاصً. فسّمِ

ً الضالُّ من ملته بسابر أسماء الملل ، الناس " حنٌفًا " باتباعه ملته ، واستمامته على هدٌه ومنهاجه ، وسُ  ّمِ
ًّ " ، وؼٌر ذلن من صنوؾ الملل" ًّ ، ومجوس  .(ٕ)فمٌل : " ٌهودي ، ونصران

 :(ٖ)[، وجهانٖ٘ٔوفً انتصاب لوله:}َحنٌِفًا{]البمرة:  
 .(ٗ) أحدهما: أنه نصب على الحال من إبراهٌم. لاله الزجاج

الثانً: أنه نصب على المطع، أراد :بل ملة إبراهٌم الحنٌؾ، فلما سمطت األلؾ والبلم لم تتبع النكرة المعرفة 
 فانمطع منه فانتصب، لاله نحاة الكوفة. 

لال الزجاج:" وٌجوز الرفع }بل ملةُ إِبراهٌم حنٌفاً{، واألجود واألكثر: النصب، ومجاز الرفع على  
 .(٘)ا ملة إبراهٌم"معنى: لل ملتُنا ودٌنُنُ 

 .(ٙ)[، أي:" وما كان إِبراهٌم من المشركٌن"ٖ٘ٔلوله تعالى:}َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{]البمرة:  
 .(7)لال مماتل:" ٌعنً من الٌهود والنصارى"  
لال الطبري: أي :" إنه لم ٌكن ممن ٌدٌن بعبادة األوثان واألصنام، وال كان من الٌهود وال من   

 .(8)رى ، بل كان حنٌفًا مسلًما"النصا
 .(9)لال البٌضاوي:" تعرٌض بؤهل الكتاب وؼٌرهم، فإنهم ٌدعون اتباعه وهم مشركون" 

                                                           
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص97ٕٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .8ٓٔ-7ٓٔ/ٖتفسٌر الطبري: ( ٕ)
 .7٘/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖ)
 .ٖٕٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ( معانً المرآن: ٘)
 .87/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .ٔٗٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: 7)
 .8ٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: 8)
 .8ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 9)
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لال ابن عطٌة:" ونفى عنه اإلشران، فانتفت عبادة األوثان والٌهودٌة لمولهم: عزٌر ابن هللا،  
 .(ٔ)والنصرانٌة لمولهم: المسٌح ابن هللا"

[، "تنبٌه على أن فً مذهب الٌهود ٖ٘ٔتعالى:}َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{]البمرة:لال ارازي: لوله   
والنصارى شركاء، ألنه تعالى حكى عن بعض الٌهود لولهم: عزٌر ابن هللا، والنصارى لالوا: المسٌح ابن هللا 

 .(ٕ)وذلن شرن"
 الفوابد:

وٌدَّعون فٌه الخٌر؛ }كونوا هوداً أو نصارى  هذه من فوابد اآلٌة: أن أهل الباطل ٌْدعون إلى ضبللهم،  -ٔ
دعوة إلى ضبلل؛ }تهتدوا{: ادعاء أن ذلن خٌر؛ وهكذا أٌضاً لد ورث هإالء الٌهود من ضل من هذه األمة، 

الذٌن ادعوا أنهم على حك، وأن من سلن طرٌمهم فمد اهتدى؛ لال  -كؤهل البدع فً العمٌدة، والمدر، واإلٌمان 
 . (ٔ)«لتركبن َسنن من كان لبلكم»: النبً ملسو هيلع هللا ىلص

ومن فوابد اآلٌة: أن كل داع إلى ضبلل ففٌه شبه من الٌهود، والنصارى؛ دعاة السفور اآلن ٌمولون:  -ٕ
اتركوا المرأة تتحرر؛ اتركوها تبتهج فً الحٌاة؛ ال تمٌدوها بالؽطاِء، وترِن التبرج، ونحو ذلن؛ أعطوها 

 إلى ضبللة سوؾ ٌطلً هذه الضبللة بما ٌؽر البلٌد فهو شبٌه بالٌهود، والنصارى. الحرٌة؛ وهكذا كل داع
ومنها: ممابلة الباطل بالحك؛ لموله تعالى: }بل ملة إبراهٌم حنٌفاً{؛ إذ البد لئلنسان من أن ٌسٌر على  -ٖ

}بل ملة إبراهٌم  طرٌك؛ لكن هل هو حك، أو باطل؟! بٌن هللا أن كل ما خالؾ الحك فهو باطل فً لوله تعالى:
 حنٌفاً{.

 ومنها: الثناء على إبراهٌم علٌه السبلم من وجوه ثبلثة: -ٗ
 أوالً: إمامته؛ ووجهها: أننا أمرنا باتباعه؛ والمتبوع هو اإلمام.

 ثانٌاً: أنه حنٌؾ؛ والحنٌؾ هو المابل عن كل دٌن سوى اإلسبلم.
 ؛ لموله تعالى: }وما كان من المشركٌن{.-ملسو هيلع هللا ىلص-ثالثاً: أنه لٌس فٌه شرن فً عمله 

 ومن فوابد اآلٌة: أن الشرن ممتنع فً حك األنبٌاء؛ لموله تعالى: }وما كان من المشركٌن{. -٘
ومنها: أن ملة إبراهٌم )علٌه السبلم( أفضل الملل؛ وهً التوحٌد، والحنٌفٌة السمحة؛ لموله تعالى: }بل ملة  -ٙ

 إبراهٌم حنٌفاً{.
ومنها: أن الٌهودٌة والنصرانٌة نوع من الشرن؛ ألن لوله تعالى: }وما كان من المشركٌن{ فً ممابل  -7

دعوتهم إلى الٌهودٌة والنصرانٌة ٌدل على أنهما نوع من الشرن؛ كل من كفر باهلل ففٌه نوع من الشرن؛ لكن 
 لهوى.إن اتخذ إلهاً فهو شرن حمٌمة، ووالعاً؛ وإال فإنه شرن باعتبار اتباع ا

أنواعا من شبه المخالفٌن الطاعنٌن فً اإلسبلم منها: حكى عنهم -من خبلل تفسٌره لآلٌة  -لد ذكر الرازي -8
أنهم لالوا: }كونوا هودا أو نصارى تهتدوا{ ولم ٌذكروا فً تمرٌر ذلن شبهة، بل أصروا على التملٌد، فؤجابهم 

هو لوله: }لل بل ملة إبراهٌم حنٌفا{ وتمرٌر هذا الجواب هللا تعالى عن هذه الشبهة: بؤنه ذكر جوابا إلزامٌا و
أنه إن كان طرٌك الدٌن التملٌد فاألولى فً ذلن اتباع ملة إبراهٌم، ألن هإالء المختلفٌن لد اتفموا على صحة 

ل: دٌن إبراهٌم واألخذ بالمتفك أولى من األخذ بالمختلؾ إن كان المعول فً الدٌن على التملٌد، فكؤنه سبحانه لا
إن كان المعول فً الدٌن على االستدالل والنظر، فمد لدمنا الدالبل، وإن كان المعول على التملٌد فالرجوع إلى 

 دٌن إبراهٌم علٌه السبلم وترن الٌهودٌة والنصرانٌة أولى.
 فإن لٌل: ألٌس أن كل واحد من الٌهود والنصارى ٌدعً أنه على دٌن إبراهٌم علٌه السبلم.  

                                                           
 .ٕ٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .7٘/ٗمفاتٌح الؽٌب: (انظر: ٕ)

: ما جاء لتركبن سنن من كان لبلكم، 8ٔ، كتاب الفتن، باب 87ٔٔ؛ وأخرجه الترمذي صٕٕٕٕٗ، حدٌث رلم 8ٕٔ/٘أخرجه أحمد  (ٔ)
، باب: ذكر األخبار عن اتباع هذه األمة سنن من لبلهم من األمم، حدٌث رلم 8ٕٗ/8؛ وأخرجه ابن حبان فً صحٌحه 8ٕٓٔحدٌث رلم 

 .77ٔٔ، حدٌث رلم ٖٕ٘/ٕل األلبانً فً صحٌح الترمذي: صحٌح ، ولا7ٙٙٙ
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ثبت أن إبراهٌم كان لاببل بالتوحٌد، وثبت أن النصارى ٌمولون بالتثلٌث، والٌهود ٌمولون  للنا: لما  
بالتشبٌه، فثبت أنهم لٌسوا على دٌن إبراهٌم علٌه السبلم، وأن دمحما علٌه السبلم لما دعا إلى التوحٌد، كان هو 

 .(ٔ) على دٌن إبراهٌم
 المرآن

ِ َوَما أُْنزِ  ًَ }لُولُوا آَمنها بِاّلِله ٌْنَا َوَما أُْنِزَل إِلَى إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب َواْْلَْسبَاِط َوَما أُوتِ َل إِلَ
ٌَْن أََحٍد ِمْنُهْم َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن ) ُق بَ ًَ النهبٌُِّوَن ِمْن َربِِّهْم ََّل نُفَّرِ ({ ]البمرة : ُٖٙٔموَسى َوِعٌَسى َوَما أُوتِ

ٖٔٙ] 
 التفسٌر:

لهإالء الٌهود والنَّصارى: صدَّلنا باهلل الواحد المعبود بحك، وبما أنزل إلٌنا من المرآن  -أٌها المإمنون-لولوا 
الذي أوحاه هللا إلى نبٌه ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وما أنزل من الصحؾ إلى إبراهٌم وابنٌه إسماعٌل وإسحاق، وإلى 

وما أُعطً  -ألنبٌاء ِمن ولد ٌعموب الذٌن كانوا فً لبابل بنً إسرابٌل االثنتً عشرةوهم ا-ٌعموب واألسباط 
موسى من التوراة، وعٌسى من اإلنجٌل، وما أُعطً األنبٌاء جمٌعًا من وحً ربهم، ال نفرق بٌن أحد منهم فً 

 اإلٌمان، ونحن خاضعون هلل بالطاعة والعبادة.
 :(ٕ)فً سبب نزول اآلٌة ألوال  

لال ابن عباس لال : "أتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نَفٌرمن ٌهود، فٌهم أبو ٌاسر بن أخطب، ورافع بن أبً رافع ،  أحدها:
وعازر ، وخالد ، وزٌد ، وأزار بن أبً أزار ، وأْشٌَع ، فسؤلوه عمن ٌإمن به من الرسل فمال : أومن باهلل َوَما 

اعٌل وإسحاَق وٌعموب واألسباط ، وَما أوتً ُموسى وعٌسى َوَما أوتً أنزَل إلٌنا وما أنزَل إلى إبَراهٌَم وإسم
النبٌون من َربهم ال نُفّرق بٌن أحد منهم ونحن له ُمسلمون. فلما ذكر عٌسى جحدوا نبوته ، ولالوا : ال نإمن 

ِ َوَما أُْنِزَل  بعٌسى ، وال نإمن بمن آمن به. فؤنزل هللا فٌهم : }لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب َهْل تَْنِمُمونَ  ِمنَّا إِال أَْن آَمنَّا بِاّلِلَّ
ٌْنَا َوَما أُْنِزَل ِمْن لَْبُل َوأَنَّ أَْكثََرُكْم فَاِسمُوَن{]سورة المابدة :   .(ٖ)["9٘إِلَ

 الثانً: ولال لتادة: }لُولُوا آمنا باهلل وما أنزل إلٌنا وما أنزل إلى إبراهٌم{ إلى لوله :}ونَحُن له مسلمون{، أمر
لوا بٌن أحد منهم"  .(ٗ)هللا المإمنٌن أن ٌإمنوا وٌصدلوا بؤنبٌابه ورسله كلهم ، وال ٌفّرِ

الثالث: وأخرج البخاري بسنده عن أبً هرٌرة ، لال: "كان أهل الكتاب ٌمرإون التوراة بالعْبَرانٌَّة وٌفسرونها 
تصدلوا أهل الكتاب وال تَُكذبوهم ، ولولوا : آمنا باهلل وما أنزل بالعربٌة ألهل اإلسبلم، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :"ال 

 .(٘)إلٌنا"
ولد روى مسلم وأبو داود والنسابً من حدٌث عثمان بن حكٌم ، عن سعٌد بن ٌَسار عن ابن عباس ،   

ٌْنَا{ اآلٌة ، لال ، كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أكثر ما ٌصلى الركعتٌن اللتٌن لبل الفجر بـ }آَمنَّا بِا ِ َوَما أُنزَل إِلَ ّلِلَّ
ِ َواْشَهْد بِؤَنَّا ُمْسِلُموَن{ ] آل عمران :   .(7)"(ٙ)[" ٕ٘واألخرى بـ }آَمنَّا بِاّلِلَّ

ِ{]البمرة:    .(8)[، "أي لولوا أٌها المإمنون آمنا باهلل"ٖٙٔلوله تعالى:}لُولُوا آَمنَّا بِاّلِلَّ
 .(9)"لال مماتل:" بؤنه واحد ال شرٌن له  

                                                           
 .7ٗ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .8ٕٖ-8ٖٔ/ٔ، والعجاب: ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕٙٔ:  ٕ. وانظر: سٌرة ابن هشام ٓٔٔ/ٖ(:ص ٕٔٓٔ( تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٔٔٔ/ٖ(: ٖٕٓٔ( تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص98ٕٔ(، وأخرج ابن ابً حاتم بمعناه عن عطاء بن ٌسار، انظر: تفسٌره)8٘ٗٗ)(صحٌح البخاري برلم ٘)
 (.٘٘ٔ/ٕ( وسنن النسابً )9ٕ٘ٔ( وسنن أبً داود برلم )7ٕ7(صحٌح مسلم برلم )ٙ)
 . 9ٗٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 7)
 . 87/ٔ( صفوة التفاسٌر: 8)
 
 .ٔٗٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: 9)
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الذٌن لالوا لكم كونوا ُهوًدا أو -لال الطبري:"أي: لولوا أٌها المإمنون، لهإالء الٌهوِد والنصاَرى  
 : صدَّلنا باهلل. -نصارى تَهتدوا " 

ِ{ أي: بؤنه موجود، واحد أحد، متصؾ بكل صفة كمال، منزه    لال الشٌخ السعدي:" فموله: }آَمنَّا بِاّلِلَّ
 .(ٔ)إلفراده بالعبادة كلها، وعدم اإلشران به فً شًء منها، بوجه من الوجوه" عن كل نمص وعٌب، مستحك

 .(ٕ)لال البٌضاوي:" الخطاب للمإمنٌن لموله تعالى: }فَإِْن آَمنُوا بِِمثِْل ما آَمْنتُْم بِِه{"  
 .(ٖ)لال ابن عطٌة:" هذا الخطاب ألمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، علمهم هللا اإلٌمان"  
ٌْنَا{]البمرة: لوله   [، أي: صّدلنا بالكتاب الذي أنزل هللا إلى نبٌّنا دمحم صلى هللا ٖٙٔتعالى:}َوَما أُنزَل إِلَ

 .(ٗ)علٌه وسلم"
 .(٘)ملسو هيلع هللا ىلص" -لال مماتل بن سلٌمان:" ٌعنً لرآن دمحم  
 .(ٙ)لال الصابونً: أي :وآمنا  بما "أنزل إِلٌنا من المرآن العظٌم"  
بن عطٌة:" ٌعنً به المرآن، وصحت إضافة اإلنزال إلٌهم من حٌث هم المؤمورون المنهٌون لال ا  

 .(7)فٌه"
 . (8)لال الطبري:" فؤضاؾ الخطاب بالتنزٌل إلٌهم، إذ كانوا متّبعٌه ، ومؤمورٌن منهٌٌن به  
ٌْنَا{: ٌشمل المرآن والسنة، لموله تعالى: }   ٌَْن اْلِكتَاَب لال السعدي: "فموله}َوَما أُنزَل إِلَ ُ َعلَ َوأَنزَل ّللاَّ

َواْلِحْكَمةَ{ فٌدخل فٌه اإلٌمان بما تضمنه كتاب هللا وسنة رسوله، من صفات الباري، وصفات رسله، والٌوم 
اآلخر، والؽٌوب الماضٌة والمستمبلة، واإلٌمان بما تضمنه ذلن من األحكام الشرعٌة األمرٌة، وأحكام الجزاء 

 .(9)وؼٌر ذلن
[، "أي: صدَّلنا ٖٙٔتعالى:}َوَما أُْنِزَل إِلَى إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب َواأْلَْسبَاِط{]البمرة: لوله  

 .(ٓٔ)أًٌضا وآمنا بما أنزل إلى إبراهٌم وإسماعٌَل وإسحاَق وٌعموَب واألسباط "
 .(ٔٔ)لال الطبري:" وهم األنبٌاء من ولد ٌَعموب"  
 .(ٕٔ)بن سلٌمان:" وهم بنو ٌعموب ٌوسؾ وإخوته فنزل على هإالء صحؾ إبراهٌم"لال مماتل   
وإن نزلت إلى إبراهٌم لكنهم لما كانوا متعبدٌن بتفاصٌلها داخلٌن  -أي الصحؾ-لال البٌضاوي: "وهً  

 .(ٖٔ)تحت أحكامها فهً أٌضاً منزلة إلٌهم، كما أن المرآن منزل إلٌنا"
بما أنزل إِلى إِبراهٌم من الصحؾ واألحكام التً كان األنبٌاء متعبدٌون بها لال الصابونً:" أي وآمنا   

 .(ٗٔ)وكذلن حفدة إِبراهٌم وإِسحاق وهم األسباط حٌث كانت النبوة فٌهم"

                                                           
 .8ٙ/ٔ ( تفسٌر السعدي:ٔ)
 .8ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٖ)
 .8ٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٔٗٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٘)
 . 87/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 7)
 .8ٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: 8)
 .8ٙ/ٔ( انظر: تفسٌر السعدي: 9)
 .8ٓٔ/ٖالطبري: (انظر: تفسٌر ٓٔ)
 .8ٓٔ/ٖ(انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٕٔ)
 .8ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖٔ)
 . 87/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗٔ)
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لال ابن عطٌة:أي" إنا نإمن بجمٌع األنبٌاء، ألن جمٌعهم جاء باالٌمان باهلل، فدٌن هللا واحد وإن   
 .(ٔ)اختلفت أحكام الشرابع"

 :(ٕ)[، على وجهٌنٖٙٔواختلؾ فً لوله تعالى:}اأْلَْسبَاِط{]البمرة:      
احدها: أن )السبط( فً بنً إسرابٌل كالمبٌلة فً العرب، و)األسباط(: المبابل من الٌهود، سموا بذلن، لٌفرق 

 .(ٖ)بٌن ولد إسماعٌل الذٌن ٌمال لهم: لبابل، وولد إسحاق الذٌن ٌمال لهم: أسباط
 . (ٗ)لول أبً عبٌدة وجماعة من العلماءوهذا    

: ابن االبن، أي: الحفٌد، والمراد أسباط إسحاق، -بكسر السٌن وسكون الباء-الثانً: أن )األسباط( جمع )ِسْبط(
أي: أوالد ٌعموب، وهم الذٌن تشعبت منهم لبابل بنً إسرابٌل، وسّموا بذلن؛ ألنه ُوِلد لكل رجل منهم أمة من 

 . (٘)الناس فسموا بذلن
، (ٔٔ)والزجاج (ٓٔ)، واختاره الثعلبً(9)والسدي (،8)والربٌع بن أنس (،7)ولتادة ،(ٙ)وهذا لول أبً العالٌة  

 .(ٕٔ)وآخرون
لال الثعلبً:" وسبط الّرجل حافده، ومنه لٌل للحسن والحسٌن )علٌهما السبلم( سبطا رسول هللا صلّى   

 .(ٖٔ)هللا علٌه وسلّم"
الحافد، وكان الحسن والحسٌن سبطً رسول ّللاَّ صلى ّللاَّ علٌه وسلم، ولال الزمخشري: "السبط:   

 .(ٗٔ) }َواأْلَْسباِط{ حفدة ٌعموب ذرارّى أبنابه االثنً عشر"
ٌْل بضم الراء وسكون الواو وكسر الموحدة    لال الحافظ ابن حجر: األسباط:" اسم إخوة ٌوسؾ: ُرْوبِ

وشمعون بالشٌن المعجمة، والوي، وٌهوذا، ودانً، ونفتالً بفاء بعدها تحتانٌة ساكنة ثم الم وهو أكبرهم، 
 . (ٙٔ)، وهم األسباط"(٘ٔ)ومثناة، وكاد، وأشٌر، وأٌساجر، وراٌلون، وبنٌامٌن

 ولد اختلؾ فً)األسباط( هل كان فٌهم أنبٌاء، وفٌه لوالن:  
 .(ٔ)أحدهما: أنه كان فٌهم أنبٌاء

                                                           
 .ٕ٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .7ٙ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
، الصحاح 9ٕٖٔ-9ٕٕٔ/ٖ، لسان العرب البن منظور: ٖٖٙ/ٔ، جمهرة اللؽة البن درٌد: ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٕٔ(انظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: ٖ)

 . 7ٖٕ/ٓٔ، تاج العروس للزبٌدي: 9ٕٔٔ/ٖللجوهري: 
، والزمخشري ٖٔٔ/ٖ، والطبري فً جامع البٌان: 7ٗٔ/8: -فتح-، وهو لول البخاري فً جامعه الصحٌحٖٕٓ/ٔ(انظر: مجاز المرآن: ٗ)

-ٔٙٔ/ٔ، والسمرلندي فً بحر العلوم: 8ٖ٘/ٔمٌن الحلبً فً الدر المصون: ، والسٕٕٕ، والراؼب فً المفردات: ٖ٘ٔ/ٔفً الكشاؾ: 
، وابن درٌد فً جمهرة ٕٕٓ/ٔ، والواحدي فً الوسٌط: ٙ٘ٔ/ٔ، والبؽوي فً معالم التنزٌل: 9ٔ/ٗ، والرازي فً مفاتٌح الؽٌب: ٕٙٔ

 ، وؼٌرهم. 8ٖٗ/ٔ، ورشٌد رضا فً تفسٌر المرآن الحكٌم: ٖٖٙ/ٔاللؽة: 
 .ٖٖٕ/ٔ، تفسٌر ابن كثٌر البن كثٌر: ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٖ، جامع البٌان للطبري: 99ٖ/ٔسٌر ابن أبً حاتم: (انظر: تف٘)
 .ٖٕٗ/ٔ(:صٖٓٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:7)
 .ٖٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:8)
 .ٖٕٗ/ٔ(:صٖٔٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)9)
 .8ٖٕ/ٔالثعلبً: ( تفسٌرٓٔ)
 .ٖٙ٘/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٘ٔٙٔ/ٕ، وتهذٌب اللؽة: 7ٕٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٔٔ)
، والسٌوطً فً اإلتمان: 8ٖٙ/ٔ، وابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: ٔٗٔ/ٕ(وممن لال بذلن: المرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: ٕٔ)

 .7ٖٕ/ٔ، وابن عاشور فً التحرٌر والتنوٌر: 7ٕٔ/ٕفً محاسن التؤوٌل:  ، والماسم8ًٗٔ/ٔوالبلنسً فً مبهمات المرآن: 
 .8ٖٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)
 .7ٕ/ٗ، و مفاتٌح الؽٌب: 9٘ٔ/ٔ(الكشاؾ: ٗٔ)
، تفسٌر مبهمات 8ٖٙ/ٔ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٖ( ورد اختبلؾ فً بعض األسماء انظر: جامع البٌان للطبري: ٘ٔ)

 . 7ٖٕ/ٔ، التحرٌر والتنوٌر البن عاشور: 7ٕٙ/ٕ، محاسن التؤوٌل للماسمً: 8ٙٔ-8٘ٔ/ٕ، اإلتمان للسٌوطً: 8ٗٔ/ٔ: المرآن للبلنسً
 .8ٖٗ/ ٙ( الفتح: ٙٔ)
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. ًّ  والثانً: أنه لم ٌكن فٌهم نب
أنه كان فٌهم أنبٌاء، ٌدل علٌه ظاهر هذه اآلٌة، ولوله تعالى}َوَما أُْنِزَل َعلَى إِْبَراِهٌَم  والراجح  

نَا إِلَى إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل 8َٗوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب َواألَْسبَاِط{ ]آل عمران:  ٌْ [ ولوله تعالى: }َوأَْوَح
[، فهذه اآلٌات تدل على نبوة األسباط إذ عطفهم فً نسك واحد على ٖٙٔبَاِط{]النساء: َوإِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب َواألَسْ 

ً حتى ٌمال إن األسباط فً هذه -علٌهم الصبلة والسبلم-األنبٌاء ، وال ٌوجد ما ٌمنع هذا الظاهر لؽة أو شرعا
ً تمدٌره: أنبٌاء األسباط أو نحو ذلن، عل ى أن المول بوجود حذؾ اآلٌات لبابل بنً إسرابٌل وأن هنان حذفا

خبلؾ األصل. أما ما لٌل: من أن كٌد إخوة ٌوسؾ لٌوسؾ ٌتنافى مع المول بنبوتهم، فٌمال: ذان لبل النبوة، بل 
لد لٌل إنه لبل البلوغ، والعصمة لؤلنبٌاء إنما تكون بعد اإلٌحاء إلٌهم على الصحٌح، على أن ظواهر 

ا ما لٌل من أنه لم تؤت نصوص صحٌحة تثبت نبوتهم، فٌمال إن النصوص الثابتة ال ٌنبؽً ردها بمثل ذلن. أم
ظواهر تلن اآلٌات كاؾ فً ذلن، والبد من المول بها حتى تؤتً نصوص صحٌحة صرٌحة تفٌد عدم نبوتهم، 

ً بٌن النصوص وإعماالً لها كافة، أما هكذا فبل. وأما لوله عز -فٌلجؤ عندها إلى المول بالحذؾ ونحوه جمعا
ًْ َعْشَرةَ أَْسبَاًطا أَُمًما{ ]األعراؾ: عن بنً -وجل َ [ فالمراد به ٓٙٔإسرابٌل فً زمن موسى }َولَطَّْعنَاُهُم اثْنَت

لبابل بنً إسرابٌل المنحدرة من أبناء ٌعموب علٌهم السبلم، وال ٌوجد مانع ٌمنع أن ٌراد بلفظ فً سٌاق معنى، 
 وٌراد به فً سٌاق آخر معنى آخر، وهللا أعلم.

اط{: مشتك من السبط، وهو ضرب من الشجر، ٌعلفه اإلبل، كؤنه جعل إسحاق بمنزلة شجرة، و}األسب 
 .(ٕ)وكذلن ٌفعل النسابون فً النسب، ٌجعلون الوالد بمنزلة الشجرة، وٌجعلون األوالد بمنزلة أؼصانها

بط  بطان  ولال أبو العباس: "سؤلت ابن األعرابً، ما معنى )السبط(، فً كبلم العرب؟ فمال: الّسِ والّسِ
 (ٖ)واألسباط: خاصة األوالد، أو الُمصاص منهم"

ًَ النَّبٌُِّوَن ِمْن َربِِّهْم{]البمرة:   ًَ ُموَسى َوِعٌَسى َوَما أُوتِ [، أي: "وآمنا أًٌضا ٖٙٔلوله تعالى:}َوَما أُوتِ
 .(ٗ)النبٌٌن كلهم"بالتوراة التً آتاها هللا موسى ، وباإلنجٌل الذي آتاه هللا عٌسى ، والكتب التً آتى 

لال مماتل:" }وما أوتً موسى{، ٌعنً التوراة )و( }ما أوتى عٌسى{، ٌعنً: اإلنجٌل، ٌمول ما أنزل   
 .(٘)على موسى وعٌسى وصدلنا وما أوتً النبٌون من ربهم وأوتً داود وسلٌمان الزبور"

 ، وأن َجمٌع من ذكر هللا لال الطبري:أي" وألَررنا وصّدلنا أن ذلن كله َحك وُهدى ونور من عند هللا  
ق بعضهم بعًضا ، على منهاج واحد فً الدعاء إلى توحٌد هللا ،  من أنبٌابه كانوا على حك وهدى ، ٌُصّدِ

 .(ٙ)والعمل بطاعته"
لال أبو السعود: أي:" من التوراة واإلنجٌل وسابر المعجزات الباهرة الظاهرة بؤٌدٌهما حسبما فُّصل  

وإٌراُد اإلٌتاء لما أشٌر إلٌه من التعمٌم وتخصٌُصهما بالذكر لما أن الكبلم مع الٌهود فً التنزٌل الجلٌل 
بِّهُم{ من اآلٌات البٌناِت والمعجزاِت  ًَ النبٌون{ أي جملةُ المذكورٌن وؼٌُرهم، }ّمن رَّ والنصارى، }َوَما أُوتِ

 .(7)الباهراِت"
 .(8)ا بكتبه كلها وبرسله"لال لتادة:" أمر هللا المإمنٌن أن ٌإمنوا به وٌصدلو 
 .(ٔ)ولال سلٌمان بن حبٌب المحاربً:" إنما أمرنا أن نإمن بالتوراة واإلنجٌل وال نعمل بما فٌها" 

                                                                                                                                                                                             
. وممن اختار عدم نبوتهم: السٌوطً 9ٔ، ود. األشمر فً الرسل والرساالت: 8٘/ٔ(وممن جزم بنبوتهم: الخازن فً لباب التؤوٌل: ٔ)

 . 8ٖٗ/ٔ، وتفسٌر المرآن الحكٌم: 9ٖ٘/ٔ، وروح المعانً: 8٘ٔ/ٕضا كما فً اإلتمان: واأللوسً ورشٌد ر
 .ٖٙ٘/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 8ٖٕ/ٔ)سبط(، وتفسٌر الثعلبً: ٘ٔٙٔ/ٕ( انظر: تهذٌب اللؽة:ٕ)
 .ٖٙ٘/ٖ)سبط(، ونلمه الواحدي فً التفسٌر البسٌط: ٘ٔٙٔ/ٕ( تهذٌب اللؽة:ٖ)
 .ٓٔٔ-9ٓٔ/ ٖ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٔٗٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:٘)
 .ٓٔٔ-9ٓٔ/ ٖ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٙٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 7)
 .ٖٕٗ/ٔ(:صٖٗٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)8)
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ولد ٌسؤل سابل: ِلَم عبر هللا تعالى بموله: }وما أنزل إلٌنا وما أنزل إلى إبراهٌم وإسماعٌل{، وفً موسى 
 فهل هنان حكمة فً اختبلؾ التعبٌر؟وعٌسى لال تعالى: }وما أوتً موسى وعٌسى{؛ 

 : إن هنان حكمة لفظٌة، وحكمة معنوٌة:-وهللا أعلم -فالجواب: أن نمول 
فالحكمة اللفظٌة: لببل تتكرر المعانً بلفظ واحد؛ لو لال: )ما أنزل إلٌنا وما أنزل إلى إبراهٌم وما أنزل إلى 

أن من أسالٌب الببلؼة االختصار فً تكرار  موسى... وما أنزل إلى النبٌٌن( تكررت أربع مرات؛ ومعلوم
 األلفاظ بمدر اإلمكان.

وأما الحكمة المعنوٌة: فؤلن موسى وعٌسى دٌنهما باٍق إلى زمن الوحً، وكان أتباعهما ٌفتخرون بما أوتوا من 
سى اآلٌات؛ فالنصارى ٌمولون: عٌسى بن مرٌم ٌُحًٌ الموتى، وٌفعل كذا، وٌفعل كذا؛ وهإالء ٌمولون: إن مو

فلك هللا له البحر، وأنجاه، وأؼرق عدوه، وما أشبه ذلن؛ فبٌن هللا سبحانه وتعالى فً هذا أن هذه األمة تإمن 
 .(ٕ)بما أوتوا من وحً وآٌات

ٌَْن أََحٍد ِمْنُهْم{]البمرة:   ُق بَ  .(ٖ)[، أي:" ال نإمن ببعض األنبٌاء ونكفر ببعض"ٖٙٔلوله تعالى: }اَل نُفَّرِ
 .(ٗ)ر هللا المإمنٌن أن ال ٌفرلوا بٌن أحد منهم"لال لتادة:" أم 
 .(٘)لال مماتل:" فنإمن ببعض النبٌٌن، ونكفر ببعض، كفعل أهل الكتاب" 
 .(ٙ)لال الثعلبً:" فنإمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت الٌهود والنصارى" 
 .(7)لال ابن عطٌة:" أي ال نإمن ببعض ونكفر ببعض كما تفعلون" 
 .(8)أي:" أي: ال نكفر ببعض ونإمن ببعض كما فعلت الٌهود والنصارى"لال الواحدي:  
 .(9)لال الطبري:"بل نشهد لجمٌعهم أنّهم كانوا رسَل هللا وأنبٌاَءه ، بعثوا بالحك والهدى"  
لال أبو السعود:" كدأب الٌهود والنصارى آمنوا ببعض وكفروا ببعض وإنما اعتبروا عدُم التفرٌك   

 .(ٓٔ)بلَم فٌما أوتوه الستلزام عدم التفرٌك بٌنهم بالتصدٌك والتكذٌب لعدم التفرٌِك بٌن ما أُوتوه"بٌنهم مع أن الك
لال السعدي:أي: "بل نإمن بهم كلهم، هذه خاصٌة المسلمٌن، التً انفردوا بها عن كل من ٌدعً أنه على       

 -وإن زعموا أنهم ٌإمنون بما ٌإمنون به من الرسل والكتب  -دٌن، فالٌهود والنصارى والصاببون وؼٌرهم 
وبعضها ٌكفرون به، وٌنمض تكذٌبهم فإنهم ٌكفرون بؽٌره، فٌفرلون بٌن الرسل والكتب، بعضها ٌإمنون به 

تصدٌمهم، فإن الرسول الذي زعموا، أنهم لد آمنوا به، لد صدق سابر الرسل وخصوصا دمحم صلى هللا علٌه 
 .(ٔٔ)وسلم، فإذا كذبوا دمحما، فمد كذبوا رسولهم فٌما أخبرهم به، فٌكون كفرا برسولهم"

ٌَْن أََحٍد ِمنْ    ُق بَ  :(ٕٔ)[، وجهانُٖٙٔهْم {]البمرة:وفً لوله تعالى:}ال نُفَّرِ
األول: إنا ال نإمن ببعض ونكفر ببعض، فإنا لو فعلنا ذلن كانت المنالضة الزمة على الدلٌل وذلن ؼٌر جابز. 

 .(ٖٔ)لال الفراء: "أي ال نإمن ببعضهم ونكفر ببعضهم كما فعلت الٌهود والنصارى"

                                                                                                                                                                                             
 .ٖٕٗ/ٔ(:صٖٖٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .8ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٓٔٔ-9ٓٔ/ ٖ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٕٗ/ٔ(:صٖ٘ٓٔحاتم) ( أخرجه ابن أبًٗ)
 .ٔٗ/!ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٘)
 .8ٖٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 7)
 .7ٖ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: 8)
 .ٓٔٔ-9ٓٔ/ ٖ( تفسٌر الطبري: 9)
 . ٙٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٓٔ)
 .8ٙ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔٔ)
 .7ٙ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕٔ)
 .ٔٗٔ/ٕالمرطبً: ( تفسٌر ٖٔ)
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ون فً أصول الدٌانات، بل هم مجتمعون على األصول الثانً: ال نفرق بٌن أحد منهم، أي ال نمول: إنهم متفرل
ٌَْن َوَما ٌْنَا إِلَ ٌِن َما َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَح ٌْنَا بِِه  التً هً اإلسبلم، كما لال هللا تعالى: }َشَرَع لَُكْم ِمَن الّدِ َوصَّ

ٌَن َواَل تَتَفَرَّ  ٌِْه َمْن إِْبَراِهٌَم َوُموَسى َوِعٌَسى أَْن أَلٌُِموا الّدِ ُ ٌَْجتَبًِ إِلَ ٌِْه ّللاَّ لُوا فٌِِه َكبَُر َعلَى اْلُمْشِرِكٌَن َما تَْدُعوُهْم إِلَ
ٌِْه َمْن ٌُنٌُِب{ ]الشورى :   [.ٌََٖٔشاُء َوٌَْهِدي إِلَ

 والصواب الوجه األول، ألنه ألٌك بسٌاق اآلٌة، وهللا أعلم.  
[، أي: "ونحُن له خاضعون بالطاعة، مذعنون له ٖٙٔمرة:لوله تعالى:}َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن{]الب  

 .(ٔ)بالعبودٌة"
 .(ٕ)لال الصابونً:" أي منمادون ألمر هللا خاضعون لحكمه"  
 .(ٖ)لال أبو السعود:" أي مخلصون له وُمذعنون، حاٌل أُخرى مْنهُ أو عطٌؾ على }آمنا{" 

 الفوابد:
على أنواع التوحٌد الثبلثة: توحٌد الربوبٌة،  -إٌجازها واختصارها على  -فمد اشتملت هذه اآلٌة الكرٌمة  -ٔ

وتوحٌد األلوهٌة، وتوحٌد األسماء والصفات، واشتملت على اإلٌمان بجمٌع الرسل، وجمٌع الكتب، وعلى 
التخصٌص الدال على الفضل بعد التعمٌم، وعلى التصدٌك بالملب واللسان والجوارح واإلخبلص هلل فً ذلن، 

لفرق بٌن الرسل الصادلٌن، ومن ادعى النبوة من الكاذبٌن، وعلى تعلٌم الباري عباده، كٌؾ ٌمولون، وعلى ا
ورحمته وإحسانه علٌهم بالنعم الدٌنٌة المتصلة بسعادة الدنٌا واآلخرة، فسبحان من جعل كتابه تبٌانا لكل شًء، 

 وهدى ورحمة لموم ٌإمنون.
د نزلت من عند هللا؛ لموله تعالى: }وما أنزل إلٌنا{، ولموله تعالى: ومنها: أن الكتب التً أوتٌها الرسل ل -ٕ

 [ .ٕ٘}لمد أرسلنا رسلنا بالبٌنات وأنزلنا معهم الكتاب والمٌزان لٌموم الناس بالمسط{ ]الحدٌد: 
راهٌم{ وإن كان متؤخراً؛ لموله تعالى: }وما أنزل إلٌنا وما أنزل إلى إب -ومنها: اإلشارة إلى البداءة باألهم  -ٖ

 مع أن ما أنزل إلٌنا متؤخر عما سبك.
 ومنها: اإلٌمان بما أوتً النبٌون من اآلٌات الكونٌة، واآلٌات الشرعٌة. -ٗ
ومنها: أنه ٌجب اإلٌمان بجمٌع األنبٌاء والرسل، على حد سواء فً أصل اإلٌمان؛ وأما الشرابع فلكّلٍ  -٘

[؛ فنحن 8ٗكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً{ ]المابدة: منهم جعل هللا شرعة ومنهاجاً، كما لال تعالى: }ل
مؤمورون باتّباع شرٌعة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص التً نسخت جمٌع األدٌان؛ أما فً اإلٌمان بؤنهم رسل من عند هللا، وأنهم 

لى: }آمن صادلون بما جاءوا به فإنا ال نفرق بٌن أحد منهم؛ لموله تعالى: }ال نفرق بٌن أحد منهم{، ولوله تعا
الرسول بما أنزل إلٌه من ربه والمإمنون كل آمن باهلل ومبلبكته وكتبه ورسله ال نفرق بٌن أحد من رسله{ 

 [ .8ٕ٘]البمرة: 
 ومن فوابد اآلٌة: وجوب اإلخبلص هلل عّز وجّل؛ لموله تعالى: }ونحن له مسلمون{. -ٙ
أن ٌؤتوا بهذه اآلٌات، أو بهذا الوحً؛ فهم  ومنها: أن الرسل لٌسوا مستملٌن بهذه اآلٌات؛ فبل ٌملكون -7

ٌتلمون من هللا؛ حتى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إذا ُطلب منه اآلٌات ال ٌستطٌع أن ٌؤتً بها؛ ولهذا لما الترح المكذبون عدة 
أنزل [ ، ولال تعالى: }ولالوا لوال 9ٖآٌات لال تعالى: }لل سبحان ربً هل كنت إال بشراً رسواًل{ ]اإلسراء: 

[ ، أي فبل أملن أن آتً ٓ٘علٌه آٌات من ربه لل إنما اآلٌات عند هللا وإنما أنا نذٌر مبٌن{ ]العنكبوت: 
 باآلٌات.

المإمن للمإمن »ومنها: أنه ٌنبؽً للمإمن أن ٌشعر أنه هو وإخوانه كنفس واحدة، كما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص:  -8
 ً وشبّن بٌن أصابعه؛ لموله تعالى: }ونحن له مسلمون{: فؤتى بضمٌر الجمع:  (ٔ)«كالبنٌان ٌشد بعضه بعضا

 }لولوا آمنا باهلل... ونحن...{.
                                                           

 .ٓٔٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .87/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .ٙٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٖ)
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ومنها: أن اإلسبلم ال بد أن ٌكون بالملب، واللسان، والجوارح؛ إلطبلله فً لوله تعالى: }مسلمون{؛  -9
؛ وٌستسلم لسانه لما أمره هللا سبحانه محبة، وتعظٌماً، وإجبلالً  -تبارن وتعالى  -فٌستسلم للب المرء هلل 

 وتعالى أن ٌمول؛ وتستسلم جوارحه لما أمره هللا تعالى أن ٌفعل.
 المرآن

ُ َوُهَو السهِمٌعُ  }فَِإْن آَمنُوا بِِمثِْل َما آَمْنتُْم بِِه فَمَِد اْهتََدْوا َوإِْن تََولهْوا فَِإنهَما ُهْم فًِ ِشمَاٍق فََسٌَْكِفٌَكُهمُ  اْلعَِلٌُم  َّللاه
 [9ٖٔ({ ]البمرة : 9ٖٔ)

 التفسٌر:
فإْن آمن الكفار من الٌهود والنصارى وؼٌرهم بمثل الذي آمنتم به، مما جاء به الرسول، فمد اهتدوا إلى الحك، 

هم وٌنصرن علٌهم، وهو السمٌع  -أٌها الرسول-وإن أعرضوا فإنما هم فً خبلؾ شدٌد، فسٌكفٌن هللا  شرَّ
 ؤحوالكم.أللوالكم، العلٌم ب

{[، لرأها النبً  على  -ملسو هيلع هللا ىلص -فً سبب نزول اآلٌة: لال مماتل: " لما نزلت هذه اآلٌة]}لُولُوا آَمنَّا بِاّلِلَّ
 -أمرنً أن أوصً بهذه اآلٌة، فإن انتم آمنتم ٌعنً صدلتم بالنبً -عز وجل -الٌهود والنصارى، فمال: إن هللا

 -فمد اهتدٌتم وإن تولٌتم وأبٌتم عن اإلٌمان فإنما أنتم فً شماق، فلما سمعت الٌهود ذكر عٌسىوالكتاب،  -ملسو هيلع هللا ىلص
لالوا: ال نإمن بعٌسى. ولالت النصارى: وعٌسى بمنزلتهم مع األنبٌاء، ولكنه ولد هللا. ٌمول: إن أبوا أن  -ملسو هيلع هللا ىلص

ذلن فمتل أهل لرٌظة،  -عز وجل -ً أهل الكتاب ففعل هللاٌإمنوا بمثل ما آمنتم به فسٌكفٌكهم هللا ٌا دمحم ٌعن
 .(ٕ). ونمله عنه ابن حجر ملخصا(ٔ)وأجلى ]بنً[ النضٌر من المدٌنة إلى الشام"

[،" أي: فإِن آمن أهل الكتاب بنفس ما 7ٖٔلوله تعالى:}فَإِْن آَمنُوا بِِمثِْل َما آَمْنتُْم بِِه فَمَِد اْهتََدْوا{]البمرة:  
 .(ٖ)معشر المإمنٌن، فمد اهتدوا إِلى الحك كما اهتدٌتم"آمنم به 

لال ابن عباس:" أخبر هللا سبحانه أن اإلٌمان هو العروة الوثمى، وأن ال ٌمبل عمبل إال به، وال ٌحرم  
 .(ٗ)الجنة إال على من تركه"

 -ا صدلا من للبهوعن الربٌع:" ثم لال: }فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فمد اهتدوا{، فمال: من تكلم بهذ 
 .(٘)اإلٌمان فمد اهتدى" -ٌعنً

لال مماتل:" ٌمول فإن صدق أهل الكتاب بالذي صدفتم به ٌا معشر المسلمٌن من اإلٌمان بجمٌع  
 .(ٙ)األنبٌاء والكتب، فمد اهتدوا من الضبللة"

 .(7)لال ابن عطٌة: أي:" إن صدلوا تصدٌما مثل تصدٌمكم" 
ٌهوُد والنصاَرى باهلل ، وَما أنزل إلٌكم ، وما أنزل إلى إبراهٌَم لال الطبري:أي" فإن صّدق ال  

وإسماعٌل وإسحاَق وٌعموَب واألسباِط ، وَما أوتً ُموسى وعٌسى ، وما أوتً النبٌون من ربهم ، وألروا بذلن 
واهتدوا ، وهم  ، مثَل ما صّدلتم أنتم به أٌّها المإمنون وألررتم ، فمد ُوفِّموا وَرِشدوا ، ولزموا طرٌك الحك ،

حٌنبذ منكم وأنتم منهم ، بدخولهم فً ملتكم بإلرارهم بذلن. فدّل تعالى ذكره بهذه اآلٌة ، على أنه لم ٌمبل من 
 .(8)أحد َعمبل إال باإلٌمان بهذه المعانً التً عدَّها لَبلها"

                                                                                                                                                                                             
، ٖٓٔٔ؛ وأخرجه مسلم ص8ٔٗ: تشبٌن األصابع فً المسجد وؼٌره، حدٌث رلم 88، كتاب الصبلة، باب ٓٗأخرجه البخاري ص (ٔ)

 ؛ بدون و "شبن أصابعه".8ٕ٘٘[ ٘ٙ] 8٘٘ٙ: تراحم المإمنٌن وتعاطفهم وتعاضدهم، حدٌث رلم 7ٔكتاب البر والصلة، باب 
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٔ)
 .8ٕٖ/ٔلعجاب: ( انظر: إ)
 .87/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .ٖٔٔ/ٖ(:ص8ٕٓٔ، وتفسٌر الطبري)ٕٗٗ/ٔ(:ص7ٖٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٕٗٗ/ٔ(:ص8ٖٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٔٗٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 7)
 .ٖٔٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: 8)
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نى واضح بٌن، وتؤوٌله: لال الزجاج:" فإِن لال لابل: فهل لئلٌمان ِمثٌْل هو ؼٌر اإِلٌمان؟ لٌل له: المع 
دوا كتوحٌدكم  -فإِن أتَْوا بتصدٌك مثل تصدٌمكم وإٌِمانكم  فمد اهتدوا، أي فمد صاروا مسلمٌن  -باألنبٌاِء، ووحَّ

 .(ٔ)مثلكم"
اختلؾ المعربون فً الباء، وفً )مثل( أٌهما الزابد، وفٌه [، 7ٖٔولوله تعالى:}بِِمثِْل َما آَمْنتُْم{]البمرة:

 :(ٕ)لوالن
ً ال  أحدهما:  أن )مثل( هً الزابدة، وأن التمدٌر: فإن آمنوا بما آمنتم به فمد اهتدوا؛ وأن )مثل( زابدة إعرابا

 معنًى؛ وأن المعنى: أنهم إن آمنوا بما آمنتم به إٌماناً مماثبلً إلٌمانكم؛ فعلى هذا تكون الزٌادة فً كلمة )مثل(.
منوا بمثل َما آمنتم به فمد اهتدوا{، فإنه لٌس هلل مثل، ولد روي عن ابن عباس : ال تمولوا : }فإن آ  

 .(ٖ)أو لال: " فإن آمنوا بما آمنتم به " -ولكن لولوا : " فإن آمنوا بالذي آمنتم به فَمد اهتدوا " 
 وهذه المراءة جاءت مصاحُؾ المسلمٌن بخبلفها ، وأجمعت لََرأة المرآن على تركها.  
ه تؤوٌل لراءة من  -فً هذه الرواٌة إن كانت صحٌحة عنه  -س لال الطبري: " فكؤن ابن عبا    ٌوّجِ

لرأ : }فإن آمنُوا بمثل َما آمنتم به{، فإن آمنوا بمثل هللا ، وبمثل ما أنزل على إبراهٌم وإسماعٌل. وذلن إذا 
 .(ٗ)ر به"صرؾ إلى هذا الوجه ، ِشرٌن ال شنَّ باهلل العظٌم. ألنه ال مثل هلل تعالى ذكُره ، فنإمن أو نكف

؛ والباء -أي مثل إٌمانكم  -الثانً: أن الزابد هو )الباء( حرؾ الجر؛ وأن التمدٌر: فإن آمنوا مثل ما آمنتم 
 الثانٌة أٌضاً زابدة.

ولد اتفك الجمٌع على أن المراد الزٌادة اإلعرابٌة؛ ولٌست الزٌادة المعنوٌة؛ ألنه لٌس فً المرآن ما 
؛ والمعروؾ أن األسماء ال تزاد؛ وأما الزٌادة فً الحروؾ فكثٌرة؛ ألن -ٌه أي ال فابدة ف -هو زابد معنى 

االسم كلمة جاءت لمعنى فً نفسها؛ والحرؾ كلمة جاءت لمعنى فً ؼٌرها؛ ومعلوم أننا لو وزنا بالمٌزان 
حوٌٌن المستمٌم لكان ما ٌجًء لمعنى فً ؼٌره أولى بالزٌادة مما ٌجًء لمعنى فً نفسه؛ ولهذا أنكر بعض الن

زٌادة األسماء، ولالوا: ال ٌمكن أن تزاد األسماء؛ ألنها جاءت لمعنى فً ذاتها؛ بخبلؾ الحرؾ؛ فعلى هذا 
؛ أي مثل إٌمانكم؛ وعلى كبل االحتمالٌن من حٌث -أي فإن آمنوا مثل ما آمنتم  -تكون الزٌادة فً الباء 
 .-كم مماثبلً له من كل الوجوه فمد اهتدوا أي إن آمنوا إٌماناً مطابماً إلٌمان -اإلعراب فالمعنى واحد 

و)الهداٌة( هنا هداٌة العلم، والتوفٌك؛ ألنهم آمنوا عن علم فوفِّموا، واهتدوا؛ والهداٌة هنا مطلمة كما  
 .(٘)أن المسلمٌن الذٌن آمنوا على الوصؾ المذكور مهتدون هداٌة مطلمة

[، " أي وإِن أعرضوا عن اإِلٌمان بما دعوتهم 7ًٖٔ ِشمَاٍق{]البمرة:لوله تعالى:}َوإِْن تََولَّْوا فَإِنََّما ُهْم فِ   
 .(ٙ)إِلٌه، فاعلم أنهم إِنما ٌرٌدون عداوتن وخبلفن، ولٌسوا من طلب الحك فً شًء"

لال مماتل:" ٌمول: إن أبوا أن ٌإمنوا بمثل ما آمنتم به ، أي وإن كفروا بالنبٌٌن وجمٌع الكتب، فإنما  
، نظٌرها: }وإن الذٌن اختلفوا فً الكتاب لفً شماق بعٌد{، ٌعنً لفً ضبلل هم فً ضبلل واختبلؾ

 .(7)واختبلؾ"
لال ابن عطٌة:" أي أعرضوا، ٌعنً به الٌهود والنصارى، فإنما هم فً شماق لن، هم فً شك وأنت  

 .(8)فً شك"

                                                           
 .ٕٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٔ)
 .ٕٗ/ٕظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ( انٕ)
 .ٗٔٔ/ٖ(:ص 9ٕٓٔ( تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٗٔٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .88/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: 7)
 .ٕٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 8)
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وأصحابه : }كونوا هوًدا أو نصاَرى{ لال الطبري:"أي: وإن تولى هإالء الذٌن لالوا لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص   
فؤعرضوا، فلم ٌإمنوا بمثل إٌمانكم أٌّها المإمنون باهلل ، وبما جاءت به األنبٌاُء ، وابتُِعثت به الرسل ، وفّرلوا 
بٌن ُرُسل هللا وبٌن هللا ورسله ، فصّدلوا ببعٍض وكفروا ببعٍض فاعلموا، أٌها المإمنون ، أنهم إنما ُهْم فً 

 .(ٔ)َراق وَحرٍب هلل ولرسوله ولكم"عصٌان وفِ 
 .(ٕ)لال الواحدي:" أي: ]فً[خبلؾ وعداوة، وتؤوٌله: أنهم صاروا فً ِشّك ؼٌر َشّك المسلمٌن"  
 .(ٖ)لال الربٌع:" }وإن تولوا{ عنه ٌعنً عن اإلٌمان"  
 .(ٗ)لال دمحم بن إسحاق:"}وإن تولوا{ على كفرهم" 
األمر(، إذا كَربه وآذاه، ثم لٌل : )شاقَّ فبلٌن فبلنًا(، بمعنى : نال كل و)الشماق(: من )َشكَّ علٌه هذا   

ٌْنِِهَما{  واحد منهما من صاحبه ما كَربه وآذاه ، وأثملته َمساَءته، ومنه لول هللا تعالى ذكره: }َوإِْن ِخْفتُْم ِشمَاَق بَ
 .(٘) [ بمعنى : فراَق بٌنهماٖ٘]النساء : 

 :بلثة معانو)الشماق( فً اللؽة: له ث  
}َوٌَا لَْوِم اَل ٌَْجِرَمنَُّكْم ِشمَالًِ أَْن ٌُِصٌبَُكْم ِمثُْل َما أََصاَب لَْوَم نُوحٍ أَْو لَْوَم ُهوٍد  أحدها: العداوة، مثل لوله تعالى:

 [ .89أَْو لَْوَم َصاِلحٍ َوَما لَْوُم لُوٍط ِمْنُكْم بِبَِعٌٍد{ ]هود : 
الًا؛ ألّن كّل واحد من المعادٌن ٌؤتً بما ٌشّك على صاحبه، أو ألّن لال الواحدي: والعداوة تسمى شم  

 .(ٙ)كل واحد صار فً شّك ؼٌر شك صاحبه للعداوة والمباٌنة"
ٌْنِِهَما فَاْبعَثُوا َحَكًما ِمْن أَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها إِْن ٌُِرٌَدا والثانً: الخبلؾ، مثل لوله: إِْصبَلًحا  }َوإِْن ِخْفتُْم ِشمَاَق بَ

َ َكاَن َعِلًٌما َخبًٌِرا{ ]النساء :  ٌْنَُهَما إِنَّ ّللاَّ ُ بَ  [.ٌَُٖ٘وفِِّك ّللاَّ
ٌَْطاُن فِتْنَةً ِللَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم َوإِنَّ  والثالث: الضبللة، مثل لوله: }ِلٌَْجعََل َما ٌُْلِمً الشَّ

 [.ًٖ٘ ِشمَاٍق بَِعٌٍد{ ]الحج : الظَّاِلِمٌَن لَفِ 
 :(7)[، وجوها7ٖٔوذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }فَإِنََّما ُهْم فًِ ِشمَاٍق{ ]البمرة:  

، (ٕٔ)، وعطاء(ٔٔ)والربٌع بن أنس (ٓٔ)، ولتادة(9)، وأبو العالٌة(8)أولها: أن معناه: فً خبلؾ. لاله ابن عباس
 .(ٖٔ)واألخفش

 :(٘ٔ)، ومنه لول الشاعر(ٗٔ)[، أي خبلف89ً}ال ٌَْجِرَمنَُّكْم ِشمالًِ {]هود:ودلٌل هذا المول، لوله: 
 فكان إلٌها والّذي اصطاد بكرها     شمالا وبعضهن أو لطم وأهجرا

ٌْنِِهما{]النساء:(ٕ)، ومماتل(ٔ)وثانٌها: أي: فً ضبلل. لاله أبو عبٌدة [، ٖ٘.ودلٌله لوله تعالى:} َوإِْن ِخْفتُْم ِشماَق بَ
ٌْنِِهما{]النساء:  :(ٖ)تبلؾ بٌنهما، لال الشاعر[، أي اخٖ٘بَ

                                                           
 .٘ٔٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .8ٖ٘/ٖالبسٌط: ( التفسٌر ٕ)
 .ٕٗٗ/ٔ(:ص9ٖٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٕٗٗ/ٔ(:صٖٓٔٔ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٙٔٔ-٘ٔٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .8ٖ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .7ٗ/ٗ، ومفاتٌح الؽٌب: 8ٕٗ/ٔ( انظر:تفسٌر الثعلبً:7)
 .8ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:8)
 .ٕٗٗ/ٔ(:صٖٔٔٔحاتم)( انظر: تفسٌر ابن أبً 9)
 .ٕٗٗ/ٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم: ٘ٔٔ/ٖ(:صٕٓٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٗٗ/ٔ، تفسٌر ابن أبً حاتم: ٘ٔٔ/ٖ(:صٕٔٔٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .8ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
 .8ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)
 .8ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٗٔ)
 .8ٕٗ/ٔلابله، والبٌت من شواهد الثعلبً فً تفسٌره:  ( لم أتعرؾ على٘ٔ)
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 إلى كم نمتل العلماء لسرا       ونفجر بالّشماق وبالنفاق
 .(ٗ)أي بالضبلل واالختبلؾ

الفراُق والمحاربة. إذا َشاقَّ فمد حارب ، وإذا َحارب فمد شاقَّ ، وهما واحٌد فً كبلم  وثالثها: أن الشماق:
ُسوَل {  .(٘)[. لاله ابن زٌد٘ٔٔ]سورة النساء : العرب ، ومنه : }َوَمْن ٌَُشالِِك الرَّ

 .(8)والسدي (7)، وابن سلمة(ٙ)ورابعها: أي: فً عداوة. لاله الحسن
ٌمال: كان كّل واحد منهما أخذ فً شّك صاحبه، أي فً جهده وما ٌشك علٌه من لوله: }إاِلَّ بِِشّكِ 

َ َوَرُسولَهُ{]األنفال:[،ودلٌله لوله: }ذِلَن بِؤَنَُّهْم َشالُّوا 7اأْلَْنفُِس{]النحل:  .(9)[،أي عادوا هللا ورسولهّٖٔللاَّ
 :(ٓٔ)ومنه لول بشر بن أبً حازم

 وإاّل فاعلموا انّا وأنتم      بؽاة ما حٌٌنا فً شماق
 .(ٔٔ)أي فً عداوة

لال الزجاج: } ُهْم فًِ ِشمَاٍق{:" أي فً مشالة وعداوة ومن هذا لول الناس: فبلن لد شك عصا  
 .(ٕٔ)ؼٌر شك المسلمٌن" -إِنما هو لد فارق ما اجتمعوا علٌه من اتباع إِمامهم، وإِنما صار فً شك المسلمٌن، 

ُسوَل{]النساء:  .(ٖٔ) [. وهذا لول الكسابً٘ٔٔوسادسها: أن الشماق: خلع الّطاعة، وبٌانه لوله }َوَمْن ٌُشالِِك الرَّ
ُ{]البمرة:    .(ٗٔ)أي سٌكفٌن ٌا دمحم شرهم وأذاهم وٌعصمن منهم"[، " 7ٖٔلوله تعالى:}فََسٌَْكِفٌَكُهُم ّللاَّ
 .(٘ٔ)لال ابن كثٌر:أي : "فسٌنصرن علٌهم وٌُْظِفُرن بهم"  
ذلن فمتل أهل لرٌظة، وأجلى ]بنً[ النضٌر من  -عز وجل -لال مماتل:" ٌعنً أهل الكتاب ففعل هللا  

 .(ٙٔ)المدٌنة إلى الشام"
ألنه إِنما ٌكفٌه إٌِاهم بإظهار ما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لَّ فً النصر لنبٌه لال الزجاج:" هذا ضمان من ّللاَّ عزَّ وج 

ٌِن ُكلِِّه{]التوبة: -بعثه به على كل دٌن سواه   .(7ٔ)["ٖٖوهذا كموله: }ِلٌُْظِهَرهُ َعلَى الّدِ

                                                                                                                                                                                             
 .7ٗ/ٗ، ومفاتٌح الؽٌب: 8ٕٗ/ٔ( انظر:تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٕ)
 .8ٕٗ/ٔ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الثعلبً فً تفسٌره: ٖ)
 .8ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .٘ٔٔ/ٖ(:صٕٕٔٔالطبري)( انظر: تفسٌر ٘)
 .7ٗ/ٗ، ومفاتٌح الؽٌب: 8ٕٗ/ٔ( انظر:تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .8ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:7)
 .8ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:8)
 .8ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:9)
 :، والبٌت من لصٌدة، مطلعها٘ٙٔدٌوان بشر األسدي: ص (ٓٔ)

 ؼانٌة ببالًأهمت منن سلمى بانطبلق * ولٌس وصال 
وسبب هذا الشعر كما نمله ابن السٌرافً فً شرح أبٌات سٌبوٌه: أن لوما من آل بدر الفزارٌٌن جاوروا بنً ألم من طً، فعمد بنو ألم إلى  

، فؤنشؤ ألجل ما صنع بالبدرٌٌن بنو أسد بنً أسد، فؽضب الفزارٌٌن فجزوا نواصٌهم ولالوا: لد مننا علٌكم ولم نمتلكم، وبنو فزارة حلفاء
م بشر هذه المصٌدة ٌذكر فٌها ما صنع ببنً بدر وٌمول للطابٌٌن: فإذ لد جززتم نواصٌهم فاحملوها إلٌنا وأطلموا من لد أسرتم منهم، وإن ل

ا. راجع تفعلوا فاعلموا أنا نبؽٌكم ونطلبكم، فإن أصبنا أحدا منكم طلبتمونا به، فصار كل واحد منا ٌبؽً صاحبه، فنبمى فً شماق وعداوة أبد
، وخزانة األدب ٗٔص  ٌٕهجو أوس بن حارثة وفٌه " ما حٌٌنا " بدل " ما بمٌنا "، وشرح السٌرافً: ج  ٘ٙٔدٌوان بشر األسدي: ص 

 .97ٕص  ٓٔللبؽدادي: ج 
 .8ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٕٔ)
 .8ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)
 .88/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗٔ)
 .ٓ٘ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٙٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( معانً المرآن: 7ٔ)
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 .(ٔ)لال أبو السعود:" أي سٌكفٌن ِشمالَهم فإن الكفاٌة ال تتعلك باألعٌان بل باألفعال" 
ل الطبري: " ففعل هللا بهم ذلن َعاجبل وأنجَز َوْعده ، فكفى نبٌّه ملسو هيلع هللا ىلص بتسلٌطه إٌّاه علٌهم ، حتى لتل لا  

 .(ٕ)بعضهم ، وأجلَى بعًضا ، وأذّل بعًضا وأخزاه بالجزٌة والصَّؽار"
أن ّللاَّ ؼالب هو  -أعلم  وهللا -لال الزجاج:" فإن لال لابل: فإن من المْرَسل َمْن لُتِل، فإن تؤوٌل ذلن   

ورسله بالحجة الواضحة، واآلٌة البٌنة، وٌجوز أن تكون ؼلبةَ اآلخرة ألن األمر هو على ما ٌستمر علٌه فً 
 .(ٖ)العالبة"

ولد لٌل: إِن هللا لم ٌؤمر رسوالً بحرب فاتبع ما أمره هللا به فً حربه إِال َؼلَب. فعلى هذا التؤوٌل ٌجوز أن 
 سول لط محارباً.ٌكون لم ٌمتل ر

[، " أي هو تعالى ٌسمع ما ٌنطمون به وٌعلم ما 7ٖٔلوله تعالى:}َوُهَو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم{]البمرة:  
 .(ٗ)ٌضمرونه فً للوبهم من المكر والشر"

لال مماتل:"]}السمٌع{[، لمولهم للمإمنٌن: }كونوا هودا أو نصارى تهتدوا{، ثم لال }العلٌم{، بما   
 .(٘)لالوا"

 (ٙ)لال الثعلبً:أي" }السَِّمٌُع{ أللوالهم، }اْلعَِلٌُم{ بؤحوالهم" 
 .(7)لال ابن عطٌة:" }السَِّمٌُع{ لمول كل لابل، }اْلعَِلٌُم{ بما ٌجب أن ٌنفذ فً عباده" 
لال أبو السعود:" تذٌٌٌل لما سبك من الوعد وتؤكٌٌد له والمعنى أنه تعالى ٌسمع ما تدعون به وٌعلم ما   

 .(8)تن من إظهار الدٌِن فٌستجٌب لن وٌوصلن إلى مرادن"فً نٌَِّ 
 :(9)[، وجهان7ٖٔوفً لوله تعالى:لوله تعالى:}َوُهَو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم{]البمرة:  

األول: أنه وعٌد لهم والمعنى أنه ٌدرن ما ٌضمرون وٌمولون وهو علٌم بكل شًء فبل ٌجوز لهم أن ٌمع منهم 
 اٌته إٌاهم فٌه.أمر إال وهو لادر على كف

الثانً: أنه وعد للرسول علٌه السبلم ٌعنً: ٌسمع دعاءن وٌعلم نٌتن وهو ٌستجٌب لن وٌوصلن إلى مردان، 
واحتج األصحاب بموله: }وهو السمٌع العلٌم{ على أن سمعه تعالى زابد على علمه بالمسموعات ألن لوله: 

ات، فلو كان كونه سمٌعا عبارة عن علمه بالمسموعات }علٌم{ بناء مبالؽة فٌتناول كونه عالما بجمٌع المعلوم
لزم التكرار وأنه ؼٌر جابز، فوجب أن ٌكون صفة كونه تعالى سمٌعا أمرا زابدا على وصفه بكونه علٌما. 

 .(ٓٔ)وهللا أعلم بالصواب

                                                           
 .7ٙ/!ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٔ)
 .ٙٔٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .88/ٔ(صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٕٗٔ/ٔ(تفسٌر مماتل بن سلٌمان:٘)
 .8ٕٗ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .ٕٙٔ/ٔالوجٌز: ( المحرر 7)
 .8ٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 8)
 .79/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 9)
(ورد اسم )السمٌع( فً كتاب هللا عز وجل خمسا وأربعٌن مرة، الترن بـ)العلٌم( اثنتٌن وثبلثٌن مرة؛ فهو أكثر اسم الترن به، وكان ٓٔ)

 ( وبـ)المرٌب(.)السمٌع( أوال فً المواضع جمٌعها، وحتى عندما الترن بـ)البصٌر
ٌسمع دبٌب النملة » -سبحانه-، وٌذكر العلماء هنا أنه -عز وجل-)السمٌع( بمعنى السامع بصٌؽة المبالؽة، وهو سمع مطلك ٌلٌك باهلل 

، ٌسمع ما ٌتهامس به المتهامسون، وٌتناجى به المتناجون، وما تسر به لصاحبن، «السوداء، على الصخرة الصماء، فً اللٌلة الظلماء
 الكل عنده سبحانه وتعالى سواء.و

؛ فهو ٌعلم كل شًء، ما كان وما ٌكون وما سٌكون وما لم ٌكن ولو كان كٌؾ ٌكون، فمد أحاط -سبحانه وتعالى-و)العلٌم( علم ٌلٌك به 
ع علٌم(، علمه بالمسموع سبحانه بكل شًء علما. والتران )السمٌع( بـ)العلٌم(، فٌه تحذٌر للعباد أال ٌتكلموا بما ال ٌرضً هللا؛ ألنه )سمٌ

(، وتطمٌن للمإمنٌن إذا هم دعوا هللا عز ٘ٙمباشر لٌس عن طرٌك رسول أو واسطة، وفً التران االسمٌن تؤٌٌد للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ، كما فً )ٌونس:
 وجل بؤنه )سمٌع علٌم( فٌجٌب الدعاء إذا علم من أحوالهم الصدق واإلخبلص.



ٕ9ٖ 
 

لال:  ألنه« وهو الموي العزٌز»لد ٌمول لابل: ٌبدو لنا أن المناسب أن ٌمول:  ولال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "
أنه لما كان تدبٌر الكٌد  -وهللا أعلم  -}فسٌكفٌكهم هللا{ فما هو الجواب عن ختمها بالسمع، والعلم؟ فالظاهر لً 

من هإالء لد ٌكون باأللوال، ولد ٌكون باألفعال؛ والتدبٌر أمر خفً لٌس هو حرباً ٌعلن حتى  -ملسو هيلع هللا ىلص-للرسول 
؛ لال تعالى: }وهو السمٌع العلٌم{ أي حتى األمور التً ال ٌُدرى عنها، وال نمول: ٌنبؽً أن ٌمابل بموة، وعزة

 .(ٔ)"-وهللا أعلم  -فإن هللا سمٌع علٌم بها؛ هذا ما ظهر لً  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٌبرزونها، وال ٌظهرون الحرابة للرسول 
 الفوابد:

 مثل إٌمان النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وأمته حمٌمة، ووصفاً.من فوابد اآلٌة: أنه ال بد أن ٌكون إٌمان الٌهود، والنصارى  -ٔ
ومنها: أن ما خالؾ ما علٌه النبً ملسو هيلع هللا ىلص فهو ضبلل؛ ألن هللا سبحانه وتعالى علك االهتداء بؤن ٌإمنوا بمثل  -ٕ

 ما آمن به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأمته.
لنبً ملسو هيلع هللا ىلص إال الشماق، والمجادلة بالباطل؛ لموله تعالى: }فإن تولوا ومنها: أنه ال حجة لمن تولى عن شرٌعة ا -ٖ

 فإنما هم فً شماق{.
ومنها: ولوع الشماق بٌن أهل الكتاب، والمسلمٌن؛ وعلٌه فبل ٌمكن أن ٌتفك المسلمون وأهل الكتاب؛  -ٗ

ى: }فإنما هم فً شماق{؛ فالٌهود، فتبطل دعوة أهل الضبلل الذٌن ٌْدعون إلى توحٌد األدٌان؛ لموله تعال
والنصارى لما لم ٌإمنوا صاروا معنا فً شماق؛ وهذا الشماق ال بد أن ٌإدي إلى عداوة، وبؽضاء؛ وبالتالً 

؛ ومن بعد ذلن -الروم كلهم نصارى  -إلى لتال؛ وهكذا ولع: فالمسلمون لاتلوا الٌهود، ولاتلوا النصارى 
ً مرة أخرى حتى ٌدخل اإلسبلم عاصمتهم الروم؛ لاتلوا النصارى فً الحروب الصلٌب ٌة؛ وسٌماتلونهم أٌضا

ٌا عبد »وال بد من هذا فً المستمبل بإذن هللا؛ وسنماتل الٌهود حتى ٌختبا الٌهودي بالحجر، والشجر فٌنادي: 
 فبل ٌبَلِّػ عنهم. (ٔ)«هللا، هذا ٌهودي ورابً فالتله إال الؽرلد؛ فإنه من شجر الٌهود

 بد اآلٌة: الوعٌد الشدٌد لهإالء المتولٌن عن شرٌعة النبً ملسو هيلع هللا ىلص؛ لموله: }فسٌكفٌكهم هللا{.ومن فوا -٘
ومنها: تكفل هللا سبحانه وتعالى لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أنهم إذا لم ٌإمنوا بمثل ما آمن المإمنون، وتولوا، فإن هللا  -ٙ

لموله تعالى: }فسٌكفٌكهم هللا{؛ والحمد هلل أنه صار ذلن عن لرب: فإن  سبحانه وتعالى سٌكفٌه إٌاهم عن لرب؛
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌُتوؾَّ حتى أجلى الٌهود عن المدٌنة، وفتح حصونهم فً خٌبر، وأبماهم فٌها عماالً؛ وفً خبلفة 

 .-والحمد هلل  -أمٌر المإمنٌن عمر رضً هللا عنه أجبلهم من خٌبر؛ فكفى هللا المإمنٌن شرهم 
فً الدعوة إلٌه، وفً سابر األمور؛ ألنه  -تبارن وتعالى  -ومن فوابد اآلٌة: اإلشارة إلى التوكل على هللا  -7

إذا كان وحده سبحانه وتعالى هو الكافً فٌجب أن ٌكون التوكل واالعتماد علٌه وحده؛ ولهذا لال هللا سبحانه 
 [ .ٖ]الطبلق: وتعالى: }ومن ٌتوكل على هللا فهو حسبه{ 

 ومنها: إثبات االسمٌن الكرٌمٌن }السمٌع{، و}العلٌم{، وما ٌتضمناه من الصفات والمعانً العظٌمة. -8
ومنها: أنه ٌجب على المرء مرالبة هللا سبحانه وتعالى فً جمٌع ألواله؛ ألن هللا سبحانه وتعالى سامع لها  -9

 وإن لم ٌتكلم به  -ّل ما توسوس به نفس اإلنسان ال ٌخفى علٌه الصوت مهما خفً؛ بل هو ٌعلم عّز وج
ومنها: مرالبة هللا سبحانه وتعالى فً السر، والعلن؛ وذلن؛ ألن ممتضى اسمه الكرٌم: }العلٌم{ أنه ٌعلم  -ٓٔ

 كل شًء.
 المرآن

ِ ِصْبغَةً َونَْحُن لَهُ َعابُِدوَن ) ِ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللاه  [9ٖٔة : ({ ]البمر9ٖٔ}ِصْبغَةَ َّللاه
 التفسٌر:

الزموا دٌن هللا الذي فطركم علٌه، فلٌس هنان أحسُن ِمن فطرة هللا التً فطر الناس علٌها، فالزموها ولولوا 
 نحن خاضعون مطٌعون لربنا فً اتباعنا ملَّة إبراهٌم.

                                                           
 .ٔٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)

، كتاب الفتن، باب 8ٗٔٔ؛ وأخرجه مسلم ص9ٕٕٙ: لتال الٌهود، حدٌث رلم 9ٗ، كتاب الجهاد والسٌر، باب ٖٕ٘خرجه البخاري ص (ٔ)
 .9ٕٕٕ[ 8ٕ] 7ٖٖ9: ال تموم الساعة حتى ٌمر الرجل بمبر الرجل فٌتمنى أن ٌكون مكان المٌت من الببلء، حدٌث رلم 8ٔ
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 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:  
حدهم ولد فؤتى علٌه سبعة أٌام، صبؽوه فً أحدها: لال الواحدي: "لال ابن عباس: إن النصارى كان إذا ولد أل

ماء لهم ٌمال له: المعمودي لٌظهروه بذلن، وٌمولون: هذا طهور مكان الختان، فإذا فعلوا ذلن لالوا: اآلن صار 
، (ٖ)،وعطاء(ٕ). وأخرج الطبري عن لتادة(ٔ)نصرانٌا حما، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة. نزلت فً تحوٌل المبلة"

 نحو ذلن.
لال ابن حجر: "أخرج ابن مردوٌه فً تفسٌر هذه اآلٌة من طرٌك أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبً الثانً: 

المؽٌرة عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: لالت بنو إسرابٌل: ٌا موسً هل ٌصبػ ربن؟ 
ِ فمال: اتموا هللا، فناداه ربه ٌا موسى األلوان كلها من ص ِ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن ّللاَّ بؽى وأنزل هللا على نبٌه }ِصْبؽَةَ ّللاَّ

 .(ٗ)ِصْبؽَة{"
ر أطفالهم ، جعلتهم فً ماء لهم تزعم أن ذلن لها  لال الطبري:"  وذلن أّن النصارى إذا أرادت أن تنّصِ

إذ لالوا  -هللا تعالى ذكره تمدٌس ، بمنزلة ُؼسل الجنابة ألهل اإلسبلم ، وأنه صبؽة لهم فً النصرانٌة، فمال 
: لل لهم ٌا دمحم : أٌها الٌهود  -لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه المإمنٌن به : " كونوا هوًدا أو نََصاَرى تَهتدوا " 

بَػ ، فإنها هً الحنٌفٌة المسلمة ، ودعوا  والنصارى ، بل اتبعوا ملة إبراهٌَم ، صبؽة هللا التً هً أحسن الّصِ
ة ُهداه"الشر  .(٘)َن باهلل ، والضبلَل عن محجَّ

ِ{]البمرة:   [، "أي ما نحن علٌه من اإِلٌمان هو دٌن هللا الذي صبؽنا به 8ٖٔلوله تعالى:}ِصْبؽَةَ ّللاَّ
 . (ٙ)وفطرنا علٌه فظهر أثره علٌنا كما ٌظهر الصبػ فً الثوب"

اإلسبلِم ٌإثُر فً اْلُمتََدٌِِّن ِمن الطهور والصبلةِ لال الطبرانً: "أي: "دٌَن هللاِ وفِْطَرتَهُ ؛ ألن دٌَن   
بػ الذي ٌكوُن فً الثوب"  .(7)والَولَار وسابِر شعابر اإلسبلِم كالصَّ

 .(8)دٌن هللا" -عز وجل -لال مماتل:" ٌمول هللا  
 .(9)لال ابن أبً زمنٌن: "أي :دٌن هللا"  
 .(ٓٔ)لال ابن عطٌة:" شرٌعته وسنته وفطرته"  
ٌَْها، فإنها حلٌة لال ال   بٌضاوي:" أي صبؽنا هللا صبؽته، وهً فطرة هللا تعالى التى فََطَر الناس َعلَ

اإلنسان كما أن الصبؽة حلٌة المصبوغ، أو هدانا هللا هداٌته وأرشدنا حجته، أو طهر للوبنا باإِلٌمان تطهٌره، 
ً للوبهم تداخل الصبػ الثوب، أو وسماه صبؽة ألنه ظهر أثره علٌهم ظهور الصبػ على المصبوغ، وتداخل ف

                                                           
 .ٔٗ( أسباب النزول: ٔ)
 .8ٔٔ-7ٔٔ/ٖ(:صٖٕٔٔتفسٌر الطبري)( انظر: ٕ)
 
 .8ٔٔ/ٖ(:صٕٗٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 . ولد رواه مرفوًعا أًٌضا الممدسً فً "المختارة".8ٖٗ/ٔ( العجاب فً بٌان األسباب: ٗ)

،  ٕ٘ٗ/ٔ(:صٖٗٔٔوتفسٌر ابن أبً حاتم) ٖٓٗ/ ٔوأخرجه ابن أبً حاتم وأبو الشٌخ فً "العظمة" عن ابن عباس مولوفًا كما فً: الدر:
": "كذا ولع فً رواٌة ابن مردوٌه مرفوًعا، وهو فً رواٌة ابن أبً حاتم 88ٔ/ ٔولال ابن كثٌر بعد أن أورده من طرٌك ابن مردوٌه "

" من طرٌك ابن أبً حاتم وأبً نعٌم فً "الحلٌة". هذا من حٌث ٕ٘٘مولوؾ وهو أشبه إن صح إسناده وهللا أعلم وسٌؤتً أًٌضا فً اآلٌة "
 سند، وأما من حٌث المتن فإنً ال أجد أي عبللة بسبب نزول هذه اآلٌة.ال
 .7ٔٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .88/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .9ٕ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: 7)
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:8)
 .8ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن أبً زمنٌن: 9)
 .ٕٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)



ٕ9٘ 
 

للمشاكلة، فإن النصارى كانوا ٌؽسمون أوالدهم فً ماء أصفر ٌسمونه المعمودٌة وٌمولون: هو تطهٌر لهم وبه 
 .(ٔ)تتحمك نصرانٌتهم"

لال السعدي: أي: "الزموا صبؽة هللا، وهو دٌنه، ولوموا به لٌاما تاما، بجمٌع أعماله الظاهرة   
عمابده فً جمٌع األولات، حتى ٌكون لكم صبؽة، وصفة من صفاتكم، فإذا كان صفة من والباطنة، وجمٌع 

صفاتكم، أوجب ذلن لكم االنمٌاد ألوامره، طوعا واختٌارا ومحبة، وصار الدٌن طبٌعة لكم بمنزلة الصبػ التام 
األخبلق، للثوب الذي صار له صفة، فحصلت لكم السعادة الدنٌوٌة واألخروٌة، لحث الدٌن على مكارم 

 .(ٕ)ومحاسن األعمال، ومعالً األمور"
ِ{]البمرة:    :(ٖ) [، على ألوال8ٖٔواختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى:}ِصْبؽَةَ ّللاَّ

وإبراهٌم  (،7)، والحسن(ٙ)، ومجاهد(٘)، وأبً العالٌة(ٗ)أحدها: أن المعنى: دٌُن هللا. وهو لول: ابن عباس
، والربٌع بن (ٖٔ)، وعطٌة العوفً(ٕٔ)، وعكرمة(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)والضحان، (9)وعبد هللا بن كثٌر ،(8)النخعً

 . (7ٔ) (ٙٔ)، وابن زٌد(٘ٔ)، والسدي(ٗٔ)أنس
 :(8ٔ)ولد ذكروا فً سبب تسمٌة دٌن هللا بـ}صبؽة هللا{، وجوها

أحدها: "أن بعض النصارى كانوا ٌؽمسون أوالدهم فً ماء أصفر ٌسمونه المعمودٌة وٌمولون: هو تطهٌر 
فعل الواحد بولده ذلن لال: اآلن صار نصرانٌا. فمال هللا تعالى: اطلبوا صبؽة هللا وهً الدٌن،  لهم. وإذا

 ، نحو ذلن.(ٕٔ)،وعطاء(ٕٓ)، وأخرج الطبري عن لتادة(9ٔ)واإلسبلم ال صبؽتهم". لاله ابن عباس

                                                           
 .9ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔ)
 
 .9ٙ-8ٙ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .ٓ٘ٗ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: 9ٔٔ-8ٔٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ(:صٖٖٔٔ، وابن أبً حاتم)9ٔٔ/ٖ(:صٖٕٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .8ٔٔ/ٖ(:صٕٙٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .8ٔٔ/ٖ(:صٕٕٓٔ(، و)9ٕٔٔ(، و)8ٕٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر ابن أبً حاتم:( انظر: 7)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:8)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:9)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٓٔ)
 .8ٔٔ/ٖ(:صٕ٘ٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕٔ)
 .8ٔٔ/ٖ(:صٕٕٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .8ٔٔ/ٖ(:ص7ٕٔٔتفسٌر الطبري)( انظر: ٗٔ)
 .9ٔٔ/ٖ(:صٕٕٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .9ٔٔ/ٖ(:صٕٕٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
، معالم ٗٗٔ/ٕ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 9ٔٔ-8ٔٔ/ٖ، جامع البٌان للطبري: ٖٓٗ-ٕٓٗ/ٔ(  انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: 7ٔ)

، وابن لتٌبة فً تفسٌر 9٘/ٔ. ولال به أٌضاً: أبو عبٌدة فً مجاز المرآن: ٖٕٗ/ٔبن كثٌر: ، تفسٌر ابن كثٌر ال7٘ٔ/ٔالتنزٌل للبؽوي: 
، وابن جزيء فً التسهٌل لعلوم التنزٌل: ٔٔٗ/ٔ، وأبو حٌان فً البحر المحٌط: 9ٙ-9٘/ٗ، والرازي فً مفاتٌح الؽٌب: ٗٙؼرٌب المرآن: 

 ، وؼٌرهم. 99/ٔ
 ها.وما بعد 7٘/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 8ٔ)
. وتفسٌر ٕٙٓ/  ٔ، و الوسٌط: ٔٗ.  ولد جاء هذا الخبر منسوبا الى ابن عباس فً أسباب النزول للواحدي: 7٘/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: 9ٔ)

. لال ابن عباس هً أن النصارى إذا ولد ألحدهم ولد فؤتى علٌه سبعة أٌام ؼمسوه فً ماء لهم أصفر ٌمال له المعمودي 7٘ٔ/ٔالبؽوي: 
روه بذلن الماء مكان الختان ، فإذا فعلوا به ذلن لالوا : اآلن صار نصرانٌا حما فؤخبر هللا أن دٌنه اإلسبلم ال ما ٌفعله وصبؽوه به لٌطه

 النصارى.
 .8ٔٔ-7ٔٔ/ٖ(:صٖٕٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .8ٔٔ/ٖ(:صٕٗٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
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ت ترٌد والسبب فً إطبلق لفظ الصبؽة على الدٌن طرٌمة المشاكلة كما تمول لمن ٌؽرس األشجار وأن  
أن تؤمره بالكرم: اؼرس كما ٌؽرس فبلن ترٌد رجبل مواظبا على الكرم، ونظٌره لوله تعالى: }َوإَِذا لَمُوا الَِّذٌَن 

ُ ٌَْستَْهزِ ٗٔآَمنُوا لَالُوا آَمنَّا َوإَِذا َخلَْوا إِلَى َشٌَاِطٌنِِهْم لَالُوا إِنَّا َمعَُكْم إِنََّما نَْحُن ُمْستَْهِزبُوَن ) ُئ بِِهْم َوٌَُمدُُّهْم فًِ ( ّللاَّ
َ َوُهَو َخاِدُعُهْم{ )النساء: ٘ٔ - ٗٔ({ ]البمرة : ُ٘ٔطْؽٌَانِِهْم ٌَْعَمُهوَن ) (، }َوَمَكُروا َوَمَكَر ٕٗٔ[، }ٌَُخاِدُعوَن ّللاَّ
ُ{ ]آل عمران :  }إِْن تَْسَخُروا ِمنَّا فَإِنَّا (، ٓٗ[{ )الشورى: ٓٗ[، }}َوَجَزاُء َسٌِّبٍَة َسٌِّبَةٌ ِمثْلَُها{ ]الشورى : ّٗ٘للاَّ

 .(ٔ)[8ٖنَْسَخُر ِمْنُكْم{ ]هود : 
وثانٌها: أن الٌهود تصبػ أوالدها ٌهودا والنصارى تصبػ أوالدها نصارى، بمعنى ٌلمونهم فٌصبؽونهم بذلن 

وٌلزمه  لما ٌشربون فً للوبهم، عن لتادة لال ابن األنباري: ٌمال: فبلن ٌصبػ فبلنا فً الشًء، أي ٌدخله فٌه
 :(ٕ)إٌاه كما ٌجعل الصبػ الزما للثواب وأنشد ثعلب

  (ٖ)دع الشر وأنزل بالنجاة تحرزا       إذا أنت لم ٌصبؽن فً الشر صابػ
وثالثها: سمً الدٌن صبؽة، ألن هٌبته تظهر بالمشاهدة من أثر الطهارة والصبلة، لال هللا تعالى: }سٌماهم فى 

 [.9ٕوجوههم من أثر السجود{ ]الفتح: 
( إلى لوله: }ونحن له ٖٙٔورابعها: ولٌل: أن لوله: }صبؽة هللا{ متعلك بموله: }لولوا ءامنا باهلل{ )البمرة: 

[ فوصؾ هذا اإلٌمان منهم بؤنه صبؽة هللا تعالى، لٌبٌن أن المباٌنة بٌن هذا الدٌن ٙٗمسلمون{ ]العنكبوت: 
رة جلٌة، كما تظهر المباٌنة بٌن األلوان واألصباغ لذي الذي اختاره هللا، وبٌن الدٌن الذي اختاره المبطل ظاه

 .(ٗ)الحس السلٌم
 .(7)، وعبدهللا ابن كثٌر(ٙ). لاله: مجاهد(٘)والثانً:أن}صبؽة هللا{: فطَرة هللا

وعلى لول هإالء تفسٌر اآلٌة: "بل نتبع فطرة هللا وملَّته التً خلك علٌها خلمه ، وذلن الدٌن المٌم. من   
[. بمعنى خالك السماوات ٗٔتعالى ذكره : } فَاِطِر السََّماَواِت َواألْرِض{ ]سورة األنعام : لول هللا 
 .(8)واألرض:

إلى ما أوجده فٌنا من بداٌة العمول التً مٌزنا بها من  -عز وجل -لال الراؼب: "الصبؽة إشارة من هللا  
ِ البهابم ، رشحنا به لمعرفته ومعرفة حسن العدالة وطلب الحك وه و المشار إلٌه بالفطرة فً لوله : }فِْطَرَت ّللاَّ

ِ{ اآلٌة" ٌَْها اَل تَْبِدٌَل ِلَخْلِك ّللاَّ الَّتًِ فََطَر النَّاَس َعلَ
(9). 

لال الرازي: " ومعنى هذا الوجه، أن اإلنسان موسوم فً تركٌبه وبنٌته بالعجز والفالة، واآلثار   
 (ٓٔ)الخالك فهذه اآلثار كالصبؽة له وكالسمة البلزمة."الشاهدة علٌه بالحدوث واالفتمار إلى 

كما وأن من حمل لوله: )صبؽة هللا( على الفطرة فهو ممارب فً المعنى، لمول من ٌمول: هو دٌن   
هللا، ألن الفطرة التً أمروا بها هو الذي تمتضٌه األدلة من عمل وشرع، وهو الدٌن أٌضا، لكن الدٌن أظهر 

ٌنا هو الذي وصفوا أنفسهم به فً لوله }لولوا ءامنا باهلل{ فكؤنه تعالى لال فً ذلن: إن دٌن ألن المراد على ما ب
هللا الذي ألزمكم التمسن به فالنفع به سٌظهر دٌنا ودنٌا كظهور حسن الصبؽة، وإذا حمل الكبلم على ما ذكرناه 

                                                           
 .7٘/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .ٖٗٓ/ٔ، وروح البٌان: 9ٓٗ/ٔ، وتفسٌر الماسمً: 79/ٗالتفاسٌر: مفاتٌح الؽٌب: ( البٌت ورد فً كتب ٕ)
 .7٘/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖ)
 .7٘/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 . 9٘(انظر: مجاز المرآن ألبً عبٌدة : ٘)
 .9ٔٔ/ٖ(:ص7ٕٕٔ(، و)ٕٕٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .9ٔٔ/ٖ(:ص8ٕٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .ٕٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: 8)
 .ٕٖٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 9)
 .8ٓ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٓٔ)
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ػ ٌستعملونه فً أوالدهم معنى ألن لم ٌكن لمول من ٌمول: إنما لال ذلن لعادة جارٌة للٌهود والنصارى فً صب
 .(ٔ) الكبلم إذا استمام على أحسن الوجوه، بدونه فبل فابدة فٌه

 .(ٕ)الثالث: ولٌل:هو ؼسل هللا، أي اؼتسلوا عند إسبلمكم الؽسل الذي أوجبه هللا علٌكم
د فً وبهذا المعنى جاءت السنة الثابتة فً لٌس بن عاصم وثمامة بن أثال حٌن أسلما، روى احم   

مسنده عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه : أن ثمامة الحنفً أسر فمر به النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوما فؤسلم ، فبعث به إلى حابط 
 . (ٖ)أبً طلحة فؤمره أن ٌؽتسل، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "لد حسن إسبلم صاحبكم"

 .(ٗ)الرابع: ولٌل: هو الختان ألنّه ٌصبػ صاحبه بالدم
 .(٘)الخامس: ولٌل: : إنه حجة هللا، عن األصم
 .  (7)، وأجازه الزجاج(ٙ)السادس: ولٌل: إنه خلمة هللا، لاله أبو عبٌدة

من صبؽت الثوب إذا ؼٌّرت لونه وخلّمته. فٌكون المعنى: إّن هللا ابتدأ الخلمة على اإلسبلم، دلٌله لول  
ِ{]الرو ٌَْن هللاِ"ٖٓم : مماتل فً هذه اآلٌة: }فِْطَرَت ّللاَّ حه لول رسوِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص:" ما من مولود (8)[ أْي "ِد ، وٌوّضِ

 .(ٓٔ()9)إال ٌولد على الفطرة فؤبواه ٌهودانه أو ٌمجسانه أو ٌنصرانه"
 .(ٔٔ)السابع: هو سنة هللا. حكاه الثعلبً عن أبً عبٌدة

ِ{، أْي: وْجَهةَ هللاِ ؛   .(ٕٔ)بَمْعنَى اْلِمْبلَِة. لاله ابُن كٌسانالثامن: أن }ِصْبؽَةَ ّللاَّ
 .(ٖٔ)التاسع: ولٌل: إن المربة إلى هللا تعالى ٌمال لها صبؽة، حكاه ابن فارس فً المجمل

العاشر: ولٌل :"صبؽة هللا على مراتب، أولها ما ركب فٌنا من الهداٌة وهً الفطرة والثانٌة : الهداٌة بالتوفٌك 
 .(ٗٔ)لرسل ، والرابعة : الهداٌة فً الترلً تولٌه إلى الدرجة العلٌا والسعادة المصوى"، والثالثة : الهداٌة ببعثة ا

ِ{ هو دٌن هللا، وذلن للوجوه التً ذكرناها. وهللا تعالى أعلم.    والصواب أن}ِصْبؽَةَ ّللاَّ
 :(٘ٔ)ولد اختلؾ فً أصل)الصبؽة(على لولٌن  

دهم فً الماء، وهو الذي ٌسمونه المعمودٌة ، وٌمولون أحدهما: أن أصل ذلن أن النصارى كانوا ٌصبؽون أوال
 .(8ٔ)،وعطاء(7ٔ)، ولتادة(ٙٔ): هذا تطهٌر لهم. روي ذلن عن ابن عباس

 :  (9ٔ)ولال بعض شعراء ملون همدان  
 وكل أناس لهم صبؽة         وصبؽة همدان خٌر الصبػ

                                                           
 .7ٙ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .٘ٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕ)
 (.7ٕٔٓٔ( مسند أحمد)ٖ)
 .ٙ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .7ٙ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .٘/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .٘/ٕ، وتفسٌر الثعلبً:ٕ٘ٔ/ٔانظر: معانً المرآن: ( 7)
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: 8)
 ( من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه.8ٕ٘ٙ(، ومسلم)8ٖ٘ٔ( رواه البخاري: )9)
 .٘/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .ٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .9ٔ/ٔ، وتفسٌر الطبرانً: ٘/ٕ( انظر:تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
 .٘ٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
 .ٕٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٗٔ)
 .ٗٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٘ٔ)
 .ٔٗ( أسباب النزول: ٙٔ)
 .8ٔٔ-7ٔٔ/ٖ(:صٖٕٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)7ٔ)
 .8ٔٔ/ٖ(:صٕٗٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)8ٔ)
 .8ٖ٘/ٔ، والبحر المحٌط: ٗٗٔ/ٕ: ( البٌت من شواهد كتب التفاسٌر، مثل: تفسٌر المرطب9ًٔ)
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 صبؽنا على ذان أبناءنا         فؤكرم بصبؽتنا فً الصبػ
 .(ٔ)أنهم صبؽوا أوالدهم بصبؽة معٌنة، تمٌزوا فٌها عن أبناء المبابل األخرى فهذا ٌتمدح

 .(ٕ)الثانً: ولٌل: إن الصبؽة االؼتسال لمن أراد الدخول فً اإلسبلم، بدال من معمودٌة النصارى
 .(ٖ)لال المرطبً: "وعلى هذا التؤوٌل ٌكون ؼسل الكافر واجبا تعبدا"  
ِ{]البمرة:    :(ٗ)[، وفٌه ثبلثة أوجه 8ٖٔوتعددت ألوال أهل العلم فً انتصاب }ِصْبؽَةَ ّللاَّ

ِ{] الروم :  [، أي: اتبعوا وألزموا صبؽة هللا. لاله  ٖٓاألول: أنه نصب على اإلؼراء، كموله تعالى:}فِْطَرَت ّللاَّ
 .(ٙ)، وأبو عبٌدة(٘)ابن كثٌر

؛ ألن النصارى كانوا ٌؽمسون من (7)صبؽة{ ورد بطرٌك المشاكلةلال الحافظ ابن حجر:" وكؤن لفظ }  
ولد منهم فً ماء المعمودٌة، وٌزعمون أنهم ٌطهرونهم بذلن، فمٌل للمسلمٌن: الزموا صبؽة هللا فإنها 

 .(9)"(8)أطهر
 .(ٔٔ). لاله األخفش(ٓٔ)الثانً: أنه بدل من لوله: }ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم{

َ{] النساء : الثالث: ولال سٌبوٌه: هو  ِ{، كموله }َواْعبُُدوا ّللاَّ  .(ٕٔ)[ ٖٙمصدر مإكد انتصب عن لوله: }آَمنَّا بِاّلِلَّ
[ على ٖٙٔولال الحافظ ابن حجر: " هو مصدر انتصب عن لوله: }َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن{ ]البمرة:   

 .(ٗٔ)"(ٖٔ)األرجح
 :(٘ٔ)[، لراءتان8ٖٔوفً لوله تعالى:}ِصْبؽَةَ هللا{]البمرة:   

 إحداهما: لراءة النصب: ِصْبؽَةَ هللا{، وهً لراءة الجمهور.
 والثانٌة: }ِصْبؽَةُ هللا{، بالرفع، وهً لراءة شاذة لرأ بها األعرج وابن أبً عبلة.

                                                           
 .ٗٗٔ/ٕ(تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .ٗٗٔ/ٕ( انظر: حكاه المرطبً عن الماوردي، ولم نمؾ علٌه فً النكت والعٌون، انظر: تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .ٗٗٔ/ٕ(تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .ٓ٘ٗ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٗ)
 .ٓ٘ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .ٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٙ)
ً أو تمدٌراً. فمثال التحمٌك: لوله7) ٌْكُْم -عز وجل-( المشاكلة هً: أن تذكر الشًء بلفظ ؼٌره لولوعه فً صحبته تحمٌما : }فََمِن اْعتََدى َعلَ

ٌُْكْم{ ]البمرة:  ٌِْه بِِمثِْل َما اْعتََدى َعلَ الذي أمر هللا به إنما هو [، فالعدوان من المشركٌن فً اللفظ ظلم فً المعنى، والعدوان 9ٗٔفَاْعتَُدوا َعلَ
المصاص، والمصاص عدل ال ظلم، وإن كان اللفظ واحداً. ومثال التمدٌر: هذه اآلٌة إذ أمر هللا بالتزام صبؽته، أي: دٌنه، وهً لفظة فً 

وؾ من حال ممابل صبؽة النصارى أوالدهم بؽمسهم فً ماء المعمودٌة، فلفظ الصبؽة لم ٌتمدم معناه فً الحمٌمة، وإنما هو أمر معر
، معجم المصطلحات 7ٖ٘، جواهر الببلؼة ألحمد الهاشمً: ٕٓٓ، مفتاح العلوم للسكاكً: ٖٕٙ/ٔالنصارى. انظر: الحجة للفارسً: 

 . ٕٕٙ-ٕٔٙالببلؼٌة ألحمد مطلوب: 
بو حٌان فً البحر ، وأ7٘ٔ/ٔ، والبؽوي فً معالم التنزٌل: ٔٗ: -تحمٌك أٌمن شعبان-( ذكر هذا المعنى الواحدي فً أسباب النزول8)

، تؤوٌل مشكل ٕ٘ٔ/ٔ، معانً المرآن وإعرابه للزجاج: 8ٖ-8ٕ/ٔعن ابن عباس، وانظر ذلن فً: معانً المرآن للفراء:  ٔٔٗ/ٔالمحٌط: 
، أنوار التنزٌل 88ٖ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 9٘/ٗ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٖٙٔ/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: 9ٕٗالمرآن البن لتٌبة: 

 ، وؼٌرها. ٖٖٙٔ-ٕٖٙٔ/ٕ، تٌسٌر المنان تفسٌر المرآن للكوكبانً: 8٘/ٔاوي: للبٌض
 .ٔٔ/8( الفتح: 9)
( وكذلن َرفع )الصبؽة( من َرفع )الملة(، على رّدها علٌها، ولد ٌجوز رفعها على ؼٌر هذا الوجه. وذلن على االبتداء ، بمعنى : هً ٓٔ)

 (.7ٔٔ/ٖصبؽةُ هللا.)انظر: تفسٌر الطبري: 
 .9٘ٔ/ٔظر: معانً المرآن: ( انٔٔ)
 . ولم نمؾ علٌه فً الكتاب.ٓ٘ٗ/ٔ( حكاه عنه ابن كثٌر فً تفسٌره: ٕٔ)
، البٌان فً ؼرٌب 88ٖ/ٔ، والدر المصون للسمٌن الحلبً: ٕٔٗ-ٔٔٗ/ٔ( انظر نحواً من ذلن الترجٌح فً: البحر المحٌط ألبً حٌان: ٖٔ)

 . ٙٙ/ٔمبلء ما من به الرحمن للعكبري: ، إٕٙٔ/ٔإعراب المرآن ألبً البركات ابن األنباري: 
 .ٔٔ/8( الفتح: ٗٔ)
 . ٔٔٗ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 7ٖٓ/ٔ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 88ٖ/ٔ(انظر: الدر المصون للسمٌن: ٘ٔ)
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ِ ِصْبؽَةً{]البمرة:لوله تعالى:} [، "أي ال أحد أحسن من هللا صبؽة)دٌنا 8َٖٔوَمْن أَْحَسُن ِمَن ّللاَّ
 .(ٔ)وتطهٌرا("

، وروي عن مجاهد وإبراهٌم النخعً والحسن والسدي (ٕ)لال أبو العالٌة:أي" ومن أحسن من هللا دٌنا" 
 .(ٖ)والربٌع بن أنس وعبد هللا بن كثٌر نحو ذلن

 .(ٗ)لال مماتل:" ٌعنً اإلسبلم"  
 .(٘)لال البٌضاوي:أي:" ال صبؽة أحسن من صبؽته"  

 . (ٙ)صبؽته تعالى"لال أبو السعود:" أي ال صبؽةَ أحسُن من 
 .(7)لال الصابونً:" وال أحد أحسن من هللا دٌناً"

ِ ِصْبؽَةً{ أي: ال    لال السعدي:  لال على سبٌل التعجب المتمرر للعمول الزكٌة: }َوَمْن أَْحَسُن ِمَن ّللاَّ
 .(8)أحسن صبؽة من صبؽته"

ظ العلٌم، فبل ٌرتد أحد عن دٌنه لال الماسمً: "ألنها صبؽة للب ال تزول، لثباتها بما توالها الحفٌ
 .(9)سخطة له بعد أن خالط اإلٌمان بشاشة للبه"

ولال ابن عثٌمٌن: أي: "ال أحد أحسن من هللا صبؽة، وذلن؛ ألن دٌن هللا عّز وجّل مشتمل على 
اإلسبلمً ى هذا إال ما جاء من عند هللا، سواء كان الدٌن المصالح، ودرء المفاسد؛ وال ٌوجد دٌن ٌشتمل عل

الذي جاء به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، أو األدٌان األخرى ما دامت لابمة لم تنسخ؛ ومجًء االستفهام بمعنى النفً أبلػ من النفً 
المجرد؛ ألنه ٌتضمن التحدي؛ فإن المابل إذا لال: )لٌس مثل زٌد بشر( لٌس كموله: )َمْن مثل زٌد ِمن 

 .(ٓٔ)ى المخاَطب أن ٌؤتً بؤحد مثلهالبشر؟!(؛ فالثانً أبلػ: كؤنه ٌتحد
 .(ٔٔ)أي ونحن نعبده جّل وعبل وال نعبد أحداً سواه"[، "8ٖٔلوله تعالى: }َونَْحُن لَهُ َعابُِدوَن{]البمرة:

 .(ٕٔ)لال مماتل:" ٌعنً موحدون"  
 .(ٖٔ)لال الثعلبً:أي:" مطٌعون"  
 .(ٗٔ)لال البٌضاوي:" تعرٌض بهم، أي ال نشرن به كشرككم" 

  .(٘ٔ)البؽوي: أي: "موحدون أو "مطٌعون"لال 
 . (ٙٔ)لال اآللوسً: أي:"متبعون ملة إبراهٌم أو خاضعون مستكنون فً إتباع تلن الملة"

 .(7ٔ)أي هلل الذي أوالنا تلن النعمةَ الجلٌلةَ، }عابدون{ شكراً لها ولسابر نعمه" لال أبو السعود:" 

                                                           
 .8٘ٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ(:صٖ٘ٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٖ)
 .ٕٗٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .9ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 .8ٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٙ)
 .88/ٔ( صفوة التفسٌر:7)
 .9ٙ-8ٙ/ٔ( تفسٌر السعدي: 8)
 .ٓٔٗ-9ٓٗ/ٔ( تفسٌر الماسمً: 9)
 .ٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 .88/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٕٔ)
 .ٙ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)
 .9ٓ/!ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗٔ)
 .7٘ٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘ٔ)
 .98ٖ/ٔ( روح المعانً: ٙٔ)
 .8ٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 7ٔ)
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ً له مع شعور اإلنسان فـ)العبادة( التذلل هلل عّز وجّل بفعل أوامره م حبة له، واجتناب نواهٌه تعظٌما
 بمنزلته، وأن منزلته أن ٌكون عبداً هلل عّز وجّل.

 .(ٔ)ولوله:}َونَْحُن لَهُ َعابُِدوَن{ تعرٌض بهم أي ال نشرن ]به[ كشرككم"لال الراؼب:"
 :(ٕ)له فابدتان [، على عامله هنا8ٖٔوتمدٌم المعمول فً لوله تعالى: }لَهُ َعابُِدوَن{]البمرة: 

 أولهما: لفظٌة؛ وهً مراعاة فواصل اآلٌات.
 [. ٘والثانٌة: معنوٌة؛ وهً الحصر، واالختصاص؛ فهو كموله تعالى: }إٌان نعبد{ ]الفاتحة: 

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: وجوب االلتزام بدٌن هللا؛ ألن المعنى: الزموا صبؽة هللا عّز وجّل. -ٔ
حك؛ ألن هللا سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه؛ وكل ما ٌضاؾ إلى هللا عّز وجّل فإنه ومنها: أن هذا الدٌن  -ٕ

 حك.
ومنها: أن دٌن هللا سبحانه وتعالى أحسن األدٌان، وأكملها، وأشملها، وألومها بمصالح العباد؛ لموله  -ٖ

 تعالى: }ومن أحسن من هللا صبؽة{.
: }ونحن له عابدون{؛ فمدم المعمول إلفادة الحصر؛ وعبادة ومنها: وجوب إخبلص العبادة هلل؛ لموله تعالى -ٗ

، فجاءت فً ممام -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا فخر، وشرؾ للعبد؛ ولهذا جاء وصؾ العبودٌة فً الممامات العلٌا لرسول هللا 
ٌمه [ ؛ وفً ممام تكرٖٕالدفاع عنه فً لوله تعالى: }وإن كنتم فً رٌب مما نزلنا على عبدنا{ ]البمرة: 

باإلسراء فً لوله تعالى: }سبحان الذي أسرى بعبده لٌبلً من المسجد الحرام إلى المسجد األلصى{ ]اإلسراء: 
[ ، وفً ممام رسالته، مثل لوله تعالى: }الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم ٌجعل له عوجاً{ ]الكهؾ: ٔ
ٔ.] 
ٌن؛ لموله تعالى: }ومن أحسن من هللا صبؽة{؛ فإن العمل ومن فوابد اآلٌة: أن العمل ٌمضً بالتزام الد - ٘ 

 ٌهدي إلى التزام األحسن؛ كل إنسان له عمل سلٌم فإن عمله ٌؤمره بالتزام األحسن.
 المرآن

ِ َوُهَو َربُّنَا َوَربُُّكْم َولَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َونَْحُن لَهُ  ونَنَا فًِ َّللاه ({ ]البمرة : 1ُٖٔمْخِلُصوَن )}لُْل أَتَُحاجُّ
ٖٔ1] 

 التفسٌر:
: أتجادلوننا فً توحٌد هللا واإلخبلص له، وهو رب العالمٌن جمٌعًا، ال ٌختص -أٌها الرسول ألهل الكتاب-لل 

بموم دون لوم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن هلل مخلصو العبادة والطَّاعة ال نشرن به شٌبًا، وال نعبد أحًدا 
 ؼٌره.

ِ{]البمرة:   ونَنَا فِى ّللاَّ [،أي:"لل أتخاصموننا وتجادلوننا فً دٌن هللا الذي 9ٖٔلوله تعالى:}لُْل أَتَُحآجُّ
 . (ٖ)أَمَرنا أن نَدٌنه به"

ِ{ عن مجاهد : أخرج الطبري    ونَنَا فِى ّللاَّ . وروي عن ابن (ٗ)، لل : أتخاصموننا ؟"}لُْل أَتَُحآجُّ
 ذلن. ، نحو(ٙ)، ابن زٌد(٘)عباس

لال الثعلبً: أي:" لُْل ٌا محّمد للٌهود والنصارى أتجادلوننا وتخاصمونا فً دٌن هللا وذلن بؤن لالوا: ٌا  
 .(ٔ)محّمد إّن األنبٌاء كانوا منّا وعلى دٌننا"

                                                           
 .ٕٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
 .97/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .ٕٕٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٕٔٔ/ٖ(:ص9ٕٕٔ( تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٔٔ/ٖ(:صٖٕٔٔ.تفسٌر الطبري)ٕ٘ٗ/ٔ(:صٖٙٔٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٕٔٔ/ٖ(:صٖٕٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
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لال الراؼب: ")المحاجة(: المماومة فً إظهار الحجة البٌنة للحجة، أي الممصد، ولد ألزمهم بهذه اآلٌة   
المذكورة فً لوله : }َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمةَ التَّْمَوى{ ، ولما كانت الشرابع مبنٌة بالمول المجمل على ثبلثة الحجة 

، والعمل له واإلخبلص فً ذلن لال، لل لهم إنا لد تشاركنا فً اإللرار  -عز وجل -أشٌاء: اإللرار بالباري
 .(ٕ)]فً ذلن[ من دونكم"وفى العمل له ونحن لد حصل لنا اإلخبلص  -عز وجل -باهلل

لال المراؼً: " المحاجة : المجادلة بدعوى الحك لدى كل من المتخاصمٌن مع إلامة الحجة على ذلن   
 .(ٖ)، فً ّللّا : أي فً دٌنه"

 :(ٗ)ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً تلن المحاجة وذكروا وجوها  
النبوة فٌهم والمعنى: أتجادلوننا فً أن هللا اصطفى أحدها: أن ذلن كان لولهم أنهم أولى بالحك والنبوة لتمدم 

 رسول من العرب ال منكم وتمولون: لو أنزل هللا على أحد ألنزل علٌكم، وترونكم أحك بالنبوة منا.
لال صاحب الكشاؾ: "أتجادلوننا فً شؤن ّللاَّ واصطفابه النبً من العرب دونكم ، وتمولون : لو أنزل   

 .(٘)علٌنا"ّللاَّ على أحد ألنزل 
ولال :النسفً: أي "أتجادلوننا فً شؤن هللا واصطفابه النبً من العرب دونكم وتمولون لو أنزل هللا   

 .(ٙ)على أحد ألنزل علٌنا وترونكم أحك بالنبوة منا"
 وثانٌها: لولهم: نحن أحك باإلٌمان من العرب الذٌن عبدوا األوثان.

 ِ [ ولولهم: }لَْن ٌَْدُخَل اْلَجنَّةَ إاِلَّ َمْن َكاَن ُهوًدا أَْو نََصاَرى{ 8ٔ َوأَِحبَّاُإهُ{ ]المابدة : وثالثها: لولهم؛ }نَْحُن أَْبنَاُء ّللاَّ
 [، عن الحسن.ٖ٘ٔ[ ولولهم: }ُكونُوا ُهوًدا أَْو نََصاَرى تَْهتَُدوا{ ]البمرة : ٔٔٔ]البمرة : 

ِ{ أي: أتحاجونن ونَنَا فِى ّللاَّ  ا فً دٌن هللا.ورابعها: }لُْل أَتَُحآجُّ
لال ابن كثٌر:أي "أتناظروننا فً توحٌد هللا واإلخبلص له واالنمٌاد ، واتباع أوامره وترن   

 .(7)زواجره"
 .(8)خامسها: ولٌل : لتمدم آبابنا وكتبنا

ِ {]البمرة:    .(9)[، أي: "فً دٌنه والمرب منه والحظوة له"9ٖٔولوله تعالى}فِى ّللاَّ
 .(ٓٔ)حجة مجازا، وإنما هً شبهة ولٌست حجة بوجه" لال ابن عرفة:" سماها  
ونَنَا{]البمرة:      [، وجهان من المراءة:9ٖٔوفً لوله تعالى: }أَتَُحآجُّ

ونَنَا{، وهً لراءة الجماعة، فجاز اجتماع حرفٌن مثلٌن من جنس واحد متحركٌن، ألن الثانً  أحدهما: }أَتَُحآجُّ
 كالمنفصل.

ونَّا{   ، الجتماع المثلٌن. لرأ بها زٌد بن ثابت.(ٔٔ) بإدؼام النونوالثانً: }أَتَُحآجُّ
 . (ٕٔ)وهذا وجه جٌد""لال الزجاج:   
 .(ٖٔ)لال النحاس : "وهذا جابز إال أنه مخالؾ للسواد"  

                                                                                                                                                                                             
 .ٙ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٕٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕ)
 .7ٕٕ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .8ٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 .97ٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٘)
 .ٖٓٔ/ٔفً: ( تفسٌر النسٙ)
 .ٔ٘ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 7)
 .٘ٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 8)
 .٘ٗٔ/ٕ(تفسٌر المرطبً: 9)
 .ٖٖٗ/ٔ( تفسٌر ابن عرفة: ٓٔ)
 .9ٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الكشاؾ: ٔٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ( معانً المرآن: ٕٔ)
 .ٙٗٔ-٘ٗٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
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ُروَن{ ]الحجر :    ، لال (ٔ) [ٗ٘وٌجوز )أتحاجونا( بحذؾ )النون( الثانٌة ، كما لرأ نافع }فَبَِم تُبَّشِ
 :(ٕ)الشاعر

 ٌسوء الؽانٌات إذا فلٌنً       تراه كالثؽام ٌعل مسكا     
 ٌرٌد فلٌننً.

ُروَن{ ]الحجر :   لال الزجاج: " ورأٌت مذهب المازنً وؼٌره رد هذه المراءة، وكذلن ردوا }فَبَِم تُبَّشِ
اق أن نافعا [،واأللدام على رد هذه المراءة ؼلط، ألن نافعا رحمه هللا لرأ بها، وأخبرنً إسماعٌل بن إسحٗ٘

رحمه هللا لم ٌمرأ بحرؾ إال وألل ما لرأ به إثنان من لراء المدٌنة، وله وجه فً العربٌة فبل ٌنبؽً أن ٌرد، 
ُروَن{ ]الحجر :   .(ٖ)[ ألوى فً العربٌة"ٗ٘ولكن )الفتح( فً لوله: }فَبَِم تُبَّشِ

 :(ٗ)وفً مسؤلة المحاجة كانت مع من؟ ذكر المفسرون وجوها  
 وؼٌرهما. (8)، وابن عطٌة(7)، والبٌضاوي(ٙ)، والثعلبً(٘)نه خطاب للٌهود والنصارى. لاله مماتلأحدها: أ 

ٌِْن َعظِ  َ َل َهَذا اْلمُْرآُن َعلَى َرُجٍل ِمَن اْلمَْرٌَت ٌٍم{ وثانٌها: أنه خطاب مع مشركً العرب حٌث لالوا: }َولَالُوا لَْواَل نُّزِ
 لخالك.[، والعرب كانوا ممرٌن بأٖ]الزخرؾ : 

 وثالثها: أنه خطاب مع الكل.
 والمول األول أشبه بالصواب وألٌك بنظم اآلٌة. وهللا تعالى أعلم.  
 .(9)[، أي:" وّللّا ربنا وربكم وهو الخالك وجمٌعنا خلمه"9ٖٔلوله تعالى:}َوُهَو َربُّنَا َوَربُُّكْم{]البمرة:  
 .(ٓٔ)ٌصٌب برحمته من ٌشاء من عباده"لال البٌضاوي:أي:" ال اختصاص له بموم دون لوم،   
لال ابن كثٌر:" أي: وهو تعالى المتصرؾ فٌنا وفٌكم، المستحك إلخبلص اإللهٌة له وحده ال شرٌن   

 .(ٔٔ)له"
 .(ٕٔ)والرب تعالى واحد " لال ابن عطٌة:أي:"  
 .(ٖٔ)أي نحن وأنتم سواء فً هللا فإنه ربنا وربكم" لال البؽوي:"  
فنشرن جمٌعاً فً أننا عباده، وهو ربنا وهو ٌصٌب برحمته وكرامته من ٌشاء من لال النسفً: أي:   

 .(ٗٔ)عباده
 .(٘ٔ)لال الصابونً:" أي ربُّ الجمٌع على السواء وكلُّنا عبٌدة"  
لال أبو السعود: " أي أتجادلوننا والحاُل أنه ال وجه للمجادلة أصبلً ،ألنه تعالى ربُنا أي مالُن أمرنا  

 .(ٙٔ)وأمِركم"
                                                           

 .ٙٗٔ-٘ٗٔ/ٕالمرطبً: ، وتفسٌر ٕٙٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٔ)
 .7ٕٔ/ٔ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الزجاج فً معانً المرآن: ٕ)
 .7ٕٔ-ٕٙٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .8ٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 .ٖٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٘)
 .ٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .9ٓٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: 7)
 
 .ٕٙٔ/ٔانظر: المحرر الوجٌز:  (8)
 .8ٕٕ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 9)
 .9ٓ/!ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .7٘ٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖٔ)
 . ٖٓٔ/ٔ( انظر: تفسٌر النسفً: ٗٔ)
 .88/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘ٔ)
 .9ٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٙٔ)
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 .(ٔ)لال اآللوسً:"أي وهو:" تعالى مالن أمرنا وأمركم" 
 .(ٕ)لال الماسمً: أي:" ونحن وأنتم فً العبودٌة له سواء" 
لال أبو حٌان:" المعنى : أنه مع اعترافنا كلنا أنا مربوبون لرب واحد ، فبل ٌناسب الجدال فٌما شاء   

 .(ٖ)، ألنه متصرؾ فً كلهم تصرؾ المالن"من أفعاله ، وما خص به بعض مربوباته من الشرؾ والزلفى 
 :(ٗ)[، وجهان9ٖٔوذكروا أن فً لوله تعالى:}َوُهَو َربُّنَا َوَربُُّكْم{]البمرة:  

األول: أنه أعلم بتدبٌر خلمه وبمن ٌصلح للرسالة وبمن ال ٌصلح لها، فبل تعترضوا على ربكم، فإن العبد لٌس 
 األمر بالكلٌة له.له أن ٌعترض على ربه، بل ٌجب علٌه تفوٌض 

الثانً: أنه ال نسبة لكم إلى هللا تعالى إال بالعبودٌة، وهذه النسبة مشتركة بٌننا وبٌنكم، فلم ترجحون أنفسكم 
علٌنا، بل الترجٌح من جانبنا ألنا مخلصون له فً العبودٌة، ولستم كذلن، وهو المراد بموله: }ونحن له{ وهذا 

 التؤوٌل ألرب.
[، "أي لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم ال 9ٖٔنَآ أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم{]البمرة:لوله تعالى:}َولَ   

 . (٘)ٌتحمل أحد وزر ؼٌره"
 .(ٙ)لال أبو السعود: أي }ولنا أعمالنا{ الحسنةُ الموافمةُ ألمره، }َولَُكْم أعمالكم{ السٌبةُ المخالفة لُحكمه" 
 .(7)ى بعمله، فؤي تؤثٌر لمدم الدٌن؟"لال ابن عطٌة: أي:"وكل مجاز 
، فإذا كان : "كل (8)لال النسفً: "ٌعنً أن العمل هو أساس األمر وكما أن لكم أعماالً فلنا كذلن"  

 .(9)مجازى بعمله ، فؤي تؤثٌر لمدم الدٌن"
وم لال ابن عثٌمٌن:" أي أننا ال نسؤل عنكم، وال تُسؤلون عنا؛ كل له عمله؛ وسٌجازٌه هللا به ٌ 

 .(ٓٔ)المٌامة"
لال الماسمً:" أي نحن برءاء منكم ومما تعبدون، وأنتم برءاء منا. كما لال فً اآلٌة األخرى: }َوإِْن  

ا تَْعَملُوَن{ ]ٌو ا أَْعَمُل َوأَنَا بَِريٌء ِممَّ ى: [ . ولال تعالٔٗنس: َكذَّبُوَن فَمُْل ِلً َعَمِلً َولَُكْم َعَملُُكْم أَْنتُْم بَِرٌبُوَن ِممَّ
ِ َوَمِن اتَّبَعَِن{ ]آل عمران:  ًَ ّلِِلَّ وَن فَمُْل أَْسلَْمُت َوْجِه  .(ٔٔ)[ اآلٌة"ٕٓ}فَإِْن َحاجُّ

ً وتبكٌتاً،    لال البٌضاوي:" فبل ٌبعد أن ٌكرمنا بؤعمالنا، كؤنه ألزمهم على كل مذهب ٌنتحلونه إفحاما
اء، وإما إفاضة حك على المستعدٌن لها فإن كرامة النبوة إما تفضل من هللا على من ٌشاء والكل فٌه سو

بالمواظبة على الطاعة والتحلً باإلخبلص. وكما أن لكم أعماالً ربما ٌعتبرها هللا فً إعطابها، فلنا أٌضاً 
 .(ٕٔ)أعمال"

"ثم أعلموهم أنهم مخلصون، وإخبلصهم إٌمانهم بؤن هللا عز وجل واحد، وتصدٌمهم :لال الزجاج 
 .(ٖٔ)مخلصون، دون من خالفهم"جمٌع رسله، فاعلموا أنهم 

                                                           
 .9ٖٙ/ٔالمعانً: ( روح ٔ)
 .ٓٔٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .8ٖ٘/ٔ( البحر المحٌط: ٖ)
 .8ٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 .88/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .9ٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٙ)
 .ٕٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 7)
 . ٖٓٔ/ٔ(  تفسٌر النسفً: 8)
 .٘ٗٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 9)
 .99/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .ٓٔٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٔٔ)
 .9ٓ/!ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٔ)
 .7ٕٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖٔ)
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ولال الرازي: " فالمراد منه النصٌحة فً الدٌن كؤنه تعالى لال لنبٌه: لل لهم هذا المول على وجه الشفمة 
والنصٌحة، أي ال ٌرجع إلى من أفعالكم المبٌحة ضرر حتى ٌكون الممصود من هذا المول دفع ذلن الضرر 

وبالجملة فاإلنسان إنما ٌكون ممبول المول إذا كان خالٌا عن  وإنما المراد نصحكم وإرشادكم إلى األصلح،
األؼراض الدنٌوٌة، فإذا كان لشًء من األؼراض لم ٌنجع لوله فً الملب ألبتة فهذا هو المراد فٌكون فٌه من 

 .(ٔ)الردع والزجر ما ٌبعث على النظر وتحرن الطباع على االستدالل ولبول الحك"
 .(ٕ)[، أي: ونحن "مخلصون هلل الدٌَن، ال نشرن به شٌباً"9ٖٔهُ ُمْخِلُصوَن{]البمرة:لوله تعالى:}َونَْحُن لَ   
 .(ٖ)لال البٌضاوي:أي:" موحدون، نخصه باإلٌمان والطاعة دونكم" 
نون خًٌرا منا ، وأولى باهلل لال الطبري:" إذ عبد بعضكم العجَل، وبعضكم المسٌَح ، فؤنَّى تكو  

 .(ٗ)؟"منا
 .(٘)أي ولم تخلصوا أنتم، فكٌؾ تدعون ما نحن أولى به منكم؟" لال ابن عطٌة:" 
فً تلن األعمال ال نبتؽً بها إال وجَهه، فؤنّى لكم الُمحاّجةُ وادعاء  لال أبو السعود: أي مخلصون له"  

 .(ٙ)حمٌة ما أنتم علٌه والطمعِ فً دخول الجنة بسببه ودعوةِ الناس إلٌه"
 .(7)ٌبا، وأنتم تشركون به عزٌرا والمسٌح واألحبار والرهبان"لال الماسمً:أي" ال نشرن به ش  
 ،(8)والمخلص أحرى بالكرامة وأولى بالنبوة من ؼٌرهلال النسفً:"  
 .(9)وفٌه معنى التوبٌخ ، أي ولم تخلصوا أنتم فكٌؾ تدعون ما نحن أولى به منكم"لال المرطبً: "  
دونكم ) له( وحده )مخلصون( ال نشرن به شٌباً وأنتم لال البماعً:" ونحن  أحسن أعماالً منكم ألنا   

تشركون به عزٌراً والمسٌح واألحبار والرهبان ، وأنتم تعلمون ذلن فً باطن األمر وإن أظهرتم خبلفه ، فلزم 
 .(ٓٔ)لطعاً أنا أخص به منكم"

، أى ونحن له لال صاحب الكشاؾ: " ثم لال }َونَْحُن لَهُ ُمْخِلُصوَن{ فجاء بما هو سبب الكرامة   
موحدون نخلصه باإلٌمان فبل تستبعدوا أن ٌإهل أهل إخبلصه لكرامته بالنبّوة ، وكانوا ٌمولون : نحن أحك 

 . (ٔٔ)بؤن تكون النبوة فٌنا ، ألنا أهل كتاب والعرب عبدة أوثان"
 .(ٕٔ)لال الثعلبً:" وهذه اآلٌة منسوخة بآٌة الّسٌؾ" 
 .(ٖٔ)تصفٌة الفعل عن مبلحظة المخلولٌن"لال المرطبً:" واإلخبلص حمٌمته   
 .(ٗٔ)مته حتى ال ٌحب أن ٌحمد على عمل"ولٌل: أن" اإلخبلص: عزل النفس جملة ، فبل ٌبلػ عبد حمٌ  

واإلخبلص فً اللؽة: َخلَص ٌخلص خلوًصا: صفا وزال عنه شوبه، وٌمال: خلص من ورطته: سلم 
 .(٘ٔ)إلخبلص فً الطاعة: ترن الرٌاءمنها، ونجا، وٌمال: خلَّصه تخلًٌصا: أي نّجاه. وا

                                                           
 .8ٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .99/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .9ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .ٕٕٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٕٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .9ٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٙ)
 .ٓٔٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل: 7)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 8)
 . ٙٗٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 9)
 .8ٕ٘-7ٕ٘/ٔ( تفسٌر البماعً: ٓٔ)
 .97ٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٔٔ)
 .ٙ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
 ٙٗٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
 .8ٕ٘-7ٕ٘/ٔ( تفسٌر البماعً: ٗٔ)
 .77، ومختار الصحاح، ص9ٕٗ/ٔ( المعجم الوسٌط، ٘ٔ)
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وحمٌمة اإلخبلص: استواء أعمال العبد فً الظاهر والباطن، والرٌاء أن ٌكون ظاهره خًٌرا من باطنه، 
 والصدق فً اإلخبلص أن ٌكون باطنه أْعَمَر من ظاهره.

 .(ٔ)ولٌل: تصفٌة العمل من كل ما ٌشوبه
لناس رٌاٌء، والعمُل من أجل الناس شرٌن، واإلخبلُص ولهذا لال الماضً عٌاض: "تَْرن العمل من أجل ا

 .(ٕ)" أن ٌعافٌََن هللا منهما
وتوجٌهاته وتعلٌمه وجه هللا تعالى واإلخبلص: فً حٌاة المسلم أن ٌَمصد بعمله، ولوله، وسابر تصرفاته، 

 وحده ال شرٌن له وال رب سواه.
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: اإلنكار على الٌهود والنصارى الذٌن ٌحاجون المسلمٌن فً هللا مع إلرارهم بؤنه ربهم؛  -ٔ
 لموله تعالى: }لل أتحاجوننا فً هللا وهو ربنا وربكم{.

الكفار؛ لموله تعالى: }ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم{؛ فإن المراد بذلن البراءة ومنها: وجوب البراءة من أعمال  -ٕ
 مما هم علٌه.

ومنها: أنه ٌنبؽً للمرء أن ٌفتخر بما هو علٌه من الحك؛ لموله تعالى: }ولنا أعمالنا{ أي فنحن مفتخرون  -ٖ
 بها برٌبون من أعمالكم.

من تشبه بموم »موافمة فً العمل؛ لهذا لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص:  المشابهةومنها: أنه ال ٌجوز التشبه بؤعداء هللا؛ ألن  -ٗ
 ؛ وهنا لال تعالى: }ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم{: فنحن متمٌزون عنكم، وأنتم متمٌزون عنا.(ٖ)«فهو منهم

 .ومنها: وجوب اإلخبلص هلل؛ لتمدٌم المعمول فً لوله تعالى: }ونحن له مخلصون{ -٘
 المرآن

ُ }أَْم تَمُولُوَن إِنه إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب َواْْلَْسبَاَط َكانُوا ُهوًدا أَْو نََصاَرى لُْل أَ  أَْنتُْم أَْعلَُم أَِم َّللاه
ا تَْعمَ  ُ بِغَافٍِل َعمه ِ َوَما َّللاه ْن َكتََم َشَهاَدةً ِعْنَدهُ ِمَن َّللاه  [ٓٗٔ({ ]البمرة : ٓٗٔلُوَن )َوَمْن أَْظلَُم ِممه

 التفسٌر:
وهم األنبٌاء الذٌن كانوا فً  -بل أتمولون مجادلٌن فً هللا: إن إبراهٌم وإسماعٌل وإسحاق وٌعموب واألسباط

كانوا على دٌن الٌهود أو النصارى؟ وهذا كذب؛ فمد بُِعثوا  -لبابل بنً إسرابٌل االثنتً عشرة من ولد ٌعموب
: أأنتم أعلم بدٌنهم أم هللا تعالى؟ ولد أخبر فً المرآن -أٌها الرسول-توراة واإلنجٌل. لل لهم وماتوا لبل نزول ال

بؤنهم كانوا حنفاء مسلمٌن، وال أحد أظلم منكم حٌن تخفون شهادة ثابتة عندكم من هللا تعالى، وتدَّعون خبلفها 
 لها ومجازٌكم علٌها. افتراء على هللا. وما هللا بؽافل عن شًء من أعمالكم، بل هو ُمْحٍص 

لوله تعالى: }أَْم تَمُولُوَن إِنَّ إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب َواأْلَْسبَاَط َكانُوا ُهوًدا أَْو   
[، أي" أم تمولون إن امتٌازكم بالٌهودٌة أو النصرانٌة التً أنتم علٌها إنما كان بؤن هإالء ٓٗٔنََصاَرى{]البمرة:

 .(ٗ)بٌاء كانوا علٌها"األن
 .(٘)لال البٌضاوي:"ٌعنً:"أّي األمرٌن تؤتون المحاجة، أو ادعاء الٌهودٌة، أو النصرانٌة على األنبٌاء"  

                                                           
 .   9ٔ/ٕن، البن المٌم، (  مدارج السالكٌٔ)
 .   9ٔ/ٕ( انظر: مدارج السالكٌن، البن المٌم، ٕ)
، ٖٔٓٗ: فً لبس الشهرة، حدٌث رلم ٗ، كتاب اللباس، باب 8ٔ٘ٔ، وأخرجه أبو داود صٗٔٔ٘، حدٌث رلم ٓ٘/ٕ(أخرجه أحمد ٖ)

، لال الحافظ فً ٖٖٙٓٓح واتخاذها، حدٌث رلم : ما لالوا فٌما ذكر من الرما79وأخرجه ابن أبً شٌبة فً المصنفن كتاب السٌر، باب 
، ولال فً اإلرواء: صحٌح ٗٓ٘/ٕ: أخرجه أبو داود بسند حسن؛ ولال األلبانً فً صحٌح أبً داود: حسن صحٌح 7ٕٔ/ٓٔالفتح 

 .9ٕٙٔ، حدٌث رلم 9ٓٔ/٘
 
 .9ٕٕ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
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 لال الزجاج:" كؤنهم لالوا لهم: بؤي الحجتٌن تتعلمون فً أمرنا؟ 
 .(ٔ)أبالتوحٌد فنحن موحدون، أم باتباع دٌن األنبٌاء فنحن متبعون"

الزمخشري: المعنى:" أّى األمرٌن تؤتون: ألمحاجة فً حكمة ّللاَّ أم اّدعاء الٌهودٌة والنصرانٌة لال  
 .(ٕ)على األنبٌاء؟"

أنكر تعالى علٌهم ، فً دعواهم أن إبراهٌم ومن ذكر بعده من األنبٌاء واألسباط كانوا لال ابن كثٌر:  
 .(ٖ)على ملتهم ، إما الٌهودٌة وإما النصرانٌة"

بل أتمولون أن  إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب َواأْلَْسبَاط كانوا على ملة بن عثٌمٌن: أي: " لال ا 
الٌهودٌة، والنصرانٌة، وهذا من سفه هإالء الٌهود الذٌن ٌدعون ذلن؛ ألن أصل الٌهودٌة، والنصرانٌة حدثت 

 .(ٗ)"بعد هإالء؛ فكٌؾ ٌكون هإالء هوداً، أو نصارى؟!!!
هذه دعوى كاذبة؛ فلٌس هإالء هوداً، وال نصارى؛ بل إن هللا سبحانه وتعالى لال  وال ٌخفى بؤن 

موبخاً لهإالء مبٌناً ضبللهم ــــ الذٌن ادعوا أن إبراهٌم كان ٌهودٌاً، أو نصرانٌاً }ما كان إبراهٌم ٌهودٌاً وال 
ال تعالى: }وما أنزلت التوراة [ ، ول7ٙنصرانٌاً ولكن كان حنٌفاً مسلماً وما كان من المشركٌن{ ]آل عمران: 

ً وكتاب الٌهود ٘ٙواإلنجٌل إال من بعده أفبل تعملون{ ]آل عمران:  ً أو نصرانٌا [ ؛ فكٌؾ كون ٌهودٌا
 .(٘) والنصارى لم ٌنزل إال من بعد إبراهٌم؟!!!

 :(ٙ)[، لراءتانٓٗٔأَْم تَمُولُوَن{]البمرة:وفً لوله تعالى:} 
أَْم تَمُولُوَن{ بالتاء على المخاطبة، كؤنه لال: }والكسابً وحفص عن عاصم:  لراءة ابن عامر وحمزةإحداهما:  

 أتحاجوننا أم تمولون.
لال المرطبً: " وهً لراءة حسنة، ألن الكبلم متسك، كؤن المعنى: أتحاجوننا فً هللا أم تمولون إن  

منمطعة بمعنى: بل أتمولون والهمزة ، وٌحتمل أن تكون)أم( ال(7)األنبٌاء كانوا على دٌنكم ، فهً )أم( المتصلة"
 لئلنكار أٌضا.

الثانً: ولراءة البالٌن:}أَْم ٌمُولُوَن{ بالٌاء على أنه إخبار عن الٌهود والنصارى، وعلى هذا الوجه تكون)أم( 
منمطعة، النمطاع معناه بمعنى االنمطاع إلى حجاج آخر ؼٌر األول، كؤنه لٌل: أتمولون إن األنبٌاء كانوا لبل 

 ل التوراة واإلنجٌل هودا أو نصارى.نزو
، والمراءة بالٌاء لراءة شاذة عن (8)والراجح من المراءة )أم تمولون( بالتاء، وذلن ألنه الٌك بالسٌاق 

 عامة المراء. وهللا تعالى أعلم.
لوله تعالى: )وإسماعٌل(: هو أكبر أوالد إبراهٌم؛ وهو الذي أمر هللا أباه أن ٌذبحه؛ والمصة مبسوطة 

 فً سورة الصافات.

                                                           
 .7ٕٔ/ٔ( معانً المرآن: ٔ)
 .97ٔ/ٔالكشاؾ:  (ٕ)
 .ٔ٘ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.ٔٓٔ-ٔٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .ٔٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
، ومفاتٌح الؽٌب: ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٖ، وتفسٌر الطبري: 7/ٕ، وتفسٌر الثعلبً:9ٕٕ-8ٕٕ/ٕ، والحجة: 7ٔٔ( انظر: السبعة فً المراءات: ٙ)

 .7ٗٔ-ٙٗٔ/ًٕ: ، وتفسٌر المرطب8ٔ/ٗ
 .ٙٗٔ/ٕ(  تفسٌر المرطبً: 7)
وننا " ، بمعنى : أّي هذٌن األمرٌن تفعلون ؟ أتجادلون8) نا فً ( ٌمول الطبري: ")أم تمولون( بالتاء دون الٌاء عطفًا على لوله : " لل أتحاجُّ

أْم تزعمون أّن إبراهٌم وإسماعٌل  -لد بٌناه آنفًا  وأمرنا وأمركم ما وصفنا ، على ما -دٌن هللا ، فتزعمون أنكم أولى منا وأهدى منا سبٌبل 
ى هللا ، كانوا ُهوًدا أو نصاَرى على ملتكم ، فٌصّح للناس بَهتكم وكذبكم ، ألن الٌهودٌة والنصرانٌة حدث ت بعد وإسحاق وٌعموَب ، ومن َسمَّ

 (.ٖٕٔ/ٖهإالء الذٌن سماهم هللا من أنبٌابه".)تفسٌر الطبري: 



ٖٓ7 
 

؛ )وٌعموب(: هو -علٌه السبلم-لوله تعالى: )وإسحاق(: هو أخو إسماعٌل؛ وهو الولد الثانً إلبراهٌم 
 ابن إسحاق؛ وهو الذي ٌنتمً إلٌه بنو إسرابٌل؛ )واألسباط( سبك الكبلم على بٌانهم.

الٌهودٌة، والنصرانٌة؛ وهذا من سفه لوله تعالى: )َكانُوا ُهوًدا أَْو نََصاَرى( ٌعنً كانوا على ملة 
هإالء الٌهود الذٌن ٌدعون ذلن؛ ألن أصل الٌهودٌة، والنصرانٌة حدثت بعد هإالء؛ فكٌؾ ٌكون هإالء هوداً، 

 أو نصارى؟!!!
 وال إشكال بؤن هذه اآلٌة أًٌضا احتجاٌج من هللا تعالى ذكره لنبٌّه ملسو هيلع هللا ىلص على الٌهود والنصارى ، الذٌن 

وننا فً هللا ،  -لهإالء الٌهود والنصارى  -ذكر هللا لََصصهم. ٌمول هللا لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : لُْل ٌا دمحم  : أتحاجُّ
وتزعمون أن دٌنكم أفضُل من دٌننا ، وأنكم على هدى ونحُن على َضبللة ، ببرهان من هللا تعالى ذكره ، 

على ذلن فنتبعكم علٌه ، أم تمولون : إن إبراهٌم وإسماعٌل وإسحاق فتدعوننا إلى دٌنكم ؟ فهاتوا برهانكم 
برهانًا  -على دعواكم ما اّدعٌتم من ذلن  -وٌعموَب واألسباط كانوا هوًدا أو نََصاَرى على دٌنكم ؟ فهاتُوا 

لكم ، فإن هللا لد َجعلهم أبمة ٌمتدى بهم  .(ٔ)فنصّدِ
 :(ٕ)علٌهم لوجوه لال الرازي: إنما أنكر هللا تعالى ذلن المول

 أحدها: ألن دمحما ملسو هيلع هللا ىلص ثبتت نبوته بسابر المعجزات، ولد أخبر عن كذبهم فً ذلن فثبت ال محالة كذبهم فٌه.
 وثانٌها: شهادة التوراة واإلنجٌل على أن األنبٌاء كانوا على التوحٌد والحنٌفٌة.

 وثالثها: أن التوراة واإلنجٌل أنزال بعدهم.
: أنهم ادعوا ذلن من ؼٌر برهان فوبخهم هللا تعالى على الكبلم فً معرض االستفهام على سبٌل ورابعها

 اإلنكار والؽرض منه الزجر والتوبٌخ وأن ٌمرر هللا فً نفوسهم أنهم ٌعلمون أنهم كانوا كاذبٌن فٌما ٌمولون.
ُ{]البمرة: أأنتم أعلم بهم وبما كانوا علٌه من األدٌان ، أم  [، أي: "ٓٗٔلوله تعالى:}لُْل أَأَْنتُْم أَْعلَُم أَِم ّللاَّ

 .(ٖ)هللا ؟"
لال المرطبً:"وهو تمرٌر وتوبٌخ فً ادعابهم بؤنهم كانوا هودا أو نصارى، فرد هللا علٌهم بؤنه أعلم  

 .(ٗ)بهم منكم، أي لم ٌكونوا هودا وال نصارى"
وجّل؛ ولكن هللا سبحانه وتعالى لال ذلن ومن المعلوم أنه ال أحد أعلم من هللا عّز لال ابن عثٌمٌن:" 

ِ َوَسبَلٌم َعلَى ِعبَاِدِه الَِّذٌَن اْصَطفَى  إلزاماً للخصم حتى ٌتبٌن بطبلن ما ادعاه؛ وهو كموله تعالى: }لُِل اْلَحْمُد ّلِِلَّ
ا ٌُْشِرُكوَن{ ]النمل :  ٌٌْر أَمَّ ُ َخ أجل إفحام الخصم، [؛ ومن المعلوم أن هللا خٌر مما ٌشركون؛ لكن من 9٘آّلِلَّ

 .(٘)وإلزامه بما هو ظاهر ال إشكال فٌه"
ِ{]البمرة:   ْن َكتََم َشَهاَدةً ِعْنَدهُ ِمَن ّللاَّ ٌعنً: ال أحد أظلم فً كتمان [، "ٓٗٔلوله تعالى:}َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 .(ٙ)الشهادة ممن كتم شهادة عنده من هللا"
م ؟ ولد كتموا شهادةً عندهم من هللا بؤن إبراهٌم وإسماعٌل لال ابن عثٌمٌن: أي:" وأيُّ امرئ أظلم منه  

 .(7)"وإسحاق وٌعموَب واألسباَط كانوا مسلمٌن ، فكتموا ذلن ، ونحلُوهم الٌهودٌةَ والنصرانٌة
وفٌه تعرٌض بكتمانهم شهادة ّللاَّ لدمحم صلى ّللاَّ علٌه وسلم بالنبّوة فً كتبهم وسابر لال الزمخشري:"  

 .(8)شهاداته"

                                                           
 .ٖٕٔ/ٖلطبري: ( انظر: تفسٌر أ)
 .8ٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .ٕٗٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .7ٗٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .ٔٓٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٔٓٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .ٔٓٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:7)
 .97ٔ/ٔ( الكشاؾ: 8)
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لال الربٌع :"أهُل الكتاب، كتموا اإلسبلم وهم ٌعلمون أنه دٌُن هللا، وهم ٌجدونه مكتوبًا عندهم فً   
. (ٔ)التوراة واإلنجٌل : أنّهم لم ٌكونوا ٌهوَد وال نصاَرى ، وكانت الٌهودٌة والنصرانٌة بعد هإالء بزمان"

 ، نحو ذلن.(ٖ)، والحسن(ٕ)وروي عن مجاهد
أهل الكتاب كتموا اإلسبلم وهم ٌعلمون أنه دٌُن هللا ، واتخذوا الٌهودٌة والنصرانٌةَ  ولال لتادة: "أولبن  

 .(ٗ)، وكتموا محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ، وهم ٌعلمون أنه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ٌجدونه مكتوبًا عندهم فً التوراة واإلنجٌل"
ْن    ِ{]البمرة:وفً لوله تعالى:}َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ  :(٘)[، ثبلثة أوجهَٓٗٔكتََم َشَهاَدةً ِعْنَدهُ ِمَن ّللاَّ

أحدها: أن فً اآلٌة تمدٌما وتؤخٌرا والتمدٌر: ومن أظلم عند هللا ممن كتم شهادة حصلت عنده كمولن: ومن أظلم 
كتم هذه الشهادة  من زٌد من جملة الكاتمٌن للشهادة والمعنى: لو كان إبراهٌم وبنوه هود أو نصارى، ثم إن هللا

لم ٌكن أحد ممن ٌكتم شهادة أظلم منه لكن لما استحال ذلن مع عدله وتنزهه عن الكذب، علمنا أنه لٌس األمر 
 كذلن.

وثانٌها: ومن أظلم منكم معاشر الٌهود والنصارى إن كتمتم هذه الشهادة من هللا فمن فً لوله: }من هللا{ تتعلك 
وم منه على المول الثانً كؤنه لال: ومن أظلم ممن عنده شهادة فلم ٌممها عند بالكاتم على المول األول وبالمكت

 هللا بل كتمها وأخفاها.
ِ( صلة الشهادة والمعنى: ومن أظلم ممن كتم شهادة جاءته من عند  وثالثها: أن ٌكون: )من( فً لوله: )ِمَن ّللاَّ

تها منن وشهادة جاءتنً من جهتن ومن هللا فجحدها كمول الرجل لؽٌره عندي شهادة منن، أي شهادة سمع
 عندن.

ِ{]البمرة:   ْن َكتََم َشَهاَدةً ِعْنَدهُ ِمَن ّللاَّ  :(ٙ)[، معنٌٌنٓٗٔوذكر الزمخشري فً لوله تعالى: }َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
 أحدهما: أن أهل الكتاب ال أحد أظلم منهم، ألنهم كتموا هذه الشهادة وهم عالمون بها. 

 كتمنا هذه الشهادة لم ٌكن أحد أظلم منا فبل نكتمها. والثانً: أنا لو
ْن َكتََم َشَهاَدةً{]البمرة:    :(7)[، على لولٌنٓٗٔواختلؾ فً لوله تعالى:}َمْن أَْظلَُم ِممَّ

 .(ٓٔ)والحسن (9)، والربٌع(8)أحدهما: ٌرٌد علمهم بؤن األنبٌاء كانوا على اإلسبلم. لاله مجاهد
تَه، وهم ٌعلمون ذلن وٌجدونه فً كتبهم. لاله لتادةوالثانً: ٌرٌد: ما كتموه ال ، (ٔٔ)ٌهود من أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ونبوَّ

 .(ٖٔ)، وابن زٌد(ٕٔ)والربٌع
 والمول األول أشبه بسٌاق اآلٌة، إذ جاء إثر سرد لصة أنبٌابه لهم. وهللا تعالى أعلم.   

ا تَْعَملُوَن{]البمرة: ُ بِؽَافٍِل َعمَّ ٌعنً: "أن هللا عّز وجّل ال ٌؽفل عما ٌعمل [، ٓٗٔلوله تعالى:}َوَما ّللاَّ
 .(ٗٔ)هإالء؛ بل هو جل وعبل عالم به، وسوؾ ٌحاسبهم علٌه"

                                                           
 .ٕ٘ٔ/ٖ(:صٖٕ٘ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٕٗٔ/ٖ(:صٖٖٕٔ(،)ٕٖٕٔالطبري)( انظر: تفسٌر ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٖ(:صٖٕٗٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .7ٕٔ-ٕٙٔ/ٖ(:ص7ٖٕٔ(، )ٖٕٙٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 
 .8ٕ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .97ٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٙ)
 .ٔ٘ٗ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: 7ٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 7)
 .ٕٗٔ/ٖ(:صٖٖٕٔ(،)ٕٖٕٔالطبري)( انظر: تفسٌر 8)
 .ٕ٘ٔ/ٖ(:صٖٕ٘ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)9)
 .ٕ٘ٔ/ٖ(:صٖٕٗٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .7ٕٔ-ٕٙٔ/ٖ(:ص7ٖٕٔ(، )ٖٕٙٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٕٙٔ/ٖ(:صٖٕٙٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .7ٕٔ/ٖ(:ص9ٖٕٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕٓٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
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 .(ٔ)من تكذٌب الرسل وكتمان الشهادة" لال النسفً:" 
 .(ٕ)علٌها وفٌه وعٌد شدٌد"أي مطلع على أعمالهم ومجازٌهم  لال الصابونً:"

 .(ٖ)لال البٌضاوي:" وعٌد لهم"
 .(ٗ) فٌه تهدٌد ووعٌد شدٌد ، أي : أن علمه محٌط بعملكم ، وسٌجزٌكم علٌهلال ابن كثٌر: والمول 

لال أبو السعود:" ٌدُخل فٌها كتمانُهم لشهادته سبحانه وافتراإهم على األنبٌاِء علٌهم الصَّبلةُ والسبلم 
 .(٘)أولٌاً أي هو محٌٌط بجمٌعِ ما تؤتوَن وما تذروَن فٌعالبُكم بذلن أشد عماب"ُدخوالً 

ٌْبة، فالضمٌُر إما لمن َكتَم باعتبار المعنى وإما ألهِل الكتاب  .(ٙ)ولرئ: }عما ٌعملون{، على صٌؽة الؽَ
 الفوابد:

ل، وإسحاق، وٌعموب، من فوابد اآلٌة: إبطال دعوى هإالء الٌهود، والنصارى أن إبراهٌم، وإسماعٌ -ٔ
واألسباط، كانوا هوداً أو نصارى؛ فهذه الدعوى باطلة؛ بل وصُؾ هإالء اإلسبلم؛ فإبراهٌم، وإسماعٌل، 

 وإسحاق، وٌعموب، واألسباط لٌسوا هوداً، وال نصارى؛ بل هم مسلمون هلل سبحانه وتعالى.
 أعلم أم هللا{.ومنها: رد علم هذه األشٌاء إلى هللا؛ لموله تعالى: }أأنتم  -ٕ
إن هذا جابز عمبلً على هللا؛ فنمر »ومنها: الرد على أهل التحرٌؾ فً أسماء هللا، وصفاته الذٌن ٌمولون:  -ٖ

كالمعتزلة، واألشاعرة، ونحوهم؛ نمول لهم كلهم فً الجواب: }أأنتم « به؛ وهذا ٌمتنع عمبلً على هللا؛ فبل نمر به
على هللا، وٌمتنع علٌه، وٌجب له، أم هللا أعلم بما ٌمتنع علٌه، وٌجب له، أعلم أم هللا{: أأنتم أعلم بما ٌجوز 

وٌجوز له؟!!! وهذه فً الحمٌمة حجة ملزمة مفحمة ممحمة لهإالء الذٌن ٌتحكمون فً صفات هللا تعالى 
 ؛ نمول: }أأنتم أعلم أم هللا{.«ٌجب هلل كذا؛ ٌمتنع علٌه كذا»بعمولهم، فٌمولون: 

: عظم كتم العلم؛ لموله تعالى: }ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من هللا{؛ فإن العالم بشرٌعة ومن فوابد اآلٌة -ٗ
هللا عنده شهادة من هللا بهذه الشرٌعة، كما لال هللا تعالى: }شهد هللا أنه ال إله إال هو والمبلبكة وأولو العلم{ ]آل 

هللا؛ ثم إن فً هذا عظم إثمه؛ لموله تعالى: }ومن [ ؛ فكل إنسان ٌكتم علماً فمد كتم شهادة عنده من 8ٔعمران: 
 أظلم ممن كتم شهادة عنده من هللا{.

 ومنها: كمال علم هللا، ومرالبته لعباده؛ لموله تعالى: }وما هللا بؽافل عما تعملون{. -٘
 بؽافل عما ومنها: ثبوت الصفات المنفٌة؛ وهً ما نفاه هللا سبحانه وتعالى عن نفسه؛ لموله تعالى: }وما هللا -ٙ

تعملون{؛ فإن هذه صفة منفٌة، ولٌست ثبوتٌة؛ والصفات المنفٌة متضمنة إلثبات كمال ضدها؛ فلكمال مرالبته، 
 وعلمه سبحانه وتعالى لٌس بؽافل عما نعمل.

 ومنها: تخوٌؾ اإلنسان، وإنذاره من المخالفة؛ لموله تعالى: }وما هللا بؽافل عما تعملون{؛ فإٌان والمخالفة؛ -7
 مثلما تهدد إنساناً بشًء تمول: لست بؽافل عنن.

؛ «لهإن اإلنسان مجبر على عم»ومنها: إضافة العمل إلى العامل؛ ففٌه رد على الجبرٌة الذٌن ٌمولون:  -8
 لموله تعالى: }عما تعملون{.

 المرآن
ةٌ لَْد َخلَْت لََها َما َكَسبَْت َولَُكْم َما َكَسْبتُْم َوََّل تُسْ  ا َكانُوا ٌَْعَملُوَن )}تِْلَن أُمه  [ٔٗٔ({ ]البمرة : ٔٗٔأَلُوَن َعمه

 التفسٌر:

                                                           
 .9ٕٔ/ٔتفسٌر النسفً: ( ٔ)
 .89/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .7ٓٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٘)
 .7ٓٔ/ٔ، وتفسٌر أبً السعود: ٓٔٔ/ٔ( اظر: تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
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ة من أسبلفكم لد مَضْت، لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، وال تُْسؤلون عن أعمالهم، وهم ال ٌُْسؤلون عن  تلن أُمَّ
ٌمان باهلل وعبادته أعمالكم. وفً اآلٌة لطع للتعلك بالمخلولٌن، وعدم االؼترار باالنتساب إلٌهم، وأن العبرة باإل

 وحده، واتباع رسله، وأن من كفر برسول منهم فمد كفر بسابر الرسل.
، وكررها، "لمطع التعلك بالمخلولٌن، وأن المعول علٌه ما (ٔ)تمدم تفسٌرهاولد  وهذه اآلٌة جاءت تؤكٌدا  

 .(ٕ)المجرد للرجال" اتصؾ به اإلنسان، ال عمل أسبلفه وآبابه، فالنفع الحمٌمً باألعمال، ال باالنتساب
كّررها، ألنها تضمنت معنى التهدٌد والتخوٌؾ، أي إِذا كان أولبن األنبٌاء على  لال الصابونً:" 

 .(ٖ)فضلهم وجبلله لدرهم ٌجازون بكسبهم فؤنتم أحرى "
لال البٌضاوي:" تكرٌر للمبالؽة فً التحذٌر والزجر عما استحكم فً الطباع من االفتخار باآلباء  

واالتكال علٌهم. لٌل: الخطاب فٌما سبك لهم، وفً هذه اآلٌة لنا تحذٌراً عن االلتداء بهم. ولٌل: المراد باألمة 
 .(ٗ)فً األول األنبٌاء، وفً الثانً أسبلؾ الٌهود والنصارى"

ةٌ لَْد َخلَْت{]البمرة:    .(٘)[، "أي: إن جماعة األنبٌاء لد مضت بالموت"ٔٗٔلوله تعالى: }تِْلَن أُمَّ
 .(ٙ)لال الصابونً: " أي تلن جماعة وجٌل لد سلؾ ومضى"  
 .(7)لال الطبري: أي: "مضت لسبٌلها، فصارت إلى ربها، وَخلْت بؤعمالها وآمالها"  
 .  (8)أخرج ابن أبً حاتم عن أبً مالن لوله: "}تلن{، ٌعنً" هذه" 
ةٌ{]البمرة:   إسماعٌَل وإسحاَق وٌعموَب واألسباَط. لاله [، ٌعنً :إبراهٌَم ؤٗٔولوله تعالى:}تِْلَن أُمَّ

 .(ٔٔ)، وأبو العالٌة(ٓٔ)، والربٌع(9)لتادة
 .(ٕٔ)لال البٌضاوي:" ٌعنً إبراهٌم وٌعموب وبٌنهما"  
لال ابن عثٌمٌن:" المشار إلٌه إبراهٌم، وإسماعٌل، وإسحاق، وٌعموب، ومن سبك؛ وكان الٌهود   

 .(ٖٔ)هإالء؛ فبٌن هللا تعالى أن هذه أمة لد مضت"ٌجادلون النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً 
 .(٘ٔ()ٗٔ)لال ابن كثٌر:" ولهذا جاء ، فً األثر : "من أبطؤ به عمله لم ٌسرع به نسبه"  
لال الطبري: " وإنما لٌل للذي لد مات فذهب : )لد خبل(، لتخلٌه من الدنٌا وانفراده، عما كان من   

من لولهم : )خبل الرجل(، إذا صار بالمكان الذي ال أنٌس له فٌه ، األنس بؤهله ولرنابه فً دنٌاه، وأصله 
 .(ٙٔ)وانفرد من الناس. فاستعمل ذلن فً الذي ٌموت ، على ذلن الوجه"

                                                           
 ( من السورة.ٖٗٔ( ولد سبك ان تناولنا معانً اآلٌة فً اآلٌة رلم)ٔ)
 .7ٓ/ٔ( تفسٌر السعدي :ٕ)
 . 89/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .ٖٕٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .8ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .8ٕٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: 7)
 .ٕٓٗ/ٔ(:ص8ٕٙٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)8)
 .8ٕٔ/ٖ(:صٕٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)9)
 .8ٕٔ/ٖ(:ص ٕٔٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٔٗ/ٔ(:ص87ٕٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .8ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٔ)
 .8ٓ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
رفعه به ، فً حدٌث أوله : "من نفَّس عن  أبً هرٌرة (  من حدٌث أبً معاوٌة عن األعمش عن أبً صالح عن99ٕٙ(رواه مسلم)ٗٔ)

، فرلهما ، مإمن كربة ، لكن بلفظ : من بطؤ ، بدون ألؾ ، وكذا هو بهذا اللفظ عند العسكري من حدٌث أبً عوانة وعبد ّللاَّ بن سٌؾ 
كبلهما عن األعمش ، ورواه المضاعً من حدٌث زابدة به بلفظ الترجمة ، وعن دمحم بن النضر الحارثً لال : من فاته حسب نفسه ٌعنً 

 . الدٌن لم ٌنفعه حسب أبٌه"
 .8ٗٗ/ٔ(تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)
 .ٓٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٙٔ)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 .(ٔ)و)األمة( فً األصل: "الممصود، وسمً بها الجماعة، ألن الفرق تإمها"  
[، " أي :لها ما كسبت من األعمال ، ولكم ما ٔٗٔمرة:لوله تعالى:}لََها َما َكَسبَْت َولَُكْم َما َكَسْبتُْم{]الب  

 .(ٕ)كسبتم منها"
 .(ٖ)لال الثعلبً: أي:" من الدٌن والعمل" 
لال الطبري: أي:"لها عند هللا ما كسبت من خٌر فً أٌام حٌاتها ، وعلٌها ما اكتسبت من شر ، ال   

 .(ٗ)ٌنفعها ؼٌُر صالح أعمالها ، وال ٌضرها إال سٌِّبها"
 .(٘)الصابونً:" أي لها ثواب ما كسبت، ولكم ثواب ما كسبتم"لال   

 . (ٙ)لال سعٌد:" ٌعنً ما عملت من خٌر أو شر"
لال ابن كثٌر:"أي : إن السلؾ الماضٌن من آبابكم من األنبٌاء والصالحٌن ال ٌنفعكم انتسابكم إلٌهم إذا لم 

 .(7)ها ولكم أعمالكم"تفعلوا خًٌرا ٌعود نفعهُ علٌكم ، فإن لهم أعمالهم التً عملو
لال البٌضاوي:أي" لكل أجر عمله، والمعنى أن انتسابكم إلٌهم ال ٌوجب انتفاعكم بؤعمالهم، وإنما  

ال ٌؤتٌنً الناس بؤعمالهم وتؤتونً »تنتفعون بموافمتهم واتباعهم، كما لال علٌه الصبلة والسبلم: 
 .(9)"(8)«بؤنسابكم

كسب ؼٌره متمدماً كان أو متؤخراً ، فكما أن أولبن ال ٌنفعهم إال ما لال النسفً:" أي إن أحداً ال ٌنفعه  
 .(ٓٔ)اكتسبوا فكذلن أنتم ال ٌنفعكم إال ما اكتسبتم وذلن الفتخارهم بآبابهم"

ا َكانُوا ٌَْعَملُوَن{]البمرة:   [، " أي ال تسؤلون ٌوم المٌامة عما كانوا ٔٗٔلوله تعالى:} َواَل تُْسؤَلُوَن َعمَّ
 . (ٔٔ)ً الدنٌا بل كل نفٍس تتحمل وحدها تبعة ما اكتسبت من سوء"ٌعملون ف

 .(ٕٔ)أي "ال تُسؤلون عن أعمال من سبمكم"
 .(ٖٔ)وال تإاخذون بسٌباتهم" لال النسفً: أي:" 

 . (ٗٔ)لال ابن عثٌمٌن:" ألن لهم ما كسبوا، ولكم ما كسبتم"
}َوال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{ ]األنعام : لال المرطبً: "أي ال ٌإاخذ أحد بذنب أحد، مثل لوله تعالى : 

 .(٘ٔ)[ أي ال تحمل حاملة ثمل أخرى"ٗٙٔ
 .(ٙٔ)لال الثعلبً:" وإنّما تسؤلون عّما تعملون أنتم" 
 .(ٔ)لال البٌضاوي:" أي ال تإاخذون بسٌباتهم، كما ال تثابون بحسناتهم 

                                                           
 .8ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔ)
 .ٖٕٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .8ٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .8ٕٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .8ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .ٕٔٗ/ٔ(:ص88ٕٔ( اخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .8ٗٗ-7ٗٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 7)
(:"لم أجده". وأخرج الطبرانً حدٌثا بمعناه فً معجمه ٕٔلال ابن حجر فً الكافً)ص: (الحدٌث:" ؼرٌب جدا، 8)

(، وانظر: نصوص أخرى بنحوها ذكرها ٕ٘ٙ، وبمعناه أٌضا ماذكره الحكٌم الترمذي فً نواد األصول)ٔٙٔ/8ٔ(:صٖٗ٘الكببٌر:)
  .9ٙ/٘السٌوطً فً الدر المنثور:

 .8ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 9)
 .89/ٔنسفً:( تفسٌر الٓٔ)
 .8ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔٔ)
 .8ٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .89/ٔ( تفسٌر النسفً:ٖٔ)
 .8ٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
 .9ٖٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٘ٔ)
 .8ٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٙٔ)
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ٌعملون فً الدنٌا بل كل نفٍس تتحمل وحدها تبعة لال الصابونً:" أي ال تسؤلون ٌوم المٌامة عما كانوا  
 .(ٕ)ما اكتسبت من سوء"

لال الماسمً:" أي فعلٌكم بترن الكبلم فً تلن األمة. فلها ما كسبت. وانظروا فٌما دعاكم إلٌه خاتم  
 .(ٖ)النبٌٌن دمحم صلّى هللا علٌه وسلّم فإن ذلن أنفع لكم وأعود علٌكم. وال تسؤلون إال عن عملكم"

لال المراؼً: أي: "وال ٌسؤل أحد عن عمل ؼٌره، بل ٌسؤل عن عمل نفسه وٌجازى به ، فبل ٌضره   
وال ٌنفعه سواه ، وهذه لاعدة ألرتها األدٌان جمٌعا وأٌّدها العمل كما لال : }أاَلَّ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى 

ْنَساِن إاِلَّ َما َسعَى{ ]النجم :8ٖ) ٌَْس ِلئْلِ [، لكن ؼلبة الجهل جعلت الناس ٌعتمدون فً طلب 9ٖ-8ٖ (َوأَْن لَ
سعادة اآلخرة ، وبعض مصالح الدنٌا على كرامات الصالحٌن ، وساعدهم على ذلن رإساء األدٌان فؤّولوا لهم 
نصوص الدٌن اتباعا للهوى ، ومن ثّم جاء المرآن ٌمّرر ارتباط السعادة بالكسب والعمل ، وٌنفى االنتفاع 

لصالحٌن لمن لم ٌمتد بهم فً صالح أعمالهم ، ولد حاّج بذلن أهل الكتاب الذٌن ٌفتخرون بؤسبلفهم باألنبٌاء وا
وٌعتمدون على شفاعتهم وجاههم لٌمطع أطماعهم فً تلن الشفاعة. وعلٌنا معشر المسلمٌن أن نجعل نصب 

سلفنا الصالح ، ونجعلها وسٌلة وال نؽتر بشفاعة  -الجزاء على العمل  -أعٌننا ورابدنا فً أعمالنا تلن الماعدة 
 .(ٗ)لنا فً النجاة إذا نحن لّصرنا فً عملنا ، فكل من السلؾ والخلؾ مجزّى بعمله ، وال ٌنفع أحدا عمل ؼٌره"

لال ابن عاشور: " والخطاب موجه إلى الٌهود أي ال ٌنفعكم صبلح آبابكم إذا كنتم ؼٌر متبعٌن  
تمهٌد لموله : }َولَُكْم َما َكَسْبتُْم{ إذ هو الممصود من الكبلم ، والمراد بما  طرٌمتهم ، فموله : }لََها َما َكَسبَْت{

كسبت وبما كسبتم ثواب األعمال بدلٌل التعبٌر فٌه بلها ولكم ، ولن أن تجعل الكبلم من نوع االحتبان 
التعبٌر عن فعل والتمرٌر لها ما كسبت وعلٌكم ما كسبتم أي إثمه، ومن هذه اآلٌة ونظابرها انتزع األشعري 

 (٘)العبد بالكسب"
 :(ٙ)ولما حاج هللا تعالى الٌهوَد فً هإالء األنبٌاء، فعمبه بهذه اآلٌة لوجوه  

 أحدها: لٌكون وعظا لهم وزجرا حتى ال ٌتكلوا على فضل اآلباء فكل واحد ٌإخذ بعمله.
ؾ المصالح لم ٌستنكر أن وثانٌها: أنه تعالى بٌن أنه متى ال ٌستنكر أن ٌكون فرضكم عٌن فرضهم الختبل

 تختلؾ المصالح فٌنملكم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من ملة إلى ملة أخرى.
وثالثها: أنه تعالى لما ذكر حسن طرٌمة األنبٌاء الذٌن ذكرهم فً هذه اآلٌات بٌن أن الدلٌل ال ٌتم بذلن بل كل 

ن بطرٌمة من تمدم، ألنهم أصابوا أم إنسان مسإول عن عمله، وال عذر له فً ترن الحك بؤن توهم أنه متمس
أخطؤوا ال ٌنفع هإالء وال ٌضرهم لببل ٌتوهم أن طرٌمة الدٌن التملٌد، فإن لٌل لم كررت اآلٌة؟ للنا فٌه لوالن، 

 أحدهما: أنه عنً باآلٌة األولى إبراهٌم ومن ذكر معه، والثانٌة أسبلؾ الٌهود.
 الفوابد:

ألن لوله: }لها ما كسبت{ ٌدل على أن كسب كل أحد ٌختص به وال ٌنتفع به من فوابد اآلٌة: بطبلن التملٌد،  -ٔ
 االعتماد على أعمال اآلباء ال ٌجدي شٌباً.ؼٌره، كما أن 

 ومنها: الترؼٌب فً اإلٌمان، واتباع دمحم علٌه الصبلة والسبلم، والتتحذٌر من مخالفته. -ٕ
بلؾ لول الٌهود من أن صبلح آبابهم ٌنفعهم. ولال هللا ومنها: أن األبناء ال ٌثابون على طاعة اآلباء بخ --ٖ

[ ولال تعالى: }لٌس بؤمانٌكم وال أمانى أهل ٔٓٔتعالى: }فبل أنساب بٌنهم ٌومبذ وال ٌتساءلون{ ]المإمنون: 

                                                                                                                                                                                             
 .8ٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔ)
 . 8ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .ٕٔٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل:ٖ)
 .ٖٕٔ/ٔالمراؼً: ( تفسٌر ٗ)
 .7ٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن عاشور: ٘)
 .78/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
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[ وكذلن لوله تعالى: }وال تكسب كل نفس إال علٌها وال تزر ٖٕٔالكتاب من ٌعمل سوءا ٌجز به{ ]النساء: 
 [.ٗ٘[ ولال: }فإن تولوا فإنما علٌه ما حمل وعلٌكم ما حملتم{ ]النور: ٗٙٔأخرى{ ]األنعام: وازرة وزر 

ومنها أن العبد مكتسب، ولٌس معنى كون العبد مكتسبا دخول شًء من األعراض بمدرته من العدم إلى  -ٗ
 الوجود.

 ومنها: أنه تعالى ال ٌإاخذ أحداً بما لم ٌعمله؛ لموله تعالى: } وال تسؤلون عما كانوا ٌعملون {. -٘
 المرآن

ِ اْلَمْشِرُق َوا ٌَْها لُْل ّلِِله ُهْم َعْن لِْبلَتِِهُم الهتًِ َكانُوا َعلَ  ْلَمْغِرُب ٌَْهِدي َمْن ٌََشاءُ }َسٌَمُوُل السُّفََهاُء ِمَن النهاِس َما َوَّله
 [ٕٗٔ({ ]البمرة : ٕٗٔإِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم )

 التفسٌر:
سٌمول الجهال وضعاؾ العمول من الٌهود وأمثالهم، فً سخرٌة واعتراض: ما الذي صرؾ هإالء المسلمٌن 

: المشرق -أٌها الرسول-عن لبلتهم التً كانوا ٌَُصلُّون إلى جهتها أول اإلسبلم؛ وهً "بٌت الممدس" لل لهم 
وما بٌنهما ملن هلل، فلٌست جهة من الجهات خارجة عن ملكه، ٌهدي َمن ٌشاء من عباده إلى طرٌك  والمؽرب

ْهنا. َهنا تََوجَّ  الهداٌة الموٌم. وفً هذا إشعار بؤن الشؤن كله هلل فً امتثال أوامره، فحٌثما َوجَّ
فصلى نحو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فً سبب نزول اآلٌة: أخرج الواحدي عن عن البراء، لال: "لما لدم رسول هللا  

ٌحب أن ٌتوجه نحو الكعبة، فؤنزل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بٌت الممدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان رسول هللا 
ما والهم  -وهم الٌهود  -هللا تعالى: }لد نرى تملب وجهن فً السماء{ إلى آخر اآلٌة، فمال السفهاء من الناس 

  .(ٔ)ً كانوا علٌها؟ لال هللا تعالى: }لل هلل المشرق والمؽرب{ إلى آخر اآلٌة"عن لبلتهم الت
 .(ٕ)[، "أي سٌمول ضعفاء العمول من الناس"ٕٗٔلوله تعالى: }َسٌَمُوُل السُّفََهاُء ِمَن النَّاِس{]البمرة: 
 .(ٖ)"وهم الٌهود وأهل النفاقلال الطبري: ٌعنً: سٌمول الجهال من الناس،  
 .(ٗ)ضاوي:" ٌرٌد به المنكرٌن لتؽٌٌر المبلة من المنافمٌن والٌهود والمشركٌن"لال البٌ 
لال المراؼً:" أي سٌمول الذٌن خفّت أحبلمهم ، وامتهنوا عمولهم بالتملٌد واإلعراض عن النظر ،  

 .(٘)والتؤمل من المنكرٌن تؽٌٌر المبلة من المنافمٌن والٌهود والمشركٌن على جهة اإلنكار والتعجب"
 [، َها ُهنَا ستة ألوال :ٕٗٔمرة:وفً والمراد بـ}السفهاء{]الب 

 .(9)، والحسن(8)، والبراء(7)، ومجاهد(ٙ)أحدها : أنهم الٌهود ، وهو لول ابن عباس
 .(ٓٔ)لكراهتهم التوجه إلى الكعبة، وأنهم ال ٌرون النسخ" لال الزمخشري:وذلن" 

                                                           
( ٕ٘٘ح:  - 7ٖٗ/ٔ( ومسلم )99ٖح:  - ٕٓ٘/ٔ، ٓٗح:  - 9٘/ٔ. والحدٌث أخرجه البخاري )فتح الباري: ٕٗ( أسباب النزول: ٔ)

( وابن ماجه 9ٕٕٙح:  - 7ٕٓ/٘، والترمذي )8ٕٗ/ٔ(:ص7ٕٖٔحاتم)(، وابن أبً ٕٔٗح:  - ٘ٔٔ/ٖواإلمام أحمد )الفتح الربانً: 
 (عن البراء مختصرا. وله شواهد، منها:87ٕ/ٕ(، والبٌهمً فً دالبل النبوة)ٓٔٓٔح:  - ٕٕٖ/ٔ)
 ، من طرٌك علً بن أبً طلحة عن ابن عباس رضً هللا عنهما مثله، وسنده صحٌح.8ٖٔ/ٖ(:صٕٓٙٔما أخرجه ابن جرٌر) - ٔ
 ، من طرٌك ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضً هللا عنهما نحوه، وسنده حسن.ٕٖٔ/ٖ(:ص9ٕٗٔجه ابن جرٌر أٌضا)ما أخر - ٕ
 ، من طرٌك علً بن أبً طلحة عن ابن عباس رضً هللا عنهما مثله، وسنده ضعٌؾ.8ٕٗ/ٔ(:ص9ٕٖٔما أخرجه ابن أبً حاتم أٌضا) -ٖ
 .9ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .9ٕٔ/ٖ( تفسٌر الطبري:ٖ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .٘/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .ٖٓٔ/ٖ(:ص7ٕٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٓٔ/ٖ(:صٖٕٗٔ(، و)ٕٕٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .ٖٓٔ/ٖ(:صٕٙٗٔ(، و)ٕ٘ٗٔ(، و)ٕٗٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .7ٕٗ/ٔ(:صٖٕٖٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)9)
 .98ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٓٔ)
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الرسول لهم فً المبلة، وكانوا ٌظنون أن موافمته لهم فً ومن جهة أخرى أنهم كانوا ٌؤنسون بموافمة  
المبلة ربما تدعوه إلى أن ٌصٌر موافما لهم بالكلٌة، فلما تحول عن تلن المبلة استوحشوا من ذلن واؼتموا 
ولالوا: لد عاد إلى طرٌمة آبابه، واشتاق إلى دٌنهم، ولو ثبت على لبلتنا لعلمنا أنه الرسول المنتظر المبشر به 

 .(ٔ) فً التوراة، فمالوا: ما حكى هللا عنهم فً هذه اآلٌة
 . (ٕ)والثانً : المنافمون ، وهو لول السدي

 .(ٖ)لحرصهم على الطعن واالستهزاء" لال الزمخشري:" 
 .(٘)ولاله الحسن، واألصم ،(ٗ)والثالث : كفار لرٌش. حكاه الزجاج

 .(ٙ)أنهم: "لالوا: رؼب عن لبلة آبابه ثم رجع إلٌها، وّللاَّ لٌرجعن إلى دٌنهم" إذ  
 .(8)، والواحدي(7)الرابع: أنهم الٌهود ومشركو مكة، لاله البؽوي

 . (ٔٔ)، وعزاه ابن عطٌة للسدي(ٓٔ)والسمرلندي، (9)لاله الطبريالخامس: أنهم الٌهود وأهل النفاق، 
 .(ٕٔ)والمنافمون استهزاء، وذلن أنهم لالوا: اشتاق الرجل إلى وطنه"إذ "لالها بعض الٌهود   
ٌدل علٌه واآلٌة عامة فً هإالء كلهم ، السادس: أن المراد بالسفهاء: الكفار وأهل النفاق والٌهود،  

جب أن ٌتناول الكل. وهذا لول [ فوٖٓٔوهو لوله: }َوَمْن ٌَْرَؼُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِهٌَم إاِلَّ َمْن َسِفهَ نَْفَسهُ{ ]البمرة : 
 .(ٙٔ)، وجماعة من أهل التفسٌر(٘ٔ)، والحافظ ابن حجر(ٗٔ)، والبٌضاوي(ٖٔ)ابن كثٌر

لال الرازي:" األلرب أن ٌكون الكل لد لال ذلن، ألن األعداء مجبولون على المدح والطعن فإذا وجدوا مجاال 
 .(7ٔ)لم ٌتركوا مماال البتة"

بٌنها الحتمال أن ٌكون كل صاحب لول ذكر ذلن من باب التفسٌر مع أن هذه األلوال ال تعارض  
، إال أن أظهر هذه األلوال هو المول (8ٔ) بالجزء والمثال أو على سبٌل بٌان الطابفة التً نزلت فٌهم اآلٌة

 األخٌر، ألن جمع السفهاء محلى بؤل وهو ٌفٌد العموم فٌدخل فٌه الكل. وهللا أعلم.
: أى فابدة فً اإلخبار بمولهم لبل ولوعه ؟ للت: فابدته أّن مفاجؤة المكروه لال الزمخشري:" فإن للت 

أشّد، والعلم به لبل ولوعه أبعد من االضطراب إذا ولع لما ٌتمّدمه من توطٌن النفس، وأّن الجواب العتٌد لبل 
 .(9ٔ)الحاجة إلٌه ألطع للخصم وأرد لشؽبه، ولبل الرمً ٌراش السهم"

                                                           
 .97ٔ/ٔ، والنكت والعٌون للماوردي: ٖ٘ٔ/ٔ، وزاد المسٌر: ٓٗٔ-9ٖٔ/ٖ، وتفسٌر الطبري: 8ٗ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .7ٕٗ/ٔ(:صٕٖٗٔ، وابن أبً حاتم)ٖٓٔ/ٖ(:ص8ٕٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .98ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .8ٕٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 79/ٗ(انظر: مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٘)
 .98ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٙ)
 .8٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: 7)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: الوجٌز: 8)
 .9ٕٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري : 9)
 .ٖٙٔ/ٔ( انظر: بحر العلوم: ٓٔ)
 .8ٕٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 . حكاه عن السدي.8ٕٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر ابن كثٌر: (انظر: ٖٔ)
 .ٓٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: ٗٔ)
 . ٕٔ/8(الفتح: ٘ٔ)
 ، وؼٌرهم.ٕ/ٕ، واأللوسً فً روح المعانً: 7ٔٔ/ٔوأبو السعود فً إرشاد العمل السلٌم:  8ٓ-79/ٗ( منهم الرازي فً مفاتٌح الؽٌب: ٙٔ)
 .8ٓ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: 7ٔ)
 .ٕ/ٕ(انظر: روح المعانً لؤللوسً: 8ٔ)
 .98ٔ/ٔالكشاؾ: ( 9ٔ)
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ٌَْها{]البمرة:لوله تعالى:} َما وَ   ُهْم َعْن لِْبلَتِِهُم الَّتًِ َكانُوا َعلَ [، " أي ما صرفهم وحّولهم عن المبلة ٕٗٔالَّ
 .(ٔ)التً كانوا ٌصلون إِلٌها وهً بٌت الممدس"

أّي شًء حّول ُوجوه هإالء ، فصرفها عن الموضع الذي كانوا ٌستمبلونه بوجوههم  لال الطبري:" 
 .(ٕ)فً صبلتهم ؟"

 .(ٖ)أي : ما لهإالء تارة ٌستمبلون كذا ، وتارة ٌستمبلون كذا ؟" كثٌر:"لال ابن  
لال المراؼً:ٌعنً:" أّى شىء جرى لهإالء المسلمٌن ، فصرفهم عن لبلتهم التً كانوا علٌها ، وهى  

 . (ٗ)لبلة النبٌٌن والمرسلٌن من لبلهم؟"
 لال الزجاج:" ما عدلهم عنها ٌعنً لبلة بٌت الممدس، 

 كان أمر بالصبلة إلى بٌت الممدس، ألن مكة وبٌت هللا الحرام كانت العرب آلفة -ملسو هيلع هللا ىلص  - ألن النبً
ممن ال ٌتبعه،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن ٌمتحن الموم بؽٌر ما ألفوه لٌظهر من ٌتبع الرسول  -عز وجل  -لحجه، فؤحب هللا 

ٌِْه كما لال هللا عز وجل: } َوَما َجعَْلنَا اْلِمبْ  ْن ٌَْنمَِلُب َعلَى َعِمبَ ُسوَل ِممَّ َّبُِع الرَّ ٌَْها إاِلَّ ِلنَْعلََم َمْن ٌَت لَةَ الَّتًِ ُكْنَت َعلَ
 .(٘)[،فامتحن هللا ببٌت الممدس فٌما روى لهذه العلة، وهللا أعلم"ٖٗٔ{]البمرة:

ً للمكان لال البٌضاوي:" والمبلة: فً األصل الحالة التً علٌها اإِلنسان من االستم  بال، فصارت عرفا
 .(ٙ)المتوجه نحوه للصبلة"

والمبلة: "هً الجهة التً ٌُصلى نحوها ، وال تصح الصبلة إال باالتجاه إلٌها ، والمبلة من شعابر اإلسبلم ،   
ومما ٌتمٌز به المسلمون وحدة لبلتهم ، وسمٌت المبلة لبلة : ألن المصلى ٌمابلها وتمابله ، ولٌل إللبال الناس 

 .(7)علٌها"

لى إلٌه بخبلؾ ولى عنه ومنه لوله: }َوَمْن ٌَُولِِّهْم ٌَْوَمبٍِذ لال الرازي: "ٌمال واله عنه صرفه عنه وو 
 .(8)[، ولوله: }ما والهم{ استفهام على جهة االستهزاء والتعجب"ُٙٔدبَُرهُ{ ]األنفال : 

ودلت اآلٌة على أنه ال ٌعترض على أحكام هللا، إال سفٌه جاهل معاند، وأما  لال الشٌخ السعدي:"
، فٌتلمى أحكام ربه بالمبول، واالنمٌاد، والتسلٌم كما لال تعالى: }َوَما َكاَن ِلُمْإِمٍن َواَل الرشٌد المإمن العالل

َ َورَ  ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَْن ٌَُكوَن لَُهُم اْلِخٌََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمْن ٌَْعِص ّللاَّ ُسولَهُ فَمَْد َضلَّ َضبَلاًل ُمْإِمنٍَة إَِذا لََضى ّللاَّ
ٌْنَُهْم ثُمَّ اَل ٌَِجُدوا فًِ أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ٖٙ{ ]األحزاب : ُمبٌِنًا ُموَن فٌَِما َشَجَر بَ [، }فبََل َوَربَِّن اَل ٌُْإِمنُوَن َحتَّى ٌَُحّكِ

ٌَْت َوٌَُسلُِّموا تَْسِلًٌما{ ]النساء :  ا لََض ِ ِ٘ٙممَّ ٌْنَُهْم أَْن [، }إِنََّما َكاَن لَْوَل اْلُمْإِمنٌَِن إَِذا ُدُعوا إِلَى ّللاَّ  َوَرُسوِلِه ِلٌَْحُكَم بَ
[، ولد كان فً لوله )السفهاء( ما ٌؽنً عن رد لولهم، ٌَٔ٘مُولُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َوأُولَبَِن ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{ ]النور : 

 .(9)وعدم المباالة به"
 :(ٓٔ)ولد ذكر العلماء فً هذا )التولً( وجهان 

شهور المجمع علٌه عند المفسرٌن: أنه لما حولت المبلة إلى الكعبة من بٌت الممدس الوجه األول: وهو الم
عاب الكفار المسلمٌن فمالوا: ما والهم عن لبلتهم التً كانوا علٌها فالضمٌر فً لوله: )ما والهم( للرسول 

 والمإمنٌن والمبلة التً كانوا علٌها هً بٌت الممدس.

                                                           
 .9ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .ٖٔٔ/ٖ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .ٗ٘ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:ٖ)
 .٘/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .8ٕٔ/ٔ( معانً المرآن: ٘)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 . ٗٔ/ٔ(عون المعبود7)
 .8ٓ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 8)
 .7ٔ/ٔ( تفسٌر السعدي :9)
 .8٘/ٗالؽٌب:  ( انظر: مفاتٌحٓٔ)
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 :(ٔ)صبلها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نحو بٌت الممدس بعد الهجرة، على ألوال واختلؾ أهل العلم فً المدة التً 
 .(ٕ)أحدها: تسعة أشهر أو عشرة أشهر. وهذا لول أنس بن مالن رضً هللا عنه

 .(ٖ)الثانً: ثبلثة عشر شهرا. لاله معاذ
 .(ٗ) الثالث: ستة عشر شهرا. لاله سعٌد بن المسٌب

 .(ٙ)والبراء بن عازب ،(٘)لاله ابن عباسالرابع: سبعة عشر شهرا. 
 .(7)لال الوالدي: "صرفت المبلة ٌوم االثنٌن النصؾ من رجب على رأس سبعة عشر شهرا" 

 .(8)الخامس: سنتان. حكاه الرازي
 .(9)لال الرازي: "ولول ابن عباس أثبت عندنا من سابر األلوال" 

:المشهور أن هذا التحوٌل لد تم فً لٌلة للنصؾ من شعبان للسنة الثانٌة من الهجرة ، وهذا المول  للت 
 خبلؾ ما لال به الجمهور. وهللا أعلم.

الوجه الثانً: لول أبً مسلم، وهو أنه لما صح الخبر بؤن هللا تعالى حوله عن بٌت الممدس إلى الكعبة وجب 
اآلٌة أن ٌراد بموله كانوا علٌها، أي السفهاء كانوا علٌها فإنهم كانوا ال المول به، ولوال ذلن الحتمل لفظ 

ٌعرفون إال لبلة الٌهود ولبلة النصارى، فاألولى إلى المؽرب والثانٌة إلى المشرق، وما جرت عادتهم بالصبلة 
بة كان ذلن عندهم مستنكرا، حتى ٌتوجهوا إلى شًء من الجهات فلما رأوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص متوجها نحو الكع

فمالوا: كٌؾ ٌتوجه أحد إلى هاتٌن الجهتٌن المعروفتٌن، فمال هللا تعالى رادا علٌهم؛ }لل هلل المشرق 
 .(ٓٔ)والمؽرب{

لال الرازي:" واعلم أن أبا مسلم صدق فإنه لوال الرواٌات الظاهرة لكان هذا المول محتمبل وهللا   
 .(ٔٔ)أعلم"

السبب الذي كان من أجله ٌُصلًِّ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نحو بٌت الممدس ، لبل أن ٌُفرض  ولد اختلؾ العلماء فً
ه شطَر الكعبة، وفٌه لوالن  :(ٕٔ)علٌه التوجُّ

 .(٘ٔ)، والربٌع(ٗٔ)، والحسن البصري(ٖٔ)أحدهما: أن ذلن كان باختٌار من النبً ملسو هيلع هللا ىلص. لاله عكرمة
 .(7ٔ)، وابن جرٌج(ٙٔ) عز ذكره علٌهم. وهو لول ابن عباسالثانً: أنه كان بفرض هللا

ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْؽِرُب{]البمرة:  [، أي: لل لهم ٌا دمحم " هلل وحده المشرق، ٕٗٔلوله تعالى: }لُْل ّلِِلَّ
 .(8ٔ)والمؽرب"

                                                           
 .7ٖٔ-ٕٖٔ/ٖ. وتفسٌر الطبري: 8٘/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٖ(:صٕ٘٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖٙٔ/ٖ(:صٕٙ٘ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٗٔ/ٖ(ص:ٕٗ٘ٔ، و)7ٖٔ/ٖ(ص: 7ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 . ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٖ(ص: 9ٕٗٔ(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 . ٖٗٔ-ٖٔ/ٖ(ص: ٖٕ٘ٔ(، و)ٕٕ٘ٔ(، و)ٕٔ٘ٔ(، و)ٕٓ٘ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .8ٓ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: 7)
 . 8ٓ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 8)
 .8ٓ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: 9)
 .8ٓ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٓٔ)
 .8ٓ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٔٔ)
 .9ٖٔ-8ٖٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .8ٖٔ/ٖ(:ص8ٕ٘ٔالطبري:)( انظر: تفسٌر ٖٔ)
 .8ٖٔ/ٖ(:ص8ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري:)ٗٔ)
 .8ٖٔ/ٖ(:ص9ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: )٘ٔ)
 ،9ٖٔ-8ٖٔ/ٖ(:صٕٓٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري: )ٙٔ)
 .9ٖٔ/ٖ(:صٕٔٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري: )7ٔ)
 .ٙٓٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:8ٔ)
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 .(ٔ)لال الثعلبً: أي:" ملكا، والخلك عبٌده ٌحولهم كٌؾ شاء" 
 .(ٕ)أي : الحكم والتصرؾ واألمر كله هلل ، وحٌثما تولوا فثمَّ وجه هللا" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)لال الزمخشري:" أى ببلد المشرق والمؽرب واألرض كلها" 
 .(ٗ)لال الواحدي:" أي: له أن ٌؤمر بالتوجه إلى أي جهة شاء" 
ممامه، وإنما العبرة  لال البٌضاوي:أي:" ال ٌختص به مكان دون مكان بخاصٌة ذاتٌة تمنع إلامة ؼٌره 

 .(٘)بارتسام أمره ال بخصوص المكان"
ً فبل اختصاَص   لال أبو السعود:" أي هلل تعالى ناحٌتا األرِض أي الجهاُت كلها ملكا وملكا وتصرفا

 .(ٙ)لناحٌٍة منها لذاتها بكونها لبلةً بدون ما عداها بل إنما هو بؤمر هللا سبحانه ومشٌبتِه"
أي َمن كان َماِلَن المشرِق والمؽرب ال ٌُْعتََرُض علٌِه فً جمٌع ما ٌؤمُر ، وٌجوز أن  لال الطبرانً :" 

ٌكوَن معناهُ : أنَّ هللا خالُك األماكِن كلِّها ، فلٌَس بعُض ما َخلََك أولَى أن ٌُجعل لبلةً فً العمِل من بعٍض ، 
 .(7)فوجَب االنتهاُء إلى أمِر هللا باستمباِل ما شاَء هللاُ"

ُ  ال الزجاج:" معناه حٌث أمر هللا أن ٌصلى وٌتعبد، فهو له، وعالم به، وهو فٌه كما لال:ل  }َوُهَو ّللاَّ
ُكْم َوَجْهَرُكْم َوٌَْعلَُم َما تَْكِسبُوَن{ ]األنعام :  ٌَْن ٖفًِ السََّماَواِت َوفًِ اأْلَْرِض ٌَْعلَُم ِسرَّ [، وكما لال: } َوُهَو َمعَُكْم أَ

 .(8)["7[، وكما لال:} َما ٌَُكوُن ِمْن نَْجَوى ثبََلثٍَة إاِلَّ ُهَو َرابِعُُهْم {]المجادلة:ٗالحدٌد:َما ُكْنتُْم{]
لال المراؼً:" أي أجبهم: بؤن الجهات كلها ّلِّل ، فلٌست صخرة بٌت الممدس بؤفضل من سابر  

بة والبٌت الحرام ، وإنما الصخور فً جوهرها ، ولٌس فٌها من المنافع ما ال ٌوجد فً ؼٌرها ، وكذلن الكع
ٌجعل ّللّا تعالى للناس لبلة ، لتكون جامعة لهم فى عبادتهم ، لكن سفهاء األحبلم ٌظنون أن المبلة أصل فً 

 .(9)الدٌن من حٌث هى الصخرة المعٌّنة أو البناء المعٌن"
 .(ٓٔ)لال ابن عثٌمٌن:" وخص المشرق، والمؽرب؛ ألن منهما تطلع الشمس، وتؽرب" 

فإذا كان المشرق والمؽرب ملكا هلل، لٌس جهة من الجهات خارجة عن ملكه،  الشٌخ السعدي: "لال 
ومع هذا ٌهدي من ٌشاء إلى صراط مستمٌم، ومنه هداٌتكم إلى هذه المبلة التً هً من ملة أبٌكم إبراهٌم، فؤلي 

ملكا له؟ فهذا ٌوجب  شًء ٌعترض المعترض بتولٌتكم لبلة داخلة تحت ملن هللا، لم تستمبلوا جهة لٌست
التسلٌم ألمره، بمجرد ذلن، فكٌؾ وهو من فضل هللا علٌكم، وهداٌته وإحسانه، أن هداكم لذلن فالمعترض 

 .(ٔٔ)"علٌكم، معترض على فضل هللا، حسدا لكم وبؽٌا
ة وتجدر اإلشارة بؤن مسؤلة تعٌٌن المبلة، ففٌها الخبلؾ الشدٌد بٌن أهل السنة والمعتزلة، أما أهل السن

 .(ٕٔ)فإنهم ٌمولون: ال ٌجب تعلٌل أحكام هللا تعالى ألبتة

                                                           
 .8/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 .98ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .8ٖٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 . 7ٔٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٙ)
 .9٘/ٔ( تفسٌر الطبرانً: 7)
 .9ٕٔ-8ٕٔ/ٔ( معانً المرآن: 8)
 .٘/ٕ( تفسٌر المراؼً: 9)
 .ٙٓٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .7ٔ/ٔ( تفسٌر السعدي :ٔٔ)
 بوجوه:(واحتجوا علٌه ٕٔ)

أحدها: أن كل من فعل فعبل لؽرض، فإما أن ٌكون وجود ذلن الؽرض أولى له من ال وجوده، وإما أن ال ٌكون كذلن، بل الوجود والعدم 
بالنسبة إلٌه سٌان، فإن كان األول، كان نالصا لذاته مستكمبل بؽٌره، وذلن على هللا محال، وإن كان الثانً استحال أن ٌكون ؼرضا 

رجحا فإن لٌل: إنه وإن كان وجوده وعدمه بالنسبة إلٌه على السوٌة إال أن وجوده لما كان أنفع للؽٌر من عدمه، فالحكٌم ٌفعله وممصودا وم
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وهللا ٌسّدد من ٌشاء من خلمه  [،أي"ٕٗٔلوله تعالى:} ٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ ]البمرة: 
 .(ٔ)وٌُرشده إلى الطرٌك الموٌم على الحك الذي ال اعوجاج فٌه"

ٌٍْم؛ وهو اإلسبلُم ولِبلة الكعبِة"لال الطبرانً: أي: "إلى طرٌٍك    .(ٕ)لَِو
 .(ٖ)لال أبو العالٌة:" ٌهدٌهم إلى المخرج من الشبهات والضبلالت والفتنة" 
لال الزمخشري:ٌعنً من ٌهدي من ٌشاء" من أهلها إِلى }ِصراٍط ُمْستَِمٌٍم{، وهو ما توجبه الحكمة  

 .(ٗ)ى الكعبة"والمصلحة، من توجٌههم تارة إلى بٌت الممدس، وأخرى إل
لال النسفً: " أي ٌرشد من ٌشاء إلى لبلة الحك وهً الكعبة التً أمرنا بالتوجه إلٌها ، أو األماكن  

كلها هلل فٌؤمر بالتوجه إلى حٌث شاء فتارة إلى الكعبة وطوراً إلى بٌت الممدس ال اعتراض علٌه ألنه المالن 
 .(٘)وحده"

أي: ٌِدّل، وٌوفك من ٌشاء، ولكن كل شًء لٌد بمشٌبة هللا فهو ممرون بالحكمة:  لال ابن عثٌمٌن:" 
 .(ٙ)ٌهدي من ٌشاء ممن هو أهل للهداٌة؛ و)المشٌبة( هً اإلرادة الكونٌة: فما شاء هللا كان؛ وما لم ٌشؤ لم ٌكن"

ها حكمة هللا والمطلك ٌحمل على الممٌد، فإن الهداٌة والضبلل، لهما أسباب أوجبت لال السعدي: " 
وعدله، ولد أخبر فً ؼٌر موضع من كتابه بؤسباب الهداٌة، التً إذا أتى بها العبد حصل له الهدى كما لال 
ُ َمِن اتَّبََع ِرْضَوانَهُ ُسبَُل السَّبلِم{ ذكر فً هذه اآلٌة السبب الموجب لهداٌة هذه األمة مطلما  تعالى: }ٌَْهِدي بِِه ّللاَّ

 .(7)بجمٌع أنواع الهداٌة"

                                                                                                                                                                                             
حٌنبذ ٌعود لٌعود النفع إلى الؽٌر للنا: عود النفع إلى الؽٌر وال عوده إلٌه، هل هما بالنسبة إلى هللا تعالى على السواء، أو لٌس األمر كذلن، و

 مسٌم.الت
وثانٌها: أن كل من فعل فعبل لؽرض فإما أن ٌكون لادرا على تحصٌل ذلن الؽرض من دون تلن الواسطة، أو ال ٌكون لادرا علٌه. فإن كان 

 األول كان توسط تلن الواسطة عبثا، وإن كان الثانً كان عجزا وهو على هللا محال.
ان لدٌما لزم من لدمه لدم الفعل وهو محال، وإن كان محدثا تولؾ إحداثه على وثالثها: أنه تعالى إن فعل فعبل لؽرض فذلن الؽرض وإن ك

 ؼرض آخر، ولزم الدور أو التسلسل وهو محال.
ورابعها: أن تخصٌص إحداث العالم بولت معٌن دون ما لبله وما بعده إن كان لحكمة اختص بها ذلن الولت دون ما لبله وما بعده كان طلب 

 تلن الحكمة فً العلة فً أنه لم حصلت 
ذلن الولت دون سابر األولات كطلب العلة فً أنه لم حصل العالم فً ذلن الولت دون سابر األولات، فإن استؽنى أحدهما عن المرجح فكذا 

 اآلخر، وإن افتمر فكذا اآلخر وإن لم ٌتولؾ ذلن على الحكمة فمد بطل توفٌك فاعلٌة هللا على الحكمة والؽرض.
ن الدالبل على أن جمٌع الكابنات من الخٌر والشر، والكفر واإلٌمان، والطعة والعصٌان والع بمدرة هللا تعالى وإرادته، وخامسها: ما سبك م

 وذلن ٌبطل المول بالؽرض، ألنه ٌستحٌل أن ٌكون هلل ؼرض ٌرجع إلى العبد فً خلك الكفر فٌه وتعذٌبه علٌه أبد اآلباد.
ادته بإٌجاد الفعل المعٌن فً األزل، إما أن ٌكون جابزا أو وجبا، فإن كان جابزا افتمر إلى مإثر آخر وسادسها: أن تعلك لدرة هللا تعالى وإر

كامه وٌلزم التسلسل، وألنه ٌلزم صحة العدم على المدٌم، وإن كان واجبا فالواجب ال ٌعلل فثبت عندنا بهذه الوجوه أن تعلٌل أفعالً هللا وأح
ن كذلن كانت فاعلٌته بمحض اإللهٌة والمدرة والنفاذ واالستٌبلء، وهذا هو الذي دل علٌه صرٌح لوله بالدواعً واألؼراض محال، وإذا كا

تعالى: }لل هلل المشرق والمؽرب{ فإنه علل جواز النسخ بكونه مالكا للمشرق والمؽرب، والملن ٌرجع حاصله إلى المدرة ولم ٌعلل ذلن 
 اآلٌة دالة بصرٌحها على لولنا ومذهبنا.بالحكمة على ما تموله المعتزلة، فثبت أن هذه 

نه فً أما المعتزلة فمد لالوا: لما دلت الدالبل على أنه تعالى حكٌم، والحكٌم ال ٌجوز أن تكون أفعاله خالٌة عن األؼراض، علمنا أن له سبحا 
ا، وتحوٌل المبلة من جهة إلى جهة أخرى كل أفعاله وأحكامه حكما وأؼراضا، ثم إنها تارة تكون ظاهرة جلٌة لنا، وتارة مستورة خفٌة عن

ٌمكن أن ٌكون لمصالح خفٌة وأسرار مطوٌة عنا، وإذا كان األمر كذلن: استحال الطعن بهذا التحوٌل فً دٌن اإلسبلم.) انظر: مفاتٌح 
 (.8ٙ/ٗالؽٌب: 

 .8ٕٙ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .9ٗ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: ٕ)
 .8ٕٗ/ٔ(:صٖٖٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .98ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٗ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٘)
 .ٙٓٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .7ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر السعدي: 7)
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لال الماسمً:" فٌه تعظٌم أهل اإلسبلم وإظهار عناٌته تعالى بهم وتفخٌم شؤن الكعبة. كما فخمه  
ًَ ]الحج:  ٌْتِ ْر بَ  .(ٔ)[ "ٕٙبإضافته إلٌه فً لوله تعالى: َوَطّهِ

 .(ٕ)و}الصراط{: "الطرٌك الواسع الذي ٌسهل سلوكه؛ والمراد به هنا شرٌعة هللا التً شرعها لعباده" 
إلى "لبلة إبراهٌَم الذي  {: "أي الطرٌك الموٌم وٌعنً بذلنِصَراٍط ُمْستَِمٌمٍ الطبري فً تفسٌر } ولال 

 .(ٖ)جعله للناس إماًما وٌخذُل من ٌشاء منهم ، فٌضلُّه عن سبٌل الحك"
 الفوابد:

 من فوابد اآلٌة: علم هللا تعالى بما سٌكون؛ لموله تعالى: }سٌمول السفهاء{. -ٔ
 ك ولوع خبر هللا عّز وجّل؛ ألنهم لالوا ذلن.ومنها: تحم -ٕ
 ومنها: من اعترض على حكم هللا فهو سفٌه. -ٖ
 ومنها: تسلٌة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وأصحابه، حٌث أخبر هللا تعالى أنه ال ٌعترض علٌه فً ذلن إال سفٌه. -ٗ
بً ملسو هيلع هللا ىلص لما بعث معاذ بن جبل إلى الٌمن ومنها: إعبلم المرء بما ٌتولع أن ٌكون لٌستعد له؛ ومن ذلن أن الن -٘

 .(ٔ)لال له: "إنن تؤتً لوماً أهل كتاب" ؛ لٌكون مستعداً 
ومنها: جواز تعلٌل األحكام الشرعٌة بممتضى الربوبٌة إلسكات الناس حتى ال ٌحصل منازعة؛ إذا لال  -ٙ

تمول: ألنه ربن؛ « لماذا أحل كذا، وحرم كذا؟»ٌرٌد؛ أحد: لماذا كذا؟ للت: هللا ربن ٌفعل ما ٌشاء، وٌحكم ما 
للت: « لماذا توجه الناس من المشرق إلى المؽرب؛ من المؽرب إلى المشرق؛ من بٌت الممدس إلى الكعبة؟»

 ألن ذلن بممتضى ربوبٌة هللا: ]هلل المشرق والمؽرب[.
ه؛ لموله تعالى: }عن لبلتهم{؛ لم ٌمولوا: من فوابد اآلٌة: أن العدو ٌحتج على عدوه بما ٌثٌر نعرته، وٌلزم -7

عن المبلة؛ كؤنهم ٌمولون: كنتم تتولون ذلن فما الذي صرفكم عنه؟!! وهكذا لد ٌثٌر شعور اإلنسان حتى ٌبمى 
على ما هو علٌه، وكؤنهم لالوا: باألمس تختارونها، والٌوم تنكرونها، وتنبذونها؛ فالخصم دابماً ٌُهٌج خصمه 

 لٌوافمه فٌما ذهب إلٌه.بما ٌثٌر نعرته؛ 
من فوابد اآلٌة: عموم ملن هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: }هلل المشرق والمؽرب{؛ فهو المالن سبحانه  -8

ؾ إلٌها العباد كٌؾ ٌشاء؛ ونحن لٌس علٌنا إال السمع، والطاعة؛ أٌنما وجهنا توجهنا؛  وتعالى للجهات ٌُصّرِ
كذا؛ فالسجود لؽٌر هللا شرن؛ وكان بالنسبة للمبلبكة حٌن أمرهم هللا  هذا المهم؛ ال أن تتجه إلى كذا، أو إلى

من أكبر الكبابر؛ وحٌن أمر هللا  -وال سٌما لتل الولد  -بالسجود آلدم طاعة، وعبادة؛ ولتل النفس بؽٌر حك 
 تعالى إبراهٌم أن ٌذبح ابنه كان لربة، وعبادة؛ فاالعتبار بطاعة هللا سبحانه وتعالى.

 بد اآلٌة: إثبات مشٌبة هللا؛ لموله تعالى: }ٌهدي من ٌشاء{.من فوا -9
 فإن لال لابل: هل فً ذلن حجة للجبرٌة فً لولهم: إن العبد مجبر على عمله؟

فالجواب: أنه ال حجة لهم فً ذلن؛ ألن االحتجاج ببعض المرآن دون بعض كفر به؛ فالمرآن من متكلم واحد؛ 
بل إن سنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص تمٌد المرآن، وتبٌنه، وتخصصه؛ فإذاً ال دلٌل فمطلمه فً موضع ٌمٌد فً موضع آخر؛ 

فً هذه اآلٌة للجبرٌة إال من نظر بعٌن أعور؛ ألن األعور ٌنظر من جانب العٌن الصحٌحة؛ لكن من جانب 
واحدة؛ ولد دلت العٌن العوراء ال ٌرى؛ والواجب أن ٌنظر اإلنسان إلى النصوص بعٌنٌن ثالبتٌن؛ ولٌس بعٌن 

النصوص من الكتاب، والسنة على أن اإلنسان له إرادة، واختٌار، ولدرة، وأضافت أعماله إلٌه؛ وحٌنبذ ال 
 ٌمكن أن ٌكون مجبراً.

                                                           
 .ٖٔٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٔ)
 .ٙٓٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖ)

، كتاب 8ٗٙ؛ وأخرجه مسلم ص9ٙٗٔ..، حدٌث رلم : أخذ الصدلة من األؼنٌاء.ٖٙ، كتاب الزكاة، باب 8ٔٔأخرجه البخاري ص (ٔ)
. لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ بن جبل: "فادعهم إلى شهادة أن ال 9ٔ[ 9ٕ] ٕٔٔ: الدعاء إلى الشهادتٌن وشرابع اإلسبلم، حدٌث رلم 7اإلٌمان، باب 

 فترض علٌهم خمس صلوات فً كل ٌوم ولٌلة".فؤخبرهم أن هللا ا إله إال هللا، وأن دمحماً رسول هللا؛ فإن هم أطاعوا لذلن
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من فوابد اآلٌة: أن الهداٌة بٌد هللا؛ لموله تعالى: }ٌهدي من ٌشاء{، ومنها: أْن هَدى هذه األمة إلى المبلة  -ٓٔ
 ل ملسو هيلع هللا ىلص.التً ٌرضاها الرسو

ومنها: الثناء على هذه األمة؛ ألنها التً على صراط مستمٌم؛ ألن أول من ٌدخل فً لوله تعالى: }ٌهدي  -ٔٔ
 من ٌشاء إلى صراط مستمٌم{ هإالء الذٌن تولوا عن بٌت الممدس إلى الكعبة.

وهو  -و الصراط المستمٌم ومنها: أن معارضة الشرع كما أنه سفه، فهو أٌضاً ضبلل؛ ألن الشرع ه -ٕٔ
 الهداٌة؛ وما سواه ضبلل، واعوجاج.

 ومنها: فضٌلة هذه األمة، حٌث هداها هللا إلى استمبال بٌته الذي هو أول بٌت وضع الناس. -ٖٔ
 المرآن

ُسوُل َعلٌَْ  ةً َوَسًطا ِلتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النهاِس َوٌَُكوَن الره ُكْم َشِهًٌدا َوَما َجعَْلنَا اْلِمْبلَةَ الهتًِ }َوَكَذِلَن َجعَْلنَاُكْم أُمه
ٌِْه َوإِْن َكانَْت لََكبٌَِرةً إِ  ْن ٌَْنمَِلُب َعلَى َعِمبَ ُسوَل ِممه ٌَْها إَِّله ِلنَْعلََم َمْن ٌَتهبُِع الره ُ َوَما ُكْنَت َعلَ َّله َعلَى الهِذٌَن َهَدى َّللاه

ُ ِلٌُِضٌَع إٌَِمانَُكْم إِ  َ بِالنهاِس لََرُءوٌف َرِحٌٌم )َكاَن َّللاه  [ٖٗٔ({ ]البمرة : ٖٗٔنه َّللاه
 التفسٌر:

إلى الطرٌك الصحٌح فً الدٌن، جعلناكم أمة خٌاًرا عدوال لتشهدوا على األمم  -أٌها المسلمون-وكما هدٌناكم 
نَّه بلَّؽكم رسالة فً اآلخرة أن رسلهم بلَّؽتهم رساالت ربهم، وٌكون الرسول فً اآلخرة كذلن شهًٌدا علٌكم أ

لبلة "بٌت الممدس" التً كنت علٌها، ثم صرفنان عنها إلى الكعبة بـ "مكة"، إال  -أٌها الرسول-ربه. وما جعلنا 
لٌظهر ما علمناه فً األزل؛ علما ٌتعلك به الثواب والعماب لنمٌز َمن ٌتبعن وٌطٌعن وٌستمبل معن حٌث 

ا عن دٌنه لشكه ونفاله. وإن هذه الحال التً هً تحول المسلم توجهت، وَمن هو ضعٌؾ اإلٌمان فٌنملب مرتدً 
فً صبلته من استمبال بٌت الممدس إلى استمبال الكعبة لثمٌلة شالة إال على الذٌن هداهم ومّن علٌهم باإلٌمان 

ه والتموى وما كان هللا لٌضٌع إٌمانكم به واتباعكم لرسوله، وٌبطل صبلتكم إلى المبلة السابمة. إنه سبحان
 وتعالى بالناس لرءوؾ رحٌم.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن: 
صلى هللا علٌه  -أحدهما: لال الواحدي: " لال ابن عباس فً رواٌة الكلبً: كان رجال من أصحاب رسول هللا 

لد ماتوا على المبلة األولى، منهم أسعد بن زرارة وأبو أمامة أحد بنً النجار، والبراء بن معرور أحد  -وسلم 
سلمة، وأناس آخرون، جاءت عشابرهم فمالوا: ٌا رسول هللا توفً إخواننا وهم ٌصلون إلى المبلة األولى،  بنً

ولد صرفن هللا تعالى إلى لبلة إبراهٌم، فكٌؾ بإخواننا؟ فؤنزل هللا: }وما كان هللا لٌضٌع إٌمانكم{ اآلٌة. ثم لال: 
لال لجبرٌل علٌه السبلم: "وددت أن هللا صرفنً عن  - ملسو هيلع هللا ىلص -}لد نرى تملب وجهن فً السماء{ وذلن أن النبً 

 لبلة الٌهود إلى ؼٌرها" وكان ٌرٌد الكعبة، ألنها لبلة إبراهٌم، فمال له جبرٌل: "إنما أنا عبد مثلن ال أملن
ٌدٌم النظر إلى  - ملسو هيلع هللا ىلص -شٌبا فسل ربن أن ٌحولن عنها إلى لبلة إبراهٌم" ثم ارتفع جبرٌل وجعل رسول هللا 

 .(ٔ)السماء رجاء أن ٌؤتٌه جبرٌل بما سؤله فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة"
بعد لدومه المدٌنة ستة عشر شهرا نحو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الثانً: أخرج الواحدي عن البراء لال: "صلٌنا مع رسول هللا 

فنزلت: }لد نرى تملب وجهن فً السماء فلنولٌنن لبلة  - ملسو هيلع هللا ىلص -هوى نبٌه  -عز وجل  -بٌت الممدس، ثم علم هللا 
 .(ٕ)ترضاها{ اآلٌة"

                                                           
 .ٖٗ-ٕٗ( أسباب النزول: ٔ)
( من سورة البمرة، إال أنها بلفظ آخر، ٘ٔٔ، هً ذات الرواٌة السابمة التً مضى تخرٌجها فً سبب نزول اآلٌة)ٖٗ( أسباب النزول:ٕ)

 وٌشهد لها:
 عن أنس بن مالن نحوه. (٘ٗٓٔح:  - ٖٖٙ/ٔ( وأبو داود )7ٕ٘ح:  - 7ٖ٘/ٔما أخرجه مسلم ) - ٔ
،  من طرٌك علً بن أبً طلحة عن ابن عباس 8ٕٗ/ٔ(:ص9ٕٖٔ، وابن أبً حاتم)9ٖٔ-8ٖٔ/ٖ(:صٕٓٙٔما أخرجه الطبري) - ٕ

 رضً هللا عنهما نحوه.
 .ٕ٘ٗ/ٔ، عن البراء نحوه وإسناده صحٌح. وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: 8ٕٗ/ٔ(:ص8ٕٖٔما أخرجه ابن أبً حاتم) - ٖ



ٖٕٔ 
 

ةً َوَسًطا{]البمرة:   [، " أي كما هدٌناكم إِلى اإِلسبلم كذلن جعلناكم ٌا ٖٗٔلوله تعالى:}َوَكَذِلَن َجعَْلنَاُكْم أُمَّ
 .(ٔ)معشر المإمنٌن أمة عدوالً خٌارا"

 .(ٕ)ثَل هذا الجعل الذي جعلنا لكم وهو اتجاهكم إلى المبلة جعلناكم أمة وسطاً"لل ابن عثٌمٌن:"أي: م 
لناكم على ؼٌركم من أهل األدٌان ، بؤن جعلناكم أمة وسًطا" لال الطبري:"     .(ٖ)كذلن خصصناكم ففضَّ
نبٌاء، لال السعدي:" أي: عدال خٌارا.. فجعل هللا هذه األمة، وسطا فً كل أمور الدٌن، وسطا فً األ  

بٌن من ؼبل فٌهم، كالنصارى، وبٌن من جفاهم، كالٌهود، بؤن آمنوا بهم كلهم على الوجه البلبك بذلن، ووسطا 
 .(ٗ)فً الشرٌعة، ال تشدٌدات الٌهود وآصارهم، وال تهاون النصارى"

تستوي لال البٌضاوي:" أي خٌاراً، أو عدوالً مزكٌن بالعلم والعمل. وهو فً األصل اسم للمكان الذي   
إلٌه المساحة من الجوانب، ثم استعٌر للخصال المحمودة لولوعها بٌن طرفً إفراط وتفرٌط، كالجود بٌن 

 .(٘)اإلسراؾ والبخل، والشجاعة بٌن التهور والجبن، ثم أطلك على المتصؾ بها، مستوٌاً فٌه الواحد والجمع"
ً بٌن الؽلو لال النسفً: " أي: كما جعلنا لبلتكم متوسطة بٌن المشرق وال   مؽرب جعلناكم أمة وسطا

والتمصٌر فإنكم لم تؽلوا ؼلو النصارى حٌث وصفوا المسٌح باأللوهٌة ، ولم تمصروا تمصٌر الٌهود حٌث 
 .(ٙ)وصفوا مرٌم بالزنا وعٌسى بؤنه ولد الزنا"

ةً َوَسًطا{]البمرة:    :(7) وجهٌن من التفسٌر [، ٖٗٔوٌحتمل التشبٌه فً لوله تعالى}َوَكَذِلَن َجعَْلنَاُكْم أُمَّ
أحدهما: أن التشبٌه فً لوله: }َوكَذِلَن{، ٌرجع إلى ذكر األنبٌاء الذٌن أنعم هللا علٌهم، وهم إبراهٌم وأوالده، 
فلما ذكرهم وذكر النعمة علٌهم بالكتاب المنزل، والحنٌفٌة المستمٌمة، لال: }َوكَذِلَن{ أي: وكما اخترنا إبراهٌم 

 كذلن جعلناكم أمةً وسًطا.وذرٌته واصطفٌناهم، 
الثانً: ولٌل: هذه اآلٌة تتصل بما لبلها من لوله: }ٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ أي: هدٌناكم 
وخصصناكم دونهم بالصراط المستمٌم، وتحوٌل لبلتكم إلى لبلة إبراهٌم، وكذلن أنعمنا علٌكم نعمة أخرى فمال: 

 إنا جعلناكم عدواًل.
لال البٌضاوي:" }َوَكذِلَن، إشارة إلى مفهوم اآلٌة المتمدمة، أي كما جعلناكم مهدٌٌن إلى الصراط   

 .(8)المستمٌم، أو جعلنا لبلتكم أفضل المبل."
 . (9)و)الوَسط(: "اسم لما بٌن طرفً الشًء" 
بالتخفٌؾ، لال الفراء: "الَوَسط المثمل: اسم، كمولن: رأٌس وسط وأسفل، وال تمولن ههنا: وْسط  

واحتجم َوَسط رأسه، وربما خفؾ، ولٌس بالوجه. وجلس وْسط الموم، وال تمول: وَسط؛ ألنه فً معنى بٌن 
 .(ٓٔ)الموم، وجلس وَسط الدار؛ ألن )بٌن( ال ٌصلح فً هذا الموضع، وربما خفؾ"

حرٌن، لال الجوهري: "كل وضع صلح فٌه بٌن فهو )وْسط(، وإن لم ٌصلح فٌه بٌن فهو )وَسط( بالت 
 :(ٔٔ)وربما سكن، ولٌس بالوجه، كمول الشاعر

ٌْجٍ       وَوْسط الدار َضربًا واْحتِماٌا"  (ٔ)لالوا ٌاَل أشجع ٌوَم َه

                                                           
 .9ٓ/ٔالتفاسٌر:( صفوة ٔ)
 . 9ٓٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .ٔٗٔ/ٖ( تفسٌر الطبري:ٖ)
 .7ٔ/ٔ( تفسٌر السعدي :ٗ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٙ)
 .9ٖٙ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: 7)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 8)
 .9ٖٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 9)
 :)وسط(.ٖٔٗ/7. ولم أجده فً معانً المرآن، وانظر: اللسان:9ٖٙ/ٖر: التفسٌر البسٌط: ( نمله عنه الواحدي، انظٓٔ)
 )وسط( ألعصر بن سعد بن لٌس عٌبلن. 8ٖٔٗ/ 8(البٌت، نسبه فً "اللسان" ٔٔ)
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 .(ٖ)، لم ٌرو إال بالتخفٌؾ(ٕ)ومما ٌصدق هذا ما روي فً الخبر: "الجالس وْسط الحلمة ملعون"  
، نحو: خَدم ونَشؤ، والواسط: الذي ٌِسُط ولٌل: )َوَسط(: جمع واسط، و)فَعَل( ٌجوز فً جمع )فاعل( 

 :(ٗ)الشًء، أي: ٌتوسطه، لال حسان
 َوَسطْت نسبتً الذوابَب منهم      كلُّ دار فٌها أٌب لً عظٌم 

 وفبلن من واسطة لومه، أي: من أعٌانهم، وهذا ٌحتمل أمرٌن: 
 أحدهما: أن نسبه توسط نسبهم، فهو كرٌم الطرفٌن، أبوه وأمه من ذلن النسب.

 والثانً: أنه أخذ من واسطة المبلدة؛ ألنه ٌجعل فٌه أنفََس َخَرزها.
 :(٘)لال الشاعر

 وَمن ٌفتِمْر فً لومه ٌحَمِد الؽنى      وإن كان فٌهم واسَط العَّمِ ُمْخِوال
 .(ٙ)لوله: واسط العم، ٌحتمل المعنٌٌن

 :(7)[، على وجوهٖٗٔولد اختلؾ أهل العمل فً لوله: }َوَسًطا{]البمرة:  
، (9)، وابن عباس وسعٌد(8)"المول األول: أنه )العدل(، وهذا لول جماعة من أهل العلم، منهم: أبو سعٌد

، وحبان بن أبً (٘ٔ)، وابن زٌد(ٗٔ)، وعبد هللا بن كثٌر(ٖٔ)وعطاء (ٕٔ)، والربٌع،(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)ومجاهد
، إال أنهما لاال: عدالً: خٌاراً، والعدل (ٕٓ)، وابن لتٌبة (9ٔ)، وأبو عبٌدة (8ٔ)، والزجاج (7ٔ)ولال به أٌضاً: الفراء

،  (ٕٕ)، والمرطبً (ٕٔ)ألن من كان خٌاراً فهو عدالً. ولال به أٌضاً: ابن عطٌة-كما ذكر الزجاج-والخٌار بمعنى

                                                                                                                                                                                             
 :)وسط(.8ٙٔٔ/ٖ( الصحاح:ٔ)
، والترمذي 7ٕٕٕ٘عون على لسان عن حذٌفة، فً الذي ٌمعد فً وسط الحلمة لال: مل 8ٖٗ/ ٘(أخرجه اإلمام أحمد فً "المسند" ٕ)
( األدب، باب: فً الجلوس وسط الحلمة، ولال الترمذي: حسن 8ٕٙٗ( األدب، باب: كراهٌة المعود وسط الحلمة، وأبو داود )7ٖٕ٘)

 صحٌح.
 .7ٖٓ/ٖ(انظر: التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .ٕٕ٘(البٌت لحسان بن ثابت فً "دٌوانه" ص ٗ)
 .9ٓٔ/ ٌٔنظر: "دٌوان الحماسة" (البٌت لجابر بن الثعلب الطابً، ٘)
 .7ٖٗ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .8ٗ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 7)
 .9/ٖ، ورواه اإلمام أحمد فً المسند: ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٖ(:ص8ٕٙٔ(، و)7ٕٙٔ(، و)ٕٙٙٔ(، و)ٕ٘ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)8)
 . ٗٗٔ/ٖ(:ص9ٕٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)9)
 . ٗٗٔ/ٖ(:ص7ٕٔٔ(، و)7ٕٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 . ٗٗٔ/ٖ(:ص7ٖٕٔ(، و)7ٕٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٖ(:ص7ٕٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .٘ٗٔ/ٖ(:ص7ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 . ٘ٗٔ/ٖ(:ص77ٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 . ٘ٗٔ/ٖ(:ص78ٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 . ٘ٗٔ/ٖ(:ص7ٕٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .8ٖ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 7ٔ)
 9ٕٔ/ٔ(معانً المرآن وإعرابه: 8ٔ)
 .9٘/ٔ(مجاز المرآن: 9ٔ)
 .ٗٙ(تفسٌر ؼرٌب المرآن: ٕٓ)
 .ٖ/ٕ(المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕ(الجامع ألحكام المرآن: ٕٕ)
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المصٌر فً ، ولال: "وإذا صح ذلن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وجب (ٖ)، وأبو حٌان(ٕ)، والسمرلندي (ٔ)والواحدي
 .  للت: ولد صح كما سٌؤتً.(ٗ)تفسٌر الوسط إلٌه"

 :(٘)والدلٌل علٌه: اآلٌة والخبر والشعر والنمل والمعنى  
 .(ٙ)[، "أي أعدلهم"8ٕأما اآلٌة فموله تعالى: }لَاَل أَْوَسُطُهْم{ ]الملم :  -أ 

 ومن األخبار: -ب
فً لوله : " }وكذلن َجعلناكم أمة  صلى هللا ، وأبً هرٌرة، عن النبًعن أبً سعٌدما أخرجه الطبري  -

 .(7)َوَسًطا{، لال ، ُعدوال"
 .(9)، "أي أعدلها"(8)وروي عنه علٌه الصبلة والسبلم: "خٌر األمور أوسطها" -
 .(ٓٔ)ولٌل: كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص أوسط لرٌش نسبا، ولال علٌه الصبلة والسبلم: "علٌكم بالنمط األوسط" -
أبً سعٌد لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ٌدعى نوح ٌوم المٌامة فٌمال له : هل بلَّؽت ؟ فٌمول :  وروي عن -

نعم. فٌدعى لومه فٌمال لهم : هل بلؽكم ؟ فٌمولون : ما أتانا من نذٌر وما أتانا من أحد ، فٌمال لنوح : من 
ةً َوَسًطا{ٌشهد لن؟ فٌمول : دمحم وأمته" لال : فذلن لوله : }َوكَ  . لال : الوسط: العدل ، (ٔٔ)َذِلَن َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

 .(ٕٔ)فتدعون ، فتشهدون له بالببلغ ، ثم أشهد علٌكم"
وعن أبً سعٌد الخدري لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ٌجًء النبً ٌوم المٌامة ]ومعه الرجل والنبً[ ومعه  -

، فٌمال ]لهم[ هل بلؽكم هذا ؟ فٌمولون : ال. فٌمال له : هل بلؽت لومن ؟  الرجبلن وأكثر من ذلن فٌدعى لومه
فٌمول : نعم. فٌمال ]له[ من ٌشهد لن ؟ فٌمول : دمحم وأمته فٌدعى بدمحم وأمته ، فٌمال لهم : هل بلػ هذا لومه ؟ 

رنا أن الرسل لد بلؽوا" فذلن لوله عز وجل فٌمولون : نعم. فٌمال : وما علمكم ؟ فٌمولون : جاءنا نبٌنا ملسو هيلع هللا ىلص فؤخب
ٌُْكمْ  ُسوُل َعلَ ةً َوَسًطا{ لال : "عدال }ِلتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس َوٌَُكوَن الرَّ  .(ٖٔ) َشِهًٌدا{ ": }َوَكَذِلَن َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

 : (ٗٔ)وأما الشعر، فمول زهٌر -ج
 ُهُم َوَسٌط تَْرَضى األناُم بُِحْكِمِهْم              إَذا نزلَْت إْحَدى اللٌَاِلً بُِمْعَظِم 

ةً َوَسًطا{، أي عدال"-د ، (ٙٔ)، وهو الذي لاله األخفش(٘ٔ)وأما النمل: فمال الجوهري: "}َوَكَذِلَن َجعَْلنَاُكْم أُمَّ
 ، وؼٌرهم.(٘)، والرازي(ٗ)، والفٌروزآبادي(ٖ)، وابن منظور(ٕ)، ولطرب(ٔ)والخلٌل

                                                           
 .ٖ٘ٔ/ٔ(الوجٌز: ٔ)
 .ٗٙٔ/ٔ(بحر العلوم: ٕ)
 .ٖ٘ٙ/ٔ (البحر المحٌط:ٖ)
 .ٖ٘ٙ/ٔ(البحر المحٌط: ٗ)
 .8ٗ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .8ٗ/ٗ(  مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
 .9/ٖ، ورواه اإلمام أحمد فً المسند: ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٖ(:ص8ٕٙٔ(، و)7ٕٙٔ(، و)ٕٙٙٔ(، و)ٕ٘ٙٔ( تفسٌر الطبري)7)
(، واسناده 7ٖٕ /ٖ، ومن طرٌك ابن وهب)، عن مطرؾ وإسناده صحٌح مولوؾٕٔٙ/٘(:صٔ٘ٙٙ(أخرجه البٌهمً فً شعب اإلٌمان:)8)

 (:بإسناده عن عمرو بن اْلحارث، ولال هذا منمطع.7ٖٕ/ٖضعٌؾ، و رواه البٌهمً فً السنن الكبرى )
 .8ٗ/ٗ(  مفاتٌح الؽٌب: 9)
وفا على علً بن : حدٌث: "علٌكم بالنمط األوسط"، رواه أبو عبٌد فً "ؼرٌب الحدٌث" مولٙٓٔ/ ٔ( لال العرالً فً "تخرٌج اإلحٌاء: ٓٔ)

: "علٌكم ٔٗٔ - ٓٗٔ/ ٕ"وسط" من كبلم علً. وفً "تفسٌر المرطبً"  8ٖٖٗ/ 8أبً طالب، ولم أجده مرفوعا، وذكره فً "اللسان" 
 بالنمط األوسط، فإلٌه ٌنزل العالً وإلٌه ٌرتفع النازل". والنمط: جماعة من الناس أمرهم واحد، ولٌل هو الطرٌمة.

 . ٕٖ/ٖ( المسند: ٔٔ)
( وسنن ابن ماجة برلم 7ٓٓٔٔ( وسنن النسابً الكبرى برلم )9ٕٙٔ( وسنن الترمذي برلم )87ٗٗ،  9ٖٖٖ(صحٌح البخاري برلم )ٕٔ)
(ٕٗ8ٗ.) 
 .8٘/ٖ( المسند: ٖٔ)
 .7٘وشرح المعلمات العشر : ، و7ٕ/ٕ( دٌوانه: ٗٔ)
 ، )وسط(.7ٙٔٔ/ٖ( الصحاح:٘ٔ)
 المرآن.، ولم اجده فً معانً 8ٗ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٙٔ)
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 :(ٙ)وأما المعنى، فمن وجوه -هـ
أحدها: أن الوسط حمٌمة فً البعد عن الطرفٌن، وال شن أن طرفً اإلفراط والتفرٌط ردٌبان فالمتوسط فً 

 األخبلق ٌكون بعٌدا عن الطرفٌن فكان معتدال فاضبل.
الخصمٌن، والعدل هو المعتدل الذي ال ٌمٌل إلى أحد وثانٌها: إنما سمً العدل وسطا، ألنه ال ٌمٌل إلى أحد 

 الطرفٌن.
وثالثها: ال شن أن المراد بموله: }وكذالن جعلناكم أمة وسطا{ طرٌمة المدح لهم، ألنه ال ٌجوز أن ٌذكر هللا 
تعالى وصفا وٌجعله كالعلة فً أن جعلهم شهودا له ثم ٌعطؾ على ذلن شهادة الرسول إال وذلن مدح فثبت أن 

مراد بموله: )وسطا( ما ٌتعلك بالمدح فً باب الدٌن، وال ٌجوز أن ٌمدح هللا الشهود حال حكمه علٌهم بكونهم ال
 شهودا إال بكونهم عدوال، فوجب أن ٌكون المراد فً الوسط العدالة.
ورابعها: أن أعدل بماع الشًء وسطه، ألن حكمه مع سابر أطرافه على سواء وعلى اعتدال، واألطراؾ 

ع إلٌها الخلل والفساد واألوسط محمٌة محوطة فلما صح ذلن فً الوسط صار كؤنه عبارة عن المعتدل ٌتسار
 الذي ال ٌمٌل إلى جهة دون جهة.

وخامسها: أنه سمً العدل وسطا، من وسط الوادي والماع، وهو خٌر موضح فٌه، وأكثره َكؤلً وماًء، وذلن 
ه فً الصٌؾ وشدة الحر ٌنحسر عن األطراؾ إلى جوؾ أن فً ؼالب األمر الماء ٌبرح وسط الوادي؛ ألن

، فعلى هذا (7)الوادي، فٌكون الكؤل هنان أكثر، ولذلن تمول العرب: انزل وسط الوادي، أي: خٌر مكان منه 
 .(8))الوسط( اسم وصؾ به

 المول الثانً: أن الوسط من كل شًء خٌاره.
 ولالوا: وهذا التفسٌر أولى من األول لوجوه:  

أن لفظ الوسط ٌستعمل فً الجمادات لال صاحب "الكشاؾ": "اكترٌت جمبل من أعرابً بمكة  أحدها:
 .(9)للحج فمال: أعطى من سطا تهنة أراد من خٌار الدنانٌر"

 .(ٓٔ)لال الرازي:"ووصؾ العدالة ال ٌوجد فً الجمادات، فكان هذا التفسٌر أولى"
ٌَْر  ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس{ ]آل عمران : الثانً: أنه مطابك لموله تعالى: }ُكْنتُْم َخ  [ٓٔٔأُمَّ

ٌمول الحافظ ابن كثٌر: )وسطا( "هاهنا : الخٌار واألجود ، كما ٌمال : لرٌش أوسُط العرب نسباً  
وداراً ، أي : خٌرها. وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسطا فً لومه، أي : أشرفهم نسبا، ومنه الصبلة الوسطى، التً 

ل( الصلوات ، وهً العصر ، كما ثبت فً الصحاح وؼٌرها ، ولما جعل هللا هذه األمة وسطاً هً )أفض
ٌُْكْم فًِ  ها بؤكمل الشرابع وألوم المناهج وأوضح  المذاهب ، كما لال تعالى : }ُهَو اْجتَبَاُكْم َوَما َجعََل َعلَ َخصَّ

ٌِن ِمْن َحَرجٍ ِملَّةَ أَبٌُِكْم إِْبَراِهٌَم ُهَو سَ  ٌُْكْم َوتَُكونُوا الّدِ ُسوُل َشِهًٌدا َعلَ اُكُم اْلُمْسِلِمٌَن ِمْن لَْبُل َوفًِ َهذَا ِلٌَُكوَن الرَّ مَّ
 .(ٔٔ)["78ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس{ ] الحج : 

                                                                                                                                                                                             
 . ولفظه:" والوسط من الناس وكل شًء: أعدله، وأفضله، لٌس بالؽالً وال الممصر".79ٕ/7( انظر: العٌن: ٔ)
 .8ٗ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 )وسط(.8ٕٗ/7( انظر: لسان العرب: ٖ)
 )وسط(.9ٔٙ/ٔ( انظر: الماموس المحٌط:ٗ)
 ، )وسط(.8ٖٖ( انظر: الصحاح:٘)
 .8ٗ/ٗب: ( انظر: مفاتٌح الؽٌٙ)
 ( انظر: اللسان:)وسط(.7)
 .9ٕٔ/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: 7ٕٖ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: 8)
 .99ٔ/ٔ( الكشاؾ: 9)
 .8ٗ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٓٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٗ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
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المول الثالث: أن الرجل إذا لال: فبلن أوسطنا نسبا، فالمعنى: أنه أكثر فضبل، وهذا وسط فٌهم كواسطة 
 .(ٔ)ذا أن االتباع ٌحوشون الربٌس فهو فً وسطهم وهم حوله فمٌل وسط لهذا المعنىالمبلدة، وأصل ه

المول الرابع: ٌجوز أن ٌكونوا وسطا على معنى: أنهم متوسطون فً الدٌن بٌن المفرط والمفرط والؽالً 
ٌهود فً لتل والممصر فً األشٌاء، ألنهم لم ٌؽلوا كما ؼلت النصارى فجعلوا ابنا وإلها وال لصروا كتمصٌر ال

 .(ٕ)األنبٌاء وتبدٌل الكتب وؼٌر ذلن مما لصروا فٌه
 .(ٖ)لال الكلبً: "ٌعنً متوسطة أهل دٌن: وسط بٌن الؽلو والتمصٌر ألنهما مذمومان فً الدٌن" 

لال الراؼب: " الوسط فً األصل اسم للمكان الذي ٌستوي إلٌه المساحة من الجوانب فً المدورة، ومن 
كالنمطة من الدابرة ولسان المٌزان من العمود، وٌجعل عبارة عن العدل، وكذلن السواء  الطرفٌن فً المطول

والنصؾ، وشبه به كل ما ولع بٌن طرفٌن إفراط وتفرٌط كالجود بٌن السرؾ والبخل والشجاعة بٌن التهور 
 .(ٗ)والجبن"

لموضع ، هو )الوسط( وهذا المول األخٌر اختاره الطبري، إذ ٌمول:" وأنا أرى أن )الوسط( فً هذا ا
ن الَوسط مثمَّله، ؼٌَر جابز فً " سٌنه "  الذي بمعنى : الجزُء الذي هو بٌن الطرفٌن ، مثل )وَسط الدار( محرَّ
التخفٌؾ. وأرى أن هللا تعالى ذكره إنما وصفهم بؤنهم )وَسط(، لتوسطهم فً الدٌن ، فبل ُهم أهل ُؼلّوٍ فٌه ، 

وال ُهم أهُل تمصٌر فٌه ، تمصٌَر الٌهود  -ب ، ولٌلهم فً عٌسى ما لالوا فٌه ؼلوَّ النصارى الذٌن ؼلوا بالتره
الذٌن بدَّلوا كتاَب هللا ، ولتلوا أنبٌاَءهم ، وكذبوا على ربهم ، وكفروا به ؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فٌه. 

 .(٘)فوصفهم هللا بذلن ، إذ كان أحبَّ األمور إلى هللا أْوسُطها"
ٌه الحافظ ابن حجر، لاببل: "ال ٌلزم من كون الوسط فً اآلٌة صالحاً لمعنى التوسط ولد اعترض على رأ

 .(ٙ)أن ال ٌكون أرٌد به معناه اآلخر، كما نص علٌه الحدٌث"
 للت: أن جمٌع األلوال السابمة متماربة فً المعنى وؼٌر متنافٌة. وهللا أعلم. 

أي لتشهدوا على األمم ٌوم المامة أن رسلهم  [، "ٖٗٔالنَّاِس{]البمرة:لوله تعالى:}ِلتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى  
 .(7)بلّؽتهم"
 .(8)تشهدون على الناس بؤن الرسل لد بلؽتهم؛ فمنهم من آمن، ومنهم من كفر" لال ابن عثٌمٌن:" أي: 

لكتاب علة للجعل، أي لتعلموا بالتؤمل فٌما نصب لكم من الحجج، وأنزل علٌكم من ا لال البٌضاوي:" 
أنه تعالى ما بخل على أحد وما ظلم، بل أوضح السبل وأرسل الرسل، فبلؽوا ونصحوا. ولكن الذٌن كفروا 

                                                           
 .8٘/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .8٘/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .8/ٕ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .9ٕٖ-8ٕٖ/ٔتفسٌر الراؼب األصفهانً:  ( ٗ)
. وٌإكد ابن عاشور المعنى نفسه لاببل: إن" الوسط هو الخٌار العدل الخارج من بٌن طرفً إفراط وتفرٌط علمنا ٕٗٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٘)

األوهام السخٌفة التً ساخت فٌها عمول أن هللا تعالى أكَمَل عموَل هذه األمة بما تنشؤ علٌه عمولهم من االعتٌاد بالعمابد الصحٌحة ومجانبة 
، فإذا كان  األمم ، ومن االعتٌاد بتلمً الشرٌعة من طرق العدول وإِثبات أحكامها باالستدالل استنباطاً بالنسبة للعلماء وفَْهماً بالنسبة للعامة

ثم هذه االستمامة تختلؾ بما ٌناسب كل طبمة من  كذلن لزم من معنى اآلٌة أن عمول أفراد هاته األمة عمول لٌَِّمة وهو معنى كونها وسطاً ،
مد األمة وكلَّ فرد ، ولما كان الوصؾ الذي ذكر أثبَت لمجموع األمة للنا إن هذا المجموع ال ٌمع فً الضبلل ال عمداً وال خطؤ ، أما التع

على آحادهم ال ٌجوز توارد جمٌع علمابهم على الخطؤ فؤلنه ٌنافً العدالة وأما الخطؤ فؤلنه ٌنافً الخلمة على استمامة الرأي فإذا جاز الخطؤ 
نظراً ، ولد ولع األمران لؤلمم الماضٌة فؤجمعوا على الخطؤ متابعة لمول واحد منهم ألن شرابعهم لم تحذرهم من ذلن أو ألنهم أساءوا 

ً من هذه العصمة فٌما هو من خصابصها وهو الجزء النملً  فمط وبهذا ٌنتظم االستدالل".)تفسٌر ابن تؤوٌلها ، ثم إن العامة تؤخذ نصٌبا
 (.ٕٓ-9ٔ/ٕعاشور: 

ً عند البخاريٕٕ/8( الفتح: ٙ) لال:  87ٗٗرلم:  ٕٔ/8: -فتح-. ولوله )كما نص علٌه الحدٌث( أي: حدٌث أبً سعٌد الخدري مرفوعا
من لول بعض الرواة كما وهم فٌه ، وتنصٌصه على أن ذلن من نفس الخبر، ولٌس بمدرج ٕٕ/8)والوسط: العدل(، وانظر: فتح الباري: 

 بعضهم.. 
 .9ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر:7)
 .ٓٔٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:8)
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حملهم الشماء على اتباع الشهوات، واإِلعراض عن اآلٌات، فتشهدون بذلن على معاصرٌكم وعلى الذٌن من 
 .(ٔ)لبلكم، أو بعدكم"

ً فإن أفع  ال هللا تعالى كلها منوطة بحكم وؼاٌات لعلمه تعالى لال ابن عاشور:"علة لَجْعِلهم وسطا
وحكمته وذلن عن إرادة واختٌار ال كصدور المعلول عن العلة كما ٌمول بعض الفبلسفة ، وال بوجوب وإلجاء 
كما توهمه عبارات المعتزلة وإن كان مرادهم منها خٌراً فإنهم أرادوا أن ذلن واجب لذاته تعالى لكمال 

 .(ٕ)حكمته"
 ل: "و)الناس( عام والمراد بهم األمم الماضون والحاضرون وهذه الشهادة دنٌوٌة وأخروٌة:ثم لا

فؤما الدنٌوٌة فهً حكم هاته األمة على األمم الماضٌن والحاضرٌن بتبرٌر المإمنٌن منهم بالرسل  -ٔ
عد مجًء المبعوثٌن فً كل زمان وبتضلٌل الكافرٌن منهم برسلهم والمكابرٌن فً العكوؾ على مللهم ب

ناسخها وظهوِر الحك ، وهذا حكم تارٌخً دٌنً علٌه إذا نشؤت علٌه األمة نشؤت على تعود عرض الحوادث 
 كلها على معٌار النمد المصٌب.

ثم مرت  وفً حدٌث أنس بن مالن أن جنازة مرت فؤثنً علٌه خٌراً فمال النبً: "وجبت وجبت"، 
فلما سؤله عمر عن ذلن لال: "من أثنٌتم علٌه خٌراً وجبت  وجبت"،أخرى فؤثنً علٌها شراً فمال النبً:"وجبت 

له الجنة، ومن أثنٌتم علٌه شراً وجبت له النار، أنتم شهداء هللا فً األرض، أنتم شهداء هللا فً األرض، أنتم 
 . (ٖ)شهداء هللا فً األرض"

ه لد بلػ، تشهد له بؤداء الرسالة ومن خصابص األمة الدمحمٌة األخروٌة أنها تشهد لكل نبً أنكر لومه أن -ٕ
وتبلٌؽها فٌمبل هللا شهادتها، والشهادة األخروٌة هً ما رواه البخاري والترمذي عن أبً سعٌد الخدري لال 

:"ٌجاء بنوح ٌوم المٌامة، فٌمال له: هل بلؽت؟ فٌمول: نعم، ٌا رب، فتسؤل أمته: هل بلؽكم؟ -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 
جاءنا من نذٌر، فٌمول: من شهودن؟ فٌمول: دمحم وأمته، فٌجاء بكم، فتشهدون "، ثم لرأ رسول هللا  فٌمولون: ما

}لتكونوا شهداء على الناس، وٌكون الرسول  -لال: عدال  -[ٖٗٔملسو هيلع هللا ىلص }وكذلن جعلناكم أمة وسطا{ ]البمرة: 
 .(ٗ)["ٖٗٔعلٌكم شهٌدا{ ]البمرة: 

أن هذه الشهادة من جملة معنى اآلٌة ال أنها عٌن معنى اآلٌة ، والظاهر من  فموله )ثم لرأ( ٌدل على 
التعلٌل هو الشهادة األولى ألنها المتفرعة عن جعلنا أمة وسطاً ، وأما مجًء شهادة اآلخرة على ِطبمها فذلن 

َعْن ِذْكِري فَإِنَّ لَهُ  لما عرفناه من أن أحوال اآلخرة تكون على وفك أحوال الدنٌا لال تعالى : }َوَمْن أَْعَرضَ 
}لَاَل  (ٕ٘ٔ}لَاَل َرّبِ ِلَم َحَشْرتَنًِ أَْعَمى َولَْد ُكْنُت بَِصًٌرا) (َٕٗٔمِعٌَشةً َضْنًكا َونَْحُشُرهُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة أَْعَمى)

 .(٘)["ٕٙٔ-َٕٗٔكَذِلَن أَتَتَْن آٌَاتُنَا فَنَِسٌتََها َوَكَذِلَن اْلٌَْوَم تُْنَسى{ ]طه : 

                                                           
 .ٔٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔ)
 .ٕٓ/ٕ( تفسٌر ابن عاشور:ٕ)
 (.9ٗ9( ومسلم)7ٖٙٔ( رواه البخاري:)ٖ)
ٌْدٍ  (. وفً رواٌة الترمذي: " َحدَّثَنَا7ٖٗ9( رواه البخاري: )ٗ) ،  أَبًِ َصاِلحٍ  ، َعنْ  اأْلَْعَمشُ  ْخبََرنَا، أَ  َجْعفَُر ْبُن َعْونٍ  ، أَْخبََرنَا َعْبُد ْبُن ُحَم

ٌِْه َوَسلَّمَ  أَبًِ َسِعٌدٍ  َعنْ  ُ َعلَ ِ َصلَّى ّللاَّ ، فٌَُمَاُل : َهْل بَلَّؽَكُْم  ٌُْدَعى نُوٌح فٌَُمَاُل : َهْل بَلَّْؽَت ؟ فٌََمُوُل : نَعَْم ، فٌَُْدَعى لَْوُمهُ  " : ، لَاَل : لَاَل َرُسوُل ّللاَّ
ٌد  تُهُ ، لَاَل : فٌَُْإتَى بُِكْم تَْشَهُدوَن أَنَّهُ لَْد بَلََّػ ، فَذَِلَن ؟ فٌََمُولُوَن : َما أَتَانَا ِمْن نَِذٌٍر ، َوَما أَتَانَا ِمْن أََحٍد ، فٌَُمَاُل : َمْن ُشُهوُدَن ؟ فٌََمُوُل : ُمَحمَّ َوأُمَّ

 ِ ٌُْكْم َشِهًٌدا سورة ا : تَعَالَىلَْوُل ّللاَّ ُسوُل َعلَ ةً َوَسًطا ِلتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس َوٌَُكوَن الرَّ ،  " َواْلَوَسطُ اْلعَْدلُ  ٖٗٔلبمرة آٌة َوَكذَِلَن َجعَْلنَاُكْم أُمَّ
ُد ْبُن بَشَّارٍ  لَاَل أَبُو ِعٌَسى : َهذَا َحِدٌٌث َحَسٌن َصِحٌٌح ، َحدَّثَنَا  (.9ٕٓٙ".) جامع الترمذي) ، نَْحَوهُ  اأْلَْعَمِش  ، َعنِ  َجْعفَُر ْبُن َعْونٍ  ، َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

ِ 8ٕٗٗ( وابن ماجه )ٗٙٔٔوروى اإلمام أحمد ) ٌِْه َوَسلََّم : ) ٌَِجًُء (َعْن أَبًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِرّيِ رضً هللا عنه لَاَل : لَاَل َرسُوُل ّللاَّ ُ َعلَ  َصلَّى ّللاَّ
ُجبلِن َوأَْكثَُر ِمْن ذَِلَن فٌَُْدَعى لَْومُ  ًُّ َوَمعَهُ الرَّ ُجُل ، َوالنَّبِ ًُّ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوَمعَهُ الرَّ َهْل هُ فٌَُمَاُل لَُهْم : َهْل بَلَّؽَُكْم َهذَا ؟ فٌََمُولُوَن : ال فٌَُمَاُل لَهُ : النَّبِ

تُهُ ؛ فٌَُْدَعى ٌد َوأُمَّ تُهُ ؛ فٌَُمَاُل لَُهْم : َهْل بَلََّػ َهذَا لَْوَمهُ ؟ فٌََمُولُوَن :  بَلَّْؽَت لَْوَمَن ؟ فٌََمُوُل : نَعَْم ، فٌَُمَاُل لَهُ : َمْن ٌَْشَهُد لََن ؟ فٌََمُوُل : ُمَحمَّ ٌد َوأُمَّ ُمَحمَّ
سَُل لَْد بَلَّؽُوا ، فَذَِلَن لَْولُهُ : ) َوَكذَِلَن َجعَْلنَ نَعَْم ؛ فٌَُمَاُل : َوَما ِعْلُمُكمْ  ةً َوَسًطا ( لَاَل : ٌَمُوُل : َعْدال ؟ فٌََمُولُوَن : َجاَءنَا نَبٌُِّنَا فَؤَْخبََرنَا أَنَّ الرُّ اكُْم أُمَّ

ٌُْكْم َشِهًٌدا ( ص ُسوُل َعلَ  (.8ٕٗٗححه األلبانً فً "السلسلة الصحٌحة" )ِلتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس َوٌَُكوَن الرَّ
 .ٕٓ/ٕ( تفسٌر ابن عاشور: ٘)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4232
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4232
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2158
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2158
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3629
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3629
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2840
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2840
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6879
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6879
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2158
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2158
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3629
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3629


ٖٕ7 
 

ٌُْكْم َشِهًٌدا{]البمرة:  ُسوُل َعلَ  .(ٔ)أي:" وٌشهد علٌكم الرسول أنه بلؽكم" [،ٖٗٔلوله تعالى:}َوٌَُكوَن الرَّ
 .(ٕ)لال ابن عثٌمٌن: أي: النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌشهد على أمته بؤنه بلػ الببلغ المبٌن"

أجمعٌن هذِه حمٌمة لرآنٌة لد  شاهداً على أمته وعلى الناس -صلى هللا علٌه و آله-للت: وكون النبً
وهكذا لال  )إِنَّا أَْرَسْلنَاَن َشاِهًدا(نّص علٌها المرآن فً سور عدٌدة وآٌاٍت كثٌرة، منها اآلٌة المبحوث عنها

ًرا َونَِذًٌرا{  [.9]الفتح: تعالى فً سورة الفتح:}إِنَّا أَْرَسْلنَاَن َشاِهًدا َوُمبَّشِ
ٌُْكْم َكَما أَْرَسْلنَا إِلَى فِْرَعْوَن ومنها لوله تعالى:}إِنَّا أَْرسَ  ٌُْكْم َرُسوالً َشاِهًدا َعلَ ْلنَا إِلَ

 [.ٙٔ]المزمل: )َرُسوال{
بل ٌصرح المرآن المجٌد بؤّن كّل امٍة من األمم جعل هللا علٌها شهٌداً منهم من نبًٍ أو رسول أو إمام، 

ٍة بِ  ٌَْؾ إَِذا ِجبْنَا ِمْن ُكّلِ أُمَّ  [.ٕٗ]النساء: َشِهٌٍد َوِجبْنَا بَِن َعلَى َهُإالَِء َشِهًٌدا{لال تعالى:}فََك
ِ َوَضلَّ  ٍة َشِهًٌدا فَمُْلنَا َهاتُوا بُْرَهانَُكْم فَعَِلُموا أَنَّ اْلَحكَّ ّلِِلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا  ولال تعالى:}َونََزْعنَا ِمْن ُكّلِ أُمَّ

 [.7ٙ]المصص: ٌَْفتَُروَن{
ٌَْن ولال تعالى:}َوٌَْوَم نَ ْلنَا َعلَ ٌِْهْم ِمْن أَنفُِسِهْم َوِجبْنَا بَِن َشِهًٌدا َعلَى َهُإالَء َونَزَّ ٍة َشِهًٌدا َعلَ ْبعَُث فًِ ُكّلِ أُمَّ

ٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً َوبُْشَرى ِلْلُمْسِلِمٌَن{ ًْ  [.9ٓ]النمل:  اْلِكتَاَب تِْبٌَانًا ِلُكّلِ َش
ٍة َشِهًٌدا ثُمَّ الَ ٌُْإذَُن ِللَِّذٌَن َكفَُروا َوالَ ُهْم ٌُْستَْعتَبُوَن{ولال تعالى:}َوٌَْوَم نَْبعَُث ِمْن كُ   [.8٘]النحل:  ّلِ أُمَّ

ٌْنَُهْم بِاْلَحّكِ َوُهْم الَ  ًَ بَ ولال تعالى:}َوُوِضَع اْلِكتَاُب َوِجًَء بِالنَّبٌٌَِِّن َوالشَُّهَداِء َولُِض
 [.7ٓ]الُزَمر: ٌُْظلَُموَن{

السابل: َمن المراد من األمة الوسط، هل هً األمة اإلسبلمٌة بكاملها، تشهد على الناس ولد ٌسؤل 
 وٌشهد بعضها على بعض؟

فنمول: أجمع أهل العلم بؤن األمة الوسط هم الموصوفون بالعدالة والخٌرٌة، وال شّن بؤّن الشاهد ٌجب 
اآلخرة، لال تعالى:}َوأَْشِهُدوا َذَوى َعْدٍل ِمْنُكْم  اْن ٌكون عادالً وإالّ ال ٌصح االستشهاد به فً الدنٌا فضبلً عن

}ِ فٌها العادل والظالم،  –بحكم الضرورة والبداهة  –[، والحال األمة اإلسبلمٌة ٖ:]الطبلق َوأَلٌُِموا الشََّهاَدةَ ّلِِلَّ
العمل وٌخالؾ والمإمن والمنافك، والبر والفاجر، فكٌؾ ٌستشهد هللا تعالى بهم جمٌعاً؟ هذا ما ال ٌرتضٌه 

الوجدان والذوق والمنطك السلٌم، والتحلٌل العلمً وٌخالؾ أٌضاً المرآن العظٌم، ٌمول تعالى مخاطباً المإمنٌن 
ٌَْن النَّاِس َوِلٌَْعلَمَ }ِمن هذِه األمة: ُ الَِّذٌَن آَمنُوا  إِْن ٌَْمَسْسُكْم لَْرٌح فَمَْد َمسَّ اْلمَْوَم لَْرٌح ِمثْلُهُ َوتِْلَن األٌَّْاُم نَُداِولَُها بَ ّللاَّ

ُ الَ ٌُِحبُّ الظَّاِلِمٌنَ  َِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداَء َوّللاَّ َِّخذَ ِمْنُكْم ُشهَداءَ }، فموله تعالى:[ٔٗٔ:آل عمران{]َوٌَت لفظة "منكم"  {َوٌَت
ًٌ واضح وهذا دلٌل لرآن {وٌتخذكم شهداء}هنا للتبعٌض، أي ٌتخذ بعضكم شهداء، فلو أّن األمة تشهد لمال: 

 على أّن الشهداء على األمة اإلسبلمٌة بعضها ال كلها. وهللا تعالى أهلم.
 (ٖ)لال الفخر الرازي: "دلّت اآلٌة على أن من ظهر كفره وفسمه نحو المشبّه، والخوارج، والروافض

، وال ٌختلؾ فً ذلن فإنه ال ٌُعتّد به فً اإلجماع، ألن هللا إنّما َجعل الشهداء َمن َوَصفهم بالعدالة والَخٌرٌّة
  .(ٗ)الحكم من فسك أو كفر بموله أو فعل، ومن كفر برد النص أو كفر بالتؤوٌل"

، فهذا فٌه نظر، إذ (ٔ)أما المول بؤن األمة الوسط الشهٌدة على الناس، هً األمة االسبلمٌة بؤجمعها
استماموا على الُهدى ، فهم  روي عن الضحان فً لوله : " لتكونوا ُشهداء على الناس " ، ٌعنً بذلن: الذٌن
 .(ٕ)الذٌن ٌكونون شهداء على الناس ٌوم المٌامة ، لتكذٌبهم ُرسَل هللا وكفرهم بآٌات هللا"

                                                           
 .9ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .ٓٔٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
ا (  ولالت طابفة" اّن الشهداء على هذه األمة إنّما هم األبمة االثنى عشر، كل واحٍد منهم ٌكون شهٌداً على أهل زمانه دون ؼٌرهم". وهذٖ)

مة باطل ال محال، ألن لوله تعالى)ِلتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس( المخاطب هم خٌار أمة دمحم ولد ذكرنا الخبر عن الضحان بؤن األالمول 
 الوسط ٌمصد بها المستمٌمون على اإلسبلم. وهللا تعالى أعلم. 

 .9ٗ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
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ْن ٌَْنمَِلبُ  ُسوَل ِممَّ َّبُِع الرَّ ٌَْها إاِل ِلنَْعلََم َمْن ٌَت  َعلَى لوله تعالى: }َوَما َجعَْلنَا اْلِمْبلَةَ الَّتًِ ُكْنَت َعلَ
ٌْهِ   .(ٖ)[، " أي وما أمرنان بالتوجه إِلى بٌت الممدس ثم صرفنان عنها إِلى الكعبة""ٖٗٔ{]البمرة:َعِمبَ

 لال الطبري: أي:"إنما شرعنا لن ٌا دمحم التوجه أوال إلى بٌت الممدس ، ثم صرفنان عنها إلى الكعبة"

(ٗ). 
ْن ٌَْنمَ  ُسوَل ِممَّ َّبُِع الرَّ ٌِْه{]البمرة:لوله تعالى: }إاِل ِلنَْعلََم َمْن ٌَت [، أي "إاِل لنختبر إٌِمان ِٖٗٔلُب َعلَى َعِمبَ

 .(٘)الناس فنعلم من ٌصّدق الرسول، ممن ٌشّكن فً الدٌن وٌرجع إِلى الكفر لضعؾ ٌمٌنه"
ن ٌنملب على  َّبعن وٌُطٌعن وٌستمبل معن حٌثما توجهَت ِممَّ لال الطبري: أي:" لٌظهر حاُل من ٌَت

ٌْه ، أي : ُمْرتَّداً   .(ٙ)عن  دٌنه" َعمبَ
لال البٌضاوي:أي:" إال لنمتحن به الناس ونعلم من ٌتبعن فً الصبلة إلٌها، ممن ٌرتد عن دٌنن إلفاً 

 .(7)لمبلة آبابه"
 وإن لٌل: كٌؾ ٌكون علمه تعالى ؼاٌة الجعل وهو لم ٌزل عالماً.  
، والمعنى لٌتعلك علمنا : "هذا وأشباهه باعتبار التعلك الحالً الذي هو مناط الجزاء-البٌضاوي-للت 

به موجوداً. ولٌل: لٌعلم رسوله والمإمنون لكنه أسنده إلى نفسه ألنهم خواصه، أو لتمٌز الثابت من المتزلزل 
ُ اْلَخبٌَِث ِمَن الطٌَِِّّب{، فوضع العلم موضع التمٌٌز المسبب عنه، وٌشهد له لراءة لٌعلم  كموله تعالى: }ِلٌَِمٌَز ّللاَّ

فعول، والعلم إما بمعنى المعرفة، أو معلك لما فً َمْن من معنى االستفهام، أو مفعوله الثانً على البناء للم
 .(8)ممن ٌنملب، أي لنعلم من ٌتبع الرسول متمٌزاً ممن ٌنملب"

ٌِْه{]البمرة: ْن ٌَْنمَِلُب َعلَى َعِمبَ ُسوَل ِممَّ َّبُِع الرَّ  :(9)ثة أوجه[، ثبلٖٗٔوفً لوله تعالى:}إاِل ِلنَْعلََم َمْن ٌَت
أحدها: أن المراد علم ظهور. أي علم بؤن الشًء حصل، فٌعلمه أنه حاصل؛ وأما العلم به لبل ولوعه 

 فهو علم بؤنه سٌحصل؛ وفرق بٌن العلم بالشًء أنه سٌحصل، والعلم بؤنه لد حصل.
حتى ٌُمتحن العبد، الثانً: أن المراد علم الجزاء؛ ألن علم هللا الكابن فً األزل ال ٌترتب علٌه الجزاء 

 وٌُنظر.
والثالث: ولٌل المعنى:" وما جعلنا المبلة التً كنت علٌها إال لعلمنا من ٌتبع الرسول ممن ٌنملب على 

 . (ٓٔ)عمبٌه"
والصواب الوجهان األوالن؛ وأحسنهما أن ٌكون المراد بالعلم هنا الذي ٌترتب علٌه الجزاء؛ ألنه  

 أعلم.. وهللا (ٔٔ)الواضح ولٌس فٌه تكلؾ
لال ابن عثٌمٌن:" وهذا ــــ وإن كان له وجه من حٌث اللفظ؛ وهو أن ٌعبر بالمضارع عن الماضً 
أحٌاناً ــــ لكنه ضعٌؾ هنا من حٌث المعنى؛ إذ ال حكمة من ذلن؛ ألنه ٌكون معنى اآلٌة: وما جعلنا هذا إال 

                                                                                                                                                                                             
رجل مجهول إنه سال ابن عمر فمال: "واألمة الوسط أمة محّمد)صلى هللا علٌه و آله( ، نمبلً عن ٗٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الدر المنثور: ٔ)

 ً  .جمٌعا
 .ٕ٘ٔ/ٖ(:ص 9ٕٙٔ( تفسٌر الطبري)ٕ)
 .9ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .7٘ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .9ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .7٘ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .ٔٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 7)
 .ٔٔٔ/ٔالبٌضاوي: ( تفسٌر 8)
 . ٓٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:9)
 .ٓٔٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 . ٓٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
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: إذاً ما الفابدة؟! ألنه ال ٌناسب أن هللا ما ألننا لد علمنا من ٌتبع الرسول ممن ٌنملب على عمبٌه؛ وحٌنبذ ٌمال
 .(ٔ)جعل هذه المبلة إال ألنه لد علم من ٌبمى على دٌنه، ومن ال ٌبمى"
 :(ٕ) ولد ذكر الرازي فً لوله تعالى:}إاِل ِلنَْعلََم{]وجوها عن المفسرٌن

ٌمول الملن: فتحنا البلدة الفبلنٌة أحدها: أن لوله: }إال لنعلم{ معناه إال لٌعلم حزبنا من النبٌٌن والمإمنٌن كما 
بمعنى: فتحها أولٌاإنا، ومنه ٌمال: فتح عمر السواد، ومنه لول علٌه الصبلة والسبلم فٌما ٌحكٌه عن ربه: 
"استمرضت عبدي فلم ٌمرضنً، وشتمنً ولم ٌكن ٌنبؽً له أن ٌشتمنً ٌمول وادهراه وأنا الدهر" وفً 

 ".الحدٌث: "من أهان لً ولٌا فمد أهاننً
وثانٌها: معناه لٌحصل المعدوم فٌصٌر موجودا، فموله: }إال لنعلم{ معناه: إال لنعلمه موجودا، فإن لٌل: فهذا 
ٌمتضً حدوث العلم، للنا: اختلفوا فً أن العلم بؤن الشًء سٌوجد هل هو علم بوجوده إذا وجد الخبلؾ فٌه 

 مشهور.
للوبهم من اإلخبلص والنفاق، فٌعلم المإمنون من ٌوالون وثالثها: إال لنمٌز هإالء من هإالء بانكشاؾ ما فً 

 منهم ومن ٌعادون، فسمً التمٌٌز علما، ألنه أحد فوابد العلم وثمراته.
ورابعها: }إال لنعلم{ معناه: إال لنرى، ومجاز هذا أن العرب تضع العلم مكان الرإٌة، والرإٌة مكان العلم 

 [ ورأٌت، وعلمت، وشهدت، ألفاظ متعالبة.9ٔ[ ]إبراهٌم: ٔ[ ]الفٌل: ٙكموله: }ألم تر كٌؾ{ ]الفجر: 
وخامسها: ما ذهب إلٌه الفراء: وهو أن حدوث العلم فً هذه اآلٌة راجع إلى المخاطبٌن، ومثاله أن جاهبل 
وعالبل اجتمعا، فٌمول الجاهل: الحطب ٌحرق النار، وٌمول العالل: بل النار تحرق الحطب، وسنجمع بٌنهما 

ٌحرق صاحبه معناه: لنعلم أٌنا الجاهل، فكذلن لوله: }إال لنعلم{ إال لتعلموا والؽرض من هذا  لنعلم أٌهما
( فؤضاؾ الكبلم ٕٗالجنس من الكبلم: االستمالة والرفك فً الخطاب، كموله: }وإنا أو إٌاكم لعلى هدى{ )سبؤ: 

 نعلم{.الموهم للشن إلى نفسه ترلٌما للخطاب ورفما بالمخاطب، فكذا لوله: }إال ل
 ؤنه ال ٌعلم، إذ العدل ٌوجب ذلن.وسادسها: نعاملكم معاملة المختبر الذي ك

وسابعها: أن العلم صلة زابدة، فموله؛ }إال لنعلم من ٌتبع الرسول ممن ٌنملب على عمبٌه{ معناه: إال لٌحصل 
علم هللا هذا منً أي ما اتباع المتبعٌن، وانمبلب المنملبٌن، ونظٌره لولن فً الشًء الذي تنفٌه عن نفسن: ما 

 كان هذا منً والمعنى: أنه لو كان لعلمه هللا.
ٌَْها{]البمرة:   :(ٖ)[، وجوهٖٗٔوفً لوله تعالى:}َوَما َجعَْلنَا اْلِمْبلَةَ الَّتًِ ُكْنَت َعلَ
كة إلى األول: أن ٌكون هذا الكبلم بٌانا للحكمة فً جعل المبلة، وذلن ألنه علٌه الصبلة والسبلم كان ٌصلً بم 

الكعبة ثم أمر بالصبلة إلى بٌت الممدس بعد الهجرة تؤلٌفا للٌهود، ثم حول إلى الكعبة فنمول: }َوَما َجعَْلنَا اْلِمْبلَةَ{ 
ٌَْها{ أوال: ٌعنً وما رددنان إلٌها إال امتحانا للناس وابتبلء.  الجهة: }الَّتًِ ُكْنَت َعلَ

ٌَْها{ لسانا للحكمة فً جعل بٌت الممدس لبلة، ٌعنً إن أصل أمرن  الثانً: ٌجوز أن ٌكون لوله: }الَّتًِ ُكْنتَ  َعلَ
أن تسمبل الكعبة وأن استمبالن بٌت الممدس كان أمرا عارضا لؽرض وإنما جعلنا المبلة الجهة التً كنت علٌها 

 لبل ولتن هذا، وهً بٌت الممدس، لنمتحن الناس وننظر من ٌتبع الرسول ومن ال ٌتبعه وٌنفر عنه.
ثالث: ولد ذكره أبو مسلم فمال: "لوال الرواٌات لم تدل اآلٌة على لبلة من لبل الرسول علٌه الصبلة والسبلم ال

[، ولد ٌمال: كان فً ٓٔٔعلٌها، ألنه لد ٌمال: كنت بمعنى صرت كموله تعالى: }كنتم خٌر أمة{ ]آل عمران: 
[، فبل ٌمتنع أن ٌراد بموله: }وما جعلنا 8٘ٔمعنى لم ٌزل كموله تعالى: }وكان هللا عزٌزا حكٌما{ ]النساء: 

 .(ٗ)المبلة التى كنت علٌها{ أي التً لم تزل علٌها وهً الكعبة إال كذا وكذا"

                                                           
 .ٓٔٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .9ٙ-9٘/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .9٘/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖ)
 .9ٓ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
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 :(ٔ)واختلفوا فً أن هذه المحنة حصلت بسبب تعٌٌن المبلة أو بسبب تحوٌلها
إلى الكعبة، فلما جاء أحدهما: أنها حصلت بسبب تعٌٌن المبلة، ألنه علٌه الصبلة والسبلم كان ٌصلً 

المدٌنة صلى إلى بٌت الممدس، فشك ذلن على العرب من حٌث إنه ترن لبلتهم، ثم إنه لما حوله مرة أخرى 
 إلى الكعبة شك ذلن على الٌهود من حٌث إنه ترن لبلتهم.

كان على ٌمٌن من أمره لما  الثانً: أن هذه المحنة إنما حصلت بسبب التحوٌل، فإنهم لالوا: إن دمحما ملسو هيلع هللا ىلص لو
تؽٌر رأٌه، روى المفال عن ابن جرٌح أنه لال: بلؽنً أنه رجع ناس ممن أسلم، ولالوا مرة ههنا ومرة ههنا، 
ولال السدي: لما توجه النبً علٌه الصبلة والسبلم نحو المسجد الحرام اختلؾ الناس فمال المنافمون: ما بالهم 

المسلمون: لسنا نعلم حال إخواننا الذٌن ماتوا وهم ٌصلون نحو بٌت الممدس،  كانوا على لبلة ثم تركوها، ولال
 ولال آخرون: اشتاق إلى بلد أبٌه ومولده، ولال المشركون: تحٌر فً دٌنه.

لال الرازي:" والمول األخٌر أولى، ألن الشبهة فً أمر النسخ أعظم من الشبهة الحاصلة بسبب تعٌٌن 
لى بالكبٌرة فمال: }وإن كانت لكبٌرة إال على الذٌن هدى هللا{ فكان حمله علٌه المبلة، ولد وصفها هللا تعا

 .(ٕ)أولى"
ٌِْه{، استعارة ومعناه: "من ٌكفر باهلل ورسوله، ووجه االستعارة أن  ْن ٌَْنمَِلُب َعلَى َعِمبَ ولوله تعالى}ِممَّ

ن والدالبل صاروا بمنزلة المدبر عما المنملب على عمبٌه لد ترن ما بٌن ٌدٌه وأدبر عنه، فلما تركوا اإلٌما
[، 8ٗ[ وكما لال: }كذب وتولى{ ]طه: ٖٕبٌن ٌدٌه فوصفوا بذلن كما لال تعالى: }ثم أدبر واستكبر{ ]المدثر: 

 .(ٖ)وكل ذلن تشبٌه"
ُ{]البمرة: ا التحوٌل لشالاً [، "أي وإِن كان هذٖٗٔلوله تعالى:}َوإِْن َكانَْت لََكبٌَِرةً إِال َعلَى الَِّذٌَن َهَدى ّللاَّ

 .(ٗ)وصعباً إاِلّ على الذٌن هداهم هللا"
 .(٘)لال ابن عباس:" ٌعنً: تحوٌلها على أهل الشن والرٌبة" 
، وروي عن أبً العالٌة، (ٙ)لال مجاهد:" ٌمول: ما أمروا به من التحول إلى الكعبة من بٌت الممدس"" 

 .(7)ولتادة، ومماتل بن حٌان نحو ذلن
ٌعنً لبلة بٌت الممدس، أي وإن كان اتباعها لكبٌرة، المعنى إنه كبٌر على ؼٌر لال الزجاج:"  

المخلصٌن، فؤما من أخلص فلٌست بكبٌرة علٌه، كما لال: }إال على الذٌن هدى هللا{ أي فلٌست بكبٌرة 
 .(8)علٌهم"

هذا األمر  لال ابن كثٌر:"أي : "هذه الفعلة ،وهو صرؾ التوجه عن بٌت الممدس إلى الكعبة، وإن كان
عظٌماً فً النفوس، إال على الذٌن هدى هللا للوبهم، وأٌمنُوا بتصدٌك الرُسول ، وأنَّ كلَّ ما جاء به فهو الحّك 
الذي ال مْرٌة فٌه ، وأن هللا ٌفعل ما ٌشاء وٌحكم ما ٌرٌد ، فله أن ٌكلّؾ عباده بما شاء، وٌنسخ ما ٌشاء ، وله 

 .(9)مٌع ذلن "الحكمة التامة والحجة البالؽة فً ج

                                                           
 .9ٓ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .9ٓ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .97/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٖ)
 .9ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٕٔ٘/ٔ(:صٖٗٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٕٔ٘/ٔ(:صٖٗٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٕٔ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:7)
 .ٕٕٓ/ٔ( معانً المرآن: 8)
 .7٘ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 9)
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إنهما لٌعذبان وما »فً صاحبًَ المبرٌن:  -ملسو هيلع هللا ىلص-الكبَر(: "ٌراد به الشًء الشاق العظٌم؛ ومنه لوله و)
 .(ٔ)، أي فً أمر شاق علٌهما"(ٔ)«ٌعذبان فً كبٌر

[، أي: ٘لثمٌلة شالة مستنكرة كموله: }كبرت كلمة تخرج من أفواههم{]الكهؾ:  أي: " لال الرازي:
[، ولال: }إن ذالكم كان عند هللا ٙٔعظمت الفرٌة بذلن، ولال هللا تعالى: }سبحانن هذا بهتان عظٌم{ ]النور:

 .(ٕ)["ٖ٘عظٌما{ ]األحزاب: 
 .(ٖ)ٌة"وشهد هللا تعالى فً هذه اآلٌة للمتبعٌن بالهدا لال ابن عطٌة:"

 :(ٗ)[، أربعة تؤوٌبلتٖٗٔوفً لوله تعالى:}َوإِن َكانَْت لََكبٌِرةً إالَّ َعلَى الَِّذٌَن َهَدى هللاُ{]البمرة:  
، (٘)وهذا لول ابن عباسأحدها : معناه وإن التولٌة عن بٌت الممدس إلى الكعبة والتحوٌل إلٌها لكبٌرةٌ ، 

 .(7)، ولتادة(ٙ)ومجاهد
لوله}كانت{، للتولٌة، ألنه لال: }ما والهم عن لبلتهم التى كانوا علٌها{ ثم لال عطفا على هذا: والتؤنٌث فً 

 }وإن كانت لكبٌرة{ أي وإن كانت التولٌة.
ٌتوجه إلٌها من بٌت الممدس لبل التحوٌل ،  -ملسو هيلع هللا ىلص -والثانً : إن الكبٌرة هً المبلة بعٌنها التً كان رسول هللا

 .(8)أبً العالٌة الرٌاحًوهذا لول 
ألنه ال بد له من مذكور سابك وما ذان إال المبلة فً لوله: }وما جعلنا المبلة التى كنت علٌها{ ]البمرة:   

ٖٔٗ.] 
 .(9)والثالث: أن الكبٌرة هً الصبلة ، التً كانوا َصلَّْوَها إلى المبلة األولى ، وهذا لول عبد الرحمن بن زٌد 

األول، " ألن الموم إنما كبُر علٌهم تحوٌل النبً ملسو هيلع هللا ىلص َوْجهه عن المبلة األولى إلى والراجح هو المول   
 .(ٓٔ)األخرى، ال عٌن المبلة، وال الصبلة. ألن المبلة األولى والصبلة ، لد كانت وهى ؼٌر كبٌرة علٌهم"

علٌهم، ألن ذلن ٌمتضً ترن  لال الرازي: "إن للنا االمتحان ولع بنفس المبلة، للنا: إن تركها ثمٌل
األلؾ والعادة، واإلعراض عن طرٌمة اآلباء واألسبلؾ وإن للنا: االمتحان ولع بتحرٌؾ المبلة للنا: إنها لثمٌلة 
من حٌث أن اإلنسان ال ٌمكنه أن ٌعرؾ أن ذلن حك إال بعد أن عرؾ مسؤلة النسخ وتخلص عما فٌها من 

من هداه هللا تعالى حتى عرؾ أنه ال ٌستنكر نمل المبلة من جهة إلى السإاالت، وذلن أمر ثمٌل صعب إال على 
جهة كما ال ٌستنكر نملة إٌاهم من حال إلى حال فً الصحة والسمم والؽنى والفمر، فمن اهتدى لهذا النظر 

 .(ٔٔ)ازداد بصره، ومن سفه واتبع الهوى وظواهر األمور ثملت علٌه هذه المسؤلة"
ُ{]البمرة: وذكر أهل التفسٌر فً لوله  [، وجهان من المعنى:ٖٗٔتعالى:}َهَدى ّللاَّ

 .(ٕٔ)أي: الذٌن ثبت هللا.لاله ابن عباسأحدهما: 
 .(ٔ)الثانً: أن المراد: عصم هللا. لاله لتادة

                                                           
: الدلٌل على ٖٗ، كتاب الطهارة، باب 7ٕ7، وأخرجه مسلم ص8ٕٔ، كتاب الوضوء، باب   ، حدٌث رلم ٕٓأخرجه البخاري ص (ٔ)

 .9ٕٕ[ ٔٔٔ]77ٙنجاسة البول ووجوب االستبراء منه، حدٌث رلم 
 .9ٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 . 9ٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .ٕٕٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .9ٓ/ٗ، ومفاتٌح الؽٌب: ٕٔٓ/ٔوالعٌون:  ( انظر: النكتٗ)
 .ٗٙٔ/ٖ(:صٕٕٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٗٙٔ/ٖ(:صٕٕٕٔ(، و)ٕٕٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٗٙٔ/ٖ(:صٖٕٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .ٗٙٔ/ٖ(:صٕٕٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٖ(:صٕٕٙٔ(، و)ٕٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)9)
 .٘ٙٔ/ٖالطبري:( تفسٌر ٓٔ)
 . 9ٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٔٔ)
 .ٕٔ٘/ٔ(:صٖ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٔ)
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والمراد بالهداٌة هنا: هداٌة العلم، وهداٌة التوفٌك؛ أما كونها هداٌة العلم فؤلن الذٌن لال ابن عثٌمٌن:"  
[ أي العلماء به، 8ٕهم العلماء، كما لال هللا تعالى: }إنما ٌخشى هللا من عباده العلماء{ ]فاطر: ٌخشون هللا 

وبؤسمابه، وصفاته، وبؤحكامه؛ هذه هً هداٌة العلم؛ ألنهم إذا علموا خشوا هللا سبحانه وتعالى، ولم ٌكرهوا 
مهمة: إذا وفك العبد لبلنمٌاد هلل سبحانه وهً ال -شرٌعته، ولم ٌكبر ذلن علٌهم، ولم ٌشك؛ كذلن هداٌة التوفٌك 

ا َمْن أَْعَطى َواتَّمَى) َوَصدََّق  (٘وتعالى سهل علٌه دٌنه، وصار أٌسر علٌه من كل شًء، كما لال تعالى: }}فَؤَمَّ
ُرهُ ِلْلٌُْسَرى{ ]اللٌل :  (ٙبِاْلُحْسنَى)  .(ٕ)["7-٘}فََسنٌَُّسِ

ُ ِلٌُِضٌَع إٌَِمانَُكْم{]البمرة:  ٌترن إٌمانكم سًدى بدون [، أي "ما كان هللا ٖٗٔلوله تعالى:}َوَما َكاَن ّللاَّ
 . (ٖ)مجازاة علٌه"

لال ابن عباس :"ٌمول : َصبلتكم التً صلٌتموها من لبل أن تكون المبلة. فكان المإمنون لد أشفموا 
 .(ٗ)"على َمن صلى منهم أن ال تُمبَل صبلتهم"

 .(٘)لال مماتل:" ٌعنً إٌمان صبلتكم نحو بٌت الممدس ٌمول لمد تمبلت منهم"
 .(ٙ)أي ما صحَّ وال استمام أن ٌضٌع هللا صبلتكم إِلى بٌت الممدس بل ٌثٌبكم علٌها" لال الصابونً:"

ً الشتمالها على نٌة ولول  لال الماوردي:"  ٌعنً صبلتكم إلى بٌت الممدس ، فسمى الصبلة إٌمانا
 .(7)وعمل"

أي من كان صلى إلى بٌت الممدس لبل أن تحول المبلة إلى البٌت الحرام بمكة فصبلته  لال الزجاج:" 
 .(8)ؼٌر ضابعة وثوابه لابم"

لال الفخر الرازي:" أي ال ٌضٌع ثواب إٌمانكم ألن اإلٌمان لد انمضى وفنى وما كان كذلن استحال 
بعد انمضابه فصح حفظه وإضاعته وهو كموله تعالى: }أنى ال  حفظه وإضاعته إال أن استحماق الثواب لابم

 .(9)["9٘ٔأضٌع عمل عامل منكم{ ]آل عمران: 
: ترُن إثابة أْصحابه وعاملٌه علٌه ، فٌذهب  -لو أضاعه  -: )وإضاعته إٌاه( جل ثناإه لال الطبري

ما ال ٌعتاض منه عوًضا فً ضٌاًعا ، وٌصٌر باطبل كهٌبة " إضاعة الرجل ماله " ، وذلن إهبلكه إٌاه فٌ
عاجل وال آجل، فؤخبر هللا جل ثناإه أنه لم ٌكن ٌُبطل َعمل عامٍل عمل له عمبل وهو له طاعة ، فبل ٌُثٌبه علٌه 

 .(ٓٔ)، وإن نُسخ ذلن الفرُض بعد عمل العامل إٌاه على ما كلفه من عمله"
، (ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)، والبراء(ٔٔ)وعنى بـ)اإلٌمان(، فً هذا الموضع:)الصبلةَ(. لاله: ابن عباس 

 .(ٔ)، وسعٌد بن مسٌب(7ٔ)، وابن زٌد(ٙٔ)، وداود بن أبً عاصم(٘ٔ)والربٌع
                                                                                                                                                                                             

 .ٕٔ٘/ٔ(:صٖ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔ)
 .9ٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٓ٘/ٕ(  تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .9ٙٔ/ٖ(:ص7ٕٕٕ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٙٗٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٘)
 .9ٓ/ٔالتفاسٌر:( صفوة ٙ)
 .ٕٔٓ/ٔ( النكت والعٌون:7)
 .ٕٕٔ/ٔ( معانً المرآن: 8)
 .ٓٓٔ-99/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: 9)
 .7ٓٔ-9ٙٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .9ٙٔ/ٖ(:ص7ٕٕٕ، و)7ٙٔ/ٖ(:ص9ٕٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .7ٓٔٙ8ٙٔ/ٖ(:صٕٕٕٕ(، و)ٕٕٕٔ(، و)ٕٕٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .8ٙٔ/ٖ(:صٖٕٕٕ)( انظر: تفسٌر الطبرئٖ)
 .8ٙٔ/ٖ(:صٕٕٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .8ٙٔ/ٖ(:صٕٕٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .9ٙٔ-8ٙٔ/ٖ(:صٕٕٕٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .9ٙٔ/ٖ(:ص8ٕٕٕ( انظر: تفسٌر الطبري)7ٔ)
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 :(ٕ)وفً سبب تسمٌة الصبلة باإلٌمان، وجهان 
أن الصبلة سمٌت إٌمانا، لما كانت صادرة عن اإلٌمان والتصدٌك فً ولت بٌت الممدس وفً ولت أحدهما: 

ٌمان لطبا علٌه تدور األعمال وكان ثابتا فً حال التوجه هنا وهنا ذكره، إذ هو األصل التحوٌل، ولما كان اإل
الذي به ٌرجع فً الصبلة وؼٌرها إلى األمر والنهً، ولببل تندرج فً اسم الصبلة صبلة المنافمٌن إلى بٌت 

 الممدس فذكر المعنى الذي هو مبلن األمر.
 اإلٌمان. والثانً: أنها سمٌت إٌمانا، إذ هً من شعب

صبلتهم إلى بٌت الممدس؛ وهذا عام للذٌن ماتوا لبل تحوٌل المبلة،  )إٌَِمانَُكْم(،لال ابن عثٌمٌن:"والمراد بـ
، أو «ال ٌنبؽً»فً المرآن فهً األمر الممتنع ؼاٌة االمتناع؛ مثل: « ما كان هللا...»، ومن بموا حتى حولت

[ ، ٓٗتعالى: }ال الشمس ٌنبؽً لها أن تدرن الممر{ ]ٌس: فالمراد أنه ممتنع مستحٌل، كموله « ما ٌنبؽً»
: "إن هللا ال ٌنام -ملسو هيلع هللا ىلص-[ أي ممتنع مستحٌل؛ ولوله 9ٕولوله تعالى: }وما ٌنبؽً للرحمن أن ٌتخذ ولداً{ ]مرٌم: 

 .(ٖ)، المعنى: أنه مستحٌل"(ٔ)وال ٌنبؽً له أن ٌنام"
شن إنما تولد من تجوٌز البداء على هللا تعالى فكٌؾ ٌلٌك ذلن لال الرازي: "فإن لٌل: إذا كان ال  

 بالصحابة؟ للنا: الجواب من وجوه:
 أحدها: أن ذلن الشن ولع لمنافك فذكر هللا تعالى ذلن لٌذكره المسلمون جوابا لسإال ذلن المنافك.

مات أدرن ذلن، فذكر هللا تعالى وثانٌها: لعلهم اعتمدوا أن الصبلة إلى الكعبة أفضل فمالوا: لٌت إخواننا ممن 
 هذا الكبلم جوابا عن ذلن.

 .(ٗ)وثالثها: لعله تعالى ذكر هذا الكبلم لٌكون دفعا لذلن السإال لو خطر ببالهم"
ُ ِلٌُِضٌَع إٌَِمانَُكْم{]البمرة:  :(٘)[، على لولٌنٖٗٔولد اختلفوا فً الخطاب الموجه فً لوله: }َوَما َكاَن ّللاَّ

 ن الخطاب مع المإمنٌن.المول األول: أ
 :(ٙ)ولد ذكر المفال على هذا المول، أربعة أوجه 

 الوجه األول: أن هللا خاطب به المإمنٌن الذٌن كانوا موجودٌن حٌنبذ، وذلن جواب عما سؤلوه من لبل.
{ أي الثانً: أنهم سؤلوا عمن مات لبل نسخ المبلة فؤجابهم هللا تعالى بموله: }وما كان هللا لٌضٌع إٌمانكم

 وإذا كان إٌمانكم الماضً لبل النسخ ال ٌضٌعه هللا فكذلن إٌمان من مات لبل النسخ.
الثالث: ٌجوز أن ٌكون األحٌاء لد توهموا أن ذلن لما نسخ بطل، وكان ما ٌإتى به بعد النسخ من الصبلة 

ل فسؤلوا عن إخوانهم إلى الكعبة كفارة لما سلؾ واستؽنوا عن السإال عن أمر أنفسهم لهذا الضرب من التؤوٌ
الذٌن ماتوا ولم ٌؤتوا بما ٌكفر ما سلؾ فمٌل: }وما كان هللا لٌضٌع إٌمانكم{ والمراد أهل ملتكم كموله للٌهود 

 [.ٓ٘[، }وإذ فرلنا بكم البحر{ ]البمرة: 7ٕالحاضرٌن فً زمان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : }وإذ لتلتم نفسا{ ]البمرة: 
السإال والعا عن األحٌاء واألموات معا، فإنهم اشفموا على ما كان من صبلتهم الرابع: ٌجوز أن ٌكون 

أن ٌبطل ثوابهم، وكان اإلشفاق والعا فً الفرٌمٌن فمٌل: إٌمانكم لؤلحٌاء واألموات، إذ من شؤن العرب إذا 
 .(7)مأخبروا عن حاضر وؼابب أن ٌؽلبوا الخطاب فٌمولوا: كنت أنت وفبلن الؽابب فعلتما. وهللا أعل

المول الثانً: أنه ٌحتمل أن ٌكون ذلن خطابا ألهل الكتاب، والمراد باإلٌمان صبلتهم وطاعتهم لبل 
 .(ٔ)البعثة ثم نسخ، وإنما اختار أبو مسلم هذا المول لببل ٌلزمه ولوع النسخ فً شرعنا. لاله أبو مسلم

                                                                                                                                                                                             
 .7ٙٔ/ٖ(:ص9ٕٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٕٕٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٕ)

 .79ٔ[ 9ٖٕ] ٘ٗٗ: فً لوله علٌه السبلم: "إن هللا ال ٌنام"...، حدٌث رلم 79، كتاب اإلٌمان، باب 7ٓ9أخرجه مسلم ص (ٔ)
 .ٓ٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .99-98/ٗ( تفسٌر اإلمام الرازي: ٗ)
 .99-98/ٗ( تفسٌر اإلمام الرازي: ٘)
 .9ٖ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
 .9ٖ/ٗ ( انظر: مفاتٌح الؽٌب:7)
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ضر ٌؽلب، كما تمول لال ابن عطٌة:" وخاطب الحاضرٌن والمراد من حضر ومن مات، ألن الحا 
 .(ٕ)العرب: ألم نمتلكم فً موطن كذا؟، ومن خوطب لم ٌمتل ولكنه ؼلب لحضوره"

 .(ٖ)ولرأ الضحان: }ِلٌَُضٌَّع{، بفتح )الضاد( وشد )الٌاء( 
َ بِالنَّاِس لََرُءوٌؾ َرِحٌٌم{]البمرة:   مة [، "أي إن ّللّا رءوؾ بعباده ، ألنه ذو الرحٖٗٔلوله تعالى:}إِنَّ ّللاَّ

 .(ٗ)الواسعة"
 .(٘)لال مماتل:"} لََرُءوٌؾ{: ٌعنً ٌرق لهم، } َرِحٌٌم{: حٌن لبلها منهم لبل تحوٌل المبلة"

 .(ٙ)لال الزجاج:" ومعنى الرأفة كمعنى الرحمة"  
 .(7)والرأفة أشد الرحمة" لال البؽوي:"  
 .(8)والرأفة أعلى منازل الرحمة" لال ابن عطٌة:"  
}إحٌم{،ال ٌضٌع أجورهم ، والرأفة: أشد من الرحمة، وجمع بٌنهما كما فً الرحمن لال النسفً:"  

 .(9)الرحٌم"
لال أبو السعود:" تحمٌٌك وتمرٌٌر للُحكم وتعلٌٌل له فإن اتصافَه عز وجل بهما ٌمتضً ال محالة أن ال   

 .(ٓٔ)ٌُضٌَع أجوَرهم وال ٌَدَع ما فٌه صبلحهم"
أي أنه تعالى عظٌم الرحمة بعباده ال ٌضٌع أعمالهم الصالحة التً لال الصابونً:" تعلٌل للحكم   

 .(ٔٔ)فعلوها"
ة    لال الطبري: "أي: "أن هللا بجمٌع عباده ذُو رأفة، و)الرأفة(، أعلى َمعانً الرحمة ، وهً َعامَّ

ٌا واآلخرة ، لجمٌع الخلك فً الدنٌا ، ولبعضهم فً اآلخرة، وأما )الرحٌم(: فإنه ذو الرحمة للمإمنٌن فً الدن
  .(ٕٔ)على ما لد بٌنا فٌما مضى لبل"

  :(ٖٔ)[، على وجهٌنٖٗٔواختلفت المراءة فً لوله تعالى:} لََرُءوٌؾ َرِحٌٌم{]البمرة:  
أحدهما: }لرءوؾ رحٌم{ مهموزا ؼٌر مشبع على وزن: رعؾ. لرأ بها عمرو وحمزة والكسابً وأبو بكر عن 

 عاصم.
مشبعا على وزن رعوؾ، لرأ بها ابن كثٌر ونافع وحفص عن عاصم، وكذلن والثانً: }رإؾ{ مثمبل مهموزا 

 ابن عامر.
لال وكلتاهما لراءتان سبعٌتان، ، (ٗٔ)وفٌه أربع لؽات: )ربؾ( أٌضا كحزر، و)رأؾ( على وزن فعل  

 : (٘ٔ)الولٌد بن عمبة
                                                                                                                                                                                             

 .9ٖ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .ٕٕٔ-ٕٕٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٕٕٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٖ)
 .8/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .ٙٗٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٘)
 .ٕٕٔ/ٔ( معانً المرآن: ٙ)
 .ٔٙ/!ٔ( تفسٌر البؽوي: 7)
 .ٕٕٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 8)
 .9ٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً:9)
 .7ٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٓٔ)
 .9ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔٔ)
 .7ٔٔ-7ٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٖٕٓ-9ٕٕ/ٕ، والحجة: 7ٔٔ( انظر: السبعة فً المراءات: ٖٔ)
 .ٓٓٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٗٔ)
وكؤن هذا البٌت من شعر الولٌد  ، فً األول) ٌماتل(، والثانً)ٌمابل( ، 7ٕٗ/  ٔ، وتفسٌر أبً حٌان: ٘ٗٔ/ ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٘ٔ)

/  ٘، وتارٌخ الطبري  ٓٗٔعمبة ، الذي كتب به إلى معاوٌة ٌحض معاوٌة على لتال علً رضً هللا عنهما . وهً فً أنساب األشراؾ : 
 فٌه :، واللسان )حلم( وؼٌرها ، ولٌس فٌها هذا البٌت ، وكؤنه لبل البٌت الذي ٌمول  ٖٓ، وحماسة البحتري :  7ٖٕ - ٖٕٙ
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ُإُؾ             -َوال تَُكْنه  -َوشرُّ الطاِلبٌَِن  ه ، الرَّ ِحٌمبمَاتِِل َعّمِ  الرَّ
ولال العلماء: إن الرأفة أشد الرحمة؛ فهً رحمة خاصة؛ و)َرِحٌٌم( أي متصؾ بالرحمة؛ ولالوا: إنه   

من أجل مراعاة الفواصل؛ ولال تعالى: )َرِحٌٌم(، ألن  -مع أن )الرإوؾ( أبلػ  -لدمت )لََرُءوٌؾ( على )َرِحٌٌم( 
 .(ٔ)أي برحمته الخلك -هذا ٌتعلك بفعله 

: "الفرق بٌن الرأفة والرحمة: أن الرأفة مبالؽة فً رحمة خاصة وهً دفع -رحمه هللا-ال لال المف  
( أي ال ترأفوا بهما فترفعوا الجلد ٕالمكروه وإزالة الضرر كموله: }وال تؤخذكم بهما رأفة فى دٌن هللا{ )النور: 

ال واإلنعام، ولد سمى هللا تعالى عنهما، وأما الرحمة فإنها اسم جامع ٌدخل فٌه ذلن المعنى وٌدخل فٌه اإلفض
( ألنه إفضال من هللا 7٘المطر رحمة فمال: }وهو الذى ٌرسل الرٌاح * بشرا بٌن * ٌدى رحمته{ )األعراؾ: 

وإنعام، فذكر هللا تعالى الرأفة أوال بمعنى أنه ال ٌضٌع أعمالهم وٌخفؾ المحن عنهم، ثم ذكر الرحمة لتكون 
لن النوع بل هو رحٌم من حٌث أنه دافع للمضار التً هً الرأفة وجالب أعم وأشمل، وال تختص رحمته بذ

 .(ٕ)للمنافع معا"
 :(ٖ)ولد ذكروا فً وجه تعلك هذٌن االسمٌن)الرءوؾ الرحٌم( بما لبلهما وجوها  

[ والرإؾ ٘ٙأحدها: أنه تعالى لما أخبر أنه ال ٌضٌع إٌمانهم لال: }إن هللا بالناس لرءوؾ رحٌم{ ]الحج: 
 الرحٌم كٌؾ ٌتصور منه هذه اإلضاعة.

 وثانٌها: أنه لرإؾ رحٌم فلذلن ٌنملكم من شرع إلى شرع آخر وهو أصلح لكم وأنفع فً الدٌن والدنٌا.
 وثالثها: لال: }وإن كانت لكبٌرة إال على الذٌن هدى هللا{ فكؤنه تعالى لال: وإنما هداهم هللا وألنه رإؾ رحٌم.

 الفوابد:
ة: فضٌلة هذه األمة حٌث هداها هللا إلى استمبال بٌته الذي هو أول بٌت وضع للناس؛ وروى من فوابد اآلٌ -ٔ

اإلمام أحمد فً مسنده أن مما ٌحسدنا علٌه الٌهود المبلة التً هدانا هللا لها وضلوا عنها؛ فهم ٌحسدوننا على 
م أن استمبال المبلة مما حسدونا ؛ المه(ٕ)هذه الخصلة؛ وكذلن على ٌوم الجمعة، وعلى لولنا خلؾ اإلمام: آمٌن

علٌه؛ ألن الكعبة أول بٌت وضع للناس، وأعظم بٌت فً األرض؛ وال ٌوجد بٌت لصده ركن من أركان 
اإلسبلم للحج إال الكعبة؛ ولذلن حسدنا الٌهود علٌها، وأثاروا ضجة عظٌمة على التولً عن لبلتهم إلى الكعبة، 

 -والعٌاذ باهلل  -دثوا أمراً عظٌماً حتى إن بعض المسلمٌن ارتد وصاروا مع من ٌناصرهم من المشركٌن؛ أح
 عن اإلسبلم لما سمع من زخرؾ المول من هإالء الٌهود، وؼٌرهم.

 ومن فوابد اآلٌة: فضل هذه األمة على جمٌع األمم؛ لموله تعالى: }وسطاً{. -ٕ
الناس{؛ والشهٌد لوله ممبول؛ والمراد بـ ومنها: عدالة هذه األمة؛ لموله تعالى: }لتكونوا شهداء على  -ٖ
من استمام على دٌن هللا؛ « العدل»هنا أمة اإلجابة؛ ومن هنا نعرؾ حذق أهل الفمه، حٌث لالوا: إن « األمة»

ٌعنً: هذه األمة أمة وسط إذا كانت على دٌن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فتكون شهٌداً، وتمبل شهادتها إذا استمامت على دٌن 
 أن العدل من استمام على دٌن هللا.«: العدل»، وكانت أمة حمٌمٌة؛ فعلٌة ٌإخذ من هذا حّد هللا

                                                                                                                                                                                             
ٌِْهْم        فخٌُر الطَّالبً التَِّرةِ الؽَشُومُ   ٌْبلُت! أَْلِحْمَها َعلَ  لََن اْلَو

ولوله : " ال تكنه " ، دعاء له ، واستنكار أن ٌكون كهذا الطالب الثابر الذي ٌطالب بدم عمه ، وهو رإوؾ رحٌم بعدوه ولاتل عمه ، وهو 
 شر طالب ثؤر .

 .ٓ٘/ٕعثٌمٌن: ( انظر: تفسٌر ابن ٔ)
 .ٓٓٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .9٘/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٖ)

؛ وفٌه علً بن عاصم شٌخ اإلمام أحمد؛ لال ٌعموب بن شٌبة: "كان من أهل الدٌن، ٖٕٗ٘٘، حدٌث رلم 8ٙ9ٔأخرجه أحمد ص (ٕ)
(؛ ولال ٖ٘ٔ/ٖى ذلن" )مٌزان االعتدال والصبلح، والخٌر البارع، وكان شدٌد التولً، أنكر علٌه كثرة الؽلط، والخطؤ مع تمادٌه عل

(؛ ولال أحمد: "هو وهللا عندي ٖٗٗ/ٖاأللبانً: "ولذلن ضعفه جمهور أبمة الحدٌث، وكذبه ابن معٌن وؼٌره"، )سلسلة األحادٌث الضعٌفة 
 (.ٕٖٙ/ٙثمة، وأنا أحدث عنه" )الكامل فً ضعفاء الرجال 
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من فوابد اآلٌة: أن هذه األمة تشهد على األمم ٌوم المٌامة؛ لموله تعالى: }لتكونوا شهداء على الناس{؛  -ٗ
فٌمولون: نعم؛ ثم تسؤل األمم:  والشهادة تكون فً الدنٌا، واآلخرة؛ فإذا حشر الناس، وسبل الرسل: هل بلؽتم؟

هل بُلِّؽتم؟ فٌمولون: ما جاءنا من بشٌر، وال نذٌر؛ ما جاءنا من أحد؛ فٌمال للرسول: من ٌشهد لن؟ فٌمول: 
 ؛ ٌُستشهدون ٌوم المٌامة، وٌَشهدون؛ فٌكونون شهداء على الناس.«دمحم، وأمته»

صلوات هللا  -من خبره أصدق من المعاٌنة فإذا لال لابل: كٌؾ تشهد وهً لم تر؟ نمول: لكنها سمعت ع
 وسبلمه علٌه.

شهٌداً علٌنا بالعدالة؛ ولٌل: شهٌداً علٌنا بؤنه  -ٌكون شهٌداً علٌنا ٌوم المٌامة  -ملسو هيلع هللا ىلص-من فوابد اآلٌة: أن نبٌنا  -٘
مجمع حصل له مع الصحابة: "أال هل أنه لال ٌوم عرفة فً أعظم  -ملسو هيلع هللا ىلص-بلػ الببلغ المبٌن؛ ولد ثبت عنه 

بلؽت؟ لالوا: نعم؛ لال: اللهم اشهد؛ أال هل بلؽت؟ لالوا: نعم؛ لال: اللهم اشهد؛ أال هل بلؽت؟ لالوا: نعم؛ لال: 
، فترن أمته على -ملسو هيلع هللا ىلص-؛ فؤشهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص ربه على إلرار أمته بالببلغ؛ نعم؛ لمد بلػ الببلغ المبٌن  (ٔ)اللهم اشهد"

المحجة البٌضاء؛ وما مات حتى أكمل هللا به الدٌن؛ وما بمً شًء ٌحتاج الناس إلٌه فً دٌنهم صؽٌراً كان، أو 
رة فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص شهٌد على هذه األمة؛ لال هللا تعالى فً سو -والحمد هلل  -بٌاناً واضحاً  -ملسو هيلع هللا ىلص-كبٌراً إال بٌنه 

[ ، ٌعنً: كٌؾ تكون ٔٗالنساء: }فكٌؾ إذا جبنا من كل أمة بشهٌد وجبنا بن على هإالء شهٌداً{ ]النساء: 
الحال فً ذلن الٌوم عظٌم؛ ولهذا لما لرأ ابن مسعود على النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ووصل إلى هذه اآلٌة لال له النبً صلى 

؛ ألن األمر العظٌم؛ فالنبً صلى هللا (ٕ)تذرفان" -ملسو هيلع هللا ىلص-ا عٌناه ٌعنً: لؾ؛ لال: "فإذ« حسبن»هللا علٌه وسلم: 
علٌه وسلم شهٌد علٌنا؛ ٌشهد بؤننا بُلِّؽنا، وألٌمت علٌنا الحجة، وما بمً لنا عذر بؤّي وجه من الوجوه؛ ولهذا ال 

شالك الرسول من بعد ما تبٌن عذر ألحد بعد أن ٌتبٌن له الهدى أن ٌشاق هللا ورسوله، كما لال تعالى: }ومن ٌ
 [ .٘ٔٔله الهدى وٌتبع ؼٌر سبٌل المإمنٌن نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصٌراً{ ]النساء: 

 ومن فوابد اآلٌة: إثبات رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص؛ لموله تعالى: }وٌكون الرسول علٌكم شهٌداً{. -ٙ
لعهد، وهو ٌخاطب هذه األمة؛ فالرسول المعهود فٌها واحد؛ هنا ل« أل»ومنها: أنه ال رسول بعده؛ ألن  -7

 وهو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص؛ وٌلزم من ذلن أن ال ٌكون بعده رسول.
ومنها: أن هللا سبحانه وتعالى لد ٌمتحن العباد باألحكام الشرعٌة إٌجاباً، أو تحرٌماً، أو نسخاً؛ لموله تعالى:  -8

ها إال لنعلم من ٌتبع الرسول ممن ٌنملب على عمبٌه{؛ فلٌنتبه اإلنسان لهذا؛ فإن }ما جعلنا المبلة التً كنت علٌ
هللا لد ٌبتلٌه بالمال بؤن ٌعطٌه ماالً لٌبلوه أٌموم بواجبه، أم ال؛ وهذه محنة؛ ألن ؼالب من ابتلً بالمال طؽى 

ٌه، وتصرٌفه؛ ولد من وجه، وشح من وجه آخر؛ ثم اعتدى فً تمول المال؛ فَضلَّ فً تموله، والتصرؾ ف
ٌبتلٌه بالعلم؛ فٌرزله علماً لٌبلوه أٌعمل به، أم ال؛ ثم هل ٌعلمه الناس، أم ال؛ ثم هل ٌدعو به إلى سبٌل هللا، أم 

 ال؛ فلٌحذر من آتاه هللا علماً أن ٌخل بواحد من هذه األمور.
 صابب.وكذلن لد ٌمتحن العباد باألحكام الكونٌة ؛ ومنها ما ٌجري على العبد من الم

ومن امتحانه بهما أن هللا حرم الصٌد على المحِرم، ثم أرسله على الصحابة وهم محِرمون حتى تناله أٌدٌهم، 
 ورماحهم.

ومن فوابد اآلٌة: وجوب اتباع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ لموله تعالى: }لنعلم من ٌتبع الرسول  فاهلل امتحن العباد لٌعلم  -9
ابة رضً هللا عنهم اتبعوا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً ذلن أشد االتباع: جاءهم رجل وهم هل ٌتبعون الرسول؛ والصح

إن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لد أُنزل علٌه اللٌلة المرآن، ولد أُمر أن ٌستمبل الكعبة »ٌصلون الفجر فً لباء وهم ركوع، فمال: 

                                                           
 88ٓ، وأخرجه مسلم ص7ٓ78النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "ال ترجعوا بعدي كفاراً"...، حدٌث رلم  : لول8، كتاب الفتن، باب 9ٓ٘أخرجه البخاري ص (ٔ)
 .8ٕٔٔ[ 7ٗٔ] 9ٕ٘ٓ: حجة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، حدٌث رلم 9ٔ، كتاب الحج، باب 88ٔ –
، كتاب صبلة 8ٖٓم ص: لول الممرئ للمارئ "حسبن"؛ وأخرجه مسلٖٖ، كتاب فضابل المرآن، باب 7ٖٗأخرجه البخاري ص (ٕ)

 ؛ واللفظ للبخاري.8ٓٓ[ 7ٕٗ] 8ٙ7ٔ: فضل استماع المرآن...، حدٌث رلم ٓٗالمسافرٌن، باب 



ٖٖ7 
 

؛ هذا هو االتباع العظٌم؛ وكذلن فعل بنو (ٖ)«كعبةفاستمبلوها وكانت وجوههم إلى الشؤم؛ فاستداروا إلى ال
 ؛ إذاً فاتباع الرسول واجب؛ وإال لما احتٌج إلى محنة الناس علٌه.(ٗ)سلمة فً مسجد المبلتٌن

ومن فوابد اآلٌة: إثبات علم هللا؛ لموله تعالى: }لنعلم{؛ وعلم هللا سبحانه وتعالى محٌط بكل شًء، كما لال  -ٓٔ
 [ .ٕٔأن هللا على كل شًء لدٌر وأن هللا لد أحاط بكل شًء علماً{ ]الطبلق: تعالى: }لتعلموا 

ومنها: أن الردة عن اإلسبلم انمبلب؛ لموله تعالى: }ممن ٌنملب على عمبٌه{؛ فإن بعض الذٌن أسلموا  -ٔٔ
لبلة؛ والٌوم له إن دمحماً لٌس على ٌمٌن من أمره: باألمس له »ارتدوا حٌنما تحولت المبلة إلى الكعبة؛ ولالوا: 

؛ وما علموا أن ذلن مما ٌإٌد رسالته؛ ألن اإلنسان الكذاب ٌحرص على أن ال ٌتراجع؛ ألن التراجع «لبلة
 وصمة فٌه؛ لكن اإلنسان الصدوق ال ٌهتم أن ٌمول ما أوحً إلٌه، سواء وافك ما كان علٌه أوالً، أو خالؾ.

وأن الرجعٌة حمٌمة إنما تكون بمخالفة اإلسبلم؛ لموله تعالى: ومنها: أن التمدم حمٌمة إنما ٌكون باإلسبلم،  - ٕٔ
}ممن ٌنملب على عمبٌه{؛ فإن هذا حمٌمة الرجوع على ؼٌر هًدى؛ ألن الذي ٌنملب على عمبٌه ال ٌبصر ما 
وراءه؛ فمن لال للمتمسكٌن بكتاب هللا وسنة رسوله رجعٌون، للنا له: بل أنت الرجعً حمٌمة؛ ألن هللا سمى 

 -الرسول ملسو هيلع هللا ىلص انمبلباً على العمب؛ وال أبلػ من هذا الرجوع أن اإلنسان ٌرجع على عمبٌه رجوعاً أعمى  مخالفة
 ال ٌدري ما وراءه. -والعٌاذ باهلل 

ومن فوابد اآلٌة: أن تؽٌٌر المبلة شاق إال على طابفة معٌنة من الناس؛ لموله تعالى: }وإن كانت لكبٌرة  -ٖٔ
ٌن هدى هللا{؛ وهذا ٌمع كثٌراً لئلنسان: تشك علٌه بعض األوامر الشرعٌة، واجتناب بعض النواهً إال على الذ

الشرعٌة؛ لكن بتمام اإلٌمان تزول هذه المشمة، وتكون سهلة؛ والعلماء اختلفوا: أٌهما أفضل رجل ٌفعل العبادة 
بٌسر؛ لال بعض العلماء: األول  بمشمة، وٌترن المعصٌة بمشمة؛ وآخر ٌفعل العبادة بٌسر، وٌترن المعصٌة

أفضل؛ ألنه مجاهد ٌجاهد نفسه، فٌتعب؛ ولال آخرون: بل الثانً أفضل؛ ألن العبادة كؤنها امتزجت بدمه 
ولحمه، حتى صارت سجٌة له، وٌسٌرة علٌه ال ٌنشرح صدره إال بها؛ والصحٌح أن ٌمال: أما الذي ٌفعلها 

بل شن؛ ألنه مطمبن باإلٌمان فرح بالطاعة؛ أما الثانً فحاله أدنى؛ بسهولة، وٌسر، وانمٌاد فهذا أكمل حاالً ب
ولكنه ٌإجر على مجاهدة نفسه على الطاعة؛ وعلى ترن المعصٌة؛ على أن هذا الثانً الذي للنا: إنه 

حتى تكون العبادة فً نفسه  -وهو أكرم األكرمٌن  -مفضول، وله أجر المشمة ربما ٌمن هللا عّز وجّل علٌه 
وٌفعلها بارتٌاح؛ وهذا هو معنى لول بعض أهل العلم: طلبنا العلم لؽٌر هللا فؤبى أن ٌكون إال هلل؛ سهلة، 

فاإلنسان لد ٌفعل العبادة فً البداٌة بمشمة، وٌكون عنده نوع من التعب فً تنفٌذها؛ لكن إذا علم هللا من نٌته 
 صدق المصد والطلب، ٌسر هللا له الطاعة حتى كانت سجٌة له.

ومن فوابد اآلٌة: إظهار منة هللا عّز وجّل على من هداه هللا؛ ألنه نسب الهداٌة إلٌه؛ لموله تعالى: }إال  -ٗٔ
على الذٌن هدى هللا{؛ وهذه أعظم منة منَّ هللا بها علٌه أن هداه لئلسبلم؛ فٌجب أن ٌشعر بها اإلنسان؛ ال ٌمّن 

تعالى: }ٌمنون علٌن أن أسلموا لل ال تمنوا علً إسبلمكم بدٌنه على ربه؛ بل ٌعتمد أن المنة هلل علٌه، كما لال 
[ ؛ فكم من أناس ضلوا عن الحك مع 7ٔبل هللا ٌمن علٌكم أن هداكم لئلٌمان إن كنتم صادلٌن{ ]الحجرات: 

بٌانه، ووضوحه؛ وهم كثٌرون؛ بل هم األكثر، كما لال تعالى: }وإن تطع أكثر من فً األرض ٌضلون عن 
[ ؛ وانظر إلى الفضل، والكرم: هو الذي مّن علٌنا بالهداٌة، ثم ٌمول فً سورة ٙٔٔام: سبٌل هللا{ ]األنع

[ ؛ فكؤننا نحن الذٌن أحسنا؛ فؤحسن إلٌنا بالجزاء مع ٓٙالرحمن: }هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان{ ]الرحمن: 
كن هذه ِمن منَّته سبحانه وتعالى، أن له اإلحسان أوالً، وآخراً؛ هو الذي أحسن إلٌنا أوالً، وأحسن إلٌنا آخراً؛ ول

 [ .ٕٕوِمن شكره لسعً عبده، كما لال تعالى: }إن هذا كان لكم جزاًء وكان سعٌكم مشكوراً{ ]اإلنسان: 

                                                           
، كتاب 7ٙٓ – 7٘9، وأخرجه مسلم صٖٓٗ: ما جاء فً المبلة...، حدٌث رلم ٕٖ، كتاب الصبلة، باب ٖ٘أخرجه البخاري ص (ٖ)

 .ٕٙ٘[ ٖٔ] 78ٔٔمدس إلى الكعبة، حدٌث رلم : تحوٌل المبلة من الٕالمساجد ومواضع الصبلة، باب 
 .ٕٕٗ – ٕٔٗ/ٔراجع الطبمات الكبرى البن سعد  (ٗ)
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ً على اإلٌمان؛ لموله  -٘ٔ ومن فوابد اآلٌة: أن هللا سبحانه وتعالى ال ٌضٌع أجر عمل عامل إذا كان مبنٌا
لوالً  -نكم{؛ كل عمل تعمله صادر عن إٌمانه فإنه لن ٌضٌع؛ ستجده مسجبلً تعالى: }وما كان هللا لٌضٌع إٌما

 .(ٔ)«من همَّ بحسنة فلم ٌعملها كتبت له حسنة كاملة»كان، أو فعبلً، أو هّماً بالملب، كما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
ضمناه من الصفة؛ وهً ، وما ت« الرحٌم»و « الرإوؾ»ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما:  -ٙٔ

 الرأفة، والرحمة.
ومنها: إثبات عموم الرحمة لكل الناس؛ لموله تعالى: }إن هللا بالناس لرإوؾ رحٌم{؛ وهذه هً الرحمة  -7ٔ

العامة التً بها ٌعٌش الناس فً دنٌاهم برزق هللا من طعام، وشراب، وكسوة، وؼٌرها؛ وأما الرحمة الخاصة 
 حصل سعادة الدنٌا، واآلخرة، كالعلم واإلٌمان المثمَرٌن لطاعة هللا، ورسوله.فهً للمإمنٌن خاصة؛ وبها ٌ

ومنها: أن العمل من اإلٌمان، لموله تعالى: }وما كان هللا لٌضٌع إٌمانكم{؛ فإنها فسرت بالصبلة إلى بٌت  -8ٔ
ومن الدلٌل على الممدس؛ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة: أن العمل داخل فً اإلٌمان؛ وهذا أحد أدلتهم؛ 

اإلٌمان بضع وسبعون شعبة؛ فؤفضلها لول: ال إله إال هللا؛ وأدناها: إماطة األذى عن »ذلن لوله )ملسو هيلع هللا ىلص(: 
إماطة األذى عن »من أعمال اللسان؛ و « ال إله إال هللا»؛ فمول: (ٔ)«الطرٌك؛ والحٌاء شعبة من اإلٌمان

من أعمال الملوب؛ كما أن اإلٌمان « الحٌاء شعبة من اإلٌمان»(: من أعمال الجوارح؛ ولوله )ملسو هيلع هللا ىلص« الطرٌك
ً ٌطلك على االعتماد؛ لموله ملسو هيلع هللا ىلص(:  أن : »-ملسو هيلع هللا ىلص-؛ فموله (ٕ)«اإلٌمان أن تإمن باهلل ومبلبكته وكتبه ورسله»أٌضا

السنة والجماعة ٌشمل: اعتماد الملب، ولول اللسان، وعمل  هذا اعتماد الملب؛ فاإلٌمان عند أهل« تإمن باهلل
الملب، وعمل الجوارح؛ ووجه كون األعمال من اإلٌمان أنها صادرة عن إٌمان؛ اإلٌمان هو الذي حمل علٌها، 

 ال ٌُعَّد من اإلٌمان؛ ألنه -صبلته، وذكره هلل؛ ونفماته  -ولهذا ال ٌعد عمل المنافك من اإلٌمان؛ عمل المنافك 
 صادر عن ؼٌر إٌمان.

استدلت المعتزلة بهذه اآلٌة على أنه تعالى ال ٌخلك الكفر وال الفساد لالوا ألنه تعالى بٌن أنه بالناس  -9ٔ
لرإؾ رحٌم، والكفار من الناس فوجب أن ٌكون رإفا رحٌما بهم،  وإنما ٌكون كذلن لو لم ٌخلك فٌهم الكفر 

لسرمدي، ولو لم ٌكلفهم ما ال ٌطٌمون فإنه تعالى لو كان مع مثل هذا الذي ٌجرهم إلى العماب الدابم والعذاب ا
 اإلضرار رإفا رحٌما فلعى أي طرٌك ٌتصور أن ال ٌكون رإفا رحٌما

استدلت المعتزلة بموله: }وما كان هللا لٌضٌع إٌمانكم{ على أن اإلٌمان اسم لفعل الطاعات فإنه تعالى أراد  -ٕٓ
ب: ال نسلم أن المراد من اإلٌمان ههنا الصبلة، بل المراد منه التصدٌك واإللرار باإلٌمان ههنا الصبلة. والجوا

فكؤنه تعالى لال: أنه ال ٌضٌع تصدٌمكم بوجوب تلن الصبلة سلمنا أن المراد من اإلٌمان ههنا الصبلة ولكن 
ل اإلستعارة من الصبلة أعظم اإلٌمان وأشرؾ نتابجه وفوابده فجاز إطبلق اسم اإلٌمان على الصبلة على سبٌ

 .(ٔ)هذه الجهة
 المرآن

ٌَنهَن لِْبلَةً تَْرَضاَها فََوّلِ َوْجَهَن َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلحَ  ٌُْث َما ُكْنتُْم }لَْد نََرى تَمَلَُّب َوْجِهَن فًِ السهَماِء فَلَنَُولِّ َراِم َوَح
ا ٌَْعَملُوَن فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ َوإِنه الهِذٌَن أُوتُوا  ُ بِغَافٍِل َعمه اْلِكتَاَب لٌََْعلَُموَن أَنههُ اْلَحكُّ ِمْن َربِِّهْم َوَما َّللاه
 [ٗٗٔ({ ]البمرة : ٗٗٔ)

 التفسٌر:

                                                           
، كتاب اإلٌمان، 7ٓٓ، وأخرجه مسلم ص9ٔٗٙ: من هم بحسنة أو سٌبة، حدٌث رلم ٖٔ، كتاب الرلاق، باب ٗٗ٘أخرجه البخاري ص (ٔ)

 .ٖٔٔ[ 7ٕٓ] 8ٖٖ: إذا هم العبد بحسنة...، حدٌث رلم 9٘باب 
 .ٖ٘[ 8٘] ٖ٘ٔ: بٌان عدد شعب اإلٌمان...، حدٌث رلم ٕٔ، كتاب اإلٌمان، باب 87ٙأخرجه مسلم ص (ٔ)
، كتاب 8ٔٙ؛ وأخرجه مسلم صٓ٘: سإال جبرٌل النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن اإلٌمان ... ، حدٌث رلم 7ٖ، كتاب اإلٌمان، باب ٙأخرجه البخاري ص (ٕ)

 .8[ ٔ] 9ٖ: بٌان اإلٌمان واإلسبلم ... ، حدٌث رلم ٔاإلٌمان، باب 
 .99/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
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ل وجهن  فً جهة السماء، مرة بعد مرة؛ انتظاًرا لنزول الوحً إلٌن فً شؤن  -أٌها الرسول-لد نرى تحوُّ
" إلى لبلة تحبها وترضاها، وهً وجهة المسجد الحرام بـ "مكة"، فوّلِ المبلة، فلنصرفنن عن "بٌت الممدس
وأردتم الصبلة فتوجهوا نحو المسجد الحرام. وإن الذٌن  -أٌها المسلمون-وجهن إلٌها. وفً أي مكان كنتم 

. وما أعطاهم هللا علم الكتاب من الٌهود والنصارى لٌَعلمون أن تحوٌلن إلى الكعبة هو الحك الثابت فً كتبهم
 هللا بؽافل عما ٌعمل هإالء المعترضون المشككون، وسٌجازٌهم على ذلن.

[، " أي لد نرى تردد نظرن جهة السماء ٗٗٔلوله تعالى:}لَْد نََرى تَمَلَُّب َوْجِهَن فًِ السََّماِء{]البمرة: 
 .(ٔ)حٌنا بعد حٌن ، تطلعا للوحً بتحوٌل المبلة إلى الكعبة"

 .(ٕ):لد نرى نظرن إلى السماء"لال أبو العالٌة:" ٌمول 
لال النسفً:أي" لد نرى ٌا دمحم نحن تردد وجهن وتصرؾ نظرن فً جهة السماء، إذ كان رسول هللا 
صلى هللا علٌه وسلّم ٌتولع من ربه أن ٌحوله إلى الكعبة موافمة إلبراهٌم ومخالفة للٌهود ، وألنها ادعى 

 .(ٖ)طافهم"للعرب إلى اإلٌمان ألنها مفخرتهم ومزارهم وم
 : (ٗ)[، وجهانٗٗٔوفً لوله تعالى:}لَْد نََرى تَمَلَُّب َوْجِهَن فًِ السََّماِء{]البمرة:

 األول: لال جمهور المفسرٌن: أن ذلن كان النتظار تحوٌله من بٌت الممدس إلى الكعبة.
إال فلفظ اآلٌة ٌحتمل الثانً: وهو لول أبً مسلم األصفهانً، لالوا: لوال األخبار التً دلت على هذا المول و

وجها آخر، وهو أنه ٌحتمل أنه علٌه السبلم إنما كان ٌملب وجهه فً أول ممدمة المدٌنة، فمد روي أنه علٌه 
السبلم كان إذا صلى بمكة جعل الكعبة بٌنه وبٌن بٌت الممدس، وهذه صبلة إلى الكعبة فلما هاجر لم ٌعلم أٌن 

 .(٘)وله: }فول وجهن شطر المسجد الحرام{ٌتوجه فانتظر أمر هللا تعالى حتى نزل ل
 :(ٙ)ولد اختلؾ فً السبب الذي من أجله كان ملسو هيلع هللا ىلص ٌهوى لبلة الكعبة، وفٌه لوالن  

، (7)أحدهما: أنه كره لبلةَ بٌت الممدس ، من أجل أن الٌهوَد لالوا : ٌتَّبع لبلتنا وٌُخالفنا فً دٌننا!. لاله عن مجاهد
 . (8)وابن زٌد

 . (9)الثانً:أنه كان ٌهوى ذلن ، من أجل أنه كان لبلةَ أبٌه إبراهٌم علٌه السبلم. روي ذلن عن ابن عباس
 .(ٓٔ)وهً الكعبة" -[، " أي فلنوجهنن إِلى لبلٍة تحبها، ٗٗٔلوله تعالى:}فَلَنَُوِلٌَّنََّن لِْبلَةً تَْرَضاَها{]البمرة:  
 .(ٔٔ)س ، إلى لبلة  تَهواها وتُحبها"فلنصرفنَّن عن بٌت الممد لال الطبري:" أي  
  (ٕٔ)أي فلنجعلنّن تلى جهة تحبها وتتشوؾ لها ؼٌر جهة بٌت الممدس" لال المراؼً:" 
لال أبو العالٌة:"} فلنولٌنن لبلة ترضاها {،وذلن أن الكعبة كانت أحب المبلتٌن إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،  

 .(ٖٔ)ٌهوى الكعبة، فواله هللا لبلة كان ٌهواها وٌرضاها"وكان ٌملب وجهه فً السماء، وكان 
[، " أي: فاجعل وجهن بحٌث ٌلى جهة ٗٗٔلوله تعالى:}فََوِلّ َوْجَهَن َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَرام{]البمرة:  

 . (ٔ)المسجد الحرام"
                                                           

 .9/ٕ( تفسٌر المراؼً:ٔ)
 .ٖٕ٘/ٔ(:صًٖٙ٘ٔ حاتم)( أخرجه ابن أبٕ)
 .9ٖ/ٔ( انظر: تفسٌر النسفً: ٖ)
 .9٘/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 .9٘/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .7ٗٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .7ٗٔ-7ٖٔ/ٖ(:صٖٕٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .7ٗٔ/ٖ(:صٖٕٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .7ٗٔ/ٖ(:صٖٕٕٙ( انظر: تفسٌر الطبري)9)
 .9ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
 .7٘ٔ/ٖ( تفسٌر الطبري:ٔٔ)
 .9/ٕ( تفسٌر المراؼً:ٕٔ)
 .ٖٕ٘/ٔ(:ص8ٖ٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
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 .(ٕ)لال المرطبً: "أي ناحٌة الكعبة ونحوه"  
له نحو المسجد الحرام" لال الطبري: أي:"    .(ٖ)اصرؾ وجهن َوحّوِ
لال النسفً:" أي: اجعل تولٌة الوجه تلماء المسجد، أي فً جهته وسمته، ألن استمبال عٌن المبلة   

 .(ٗ)متعسر على النابً، وذكر المسجد الحرام دون الكعبة دلٌل على أن الواجب مراعاة الجهة دون العٌن"
َمْسِجِد اْلَحراِم{ دون الكعبة، إٌذان بكفاٌة مراعاة جهة الكعبة حٌن الصبلة لال المراؼً:" وفً ذكر }الْ  

 .(٘)إذا كان بعٌدا عنها بحٌث ال ٌراها ، وال ٌجب استمبال عٌنها إال لمن ٌراها بعٌنه"
وسمً المسجد )حراماً(؛ "ألنه ٌمنع فٌه من أشٌاء ال تمنع فً ؼٌره، وألنه محترم معظم؛ والمراد به   

 . (ٙ)، وما حولها من البناء المعروؾ"الكعبة
 [، وجهان:ٗٗٔوذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:} َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَرام{]البمرة:  
، (ٔٔ)، والربٌع(ٓٔ)، ولتادة(9)، ومجاهد(8). وروي عن ابن عباس(7) ٌعنً: تلماءه. لاله أبو العالٌةأحدهما: 

 نحو ذلن.، (ٗٔ)، ورفٌع(ٖٔ)، وابن زٌد(ٕٔ)والبراء
 .(٘ٔ)والثانً: ٌعنً: وسطه. لاله البراء

 : (7ٔ)، كما لال الهذلً (ٙٔ)"و)الشطر(، معناه: "النحَو والمصَد والتّلماء" لال الطبري:   
ٌِْن َمْحُسوُر  ٌْنَ  إنَّ العَِسٌَر بَها َداء ُمَخاِمُرَها             فََشْطَرَها نََظُر العَ

 :  (8ٔ)وكما لال ابن أحمرٌعنً بموله : َشْطَرها، نحوها. 
ًَ َعالِدةٌ        لَْد َكاَرَب العَْمُد ِمْن إٌفَاِدَها الَحمَبَا"   (9ٔ)تَْعُدو بِنَا َشْطر َجْمعٍ وْه

ًَ وجهه إلٌه من المسجد الحرام، وفٌه لوالن  
 :(ٔ)ولد اختلفوا فً المكان الذي أمر هللا نبٌّه ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌولَّ

                                                                                                                                                                                             
 .ٓٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً:ٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ، وتفسٌر النسفً: 9٘ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرطبً: ٕ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.7٘ٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر النسفً: ٗ)
 .ٓٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً:٘)
 .ٗ٘/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .ٕٗ٘/ٔ(:صٖٔٙٔ، وابن أبً حاتم)7ٙٔ/ٖ(،:ص7ٖٕٕ( انظر: الطبري)7)
 .77ٔ/ٖ(:صٕٕٗٗ، و)7ٙٔ/ٖ(:ص8ٖٕٕ( انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .7ٙٔ/ٖ(:صٕٕٓٗ(، و)9ٖٕٕ( انظر: تفسٌر الطبري)9)
 .7ٙٔ/ٖ(:صٕٕٕٗ(، و)ٕٕٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .77ٔ/ٖ(:ص9ٖٖٕٕٕٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .77ٔ/ٖ(:صٕٕ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .77ٔ/ٖ(:صٕٕٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕٗ٘/ٔ(:صٕٖٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٕٗ٘/ٔ(:صٖٓٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .7٘ٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٙٔ)
 ٕٔٙالعٌزارة الهذلً . والعٌزارة أمه ، واسمه لٌس بن خوٌلد بن كاهل، انظر: دٌوانه فً أشعار الهذلٌٌن للسكري : ( البٌت هو لٌس بن 7ٔ)

،  ٓٙومجاز المرآن ألبً عبٌدة :  ٖ:  ٕ،  ٕٔ:  ٔ، والكامل  ٕٓٓ:  ٕ، وسٌرة ابن هشام  87ٗ،  ٖ٘)أوربة( ، ورسالة الشافعً : 
واٌة الشافعً فً الرسالة : " إن العسٌب " بالباء فً آخره ، ورواٌة دٌوانه وابن هشام : " إن واللسان )شطر( )حسر( ، وؼٌرها . ور

 النعوس " . والعسٌر : التً تعسر بذنبها إذا حملت ، من شراستها . والنعوس : التً تؽمض عٌنٌها عند الحلب . والعسٌب : جرٌد النخل إذا
بؤحد هذه األلفاظ الثبلثة ، وإنما هو اسم نالته . وكلها صالح أن ٌكون اسما للنالة . ولد لال كشط عنه خوصه . وأرى أنه لم ٌرد صفة النالة 

" ابن هشام : " النعوس : نالته ، وكان بها داء فنظر إلٌها نظر حسٌر ، من لوله : " وهو حسٌر " . وٌروى : " داء ٌخامرها فنحوها . . . 
الحسٌر : الذي لد أعٌى وكل . ومخزور : من لولهم : " خزر بصره " : إذا دانى بٌن جفنٌه ، ورواٌة دٌوانه " مخزور " . ومحسور ، هو 

ونظر بلحاظه . وهو ٌصؾ نالته ، وٌذكر حزنه وحبه لها ، فهو من الداء الذي خامرها مشفك علٌها ، ٌطٌل النظر إلٌها حتى تحسر عٌناه 
 وٌكل .

 .  ٓٙ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة :  8ٖ:  ٖ، والخزانة  8ٖ:  ٕ، والروض األنؾ  99ٔ:  ٕ( سٌرة ابن هشام 8ٔ)
 .7٘ٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: 9ٔ)



ٖٗٔ 
 

ل إلٌها النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وعناها هللا: حٌاَل مٌزاب الكعبة. لاله: عبدهللا بن عمروأحدهما: أن ال  .(ٕ)مبلةُ التً ُحّوِ
 . (ٖ)والثانً: أن البٌت كله لبلةٌ، ولبلةُ البٌت الباب. لاله: ابن عباس

ولبلة البٌت بابه، كما ، (ٗ)والصواب: أن "المولًِّ وجهه شطَر المسجد الحرام ، هو المصٌُب المبلةَ"  
لال أسامة بن زٌد : "رأٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌن خرَج من البٌت ألبَل بوجهه إلى الباب ، فمال : هذه المبلةُ ، هذه 

 . وهللا أعلم.(٘)المبلة"
ٌْثَُما ُكْنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرْه{]البمرة:   كنتم من األرض أٌها فؤٌنما  [، "ٗٗٔلوله تعالى:}َوَح

لوا وُجوهكم فً صبلتكم نَحو المسجد الحرام وتلماَءه"  .(ٙ)المإمنون فحّوِ
 .(7)لال الصابونً:" أي: وحٌثما كنتم أٌها المإمنون فتوجهوا فً صبلتكم نحو الكعبة أٌضاً "  
 .(8)لال المراؼً:" أي وفً أّى مكان كنتم فاستمبلوا جهته بوجوهكم فى الصبلة"  
ابن عثٌمٌن:" عدل عن الخطاب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى الخطاب ألمته؛ ألن الخطاب الموجه للنبً صلى  لال  

 .(9)هللا علٌه وسلم خطاب له، ولؤلمة؛ إذ إنه اإلمام؛ والخطاب إذا وجه لئلمام فهو خطاب له، ولمن اتبعه"
[، " أي إِن الٌهود ٗٗٔلٌََْعلَُموَن أَنَّهُ اْلَحكُّ ِمْن َربِِّهْم{]البمرة:لوله تعالى:}َوإِنَّ الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب   

 .(ٓٔ)والنصارى لٌعلمون أن هذا التحوٌل للمبلة حٌك من عند هللا"
لال المراؼً:" أي وإن أهل الكتاب ٌعلمون أن ذلن التولً شطر المسجد الحرام ، هو الحك المنزل   

ٌه وسلم ، وهم مع هذا ٌفتنون ضعاؾ المإمنٌن فً دٌنهم وٌتمبلون ذلن منهم ، إذ من ّللّا على نبٌه صلى ّللّا عل
ٌذكرون للناس ألواال على أنها من كتبهم ، وما هى من كتبهم ، ولكن ٌرٌدون بذلن الخداع والفتنة والتهوٌش 

 .(ٔٔ)على الذٌن فً للوبهم مرض ، بإثارة الشكون فى نفوسهم"
[،  على ٗٗٔنَّ الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب لٌََْعلَُموَن أَنَّهُ اْلَحكُّ ِمْن َربِِّهْم{]البمرة:واختلؾ فً لوله تعالى:}َوإِ   

 :(ٕٔ)لولٌن
 أحدهما أنهم أحباَر الٌهود وعلماء النصارى.

 .(ٖٔ)والثانً: عنى بذلن الٌهوَد خاصةً. لاله السدي
هَ والمول األول أولى بالصواب، أي: أن هإالء األحباَر والعلما   َء من أهل الكتاب ، ٌعلمون أن التوجُّ

، وأن هذا (٘ٔ)الذي فرضه هللا عز وجل على إبراهٌم وذرٌته وسابر عباده بعده (ٗٔ)نحو المسجد ، الحكُّ 
 كان فً بشارة أنبٌابهم برسول هللا صلى هللا علٌه وسلّم أنه ٌصلً إلى المبلتٌن. وهللا أعلم.

 :  (ٙٔ)ٌعلمون ذلن ولٌس من دٌنهم وال فً كتابهم ؟ لٌل عنه جوابان لال المرطبً: فإن لٌل : كٌؾ  
                                                                                                                                                                                             

 .79ٔ-78ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .78ٔ-77ٔ/ٖ(:ص9ٕٕٗ(، و)8ٕٕٗ(، و)7ٕٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .79ٔ/ٖ(:صٕٕٓ٘( انظر تفسٌر الطبري)ٖ)
 .79ٔ/ٖتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٔٓ/٘(:ص7ٕٕٗٔرواه أحمد فً المسند )، و8ٔٔ-8ٓٔ/ٖ(:صٕٕ٘٘(، و)ٕٕٗ٘(، و)ٖٕٕ٘(، و)ٕٕٕ٘( أخرجه الطبري)٘)
 .8ٕٔ/ٖ( تفسٌر الطبري:ٙ)
 .9ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر:7)
 . ٓٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 8)
 .ٕٗٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 9)
 .9ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
 .ٓٔ/ٕالمراؼً: ( تفسٌرٔٔ)
 .8ٖٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .8ٖٔ/ٖ(:صٕٕٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
و)الحك( معناه الشًء الثابت؛ فإن أضٌؾ إلى الخبر فهو الصدق؛ وإن أضٌؾ إلى الحكم فهو العدل؛ لال هللا تعالى: }وتمت كلمة ربن (ٗٔ)

 [ .٘ٔٔصدلاً وعداًل{ ]األنعام: 
 .8ٖٔ/ٖري: ( انظر: تفسٌر الطب٘ٔ)
 .ٔٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙٔ)
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 أحدهما : أنهم لما علموا من كتابهم أن دمحما ملسو هيلع هللا ىلص نبً علموا أنه ال ٌمول إال الحك وال ٌؤمر إال به.
 ة.الثانً : أنهم علموا من دٌنهم جواز النسخ وإن جحده بعضهم ، فصاروا عالمٌن بجواز المبل 
ا ٌَْعَملُوَن {]البمرة:   ُ بِؽَافٍِل َعمَّ هللا بؽافل عما تعملون أٌها  (ٔ)[، " أي: ولٌسٗٗٔلوله تعالى:}َوَما ّللاَّ

  .(ٕ)المإمنون ٌجازٌَكم به أحسن جزاء"
 .(ٖ)لال مماتل:" ٌعنً عما ٌعملون من كفرهم بالمبلة"  
 . (ٗ)ٌجازٌهم علٌها"لال الصابونً: " أي ال ٌخفى علٌه شًء من أعمالهم وس  
لال المراؼً:أي" فهو العلٌم بالظاهر والباطن والمحاسب على ما فً السرابر ، والرلٌب على  

األعمال ، فٌجازي كل عامل بما عمل ، إن خٌرا فخٌر وإن شرا فشر، وال ٌخفى ما فً هذا من التهدٌد 
 .(٘)المإمنٌن"والوعٌد الشدٌد للٌهود على عنادهم ، وإٌمادهم نار الفتنة بٌن 

 .(ٙ)لال البٌضاوي:" وعد ووعٌد للفرٌمٌن"  
 .(7)لال أبو السعود:" وعد ووعٌد للفرٌمٌن والخطاُب للكل تؽلٌبا"  
 .(8)لال الماسمً:" فٌه إنباء بتمادٌهم على سوء أحوالهم"  

اء كان ٌتعلك لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "إن )ما( اسم موصول تفٌد العموم؛ ٌعنً: عن أّي عمل ٌعملونه سو
 .(9)بالجوارح، أو ٌتعلك بالملوب؛ فٌشمل االعتماد، وٌشمل المول، والفعل

ا ٌَْعَملُوَن{]البمرة:   ُ بِؽَـافٍِل َعمَّ  :(ٓٔ)[، على وجهٌنٗٗٔواختلفت المراءة فً لوله تعالى: }َوَما ّللاَّ
أهل الكتاب أو أمة دمحم صلى هللا  أحدهما: }تعملون{، بالتاء، لرأ بها ابن عامر وحمزة والكسابً، على مخاطبة

 علٌه وسلم. وعلى الوجهٌن فهو إعبلم بؤن هللا تعالى ال ٌهمل أعمال العباد وال ٌؽفل عنها ، وضمنه الوعٌد. 
 الثانً:} ٌَْعَملُوَن{،  بالٌاء من تحت، لرأ بها البالون.

 الفوابد:
على أن من شاهدها وعاٌنها فرض علٌه  ال خبلؾ بٌن العلماء أن الكعبة لبلة فً كل أفك ، وأجمعوا -ٔ

استمبالها ، وأنه إن ترن استمبالها وهو معاٌن لها وعالم بجهتها فبل صبلة له ، وعلٌه إعادة كل ما صلى ذكره 
أبو عمر. وأجمعوا على أن كل من ؼاب عنها أن ٌستمبل ناحٌتها وشطرها وتلماءها ، فإن خفٌت علٌه فعلٌه أن 

ٌكنه من النجوم والرٌاح والجبال وؼٌر ذلن مما ٌمكن أن ٌستدل به على ناحٌتها. ومن ٌستدل على ذلن بكل ما 
جلس فً المسجد الحرام فلٌكن وجهه إلى الكعبة وٌنظر إلٌها إٌمانا واحتسابا ، فإنه ٌروى أن النظر إلى الكعبة 

، فمنهم من لال باألول. . واختلفوا هل فرض الؽابب استمبال العٌن أو الجهة (ٔٔ)عبادة ، لاله عطاء ومجاهد
ابن العربً : وهو ضعٌؾ ، ألنه تكلٌؾ لما ال ٌصل إلٌه. ومنهم من لال بالجهة ، وهو الصحٌح لثبلثة أوجه : 
األول : أنه الممكن الذي ٌرتبط به التكلٌؾ. الثانً : أنه المؤمور به فً المرآن ، لموله تعالى : }فََوّلِ َوْجَهَن 

                                                           
ا لوله تعالى: )وما هللا بؽافل عما ٌعملون(؛ } ما { هنا حجازٌة؛ ألن المرآن بلؽة لرٌش؛ والدلٌل على هذا لوله تعالى فً سورة ٌوسؾ: }م(ٔ)

 «.لٌس»عندهم تعمل عمل ؛ فالمرآن بلؽة لرٌش؛ ولرٌش حجازٌون؛ و} ما { « بشر»[ ؛ ولم ٌمل: ٖٔهذا بشراً{ ]ٌوسؾ: 
 .]بتصرؾ بسٌط[.8ٗٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .7ٗ/!ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٖ)
 .9ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٔٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 .7٘/!ٔ( تفسٌر أبً السعود: 7)
 .ٕٙٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل: 8)
 .ٗ٘/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 9)
 .7ٕٔ/ٔ، وتفسٌر البٌضاوي: ٖٗٔ/ٔ، و تفسٌر النسفً: ٔٙٔ/ٕ( انظر:المرطبً: ٓٔ)
 .ٓٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
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ٌُْث َما ُكْنتُْم{ ٌعنً من األرض من شرق أو ؼرب }فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ{ الثالث : أن َشْطَر اْلَمْسِجِد ا ْلَحَراِم َوَح
 .(ٔ)العلماء احتجوا بالصؾ الطوٌل الذي ٌعلم لطعا أنه أضعاؾ عرض البٌت

 من فوابد اآلٌة: إثبات رإٌة هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: }لد نرى تملب وجهن فً السماء{. -ٕ
ومنها: أن النظر إلى السماء لٌس سوء أدب مع هللا؛ لموله تعالى: }لد نرى تملب وجهن فً السماء  لكن فً  -ٖ

 الصبلة ال ٌرفع بصره إلى السماء؛ لورود الوعٌد الشدٌد به.
 ت علو هللا؛ ألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ٌملب وجهه فً السماء؛ ألن الوحً ٌؤتٌه من السماء.ومنها: إثبا -ٗ
 ومنها: كمال عبودٌة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لربه، حٌث كان ٌحب أن ٌتوجه إلى الكعبة؛ لكنه لم ٌفعل حتى أُمر بذلن. -٘
 ى: }فلنولٌنن لبلة{؛ فإن ضمٌر الجمع للتعظٌم.ومنها: إثبات عظمة هللا سبحانه وتعالى؛ لموله تعال -ٙ
ومنها: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌحب أن ٌتوجه إلى الكعبة؛ لموله تعالى: }ترضاها{ مع لوله تعالى: }لد نرى تملب  -7

 وجهن{.
 ومنها: وجوب االتجاه نحو المسجد الحرام؛ لموله تعالى: }فوّلِ وجهن شطر المسجد الحرام{. -8
 ومنها: أن الوجه أشرؾ األعضاء حٌث عبر به عن سابر الجسم. -9

ومنها: ما استدل به المالكٌة على أنه ٌنبؽً للمصلً أن ٌنظر تلماء وجهه؛ لموله تعالى: }فول وجهن  -ٓٔ
شطر المسجد الحرام{؛ فإذا ولّى اإلنسان وجهه شطر المسجد الحرام فسٌكون نظره تلماء وجهه ؼالباً؛ وهذه 

ة اختلؾ فٌها أهل العلم: ماذا ٌنظر إلٌه المصلً حال المٌام؟ فالمشهور عن المالكٌة أن المصلً ٌنظر المسؤل
وهو مذهب الشافعً، وأبً حنٌفة؛ واستدلوا  - (ٔ)تلماء وجهه؛ وعند اإلمام أحمد أنه ٌنظر إلى موضع سجوده

طؤطا رأسه، وٌنظر إلى موضع سجوده ؛ وألنه أظهر لذلن بؤثر مرسل عن دمحم بن سٌرٌن أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌ
فً الخشوع؛ ولال بعض العلماء: إن اإلمام والمنفرد ٌنظران إلى موضع السجود؛ وأما المؤموم فٌنظر إلى 

بكسر الهمزة؛ واستدلوا لذلن بؤحادٌث فً البخاري؛ وهً أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حٌنما صلى صبلة الكسوؾ،  -إمامه 
؛ وهذا (ٕ)«وذلن حٌن رأٌتمونً تمدمت وتؤخرت»أصحابه بؤنه عرضت علٌه الجنة والنار لال لهم:  وأخبر

دلٌل على أنهم ٌنظرون إلٌه؛ ومنها أنه لما صنع له المنبر لام ٌصلً علٌه، فكان ٌموم، وٌركع؛ فإدا أراد 
؛ وهذا دلٌل على (ٖ)«صبلتً إنما فعلت هذا لتؤتموا بً، ولتعلَّموا»السجود نزل، وسجد على األرض؛ ولال: 

أنهم ٌنظرون إلٌه؛ ومنها أٌضاً أنهم لما أخبروا أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمرأ فً صبلة السر؛ لٌل لهم: بم تعرفون 
؛ وهذه كلها فً الصحٌح؛ فهذا دلٌل على أن المؤموم ٌنظر إلى إمامه؛ (ٗ)«باضطراب لحٌته»ذلن؟ لالوا: 

مام به؛ ألن اإلمام لد ٌموم، ولد ٌجلس ساهٌاً مثبلً؛ فإذا كان المؤموم ٌنظر إلى اإلمام كان وألنه أبلػ فً االبت
ذلن أبلػ فً االلتداء به؛ أما اإلمام، والمنفرد فإنهما ٌنظران إلى موضع السجود؛ وهذا المول ألرب؛ وال سٌما 

 ر إلى اإلمام لٌمتدي به، أو نحو ذلن.إذا كان المؤموم محتاجاً إلى ذلن، كما لو كان ال ٌسمع، فٌرٌد أن ٌنظ
كان النبً صلى »لكن ٌستثنى من ذلن إذا كان جالساً؛ فإنه ٌنظر إلى موضع إشارته؛ لمول عبد هللا بن الزبٌر: 

؛ ومما ٌستثنى من ذلن عند بعضهم: إذا كنت فً المسجد الحرام (٘)«هللا علٌه وسلم ال ٌجاوز بصره إشارته
إنن تنظر إلى الكعبة؛ ومنها إذا كنت فً خوؾ وحولن العدو؛ فإنن تنظر إلى جهة وٌمكنن مشاهدة الكعبة؛ ف

                                                           
 .ٓٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)

 .9/8ٔراجع تفسٌر الطبري  (ٔ)
، كتاب 8ٕٓ؛ وأخرجه مسلم صٕٕٔ: إذا انفلتت الدابة فً الصبلة، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب الجمعة، باب 9ٗأخرجه البخاري ص (ٕ)

 .9ٓٗ[ ٓٔ] ٕٕٓٔ: ما عرض على النبً فً صبلة الكسوؾ...، حدٌث رلم ٖالكسوؾ، باب 
، كتاب المساجد 7ٕٙ؛ وأخرجه مسلم ص9ٔ7: الخطبة على المنبر، حدٌث رلم ٕٙ، كتاب الجمعة، باب 7ٕأخرجه البخاري ص (ٖ)

 .ٗٗ٘[ ٗٗ] ٕٙٔٔ: جواز الخطوة والخطوتٌن فً الصبلة...، حدٌث رلم ٓٔومواضع الصبلة، باب 
 .7ٗٙ: رفع البصر إلى اإلمام فً الصبلة، حدٌث رلم 9ٔ، كتاب األذان، باب 9٘أخرجه البخاري ص (ٗ)
كتاب السهو،  7ٕٓٔ، وأخرجه النسابً ص99ٓشارة فً التشهد، حدٌث رلم : اإل8ٓٔ، كتاب الصبلة، باب 9ٖٙٔخرجه أبو داود ص (٘)

: النظر إلى السباب، ٕٕٙ، باب ٖ٘٘/ٔ، وأخرجه ابن خزٌمة فً صحٌحه 7ٕٙٔ: موضع البصر عند اإلشارة...، حدٌث رلم 9ٖباب 
 (.7ٓٗ/ٔ، ولال األلبانً فً صحٌح أبً داود: حسن صحٌح )7ٔ8حدٌث رلم 
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العدو؛ فهذه المسابل الثبلث تستثنى؛ والراجح فً مسؤلة الكعبة أن المصلً ال ٌنظر إلٌها حال صبلته؛ لعدم 
ما استثناء الدلٌل على ذلن؛ وألنه ربما ٌنشؽل به عن صبلته، ال سٌما إذا كان الناس ٌطوفون حولها؛ وأ

الصبلة حال الخوؾ فصحٌح؛ لدخوله فً عموم لوله تعالى: }وخذوا حذركم{؛ ولد ورد عن النبً صلى هللا 
 .(ٙ)علٌه وسلم أنه بعث طلٌعة؛ فكان ٌصلً وهو ٌلتفت إلى الشعب هل جاء الطلٌعة أم ال

ولهذا كان من ٌدخله  -م أي ذي الحرمة والتعظٌ -ومن فوابد اآلٌة: عظمة هذا المسجد لوصفه بالحرام  -ٔٔ
بخبلؾ ؼٌره؛ فكل  -آمناً، وال ٌدخله أحد إال بإحرام وجوباً إن كان لم ٌإد الفرض؛ أو استحباباً إن كان لد أداه 

حتى الجماد: فالشجر آمن ال ٌجوز لطعه فً الحرم؛ والصٌد آمن ال  -شًء فٌه حٌاة فهو آمن داخل الحرم 
 نه.ٌمتل فً الحرم؛ بل وال ٌنفر من مكا

ومنها: وجوب االتجاه إلى المبلة فً أّي مكان كان اإلنسان: من بر، أو بحر، أو جو؛ لموله تعالى:  -ٕٔ
}وحٌث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره{؛ وٌشمل من كان فً مكة، ومن كان بعٌداً عنها، ومن كان فً جوؾ 

ً إذا كان فً جوؾ الكع بة ٌستمبل أمام وجهه من أّي الجهات الكعبة؛ لعموم لوله تعالى: }وحٌث ما كنتم{؛ إذا
كان؛ إال أن بعض أهل العلم ٌمول: ال ٌستمبل الباب إذا كان مفتوحاً ما لم ٌكن له عتبة؛ ألنه البد من شاخص 

فإنا  -ولكن فً المسجد  -ٌكون بٌن ٌدٌه حتى ٌصح أن ٌمال: إنه ولّى وجهه شطره؛ وإذا كنا خارج الكعبة 
نا فً صؾ مستمٌم لم نَوّل وجوهنا شطره؛ وٌكون من خرج عن مسامتته ولّى ندور حوله؛ ألننا لو استمم

وجهه جهة ؼٌره؛ ألنه محصور اآلن؛ وإذا ابتعدنا فإن بعض العلماء ٌمول: إن كنت فً مكة فاستمبل المسجد؛ 
عٌن وإن كنت خارج مكة فاستمبل مكة؛ لكن هذا تمرٌبً؛ إنما الصواب فً هذه المسؤلة أن من أمكنه مشاهدة 

ال ٌخرج عن مسامتتها؛ ومن ال ٌمكن مشاهدتها لبعد، أو حٌلولة شًء  -الكعبة وجب علٌه استمبال العٌن 
 [ .8ٕٙدونها استكفى بالجهة؛ لموله تعالى: }ال ٌكلؾ هللا نفساً إال وسعها{ ]البمرة: 

 وٌسمط استمبال المبلة فً مواضع؛ منها: 
 ن وجهه.عند صبلة النفل فً سفر؛ فٌصلً حٌث كا -أ 

 عند الخوؾ الشدٌد إذا كان ال ٌمكن استمبال المبلة. -ب 
 ٌعنً: لو صلب إلى ؼٌر المبلة، أو نحو ذلن. -أو صلب  -إذا كان عاجزاً عن استمبال المبلة لمرض  -ج 

أما إذا اشتبهت علٌه المبلة فعلٌه أن ٌجتهد إن كان بمكان ٌصح فٌه االجتهاد؛ فإن أصاب فذان؛ وإن أخطؤ فهو 
معذور؛ إذاً فاالشتباه ال ٌُستثنى؛ ألن حمٌمة األمر أنه ال ٌجوز أن ٌصلً إال وهو ٌعتمد أنه إلى المبلة؛ بخبلؾ 
الذي ذكرنا؛ فالعاجز ٌعرؾ أن المبلة خلفه، فٌصلً إلى ؼٌر المبلة؛ وكذلن فً شدة الخوؾ؛ وكذلن المتنفل 

 فً السفر.
: }وحٌث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره{؛ فالمسلمون فً المسلمٌن على وجهة واحدة؛ ألنه تعالى لال -ٖٔ

ألطار الدنٌا كلها ٌتجهون إلى لبلة واحدة؛ هذا توحٌد؛ وال سٌما أنهم ٌتجهون هذا االتجاه، وٌتحدون هذا 
وهً الصبلة؛ فٌدل هذا على أن الشرع ٌراعً  -االتحاد فً أعظم مشعر عملً، أو فً أعظم فرٌضة عملٌة 

 المسلمٌن فً دٌنهم، وتوحٌدهم فً االتجاه البدنً، وكذلن فً االتجاه الملبً الفكري. مراعاة تامة توحٌد
والنصارى؛ لموله تعالى: }وإن الذٌن أوتوا الكتاب لٌعلمون أنه الحك من ربهم{؛ ولكن مع ذلن شنعوا  -ٗٔ

 على النبً ملسو هيلع هللا ىلص تشنٌعاً عظٌماً حٌن توجه إلى الكعبة بؤمر ربه.
 نها: أن ما كان من عند هللا فهو حك؛ لموله تعالى: }أنه الحك{ مضافاً إلى هللا: }من ربهم{.وم -٘ٔ
ومنها: أن هإالء المعاندٌن من أهل الكتاب ٌعاندون مع علمهم التام، ومع إلرارهم بربوبٌة هللا سبحانه  -ٙٔ

لموا ذلن مما جاء فً كتبهم من وصؾ الرسول وتعالى؛ فهم ٌعلمون أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص سٌستمبل الكعبة؛ وهم ع

                                                           
: 9ٖ، باب ٕٙٗ/ٔ، وأخرجه ابن خزٌمة 9ٔٙ: الرخصة فً ذلن، حدٌث رلم ٖٙٔ، كتاب الصبلة، باب 9ٕٓٔص أخرجه أبو داود (ٙ)

، كتاب الجهاد، ولال 8ٗ – 8ٖ/ٕ، وأخرجه الحاكم فً مستدركه 8٘ٗذكر الدلٌل على أن االلتفات المنهً عنه فً الصبلة...، حدٌث رلم 
جا لسهل لملة رواٌة التابعٌن عنه(؛ وألره الذهبً؛ ولال األلبانً فً صحٌح أبً داود: الحاكم )صحٌح على شرط الشٌخٌن ؼٌر أنهما لم ٌخر

 .ٕٙ٘/ٔ)صحٌح( 
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ملسو هيلع هللا ىلص بؤن هذا النبً األمً سوؾ ٌتجه إلى الكعبة؛ وكان علٌهم حٌث ألروا بربوبٌة هللا لهم، وعلموا الحك أن 
ٌنمادوا له، وأن ٌكونوا أولى الناس باتباعه؛ ألن من ألر بربوبٌة هللا سبحانه وتعالى لزم أن ٌمر بؤحكامه، 

ٌلتزم بها؛ ألن الرب له الملن المطلك ٌتصرؾ كٌؾ ٌشاء؛ ولهذا أضاؾ الربوبٌة هنا إلٌهم: }من ربهم{؛ و
 إللامة الحجة علٌهم حٌث ٌعترفون بربوبٌته.

ومن فوابد اآلٌة: انتفاء ؼفلة هللا عّز وجّل عن أعمالهم المتضمن لكمال علمه، وإحاطته بهم؛ وال ٌكفً أن  -7ٔ
ة فمط؛ بل نمول: المتضمن لكمال العلم، واإلحاطة؛ لموله تعالى: }وما هللا بؽافل عما نمول: انتفاء الؽفل

 ٌعملون{.
وهً لوله تعالى: }وما  -ومنها: صحة تمسٌم الصفات إلى ثبوتٌة، ومنفٌة؛ ألن التً فً اآلٌة هنا منفٌة  -8ٔ

رت بما ٌدل على ا لنفً بؤّي أداة كانت، مثل لوله هللا بؽافل عما ٌعملون{ فالصفات المنفٌة: كل صفة ُصّدِ
[ ، ولوله تعالى: }وتوكل على الحً الذي ال ٌموت{ ]الفرلان: ٕ٘٘تعالى: }ال تؤخذه سنة وال نوم{ ]البمرة: 

ًَ بخلمهن{ ]األحماؾ: 8ٖ[ ، ولوله تعالى: }وما مسنا من لؽوب{ ]ق: 8٘ [ ؛ ٖٖ[ ، ولوله تعالى: }ولم ٌع
بها مجرد النفً؛ وإنما ٌراد بها مع النفً: ضدها؛ فإذا لال هللا تعالى عن واعلم أن الصفات المنفٌة ال ٌراد 
 [ فالمراد: نفً اللؽوب، وإثبات كمال لوته، ولدرته. 8ٖنفسه: }وما مسنا من لؽوب{ ]ق: 

 المرآن
ٌَْت الهِذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب بُِكّلِ آٌٍَة َما تَبِعُوا لِْبلَتََن َوَما أَْنتَ  َ بِتَابِعٍ لِْبلَتَُهْم َوَما بَْعُضُهْم بِتَابِعٍ لِْبلَةَ بَْعٍض  }َولَئِْن أَت

 [٘ٗٔ({ ]البمرة : َ٘ٗٔولَئِِن اتهبَْعَت أَْهَواَءُهْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءَن ِمَن اْلِعْلِم إِنهَن إِذًا لَِمَن الظهاِلِمٌَن )
 التفسٌر:

هن إلى الكعبة فً الذٌن أُعطوا التوراة واإلنج -أٌها الرسول-ولبن جبت  ٌل بكل حجة وبرهان على أن توجُّ
الصبلة هو الحك من عند هللا، ما تبعوا لبلتن عناًدا واستكباًرا، وما أنت بتابع لبلتهم مرة أخرى، وما بعضهم 
بتابع لبلة بعض. ولبن اتبعت أهواءهم فً شؤن المبلة وؼٌرها بعد ما جاءن من العلم بؤنن على الحك وهم على 

إنن حٌنبذ لمن الظالمٌن ألنفسهم. وهذا خطاب لجمٌع األمة وهو تهدٌد ووعٌد لمن ٌتبع أهواء  الباطل،
 .(ٔ)المخالفٌن لشرٌعة اإلسبلم

وإنما أنزلت هذه اآلٌة من  فً سبب نزول اآلٌة: أخرج الطبري من طرٌك أسباط عن السدي لال:" 
ل إلى الكعبة ، لالت الٌهود : إن محمًدا اشتاَق إلى بلد أبٌه ومولده! ولو ثبت على  أجل أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لما ُحّوِ

لبلتنا لُكنا نرجو أن ٌكون هو صاحبَنا الذي ننتظر! فؤنزل هللا عز وجل فٌهم : }وإّن الذٌن أوتوا الكتاَب 
 . (ٕ)لٌعلمون أنه الحك من ربهم{، إلى لوله :} لٌكتمون الحك وهم ٌعلمون{"

 ، نحوه(ٗ)، ولتادة(ٖ)بن زٌد بن أسلموروي عن عبد الرحمن   
ٌَْت الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب بُِكّلِ آٌٍَة{]البمرة:   َ [، " أي ولبن جبت الٌهود والنصارى ٗٗٔلوله تعالى:}َولَبِْن أَت

 .(٘)بكل معجزة على صدلن فً أمر المبلة"
 .(ٙ)لال ابن عثٌمٌن:أي" إن أتٌتهم بكل آٌة تدل على صدق ما أتٌت به"  
لال الطبري:أي: " ولبن جبَت، ٌا دمحم ، الٌهوَد والنصاَرى ، بكل برهان وُحجة، بؤن الحك هو ما   

ل من لبلة بٌت الممدس فً الصبلة، إلى لبلة المسجد الحرام"  .(7)جبتهم به ، من فرض التحوُّ

                                                           
 7ٕ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .7٘ٔ/ٖ(:صٕٕٗٓ، و)8ٙٔ/ٖ(:ص8ٕٕ٘( تفسٌر الطبري)ٕ)
 .8ٙٔ/ٖ(:ص8ٕٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٓٗٔ-9ٖٔ/ٖ(:صٖٕٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.9ٕ/ٔسٌر:( صفوة التفا٘)
 .ٖٗٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .8ٗٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: 7)
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ٌَْت الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب{]البم َ  :(ٔ)[، على لولٌنٗٗٔرة:واختلفوا فً لوله تعالى:}َولَبِْن أَت
أحدهما:أن المراد علماإهم الذٌن أخبر هللا تعالى عنهم فً اآلٌة المتمدمة بموله: }وإن الذٌن أوتوا الكتاب 

 .(ٕ)[. لاله األصمٗٗٔلٌعلمون أنه الحك من ربهم{ ]البمرة: 
}الذٌن أوتوا الكتاب{ صٌؽة الثانً:أن المراد جمٌع أهل الكتاب من الٌهود والنصارى، واحتجوا علٌه بؤن لوله: 

 عموم فٌتناول الكل. 
 .(ٖ)[، أي:" ما اتبعون ٌا دمحم وال صلّوا إلى لبلتن"ٗٗٔلوله تعالى:}َما تَبِعُوا لِْبلَتََن{]البمرة:  
 .(ٗ)لال ابن عثٌمٌن:" أي الكعبة؛ لعنادهم، واستكبارهم" 
لتُن إلٌها،  -لحجة علٌهم بذلن مع لٌام ا -لال الطبري:أي: "ما صّدلوا به، وال اتَّبعوا    لبلتَن التً حوَّ

ه َشطَر المسجد الحرام"  . (٘)وهً التوجُّ
حك وأن صفته ونبوته فً كتابهم، وهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الزجاج: أي" فإن أهل الكتاب لد علموا أن النبً   

 .(ٙ)ٌحممون العلم بذلن فبل تؽنً اآلٌات عند من ٌجد ما ٌعرؾ"
 .(7)[، أي: "وما لن من سبٌل ٌا دمحم إلى اتّباع لبلتهم"٘ٗٔلوله تعالى:}َوَما أَْنَت بِتَابِعٍ لِْبلَتَُهْم{]البمرة:  
 . (8)لال ابن عطٌة:" لفظ خبر ٌتضمن األمر، أي فبل تركن إلى شًء من ذلن"  
تستمبل المشرَق ، فؤنَّى لال الطبري:" وذلن أن الٌهود تستمبل بٌت الممدس بصبلتها ، وأن النصارى   

ٌكون لن السبٌل إلى إتباع لِبلتهم. مع اختبلؾ وجوهها ؟ ٌمول : فالزم لبلتَن التً أِمرت بالتوجه إلٌها ، ودْع 
 .(9)عنن ما تمولُه الٌهود والنصارى وتدُعون إلٌه من لبلتهم واستمبالها"

 :(ٓٔ)[، وجوها٘ٗٔ{]البمرة:وذكروا فً لوله تعالى: }َوَما أَْنَت بِتَابِعٍ لِْبلَتَُهمْ  
 أحدها: أنه دفع لتجوٌز النسخ، وبٌان أن هذه المبلة ال تصٌر منسوخة.

والثانً: حسما ألطماع أهل الكتاب فإنهم لالوا: لو ثبت على لبلتنا لكنا نرجوا أن ٌكون صاحبنا الذي ننتظره، 
 وطمعوا فً رجوعه إلى لبلتهم.

 باطلهم وما أنت بتارن حمن.الثالث: الممابلة ٌعنً ما هم بتاركً 
 الرابع: أراد أنه ال ٌجب علٌن استصبلحهم باتباع لبلتهم، ألن ذلن معصٌة.

الخامس: وما أنت بتابع لبلة جمٌع أهل الكتاب من الٌهود والنصارى ألن لبلة الٌهود مخالفة لمبلة النصارى، 
 فللٌهود بٌت الممدس وللنصارى المشرق، فالزم لبلتن ودع ألوالهم. 

[، أي:"وما الٌهود بتابعٍة لبلةَ النصارى ، وال ٗٗٔلوله تعالى:}َوَما بَْعُضُهْم بِتَابِعٍ لِْبلَةَ بَْعٍض{]البمرة:  
هةٌ نحوها"  .(ٔٔ)النصارى بتابعٍة لبلة الٌهود فمتوّجِ

وي . ور(ٕٔ)لال السدي:" ٌمول : ما الٌهود بتابعً لبلة النصارى ، وال النصارى بتابعً لبلة الٌهود"  
 مثله. (ٖٔ)عن ابن زٌد وابن زٌد

                                                           
 .7ٓٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .7ٓٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .9ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .ٖٗٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .8ٗٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٕٕٗ/ٔ( معانً المرآن: ٙ)
 .8٘ٔ/ٖالطبري: ( تفسٌر 7)
 .ٖٕٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: 8)
 .8٘ٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: 9)
 .٘ٔٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٓٔ)
 .8ٙٔ-8٘ٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .8ٙٔ/ٖ(:ص: 7ٕٕ٘( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .8ٙٔ/ٖ(:ص8ٕٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
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لال ابن عثٌمٌن:" فالٌهود ال تتبع لبلة النصارى؛ والنصارى ال تتبع لبلة الٌهود؛ ألن النصارى  
 .(ٔ)ٌمولون: إن الٌهود كفار؛ والٌهود ٌمولون: إن النصارى كفار لٌسوا على حك؛ ولهذا ٌكذبون عٌسى ملسو هيلع هللا ىلص"

لٌهود ال تترن لبلتها وتتجه إلى المشرق ، والنصارى ال تؽٌّر لبلتها وتتجه لال المراؼً:" أي إن ا 
إلى المؽرب ، ألن كبل منهما متمسن بما هو فٌه ، محمّا كان أو مبطبل ، وال ٌنظر إلى حجة وبرهان ، إذ 

ح األمور التملٌد أعمى بصٌرته ، فبل ٌبحث فى فابدة ما هو فٌه ، وال ٌوازن بٌنه وبٌن ؼٌره ، لٌتّبع أصل
 . (ٕ)وأكثرها نفعا"

لال أبو السعود:" فإن الٌهوَد تستمبُل الصخرةَ والنصارى مطلع الشمس ال ٌرجى توافمُهم كما ال  
 .(ٖ)ٌرجى موافمتُهم لن لتصلُّب كّلِ فرٌٍك فٌما هو فٌه"

 :(ٗ)[، تفسٌرانٗٗٔوفً لوله تعالى:}َوَما بَْعُضُهْم بِتَابِعٍ لِْبلَةَ بَْعٍض{]البمرة: 
، وابن (٘)أحدهما: أن المعنى: لٌست الٌهود متبعة لبلة النصارى وال النصارى متبعة لبلة الٌهود، لاله السدي

 .(ٙ)زٌد
 .(7)لال ابن عطٌة: "فهذا إعبلم باختبلفهم وتدابرهم وضبللهم"

 لبلة من أسلم.الثانً:أن معنى اآلٌة: وما من أسلم معن منهم بمتبع لبلة من لم ٌسلم، وال من لم ٌسلم بمتبع 
لال ابن عطٌة: "واألول أظهر فً األبعاض، ولبلة النصارى مشرق الشمس ولبلة الٌهود بٌت  

 .(8)الممدس"
[، أي: " ولبن التمست ٌا دمحم رَضا هإالء الٌهود ٗٗٔلوله تعالى:}َولَبِِن اتَّبَْعَت أَْهَواَءُهْم{]البمرة:  

 .(9)والنصارى، فاتبعَت لبلتهم"
 .(ٓٔ)السعود:" أي ولبن اتبعت أهواَءهم فرضاً"لال أبو  
 .(ٔٔ)لال الثعلبً: أي" مرادهم فً أمر المبلة" 
 .(ٕٔ)لال الواحدي:" أي: صلٌت إلى لبلتهم" 
لال المراؼً:" أي ولبن وافمتهم فٌما ٌرٌدون ، فصلٌت إلى لبلتهم مداراة لهم وحرصا على اتباعن   

 .(ٖٔ)واإلٌمان بن"
لبن فرض ولّدر أنن ساٌرتهم على أهوابهم، واتبعت ما ٌهوونه وٌحبونه بعد لال الصابونً:" أي و  

 .(ٗٔ)وضوح البرهان الذي جاءن بطرٌك الوحً"
و)الهوى(، هو المٌل؛ ومنه ٌمال للنجم: )هوى( إذا مال، وسمط؛ وٌطلك )الهوى( فً الؽالب على 

وإن صح الحدٌث وهو لول الرسول صلى المٌل عن الحك؛ وٌمابله )الهدى(؛ فٌمال: اتبَع الهوى بعد الهدى؛ 

                                                           
 .ٖٗٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 . ٔٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .7٘ٔ/ٔسٌر أبً السعود: ( تفٖ)
 .ٖٕٕ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٗ)
 .8ٙٔ/ٖ(:ص: 7ٕٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .8ٙٔ/ٖ(:ص8ٕٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٕٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: 7)
 .ٖٕٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: 8)
 .]بتصرؾ بسٌط[.8ٙٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: 9)
 .7٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٓٔ)
 .ٕٔ/ٕتفسٌر الثعلبً:( ٔٔ)
 .9ٖ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕٔ)
 .ٕٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٖٔ)
 .9ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗٔ)
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ً لما جبت به" فهو دلٌل على أن الهوى ٌكون فً  - (ٔ)هللا علٌه وسلم: "ال ٌإمن أحدكم حتى ٌكون هواه تبعا
 .(ٔ)الخٌر كما ٌكون فً الشر
وهوى النفس: إنما ٌستعمل فً األكثر: فٌما ال خٌر فٌه، ولد ٌستعمل فً الخٌر ممٌدا  لال ابن عطٌة:"

 .(ٖ)"(ٕ)ما لال عمر بن الخطاب رضً هللا عنه فً أسرى بدر: "فهوي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما لال أبو بكر"به، ك
لال السعدي: "إنما لال: }أهواءهم{، ولم ٌمل: )دٌنهم{، ألن ما هم علٌه مجرد أهوٌة  نفس، حتى هم   

ٌَْت َمِن اتََّخَذ إِلََههُ فً للوبهم ٌعلمون أنه لٌس بدٌن، ومن ترن الدٌن، اتبع الهوى  وال محالة، لال تعالى: }أَفََرأَ
 . (ٗ)َهَواهُ{"

 :(٘) [، على ثبلثة أوجه٘ٗٔواختلفوا فً المخاطب فً لوله تعالى:}َولَبِِن اتَّبَْعَت أَْهَواَءُهْم{]البمرة:  
ًُّ إَِذا َطلَّْمتُُم النَِّساَء{ فً الظاهر، وهو فً المعنى ألمته، كما  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها: أن الخطاب له  لال: }ٌَا أٌََُّها النَّبِ

 [.ٔ]الطبلق: 
الثانً: أن المراد: الرسول وؼٌره. فإن ظاهر الخطاب وإن كان مع الرسول إال أن المراد منه ؼٌره والؽرض 

 منه أن ال ٌمٌل إلى مخاطبتهم ومتابعتهم أحد من األمة.
 ن الرسول ال ٌفعل ذلن، فبل ٌجوز أن ٌخصه بهذا الخطاب.الثالث:ولٌل ؼٌره، ألنه تعالى عرؾ أ

والراجح، أن الخطاب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص والمراد أمته، "وما ورد من هذا النوع الذي ٌوهم من النبً صلى هللا   
ٌكون منه فإنما المراد  علٌه وسلم ظلما متولعا فهو محمول على إرادة أمته لعصمة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولطعنا أن ذلن ال

 .(ٙ)من ٌمكن أن ٌمع ذلن منه، وخوطب النبً ملسو هيلع هللا ىلص تعظٌما لؤلمر"
بهذا مهدًدا أمته، أي: إذا استحممت منا  -علٌه السبلم-لال الواحدي:"ولٌل:  أن هللا تعالى خاطب نبٌه  

أجدر وأخلك، بتكاثؾ األوزار، واجتماع مثل ذا الجزاء عند مخالفة، لو ولعت منن، ولن تمع أبًدا كانوا هم 
 .(7)اآلثام، عند ما ٌظهر منهم من إٌثار الضبلل واالنحراؾ عن الحك"

[، أي" بعد ما جاءن الحك الٌمٌن ، والعلم الذي ال ٘ٗٔلوله تعالى:}ِمْن بَْعِد َما َجاَءَن ِمَن اْلِعْلِم{]البمرة:  
 .(8)شّن فٌه"

 .(9)لبلة إبراهٌم" لال الثعلبً:أي:" إنها حك وإنها 
 .(ٓٔ)لال الواحدي:أي" أن لبلة هللا: الكعبة" 
لال الطبري: أي: "من بعد ما وَصل إلٌن من العلم ، بإعبلمً إٌان أنهم ممٌمون على باطل ، وعلى   

 عناٍد منهم للحك ، ومعرفٍة منهم أّن المبلة التً وجهتُن إلٌها هً المبلةُ التً فرضُت على أبٌن إبراهٌم علٌه
هَ نحوها" -السبلم وسابر ولده من بعده من الرسل   .(ٔٔ)التوجُّ

 .(ٔ)والمراد بـ )العلم( الوحً الذي نزل على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص"لال ابن عثٌمٌن:"   

                                                           
، لال النووي فً آخر األربعٌن النووٌة "حسن صحٌح"، ولال الحافظ ٗٓٔ، حدٌث رلم ٖٕٔ – ٕٕٔ/ٔأخرجه البؽوي فً شرح السنة  (ٔ)

(: تصحٌح 9ٖٗ/ٕ: أخرجه الحسن بن سفٌان وؼٌره؛ ورجاله ثمات؛ ولال الحافظ ابن رجب فً جامع العلوم والحكم )89ٕ/ٖٔفً الفتح 
 ...هذا الحدٌث بعٌد جداً من وجوه

 .9٘/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 (.8ٖٔٓ(، والترمذي فً تفسٌر المرآن)9ٕٓٙ، وأبو داود فً الجهاد)ٕٕٔ(، وأحمد فً المسند)7ٖٙٔ( رواه مسلم فً الجهاد والسٌر)ٕ)
 .ٖٕٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .7ٕ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .9ٖ٘/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٓٔٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .ٖٕٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .9ٖٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 7)
 .ٕٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 8)
 .ٕٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:9)
 .9ٖ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .87ٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)



ٖٗ9 
 

 .(ٕ)[، أي:" لتكونن من جملة الظالمٌن"٘ٗٔلوله تعالى:}إِنََّن إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمٌن{]البمرة: 
 .(ٖ)ي" الجاحدٌن الضارٌن أنفسهم"لال الثعلبً:أ 
 .(ٗ)لال الواحدي:" أي: إنن إذن مثلهم" 

لال الطبري:"أي: "إنن إذا فعلت ذلن، من عبادي الظَّلمِة أنفَسهم، المخالفٌن أمري ، والتاركٌن 
  (ٙ)، و"الؽرض منه التهدٌد والزجر"(٘)طاعتً ، وأحُدهم وفً ِعداِدهم"

 .(7)المعتدٌن الذٌن نمصوا الواجب علٌهم من اتباع الحك دون األهواء"أي:لمن لال ابن عثٌمٌن:"
ٌِْه َوَسلَّم َ من  ُ َعلَ لال الصابونً:" والكبلم وارد على سبٌل الفرض والتمدٌر، وإاِل فحاشاه َصلَّى ّللاَّ

 .(8)أتباع أهواء الكفرة المجرمٌن، وهو من باب التهٌٌج للثبات على الحك"
 كد تهدٌده وبالػ فٌه من سبعة أوجه: لال البٌضاوي:" وأ 

 أحدها: اإِلتٌان بالبلم الموطبة للمسم.
 ثانٌها: المسم المضمر. 
 ثالثها: حرؾ التحمٌك وهو أن. 
 رابعها: تركٌبه من جملة فعلٌة وجملة اسمٌة. 

 وخامسها: اإِلتٌان بالبلم فً الخبر.
 فً االندراج معهم إٌهاماً بحصول أنواع الظلم.وسادسها: جعله من الظَّاِلِمٌَن، ولم ٌمل إنن ظالم ألن 

ً للحك المعلوم، وتحرٌصا على التفابه وتحذٌراً عن متابعة الهوى،  وسابعها: التمٌٌد بمجًء العلم تعظٌما
 .(9)واستفظاعاً لصدور الذنب عن األنبٌاء"

اتباع الهوى لال المراؼً:" وإذا كان هذا الوعٌد توجه ألعلى الناس مماما عند ربه لو حاول  
استرضاء للناس بمجاراتهم على الباطل ، فما ظنن بؽٌره ممن ٌتبع الهوى وٌجارى الناس على شىء نهاهم 
ّللّا عنه ، فلٌعلم المإمنون أن اتباع أهواء الناس ولو لؽرض صحٌح من الظلم العظٌم الذي ٌولع فً مهاوى 

أحد ، فلو فرض ولوعه من أكرم الناس على ّللّا الهبلن ، فكؤنه لٌل : إن هذا ظلم عظٌم ال هوادة فٌه مع 
لسحل علٌه الظلم }وما للّظالمٌن من أنصار{، فكٌؾ بمن دونه ممن ال ٌمار به منزلة عند ربه ؟ وال شّن أن 
سماع هذا الوعٌد وأشباهه ٌوجب على المإمن أن ٌفكر طوٌبل وٌتؤمل فٌما وصل إلٌه حال المسلمٌن الٌوم ، 

ارون العامة فً بدعهم وضبلالتهم وهم ٌعترفون ببعدها عن الدٌن ، وال ٌكون لهم وكٌؾ إن علماءهم ٌج
وازع من نواهٌه ، ولوارعه الشدٌدة ، وزواجره التً تخّر لها الجبال سّجدا، وأعجب من هذا مجاراتهم 

فٌه إشباع ألهواء الملون واألمراء ، حتى إنهم لٌلفّمون لهم من الحٌل والفتاوى ما ٌسترضونهم به ، وٌكون 
 .(ٓٔ)لشهواتهم واتباع ألهوابهم"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان حرٌصاً على هداٌة الخلك؛ ألن لوله تعالى: }ولبن أتٌت الذٌن أوتوا  -ٔ

 ٌنتفعون بها.كان ٌعرض اآلٌات، وٌبٌن الحمابك؛ ولكن ال  -ملسو هيلع هللا ىلص-الكتاب بكل آٌة{ دلٌل على أنه 

                                                                                                                                                                                             
 .9٘/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٕٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .ٕٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .9ٖ٘/ٖالبسٌط: ( التفسٌر ٗ)
 .87ٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .7ٔٔ/ٗ( تفسٌر الراي: ٙ)
 .ٖٙٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:7)
 .9ٕ/ٕ( صفوة التفاسٌر:8)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 9)
 .ٕٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
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ومنها: شدة عناد هإالء الذٌن أوتوا الكتاب؛ وأنهم مهما أوتوا من اآلٌات فإنهم لن ٌنصاعوا لها، ولن  -ٕ
 ٌتبعوها.

ومنها: أن الذٌن أوتوا الكتاب لن ٌتبعوا لبلة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ وإذا كان كذلن فلن ٌتبعوا دٌنه؛ ألن المبلة بعض  -ٖ
 ا بها فهو كفر بالدٌن كله.الدٌن؛ فمتى كفرو

أن  -وهللا أعلم  -ومنها: أن الكعبة لبلة للمسلمٌن خاصة؛ ألنه تعالى أضاؾ استمبالها إلٌهم؛ ولكن الظاهر  -ٗ
وهكذا لال 9ٙالكعبة لبلة لكل األنبٌاء؛ لموله تعالى: }إن أول بٌت وضع للناس للذي ببكة مباركاً{ ]آل عمران: 

لحرام لبلة لكل األنبٌاء؛ لكن أتباعهم من الٌهود، والنصارى هم الذٌن بدلوا هذه شٌخ اإلسبلم: إن المسجد ا
 المبلة.

ومنها: وجوب االنمٌاد للحك إذا ظهرت آٌاته؛ ألن هذه اآلٌة سٌمت مساق الذم؛ فدل هذا على وجوب اتباع  -٘
 الحك إذا تبٌنت اآلٌات.

فرض  ن تابعاً لمبلتهم؛ ألن لبلتهم التً ٌدعونها لم تثبت شرعاً؛ ثم لوومنها: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص مستحٌل أن ٌكو -ٙ
 أنها جاءت فً شرابعهم فإنها نُِسخت بمبلة اإلسبلم.

ومنها: أنه ٌستحٌل شرعاً أن ٌتبع المسلم طرٌمة الٌهود، والنصارى؛ لموله تعالى: }وما أنت بتابع لبلتهم{؛  -7
ة المإكدة بحرؾ الجر فً سٌاق النفً؛ فالمإمن حمٌمة ال ٌمكن أن وجه االستحالة: أن الجملة جاءت باالسمٌ

ٌتابع أعداء هللا، وال أن ٌؤخذ بآرابهم، وأفكارهم، واتجاهاتهم؛ ولد حمى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ذلن ؼاٌة الحماٌة، حٌث لال: 
لهم سواء فً أمور العبادة، أو ، حتى نحذر ونبعد عن التشبه بؤعداء هللا، والتملٌد (ٕ)«من تشبه بموم فهو منهم»

 والعٌاذ باهلل. -فً أمور العادة؛ فإن التشبه بؤعداء هللا حرام: ولد ٌإدي إلى الكفر، والشرن 
ومن فوابد اآلٌة: أن الٌهود والنصارى ال ٌتبع بعضهم بعضاً؛ بل ٌضلل بعضهم بعضاً؛ فالٌهود ٌرون  -8

ن الٌهود لٌسوا على شًء من الدٌن أٌضاً؛ كل منهم النصارى لٌسوا على شًء من الدٌن؛ والنصارى ٌرو
ٌضلل اآلخر فٌما بٌنهم؛ كل واحد منهم ٌرى أن اآلخر لٌس على ملة صحٌحة؛ ولهذا لال تعالى: }وما بعضهم 

إلى الصخرة؛ ولبلة النصارى إلى المشرق  -[ ؛ فمبلة الٌهود إلى بٌت الممدس ٘ٗٔبتابع لبلة بعض{ ]البمرة: 
، كما لال هللا تعالى: }ٌا أٌها الذٌن ٌتجهون نحو الش ًّ مس؛ لكنهم على اإلسبلم ٌد واحدة بعضهم لبعض ول

 [ ؛ ألنهم كلهم أعداء لئلسبلم.ٔ٘آمنوا ال تتخذوا الٌهود والنصارى أولٌاء بعضهم أولٌاء بعض{ ]المابدة: 
 عالى: }ولبن اتبعت أهواءهم{.ومن فوابد اآلٌة: أن اتباع الٌهود والنصارى اتباع للهوى ال للهدى؛ لموله ت -9

ومنها: أن الٌهود والنصارى لٌسوا على هدى، حٌث جعل هللا سبحانه وتعالى ما هم علٌه هوى، ولٌس  -ٓٔ
 بهدى.

ومنها: أن اإلنسان ال ٌإاخذ بالمخالفة إال بعد لٌام الحجة؛ لموله تعالى: }من بعد ما جاءن من العلم{؛  -ٔٔ
وإن كان ٌسمى ضاالً؛ لكنه لٌس بظالم؛ ألنه لم ٌتعمد المخالفة؛  -ٌإاخذ به  جهبلً؛ فبلفاإلنسان لد ٌتابع ؼٌره 

 ال ٌتحمك الظلم إال لمن عرؾ الحك وخالفه.
أنت »؛ لموله تعالى: }لمن الظالمٌن{؛ ألنن لو للت لرجل: -ملسو هيلع هللا ىلص-ومنها: التلطؾ فً الخطاب للرسول  -ٕٔ

ً « رجل ظالم من لولن له: أنت من الظالمٌن؛ ونظٌره لوله تعالى: }عبس وتولى{ ]عبس: لكان أشد ولعا
عندما تمرإها تظن أن العابس والمتولً ؼٌر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ تظن أنه رجل آخر؛ ولكن المراد به الرسول ٔ

 ملسو هيلع هللا ىلص.
« أل»بعد ما جاءن من العلم{: أتى بــ  ومنها: بٌان أن العلم حمٌمة هو علم الشرٌعة؛ لموله تعالى: }من -ٖٔ

المفٌدة للكمال؛ وال شن أن العلم الكامل الذي هو محل الحمد والثناء هو العلم بالشرٌعة؛ ولذلن نمول: إن 

                                                           
، ٖٔٓٗ: فً لبس الشهرة، حدٌث رلم ٗ، كتاب اللباس، باب 8ٔ٘ٔ، وأخرجه أبو داود صٗٔٔ٘، حدٌث رلم ٓ٘/ٕأخرجه أحمد  (ٕ)

، لال الحافظ فً ٖٖٙٓٓ: ما لالوا فٌما ذكر من الرماح واتخاذها، حدٌث رلم 79وأخرجه ابن أبً شٌبة فً المصنفن كتاب السٌر، باب 
، ولال فً اإلرواء: صحٌح ٗٓ٘/ٕند حسن؛ ولال األلبانً فً صحٌح أبً داود: حسن صحٌح : أخرجه أبو داود بس7ٕٔ/ٓٔالفتح 

 .9ٕٙٔ، حدٌث رلم 9ٓٔ/٘
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عصر النبوة هو عصر العلم؛ ولٌس عصرنا اآلن هو عصر العلم الذي ٌمدح على اإلطبلق؛ لكن ما كان منه 
 ٌه لهذا.نافعاً فً الدٌن فإنه ٌمدح عل

ومنها: أن الظلم، والعدل، وؼٌر ذلن ممرون باألعمال؛ ال باألشخاص؛ بمعنى أنه لٌس بٌن هللا تعالى  -ٗٔ
وأحد من الخلك شًء ٌحابٌه، وٌراعٌه به؛ كل من خالفه فهو ظالم؛ فبل نمول مثبلً: هذا لرٌب من الرسول 

من سبللة بنً  -؛ أو نمول: هذا إنسان من لرٌش من سبللة األشراؾ ملسو هيلع هللا ىلص تكفر سٌباته لمربه من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
تكفّر عنه سٌباته؛ فإذا كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول هللا سبحانه وتعالى له: }ولبن اتبعت أهواءهم من بعد ما  -هاشم 

!!! فبل أحد ٌحابى من لِبل هللا عّز وجّل جاءن من العلم إنن إذاً لمن الظالمٌن{؛ فما بالن بمن دون الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
 [ .ٖٔمن أجل نسبه، أو حسبه، أو جاهه بٌن الناس: لال هللا تعالى: }إن أكرمكم عند هللا أتماكم{ ]الحجرات: 

ومن فوابد اآلٌة: لد ٌرد التعلٌك على شرط ال ٌمكن تحممه؛ لموله تعالى: }ولبن اتبعت أهواءهم من بعد  -٘ٔ
 .-ملسو هيلع هللا ىلص-اءن من العلم إنن إذاً لمن الظالمٌن{؛ فهذا الشرط ال ٌمكن أن ٌمع من رسول هللا ما ج
-ومنها: تحذٌر األمة من اتباع أهواء ؼٌر المإمنٌن؛ وجه ذلن أنه إذا كان هذا الوصؾ ٌكون للرسول  -ٙٔ
ٌنا أن نحذر ؼاٌة الحذر من اتباع أهواء أعداء هللا؛ لو اتبع أهواءهم فالذي دونه من باب أولى؛ فعل -ملسو هيلع هللا ىلص

روها مما ولعت فٌها اآلن من اتباع أهواء أعداء هللا، وٌبٌنوا لهم أن اتباع  فالواجب على علماء األمة أن ٌحذِّ
 أهوابهم هو الظلم؛ والظلم ظلمات ٌوم المٌامة؛ والظلم مرتع مبتؽٌه وخٌم.

على العلماء أشد من توجهه على ؼٌرهم ألن لوله: }من بعد ما جاءن دلت اآلٌة على أن توجه الوعٌد  -7ٔ
 من العلم{ ٌدل على ذلن.

 المرآن
ٌْنَاُهُم اْلِكتَاَب ٌَْعِرفُونَهُ َكَما ٌَْعِرفُوَن أَْبنَاَءُهْم َوإِنه فَِرٌمًا ِمْنُهْم لٌََْكتُُموَن اْلحَ  ({ ٙٗٔكه َوُهْم ٌَْعلَُموَن )}الهِذٌَن آتَ

 [ٙٗٔ ]البمرة :
 التفسٌر:

الذٌن أعطٌناهم التوراة واإلنجٌل من أحبار الٌهود وعلماء النصارى ٌعرفون أنَّ محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا بؤوصافه 
المذكورة فً كتبهم، مثل معرفتهم بؤبنابهم. وإن فرٌمًا منهم لٌكتمون الحك وهم ٌعلمون ِصْدله، وثبوت 

 أوصافه.
لال الواحدي:" نزلت فً مإمنً أهل الكتاب عبد هللا بن سبلم وأصحابه كانوا  فً سبب نزول اآلٌة: 

بنعته وصفته وبعثه فً كتابهم كما ٌعرؾ أحدهم ولده إذا رآه مع الؽلمان؛ لال عبد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌعرفون رسول هللا 
بنً، فمال له عمر بن الخطاب: وكٌؾ ذان ٌا ابن منً با -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا بن سبلم: ألنا أشد معرفة برسول هللا 

سبلم؟ لال: ألنً أشهد أن دمحما رسول هللا حما ٌمٌنا، وأنا ال أشهد بذلن على ابنً، ألنً ال أدري ما أحدث 
 .(ٔ)النساء، فمال عمر: وفمن هللا ٌا ابن سبلم"

ٌْنَاُهُم اْلِكتَاَب ٌَْعِرفُونَهُ َكَما  [،" أي إن الٌهود والنصارى ٌَْٙٗٔعِرفُوَن أَْبنَاَءُهْم {]البمرة:لوله تعالى:}الَِّذٌَن آتَ
 .(ٕ)ٌعرفون أن دمحما النبً األمى خاتم الرسل كما ٌعرفون أبناءهم"

 .(ٖ)لال الثعلبً:" ٌعنً دمحما كما ٌعرفون أبناءهم من بٌن النصارى" 
 .(ٗ)ٌهم بؽٌرهم"لال البٌضاوي:" أي ٌعرفونه بؤوصافه كمعرفتهم أبناءهم ال ٌلتبسون عل

لال المراؼً:" هذا كالدلٌل لما ذكر فى لوله : }لٌََْعلَُموَن أَنَّهُ اْلَحكُّ ِمْن َربِِّهْم {، فكؤنه لال : إن سبب  
العلم بؤنه الحك ، أنهم ٌعرفون النبً صلى ّللّا علٌه وسلم بما فً كتبهم من البشارة به ومن نعوته وصفاته 

                                                           
 .99ٖ-98ٖ/ٔ، وانظر: العجاب: ٗٗ( أسباب النزول: ٔ)
 .7/9ٗ( تفسٌر المراؼً:ٕ)
 .ٖٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
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ما ٌعرفون أبناءهم الذٌن ٌربّونهم وٌحوطونهم بعناٌتهم ، فبل ٌفوتهم شىء من التً ال تنطبك على ؼٌره ، ك
 .(ٔ)أمرهم"

 :(ٕ)[، على ثبلثة أوجهٙٗٔواختلؾ فً عود الضمٌر فً لوله تعالى}ٌَْعِرفُونَهُ{]البمرة: 
ٌن ؼٌره كما ٌعرفون أبناءهم، ، أي: ٌعرفونه معرفة جلٌة، ٌمٌزون بٌنه وب-ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها: أنه عابد إلى رسول هللا 

 .(ٙ)وهو لول أكثر المفسرٌنوؼٌرهما،  (٘)ولتادة (ٗ)، مجاهد(ٖ)ال تشتبه علٌهم وأبناء ؼٌرهم. لاله ابن عباس
 .(7)الضمٌر لرسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم، وإن لم ٌسبك ذكره لداللة الكبلم علٌه" لال البٌضاوي:" 

الثانً: أنه راجع إلى أمر المبلة: أي علماء أهل الكتاب ٌعرفون أمر تحوٌل المبلة التً نملت إلٌها كما ٌعرفون 
 .(9)واختاره اإلمام الطبري ،(8)لاله أبوالعالٌة ولتادة والسدي و مماتل وروي عن ابن عباس أٌضاأبناءهم. 

 .(ٓٔ)الثالث: أنه ٌرجع إلى المرآن. حكاه البٌضاوي 
 :(ٔٔ)ول األول أولى بالصواب، وذلن للوجوه اآلتٌةوالم 

أحدها: أن الضمٌر إنما ٌرجع إلى مذكور سابك، وألرب المذكورات العلم فً لوله: }من بعد ما جاءن من 
[، والمراد من ذلن العلم: النبوة، فكؤنه تعالى لال: إنهم ٌعرفون ذلن العلم كما ٌعرفون ٘ٗٔالعلم{ ]البمرة: 
 مر المبلة فما تمدم ذكره البتة.أبناءهم، وأما أ

وثانٌها: أن هللا تعالى ما أخبر فً المرآن أن أمر تحوٌل المبلة مذكور فً التوراة واإلنجٌل، وأخبر فٌه أن نبوة 
 دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مذكورة فً التوراة واإلنجٌل، فكان صرؾ هذه المعرفة إلى أمر النبوة أولى.

دل أول داللتها إال على صدق دمحم علٌه السبلم، فؤما أمر المبلة فذلن إنما ٌثبت ألنه وثالثها: أن المعجزات ال ت
 أحد ما جاء به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فكان صرؾ هذه المعرفة إلى أمر النبوة أولى.

، لال وفً سبب تخصٌص ذكر األبناء فً المعرفة دون األنفس فً لوله تعالى}َكَما ٌَْعِرفُوَن أَْبنَاَءُهْم{ 
 .(ٕٔ)الرازي: " ألن الذكور أعرؾ وأشهر وهم بصحبة اآلباء ألزم وبملوبهم ألصك"

ولال المرطبً: "وخص األبناء فً المعرفة بالذكر دون األنفس وإن كانت ألصك ألن اإلنسان ٌمر  
عبدهللا علٌه من زمنه برهة ال ٌعرؾ فٌها نفسه ، وال ٌمر علٌه ولت ال ٌعرؾ فٌه ابنه. وروي أن عمر لال ل

بن سبلم : أتعرؾ دمحما ملسو هيلع هللا ىلص كما تعرؾ ابنن ؟ فمال : نعم وأكثر ، بعث هللا أمٌنه فً سمابه إلى أمٌنه فً أرضه 
 .(ٖٔ)بنعته فعرفته ، وابنً ال أدري ما كان من أمه"

{]البمرة:  وإن جماعة منهم، لٌخفون الحك وال أي [، "ٙٗٔلوله تعالى : }َوإِنَّ فَِرٌماً ِمْنُهْم لٌََْكتُُموَن اْلَحكَّ
 .(ٗٔ)ٌعلنونه"

 .(ٔ)ٌكتمون محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص، وهم ٌجدونه مكتوبًا عندهم فً التوراة واإلنجٌل" لال مجاهد:" 

                                                           
 .ٖٔ-ٕٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً:ٔ)
 .ٖٙٔ-ٕٙٔ/ٕظر: تفسٌر المرطبً: ( انٕ)
 .8٘ٔ/ ٔ(عزاه فً: زاد المسٌر: ٖ)
 .ٕٕٗ/ٔ( عزاه إلٌه ابن عطٌة، انظر: المحرر الوجٌز: ٗ)
 .ٕٕٗ/ٔ(عزاه إلٌه ابن عطٌة، انظر: المحرر الوجٌز: ٘)
التبرٌزي، وبدأ به الزمخشري" وهو الذي : "واختاره الزجاج ورجحه ٖ٘ٗ/ ٔ،  ولال فً "البحر المحٌط" ٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٙ)

 رجحه أبو حٌان.
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 7)
 .8٘ٔ/ٔ( عزاه إلٌهم فً زاد المسٌر: 8)
 .87ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: 9)
 .ٕٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 .9ٔٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔٔ)
 .8ٔٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب:ٕٔ)
 .ٖٙٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
 .9ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
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 .(ٕ)ٌعنً صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأمر الكعبة" لال الثعلبً:" 
 .(ٖ)وما جاء به" -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً لال الزجاج:" أي ٌكتمون صفته، ومن ال ٌعلم أمر  
 .(ٗ)تخصٌص لمن عاند واستثناء لمن آمن" لال البٌضاوي:" 
 .(٘)لال ابن عطٌة:" والفرٌك الجماعة، وخص ألن منهم من أسلم ولم ٌكتم" 
 وفً الحك الذي كتموه، لوالن: 

 ، وخصٌؾ.(7)، ولتادة(ٙ)والنصارى. لاله مجاهدٌكتمه الٌهود  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما: أنه النبً دمحم
ولهذا ذكر هللا فً سورة آل عمران أن بعضهم ٌمول لبعض: كٌؾ تبٌنون الهدى لدمحم، وأصحابه؟! إذا  

 .(8) والعٌاذ باهلل -بٌنتموه ٌحاجوكم به عند هللا أفبل تعملون! فهم ٌتواصون بالكتمان 
 .(ٕٔ)، ومماتل(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)لاله الربٌع ،(9)الثانً: ولٌل المراد: استمبال الكعبة

ه هللا عز وجل إلٌها نبٌَّه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص. ٌمول : فَوّلِ وجهن   لال الطبري: "وذلن الحك هو المبلة التً وجَّ
هون إلٌها. فكتمتها الٌهودُ  ه  شطَر المسجد الحرام التً كانت األنبٌاء من لبل محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص ٌتوجَّ والنصارى ، فتوجَّ

بعُضهم شرلًا ، وبعُضهم نحو بٌَت الممدس ، ورفُضوا ما أمرهم هللا به ، وكتموا َمَع ذلن أمَر دمحم صلى هللا 
تَه على خٌانتهم  علٌه وسلم وهم ٌجدونَه مكتوبًا عندهم فً التوراة واإلنجٌل. فؤطلع هللا عز وجل محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص وأمَّ

ن وتعالى ، وخٌانتهم عباَده ، وكتمانِهم ذلن ، وأخبر أنهم ٌفعلون ما ٌَفعلون من ذلن على علم منهم هللاَ تبار
 .(ٖٔ)بؤن الحك ؼٌُره"

 .(ٗٔ)والحال أنهم ٌعلمون أنه الحك"[، أي:" ٌكتمون ٙٗٔلوله تعالى:}َوُهْم ٌَْعلَُموَن{]البمرة:
 .(٘ٔ)أنه الحك" لال الزجاج:أي"

 .(ٙٔ)بٌّن ذلن فً كتابهم"لال الواحدي:" ألن هللا 
، ومثله : لال ابن عثٌمٌن: "وهذا أبلػ فً الذم، وألبح فً الفعل أن ٌكونوا كاتمٌن للحك وهم ٌعلمون

ٌْمَنَتَْها أَْنفُُسُهْم{ ]النمل :  ا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا َكفَُروا بِِه{ ]البمرة : ٗٔ}َوَجَحُدوا بَِها َواْستَ  .(7ٔ)" [89[ ولوله }فَلَمَّ
 :(8ٔ)[، وجهان من التفسٌرٙٗٔوفً لوله تعالى: }َوُهْم ٌَْعلَُموَن{]البمرة: 

 أحدهما: وهم ٌعلمون أنه حك.
 والثانً: وهم ٌعلمون ما على مخالفه من العماب. 

 الفوابد

                                                                                                                                                                                             
 .89ٔ/ٖ(:ص7ٕٕٓ( أخرجه الطبري )ٔ)
 .ٖٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .ٕٕ٘/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .ٕٕٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .89ٔ/ٖ(:ص7ٕٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .89ٔ/ٖ(:ص9ٕٕٙ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .ٕٙ/ٕابن عثٌمٌن: ( انظر: تفسٌر 8)
 .ٖٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 9)
 .ٕٙ٘/ٔ(:ص7ٖٔٔ، وابن أبً حاتم)9ٓٔ/ٖ(:ص7ٕٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .8٘/!ٔ( عزاه فً زاد المسٌر:ٔٔ)
 .8ٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٕٔ)
 .89ٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٔٗٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
 .ٕٕ٘/ٔ( معانً المرآن: ٘ٔ)
 .98ٖ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙٔ)
 .ٔٗٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:7ٔ)
 .8٘ٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: 8ٔ)
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 -كما لال هللا من فوابد اآلٌة: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص معروؾ عند أهل الكتاب معرفة تامة؛ وذلن كما جاء فً كتبهم،  -ٔ
ً عندهم فً التوراة واإلنجٌل ٌؤمرهم  تبارن وتعالى: }الذٌن ٌتبعون الرسول النبً األمً الذي ٌجدونه مكتوبا
بالمعروؾ وٌنهاهم عن المنكر وٌحل لهم الطٌبات وٌحرم علٌهم الخبابث وٌضع عنهم إصرهم واألؼبلل التً 

 [ .7٘ٔكانت علٌهم{ ]األعراؾ: 
ذر وال حجة ألهل الكتاب فً إنكارهم رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنهم أوتوا من وصفه ما ٌعرفونه ومنها: أنه ال ع -ٕ

 به كما ٌعرفون أبناءهم.
ومنها: بٌان أن تعلك اإلنسان باالبن ألوى من تعلمه بالبنت؛ لموله تعالى: }كما ٌعرفون أبناءهم{؛ فهو  -ٖ

 علمه به.ٌعرؾ االبن أكثر مما ٌعرؾ البنت لموة ت
ً منهم{؛ ألن كتمان الحك لم ٌكن من  - ٗ  ومنها: االحتراس فً المرآن الكرٌم، حٌث لال تعالى: }وإن فرٌما

جمٌعهم؛ بل من فرٌك منهم؛ وطابفة أخرى ال تكتم الحك؛ فإن من النصارى من آمن، كالنجاشً؛ ومن الٌهود 
 َمن آمن، ولم ٌكتم الحك. -كعبد هللا بن سبلم  -
: شدة اللوم، والذم لهإالء الذٌن ٌكتمون الحك؛ ألنهم ٌكتمونه مع العلم به؛ فهم عامدون ظالمون؛ ومنها -٘

 وهذا أشد لبحاً من كتمان اإلنسان ما ٌكون متردداً فٌه.
 المرآن

 [9ٗٔ({ ]البمرة : 9ٗٔ}اْلَحكُّ ِمْن َربَِّن فَََل تَُكونَنه ِمَن اْلُمْمتَِرٌَن )
 التفسٌر:

هو الحك من ربن، فبل تكونن من الشاكٌن فٌه. وهذا وإن كان خطابا للرسول  -أٌها النبً- الذي أنزل إلٌن
 ملسو هيلع هللا ىلص فهو موجه لؤلمة.

اعلم ٌا دمحم أّن الحك ما أعلمن ربن وأتان من عنده ،  [، أي:"7ٗٔاْلَحكُّ ِمْن َربَِّن{]البمرة:لوله تعالى:} 
 .(ٔ)ال ما ٌمول لَن الٌهود والنصارى"

 .(ٕ)لال الربٌع:" ٌمول:ال تكْن فً شن ، فإنها لبلتُن ولبلةُ األنبٌاء من لبلن" 
 .(ٗ)من ربن (ٖ)أي هذا الحك"لال الثعلبً: " 
 .(٘)لال الواحدي:" أي: هذا الحك من ربن" 

 .(ٙ)ٌعنى أن الحك ثابت، وحاصل من ربن؛ ولٌل: هذا الحك من ربن"لال ابن عثٌمٌن: "
خبٌر من هللا تعالى ذكره خبر لنبٌه علٌه السبلم :عن أن المبلة التً وجهه نحوها ،  لال الطبري:" وهذا 

 .(7)هً المبلةُ الحكُّ التً كان علٌها إبراهٌم خلٌل الرحمن وَمْن بعده من أنبٌاء هللا عز وجل"
 هو الحك الذي ال ثبّت تعالى نبٌه والمإمنٌن وأخبرهم بؤن ما جاء  به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لال ابن كثٌر:" 

  .(8)مرٌة فٌه وال شن"
 .(9)وروي عن علً رضً هللا عنه أنه لرأ :}الحك{، منصوبا بـ }ٌعلمون{، أي }ٌعلمون الحك{

[ فبل نعلم أحدا لرأه إال ٕٗلال النحاس : "فؤما الذي فً "األنبٌاء" }اْلَحكَّ فَُهْم ُمْعِرُضوَن{ ]األنبٌاء :  
 .(ٔ)أن الذي فً سورة )البمرة( مبتدأ آٌة، والذي فً األنبٌاء لٌس كذلن"منصوبا، والفرق بٌنهما 

                                                           
 .9ٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .9ٓٔ/ٖ(:ص7ٕٕٕ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٖٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .8٘ٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: ٗ)
 .98ٖ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)
 .ٖٗٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .9ٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: 7)
 .ٕٙٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:8)
 .ٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:9)



ٖ٘٘ 
 

لال المرطبً:" وٌصح نصبه على تمدٌر )الزم الحك(، والرفع على االبتداء أو على إضمار مبتدأ 
 .(ٕ)والتمدٌر:)هو الحك(، أو على إضمار فعل ، أي )جاءن الحك("

{]البمرة:  :(ٖ)[، ففٌه وجهان7ٗٔوأما األلؾ والبلم فً لوله}اْلَحكُّ
األول: أن ٌكون للعهد، واإلشارة إلى الحك الذي علٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أو إلى الحك الذي فً لوله:  

 }لٌكتمون الحك{ أي هذا الذي ٌكتمونه هو الحك من ربن.
ثبت أنه من هللا  والثانً: أن ٌكون للجنس على معنى: الحك من هللا تعالى ال من ؼٌره ٌعنً إن الحك ما

 تعالى كالذي أنت علٌه وما لم ٌثبت أنه من هللا كالذي علٌه أهل الكتاب فهو الباطل.
 .(ٗ)[، أي:" فبل تكوننَّ من الشاّكٌن"7ٗٔلوله تعالى:}فبَل تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمتَِرٌَن{]البمرة: 

هتن نَحوها لب لةُ إبراهٌم خلٌلً علٌه السبلم ولبلة لال الطبري: "أي من الشاكٌن، فً أن المبلة التً وجَّ
 .(٘)األنبٌاء ؼٌره"

 .(ٙ)لال: من الشاكٌن لال ، ال تشكّن فً ذلن" لال ابن زٌد:" 
 .(7)أي من الشاكٌن والخطاب أٌضا عام أي فبل تكونوا من الشاكٌن" لال الزجاج:" 

 .(8)لال الصابونً:"والخطاب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص والمراد أمته"
الواحدي:"ٌعنً: فبل تكونن من الممترٌن فً الجملة التً أخبرتن من أمر المبلة، وعناد من كتم  لال

 .(9)النبوة، وامتناعهم من اإلٌمان بن"
لال الثعلبً:" والخطاب فً هذه اآلٌة: وفً ما لبلها للنبً ملسو هيلع هللا ىلص والمراد به ؼٌره، وكل ما ورد علٌن من 

 .(ٓٔ)هذا النحو فهو سبٌله"
لال ابن عثٌمٌن:" والخطاب هنا للرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ وهذا النهً ٌراد به التثبٌت؛ إذ ال ٌمكن ولوع االمتراء  

من النبً ملسو هيلع هللا ىلص؛ كما أن أمر المإمن باإلٌمان ٌراد به الثبوت، واالستمرار علٌه، كما فً لوله تعالى: }ٌا أٌها 
[ ، ٖٙٔورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من لبل{ ]النساء: الذٌن آمنوا آِمنوا باهلل 

كما أن الشرط لد ٌعلك بما ال ٌمكن ولوعه كما سبك فً لوله تعالى: }ولبن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءن 
 .(ٔٔ)[ "٘ٗٔمن العلم إنن إذاً لمن الظالمٌن{ ]البمرة: 
 : (ٖٔ)، وأنشد الطبري لول األعشى(ٕٔ)والتماري و)المرٌة(: الشن، ومنه: االمتراء

 تَِدرُّ َعلَى أَْسُوِق الُمْمتَِرٌَن             َرْكًضا ، إَِذا َما السََّراُب اْرَجَحّن 
لال ابن عطٌة:" ووهم فً ذلن ألن أبا عبٌدة وؼٌره لالوا: الممترون فً البٌت هم الذٌن ٌمرون الخٌل  

 .(ٗٔ)ٌحتلبون الجري منها، فلٌس فً البٌت معنى من الشن كما لال الطبري"بؤرجلهم همزا لتجري كؤنهم 

                                                                                                                                                                                             
 .ٖٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .ٖٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .9ٔٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖ)
 .9ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .9ٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .9ٔٔ/ٖ(:ص7ٖٕٕ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٕٕ٘/ٔ( معانً المرآن: 7)
 .9ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر:8)
 .98ٖ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 9)
 .ٖٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .ٗٗٔ-ٖٗٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 98ٖ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 8٘ٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: ٕٔ)
 واللسان )رجحن( . ٕٓ(دٌوانه : ٖٔ)
 . ٕٕٗ/ٔ ( المحرر الوجٌز:ٗٔ)
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ولال الراؼب : "المرٌة: التردد فً األمر، وهو أخصمن الشن، واالمتراء والمماراة: المحاجة فٌما  
 .(ٔ)فٌه مرٌة"

[، على 7ٗٔ{]البمرة:ولد اختلؾ العلماء فً تحدٌد نوع)المرٌة( فً لوله }فبَل تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمتَِرٌنَ  
 :(ٕ)ألوال

أحدها: فبل تكونن من الممترٌن فً أن الذٌن تمدم ذكرهم علموا صحة نبوتن، وأن بعضهم عاند وكتم، 
 لاله الحسن.

 .(ٖ)وثانٌها: بل ٌرجع إلى أمر المبلة. لاله الربٌع
 وثالثها: إلى صحة نبوته وشرعه.

لٌه لوله: }اْلَحكُّ ِمْن َربَِّن{ فإذا كان ظاهره ٌمتضً والمول الثالث هو األلرب، "ألن ألرب المذكورات إ
النبوة وما تشتمل علٌه من لرآن ووحً وشرٌعة، فموله: }فبَل تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمتَِرٌَن{ وجب أن ٌكون راجعا 

 . وهللا تعالى أعلم.(ٗ)إلٌه"
 الفوابد:

 تعالى: }الحك من ربن{.من فوابد اآلٌة: أن ما جاء من عند هللا فهو حك؛ لموله  - ٔ 
 ومنها: أنه ما دام الحك من هللا فإنه ٌجب أن ٌإمن اإلنسان به، وأن ال ٌلحمه فً ذلن شن، وال مرٌة. -ٕ
ومنها: أن كل شًء خالؾ ما جاء عن هللا فهو باطل؛ لموله تعالى: }فماذا بعد الحك إال الضبلل فؤنى  -ٖ

 [ .ٕٖتصرفون{ ]ٌونس: 
ألن اإلنسان بشر؛ لما أنكر  -وإن كتمه أهل الكتاب  -الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على ما هو علٌه من الحك ومنها: تموٌة  -ٗ

وإن كان بعٌداً؛ فبٌن هللا سبحانه وتعالى  -هإالء الذٌن أوتوا الكتاب الحك لد ٌعتري اإلنسان شًء من الشبهة 
 أن ما جاء به هو الحك؛ لموله تعالى: }الحك من ربن{.

 منها: عناٌة هللا سبحانه وتعالى بالنبً بذكره بالربوبٌة الخاصة؛ لموله تعالى: }من ربن{.و -٘
 ومنها: أن الشن ٌنافً اإلٌمان؛ لموله تعالى: }فبل تكونن من الممترٌن{. -ٙ
 ومنها: أنه لد ٌنهى عن الشًء مع استحالة ولوعه؛ لموله تعالى: }فبل تكونن من الممترٌن{؛ فإن النبً ملسو هيلع هللا ىلص -7

 ال ٌمكن أن ٌكون من الممترٌن.
ومنها: عناٌة هللا سبحانه وتعالى بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالتثبٌت؛ ألن لوله تعالى له: }الحك من ربن{ ٌمتضً ثباته  -8

تؤٌٌد علٌه؛ ولوله تعالى: }فبل تكونن من الممترٌن{ ٌمتضً استمراره على هذا الثبات؛ وال شن أن فً هذا من 
 الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وتثبٌته ما هو ظاهر.

 المرآن
 َ ُ َجِمٌعًا إِنه َّللاه ٌَْن َما تَُكونُوا ٌَأِْت بُِكُم َّللاه ٌَْراِت أَ ٍء لَِدٌٌر }َوِلُكّلٍ ِوْجَهةٌ ُهَو ُمَولٌَِّها فَاْستَبِمُوا اْلَخ ًْ  َعلَى ُكّلِ َش

 [9ٗٔ({ ]البمرة : 9ٗٔ)
 التفسٌر:

ه إلٌها كل واحد منها فً صبلته، فبادروا  ولكل أمة متسابمٌن إلى فِْعل  -أٌها المإمنون -من األمم لبلة ٌتوجَّ
األعمال الصالحة التً شرعها هللا لكم فً دٌن اإلسبلم. وسٌجمعكم هللا جمٌعا ٌوم المٌامة من أي موضع كنتم 

 فٌه. إن هللا على كل شًء لدٌر.
  .(٘)[، "أي ولكل أمة جهة تولٌها فً صبلتها"8ٗٔةٌ ُهَو ُمَولٌَِّها{]البمرة:لوله تعالى: }َوِلُكّلٍ ِوْجهَ   

                                                           
 .9ٙٗ(المفردات: ٔ)
 .ٕٔٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .ٕٙ٘/ٔ(:ص7ٖٖٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٕٔٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 .ٗٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٘)
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لال ابن عباس:" ٌعنً بذلن: أهل األدٌان، ٌمول: لكل لبلة ٌرضونها. ووجه هللا حٌث توجه  
 .(ٔ)المإمنون"

هللا أنتم أٌتها لال أبو العالٌة:" لال: للٌهودي وجهة هو مولٌها، )وللنصارى( وجهة هو مولٌها، وهداكم  
. وروي عن مجاهد فً أحد لولٌه. والضحان، وعطاء، والسدي، والربٌع نحو (ٕ)األمة )المبلة( التً هً المبلة"

 .(ٖ)ذلن
 .(ٗ)لال الثعلبً:" أي ولكل أهل ملة لبلة، مستمبلها وممبل إلٌها" 
 .(٘)عبة"لال البٌضاوي:" ولكل أمة لبلة، أو لكل لوم من المسلمٌن جهة وجانب من الك 
 .(ٙ)لال الصابونً:" أي لكل أمة من األمم لبلةٌ هو مولٌّها وجهه أي مابل إِلٌها بوجهه"  
. (7)وروي عن مجاهد فً لوله}لكل وجهة هو مولٌها{، لال:"أمر كل لوم أن ٌصلوا إلى الكعبة" 

 .(8)وروي عن الحسن نحو ذلن
 .(9)الكعبة" ولال لتادة:" هً صبلتهم إلى بٌت الممدس، وصبلتهم إلى 
 .(ٓٔ)ٌمال:"ولٌته، وولٌت إلٌه. إذا ألبلت إلٌه وولٌت عنه إذا أدبرت عنه، وأصل التولٌة: االنصراؾ" 
{]البمرة:    :(ٔٔ)[، أربعة أوجه8ٗٔلد ذكر أهل العلم فً لوله:}َوِلُكّلٍ

صم، لال: ألن أحدها: أنه ٌتناول جمٌع الفرق، أعنً المسلمٌن والٌهود والنصارى والمشركٌن، وهو لول اال
فً المشركٌن من كان ٌعبد األصنام وٌتمرب بذلن إلى هللا تعالى كما حكى هللا تعالى عنهم فً لوله: }هإالء 

 [.8ٔشفعاإنا عند هللا{ ]ٌونس: 
وثانٌها: أن المراد: أهل الكتاب وهم: المسلمون والٌهود والنصارى، والمشركون ؼٌر داخلٌن فٌه.وهو لول 

 .(ٗٔ)، و"مجاهد فً أحد لولٌه. والضحان، وعطاء، والسدي، والربٌع"(ٖٔ)العالٌة ، وأبً(ٕٔ)ابن عباس
وثالثها: أن المراد: لكل لوم من المسلمٌن وجهة أي جهة من الكعبة ٌصلً إلٌها: جنوبٌة أو شمالٌة، أو شرلٌة 

 أو ؼربٌة، واحتجوا على هذا المول بوجهٌن:
لٌها وتولٌة هللا لم تحصل إال فً الكعبة، ألن ما عداها تولٌة األول: لوله تعالى: }هو مولٌها{ ٌعنً هللا مو

 الشٌطان.
والثانً: أن هللا تعالى عمبه بموله: }فاستبموا الخٌرات{ والظاهر أن المراد من هذه الخٌرات ما لكل أحد من 

 جهة، والجهات الموصوفة بالخٌرٌة لٌست إال جهات الكعبة.
رسل وأصحاب الشرابع جهة لبلة، فمبلة الممربٌن: العرش، ولبلة ورابعها: أن المراد: لكل واحد من ال

 الروحانٌٌن: الكرسً، ولبلة الكروبٌٌن: البٌت المعمور، ولبلة األنبٌاء الذٌن لبلن بٌت الممدس، ولبلتن الكعبة.
 :(ٔ)[، على لولٌن8ٗٔواختلفوا فً المراد بموله تعالى}ِوْجَهةٌ{]البمرة:  

                                                           
 .ٕٙ٘/ٔ(:ص7ٖٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٕٙ٘/ٔ(:ص7ٖ٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٕٙ٘/ٔحاتم:( انظر: تفسٌر ابن أبً ٖ)
 .ٖٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 .9ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .7ٕ٘/ٔ(:ص7ٖٙٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)7)
 .7ٕ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:8)
 .7ٕ٘/ٔ(:ص77ٖٔ( أهرجه ابن ابً حاتم)9)
 .ٖٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .ٕٓٔ/ٗ( انظر : مفاتٌح الؽٌب: ٔٔ)
 .ٕٙ٘/ٔ(:ص7ٖٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٙ٘/ٔ(:ص7ٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٕٙ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗٔ)
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ٍة َجعَْلنَا َمْنَسًكا{ ]الحج : (ٕ)اج والشرع، لاله الحسنأحدهما: أن المراد المنه [ ، 7ٙ، وهو كموله تعالى: }ِلُكّلِ أُمَّ
[ والمراد منه أن للشرابع مصالح، فبل جرم اختلفت الشرابع 8ٗ}ِلُكّلٍ َجعَْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا{ ]المابدة : 

ؾ األشخاص لم ٌبعد أٌضا اختبلفها بحسب اختبلؾ بحسب اختبلؾ األشخاص، وكما اختلؾ بحسب اختبل
 الزمان بالنسبة إلى شخص واحد، فلهذا صح المول بالنسخ والتؽٌٌر.

 ، (ٖ)الثانً: أن المراد منه أمر المبلة، لاله ابن عباس
الوجهة ٌجب أن تكون  [ فهذهٗٗٔولالوا: ألنه تمدم لوله تعالى: }فََوّلِ َوْجَهَن َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{ ]البمرة : 

 محمولة على ذلن.
 :(ٗ)[،  وجهان8ٗٔوذكروا فً الضمٌر)هو( فً لوله تعالى:}ُهَو ُمَولٌَِّها{]البمرة:  

 األول: أنه عابد إلى الكل، أي ولكل أحد وجهة هو مولى وجهه إلٌها.
 الثانً: أنه عابد إلى اسم هللا تعالى، أي: هللا تعالى ٌولٌها إٌاه.

الكبلم على الوجه الثانً أعنً أن ٌكون الضمٌر فً لوله: }هو مولٌها{ عابدا إلى هللا تعالى فههنا وتمرٌر 
 وجهان:

األول: أن هللا عرفنا أن كل واحدة من هاتٌن المبلتٌن اللتٌن هما بٌت الممدس والكعبة جهة ٌولٌها هللا 
ن هللا تعالى وهو الذي ولى وجوه عباده تعالى عباده، إذا شاء ٌفعله على حسب ما ٌعلمه صبلحا فالجهتان م

إلٌهما، فاستبموا الخٌرات باالنمٌاد ألمر هللا فً الحالتٌن، فإن انمٌادكم خٌرات لكم، وال تلتفتوا إلى مطاعن 
[، فإن هللا ٌجمعكم وهإالء السفهاء جمٌعا فً ٕٗٔهإالء الذٌن ٌمولون: }ما والهم عن لبلتهم{ ]البمرة: 

 بٌنكم. عرصة المٌامة، فٌفصل
الثانً: أنا إذا فسرنا لوله: }ولكل وجهة{ بجهات الكعبة ونواحٌها، كان المعنى: ولكل لوم منكم معاشر 
المسلمٌن وجهة، أي ناحٌة من الكعبة: }فاستبموا الخٌرات{ بالتوجه إلٌها من جمٌع النواحً، فإنها وإن اختلفت 

هللا نٌاتهم فهو ٌحشرهم جمٌعا وٌثٌبهم على بعد أن تإدي إلى الكعبة فهً كجهة واحدة وال ٌخفى على 
 أعمالهم.

  :(٘)[، على وجهٌن8ٗٔواختلفت المراءة فً لوله تعالى:}ُهَو ُمَولٌَِّها{]البمرة: 
ها{، بفتح البلم، "أي مصروؾ إلٌها" . لرأ بها ابن عباس وابن عامر وأبو رجاء وسلٌمان (ٙ)أحدهما: }هو ُموالَّ

 بن عبد الملن.
 الثانً: } ُمَولٌَِّها{، بكسر البلم. لرأ بها البالون. 

ولرئ: }َوِلُكّل ِوْجَهٍة{: باإِلضافة، والمعنى وكل وجهة هللا مولٌها أهلها، والبلم مزٌدة للتؤكٌد جبراً  
 .(7)لضعؾ العامل

: }ولن لبلة هو مولٌها{، وفً حرؾ عبد هللا: }ولكل جعلنا لبل  ًّ ة هو لال الثعلبً:" وفً حرؾ أب
 .(8)مولٌها{"

ٌَْراِت{]البمرة:لوله   [، أي:" فبادروا وسارعوا أٌها المإمنون إِلى فعل 8ٗٔتعالى: }فَاْستَبِمُوا اْلَخ
 .(9)الخٌرات"

                                                                                                                                                                                             
 .ٖٔٔ/ٗ( انظر : مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .ٖٔٔ/ٗ( انظر : مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .ٕٙ٘/ٔ(:ص7ٖٗٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٖٔٔ/ٗ( انظر : مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 .ٖٔ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً:7ٕٔ( انظر: السبعة فً المراءات: ٘)
 .ٖٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 7)
 .ٗٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:8)
 .9ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر:9)
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 .(ٔ)لال أبو السعود:" أي تسابموا إلٌها" 
وهً لال البٌضاوي:أي"من أمر المبلة وؼٌره مما ٌنال به سعادة الدارٌن، أو الفاضبلت من الجهات  

 .(ٕ)المسامتة للكعبة"
لال المراؼً: "أي فبادروا إلى فعل كل نوع من أنواع الخٌر ، ولٌحرص كل منكم أن ٌكون سبالا 

 .(ٖ)إلٌه"
 .(ٗ)هللا عز وجل، وولوا وجوهكم حٌث أمركم أن تولوا" -لال الزجاج:" أي فبادروا إلى المبول من  

الحكَّ ، وهدٌتكم للِمبلة التً ضلَّت عنها الٌهود  أي : لد بٌّنت لكم أٌها المإمنونلال الطبري: "
دوا فً دنٌاكم  والنصارى وسابُر أهل الملل ؼٌركم ، فبادروا باألعمال الصالحة ، شكًرا لربكم ، وتزوَّ
آلخرتكم ، فإنً لد بٌّنت لكم سبُل النجاة ،  فبل عذر لكم فً التفرٌط ، وحافظوا على لبلتكم ، فبل تضٌِّعوها 

 .(٘)عتها األمم لبلكم ،  فتضلُّوا كما ضلت"كما َضٌَّ 
لال الثعلبً:أي" وبادروا فعل الخٌرات، ومجازه فاستبموا إلى الخٌرات: أي ٌسبك بعضكم بعضا  

 :(ٙ)فحذؾ حرؾ الخبر. كمول الشاعر
 ثنابً علٌكم آل حرب ومن ٌمل     سواكم فإنً مهتد ؼٌر مابل

 .(7)أراد من ٌمل إلى سواكم"
ٌَْراِت{]البمرة:لوله وذكروا فً   [، وجهٌن من التفسٌر:8ٗٔتعالى: }فَاْستَبِمُوا اْلَخ

 نحو ذلن. (9)، وروي عن الربٌع بن أنس(8)أحدهما: أن المعنى:" سارعوا فً الخٌرات". لاله أبو العالٌة
 .(ٓٔ)الثانً: أن المراد:" اثبتوا على لبلتكم. لاله الحسن

 
ٌْنََما تَُكونُوا ٌَ لوله تعالى:}  ُ َجِمٌعًا{]البمرة:أَ [، أي: "فً أّي مكان وبمعة تهلكون فٌه، ٌؤت 8ٗٔؤِْت بُِكُم ّللاَّ

 .(ٔٔ)بكم هللا جمٌعًا ٌوم المٌامة"
 .(ٖٔ). وروي عن السدي، والربٌع بن أنس، نحو ذلن(ٕٔ)لال أبو العالٌة:" ٌعنً: ٌوم المٌامة" 
 .(ٗٔ)لال الزجاج:" أي ٌرجعكم إلٌه" 
 .(٘ٔ)على اإلماتة واإلحٌاء والجمع" لال البٌضاوي:" فٌمدر 
 .(ٙٔ)لال الواحدي:" أي: أٌنما تكونوا ٌجمعكم هللا للحساب فٌجزٌكم بؤعمالكم" 

                                                           
 .77ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕ)
 .٘ٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .ٕٕٙ/ٔرآن: ( معانً المٗ)
 .9ٙٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٘)
 ، وؼٌرهما.7ٙٔ/ٕ، والدر المصون: 9ٖٗ/ٔ، و البٌت ورد فً: البحر المحٌط: 8ٓٔ، وٕ٘ٓ( البٌت للراعً النمٌري، انظر: دٌوانه: ٙ)

 ر مابلوالبٌت سمط فً المخطوط عد الثعلبً، وفٌه: وهو الداعً ]......[علٌكم بالحرب ... ومن ٌمل سواكم فإنً منه ؼٌ
 .ٗٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:7)
 .7ٕ٘/ٔ(:ص79ٖٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)8)
 .7ٕ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: 9)
 .7ٕ٘/ٔ(:ص8ٖٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .97ٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .8ٕ٘/ٔ(:ص8ٕٖٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .8٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖٔ)
 
 .ٕٕٙ/ٔمعانً المرآن:  (ٗٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘ٔ)
 .٘ٓٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙٔ)
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لال أبو السعود:" أي فً أّي موضعٍ تكونوا من موافٍِك أو مخالٍؾ مجتمعِ األجزاء أو متفرلِها ٌحُشُركم  
 .(ٔ)هللا تعالى إلى الَمْحَشر للجزاء"

 .(ٕ)ٌرٌد أهل الكتاب،] فٌجمعكم هللا[ ٌوم المٌامة فٌجزٌكم بؤعمالكم" لال الثعلبً:" 
لال المراؼً:" أي ففى أي مكان تمٌمون فٌه ، فاّلِّل ٌؤتً بكم وٌجمعكم للحساب فعلٌكم أن تستبموا إلى  

هل فعل الخٌرات ، فالببلد والجهات ال شؤن لها فى أمر الدٌن ، وإنما الشؤن لعمل البر ، وفً هذا وعد أل
 .(ٖ)الطاعة ، ووعٌد ألهل المعصٌة"

لال الصابونً:" أي فً أي موضع تكونوا من أعماق األرض أو لمم الجبال ٌجمعكم هللا للحساب  
 .(ٗ)فٌفصل ٌبن المحك والمبطل"

 .(٘)وعن السدي: لوله }أٌنما تكونوا{، لال: من األرض" 
 عا{،وعن الضحان، فً لوله: "}أٌنما تكونوا ٌؤت بكم هللا جمٌ 

 .(ٙ)لال: البر والفاجر"
ُ َجِمٌعًا{]البمرة:}وذكر البٌضاوي فً لوله تعالى:  ٌْنََما تَُكونُوا ٌَؤِْت بُِكُم ّللاَّ  :(7)[، ثبلثة أوجه8ٗٔأَ

أحدها: فً أي موضع تكونوا من موافك ومخالؾ مجتمع األجزاء ومفترلها، ٌحشركم هللا إلى المحشر 
 للجزاء.

 من أعماق األرض وللل الجبال، ٌمبض أرواحكم.الثانً: أٌنما تكونوا 
 الثالث: أٌنما تكونوا من الجهات المتمابلة، ٌؤت بكم هللا جمٌعاً وٌجعل صلواتكم كؤنها إلى جهة واحدة.

ٍء لَِدٌٌر{]البمرة:لوله تعالى:} ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش  .(8)أي إِنه تعالى لادر على كل شًء" " [،8ٗٔإِنَّ ّللاَّ
 .(9)أي: ال ٌعترٌه عجز فً كل شًء فعله" ن:"لال ابن عثٌمٌ

 .(ٓٔ)لال الزجاج: أي:"فتوفون ما عملتم" 
لال المرطبً: " ثم وصؾ نفسه تعالى بالمدرة على كل شًء لتناسب الصفة مع ما ذكر من اإلعادة   

 .(ٔٔ)بعد الموت والبلى"
فهو ال ٌعجزه أن ٌحشر الناس ٌوم الجزاء مهما بعدت بٌنهم المسافات. وتناءت بهم  لال المراؼً:" 

 .(ٕٔ)الدٌار والجهات"
 .(ٖٔ)لال الصابونً:" أي هو لادر على جمعكم من األرض وإن تفرلت أجسامكم وأبدانكم" 
 .(ٗٔ)لال أبو السعود:" فٌمِدر على اإلماتة واإلحٌاء والجمعِ فهو تعلٌل للحكم السابك" 
لال دمحم بن إسحاق: "}إن هللا على كل شًء لدٌر{:أي إن هللا على كل ما أراد بعباده من نممة أو عفو  

 .(ٔ)لدٌر"

                                                           
 .77ٔ/ٔ( تفسٌر ابً السعود: ٔ)
 .ٗٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 . ٘ٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .9ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .8ٕ٘/ٔ(:ص8ٖٖٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .8ٕ٘/ٔ(:ص8ٖٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖٔٔ/ٔانظر: تفسٌر البٌضاوي:  (7)
 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:8)
 .8ٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:9)
 .ٕٕٙ/ٔ( معانً المرآن: ٓٔ)
 .7ٙٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .٘ٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً:ٕٔ)
 .9ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖٔ)
 .77ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٗٔ)
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وعن دمحم ابن إسحاق كذلن:" لوله: }على كل شًء لدٌر{، أي ال ٌمدر على هذا ؼٌرن بسلطانن  
 .(ٕ)ولدرتن"

 الفوابد:
ر بالبدار إلى الطاعة فً ولتها، واعلم أن أداء الصبلة فً من فوابد لوله تعالى}فاستبموا الخٌرات{، األم -ٔ

 أول الولت عند الشافعً رضً هللا عنه أفضل، خبلفا ألبً حنٌفة.
وإن اتفمت على أصل واحد؛ وهو اإلسبلم؛ ونعنً  -ومن فوابد اآلٌة: أن األمم لد تختلؾ مناهجها  -ٕ
 المابمة التً لم تُنَسخ. المعنى العام؛ وهو االستسبلم هلل بشرابعه« اإلسبلم»بـ
ومنها: أن اإلنسان ٌجب علٌه أن ٌتبع الحك أٌنما كان؛ وال ٌنظر إلى كثرة المخالؾ؛ ال ٌمل: الناس على  -ٖ

كذا فكٌؾ أشذ عنهم! بل ٌجب علٌه أن ٌتبع الحك؛ ألن لوله تعالى: }ولكل وجهة{ ٌشمل الوجهة الشرعٌة، 
اد إلٌه شرعاً، وما وجههم إلٌه لدراً؛ الوجهة المدرٌة معروفة: فمن والوجهة المدرٌة؛ ٌعنً ما وجه هللا العب

الناس من ٌهدٌه هللا تعالى فٌكون اتجاهه إلى الحك؛ ومن الناس من ٌُخَذل فٌَضل، وٌكون اتجاهه إلى الباطل؛ 
؛ ألن فالوجهة التً ٌتبعها المشركون، والٌهود، والنصارى، وما أشبه ذلن هذه وجهة لدرٌة؛ أما شرعٌة فبل

هللا ما شرع الكفر أبداً؛ وال شرع شٌباً من خصال الكفر؛ والوجهة الشرعٌة: اختبلؾ الشرابع بٌن الناس؛ فبل 
 تظن أن اختبلؾ الشرٌعة اإلسبلمٌة عن ؼٌرها معناه أنها لٌست حماً؛ فإنها الحك من هللا.

 ا الخٌرات{.ومن فوابد اآلٌة: وجوب المسابمة إلى الخٌر؛ لموله تعالى: }فاستبمو -ٗ
ومنها: أن األمر ٌمتضً الفورٌة؛ ألن االستباق إلى الخٌر ال ٌكون إال بالمبادرة إلى فعله؛ فهذه اآلٌة مما  -٘

 ٌستدل به على أن األمر المطلك للفورٌة.
وإن كان بعض  -« استبموا إلى الخٌرات»الخٌرات{ دون  ومنها: الببلؼة التامة فً لوله تعالى: }فاستبموا -ٙ

اس ٌمولون: إنها نُِزع منها حرؾ الجر؛ ولٌس بصحٌح؛ ألن }فاستبموا الخٌرات{ ٌشمل االستباق إلٌها، الن
واالستباق فٌها؛ فلٌس معناه: إذا وصلت إلى الخٌر فإنن تمؾ؛ بل حتى فً نفس فعلن الخٌر كن مسابماً؛ وهذا 

ب أن ٌصل اإلنسان إلى الصراط، [ ؛ فالمطلوٌٙشبهه لوله تعالى: }اهدنا الصراط المستمٌم{ ]الفاتحة: 
 [ .ٙوٌستمر فٌه؛ ولهذا لال تعالى: }اهدنا الصراط المستمٌم{ ]الفاتحة: 

 ومن فوابد اآلٌة: إحاطة هللا تعالى بالخلك أٌنما كانوا؛ لموله تعالى: }أٌنما تكونوا ٌؤت بكم هللا جمٌعاً{. -7
 ٌوم المٌامة. ومنها: اإلشارة إلى البعث؛ ألن اإلتٌان بالجمٌع ٌكون -8
ومنها: إثبات عموم لدرة هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: }إن هللا على كل شًء لدٌر{؛ ولد لال هللا تعالى: }وما  -9

 [.ٗكان هللا لٌعجزه من شًء فً السموات وال فً األرض إنه كان علٌماً لدٌراً{ ]فاطر: 
 ؛ وهذا ال ٌنبؽً:«لدٌر إن هللا على ما ٌشاء»وهنان كلمة ٌمولها بعض الناس فٌمول: 

 أوالً: ألنه خبلؾ إطبلق النص؛ فالنص مطلك.
ثانٌاً: ألنه لد ٌفهم منه تخصٌص المدرة بما ٌشاء هللا دون ما لم ٌشؤ؛ وهللا لادر على ما ٌشاء، وعلى ما ال 

 ٌشاء.
أفعال العبد؛ فهو ؼٌر لادر  إن هللا عّز وجّل ال ٌشاء»ثالثاً: أنه لد ٌفهم منه مذهب المعتزلة المدرٌة الذٌن لالوا: 

 «.علٌها
ولهذا ٌنبؽً أن نطلك ما أطلمه هللا لنفسه، فنمول: إن هللا على كل شًء لدٌر؛ أما إذا جاءت المدرة مضافة إلى 

[ ؛ 9ٕفعل معٌن فبل بؤس أن تمٌد بالمشٌبة، كما فً لوله تعالى: }وهو على جمعهم إذا ٌشاء لدٌر{ ]الشورى: 
؛ فهو لدٌر على الشًء شاءه، أم لم ٌشؤه؛ لكن جمعه « المدرة»؛ ال على « الجمع»ة على فإن }إذا ٌشاء{ عابد

ولكنً على ما »ال ٌمع إال بالمشٌبة؛ ومنه الحدٌث فً لصة الرجل الذي أكرمه هللا سبحانه وتعالى، فمال: 

                                                                                                                                                                                             
 .9٘/ٔ(:صٕٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٕٕٓ/ٔ(:ص7ٔٓٔابن أبً حاتم)( أخرجه ٕ)
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ل على ولوع الفعل دون أتى باسم الفاعل الدا« : لادر»؛ ألنه ٌتكلم عن فعل معٌن؛ ولهذا لال: (ٔ)«أشاء لادر
 الدالة على االتصاؾ بالمدرة. -« لدٌر» -الصفة المشبهة 

 المرآن
ُ بِغَافِ  ٌُْث َخَرْجَت فََوّلِ َوْجَهَن َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِنههُ لَْلَحكُّ ِمْن َربَِّن َوَما َّللاه ا تَْعَملُوَن }َوِمْن َح ٍل َعمه

 [1ٗٔ({ ]البمرة : 1ٗٔ)
 ر:التفسٌ

هن  -أٌها النبً-ومن أي مكان َخَرْجَت  ه وجهن نحو المسجد الحرام. وإنَّ توجُّ مسافًرا، وأردت الصبلة، فوّجِ
 إلٌه لهو الحك الثابت من ربن. وما هللا بؽافل عما تعملونه، وسٌجازٌكم على ذلن.

ٌُْث َخَرْجَت فََوّلِ َوْجَهَن َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلحَ  [، معناه: "ومن أّي موضع 9َٗٔراِم{]البمرة:لوله تعالى:}َوِمْن َح
ل ٌادمحم َوْجهن شطر المسجد الحرام" هَت ، فحّوِ  .(ٔ)خَرْجت إلى أي موضع وجَّ

 .(ٕ)أي مستمببلً له؛ وذلن عند الصبلة"لال ابن عثٌمٌن:" 
 .(ٖ)ٌعنً الحرم كله فإنه مسجد كله" لال مماتل:"

 .(ٗ)}فََوّلِ َوْجَهَن َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحراِم{، إذا صلٌت"لال البٌضاوي:" ومن أي مكان خرجت للسفر 
و)شطر المسجد( أي جهة المسجد؛ و)المسجد الحرام( هو المسجد الذي فٌه الكعبة؛ لمول النبً صلى هللا  

ا ؛ بل لموله تعالى: }هم الذٌن كفرو(ٕ)علٌه وسلم: "ال تشد الرحال إال إلى ثبلثة مساجد: المسجد الحرام..."
ً أن ٌبلػ محله{ ]الفتح:  [ ؛ ووِصؾ بالحرام الحترامه، ٕ٘وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا

 .(٘)وتعظٌمه
[، "أي وإن تولٌن إٌاه لهو الحك الثابت الموافك للحكمة 9ٗٔلوله تعالى:}َوإِنَّهُ لَْلَحكُّ ِمْن َربَِّن{]البمرة: 

 .(ٙ)والمصلحة"
 .(7)أن المبلة: الكعبة"لال ابن أبً زمنٌن:" ٌعنً:  
 .(8)لال اآللوسً:" أي: االستمبال أو الصرؾ أو التولٌة، ]هو الحك[ الثابت الموافك للحكمة" 
لال الطبري:اي:"وإّن التوجه َشطَره للحك الذي ال شّن فٌه من عند ربن ، فحافظوا علٌه ، وأطٌعوا   

 .(9)هللا فً توجهكم لِبَله"
من هللا تعالى بؤن استمبال هذه المبلة هو الحك ، أي الثابت الذي ال ٌعرض  لال أبو حٌان:" هذا إخبار  

 .(ٓٔ)له نسخ وال تبدٌل"
ا تَْعَملُوَن{]البمرة:   ُ بِؽَافٍِل َعمَّ [، "أي فاّلِّل لٌس بؽافل عن أعمالكم، وسٌجازٌكم 9ٗٔلوله تعالى:} َوَما ّللاَّ

 .(ٔ)بذلن خٌر الجزاء"

                                                           
 .87ٔ[ ٖٓٔ] ٖٙٗ، آخر أهل النار خروجاً، رلم الحدٌث: 8ٖ، كتاب اإلٌمان، باب 7ٕٔأخرجه مسلم ص (ٔ)
 .98ٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٓ٘ٔ-9ٗٔ/ٕ( تفسٌر انب عثٌمٌن:ٕ)
 .9ٗٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٖ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي:ٗ)

، أخرجه 89ٔٔ: فضل الصبلة فً مسجد مكة والمدٌنة، حدٌث رلم ٔ، كتاب فضل الصبلة فً مسجد مكة، باب 9ٕأخرجه البخاري ص (ٕ)
 .97ٖٔ[ ٔٔ٘] 8ٖٖٗ: فضل المساجد الثبلثة، حدٌث رلم 9٘، كتاب الحج، باب 9ٓ9مسلم ص

 .ٓ٘ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 .87ٔ/ٔ( تفسٌر ابن أبً زمنٌن: 7)
 . ٘ٔٗ/ٔ( روح المعانً: 8)
 
 .98ٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: 9)
 .8ٕٕ/ٔ( البحر المحٌط: ٓٔ)
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الى ذكره لٌَس بساٍه عن أعمالكم ، وال بؽافل عنها ، ولكنه محصٌها لكم ، حتى لال الطبري:"أي: فإن هللا تع
 .(ٕ)ٌجازٌكم بها ٌوم المٌامة"

 .(ٖ)لال المراؼً:" وال ٌخفى ما فً هذا من الوعد والبشارة للمإمنٌن بنٌل المكافؤة على ما ٌفعلون" 
ة ، فكونه خص باستمبال هذه زماناً ، لال أبو حٌان:" فالجهات كلها بالنسبة إلى البارىء تعالى مستوٌ 

ونسخ ذلن باستمبال جهة أخرى متؤبدة ، ال ٌظهر فً ذلن فً بادي الرأي إال أنه تعبد محض. فلم ٌبك فً ذلن 
إال امتثال ما أمر هللا به ، فؤخبر تعالى أنه ال ٌؽفل عن أعمالكم ، بل هو المطلع علٌها ، المجازي بالثواب من 

 .(ٗ)ماب من خالفه"امتثل أمره ، وبالع
ا تَْعَملُوَن{]البمرة:   :(٘)[، لراءتان9ٗٔوفً لوله تعالى:} َعمَّ

ا تَْعَملُوَن{ بالتاء: خطاب للمسلمٌن.  إحداهما:} َعمَّ
 .(ٙ)لال الماسمً:" فهو وعد للمإمنٌن" 

ا ٌَْعَملُوَن{ بالٌاء، وهو لراءة أبو عمرو، خطاب لهإالء الذٌن اعترضوا  على النبً صلى هللا والثانٌة: }َعمَّ
 علٌه وسلم؛ فإن هللا تعالى لٌس بؽافل عنهم؛ بل سوؾ ٌجازٌهم بما ٌستحمون.

 .(7)لال الماسمً:" فهو وعٌد للكافرٌن" 
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: وجوب التوجه إلى المسجد الحرام أٌنما كان اإلنسان؛ لموله تعالى: }ومن حٌث خرجت  -ٔ
الحرام{؛ وسبك ذكر ما ٌستثنى من ذلن عند لوله تعالى: }لد نرى تملب وجهن فً فول وجهن شطر المسجد 

 [ اآلٌة.ٗٗٔالسماء...{ ]البمرة: 
كان ممتضاه أن  ومنها: تكرار األمر الهام لتثبٌته، والثبات علٌه، ودفع المعارضة فٌه؛ ألنه كلما كرر -ٕ

من وجهة إلى وجهة فً المبلة أمر هام له شؤن األمر ثابت محكم ٌجب الثبوت علٌه؛ وكون المسلمٌن ٌنملون 
لت المبلة.  عظٌم؛ ولهذا ارتد من ارتد من الناس حٌن حّوِ

ومنها: إثبات حرمة المسجد الحرام، وتعظٌمه؛ لموله تعالى: }المسجد الحرام{؛ فالمسجد محترم معظم؛  -ٖ
ً معظماً؛ فالبلد كله آمن حتى األشجار التً ال إحساس لها آمنة فً هذا المكان؛  حتى ما حوله صار محترما

، كل هذا الحترام هذا المكان، (ٖ)، أو ٌمطع شجرها(ٕ)ولهذا حرم النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌختلى خبلها، أو ٌعضد شوكها
 وتعظٌمه.

، ومنها: أن التوجه إلى الكعبة هو الحك؛ لموله تعالى: }وإنه للحك من ربن{ فؤثبت فٌه الحمٌة مإكداً بـ}إن{ -ٗ
 والبلم.

 ومنها: كمال علم هللا سبحانه وتعالى، ومرالبته لخلمه؛ لموله تعالى: }وما هللا بؽافل عما تعملون{. -٘

                                                                                                                                                                                             
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .98ٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .8ٕٖ/ٔ( البحر المحٌط: ٗ)
 .7ٙ/ٕ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن/ 8ٕٖ/ٔ، والبحر المحٌط: ٖٔٔ/ٔ( انظر:تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 .ٖٓٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل:ٙ)
 .ٖٓٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل: 7)

، كتاب الحج، باب 9ٖٓ؛ ومسلماً ص8ٖٗٔ: ال ٌحل المتال بمكة، حدٌث رلم ٓٔ، كتاب جزاء الصٌد، باب ٗٗٔراجع البخاري ص (ٕ)
 .ٖٖ٘ٔ[ ٘ٗٗ] ٕٖٖٓ: تحرٌم مكة، وتحرٌم صٌدها، وخبلها، وشجرها، ولمطتها إال لمنشد على الدوام، حدٌث رلم 8ٕ

: تحرٌم مكة، 8ٕ، كتاب الحج، باب 9ٓٗ؛ ومسلماً صٕٔٔ: كتابة العلم، حدٌث رلم 9ٖ، كتاب العلم، باب ٕٔراجع البخاري ص (ٖ)
 ...ٖ٘٘ٔ[ 8ٗٗ] ٖٖٙٓوتحرٌم صٌدها، وخبلها...، حدٌث رلم 
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ومنها: إضافة العمل إلى اإلنسان، فٌكون فٌه رد على الجبرٌة؛ لموله تعالى: }عما تعملون{؛ وال شن أن  -ٙ
كما لال تعالى:  -إن كان فً الشر  -واكتسابه  -ٌر إن كان فً الخ -اإلنسان ٌضاؾ إلٌه عمله؛ وعمله: كسبه 

 [ .8ٕٙ}لها ما كسبت وعلٌها ما اكتسبت{ ]البمرة: 
 ٌنمسمون إلى ثبلثة ألسام: -أعنً مسؤلة أعمال العباد  -والناس فً هذه المسؤلة 

االختٌاري إال كِفعله المسم األول: من ٌرون أن اإلنسان مجبر على العمل؛ ال ٌفعل شٌباً باختٌار أبداً؛ وما فعله 
االضطراري: فمن نزل من السطح على الدرج درجة درجة هو كمن سمط بدون علمه من أعلى السطح؛ 

 وهذا مذهب الجبرٌة من الجهمٌة؛ وهو مذهب باطل ترده األدلة السمعٌة، والعملٌة.
ؾ العبد إطبللاً؛ فالعبد له المسم الثانً: من ٌرون أن اإلنسان مستمل بعمله، وأن هللا سبحانه وتعالى ال ٌصرِّ 

الحرٌة الكاملة فً عمله، وال تعلك لمشٌبة هللا به، وال تعلك لتمدٌر هللا، وخلمه بعمل اإلنسان، وهذا مذهب 
 المعتزلة المدرٌة؛ وهو مذهب باطل لؤلدلة السمعٌة، والعملٌة.

 وكبل المسمٌن مع بطبلنهما ٌلزم علٌهما لوازم باطلة .
أن فعل العبد باختٌاره؛ وله تعلك بمشٌبة هللا؛ فمتى فعل العبد الفعل علمنا أن هللا تعالى لد  المسم الثالث: ٌرون

شاءه، ولدره؛ وأنه ال ٌمكن أن ٌمع فً ملن هللا ما ال ٌرٌد؛ بل كل ما ولع فهو مراد هلل مخلوق له؛ ووجه كون 
بعزٌمة صادلة؛ ولدرة؛ وهللا عّز وجّل هو فعل العبد مخلولاً هلل: أن اإلنسان مخلوق هلل؛ وفعله كابن بؤمرٌن: 

 الذي خلك العزٌمة الصادلة، والمدرة؛ فاإلنسان بصفاته، وأجزابه، وجمٌع ما فٌه كله مخلوق هلل عّز وجّل.
أخذوا بدلٌل « إن اإلنسان مجبر»هذا المول الوسط هو الذي تجتمع فٌه األدلة جمٌعاً؛ ألن الذٌن لالوا: 

أخذوا بدلٌل واحد، وأطلموا الدلٌل الثانً « إنه مستمل»الدلٌل اآلخر؛ والذٌن لالوا:  واحد، وأطلموا من أٌدٌهم
أخذوا بؤٌدٌهم بالدلٌلٌن؛ ولالوا: اإلنسان ٌفعل باختٌاره؛  -والحمد هلل  -من أٌدٌهم؛ لكن أهل السنة، والجماعة 

ُرفع عنه حكمه: فالنابم ال حكم ولكن تصرفه تحت مشٌبة هللا عّز وجّل؛ ولهذا إذا ولع األمر بؽٌر اختٌاره 
لفعله، وال لموله؛ والمكره على الشًء ال حكم لفعله، وال لموله؛ بل أبلػ من ذلن: الجاهل بالشًء ال حكم لفعله 

 مع أنه لد لصد الفعل؛ لكنه لجهله ٌعفى عنه؛ كل ذلن ٌدل على أن هللا سبحانه وتعالى رحٌم بعباده.  
 المرآن

ٌُْث َخَرجْ  ٌُْث َما ُكْنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ ِلئََله ٌَُكوَن ِللنه }َوِمْن َح اِس َت فََوّلِ َوْجَهَن َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَح
ٌُْكْم َولَعَ  ةٌ إَِّله الهِذٌَن َظلَُموا ِمْنُهْم فَََل تَْخَشْوُهْم َواْخَشْونًِ َوِْلُتِمه نِْعَمتًِ َعلَ ٌُْكْم ُحجه ({ ُٓ٘ٔكْم تَْهتَُدوَن )له َعلَ

 [ٓ٘ٔ]البمرة : 
 التفسٌر:

ه إلى المسجد الحرام، وحٌثما كنتم  -أٌها النبً-ومن أى مكان خرجت  ، بؤي لطر من -أٌها المسلمون-فتوجَّ
ألطار األرض فولُّوا وجوهكم نحو المسجد الحرام؛ لكً ال ٌكون للناس المخالفٌن لكم احتجاج علٌكم 

والمجادلة، بعد هذا التوجه إلٌه، إال أهل الظلم والعناد منهم، فسٌظلُّون على جدالهم، فبل تخافوهم بالمخاصمة 
وخافونً بامتثال أمري، واجتناب نهًٌ؛ ولكً أتم نعمتً علٌكم باختٌار أكمل الشرابع لكم، ولعلكم تهتدون إلى 

 الحك والصواب.
النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌُصلً لِبَل بٌت الممدس ، فنسختها الكعبة. السدي لال : كان  فً سبب نزول اآلٌة: لال السدي:"

ه لبل المسجد الحرام ، اختلؾ الناس فٌها ، فكانوا أصنافًا ، فمال المنافمون : ما بالهم كانوا على لبلة  فلما ُوّجِ
ٌن َماتوا وهم ٌصلُّون زمانًا ، ثم تركوها وتوجهوا إلى ؼٌرها ؟ ولال المسلمون : لٌت شعَرنا َعن إخواننا الذ

لبََل بٌت الممدس! هل تمبَّل هللا منا ومنهم ، أْو ال ؟ ولالت الٌهود : إّن محمًدا اشتاق إلى بلد أبٌه ومولده ، ولو 
ثبت على لبلتنا لكنا نرجو أن ٌكون هو صاحبنا الذي ننتظر! ولال المشركون من أهل مكة : تَحٌَّر على دمحم 

لٌكم ، وعلم أنكم كنتم أهدى منه ، وٌوشن أْن ٌدخل فً دٌنكم! فؤنزل هللا جل ثناإه فً دٌنُهُ ، فتوجه بمبلته إ
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المنافمٌن : " َسٌمول السفهاء من الناس َما والهم عن لبلتهم التً كانوا علٌها " إلى لوله : " وإْن كانْت كبٌرةً 
 .(ٔ)إال على الذٌن َهدى هللا " ، وأنزل فً اآلخرٌن اآلٌات بعدها"

ٌُْث َخَرْجَت فََوّلِ َوْجَهَن َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{]البمرة: لوله [، أي: و"من أّي مكان ٓ٘ٔتعالى:}َوِمْن َح
 .(ٕ)وبُمعة َشخصَت فخرجت ٌا دمحم ، فوّلِ وجهن تلماء المسجد الحرام"

ن جهة لال المراؼً:" أي ومن حٌث خرجت فً أسفارن فً المنازل المرٌبة أو البعٌدة ، فوّل وجه
 .(ٖ)المسجد الحرام"

 .(ٗ)لال الصابونً:" أي من أّي مكان خرجت إِلٌه للسفر فتوجه بوجهن فً صبلتن جهة الكعبة"
ٌُْث َخَرْجَت فََوّلِ َوْجَهَن َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{]البمرة:  :(٘)[، لوالنٓ٘ٔوفً تكرار لوله تعالى : }َوِمْن َح

باستمبال الكعبة واهتمام بها ، ألن مولع التحوٌل كان صعبا فً نفوسهم جدا أحدهما: أن هذا تؤكٌد لؤلمر 
 ، فؤكد األمر لٌرى الناس االهتمام به فٌخؾ علٌهم وتسكن نفوسهم إلٌه.

ٌُْث َما  والثانً: أنه أراد باألول : وّل وجهن شطر الكعبة، أي عاٌنها إذا صلٌت تلماءها. ثم لال : }َوَح
مٌن فً سابر المساجد بالمدٌنة وؼٌرها }فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ{، ثم لال }ومن حٌث ُكْنتُْم{ معاشر المسل

خرجت{، ٌعنً: وجوب االستمبال فً األسفار ، فكان هذا أمرا بالتوجه إلى الكعبة فً جمٌع المواضع من 
 نواحً األرض.

 تعالى أعلم.والمول الثانً أحسن من األول، ألن فٌه حمل كل آٌة على فابدة وهللا 
لال الواحدي:" إنما كرر هذا؛ ألن هذا من مواضع التوكٌد؛ ألجل النسخ الذي نُملوا فٌه من جهة إلى جهة 

 .(ٙ)للتمرٌر"
لال الصابونً:" وفابدة هذا التكرار أن المبلة كان أول ما نسخ من األحكام الشرعٌة، فدعت الحاجة إِلى 

 .(7)التكرار ألجل والتمرٌر وإِزالة الشبهة"
ٌُْث َما ُكْنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ{]البمرة: [، " أي: وحٌثما كنتم أٌها المإمنون ٓ٘ٔلوله تعالى:}َوَح

 .(8)فتوجهوا فً صبلتكم نحو الكعبة"
لال المراؼً: أي:" وحٌثما كنتم من ألطار األرض ممٌمٌن أو مسافرٌن وصلٌتم فولوا وجوهكم  

 .(9)شطره"
ةٌ{]البمرة:لوله تعالى:}لِ   ٌُْكْم ُحجَّ [، " أي لببل ٌكون ألولبن المحاجٌن فً أمر ٓ٘ٔببَلَّ ٌَُكوَن ِللنَّاِس َعلَ

 .(ٓٔ)حجة وسلطان علٌكم" -المبلة وهم أهل الكتاب والمشركون وتبعهما المنافمون 
بة، ولالوا: اشتاق الرجل إلى لال أبو العالٌة:" ٌعنً به أهل الكتاب حٌن لالوا: صرؾ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إلى الكع 

بٌت أبٌه ودٌن لومه، وكان حجتهم على النبً ملسو هيلع هللا ىلص عند انصرافه إلى البٌت الحرام، أن لالوا: سٌرجع إلى دٌننا 
 .(ٔٔ)كما رجع إلى لبلتنا"

                                                           
 .8٘ٔ-7٘ٔ/ٖ(:صٕٕٗٓ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .99ٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٙٔ/ٕالمراؼً: ( تفسٌر ٖ)
 .9ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .8ٙٔ/ٕ( تفسٌر المطربً: ٘)
 .ٙٓٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .9ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر:7)
 .9ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر:8)
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 9)
 .7ٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
 .8ٕ٘/ٔ(:ص87ٖٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
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د لال ابن أبً حاتم:" وروي عن مجاهد، وعطاء، والسدي ولتادة والربٌع بن أنس والضحان، لالوا: ل 
 .(ٔ)رجعت إلى لبلتنا"

 .(ٕ)لال ابن عطٌة: "المعنى: عرفتكم وجه الصواب فً لبلتكم" 
لببل ٌكون حجة ألحد من الٌهود إال للمعاندٌن منهم المابلٌن: ما ترن لبلتنا  لال الزمخشري: "معناه:

 .(ٖ)إلى الكعبة إال مٌبل إلى دٌن لومه وحباً لبلده، ولو كان على الحك للزم لبلة األنبٌاء"
لال الزجاج:" أي: لد عرفكم هللا أمر االحتجاج فً المبلة مما لد بٌناه لببل ٌكون للناس على هللا حجة  

 .(ٗ)فً لوله: }ولكل وجهة هو مولٌها{"
أي عّرفكم أمر المبلة لببل ٌحتج علٌكم الٌهود فٌمولوا: ٌجحد دٌننا وٌتبع لبلتنا فتكون  لال الصابونً:" 

  .(٘)ول المشركٌن: ٌدعى دمحم ملة إِبراهٌم وٌخالؾ لبلته "لها حجة علٌكم أو كم
 :(ٙ)واختلؾ فً المعنٌٌن بـ)الناس(، فً اآلٌة على ثبلثة ألوال: 

 .(8)، وعطاء(7)أحدها: أنهم مشركو العرب. لاله مجاهد
ِ (9)وحجتهم لولهم : "لدر رجعتت إلى لبلتنا!"  اْلَمْشِرُق َواْلَمْؽِرُب{ ، ولد أجٌبوا عن هذا بموله : }لُْل ّلِِلَّ

 [.ٕٗٔ]البمرة : 
 .(ٔٔ)، والربٌع(ٓٔ)الثانً: أنهم أهل الكتاب. لاله لتادة

 وفً حجتهم لوالن: 
المول األول: "أنهم كانوا ٌمولون: ما دَرى ُمحمد وأصحابهُ أٌن لبلتهم حتى هدٌناهم نحن! ولولهم : ٌُخالفنا 

ون بها َعلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ، على وجه ُمحمد فً دٌننا وٌتبع لبلتنا! فهً الحجة ال تً كانوا ٌحتجُّ
 . لاله الطبري.(ٕٔ)الخصومة منهم لهم ، والتموٌه منهم بها على الجهاّل وأهل الؽباء من المشركٌن"

ن دمحما سٌحول ذلن أنهم كانوا لد عرفوا أن الكعبة لبلة إبراهٌم، ولد كانوا وجدوا فً التوراة أ المول الثانً:"
إلٌها، فحوله هللا إلٌها لببل ٌكون لهم حجة فٌحتجون. بؤن هذا النبً الذى نجده فً كتابنا سٌحول إلٌها ولم تحول 
أنت فلما حول النبً ملسو هيلع هللا ىلص ذهبت حجتهم ثم لال: إال الذٌن ظلموا منهم ٌعنً إال أن ٌظلموكم فٌكتموا ما 

 . لاله أبو روق.(ٖٔ)عرفوا"
 .(ٗٔ)إن هذا الرجل ال ٌثبت على دٌنه؛ ولو كان نبٌاً حماً لثبت على دٌنه" ثالث: أنهم المنافمون. إذ لالوا:"ال
 .(٘ٔ)لال ابن عطٌة:" ولوله: }ِللنَّاِس{، عموم فً الٌهود والعرب وؼٌرهم" 

                                                           
 .8ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم:ٔ)
 .ٕٕ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٕٙٓ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .ٕٕٙ/ٔ( معانً المرآن: ٗ)
 .9ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .9ٙٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٕٓٓ-99ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٕٕٓ/ٖ(:صٕٖٕٓ(، و)ٔ-ٖٕ(، و)ٖٕٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .ٖٕٓ/ٖ(:صٖٕٙٓ( انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .99ٔ/ٖ(:ص9ٕٕٕلطبري)( تفسٌر ا9)
 .99ٔ/ٖ(:ص9ٕٕٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٓٓ-99ٔ/ٖ(:ص9ٖٕٕ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٕٓٓ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
 .ٕٕ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘ٔ)
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هون، وٌملبون الحك باطبلً؛ ألنهم   ٌرٌدون ؼرضاً لال شٌخنا ابن عثٌمٌن:"وهذه عادة أهل الباطل ٌمّوِ
سٌباً؛ بل إن تحوله إلى استمبال الكعبة مع هذه االعتراضات، والمضاٌمات دلٌل على أنه رسول هللا حماً فاعل 

 .(ٔ)ما ٌإمر به"
و)الحجة(: "من الحج الذي هو المصد، ألنها ممصودة للمخاصم، ومنه: المحّجة: ألنها تمصد بالسلون.  

 .(ٕ) د كل واحد من الخصمٌن إلى إلامة بٌنته وإبطال ما فً ٌد صاحبه"والمخاصمةُ ٌمال لها: المحاّجة؛ لمص
 .(ٖ)لال الطبري:"وإنما )الحجة( فً هذا الموضع: الخصومة والجدال"

ٌْنَنَا  ةَ بَ لال الثعلبً:" ومعنى )الحجة( فً ]اآلٌة[: الخصومة والجدل، والدعوى بالباطل كموله } اَل ُحجَّ
ٌْنَُكُم{]الشورى: ِ{]البمرة:[،: َ٘ٔوبَ ونَنَا فًِ ّللاَّ [، ولٌحاجوكم وتحاجون 9ٖٔأي ال خصومة، ولوله } أَتَُحاجُّ

 .(ٗ)وحاججتم كلها بمعنى المجادلة والمخاصمة، ال بمعنى الدلٌل والبرهان"
لال الزمخشري:" فإن للت: كٌؾ أطلك اسم الحجة على لول المعاندٌن؟ للت: ألنهم ٌسولونه سٌاق 

 .(٘)الحجة"
ةٌ{]البمرة:ولوله ت  ٌُْكْم ُحجَّ [، لرأ نافع وحده بتسهٌل الهمزة، ولرأ ٓ٘ٔعالى: }ِلببَلَّ ٌَُكوَن ِللنَّاِس َعلَ

{، بالهمز  .(ٙ)البالون }ِلببَلَّ
لكن الذٌن ظلموا منهم لن تنجوا من  [، أي:"ٓ٘ٔلوله تعالى: }إاِل الَِّذٌَن َظلَُموا ِمْنُهْم{]البمرة:

 .(7)محاجتهم، ومخاصمتهم"
ال الحسن:" ٌمول: لن ٌحتج علٌكم بذلن إال ظالم، فولوا وجوهكم شطره، لببل ٌحتج علٌكم ل 

 .(8)الظلمة"
. وروي عن مجاهد، (9)لال أبو العالٌة:" ٌعنً: مشركً لرٌش، ٌمول: إنهم سٌحتجون علٌكم بذلن" 

 .(ٓٔ)وعطاء ولتادة، والربٌع بن أنس نحو ذلن
 .(ٔٔ)باحتجاجه فٌما لد وضح له"لال الزجاج:" المعنى: "إال من ظلم  

لال الزمخشري:" وهم أهل مكة حٌن ٌمولون: بدا له فرجع إلى لبلة آبابه، وٌوشن أن ٌرجع إلى 
 .(ٕٔ)دٌنهم"

 . (ٖٔ)لال ابن عثٌمٌن:" المراد بهم المعاندون المكابرون الذٌن ال ٌَْرَعوون للحك مهما تبٌن"
أي لكن الذٌن ظلموا منهم بالعناد، فإن لهم علٌكم حجة ، إذ ٌمول الٌهود : ما تحّول  لال المراؼً:" 

إلى الكعبة إال مٌبل لدٌن لومه ، وحبّا لبلده ، ولو كان على الحك للزم لبلة األنبٌاء لبله ، وٌمول المشركون : 
ٌثبت على لبلة ، إلى نحو هذا  رجع إلى لبلتنا وسٌرجع إلى دٌننا ، وٌمول المنافمون : إنه متردد مضطرب ال

                                                           
 .٘٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 )حجج(. 779/ ٕ، "لسان العرب" ٘ٔٔ، وانظر: "المفردات" ص ٙٓٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .ٕٔٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .٘ٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 
 .ٕٙٓ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .ٕٕ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .٘٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:7)
 .9ٕ٘/ٔ(:ص88ٖٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)8)
 .9ٕ٘/ٔ(:ص89ٖٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)9)
 .9ٕ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٓٔ)
 .7ٕٕ/ٔ( معانً المرآن: ٔٔ)
 .ٕٙٓ/ٔ( الكشاؾ: ٕٔ)
 .٘٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
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من اآلراء التً سداها ولحمتها الهوى ، وال مرجع فٌها لحجة وبرهان ، بل هى جدل فً دٌن ّللّا وشرعه ببل 
 .(ٔ)هدى وال كتاب منٌر ، ومثل هإالء ال ٌمام لمولهم وزن"

 :(ٕ)[، وفٌه ثبلثة أوجهٓ٘ٔالبمرة:واختلؾ فً نوع االستثناء فً لوله تعالى: }إاِل الَِّذٌَن َظلَُموا ِمْنُهْم{]
أحدها: أنه استثناء متصل. فٌكون }الذٌن ظلموا{ مستثنى من )الناس( ؛ ألن الناس منهم ظالم؛ ومنهم 

 من لٌس بظالم.
والمعنى أنه ال حجة ألحد علٌكم إال الحجة الداحضة للذٌن ظلموا، ٌعنً الٌهود  لال ابن عطٌة:"

ُهْم استهزاء، وفً لولهم: تحٌر دمحم فً دٌنه، وؼٌر ذلن وؼٌرهم من كل من تكلم فً الناز لة فً لولهم ما َوالَّ
 .(ٖ)من األلوال التً لم تنبعث إال من عابد وثن أو من ٌهودي أو من منافك"

، (8)، والربٌع(7)، ولتادة(ٙ)، وعطاء(٘)، ومجاهد(ٗ)وممن صّحح اإلستثناء على ظاهره: أبو العالٌة 
، (ٗٔ)، لال: "واختاره الطبري(ٖٔ)، ونسبه إلى ابن عباس(ٕٔ)، ولال به أبو حٌان(ٔٔ()ٓٔ)، وأبو روق(9)والسدي

ؼٌره، وذلن أنه متى أمكن االستثناء المتصل إمكانًا حسنًا كان أولى  (ٙٔ)، ولم ٌذكر الزمخشري(٘ٔ)ابن عطٌة
 .(7ٔ)ؼٌره"

علٌكم حجة؛ لكن الذٌن ظلموا منهم لن تنجوا  الثانً: أنه منمطع، و)إال(  بمعنى )لكن(؛ ٌعنً: لببل ٌكون للناس
 .(ٕٓ)، والفراء(9ٔ)، والمإرج(8ٔ)األخفشمن محاجتهم، ومخاصمتهم. وهذا مذهب 

{ ]النساء:    [ ٌعنً: لكن الذٌن ٌتبعون الظن 7٘ٔوهذا "كموله تعالى: }َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إاِلَّ اتِّبَاَع الظَّّنِ
[، ٌعنً: لكن ٌبتؽً، ٕٓ - 9ٔ( إاِلَّ اْبتِؽَاَء َوْجِه َربِِّه اأْلَْعلَى{ ]اللٌل:9ِٔمْن نِْعَمٍة تُْجَزى )}َوَما أِلََحٍد ِعْنَدهُ 

 .(ٕٔ)فٌكون منمطعًا من الكبلم األول"
 .(ٖٕ)، ومعمر بن المثنى(ٕٕ)وهذا مذهب أبو عبٌدةههنا بمعنى )الواو(، الثالث: ولٌل أن )إال( 

 : (ٔ)ون لهم أٌضا حجة، فهو استثناء بمعنى )الواو( ، ومنه لول الشاعروالمعنى : والذٌن ظلموا ال ٌك 

                                                           
 .7ٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .9ٙ/ٕ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙٓٗ/ٖ(انظر: التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .ٕٕ٘/ٔ( المحرر الوجٌز:ٖ)
 .9ٕ٘/ٔ(:ص89ٖٔحاتم)( انظر: تفسٌر ابن أبً ٗ)
 .9ٕ٘/ٔ، تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕٕٓ/ٖ(:ًٕٖٕٓ(، و)ٖٕٔٓ(، و)ٖٕٓٓ(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .9ٕ٘/ٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم:ٖٕٓ/ٖ(:ًٖٕٙٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .9ٕ٘/ٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم:ٕٕٓ/ٖ(:ًٖٖٕٓ(انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .9ٕ٘/ٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم:ٕٕٓ/ٖ(:ًٖٕٗٓ(انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .ٕٕٓ/ٕ(:صٖٕ٘ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)9)
(هو عطٌة بن الحارث الهمدانً الكوفً صدوق، صاحب تفسٌر، عده ابن حجر من طبمة صؽار التابعٌن، ٌنظر: "تمرٌب التهذٌب" ص ٓٔ)

 .8ٕٖ/ ٖ(، "الجرح والتعدٌل" ٘ٔٙٗ) 9ٖٖ
 . ٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .8ٖٗ/ٔانظر: البحر المحٌط: ( ٕٔ)
 .8ٖٗ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٖٔ)
 .ٕٗٓ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري:ٗٔ)
 .ٕٕ٘/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٘ٔ)
 .ٕٙٓ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٙٔ)
 .8ٖٗ/ٔ( البحر المحٌط: 7ٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 8ٔ)
 من التٌمورٌة. ٖٙٓ/ ٖفى تخرٌج إعرابه السٌرافً على الكتاب إلى الفرزدق. وانظر  7ٖٖ/ ٔ( البٌت نسب فى كتاب سٌبوٌه 9ٔ)
 . 89/ٔ( معانً المرآن:ٕٓ)
 .ٓٔٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕٔ)
 .ٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕٕ)
 .ٕٔٗ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٙٔ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً:ٔٙ - ٓٙ/ ٔ( انظر: "مجاز المرآن" ألبً عبٌدة ٖٕ)
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 ما بالمدٌنة دار ؼٌر واحدة      دار الخلٌفة إال دار مروانا
 كؤنه لال : إال دار الخلٌفة ودار مروان ، 

 :(ٕ)ووأنشدوا لول اآلخر
 كل أخٍ مفارلُهُ أخوه       لَعَْمُر أبٌن إال الفرلدان 

 الفرلدان أًٌضا ٌفترلان.فمال: أراد: و
 :(ٖ)ولول الشاعر

ٌـ       ـَداِن لم ٌَْدُرس لها َرْسمُ   وأرى لها داًرا بؤْؼِدَرةِ الّسِ
ٌاَح َخَواِلد ُسْحُم   إاّل َرَماًدا خامًدا َدفَعَْت        عنهُ الّرِ

 .(ٗ)أراد: أرى داًرا ورماًدا
ٌُْر َمْمنُوٍن{ ]التٌن : وكذا لٌل فً لوله تعالى : }إِالَّ الَِّذٌَن    اِلَحاِت فَلَُهْم أَْجٌر َؼ [ أي ٙآَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 ، (٘)الذٌن آمنوا
ٌإٌد هذا المول ما روى أبو بكر بن مجاهد عن بعضهم إنه لرأ بعضهم: }إلى الذٌن  لال الثعلبً:" 

 .(ٙ)ظلموا{، مخففا ٌعنً: مع الذٌن ظلموا"
"لببل ٌكون للناس، ٌعنً الٌهود علٌكم حجة فً أمر الكعبة حٌث ال ومعنى اآلٌة على هذا المول:  

ٌستمبلونها وهً لبلة إبراهٌم فٌمولون لكم تزعمون إنكم على دٌن إبراهٌم ولم تستمبلوا لبلته وال للذٌن ظلموا 
ا وٌصلً إلى وهم مشركوا مكة ألنهم لالوا: إن الكعبة لبلة جدنا إبراهٌم فما بال دمحم تحول عنها فبل ٌصلً إلٌه

 .(7)لبلة الٌهود"
 وأبطل الزجاج والفراء هذا الوجه الثالث:  
 .(8)الزجاج: "هذا خطؤ عند الحذاق من النحوٌٌن ، وفٌه بطبلن المعانً" فمال  
هذا صواب فًِ التفسٌر، خطؤ فًِ العربٌة، إنما تكون )إال( بمنزلة )الواو(، إذا عطفتها ولال الفراء:"   

 .(9)ها، فهنالن تصٌر بمنزلة )الواو("على استثناء لبل
أن االستثناء منمطع؛ "ألن لوله تعالى: }لببل ٌكون للناس علٌكم حجة{ هذا عام  -وهللا أعلم  -واأللرب 

 .(ٓٔ)شامل؛ لكن من ظلَم من الٌهود، أو المشركٌن، فإنه لن ٌرعوي بهذه الحكمة التً أبانها هللا عّز وجّل"
ّللاَّ عنهما: }أال الذٌن ظلموا منهم{، على أّن أال للتنبٌه وولؾ على }حجة{، ولرأ زٌد بن على رضى 

 .(ٔٔ)ثم استؤنؾ منبها
 .(ٕٔ)[، أي:" فبل تخافوهم"ٓ٘ٔفبَل تَْخَشْوُهْم{]البمرة:لوله تعالى: }

                                                                                                                                                                                             
 .9ٓٗ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٔ)
، ولعمرو أو ٔ٘ٔ، "المإتلؾ والمختلؾ" ص ٖٖٗ/ ٕ، "الكتاب" 78ٔ(البٌت. نسب لعمرو بن معدي كرب، ٌنظر: "دٌوانه" صٕ)

"فرلد". والفرلدان:  ٕٖٓٗ/ ٙ، "لسان العرب" ٕ٘٘ٔ/ ٔ. وهو ببل نسبة فً "تفسٌر الثعلبً" ٕٔٗ/ ٖلحضرمً فً "خزانة األدب" 
 نجمان فً السماء ال ٌؽربان.

)خلد(، "المفضلٌات" ص  ٕٕ٘ٔ/ ٕ، "لسان العرب" ٕٙ٘ٔ/ ٔ، "تفسٌر الثعلبً" ٕٖٔ(البٌت للُمَخبَّل السعدي، ٌنظر: "دٌوانه" ص ٖ)
ٌدان: أرض لبنً سعد. الخوالد: البوالً وعنى بها: األثافً. سحم: ذات لون ٌضرب إلى السواد.ٗٔٔ - ٖٔٔ  . واألؼدرة: جمع ؼدٌر، الّسِ

 .ٕ٘/!ٔرآن لؤلخفش: ( انظر: معانً المٗ)
 .9ٙٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 9ٓ/ٔ، ومعانً المرآن للفراء: ٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .7ٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .7ٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:7)
 . ولم أجد لول الزجاج فً معانً المرآن.9ٙٔ/ٕ(تفسٌر المرطبً: 8)
 .89/ٔ( معانً المرآن: 9)
 .9ٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 .ٕٙٓ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٔٔ)
 .9ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕٔ)
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 .(ٔ)فً دٌنهم"أردَّكم لال السدي:" ٌمول: ال تخشوا أن  
 .(ٕ)لتكم فإنهم ال ٌضرونكم"لال الزمخشري:أي:" فبل تخافوا مطاعنهم فً لب

لال الثعلبً: أي:فبل تخافوهم" فً انصرافكم إلى الكعبة وفً تظاهرهم علٌكم فً المحاجة والمجاوبة  
 .(ٖ)فانً ولٌكم أظهركم علٌهم بالحجة والنصرة"

لال الواحدي:أي:" ال تخشوهم فً انصرافكم إلى الكعبة، وفً تظاهرهم علٌكم فً المحاّجة  
 .(ٗ)والمحاربة"

لال المراؼً:" أي فبل تخشوا الظالمٌن فً توجهكم إلى الكعبة ،ألن كبلمهم ال ٌستند إلى حجة من 
 .(٘)برهان عملى وال هدى سماوى"

 .(ٙ)ال تخشوا ُشبَهَ الظلمة المتعنتٌن"لال ابن كثٌرأي:"
 .(7)لال أبو السعود:أي:" فإن مطاعنهم التضركم شٌبا" 
لال الذٌن ظلموا من كبلم، ومهما لالوا من زخارؾ المول، ومهما لال ابن عثٌمٌن:" ٌعنً مهما  

 .(8)ضاٌموا من المضاٌمات فبل تخشوهم"
ألن حجتهم باطلة، والباطل كاسمه مخذول، مخذول صاحبه، وهذا بخبلؾ  لال الشٌخ السعدي: "

أصل  كل صاحب الحك، فإن للحك صولة وعزا، ٌوجب خشٌة من هو معه، وأمر تعالى بخشٌته، التً هً 
 .(9)خٌر، فمن لم ٌخش هللا، لم ٌنكؾ عن معصٌته، ولم ٌمتثل أمره"

 .(ٓٔ)[، أي:"وخافونً"ٓ٘ٔلوله تعالى:}َواْخَشْونًِ{]البمرة:
 .(ٔٔ)لال أبو السعود:أي:" فبل تخالفوا أمرى" 
 .(ٕٔ)لال الزمخشري:أي:" فبل تخالفوا أمرى وما رأٌته مصلحة لكم" 

 .(ٖٔ)الخشٌة لً، فإنه تعالى هو أهل أن ٌخشى منه" لال ابن كثٌر:أي:"وأْفِرُدوا
 .(ٗٔ)لال ابن عثٌمٌن:" األمر هنا للوجوب ببل شن؛ الواجب على المرء أن ٌخشى هللا وحده."

 .(٘ٔ)لال المراؼً:أي:" فبل تخالفوا ما جاءكم به رسولى عنى ، فؤنا المادر على جزابكم بما وعدتكم" 
أن صاحب الحك هو الذي ٌخشى جانبه ، وأن المبطل ٌنبؽً أال  لال أهل العلم:"وفً هذا إٌماء إلى 

 . (ٙٔ)ٌإبه له ، فإن الحك دابما ٌعلو ، وما آفة الحك إال ترن أهله له ، وخوفهم من أهل الباطل"

                                                           
 .9ٕ٘/ٔ(:ص9ٖٓٔ، وابن أبً حاتم)7ٕٓ/ ٖ(:ص8ٖٕٓ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .ٕٙٓ/ٔ( الكشاؾ: ٕ)
 .7ٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .٘ٔٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .7ٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .ٗٙٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .78ٔ/ٔالسعود: ( تفسٌر أبً 7)
 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:8)
 .7ٖ/ٔ( تفسٌر السعدي: 9)
 .9ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
 .78ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٔٔ)
 .ٕٙٓ/ٔ( الكشاؾ: ٕٔ)
 .ٗٙٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
 .7ٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٘ٔ)
 .7ٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٙٔ)
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لال المرطبً: "الخشٌة أصلها طمؤنٌنة فً الملب تبعث على التولً، والخوؾ : فزع الملب تخؾ له   
اء به سمً خوفا، ومعنى اآلٌة التحمٌر لكل من سوى هللا تعالى، واألمر بإطراح األعضاء ، ولخفة األعض

 .(ٔ)أمرهم ومراعاة أمر هللا تعالى
ٌُْكْم{]البمرة: [، " أي وأمرتكم بما مر، إلتمام النعمة علٌكم لما أنه ٓ٘ٔلوله تعالى: }َوألتِمَّ نِْعَمتًِ َعلَ

 .(ٕ)نعمة جلٌلة"
 .(ٖ)النعمة علٌكم، أمرتكم بذلن،"لال الزمخشري:أي:" وإلتمامى 

لال ابن كثٌر: أي : "وألتم نعمتً علٌكم فٌما شرعت لكم من استمبال الكعبة، لتكمل لكم الشرٌعة من 
 .(ٗ)جمٌع وجوهها"

 .(٘)لال الصابونً:" أي أتّم فضلً علٌكم بالهداٌة إِلى لبلة أبٌكم إبراهٌم والتوفٌك لسعادة الدارٌن" 
 .(ٙ)ولكن أتم نعمتً بهداٌتً اٌاكم إلى لبلة إبراهٌم فتتم لكم الملة الحنٌفٌة"لال الثعلبً:أي:"  
 .(7)لال ابن عثٌمٌن:أي" فً هذه الشرٌعة الخاصة ــــ وهً استمبال الكعبة بدالً عن بٌت الممدس" 
لال المراؼً:" بإعطابكم لبلة مستملة فً بٌت ربكم الذي وضع لواعده جدكم ، وجعل األمم األخرى  

تبعا لكم فٌه ، وطهره من عبادة األوثان واألصنام ، ووّجه شعوب العالم جمٌعا إلى ببلدكم ، وفً ذلن من 
الفوابد المادٌة والمعنوٌة ما ٌجّل حصره وفً الحك أن كل أمر من ّللّا فامتثاله نعمة ، وتكون النعمة أتّم ، 

 .(8)حمٌد نافع لها" والمنة أكمل ، إذا كان فٌه حكمة ظاهرة ، وشرؾ لؤلمة ، وأثر
أي وألن أتم، لاله األخفش. ولٌل : ممطوع فً موضع رفع باالبتداء والخبر مضمر ، لال المرطبً: "  

التمدٌر : وألتم نعمتً علٌكم عرفتكم لبلتً ، لاله الزجاج. وإتمام النعمة الهداٌة إلى المبلة ، ولٌل : دخول 
 .(9) على عبد حتى ٌدخله الجنةالجنة. لال سعٌد بن جبٌر : ولم تتم نعمة هللا

اإلنسان؛ وٌمال:  هً ما ٌنعَم به« النعمة»وإتمام الشًء: بلوغ ؼاٌته؛ والؽالب أنه ٌكون فً الكمال؛ و 
« النَّعمة»بالفتح؛ لكن الؽالب فً نعمة الخٌر أن تكون بالكسر؛ و« نَعمة»بكسر النون؛ وٌمال: « نِعمة»

[ ، ولال تعالى: }وذرنً 7ٕتعالى: }ونعمة كانوا فٌها فاكهٌن{ ]الدخان:  بالفتح: التنعم من ؼٌر شكر، كما لال
ٌعنً فً السنة الثانٌة  -ونزلت هذه اآلٌة فً أول الهجرة عند تحوٌل المبلة ٔوالمكذبٌن أولً النَّعمة{ ]المزمل: 

؛ ولد نزلت فً ٌوم [ ٖوال ٌعارضها لوله تعالى: }الٌوم أكملت لكم دٌنكم وأتممت علٌكم نعمتً{ ]المابدة:  -
علٌكم نعمتً{ اإلتمام العام  عرفة فً حجة الوداع؛ ألن المراد فً آٌة المابدة: }الٌوم أكملت لكم دٌنكم وأتممت

وهً استمبال  -[ : فً هذه الشرٌعة الخاصة ٓ٘ٔفً كل الشرٌعة؛ أما هنا: }وألتم نعمتً علٌكم{ ]البمرة: 
ن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌملب وجهه فً السماء ٌنتظر متى ٌإمر بالتوجه الكعبة بدالً عن بٌت الممدس؛ ألنه سبك أ

إلى الكعبة؛ فبل شن أنه من نعمة هللا عّز وجّل أن أنعم على المسلمٌن بؤن ٌتجهوا إلى هذا البٌت الذي هو أول 
رحمه  -شٌخ اإلسبلم  هو لبلة جمٌع األنبٌاء، كما ذكره -كما لال بعض أهل العلم  -بٌت وضع للناس، والذي 

وٌحتمل وجهاً آخر فً الجمع بٌن اآلٌتٌن: بؤن هذه اآلٌة جاءت بصٌؽة المضارع الدال على االستمرار؛  -هللا 
 .(ٓٔ)وآٌة المابدة بصٌؽة الماضً الدال على االنتهاء

                                                           
 .7ٓٔ/ٕتفسٌر المرطبً: ( ٔ)
 .78ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٕ)
 .ٕٙٓ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .ٗٙٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .9ٖ-9ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .7ٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .7٘ٔ/ٕ(  تفسٌر ابن عثٌمٌن:7)
 .8ٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 8)
 .7ٓٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 9)
 .9ٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
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على  ولد أضاؾ هللا سبحانه وتعالى النعمة إلٌه؛ ألنه عّز وجّل صاحبها: هو الذي ٌسدٌها، وٌوِلٌها
عباده؛ ولوال نعم هللا العظٌمة ما بمً الناس طرفة عٌن؛ وانظر إلى لوله تعالى: }إهدنا الصراط المستمٌم * 
صراط الذٌن أنعمت علٌهم * ؼٌر المؽضوب علٌهم{ ]الفاتحة[ ؛ فً النعمة لال: }أنعمت علٌهم{؛ ألن النعمة 

[ ؛ وأما الؽضب على المخالؾ فً دٌن ٖ٘{ ]النحل: من هللا وحده، كما لال تعالى: }وما بكم من نعمة فمن هللا
 .(ٔ)هللا فٌكون من هللا، ومن أولٌاء هللا من الرسل، وأتباعهم

ٌُْكْم{ ٌرٌد: فً الدنٌا واآلخرة، أما الدنٌا:  لال الواحدي :"لال عطاء: عن ابن عباس: }َوأِلُتِمَّ نِْعَمتًِ َعلَ
أموالهم وأوالدهم، وأما فً اآلخرة: ففً رحمتً وجنتً، فؤنصركم على عدوكم، وأورثكم أرضهم ودٌارهم و

 .(ٕ)وأزوجكم من الحور العٌن "
[، أي:" وإلرادتً اهتدابكم لما أنه صراط مستمٌم مإد إلى ٓ٘ٔلوله تعالى:}َولَعَلَُّكْم تَْهتَُدوَن{]البمرة:

سعادةِ الدَّارٌِن"
(ٖ) . 

هدٌناكم إلٌه، وَخصْصناكم به ، ولهذا كانت هذه األمة لال ابن كثٌر: أي : "إلى ما َضلّت عنه األمم 
 .(ٗ)أشرَؾ األمم وأفضلها

 .(٘)لال الزمخشري: أي" وإلرادتى اهتداءكم أمرتكم بذلن"
 .(ٙ)لال المراؼً:" أي ولٌعّدكم بذلن إلى االهتداء بالثبات على الحك"

بالعباد، لد  -من رحمته  -عالى لال الشٌخ السعدي: "أي: تعلمون الحك، وتعملون به، فاهلل تبارن وت
ٌسر لهم أسباب الهداٌة ؼاٌة التٌسٌر، ونبههم على سلون طرلها، وبٌنها لهم أتم تبٌٌن، حتى إن من جملة ذلن 
أنه ٌمٌض للحك، المعاندٌن له فٌجادلون فٌه، فٌتضح بذلن الحك، وتظهر آٌاته وأعبلمه، وٌتضح بطبلن 

امه فً ممابلة الحك، لربما لم ٌتبٌن حاله ألكثر الخلك، وبضدها تتبٌن الباطل، وأنه ال حمٌمة له، ولوال لٌ
األشٌاء، فلوال اللٌل، ما عرؾ فضل النهار، ولوال المبٌح، ما عرؾ فضل الحسن، ولوال الظلمة ما عرؾ 

 .(7)منفعة النور، ولوال الباطل ما اتضح الحك اتضاحا ظاهرا، هللف الحمد على ذلن"
عل{ هنا للتعلٌل؛ أي: تكتسبون علماً، وعمبلً؛ وهذه هً العلة الثانٌة؛ العلة و}للال ابن عثٌمٌن:" 

األولى: }لببل ٌكون للناس علٌكم حجة إال الذٌن ظلموا منهم{؛ والعلة الثانٌة: }وألتم نعمتً علٌكم  والثالثة: 
 }ولعلكم تهتدون{؛ وسٌؤتً بٌان أنواع الهداٌة.

 الفوابد:
 األمر الهام؛ وذلن لتثبٌته، وتَِسرَّ به النفوس، وبٌان أهمٌته.من فوابد اآلٌة: تكرٌر  -ٔ
ومنها: وجوب استمبال الكعبة أٌنما كان اإلنسان؛ لال أهل العلم: من أمكنه مشاهدة الكعبة فالواجب إصابة  -ٕ

نى من ذلن عٌنها؛ ومن لم تمكنه كفى استمبال جهتها؛ لموله تعالى: }فاتموا هللا ما استطعتم{؛ وسبك ذكر ما ٌستث
 [ اآلٌة.ٗٗٔعند لوله تعالى: }لد نرى تملب وجهن فً السماء{ ]البمرة: 

 ومنها: دفع مبلمة البلبمٌن ما أمكن؛ تعالى: }لببل ٌكون للناس علٌكم حجة{. -ٖ
ومنها: أن الظالم ال ٌدفع مبلمته شًء؛ بمعنى أنه سٌلوم وإن لم ٌكن محل لوم؛ لموله تعالى: }إال الذٌن  -ٗ

 منهم{.ظلموا 
 ومنها: أن أهل الباطل ٌحاجون فً الحك إلبطاله؛ ولكن حججهم باطلة. -٘

                                                           
 .7ٓ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .٘ٔٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .78ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٖ)
 .ٗٙٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٕٙٓ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .8ٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 ،7ٖ/ٔ( تفسٌر السعدي: 7)
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وٌتفرع على هذه الفابدة: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌعرؾ شبه المخالفٌن التً ٌدعونها حججاً ِلٌَْنمَضَّ علٌهم منها، 
الوٌل مما تصفون{ ]األنبٌاء: فٌبطلها؛ لال هللا تعالى: }بل نمذؾ بالحك على الباطل فٌدمؽه فإذا هو زاهك ولكم 

ٔ8. ] 
 ومن فوابد اآلٌة: وجوب تنفٌذ شرٌعة هللا عّز وجّل، وأال ٌخشى اإلنسان لومة البم. -ٙ
 ومنها: وجوب خشٌة هللا تعالى؛ ألنه هو الذي بٌده النفع، والضرر. -7
 الى: }وألتم نعمتً علٌكم{.على هذه األمة، وفضله، وإحسانه؛ لموله تع -تبارن وتعالى  -ومنها: نعمة هللا  -8
 ومنها: إثبات حكمة هللا سبحانه وتعالى؛ لموله تعالى: }وألتم... ولعلكم تهتدون{. -9

ومنها: أن تنفٌذ أوامر هللا، وخشٌته سبب للهداٌة؛ والهداٌة نوعان: هداٌة علمٌة؛ وهداٌة عملٌة؛ وٌمال:  -ٓٔ
 هداٌة اإلرشاد؛ وهداٌة التوفٌك.

 معناها أن هللا ٌفتح على اإلنسان من العلم ما ٌحتاج إلٌه ألمور دٌنه ودنٌاه.« ةالهداٌة العلمٌ»فـ
 أن ٌوفك للعمل بهذا العلم.« الهداٌة العملٌة»و

األولى: وسٌلة، والثانٌة: ؼاٌة؛ ولهذا ال خٌر فً علم بدون عمل؛ بل إن العلم بدون عمل ٌكون وباالً على 
والعملٌة؛ ووجه كونها شاملة: أنهم لم ٌعلموا أن مرضاة هللا بالتوجه إلى صاحبه؛ والهداٌة هنا شاملة للعلمٌة، 

الكعبة إال بما علمهم هللا؛ ثم إن هللا وفمهم للعمل به؛ فلم ٌمانعوا أبداً؛ بل إن أهل لباء أتاهم الخبر وهم ٌصلون 
و الجنوب، والمؤمومون صبلة الفجر وكانوا متجهٌن إلى بٌت الممدس، فاستداروا إلى الكعبة؛ فصار اإلمام نح

نحو الشمال؛ هذه هداٌة عملٌة عظٌمة؛ ألن انتمال اإلنسان إلى ما أمره هللا به بهذه السهولة مع تولع 
المعارضات، والمضاٌمات ٌدل على لوة إٌمانهم، وثمتهم بربهم سبحانه وتعالى؛ وهكذا ٌجب على كل مإمن إذا 

من أمره ٌسراً؛ ألن تموى هللا فٌها تٌسٌر األمور؛ لموله تعالى:  جاء أمر هللا أن ٌمتثل األمر؛ وسٌجعل هللا له
 }ومن ٌتك هللا ٌجعل له من أمره ٌسراً{.

 ومنها: إثبات الحكمة فً أفعال هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: }ولعلكم تهتدون{. -ٔٔ
 المرآن

ٌُْكْم آٌَاتِنَ  ٌُكْم َوٌُعَلُِّمُكُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوٌُعَلُِّمُكْم َما لَْم تَُكونُوا }َكَما أَْرَسْلنَا فٌُِكْم َرُسوًَّل ِمْنُكْم ٌَتْلُو َعلَ ا َوٌَُزّكِ
 [ٔ٘ٔ({ ]البمرة : ٔ٘ٔتَْعلَُموَن )

 التفسٌر:
كما أنعمنا علٌكم باستمبال الكعبة أرسلنا فٌكم رسوال منكم ٌتلو علٌكم اآلٌات المبٌنة للحك من الباطل، 

وسوء األخبلق، وٌعلمكم الكتاب والسنة وأحكام الشرٌعة، وٌعلمكم من أخبار وٌطهركم من دنس الشرن 
 األنبٌاء، ولصص األمم السابمة ما كنتم تجهلونه.

[، أي:" كما اتممت علٌكم نعمتً كذلن أرسلت فٌكم ٔ٘ٔلوله تعالى:}َكَما أَْرَسْلنَا فٌُِكْم َرُسوال{]البمرة:  
 .(ٔ)رسوالً منكم"

 مثل ذلن. (ٗ)، والربٌع بن أنس(ٖ)، وروي عن ابً العالٌة(ٕ)"-ملسو هيلع هللا ىلص -دمحمالال مماتل:" ٌعنى   
 .(٘)لال أبو السعود: أي"كإتمامً لنعمتً علٌكم بإرسال رسوٍل كابٍن منكم فإن"  
لال البٌضاوي:" أي وألتم نعمتً علٌكم فً أمر المبلة، أو فً اآلخرة كما أتممتها بإرسال رسول   

 .(ٙ)بما بعده كما ذكرتكم باإِلرسال فاذكرونً" منكم، أو

                                                           
 .9ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٕ)
 .9ٕ٘/ٔ(:ص9ٕٖٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)( ٖ)
 .9ٕ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٗ)
 .78ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٘)
 .ٗٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
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ً منّة رابعة وجهت إلى المإمنٌن؛ والثبلث لبلها هً: لوله تعالى: }لببل    لال ابن عثٌمٌن:" هذه أٌضا
[ ، ولوله تعالى: ٓ٘ٔ[ ، ولوله تعالى: }وألتم نعمتً علٌكم{ ]البمرة: ٌٓ٘ٔكون للناس علٌكم حجة{ ]البمرة: 

 .(ٔ)["ٓ٘ٔ]البمرة: }ولعلكم تهتدون{ 
، وتحتاج إلى شًء ٌرجع (ٕ)[، للتشبٌهٔ٘ٔو)الكاؾ( فً لوله تعالى:}َكَما أَْرَسْلنَا فٌُِكْم َرُسوال{]البمرة:  

 :(ٖ)إلٌه، وللعلماء فٌه ألوال
 :(ٗ)أحدها: أنها ترجع إلى ما لبلها، ومعناه: وألتم نعمتً علٌكم كما أرسلنا فٌكم رسوال، وفٌه وجوه

[، أي وألتم نعمتً علٌكم فً الدنٌا ٓ٘ٔاألول: أنه راجع إلى لوله: }والتم نعمتى علٌكم{ ]البمرة: الوجه 
 بحصول الشرؾ، وفً اآلخرة بالفوز بالثواب، كما أتممتها علٌكم فً الدنٌا بإرسال الرسول.

 .(٘)لال الثعلبً:" فٌكون إرسال الرسول شرطا للخشٌة مزٌدا بإتمام النعمة" 
 الوجه الثانً: أن إبراهٌم علٌه السبلم دعى بدعوتٌن: 

ةً ُمْسِلَمةً لََن َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا وَ  ٌَّتِنَا أُمَّ ٌِْن لََن َوِمْن ذُّرِ اُب األولى: لوله: }َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَم ٌْنَا إِنََّن أَْنَت التَّوَّ تُْب َعلَ
ِحٌُم{ ]البمرة :   ة األولى.[، فهذه الدعو8ٕٔالرَّ

 [.9ٕٔوالثانٌة لوله: }َربَّنَا َواْبعَْث فٌِِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم{ ]البمرة : 
فبعث هللا الرسول وهو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ووعد فً هذه اآلٌة أن ٌجٌب الدعوة الثانٌة أن ٌجعل من ذرٌته أمة  

لحنٌفٌة وأهدٌكم لدٌن خلٌلً إبراهٌم، كما مسلمة لن فمعنى اآلٌة: وألتم نعمتً علٌكم: ببٌان شرابع ملتكم ا
أرسلنا فٌكم رسوال منكم ٌعنً فكما أجبت دعوته بانبعاث الرسول كذلن أجبت دعوته بؤن أهدٌكم لدٌنه 

 . (ٙ)وأجعلكم مسلمٌن
ً ذرٌته لال اإلمام الطبري: " فبعث هللا الرسول وهو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ووعد إجابة الدعوة الثانٌة بؤن ٌجعل ف  

أمة مسلمة ، ٌعنً كما أجبت دعوته بؤن أهدٌكم لدٌنه وأجعلكم مسلمٌن وأتم نعمتً علٌكم ببٌان شرابع الملة 
 .(7)الحنٌفٌة"

 . (8)لال الثعلبً:" وهذا على لول من ٌجعله متصبل بما لبلها وجوابا لآلٌة األولى" 
[، جواب لموله: }فَاْذُكُرونًِ ٓ٘ٔفٌُِكْم ...{] البمرة:ولوله:}َكما أَْرَسْلنا ، إذ لال:" "(9)وهو إختٌار الفراء 

 .(ٓٔ)[ : }َكما أَْرَسْلنا{، فهذا جواب ممدم ومإخر"ٕ٘ٔأَْذُكْرُكْم{ ]البمرة : 
الوجه الثالث: أن التمدٌر: وكذلن جعلناكم أمة وسطا كما أرسلنا فٌكم رسوال، أي كما أرسلنا فٌكم رسوال من 

 .(ٔٔ)جعلناكم أمة وسطا. وهو لول أبً مسلم األصفهانً شؤنه وصفته كذا وكذا، فكذلن
الثانً: أن)الكاؾ( متعلمة بما بعدها وهو لوله:}فاذكرونً أذكركم{، معناه: كما أرسلنا فٌكم رسوال منكم 

وهذه اآلٌة خطاب ألهل مكة والعرب، ٌعنً: كما أرسلنا فٌكم ٌا معشر العرب رسوال منكم دمحم  ،(ٕٔ)فاذكرونً
 . (ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
 .ٓٙٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .8ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .7ٙٔ-ٙٙٔ/ٔوما بعدها، وتفسٌر البؽوي:  8ٕٓ/ٖ ، وتفسٌر الطبري:ٕٕٔ/ٗ، ومفاتٌح الؽٌب: 8ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .ٕٕٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 .8ٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .9ٔ-8ٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .9ٕٓ-8ٕٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: 7)
 . 9ٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:8)
 .9ٕ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 9)
وزعموا أن ذلن من الممّدم الذي معناه : »ٕٓٔ/ ٖر فى النٌة. والعبارة فى الطبرّى ، أي ممّدم فى اللفظ، مإخ9ٕ/ٔ( معانً المرآن: ٓٔ)

 « .التؤخٌر
 .ٕٕٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔٔ)
 .ٕٓٔ/ٖ، وتفسٌر الطبري: ٖٙٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن لؤلخفش: ٕٔ)
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 .(8)، وابن كٌسان(7)، واألخفش(ٙ)،ومماتل(٘)، والكلبً(ٗ)، وأبً نجٌح(ٖ)، وعطاء(ٕ)وهذا لول مجاهد  
بموله عز وجل:}فاذكرونً أذكركم{، أي  واختاره الزجاج، فمال:" واألجود أن تكون )كما( معلمة  

 .(9)فاذكرونً بالشكر واإلخبلص كما أرسلنا فٌكم"
ثم لال:" فإن لال لابل فكٌؾ ٌكون جواب " )كما أرسلنا( )فاذكرونً أذكركم(، فالجواب ههنا إنما  

ن تذكرونً ٌصلح أن ٌكون جوابٌن ألن لوله، )فاذكرونً( أمر، ولوله )أذكركم( جزاء اذكرونً: والمعنى إ
 .(ٓٔ)أذكركم"

 وجعل ألذكرونً جوابٌن: (ٔٔ)وإن لٌل: )كما( هل ٌجوز أن ٌكون جوابا؟ للنا: جّوزه الفراء  
 أحدهما: }كما{.

 .(ٕٔ)والثانً: }أذكركم{، ووجه ذلن ألنه أوجب علٌهم الذكر لٌذكرهم هللا برحمته، ولما سلؾ من نعمته
ل الكبلم إذا وجد ما ٌتم به الكبلم من ؼٌر فصل فتعلمه به لال الرازي: "والوجه األول أولى، ألنه لب   

 .(ٖٔ)أولى"
 :(ٗٔ)[، لوالنٔ٘ٔولد ذكروا فً وجه التشبٌه فً لوله}َكَما أَْرَسْلنَا فٌُِكْم َرُسوال{]البمرة:  

نه األول: إن للنا الكاؾ متعلك بموله وألتم نعمتً كان المعنى أن النعمة فً أمر المبلة كالنعمة بالرسالة أل
 تعالى ٌفعل األصلح.

الثانً: وإن للنا إنه متعلك بموله تعالى: }اذكرونً{ دل ذلن على أن النعمة بالذكر جارٌة مجرى النعمة 
 بالرسالة.

ٌُْكْم آٌَاتِنَا{]البمرة:    .(٘ٔ)[، "أي ٌمرأ علٌكم المرآن"ٔ٘ٔلوله تعالى:}ٌَتْلُواْ َعلَ
 .(ٙٔ)لال مماتل:أي"المرآن"  
 .(7ٔ)الثعلبً:" ٌعنً: المرآن"لال   
ٌُكْم{]البمرة:   .(8ٔ)[، "أي وٌطهركم، وٌنمً أخبللكم، ودٌنكم"ٔ٘ٔلوله تعالى:}َوٌَُزّكِ
 .(ٔ)لال مماتل بن سلٌمان:" ٌعنى: وٌطهركم من الشرن والكفر" 

                                                                                                                                                                                             
نى اآلٌة أنها خطاب لمشركً العرب، فخاطبهم هللا ، لال الزجاج:" ومع8ٕٕ/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: 9ٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٔ)

وهو رجل منكم أمً تعلمون أنه لم ٌتل كتابا لبل رسالته  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فمال كما أرسلنا فٌكم دمحما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عز وجل بما دلهم على إثبات رسالة النبً 
 -لٌة ال تعلمون الحكمة وال أخبار األنبٌاء، وال آبابهم وال ألاصٌصهم. فؤرسل إلٌكم النبً وال بعدها إال بما أوحً إلٌه، وإنكم كنتم أهل جاه

 -فؤنبؤكم بؤخبار األنبٌاء، وبما كان من أخبارهم مع أممهم، ال ٌدفع ما أخبر به أهل الكتاب، فكما أنعمت علٌكم بإرساله فاذكرونً  -ملسو هيلع هللا ىلص 
 [.8ٕٕ/ٔ".]معانً المرآن: - ملسو هيلع هللا ىلص -بتوحٌدي، وتصدٌمه 

 .ٕٕٔ/ٗ، ومفاتٌح الؽٌب: 9ٔ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً:ٕٓٔ/ٗ(:صٖٕٓٔ، وتفسٌر الطبري)9ٕ٘/ٔ(:ص9ٖٔٔ( انظر:تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٕٕٔ/ٗ، ومفاتٌح الؽٌب: 9ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .ٕٓٔ/ٖ(:ص9ٖٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٕٔ/ٗ، ومفاتٌح الؽٌب: 9ٔ/ٕالثعلبً:( انظر: تفسٌر ٘)
 .9ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .ٖٙٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 7)
 .9ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:8)
 . 7ٕٕ/ٔ( معانً المرآن: 9)
 . 7ٕٕ/ٔ( معانً المرآن: ٓٔ)
 .9ٕ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٔٔ)
 .9ٕ/ٔفراء: ، ومعانً المرآن للٖٕٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕٔ)
 .ٖٕٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٖٔ)
 .ٖٕٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗٔ)
 .9ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘ٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٙٔ)
 .9ٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:7ٔ)
 .ٓٙ/!ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:8ٔ)
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 .(ٕ)لال مماتل بن حٌان: "وٌطهركم من الذنوب" 
 .(ٖ)اإلسبلم"لال الثعلبً:" أي ٌعلمون من األحكام وشرابع  
أي : ٌطهرهم من رذابل األخبلق وَدنَس النفوس وأفعال الجاهلٌة ، وٌخرجهم من  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)الظلمات إلى النور"
، لدمه باعتبار المصد وأخره فً دعوة (٘) لال البٌضاوي:" أي ٌحِملُكم على ما تصٌرون به أزكٌاءَ  

 .(ٙ)إبراهٌم علٌه السبلم باعتبار الفعل"
 .(7)لال الصابونً:" أي ٌطهركم من الشرن ولبٌح الفعال" 
لال السعدي أي: ٌطهر أخبللكم ونفوسكم، بتربٌتها على األخبلق الجمٌلة، وتنزٌهها عن األخبلق   

الرذٌلة، وذلن كتزكٌتكم من الشرن، إلى التوحٌد ومن الرٌاء إلى اإلخبلص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن 
ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الخلك إلى حسن الخلك، ومن التباؼض والتهاجر الخٌانة إلى األمانة، 

 .(8)والتماطع، إلى التحاب والتواصل والتوادد، وؼٌر ذلن من أنواع التزكٌة
لال المراؼً:" أي ٌطهر نفوسكم من أدران الرذابل التً كانت فاشٌة فً العرب من وأد البنات ،  

فمة ، وسفن الدماء ألوهن األسباب ، وٌؽرس فٌها فاضل األخبلق وحمٌد اآلداب، ولتل األوالد تخلصا من الن
وبهذه الزكاة التً زّكوا بها أنفسهم فتحوا الممالن الكبرى ، وكانوا أبمة األمم التً كانت تحتمر هذا الجنس ، 

، وجعلت لذلن الدٌن  وعرفوا لهم فضلهم بعدلهم وسٌاستهم لؤلمم سٌاسة حكٌمة أنستهم سٌاسة األمم التً لبلهم
 .(9)أثرا عمٌما فً نفوسهم ، فدانوا لحكمه خاضعٌن ، واهتدوا بهدٌه راشدٌن"

ٌُكْم {]البمرة:    :(ٓٔ)[، وجوهأ٘ٔولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َوٌَُزّكِ
 أحدها: أنه علٌه الصبلة والسبلم ٌعلمهم ما إذا تمسكوا به صاروا أزكٌاء. عن الحسن.

ٌزكٌهم بالثناء والمدح، أي ٌعلم ما أنتم علٌه من محاسن األخبلق فٌصفكم به، كما ٌمال: إن المزكً وثانٌها: 
 زكً الشاهد، أي وصفه بالزكاء.

[، 8ٙوثالثها: أن التزكٌة عبارة عن التنمٌة، كؤنه لال ٌكثركم، كما لال: }إذ كنتم للٌبل فكثركم{ ]األعراؾ: 
 ا وٌكثروا، عن أبً مسلم.وذلن بؤن ٌجمعهم على الحك فٌتواصلو

 .(ٔٔ)لال الرازي: "وهذه الوجوه ؼٌر متنافٌة فلعله تعالى ٌفعل بالمطٌع كل ذلن"  
 .(ٕٔ)[، أي "وٌعلمكم المرآن الكرٌم"ٔ٘ٔلوله تعالى:}َوٌُعَلُِّمُكُم اْلِكتاَب{]البمرة:  
 .(ٖٔ)لال الصابونً:" أي ٌعلمكم أحكام الكتاب المجٌد"  
 .(ٗٔ)المرآن"لال مماتل:" ٌعنً   
 .(ٔ)لال ابن كثٌر:" وهو المرآن" 

                                                                                                                                                                                             
 .ٓ٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٔ)
 .9ٕ٘/ٔ(:ص9ٖٖٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .9ٔ/ٕالثعلبً: ( تفسٌرٖ)
 .ٗٙٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:ٗ)
 .78ٔ/ٔ( ونمله بتمامه، أبو السعود فً تفسٌره: ٘)
 .ٗٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 .9ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:7)
 .7ٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: 8)
 .9ٔ-8ٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 9)
 .ٖٔٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٓٔ)
 .ٖٕٔ/ٗ(مفاتٌح الؽٌب: ٔٔ)
 .9ٕٗ-8ٕٗ/ٔالمراؼً: ( تفسٌر ٕٔ)
 .9ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٗٔ)
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لال المراؼً: أي: "وٌبٌن لكم ما انطوى علٌه من الحكم اإللهٌة، واألسرار الربانٌة التً ألجلها   
وصؾ بؤنه هدى ونور ، فالنبى صلى ّللّا علٌه وسلم كان ٌتلوه علٌهم لٌحفظوا نظمه ولفظه ، حتى ٌبمى 

وٌرشدهم إلى ما فٌه من أسرار وحكم لٌهتدوا بهدٌه ، وٌستضٌبوا  مصونا من التحرٌؾ والتصحٌؾ ،
 .(ٕ)بنوره"

 .(ٖ)[، أي: وٌعلمكم السنة النبوٌة المطهرة"ٔ٘ٔلوله تعالى:}َواْلِحْكَمةَ{]البمرة:  
 .(ٗ)لال مماتل بن سلٌمان:"ٌعنً: الحبلل والحرام"  
 .(٘)لال ابن كثٌر:" وهً السنة " 
وٌعلمكم من أخبار األنبٌاء ، ولََصص األمم الخالٌة ، والخبر عما هو حادٌث وكابن لال الطبري:أي "   

من األمور التً لم تكن العرب تعلمها ، فعِلموها من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فؤخبرهم جل ثناإه أّن ذلن كله إنما 
 .(ٙ)ٌدركونه بَرسوله ملسو هيلع هللا ىلص"

معنى}الحكمة{:" فهً العلم بسابر الشرٌعة التً ٌشتمل المرآن على تفصٌلها، ولذلن لال الرازي فً   
 .(7) لال الشافعً رضً هللا عنه )الحكمة( هً سنة الرسول علٌه السبلم"

لال ابن عثٌمٌن: }والحكمة{: هً أسرار الشرٌعة، وحسن التصرؾ بوضع كل شًء فً موضعه   
ٌة ٌتصرفون تصرفاً أهوج من عبادة األصنام، ولتل األوالد، والبؽً على بعد أن كانوا فً الجاهل -البلبك به 

 .(8)العباد"
لال المراؼً فً تفسٌر }الحكمة{: وهى "العلم الممترن بؤسرار األحكام ومنافعها ، الباعث على العمل   

السلم والحرب ، بها، ذان أن سنة الرسول العملٌة وسٌرته صلى ّللّا علٌه وسلم فً بٌته ، ومع أصحابه فً 
والسفر واإللامة ، فى الملة والكثرة ، جاءت مفصلة لمجمل المرآن ، مبٌّنة لمبهمه ، كاشفة لما فً أحكامه من 
األسرار والمنافع، ولو ال هذا اإلرشاد العملً لما كان البٌان المولى كافٌا فً انتمال األمة العربٌة من طور 

االبتبلؾ واالتحاد ، والتآخى والعلم ، وسٌاسة األمم، فالنبى صلى ّللّا الشتات والفرلة والعداء ، والجهل إلى 
علٌه وسلم ولؾ أصحابه على فمه الدٌن ، ونفذ بهم إلى سّره ، فكانوا حكماء علماء عدوال أذكٌاء ، حتى إن 

بعضه ، أحدهم كان ٌحكم المملكة العظٌمة وٌمٌم فٌها العدل وٌحسن السٌاسة ، وهو لم ٌحفظ من المرآن إال 
 .(9)لكنه فمهه وعرؾ أسرار أحكامه"

 ولوله:}َوٌُعَلُِّمُكُم اْلِكتاَب{، فلٌس بتكرار، "ألن تبلوة المرآن علٌهم ؼٌر تعلٌمه إٌاهم" َوٌُعَلُِّمُكُم.  
 .(ٓٔ)لال البٌضاوي: وكرر الفعل لٌدل على أنه جنس آخر" 
[، "أي وٌعلمكم من أمور الدنٌا والدٌن الشًء ٔ٘ٔوَن{]البمرة:لوله تعالى:}َوٌُعَلُِّمُكْم ما لَْم تَُكونُوا تَْعلَمُ   

 .(ٔٔ)الكثٌر الذي لم تكونوا تعلمونه"
الجملة لتمرٌر ما سبك من تعلٌمهم الكتاب،  لال ابن عثٌمٌن:" أي من أمور الدٌن، والدنٌا؛ وهذه  

 .(ٔ)والحكمة"

                                                                                                                                                                                             
 .ٗٙٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:ٔ)
 .9ٕٗ-8ٕٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .9ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٗ)
 .ٗٙٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .ٕٔٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٖٕٔ/ٗمفاتٌح الؽٌب: ( انظر: 7)
 .ٔٙٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:8)
 .9ٕٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 9)
 .ٗٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 .9ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔٔ)
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علمه النظر والفكر ، بل طرٌك لال المراؼً: أي: "وٌعلمكم مع الكتاب والحكمة ما لٌس مصدر   
معرفته الوحى كؤخبار عالم الؽٌب وسٌر األنبٌاء وأحوال األمم التً كانت مجهولة عندكم ، وأكثرها كان 

 . (ٕ)مجهوال عند أهل الكتاب أٌضا ، ولد بلؽوا فً هذا النوع من العلم مبلؽا فالوا به سابر األمم"
أرسله على حٌن فترة من الرسل وجهالة من األمم، فالخلك لال الرازي: "فهذا تنبٌه على أنه تعالى   

كانوا متحٌرٌن ضالٌن فً أمر أدٌانهم فبعث هللا تعالى دمحما بالحك حتى علمهم ما احتاجوا إلٌه فً دٌنهم وذلن 
 .(ٖ)من أعظم أنواع النعم"

فكانوا فً الجاهلٌة الَجْهبلء ٌُسفَُهون بالمول الفَرى ، فانتملوا ببركة رسالته ، وٌُمن  لال ابن كثٌر:"  
سفارته ، إلى حال األولٌاء ، وسجاٌا العلماء فصاروا أعمك الناس علًما ، وأبرهم للوبًا ، وأللهم تكلفًا ، 

ُ َعلَى اْلُمْإِمنٌِنَ  ٌِْهْم آٌَاتِِه  وأصدلهم لهجة. ولال تعالى : } لَمَْد َمنَّ ّللاَّ إِْذ بَعََث فٌِِهْم َرُسوال ِمْن أَْنفُِسِهْم ٌَتْلُو َعلَ
ٌِهْم { اآلٌة ]آل عمران :  [. وذم من لم ٌعرؾ لدر هذه النعمة ، فمال تعالى : } أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن َٗٙٔوٌَُزّكِ

ِ ُكْفًرا َوأََحلُّوا لَْوَمُهْم َداَر   .(ٗ)["8ٕاْلبََواِر { ] إبراهٌم : بَدَّلُوا نِْعَمةَ ّللاَّ
}وٌعلمكم ما لم تكونوا تعلمون{، ٌعنً: كما علمكم أن ٌصلً  وأخرج ابن أبً حاتم عن ابن عباس:" 

 .(٘)الراكب على دابته والرجل على راحلته"
 الفوابد:

لموله تعالى: }كما أرسلنا فٌكم رسوالً{؛ ألن من فوابد اآلٌة: بٌان نعمة هللا تعالى علٌنا بإرسال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛  -ٔ
[ ؛ فإن هذا من تمام النعمة؛ وذلن أن هللا ٓ٘ٔهذه اآلٌة متعلمة بموله تعالى: }وألتم نعمتً علٌكم{ ]البمرة: 

سبحانه وتعالى خلك الخلك لٌُعبَد بما شرع؛ وال ٌمكن أن نعرؾ أن هذا مما ٌرضاه هللا أن نتعبده به، وهذا مما 
ه إال بواسطة الرسل؛ ولو أن اإلنسان وِكل إلى عمله فً العبادة ما عرؾ كٌؾ ٌعبد هللا؛ ولو وِكل إلى ال ٌرضا

عمله فً العبادة ما اجتمع الناس على عبادة هللا: لكان كل واحد ٌمول: هذا هو الصواب؛ ولو أن اإلنسان وكل 
مكن لنا بمجرد عمولنا أن ندرن كٌؾ نعبد إلى عمله فً العبادة ما كانت أمتنا أمة واحدة؛ فعلى كل حال ال ٌ

لتنازع الناس فً ذلن؛ وأخذ كلٌّ  -ولم ٌبٌن لنا الكٌفٌة  -هللا؛ وَمثَل ٌسٌر ٌبٌن ذلن: لو أُمرنا بالتطهر للصبلة 
برأٌه؛ فافترلت األمة؛ فلوال أن هللا أبان لنا كٌؾ نعبده ما عرفنا كٌؾ نعبده، فهذا من نعمة هللا علٌنا من 

تركنا رسول هللا »ذا الرسول دمحماً )ملسو هيلع هللا ىلص( الذي بٌن لنا كل شًء؛ ولهذا لال أبو ذر رضً هللا عنه: إرسال ه
؛ حتى الطٌور فً السماء علمنا عنها الرسول (ٔ)«)ملسو هيلع هللا ىلص( وما طابر ٌملب جناحٌه فً السماء إال عندنا منه علم

 ملسو هيلع هللا ىلص.
ٌة: أن كون الرسول ِمنّا ٌمتضً أن تكون لرٌش أول من ٌصدق به؛ ألنهم ٌعرفونه، ومن فوابد اآل -ٕ

وٌعرفون نسبه، وٌعرفون أمانته؛ ولهذا وبخهم هللا تعالى على الكفر به، ووْصِفه بالضبلل، والجنون، فمال جل 
 [ .ٕٕكوٌر: [ ، ولال جل وعبل: }وما صاحبكم بمجنون{ ]التٕوعبل: }ما ضل صاحبكم وما ؼوى{ ]النجم: 

بلػ جمٌع ما أوحً إلٌه على وجه الكمال؛ لموله تعالى: }ٌتلو علٌكم آٌاتنا{؛ فإن هذا ٌدل  ومنها: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص -ٖ
مبٌن لفظه، ومعناه؛ لٌس فٌه  -والحمد هلل  -على أن جمٌع اآلٌات التً أوحاها هللا إلٌه لد تبلها؛ ولهذا المرآن 

ناس إال اشتباهاً نسبٌاً بحٌث ٌشتبه على شخص دون اآلخر، أو فً حال دون األخرى؛ لال شًء ٌشتبه على ال
 [ .9ٔ - 7ٔهللا تعالى: }إن علٌنا جمعه ولرآنه * فإذا لرأناه فاتبع لرآنه * ثم إن علٌنا بٌانه{ ]المٌامة: 

                                                                                                                                                                                             
 .ٔٙٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .9ٕٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .ٖٔٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖ)
 .٘ٙٗ-ٗٙٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:ٗ)
 .ٕٓٙ/ٔ(:ص9ٖٗٔأبً حاتم)( تفسٌر ابن ٘)

باب الزجر عن كتبة المرء السنن مخافة أن ٌتكل علٌها دون الحفظ  ٕٗٔ/ٔ، وأخرجه ابن حبان 77ٕٓٔ: حدٌث ٕٙٔ/٘أخرجه أحمد  (ٔ)
، )رواه الطبرانً 7ٕٙ/8؛ لال الهٌثمً فً مجمع الزوابد 7ٗٙٔرلم  ٙٙٔ/ٕ، وأخرجه الطبرانً فٌالمعجم الكبٌر ٘ٙلها، حدٌث رلم 

 ((، ولال: إسناده صحٌح.ٔحاشٌة ) ٘ٙ، حدٌث 7ٕٙ/ٔرجاله رجال الصحٌح(، )تخرٌج صحٌح ابن حبان: و
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آلٌات كلها علم؛ لموله تعالى: }ٌتلو علٌكم ومنها: أن من فوابد رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص حصول العلم؛ ألن هذه ا -ٗ
 آٌاتنا{.

ومنها: أن ما جاء به النبً ملسو هيلع هللا ىلص فهو من آٌات هللا الدالة على كمال ربوبٌته، وسلطانه، ورحمته، وحكمته  -٘
الناس  سواء كان من اآلٌات الكونٌة، أو الشرعٌة؛ لكن منها ما هو بٌِّن ظاهر؛ ومنها ما ٌخفى على كثٌر من

ٌْن ذلن.  إال الراسخٌن فً العلم؛ ومنها ما هو ب
ومنها: أن الشرٌعة التً جاء بها النبً ملسو هيلع هللا ىلص كلها تزكٌة لؤلمة، وتنمٌة ألخبللها، ودعوة إلى األخبلق  -ٙ

هى عن الفاضلة؛ ولهذا كان من المواعد الممررة فً الشرٌعة أنها تؤتً بالمصالح الخالصة، أو الراجحة، وتن
المفاسد الخالصة، أو الراجحة؛ فالخمر فٌه مصالح، ومفاسد؛ لكن مفاسده راجحة؛ ولهذا حرم؛ الحجر على 

فلٌس فٌها  -السفٌه فٌه مصالح، وفٌه مفاسد؛ لكن مصالحه راجحة؛ فلذلن لدمت المصالح؛ أو مصالح خالصة 
 }وٌزكٌكم{. مفاسد، كعبادة هللا مثبلً؛ هذه لاعدة الشرٌعة؛ ولهذا لال تعالى:

 ومن فوابد اآلٌة: أن كل ما فٌه تزكٌة للنفوس فإن الشرٌعة لد جاءت به؛ لموله تعالى: }وٌزكٌكم  -7
 ومنها: أن وظٌفة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ومهمته التً جاء بها أنه ٌعلمنا الكتاب والحكمة. -8
أهل التؤوٌل الذٌن ٌإولون  -}ٌعلمكم الكتاب{  ومنها: الرد على أهل التؤوٌل، وأهل التجهٌل؛ لموله تعالى: -9

ألنه لو كان هذا التؤوٌل من العلم لعلمنا إٌاه النبً ملسو هيلع هللا ىلص؛ فلما لم ٌعلمنا إٌاه علمنا أنه لٌس من  -آٌات الصفات 
، وأصحابه، واألمة كلها إن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص»وهم طابفة ٌمولون:  -العلم الذي جاء به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ وأهل التجهٌل 

ال تعلم معانً آٌات الصفات، وأحادٌثها؛ فبل ٌدرون ما معناها؛ حتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌتكلم بالحدٌث من صفات هللا 
 «!!!وال ٌدري معناها

ً من ومن فوابد اآلٌة: أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص علم األمة لفظ المرآن، ومعناه؛ و -ٓٔ لهذا إذا استشكل الصحابة شٌبا
المعنى سؤلوه، فعلمهم؛ ولكن الؽالب أنهم ال ٌستشكلون؛ ألنه نزل بلؽتهم، وفً عصرهم، ٌعرفون معناه، 

 ومؽزاه، وأسبابه.
ومنها: اشتمال الشرٌعة على الحكمة؛ لموله تعالى: }وٌعلمكم الكتاب والحكمة{؛ فالشرٌعة متضمنة للحكمة  -ٔٔ

؛ فما من شًء من مؤموراتها، وال منهٌاتها، إال وهو مشتمل على الحكمة؛ لكن هنا حكمة الزمة تضمناً كامبلً 
لكل حكم؛ وهو طاعة هللا ورسوله؛ فإن هذه أعظم حكمة؛ وهً ثابتة فٌما نعمل حكمته، وفٌما ال نعملها؛ ولهذا 

مضً الصبلة؟ لالت: كان ما بال الحابض تمضً الصوم وال ت»لما لالت المرأة لعابشة رضً هللا عنها: 
؛ فبٌنت الحكمة من ذلن؛ وهو طاعة هللا، (ٔ)«ٌصٌبنا ذلن فنإمر بمضاء الصوم وال نإمر بمضاء الصبلة

 ورسوله؛ وهذه حكمة الزمة فً كل حكم سواء عمل معناه، أو لم ٌُعمَل.
تكونوا تعلمون{؛ وهو مما ومن فوابد اآلٌة: أن األصل فً اإلنسان الجهل؛ لموله تعالى: }وٌعلمكم ما لم  -ٕٔ

ٌدل على نمص اإلنسان، حٌث كان األصل فٌه الجهل؛ لال تعالى: }وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون 
[ ؛ فبٌن طرق 78[ ؛ ثم لال عّز وجّل: }وجعل لكم السمع واألبصار واألفبدة{ ]النحل: 78شٌباً{ ]النحل: 

 }األفبدة{ ؛ وبها الوعً، والحفظ. العلم: }السمع والبصر{؛ وبهما اإلدران؛ و
فضل هللا عّز وجّل، حٌث علمنا ما لم نكن نعلم؛ لموله تعالى: }وٌعلمكم ما لم تكونوا تعلمون{؛  :ومنها -ٖٔ

 وهذا عام فً كل ما نحتاج إلى العلم به من أمور الدنٌا، واآلخرة.
 فماذا نمول؟« اضربوا لنا مثبلً »إذا لال لابل: 

لشرٌعة مثال؛ فإننا ال نعرؾ كٌؾ نصلً إال بتعلٌم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ وال كٌؾ نتوضؤ، وال ممدار فالجواب: أن كل ا
الواجب فً األموال من الزكاة، وال َمن تُصرؾ إلٌهم الزكاة، وال ؼٌر ذلن من أمور الشرٌعة إال بتعلٌم 

 ً علمنا هللا سبحانه وتعالى إٌاها، كابتداء الكون، ونهاٌته: الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ وهنان أحكام لدرٌة ال نعرفها أٌضا

                                                           
، كتاب 7ٖٖ، وأخرجه مسلم صٕٖٔ: ال تمضً الحابض الصبلة، حدٌث رلم ٕٓ، كتاب الحٌض، باب 7ٕأخرجه البخاري ص (ٔ)

 .ٖٖ٘[ 9ٙ] 7ٖٙ: وجوب لضاء الصوم على الحابض دون الصبلة، حدٌث رلم ٘ٔالحٌض، باب 
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كخلك السموات، واألرض؛ والٌوم اآلخر؛ إذاً فعلومنا الشرعٌة، والمدرٌة متلماة من الرسول صلى هللا علٌه 
 وسلم؛ ولٌس لنا علم بها لبل تعلٌم النبً ملسو هيلع هللا ىلص.

 المرآن
 [ٕ٘ٔ({ ]البمرة : ٕ٘ٔوا ِلً َوََّل تَْكفُُروِن )}فَاْذُكُرونًِ أَْذُكْرُكْم َواْشُكرُ 

 التفسٌر:
أمر تعالى المإمنٌن بذكره، ووعد علٌه أفضل الجزاء، وهو الثناء فً المؤل األعلى على َمْن ذكره، وخصونً 

 بالشكر لوال وعمبل وال تجحدوا نعمً علٌكم. -أٌها المإمنون-
[، "أي اذكرونً بالعبادة والطاعة أذكركم بالثواب ٕ٘ٔأَْذُكْرُكْم{]البمرة:لوله تعالى: }فَاْذُكُرونًِ   

 .(ٔ)والمؽفرة"
 .(ٕ)لال مماتل بن سلٌمان:" ٌمول فاذكرونً بالطاعة أذكركم بخٌر"  
 .(ٖ)لال الزجاج:" المعنى: إن تذكرونً أذكركم"  
ركم به وفٌما أنهاكم عنه ، أذكْركم لال الطبري:أي: " فاذكرونً أٌها المإمنون بطاعتكم إٌاي فٌما آم  

 . (ٗ)برحمتً إٌاكم ومؽفَرتً لكم"
 .(٘)لال البٌضاوي: "}فَاْذُكُرونًِ{: بالطاعة، }أَْذُكْرُكْم{: بالثواب"  
أصل الذكر فً اللؽة: "التنبٌه على الشًء، ومن ذّكرن شٌبا فمد نبهن علٌه، وإذا ذكرته فمد تنبهت   

[ أي: شرؾ لن، من النباهة. ومعنى ٗٗمن األنثى. ولوله: }َوإِنَّهُ لَِذْكٌر لََن{ ]الزخرؾ: علٌه، والذَّكُر أَْنبَهُ 
الذكر: حضور المعنى للنفس، ثم ٌكون تارة بالملب، وتارة بالمول، ولٌس موجبه أن ٌكون بعد النسٌان؛ ألنه 

 .(ٙ)ٌستعمل كثًٌرا دون أن ٌتمدمه نسٌان"
بالملب، وذكر باللسان، وكل واحد منهما ضربان، ذكر عن نسٌان، ولال الراؼب:" الذكر ذكران: ذكر  

 .(7)وذكر ال عن نسٌان، بل عن إدامة الحفظ، وكل لول ٌمال له ذكر"
 .(8)لال ابن عثٌمٌن: "وِذكر هللا ٌكون بالملب، واللسان، والجوارح"  
 :(9)[، على وجوهٕ٘ٔأَْذُكْرُكْم{]البمرة:واختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}فَاْذُكُرونًِ   

 .(ٔٔ)، وفً رواٌة" أذكركم برحمتً"(ٓٔ)أحدها: اذكرونً بطاعتً أذكركم بمؽفرتً.لاله سعٌد بن جبٌر
 .(ٕٔ)الثانً: اذكرونً فٌما افترضت علٌكم، أذكركم فٌما أوجبت لكم على نفسً. لاله الحسن

 .(ٖٔ)، أذكركم برحمتً ومؽفرتً والثناء علٌكم. لاله الزجاج- ملسو هيلع هللا ىلص -بتوحٌدي، وتصدٌمه  -الثالث: فاذكرونً 
، وروي عن (ٗٔ)الرابع: ٌعنً:" إن هللا ٌذكر من ذكره، وٌزٌد من شكره، وٌعذب من كفره". لاله أبو العالٌة

 .(ٔ)الحسن، والسدي، والربٌع بن أنس، نحو ذلن

                                                           
 .9ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٕ)
 .7ٕٕ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .ٕٔٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٗٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 )ذكر(. 9ٓ٘ٔ - 7ٓ٘ٔ/ ٖ، "لسان العرب" ٙٗٗ - ٘ٗٗ/ ٔ، وانظر: "البحر المحٌط" 9ٔٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .8ٗٔالمفردات: ( 7)
 .ٙٙٔ/ٕ(  تفسٌر ابن عثٌمٌن:8)
 .٘ٙٗ/ٔ. وتفسٌر ابن كثٌر: ٕٗٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 9)
 .ٕٔٔ/ٖ(:صٕٖٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٔٙ/ٔ(:ص99ٖٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٕٔٙ/ٔ(:صٓٓٗٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .8ٕٕ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٖٔ)
 .ٕٓٙ/ٔ(:ص9ٖٙٔتفسٌر ابن ابً حاتم) ( انظر:ٗٔ)
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، وبٌانه: فَلَْواَل أَنَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحٌَن (ٕ)سعٌد بن جبٌرالخامس: اذكرونً فً الرخاء أذكركم فً الببلء. عن 
 [.ٗٗٔ -ٖٗٔ( لَلَبَِث فًِ بَْطنِِه إِلَى ٌَْوِم ٌُْبعَثُوَن{ ]الصافات :ٖٗٔ)

 .(ٖ)السادس:  ذكر هللا إٌاكم أكثر من ذكركم إٌاه. لاله ابن عباس
[، إذ أمر الخلك بؤن ٓٙ}ادعونى أستجب لكم{]ؼافر:  السابع:اذكرونً باإلجابة واإلحسان وهو بمنزلة لوله:

ٌذكروه راؼبٌن راهبٌن، وراجٌن خابفٌن وٌخلصوا الذكر له عن الشركاء، فإذا هم ذكروه باإلخبلص فً 
 .(ٗ)عبادته وربوبٌته ذكرهم باإلحسان والرحمة والنعمة فً العاجلة واآلجلة. وهذا لول أبً مسلم

، عمل، وجزاء؛ العمل: ما أفاده لوله تعالى: }اذكرونً{؛ نًِ أَْذُكْرُكْم{فَاْذُكُرووبذلن فإن لوله:}  
 .(٘)والجزاء: ما أفاده لوله تعالى: }أذكركم{

 :(ٙ)[، لراءتانٕ٘ٔوفً لوله تعالى:} فَاْذُكُرونًِ{]البمرة: 
 إحداهما: } فَاْذُكُرونًِ{، بفتح الٌاء.

ء المتكلم من حٌث اللؽة العربٌة ٌجوز إسكانها، وفتحها، وحذفها والثانٌة:} فَاْذُكُرونًِ{ بإسكان الٌاء؛ ألن ٌا
 تخفٌفاً؛ لكنها فً المرآن تتولؾ على السماع.

 .(7)[، "أي اشكروا نعمتً علٌكم"ٕ٘ٔلوله تعالى:}َواْشُكُروا ِلً{]البمرة:  
 .(8)فً هذه النعم" -عز وجل -لال مماتل: "ٌمول اشكروا هللا  
اشكروا لً أٌها المإمنون فٌما أنعمت علٌكم من اإلسبلم ، والهداٌة للدٌن الذي لال ابن كثٌر:أي:"   

شرعته ألنبٌابً وأصفٌابً، إذ "أمر هللا تعالى بشكره ، ووعده على شكره بمزٌد الخٌر ، فمال : }َوإِْذ تَؤَذََّن 
 .(9)["7ً لََشِدٌٌد{ ]إبراهٌم : َربُُّكْم لَبِْن َشَكْرتُْم ألِزٌَدنَُّكْم َولَبِْن َكفَْرتُْم إِنَّ َعَذابِ 

 .(ٓٔ)هو المٌام بطاعة المنعم"« الشكر»لال ابن عثٌمٌن:" أي لوموا بالشكر، و   
 .(ٔٔ)لال أبو العالٌة:"إن هللا ٌزٌد من شكره" 
وروي عن زٌد بن أسلم: "أن موسى ملسو هيلع هللا ىلص لال لربه: أي رب أخبرنً كٌؾ أشكرن. لال له ربه:  

 .(ٕٔ)تنسانً، فإذا ذكرتنً فمد شكرتنً" تذكرنً وال
 .(ٖٔ)لال ابن منظور: ٌمال: شكرته، وشكرت له، وبالبلم أفصح" 
ولال الفراء:"العرب ال تكاد تمول شكرتن، إنما تمول: شكرت لن، ونصحت لن، وال ٌمولون:  

 . (ٗٔ)نصحتن، وربما لٌلتا"
بحرؾ الجر، وتارة تتعدى بنفسها ولالوا: لال أبو حٌان:"وهو من األفعال التً ذكر أنها تارة تتعدى  

إذا للت شكرت لزٌد، فالتمدٌر: شكرت لزٌد صنٌعه، فجعلوه مما ٌتعدى لواحد بحرؾ جر وآلخر بنفسه، 
 .(ٔ)ولذلن فسر الزمخشري هذا الموضع بموله. واشكروا لً ما أنعمت به علٌكم"

                                                                                                                                                                                             
 .ٕٓٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٔ)
 .ٕٗٔ/ٗ(انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .ٕٓٙ/ٔ(:ص9ٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖ)
 .ٕٗٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 .ٙٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٙٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .9ٗ/ٔسٌر:( صفوة التفا7)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: 8)
 . ٘ٙٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 9)
 .ٙٙٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .ٕٔٙ/ٔ(:صٔٓٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٕٔٙ/ٔ(:صٕٓٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 )شكر(. ٖٕ٘ٓ/ ٗ( لسان العرب: ٖٔ)
 .9ٕ/ٔ( معانً المرآن: ٗٔ)
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 .(ٕ)فصح وأشهر مع الشكر"ولال ابن عطٌة:" واشكروا لً ، واشكرونً بمعنى واحد ، ولً أ 
لال الواحدي:" تمول العرب: شكرته وشكرت له، ونصحته ونصحت له، فً أحرؾ تسمع وال تماس،  

فمن لال: شكرتن، أولع اسم المنعم مولع النعمة، فعّدى الفعل بؽٌر وسٌطة، واألجود: شكرت لن؛ ألنه األصل 
 .(ٖ)فً الكبلم، واألكثر فً االستعمال"

 .(ٗ)[، أي:" وال تكفروا نعمتً بالجحود والعصٌان"ٕ٘ٔ}َوال تَْكفُُروِن{]البمرة:لوله تعالى:  
 .(٘)لال مماتل:أي"ال تكفروا بها"  
 .(ٙ)لال الزمخشري:" وال تجحدوا نعمابً"  
 .(7)لال البٌضاوي:"بجحد النعم وعصٌان األمر" 
 .(8)لال أبو حٌان:" أي وال تكفروا نعمتً" 
تجحدوا إحسانً إلٌكم ، فؤسلبكم نعمتً التً أنعمت علٌكم ، ولكن اشكروا لً ال " لال الطبري:أي  

علٌها ، وأزٌدكم فؤتمم نعمتً علٌكم ، وأهدٌكم لما هدٌت له من َرضٌت عنه من عبادي ، فإنًّ وعدت خلمً 
 .(9)أّن من شكر لً زدته ، ومن كفرنً َحرمته وسلبته ما أعطٌتُه"

 .(ٓٔ)ونً، أو تجحدوا نعمتً؛ بل لوموا بشكرها، وإعبلنها، وإظهارها"لال ابن عثٌمٌن:" أي ال تجحد  
لال المراؼً: وهذا تحذٌر من ّللّا لهذه األمة حتى ال تمع فٌما ولعت فٌه األمم السابمة ، إذ كفرت   

ولد امتثل بؤنعم ّللّا فلم تستعمل العمل والحواس فٌما خلمت ألجله ، فسلبها ما كان لد وهبها تؤدٌبا لها ولؽٌرها، 
المسلمون هذه األوامر حٌنا من الدهر ثم تركوها بالتدرٌج فحّل بهم ما ترى من النكال والوبال ، كما لال 

 .(ٔٔ)["7}َوإِْذ تَؤَذََّن َربُُّكْم لَبِْن َشَكْرتُْم أَلَِزٌَدنَُّكْم َولَبِْن َكفَْرتُْم إِنَّ َعَذابًِ لََشِدٌٌد{ ]إبراهٌم: تعالى:
 .(ٕٔ)أصل الكفر إنما هو ستر النعمة ال ستر المنعم"ولال الواحدي:"  
ولد ختم بجملة النهً: }َوال تَْكفُُروِن{، "ألنه لما أمر بالشكر ، لم ٌكن اللفظ لٌدل على عموم األزمان ،   

وال ٌمكن التكلٌؾ باستحضار الشكر فً كل زمان ، فمد ٌذهل اإلنسان عن ذلن فً كثٌر من األولات. ونهى 
، ألن النهً ٌمتضً االمتناع من المنهً عنه فً كل األزمان ، وذلن ممكن ألنه من باب  عن الكفران

 .(ٖٔ)الترون"
. وروي، عن (ٗٔ)روي عن أبً العالٌة، "ٌعنً لوله: }وال تكفرون{، لال: إن هللا ٌعذب من كفره" 

 .(٘ٔ)الربٌع بن أنس نحو ذلن
 .(ٙٔ)له ربه: تذكرنً وال تنسانً، فإذا نسٌتنً فمد كفرتنً"وعن زٌد بن أسلم: "أن موسى ملسو هيلع هللا ىلص لال  

                                                                                                                                                                                             
 .89ٖ/ٔ( البحر المحٌط: ٔ)
 . ٕٕٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٕٓٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.9ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٘)
 .ٕٙٓ/ٔ( الكشاؾ: ٙ)
 .ٗٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 7)
 تكفروا ، أو وال تكفروا بً".. لال أبو حٌان:" ولو كان من الكفر ضّد اإلٌمان ، لكان : وال 89ٖ/ٔ( البحر المحٌط: 8)
 .ٕٔٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: 9)
 .7ٙٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 ٖٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔٔ)
 .ٕٔٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕٔ)
 .89ٖ/ٔ( البحر المحٌط: ٖٔ)
 .ٕٔٙ/ٔ(:صٖٓٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٕٔٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٘ٔ)
 .ٕٔٙ/ٔ(:صٗٓٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙٔ)
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[،  األكثر الذي أتى به المراء حذؾ الٌاءات مع ٕ٘ٔ}َوال تَْكفُُروِن{]البمرة:لوله تعالى: لال الزجاج:" 
 .(ٔ)النون"
 الفوابد:

ذكر ربه؛ بل كل من فوابد اآلٌة: وجوب ذكر هللا؛ لؤلمر به؛ مطلك الذكر واجب: ٌجب على كل إنسان أن ٌ -ٔ
أي خسارة، وحسرة ٌوم  -مجلس ٌجلسه اإلنسان وال ٌذكر هللا فٌه، وال ٌصلً على النبً إال كان علٌه ترة 

المٌامة؛ فالعبد مؤمور بذكر هللا؛ لكن ذكر هللا ٌنمسم إلى فرٌضة من فرابض اإلسبلم؛ وإلى واجب من واجباته؛ 
 نما مطلك الذكر حكمه أن واجب.بحسب ما تمتضٌه األدلة؛ إ -وإلى سنة من سننه 

ومنها: أن َمْن َذكر هللا ذكره هللا؛ لموله تعالى: }أذكركم{؛ وكون هللا ٌذكرن أعظم من كونن تذكره؛ ولهذا  -ٕ
نفسه ذكرته فً نفسً؛ ومن ذكرنً فً مؤل ذكرته فً مؤل  من ذكرنً فً»لال هللا تعالى فً الحدٌث المدسً: 

أال وإن فً : »-ملسو هيلع هللا ىلص-بالملب، وباللسان، وبالجوارح؛ فاألصل ذكر الملب كما لال  ؛ وذكر هللا ٌكون(ٔ)«خٌر منه
فالمدار على ذكر  (ٕ)«الجسد مضؽة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ أال وهً الملب

؛ وذكر هللا باللسان، أو 8ٕالملب؛ لموله تعالى: }وال تطع من أؼفلنا للبه عن ذكرنا واتبع هواه{ ]الكهؾ: 
بالجوارح بدون ذكر الملب لاصر جداً، كجسد ببل روح؛ وصفة الذكر بالملب التفكر فً آٌات هللا، ومحبته، 
وتعظٌمه، واإلنابة إلٌه، والخوؾ منه، والتوكل علٌه، وما إلى ذلن من أعمال الملوب؛ وأما ذكر هللا باللسان 

؛ وأما ذكر هللا بالجوارح فبكل فعل ٌمرب «ال إله إال هللا»وأعبله لول: فهو النطك بكل لول ٌمرب إلى هللا؛ 
إلى هللا: المٌام فً الصبلة، والركوع، والسجود، والجهاد، والزكاة، كلها ذكر هلل؛ ألنن عندما تفعلها تكون 

لصبلة تنهى عن الفحشاء طابعاً هلل؛ وحٌنبٍذ تكون ذاكراً هلل بهذا الفعل؛ ولهذا لال هللا تعالى: }وألم الصبلة إن ا
[ ؛ لال بعض العلماء: أي لما تضمنته من ذكر هللا أكبر؛ وهذا أحد ٘ٗوالمنكر ولذكر هللا أكبر{ ]العنكبوت: 

 المولٌن فً هذه اآلٌة.
ومن فوابد اآلٌة: فضٌلة الذكر؛ ألن به ٌحصل ذكر هللا للعبد؛ وذكر هللا للعبد أمر له شؤن كبٌر عظٌم؛  -ٖ

ن تذكر هللا، أو أن تحب هللا؛ ولكن الشؤن أن ٌذكرن هللا عّز وجّل، وأن ٌحبن هللا عّز وجّل؛ فلٌس الشؤن بؤ
[ ؛ فمال تعالى: }ٌحببكم ٖٔولهذا لال هللا تعالى: }لل إن كنتم تحبون هللا فاتبعونً ٌحببكم هللا{ ]آل عمران: 

 هللا{  ألن هذا هو الؽاٌة المطلوبة.
ٌكون بالملب، وباللسان، وبالجوارح؛ وال « الشكر»عالى: }واشكروا لً{؛ وومنها: وجوب الشكر؛ لموله ت -ٗ

؛ فٌختلفان إذاً من «الحمد»؛ ومتعلَّمه أعم من متعلك «الحمد»ٌكون إال فً ممابلة نعمة؛ فسببه أخص من سبب 
به إنعام كمال المحمود، وإنعام المحمود؛ فإذا كان سب« الحمد»حٌث السبب؛ وٌختلفان من حٌث المتعلك؛ سبب 

« الحمد»فسببه واحد؛ وهو نعمة المشكور؛ وأما متعلك « الشكر»؛ أما «الشكر»من « الحمد»المحمود كان 
 فثبلثة: ٌكون باللسان، والملب، والجوارح؛ وعلٌه لول الشاعر:« الشكر»فٌكون باللسان فمط؛ وأما متعلك 

هذا « لسانً»هذا الشكر بالجوارح؛ و« يٌد»أفادتكم النعماء منً ثبلثة ٌدي ولسانً والضمٌر المحجبا فـ
 ٌعنً الملب.« الضمٌر المحجبا»ٌعنً المول؛ و -الشكر باللسان 

                                                           
 [.ٕٔٗ/ٖ[.]انظر: التفسٌر البسٌط: ٔٗ( ]ق: ٗ. ولد حذفت مع ؼٌر النون، كموله: }ٌَْوَم ٌُنَاِد اْلُمنَاِد{ )8ٕٕ/ٔ( معانً المرآن:ٔ)

، ٗٗٔٔ، وأخرجه مسلم ص7ٗٓ٘: لول هللا تعالى: )وٌحذركم هللا نفسه(، حدٌث رلم ٘ٔ، كتاب التوحٌد، باب ٙٔٙأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .7ٕ٘ٙ[ ٕ] 8ٓ٘ٙ: الحث على ذكر هللا تعالى، حدٌث رلم ٔتاب الذكر والدعوات...، باب ك
، كتاب المسالاة، باب 9٘٘، وأخرجه مسلم صٕ٘: فضل من استبرأ لدٌنه، حدٌث رلم 9ٖ، كتاب اإلٌمان، باب ٙأخرجه البخاري ص (ٕ)
 .99٘ٔ[ 7ٓٔ] 9ٗٓٗ: أخذ الحبلل وترن الحرام، حدٌث رلم ٕ
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والشكر بالملب أن ٌعتمد اإلنسان بملبه أن هذه النعمة من هللا عّز وجّل وحده؛ فٌحب هللا سبحانه وتعالى لهذا 
؛ فإن اإلنسان إذا شعر بؤن هذه النعمة (ٖ)«نعمهأحبوا هللا لما ٌؽذوكم به من »اإلنعام؛ ولهذا ورد فً الحدٌث: 

 من هللا أحب هللا سبحانه وتعالى؛ ألن النفوس مجبولة على محبة من ٌحسن إلٌها.
وأما الشكر باللسان فؤن ٌتحدث اإلنسان بنعمه ال افتخاراً؛ بل شكراً؛ لال هللا تعالى: }وأما بنعمة ربن فحدث{ 

 .(ٔ)«أنا سٌد ولد آدم ٌوم المٌامة وال فخر: »-ملسو هيلع هللا ىلص-[ ؛ ولال رسول هللا ٔٔ]الضحى: 
وأما الشكر بالجوارح فؤن ٌموم اإلنسان بطاعة هللا، وٌصرؾ هذه النعمة لما جعلت له؛ فإن هذا من شكر 

 النعمة.
ن ومن فوابد اآلٌة: وجوب مبلحظة اإلخبلص؛ لموله تعالى: }واشكروا لً{ ٌعنً مخلصٌن هلل عّز وجّل؛ أل -٘

الشكر طاعة؛ والطاعة ال بد فٌها من اإلخبلص، كما لال تعالى: }فمن كان ٌرجو لماء ربه فلٌعمل عمبلً 
 [ .ٓٔٔصالحاً وال ٌشرن بعبادة ربه أحداً{ ]الكهؾ: 

ومنها: تحرٌم كفر النعمة؛ لموله تعالى: }وال تكفرون{ ولهذا إذا أنعم هللا على عبده نعمة فإنه ٌحب أن ٌرى  -ٙ
 مته علٌه؛ فإذا أنعم هللا علٌه بعلم فإن هللا ٌحب من هذا العالم أن ٌظهر أثر هذه النعمة علٌه:أثر نع

 أوالً: على سلوكه هو بنفسه بحٌث ٌكون معروفاً بعلمه، وعمله به.
 ثانٌاً: بنشر علمه ما استطاع، سواء كان ذلن على وجه العموم، أو الخصوص.

بحٌث إنه فً كل مجال ٌمكنه أن ٌتكلم فً الدعوة إلى هللا بمدر ما ٌستطٌع ثالثاً: أن ٌدعو إلى هللا على بصٌرة 
حتى فً المجالس الخاصة فٌما إذا دعً إلى ولٌمة مثبلً، ورأى من المصلحة أن ٌتكلم فلٌتكلم؛ وبعض أهل 

ول هذا العلم ٌكون معه كتاب، فٌمرأ الكتاب على الحاضرٌن، فٌستفٌد، وٌفٌد؛ وهذا طٌب إذا علم من الناس لب
دهم فإنه لد ٌثمل علٌهم بهذا، ولكن  دهم على هذا، فصاروا ٌرلبونه منه؛ أما إذا لم ٌعّوِ الشًء بؤن ٌكون لد عوَّ

حتى ٌنفتح المجال للناس، وٌسؤلون، وٌنتفعون؛ ألن  -سإاالً مثبلً  -من الممكن أن ٌفتح المجال بإٌراد ٌورده 
وإن كانوا ال  -ال ٌنتفع الناس بها؛ وهذا ال شن أنه حرمان بعض طلبة العلم تذهب مجالسهم كمجالس العامة 

أن ٌورد هو سإاالً ألجل  -حتى وإن لم ٌُسؤل  -ٌؤثمون إذا لم ٌؤتوا بما ٌوجب اإلثم؛ فالذي ٌنبؽً لطالب العلم 
إلٌمان، واإلحسان، أن ٌفتح الباب للحاضرٌن، فٌسؤلوا؛ ولد جاء جبرٌل إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌسؤله عن اإلسبلم، وا

؛ مع أن الذي ٌجٌب الرسول صلى (ٕ)«هذا جبرٌل أتاكم ٌعلمكم دٌنكم»والساعة، وأماراتها؛ ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
 هللا علٌه وسلم؛ ولكن جعله معلماً وهو ٌسؤل؛ ألنه هو السبب فً هذا التعلٌم.

 المرآن
ابِِرٌَن )}ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اْستَِعٌنُوا  َ َمَع الصه ََلِة إِنه َّللاه ْبِر َوالصه  [ٖ٘ٔ({ ]البمرة : ٖ٘ٔبِالصه

 التفسٌر
ٌا أٌها المإمنون اطلبوا العون من هللا فً كل أموركم: بالصبر على النوابب والمصابب، وترن المعاصً 

عن الفحشاء والمنكر. إن والذنوب، والصبر على الطاعات والمربات، والصبلة التً تطمبن بها النفس، وتنهى 

                                                           
، وأخرجه الحاكم فً مستدركه 789ٖ، فً منالب أهل بٌت النبً ملسو هيلع هللا ىلص، حدٌث رلم ٖٔ، كتاب المنالب، باب ٕٔٗٓأخرجه الترمذي ص (ٖ)
رجع ، كتاب الهجرة، ومن منالب أهل بٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ ولال الحاكم صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه؛ ولال الذهبً: "صحٌح" )المٓ٘ٔ/ٖ

 السابك(.
: ومن سورة بنً إسرابٌل، حدٌث 7ٔ، كتاب تفسٌر المرآن، باب 97ٓٔ؛ وأخرجه الترمذي صٓٓٓٔٔ، حدٌث رلم ٕ/ٖأخرجه أحمد  (ٔ)

ًّ بن زٌد بن 8ٖٓٗ: ذكر الشفاعة، حدٌث رلم 7ٖ، كتاب الزهد، باب 7ٖ9ٕ؛ وأخرجه ابن ماجة ص8ٖٗٔرلم  ؛ ومدار الحدٌث على عل
؛ وما أخرجه 7ٗ، حدٌث رلم 9ٖ/ٔالحدٌث صحٌح بطرله وشواهده، منها ما أخرجه الدارمً فً الممدمة بمعناه جدعان، وفٌه ضعؾ، و

، ولال فً صحٌح الترمذي: صحٌح ٖٙ٘/ٕ، ولال األلبانً فً تخرٌجه: صحٌح اإلسناد ٖٙ٘ - ٖ٘٘/ٕابن أبً عاصم فً كتاب السنة 
 .9ٖٖٙ - ٕٙٔ٘، حدٌث رلم 7ٔ/ٖ
، كتاب 8ٔٙ؛ وأخرجه مسلم صٓ٘: سإال جبرٌل النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن اإلٌمان ... ، حدٌث رلم 7ٖ، كتاب اإلٌمان، باب ٙأخرجه البخاري ص (ٕ)

 .8[ ٔ] 9ٖ: بٌان اإلٌمان واإلسبلم ... ، حدٌث رلم ٔاإلٌمان، باب 
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هللا مع الصابرٌن بعونه وتوفٌمه وتسدٌده. وفً اآلٌة: إثبات معٌَّة هللا الخاصة بالمإمنٌن، الممتضٌة لما سلؾ 
 ذكره؛ أما المعٌة العامة، الممتضٌة للعلم واإلحاطة فهً لجمٌع الخلك.

 .(ٔ): ٌا أٌها الذٌن آمنوا باّلِّل وصدلوا رسوله"" أي[، ٖ٘ٔلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{]البمرة:  
 .(ٕ)لال الصابونً:" هذا نداء من هللا جل شؤنه للمإمنٌن ٌخاطبهم فٌه"  
لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان على شرٌفها   

 .(ٖ)وأمٌرها"
الحكم بالنداء، دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب انتباه المناَدى؛ ثم النداء لال ابن عثٌمٌن:"إن تصدٌر  

 .(ٗ)بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان؛ وعلى أن فواته نمص فً اإلٌمان"
{ فؤرعها سمعن] ٌعنً استمع لها[؛ لال ابن مسعود رضً هللا عنه: "إذا سمعت هللا ٌمول: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا 

 . (ٕ)فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"
بَلةِ {]البمرة:   ْبِر َوالصَّ [، أي: "استعٌنوا على أمور دنٌاكم وآخرتكم ، ٖ٘ٔلوله تعالى:}اْستَِعٌنُوا بِالصَّ

 .(٘)بالصبر والصبلة"
 .(ٙ)إنهما معونتان على رحمة هللا" لال ابن جرٌج:" 

 .(7)الصابونً:" فبالصبر تنالون كل فضٌلة ، وبالصبلة تنتهون عن كل رذٌلة"لال   
استعٌنوا على طلب اآلخرة بالصبر على الفرابض والصلوات فً موالٌتها نحو  لال مماتل: أي:" 

  .(8)الكعبة، حٌن عٌرتهم الٌهود بترن لبلتهم"
أي أنكم إذا صلٌتم تلوتم فً صبلتكم ما تعرفون به فضل ما أنتم علٌه، فكان ذلن لكم  لال الزجاج:" 

 .(9)عونا"
لال المراؼً:" أي استعٌنوا على إلامة دٌنكم والدفاع عنه ، وعلى سابر ما ٌشك علٌكم من مصاٌب  

باّلِّل عّز اسمه ، وتصؽر  الحٌاة ، بالصبر وتوطٌن النفس على احتمال المكاره ، وبالصبلة التً تكبر بها الثمة
 .(ٓٔ)بمناجاته فٌها كل المشاّق"

لال النسفً: أي: استعٌنوا على حوابجكم إلى هللا، بالجمع بٌنهما، وأن تصلوا صابرٌن على تكالٌؾ  
الصبلة محتملٌن لمشالها وما ٌجب فٌها من إخبلص الملب ودفع الوساوس الشٌطانٌة والهواجس النفسانٌة 

لخشوع واستحضار العلم بؤنه انتصاب بٌن ٌدي جبار السموات واألرض ، أو استعٌنوا ومراعاة اآلداب وا
 .(ٔٔ)على الببلٌا والنوابب بالصبر علٌها وااللتجاء إلى الصبلة عند ولوعها"

لال الجصاص:" ٌنصرؾ األمر بالصبر على أداء الفرابض التً فرضها هللا واجتناب معاصٌه وفعل  
 .(ٕٔ)الصبلة المفروضة"

                                                           
 .87ٗ/ٕ، وانظر: صفوة التفاسٌر: ٖٗ/ٔٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .7٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .9ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .7ٖٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)

 .9ٙٔ/ٔ(:ص 7ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .7ٖٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)

.٘ٔ/ٕ(:ص8٘ٗ( أخرجه الطبري)ٙ)  
 .7ٖٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 7)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:8)
 .9ٕٕ/ٔ( معانً المرآن: 9)
 .ٖٕ/ٕالمراؼً: ( تفسٌر ٓٔ)

.ٖٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔٔ)  
.9ٖ/ٔ( أحكام المرآن: ٕٔ)  
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لال الراؼب: وخصها]أي الصبلة[ برد الضمٌر إلٌها دون الصبر ، وأما الصبلة التً تخفؾ على ؼٌر  
بَلةَ تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء  الخاشع ، فإنها مسماة باسمها ، ولٌس هً فً حكمها ، بداللة لوله تعالى : }إِنَّ الصَّ

 .(ٔ)هاه عن الفحشاء والمنكر"َواْلُمْنَكِر{ ، ومثلها ، ولل ما ترى صبلة ؼٌر الخاشع تن
ْبِر{ ألنه   ولال المفسرون وأصحاب المعانً: "إن جمٌع العبادات داخلة تحت لوله: }َواْستَِعٌنُوا بِالصَّ

اٌن{  أراد الصبر علٌها، ولكن خصت الصبلة بالذكر تخصٌصا وتفضٌبل، كموله: }فٌِِهَما فَاِكَهةٌ َونَْخٌل َوُرمَّ
 .(ٕ) ["98بَلبَِكتِِه َوُرُسِلِه َوِجْبِرٌَل َوِمٌَكاَل{ ]البمرة: [، ولوله }َومَ 8ٙ]الرحمن: 

 .(ٖ)و)الصبر( فً اللؽة: "الحبس"  
، والصبر لؽة: (ٗ)لال الطبري:و)الصبر(: "حبس النفس على ما تكره ومنعها محابّها وكفها عن هواها

شًء : حبستها، لال الحبس، ٌمال لتل فبلن صبرا أي أمسن وحبس حتى أتلؾ، وصبرت نفسً على ال
 :(٘)الحطٌبة

ٌَْحن، أَْمثاُل َطِرٌٍؾ لَِلٌلْ   لُْلُت لها أَْصبُِرها جاِهداً:           َو
والمصبورة التً نهً عنها فً الحدٌث هً المحبوسة على الموت، وهً المجثَّمة، لال عنترة ٌذكر  

 : (ٙ)حربا كان فٌها
ةً           تَْرُسو، إِذا نَْفُس الجبان تََطلَّعُ فََصبَْرُت عاِرفَةً لذلن ُحرَّ

  .(7)ٌمول: َحبَست نفساً صابِرة. لال أَبو عبٌد: ٌمول إِنه َحبَس نفَسه
ولال الراؼب، الصبر ضربان : "صبر عن المشتهى ، وهو العفة ، وصبر على المكروه وهو  

 . (8)الشجاعة "
أو لمناسبته لحال المخاطبٌن، وٌجوز أن  وفً اآلٌة لّدم الصبر على الصبلة "ألنها ال تكمل إال به، 

 .(9)ٌراد بالصبر نوع منه وهو الصوم بمرٌنة ذكره مع الصبلة"
وفً االصطبلح الشرعً)الصبر(: "هو َكؾُّ النَّْفس عن الَجَزع والسََّخط، وحبسها عن شهواتها، وكؾ   

 .(ٓٔ)اللسان عن الشكوى، والثبات على أحكام الكتاب والسنة"
 السعدي: " )الصبر( على ثبلثة ألسام:ولال   

 أحدها: صبرها على طاعة هللا حتى تإدٌها.
 والثانً: وعن معصٌة هللا حتى تتركها.

 والثالث: وعلى ألدار هللا المإلمة فبل تتسخطها.

                                                           
.77ٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)  

.ٙ٘ٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٕ)  
 :)صبر(.8ٖٗ/ٗ( انظر: لسان العرب:ٖ)
 .ٔٔ/ٕ( انظر تفسٌر الطبري: ٗ)
 ٗ٘. وفٌه ) وٌلن ( بدل ) وٌحن ( ، واإللناع : ٗٗٔ:  . وهو فً اللسان ) صبر (، والجامع 7ٙٔ(ٌوانه بشرح أبً سعٌد السكري : ٘)

  8ٓ، والعروض البن جنً :   وفٌه ) به ( بدل ) بها(
  من أبٌات ، ٌمول لبله ، ٌذكر الؽراب ، وٌتشاءم به: 89(دٌوانه : ٙ)

ٌَْت لً بِفرالهمْ  ٌْلً التّماَم فؤَْوجعوا إنَّ الذٌَن نع  لد أْسهُروا لَ
 َمنٌَِّتًِ إْن تَؤتِنًِ         ال ٌُْنِجنًِ ِمْنَها الِفَراُر األْسَرعُ َوَعَرْفُت أنَّ 

ة ً   ترسو إذا نفُس الجباِن تطلع فصبرُت عارفة ً لذلَن حرَّ
و لوله)نفس عارفة(، أي: حاملة الشدابد صبور، إذا حملت على أمر احتملته ، من طول مكابدتها ألهوال هذه الحٌاة . و)ترسو(، تثبت . و) 

 .تطلع( ، تنزو متلفتة إلى مهرب ، أو ناصر ، من الجزع والرعب
 ( انظر: اللسان: مادة)ص ب ر(.7)
 .77ٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 8)
 .9ٕٗ-8ٕٗ/ٔ( تفسٌر اآللوسً: 9)
 .8ٔ٘( أصول المنهج اإلسبلمً: العبٌد: ٓٔ)
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فـ)الصبر(: "هو المعونة العظٌمة على كل أمر، فبل سبٌل لؽٌر الصابر، أن ٌدرن مطلوبه، خصوصا   
الشالة المستمرة، فإنها مفتمرة أشد االفتمار، إلى تحمل الصبر، وتجرع المرارة الشالة، فإذا الزم الطاعات 

صاحبها الصبر، فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشمة عن الصبر والمبلزمة علٌها، لم ٌدرن شٌبا، وحصل 
فً محل لدرة العبد، فهذه ال على الحرمان، وكذلن المعصٌة التً تشتد دواعً النفس ونوازعها إلٌها وهً 

ٌمكن تركها إال بصبر عظٌم، وكؾ لدواعً للبه ونوازعها هلل تعالى، واستعانة باهلل على العصمة منها، فإنها 
من الفتن الكبار. وكذلن الببلء الشاق، خصوصا إن استمر، فهذا تضعؾ معه الموى النفسانٌة والجسدٌة، 

ومها صاحبها بالصبر هلل، والتوكل علٌه، واللجؤ إلٌه، واالفتمار على وٌوجد ممتضاها، وهو التسخط، إن لم ٌما
 .(ٔ) الدوام"

ولد ذكر الصبر فً المرآن الكرٌم ، فً )اثنان وثمانون( موضعاً فً المدح ، وموضعان فً الذم ، أما   
عَفَاُء ِللَِّذٌنَ  ِ َجِمٌعًا فَمَاَل الضُّ اْستَْكبَُروا إِنَّا ُكنَّا لَُكْم تَبَعًا فََهْل أَْنتُْم ُمْؽنُوَن  موضعا الذم فموله تعالى : }َوبََرُزوا ّلِِلَّ

ٌْنَا أََجِزْعنَا أَْم َصبَ  ٌْنَاُكْم َسَواٌء َعلَ ُ لََهَد ٍء لَالُوا لَْو َهَدانَا ّللاَّ ًْ ِ ِمْن َش ْرنَا َما لَنَا ِمْن َمِحٌٍص{ َعنَّا ِمْن َعَذاِب ّللاَّ
ٌء ٌَُراُد{ ]ص  [ ، ولوله تعالى :ٕٔ]إبراهٌم :  ًْ }َواْنَطلََك اْلَمؤَلُ ِمْنُهْم أَِن اْمُشوا َواْصبُِروا َعلَى آِلَهتُِكْم إِنَّ َهَذا لََش

 :ٙ.] 
و)االستعانة( هً "طلب العون؛ و "االستعانة بالصبر" أن ٌصبر اإلنسان على ما أصابه من الببلء، أو 

ل إٌاه من الشرٌعة" ُحّمِ
(ٕ). 

الواحدي:"فاالستعانة بالصبر: هو أن ٌستعٌن على دٌنه بحبس النفس عن الشهوات والمحارم، لال   
 .(ٖ)وحبسها على الطاعات"

[؛ أي: ال نعبد إال إٌان وال نستعٌن إال بن، ونبرأ ٘}إٌَِّاَن نَْعبُُد َوإٌَِّاَن نَْستَِعٌُن{ ]الفاتحة:  :لال تعالى  
من الحول والموة إال بن، فبل َحْوَل ألحد عن معصٌتن وال لوة على  من كل معبود دونن ومن عابدٌه، ونبرأ

ُ اْلُمْستَعَاُن َعلَى َما  }فََصْبرٌ  :طاعتن إال بتوفٌمن ومعونتن، ولال عن نبٌه ٌعموب علٌه السبلم َجِمٌٌل َوّللاَّ
ا: "إذا سؤلَت فاْسؤِل هللاَ، وإذا اْستَعَْنَت تَِصفُوَن{]، ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص البن عمه عبدهللا بن عباس رضى هللا عنهم

 .(٘)" ، ولال فً دعابه: "اللَُّهَم أِعنِّى َعلَى ِذْكِرَن وُشْكِرَن وُحْسِن ِعباَدتِنَ (ٗ)فاْستَِعن باهلل"
 :(ٙ)وفً سبب تخصٌص اإلستعانة بالصبر والصبلة وجهان  

العبادات، أما الصبر فهو لهر النفس على احتمال  أحدهما: أنه تعالى خصهما بذلن، لما فٌهما من المعونة على
المكاره فً ذات هللا تعالى وتوطٌنها على تحمل المشاق وتجنب الجزع، ومن حمل نفسه وللبه على هذا 
التذلٌل سهل علٌه فعل الطاعات وتحمل مشاق العبادات، وتجنب المحظورات ومن الناس من حمل الصبر 

 على الصوم.
[ ٗ٘ٔحمله على الجهاد ألنه تعالى ذكر بعده: }وال تمولوا لمن ٌمتل فى سبٌل هللا{ ]البمرة: والثانً:  ومنهم من 

[ وبالتثبت فً الصبلة أي ٘ٗوأٌضا فؤلنه تعالى أمر بالتثبت فً الجهاد فمال: }إذا لمٌتم فبة فاثبتوا{ ]األنفال: 
وإسرافنا فى أمرنا وثبت ألدامنا وانصرنا  فً الدعاء فمال: }وما كان لولهم إال أن لالوا ربنا اؼفر لنا ذنوبنا

 [.7ٗٔعلى الموم الكافرٌن{ ]آل عمران: 

                                                           
 .7٘( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .97/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٕٕٗ/ٖلبسٌط: ( التفسٌر اٖ)
 (. عن ابن عباس.9٘(، فً صفة المٌامة، باب)ٕٙٔ٘، والترمذي )9ٖٕ/ٔ(رواه أحمد فً المسند: ٗ)
ٌِْه َوَسلََّم أََخذَ بٌَِِدِه ، َولَاَل : ٕٕ٘ٔ( رواه أبو داود)٘) ُ َعلَ ِ َصلَّى ّللاَّ ِ إِنًِّ )ٌَا (، َعْن ُمعَاِذ ْبِن َجبٍَل رضً هللا عنه أَنَّ َرُسوَل ّللاَّ ُمعَاذُ ، َوّللاَّ

ِ إِنًِّ أَلُِحبَُّن ، فَمَاَل : أُوِصٌَن ٌَا ُمعَاذُ اَل تََدَعنَّ فًِ ُدبُِر ُكّلِ َصبَلةٍ تَمُوُل :  اللَُّهمَّ أَِعنًِّ َعلَى ِذْكِرَن َوُشْكِرَن َوُحْسِن ِعبَاَدتَِن( أَلُِحبَُّن ، َوّللاَّ
  . وصححه األلبانً فً صحٌح أبً داود

 .ٕٗٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
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والمول األول أولى، وذلن لعموم اللفظ وعدم تمٌٌده، واالستعانة بالصبلة ألنها ٌجب أن تفعل على   
من  طرٌك الخضوع والتذلل للمعبود واإلخبلص له، وٌجب أن ٌوفر همه وللبه علٌها وعلى ما ٌؤتً فٌها

لراءة فٌتدبر الوعد والوعٌد والترؼٌب والترهٌب ومن سلن هذه الطرٌمة فً الصبلة فمد ذلل نفسه الحتمال 
[ ولذلن نرى أهل ٘ٗالمشمة فٌما عداها من العبادات ولذلن لال: }اتل ما أوحى إلٌن من الكتاب{ ]العنكبوت: 

لٌه الصبلة والسبلم كان إذا حزبه أمر فزع الخٌر عند النوابب متفمٌن على الفزع إلى الصبلة، وروي أنه ع
 .(ٔ)إلى الصبلة

ابِِرٌَن{]البمرة:   َ َمَع الصَّ [، أي إن هللا مع الصابرٌن"بالنصر والمعونة والحفظ ٖ٘ٔلوله تعالى:}إِنَّ ّللاَّ
 .(ٕ)والتؤٌٌد"

 .(ٖ)لال الواحدي: "لال عطاء عن ابن عباس:"ٌمول: إنً معكم أنصركم وال أخذلكم"  
كما لال عز  -الزجاج:" أي ٌظهر دٌنه على سابر األدٌان، ألن من كان هللا معه فهو الؽالب  لال 

ِ ُهُم اْلؽَاِلبُوَن{ ]المابدة :   .(ٗ)["ٙ٘وجل: }فَإِنَّ ِحْزَب ّللاَّ
لال المراؼً:" أي إن ّللّا ناصرهم ومجٌب دعوتهم ، ومن كان ّللّا ناصره فبل ؼالب له ، أما الجازع  

 .(٘)اله عن ذكر ّللّا ، والملب البلهً ممتلىء بهموم الدنٌا وأكدارها ، وإن حاز الدنٌا بحذافٌرها"فملبه 
 لال أبو حٌان:"أي: بالمعونة والحفظ والتؤٌٌد ، كما لال : اهجهم، وروح المدس معن . ولال تعالى :  

َ َمعَنَا{ ]التوبة :   .(ٙ)فهو الؽالب" [، ومن كان هللا معهٓٗ}اَل تَْحَزْن إِنَّ ّللاَّ
[، فكؤنه 7ٌٖٔعنً فً النصر لهم كما لال: }فسٌكفٌكهم هللا وهو السمٌع العلٌم{ ]البمرة: لال الرازي: "  

تعالى ضمن لهم إذا هم استعانوا على طاعاته بالصبر والصبلة أن ٌزٌدهم توفٌما وتسدٌدا وألطافا كما لال: 
 .(7)["7ٙ}وٌزٌد هللا الذٌن اهتدوا هدى{ ]مرٌم: 

أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن ابن وهب، لال: "سمعت عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم ٌمول: الصبر  
فً بابٌن، الصبر هلل بما أحب وإن ثمل على األنفس واألبدان، والصبر هلل عما كره، وإن نازعت إلٌه األهواء، 

 .(8)فمن كان هكذا فهو من الصابرٌن الذٌن ٌسلم علٌهم إن شاء هللا"
ً رواٌة أخرى:" سمعت ابن زٌد ولال لً: الصبر فً بابٌن: على ما أحب هللا وإن ثمل. وصبر وف 

 .(9)على ما تكره وإن نازعت إلٌه الهوى. فمن كان هكذا فهو من الصابرٌن"
وعن علً بن الحسٌن لال: "إذا جمع هللا األولٌن واآلخرٌن، ٌنادي مناد: أٌن الصابرون، لٌدخلوا  

ب. لال: فٌموم عنك من الناس، فتلماهم المبلبكة فٌمولون: إلى أٌن ٌا بنً آدم؟ فٌمولون: إلى الجنة لبل الحسا
 الجنة لالوا: ولبل الحساب؟

لالوا نعم. لالوا: ومن أنتم؟ لالوا: الصابرون لالوا: وما كان صبركم؟ لالوا: صبرنا على طاعة هللا، وصبرنا 
 .(ٓٔ)م كما للتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملٌن"عن معصٌة هللا، حتى توفانا هللا. لالوا: أنت

ولال سعٌد بن جبٌر: "الصبر اعتراؾ العبد هلل بما أصاب منه، واحتسابه عند هللا رجاء ثوابه، ولد  
 .(ٔ)ٌجزع الرجل وهو متجلد ال ٌرى منه إال الصبر"

                                                           
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .9ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .ٖٕٗ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .9ٕٕ/ٔ( معانً المرآن: ٗ)
 .ٖٕ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .ٕٔٙ/ٔ( انظر: تفسٌر البحر المحٌط: ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: 7)
 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٔ(:ص٘ٓٗٔ)( تفسٌر ابن أبً حاتم8)
 .ٕٕٙ/ٔ(:ص8ٓٗٔ( أخرجه ابن ابً حاتم)9)
 .ٕٕٙ/ٔ(:صٙٓٗٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
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وتعالى أٌنما كانوا، فمال سبحانه: ومن الصفات الثابتة هلل عز وجل )الَمِعٌَّة(، فهو مع عباده سبحانه   
ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{ ]الحدٌد :  ٌَْن َما ُكْنتُْم َوّللاَّ َ }َما ٌَُكوُن ِمْن نَْجَوى ثبََلثٍَة إاِلَّ ُهَو َرابِعُُهْم  :[، ولالٗ}َوُهَو َمعَُكْم أ

ٌَْن َما َكانُوا ثُمَّ ٌُنَبِّبُُهْم بَِما َعِملُوا ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َواَل َخْمَسٍة إاِلَّ ُهَو َساِدُسُهْم َواَل أَْدنَى ِمْن َذِلَن َوالَ   أَْكثََر إاِلَّ ُهَو َمعَُهْم أَ
ٍء َعِلٌٌم{ ]المجادلة :  ًْ َ بُِكّلِ َش  :(ٕ)[ ، وهذه معٌة عامة، فالمعٌة نوعان7إِنَّ ّللاَّ

ٌَْن مَ  َ ة؛ كموله تعالى}َوُهَو َمعَُكْم أ ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{ ]الحدٌد : أحدهما: َمِعٌَّة عامَّ [، ومعناها: ٗا ُكْنتُْم َوّللاَّ
 .إحاطته بهم ِعْلًما ولُْدَرةً، وهو إجماع الصحابة والتابعٌن

ًَ َمِعٌَّتُه سبحانه ألْحبابه وأولٌابه، فتلن ؼٌر المعٌة العامة، فهو معهم بالرعاٌَة  والثانً: ة، فَِه َمِعٌَّة خاصَّ
كفاٌة، والنصر والتؤٌٌد والهداٌة، والتوفٌك وؼٌر ذلن، مما تجفو عبارة المخلوق عنه، وٌمصر واإلعانة وال

َ َمَع الَِّذٌَن اتَّمَْوا َوالَِّذٌَن ُهْم ُمْحِسنُوَن{ ]النحل:  :تعرٌفه دونه؛ كموله تعالى [، ولوله لموسى 8ٕٔ}إِنَّ ّللاَّ
[، وكل ذلن لم ٌَْنِؾ العلو؛ فهو سبحانه وتعالى ُمْستٍَو على ٙٗه: }إِنَّنًِ َمعَُكَما أَْسَمُع َوأََرى{ ]ط :وهارون

اِلُح ٌَْرفَعُهُ{ ]فاطر:  َعْرِشه، بابِن )ُمْنفَِصل( ِمن َخْلِمه،  ٌِْه ٌَْصعَُد اْلَكِلُم الطٌَُِّّب َواْلعََمُل الصَّ [، ولٌس معنى ٓٔ}إِلَ
ة َمِعٌَّته مع ِعباِده أن ٌكون ذلن بالجوارح، أو أنه تعال ى مختلط بالَخْلك؛ فهو خبلؾ ما أجمع علٌه َسلَُؾ األُمَّ

وِخبلؾ ما فََطَر هللاُ علٌه الَخْلك، بل الممر آٌة من آٌات هللا، ومن أْصؽَر َمْخلُولاته، وهو موضوع فً السماء، 
ل واالتحاد، وهو مع الُمسافر وؼٌر المسافر، أٌنما كان ومن أشار إلى ؼٌر هذا، فإنما ٌشٌر إلى اإللحاد والحلو

 .(ٖ)وهللا ورسوله بَِرٌباِن ِمنه
ابِِرٌَن{]البمرة:ولد لال تعالى: }    :(ٗ)لثبلثة وجوه[، َٖ٘ٔمَع الصَّ

 الوجه األول: أن الصبلة من الصبر؛ ألنها صبر على طاعة هللا.
مذالته لكن عوالبه الوجه الثانً: أن االستعانة بالصبر أشك من الصبلة؛ ألن الصبر ُمّر: الصبر مثل اسمه ُمرٌّ 

 أحلى من العسل فهو مرٌّ ٌكابده اإلنسان، وٌعانً، وٌصابر، وٌتؽٌر دمه حتى من ٌراه ٌمول: هذا مرٌض.
الوجه الثالث: أنه إذا كان مع الصابرٌن فهو مع المصلٌن من باب أولى بدلٌل أنه ثبت عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن اإلنسان 

لِبل وجهه المصلً ٌناجً ربه، وأن هللا
 وهو على عرشه سبحانه وتعالى. - (ٔ)

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: فضٌلة اإلٌمان، وأنه من أشرؾ أوصاؾ اإلنسان؛ لموله تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا...{. -ٔ
 ومنها: اإلرشاد إلى االستعانة بالصبلة؛ لموله تعالى: }استعٌنوا بالصبر والصبلة{. -ٕ
 الحمٌدة للصبلة، وأن من آثارها الحمٌدة أنها تعٌن العبد فً أموره. ومنها: بٌان اآلثار -ٖ
ومنها: جواز االستعانة بؽٌر هللا فٌما ٌمكن أن ٌعٌن فٌه؛ لموله تعالى: }واستعٌنوا بالصبر والصبلة وجاء  -ٗ

 .(ٕ)«وتعٌن الرجل فً دابته فتحمله علٌها، أو ترفع له علٌها متاعه صدلة»فً الحدٌث: 
 أن االستعانة بالصبلة من ممتضٌات اإلٌمان؛ لموله تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا استعٌنوا...{ إلخ. ومنها: -٘
ومنها: فضٌلة الصبر؛ ألنه ٌعٌن على األمور؛ والصبر ثمٌل جداً على النفس؛ ألن اإلنسان إذا أصابه  -ٙ

: }تلن من أنباء الؽٌب -ملسو هيلع هللا ىلص-للنبً  ضٌك، أو ببلء ثمل علٌه تحمله، فاحتاج إلى الصبر؛ ولهذا لال هللا تعالى
[ ؛ فمال تعالى: 9ٗنوحٌها إلٌن ما كنت تعلمها أنت وال لومن من لبل هذا فاصبر إن العالبة للمتمٌن{ ]هود: 

}فاصبر{ إشارة إلى أن هذا الوحً الذي نزل على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ٌحتاج إلى صبر، وتحمل؛ ألنه سٌجد من 
                                                                                                                                                                                             

 .ٕٕٙ/ٔ(:ص7ٓٗٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٗٙٔ(معارج المبول، حافظ حكمى: ٕ)
 .ٗٙٔ(معارج المبول، حافظ حكمى: ٖ)
 .7ٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)

، كتاب 7ٖٙ، وراجع صحٌح مسلم صٙٓٗ: حن البزاق بالٌد من المسجد، حدٌث رلمٖٖ، كتاب الصبلة، باب ٖ٘راجع البخاري ص (ٔ)
 .7ٗ٘[ ٓ٘]ٖٕٕٔ: النهً عن البصاق فً المسجد...، حدٌث رلم ٖٔالمساجد، باب 

، 8ٖ7؛ وأخرجه مسلم ص89ٕٔث رلم : فضل من حمل متاع صاحبه فً السفر حد7ٌٕ، كتاب الجهاد، باب ٕٖٕأخرجه البخاري ص (ٕ)
 ، واللفظ لمسلم.9ٓٓٔ[ ٙ٘] ٖٖٕ٘: بٌان أن اسم الصدلة ٌمع على كل نوع من المعروؾ، حدٌث رلم ٙٔكتاب الزكاة، باب 
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ازع، وٌضاد؛ ونظٌره لوله تعالى: }إنا نحن نزلنا علٌن المرآن تنزٌبلً * فاصبر لحكم ربن وال تطع منهم ٌن
[ ؛ إذاً الصبر شاق على النفوس؛ لكن ٌجب على اإلنسان أن ٌصبر؛ ولهذا ٕٗ، ٖٕآثماً أو كفوراً{ ]اإلنسان: 

الفرج ال سٌما إذا صبر بإخبلص، وحسن  من لم ٌوفك للصبر فاته خٌر كثٌر؛ والذي ٌصبر أٌضاً ؼالباً ٌنتظر
واعلم أن النصر مع الصبر؛ وأن الفرج مع الكرب؛ »نٌة؛ وانتظار الفرج عبادة، وباب للفرج؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

ً للفرج هان علٌه الصبر؛ ألنه ٌإمل أن األمور ستزول، وأن (ٖ)«وأن مع العسر ٌسراً  ؛ ألنه إذا كان منتظرا
حال من المحال؛ فإذا كان ٌإمل األجر فً اآلخرة، وٌإمل الفرج فً الدنٌا هان علٌه الصبر كثٌراً؛ دوام ال

وهذه ال شن من الخصال الحمٌدة التً جاء بها اإلسبلم، ودلٌل على أن األمور تسهل بالصبر؛ مهما بلؽتن 
 األمور اصبر، فتهون؛ ولهذا جعل هللا الصبر عوناً.

فً الصبر تنشٌطاً على األعمال، والثبات علٌها؛ لموله تعالى: }إن هللا مع الصابرٌن{؛  ومن فوابد اآلٌة: أن -7
فإذا آمن اإلنسان بؤن هللا معه ازداد نشاطاً، وثباتاً؛ وكون هللا سبحانه وتعالى مع اإلنسان مسدداً له، ومإٌداً له، 

ارموا »النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى لوم ٌتناضلون لال: ومصبِّراً له، ال شن أن هذه درجة عالٌة كل ٌرٌدها؛ ولهذا لما جاء 
بنً إسماعٌل فإن أباكم كان رامٌاً وأنا مع بنً فبلن؛ لال اآلخرون: ٌا رسول هللا، إذا كنت معهم فبل نناضل؛ 

 .(ٗ)«فمال: ارموا وأنا معكم كلكم
 ن:ومن فوابد اآلٌة: إثبات معٌة هللا سبحانه وتعالى؛ ومعٌته تعالى نوعا -8

النوع األول: عامة لجمٌع الخلك، وممتضاها اإلحاطة بهم علماً، ولدرة، وسلطاناً، وسمعاً، وبصراً، وؼٌر ذلن 
من معانً ربوبٌته؛ لموله تعالى: }ما ٌكون من نجوى ثبلثة إال هو رابعهم وال خمسة إال هو سادسهم وال أدنى 

 [ .7من ذلن وال أكثر إال هو معهم أٌنما كانوا{ ]المجادلة: 
والنوع الثانً: خاصة؛ وممتضاها مع اإلحاطة: النصر، والتؤٌٌد؛ وهً نوعان: ممٌدة بوصؾ ، كموله تعالى: 

[ ؛ و ممٌدة بشخص ، كموله تعالى لموسى، 8ٕٔ}إن هللا مع الذٌن اتموا والذٌن هم محسنون{ ]النحل: 
: }إذ ٌمول لصاحبه ال تحزن إن هللا [ ، ولوله عن نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلصٙٗوهارون: }إننً معكما أسمع وأرى{ ]طه: 

 [ .ٓٗمعنا{ ]التوبة: 
 المرآن

ِ أَْمَواٌت بَْل أَْحٌَاٌء َولَِكْن ََّل تَْشعُُروَن )  [ٗ٘ٔ({ ]البمرة : ٗ٘ٔ}َوََّل تَمُولُوا ِلَمْن ٌُْمتَُل فًِ َسبٌِِل َّللاه
 التفسٌر:

مجاهدٌن فً سبٌل هللا: هم أموات، بل هم أحٌاء حٌاة خاصة بهم فً فٌمن ٌُمتلون  -أٌها المإمنون-وال تمولوا 
 ، ولكنكم ال تُحسُّون بها. وفً هذا دلٌل على نعٌم المبر.-تعالى -لبورهم، ال ٌعلم كٌفٌتها إال هللا 

 فً سبب نزول اآلٌة: لوالن:
ثمانٌة من األنصار  أحدهما: لال الواحدي:" نزلت فً لتلى بدر من المسلمٌن، وكانوا بضعة عشر رجبل،

وستة من المهاجرٌن، وذلن أن الناس كانوا ٌمولون للرجل ٌمتل فً سبٌل هللا مات فبلن وذهب عنه نعٌم الدنٌا 
 .(ٔ)ولذاتها، فؤنزل هللا هذه اآلٌة"

 بؽٌر إسناد. (ٕ)وكذا ذكره الثعلبً 

                                                           
: حدٌث حنظلة، حدٌث 9٘، كتاب صفة المٌامة، باب 9ٓ٘ٔ - 9ٓٗٔ؛ وأخرجه الترمذي ص9ٕٙٙ، حدٌث رلم 9ٖٕ/ٔأخرجه أحمد  (ٖ)

، 9ٖٓ - 8ٖٓ/ٕفً سنده لٌس بن الحجاج، لال الحافظ فً التمرٌب: صدوق، ولال األلبانً فً صحٌح الترمذي: صحٌح ، وٕٙٔ٘رلم 
 .ٖٕٗٓحدٌث رلم 

 .899ٕ: التحرٌض على الرمً...، حدٌث رلم 78، كتاب الجهاد، باب ٖٖٕأخرجه البخاري ص (ٗ)
( من طرٌك السدي عن الكلبً عن أبً صالح عن ابن ٖٓباب النمول: . والخبر أخرجه ابن مندة فً "الصحابة" )لٗٗ(أسباب النزول: ٔ)

 ( .89ٔ/ٕعباس رضً هللا عنهما بمعناه ولد علمنا سابما أن هذه سلسلة الكذب )اإلتفان: 
 .ٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕ)
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، (ٕ)عبٌدة بن الحارث، وبه زٌادة أن سمى الستة من المهاجرٌن وهم: (ٔ)وذكره مماتل بن سلٌمان 
، (7)، ومهجع مولى عمر(ٙ)وعالل بن البكٌر (٘)بن عبد عمرو (ٗ)، وذو الشمالٌن(ٖ)وعمٌر بن أبً ولاص

وحارثة  (ٓٔ)ومبشر بن عبد المنذر (9)، وسمى الثمانٌة من األنصار وهم: سعد بن خٌثمة(8)وصفوان بن بٌضاء
أمهما، واسم أبٌهما الحارث بن مالن وٌزٌد بن  ، وهً(ٗٔ)ابنا عفراء (ٖٔ)ومعوذ (ٕٔ)، وعوؾ(ٔٔ)بن سرالة

 .(7ٔ)ورافع بن المعلى (ٙٔ)، وعمٌر بن الحمام(٘ٔ)الحارث
 .وؼٌرهم من المفسرٌن (ٕٓ)والماسمً، (9ٔ) ، والرازي(8ٔ)وذكره ابن عطٌة  
وسبب ذلن أنهم كانوا ٌمولون لمتلى بدر وأُُحد : مات فبلن ، وذكره الماوردي مختصرا ولفظه:" 

 .(ٕٔ)"، فنزلت اآلٌة ومات فبلن
الثانً: ولال ابن عطٌة فً سبب نزولها:أن" المإمنٌن صعب علٌهم فراق إخوانهم ولراباتهم فنزلت اآلٌة 

 .(ٕٕ)مسلٌة لهم، تعظم منزلة الشهداء، وتخبر عن حمٌمة حالهم، فصاروا مؽبوطٌن ال محزونا لهم"
لون أنفسهم طلبا لمرضاة دمحم من ؼٌر فابدة، فنزلت هذه أن الكفار والمنافمٌن لالوا: إن الناس ٌمتالثالث: ولٌل:  

 .(ٔ)اآلٌة

                                                           
 .ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٔ)
 ".9ٗٗ/ ٕ"اإلصابة" "(فً األصل: عبٌد وهو خطؤ وترجمته فً ٕ)
 ".ٖ٘/ ٖ(فً األصل:" عتبة هو خطؤ "اإلصابة" "ٖ)
 ".ٖ٘/ ٖ(واسمه عمٌر "اإلصابة" "ٗ)
 (جاء فً "تفسٌر مماتل": "وذي الشمالٌن عبد عمر بن نضلة" ولد سمط منه لفظ "بن" وواو عمرو.٘)
 ".7ٕٗ/ ٕ(انظر: فً األصل وفً "تفسٌر مماتل": عمٌل وهو خطؤ "اإلصابة" "ٙ)
 ".ٙٙٗ/ ٕ(مهجع العكً "اإلصابة" "7)
 ".9ٔٔ/ ٕ( ترجمه الحافظ فً "اإلصابة" باسم: صفوان بن وهب "8)
 ".ٕ٘/ ٕ(انظر: فً األصل: سعٌد وهو خطؤ "اإلصابة" "9)
 . ولم ٌنمط فً األصل.ٖٓٙ/ ٖ(انظر: اإلصابة:ٓٔ)
 .97ٕ/ ٔ(انظر: اإلصابة:ٔٔ)
 ".ٕٗ/ ٖ(انظر: اإلصابة" "ٕٔ)
 ".ٓ٘ٗ/ ٖاألصل: مسعود وهو تحرٌؾ "اإلصابة" "(انظر: فً ٖٔ)
" و"المجتبى من ٖٗٙ/ ٗ(هً عفراء بنت عبٌدة من بنً النجار، الصحابٌة التً شهد سبعة من أوالدها بدًرا رضً هللا عنها "اإلصابة" "ٗٔ)

 ".٘ٙٔالمجتنى" البن الجوزي "ص
 ".ٗ٘ٙ/ ٖ(انظر: اإلصابة" "٘ٔ)
": "أخرج ٖٓل: عمرو وفً "تفسٌر مماتل": عمر وكبلهما خطؤ. لال السٌوطً فً "اللباب" "ص. فً األصٖٔ/ ٖ(انظر: اإلصابة" "ٙٔ)

منده فً الصحابة من طرٌك السدي عن الكلبً عن أبً صالح عن ابن عباس لال: لتل تمٌم بن الحمام ببدرا، وفٌه وفً ؼٌره نزلت }َوال 
ِ أَْموَ   اٌت{ اآلٌة لال أبو نعٌم: اتفموا على أنه عمٌر بن الحمام، وأن السدي صحفه".تَمُولُوا ِلَمْن ٌُْمتَُل فًِ َسبٌِِل ّللاَّ

 ".99ٗ/ ٔ( انظر: اإلصابة" "7ٔ)
 ".7ٓ8-7ٓٙ/ ٔوانظر أسماء الشهداء األربعة عشر فً "السٌرة" البن هشام "

 .7ٕٕ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 8ٔ)
رضً هللا عنهما: "نزلت اآلٌة فً لتلى بدر ولتل من المسلمٌن ٌومبذ أربعة عشر ، لال الرازي: "لال ابن عباس ٕٖٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: 9ٔ)

رجبل، ستة من المهاجرٌن وثمانٌة من األنصار، فمن المهاجرٌن: عبٌدة بن الحرث ابن عبد المطلب، وعمر بن أبً ولاص، وذو الشمالٌن، 
سعٌد بن خٌثمة، ولٌس بن عبد المنذر، وزٌد بن الحرث، وتمٌم بن وعمرو بن نفٌلة، وعامر بن بكر، ومهجع بن عبد هللا. ومن األنصار: 

الهمام، ورافع بن المعلى، وحارثة بن سرالة، ومعوذ بن عفراء، وعوؾ بن عفراء، وكانوا ٌمولون: مات فبلن ومات فبلن فنهى هللا تعالى 
 أن ٌمال فٌهم أنهم ماتوا".

حان هم النفر الذٌن لتلوا عند ببر معونة ولال الكلبً هم الذٌن لتلوا ببدر لتل ٌومبذ لال الض " ، لال الماسمً:ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر الماسمً: ٕٓ)
من المسلمٌن أربعة عشر رجبل وكان الناس ٌمولون مات فبلن ومات فبلن فؤنزل هللا تعالى " وال تمولوا لمن ٌمتل فً سبٌل هللا أموات بل 

}َواَل  إلى ٌوم المٌامة وألنهم ٌسرحون فً الجنة حٌث شاإوا كما لال فً آٌة أخرى أحٌاء " ٌعنً هم فً الحكم كاألحٌاء ألنه ٌجري ثوابهم
ِ أَْمَواتًا بَْل أَْحٌَاٌء ِعْنَد َربِِّهْم ٌُْرَزلُوَن{ ]آل عمران :   [".9ٙٔتَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن لُتِلُوا فًِ َسبٌِِل ّللاَّ

 .9ٕٓ/ٔ( النكت والعٌون: ٕٔ)
 .7ٕٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٕ)
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ِ أَْمَواتٌ لوله تعالى:}   أي ال تمولوا للشهداء إنهم  [، "ٗ٘ٔ{]البمرة:َواَل تَمُولُوا ِلَمْن ٌُْمتَُل فًِ َسبٌِِل ّللاَّ
 .(ٕ)أموات"

تمولوا لمن ٌمتل فً سبٌل هللا{، عن سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا تعالى: "}وال أخرج ابن أبً حاتم  
 .(ٖ)ٌعنً: الذٌن لتلوا فً طاعة هللا فً لتال المشركٌن"

 .(ٗ)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌمول هللا: ال تحسبهم أمواتا" 
 .(٘)لال مماتل:أي" وال تمولوا معشر المإمنٌن لمن ٌمتل فً سبٌل هللا أموات" 
والذي ٌمتل فً سبٌل هللا هو الذي لاتل لتكون كلمة هللا لال ابن عثٌمٌن: أي: "ال تمولوا: هم أموات،  

 . (ٙ)هً العلٌا"
 .(7)لال المراؼً:" أي وال تتحدثوا فً شؤنهم ، فتمولوا : إنهم أموات" 
 .(8)لال أبو حٌان:" نهوا عن لولهم عن الشهداء أموات ، وأخبر تعالى أنهم أحٌاء" 
عتماد، ذلن ألن اإلنسان ال ٌمول إالّ ما ٌَعتمد فالمعنى لال ابن عاشور: "نهً عن المول الناشىء عن ا  

ُ ِلٌُِضٌَع إٌَِمانَُكْم{ ]البمرة :  [ كما تمدَّم من حدٌث ٖٗٔوال تعتمدوا ، والظاهر أن هذا تكمٌل لموله : }َوَما َكاَن ّللاَّ
 ُ ِلٌُِضٌَع إٌَِمانَُكْم{ بؤن فضٌلة البراء فإنه لال : "لتل أناس لبل تحوٌل المبلة"، فؤعمب لوله :}َوَما َكاَن ّللاَّ

 .(9)شهادتهم ؼٌر منموصة"
[،  " أي بل هم أحٌاًء عند ربهم ٌرزلون ولكن ٗ٘ٔلوله تعالى:}بَْل أَْحٌَاٌء َولَِكْن اَل تَْشعُُروَن{]البمرة:  

 .(ٓٔ)ال تشعرون بذلن"
نتهى فً جنة لال مماتل:" مرزولون فً الجنة عند هللا، ومساكن أرواح الشهداء سدرة الم  
 .(ٕٔ)لال المراؼً:أي:" بل هم أحٌاء فً عالم ؼٌر عالمكم، ولكن ال تشعرون بحٌاتهم"  
 .(ٖٔ)لال الصابونً:" ألنهم فً حٌاةٍ برزخٌة أسمً من هذه الحٌاة"  
 .(ٗٔ)لال ابن عثٌمٌن:" وهً حٌاة برزخٌة ال نعلم كٌفٌتها"  
حٌاتهم لٌست بالجسد وال من جنس ما ٌحس به من الحٌوانات، لال البٌضاوي:" وهو تنبٌه على أن   

 .(٘ٔ)وإنما هً أمر ال ٌدرن بالعمل بل بالوحً"
لال أبو السعود:" وفٌه رمز إلى أنها لٌست مما ٌشعر به بالمشاعر الظاهرة من الحٌاة الجسمانٌة وإنما   

 .(ٙٔ)هً أمر روحانً ال ٌدرن بالعمل بل بالوحً"
 .(7ٔ)ولكنكم ال تَرونهم فتعلموا أنهم أحٌاٌء ، وإنما تعلمون ذلن بخبري إٌاكم به"" لال الطبري: أي:  

                                                                                                                                                                                             
 .ٕٖٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .9ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .ٕٕٙ/ٔ(:ص9ٓٗٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٕٕٙ/ٔ(:صٓٔٗٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٔ٘/!ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٘)
 . ]بتصرؾ بسٌط[.7٘ٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .ٖٕ/ٕ( تفسٌر المراؼً:7)
 .9ٖٓ/ٔ( البحر المحٌط: 8)
 .ٖ٘/ٕالتحرٌر والتنوٌر:  (9)
 .9ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٔٔ)
 .ٖٕ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٕٔ)
 .9ٗ/ٔ(صفوة التفاسٌر:ٖٔ)
 .7ٙٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
 .ٗٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘ٔ)
 .79ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٙٔ)
 8ٕٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: 7ٔ)
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لال ابن عثٌمٌن:" أي ال تشعرون بحٌاتهم؛ ألنها حٌاة برزخٌة ؼٌبٌة؛ ولوال أن هللا عّز وجّل أخبرنا  
 .(ٔ)بها ما كنا نعلم بها"

فً الجنة حٌث شاءوا، وٌؤكلون من  لال أبو العالٌة:" ٌمول هم أحٌاء فً صدور طٌر خضر، ٌطٌرون  
 .(ٕ)حٌث شاءوا"

 :(ٖ)واختلؾ فً حمٌمة الموت والحٌاة فً اآلٌة، على لولٌن  
 أحدهما: أن المراد حمٌمة الموت والحٌاة.

 والثانً: ولٌل : ذلن مجاز.
 والظاهر هو المول األول. وهللا أعلم.  
فاختلفوا ، فمال لوم : معناه النهً عن لول  لال أبو حٌان:" وإذا حمل الموت والحٌاة على الحمٌمة 

الجاهلٌة أنهم ال ٌبعثون ، فالمعنى : أنهم سٌحٌون بالبعث ، فٌثابون ثواب الشهداء الذٌن لتلوا فً سبٌل هللا. 
وأكثر أهل العلم على أنهم أحٌاء فً الولت. ومعنى هذه الحٌاة : بماء أرواحهم دون أجسادهم ، إذ أجسادهم 

وفنابها. واستدلوا على بماء األرواح بعذاب المبر ، وبموله : }َولَـاِكن ال تَْشعُُروَن{ معناه : ال  نشاهد فسادها
تشعرون بكٌفٌة حٌاتهم، ولو كان المعنى بإحٌاء أنهم سٌحٌون ٌوم المٌامة ، أو أنهم على هدى ونور ، لم ٌظهر 

عث ، وبؤنهم كانوا على هدى. فبل ٌمال فٌه : لنفً الشعور معنى ، إذ هو خطاب للمإمنٌن ، وهم لد علموا بالب
ْن َخْلِفِهْم{، ولد ذهب  ولكن ال تشعرون ، ألنهم لد شعروا به وبموله : }َوٌَْستَْبِشُروَن بِالَِّذٌَن لَْم ٌَْلَحمُوا بِِهم ِمّ
 بعض الناس إلى أن الشهٌد حً الجسد والروح ، وال ٌمدح فً ذلن عدم الشعور به من الحً ؼٌره. فنحن
نراهم على صفة األموات وهم أحٌاء ، كما لال تعالى : }َوتََرى اْلِجبَاَل تَْحَسبَُها َجاِمَدةً َوِهَى تَُمرُّ َمرَّ السََّحاِب{ 

 .(ٗ)، وكما ترى النابم على هٌبته ، وهو ٌرى فً منامه ما ٌنعم به أو ٌتؤلم به"
 فإن لال لابل: كٌؾ ال نمول أموات ولد ماتوا؟  
دون الموت الذي هو مفارلة الروح للجسد؛  -أن المراد هنا: ال تمولوا: أموات موتاً مطلماً  فالجواب:  

فهذا موجود؛ ولوال أن أرواحهم فارلت أجسادهم لما دفناهم، ولكانوا بالٌن ٌؤكلون، وٌشربون؛ ولكن الموت 
بل هم أحٌاء..والمراد: أحٌاء  المطلك لم ٌمع منهم بدلٌل اإلضراب اإلبطالً فً لوله تعالى: }بل أحٌاء{ ٌعنً:

 .(٘)عند ربهم"
ٌَّة بل )لال ابن عاشور: "وإنما لال :    َولَِكْن اَل تَْشعُُروَن(، لئلشارة إلى أنها حٌاةٌ ؼٌر جسمٌة وال ماّدِ

حٌاة روحٌة ، لكنها زابدة على مطلك حٌاة األرواح ، فإن لؤلرواح كلها حٌاة وهً عدم االضمحبلل ولبول 
الَحْشر مع إحساس ما بكونها آٌلة إلى نعٌم أو جحٌم ، وأما حٌاة الذٌن لتلوا فً سبٌل هللا فهً حٌاة التجسد فً 

مشتملة على إدراكات التنعم بلذات الجنة والعوالم العلوٌة واالنكشافات الكاملة ، ولذلن ورد فً الحدٌث إن 
، والحكمة فً ذلن (ٙ) من مابهاأرواح الشهداء تجعل فً حواصل طٌور خضر ترعى من ثمر الجنة وتشرب 

أن اتصال اللذات باألرواح متولؾ على توسط الحواس الجسمانٌة ، فلما انفصلت الروح عن الجسد ُعّوِضت 
 .(7)جسداً مناسباً للجنة لٌكون وسٌلة لنعمٌها"

                                                           
 .7ٙٔ/ٕعثٌمٌن:( تفسٌر ابن ٔ)
 كتاب التفسٌر حدٌث صحٌح اإلسناد. 7ٕٔ/ ٕ، و أخرجه الحاكم: ٖٕٙ/ٔ(:صٕٔٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .9ٖٓ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٖ)
 .9ٖٔ-9ٖٓ/ٔ( البحر المحٌط: ٗ)
 .7ٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
ِ أَْمَواتًا بَْل أَْحٌَاٌء ِعْنَد َربِِّهْم  ن هذه اآلٌة( لعله ٌمصد هذا الحدٌث: سؤل مسروق عبد هللا بن مسعود عٙ) }َواَل تَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن لُتِلُوا فًِ َسبٌِِل ّللاَّ

[، فمال:"إنا لد سؤلنا عن ذلن، فمال: " أرواحهم فً أجواؾ طٌر خضر، لها لنادٌل معلمة بالعرش، تسرح من 9ٌُْٙٔرَزلُوَن{ ]آل عمران : 
 (.887ٔتؤوي إلى تلن المنادٌل".)رواه مسلم:) الجنة حٌث شاءت، ثم

 .ٗ٘-ٖ٘/ٕ( تفسٌر ابن عاشور: 7)
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 :(ٔ)واختلؾ فً مستمر أرواح الشهداء على ألوال  
 أحدها: لٌل : لبورهم ٌرزلون فٌها.

 . (ٕ)ولٌل : فً لباب بٌض فً الجنة ٌرزلون فٌها ، لاله أبو بشار السلمًوالثانً: 
، لاله أن أرواح الشهداء تعارؾ فً َطٌر بٌض ٌؤكلن من ثمار الجنة ، وأن مساكنهم ِسدرة المنتهى الثالث: 

 .(ٖ)لتادة
 .(ٗ)الرابع: ولٌل : ٌؤكلون من ثمر الجنة وٌجدون رٌحها ، ولٌسوا فٌها ، لاله مجاهد
" الشهداُء على بَارق  نهر بباب الخامس:  وروي عن ابن عباس ، عن النبً صلى هللا علٌه وسلّم أنه لال : "

 .(٘)"الجنة ، فً لبة خضراء 
وجاء فً صحٌح مسلم : "إن أرواح الشهداء فً حواصل طٌر خضر تسرح فً الجنة حٌث شاءت    

بلَعة ، فمال : ماذا تبؽون ؟ فمالوا : ٌا ربنا ، ثم تؤوي إلى لنادٌل ُمعَلَّمة تحت العرش ، فاطَّلع  علٌهم ربن اّطِ
وأّي شًء نبؽً ، ولد أعطٌتنا ما لم تعط أحًدا من خلمن ؟ ثم عاد إلٌهم بمثل هذا ، فلما رأوا أنهم ال ٌُتَْرُكون 

رة أخرى ؛ لما من أن ٌسؤلوا ، لالوا : نرٌد أن تردنا إلى الدار الدنٌا ، فنماتل فً سبٌلن ، حتى نمتل فٌن م
 .(ٙ)فٌمول الرب جّل جبلله : إنً كتبُت أنَّهم إلٌها ال ٌرجعون" -ٌرون من ثواب الشهادة 

وروي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالن ، عن أبٌه لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "نََسَمةُ المإمن طابر   
 .(7)ٌوم ٌبعثه"تَْعلَُك فً شجر الجنة ، حتى ٌرجعه هللا إلى جسده 

ُصوا بالذكر فً المرآن ،    لال ابن كثٌر: "ففٌه داللة لعموم المإمنٌن أًٌضا، وإن كان الشهداء لد خّصِ
 .(8)تشرٌفًا لهم وتكرًٌما وتعظٌما"

اختلؾ العلماء فً هذا الوصؾ الذي اتصؾ به الشهٌد، هل هو خاص به، أم أنه ٌشمل عموم ولد   
 المإمنٌن؟:

 ن هذا الوصؾ لم ٌخص مإمنًا شهًٌدا من ؼٌر شهٌد.المول األول: أ
المإمن طٌر ٌعلك فً شجر الجنة حتى  (9): "إنما نسمةروى كعب بن مالن لال: لال رسول هللا    

 .(ٓٔ)ٌرجعه هللا إلى جسده ٌوم ٌبعثه"
 .(ٔٔ)ففً هذا الحدٌث لم ٌخص مإمنًا شهًٌدا من ؼٌر شهٌد  
: "الصحٌح الذي علٌه األبمة وجماهٌر أهل السنة: أن -رحمه هللا- (ٕٔ)لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة  

                                                           
 .9ٖٔ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٔ)
 .8ٕٔ-7ٕٔ/ٖ(:صٕٖٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٖ(:ص9ٖٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٖ(:ص8ٖٕٔ(، و)7ٖٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .7ٕٔ-ٕٙٔ/ٖ(:صٖٕٖٕالطبري)( انظر: تفسٌر ٘)
 ( من حدٌث ابن مسعود رضً هللا عنه ولفظه مختلؾ لكن معناه واحد.887ٔ(صحٌح مسلم برلم )ٙ)
 (.٘٘ٗ/ٖ(المسند )7)
 .7ٙٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 8)
 .9ٗ/٘( نسمة: أي روح. انظر. النهاٌة: 9)
. 7ٖٕٓ. والنسابً، كتاب الجنابز، باب أرواح المإمنٌن، رلم ٕٓٗ/ٔ( أخرجه مالن فً الموطؤ، كتاب الجنابز، باب جامع الجنابز: ٓٔ)

 . 7ٕٔٗماجه، كتاب الزهد، باب ذكر المبر والبلى، رلم 
 : "الحدٌث من صحاح األحادٌث".ٕٕ٘لال ابن المٌم فً "الروح"، ص

 -رحمه هللا-د صحٌح عزٌز عظٌم، اجتمع فٌه ثبلثة من األبمة األربعة أصحاب المذاهب المتبعة، فإن اإلمام أحمد ولال ابن كثٌر: "هذا إسنا
عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالن عن  -رحمه هللا-عن مالن بن أنس األصبحً  -رحمه هللا-رواه عن دمحم بن إدرٌس الشافعً 

 .ٗٓٗ/ٔأبٌه"، تفسٌر ابن كثٌر: 
 .9٘/ٔٔالتمهٌد: البن عبد البر: ( ٔٔ)
هـ، اإلمام، الفمٌه، المجتهد، المحدث، الحافظ، ٔٙٙ( هو: أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السبلم بن تٌمٌة الحرانً، الدمشمً، ولد سنة ٕٔ)

ه كثٌرة لٌمة نافعة، األصولً، أبو العباس تمً الدٌن، شٌخ اإلسبلم، وشهرته تؽنً عن اإلطناب فً ذكره، وباإلسهاب فً أمره، تصانٌف
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الحٌاة، والرزق، ودخول األرواح الجنة، لٌس مختًصا بالشهٌد. كما دلت على ذلن النصوص الثابتة، وٌختص 
الشهٌد بالذكر، لكون الظان ٌظن أنه ٌموت، فٌنكل عن الجهاد، فؤخبر بذلن لٌزول المانع من اإللدام على 

اد والشهادة، كما نُهً عن لتل األوالد خشٌة اإلمبلق، ألنه هو الوالع، وإن كان لتلهم ال ٌجوز مع عدم الجه
 .(ٔ)خشٌة اإلمبلق"

، (ٖ)، وابن كثٌر فً تفسٌره(ٕ)ولد تابع ابن تٌمٌة على لوله هذا: تلمٌذه ابن المٌم فً كتابه الروح  
 .(ٗ)وشارح الطحاوٌة

اص بالشهداء ال ؼٌرهم. وإن اآلٌات واألحادٌث السابمة تدل على أنهم الشهداء المول الثانً: أن هذا الوصؾ خ
 .(٘)، فتؤوٌله: إنما نسمة المإمن من الشهداء«إنما نسمة المإمن...»دون ؼٌرهم، وأما حدٌث: 

 .(ٙ)ونمل المرطبً عن ابن العربً أنه حكى إجماع األمة على اختصاص الشهٌد بهذا الوصؾ  
فً  هذا اإلجماع ؼٌر صحٌح، لمعارضته النص الصرٌح، والصحٌح عن النبً والذي ٌظهر أن   

خبلؾ ذلن وأن جماهٌر أهل السنة على أن  -رحمه هللا-، بل حكى شٌخ اإلسبلم «إنما نسمة المإمن...»لوله: 
لعز هذا الوصؾ لٌس مختًصا به، وبهذا لال بعض كبار العلماء من الشافعٌة كابن كثٌر والحنفٌة كابن أبً ا

 كما سبك، وهللا أعلم.
 :(7)لال الراؼب: إن الحٌاة تمال على أوجه، وكل واحدة ٌمابلها موت  
األول : فً الموة النامٌة التً بها الؽذاء والشهوة إلٌها ، وذلن موجود فً النبات والحٌوان واإلنسان ، ولذلن  

 ٌمال : نبات حً.
 المكانٌة وهً موجودة فً الحٌوان واإلنسان دون النبات.والثانً: فً الموة الحساسة التً بها الحركة 

والثالث: الموة العاملة العاللة ]وبها ٌكون العمل والعلم[ وهً فً اإلنسان دون الحٌوانات والنبات وبها ٌتعلك 
ِ  التكلٌؾ ، ولد ٌمال للعلم المستفاد الحمٌمً ، والعمل الصالح حٌاة ، وعلى ذلن لوله تعالى : }اْستَِجٌبُوا ّلِِلَّ

ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم ِلَما ٌُْحٌٌُِكْم{.  َوِللرَّ
ٌْل"، مشتك من الفعل َشِهَد ٌَْشُهد شهادةً، فهو شاهد وشهٌد، فشاهد    و)الشهٌد( فً اللؽة: على وزن "فَِع

ؽة ، وفعٌل من أبنٌة المبال(9). إال أن صٌؽة فعٌل أبلػ(8)وشهٌد بمعنى واحد، مثل عالم وعلٌم، وناصر ونصٌر
 .(ٓٔ)فً فاعل

 .(ٔٔ)ولٌل: الشهٌد: فعٌل، بمعنى مفعول  
 .(ٔ)والشهٌد: المتٌل فً سبٌل هللا، ولد استشهد فبلن على ما لم ٌَُسمَّ فاعله  

                                                                                                                                                                                             
، البن 87ٖ/ٕهـ. انظر: ذٌل طبمات الحنابلة: 7ٕ8منها: التضاء الصراط المستمٌم، منهاج السنة، درء تعارض العمل والنمل. توفً سنة 

شٌخ رجب، والكواكب الدرٌة فً منالب المجدد ابن تٌمٌة. مرعً بن ٌوسؾ الكرمً، والرد الوافر على من زعم: بؤن من سمى ابن تٌمٌة 
 .9ٙٗٔ/ٗاإلسبلم كافر، البن ناصر الدٌن، وتذكرة الحفاظ للذهبً: 

 .78ٕ/ٗ، و ٕٖٖ/ٗ( فتاوى ابن تٌمٌة: ٔ)
 وما بعدها. 9ٕ٘( صٕ)
 .ٗٓٗ/ٔ، و 87ٔ/ٔ( ٖ)
 .ٗٓٗ-ٖٓٗ( ابن أبً العز الحنفً، صٗ)
 .٘ٙ-ٗٙ/ٙ( انظر: التمهٌد، البن عبد البر: ٘)
د نمل عن ابن العربً فً كتابه "سراج المرٌدٌن" إجماع األمة على اختصاص الشهٌد بهذا للمرطبً، فم ٖ٘ٙ( انظر: "التذكرة" صٙ)

 الوصؾ.
 ب(. 8ٖٕٗٓوكتاب "سراج المرٌدٌن" مخطوط فً دار الكتب المصرٌة تحت رلم )

 لوحة(. ٕ٘ٗ)فً  8٘ٗ/ٔوانظر: فهرست مخطوطات دار الكتب المصرٌة: 
 .8ٖٗ-7ٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الراؼب األصفهانً: 7)
 .8ٕٗٔ/ٖ، ٖ٘ٙ/ٕ( جمهرة اللؽة، البن درٌد: 8)
 .78ٕ( عمدة الحفاظ فً تفسٌر أشرؾ األلفاظ، البن السمٌن، ص9)
 .ٖٔ٘/ٕ( النهاٌة، البن األثٌر: ٓٔ)
 .ٖٕٔ( أنٌس الفمهاء، للمونوي، صٔٔ)
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والشٌن والهاء والدال أصل ٌدّل على حضور، وعلم، وإعبلم، ومن ذلن الشهادة، ٌجمع األصول التً   
 .(ٕ)ذكرناها من الحضور، والعلم، واإلعبلم

 .(ٖ)والشاهد، والشهٌد: الحاضر، والجمع شهداء، وشهَّد، وأشهاد، وشهود  
ال ٌحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد »ومما ٌدل على أن من معانٌه الحضور: ما جاء فً الحدٌث:   

 .(ٗ)«إال بإذنه
 ومن ذلن لول الشاعر:  

 (٘)بكؤنً، وإن كانت شهوًدا عشٌرتً        إذا ؼبت عنً ٌا عثٌم ؼرٌ

 .(ٙ)وٌمال: لوم شهود، أي حضور  

وهذا معروؾ فً لسان العرب معرفة ٌستؽنى بها عن االستشهاد علٌها بشًء، ولكن لتؤكٌد هذا   
 أوردنا بعض الشواهد فً ذلن.

ولد اختلؾ فً اشتماق كلمة )شهٌد(، هل هو من الشهادة؟ أو من المشاهدة، أو هو فعٌل بمعنى   
 .(7)مفعول؟ أو بمعنى فاعل؟

فإن كان االشتماق من الشهادة، فهو شهٌد، بمعنى: مشهود، أي مشهود علٌه، ومشهود له بالجنة،   
وٌجوز أن ٌكون من الشهادة، وتكون فعٌل بمعنى فاعل، ألن هللا تعالى ٌمول: }َوتَُكونُوا ُشَهَداء َعلَى النَّاِس{ 

، فالشهداء أولى بهذا االسم، فهذان أمة دمحم أي تشهدون علٌهم، وهذا وإن كان عاًما فً جمٌع ، [78]الحج: 
 وجهان فً معنى الشهٌد إذا جعلته مشتمًا من الشهادة.

وإن كان من المشاهدة، فهو فعٌل، بمعنى: فاعل، على معنى أنه ٌشاهد من ملكوت هللا، ولد ٌكون   
لن، فٌكون فعٌبلً بمعنى بمعنى مفعول، من المشاهدة، أي أن المبلبكة تشاهد لبضه والعروج بروحه، ونحو ذ

 .(8)مفعول
وبناء على عدم االتفاق فً تمدٌر معنى الفعل؛ افترلت األلوال، وتشعبت اآلراء فً سبب التسمٌة،   

 وكان اختبلؾ بعض هذه األلوال ٌرجع إلى تباٌن وتضاد، وبعضها لٌس كذلن، بل األلوال فٌها متماربة. 
 تفرعت عن لولٌن ربٌسٌن هما:ونبلحظ عند استمراء هذه األلوال أنها   

المول األول: أن الشهٌد بمعنى شاهد، أي فعٌل بمعنى فاعل، وشاهد لد تكون بمعنى اإلخبار واإلعبلم، كما فً 
ٌِْب َحافِِظٌَن{ ]ٌوسؾ:   [. فالشهادة هنا بمعنى اإلخبار.8ٔلوله تعالى: }َوَما َشِهْدنَا إاِلَّ بَِما َعِلْمنَا َوَما ُكنَّا ِلْلؽَ

 .(9)[. أي حضوًرأٖلد ترد وٌراد منها الحضور والمشاهدة، كما فً لوله تعالى: }َوبَنٌَِن ُشُهوداً{ ]المدثر: و
 وهإالء اختلفوا أًٌضا فً سبب التسمٌة على ألوال:  

ى النَّاِس على األمم الخالٌة، لال تعالى: }لِّتَُكونُواْ ُشَهَداء َعلَ  أحدها: ألنه ممن ٌستشهد ٌوم المٌامة مع النبً 
ٌُْكْم َشِهٌداً{ ]البمرة:  ُسوُل َعلَ  .(ٓٔ)[َٖٗٔوٌَُكوَن الرَّ

. لال (ٔٔ)الثانً:ألن أرواحهم شهدت دار السبلم، أي حضرتها، وأما أرواح ؼٌرهم فبل تحضرها إلى ٌوم البعث

                                                                                                                                                                                             
 .7ٗٔ( مختار الصحاح، للرازي، صٔ)
 ٕٕٔ/ٖ( المماٌٌس فً اللؽة: ٕ)
 .9ٖٕ/ٖ( لسان العرب: ٖ)
 .899ٗ( البخاري: كتاب النكاح، حٗ)
 .ٕٓٗ/ٖ( أورده ابن منظور فً اللسان، ولال لبله: وأنشد ثعلب، انظر: لسان العرب: ٘)
 .9ٗٗ/ٕ( الصحاح، للجوهري: ٙ)
 .ٖٔ٘/ٕ، بتصرؾ. وانظر: النهاٌة: ٕٙ٘/8( تاج العروس، للزبٌدي: 7)
 ، بتصرؾ.9٘ٔ/ٖ( الروض األنؾ، للسهٌلً: 8)
 ، بتصرؾ.8ٕٓالحفاظ، للسمٌن، ص ( عمدة9)
 (.7ٖ/ٙ( انظر تهذٌب اللؽة لؤلزهري )ٓٔ)
 .79ٕ( عمدة الحفاظ، صٔٔ)
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ل هللا جل ولال ابن شمٌل فً تفسٌر الشهٌد الذي ٌستشهد: الشهٌد: الحً. للت: أراه تؤول لو: »(ٔ)األزهري
ً بَْل أَْحٌَاء ِعنَد َربِِّهْم ٌُْرَزلُوَن{ ]آل عمرا [. كؤن 9ٙٔن: وعز: }َوالَ تَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن لُتِلُواْ فًِ َسبٌِِل ّللّاِ أَْمَواتا
 .(ٕ)«أرواحهم أحضرت دار السبلم أحٌاًء، وأرواح ؼٌرهم أخرت إلى ٌوم البعث، وهذا لول حسن

 .(ٖ)حك فً أمر هللا حتى لتلالثالث: لمٌامه بشهادة ال
 .(ٗ)الرابع: ألنه ٌشهد عند خروج روحه ما أعد هللا له من الثواب والكرامة بالمتل

 .(٘)الخامس: ألنه شهد المؽازي
 .(ٙ)السادس: ألنه شهد هلل بالوجود واإللهٌة بالفعل، كما شهد ؼٌره بالمول

 .(7)السابع: ألنه ٌشاهد المبلبكة عند احتضاره
 .(8)ألنه ٌشاهد الدارٌن: دار الدنٌا، ودار اآلخرةالثامن: 

 أن الشهٌد بمعنى مشهود، أي فعٌل بمعنى مفعول، واختلؾ فً تحدٌد سبب التسمٌة إلى ألوال: المول الثانً:
 .(ٔٔ)فً كتابه "حلٌة الفمهاء" (ٓٔ)، وصحح هذا المول الرازي(9)ألن مبلبكة الرحمة تشهده أحدها:

ُل فالشهٌد: هو المحتضر،    فتسمٌته بذلن لحضور المبلبكة إٌاه، إشارة إلى ما لال هللا عز وجل: }تَتَنَزَّ
ٌِْهُم اْلَمبلبَِكةُ أاَلَّ تََخافُوا{ ]فصلت:   .(ٕٔ)[َٖٓعلَ

 .(ٗٔ)، أو بالخٌر(ٖٔ)الثانً: ألن هللا ومبلبكته شهود له بالجنة
 .(٘ٔ)الثالث: ألنه شهد له باإلٌمان، وحسن الخاتمة بظاهر حاله

 .(ٙٔ)الرابع: ألن علٌه شاهًدا ٌشهد بشهادته؛ وهو دمه
هذه أؼلب األلوال التً لٌلت فً سبب التسمٌة، وما لم نذكره فإنه ٌدخل فً بعض هذه األلوال، وال   

 ٌخرج عنها فً الؽالب.
 بعد-حٌث لال  -رحمه هللا- (7ٔ)هو ما رّجحه اإلمام السهٌلً -وهللا أعلم-وألرب األلوال إلى الصحة   

وأولى هذه الوجوه كلها بالصحة: أن ٌكون فعٌبلً بمعنى مفعول، وٌكون معناه: : »-ذكره بعض هذه األوجه

                                                           
هـ، من مإلفاته فً اللؽة 8ٕٕ( هو: دمحم بن احمد بن األزهر بن طلحة، األزهري الهروي اللؽوي، اإلمام المشهور فً اللؽة، ولد سنة ٔ)

التً تستعملها الفمهاء ٌسمى بـ"الزاهر" وهو على ؼرٌب ألفاظ كتاب المزنً. توفً سنة كتاب "التهذٌب"، وله تصنٌؾ فً ؼرٌب األلفاظ 
 .9ٖٙ/ٗهـ. انظر: وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان، البن خلكان: 7ٖٓ

 .7ٖ/ٙ( تهذٌب اللؽة: ٕ)
 .ٖٕٗ/ٖ( لسان العرب، البن منظور: ٖ)
 .7ٙٔ/ٖ: ، تهذٌب األسماء واللؽات، للنوويٖٕٗ/ٖ( لسان العرب: ٗ)
 .ٕٗ٘/8( تاج العروس: ٘)
 .ٙٔٔ( المطلع على أبواب الممنع، البن مفلح، صٙ)
 .9ٓٔ( بذل الماعون فً فضل الطاعون، البن حجر، ص7)
 .9ٓٔ( بذل الماعون فً فضل الطاعون، ص8)
 .ٖٕٗ/ٖ( لسان العرب: 9)
لؽة فً ولته. من أهم مإلفاته: "المماٌٌس فً اللؽة"، ( هو: أبو الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا األنصاري، كان من أبمة أهل الٓٔ)

 ، وممدمة كتاب المماٌٌس فً اللؽة لعبد السبلم هارون.8ٔٔ/ٔهـ. انظر: وفٌات األعٌان: 9ٖ٘و"المجمل"، وؼٌرها. توفً سنة 
 .9ٖ( صٔٔ)
 .8ٙٗ( انظر: مفردات ألفاظ المرآن، للراؼب األصفهانً، صٕٔ)
 .7ٖ/ٙ( تهذٌب اللؽة: ٖٔ)
 .79ٕعمدة الحفاظ، ص( ٗٔ)
 .ٙٔٔ، المطلع، صٕ٘٘/8( تاج العروس: ٘ٔ)
 .ٕ٘٘/8( تاج العروس: ٙٔ)
( هو: أبو الماسم عبد الرحمن بن الخطٌب أبً دمحم بن عبد هللا بن الخطٌب أبً عمر أحمد بن أبً الحسن الخثعمً السهٌلً، اإلمام 7ٔ)

هـ، له عدة مإلفات، منها: الروض 8ٓ٘لؽة والمراءات، بارًعا فً ذلن. ولد سنة المشهور، الفمٌه، الحافظ، األدٌب، كان عالًما بالعربٌة وال
هـ. انظر: الدٌباج المذهب فً معرفة أعٌان 8ٔ٘األنؾ فً شرح السٌرة النبوٌة البن هشام، نتابج الفكر فً النحو، وؼٌرها كثٌر. توفً سنة 

 .8ٖٗٔ/ٗ، تذكرة الحفاظ للذهبً: ٓ٘ٔالمذهب، البن فرحون، ص
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، أي: لٌّم علٌهم «هإالء أنا شهٌد علٌهم»مشهوًدا له بالجنة، أو ٌشهد علٌه النبً علٌه السبلم، كما لال: 
ًدا لهم، فمن ههنا اتصل الفعل بعلى، بالشهادة لهم، وإذا حشروا تحت لوابه، فهو وال علٌهم، وإن كان شاه

حٌن ذكر الشهداء لال:  فتموى هذا الوجه من جهة الخبر، ومن وجه آخر من العربٌة؛ وهو أن النبً 
والنفساء شهٌد، ٌجرها جنٌنها »، ولم ٌمل: شهٌدة، وفً رواٌة أخرى لال: (ٔ)«والمرأة تموت بجمع شهٌد»

وفعٌل إذا كان صفة لمإنث كان بؽٌر هاء إذا كان بمعنى مفعول، نحو ، ولم ٌمل: شهٌدة، (ٕ)«بسرره إلى الجنة
 امرأة لتٌل وجرٌح، وإن كان بمعنى فاعل، كان بالهاء، كمولهم: امرأة علٌمة ورحٌمة، ونحو ذلن.

فدل على أن الشهٌد مشهود له، ومشهود علٌه، وهذا استمراء من اللؽة صحٌح، واستنباط من الحدٌث   
 .(ٖ)بدٌع، فمؾ علٌه

وذكر أكثر من ذلن : »-بعد ذكره الخبلؾ فً ذلن -فمال  -رحمه هللا- (ٗ)ولد أشاد بهذا المول الزبٌدي  
 .(٘)«محرًرا مهذبًا: الشٌخ أبو الماسم السهٌلً فً الروض األنؾ بما ال مزٌد علٌه

-الفمهـاء  وتعّد لفظة "شهٌد" لفظة عامة ٌدخل تحتها جمٌع من أثبت له الشارع صفة الشـهادة، لكن  
 لهم اصطبلح خاص فً تسمٌة الشهٌد الذي ٌؤخذ أحكاًما تخصه عن سابر الموتى. -رحمهم هللا

ولد اختلفوا فً تحدٌد الشروط والضوابط التً تحدد مفهوم الشهٌد بالمعنى االصطبلحً، ولذا فإنهم لد اختلفت 
على وجه  -شاء هللا إن-تعرٌفاتهم حسب شرط كل مذهب، وسوؾ نعرض هنا لبعض هذه التعرٌفات 

 االختصار واإلجمال:
 أوال: التعرٌؾ االصطبلحً للشهٌد عند الحنفٌة:

اختلفت عبارات الحنفٌة فً تحدٌد مفهوم الشهٌد عندهم، ولعل أحسنها وأشملها: تعرٌؾ ابن   
مال،  هو كل مكلؾ، مسلم، طاهر، لتل ظلًما، بجارحة، ولم ٌجب بنفس المتل»، الذي عرفه بموله: (ٙ)عابدٌن

 .(9)«وكذا لو لتله باغ أو حربً أو لاطع طرٌك ولو تسببًا أو بؽٌر آلة جارحة»، (8)«(7)ولم ٌرتث
 ثانٌا: التعرٌؾ االصطبلحً للشهٌد عند المالكٌة:

شهٌد معترن فمط، ولو »، هو: (ٓٔ)جاء فً وصؾ الشهٌد الذي ال ٌؽسل وال ٌصلى علٌه لول خلٌل  
 .(ٔٔ)«أجنب على األحسن، إال إن رفع حًٌا، وإن أنفذت مماتله، إال المؽمور... اإلسبلم أو لم ٌماتل، وإن

 ثالثا: التعرٌؾ االصطبلحً للشهٌد عند الشافعٌة:

                                                           
 .ٖٙأخرجه مالن فً الموطؤ، كتاب الجنابز، باب النهً عن البكاء على المٌت، رلم  (ٔ)
 عند ذكر أنواع الشهادة. -إن شاء هللا-( سوؾ ٌؤتً تخرٌجه كامبلً ٕ)
 .9٘ٔ/ٖ( الروض األنؾ: ٖ)
، نحوي، محدث، أصولً، مإرخ، ٘ٗٔٔ( هو: دمحم بن دمحم بن دمحم بن عبد الرزاق الحسٌنً، الزبٌدي الحنفً، الملمب بمرتضى، ولد سنة ٗ)

نسابة، أصله من واسط فً العراق، ومولده فً بلجرام فً الشمال الؽربً من الهند، ومنشؤه فً زبٌد بالٌمن، رحل إلى الحجاز، وألام 
تمٌن فً شرح بمصر. من تصانٌفه: تاج العروس فً شرح الماموس، الروض المعطار فً نسب السادة آل جعفر الطٌار، إتحاؾ السادة الم

، ٗٔٔ-9ٔ/ٕهـ. انظر: تارٌخ عجابب اآلثار فً التراجم واألخبار، للجبرتً: ٕ٘ٓٔإحٌاء علوم الدٌن. توفً بالطاعون فً مصر سنة 
 .8ٕٕ/ٔٔومعجم المإلفٌن: 

 .ٕٙ٘/8( تاج العروس: ٘)
لفاته: حاشٌته المسماة "رد المحتار على الدر هـ، من أشهر مإ98ٔٔ( هو: دمحم أمٌن بن عمر بن عبد العزٌز الدمشمً الحنفً، ولد سنة ٙ)

 9/77. ومعجم المإلفٌن، لعمر كحالة: ٕٗ/ٙهـ. انظر: األعبلم: ٕٕ٘ٔالمختار"، فمٌه الدٌار الشامٌة، وإمام الحنفٌة فً عصره. توفً سنة 
بجراحته، وسٌؤتً تفصٌل ذلن فً ( المرتث هو من أصٌب فً المعركة أو ؼٌرها ولم ٌجهز علٌه فً مصرعه ثم مات بعد ذلن متؤثًرا 7)

 .٘ٙٔمبحث خاص. انظر ص
 .7ٕٗ/ٕ( حاشٌة ابن عابدٌن: 8)
 ( المصدر نفسه والصحٌفة نفسها.9)
هـ. انظر: الدٌباج: 7ٙ7( هو: خلٌل بن إسحاق بن موسى المصري المالكً، مإلؾ المختصر الذي هو عمدة المذهب. توفً سنة ٓٔ)

 .ٖٔٔ/ٖمعجم المإلفٌن: . وٖٕٕ. وشجرة النور الزكٌة، ص7ٖ٘/ٔ
 .7٘-ٙ٘( مختصر خلٌل، صٔٔ)
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 .(ٕ)«من مات بسبب لتال الكفار حال لٌام المتال»بؤنه:  -رحمه هللا- (ٔ)عرفه اإلمام النووي  
 رابعا: التعرٌؾ االصطبلحً للشهٌد عند الحنابلة:

 .(ٗ)«من لتل بؤٌدي الكفار فً معركتهم»الشهٌد بؤنه:  -رحمه هللا- (ٖ)عّرؾ ابن مفلح  
للشهٌد بالمعنى االصطبلحً لٌست بجامعة وال مانعة عدا الحنفٌة،  -رحمهم هللا-وتعارٌؾ الفمهاء   

 لكثرة الخبلؾ فً ضابط الشهٌد، واالختبلؾ فً أكثر صوره. -وهللا أعلم-ولعل ذلن 
 الفوابد:

وهو  -من فوابد اآلٌة: النهً عن المول بؤن الذٌن لتلوا فً سبٌل هللا أموات؛ وهو ٌشمل المول بالملب  -ٔ
 وهو النطك. -االعتماد، والمول باللسان 

ومنها: التنبٌه على اإلخبلص فً المتال؛ لموله تعالى: }فً سبٌل هللا{؛ ولد سبل النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن الرجل ٌماتل  -ٕ
من لاتل لتكون كلمة هللا هً العلٌا فهو : »-ملسو هيلع هللا ىلص-ة، وٌماتل حمٌة، وٌماتل رٌاًء أّي ذلن فً سبٌل هللا؟ فمال شجاع

؛ وهذه مسؤلة مهمة؛ ألن كثٌراً من الناس لد ٌمصد أن هذا جهاد، فٌخرج؛ ألنه جهاد ولتال (ٔ)«فً سبٌل هللا
 أي فً الطرٌك الموصل إلى هللا أبلػ. -ٌل هللا ألعداء هللا؛ لكن كونه ٌشعر بؤن هذا فً سب

ومن فوابد اآلٌة: إثبات حٌاة الشهداء؛ لكنها حٌاة برزخٌة ال تماثل حٌاة الدنٌا؛ بل هً أجّل، وأعظم، وال  -ٖ
 تعلم كٌفٌتها.

، وأعلى؛ وذلن؛ ألن الشهٌد عرض نفسه للموت ابتؽ -ٗ اء ومنها: أن ثواب هللا سبحانه وتعالى للعامل أجلُّ
ً بعد موته حٌاة برزخٌة أكمل من حٌاة الدنٌا؛ لموله تعالى: }عند ربهم  ثواب هللا؛ فؤثابه هللا، حٌث جعله حٌا

 [ .9ٌٙٔرزلون{ ]آل عمران: 
ومنها: إثبات الحٌاة البرزخٌة؛ لموله تعالى: }بل أحٌاء{؛ ولد ثبت عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه إذا دفن اإلنسان رد هللا  -٘

 .(ٕ)ٌه روحه، وجاءه ملكان ٌسؤالنه عن ربه، ودٌنه، ونبٌهعل
 ومنها: إثبات نعٌم المبر؛ لموله تعالى: }بل إحٌاء{. -ٙ
 ومنها: أن أحوال البرزخ، وعالم الؽٌب ؼٌر معلومة لنا، وال نشعر بها إال ما علمنا هللا ورسوله. -7

 المرآن
ٍء ِمَن اْلَخْوِف  ًْ ابِِرٌَن )}َولَنَْبلَُونهُكْم بَِش ِر الصه ({ َ٘٘ٔواْلُجوعِ َونَْمٍص ِمَن اْْلَْمَواِل َواْْلَْنفُِس َوالثهَمَراِت َوبَّشِ

 [٘٘ٔ]البمرة : 
 التفسٌر:

ولنختبرنكم بشًء ٌسٌر من الخوؾ، ومن الجوع، وبنمص من األموال بتعسر الحصول علٌها، أو ذهابها، 
وبنمص من ثمرات النخٌل واألعناب والحبوب، بملَّة ناتجها أو ومن األنفس: بالموت أو الشهادة فً سبٌل هللا، 

                                                           
هـ، من كبار علماء اإلسبلم، له المإلفات الجلٌلة ٖٔٙ( هو: اإلمام محً الدٌن أبو زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ النووي، الشافعً، ولد سنة ٔ)

هـ. انظر: 7ٙٙا. توفً سنة النافعة، منها: شرح صحٌح مسلم، وروضة الطالبٌن، والمجموع شرح المهذب، ورٌاض الصالحٌن، وؼٌره
 . والمنهل العذب الروي فً ترجمة لطب األولٌاء النووي، للسخاوي.89طبمات الشافعٌة، البن هداٌة هللا، ص

 .9ٔٔ/ٕ( روضة الطالبٌن: ٕ)
إلٌه رباسة عصره. من هـ، انتهى 8ٔ٘( هو: برهان الدٌن أبو إسحاق، إبراهٌم بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن مفلح الحنبلً، ولد سنة ٖ)

 .ٓٙ/ٔهـ. انظر: السحب الوابلة على ضرابح الحنابلة: 88ٗمإلفاته: "المبدع فً شرح الممنع"، وهو عمدة فً المذهب. توفً سنة 
 .ٖٕٗ/ٕ( المبدع شرح الممنع، البن مفلح: ٗ)

، وأخرجه ٕٖٙٔأجره، حدٌث رلم : من لاتل للمؽنم هل ٌنمص من ٓٔ، كتاب فرض الخمس، باب ٕٕ٘ – ٕٔ٘أخرجه البخاري ص (ٔ)
 ، واللفظ لمسلم.9ٓٗٔ[ ٓ٘ٔ] 9ٕٓٗ: من لاتل لتكون كلمة هللا هً العلٌا، حدٌث رلم ٕٗ، كتاب اإلمارة، باب 8ٔٓٔمسلم ص

: المسؤلة فً المبر وعذاب ٖٕ، كتاب السنة، باب 7ٕ٘ٔ، وأبو داود ص88ٔ٘ٔ، حدٌث رلم 9ٕٙ – 9ٕ٘/ٗراجع مسند اإلمام أحمد  (ٕ)
، ولال ٕٖٓٔ: ومن سورة إبراهٌم، حدٌث رلم ٗٔ، كتاب تفسٌر المرآن، باب 9ٙ8ٔ، والترمذي مختصراً ص7ٖ٘ٗر، حدٌث رلم المب

 ، "صحٌح". أهـ. وأصله فً البخاري ومسلم.ٙٙٔ – ٘ٙٔ/ٖاأللبانً فً صحٌح أبً داود 
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ر  هم من حسن العالبة فً الدنٌا  -أٌها النبً-فسادها. وبّشِ الصابرٌن على هذا وأمثاله بما ٌفرحهم وٌَُسرُّ
 واآلخرة.

علٌهم سنٌن كسنً أن ٌجعلها  -ملسو هيلع هللا ىلص-لما تمدم من دعاء النبً  فً سبب نزول اآلٌة: لال الماوردي:"  
َن اْلَخْوِؾ َوالُجوعِ{،  (ٔ)ٌوسؾَ  ٍء ِمّ ًْ ً لدعاء نبٌه:}َولَنَْبلَُونَُّكم بَِش حٌن لحطوا سبع سنٌن ، فمال هللا تعالى مجٌبا

 .(ٕ)الخوؾ ٌعنً الفزع فً المتال، والجوع ٌعنً المجاعة بالجدب "
بذلن إعبلماً أنه أجاب دعوة نبٌه صلى  وعبّر عنه أبو حٌان بموله:" ولٌل : هإالء أهل مكة ، خاطبهم  

 .(ٖ)هللا علٌه وسلّم فٌهم ، ولٌبموا ٌتولعون المصٌبة ، فتضاعؾ علٌهم المصٌبات"
 .(ٗ)،" أي ولنختبرنكم[ ٘٘ٔ}َولَنَْبلَُونَُّكْم{]البمرة :  لوله تعالى:  
 .(٘)لال الثعلبً:أي:" ولنختبرنكم ٌا أمة دمحم" 
 .(ٙ)تحننكم"لال ابن عطٌة:"معناه: لنم  
 .(7)لال المراؼً:" أي وّللّا لنمتحننكم"  
لال أبو السعود:أي:" لنصٌبنكم إصابة من ٌختبر أحوالكم، أتصبرون على الببلء وتستسلمون  

 .(8)للمضاء"
لال المرطبً: أي: "لنمتحننكم لنعلم المجاهد والصابر علم معاٌنة حتى ٌمع علٌه الجزاء، والببلء ٌكون   

 .(9)سٌبا. وأصله المحنة"حسنا وٌكون 
لال ابن كثٌر:"إذ "أخبر تعالى أنه ٌبتلً عباده المإمنٌن، أي : ٌختبرهم وٌمتحنهم ، كما لال تعالى :   

ابِِرٌَن َونَْبلَُو أَْخبَاَرُكْم{]دمحم: [ فتارة بالسراء ، وتارة ٖٔ}َولَنَْبلَُونَُّكْم َحتَّى نَْعلََم اْلُمَجاِهِدٌَن ِمْنُكْم َوالصَّ
 .(ٓٔ)بالضراء"

أخبر هللا المإمنٌن أن الدنٌا داُر ببلء ، وأنه مبتلٌهم فٌها ، وأمَرهم بالصبر وبَّشرهم  لال ابن عباس:"  
فمال : }وبشر الصابرٌن{، ثم أخبرهم أنه فعل هكذا بؤنبٌابه وَصفوته ، لتطٌب أنفسهم فمال :} َمسَّتُْهُم اْلبَؤَْساُء 

اُء َوُزْلِزلُوا{" رَّ  .(ٔٔ)َوالضَّ
 :(ٕٔ)[، على لولٌن٘٘ٔ}َولَنَْبلَُونَُّكْم{]البمرة : واختلؾ النحوٌون فً فتح )الواو( فً لوله تعالى: 

 .(ٖٔ)أحدهما:. أنها مفتوحة اللتماء الساكنٌن. لاله سٌبوٌه
 الثانً: ولال آخرون: أنها مبنٌه علً الفتح .

من لول سٌبوٌه، وكبل المولٌن  لال الزجاج:"فالذٌن لالوا إنها مبنٌة على الفتح ؼٌر خارجٌن 

                                                           
ه البخاري فً "صحٌحه" كتاب "األذان" باب ٌهوي (  لفظ الحدٌث:" "اشدد وطؤتن على مضر واجعلها علٌهم سنٌن كسنٌن ٌوسؾ". روأ)

" بهذا اللفظ وبدون "علٌهم فً كتاب االستسماء" باب دعاء النً ملسو هيلع هللا ىلص" اجعلها علٌهم سنٌن كسنً ٌوسؾ 9ٕٓ/ ٕبالتكبٌر حٌن ٌسجد "الفتح" "
 ".ٕٕٙ/ 8" وكتاب "التفسٌر" باب "لٌس لن من األمر شًء". "الفتح" "9ٕٗ/ ٕ"الفتح" "

 .ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٔ، وانظر: العجاب: 9ٕٓ/ٔ( النكت والعٌون: ٕ)
 .ٙٓٗ/ٔ، وانظر: العجاب: 9ٖٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٖ)
 .9ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٕٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .7ٕٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .ٕٗ/ٕ( تفسٌر المراؼً:7)
 .8ٓٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 8)
 .7ٖٔ/ٕ ( انظر: تفسٌر المرطبً:9)
 .7ٙٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .9ٕٔ/ٖ(:صٕٖٕ٘( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .ٖٕٓ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج:ٕٔ)
 .ٖٕٓ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج:ٖٔ)
 .ٖٕٓ/ٔ( معانً المرآن: ٗٔ)
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ٍء{]البمرة:   ًْ  .(ٔ)[، " بشًٍء ٌسٌر من ألوان الببلء"ٓ٘ٔلوله تعالى:}بَِش
ٍء للٌل ًْ من كل واحد من هذه الببلٌا، و)شًء(هنا للتملٌل؛ وٌحتمل أن ٌكون  (ٕ)لال الزمخشري: أي: "بَِش

 للتكثٌر.
ولاهم عنه أكثر بالنسبة إلى ما أصابهم بؤلؾ مرة وكذا ما  لال أبو السعود:" أي بملٌل من ذلن فإن ما 

ٌصٌب به معاندٌهم وإنما أخبر به لبل الولوع لٌوطنوا علٌه نفوسهم وٌزداد ٌمٌنهم عند مشاهدتهم له حسبما 
 .(ٖ)أخبر به ولٌعلموا أنه شًء ٌسٌر له عالبة حمٌدة"

 .(ٗ)ى باألول إٌجازا ولذلن وحد"لال ابن عطٌة:" فالمراد بشًء من هذا وشًء من هذا فاكتف 
 .(٘)ولرأ الضحان: }بؤشٌاء{، على الجمع، والمعنى لرٌب بعضه من بعض 
ٍء{ على الوحدان، ولم ٌمل بؤشٌاء على الجمع لوجهٌن   ًْ  :(ٙ)وإنما لال }بَِش

 األول: لببل ٌوهم بؤشٌاء من كل واحد، فٌدل على ضروب الخوؾ والتمدٌر بشًء من كذا وشًء من كذا.
 الثانً: معناه بشًء للٌل من هذه األشٌاء.

ولال اإلمام الطبري: "وإنما لال تعالى ذكره : " بشًء من الخوؾ " ولم ٌمل بؤشٌاء ، الختبلؾ أنواع   
وكانت " ِمن " تَدّل على أّن كل نوع منها ُمضمر "  -ما أعلم عباَده أنه ُممتحنهم به. فلما كان ذلن مختلفًا 

 -ذلن : ولنبلونكم بشًء من الخوؾ ، وبشًء من الجوع ، وبشًء من نمص األموال  شًء " ، فإّن معنى
اكتفى بداللة ذكر " الشًء " فً أوله ، من إعادته مع كل نوع منها، ففعل تعالى ذكره كل ذلن بهم ، 

 .(7)وامتحنهم بضروب المَحن"
 .(8)"[، أي: "وشًء من الخوؾ٘٘ٔلوله تعالى:}ِمَن اْلَخْوِؾ{]البمرة: 
 .(9)لال ابن عطٌة:" ٌعنً من األعداء فً الحروب"  
 .(ٓٔ)لال الطبري: ٌعنً: من الخوؾ من العدو"  
لال ابن عثٌمٌن:معناه: "الذُّْعر؛ وهو شامل للخوؾ العام، والخوؾ الخاص؛ الخوؾ العام: كؤن تكون  

 .(ٔٔ)وٌروعه" الببلد مهددة بعدو؛ والخوؾ الخاص: كؤن ٌكون اإلنسان ٌبتلى بنفسه بمن ٌخٌفه
 .(ٕٔ)}الخوؾ{: ٌعنً: خوؾ العدو" لال ابن عباس:" 
 .(ٖٔ)لال الشافعً: "خوؾ العدو" 
 .(ٗٔ)خوؾ هللا والعدو" لال النسفً:" 
 .(٘ٔ)"وشًء من الجوع"" [، أي:٘٘ٔلوله تعالى:}َواْلُجوعِ{]البمرة: 

                                                           
 .9ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .7ٕٓ/ٔ( انظر: تفسٌر الكشاؾ: ٕ)
 .8ٓٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٖ)
 .8ٕٕ/ٔحرر الوجٌز: ( المٗ)
 .8ٕٕ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٘)
 .7ٖٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
 .ٕٕٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: 7)
 .ٖٕٓ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: 8)
 .7ٕٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: 9)
 .ٕٕٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .79/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
 .7ٖٔ/ٕالمرطبً: ، وتفسٌر ٕٕ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
 .7ٖٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٗٔٔ/ٔ، وتفسٌر البٌضاوي: ٕٕ/ٕ،  وتفسٌر الثعلبً:ٕٕٗ/ ٔ(انظر: تفسٌر الشافعً:ٖٔ)
 .7ٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً:ٗٔ)
 .ٖٕٓ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: ٘ٔ)
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، وتتعذر المطالب وهو المحط، ٌمول: وبَسنه تُصٌبكم ٌنالكم فٌها مجاعة وشدة لال الطبري:"  
 .(ٔ)"علٌكم

 [، وجهان:٘٘ٔوفً لوله تعالى: :}َواْلُجوعِ{]البمرة: 
 .(ٕ)وهذا فً لول ابن عباس ٌعنً المجاعة والمحط.أحدهما: أن المراد: الجوع بسبب 

 .(ٖ) والثانً:أنه الجوع فً شهر رمضان. لاله الشافعً 
الجدب والسنة، وأما الحاجة إلى األكل فإنما اسمها الؽرث، ولد استعمل فٌه  لال ابن عطٌة:أي:" 

 .(ٗ)المحدثون الجوع اتساعا"
 .(٘)لال النسفً:أي:" أي المحط أو صوم شهر رمضان" 
بع»"هو خلو البطن من الطعام مع شدة اشتهابه؛ وهو ضد  و}اْلُجوعِ{:  ؛ وله أسباب؛ السبب «الّشِ

السبب الثانً: للة المال الذي ٌحصل به الطعام؛ والسبب الثالث: أن ٌصاب اإلنسان األول: للة الطعام؛ و 
بمرض ٌمنعه من الطعام إما لملة الشهٌة؛ وإما للعجز عن استساؼه لسَدٍد فً الحلك، أو لروح فً المعدة، أو 

ا؛ أما من لم ؼٌر ذلن؛ والجوع ال ٌدرن أثره إال من جربه؛ بل كل المصابب ال ٌدرن أثرها إال من جربه
 .(ٙ)ٌجرب فإنه ال ٌشعر بآثار المصابب؛ ولهذا لٌل: وبضدها تتبٌن األشٌاء"

 .(7)و"وذهاب بعض األموال"[، أي:٘٘ٔلوله تعالى:}َونَْمٍص ِمَن األَْمَواِل{]البمرة: 
 .(8)لال الزجاج: أي"وشًء من تمص األموال" 
 .(9)لال ابن عطٌة:أي:" بالجوابح والمصابب" 
  .(ٓٔ)الزكاة والصدلات" السعود: أي:بـ"لال أبو  
 .(ٔٔ)لال ابن كثٌر:"أي "ذهاب بعضها" 
 .(ٕٔ)ٌعنً الخسران والنمصان فً المال، وهبلن المواشً" لال الثعلبً:" 
لال النسفً:" بموت المواشً أو الزكاة ، وهو عطؾ على شًء ، أو على الخوؾ أي وشًء من  

 .(ٖٔ)نمص األموال"
عن رجاء بن حٌوة: "}ونمص من الثمرات{، لال: حتى ال تحمل النخلة إال ثمرة أخرج ابن أبً حاتم  

 .(ٗٔ)واحدة"
 وفً سبب نمص األموال ألوال: 

 .(٘ٔ)أحدها: أن ذلن بسبب االشتؽال بمتال الكفار
                                                           

 .ٕٕٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .7ٖٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٕٕ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .7ٖٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٗٔٔ/ٔ، وتفسٌر البٌضاوي: ٕٕ/ٕ،  وتفسٌر الثعلبً:ٕٕٗ/ ٔ(انظر: تفسٌر الشافعً:ٖ)
 .7ٕٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .7ٖ/!ٔ( تفسٌر النسفً:٘)
 .78ٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .9ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:7)
 .ٖٕٓ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: 8)
 .7ٕٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: 9)
 .8ٓٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٓٔ)
 .7ٙٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
 .ٕٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
 .8ٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً:ٖٔ)
 .ٕٗٙ/ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗٔ)
ل ( وذلن بؤن ٌنفك اإلنسان ماله فً االستعداد للجهاد ولد ٌمتل، فهنان ٌحصل النمص فً المال والنفس. فهنان ٌحصل النمص فً الما٘ٔ)

( ولد ٌحصل الجوع فً سفر الجهاد عند فناء الزاد لال هللا تعالى: }ذالن ٔٗوالنفس ولال هللا تعالى: }وجاهدوا بؤموالكم وأنفسكم{ )التوبة: 
 (.7ٖٔ/ٗ(.)مفاتٌح الؽٌب: ٕٓٔبؤنهم ال ٌصٌبهم ظمؤ وال نصب وال مخمصة فى سبٌل هللا{ )التوبة: 
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 الثانً:ولٌل: بالجوابح المتلفة.
 .(ٔ)الثالث: بالزكاة المفروضة. لاله الشافعً

 .(ٕ)كل ما ٌتموله اإلنسان من نمود، ومتاع، وحٌوان" و}األموال{: "جمع )مال(؛ وهو 
 .(ٖ)" وموت بعض األحباب"[، أي:٘٘ٔلوله تعالى:}َواألَْنفُِس{]البمرة: 
 .(ٗ)لال ابن عطٌة:اي:" بالموت والمتل" 
 .(٘)األمراض" لال أبو السعود: أي بـ" 
 .(ٙ)لال الطبري:أي: "موُت ذرارٌكم وأوالدكم" 
 .(7)بالمتل والموت، أو بالمرض والشٌب"لال النسفً:أي:"  
 وفً نمص األنفس، ثبلثة ألوال: 

 .(8)أحدهما: ٌعنً: بالمتل والموت فً الجهاد. لاله ابن عباس
 .(9)الثانً:ٌعنً باألمراض. لاله الشافعً

 . (ٓٔ)الثالث: ولٌل: الشٌب
و}األنفس{: "جمع )نفس(؛ والمراد: األرواح، كاألمراض الفتاكة التً تهلن بها أمم، مثل الطاعون،   

 .(ٔٔ)وؼٌره"
 .(ٕٔ)" وضٌاع بعض الزروع والثمار"[، أي:٘٘ٔلوله تعالى:}َوالثََّمَراِت{]البمرة: 
 .(ٖٔ)لال ابن عباس: "المراد: للة النبات وانمطاع البركات" 
 .(ٗٔ)ب تحُدث، فتنمص لها ثماركم "لال الطبري: " وُجدو  
 . (٘ٔ)لال ابن عطٌة:أي:" بالعاهات ونزع البركة" 
 .(ٙٔ)لال الثعلبً:" ٌعنً ]الحوابج[ ، وأن ال تخرج الثمرة كما كانت تخرج" 
لال ابن كثٌر: فـ"ال تُِؽّل الحدابك والمزارع كعادتها، كما لال بعض السلؾ : فكانت بعض النخٌل ال  

واحدة. وكل هذا وأمثاله مما ٌختبر هللا به عباده ، فمن صبر أثابه هللا  ومن لنط أحل هللا به تثمر ؼٌر 
 .(7ٔ)عمابه"

 .(8ٔ)لال النسفً:أي:" ثمرات الحرث أو موت األوالد ألن الولد ثمرة الفإاد" 

                                                           
 .7ٖٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٗٔٔ/ٔ، وتفسٌر البٌضاوي: ٕٕ/ٕوتفسٌر الثعلبً:،  ٕٕٗ/ ٔ(انظر: تفسٌر الشافعً:ٔ)
 .79ٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .9ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .8ٕٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .8ٓٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٘)
 .ٕٕٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .8ٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً:7)
 .7ٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً:8)
 .7ٖٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٗٔٔ/ٔ، وتفسٌر البٌضاوي: ٕٕ/ٕ،  وتفسٌر الثعلبً:ٕٕٗ/ ٔ(انظر: تفسٌر الشافعً:9)
 .ٕٕ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .79ٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .9ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕٔ)
 .7ٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
 .ٕٕٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .8ٕٕ/ٔ ( المحرر الوجٌز:٘ٔ)
 .ٕٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٙٔ)
 .7ٙٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 7ٔ)
 .8ٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً:8ٔ)
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و}الثمرات{: "جمع )ثمرة(؛ وهً "ما ٌنتج من أشجار النخٌل، واألعناب، وؼٌرهما، بؤن تؤتً  
 .(ٔ)وارث تنمص بها هذه الثمار، أو تتلؾ"ك
 وفً نمص } َوالثََّمَراِت{، لوالن: 

 أحدهما: أنها نمص من ثمار األشجار.
أي بؤن ال نؽّل الحدابك كعادتها، للؽٌبة عنها فً سبٌل هللا، وفمد من ٌتعاهدها، وخصت  لال الماسمً:" 

بالذكر ألنها أعظم أموال األنصار الذٌن هم أخص الناس بهذا الذكر، ال سٌما فً ولت نزول هذه اآلٌات. وهو 
 .(ٕ)أول زمان الهجرة"

 .(ٗ)الرجل ثمرة للبه، وولد (ٖ)الثانً: أن"المراد موت األوالد". لاله الشافعً
 ، وهللا أعلم.(٘)والمول الثانً ضعٌؾ، ألنه صرؾ عن ظاهر اللفظ، ولد اعترض علٌه ابن كثٌر 
ابِِرٌَن{]البمرة:  ِر الصَّ أي: وبشر الصابرٌن على المصابب والببلٌا بجنات  [، "٘٘ٔلوله تعالى: }َوبَّشِ

 .(ٙ)النعٌم"
 .(7)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: بشرهم بالجنة" 
 .(8)ٌا دمحم ، بّشر الصابرٌن على امتحانً بما أمتحنهم به" لال الطبري:أي" 
 .(9)لال الثعلبً:أي الصابرٌن"على الببلٌا والرزاٌا" 
 .(ٓٔ)لال المرطبً:أي "بالثواب على الصبر، والصبر أصله الحبس ، وثوابه ؼٌر ممدر" 
 .(ٔٔ)بالصبلة علٌهم من ربهم والرحمة وبؤنهم المهتدون" لال الزجاج: أي:" 
 .(ٕٔ)لرسول ّللاَّ صلى ّللاَّ علٌه وسلم، أو لكل من ٌتؤتى منه البشارة"لال الزمخشري:" والخطاب  

                                                           
 .79ٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .ٕٗٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
. ٕٕٗ/ ٔالشافعً:. ولم أجد هذا التفسٌر فً تفسٌر 7ٖٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٗٔٔ/ٔ، وتفسٌر البٌضاوي: ٕٕ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖ)

 وإنما لال:" }والثمرات{ : الصدلات".
ًُّ َجاِلٌس َعلَى َشِفٌِر اْلمَْبِر فَلَمَّ ٗ) ُرَن ٌَا ( روي َعْن أَبًِ ِسنَاٍن لَاَل َدفَْنُت اْبنًِ ِسنَانًا َوأَبُو َطْلَحةَ اْلَخْوالنِ ا أََرْدُت اْلُخُروَج أََخذَ بٌَِِدي فَمَاَل أاَل أُبَّشِ

ْحَمِن ْبِن َعْرَزٍب َعْن أَبًِ ُموَسى األَْشعَِرّيِ أَنَّ رَ أَبَا ِسنَ اُن ْبُن َعْبِد الرَّ ٌِْه َوَسلََّم لَاَل "اٍن لُْلُت بَلَى فَمَاَل َحدَّثَنًِ الضَّحَّ ُ َعلَ ِ َصلَّى ّللاَّ إِذَا  سُوَل ّللاَّ
ُ ِلَمبلبَِكتِِه لَبَْضتُْم َولَدَ  ولُوَن َحِمَدَن َعْبِدي فٌََمُولُوَن نَعَْم فٌََمُوُل لَبَْضتُْم ثََمَرةَ فَُإاِدِه فٌََمُولُوَن نَعَْم فٌََمُوُل َماذَا لَاَل َعْبِدي فٌََمُ  َماَت َولَُد اْلعَْبِد لَاَل ّللاَّ

ٌَْت اْلَحْمدِ  وهُ بَ ٌْتًا فًِ اْلَجنَِّة َوَسمُّ ُ : " اْبنُوا ِلعَْبِدي بَ (، حسنه األلبانً فً السلسة الصحٌحة )  9ٕٗلترمذي ) رواه ا " َواْستَْرَجَع فٌََمُوُل ّللاَّ
ٔٗٓ8 .) 

. لال ابن كثٌر: " ولد حكى بعُض المفسرٌن أن المراد من الخوؾ هاهنا : خوؾ هللا، وبالجوع : صٌام 7ٙٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 هذا نظر". رمضان ، ونمص األموال : الزكاة ، واألنفس : األمراض ، والثمرات : األوالد، وفً

هم ولٌل: "ألن هذا االبتبلء موعود به فً المستمبل ، مذكور لبل ولوعه توطنا علٌه عند الولوع ، ولعله ما من بلٌة ذكرها إال ولد تمدمت ل
ا الشرع لبل نزول اآلٌة ، إذ الخوؾ من ّللاَّ تعالى لم ٌزل مشحونا فً للوب المإمنٌن ، وٌبعد أن ٌعبر عن الصدلة بالنمص ولد عبر عنه

(: باب استحباب العفو والتواضع، ٕٔٓٓ/ ٗصحٌح مسلم ) ] بالزكاة التً هً النمو ضد النمص وورد، " ما نمصت صدلة من مال".
[، وٌمكن أن ٌمال هً نمص حساً وإنما سمٌت زكاة باعتبار ما ٌإول إلٌه حال المٌام بها من النمو فالعوض المرجو من كرم ّللاَّ  (88ٕ٘)

رها ّللاَّ تعالى فً سٌاق االبتبلء الموعود بها عبر عنها بالزكاة تسهٌبل الخراجها على المكلؾ ألنه إذا استشعر العوض من ّللاَّ خلؾ فلما ذك
 [.7ٕٓ/ٔتعالى ونمو ماله بذلن ، هان علٌه بذلها وسمحت نفسه لذلن.وهللا أعلم".]حاشٌة الكشاؾ: 

 .9ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .ٕٗٙ/ٔ(:ًٕٓٗٔم)( أخرجه ابن أبً حات7)
 .ٕٕٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: 8)
 .ٖٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:9)
 .7ٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 . ٖٕٔ/ٔ( معانً المرآن: ٔٔ)
 
 .7ٕٓ/ٔ( الكشاؾ: ٕٔ)
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لال أبو حٌان:" خطاب للنبً صلى هللا علٌه وسلّم ، أو لكل من تتؤتى منه البشارة ، أي على الجهاد  
الطاعة بالجزاء ، أو على المصابب بالثواب ، ألوال : واألحسن عدم التمٌٌد ، أي كل من بالنصر ، أو على 

 .(ٔ)صبر صبراً محموداً شرعاً ، فهو مندرج فً الصابرٌن"
 .(ٕ)وأصل )التبشٌر(: "إخبار الرجل الرجَل الخبَر ، ٌَسّره أو ٌسوءه ، لم ٌسبمه به إلى ؼٌره"  
ْلَخْوِؾ َواْلُجوعِ َونَْمٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنفُِس َوالثََّمَراِت( والجملة ونرى بؤن هذه المصابب الخمس ) ا 

ِ لنبلونكم؛ والفعل هنا مع نون التوكٌد مبنً  هنا مإكدة بثبلثة مإكدات: )المسم، والبلم، والنون(؛ والتمدٌر: وّللاَّ
 على الفتح؛ و )نبلو( بمعنى نختبر.

 الفوابد:
ابتبلء العباد بما ذكر هللا من الخوؾ، والجوع، ونمص األموال، واألنفس، والثمرات، وهو من فوابد اآلٌة:  -ٔ

 لمن ولع به ظاهر؛ ولؽٌرهم ٌكون االبتبلء باالعتبار، والخوؾ أن ٌمع بهم مثل ما ولع بالذٌن ابتلوا.
من رضً : »ومنها: أن الناس ٌنمسمون عند المصابب إلى لسمٌن: صابر، وساخط؛ ولد جاء فً الحدٌث -ٕ

؛ فالصبر على المصابب واجب؛ ولد ذكر العلماء أن لئلنسان عند (ٕ)«فله الرضا؛ ومن سخط فله السخط
 المصٌبة أربعة ممامات:

 وهو واجب. -الممام األول: الصبر 
وهو سنة على المول الراجح؛ والفرق بٌنه، والصبر، أن الصابر ٌتجرع مرارة الصبر،  -الممام الثانً: الرضا 

ك علٌه ما ولع؛ ولكنه ٌحبس نفسه عن السخط؛ وأما الراضً: فإن المصٌبة باردة على للبه لم ٌتجرع وٌش
 مرارة الصبر علٌه؛ فهو أكمل حاالً من الصابر.

 الممام الثالث: الشكر: بؤن ٌشكر هللا على المصٌبة.
 فإن لٌل: كٌؾ ٌشكره على المصٌبة؟

 فالجواب: أن ذلن من وجوه:
إلى ما هو أعظم منها؛ فٌنسب مصٌبة الدنٌا إلى مصٌبة الدٌن؛ فتكون أهون؛ فٌشكر هللا أن لم منها: أن ٌنسبها 

 ٌجعل المصٌبة فً األشد.
ومنها: احتساب األجر على المصٌبة بؤنه كلما عظم المصاب كثر الثواب؛ ولهذا ذكروا عن بعض العابدات 

فً ذلن، فمالت: إن حبلوة أجرها أنستنً مرارة أنها أصٌبت بمصٌبة، ولم ٌظهر علٌها أثر الجزع؛ فمٌل لها 
 صبرها.

لٌس منا من ضرب الخدود، »بل من كبابر الذنوب؛ فمد لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص:  -وهو محرم  -الممام الرابع: السخط 
 .(ٔ)«وشك الجٌوب، ودعا بدعوى الجاهلٌة

 ومن فوابد اآلٌة: البشرى للصابرٌن. -ٖ
 المرآن

ٌِْه َراِجعُوَن )}الهِذٌَن  ِ َوإِنها إِلَ  [ٙ٘ٔ({ ]البمرة : ٙ٘ٔإَِذا أََصابَتُْهْم ُمِصٌبَةٌ لَالُوا إِنها ّلِِله
 التفسٌر:

                                                           
 .ٔ٘ٗ-ٓ٘ٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٔ)
 .ٕٕٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕ)

، 7ٔ9ٕ، وأخرجه ابن ماجة ص9ٖٕٙ: ما جاء فً الصبر على الببلء، حدٌث رلم ٙ٘، كتاب الزهد، باب 89ٕٔأخرجه الترمذي ص (ٕ)
، وفً الحدٌث سعد بن سنان مختلؾ فٌه، لال األلبانً فً السلسلة الصحٌحة: ٖٔٓٗ: الصبر على الببلء، حدٌث رلم ٖٕكتاب الفتن، باب 

 .ٙٗٔ، حدٌث رلم 99ٕ/ٔ"سنده حسن" 
، كتاب 9٘ٙ؛ وأخرجه مسلم ص97ٕٔ: لٌس منا من ضرب الخدود، حدٌث رلم 8ٖ، كتاب الجنابز، باب ٔٓٔأخرجه البخاري ص (ٔ)

 .ٖٓٔ[ ٘ٙٔ] 8ٕ٘: تحرٌم ضرب الخدود وشك الجٌوب...، حدٌث رلم ٗٗاإلٌما، باب 
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من صفة هإالء الصابرٌن أنهم إذا أصابهم شًء ٌكرهونه لالوا: إنَّا عبٌد مملوكون هلل، مدبَّرون بؤمره 
 موت، ثم بالبعث للحساب والجزاء.وتصرٌفه، ٌفعل بنا ما ٌشاء، وإنا إلٌه راجعون بال

 .(ٔ)أي نزل بهم كرب أو ببلء أو مكروه"[، "ٙ٘ٔلوله تعالى: }الَِّذٌَن إَِذا أََصابَتُْهْم ُمِصٌبَةٌ{]البمرة: 
 .(ٕ)لال مماتل:" ٌعنً فٌما ذكر من هذه اآلٌة" 
 لال اآللوسً:" إشارة إلى أن األجر لمن صبر ولت إصابتها، كما 

 .(ٗ)"(ٖ)«الصبر عند أول صدمةإنما »فً الخبر 
 .(٘)لال البٌضاوي:" الخطاب للرسول صلّى هللا علٌه وسلّم، أو لمن تتؤتى منه البشارة" 

لال الراؼب:" المصٌبة: من: أصاب السهم، إذا بلػ على صواب ، وهً فً األصل صفة ، ولٌس  
لمضاء لٌس ٌعنً شٌباً وإنما ٌرٌد تصور ٌرٌد بالمول اللفظ فمط ، فإن التلفظ بذلن مع الجزع المبٌح والسخط ل

ما خلك اإلنسان ألجله ، والمصد له واالستهانة بما ٌعرض فً طرٌك الوصول ، فؤمر تعالى ببشارة من 
 .(ٙ)اكتسب العلوم الحمٌمٌة وتصورها ، وتصور بها الممصد ووطن نفسه علٌه"

أصابه إصابة ومصابة ومصابا.  لال المرطبً:"و)المصٌبة(: كل ما ٌإذي المإمن وٌصٌبه ، ٌمال : 
والمصٌبة واحدة المصابب. والمصوبة "بضم الصاد" مثل المصٌبة. وأجمعت العرب على همز المصابب ، 
وأصله الواو ، كؤنهم شبهوا األصلً بالزابد ، وٌجمع على مصاوب ، وهو األصل. والمصاب اإلصابة ، لال 

 :  (7)الشاعر
ٌُْم إن ُمَصابَكم َرُجبل    أَْهَدى الّسبلَم تحٌَّةً ُظْلُم        أَُظلَ

، والمصٌبة : النكبة ٌنكبها اإلنسان وإن (8)وصاب السهم المرطاس ٌصٌب صٌبا، لؽة فً أصابه 
 .(9)صؽرت ، وتستعمل فً الشر"

و)المصٌبة( : كل ما أذى المإمن فً نفس أو مال أو أهل ، صؽرت أو كبرت ، حتى  لال أبو حٌان:" 
لمن ٌحتاجه ٌسمى : مصٌبة. وروي ذلن عن النبً صلى هللا علٌه وسلّم ، أنه استرجع عند انطفاء المصباح 
 .(ٔٔ)("ٓٔ)انطفاء مصباحه

وفً الصحٌح عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه، سمع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول :" ما ٌصٌب المإمن من  
، (ٕٔ)الشوكة ٌشاكها إال كفر هللا بها خطاٌاه"نصب وال وصب، وال هٍم، وال حزن، وال أذًى، وال ؼم، حتى 

 .(ٖٔ)والنصب التعب، والوصب: المرض، ولٌل هو المرض البلزم

                                                           
 .9ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٕ)
 .8ٖٙ/ٕ(/ص9ٕٙ( صحٌح مسلم)ٖ)
 .ٕٔٗ/ٔ( روح المعانً: ٗ)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 .ٖٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٙ)
، لؤلعرجً، وهو فً 97ٙ، ونسبه ابن هشام فً المؽنً:ٗ٘ٗ/ٔ، والخزانة:9ٕٕ/9( البٌت للحارث بن خالد المخومً كما فً األؼانً: 7)

، بدون نسبة، وجا عند بعظهم" أظلٌم، وعند بعضهم: أظلوم، ٔٙٔ/ٔمالً ابن الشجري:، وأٙٔٔ/ٔ، وتفسٌر الطبري: ٕٕٗمجالس ثعلب:
 بدل أسلٌم، وانظر: اللسان:)صوب(.

 ( انظر: الصحاح:)صوب(.8)
 .7٘ٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 9)
 (.78ٕٗالطبرانً فً الكبٌر رلم ) :(أخرجهٓٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٔ( البحر المحٌط:ٔٔ)
(، وأخرجه مسلم فً كتاب البر واصلة ٔٗٙ٘برلم9ٖٕ/ٔٔباب:ما جاء فً كفارة المرض )الفتح (خرجه البخاري فً كتاب المرضى ٕٔ)

 (.7ٕٕ٘برلم 99ٓٔ/ٗواآلداب: باب ثواب المإمن فٌما ٌصٌبه من مرض أو حزن أو نحو ذلن، حتى الشوكة ٌشاكها)
 (.ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٔٔ(فتح الباري)ٖٔ)
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لٌل :   وإن لٌل : ولم للت إن األمر بالصبر ٌمتضً العلم ، وما الصبر من العلم ؟  
أن لٌس ٌرؾ  "الصبر على الحمٌمة إنما ٌكون لمن عرؾ فضٌلة مطلوبة ، ولهذا لال الخضر لموسى لما علم

ًَ َصْبًرا ) ٌَْؾ تَْصبُِر َعلَى َما لَْم تُِحْط بِِه ُخْبًرا{ 7ٙممصده فً فعله لال : }لَاَل إِنََّن لَْن تَْستَِطٌَع َمِع ( َوَك
 .(ٔ)[، فدل أن حمٌمة تحمل الصبر ألبد له من معرفة الممصود به"8ٙ-7ٙ]الكهؾ : 

ِ{]البمرة: لوله تعالى:   .(ٕ)عبٌدا وملكا" [، أي: إنا هلل"ٙ٘ٔ}لَالُواْ إِنَّا ّلِلَّ
 .(ٖ)لال الصابونً:"أي استرجعوا وألروا بؤنهم عبٌد هللا ٌفعل بهم ما ٌشاء" 
 .(ٗ)لال ابن عثٌمٌن: أي لالوا: بملوبهم، وألسنتهم إنا ملن هلل ٌفعل بنا ما ٌشاء،" 
 .(٘)ونحن عبٌده ٌصنع بنا ما شاء، وفً ذلن صبلح لنا وخٌر"لال الزجاج:" أي نحن وأموالنا هلل  
 .(ٙ)لال أبو حٌان:" معناه اإللرار بالملن والعبودٌة هلل ، فهو المتصّرؾ فٌنا بما ٌرٌد من األمور" 
لال أهل العلم:"إن إسناد اإلصابة إلى المصٌبة ، ال إلى هللا تعالى ، لٌعم ما كان من هللا ، وما كان من  

ِ{ ، ألن فً اإللرار بالعبودٌة تفوٌضاً لؤلمور إلٌه ، وما ؼٌره.  فما كان من هللا فهو داخل تحت لوله : }إِنَّا ّلِِلَّ
 .(7)كان من ؼٌره فتكلٌفه أن ٌرجع إلى هللا فً اإلنصاؾ منه ، وال ٌتعدى"

 .(8)البالون ولد أمال نصٌر )النون( فً لوله }إنا هلل{، فؤمال لتٌبة }النون والبلم{ جمٌعا، فخمها 
ٌِْه َراِجعُوَن{]البمرة:   .(9)وإنا إلٌه صابرون فنرجو ثوابه" [، أي:"ٙ٘ٔلوله تعالى:} َوإِنَّآ إِلَ
 لال الزجاج:" أي نحن مصدلون بؤنا نبعث ونعطً الثواب على 

 .(ٓٔ)تصدٌمنا، والصبر على ما ابتبلنا به"
 .(ٔٔ)وإنا إلٌه راجعون{ فً اآلخرة"} لال الثعلبً:أي" 

أي : تسلَّوا بمولهم هذا عما أصابهم ، وعلموا أنَّهم ملن هلل ٌتصرؾ فً عبٌده بما  لال ابن كثٌر: " 
ة ٌوم المٌامة ، فؤحدث لهم ذلن اعترافهم بؤنهم عبٌده ، وأنهم إلٌه  ٌشاء ، وعلموا أنه ال ٌضٌع لدٌه مثْمال ذرَّ

 .(ٕٔ)راجعون فً الدار اآلخرة"
وتنبٌه على مصٌبة الموت التً هً أعظم المصابب ، وتذكٌر أن ما  لال أبو حٌان:" إلرار بالبعث 

 .(ٖٔ)أصاب اإلنسان دونها فهو لرٌب ٌنبؽً أن ٌصٌر له"
لال البٌضاوي:" ولٌس الصبر باالسترجاع باللسان، بل به وبالملب بؤن ٌتصور ما خلك ألجله، وأنه  

أضعاؾ ما استرده منه فٌهون على نفسه، راجع إلى ربه، وٌتذكر نعم هللا علٌه لٌرى أن ما أبمى علٌه 
 .(ٗٔ)وٌستسلم له"

                                                           
 .ٖٗ٘-ٖٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
 .9ٙٔ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: ٖٕ/ٕلثعلبً: ( تفسٌر إ)
 .9ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.79ٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ( معانً المرآن: ٘)
 .ٔ٘ٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٙ)
 .ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/ٔ( البحر المحٌط: 7)
 .ٖٕ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:8)
 .]بتصرؾ بسٌط[.79ٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:9)
 .ٖٕٔ/ٔمعانً المرآن: ( ٓٔ)
 .ٖٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .8ٙٗ-7ٙٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٖٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر الٌٌضاوي: ٗٔ)
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لال أبو السعود:" ولٌس الصبر هو االسترجاع باللسان بل بالملب بؤن ٌتصور ما خلك له وأنه راجع  
إلى ربه وٌتذكر نعم هللا تعالى علٌه وٌرى أن ما أبمى علٌه اضعاؾ ما استرده منه فٌهون ذلن على نفسه 

 .(ٔ)وٌستسلم"
بن عطٌة:" جعل هذه الكلمات ملجؤ لذوي المصابب وعصمة للممتحنٌن لما جمعت من المعانً لال ا 

المباركة، وذلن توحٌد هللا واإللرار له بالعبودٌة والبعث من المبور والٌمٌن بؤن رجوع األمر كله إلٌه كما هو 
 .(ٕ)له"

ًَ أحٌد ما أعطٌت هذه األمة :}الذٌ ولال سعٌد بن جبٌر: "   َن إذا أصابتهم مصٌبه لالوا إنا هلل َما أعِط
وإنا إلٌه راجعون أولبن علٌهم َصلواٌت من َربهم َورحمة{، ولو أعطٌها أحٌد ألعطٌها ٌعموب علٌه السبلم ، ألم 

 .(ٖ)"[8ٗتسمْع إلى لوله : } ٌَا أََسفَى َعلَى ٌُوُسَؾ{]سورة ٌوسؾ : 
بالملن، }وإنا إلٌه راجعون{: فً اآلخرة، إلرار على لال أبو بكر الوراق: "}إنا هلل{: الرار منا له  

 .(ٗ)أنفسنا بالهبلن"
لال علٌه السبلم: " من استرجع عند المصٌبة جبر هللا مصٌبته ، وأحسن عمباه ، وجعل له خلماً  

 .(٘)ٌرضاه "
لالوا وعن جوٌبر، عن الضحان، لال: "كتب إلٌه رجل ٌسؤله عن هذه اآلٌة الذٌن إذا أصابتهم مصٌبة  

 .(ٙ)إنا هلل وإنا إلٌه راجعون أخاصة هً؟ أو عامة؟ لال: هً لمن آمن بالتموى وأدى الفرابض"
}َكَما بََدأَُكْم تَعُوُدوَن{فهو أدق معنى مما  -عز وجل -لال الراؼب:"وحمٌمة الرجوع إلٌه تتبٌن فً لوله 

 .(7)ً االبتداء ، فجعل ذلن رجوعؤ لهم"لدره من لال : )إنا راجعون( إلى أن ال ٌملن أمورنا ؼٌره كما كنا ف
ٌِْه َراِجعُوَن{، ملجؤ لذوي المصابب ،   ِ َوإِنَّا إِلَ لال المرطبً: جعل هللا تعالى هذه الكلمات:}لَالُوا إِنَّا ّلِِلَّ

ِ( توحٌد وإلرار بالعبودٌة والم لن. وعصمة للممتحنٌن : لما جمعت من المعانً المباركة ، فإن لوله: )إِنَّا ّلِِلَّ
ٌِْه َراِجعُوَن{ إلرار بالهلن على أنفسنا والبعث من لبورنا ، والٌمٌن أن رجوع األمر كله إلٌه  ولوله : }َوإِنَّا إِلَ

 .(8)كما هو له"
ٌِْه َراِجعُوَن{]البمرة: وللمفسرٌن فً هاتٌن الجملتٌن الممولتٌن:}  ِ َوإِنَّا إِلَ  :(9)ألوال [،ٙ٘ٔإِنَّا ّلِِلَّ
أحدها : أن نفوسنا وأموالنا وأهلٌنا هلل ال ٌظلمنا فٌما ٌصنعه بنا. الثانً : أسلمنا األمر هلل ورضٌنا بمضابه  

ٌِْه َراِجعُوَن{ ٌعنً : للبعث لثواب المحسن ومعالبة المسًء.   ، }َوإِنَّآ إِلَ
 الثالث : راجعون إلٌه فً جبر المصاب وإجزال الثواب. 

ٌِْه َراِجعُوَن{ . الرابع : أن معناه إلرار ِ{ ، وإلرار بالهلكة فً لوله : }َوإِنَّآ إِلَ  بالمملكة فً لوله : }إِنَّا ّلِِلَّ

                                                           
 .8ٓٔ/ٔ( تفسٌر أبو السعود: ٔ)
 .8ٕٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٕٕٗ/ٖ(:صٖٖٕٔ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .ٖٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
أَبُو  . وأخرجه الطبري والبٌهمً فً الشعب، فمال: ْخبََرنَأٖٖ/ٕفً الكبٌر وإسناده ضعٌؾ: انظر: مجمع الزوابد: ( رواه الطبرانً ٘)

ًُّ  ، أَنَا َزَكِرٌَّا ْبُن أَبًِ إِْسَحاقَ  ِ ْبُن َصاِلحٍ  ، نَا ُعثَْماُن ْبُن َسِعٌدٍ  ، نَا أَبُو اْلَحَسِن الطََّرابِِف ِ ْبِن أَبًِ  ، َعنْ  َصاِلحٍ ُمعَاِوٌَةَ ْبِن  ، َعنْ  َعْبُد ّللاَّ ًّ َعِل
ٌِْه َراِجعُوَن سورة البمرة آٌة  " : ، فًِ لَْوِلهِ  بَّاٍس اْبِن عَ  ، َعنِ  َطْلَحةَ  ِ َوإِنَّا إِلَ ، إِلَى آِخِر اآلٌَِة ، لَاَل : أَْخبََر  ٙ٘ٔإِذَا أََصابَتُْهْم ُمِصٌبَةٌ لَالُوا إِنَّا ّلِِلَّ

ِ ، َوَرَجَع َواْستَْرَجَع ِعْندَ  ُ أَنَّ اْلُمْإِمَن إِذَا َسلََّم ألَْمِر ّللاَّ ْحَمةَ ، َوتَْحِمٌَك  ّللاَّ ِ ، َوالرَّ ٌِْر : الصَّبلةَ ِمَن ّللاَّ ُ لَهُ ثبَلَث ِخَصاٍل ِمَن اْلَخ اْلُمِصٌبَِة َكتََب ّللاَّ
ٌِْه َوَسلَّمَ  ُ َعلَ ِ ، َصلَّى ّللاَّ ُ ُمِص  : َسبٌِِل اْلُهَدى ، َولَاَل َرُسوُل ّللاَّ ٌبَتَهُ ، َوأَْحَسَن ُعْمبَاهُ ، َوَجعََل لَهُ َخلَفًا َصاِلًحا َمِن اْستَْرَجَع ِعْنَد اْلُمِصٌبَِة َجبََر ّللاَّ

 (.9ٓ٘8)شعب اإلٌمان: . " ٌَْرَضاهُ 
 .ٕ٘ٙ/ٔ(:صٖٕٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖٗ٘-ٖٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 7)
 .7ٙٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 8)
 .ٔ٘ٗ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: 9)
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لال أبو حٌان:" واشتملت اآلٌة على فرض ونفل. فالفرض : التسلٌم ألمر هللا ، والرضا بمدره ،  
ِ َوإِنَّآ  ٌِْه َراِجعُوَن{ ، وفً إظهاره فوابد منها : ؼٌظ والصبر على أداء فرابضه. والنفل : إظهاراً لمول }إِنَّا ّلِِلَّ إِلَ

 .(ٔ)الكفار لعلمهم بجده فً طاعة هللا"
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: أن من سمة الصابرٌن تفوٌض أمرهم إلى هللا بملوبهم، وألسنتهم إذا أصابتهم المصابب؛  -ٔ
 إنا هلل وإنا إلٌه راجعون{.لموله تعالى: }وبشر الصابرٌن * الذٌن إذا أصابتهم مصٌبة لالوا 

 -أي أثبنً علٌها  -« اللهم أُْجرنً فً مصٌبتً»ومنها: مشروعٌة هذا المول؛ ولد جاءت السنة بزٌادة:  -ٕ
والدلٌل على هذا لصة أم سلمة رضً هللا  (ٕ)«خٌراً منها»أي اجعل لً خلفاً  -بمطع الهمزة « وأخلؾ لً»

 -وكان النبً ملسو هيلع هللا ىلص لد حدثها بهذا الحدٌث  -ة محبة شدٌدة؛ ولما مات عنها: كانت تحب زوجها ابن عمها أبا سلم
؛ فكانت تفكر فً نفسها، وتمول: من ٌصٌر خٌراً من «اللهم أجرنً فً مصٌبتً وأخلؾ لً خٌراً منها»لالت: 

من هو؛ وما كان ٌجول فً فكرها أبً سلمة!!!وهً مإمنة فً نفسها أن ما لاله النبً ملسو هيلع هللا ىلص حك؛ لكن ال تدري 
أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص سٌكون هو الخلؾ؛ فؤخلؾ هللا لها خٌراً من زوجها؛ فإذا لالها اإلنسان مإمناً محتسباً أجَره هللا 

 .(ٕ)فً مصٌبته، وأخلؾ له خٌراً منها
 المرآن

ٌِْهْم َصلََواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَ   [9٘ٔ({ ]البمرة : 9٘ٔئَِن ُهُم اْلُمْهتَُدوَن )}أُولَئَِن َعلَ
 التفسٌر:

 أولبن الصابرون لهم ثناء من ربهم ورحمة عظٌمة منه سبحانه، وأولبن هم المهتدون إلى الرشاد.
ٌِْهْم َصلَواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمةٌ{]البمرة:لوله تعالى:  [، " أي أولبن الموصوفون بما ذكر 7٘ٔ}أُولبَِن َعلَ

 .(ٖ)لهم ثناء وتمجٌد ورحمة من هللا"
 (٘). وروي عن الربٌع(ٗ)لال أبو العالٌة:" ٌمول: فالصلوات والرحمة على الذٌن صبروا واسترجعوا" 

 مثل ذلن.
 .(ٙ)وعن سعٌد بن جبٌر فً لوله: "}ورحمة{، ٌعنً: رحمة لهم وأمنة من العذاب" 

ة ومدح على ما فعلوا، ورحمة ٌجدون أثرها لال المراؼً:أي "أولبن الصابرون لهم من ربهم مؽفر 
 . (ٔ)فً برد الملوب عند نزول المصٌبة"

                                                           
 .ٕ٘ٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٔ)

 .9ٔ8[ ٖ] ٕٕٙٔ: ما ٌمال عند المصٌبة، حدٌث رلم ٕ، كتاب الجنابز، باب 8ٕٕأخرجه مسلم ص (ٕ)
ٌِْه َراِجعُوَن { عند المصابب أحادٌث كثٌرة: ولال اإلمام ٕ) ِ َوإِنَّا إِلَ أحمد : حدثنا ٌزٌد ، (  ولد ورد فً ثواب االسترجاع ، وهو لول } إِنَّا ّلِِلَّ

دثنا هشام بن أبً هشام ، حدثنا عباد بن زٌاد ، عن أمه ، عن فاطمة ابنة الحسٌن ، عن أبٌها الحسٌن بن علً ، عن وَعبَّاد بن عباد لاال ح
فٌحدث لذلن استرجاعا ، إال  -ولال عباد : لدم عهدها  -النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "ما من مسلم وال مسلمة ٌصاب بمصٌبة فٌذكرها وإن طال عهدها 

عند ذلن فؤعطاه مثل أجرها ٌوم أصٌب"  ورواه ابُن ماجه فً ُسنَنه ، عن أبً بكر بن أبً شٌبة ، عن َوِكٌع ، عن هشام بن زٌاد جدد هللا له 
 ، عن أمه ، عن فاطمة بنت الحسٌن ، عن أبٌها ]الحسٌن[.

 ، عن أبٌها. ولد رواه إسماعٌل بن ُعلٌَة ، وٌزٌد بن هارون ، عن هشام بن زٌاد  عن أبٌه ، كذا عن ، فاطمة
أخذ  ولال اإلمام أحمد : حدثنا ٌحٌى بن إسحاق السالحٌنً ، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن أبً سنان لال : دفنُت ابنًا لً ، فإنً لفً المبر إذ

َزب ، عن فؤخرجنً ، ولال لً : أال أبشرن ؟ للت : بلى. لال : حدثنً الضحان بن عبد الرحمن بن عرْ  -ٌعنً الخوالنً  -بٌدي أبو طلحة 
ة عٌنه وثمرة فإاده ؟ لال نعم. لال : فما   أبً موسى ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "لال هللا  : ٌا ملن الموت ، لبضَت ولد عبدي ؟ لبضت لُرَّ

وه بٌَت الحمد". ثم رواه عن علً ب ن إسحاق ، عن عبد هللا بن المبارن. لال ؟ لال : َحِمَدن واسترجع ، لال : ابنو له بٌتًا فً الجنة ، وسمُّ
(. ولال : حسن ٕٔٓٔ(.. وهكذا رواه الترمذي عن ُسَوٌد بن نصر ، عن ابن المبارن ، به. سنن الترمذي برلم )٘ٔٗ/ٗفذكره )المسند )

 ؼرٌب. واسم أبً سنان : عٌسى بن سنان.
 .9ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .ٕٙٙ/ٔ(:ص8ٕٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٕٕٗ/ٖ(:صٖٖٕٓانظر: تفسٌر الطبري)( ٘)
 .ٕٙٙ/ٔ(:ص9ٕٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
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 .(ٕ)أي أهل هذه الصفة، }علٌهم صلوات{" لال الثعلبً:" 
 .(ٖ) ولٌل : أراد بالرحمة كشؾ الكربة ولضاء الحاجة 
الدنٌا واآلخرة، لال ابن عطٌة:" وصلوات هللا على عبده: عفوه ورحمته وبركته وتشرٌفه إٌاه فً  

 .(ٗ)وكرر الرحمة لما اختلؾ اللفظ تؤكٌدا، وهً من أعظم أجزاء الصبلة منه تعالى، وشهد لهم باالهتداء"
وصبلة هللا على عبده : عفوه ورحمته وبركته وتشرٌفه إٌاه فً الدنٌا واآلخرة. ولال  لال المرطبً: " 

سن. ومن هذا الصبلة على المٌت إنما هو الثناء علٌه الزجاج : الصبلة من هللا عز وجل الؽفران والثناء الح
 .(٘)والدعاء له"

لال الطبري: " وصلوات هللا على عباده ، ُؼفرانه لعباده ، كالذي روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : " اللهم  
 .(7)، ٌعنً : اؼفر لَهم"(ٙ)َصّلِ على آل أبً أْوفى"

بلة[:الدعاء، ومن هللا تعالى التزكٌة والمؽفرة، وجمعها للتنبٌه على لال البٌضاوي:" األصل ]فً الص 
 .(8)كثرتها وتنوعها. والمراد بالرحمة اللطؾ واإِلحسان"

 لال الزجاج:" الصبلة فً اللؽة على ضرببن:  
 أحدهما الركوع والسجود.

 واآلخر: الرحمةوالثناء والدعاء.
والثناء على هللا صبلة، والصبلة من هللا عز وجل على  فصبلة الناس على المٌت إنما معناها الدعاء، 

 .(9)أنبٌابه وعباده معناها الرحمة لهم، والثناء علٌهم"
 ولد اختلؾ فً أصل )الصبلة(، على ثبلثة ألوال: 

 : (ٓٔ)أحدهما: أنها :الدُّعاُء ، كما لال األعشى
ٌَْها َوَزْمَزَما  ٌْتََها        َوإِْن ذُبَِحْت َصلَّى َعلَ  لََها َحاِرٌس ال ٌَْبَرُح الدَّْهَر بَ

 :(ٔٔ)ٌعنً بذلن : دعا لها ، وكمول األعشى أًٌضا
ٌَح فًِ َدنَِّها       وَصلَّى َعلَى َدنَِّها َواْرتََسمْ   َولَابَلََها الّرِ

ض الستنجاح لال الطبري: " وأرى أن الصبلة المفرو  ٌت " صبلة " ، ألّن المصلًِّ متعّرِ ضة ُسّمِ
َض الداعً بدعابه ربَّه استنجاَح حاجاته  َطِلبتَه من ثواب هللا بعمله ، مع ما ٌسؤل َربَّه من حاجاته ، تعرُّ

 .(ٕٔ)وسإلَهُ"
 :(ٕ)واحتّج بمول األعشى،(ٔ)الثانً: أنها من الرحمة. لاله أبو عبٌة

                                                                                                                                                                                             
 .ٕٙ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .ٖٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .77ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .8ٕٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .77ٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٘)
، كبلهما من طرٌك شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد هللا بن أبً أوفى لال  97ٕ:  ٔ)من الفتح( . ومسلم  8ٕٙ:  ٖ( رواه البخاري ٙ)

على آل أبً أوفى " ، " كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا أتاه لوم بصدلتهم لال : اللهم صل علٌهم ، فؤتاه أبً أبو أوفى بصدلته ، فمال : اللهم صل 
 ل ٌطلك على ذات الشًء . . . ولٌل ال ٌمال ذلن إال فً حك الرجل الجلٌل المدر " ..لال الحافظ : " ٌرٌد أبا أوفى نفسه ، ألن اآل

 وهذه فابدة نفٌسة ، من الحافظ ابن حجر ، رحمه هللا .
 .ٕٕٕ/ٖ( تفسٌر الطبري: 7)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 8)
 .ٖٕٔ/ٔ( معانً المرآن:9)
ن الفرس : إذا تكلؾ الكبلم عند األكل وهو مطبك فمه بصوت خفً ال ٌكاد ٌفهم ، ٌذكر الخمر فً دنها . وزمزم العلج م ٕٓٓدٌوانه : (ٓٔ)

 وفعلهم ذلن هو الزمزمة . " ذبحت " أي بزلت وأزٌل ختمها . وعندبذ ٌدعو مخافة أن تكون فاسدة ، فٌخسر .
ها وإزالة ختمها . وٌروى : " فؤلبلها الرٌح " . ولوله " ولابلها الرٌح " أي جعلها لبالة مهب الرٌح ، وذلن عند بزل 9ٕدٌوان األعشى : (ٔٔ)

 وهو مثله . وارتسم الرجل : كبر ودعا وتعوذ ، مخافة أن ٌجدها لد فسدت ، فتبور تجارته .
.ٖٕٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)  



ٗٔٔ 
 

 لَّرْبُت ُمْرتَِحبًل       ٌا َرّبِ َجنِّْب أَبًِ األوصاَب والوجعاتموُل بنتً ولد 
ِت فاؼتمضً     نوًما فإّن لجنب المرء مضطَجعا  علٌِن ِمثُْل الذي صلٌَّ

لال: علٌن مثل دعابن، أي: ٌنالن من الخٌر مثل الذي أردت لً. فؤبو عبٌدة ٌجعل صلٌت بمعنى:   
 .(ٖ)ترحمت

والثانً: لرٌبان من البعض، " ألن المترحم على اإلنسان داعٍ له، والداعً لئلنسان والموالن األول   
 .(ٗ)مترّحم علٌه"

مؤخوذة من :الّصبل، وهو عرق فً وسط الظهر، وٌفترق عند العجب فٌكتنفه، ومنه أخذ  والثالث: أنها :
ألنها جاءت ثانٌة لئلٌمان  المصلً فً سبك الخٌل، ألنه ٌؤتً مع صلوي السابك، فاشتمّت الصبلة منه، إما

 .(٘)فشبهت بالمصلًّ من الخٌل، وإما ألن الراكع والساجد صلواه"
 .(ٙ)لال ابن عطٌة:" والمول إنها من الدعاء أحسن 

 .(7)للبعٌد للداللة على علو مرتبتهم، ومنزلتهم" أُولبَِن{،وجاءت بلفظ اإلشارة}لال ابن عثٌمٌن:" 
 [، هاهنا، على ألوال:7٘ٔ{]البمرة:َصلَواتٌ لوله تعالى:}ولد تعددت عبارات المفسرٌن فً  

 .(ٓٔ)، وابن عباس(9)، ومماتل(8)ٌعنً مؽفرة من ربهم. لاله ابن جبٌرأحدها: 
ٌِْهْم إِنَّ َصبَلتََن َسَكٌن لَُهْم { ]التوبة :   [ ٌعنً "استؽفر لهم إن ٖٓٔومنه لوله تعالى: }َوَصّلِ َعلَ

 .(ٔٔ)استؽفارن سكن لهم"
 .(ٕٔ): أنها الثناء. لاله ابن كٌسانالثانً

 .(ٖٔ)الثالث:أنها: الؽفران والثناء الحسن. لاله الزجاج
وأصح األلوال فٌها أن المراد بها الثناء علٌهم فً المؤل األعلى؛ والمعنى أن هللا ٌثنً على هإالء فً  

 . وهللا أعلم.(ٗٔ)المؤل األعلى رفعاً لذكرهم، وإعبلًء لشؤنهم
 [، وجهان:7َ٘ٔوَرْحَمةٌ{]البمرة: تعالى:}وفً لوله  

 .(٘ٔ)أحدهما: ونعمة. لاله ابن عباس
 :(ٙٔ)الثانً: أن الصبلة والرحمة معناهما واحد، وإنما ذكرهما الختبلؾ اللفظٌن كمول الحطٌبة

 أال حبذا هند وأرض بها هند      وهند أتى من دونها النؤي والبعد
 .والنؤي: هو البعد بعٌنه

 .(ٔ)ابن كٌسانوهذا لول 
                                                                                                                                                                                             

 .ٕٙ-ٔٙ( انظر: مجاز المرآن: ٔ)
 .9ٗٔ، ومراتب النحوٌٌن: 9ٖ٘/ ٔ، وانظر: الخزانة: ٙٓٔ(دٌوانه: ٕ)
 .ٖٔٗ/ٖالتفسٌر البسٌط: ( انظر: ٖ)
 .ٖٔٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)

.8٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)  
.8٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)  

 .8ٕٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:7)
 .ٕ٘ٙ/ٔ(:صٕٙٗٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)8)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: 9)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٓٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.ٔ٘ٔ/ٔبن سلٌمان:  (تفسٌر مماتلٔٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٕٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ، والبحر المحٌط: ٖٕٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٖٔ)
 .8ٕ/!ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
 .ٖٕ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:٘ٔ)
، وانظر: تفسٌر 88/ٕوهمع الهوامع: ، ٓٔ/ٔ، اللسان)سند(، ونؤي(، وببل نسبة فً المفصل: ٕٕٔ، والدرر: 9ٖ( دٌوانه: ٙٔ)

ٕٗ. 



ٕٗٔ 
 

 :(ٕ)ومنه لول ذي الرمة
ة لَعٌَس     وفً اللثات وفً أنٌابها َشنَبُ   لمٌاُء فً شفتٌها حوَّ

ة، فكرر لما اختلؾ اللفظان  .(ٖ)فاللعَس ُحوَّ
ُهْم َونَْجَواُهْم{ ]الزخرؾ:   إلشباع [. فذكر السر والنجوى، 8ٓومثله لوله: }أَْم ٌَْحَسبُوَن أَنَّا اَل نَْسَمُع ِسرَّ

 .(ٗ)المعنى، واالتساع فً اللفظ
[، فعطؾ لوله:} وبٌنات{، على}هدى{، هو من 9٘ٔو كما لال :}ِمَن اْلبٌَِّنَاِت َواْلُهَدى{ ]البمرة :   

عطؾ الخاص على العام؛ ألن )الهدى( منه خفً ومنه جلً، فنص بـ )البٌنات( على الجلً من الهدى؛ ألن 
شابه، والناسخ والمنسوخ، فذكر علٌه أشرؾ أنواعه، وهو الذي ٌتبٌن الحبلل المرآن مشتمل على المحكم والمت

معلبلً الؽرض من هذا العطؾ:"ألن الهدى ٌكون باألشٌاء الخفٌة  السمٌن الحلبً والحرام والموعظة. لال
 .(٘)والجلٌة، والبٌنات من األشٌاء الجلٌة"

ٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمةٌ{، هو لما اختلؾ اللفظ، فٌمكن المول بؤن تكرار}لرحمة{ فً لوله تعالى: }َصلَوا 
من باب عطؾ العام على الخاص؛ ألن الثناء علٌهم فً المؤل األعلى من تؤكٌدا وإشباعا للمعنى، أي: "

  .(ٙ)الرحمة"
 :(7) والصبلة منّا: دعاء، ومن هللا تعالى: رحمة، وأنشد األزهري فً تفسٌر هذه اآلٌة لول الشاعر 

 ٌحٌى وأشٌاعه        ربٌّ كرٌٌم وشفٌٌع ُمطاعْ  صلّى على
 .(8) معناه: ترحم علٌه على الدعاء، ال على الخبر 
لال  ثعلب عن ابن األعرابً: "الصبلة من هللا رحمة، ومن المخلولٌن: المبلبكة واإلنس والجن المٌام  

لوله: }ُكلٌّ لَْد َعِلَم َصبَلتَهُ َوتَْسبٌَِحهُ{ والركوع والسجود والدعاء والتسبٌح، ومن الطٌر والهوام: التسبٌح، ومنه 
 .(9)["ٔٗ]النور: 

لال الواحدي:" فالصبلة لها معاٍن بالتدرٌج، أصلها: الدعاء، ثم صارت الرحمة، لما ذكرنا من أن  
 .(ٓٔ)الداعً مترّحم، ثم صارت للمؽفرة؛ ألن الترحم ٌوجب المؽفرة، ومن ترحم هللا علٌه ؼفر له"

 .(ٔٔ)[، أي وأولبن" هم المهتدون إِلى طرٌك السعادة"7٘ٔ}َوأُولَبَِن ُهُم اْلُمْهتَُدوَن{]البمرة:لوله تعالى:
 .(ٕٔ)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: من المهتدٌن باالسترجاع عند المصٌبة" 
 .(ٖٔ)لال البٌضاوي:مهتدون" للحك والصواب حٌث استرجعوا وسلموا لمضاء هللا تعالى" 

 .(ٗٔ)"المصٌبون طرٌك الحّك"الموصوفون بالصبر المذكور هم  أولبن لال الطبري:أي:
                                                                                                                                                                                             

 .ٕٗ-ٖٕ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 )شنب(. ٖٖٕٙ/ ٗ، "لسان العرب" ٕٖ("دٌوانه" ص ٕ)
 .ٖٗٗ/ٗ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .ٖٖٗ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 8ٕٕ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٗ)
 .8ٕٔ/ٕ( الدر المصون: ٘)
 .8ٔ/ٕعثٌمٌن:  ( تفسٌر ابنٙ)
، فً لصٌدة رثى بها ٌحٌى ابن شداد بن ثعلبة بن ٕٖٙٔ( البٌت للسفاح بن بُكٌر بن معدان الٌربوعً، فً شرح اختٌارات المفضل" ص 7)

بشر، أحد بنً ثعلبة بن ٌربوع، ولال أبو عبٌدة: هً لرجل من بنً لرٌع، رثى بها ٌحٌى بن مٌسرة صاحب مصعب بن الزبٌر وكان وفٌا 
.  وفً رواٌة: "رب ٖٖٙ-ٖٓٙ. وشرح المفضلٌات: ٓٗٔ/ٔ. والخزانة: 7ٖٗ: 8حتى لتل معه. انظر: اللسن: )صبل(، وامعجم البلدان له 

 رحٌم".
 .ٕٖٗ/ٖ( انظر: اللسان: )صبل(، والتفسٌر البسٌط: 8)
 .ٕٖٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 9)
 .ٕٖٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .9ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔٔ)
 .ٕٙٙ/ٔ(:ص9ٕٗٔه ابن أبً حاتم)( أخرجٕٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖٔ)
 .ٖٕٕ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٗٔ)
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أي الذٌن اهتدوا إلى طرٌك الحك؛ فإن هذا الكبلم الذي ٌمولونه مع الصبر هو  لال ابن عثمٌن:" 
 .(ٔ)الهداٌة"

 :(ٕ)[، على وجوه7٘ٔواختلؾ فً لوله تعالى: :}َوأُولَبَِن ُهُم اْلُمْهتَُدوَن{]البمرة: 
 .(ٗ)، ومماتل(ٖ)المهتدون إلى االسترجاع. وهذا لول سعٌد بن جبٌرأحدها: أنهم 

 الثانً: ولٌل: إلى الجنة والثواب.
 الثالث: ولٌل: إلى الحك والصواب.

 .(٘)المهتدون إلى تسهٌل المصابب وتخفٌؾ الحزن الرابع: 
 .(ٙ)الخامس: المهتدون إلى استحماق الثواب وإجزال األجر  

 . (7)"نعم العدالن، ونعم العبلوة: " وكان عمر بن الخطاب إذا لرأ هذه اآلٌة لال 
 .(8)لال ابن عطٌة:" أراد بالعدلٌن: الصبلة والرحمة، وبالعبلوة: االهتداء" 

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: بٌان حكمة هللا عّز وجّل فٌما ٌبتلً به العباد. - ٔ
 تعالى: }أولبن علٌهم صلوات من ربهم ورحمة{. ومنها: عظم ثواب الصبر؛ لموله - ٕ
ومنها: إثبات رحمة هللا عّز وجّل؛ وهً صفة حمٌمٌة ثابتة هلل؛ بها ٌرحم من ٌشاء من عباده؛ ومن آثارها  - ٖ

 حصول النعم، واندفاع النمم.
 وابه.ومنها: الثناء على الصابرٌن بؤنهم هم المهتدون الذٌن اهتدوا إلى ما فٌه رضا هللا وث - ٗ 
ودلت هذه اآلٌة، على أن من لم ٌصبر، فله ضد ما لهم، فحصل له الذم من هللا،  لال الشٌخ السعدي: "-٘

والعموبة، والضبلل والخسار، فما أعظم الفرق بٌن الفرٌمٌن وما ألل تعب الصابرٌن، وأعظم عناء الجازعٌن، 
ولوعها، لتخؾ وتسهل، إذا ولعت، وبٌان فمد اشتملت هاتان اآلٌتان على توطٌن النفوس على المصابب لبل 

ما تمابل به، إذا ولعت، وهو الصبر، وبٌان ما ٌعٌن على الصبر، وما للصابر من األجر، وٌعلم حال ؼٌر 
الصابر، بضد حال الصابر، وأن هذا االبتبلء واالمتحان، سنة هللا التً لد خلت، ولن تجد لسنة هللا تبدٌبل 

 .(9)وبٌان أنواع المصابب"
 مرآنال

ٌِْه أَْن ٌَطهوه  ٌَْت أَِو اْعتََمَر فَََل ُجنَاَح َعلَ ِ فََمْن َحجه اْلبَ فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَائِِر َّللاه ًٌْرا }إِنه الصه َع َخ َف بِِهَما َوَمْن تََطوه
َ َشاِكٌر َعِلٌٌم )  [9٘ٔ({ ]البمرة : 9٘ٔفَِإنه َّللاه

 التفسٌر:
من معالم دٌن هللا الظاهرة التً تعبَّد  -جببلن صؽٌران لرب الكعبة من جهة الشرقوهما  -إن الصفا والمروة

ا أو معتمًرا، فبل إثم علٌه وال حرج فً أن ٌسعى بٌنهما، بل  هللا عباده بالسعً بٌنهما. فَمن لصد الكعبة حاجًّ
تعالى شاكر ٌثٌب على ٌجب علٌه ذلن، ومن فعل الطاعات طواعٌة من نفسه مخلًصا بها هلل تعالى، فإن هللا 

 الملٌل بالكثٌر، علٌم بؤعمال عباده فبل ٌضعها، وال ٌبخس أحًدا مثمال ذرة.

                                                           
 .8ٕٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ، والنكت والعٌون:ٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .ٕٙٙ/ٔ(:ص9ٕٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٗ)
 .ٕٓٔ/ٔوالعٌون:( انظر: النكت ٘)
 .ٕٓٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٙ)
ٌِْهْم َصلََواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمةٌ { فهذان العدالن } َوأُولَبَِن ُهُم اْلُمْهتَُدوَن { ٕٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:7) فهذه العبلوة ، ، لوله تعالى: } أُولَبَِن َعلَ

 لن هإالء ، أعطوا ثوابهم وزٌدوا أًٌضا.وهً ما توضع بٌن العدلٌن ، وهً زٌادة فً الحمل وكذ
 .8ٕٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: 8)
 .7٘/ٔ( تفسٌر السعدي: 9)
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 :(ٔ)اختلؾ فً سبب نزول هذه اآلٌة على ألوال
: "أنزلت هذه اآلٌة فً األنصار، كانوا ٌهلون لمناة، وكانت مناة حذو -رضً هللا عنها-عابشةأحدها: لالت:

عن ذلن،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وفوا بٌن الصفا والمروة، فلما جاء اإلسبلم سؤلوا رسول هللا لدٌد، وكانوا ٌتحرجون أن ٌط
 .(ٕ)فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة"

لال الشعبً: "أن َوثَنًا كان فً الجاهلٌة على الصفا ٌسمى )إسافًا(،  ووثنًا على المْروة ٌسمى)نابلة(، الثانً: 
بالبٌت َمسحوا الوثَنٌن. فلما جاء اإلسبلم وُكسرت األوثان ، لال المسلمون : إّن فكان أهل الجاهلٌة إذا طافوا 

الصفا والمْروة إنما كاَن ٌُطاؾ بهما من أجل الَوثنٌن ، ولٌس الطواؾ بهما من الشعابر! لال : فؤنزل هللا : 
 .(ٖ) إنهما من الشعابر ، " فمن َحّج البٌَت أو اعتمر فبل ُجناَح علٌه أن ٌطّوؾ بهما "

 ، نحو ذلن.(9)، وابن زٌد(8)، ومجاهد(7)، وابن عمر(ٙ)، وأنس بن مالن(٘)، وٌزٌد(ٗ)وروي عن عامر 
ولد ذكر ابن إسحاق فً كتاب السٌرة أن إسافا ونابلة كانا بشرٌن، فزنٌا داخل الكعبة فمسخا حجرٌن   

، ثم حوال إلى الصفا والمروة ، فنصبا  فنصبتهما لُرٌش تجاه الكعبة لٌعتبر بهما الناس، فلما طال عهدهما عبدا
 هنالن ، فكان من طاؾ بالصفا والمروة ٌستلمهما ، ولهذا ٌمول أبو طالب، فً لصٌدته المشهورة : 

 (ٓٔ)وحٌث ٌنٌخ األشعرون ركابهم          بمفضى السٌول من إساؾ ونابل
ًٌّ من تهامة فً الجاهلٌة ال الثالث: ولال لتادة: "لوله :}إّن الصفا والمْرَوة من شعابر هللا{،  اآلٌة ، فكان َح

ٌسعون بٌنهما ، فؤخبرهم هللا أّن الصفا والمروة من شعابر هللا ، وكاَن من ُسنة إبراهٌم وإسماعٌَل الطواؾ 
 . (ٔٔ)بٌنهما"

 ، نحو ذلن.(ٕٔ)وروي عن عابشة  
، وعامر بن صعصعة، لالوا: الرابع: ولال مماتل بن سلٌمان:" وذلن أن الخمس: وهم لرٌش، وكنانة، وخزاعة

لٌست الصفا والمروة من شعابر هللا، وكان على الصفا صنم ٌمال له نابلة، وعلى المروة صنم ٌمال له ٌساؾ 
}إن  -عز وجل -فً الجاهلٌة. لالوا، إنه حرج علٌنا فً الطواؾ بٌنهما، فكانوا ال ٌطوفون بٌنهما فؤنزل هللا

 .(ٖٔ)الصفا والمروة من شعابر هللا{"
الخامس: ولال ابن كثٌر: "لال آخرون من األنصار: إنما أمرنا بالطواؾ بالبٌت ، ولم نإمر بالطواؾ بٌن 

}ِ فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَابِِر ّللاَّ  .(ٗٔ)الصفا والمروة ، فؤنزل هللا تعالى : }إِنَّ الصَّ

                                                           
 .ٔٔٗ-ٙٓٗ/ٔ، والعجاب: 7ٗ-ٗٗ( انظر: أسباب النزول للواحدي:ٔ)
ح:  - 9ٕ8/ٕ( ومسلم )ٖٗٙٔح:  - 97ٗ/ٖ 79ٓٔح:  - ٗٔٙ/ٖ. و أخرجه البخاري )فتح الباري: ٘ٗ-ٗٗ( أسباب النزول للواحدي: ٕ)

رواٌة ٌحٌى اللٌثً( واإلمام أحمد )الفتح الربانً:  8ٖ٘ح:  - 7ٕ٘( واإلمام مالن )الموطؤ: ٖٕٙح:  - 9ٖٓ/ٕ، ٕٔٙح:  - 9ٕ9/ٕ ٕٓٙ
( والنسابً )جامع األصول: 9ٕٙ٘ح:  - 8ٕٓ/٘( والترمذي )9ٓٔٔح:  - ٖ٘ٗ/ٕ( وأبو داود )7ٗح:  - 8/79ٔ، 7ٖٔح:  - 78/ 8ٔ
 ( كلهم عن عابشة رضً هللا عنها به. ٖٔ، 9ٕ/ٕ( وابن جرٌر )98ٕٙح:  - 99ٗ/ٕ( وابن ماجه )8ٔ/ٕ
 .ٖٖٔ/ ٖ(:صٖٖٕ٘( أخرجه الطبري)ٖ)
 .ٕٖٕ-ٖٕٔ/ ٖ(:صٖٖٕٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٖٕ/ ٖ(:ص7ٖٖٕ(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٖٕ/ ٖ(:ص9ٖٖٕ(،و)8ٖٖٕ(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٖٕ/ ٖ(:صٖٕٓٗ(انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .ٖٕ٘/ ٖ(:صٖٕٗٗ(، و)ٖٖٕٗ(انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .ٖٕ٘/ ٖ(:صٖٕ٘ٗ(انظر: تفسٌر الطبري)9)
 ( ط ، حمٌد هللا ، المؽرب.ٗ(السٌرة النبوٌة البن إسحاق )رلم النص ٓٔ)
 .8ٖٕ/ٖ(:صٕٖٕ٘، و)ٖٕٙ/ٖ(:ص 9ٖٕٗ( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .7ٖٕ-ٖٕٙ/ٖ(:ص ٖٕٔ٘(، و)ٖٕٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٌٔر مماتل بن سلٌمان: ( تفسٖٔ)
 .7ٓٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)
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بٌن الصفا والمروة، وكانت بٌَنهما  أنه كاَن فً الجاهلٌة َشٌاطٌن تعِزُؾ اللٌل أجمعَ السادس:لال ابن عباس:" 
آلهة ، فلما جاء اإلسبلم وَظهر ، لال المسلمون : ٌا َرسوَل هللا ، ال نطوؾ بٌن الصفا والمروة ، فإنه شرٌن كنا 

ؾ بهما{  .(ٔ)"نفعله فً الجاهلٌة! فؤنزل هللا :} فبل ُجناح علٌه أن ٌطوَّ
بٌن الصفا والمروة من شعابر هللا ، كما جعل  والصواب : "إّن هللا تعالى ذكره لد جعل الطواؾ  

ؾ بهما{، فجابٌز أن ٌكون لٌل لكبل الفرٌمٌن  الطواؾ بالبٌت من شعابره، فؤما لوله :}فبل جناَح علٌه أن ٌطَّوَّ
ؾ بعضهم الطواؾ بهما من أجل الصنمٌن اللذٌن ذكرهما الشعبً، وبَعُضهم من أجل ما كان من  اللذٌن تخوَّ

بهما فً الجاهلٌة ، على ما ُروي عن عابشة، وأيُّ األمرٌن كان من ذلن ، فلٌس فً لول هللا  كراهتهم الطواؾ
ؾ بهما{، اآلٌة ، داللةٌ على أنه َعنى به َوضَع الحَرج َعمن طاؾ بهما ،  تعالى ذكره : }فبل ُجناح علٌه أن ٌطَّوَّ

طواؾ بهما ُرخصة ، إلجماع الجمٌع من أجل أن الطواؾ بهما كان ؼٌر جابٍز بحظر هللا ذلن ، ثم ُجعل ال
ؾ بهما{"  .(ٕ)على أن هللا تعالى ذكره لم ٌحُظر ذلن فً ولت ، ثم رخص فٌه بموله :}فبل جناح علٌه أن ٌطَّوَّ

وروي عن َحبٌِبة بنت أبً تجراة، لالت : رأٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌطوؾ بٌن الصفا والمروة ، والناس   
اءهم ، وهو ٌسعى حتى أرى ركبتٌه من شدة السعً ٌدور به إزاره، وهو ٌمول : "اسعَوا ، بٌن ٌدٌه ، وهو ور

 .(ٖ)فإن هللا كتب علٌكم السعً" 
وفً رواٌة أخرى عن صفٌة بنت شٌبة، أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبً ملسو هيلع هللا ىلص بٌن الصفا والمروة   

 .(ٗ)ٌمول: "كتب علٌكم السعً ، فاسعوا" 
، ألنه (٘)ولد استُدّل بهذا الحدٌث على مذهب من ٌرى أن السعً بٌن الصفا والمروة ركن فً الحج  

علٌه السبلم طاؾ بٌنهما، ولال : "لتؤخذوا عنً مناسككم". فكل ما فعله فً َحجته تلن واجب ال بد من فعله 
 .(ٙ)فً الحج ، إال ما خرج بدلٌل ، وهللا أعلم

                                                           
 ، حكاه عن السدي. ٙٗ، وانظر: أسباب النزول للواحدي: 79ٔ/ٕ، و تفسٌر المرطبً: ٖٕٗ/ٖ(:صٕٖٕٗ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .ٕٓٗ-9ٖٕ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 (.ٕٔٗ/ٙ(المسند )ٖ)
 (.7ٖٗ/ٙ(المسند )ٗ)
( مع االتفاق على مشروعٌة السعً للحج والعمرة إال أن أهل العلم اختلفوا فً حكمه، فمال مالن والشافعً وأحمد فً أظهر رواٌتٌه: هو ٘)

ركن من أركان الحج ال ٌنوب عنه الدم، ولال أبو حنٌفة: هو واجب ٌنوب عنه الدم، ولال أحمد فً إحدى رواٌتٌه: هو سنة ال ٌجب بتركه 
، واللفظ له: 77ٕٔرلم:  9ٕ9-9ٕ8/ٕ، ومسلم: 79ٓٔرلم:  7ٔ9/ٖ: -فتح-عند البخاري-رضً هللا عنها-أظهر لمول عابشةدم، واألول 

، اإلفصاح ٕٖٔ/ٖ، نهاٌة المحتاج للرملً: ٖٕٔ/ٖ)فلعمري! ما أتم هللا حج من لم ٌطؾ بٌن الصفا والمروة(، وانظر: الذخٌرة للمرافً: 
 . 7ٙٗ/ٕ، فتح المدٌر البن الهمام: 8ٖٕ/ٖلدامة:  ، المؽنً البن78ٕ/ٔالبن هبٌرة: 

 . لد فّصل اإلمام الرازي فً هذا الموضوع لاببل:7ٔٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
ل لوله تعالى: }ال جناح علٌهن{ أنه ال إثم علٌه، والذي ٌصدق علٌه أنه ال إثم فً فعله ٌدخل تحته الواجب والمندوب والمباح، ثم ٌمتاز ك

من هذه الثبلثة عن اآلخر بمٌد زابد، فإذن ظاهر هذه اآلٌة ال ٌدل على أن السعً بٌن الصفا والمروة واجب، أو لٌس بواجب، ألن واحد 
اللفظ الدال على المدر المشترن بٌن األلسام ال داللة فٌه البتة على خصوصٌة من الرجوع إلى دلٌل آخر، إذا عرفت هذا فنمول: مذهب 

أن هذا السعً ركن، وال ٌموم الدم ممامه، وعند أبً حنٌفة رحمه هللا أنه لٌس بركن، وٌموم الدم ممامه، وروي عن ابن الشافعً رحمه هللا 
 الزبٌر ومجاهد وعطاء، أن من تركه فبل شًء علٌه، حجة الشافعً رضً هللا عنه من وجوه:

م السعً فاسعوا"، فإن لٌل: هذا الحدٌث مترون الظاهر، ألنه ٌمتضً وجوب السعً أحدها: ما روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: "إن هللا كتب علٌك
( والعدو فٌه ؼٌر 9وهو العدو، ذلن ؼٌر واجب للنا: ال نسلم أن السعً عبارة عن العدو بدلٌل لوله: }فاسعوا إلى ذكر هللا{ )الجمعة: 

( ولٌس المراد منه العدو، بل الجد واالجتهاد فً المصد والنٌة، سلمنا 9ٖواجب، ولال هللا تعالى: }وأن لٌس لئلنسان إال ما سعى{ )النجم: 
 أنه ٌدل على العدو، ولكن العدو مشتمل على صفة ترن العمل به فً حك هذه الصفة، فٌبمى أصل المشً واجبا.

ابر هللا ابدإا بما بدأ هللا به" فبدأ بالصفا وثانٌها: ما ثبت أنه علٌه السبلم سعى لما دنا من الصفا فً حجته، ولال: "إن الصفا والمروة من شع
{ فرلى علٌه حتى رأى البٌت، وإذا ثبت أنه علٌه السبلم سعى وجب أن ٌجب علٌنا السعً للمرآن والخبر، أما المرآن: فموله تعالى: }واتبعوه

( وأما الخبر ٕٔ أسوة حسنة{ )األحزاب: ( ولوله: }لمد كان لكم فى رسول هللأٖولوله: }لل إن كنتم تحبون هللا فاتبعونى{ )آل عمران: 
 فموله علٌه السبلم: "خذوا عنً مناسككم" واألمر للوجوب.

وثالثها: أنه أشواط شرعت فً بمعة من بماع الحرم، أو ٌإتى به فً إحرام كامل فكان جنسها ركنا كطواؾ الزٌارة، وال ٌلزم طواؾ الصدر 
 ٌفة رضً هللا عنه بوجهٌن:ألن الكبلم للجنس لوجوبه مرة، واحتج أبو حن
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ِ{ ]البمرة : لوله تعالى: }إِنَّ    فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَابِِر ّللاَّ [، أي إن الصفا والمروة من :" من 8٘ٔالصَّ
 .(ٔ)أعبلم دٌنه ومناسكه"

 .(ٕ)من أعبلم مناسكه" -وهما علما جبلٌن بمكة-لال البٌضاوي:أي: "إن الصفا والمروة  
لعباده َمعلًما وَمشعًَرا ٌعبدونه عندها،  لال الطبري: أي أنهما :"من معالم هللا التً جعلها تعالى ذكره  

 . (ٖ)إما بالدعاء ، وإما بالذكر ، وإما بؤداء ما فرض علٌهم من العمل عندها"
لال المراؼً:" أي إن هذٌن الموضعٌن من عبلمات دٌن ّللّا ، وكذلن األعمال والمناسن التً   

مٌام بها عبلمة الخضوع ّلِّل واإلٌمان به تعمل بٌنهما وهى السعى بٌنهما هى أٌضا من الشعابر ، ألن ال
 .(ٗ)وعبادته إذعانا وتسلٌما"

لال أبو حٌان:" ولٌس الجببلن لذاتهما من شعابر هللا، بل ذلن على حذؾ مضاؾ ، أي إن طواؾ   
 .(٘)الصفا والمروة"

   
اح (ٙ)و)الصفا(: "جمع )َصفاة(، وهً الصخرة الصلبة الملساء"    : (ٔ)، ومنه لول الطرمَّ

                                                                                                                                                                                             
 أحدهما: هذه اآلٌة وهً لوله: }ال جناح علٌهن * أن ٌطوؾ بهما{ وهذا ال ٌمال فً الواجبات.

 ثم إنه تعالى أكد ذلن بموله: }ومن تطوع خٌرا{ فبٌن أنه تطوع ولٌس بواجب.
مٌع الوجوه، ترن العمل به فً بعض األشٌاء، فٌبمى وثانٌهما: لوله: "الحج عرفة" ومن أدرن عرفة فمد تم حجه، وهذا ٌمتضً التمام من ج

 معموال به فً السعً والجواب عن األول من وجوه:
اللة على األول: ما بٌنا أن لوله: }فبل جناح علٌه{ لٌس فٌه إال أنه ال إثم على فاعله، وهذا المدر المشترن بٌن الواجب وؼٌره، فبل ٌكون فٌه د

( والمصر عند أبً حنٌفة ٔٓٔتعالى: }فلٌس علٌكم جناح أن تمصروا من الصلواة إن خفتم{ )النساء:  نفً الوجوب والذي ٌحمك ذلن لوله
 واجب، مع أنه لال فٌه: }فبل جناح علٌه{ فكذا ههنا.

 الثانً: أنه رفع الجناح عن الطواؾ بهما ال عن الطواؾ بٌنهما، وعندنا األول ؼٌر واجب، وإنما الثانً هو الواجب.
ابن عباس: كان على الصفا صنم وعلى المروة صنم وكان أهل الجاهلٌة ٌطوفون بهما وٌتمسحون بهما فلما جاء اإلسبلم كره  الثالث: لال

المسلمون الطواؾ بٌنهما ألجل الصنمٌن فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة، إذا عرفت هذا فنمول انصرفت اإلباحة إلى وجود الصنمٌن حال 
ا لو كان فً الثوب نجاسة ٌسٌرة عندكم، أو دم البراؼٌث عندنا، فمٌل: ال جناح علٌن أن تصلً فٌه، فإن الطواؾ ال إلى نفس الطواؾ كم

 رفع الجناح ٌنصرؾ إلى مكان النجاسة ال إلى نفس الصبلة.
لمال: أن ال الرابع: روي عن عروة أنه لال لعابشة: إنً أرى أن ال حرج علً فً أن ال أطوؾ بهما، فمالت: ببس ما للت لو كان كذلن 

ٌطوؾ بهما، ثم حكى ما تمدم من الصنمٌن، وتفسٌر عابشة راجح على تفسٌر التابعٌن، فإن لالوا: لرأ ابن مسعود: )فبل جناح علٌه أن ال 
م ( أي أن ال تضلوا، وكموله تعالى: }أن تمولوا ٌو7ٌٙٔطوؾ بهما( واللفظ أٌضا محتمل له كموله: }ٌبٌن هللا لكم أن تضلوا{ )النساء: 

( معناه: أن ال تمولوا، للنا: المراءة الشاذة ال ٌمكن اعتبارها فً المرآن ألن تصحٌحها ٌمدح فً كون المرآن 7ٕٔالمٌامة{ )األعراؾ: 
 متواترا.

الخامس: كما أن لوله: }فبل جناح علٌه{ ال ٌطلك على الواجب، فكذلن ال ٌطلك على المندوب، وال شن فً أن السعً مندوب، فمد صارت 
 ٌة متروكة العمل بظاهرها.اآل

وأما التمسن بموله: }فمن تطوع خٌرا{ فضعٌؾ، ألن هذا ال ٌمتضً أن ٌكون المراد من هذا التطوع هو الطواؾ المذكور أوال، بل ٌجوز أن 
طوع خٌرا فهو خٌر ( ثم لال: }فمن ت8ٌٗٔكون الممصود منه شٌبا آخر لال هللا تعالى: }وعلى الذٌن ٌطٌمونه فدٌة طعام مسكٌن{ )البمرة: 

( فؤوجب علٌهم الطعام، ثم ندبهم إلى التطوع بالخٌر فكان المعنى: فمن تطوع وزاد على طعام مسكٌن كان خٌرا، فكذا 8ٗٔله{ )البمرة: 
 ههنا ٌحتمل أن ٌكون هذا التطوع مصروفا إلى شًء آخر وهو من وجهٌن:

 مثل أن ٌطوؾ ثمانٌة أو أكثر. أحدهما: أنه ٌزٌد فً الطواؾ فٌطوؾ أكثر من الطواؾ الواجب
الثانً: أن ٌتطوع بعد حج الفرض وعمرته بالحج والعمرة مرة أخرى حتى طاؾ بالصفا والمروة تطوعا وأما الحدٌث الذي تمسكوا به 

 (.7ٗٔ-ٙٗٔ/ٗفنمول: ذلن الحدٌث عام وحدٌثنا خاص والخاص ممدم على العام وهللا أعلم.)مفاتٌح الؽٌب: 
 .9ٙ/ٔالتفاسٌر:( صفوة ٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ(تفسٌر البٌضاوي: ٕ)
 .ٕٕٙ/ٖ(تفسٌر الطبري: ٖ)
 .7ٕ/ٕ( تفسٌر المراؼً:ٗ)
 .ٙ٘ٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٘)
 .ٕٕٗ/ٖ، وانظر: تفسٌر الطبري: ٕٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: ٙ)



ٗٔ7 
 

 أَبَى ِلً ذُو المَُوى َوالطَّْوِل أال        ٌَُإبَِّس َحافٌِر أَبًَدا َصفَاتًِ 
 :(ٕ)ولال امرإ المٌس

 لها كفل كصفا المسٌل      أبرز عنها جحاؾ مضر 
ولالوا إن )الصفا(واحد ، وأنه ٌثنى )َصفَوان(، وٌجمع )أصفاء( و )ُصِفًٌّا( ، )وِصِفًٌّا(، واستشهدوا   

 :(ٖ)ول الراجزعلى ذلن بم
 ِ ًّ ِف ٌِْر َعلَى الصُّ ِ            َمَوالُِع الطَّ ًّ ٌِْه ِمَن النَِّف  كؤنَّ َمتْنَ

ًّ وأْرحاء   ًّ َوِرِح ًّ ، وأَْعصاء ، وَرَحا وُرِح ًّ وِعِص  .(ٗ)ولالوا : هو نظٌر: َعَصا وُعِص
)المْرو(، مثل )تمرة وتَمرات  وأما )المروة(، فإنها الحصاةُ الصؽٌرة، ٌجمع للٌلها )َمَروات(، وكثٌرها  

 :(٘)وتمر(، لال األعشى مٌمون بن لٌس
 َوتََرى باألْرِض ُخفًّا زاببِل        فَإَِذا َما َصاَدَؾ الَمْرَو َرَضح  
 :  (ٙ)ٌعنً بـ)المرو(: الصخَر الصؽار ، ومن ذلن لول أبً ذإٌب الهذلً  

ِق ُكلَّ ٌَْوٍم تُْمَرُع َحتَّى كؤنًِّ ِلْلَحَواِدِث َمْرَوةٌ        بَِصفَ   ا الُمَشّرِ
 .(7) أي صخرة رخوة صؽٌرة

ٌٌَن بهذٌن االسمٌن اللذٌن فً َحَرمه   ، دون (8)وإّن }الصفا والمروة{، فً هذا الموضع : الجبلٌن المسمَّ
بهذٌن  سابر الصفا والمرو، ولذلن أدخل فٌهما :)األلؾ والبلم(، لٌعلم عباده أنه عنى بذلن الجبلٌن المعروفٌن

 .(9)االسمٌن ، دون سابر األصفاء والمْروِ 
 .(ٓٔ)لال البٌضاوي: }َشعابِِر {:"جمع شعٌرة وهً العبلمة"  

                                                                                                                                                                                             
، الطول : المدرة والؽنى . وهو ذو الطول والموة ، هو هللا سبحانه . وأبس الشًء ٌإبسه : ذهلل ولٌنه ، أو كسره ، ومثله  ٖٗٔ(دٌوانه : ٔ)

 لول عباس بن مرداس : 
ٌِْه ، فؤْحِمٌِه ، فٌنَصِدعُ   إْن تَُن ُجْلُموَد َصْخٍر الَ أَُإبِّسُهُ         أُولِْد َعلَ

 ِمْنَها َما َرِضٌَت بِه        َوالَحْرُب ٌَْكِفٌَن ِمْن أَْنفَاِسَها ُجَرعُ السَّْلُم تؤُخذُ 
؛ ومماٌٌس اللؽة ٔٙٔ/ ٗ)جحؾ(؛ وببل نسبة فً تهذٌب اللؽة  7ٙ/ ٖٕ)جحؾ(؛ وتاج العروس  ٕٔ/ 9؛ ولسان العرب ٗٙٔدٌوانه : (ٕ)

 (.77ٔ/ ٔمشوب )ٙٓٗ/ ٔ؛ ومجمل اللؽة 8ٕٗ/ ٔ
، واللسان )صفا( و )نفا(  8:  ٕ، والمالً  9ٖٖ:  ٕ، والحٌوان  9ٕٗ، ومجالس ثعلب :  9ٓ:  ٓٔوالمخصص ،  ٖ٘ٔ:  ٖ(والجمهرة ٖ)

 وكلهم رواه " متنٌه " إال ابن درٌد فإنه أنشده :
ِ ... ِمْن ُطوِل إْشَرافًِ على الّطِوّيِ   ًّ ًَّ من النَِّف  كؤّن َمتْنَ

متنً " فكؤنه عنى أن األخٌل ٌصؾ نفسه . وأما من روى " متنٌه " ، فإنه عنى ؼٌره .  والنفً : ما تطاٌر من دلو المستمى . ومن روى "
وهو األصح فٌما أرجح ، ولد لال األزهري : " هذا ساق كان أسود الجلدة ، استمى من ببر ملح ، فكان ٌبٌض نفً الماء على ظهره إذا 

الذي ٌلٌه " من طول إشراؾ " بؽٌر ٌاء اإلضافة ، ومعنى الشعر أشبه بما ترشش . ألنه كان ملًحا " . فإذا صح ذلن ، كانت رواٌة البٌت 
 (.ٕٕ٘/ٖلال األزهري ، لتشبٌهه فً البٌت الثالث . و " الطوي " الببر المطوٌة بالحجارة .)تفسٌر الطبري: 

 .ٕٗ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً:ٕٕ٘-ٕٕٗ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 : َوتُولًِّ األَْرَض ُخفًّا ُمْجَمًرا، ورواٌة الدٌوان  ٔٙٔ( دٌوانه : ٘)

وهو ٌصؾ نالته وشدتها ونشاطها ، والخؾ المجمر : هو الولاح الصلب الشدٌد المجتمع ، نكبته الحجارة فصلب . رضح الحصا والنوى 
 رضًحا : دله فكسره . ٌعنً من شدة الخؾ وصبلبته ، وذلن محمود فً اإلبل .

، من لصٌدة البارعة فً رثاء أوالده ، ٌمول عن المصابب المتتابعة تركته كهذه الصخرة التً وصؾ  87٘، والمفضلٌات :  ٖ( دٌوانه : ٙ)
. والمشرق : المصلً بمنى . لال ابن األنباري : " وإنما خص المشرق ، لكثرة مرور الناس به " . ثم لال : " ورواها أبو عبٌدة : " 

 ة فً السوق ٌمر الناس بها ، ٌمرعها واحد بعد واحد " .المشمر " : ٌعنً سوق الطابؾ . ٌمول : كؤنً مرو
 .ٕٗ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً:ٕٕٙ-ٕٕ٘/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: 7)
( وهو الجبل الذي ٌبدأ منه المسلمون سعٌهم للحج أو العمرة، وسمً بذلن ألن حجاره ملساء، أو ألنه ال ٌخالطها طٌن أو تراب، لال أبو 8)

، معالم التنزٌل 79ٔ/ٕ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٕٗ/ٌٕه االشتماق(. انظر: المحرر الوجٌز البن عطٌة: حٌان: )وهو الذي ٌدل عل
 . ٔٔٗ/ٖ، معجم البلدان لٌالوت: ٗٔٗ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٗ٘ٗ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 7ٕٔ/ٔللبؽوي: 

 .ٕ٘-ٕٗ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً:ٕٕٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: 9)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
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لال الثعلبً : "وكل كان معلما لمربان ٌتمرب به إلى هللا عز وجل من دعاء وصبلة من ذبٌحة وأداء  
 ..(ٔ)فرض وؼٌر ذلن فهو شعٌرة"

لال الواحدي:" شعابر هللا: متعبداته التً أشعرها هللا، أي: جعلها أعبلًما لنا، وهً كّل ما كان من   
لال الزجاج: وإنما لٌل شعابر لكل علم لما تعبد به، ألن لولهم  َمشعر، أو مولؾ، أو مسعًى، أو منحر 

 . (ٕ)شعرت به: علمته، فلهذا سمٌت األعبلم التً هً متعبدات شعابر"
 :(ٔ)على ألوال (ٖ) لؾ فً أصل)الشعابر(واخت 

                                                           
 .ٕ٘/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٗ٘ٗ/ ٔ، وانظر: "البحر المحٌط" ٖٕٕ/ٔ( معانً المرآن: ٕ)
( فً حدٌث ابن عباس أن أصل ذلن مؤخوذ من تطواؾ  هاجر وتردادها بٌن الصفا والمروة فً طلب الماء لولدها ، لما نفد ماإها وزاُدها ٖ)

هنالن لٌس عندهما أحد من الناس ، فلما خافت الضٌعة على ولدها هنالن ، ونفد ما عندها لامت  -علٌه السبلم  -، حٌن تركهما إبراهٌم 
ز تطلب الؽوث من هللا ، عز وجل ، فلم تزل تردد فً هذه البمعة المشرفة بٌن الصفا والمروة متذللة خابفة وجلة مضطرة فمٌرة إلى هللا ، ع

 آنس ؼربتها ، وفرج شدتها ، وأنبع لها زمزم.وجل ، حتى كشؾ هللا كربتها ، و
طلب بن لال البخاري ، رحمه هللا : حدثنا عبد هللا بن دمحم ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا َمْعَمر ، عن أٌوب السخٌتانً  وكثٌر بن كثٌر بن الم

عنهما ، لال : أول ما  اتخذ النساء المْنَطك من لبَل عن سعٌد بن ُجبٌَر ، عن ابن عباس ، رضً هللا  -ٌزٌد أحُدهما على اآلخر  -أبً َوَداعة 
،  أم إسماعٌل ، علٌهما  السبلم اتخذت منطمًا لٌعفً أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهٌم وبابنها إسماعٌل ، علٌهما السبلم ، وهً ترضعه

، ولٌس بها ماء فوضعهما هنالن ، ووضع  حتى وضعهما عند البٌت عند دوحة فوق َزْمزم فً أعلى المسجد ، ولٌس بمكة ٌومبذ أحد
تذهب وتتركنا  عندهما جرابًا فٌه تمر وِسمَاء فٌه ماء ، ثم لَفَّى إبراهٌم ، علٌه السبلم ، منطلمًا. فتبعته أم إسماعٌل فمالت : ٌا إبراهٌم ، أٌن

. فمالت  آهلل أمرن بهذا ؟ لال : نعم. لالت : إذًا ال بهذا الوادي الذي لٌس فٌه إنس وال شًء ؟ فمالت له ذلن مراًرا ، وجعل ال ٌلتفت إلٌها
وات ٌضٌعنا. ثم رجعت. فانطلك إبراهٌم ، علٌه السبلم ، حتى إذا كان عند الثنٌة حٌث ال ٌرونه ، استمبل بوجهه البٌت ، ثم دعا بهإالء الدع

ٌَّتًِ بَِواٍد ؼَ  ِم َربَّنَا ِلٌُِمٌُموا الصَّبلةَ فَاْجعَْل أَْفبَِدةً ِمَن النَّاِس تَْهِوي ، ورفع ٌدٌه ، لال : } َربَّنَا إِنًِّ أَْسَكْنُت ِمْن ذُّرِ ٌْتَِن اْلُمَحرَّ ٌِْر ِذي َزْرعٍ ِعْنَد بَ
ٌِْهْم َواْرُزْلُهْم ِمَن الثََّمَراِت لَعَلَُّهْم ٌَْشُكُروَن { ] إبراهٌم :  وتشرب من ذلن [ ، وجعلت أم إسماعٌل ترضع إسماعٌل ، علٌهما السبلم ،  7ٖإِلَ

فانطلمت كراهٌة أن تنظر إلٌه ،  -أو لال : ٌتلبط  -الماء ، حتى إذا نفد ماء السماء  عطشت وعطش ابنها ، وجعلت تنظر إلٌه ٌتلوى 
إذا فوجدت الصفا ألرَب جبل فً األرض ٌلٌها  فمامت علٌه ، ثم استمبلت الوادي تنظر هل ترى أحًدا ؟ فلم تر أحًدا. فهبطت من الصفا حتى 

ًَ اإلنسان المجهود حتى جاوزت الوادي. ثم أتت المروة ، فمامت علٌها ونظرت هل ترى  بلؽت الوادي رفعت َطْرَؾ درعها ، ثم سعت َسْع
المروة سمعت ت على أَحًدا ؟ فلم تر أحًدا. ففعلت ذلن سبع مرات ، لال ابن عباس : لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : "فلذلن سعى الناس بٌنهما". فلما أشرف

عت فسمعَت أًٌضا. فمالت : لد أسمعت إن كان عندن ُؼَواث فإذا هً بالَملَن عند موضع زمزم ،  صوتًا فمالت : صه ، ترٌد نفسها ، ثم تََسمَّ
ُضهُ ، وتمول بٌدها هكذا ، وجعلت تؽرؾ من الماء فً سمابها  -أو لال : بجناحه  -فبحث بعمبه  وهو ٌفور حتى ظهر الماء ، فجعلت تَُحّوِ

لكانت زمزم عٌنًا  -أو لال : لو لم تؽرؾ من الماء  -بعدما تؽرؾ. لال ابن عباس : لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : "ٌرحم هللا أم إسماعٌل ، لو تركت زمزم 
 َمعٌنًا".

ٌبنٌه هذا الؽبلم وأبوه ، وإن هللا ، عز  لال : فشربت وأرضعت ولدها ، فمال لها الملن : ال تخافً الضٌعة ؛ فإن هاهنا بٌتًا هلل ، عز وجل ،
وجل ، ال ٌضٌع أهله. وكان البٌت مرتفعًا من األرض كالرابٌة تؤتٌه السٌول فتؤخذ عن ٌمٌنه وعن شماله ، فكانت كذلن حتى مرت بهم 

ا عابفًا ، فمالوا : إن هذا الطابر لٌدور ممبلٌن من طرٌك َكَداء. فنزلوا فً أسفل مكة ، فرأوا طابرً  -أو أهل بٌت من ُجْرهم  -رفمة من ُجْرُهم 
ن ، فإذا هم بالماء. فرجعوا فؤخبروهم بالماء ، فؤلبل وا. لال : وأم على الماء ، لعَْهُدنا بهذا الوادي وما فٌه ماء. فؤرسلوا َجِرًٌّا أو َجِرٌٌَّ

 كَّ لكم فً الماء. لالوا : نعم.إسماعٌل عند الماء. فمالوا : أتؤذنٌن لنا أن ننزل عندن ؟ لالت : نعم ، ولكن ال حَ 
تى إذا كان بها أهل لال ابن عباس  فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : "فؤلفى ذلن أم إسماعٌل وهً تحب األنس. فنزلوا ، وأرسلوا إلى أهلٌهم فنزلوا معهم. ح

درن زوجوه امرأة منهم. وماتت أم إسماعٌل ، علٌهما أبٌات منهم وشب الؽبلُم ، وتعلم العربٌة منهم ، وأْنفََسهم وأعجبهم حٌن شب ، فلما أ
ا عن السبلم ، فجاء إبراهٌم بعد ما تزوج إسماعٌُل لٌطالع تَْرَكتَه. فلم ٌجد إسماعٌل ، فسؤل امرأته عنه فمالت : خرج ٌبتؽً لنا. ثم سؤله

زوجن فالربً علٌه السبلم ، ولولً له : ٌؽٌر عتبة  عٌشهم وهٌبتهم ، فمالت : نحن بَشّر ، نحن فً ضٌك وشدة. وشكت إلٌه. لال : فإذا جاء
بابه. فلما جاء إسماعٌل ، علٌه السبلم ، كؤنه أنس شٌبًا. فمال : هل جاءكم من أحد ؟ لالت : نعم ، جاءنا شٌخ كذا وكذا ، فسؤل عنن ، 

لت : نعم ، أمرنً أن ألرأ علٌن السبلم ، وٌمول فؤخبرته ، وسؤلنً كٌؾ عٌشنا ؟ فؤخبرته أنا فً َجْهد وشدَّة. لال : فهل أوصان بشًء ؟ لا
هللا ، ثم  َؼٌِّْر عتبة بابن. لال : ذان أبً. ولد أمرنً أن أفارلن ، فالحمً بؤهلن. فََطلَّمَها وتزوج منهم بؤخرى ، فلبث عنهم إبراهٌم ما شاء

ٌْبَتهم. فمالت : نحن أتاهم بعد فلم ٌجده. فدخل على امرأته ، فسؤلها عنه ، فمالت : خرج ٌبتؽً لنا. ل ال : كٌؾ أنتم ؟ وسؤلها عن عٌشهم َوَه
اللحم  بخٌر وسعة. وأثنت على هللا ، عز وجل. فمال : ما طعامكم ؟ لالت : اللحم. لال : فما شرابكم ؟ لالت : الماء. لال : اللهم بارن لهم فً

و كان لهم ، لدعا لهم فٌه. لال : فهما ال ٌخلو علٌهما أحد بؽٌر مكة إال لم ٌوافماه". لال والماء". لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : "ولم ٌكن لهم ٌومبذ َحب ، ول
لت : نعم ، : "فإذا جاء زوجن فالربً علٌه السبلم ، وُمرٌه ٌُثَبِّت عتبة بابه ، فلما جاء إسماعٌل ، علٌه السبلم ، لال : هل أتاكم من أحد ؟ لا

فسؤلنً عنن ، فؤخبرته ، فسؤلنً : كٌؾ عٌشنا ؟ فؤخبرته أنا بخٌر. لال : فؤوصان بشًء ؟ لالت : نعم  أتانا شٌخ حسن الهٌبة ، وأثنت علٌه 
ز ، هو ٌمرأ علٌن السبلم ، وٌؤمرن أن تثبت عتبة بابن. لال : ذان أبً ، وأنت العتبة ، أمرنً أن أمسكن. ثم لَبَث عنهم ما شاء هللا ، ع
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 .(ٕ)أحدها: أن أصلها من اإلشعار، وهً األعبلم على الشًء. لاله الثعلبً
ومنه: الشعابر بمعنى العبلمة؛ ولهذا تسمى الهداٌا: شعابر؛ ألنها تُْشعَر بحدٌدة فً سنامها من جانبها  

 : (ٖ)األٌمن حتى ٌخرج الدم، لال الكمٌت
بُ نُمَتِّلُُهْم   ِجٌبَل فَِجٌبل تََراُهُم          َشعَابَِر لُْربَاٍن بِِهْم ٌُتَمَرَّ

 ، واألكثرٌن، وهو األلرب.(٘). وهذا لول الزجاج(ٗ)الثانً: أنها جمع شعٌرة؛ وهً التً تكون َعلَماً فً الدٌن
  ولٌل: جمع شعارة.الثالث: 

علما من أعبلم طاعة هللا فهو من  لال الرازي: إن )الشعابر( " هً أعبلم طاعته وكل شًء جعل  
[، أي عبلمة للمربة، ولال: }ذالن ٖٙشعابر هللا، لال هللا تعالى: }والبدن جعلناها لكم من شعابر هللا{ ]الحج: 

[ وشعابر الحج: معالم نسكه ومنه المشعر الحرام، ومنه إشعار السنام: وهو ٕٖومن ٌعظم شعابر هللا{ ]الحج: 
ذلن علما على إحرام صاحبها، وعلى أنه لد جعله هدٌا لبٌت هللا، ومنه الشعابر فً  أن ٌعلم بالمدٌة فٌكون

الحرب، وهو العبلمة التً ٌتبٌن بها إحدى الفبتٌن من األخرى والشعابر جمع شعٌرة، وهو مؤخوذ من 
 .(ٙ)اإلشعار الذي هو اإلعبلم"

 .(8)وهذا لول مجاهد .(7)لال الواحدي :ٌحتمل أن ٌكون)الشعابر( من اإلعبلم بالشًء"  
وذلن تؤوٌل من المفهوم بعٌد، وإن كان َمخرُجه َمخرَج الخبر ، فإنه  واعترض علٌه الطبري، فمال:"  

مراٌد به األمر، ألن هللا تعالى ذكره لد أمر نبٌه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص باتباع ملة إبراهٌم علٌه السبلم ، فمال له : } ثُمَّ 
ٌْنَا إِلٌَْ   .(9)["َٖٕٔن أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا{ ]سورة النحل : أَْوَح

 :  (ٓٔ)أن األحكام الشرعٌة لسمانولال أهل العلم: 

                                                                                                                                                                                             
ي نَْببل  له تحت دوحة لرٌبًا من زمزم ، فلما رآه لام إلٌه ، فصنعا كما ٌصنع الولد بالوالد ، والوالد وجل ، ثم جاء بعد ذلن وإسماعٌل ٌَْبرِ 

 بالولد. ثم لال : ٌا إسماعٌل ، إن هللا أمرنً بؤمر. لال : فاصنع ما أمرن ربن ، عز وجل. لال : وتعٌننً ؟ لال : وأعٌنن. لال : فإن هللا
لال : فعند ذلن َرفَعا المواعد من البٌت فجعل إسماعٌل ٌؤتً بالحجارة  -وأشار إلى أَكَمٍة مرتفعة على ما حولها  -أمرنً أن أبنً هاهنا بٌتًا 

َربَّنَا  وإبراهٌم ٌبنً ، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له ، فمام علٌه وهو ٌبنً ، وإسماعٌل ٌناوله الحجارة ، وهما ٌموالن : }
ا إِنََّن أَْنَت السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم {.] ا إِنََّن أَْنَت السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم { " لال : "فجعبل ٌبنٌان حتى ٌدورا حول البٌت ، وهما ٌموالن : } َربَّنَا تَمَبَّْل ِمنَّ تَمَبَّْل ِمنَّ 

اد الظهرانً.ٖٖٗٙصحٌح البخاري برلم ) وابن جرٌر ، عن أحمد بن ثابت الرازي ،  ([. ورواه ابن أبً حاتم ، عن أبً عبد هللا دمحم بن حمَّ
 ([.8ٖٔ/ٔكبلهما عن عبد الرزاق به مختصًرا.]تفسٌر ابن أبً حاتم )

، مجاز 7ٕٕ-ٕٕٙ/ٖ، جامع البٌان للطبري: 9ٗٔ/ٖ، معجم مماٌٌس اللؽة البن فارس: 7ٔٗ-ٙٔٗ/ٔ(. انظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: ٔ)
، زاد المسٌر البن الجوزي: 7ٖٔ-7ٕٔ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: ٖٖٕ/ٔوإعرابه للزجاج: ، معانً المرآن ٕٙ/ٔالمرآن ألبً عبٌدة: 

، الدر المصون ٗ٘ٗ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٙ-ٕ٘/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٕٔٔ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٗٙٔ/ٔ
 ٗٔٗ/ٔللسمٌن: 

 .ٕ٘/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
، واللسان )شعر( ، وؼٌرهم . والضمٌر فً لوله : " نمتلهم " ، إلى الخوارج الذٌن عدد ٙٗٔ/ٔ، ومجاز المرآن:  ٕٔ(الهاشمٌات : ٖ)

 أسماءهم فً بٌتٌن لبل : 
ٌْر َونَافِعًا      بؽارتنا ، بَْعَد الممَانِِب ِمْمنَبُ  بَ  َعبلََم إذًا ُزْرنَا الزُّ

َعابَِها       َوتَْحِوٌلَها َعْنُكْم َشبٌٌِب ولَْعنَبُ َوَشاَط َعلَى أَْرَماِحنَا بِا  ّدِ
والجٌل : األمة ، أو الصنؾ من الناس . وفً المطبوعة واللسان : " تراهم " بالتاء ، وهو خطؤ . والشعابر هنا جمع شعٌرة : وهً البدنة 

 إدماإها بطعن أو رمً أو حدٌدة حتى تدمً . المهداة إلى البٌت ، وسمٌت بذلن ألنه ٌإثر فٌها بالعبلمات . وإشعار البدن :
 .8ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .ٖٖٕ/ٔ( انظر: معانً المرآن:٘)
 .ٗٗٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
وما بعدها،  88ٗٔ/ ٕ، "تهذٌب اللؽة" ٖٖٕ/ ٔ، "معانً المرآن" للزجاج ٗٗ/ ٕ، "تفسٌر الطبري" ٙٗٔ/ ٔ(انظر: "مجاز المرآن" 7)

 .7ٕٔ/ ٔ، "تفسٌر البؽوي" ٕ٘ٙ، "المفردات" ص 8ٕٗٔ/ ٔعلبً" "تفسٌر الث
 .7ٕٕ/ٖ(:صٖٖٖٕ(، و)ٕٖٖٕ( انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .7ٕٕ/ٖ( تفسٌر الطبري: 9)
 .7ٕ/ٕ( انظر: تفسٌر المراؼً:ٓٔ)
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أحدهما: نوع ٌسمى بالشعابر، وهى ما تعبّدنا ّللّا تعالى به كالصبلة على وجه مخصوص ، والتوجه فٌها إلى 
كسابر العالم ، وكمناسن الحج وأعماله ، فمثل هذا شرعه ّللّا لنا مكان معٌن سماه بٌته ، مع أنه من خلمه 

لمصلحة ال نفهم سرها تمام الفهم ، وال نزٌد فٌه وال ننمص ، وال ٌإخذ فٌه برأى أحد وال باجتهاده ، إذ لو 
 أبٌح لهم ذلن لزادوا فٌه ، فبل ٌفرق بٌن األصل المشترع والدخٌل المبتدع ، وٌصبح المسلمون كالنصارى

.} ُ ٌِن ما لَْم ٌَؤَْذْن بِِه ّللاَّ  وٌصدق علٌهم لوله : } أَْم لَُهْم ُشَركاُء َشَرُعوا لَُهْم ِمَن الّدِ
والثانً: ما ال ٌسمى بالشعابر، كؤحكام المعامبلت من بٌع وإجارة وهبة ونحوها ، وهذه لد شرعت لمصالح 

 البشر ، ولها علل وأسباب ٌسهل على اإلنسان فهمها.
ٌَْت  أَِو اْعتََمَر{]البمرة:لوله     .(ٔ)[، " أي من لصد بٌت هللا للحج أو العمرة"8٘ٔتعالى:}فََمْن َحجَّ اْلبَ
 .(ٕ)لال المراؼً:" أي فمن أدى فرٌضة الحج أو اعتمر"  
ٌَْت(أي: فمن "لصده ألداء مناسن الحج؛ و)لال ابن عثٌمنن:     .(ٖ)هو بٌت هللا؛ أي الكعبة" اْلبَ

 .(ٗ)أي"فمن أتاه عابًدا إلٌه بَعَد بدء"لال الطبري: 
 :  (٘)وكل من أكثر االختبلؾ إلى شًء فهو )َحاجٌّ إلٌه(، ومنه لول الشاعر

ْبِرلَاِن الُمَزْعفََرا  وَن ِسبَّ الّزِ  ألَْشَهَد ِمْن َعْوٍؾ ُحلُوال كثٌَِرةً        ٌَُحجُّ
إنما لٌل للحاج " حاّج " ، ألنه ٌَؤتً البٌت فموله:)ٌحجون(، ٌكثرون التردد إلٌه لُسودده ورٌاسته. و  

لَبل التعرٌؾ ، ثم ٌعود إلٌه لَطواؾ ٌوم النحر بعد التعرٌؾ ، ثم ٌنصرؾ عنه إلى منى ، ثم ٌعود إلٌه لطَواؾ 
دَر،فلتكراره العوَد إلٌه مّرة بعد أخرى لٌل له : " حاجٌّ   .(ٙ)الصَّ

                                                           
 .9ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .7ٕ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .8ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .8ٕٕ/ٖالطبري: ( تفسٌر ٗ)
،  ٖٙ٘، وتهذٌب األلفاظ :  ٙ٘ٔ،  77، واالشتماق البن درٌد :  78ٗ( البٌت لمخبل السعدي)شاعر مخضرم(، انظر: المعانً الكبٌر : ٘)

، واللسان )سبب(  ٘ٓٗ، وللبطلٌوسً :  ٖٖٔ، وشرح أدب الكاتب للجوالٌمً :  97:  ٖ، والبٌان والتبٌٌن  ٔٔٗوإصبلح المنطك : 
 . 7ٕٗ:  ٖ، والخزانة  9ٔٔ، وسمط الآللً :  ٖٗٗ:  ٖ/9ٗ،  ٖٔ:  ٔ، )لهر( )زبرق( ، والجمرة البن درٌد :  )حجج(

ولد ذهب الطبري فً تفسٌر البٌت ، كما ذهب ابن درٌد وابن لتٌبة والجاحظ وؼٌرهم إلى أن " السب " هاهنا العمامة ، وأن سادات العرب 
منهم حصٌن بن بدر ، وهو الزبرلان ، وسمً بذلن لصفرة عمامته وسٌادته . وذهب أبو عبٌدة كانوا ٌصبؽون عمابمهم بالزعفران ، و

ولطرب إلى أنه " السب " هنا هً االست ، وكان ممروفًا ، وزعموا أن لول لطرب لول شاذ ، والصواب عندي أن أبا عبٌدة ولطرب لد 
ء اللسان ، حتى نسب إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : " إنما هو عذاب ٌصبه هللا أصابا ، وأنهم أخطؤوا فً ردهم ما لاال . فمد كان المخبل بذي

( لال أبو عبٌدة فً النمابض : " كان المخبل المرٌعً أهجى العرب . . . ثم كان بعده حسان 8ٗٓٔعلى من ٌشاء من عباده " )النمابض : 
طل . هإالء الستة الؽاٌة فً الهجاء وؼٌره ، ولم ٌكن فً الجاهلٌة وال فً اإلسبلم لهم بن ثابت ، ثم الحطٌبة ، والفرزدق ، وجرٌر ، واألخ

( ، وهجاإه ٓٓٔ - 9ٙنظٌر " . هذا ولد كان من أمر المخبل والزبرلان بن بدر ما كان فً ضٌافة الحطٌبة )انظر طبمات فحول الشعراء : 
ته خلٌدة ، فؤبى الزبرلان أن ٌزوجها له ، وذمه . فهجاء وهجا أخته ممذًعا ، له ، ثم ما استشرى من هجاء المخبل له ، لما خطب إلٌه أخ

 وحط منه حتى لال له : 
 ٌَا ِزْبِرلَاُن أَخابَنًِ َخلٍَؾ        َما أْنَت َوٌَب أبٌَِن والفَْخرُ 

 َما أْنَت إالّ فًِ بَنًِ َخلٍَؾ         كاإلْسَكتٌَِن َعبلَُهَما البَْظرُ 
 برلان وأخته ممذع . وهذا البٌت الذي استشهد به الطبري من لذعه . ولبل البٌت : وكل شعره فً الز

َماِن ألَْكبََرا ٌُْب الزَّ  أَلَْم تَْعلَِمً ٌَا أُمَّ َعْمَرةَ أنَّنًِ        تََخاَطؤَنًِ َر
وَن ِسبَّ الزْبِرلَاِن   الُمَزْعفََراألَْشَهَد ِمْن َعْوٍؾ ُحلُوالً كثٌرةً         ٌَُحجُّ

ٌٌْن لد أُِذلَّ وأُْلِهَرا ٌٌْن أن ٌَُسوَد ِجذَاَعهُ         فؤَْمَسى ُحَص  تََمنَّى ُحَص
لول عتبة بن ربٌعة فً أبً جهل : " سٌعلم مصفراسته من انتفخ سحره ، أنا أم هو! " فرماه بمثل  7ٕٙ - 7ٕ٘:  ٕوفً سٌرة ابن هشام 

سعدي . ومن زعم أن المخبل ٌمول إنه : " كره أن ٌعٌش وٌعمر حتى ٌرى الزبرلان من الجبللة ذلن من المبٌح ، الذي لاله المخبل ال
والعظمة بحٌث ٌحج بنو عوؾ عصابته " ، فمد أخطؤ ، ولد نمض علٌه البٌت الثالث ما زعم ، فإنه ٌصفه بؤنه تمنى السٌادة ، ولكن ذلن لم 

 هذا أنه أراده ؟ بل أراد المخبل أن ٌسخر به وٌتهكم ، كما فعل فً سابر هجابه له .ٌزده إال ذال ولهًرا ، فكٌؾ ٌتؤتى أن ٌمول ما زعم 
 ولوله : " وأشهد " منصوب ، عطفًا على لوله : " ألكبرا " .

 .9ٕٕ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
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 واختلؾ فً أصل )الحج(، على ألوال:  
الحج فً اللؽة: كثرة االختبلؾ إلى شًء والتردد إلٌه، فمن زار البٌت للحج فإنه ٌؤتٌه أوال لٌعرفه األول: أن 

ثم ٌعود إلٌه للطواؾ ثم ٌنصرؾ إلى منى ثم ٌعود إلٌه لطواؾ الزٌارة ثم ٌعود إلٌه لطواؾ الصدر. وهذا لول 
 ، وكثٌر من أهل اللؽه.(ٔ)الطبري

 ، وؼٌرهما.(ٖ)، والبٌضاوي(ٕ)من لصد شٌبًا فمد حّجه. وهذا اختٌار الزجاجالثانً:أن أصل الحّج: المصد، وكّل 
 :(ٗ)ومنه لول الشاعر

 ٌحج مؤمومة فً لعرها لجؾ       لاست الطبٌب لذاها كالمؽارٌد
 :(٘)ولال العجاج 

 لمد سما ابن معمر حٌن اعتمر      مؽزى بعٌدا من بعٌد وضبر
 لوله: اعتمر، أي لصد.

 .(ٙ)الحج فً اللؽة: زٌارة شًء تعّظمه. لاله اللٌثالثالث:أن  أصل 
الرابع: أن الحج: الحلك، ٌمال: احجج شجتن، وذلن أن ٌمطع الشعر من نواحً الشجة لٌدخل المحجاج فً 

 .(7)الشجة، فٌكون المعنى: حج فبلن أي حلك. لاله لطرب
ُ آِمنٌَِن ُمَحلِِّمٌَن ُرُءوَسُكْم  }لَتَْدُخلُنَّ اْلَمْسِجدَ  لال المفال: "وهذا محتمل لموله تعالى:    اْلَحَراَم إِْن َشاَء ّللاَّ

ِرٌَن{ ]الفتح :  [ أي حجاجا وعمارا، فعبر عن ذلن بالحلك فبل ٌبعد أن ٌكون الحج مسمى بهذا االسم 7َٕوُممَّصِ
 .(8)لمعنى الحلك"

و فٌمن ٌختلؾ إلٌه والمول األول أولى بالصواب، وعلٌه الجمهور، ألن لولهم رجل محجوج إنما ه  
 .و هللا أعلم.(9)مرة بعد أخرى، وكذلن محجة الطرٌك هو الذي كثر السٌر إلٌه"

 .(ٓٔ)للتنوٌع؛ ألن لاصد البٌت إما أن ٌكون حاجاً؛ وإما أن ٌكون معتمراً" }أَِو اْعتََمَر{، )أو(فً لوله:و
 ولً أصل )العمرة(، فً اللؽة: ألوال: 

 .(ٔٔ)الزجاجأحدهما: أنها من المصد. لاله 
 :(ٕٔ)لال األزهري: "ولد ٌمال: االعتمار المصد، وأنشد للعجاج 

 لَمَْد َسَما اْبُن َمْعَمٍر ِحٌَن اْعتََمْر       ْؼًزى بَِعًٌدا من بَِعٌٍد َوَضبَْر 
 (ٖٔ)ٌعنى: حٌن لصد مؽًزى بعًٌدا "

 :(ٔ)ومن ذلن لول أعشى باهلة
                                                           

 .9ٕٕ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٖٕٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٕ)
 .٘ٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
، ٕ٘ٗ/ٖوسمال عذار"، وهو ببل نسبة فً الحٌوان:-، وفٌها:"عٌاض9ٗ/ٔ( البٌت لعذار بن درة الطابً، فً اللسان:)حجج(، والجمهرة:ٗ)

 . والمؽارٌد: الصؽار من الكمؤة. 8ٕٔ:ٖٔ، والمخصص:ٖٕ/ٔ، ومماٌٌس اللؽة:9/ٔ، وشرح السمط:ٔٙٗ/ٔوالمثلث:
ولوله:  والشطران من لصٌدة له فً مدح عمر بن عبٌد هللا بن معمر التمٌمً، ." وؼٌرهما7ٕ/  ٕ" و "تفسٌر الطبري" "9ٔدٌوانه "(  ٘)

"مؽزى" أي ؼزوا وضبر: جمع لوابمة لثبت ثم وثب، وهو ٌصؾ بعده جٌش عمر ابن عبٌد هللا وكان فتح الفتوح الكثٌرة وعظم أمره فً 
 ."لمحمود شاكر 9ٕٕ/  ٖلتال الخوارج. هامش الطبري "

 .ٖٙٗ/ٖنظر: افتسٌر البسٌط: ( اٙ)
 .ٖٙٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 7)
 .ٖٙٔ/ٗ( مفاتٌخ الؽٌب: 8)
 .ٖٙٔ/ٗ(مفاتٌخ الؽٌب: 9)
 .8ٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 .ٖٕٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٔٔ)
مؽزى: أي ؼزًوا. ومعنى: ضبر ، لوله: ٙٙٔ/ ٕ، "المرطبً" ٕ٘/ ٕ)عمر(، "تفسٌر الثعلبً"  ٕٙٙ٘/ ٖ، تهذٌب اللؽة" 9ٔ( دٌوانه:ٕٔ)

 .ٖٕٗ/ ٔالجواد: تهٌؤ للوثوب بموابمه أو جمع لوابمه لٌثب ثم وثب. ٌنظر: "معانً المرآن" للزجاج 
 )عمر(. ٕٙٙ٘/ ٖ، وتهذٌب اللؽة" ٕ٘/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)
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 ء من تثلٌث معتمروجاشت النفس لما جاء جمعهم         وراكب جا
 .(ٗ)، وبه لال البٌضاوي(ٖ). وهو اختٌار الطبري(ٕ)الثانً: أنها من الزٌارة

وإنما لٌل له : )معتمر(، ألنه إذا طاؾ به انصرؾ عنه بعد زٌارته إٌاه، وإنما ٌعنً تعالى ذكره بموله 
 .(٘) : )أو اعتمر(، أو اعتمَر البٌت

أضٌفت إلى البٌت أن تكون بمعنى الزٌارة، ألن المعتمر ٌطوؾ لال المفال: "وال شبهة فً العمرة إذا   
 .(ٙ)بالبٌت وبالصفا والمروة، ثم ٌنصرؾ كالزابر"

 .(7)الثالث: أن :اعتمر: أي حل بمكة بعد الطواؾ والسعً، ففعل ما ٌفعل الحبلل. لاله المفضل بن سلمة
 . وهللا أعلم.(8)لبٌت ألداء مناسن العمرةوالراجح أن )العمرة( فً اللؽة: الزٌارة؛ والمراد بها: زٌارة ا 
َؾ بِِهَما{]البمرة:   ٌِْه أَْن ٌَطَّوَّ [،" أي: ال حرج وال إِثم علٌه أن ٌسعى 8٘ٔلوله تعالى:}فبَل ُجنَاَح َعلَ

 .(9)بٌنهما"
 .(ٓٔ)لال الطبري: أي: "فبل َحَرج علٌه وال َمؤثم فً َطَوافه بهما"  
 .(ٔٔ)ن الطواؾ بهما"لال المراؼً:أي" فبل ٌتخوفّن م  
 .(ٕٔ)و)الجناح( اإلثم. لاله السدي  
من أجل أن المشركٌن كانوا ٌطوفون وإنما نفى اإلثم؛ ألنهم كانوا ٌتحرجون من الطواؾ بهما، "   

 .(ٖٔ)بهما"
وذلن أّن ناًسا كانوا ٌتحرجون أن ٌَطوفوا بٌن الصفا والمروة ، فؤخبر هللا أنهما من  لال ابن عباس:"   

 .(ٗٔ)شعابره ، والطواؾ بٌنهما أحبُّ إلٌه ، فمضت السُّنة بالطَّواؾ بٌنهما"
لال الرازي: وأما الجناح فهو من لولهم: جنح إلى كذا أي مال إلٌه، لال هللا تعالى: }وإن جنحوا للسلم   

[، وجنحت السفٌنة، إذا لزمت الماء فلم تمض، وجنح الرجل فً الشًء ٌعلمه بٌده، ٔٙلها{ ]األنفال:  فاجنح
إذا مال إلٌه بصدره ولٌل لؤلضبلع: جوانح العوجاجها، وجناح الطابر من هذا، ألنه ٌمٌل فً أحد شمٌه وال 

                                                                                                                                                                                             
، ٙٔ/ٙ، واللسان: ٗٔمرزبانً: ، والٓٗٔ/ٖ، والجمهرة: 89: ٔ، الخزانة: ٓٓٔ: ٖ. وأمالً الشرٌؾ المرتضى 88( األصمعٌات: ٔ)

،  والبٌت ضمن لصٌدة من المراثً المعدودات، ٌرثً بها أعشى باهلة أخاه ألمه المنتشر بن وهب بن سلمة بن 7ٖٙ/ٕومعجم البلدان:
ًسا. وكان كراثة بن هبلل بن عمرو بن سبلمة بن ثعلبة بن وابل بن معن بن مالن بن أعصر بن سعد بن لٌس بن عٌبلن. وكان المنتشر ربٌ

من خبر ممتله ما رواه البؽدادي فً الخزانة عن جابر أخو بنً فراص. وكان بنو نفٌل عمرو بن كبلب أعداء له، فلما رأوا مخرجه 
فلم ٌكن مع  –وطرٌمه علٌهم، وكان من حج ذا الخلصة أهدى له هدٌا ٌتحرم به ممن لمٌه  –وعورته وما ٌطلبه به بنو الحرث بن كعب 

 –فسار حتى إذا كان بهضب النباع انكسر له بعض ؼلمته الذٌن كانوا معه، فصعدوا فً شعب من النباع فمالوا فً ؼار فٌه  المنتشر هدى،
وأنذر بنو نفٌل بالمنتشر بنً الحرث بن كعب فمال األلٌصر: النجاء ٌا منتشر، فمد أتٌت! فمال: ال أبرح حتى أبرد،  –وكان األلٌصر ٌتكهن 

المنتشر، وأتاه ؼلمته بسبلحه وأراد لتالهم فؤمنوه، وكان لد أسر رجبل من بنً الحرث بنً كعب ٌمال له هند بن فمضى األلٌصر وألام 
أسماء بن زنباع، فؤسه أن ٌفدي نفسه فؤبطؤ علٌه، فمطع أنملة، ثم أبطؤ فمطع منه أخرى، ولد أمنه الموم ووضع سبلخه، فمال ]أي هند بن 

 .ال أومنه! ثم لتل ولتل ؼلمتهأسماء[: أتإمنون ممطعًا؟ وهللا 
 .ٖٓ٘( انظر: المفرات: ٕ)
 .9ٕٕ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري:ٖ)
 .٘ٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .7ٖٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .7ٖٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
 .ٕ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:7)
 .8ٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:8)
 .9ٙ/ٔالتفاسٌر:( صفوة 9)
 .ٖٖٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .7ٕ/ٕ( تفسٌر المراؼً:ٔٔ)
 .ٖٕٔ/ٖ(:صٖٖٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .7ٕ/ٕ( تفسٌر المراؼً:ٖٔ)
 .ٖٖٕ/ٖ(:صٖٕٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)



ٕٖٗ 
 

بمً فً عرؾ المرآن كذلن أٌضا ٌطٌر على مستوى خلمته فثبت أن أصله من المٌل، ثم من الناس من لال إنه 
فمعنى: ال جناح علٌه أٌنما ذكر فً المرآن: ال مٌل ألحد علٌه بمطالبة شًء من األشٌاء، ومنهم من لال: بل 

 .(ٔ)هو مختص بالمٌل إلى الباطل وإلى ما ٌؤثم به"
 .(ٕ)لال البٌضاوي: "واإِلجماع على أنه]أي الصفا والمروة[، مشروع فً الحج والعمرة" 
لال المراؼً:" والسّر فً التعبٌر بنفً الجناح الذي ٌصدق بالمباح ، مع أن السعى بٌنهما إما فرض  

، اإلشارة إلى بٌان خطؤ المشركٌن  (٘) أو واجب كما هو رأى أبً حنٌفة (ٗ)والشافعً (ٖ)كما هو رأى مالن
مناسن إبراهٌم ، وذلن ال ٌنافً  الذٌن كانوا ٌنكرون كون الصفا والمروة من الشعابر ، وأن السعى بٌنهما من

 .(ٙ)الطلب الجازم"
 :(7)واختلؾ أهل العلم فً وجوب طواؾ )الصفا والمروة(، على ثبلثة ألوال 

، (ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)، وعطاء(9)، عبدهللا بن الزبٌر(8)أحدها: أنه سنة، لاله احمد، وبه لال أنس وابن عباس
 .(ٗٔ)رضً هللا عنهم(ٖٔ)، وأنس بن مالن(ٕٔ)وعاصم

ٌِْه{، فإنه ٌفهم منه التخٌٌر.   وحجتهم: لوله تعالى:} فبَل ُجناَح َعلَ
لال البٌضاوي:" وهو ضعٌؾ، ألن نفً الجناح ٌدل على الجواز الداخل فً معنى الوجوب، فبل  

 .(٘ٔ)ٌدفعه"
 .(7ٔ)، والثوري(ٙٔ) الثانً: أنه واجب، ٌجبر بالدم. وهذا مذهب أبً حنٌفة

 .(ٕٓ)رحمهما هللا (9ٔ)والشافعً ،(8ٔ)مالنالثالث: أنه ركن. وهذا لول 
 .(ٔ)واجتجوا بموله علٌه الصبلة والسبلم: "اسعوا فإن هللا كتب علٌكم السعً"

لال أبو حٌان:" ومن ذهب إلى أنه ركن، أو واجب ٌجبر بالدم، أو إن ترن أكثر من ثبلثة أشواط  
 .(ٔ)إلى نص جلً ٌنسخ هذا النص المرآن"فعلٌه دم ، أو ثبلثة فؤلل فعلٌه لكل شوط إطعام مسكٌن، ٌحتاج 

                                                           
 .7ٖٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕ)
 .ٕٔٗ/ٖ(:صٖٖٕ٘تفسٌر الطبري)، و7ٖ٘ - 7ٖٗانظر: لفظ مالن فً الموطؤ : (ٖ)
 .ٕٔٗ/ٖ(:صٖٕٗ٘، وانظر: تفسٌر الطبري) 78ٔ:  ٕانظر لفظ الشافعً فً األم (ٗ)
( وفً بعض رواٌات أبً حنٌفة:"إن ترن أكثر من ثبلثة أشواط فعلٌه دم ، أو ثبلثة فؤلل فعلٌه لكل شوط إطعام مسكٌن".]انظر: البحر ٘)

 [.7٘ٗ/ٔالمحٌط: 
 .8ٕ/ٕالمراؼً:( تفسٌر ٙ)
 .٘ٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: 7)
 .ٕٕٕٗٓٔٗ/ٖ(:ص7ٖٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .ٕٕٗ/ٖ(:صٕٖٕٙ( انظر: تفسٌر الطبري)9)
 .ٕٔٗ/ٖ(:صٖٕٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٕٗ/ٖ(:صٖٕٔٙ(، و)ٖٕٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٕٕٗ/ٖ(:ص8ٖٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕٕٗ/ٖ(:ص9ٖٕ٘تفسٌر الطبري)( انظر: ٖٔ)
 .7٘ٗ/ٔ، والبحر المحٌط:٘ٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: ٗٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘ٔ)
( وفً بعض رواٌات أبً حنٌفة:"إن ترن أكثر من ثبلثة أشواط فعلٌه دم ، أو ثبلثة فؤلل فعلٌه لكل شوط إطعام مسكٌن".]انظر: البحر ٙٔ)

 [.7٘ٗ/ٔالمحٌط: 
 .7٘ٗ/ٔ، والبحر المحٌط:٘ٔٔ/ٔ، وتفسٌر البٌضاوي: ٕٔٗ/ٖ(:صٖٕ٘٘انظر:تفسٌر الطبري)( 7ٔ)
 .ٕٔٗ/ٖ(:صٖٖٕ٘، وتفسٌر الطبري)7ٖ٘ - 7ٖٗانظر: لفظ مالن فً الموطؤ : (8ٔ)
 .ٕٔٗ/ٖ(:صٖٕٗ٘، وانظر: تفسٌر الطبري) 78ٔ:  ٕانظر لفظ الشافعً فً األم (9ٔ)
 .7٘ٗ/ٔر المحٌط:، والبح٘ٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: ٕٓ)

، وأخرجه 7ٕٙ٘، 7ٕٙٗ، حدٌث رلم ٖٖٕ – ٕٖٕ/ٗ، وأخرجه ابن خزٌمة 79ٕٔٔ، حدٌث رلم ٕٕٗ – ٕٔٗ/ٙأخرجه أحمد  (ٔ)
 (.7ٕٓ – 9ٕٙ/ٗ، ولال األلبانً الحدٌث "صحٌح" )اإلرواء: 9ٓ7، حدٌث رلم ٕٖ٘ – ٖٔ٘/ٔالشافعً فً مسنده 
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أّن الطواؾ بهما فرض واجب، وأن على من تركه العْود لمضابه ، ناسًٌا كان ، أو عامًدا. والراجح: " 
ألنه ال ٌُجزٌه ؼٌر ذلن ، لتظاهر األخبار عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه حج بالناس ، فكان مما علمهم من مناسن 

 . وهللا أعلم.(ٕ)بهما" َحّجهم الطواؾُ 
َؾ بِِهَما{]البمرة: وفً لوله تعالى:}  :(ٖ)[، وجهان من المراءة8٘ٔأن ٌَطَّوَّ

 أحدهما: }أن ٌطّوؾ{. لراءة الجمهور.
والثانً:}أن ال ٌطّوؾ{، لرأ بها أنس وابن عباس وابن سٌرٌن وشهر، وكذلن هً فً مصحؾ أبً وعبد هللا ، 

 .(ٗ): }َما َمنَعََن أَن تَْسُجَد ِلَما{ ؟ أي:"ما منعن أن تسجد"وخرج ذلن على زٌادة )ال(، نحو 
 :(٘)والعرب تضع )ال( فى موضع اإلٌجاب، وهى من حروؾ الزوابد، لال أبو النجم لال أبو عبٌدة:" 

 مّما رأٌن الشمط المفندرا             فما ألوم البٌض أاّل تسخرا
 :(ٙ)ما ألوم البٌض أن ٌسخرن، المفندر: المبٌح الّسمج، ولال األحوص :أي

 وللهو داع دابب ؼٌر ؼافل            وٌلحٌننى فى اللهو أاّل أحبّه
 :(7)أراد: فى اللهو أن أحبه، لال العجاج

 فى ببر ال حور سرى وما شعر 
 .(8)وضع فضل"فى هذا الم« ال»الحور: الهلكة، ولوله ال حور: أي فى ببر حور، و 

ًٌْرا{]البمرة:  َع َخ  .(9)[،" أي: ومن أكثر من الطاعة بالزٌادة على الواجب"8٘ٔلوله تعالى:} َوَمْن تََطوَّ
لال الصابونً: "أي: من تطّوع بالحج والعمرة بعد لضاء حجته المفروضة علٌه، أو فعل خٌراً فرضاً  

 .(ٓٔ)كان أو نمبلً"
 .(ٔٔ)بعد الفرٌضة فزاد فً الطواؾ"لال مماتل:أي:" ومن تطوع خٌرا  
لال البٌضاوي:" أي فعل طاعة فرضاً كان أو نفبلً، أو زاد على ما فرض هللا علٌه من حج أو عمرة،   

 .(ٕٔ)أو طواؾ أو تطوع بالسعً إن للنا إنه سنة"
لال أبو السعود:" أي فعل طاعة فرضا كان أو نفبل أو زاد على ما فرض علٌه من حج أو عمرة أو   

 .(ٖٔ)طواؾ"
 .(ٔ)لال أبو حٌان:" التطّوع : ما تترؼب به من ذات نفسن مما ال ٌجب علٌن"  

                                                                                                                                                                                             
 .7٘ٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٔ)
 . ومن تلن األخبار:ٖٕٗ/ٖالطبري:( تفسٌر ٕ)
إوا بما بدأ هللا بذكره. روي عن جابر أنه  لال : "لما دنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من الصفا فً حجه لال : " }إّن الصفا والمروةَ من َشعابر هللا{، ابد  -

ًَ علٌه". ]تفسٌر الطبري)  [.ٖٕٗ/ٖ(:صٖٕ٘ٙفبدأ بالصفا فَرلِ
علٌها ، النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : " إّن الصفا والمروةَ من َشعابر هللا " ، فؤتى الصفا فبدأ بها ، فمام علٌها ، ثم أتى المروة فمام  عن ابن عباس: أن -

 [.ٖٕٗ/ٖ(:صٖٕٙٙوطاؾ وَسعى".]تفسٌر الطبري)
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٖ)
 .ٕٔٔ/ٔ( مجاز المرآن: ٗ)
والصحاح واللسان والتاج  8ٕٔ/ ٕب والمرطبً  7ٓٔ/ ٔوالزجاج  ٖٖٗ/ ٖوالجمهرة  ٔٙ/ ٔوالطبري  ٕٖ /ٕالبٌت فى الكتاب: (٘)

، وله 7ٖ/ 9وأبو النجم: اسمه الفضل بن لدامة بن عبد هللا، عجلى من بنى عجل بن لجٌم، أخباره فى األؼانى  .8ٗ/ ٔ)لفندر( والخزانة 
 .9ٗ/ ٔترجمة فى الخزانة 

 .من إنشاد أبى عبٌدة ٓٔٔ/ ٔ، ونمله أبو على الفارسً فى الحجة : ٕٙ/ ٔ، وتفسٌر المرطبً 9ٗآخر لبله:  انظر: الكامل مع (ٙ)
.9٘/ ٕ، واللسان والتاج )صور(، والخزانة ٙٗٔ/ ٕ، والجمهرة ٔٙ/ ٔوتفسٌر الطبري  -ٙٔدٌوانه (7) . 

 .ٕٔٔ/ٔ( مجاز المرآن: 8)
 .8ٕ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 9)
 .9ٙ/ٔالتفاسٌر:( صفوة ٓٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٔٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٔ)
 .8ٔٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٖٔ)



ٕٗ٘ 
 

ًٌْرا{]البمرة:   َع َخ  :(ٕ)على وجوه [،8٘ٔولد تعددت آراء العلماء فً تفسٌر لوله تعالى: }فََمْن تََطوَّ
 .(ٖ)أحدها: لٌل : بالنفل على واجب الطواؾ ، لاله مجاهد

 .(ٗ)لاله ابن زٌدالثانً: ولٌل بالعمرة. 
 .(٘)الثالث: ولٌل: بالحج والعمرة بعد لضاء الواجب علٌه

الرابع: ولٌل: بالسعً بٌن الصفا والمروة ، وهذا لول من أسمط وجوب السعً ، لما فهم اإلباحة فً التطوؾ 
َؾ بِِهَما { ، حمل هذا على الطواؾ بهما  ٌِْه أَن ٌَطَّوَّ ، كؤنه لٌل : ومن تبرع بهما من لوله : }فبَل ُجنَاَح َعلَ

 .(ٙ)بالطواؾ بٌنهما
 .(7)الخامس: بالسعً فً الحجة الثانٌة التً هً ؼٌر واجبة

 .(8)السادس: ولٌل : المراد تطوع خًٌرا فً سابر العبادات. لاله الحسن
 والمول األخٌر أولى بالصواب، ألنه أوفك لعموم اللفظ. وهللا تعالى أعلم.  

وتخصٌص التطوع بالمستحب اصطبلح فمهً؛ أما فً الشرع فإنه ٌشمل  لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:"
 .(9)الواجب، والمستحب"

َع {]البمرة: وفً لوله تعالى:}  :(ٓٔ)[، وجهان من المراءة8٘ٔتََطوَّ
أحدهما: }ٌطوع{ بالٌاء وجزم العٌن، لرأ بها حمزة والكسابً وٌعموب، وتمدٌره: ٌتطوع، إال أن التاء 

 .(ٔٔ)اربهما، مثل ٌطوؾأدؼمت فً الطاء لتم
لال الرازي:  "وهذا أحسن، ألن المعنى على االستمبال والشرط والجزاء األحسن فٌهما االستمبال، وإن 
كان ٌجوز أن ٌمال من أتانً أكرمته فٌولع الماضً مولع المستمبل فً الجزاء، إال أن اللفظ إذا كان ٌوافك 

 .(ٕٔ)المعنى كان أحسن"
 بها البالون، على وزن )تفعل(، ماضٌا.والثانً: }تطوع{، لرأ 

 :(ٖٔ)وعلى هذه المراءة فإن لوله }تطوع{، ٌحتمل أمرٌن  
 أحدهما: أن ٌكون موضع )تطوع( جزما.

الثانً: أن ال ٌجعل )من( للجزاء، ولكن ٌكون بمنزلة )الذي( وٌكون مبتدأ و)الفاء( مع ما بعدها فً 
ى فٌه معنى مبتدأ الخبر، إال أن هذه الفاء إذا دخلت فً خبر موضع رفع لكونها خبر المبتدأ الموصول والمعن

الموصول أو النكرة الموصوفة، أفادت أن الثانً إنما وجب لوجوب األول كموله: }وما بكم من نعمة فمن هللا{ 
 .(ٗٔ) [، فـ)ما( مبتدأ موصول، و)الفاء( مع ما بعدها خبر لهٖ٘]النحل:

                                                                                                                                                                                             
 .7٘ٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٔ)
 .9ٖٔ/ٗ. ومفاتٌح الؽٌب: 7ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .7٘ٗ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٖ)
 .7٘ٗ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٗ)
 .7٘ٗ/ٔالبحر المحٌط: ( انظر: ٘)
 .7٘ٗ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٙ)
 .7٘ٗ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: 7)
 .9ٖٔ/ٗ، ومفاتٌح الؽٌب: 7٘ٗ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: 8)
 .8ٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 9)
 .8ٕٗ/ٕ، والحجة: 7ٕٔ/ٔ( انظر: السبعة فً المراءات: ٓٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: ٔٔ)
 .8ٖٔ/ٗتٌح الؽٌب: ( مفإٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕ( انظر: الحجة للمراءة السبعة:ٖٔ)
[، 7ٕٗ[ إلى لوله: }فلهم أجرهم{]البمرة:8ٖ. ، ومنه لوله تعالى: }والذٌن ٌنفمون أموالهم{ ]النساء: 8ٖٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗٔ)

ه: }ومن عاد فٌنتمم هللا منه{ ولوله: }ومن كفر فؤمتعه [، إلى لوله: }فلهم عذاب جهنم{، ولولٓٔولوله:}إن الذٌن فتنوا المإمنٌن{ ]البروج:
 [.9ٖٔ-8ٖٔ/ٗللٌبل{، ولوله: }من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها{، ولوله: }ومن شاء فلٌإمن ومن شاء فلٌكفر{.]انظر: مفاتٌح الؽٌب: 
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َ َشاِكرٌ لوله تعالى:}  .(ٔ)مثٌب على الطاعة، ال تخفى علٌه"[، أي: إن هللا"8٘ٔ]البمرة:َعِلٌٌم{ فَإِنَّ ّللاَّ
أي إِنه سبحانه شاكٌر له طاعته ومجازٌه علٌها خٌر الجزاء، ألنه علٌم بكل ما ٌصدر لال الصابونً:"

 .(ٕ)من عباده من األعمال فبل ٌضٌع عنده أجر المحسنٌن"
بالكثٌر )َعِلٌٌم( بمدر الجزاء فبل ٌبخس أحدا ثوابه و }ال ٌَْظِلُم لال ابن كثٌر: أي : "ٌثٌب على الملٌل   

ةٍ َوإِْن تَُن َحَسنَةً ٌَُضاِعْفَها َوٌُْإِت ِمْن لَُدْنهُ أَْجًرا َعِظًٌما{ ]النساء :   .(ٖ)["ِٓٗمثْمَاَل َذرَّ
حسنة بعشر لال ابن عثٌمٌن:  "أي: فاهلل ٌشكر؛ وشكره تعالى أنه ٌثٌب العامل أكثر من عمله؛ فال

أي ذو علم؛ وعلمه تعالى محٌط بكل شًء؛ لموله  َعِلٌٌم{،أمثالها إلى سبعمابة ضعؾ إلى أضعاؾ كثٌرة، وهللا}
 .(ٗ)[" ٕٔتعالى: }وأن هللا لد أحاط بكل شًء علماً{ ]الطبلق: 

أي مجاز على الطاعة عبر عن ذلن بالشكر مبالؽة فً اإلحسان إلى العباد، }علٌم{  لال أبو السعود:" 
 .(٘)مبالػ فً العلم باألشٌاء فٌعلم ممادٌر أعمالهم وكٌفٌاتها فبل ٌنمص من أجورهم شٌبا"

لال المراؼً:أي:" فإن ّللّا ٌجازٌه على اإلحسان إحسانا ، وهو العلٌم بمن ٌستحك هذا الجزاء، وفً  
تعوٌدهم اآلداب العالٌة واألخبلق السامٌة ، إذ أن منفعة عملهم  -بٌر عن إحسان ّللّا على عباده بالشكر التع

 .(ٙ)عابدة إلٌهم ، وهو مع ذلن لد شكرهم علٌه"
لال الرازي: أي: "أنه ٌعلم لدر الجزاء فبل ٌبخس المستحك حمه ألنه تعالى عالم بمدره وعالم بما ٌزٌد   

هو ألٌك بالكبلم لٌكون لموله تعالى: }علٌم{ تعلك بشاكر، وٌحتمل أنه ٌرٌد أنه علٌم بما علٌه من التفضل، و
ٌؤتً العبد فٌموم بحمه من العبادة واإلخبلص وما ٌفعله ال على هذا الحد، وذلن ترؼٌب فً أداء ما ٌجب على 

 .(7)شروطه، وتحذٌر من خبلؾ ذلن"
 .(8) ال ٌعذب شاكرا وال مإمنا"روي عن لتادة. لوله: }شاكر علٌم{، لال: إن هللا 
 .(9)وعنه كذلن:" ال شًء أشكر من هللا، وال أجزأ لخٌر من هللا عز وجل" 

ولرن )العلم( بـ)الشكر(، الطمبنان العبد إلى أن عمله لن ٌضٌع فإنه معلوم عند هللا، وال ٌمكن أن  
علٌم، فإنه سٌطمبن ؼاٌة الطمؤنٌنة إلى أن هللا ٌضٌع منه شًء؛ ٌعنً: إذا َعلم العامل أن هللا تعالى شاكر، وأنه 

 .(ٓٔ)سبحانه وتعالى سٌجزٌه على عمله بما وعده به، وٌعطٌه أكثر من عمله
وشكر هللا العبد بؤحد معنٌٌن : إما بالثواب ، وإما بالثناء. وعلمه هنا هو علمه بمدر  لال أبو حٌان:" 

بلصه فً العمل. ولد ولعت الصفتان هنا المولع الحسن ، الجزاء الذي للعبد على فعل الطاعة ، أو بنٌته وإخ
ألن التطّوع بالخٌر ٌتضمن الفعل والمصد ، فناسب ذكر الشكر باعتبار الفعل ، وذكر العلم باعتبار المصد ، 
وأخرت صفة العلم ، وإن كانت متمدمة ، على الشكر ، كما أن النٌة ممدمة على الفعل لتواخً رإوس 

 .(ٔٔ)اآلي"
 :(ٕٔ) [، وجهان8٘ٔاب لوله تعالى: }خٌراً{]البمرة:وفً إعر

                                                           
 . ٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔ)
 .9ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .7ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 ]بتصرؾ بسٌط[.8ٕ/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن:  ( ٗ)
 .8ٔٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٘)
 .8ٕ/ٕ( تفسٌر المراؼً:ٙ)
 .8ٗٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: 7)
 .8ٕٙ/ٔ(:ص7ٖٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)8)
 .8ٕٙ/ٔ(:ص8ٖٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)9)
 8ٕ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 .8٘ٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٔٔ)
 .8ٕ/ٕابن عثٌمٌن:  ( تفسٌرٕٔ)
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 الوجه األول: أن تكون منصوبة بنزع الخافض؛ والتمدٌر: ومن تطوع بخٌر فإن هللا شاكر علٌم.
 أي ومن تطوع ألجل الخٌر، وطلبه فإن هللا شاكر علٌم. -والوجه الثانً: أن تكون مفعوالً ألجله  
 الفوابد:

ٌة الطواؾ بٌن الصفا، والمروة؛ وٌإخذ ذلن من كونه من شعابر هللا؛ وهل هو من فوابد اآلٌة: مشروع - ٔ
أو سنة؟ اختلؾ فً ذلن أهل العلم على ألوال ثبلثة؛ فمال بعضهم: إنه ركن من أركان الحج  ركن، أو واجب،

رون: ال ٌتم الحج إال به؛ ولال بعضهم: إنه واجب من واجبات الحج ٌجبر بدم، وٌصح الحج بدونه؛ ولال آخ
 إنه سنة، ولٌس بواجب.

والمول بؤنه سنة ضعٌؾ جداً؛ ألن لوله تعالى: }من شعابر هللا{ ٌدل على أنه أمر مهم؛ ألن الشعٌرة لٌست هً 
 السنة فمط؛ الشعٌرة هً طاعة عظٌمة لها شؤن كبٌر فً الدٌن.

اسعوا فإن هللا كتب علٌكم » لال: بمً أن ٌكون متردداً بٌن الركن، والواجب؛ واألظهر أنه ركن؛ ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٕ)«وهللا! ما أتم هللا حج امرئ وال عمرته لم ٌطؾ بٌن الصفا والمروة»؛ ولالت عابشة: (ٔ)«السعً

اختار  -وهو من مشابخ مذهب اإلمام أحمد  -رحمه هللا  -فاأللرب أنه ركن؛ ولٌس بواجب؛ وإن كان الموفك 
 أنه واجب ٌجبر بدم.

من فوابد اآلٌة: دفع ما توهمه بعض الصحابة من اإلثم بالطواؾ بالصفا، والمروة؛ لموله تعالى: }فبل جناح  -ٕ
ً من  ً من أركان الحج، أو واجبا علٌه أن ٌطوؾ بهما{؛ وعلى هذا فبل ٌنافً أن ٌكون الطواؾ بٌنهما ركنا

ا لبل أن ٌسلموا ٌهلون لمناة الطاؼٌة واجباته، أو مشروعاً من مشروعاته؛ وذلن أن أناساً من األنصار كانو
فكانوا ٌتحرجون من الطواؾ بالصفا والمروة ولد  -مكان لرب مكة  -المذكورة فً المرآن؛ وهً فً المشلّل 

أهلوا لمناة؛ فلما جاء اإلسبلم سؤلوا النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلن فؤنزل هللا سبحانه وتعالى هذه اآلٌة: }فبل جناح علٌه أن 
وؾ بهما{؛ فعلى هذا ٌكون النفً هنا لدفع ما ولع فً نفوسهم من التحرج؛ ألنها من شعابر هللا؛ ولٌس لبٌان ٌط

 أصل الحكم.
وفٌه سبب آخر لتحرج الناس من الطواؾ بهما: وهو أنهم كانوا ٌفعلون ذلن فً الجاهلٌة، فكانوا ٌطوفون بهما 

ّل الطواؾ بالبٌت، ولم ٌذكر الطواؾ بالصفا، والمروة؛ كما كانوا ٌطوفون بالبٌت أٌضاً، فذكر هللا عّز وج
فمالوا: لو كان ذلن جابزاً لذكره هللا عّز وجّل، فهذا دلٌل على أنه لٌس بمشروع؛ ألنه من أعمال الجاهلٌة؛ فبل 

 نطوؾ؛ فؤنزل هللا هذه اآلٌة.
ٌل: إنهما كانا رجبلً وامرأة زنٌا وفٌه أٌضاً سبب ثالث؛ وهو أنه ٌمال: إنه كان فٌهما صنمان: إساؾ، ونابلة؛ ول

هذان مسخا حجارة؛ »فً جوؾ الكعبة؛ فمسخهما هللا سبحانه وتعالى حجارة؛ فكان من جهل العرب أن لالوا: 
الصفا، والمروة نطوؾ  -إذاً ال بد أن هنان سراً، وسبباً، فاخرجوا بهما عن الكعبة، واجعلوهما على الجبلٌن 

 ؛ وعلى هذا ٌمول أبو طالب:؛ ولد كان«بهما، ونتمسح بهما
مجرى الوادي المعروؾ « مفضى السٌول»وحٌث ٌُنٌخ األشعرون ركابهم بمفضى السٌول من إساٍؾ ونابل و

الذي بٌن الصفا، والمروة؛ فالحاصل أن هذه ثبلثة أسباب فً نزول اآلٌة؛ وأظهرها السبب األول؛ على أنه ال 
 مانع من تعدد األسباب.

أن الطواؾ بالصفا والمروة من طاعة هللا؛ لموله تعالى: }ومن تطوع خٌراً فإن هللا شاكر  ومن فوابد اآلٌة: -ٖ
 علٌم{.

ومنها: أن الطاعة خٌر؛ لموله تعالى: }ومن تطوع خٌراً{؛ وال رٌب أن طاعة هللا سبحانه وتعالى خٌر  -ٗ
 لئلنسان فً حاله ومآله.

                                                           
، وأخرجه 7ٕٙ٘، 7ٕٙٗ، حدٌث رلم ٖٖٕ – ٕٖٕ/ٗ، وأخرجه ابن خزٌمة 79ٕٔٔ، حدٌث رلم ٕٕٗ – ٕٔٗ/ٙأخرجه أحمد  (ٔ)

 (.7ٕٓ – 9ٕٙ/ٗ، ولال األلبانً الحدٌث "صحٌح" )اإلرواء: 9ٓ7، حدٌث رلم ٕٖ٘ – ٖٔ٘/ٔالشافعً فً مسنده 
، كتاب 899، وأخرجه مسلم ص79ٓٔ: ٌفعل بالعمرة ما ٌفعل بالحج حدٌث رلم ٓٔب ، كتاب العمرة، بآٗٔأخرجه البخاري ص (ٕ)

 .77ٕٔ[ 9ٕ٘] 79ٖٓ: بٌان أن السعً بٌن الصفا والمروة ركن...، حدٌث رلم ٖٗالحج، باب 
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 }شاكر{.هلل؛ لموله تعالى: « الشاكر»ومنها: إثبات اسم  -٘
 اسماً هلل؛ لموله تعالى: }شاكر علٌم{.« العلٌم»ومنها: إثبات  -ٙ
ومنها: إثبات صفة الشكر، والعلم؛ لموله تعالى: }شاكر علٌم{؛ ألنهما اسمان داالن على الصفة؛ وعلى  -7

نه ٌعلم كل وهذه هً الصفة؛ وٌدل على الحكم بؤ -الحكم إن كان متعدٌاً، فموله تعالى: }علٌم{ ٌدل على العلم 
 شًء.

 المرآن
ُ َوٌَْلعَنُُهُم }إِنه الهِذٌَن ٌَْكتُُموَن َما أَْنَزْلنَا ِمَن اْلبٌَِّنَاِت َواْلُهَدى ِمْن بَْعِد َما بٌَهنهاهُ ِللنهاِس فًِ اْلِكتَا ِب أُولَئَِن ٌَْلعَنُُهُم َّللاه

ِعنُوَن )  [1٘ٔ({ ]البمرة : 1٘ٔالَله
 التفسٌر:

ون ما أنزلنا من اآلٌات الواضحات الدالة على نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وما جاء به، وهم أحبار الٌهود وعلماء إن الذٌن ٌُْخف
النصارى وؼٌرهم ممن ٌكتم ما أنزل هللا من بعد ما أظهرناه للناس فً التوراة واإلنجٌل، أولبن ٌطردهم هللا 

 من رحمته، وٌدعو علٌهم باللعنة جمٌع الخلٌمة.
 تلؾ العلماء فً سبب نزول هذه اآلٌة على لولٌن:اخ  

 -أحدهما: لال مماتل:" وذلن أن معاذ بن جبل، وسعد بن معاذ، وحارثة بن زٌد، سؤلوا الٌهود عن أمر دمحم
وعن الرجم وؼٌره فكتموهم ٌعنً الٌهود، منهم كعب بن األشرؾ، وابن صورٌا، ما أنزلنا من البٌنات  -ملسو هيلع هللا ىلص

فً التوراة  -ملسو هيلع هللا ىلص -فً التوراة ٌعنً الرجم والحبلل والحرام والهدى ٌعنً أمر دمحم -عز وجل -ما بٌن هللاٌعنً 
 . (ٔ)فكتموه الناس"

 .(ٕ)وذكره الماوردي، فزاد:" فٌهم كعب بن أسٌد وزٌد بن التابوت" 
َسِلمة ، وسعد بن ُمعاذ أخو بنً ابن عباس لال : "سؤَل ُمعاذ بن جبل أخو بنى وأخرج الطبري عن  

لال أبو كرٌب : عما  -عبد األشهل ، وخارجة بن زٌد أخو بنً الحارث بن الخزرج ، نفًرا من أحبار ٌَهود 
فكتموهم إٌاه ، وأبْوا أن ٌُخبروهم عنه ، فؤنزل هللا  -فً التوراة ، ولال ابن حمٌد : عن بَعض َما فً التوراة 

لذٌن ٌَكتمون َما أنزلنا من البٌنات والهدى من بعد ما بٌَّناه للناس فً الكتاب أولبن تعالى ذكره فٌهم : }إّن ا
 .(ٖ)ٌَلعنهم هللا َوٌَلعنهم البلعنون{ "

، نحو ذلن. وهو لول (8)، وأبو العالٌة(7)، والسدي(ٙ)، ولتادة(٘)، والربٌع(ٗ)وروي عن مجاهد 
 الجمهور.

ً عامة فً كل من كتم علما من دٌن هللا ٌحتاج إلى بثه ، وذلن الثانً: ولٌل: المراد كل من كتم الحك، فه
 .(9)مفسر فً لوله ملسو هيلع هللا ىلص : "من ُسبِل عن علم فكتمه ، ألجم ٌوم المٌامة بلجام من نار"

 [، 9٘ٔلوله تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْكتُُموَن َما أَْنَزْلنَا ِمَن اْلبٌَِّنَاِت َواْلُهَدى{]البمرة: 
لال الصابونً:" ٌخفون ما أنزلناه من اآلٌات البٌنات، والدالبل الواضحات التً تدل على صدق دمحم  

ٌِْه َوَسلَّم" ُ َعلَ  .(ٓٔ)َصلَّى ّللاَّ

                                                           
  .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٔ) 
 .ٕٔٗ/ٔ، وانظر: العجاب: ٕٗٔ/ٔ( النكت والعٌون: ٕ)
 .ٕٔٗ/ٔ، وانظر: العجاب: ٕٓ٘-9ٕٗ/ٖ(:ص7ٖٕٓ( تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕٓ٘/ٖ(:ص7ٖٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٓ٘/ٖ(:ص7ٖٖٕ(، و)7ٕٖٕ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٔ٘/ٖ(:ص7ٖٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٔ٘/ٖ(:ص7ٖٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .7ٕٗ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: 8ٕٙ/ٔ(:صٔٗٗٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)8)
 ( فً ذكر طرق هذا الحدٌث.7ٕ٘ - ٕٕ٘/ٔ( ولد توسع الحافظ الزٌلعً فً كتابه "تخرٌج أحادٌث الكشاؾ" )ٖٕٙ/ٕ(( المسند )9)
 .9ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
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 .(ٔ)لال المراؼً:" أي إن أهل الكتاب الذٌن كتموا أمر اإلسبلم وأمر دمحم صلى ّللّا علٌه وسلم" 
 .(ٕ)، ثم ٌعم بعد كل ما ٌكتم من خٌر"لال ابن عطٌة:أي" أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(ٖ)"-ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الزجاج:" هذا إخبار عن علماء إلٌهود الذٌن كتموا ما علموه من صحة أمر النبً  
}اْلبٌَِّناِت{: كاآلٌات الشاهدة على أمر دمحم صلّى هللا علٌه وسلّم، }َواْلُهدى{: وما  لال البٌضاوي: " 

 .(ٗ)إلى وجوب اتباعه واإِلٌمان به" ٌهدي
 .(٘)"العلم النافع الذي ٌهتدي به الخلك إلى هللا عّز وجّل"اْلُهَدى{:}لال ابن عثٌمٌن:" 
أي من بعد توضٌحه لهم فً التوراة [، "9٘ٔلوله تعالى: }ِمْن بَْعِد َما بٌََّنَّاهُ ِللنَّاِس فًِ اْلِكتَاِب {]البمرة: 

 .(ٙ)أو فً الكتب السماوٌة"
 .(7)لال البٌضاوي: أي:من بعد ما" لخصناه فً فً التوراة" 
لال الزمخشري:أي:" لم ندع فٌه موضع إشكال وال اشتباه على أحد منهم، فعمدوا إلى ذلن المبٌن  

 .(8)الملخص فكتموه ولبسوا على الناس"
ً المإمن، والكافر؛ فإن  هللا تعالى بٌن الحك  لال ابن عثٌمٌن:" أي من بعد أن أظهرناه للناس عموما

[ ؛ فكل الناس لد 7ٔلعموم الناس، كما لال تعالى: }وأما ثمود فهدٌناهم فاستحبوا العمى على الهدى{ ]فصلت: 
 .(9)بٌن هللا لهم الحك؛ لكن منهم من اهتدى؛ ومنهم من بمً على ضبلله"

 [، على لولٌن:9٘ٔواختلؾ فً والمراد بـ}اْلِكتَاِب{]البمرة: 
 .(ٓٔ)ً به المرآن. لاله الزجاجٌعنأحدهما: 

التوراة واإلنجٌل، بحكم سبب اآلٌة وأنها فً أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ثم ٌدخل المرآن مع تعمٌم اآلٌة". وهذا الثانً: أنه 
 .(ٔٔ)لول ابن عطٌة

بالبٌنات لال ابن عثٌمٌن:" فما من نبً أرسله هللا إال ومعه كتاب، كما لال تعالى: }لمد أرسلنا رسلنا  
[ ، وكما لال تعالى: }كان الناس أمة واحدة فبعث هللا النبٌٌن ٕ٘وأنزلنا معهم الكتاب والمٌزان{ ]الحدٌد: 

 . (ٕٔ) ["ٖٕٔمبشرٌن ومنذرٌن وأنزل معهم الكتاب بالحك لٌحكم بٌن الناس فٌما اختلفوا فٌه{ ]البمرة: 
 : (ٖٔ)وفً  كتمان أهل الكتاب بعض ما فً كتبهم، وجهان 

دهما: إما بعدم ذكر نصوصه للناس حٌن الحاجة إلٌه أو السإال عنه، كالبشارة بالنبً صلى ّللّا علٌه وسلم أح
 وصفاته مع وجودها فً كتبهم.

 الثانً: وإما بتحرٌؾ الكلم عن مواضعه حٌن الترجمة ، أو بحمله على ؼٌر معانٌه بالتؤوٌل اتباعا ألهوابهم.
 .(ٗٔ)هذه اآلٌات ، وسجل علٌهم اللعنات الدابمات اإلٌضاح"لال المراؼً:"ولد فضحهم ّللّا ب 
 .(ٔ)ولرأ طلحة بن صرؾ:}من بعد ما بٌنه{، على اإلفراد 

                                                           
 .ٖٓ/ٕ(تفسٌر المراؼً: ٔ)
 . ٖٕٔ/ٔ( المحرر الوجزي: ٕ)
 .ٖٕ٘/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .ٙٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .89ٔ/ٕابن عثٌمٌن:( تفسٌر ٘)
 .9ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .ٙٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 7)
 .9ٕٓ/ٔ( الكشاؾ: 8)
 .8ٖ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 9)
 .ٖٕ٘/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٓٔ)
 .ٖٕٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .8ٖ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)
 .ٖٓ/ٕ( انظر: تفسٌر المراؼً: ٖٔ)
 .ٖٓ/ٕ ( تفسٌر المراؼً:ٗٔ)
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ُ{]البمرة:   .(ٕ)أولبن ٌُبعدهم هللا منه ومن رحمته"[، أي:"9٘ٔلوله تعالى:}أُولَبَِن ٌَْلعَنُُهُم ّللاَّ
 .(ٖ)لال السعدي: أي: "ٌبعدهم وٌطردهم عن لربه ورحمته" 
 .(ٗ)لال ابن عثٌمٌن: أي:" ٌطردهم وٌبعدهم عن رحمته" 
  لال الطبري:أي" 
 .(٘)لال أبو السعود:" أي ٌطردهم وٌبعدهم من رحمته" 
لال الصابونً:"أي: أولبن الموصوفون بمبٌح األعمال، الكاتمون ألوصاؾ الرسول، المحّرفون  

 .(ٙ)ألحكام التوراة ٌلعنهم هللا فٌبعدهم من رحمته"
لال المرطبً:"أي: ٌتبرأ منهم وٌبعدهم من ثوابه وٌمول لهم : علٌكم لعنتً ، كما لال للّعٌن : }َوإِنَّ  

ٌَْن لَْعنَتًِ{ ]ص :   .(7") [78َعلَ
 : (8)وأصل )اللعن( فً اللؽة اإلبعاد والطرد، كما لال الشماخ بن ضرار ، وذكر ماًء وَرد علٌه 

ٌُْت عَ  ُجِل الَّلِعٌِن َذَعْرُت بِِه المََطا َونَفَ بِْب َكالرَّ  ْنهُ          َممَاَم الذِّ
جل  .(9)ٌعنً : مماَم الذبب الطرٌد. و )اللعٌن( من نعت )الذبب(، وإنما أراد : ممام الذبب الطرٌد واللعٌن كالرَّ

 :(ٓٔ)ولال النابؽة
 فبت كاننً خرج لعٌن       نفاه الناس أو أدنؾ طعٌن

لعنه هللا: أي طرده وأبعده وأصل اللعنة ما ذكرنا ثم كثر ذلن حتى صار لال الثعلبً:" فمعنى لولنا:  
 .(ٔٔ)لوال"

 .(ٕٔ)وٌسؤُل ربَّهم البلعنون أْن ٌلعنهم" [، أي:"9٘ٔلوله تعالى)َوٌَْلعَنُُهُم البلِعنُوَن{]المرة: 
 .(ٖٔ)لال الطبري والثعلبً:" أي: ٌسؤلون هللا أن ٌلعنهم وٌمولون : اللهم العنهم" 
أبو السعود:" أي الدعاء علٌهم باللعن من المبلبكة ومإمنً الثملٌن والمراد بٌان دوام اللعن لال  

 .(ٗٔ)واستمراره"
ً بؤنفسهم ٌبؽضونهم، وٌعادونهم، وٌبتعدون   لال ابن عثٌمٌن:" أي ٌسؤلون لهم اللعنة؛ وهم أٌضا

 .(٘ٔ)عنهم"
 .(ٙٔ)لال الصابونً:أي:" وتلعنهم المبلبكة والمإمنون" 

                                                                                                                                                                                             
 .ٖٕٔ/ٔ( المحرر الوجً: ٔ)
 .ٕٗ٘/ٖ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .77/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖ)
 .9ٓٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .8ٕٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٘)
 .9ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .8ٙٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 7)
" والضمٌر فً " به " إلى " ماء " فً لوله لبله : وماء لد ، ورواٌته فً دٌوانه ، " ممام الذبب  ٔٙٗ، ومجاز المرآن  9ٕ(دٌوانه : 8)

 وردت لوصل أروى ... علٌه الطٌر كالورق اللجٌن
وشدة وأراد فً البٌت : ممام الذبب الطرٌد اللعٌن كالرجل. والرجل اللعٌن المطرود ال ٌزال منتبذا عن الناس ، شبه الذبب به ، ٌعنً فً ذله 

 مخافته وذعره.
 .9ٕ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً:ٕٗ٘/ٖتفسٌر الطبري: ( انظر: 9)
 .9ٕ/ٕ( البٌت من شواهد الثعلبً فً تفسٌره: ٓٔ)
 .9ٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .ٕٗ٘/ٖ( تفسٌر الطبري:ٕٔ)
 .ٖٓ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً:ٕٗ٘/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .8ٕٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٗٔ)
 .9ٓٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)
 .9ٙ/ٔالتفاسٌر:( صفوة ٙٔ)
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 .(ٔ)المراؼً:أي:" وٌستوجبون بؤعمالهم الدعاء علٌهم باللعن من المبلبكة والناس أجمعٌن"لال  
 .(ٕ)لال البٌضاوي:" أي: الذٌن ٌتؤتى منهم اللعن علٌهم من المبلبكة والثملٌن" 

ً بؤنفسهم ٌبؽضونهم، وٌعادونهم، وٌبتعدون    لال السعدي:أي: "ٌسؤلون لهم اللعنة؛ وهم أٌضا
ٌهم اللعنة من جمٌع الخلٌمة، لسعٌهم فً ؼش الخلك وفساد أدٌانهم، وإبعادهم من رحمة هللا، فتمع علعنهم، 

فجوزوا من جنس عملهم، كما أن معلم الناس الخٌر، ٌصلً هللا علٌه ومبلبكته، حتى الحوت فً جوؾ الماء، 
، فالكاتم لما أنزل لسعٌه فً مصلحة الخلك، وإصبلح أدٌانهم، ولربهم من رحمة هللا، فجوزي من جنس عمله

هللا، مضاد ألمر هللا، مشاق هلل، ٌبٌن هللا اآلٌات للناس وٌوضحها، وهذا ٌطمسها فهذا علٌه هذا الوعٌد 
 .(ٖ)الشدٌد"

 :(ٗ)واختلفوا فً هإالء البلعنٌن على ألوال 
، (٘)أحدها : أنهم كل شًء فً األرض من حٌوان وجماد إال الثملٌن اإلنس والجن ، وهذا لول ابن عباس 

 .(8)، ومماتل بن سلٌمان(7)، والبراء بن عازب (ٙ)والضحان 
والثانً : البلعنون : االثنان إذا تبلعنا لحمت اللعنة مستحمها منهما ، فإن لم ٌستحمها واحد منهما رجعت 

 .(9)ى الٌهود ، وهذا لول ابن مسعوداللعنة عل
، (ٓٔ)والثالث : أنهم البهابم ، إذا ٌبست األرض لالت البهابم هذا من أجل ُعصاةِ بنً آدم ، وهذا لول مجاهد

 .(ٔٔ)وعكرمة 
 .(ٕٔ)كل دابة والجن واإلنس.لاله عطاءالرابع: أنهم: 

 .(ٖٔ)الخامس: أنهم عباد هللا أجمعون. لاله الحسن
السادس : أنهم المإمنون من اإلنس والجن ، والمبلبكة ٌَلعنون َمْن َكفَر باهلل والٌوم اآلخر ، وهذا لول لتادة 

 آخرون.، و(8ٔ)، والزجاج(7ٔ)، واختاره ابن عطٌة(ٙٔ)، وأي العالٌة (٘ٔ)و الربٌع بن أنس ، (ٗٔ)
وهذا ظاهر واضح جار على ممتضى الكبلم...]وأما األلوال األخرى[، فبل ٌمتضٌها  لال ابن عطٌة:" 

 .(9ٔ)اللفظ وال تثبت إال بسند ٌمطع العذر"

                                                           
 .ٖٓ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .ٙٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕ)
 .77/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖ)
، ٕ٘ٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٖٓ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً:ٖٕ٘/ٔوما بعدها، ومعانً المرآن للزجاج:  ٕٗ٘/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)

 .ٖٕٔ/ٔوالمحرر الوجٌز: 
 .ٕ٘ٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٖٕ٘/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: ٖٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .7ٕ٘/ٖ(:ص89ٖٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .7ٕ٘/ٖ(:ص88ٖٕ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: 8)
 .ٖٕٔ/ٔرر الوجٌز: ، والمحٕ٘ٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٖٕ٘/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: ٖٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:9)
 .ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٖ(:ص8ٖٕٗ(، و)8ٖٖٕ(، و)8ٖٕٔ(، و)8ٖٕٓ(، و)79ٖٕ(، و)78ٖٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕ٘٘/ٖ(:ص8ٕٖٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .7ٕٓ/ٔ(:ص9ٗٗٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٖٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)
 .7ٕ٘-ٕٙ٘/ٖ(:ص8ٖٕٙ(، و)8ٖٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .7ٕ٘/ٖ(:ص87ٖٕ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .9ٕٙ/ٔ(:ص٘ٗٗٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.ٖٕٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 7ٔ)
 .8ٙٔ/ٕ( نمله عنه االختٌار، المرطبً، ولم نمؾ علٌه، انظر: تفسٌر المرطبً:8ٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.ٖٕٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 9ٔ)
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فً لوله تعالى : }ٌَْلعَنُُهُم ، ولد اعترض المرطبً على المول األخٌر، لكونه ٌخالؾ ما جاء فً الحدٌث 
ُ َوٌَْلعَنُُهُم البلَِّعنُوَن{،   .(ٔ): "دواب األرض"-علٌه السبلم-لالّللاَّ

لال المرطبً:" فإن لٌل : كٌؾ جمع من ال ٌعمل جمع من ٌعمل ؟ لٌل : ألنه أسند إلٌهم فعل من ٌعمل  
ٌْتُُهْم ِلً َساِجِدٌَن{ ]ٌوسؾ :  ٌْنَا{ ]فصلت : ٗ، كما لال : }َرأَ [ ٕٔ[ ولم ٌمل ساجدات ، ولد لال : }ِلَم َشِهْدتُْم َعلَ

ٌَْن{ ]األعراؾ : ، ولال :   .(ٕ)[ ، ومثله كثٌر"98ٔ}َوتََراُهْم ٌَْنُظُروَن إِلَ
والصواب أن )البلعنون(، هم: المبلبكةُ والمإمنون، "ألن هللا تعالى ذكره لد وصؾ الكفار بؤن اللعنة  

فَُروا َوَماتُوا َوُهْم التً تحّل بهم إنما هً من هللا والمبلبكة والناس أجمعٌن ، فمال تعالى ذكره : }إِنَّ الَِّذٌَن كَ 
ِ َواْلَمبلبَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعٌَن{، فكذلن اللعنة التً أخبر هللا تعالى ذكر ٌِْهْم لَْعنَةُ ّللاَّ ه أنها َحالَّة ُكفَّاٌر أُولَبَِن َعلَ
هللا ، ولعنة  بالفرٌك اآلخر : الذٌن ٌكتموَن ما أنزل هللا من البٌنات والهدى من بعد ما بٌنه للناس ، هً لعنة

الذٌن أخبر أن لعنتهم حالّة بالذٌن كفروا وماتوا وهم كفار ،  وهم " البلعنون " ، ألن الفرٌمٌن جمٌعًا أهُل 
 . وهللا أعلم.(ٖ)كفر"

ولد ورد فً الحدٌث المسند من طرق ٌشد بعضها بعًضا ، عن أبً هرٌرة ، وؼٌره : أن رسول هللا  
 .(ٗ)بِل عن علم فكتمه ، ألجم ٌوم المٌامة بلجام من نار"ملسو هيلع هللا ىلص لال : "من سُ 

والذي فً الصحٌح عن أبً هرٌرة أنه لال : "لوال آٌة فً كتاب هللا ما حدثُت أحًدا شٌبًا : }إِنَّ الَِّذٌَن   
 .(٘)ٌَْكتُُموَن َما أَنزْلنَا ِمَن اْلبٌَِّنَاِت َواْلُهَدى{ اآلٌة"

 الفوابد:
كتم العلم من كبابر الذنوب؛ ٌإخذ من ترتٌب اللعنة على فاعله؛ والذي ٌرتب علٌه  من فوابد اآلٌة: أن -ٔ

 اللعنة ال شن أنه من كبابر الذنوب.
، لكن العبرة (ٙ)لال الحافظ ابن حجر: إن"هذه اآلٌة تحرض على التبلٌػ، وهً وإن نزلت فً أهل الكتاب

 .(7)بعموم اللفظ"

                                                           
( من طرٌك زاذان به ، وسٌؤتً 78/ٗ( والنسابً فً السنن )7٘ٗٗ،  7ٖ٘ٗحدٌث طوٌل رواه أبو داود فً السنن برلم )(هذا لطعة من ٔ)

 ذكره عند لوله تعالى : )ٌثبت هللا الذٌن آمنوا( فً تفسٌر سورة إبراهٌم.
 .87ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .8ٕ٘-7ٕ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 ( فً ذكر طرق هذا الحدٌث.7ٕ٘ - ٕٕ٘/ٔتوسع الحافظ الزٌلعً فً كتابه "تخرٌج أحادٌث الكشاؾ" ) ( ولدٖٕٙ/ٕ(( المسند )ٗ)
 (.9ٕٕٗ( وصحٌح مسلم برلم )8ٔٔ(صحٌح البخاري برلم )٘)
: -تحمٌك الطٌب-، وابن أبً حاتمٖٗٔ/ٕ، وابن إسحاق كما فً سٌرة ابن هشام: 7ٖٕٓرلم:  9ٕٗ/ٖ( أخرج ابن جرٌر فً جامع البٌان: ٙ)

عن ابن عباس بإسناد حسن لال: )سؤل معاذ بن جبل أخو بنً  9ٕ٘/ٔ، وابن المنذر كما فً الدر المنثور للسٌوطً: 9ٖٗٔرلم:  8ٕٙ/ٔ
لال أبو كرٌب: عما فً -سلمة وسعد بن معاذ أخو بنً عبد األشهل وخارجة بن زٌد أخو بنً الحارث بن الخزرج نفراً من أحبار ٌهود

فكتموهم إٌاه وأبوا أن ٌخبروهم عنه، فؤنزل هللا تعالى ذكره فٌهم: ﴿إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْكتُُموَن﴾ -مٌد: عن بعض ما فً التوراةالتوراة، ولال ابن ح
ِعنُوَن﴾ ]البمرة: -إلى لوله-[9٘ٔ]البمرة:  )نزلت فً علماء أهل الكتاب  7ٗ: -تحمٌك الحمٌدان-[. ولال الواحدي فً أسباب النزول9٘ٔ: ﴿البلَّ

 هم آٌة الرجم وأمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص(. وكتمان
ًّ بها كل كاتم علماً ٕٔ٘/ٖ. لال الطبري فً جامع البٌان: ٕٗٔ/ٔ( الفتح: 7) : ]وهذه اآلٌة وإن كانت نزلت فً خاص من الناس، فإنها َمْعنِ

 أنه لال: )من سبل عن علم ٌعلمه فكتمه ألجم ٌوم المٌامة بلجام فرض هللا تعالى بٌانه للناس، وذلن نظٌر الخبر الذي روي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
رلم:  7ٙ/ٗ، وأبو داود فً سننه: ٖٕٗ٘رلم:  ٖٖٓمن نار(،، وهو حدٌث صحٌح أخرجه من حدٌث أبً هرٌرة الطٌالسً فً مسنده: 

مه الذهبً، وابن حبان فً وصححه وواف ٔٓٔ/ٔوحسنه، والحاكم فً المستدرن:  9ٕٗٙرلم:  9ٕ/٘، والترمذي فً جامعه: 8ٖ٘ٙ
رحمه -، ولد نص سحنونٙٔٔرلم:  ٕ٘، وصححه األلبانً فً صحٌح الترؼٌب والترهٌب: 9٘رلم:  97ٕ/ٔصحٌحه بترتٌب ابن بلبان: 

أن الصحٌح خبلؾ ذلن. وال ٌعارض ما تفٌده اآلٌة  9ٗ/ٔعلى أن هذا الحدٌث خاص بالشهادة، وبٌن ابن العربً فً أحكام المرآن: -هللا
)حدثوا الناس بما ٌعرفون أتحبون  7ٕٕ/ٔ: -فتح-عند البخاري-رضً هللا عنه-الحدٌث من وجوب تبلٌػ العلم والنهً عن كتمه لول علًو

)ما أنت بمحدث لوماً حدٌثاً ال تبلؽه عمولهم إال  ٔٔعند مسلم فً ممدمة صحٌحه: -رضً هللا عنه-أن ٌكذب هللا ورسوله(، ولول ابن مسعود
نة( ألن اآلٌة محمولة على من لصد كتمان العلم، والحدٌث ٌفٌد أن من سبل عن علم وجب علٌه الجواب، لكنه ممٌد بما إذا كان لبعضهم فت

العامة  كان لصد السابل حسناً، ال بمن أراد بسإاله تعنتاً أو انحرافاً، وأما لول علً وابن مسعود فٌفٌدان أن المتشابه ال ٌنبؽً أن ٌذكر عند
، 7ٕٕ/ٔ، فتح الباري البن حجر: 8٘ٔ-8ٗٔ/ٕم أن ٌحدث بما ٌُْفَهم عنه، وهللا أعلم. انظر: الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: وأن حكم العال
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 تعالى: }ٌكتمون{؛ والكاتم مرٌد للكتم.ومنها: الرد على الجبرٌة؛ لموله  -ٕ
ومنها: أن ما أنزل هللا من الوحً فهو بٌِّن ال ؼموض فٌه؛ وهًدى ال ضبللة فٌه؛ لموله تعالى: }من  -ٖ

البٌنات والهدى من بعد ما بٌَّنَّاه للناس فً الكتاب{؛ والبٌان ٌنمسم إلى لسمٌن: بٌان مفصل؛ وبٌان مجمل؛ 
مة فً الشرٌعة؛ والمفصل هو أن ٌبٌن هللا سبحانه وتعالى لضٌة معٌنة مفصلة مثل فالمجمل هً المواعد العا

آٌات الفرابض فً األحكام؛ فإنها مفصلة مبٌّنة ال ٌشذ عنها إال مسابل للٌلة؛ وهنان آٌات مجملة عامة مثل: }ٌا 
ذكرها هللا سبحانه وتعالى [ : فهو بٌان عام؛ وكذلن بعض المصص ٌٔأٌها الذٌن آمنوا أوفوا بالعمود{ ]المابدة: 

 مفصلة، وأحٌاناً مجملة؛ وكل هذا ٌعتبر بٌاناً.
ومن فوابد اآلٌة: الرد على أهل التحرٌؾ الذٌن ٌسمون أنفسهم بؤهل التؤوٌل؛ ألن الزم طرٌمهم أال ٌكون  -ٗ

رها صار المرآن المرآن بٌاناً للناس؛ ألن هللا أثبت لنفسه فً المرآن صفات ذاتٌة، وفعلٌة؛ فإذا صرفت عن ظاه
ؼٌر بٌان؛ ٌكون هللا سبحانه وتعالى ذكر شٌباً ال ٌرٌده؛ وهذا تعمٌة ال بٌان؛ فٌستفاد من هذه اآلٌة الرد على 

أهل التحرٌؾ ال أهل التؤوٌل؛ ألن التؤوٌل منه حك، ومنه  -كما لال شٌخ اإلسبلم  -أهل التؤوٌل؛ والحمٌمة أنهم 
 باطل؛ لكن طرٌمهم باطل ال حك فٌه.

ومن فوابد اآلٌة: الرد على أهل التفوٌض الذٌن ٌمولون: إن آٌات الصفات وأحادٌثها ال ٌعلم الخلك  -٘
 معناها؛ ولد ذكر شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة أن لولهم من شر ألوال أهل البدع واإللحاد.

محتاجون إلى هذا؛ ومنها: بٌان فضل هللا عّز وجّل على عباده بما أنزله من البٌنات، والهدى؛ ألن الناس  -ٙ
ولوال بٌان هللا سبحانه وتعالى وهداٌته ما عرؾ الناس كٌؾ ٌتوضإون، وال كٌؾ ٌصلون، وال كٌؾ 

 ٌصومون، وال كٌؾ ٌحجون؛ ولكن من فضل هللا أن هللا سبحانه وتعالى بٌّن ذلن.
علو هللا بذاته ثابت ومنها: إثبات علو هللا؛ لموله تعالى: }ما أنزلنا{؛ والنزول إنما ٌكون من أعلى؛ و -7

 بالكتاب، والسنة، واإلجماع، والعمل، والفطرة.
ما تكلمنا؛ ألّن »ومنها: لبح هذ الكتمان الذي سلكه هإالء؛ ألنه كتمان بعد بٌان؛ لٌس لهم أن ٌمولوا:  -8

لم مع أن هللا ؛ فاإلنسان الذي ال ٌتكلم بالشًء الشتباه األمر علٌه لد ٌعذر؛ لكن الذي ال ٌتك«األمر مشتبه علٌنا
 والعٌاذ باهلل. -بٌنه للناس ٌكون هذا أعظم لبحاً 

ومنها: وجوب نشر العلم عند الحاجة إلٌه سواء ظهرت الحاجة بلسان الحال، أو بلسان الممال، ولسان  -9
ً ٌعمل عمبلً لٌس على الوجه المرضً؛ فهذا لسان حاله ٌدعو إلى أن تبٌن له الحك؛  الحال: أن ترى إنسانا

ن الممال: أن ٌسؤلن سابل عن علم وأن تتعلمه؛ فٌجب علٌن أن تبلؽه ما دمت تعلم؛ أما إذا كنت ال تعلم ولسا
؛ كذلن لو رأٌت الناس عّم فٌهم الجهل فً مسؤلة من أمور «ال أعلم»، أو «ال أدري»فإنه ٌجب أن تمول: 

 الدٌن؛ فهنا الحاجة داعٌة إلى البٌان؛ فٌجب أن تبٌن.
ٌة: أن الكتب السماوٌة كلها بٌان للناس، ألن لوله تعالى: }فً الكتاب{ المراد به الجنس ال ومن فوابد اآل -ٓٔ

العهد؛ فاهلل تعالى بٌن الحك فً كل كتاب أنزله؛ لم ٌترن الحك ؼامضاً؛ بل بٌنه ألجل أن تموم الحجة على 
 ا األمر.الخلك؛ ألنه لو كان األمر ؼامضاً لكان للناس حجة فً أن ٌمولوا: ما تبٌن لن

 ومنها: أن الرجوع فً بٌان الحك إلى الكتب المنزلة. -ٔٔ
ومنها: أن هإالء الكاتمٌن ملعونون؛ ٌلعنهم هللا، وٌلعنهم البلعنون؛ لموله تعالى: }أولبن ٌلعنهم هللا  -ٕٔ

 وٌلعنهم البلعنون{.
، مثل النزول إلى السماء ومنها: إثبات األفعال االختٌارٌة هلل عّز وجّل؛ وهً كل فعل ٌتعلك بمشٌبته -ٖٔ

الدنٌا، والمجًء للفصل بٌن عباده؛ واالستواء على العرش؛ والضحن؛ والكبلم؛ والتعجب؛ وما إلى ذلن؛ كل 

                                                                                                                                                                                             
، أحكام المرآن إللكٌا الهراس: 9ٕٗ/ٔ، تفسٌر ابن كثٌر البن كثٌر: 9ٗ-8ٗ/ٔ، أحكام المرآن البن العربً: ٕٗٓ/ٕعمدة الماري للعٌنً: 

 ، وؼٌرها. ٖ٘/ٔ
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منها؛ وٌدل على أنه منها أن له سبباً؛ « اللعن»فعل ٌتعلك بمشٌبة هللا عّز وجّل فإنه من األفعال االختٌارٌة؛ و
 ب، وٌعدم بعدمه؛ إذاً فاللعن من األفعال االختٌارٌة.وما كان له سبب فإنه ٌوَجد بالسب

ومنها: جواز الدعاء باللعنة على كاتم العلم؛ لموله تعالى: }ٌلعنهم البلعنون{؛ ألن من معنى }ٌلعنهم  -ٗٔ
البلعنون{ الدعاء علٌهم باللعنة؛ تمول: اللهم العنهم؛ وال ٌلعن الشخص المعٌن؛ بل على سبٌل التعمٌم؛ ألن 

ولو كان من المستحمٌن للعنة؛ ألنه ال ٌُدرى ماذا ٌموت علٌه؛ لد ٌهدٌه  -أن لعن المعٌن ال ٌجوز  الصحٌح
[ ؛ وأما لعنه بعد 8ٕٔهللا، كما لال تعالى لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }لٌس لن من األمر شًء أو ٌتوب علٌهم{ ]آل عمران: 

ال تسبوا األموات فإنهم لد أفضوا إلى ما »لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص:  موته أٌجوز، أم ال ٌجوز؟ فمد ٌمال: إنه ال ٌجوز
؛ وهذا عام؛ ثم إنه لد ٌثٌر ضؽابن، وأحماد من ألاربه، وأصحابه، وأصدلابه؛ فٌكون فً ذلن (ٔ)«لدموا

؛ وأّي خٌر فً (ٕ)«ٌصمتمن كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌمل خٌراً أو ل»مفسدة؛ ثم إن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: 
كونن تلعن واحداً كافراً لد مات؛ وأما طرٌمته فالواجب التنفٌر عنها، والمدح فٌها، وذمها؛ أما هو شخصٌاً فإنه 

 وإن كان المعروؾ عند جمهور أهل العلم أنه ٌجوز لعنه إذا مات على الكفر. -ال ٌظهر لنا جواز لعنه 
حٌث كان من الكبابر؛ وكتم العلم ٌتحمك عند الحاجة إلى بٌانه إما ومن فوابد اآلٌة: عظم كتم العلم،  -٘ٔ

بلسان الحال؛ وإما بلسان الممال؛ فإن من ُسبل عن علم فكتمه أُلجم ٌوم المٌامة بلجام من نار إال أن ٌكون 
السابل متعنتاً، أو ٌرٌد اإلٌماع بالمسإول، أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، أو ٌترتب على إجابته 

 مفسدة، فبل ٌجاب حٌنبذ؛ ولٌس هذا من كتم العلم؛ بل هو من مراعاة المصالح، ودرء المفاسد.
 :(ٔ)مسؤلة

ل المستفتً إلى ؼٌره، فٌمول: اسؤل فبلناً، أو اسؤل العلماء  -دفع الفتوى  اختلؾ فٌها أهل العلم:  -وهو أن ٌحّوِ
ً فإنه ال هل ٌجوز، أو ال ٌجوز؟ والصحٌح أنه ال ٌجوز؛ إال عند  االشتباه فٌجب؛ أما إذا كان األمر واضحا

ٌجوز؛ ألنه ٌضٌع الناس ال سٌما إذا كان اإلنسان ٌرى أنه إذا دفعها استُفتً أناس جهال ٌضلون الناس؛ فإنه 
 هنا تتعٌن علٌه الفتوى؛ وٌستعٌن هللا عّز وجّل، وٌسؤل هللا الصواب والتوفٌك.

 مٌن للعنة هللا، ولعنة البلعنٌن.ومن فوابد اآلٌة: استحماق الكات -ٙٔ
 لد ٌمول لابل: هذا تحصٌل حاصل، ألنه كمول المابل: لام المابمون، أو ٌموم المابمون، وٌدخل الداخلون.

ً به على الوجه األكمل؛ لد تمول:  لام »فالجواب: ال، ألنه لٌس كل من نسب إلٌه الوصؾ ٌكون لابما
وجهه؛ فمعنى }ٌلعنهم البلعنون{ أي الذٌن ٌعرفون من ٌستحك اللعنة، بمعنى أنهم أتوا بالمٌام على « المابمون

وذوي حكمة فً توجٌه اللعنة إلٌه؛ ونظٌر ذلن لوله تعالى: }ٌا  وٌوجهونها إلى أهلها؛ فهم ذوو علم بالمستِحك،
ه؛ أي بتحمٌمه، [ اآلٌة؛ فناداهم باسم اإلٌمان، وأمرهم بٖٙٔأٌها الذٌن آمنوا آمنوا باهلل ورسوله...{ ]النساء: 

 والثبات علٌه.
هذا  -والعٌاذ باهلل  -إذاً هإالء الذٌن ٌكتمون ما أنزل هللا من البٌنات، والهدى مع ظهوره، وبٌانه ٌستحمون 

نسؤل هللا أن ٌجعلنا منهم؛ فهإالء  -الجزاء الوخٌم من هللا، ومن عباد هللا؛ وعكس ذلن الذٌن ٌبٌنون الحك 
من هللا، ومن أولٌاء هللا؛ ولد ورد فً حدٌث أبً الدرداء الطوٌل أن العالم ٌستؽفر  ٌكون لهم المودة، والمحبة

(؛ ألن الذي ٌبٌن شرٌعة هللا ٌُلمً هللا سبحانه وتعالى فً ٔله أهل السموات واألرض حتى الحٌتان فً الماء)

                                                           
 .9ٕٗ/ٔسبك تخرٌجه  (ٔ)
 .ٕ٘٘/ٔسبك تخرٌجه  (ٕ)
 .8ٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)

ما جاء فً فضل الفمه على العبادة، حدٌث  9ٔ، كتاب العلم، باب 9ٕٕٔ؛ والترمذي ص8ٕٕ٘ٓ، حدٌث رلم ٕٓٙٔأخرجه أحمد ص (ٔ)
، كتاب السنة، باب 9ٕٔٗ؛ وابن ماجة صٖٔٗٙ: فً فضل العلم، حدٌث رلم ٔ، أول كتاب العلم، باب 9ٖٗٔ؛ وأبو داود ص8ٕٕٙرلم 
: فً فضل العلم والعالم، حدٌث رلم ٕٖ، الممدمة، باب ٓٔٔ/ٔ؛ والدارمً ٖٕٕ: فضل العلماء والحث على طلب العلم، حدٌث رلم 7ٔ

(؛ وكل -لتمرٌب لاله الحافظ فً ا –؛ ومدار هذهاألسانٌد على داود بن جمٌل عن كثٌر بن لٌس )وٌمال: لٌس بن كثٌر؛ واألول أصوب ٕٖٗ
من داود، وكثٌر ضعٌؾ؛ ولال األلبانً: "لكن أخرجه أبو داود من طرٌك أخرى عن أبً الدرداء بسند حسن" )راجع صحٌح الترؼٌب 

(؛ لكن فً سنده شبٌب بن شٌبة، لال الحافظ فً التمرٌب: مجهول؛ ولال عمرو بن عثمان: "عن ٖٖص ٖوالترهٌب، الطبعة الثانٌة، حاشٌة 
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عن  -د به نص خاص وإن لم ٌر -للوب عباده مودته، ومحبته، والمبول له حتى فً السماء؛ ونحن نعلم ذلن 
طرٌك المٌاس الجلً: فإذا كان هللا سبحانه وتعالى ٌعالب الكاتمٌن بهذه العموبة الوالعة منه، ومن عباده؛ وهو 
الذي سبمت رحمته ؼضبه، فالذٌن ٌبٌنون البٌنات، والهدى ٌستحمون أن ٌثنً هللا سبحانه وتعالى علٌهم بدالً 

 من اللعنة، وٌمربهم بدالً من البعد.
ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌجب على من لال لوالً باطبلً، ثم تبٌن له بطبلنه أن ٌبٌنه للناس إال إذا كان  -7ٔ

 اختبلؾ اجتهاد فبل ٌلزمه أن ٌبٌن بطبلن ما سبك؛ ألنه ال ٌدري أّي االجتهادٌن هو الصواب.
 المرآن

 ُ ِحٌُم )}إَِّله الهِذٌَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َوبٌَهنُوا فَأُولَئَِن أَت اُب الره ٌِْهْم َوأَنَا التهوه  [ٓٙٔ({ ]البمرة : ٓٙٔوُب َعلَ
 التفسٌر:

إال الذٌن رجعوا مستؽفرٌن هللا من خطاٌاهم، وأصلحوا ما أفسدوه، وبٌََّنوا ما كتموه، فؤولبن ألبل توبتهم 
 بة ولبلتها منهم.وأجازٌهم بالمؽفرة، وأنا التواب على من تاب من عبادي، الرحٌم بهم؛ إذ وفمتُهم للتو

 .(ٔ)[، "أي إاِل الذٌن ندموا على ما صنعوا"ٓٙٔلوله تعالى:}ِإال الَِّذٌَن تَابُوا{]المرة: 
 .(ٕ)لال أبو حٌان:أي" عن الكفر إلى اإلسبلم ، أو عن الكتمان ءلى اإلظهار" 
 .(ٖ)لال البٌضاوي: أي:" عن الكتمان وسابر ما ٌجب أن ٌتاب عنه" 

 .(ٗ)"رجعوا عما هم علٌه من الذنوب، ندما وإلبلعا، وعزما على عدم المعاودة"لال السعدي: أي:  
 .(٘)لال ابن عطٌة:" توبة هللا على عبده: رجوعه به عن المعصٌة إلى الطاعة" 

 . (ٙ)[،أي:"وأصلحوا ما أفسدوه بالكتمان"ٓٙٔلوله تعالى:}َوأَْصلَُحوا{]البمرة: 
 .(7)ملسو هيلع هللا ىلص" -ظهار أمر دمحم لال الواحدي:" أي: أصلحوا السرٌرة بإ 
لال أبو حٌان:أي:" ما أفسدوا من للوبهم بمخالطة الكفر لها ، أو ما أفسدوا من أحوالهم مع هللا ، أو  

 .(8)أصلحوا لومهم باإِلرشاد إلى اإِلسبلم بعد اإلضبلل"
 .(9)ٌحصل فعل الحسن" لال السعدي: أي: أصلحوا "ما فسد من أعمالهم، فبل ٌكفً ترن المبٌح حتى 
 .(ٓٔ)لال البٌضاوي: " ما أفسدوا بالتدارن" 
 .(ٔٔ)لال لتادة: "ٌمول: أصلحوا فٌما بٌنهم وبٌن هللا" 
 .(ٕٔ)[،أي "وبٌنوا للناس حمٌمة ما أنزل هللا"ٓٙٔلوله تعالى:}َوبٌََّنُوا{]البمرة: 
}بٌّنوا{: ما فً كتاب هللا للمإمنٌن ، وما سؤلوهم عنه من أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص. وهذا كله فً  لال ابن زٌد:" 

 .(ٖٔ) "ٌهود

                                                                                                                                                                                             
(؛ وشعٌب بن رزٌك الشامً لال 7ٕٔ/ٗرزٌك" بدالً عن شبٌب بن شٌبة؛ ولال: "وهو أشبه بالصواب" )راجع تهذٌب التهذٌب شعٌب بن 

 (؛ وعلٌه فاإلسناد حسن.7ٔٔ/ٕالحافظ فً التمرٌب: "صدوق ٌخطا"؛ ولٌل: صدوق حسن الحدٌث )تحرٌر تمرٌب التهذٌب 
 .9ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .9٘ٗ/ٔالمحٌط:( البحر ٕ)
 .ٙٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .77/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .9ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .7ٗٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 7)
 .9٘ٗ/ٔ( البحر المحٌط: 8)
 .77/ٔ( تفسٌر السعدي: 9)
 .ٙٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 .ٕٓٙ/ٖ(:ص9ٖٕٓ( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .9ٙ/ٔة التفاسٌر:( صفؤٕ)
  .ٕٓٙ/ٖ(:ص9ٖٕٓ(أخرجه الطبري)ٖٔ) 



ٖٗٙ 
 

لال ابن عثٌمٌن:أي: "وضحوا للناس ما كتموا من العلم ببٌانه، وبٌان معانٌه؛ ألنه ال ٌتم البٌان إال  
 .(ٔ)ببٌان المعنى"

 [، وجوه:ٓٙٔتعالى:}َوبٌََّنُوا{]البمرة:وفً لوله  
 .(ٕ)وبٌنوا التوبة بإخبلص العمل. لاله الطبري أحدها:

 نحوه. (ٗ)، وروي عن ابن زٌد(ٖ)الثانً:أنهم وبٌَّنوا الذي جاءهم من هللا، فلم ٌكتموه ولم ٌجحدوا به". لاله لتادة
 نحوه.

 .(٘)الثالث: اعترفوا بتلبٌسهم وزورهم
توبتهم ، لٌمحوا سٌبة الكفر عنهم وٌعرفوا بضد ما كانوا ٌعرفون به ، وٌمتدي بهم الرابع: ما أحدثوا من 

 . (ٙ)ؼٌرهم من المفسدٌن
ٌِْهْم{]البمرة:   .(7)[، أي:" فؤولبن ٌمبل هللا توبتهم وٌشملهم برحمته"ٓٙٔلوله تعالى:}فَؤُولَبَِن أَتُوُب َعلَ
 .(8)ال تلحمه لعنة"لال أبو حٌان:" أي أعطؾ علٌهم ، ومن تاب هللا علٌه  
لال ابن عثٌمٌن:" ٌعنً الذٌن تابوا، وأصلحوا، وبٌنوا، "ألبل منهم التوبة؛ ألن توبة هللا على العبد لها  

 .(9)معنٌان؛ أحدهما: توفٌك العبد للتوبة؛ الثانً: لبول هذه التوبة، كما لال هللا تعالى: }ثم تاب علٌهم لٌتوبوا{"
ِحٌُم{]البمرة:لوله تعالى: }َوأَنَا التَّوَّ   [، "أي :كثٌر التوبة على عبادي، واسع الرحمة ٓٙٔاُب الرَّ
لال أبو حٌان: وختم الكبلم بهاتٌن الصفتٌن "ترؼٌباً فً التوبة وإشعاراً بؤن هاتٌن الصفتٌن هما له ،  

 .(ٔٔ)فمن رجع إلٌه عطؾ علٌه ورحمه"
اُب{، ٌعنً: "الرجاع على عباده بالعف  و والصفح، بعد الذنب إذا تابوا، وباإلحسان والنعم بعد و}التَّوَّ

 .(ٕٔ)المنع، إذا رجعوا"
ِحٌُم{: "الذي اتصؾ بالرحمة العظٌمة، التً وسعت كل شًء ومن رحمته أن وفمهم للتوبة   و}الرَّ

 .(ٖٔ)واإلنابة فتابوا وأنابوا، ثم رحمهم بؤن لبل ذلن منهم، لطفا وكرما، هذا حكم التابب من الذنب"
 .(ٗٔ)ال ابن كثٌر: "وفً هذا داللة على أن الداعٌة إلى كفر ، أو بدعة إذا تاب إلى هللا تاب هللا علٌهل 
من البٌنات وفً هذه اآلٌة التفات من التكلم إلى الؽٌبة فً لوله تعالى: }إن الذٌن ٌكتمون ما أنزلنا  

؛ ولبللتفات «نلعنهم»[ ؛ ولم ٌمل: 9٘ٔمرة: [ ، ولوله تعالى: }أولبن ٌلعنهم هللا{ ]الب9٘ٔوالهدى...{ ]البمرة: 
 :(٘ٔ)فابدتان

                                                           
 .87/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
. لال الطبري: " ولد زعم بعضهم أن معنى لوله : " وبٌَّنوا " ، إنما هو : وبٌنوا التوبة بإخبلص العمل. ٕٓٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)

عوتبوا لبل هذه اآلٌة ،  على كتمانهم ما أنزَل هللا تعالى ذكره وبٌنه فً كتابه ، فً أمر ودلٌل ظاهر الكتاب والتنزٌل بخبلفه. ألن الموم إنما 
علٌه من الجحود والكتمان ، فؤخرجهم من  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ودٌنه ، ثم استثنى منهم تعالى ذكره الذٌن ٌبٌنون أمَر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ودٌنه ، فٌتوبون مما كانوا

 ْن ٌَلعنه هللا وٌَلعنه البلعنون، ولم ٌكن العتاب على تركهم تبٌٌن التوبة بإخبلص العمل".ِعداد مَ 
  .ٕٓٙ/ٖ(:ص9ٖٕٓ(أخرجه الطبري)ٖ) 
  .ٕٓٙ/ٖ(:ص9ٖٕٓ(أخرجه الطبري)ٗ) 
 .9٘ٗ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٘)
 .9٘ٗ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٙ)
 .9ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:7)
 .9٘ٗ/ٔ( البحر المحٌط: 8)
 .87/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 9)
 .9ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
 .9٘ٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٔٔ)
 .77/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕٔ)
 .77/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖٔ)
 .7ٖٗ/ٔ(تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)
 .87/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘ٔ)



ٖٗ7 
 

 األولى: تنبٌه المخاطب؛ ألنه إذا تؽٌر نسك الكبلم أوجب أن ٌنتبه المخاطب لما حصل من التؽٌٌر.
الثانٌة: تكون بحسب السٌاق: ففً هذه اآلٌة: }أولبن ٌلعنهم هللا{ الفابدة: التعظٌم؛ ألن لوله: }ٌلعنهم  والفابدة

؛ ألن المتكلم إذا تحدث عن نفسه بصٌؽة الؽابب صار أشد هٌبة، مثل «أولبن نلعنهم»أبلػ فً التعظٌم من هللا{ 
 وٌعنً نفسه. -لول الملن: إن الملن ٌؤمركم بكذا، وكذا؛ وأمر الملن بكذا، وكذا 

 الفوابد:
له تعالى: }إال الذٌن تابوا من فوابد اآلٌة: أن توبة الكاتمٌن للعلم ال تكون إال بالبٌان، واإلصبلح؛ لمو - ٔ

 وأصلحوا وبٌنوا{: ثبلثة شروط:
 األول: التوبة؛ وهً الرجوع عما حصل من الكتمان.

 الثانً: اإلصبلح لما فسد بكتمانهم؛ ألن كتمانهم الحك حصل به فساد.
 الثالث: بٌان الحك ؼاٌة البٌان.

 وبهذا تبدل سٌباتهم حسنات.
 إذا تاب اإلنسان منه فإن هللا سبحانه وتعالى ٌتوب علٌه. -وإن عظم  -ومن فوابد اآلٌة: أن كل ذنب  - ٕ
ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا سبحانه وتعالى، وهما }التواب{، و}الرحٌم{؛ }التواب{ على من  - ٖ

 أذنب؛ }الرحٌم{ على من أخلص، وعمل؛ فالرحمة تجلب الخٌر؛ والتوبة تدفع الشر.
 صفات هللا؛ وهما التوبة، والرحمة. ومنها: إثبات صفتٌن من - ٗ
 ومنها: إثبات حكمٌن من هذٌن االسمٌن: أن هللا ٌتوب، وٌرحم؛ ولهذا لال تعالى: }فؤولبن أتوب علٌهم{. - ٘
 ومنها: توكٌد الحكم بما ٌوجبه؛ لموله تعالى: }وأنا التواب الرحٌم{. - ٙ
 تعالى: }التواب{.ومنها: كثرة توبة هللا، وكثرة من ٌتوب علٌهم؛ لموله  - 7

والتوبة هً الرجوع إلى هللا من معصٌته إلى طاعته؛ فٌرجع من الشرن إلى التوحٌد؛ ومن الزنى إلى 
العفاؾ؛ ومن االستكبار إلى الذل، والخضوع؛ ومن كل معصٌة إلى ما ٌمابلها من الطاعة؛ وشروطها خمسة: 

نه فً الحال؛ والعزم على أن ال ٌعود؛ وأن تكون اإلخبلص هلل سبحانه وتعالى؛ والندم على الذنب؛ واإللبلع ع
 التوبة فً ولت تمبل فٌه.

الشرط األول: اإلخبلص هلل بؤن ٌكون لصده بالتوبة رضا هللا، وثواب اآلخرة، وأال ٌحمله على التوبة خوؾ 
 مخلوق، أو رجاء مخلوق، أو علو مرتبة، أو ما أشبه ذلن.

 أن ٌتحسر اإلنسان أن ولع منه هذا الذنب.« الندم»الذنب؛ ومعنى الشرط الثانً: الندم على ما جرى منه من 
الشرط الثالث: اإللبلع عن المعصٌة؛ وهذا ٌدخل فٌه أداء حموق العباد إلٌهم؛ ألن من لم ٌإد الحك إلى العباد 

ن لم ٌإد كما لاله بعض العلماء؛ ولكنه شرط داخل فً اإللبلع؛ إذ إن م -فإنه لم ٌملع؛ فهو لٌس شرطاً مستمبلً 
 أهله لم ٌملع عن المعصٌة. الحك إلى

الشرط الرابع: أن ٌعزم أال ٌعود؛ فإن لم ٌعزم فبل توبة، ولٌس من الشرط أال ٌعود فإذا صحت التوبة، ثم عاد 
 إلى الذنب لم تبطل توبته األولى؛ لكنه ٌحتاج إلى تجدٌد التوبة.

ٌعنً أن تكون فً ولت لبول التوبة؛ وذلن بؤن  الشرط الخامس: أن تمع التوبة فً الولت الذي تمبل فٌه؛
تكون لبل حضور الموت، ولبل طلوع الشمس من مؽربها؛ فإذا كان بعد حضور الموت لم تمبل؛ لموله تعالى: 

[ ؛ وإذا 8ٔ}ولٌست التوبة للذٌن ٌعملون السٌبات حتى إذا حضر أحدهم الموت لال إنً تبت اآلن{ ]النساء: 
مؽربها لم تمبل؛ لموله تعالى: }ٌوم ٌؤتً بعض آٌات ربن ال ٌنفع نفساً إٌمانها لم  كانت بعد طلوع الشمس من

[ ؛ ولول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "ال تنمطع الهجرة حتى 8٘ٔتكن آمنت من لبل أو كسبت فً إٌمانها خٌراً{ ]األنعام: 
 .(ٔ)تنمطع التوبة؛ وال تنمطع التوبة حتى تطلع الشمس من مؽربها"

                                                           
، 79ٕٗ: الهجرة لد انمطعت، حدٌث رلم ٕالجهاد، باب ، كتاب ٙٓٗٔ، وأخرجه أبو داود ص7ٖٓٓٔ، حدٌث رلم 99/ٗ(أخرجه أحمد ٔ)

؛ وفً سنده أبو هند البجلً لال الذهبً فً المٌزان ٖٕٔٙ: الهجرة ال تنمطع، حدٌث رلم 7ٓ، كتاب السٌر، باب ٕٖٔ/ٕوأخرجه الدارمً ج
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ح التوبة من ذنب مع اإلصرار على ؼٌره؟ للعلماء فً هذا ثبلثة ألوال؛ األول: أنها تصح؛ و الثانً: وهل تص
أنها تصح إن كان الذنب من ؼٌر الجنس؛ و الثالث: ال تصح؛ والصحٌح أنها تصح من ذنب مع اإلصرار 

وال ٌدخل فً مدح  على ؼٌره؛ لكن ال ٌستحك اسم التاببٌن على سبٌل اإلطبلق؛ فبل ٌستحك وصؾ التابب،
التاببٌن؛ ألن توبته ممٌدة من هذا الذنب المعٌن؛ ومثال ذلن: إذا تاب رجل من الزنى لكنه ٌتتبع النساء بالنظر 
المحرم فإن توبته من الزنى تصح على المول الراجح؛ لكن ال ٌستحك وصؾ التابب على سبٌل اإلطبلق؛ 

إنها ال تصح؛ وإذا تاب من الزنى مع اإلصرار على الربا وعلى المول بؤنها تصح إذا كانت من ؼٌر الجنس: ف
فإنها تصح؛ ألن الربا لٌس من جنسه؛ إال على المول الثالث الذي ٌمول ال تصح إال مع اإللبلع عن جمٌع 

 الذنوب.
ومن فوابد اآلٌة: عظم الكتمان؛ ألن هللا ذكر لنجاتهم من هذه اللعنة ثبلثة شروط: التوبة، واإلصبلح،  - 8

والبٌان؛ ألن كتمهم ِلما أنزل هللا ٌتضمن إفساداً فً األرض، وإضبلالً للخلك؛ فتوبتهم منه ال تكفً حتى 
لٌس هو بالرسول الذي »ٌصلحوا ما فسد بسبب كتمانهم، مثال ذلن: لوم كتموا صفة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ولالوا: 

كفً أن ٌتوبوا، وٌندموا، وٌملعوا، وٌُْسِلموا، حتى ؛ فسٌضل من الناس بناًء على لولهم عالَم؛ فبل ٌ«سٌبعث
 ٌصلحوا ما أفسدوا من اآلثار التً ترتبت على كتمانهم الحك؛ وإال لم تصح التوبة.

له هللا سبحانه وتعالى إٌاه، وأن  - 9 ومن فوابد اآلٌة: عظم العلم، وأنه حمل ثمٌل، وعبء عظٌم على من حمَّ
به من البٌان؛ وسبك أن البٌان حٌن ٌحتاج الناس إلٌه وٌسؤلون، إما بلسان اإلنسان على خطر إذا لم ٌمم بواج

 الحال؛ وإما بلسان الممال.
 المرآن

ِ َواْلَمََلئَِكِة َوالنهاِس أَْجَمعِ  ٌِْهْم لَْعنَةُ َّللاه ({ ]البمرة : ٌَٔٙٔن )}إِنه الهِذٌَن َكفَُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفهاٌر أُولَئَِن َعلَ
ٔٙٔ] 

 تفسٌر:ال
إن الذٌن جحدوا اإلٌمان وكتموا الحك، واستمروا على ذلن حتى ماتوا، أولبن علٌهم لعنة هللا والمبلبكة 

 والناس أجمعٌن بالطرد من رحمته.
 :(ٔ)ذكر ابن حجر فً سبب نزول اآلٌة لولٌن 

والنصارى  أحدهما: لال ابن حجر: لال الطبري: "نزلت فً الذٌن جحدوا نبوة دمحم وكذبوا، من الٌهود
 .(ٕ)وؼٌرهم"

 .(ٖ)الثانً: لال ابن حجر: "ولال مماتل: نزلت فٌمن مات من الٌهود على الكفر"
 .(ٗ)[، أي: إن الذٌن "كفروا باهلل"ٔٙٔلوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا{]البمرة: 
الٌهود والنصارى وسابر أهل الملل ، لال الطبري: أي:"إن الذٌن َجحدوا نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وكذبوا به من  

 .(٘)والمشركٌن من َعبدة األوثان"
 .(ٙ)لال الزمخشري:" ٌعنى الذٌن ماتوا من هإالء الكاتمٌن" 

                                                                                                                                                                                             
(: ٕحاشٌة رلم ) ٙٓٙ/ٔٔبن األثٌر : "ال ٌصرؾ؛ لكن احتج به النسابً على لاعدته"؛ لال عبد المادر فً تخرٌج جامع األصول ال8ٖ٘/ٗ

 من طرٌك آخر وإسناده حسن. أهـ )باختصار(. 9ٕٔ/ٔرواه أحمد فً المسند 
 .ٖٔٗ/ٔ( انظر: العجاب: ٔ)
لى هللا ، ولم ٌمل الطبري: "نزلت"، وإنما لال: "ٌعنً تعالى ذكره بموله: }إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا{ ، إن الذٌن حجدوا نبوة دمحم صٖٔٗ/ٔ( العجاب:ٕ)

 .ٕٔٙ/ٖعلٌه وسلم ... " والفرق بٌن التعبٌرٌن واضح.  انظر: تفسٌر الطبري:
،  لم ٌمل مماتل: "نزلت" وإنما لال: "ثم ذكر َمْن مات من الٌهود على الكفر ... ".انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٖٔٗ/ٔ(  العجاب: ٖ)

ٔ/ٖٔ٘. 
 .9ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٕٔٙ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .9ٕٓ/ٔ( الكشاؾ: ٙ)
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لال ابن عثٌمٌن:"والمراد بالُكفر فً المرآن والسنة: جحد ما ٌجب هلل سبحانه وتعالى من الطاعة،  
 .(ٔ)استكبار"واالنمٌاد؛ وهو نوعان: إما تكذٌب؛ وإما 

ى النخل    .(ٕ)لستره الطلع" -أي وعاء طلعه  -و)الَكْفر( فً اللؽة: "بمعنى الستر؛ ومنها ُكفُرَّ
وا اللٌل: كافًرا، لتؽطٌة ُظلمته  لال الطبري:"  وأْصُل )الكفر( عند العرب : تَؽطٌةُ الشًء ، ولذلن سمَّ

 :  (ٖ)ما لبِستْه ، كما لال الشاعر
 ْت ذُكاُء ٌَِمٌنََها فً كافِِر أَْلمَ     فَتََذكََّرا ثَمبَل ًرثًٌِدا ، بَْعَد َما       

 : (ٗ)ولال لبٌُد بن ربٌعة 
ٌْلَةٍ         ٌَْعلُو َطرٌمةَ َمتْنَِها ُمتََواتَِرا     َكفََر النُُّجوُم َؼَماُمَها  فًِ لَ

 .(٘)َؼطَّاها" :ٌعنً
:"وماتوا وهم على ُجحودهم ذلن وتكذٌبهم محمًدا أي[، ٔٙٔلوله تعالى:}َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر{]البمرة: 

 .(ٙ)ملسو هيلع هللا ىلص"
 .(7)لال الزجاج:" ٌعنً لم ٌتوبوا لبل موتهم من كفرهم" 

 .(8)لال الصابونً:أي:" واستمّروا على الكفر حتى داهمهم الموت وهم على تلن الحالة" 
 .(9)لال الزمخشري:أي:" ولم ٌتوبوا" 
لال ابن عثٌمٌن:أي:" استمروا على كفرهم إلى الموت، فلم ٌزالوا على الكفر، ولم ٌتوبوا، ولم  

 .(ٓٔ)ٌرجعوا"
 .(ٔٔ)لال البٌضاوي:" أي ومن لم ٌتب من الكاتمٌن حتى مات" 
ِ{]البمرة:  ٌِْهْم لَْعنَةُ ّللاَّ  .(ٕٔ)أبعدهم هللا وأسحمهم من رحمته" أي: أولبن"[، ٔٙٔلوله تعالى:}أُولَبَِن َعلَ
لال الطبري: "أي: الذٌن كفروا وماتوا وهم كفار، علٌهم لعنة هللا ، بمعنى: أبعدهم هللا وأسحمهم من  

 رحمته،
 .(ٖٔ)لال البٌضاوي:أي:" استمر علٌهم اللعن من هللا" 
 .(ٗٔ)لال الزجاج:" واللعنة هً إبعاد هللا، وإبعاده عذابه" 

 .(٘ٔ)لال ابن عطٌة:" واللعنة فً هذه اآلٌة تمتضً العذاب" 
 .(ٔ)[، ٌعنً "ولَعنهم المبلبكةُ والناس أجمعون" ٔٙٔلوله تعالى:}َواْلَمبلبَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعٌَن{]البمرة:  

                                                           
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
. والضمٌر فً لوله " فتذكرا " للنعامة والظلٌم . والثمل : بٌض النعام  7ٕ٘الشعر لثعلبة بن صعٌر المازنً ، شرح المفضلٌات : (ٖ)

ثمل . ورثد المتاع وؼٌره فهو مرثود ورثٌد : وضع بعضه فوق بعض ونضده .  المصون ، والعرب تمول لكل شًء نفٌس خطٌر مصون :
 وعنى بٌض النعام ، والنعام تنضده وتسوٌه بعضه إلى بعض . وذكاء : هً الشمس .

،  وٌروى " ظبلمها " . ٌعنً البمرة الوحشٌة ، لد ولجت كناسها فً أصل شجرة ، والرمل ٓٓٔانظر: شرح المعلمات السبع للزوزنً:  (ٗ)
 ٌتسالط على ظهرها .

 .ٕ٘٘/ٔ( تفسٌر الطبري:٘)
 .ٕٔٙ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٖٕٙ/ٔ( معانً المرآن: 7)
 .9ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:8)
 .9ٕٓ/ٔ( الكشاؾ: 9)
 .ٕٕٓ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .ٙٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔٔ)
 .ٕٔٙ/ٖ( تفسٌر الطبري:ٕٔ)
 .ٙٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖٔ)
 .ٖٕٙ/ٔ( معانً المرآن: ٗٔ)
 .ٕٖٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘ٔ)
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 .(ٕ)لال الطبري:" ولعنة المبلبكة والناس إٌاهم لولهم : علٌهم لعنة هللا"  
 .(ٖ)ولعنة المبلبكة، والناس أجمعٌن"لال الثعلبً: " أي  
لال الزجاج:" المعنى لعنة المبلبكة ولعنة الناس أجمعٌن... لٌل: إنهم ٌلعنونه فً اآلخرة، كما لال عز  

 .(ٗ)["ٕ٘وجل: }ثُمَّ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ٌَْكفُُر بَْعُضُكْم بِبَْعٍض َوٌَْلعَُن بَْعُضُكْم بَْعًضا{ ]العنكبوت : 
عالٌة: "إن الكافر ٌولؾ ٌوم المٌامة فٌلعنه هللا ، ثم تلعنه المبلبكة ، ثم ٌلعنه الناس لال أبو ال 

 نحوه. (ٙ). وروي عن لتادة(٘)أجمعون"
لال المراؼً:" والسر فً التعبٌر بلعن المبلبكة والناس ، مع أن لعن ّللّا وحده ٌكفى فً خزٌه ،  

العلوٌة والسفلٌة ٌراه أهبل للعن ّللّا وممته ، فبل ٌشفع له شافع الداللة على أن جمٌع من ٌعلم أحواله من العوالم 
وال ٌرحمه راحم ، فهو لد استحك اللعن لدى جمٌع من ٌعمل وٌعلم ، ومن استحك النكال من الرب الرءوؾ 

 .(7)الّرحٌم ، فماذا ٌرجو من سواه من عباده ؟ "
اإلنس؛ وربما ٌرونهم إما على الصورة  و)المبلبكة(: "عالم ؼٌبً ُخِلموا من نور؛ وهم محجوبون عن

؛ (ٕ)لد سد األفك (ٔ)التً خلموا علٌها، كما رأى النبً ملسو هيلع هللا ىلص جبرٌل على صورته التً خِلك علٌها له ستمابة جناح
ّل ال ؛ وهم عباد هلل عّز وج(ٖ)وإما على صورة أخرى، كما رأى النبً ملسو هيلع هللا ىلص جبرٌل على صورة دحٌة الكلبً

 -ٌستكبرون عن عبادته، وال ٌستحسرون؛ ٌسبحون اللٌل والنهار ال ٌفترون؛ ال ٌؤكلون، وال ٌشربون؛ ُصْمٌد 
أي ال أجواؾ لهم؛ والمبلبكة علٌهم السبلم لهم وظابؾ، وأعمال خصهم هللا سبحانه وتعالى بها؛ فإسرافٌل، 

اللهم رب َجبرابٌل »ملسو هيلع هللا ىلص ٌستفتح صبلة اللٌل بموله:  ومٌكابٌل، وجبرٌل موكلون بما فٌه الحٌاة؛ ولهذا كان النبً
الحدٌث؛ ألن هإالء الثبلثة موكلون بما فٌه الحٌاة؛ والبعث من النوم حٌاة؛ ولهذا  (ٗ)«ومٌكابٌل وإسرافٌل...

الء الثبلثة ناسب أن ٌكون هذا االستفتاح فً أول عمل ٌعمله اإلنسان بعد أن توفاه هللا عّز وجّل بالنوم؛ وهإ
والثالث بما  -وهو إسرافٌل  -والثانً بما فٌه حٌاة األبدان  -وهو جبرٌل  -أحدهم مكلؾ بما فٌه حٌاة الملوب 

ولهذا امتدحه هللا عّز وجّل بموله تعالى: }إنه لمول رسول  -وأفضلهم جبرٌل  -وهو مٌكابٌل  -فٌه حٌاة النبات 
[ ، وبموله تعالى: }فؤرسلنا إلٌها روحنا فتمثل لها ٕٓ، 9ٌٔر: كرٌم * ذي لوة عند ذي العرش مكٌن{ ]التكو

 .(8)[ ؛ فجبرٌل أفضل المبلبكة على اإلطبلق"7ٔبشراً سوٌاً{ ]مرٌم: 
 : (9)وإن لٌل : فلٌس ٌلعنهم جمٌع الناس ألن لومهم ال ٌلعنونهم ، لٌل : عن هذا جوابان

 جمٌع الناس ، فؽلب حكم األكثر على األلل .أحدهما : أن اللعنة من أكثر الناس ٌطلك علٌها لعنة 

                                                                                                                                                                                             
 .ٕٔٙ/ٖ(انظر:  تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕٔٙ/ٖ(انظر:  تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٖٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .ٖٕٙ/ٔالمرآن: ( معانً ٗ)
 .7ٖٗ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕٕٙ/ٖ(:ص9ٖٕٗ( أخرجه الطبري)٘)
 .7ٕٔ/ٔ(:صٙ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٕٖ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 7)

: إذا لال أحدكم: آمٌن والمبلبكة فً السماء فوافمت إحداهما األخرى ؼفر له ما تمدم 7، كتاب بدء الخلك، باب ٕٕٙراجع البخاري ص (ٔ)
: معنى لول هللا عز وجل: )ولمد رآه نزلة أخرى(...، حدٌث رلم 77، كتاب اإلٌمان، باب 7ٓ8؛ ومسلماً صٕٖٕٖمن ذنبه، حدٌث رلم 

ٖٕٗ [ٕ8ٓ ]ٔ7ٗ. 
، 7ٓ9؛ ومسلماً صٖٕٖ٘: إذا لال أحدكم: آمٌن والمبلبكة فً السماء...، حدٌث رلم 7، كتاب بدء الخلك، باب ٕٕٙاجع البخاري صر (ٕ)

 .77ٔ[ 9ٕٓ] ٕٗٗ: معنى لول هللا عز وجل: )ولمد رآه نزلة أخرى(...، حدٌثرلم 77كتاب اإلٌمان، باب 
 .7ٙٔ[ 7ٕٔ] ٖٕٗء برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى السموات وفرض الصلوات، حدٌث رلم : اإلسرا7ٗ، كتاب اإلٌمان، باب 7ٓ7راجع مسلماً ص (ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٔسبك تخرٌجه  (ٗ)
 .ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:8)
 .ٖٕٙ/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج:ٕ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 9)
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والثانً : أن المراد به ٌوم المٌامة ٌلعنهم لومهم مع جمٌع الناس كما لال تعالى:} ٌَوَم اْلِمٌَاَمِة ٌَْكفُُر بَْعُضُكْم 
 [.  ٕ٘بِبَْعِض َوٌَْلعَُن بَْعُضُكْم بَْعضاً{ ] العنكبوت : 

 :(ٔ)[، على وجوهٔٙٔأَْجَمِعٌَن{]البمرة: واختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى}َوالنَّاِس  
، (ٕ)أحدها: أن المراد بـ}النَّاِس أَْجَمِعٌَن{: أهَل اإلٌمان به وبرسوله خاصة، دون سابر البشر. لاله لتادة

 .(ٖ)والربٌع
وضعّفه الطبري فمال: هذا" لوٌل ظاهُر التنزٌل بخبلفه، وال برهان على حمٌمته من خبر وال نظر.  

ًَّ به المإمنون ، من أجل أن الكفار ال ٌَلعنون أنفسهم وال أولٌاءهم ، فإن هللا تعالى ذكره  فإن كان ظن أن المعن
لد أخبر أنهم ٌَلعنونهم فً اآلخرة. ومعلوٌم منهم أنّهم ٌَلعنون الظَّلمة ، وداخٌل فً الظَّلمة كل كافر ، بظلمه 

 .(ٗ)نفسه ، وجحوده نعمةَ ربه ، ومخالفته أمَره"
، (٘): أن ذلن ٌوَم المٌامة ، ٌُولَُؾ على رءوس األشهاد الكافُر فٌلعنه الناس كلهم. لاله أبو العالٌة "الثانً
 .(ٙ)ولتادة

الثالث:أن ذلن لول المابل كابنًا من كان:" لَعَن هللا الظالم " ، فٌلحك ذلن كل كافر ، ألنه من الظَّلمة. وهذا 
 .(7)لول السدي

أو الظالمٌن(، ألن كّل أحد  -َجمٌَع الناس، وهو لولهم: ")لعن هللا الظالم  والراجح أنه عنى هللا بذلن 
من بنً آدم ال ٌمتنع من لٌل ذلن كابنًا من كان،  ومن أي أهل ملة كان ، فٌدخل بذلن فً لعنته كّل كافٍر كابنًا 

ِن اْفتََرى َعلَى من كان، ألن هللا تعالى ذكره أخبر عمن َشهدهم ٌوم المٌامة أنهم ٌلعنونهم فمال : }وَ  َمْن أَْظلَُم ِممَّ
ِ َكِذبًا أُولَبَِن ٌُْعَرُضوَن َعلَى َربِِّهْم َوٌَمُوُل األْشَهاُد َهُإالِء الَِّذٌَن َكَذبُوا َعلَى َربِِّهْم أاَل لَ  ِ َعلَى ّللاَّ ْعنَةُ ّللاَّ

 .(8)["8ٔالظَّاِلِمٌَن{]هود : 
على محل اسم هللا، ألنه فاعل فً المعنى، كمولن أعجبنً ولرئ }والمبلبكةُ والناُس أجمعون{، عطفاً  

 .(9)ضرب زٌٍد وعمرو، أو فاعبلً لفعل ممدر نحو وتلعنهم المبلبكة
المصحؾ، والمراءة، إنما ٌنبؽً أن ٌلزم  -لال الزجاج:" وهو جٌد فً العربٌة إال أنً أكرهه لمخالفته  

لعربٌة، ألن اإلجماع فً المراءة إنما ٌمع على الشًء الجٌد فٌها السنة، ولزوم السنة فٌها أٌضا ألوى ؼند أهل ا
البالػ ورفع المبلبكة فً لراءة الحسن على تؤوٌل: أولبن جزاإهم أن لعنهم هللا والمبلبكة، فعطؾ المبلبكة 

 .(ٓٔ)على موضع إعراب هلل فً التؤوٌل"
 الفوابد:
 ، والناس أجمعٌن.من فوابد اآلٌة: أن الكافر مستحك للعنة هللا، والمبلبكة - ٔ
ومنها: أنه تشترط لثبوت هذا أن ٌموت على الكفر؛ لموله تعالى: }إن الذٌن كفروا وماتوا وهم  - ٕ

 كفار{؛ فلو رجعوا عن الكفر إلى اإلسبلم ارتفعت عنهم هذه العموبة.
 ومنها: إثبات المبلبكة. - ٖ

                                                           
 .7ٖٗ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕٕٙ/ٖ(:ص9ٕٖٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٕٕٙ/ٖ(:ص9ٕٖٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕٕٙ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .7ٖٗ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕٕٙ/ٖ(:ص9ٖٕٗ( أخرجه الطبري)٘)
 .7ٕٔ/ٔ(:صٙ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .7ٕٔ/ٔ(:ص7٘ٗٔحاتم)، وتفسٌر ابن أبً ٕٕٙ/ٖ(:ص 9ٖٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .ٕٕٙ/ٖ( تفسٌر الطبري: 8)
 .ٙٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: 9)
 .ٖٕٙ/ٔ( معانً المرآن: ٓٔ)
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أجمعٌن{؛ ولد أخبر هللا تعالى عن أهل النار أنه ومنها: أن الكافر ٌلعنه الكافر؛ لموله تعالى: }والناس  - ٗ
[ ٙٙٔكلما دخلت أمة لعنت أختها، ولال تعالى: }إذ تبرأ الذٌن اتبعوا من الذٌن اتبعوا ورأوا العذاب{ ]البمرة: 

 ملعون حتى ممن شاركه فً كفره. -والعٌاذ باهلل  -إلخ؛ فالكافر 
 المرآن

 [ٕٙٔ({ ]البمرة : ُٕٙٔم اْلعََذاُب َوََّل ُهْم ٌُْنَظُروَن )}َخاِلِدٌَن فٌَِها ََّل ٌَُخفهُف َعْنهُ 
 التفسٌر:

 دابمٌن فً اللعنة والنار، ال ٌخفؾ عنهم العذاب، وال هم ٌمهلون بمعذرة ٌعتذرون بها.
 .(ٔ)[،" أي: خالدٌن فً النار"ٕٙٔلوله تعالى:}َخاِلِدٌَن فٌَِها{]البمرة: 
 .(ٕ)نار"لال البٌضاوي:" أي فً اللعنة أو فً ال 
 .(ٖ)لال الثعلبً:" ممٌمٌن فً اللعنة والنار" 
 .(ٗ)لال الزجاج:" أي فً اللعنة، وخلودهم فٌها خلود فً العذاب" 

 نحو ذلن. (ٙ). وروي عن الربٌع بن أنس(٘)ٌعنً: }فً النار{: فً اللعنة" لال أبو العالٌة:" 
 . (7) لزمه، وركن إلٌه"و)الخلود(: "اللزوم أبًدا، ومنه ٌمال: أخلد إلى كذا، أي:  
 :(8)[، على لولٌنٕٙٔولد اختلؾ فً لوله تعالى:}َخاِلِدٌَن فٌَِها{]البمرة: 

 وآخرون. (9)أي: خالدٌن فً اللعنة . لاله الزجاجأحدهما: 
 .(ٓٔ)لال ابن عثٌمٌن:" والمراد فٌما ٌترتب علٌها؛ فإنهم خالدون فً النار التً تكون بسبب اللعنة"

خالدٌن فً النار، إال أنها أضمرت تفخٌما لشؤنها وتهوٌبل كما فً لوله تعالى: }إنا أنزلناه فى والثانً: ولٌل 
 [.ٔلٌلة المدر{ ]المدر: 

 :(ٔٔ)والمول األول أولى لوجوه 
 األول: أن الضمٌر إذا وجد له مذكور متمدم فرده إلٌه أولى من رده إلى ما لم ٌذكر.

                                                           
 .9ٙ/ٔ( صصفوة التفاسٌر: ٔ)
 .8ٖٔ/ٔ، ونمله أبو السعود فً تفسٌره:: ٙٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕ)
 .ٖٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .ٖٕٙ/ٔ( معانً المرآن: ٗ)
 .7ٕٔ/ٔ(:ص8ً٘ٗٔ حاتم)( أخرجه ابن أب٘)
 .7ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٙ)
 .ٖٗٔ/ٗ، و مفاتٌح الؽٌب: ٓٙٔ، وانظر: المفردات: 8ٗٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 7)
 .ٕٗٓ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 8)
 .ٖٕٙ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 9)
 .ٕٗٓ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 ولال اإلمام الرازي: واعلم أنه تعالى وصؾ هذا العذاب بؤمور ثبلثة.. ٖ٘ٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔٔ)

 أحدها: الخلود وهو المكث الطوٌل عندنا، والمكث الدابم عند المعتزلة، على ما تمدم المول فٌه فً تفسٌر لوله تعالى: }بلى من كسب سٌبة
 (.8ٔوأحاطت به خطٌبته فؤوالبن أصحاب النار هم فٌها خالدون{ )البمرة: 

 وثانٌها: عدم التخفٌؾ، ومعناه أن الذي ٌنالهم من عذاب هللا فهو متشابه فً األولات كلها، ال ٌصٌر بعض األولات ألل من بعض، فإن لٌل:
 هذا التشابه ممتنع لوجوه:

 األول: أنه إذا تصور حال ؼٌره فً شدة كالعماب، كان ذلن كالتخفٌؾ منه.
 لته من العذاب ثم تنمطع تلن الزٌادة فٌكون ذلن تخفٌفا.الثانً: أنه تعالى ٌوفر علٌهم ما فات و

 الثالث: أنهم حٌثما ٌخاطبون بموله: }اخسبوا فٌها وال تكلمون{ ال شن أنه ٌزداد ؼمهم فً ذلن الولت. 
وت، لالوا: ولما دلت اآلٌة )أجابوا عنه( بؤن التفاوت فً هذه األمور الملٌلة، فالمستؽرق بالعذاب الشدٌد ال ٌنتبه لهذا المدر الملٌل من التفا

على أن هذا العماب متشابه، وجب أن ٌكون دابما ألنهم لو جوزوا انمطاع ذلن مما ٌخفؾ عنهم إذا تصوروه، وبٌان ذلن أن الوالع فً محنة 
ا ٌلحمه من الروح عظٌمة فً الدنٌا إذا بشر بالخبلص بعد أٌام فإنه ٌفرح وٌسر وٌسهل علٌه مولع محنته وكلما كانت محنته أعظم، كان م

 (.ٖ٘ٔ/ٗوالتخفٌؾ بتصور اإلنمطاع أكثر.)مفاتٌح الؽٌب: 
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أكثر فابدة من حمله على النار، ألن اللعنة هو اإلبعاد من الثواب  الثانً: أن حمل هذا الضمٌر على اللعنة
 بفعل العماب فً اآلخرة وإٌجاده فً الدنٌا فكان اللعن ٌدخل فٌه النار وزٌادة فكان حمل اللفظ علٌه أولى.

الثالث: أن لوله: }خالدٌن فٌها{ إخبار عن الحال، وفً حمل الضمٌر على اللعن ٌكون ذلن حاصبل فً 
 ل، وفً حمله على النار ال ٌكون حاصبل فً الحال، بل ال بد من التؤوٌل؛ فكان ذلن أولى.الحا

ن عنهم، ال زمناً، وال شدة، وال ٕٙٔلوله تعالى:}ال ٌَُخفَُّؾ َعْنُهُم اْلعََذاُب{]البمرة:  [، "أي ال ٌهوَّ
 .(ٔ)لوة"

 .(ٕ)لال الصابونً:"أي: إن عذابهم فً جهنم دابم ال ٌنمطع" 
 .(ٗ)، ولال أٌضا: ال" ٌهون"(ٖ)لثعلبً:" ال ٌرفه عنهم العذاب"لال ا 
ا هم فٌه"   .(ٙ):" أي:ال ٌفتر عنهم ساعة واحدة" . ولال أٌضا:"(٘)لال ابن كثٌر: أي : "ال ٌنمص َعمَّ

فإنه خبٌر من هللا تعالى ذكره عن َدَوام العذاب أبًدا من ؼٌر تولٌت وال تخفٌؾ ، كما  لال الطبري:" 
ٌِْهْم فٌََُموتُوا َوال ٌَُخفَُّؾ َعْنُهْم ِمْن  َعَذابَِها{]سورة لال تعالى ذكره : }َوالَِّذٌَن َكفَُروا لَُهْم نَاُر َجَهنََّم ال ٌُْمَضى َعلَ

ٌَْرَها{]سورة النساء :  [ ، وكما لال :}ُكلََّماٖٙفاطر :  ْلنَاُهْم ُجلُوًدا َؼ  .(7)["ٙ٘نَِضَجْت ُجلُوُدُهْم بَدَّ
 .(8)[، " أي ال ٌمهلون وال ٌإجلون"ٕٙٔلوله تعالى:}َوال ُهْم ٌُْنَظُروَن{]البمرة: 
 .(9)لال أبو حٌان:" نفى األنظار ، وهو تؤخٌر العذاب" 
 .(ٓٔ)لال ابن عباس:" ال ٌإخرون" 
 .(ٔٔ)ابن عباس: "ٌرٌد: للرجعة وال للتوبة وال للمعذرة" ولال عطاء عن 

لال الطبري: ٌعنً: "وال ُهم ٌُنظرون بمعذرة ٌَعتذرون، كموله : }َهَذا ٌَْوُم ال ٌَْنِطمُوَن َوال ٌُْإَذُن لَُهْم  
 .(ٖٔ). وهذا لول أبً العالٌة(ٕٔ)["ٖٙ - ٖ٘فٌََْعتَِذُروَن{ ]سورة المرسبلت : 

 .(ٗٔ)ال ٌمهلون، أو ال ٌنتظرون لٌعتذروا، أو ال ٌنظر إلٌهم نظر رحمة"لال البٌضاوي:" أي  
لال الزمخشري:" أى: ال ٌمهلون وال ٌإجلون، أو ال ٌنتظرون لٌعتذروا. وال ٌنظر إلٌهم نظر  

 .(٘ٔ)رحمة"
لال ابن كثٌر: أي: "ال ٌؽٌر عنهم ساعة واحدة، وال ٌفتَّر ، بل هو متواصل دابم ، فنعوذ باهلل من  
 .(ٙٔ)ن"ذل
 .(7ٔ)لال الصابونً: "أي وال ٌمهلون أو ٌإجلون بل ٌبللٌهم العذاب حال مفارلة الحٌاة الدنٌا" 

                                                           
 .77ٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .98/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .ٖٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .9ٔٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر البؽوي: ٕٖٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٗ)
 .7ٖٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .ٕٗٙ/ٖ( تفسٌر الطبري: 7)
 .ٖٔ/ٕ، وانظر: تفسٌر الثعلبً:8ٖٔ/ٔ(تفسٌر أبً السعود: 8)
 .ٔٙٗ/ٔ( البحر المحٌط: 9)
 .7ٕٕ/ٔ(:ص9٘ٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .9ٗٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔٔ)
 
 .ٕٗٙ/ٖ(تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٖٔ(:ص97ٖٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٙٔٔ/ٔ ( تفسٌر البٌضاوي:ٗٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ( الكشاؾ: ٘ٔ)
 .7ٖٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙٔ)
 .9ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:7ٔ)
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ولال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "أي ال ٌمهلون؛ بل ٌإخذون بالعماب؛ من حٌن ما ٌموتون وهم فً العذاب؛ 
لد ٌإٌَّد بموله تعالى: }لال  وٌحتمل أن المراد ال ٌنظرون بالعٌن؛ فبل ٌنظرون نظر رحمة، وعناٌة بهم؛ وهذا

 [ ؛ فإن هذا من احتمارهم، وازدرابهم أنهم ٌوبخون بهذا المول.8ٓٔاخسبوا فٌها وال تكلمون{ ]المإمنون: 
ٌمهلون لٌتوبوا وٌعملوا صالح األعمال ، ألن الكفر الذي استحموا به هذا  لال المراؼً:أي:"وال 

العذاب هو ؼاٌة ما ٌكتسبه المرء من ظلمات الروح ، ومتى مات انمطع عمله وتعذر علٌه أن ٌجلّى تلن 
الظلمة ، وٌرجع إلى الحك ، وٌزكى نفسه ، وال ٌمهل إذ هو الجانً على نفسه ، فؤّى شىء ٌرجو من ؼٌره 

 . (ٔ)"؟
[ والمعنى: 8ٕٓواإلنظار هو التؤجٌل والتؤخٌر لال تعالى: }فنظرة إلى مٌسرة{ ]البمرة:  لال الرازي: "

إن عذابهم ال ٌإجل، بل ٌكون حاضرا متصبل بعذاب مثله فكؤنه تعالى أعلمنا أن حكم دار العذاب والثواب 
ى، وفً اآلخرة ال مهلة البتة فإذا استمهلوا ال بخبلؾ حكم الدنٌا فإنهم ٌمهلون فٌها إلى آجال لدرها هللا تعال

ٌمهلون، وإذا استؽاثوا ال ٌؽاثون وإذا استعتبوا ال ٌعتبون، ولٌل لهم؛ }اخسبوا فٌها وال تكلمون{ ]المإمنون: 
[، نعوذ باهلل من ذلن، والحاصل أن هذه الصفات الثبلثة التً ذكرها هللا تعالى للعماب فً هذه اآلٌة دلت 8ٓٔ

 .(ٕ)الكافر من اإلنمطاع والتخفٌؾ والتؤخٌر" على ٌؤس
 :(ٖ)[، وجهانٕٙٔوذكروا فً لوله تعالى:}َوال ُهْم ٌُْنَظُروَن{]البمرة:

 أحدهما: معناه: ٌإخرون عن العذاب.
ٌِْهْم ٌَْوَم اْلِمٌاَمِة{ ]آل عمران:   [.77والثانً: وٌحتمل أن ٌكون من النظر، نحو لوله تعالى:}َوال ٌَْنُظُر إِلَ

 .(ٗ)لال ابن عطٌة:" واألول أظهر، ألن النظر بالعٌن إنما ٌعدى بإلى إال شاذا فً الشعر" 
 الفوابد:
 أن الذٌن ٌموتون وهم كفار مخلدون فً لعنة هللا، وطرده، وإبعاده عن رحمته. :ومنها - ٔ
}ولال الذٌن فً النار ومنها: أن العذاب ال ٌخفؾ عنهم، وال ٌوماً واحداً؛ ولهذا ٌمول هللا عّز وجّل:  - ٕ

[ ؛ لم ٌسؤلوا أن ٌرفع العذاب؛ ولم ٌسؤلوا أن 9ٗلخزنة جهنم ادعوا ربكم ٌخفؾ عنا ٌوماً من العذاب{ ]ؼافر: 
ٌخفؾ دابماً؛ بل ٌخفؾ ولو ٌوماً واحداً من أبد اآلبدٌن؛ ٌتمنون هذا؛ ٌتوسلون بالمبلبكة إلى هللا عّز وجّل أن 

ذاب؛ ولكن ٌوبخون إذا سؤلوا هذا: }لالوا أو لم تن تؤتٌكم رسلكم بالبٌنات لالوا ٌخفؾ عنهم ٌوماً واحداً من الع
[ ؛ فما ٌستطٌع أحد أن ٌتصور كٌؾ تكون حسرتهم حٌنبٍذ؛ ٌمولون: لٌتنا فعلنا؛ لٌتنا صدلنا؛ ٓ٘بلى{ ]ؼافر: 

[ أي أنتم؛ ٓ٘ادعوا{ ]ؼافر: لٌتنا اتبعنا الرسول؛ ولهذا ٌمولون: }بلى{ ؛ ال ٌستطٌعون أن ٌنكروا أبداً؛ }لالوا ف
والعٌاذ  -[ أي فً ضٌاع ٓ٘ولكن دعاء ال ٌمبل، كما لال تعالى: }وما دعاء الكافرٌن إال فً ضبلل{ ]ؼافر: 

 باهلل؛ والممصود أنه ال ٌخفؾ عنهم العذاب.
ة واحدة؛ من فوابد اآلٌة: أنهم ال ٌنظرون؛ إما أنه من النظر؛ أو من اإلنظار؛ فهم ال ٌمهلون وال ساع - ٖ

[ ؛ فمن ٌوم ٌجٌبونها تفتح؛ أما أهل الجنة فإذا 7ٔولهذا لال تعالى: }حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها{ ]الزمر: 
[ ؛ ألنهم ال 7ٔجاءوها لم تفتح فور مجٌبهم، كما لال تعالى: }حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها{ ]الزمر: 

ض؛ فإذا جاءوها هذبوا، ونموا، ثم شفع النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً ٌدخلونها إال بالشفاعة، وبعد أن ٌمتص من بعضهم لبع
 دخول الجنة؛ وحٌنبذ تفتح أبوابها.

 المرآن
ِحٌُم ) ْحَمُن الره  [ٖٙٔ({ ]البمرة : ٖٙٔ}َوإِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحٌد ََّل إِلَهَ إَِّله ُهَو الره

 التفسٌر:

                                                           
 .ٕٖ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .ٗٗٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .ٕٖٕ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٖ)
 .ٕٖٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
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وأسمابه وصفاته وأفعاله وعبودٌة خلمه له، ال معبود بحك إال إله واحد متفرد فً ذاته  -أٌها الناس-وإلهكم 
 هو، الرحمن المتصؾ بالرحمة فً ذاته وأفعاله لجمٌع الخلك، الرحٌم بالمإمنٌن.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن: 
أحدهما:  لال ابن حجر: "لال ابن الكلبً عن أبً صالح عن ابن عباس:" لالت كفار لرٌش: ٌا دمحم صؾ أو 

، (ٕ). وكذا نمله الواحدي فً "الوسٌط"(ٔ)نا ربن، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة، وسورة اإلخبلص"انسب ل
 .(ٖ)والثعلبً فً تفسٌره

والثانً: لال ابن حجر: "ومن طرٌك جوٌبر عن الضحان: كان للمشركٌن ثبلثمابة وستون صنما ٌعبدونها من 
 .(٘). وكذا ذكره الثعلبً(ٗ)اآلٌة"دون هللا فبٌن هللا تعالى أنه إله واحد فؤنزل هذه 

الحمٌك بالعبادة إله واحد، فبل ، أي "أٌها الناس معبودكم [َٖٙٔوإِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحٌد{]البمرة:لوله تعالى: :} 
 .(ٙ)تشركوا به أحدا"

 .(7)ٌمول ربكم رب واحد فوحد نفسه تبارن اسمه" لال مماتل:" 
 .(8)بادة إله واحد ، فبل تشركوا به أحدا"أي وإلهكم الحمٌك بالع لال المراؼً:" 

أي إِلهكم المستحك للعبادة إِلهٌ واحد، ال نظٌر له فً ذاته وال فً صفاته وال فً  لال الصابونً:" 
 .(9)أفعاله"

 .(ٓٔ)أخبر عز وجل بوحدانٌته" لال الزجاج:" 
 .(ٔٔ)الخطاب للبشر كلهم" لال ابن عثٌمٌن:" 
خطاب عام لكافة الناس، أي المستحك منكم للعبادة، فرد فً اإللهٌه الصحة لتسمٌة  لال أبو السعود:" 

 .(ٕٔ)ؼٌره إلها أصبل"
لال الراؼب:" ٌجوز أن ٌكون خطاباً عاماً أي المستحك منكم العبادة وهو إله واحد ال أكثر، وٌجوز  

ً أنكم ً للمإمنٌن، والمعنى: الذي ٌمصدونه إله واحد تنبٌها لستم كالكفار الذٌن ٌعبدون آلهة من  أن ٌكون خطابا
 .(ٖٔ)األصنام والشٌطان والهوى وؼٌر ذلن"

لال أبو حٌان:" وظاهر الخطاب أنه لجمٌع المخلولات المتصور منهم العبادة ، فهو إعبلم لهم  
ً لمن ٌعبد مع هللا ً لمن لال : صؾ لنا ربن وانسبه ، أو خطابا  بوحدانٌة هللا تعالى، وٌحتمل أن ٌكون خطابا

 .(ٗٔ)ؼٌره من صنم ووثن ونار"
  ً وهو إله  -و)إله(: "بمعنى مؤلوه؛ فهً بمعنى اسم المفعول؛ و)المؤلوه( معناه المعبود حباً، وتعظٌما

 .(٘ٔ)واحد؛ ووحدانٌته باأللوهٌة متضمنة لوحدانٌته بالربوبٌة؛ إذ ال ٌُعبد إال من ٌُعلم أنه رب"

                                                           
 .ٖٔٗ/ٔ( العجاب: ٔ)
 .ٖٔٗ/ٔ، والعجاب: ٖٔ/ٕفسٌر الثعلبً: ، وتٔ٘ٗ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٕ٘ٗ/ٔ(انظر : الوسٌط: ٕ)
 .ٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 ، ولم أجد هذا فً "تفسٌر الطبري" وابن كثٌر والسٌوطً.ٕٖ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً:ٖٔٗ/ٔ( العجاب: ٗ)
 .ٕٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:٘)
 .ٕٙٓ/ٕ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .ٖ٘/!ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: 7)
 .ٖٖ/ٕر المراؼً: ( تفس8ٌ)
 .98/ٔ( صفوة التفاسٌر:9)
 .ٖٕٙ/ٔ( معانً المرآن: ٓٔ)
 .ٕٙٓ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
 .8ٖٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٕٔ)
 .9ٖ٘-8ٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖٔ)
 .ٕٙٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٗٔ)
 .ٕٙٓ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘ٔ)
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 :(ٔ)[، أراد أمرٌنٖٙٔتعالى:}َوإِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحٌد{]البمرة: وأراد بموله 
أحدهما : أن إله جمٌع الخلك واحد ، ال كما ذهبت إلٌه عبدة األصنام من العرب وؼٌرهم أن لكل لوم إلَهاً 

 ؼٌر إله من سواهم .
 له .والثانً : أن اإلله وإْن كان إلهاً لجمٌع الخلك فهو واحد ال ثانً له وال مثل 

 : (ٕ)ولد اختُِلؾ فً معنى َوحدانٌته تعالى ذكره، على وجهٌن 
 أحدهما: نَفً األشباه واألمثال عنه.

 الثانً: انفراده من األشٌاء، وانفراد األشٌاء منه.
 : (ٖ)والشرن به ضربان 

فً أفعاله ، أو أحدهما: شرن فً األلوهٌة والعبادة، بؤن ٌعتمد المرء أن فً الخلك من ٌشارن ّللّا أو ٌعٌنه 
ٌحمله على بعضها وٌصّده عن بعض ، فٌتوجه إلٌه فً الدعاء عند ما ٌتوجه إلى ّللّا ، وٌدعوه معه ، أو 

 ٌدعوه من دون ّللّا ، لٌكشؾ عنه ضرا أو ٌجلب له نفعا.
دة والثانً: شرن به فً الربوبٌة ، بؤن ٌسند الخلك والتدبٌر إلى ؼٌره معه ، أو أخذ أحكام الدٌن من عبا

وتحلٌل وتحرٌم من ؼٌر كتبه ووحٌه الذي بلّؽه عنه الرسل ، استنادا إلى أن من ٌإخذ عنهم الدٌن ، هم أعلم 
ِ َواْلَمِسٌ َح اْبَن َمْرٌََم بمراد ّللّا ، وهذا هو المراد بموله تعالى : }اتََّخذُوا أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن ّللاَّ

ا ٌُْشِرُكوَن{ ]التوبة : َوَما أُِمرُ   [.ٖٔوا إاِلَّ ِلٌَْعبُُدوا إِلًَها َواِحًدا اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو ُسْبَحانَهُ َعمَّ

 .(ٗ)أي ال معبود بحك إاِل هو جّل وعبل"" [،ٖٙٔ}اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو{]البمرة:ولوله تعالى: 
 .(٘)لال دمحم بن إسحاق:" أي لٌس معه ؼٌره شرٌكا فً أمره" 
 . (ٙ)لال المراؼً:أي:" الذي وسعت رحمته كل شًء ، فحسب المرء أن ٌرجوها" 

لال الطبري: أي: "ال رب للعالمٌن ؼٌُره، وال ٌستوجُب على العباِد العبادةَ سواه ، وأّن كّل ما سواه  
واآللهة ، وهْجر  فُهم َخلمه ، والواجُب على جمٌعهم طاعته واالنمٌاُد ألمره ، وترُن عبادة ما سواه من األنداد

 .(7)األوثان واألصنام"
لال ابن عطٌة:" إعبلم بالوحدانٌة، وواِحٌد فً صفة هللا تعالى معناه نفً المثٌل والنظٌر والند، ولال  

 .(8)أبو المعالً: هو نفً التبعٌض واالنمسام"
ً كل فرد فرد لال أبو حٌان:" توكٌد لمعنى الوحدانٌة ونفً اإللهٌة عن ؼٌره. وهً جملة جاءت لنف 

 .(9)من اآللهة ، ثم حصر ذلن المعنى فٌه تبارن وتعالى"
؛ وهذا ؼلط واضح؛ ألنه «موجود» }اَل إِلَهَ إِالَّ ُهَو{، أي:ولد زعم بعضهم أن تمدٌر الخبر فً لوله 

 :(ٓٔ)ٌختل به المعنى اختبلالً كبٌراً من وجهٌن
باطلة، كما لال تعالى: }ذلن بؤن هللا هو الحك وأن الوجه األول: أن هنان آلهة موجودة سوى هللا؛ لكنها 

[ ، وكما لال تعالى: }فما أؼنت عنهم آلهتهم التً ٌدعون من دون ٕٙما ٌدعون من دونه هو الباطل{ ]الحج: 
 [.ٖٕٔ[ ، وكما لال تعالى: }فبل تدع مع هللا إلهاً آخر{ ]الشعراء: ٔٓٔهللا من شًء لما جاء أمر ربن{ ]هود: 

                                                           
 .ٕٙٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .ٕٙٙ-ٕ٘ٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ(انظر:  تفسٌر المراؼً: ٖ)
 98/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .7ٕٕ/ٔ(:صٗٙٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٖٖ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 .ٕٙٙ/ٖ( تفسٌر الطبري: 7)
 .ٕٖٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: 8)
 .ٕٙٗ/ٔ( البحر المحٌط: 9)
 .7ٕٓ-ٕٙٓ/ٕعثٌمٌن:( انظر: تفسٌر ابن ٓٔ)
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ثانً: أنه ٌمتضً أن اآللهة المعبودة من دون هللا هً هللا، وال ٌخفى فساد هذا؛ وعلٌه فٌتعٌن الوجه ال 
 .، كما فسرناه«ال إله حك»أن ٌكون التمدٌر: 

إن لٌل: ما فابدة الجمع بٌن }َوإِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحٌد{ وبٌن }اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو{ وأحدهما ٌبنى على  لال الراؼب:" 
 اآلخر؟

لٌل: لما بٌن بموله: }َوإِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحٌد{ أنه الممصود بالعبادة أو المستحك لها، وكان ٌجوز أن ٌتوهم أن  
ٌوجد إله ؼٌره ولكن ال ٌعبد أوال ٌستحك العبادة أكده بموله: )أل إله إالً هو(، وحك لهذا المعنى أن ٌكون مإكدا 

  .(ٔ)ممصود العبادة ومنتهاه"وٌكرر علٌه األلفاظ ]الملخصة[، إذ هو مبدأ 
ِحٌُم{ ْحَمُن الرَّ  .(ٕ)أي: المولى لجمٌع النعم أصولها وفروعها"، "لوله تعالى:}الرَّ

 .(ٖ)المتصؾ بالرحمة العظٌمة" لال السعدي:أي"
 .(ٗ)ُمولً النعم ومصدر اإِلحسان" لال الصابونً:أي:"

ِحٌُم{، ترؼٌباً فً عبادته وحثاً على طاعته" لال الماوردي:" ْحَمُن الرَّ  .(٘)ثم وصؾ فمال:}الرَّ
ً بهما على استحماق العبادة له ، ألن من ابتدأن بالرحمة  لال أبو حٌان:" ذكر هاتٌن الصفتٌن منبها

اآلخرة ، جدٌر بعبادتن إنشاء بشراً سوٌاً عالبلً وتربٌة فً دار الدنٌا موعوداً الوعد الصدق بحسن العالبة فً 
له والولوؾ عند أمره ونهٌه ، وأطمعن بهاتٌن الصفتٌن فً سعة رحمته. وجاءت هذه اآلٌة عمٌب آٌة مختومة 
باللعنة والعذاب لمن مات ؼٌر موحد له تعالى ، إذ ؼالب المرآن أنه إذا ذكرت آٌة عذاب ، ذكرت آٌة رحمة ، 

 .(ٙ)وإذا ذكرت آٌة رحمة ، ذكرت آٌة عذاب"
لال ابن عثٌمٌن:"وأسماء هللا سبحانه وتعالى لها ثبلث دالالت: داللة مطابمة؛ وداللة تضمن؛ وداللة 
التزام؛ فداللة االسم على الذات، والصفة داللة مطابمة؛ وداللته على الذات وحدها، أو الصفة وحدها داللة 

فهو دال على ذات «: الخالك»ل ذلن تضمن؛ وداللته على ما ٌستلزمه من الصفات األخرى داللة التزام؛ مثا
متصفة بالخلك؛ وعلى صفة الخلك؛ فداللتها على األمرٌن داللة مطابمة؛ وعلى أحدهما داللة تضمن؛ وهً 

 .(7)تدل على صفة العلم، والمدرة داللة التزام؛ إذ ال خلك إال بعلم ولدرة"
هاتٌن الصفتٌن ألن ذكر اإللهٌة لال الرازي: " واعلم أنه سبحانه إنما خص هذا الموضع بذكر  

الفردانٌة ٌفٌد المهر والعلو فعمبهما بذكر هذه المبالؽة فً الرحمة تروٌحا للملوب عن هٌبة اإللهٌة، وعزة 
 .(8)الفردانٌة وإشعارا بؤن رحمته سبمت ؼضبه وأنه ما خلك الخلك إال للرحمة واإلحسان"

ٌرهما من صفاته ، ألن الوحدة تذكر أولبن لال المراؼً:" وإنما ذكر الوحدة والرحمة دون ؼ 
الكافرٌن الكاتمٌن للحك ، بؤنهم ال ٌجدون ملجؤ ؼٌر ّللّا ٌمٌهم عموبته ولعنته ، والرحمة بعدها ترؼبهم فً 

 .(9)التوبة وتحول بٌنهم وبٌن الٌؤس من فضله ، بعد أن اتخذوا الوسطاء والشفعاء عنده"
اء بنت ٌزٌد بن السكن ، عن رسول هللا صلى هللا علٌه وفً الحدٌث عن شهر بن حوشب ، عن أسم 

ِحٌُم{ و ْحَمُن الرَّ }الم *  وسلم أنه لال : "اسم هللا األعظم فً هاتٌن اآلٌتٌن : }َوإِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحٌد ال إِلَهَ إِال ُهَو الرَّ
ًُّ اْلمٌَُّوُم{ ]آل عمران :  ُ ال إِلَهَ إاِل ُهَو اْلَح  .(ٓٔ)["ٕ،  ّٔللاَّ

                                                           
 .9ٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر النسفً: ٕٓٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕ)
 .78( تفسٌر السعدي: ٖ)
 .98/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٕٙٔ/ٔ( النكت والعٌون: ٘)
 .ٖٙٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٙ)
 .7ٕٓ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 7)
 .ٔٙٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: 8)
 .ٖٗ/ٕتفسٌر المراؼً:( 9)
 ( ولال الترمذي : "هذا حدٌث حسن صحٌح".78ٖٗ( والترمذي فً السنن برلم )9ٙٗٔ(رواه أبو داود فً السنن برلم )ٓٔ)
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 الفوابد:
 وهو هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: }وإلهكم إله واحد{. -من فوابد اآلٌة: أن إله الخلك إله واحد  - ٔ
هلل عّز وجّل؛ لموله تعالى: }وإلهكم إله واحد{؛ ولد جاء فً « الواحد»، و « اإلله»ومنها: إثبات اسم  - ٕ

 سبحانه وتعالى.« الواحد»ت اسم فؤثب : [8ٗلوله تعالى: }هلل الواحد المهار{ ]إبراهٌم: 
 ومنها: اختصاص األلوهٌة باهلل عّز وجّل؛ لموله تعالى: }ال إله إال هو{. - ٖ

 فإن لال لابل: إن هإالء المشركٌن لد ٌفتنون بهذه اآللهة، فٌدعونها، ثم ٌؤتٌهم ما دعوا به؛ فما هو الجواب؟
لطعاً؛ لموله تعالى: }ومن أضل ممن ٌدعو من دون فالجواب: عن هذا أن هذه األصنام لم توِجد ما دعوا به 

هللا من ال ٌستجٌب له إلى ٌوم المٌامة وهم من دعابهم ؼافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداًء وكانوا 
[ ، ولموله تعالى: }إن تدعوهم ال ٌسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا ٙ، ٘بعبادتهم كافرٌن{ ]األحماؾ: 

[ ؛ فٌكون حصول ما دعوا به من باب ٗٔامة ٌكفرون بشرككم وال ٌنببن مثل خبٌر{ ]فاطر: لكم وٌوم المٌ
الفتنة التً ٌضل بها كثٌر من الناس؛ والذي أوجدها هو هللا عّز وجّل؛ لكن لد ٌُمتَحن اإلنسان بتٌسٌر أسباب 

 ال به. المعصٌة ابتبلًء من هللا عّز وجّل؛ فٌكون هذا الشًء حصل عند دعاء هذه األصنام
ومنها: كفر النصارى المابلٌن بتعدد اآللهة؛ ألن لولهم تكذٌب للمرآن؛ بل وللتوراة، واإلنجٌل؛ بل ولجمٌع  - ٗ

دٍ  الرسل؛ ولد صح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: " َوالَِّذي نَْفسُ  ِة ٌَُهوِديٌّ َوالَ  ُمَحمَّ بٌَِِدِه الَ ٌَْسَمُع بًِ أََحٌد ِمْن هِذِه األُمَّ
، ثُمَّ ٌَُموُت َولَْم ٌُْإِمْن بِالَِّذي أُْرِسْلُت بِِه، إاِلَّ َكاَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر" ًٌّ  .(ٔ)نَْصَرانِ

                                                                                                                                                                                             
     
 .(، وانفرد به عن البخاريٖ٘ٔ(أخرجه مسلم حدٌث )ٔ)

 ولهذا الحدٌث الشرٌؾ فوابد جمة:
ملسو هيلع هللا ىلص لٌحمك اإلسبلم،  بشرٌعة دمحم الرساالت برسالة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وعلٌه فٌجب على كل عبد أن ٌإمنالحدٌث دلٌل على نسخ جمٌع  :الفابدة األولى

  الٌهود والنصارى فً حدٌث الباب؟ٌهودٌاً كان أو نصرانٌاً أو ؼٌرهما من ملل الكفر، فإن لٌل: لم خصَّ النبً ملسو هيلع هللا ىلص
ن فالجواب: لال النووي رحمه هللا:" وإنما ذكر الٌهودي والنصرانً تنبٌهاً على من سواهما، وذلن ألن الٌهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كا

 (.ٖ٘ٙ/ٕ.شرح النووي لصحٌح مسلم ) "هذا شؤنهم مع أن لهم كتاب، فؽٌرهم ممن ال كتاب له أولى
  

لُْل  { : لال تعالىالحدٌث دلٌل على أن رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص عامة لجمٌع الناس إلى لٌام الساعة، وهذا من خصابص دعوة النبً ملسو هيلع هللا ىلص :الفابدة الثانٌة
ٌُْكْم َجِمٌعًا ِ إِلَ [، وجاء فً 7ٓٔاألنبٌاء:]{  َوَما أَْرَسْلنَاَن إاِلَّ َرْحَمةً لِّْلعَالَِمٌنَ  { :هللا تعالى[، ولال 8٘ٔاألعراؾ:]﴾  ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِنًِّ َرسُوُل ّللاَّ

ت إلى الناس الصحٌحٌن ما ٌإٌد ذلن لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص:" أعطٌت خمساً لم ٌعطهن أحد لبلً" وفٌه " وكان النبً ٌبعث إلى لومه خاصة، وبعث
 ."ت إلى كل أحمر وأسود" وفً رواٌة " وأرسلت إلى الخلك كافةعامة" وفً رواٌة لمسلم" وبعث

  
الحدٌث فً مفهومه دلٌل على أن من لم تبلؽه الدعوة فهو معذور، ألن الوعٌد فً الحدٌث لمن سمع بالرسالة ولم ٌإمن بها،  :الفابدة الثالثة

 .بخبلؾ من لم تبلؽه
َوَما  { :دعوة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وال أمره ال عماب علٌه، وال مإاخذة، وهذا كما لال تعالىلال المرطبً رحمه هللا:" وفٌه دلٌل على أن لم تبلؽه 

بٌَِن َحتَّٰى نَْبعََث َرُسوالً   (.8ٖٙ/ ٔ. المفهم )] "٘ٔاإلسراء:]{  ُكنَّا ُمعَذِّ
 :وال ذكرها ابن المٌم رحمه هللا بؤدلتهاواختلؾ أهل العلم فٌمن لم تبلؽه الدعوة ومات على ذلن وكذلن أطفال المشركٌن على أل

 .الولؾ، وترن الشهادة بؤنهم فً الجنة أو فً النار :أحدها
 .أنهم فً النار :والثانً
 .أنهم فً الجنة :والثالث
 .أنهم فً منزلة بٌن المنزلتٌن بٌن الجنة والنار :والرابع

 .أنهم تحت مشٌبة هللا تعالى :والخامس
 .لجنة وممالٌكهمأنهم خدم أهل ا :والسادس
 .أن حكمهم حكم آبابهم فً الدنٌا واآلخرة :والسابع
أنهم ٌمتحنون فً عرصة المٌامة، واختاره ابن المٌم رحمه هللا حٌث لال:" المذهب الثامن أنهم ٌمتحنون فً عرصات المٌامة وٌرسل  :والثامن

لجنة ومن عصاه أدخله النار، وعلى هذا فٌكون بعضهم فً الجنة إلٌهم هنان رسول وإلى كل من لم تبلؽه الدعوة، فمن أطاع الرسول دخل ا
ً " ]انظر طرٌك  وبعضهم فً النار وبهذا ٌتؤلؾ شمل األدلة كلها وتتوافك األحادٌث... ولد جاءت بذلن آثار كثٌرة ٌإٌد بعضها بعضا

 (.7ٓ٘/ ٔالهجرتٌن األلوال بؤدلتها " فصل فً مراتب المكلفٌن فً الدار اآلخرة )
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 ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما }الرحمن الرحٌم{. - ٘
 والحكم: أنه ٌرحم بهذه الرحمة. -وهو الرحمة  -ثبات ما تضمنه هذان االسمان من الصفة ومنها: إ - ٙ
ومنها: أنه لد ٌكون لبلسم من أسماء هللا معنًى إذا انفرد؛ ومعنًى إذا انضم إلى ؼٌره؛ ألن }الرحمن{ لو  - 7

 الرحٌم{ للفعل.انفرد لدل على الصفة، والحكم؛ وإذا جمع مع }الرحٌم{ ُجعل }الرحمن{ للوصؾ؛ و}
 المرآن

ٌِْل َوالنهَهاِر َواْلفُْلِن الهتًِ تَْجِري فًِ اْلبَْحِر بِمَ  ا ٌَْنفَُع النهاَس َوَما }إِنه فًِ َخْلِك السهَماَواِت َواْْلَْرِض َواْختََِلِف الله
ُ ِمَن السهَماِء ِمْن َماٍء فَأَْحٌَا بِِه اْْلَْرَض بَْعَد َمْوتِ  ٌَاحِ َوالسهَحاِب أَْنَزَل َّللاه َها َوبَثه فٌَِها ِمْن ُكّلِ َدابهٍة َوتَْصِرٌِف الّرِ

ٌَْن السهَماِء َواْْلَْرِض َْلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَْعِملُوَن ) ِر بَ  [ٗٙٔ({ ]البمرة : ٗٙٔاْلُمَسخه
 التفسٌر:

                                                                                                                                                                                             
 الشٌخ ابن باز رحمه هللا:" ما مصٌر من لم ٌبلػ باإلسبلم ٌوم المٌامة، باعتباره لم ٌتبلػ ولم ٌعرؾ اإلسبلم؟وسبل 

فؤجاب رحمه هللا:" هذا حكمه حكم أهل الفترة الذٌن لم تبلؽهم رسالة الرسل علٌهم السبلم، ولد جاء فً األحادٌث الصحٌحة أنهم ٌمتحنون 
ل الجنة، ومن عصى دخل النار، فمن لم تبلؽه دعوة اإلسبلم ممن ٌكون نشؤ فً جاهلٌة بعٌدة عن المسلمٌن، ٌوم المٌامة، فمن نجح منهم دخ

ا كما فً زماننا مثبلً فً أطراؾ أمرٌكا أو شواطا إفرٌمٌا البعٌدة عن اإلسبلم، أو ما أشبه ذلن من الجهات التً لم تبلؽها اإلسبلم، فهذ
 (.ٓ٘ٔ/ٕمماالت متنوعة الجزء الثامن، وانظر فتاوى اللجنة الدابمة )ٌمتحن ٌوم المٌامة". مجموع فتاوى و

لى هللا أما فً الدنٌا فإننا نحكم علٌهم بؤنهم كفار كما هو ظاهر لنا، ألن كل من دان بدٌن ؼٌر اإلسبلم فهو كافر، وإنما مصٌرهم فً اآلخرة فإ
 .تعالى

 :لال ابن المٌم رحمه هللا 
المٌامة بحكمه وعدله، وال ٌعذب إال من لامت علٌه حجته بالرسل فهذا ممطوع به فً جملة الخلؾ، وأما كون  وهللا ٌمضً بٌن عباده ٌوم "

ان زٌد بعٌنه وعمرو لامت علٌه الحجة أم ال؟ فذلن ماال ٌمكن الدخول بٌن هللا وبٌن عباده فٌه، بل الواجب على العبد أن ٌعتمد أن كل من د
وأن هللا سبحانه وتعالى ال ٌعذب أحداً إال بعد لٌام الحجة علٌه هذا فً الجملة، والتعٌٌن موكول إلى علم هللا  بدٌن ؼٌر دٌن اإلسبلم فهو كافر،

 (.ٓٔٙ/ٔوحكمه هذا فً أحكام الثواب والعماب، وأما فً أحكام الدنٌا فهً جارٌة على ظاهر األمر". طرٌك الهجرتٌن )
 :ولال شٌخنا ابن عثٌمٌن رحمه هللا

َوَما  { الحدٌث أن مجرد السماع تموم به الحجة؛ ألنه لال" الَ ٌَْسَمُع بًِ" ولكن لٌّد هذا اإلطبلق بسماع ٌبٌن به األمر؛ لموله تعالىوظاهر  "
غ الذي تموم به الحجة... وأما [ فبلبد أن ٌحصل الببلٗ{]إبراهٌم:  ِلٌَُبٌَِّن لَُهمْ  {  لماذا؟ ] ٗ{ ]إبراهٌم:  أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ بِِلَساِن لَْوِمهِ 

 الذٌن فً أوربا وؼٌرها ممن لم ٌصل إلٌهم اإلسبلم إال مشوهاً، فهل ٌُعذبون؟
فنمول فً هإالء: هم اآلن ٌدٌنون بالكفر، وٌرون أنهم طرؾ نمٌض مع اإلسبلم، فنحن نحكم علٌهم بؤنهم كفار فً الظاهر، فإذا لم تبلؽهم 

فؤمرهم إلى هللا ٌوم المٌامة؛ لكن نحن نعاملهم اآلن بما تمتضٌه حالهم؛ ألنهم كفار".التعلٌك على مسلم الدعوة على وجه تموم به الحجة، 
(ٔ/ٗ9ٓ-ٗ9ٔ.) 

ٍد بٌَِِدِه " فٌه جواز الحلؾ من ؼٌر استحبلؾ السٌما فً األمور المهمة :الفابدة الرابعة  .لوله ملسو هيلع هللا ىلص:" َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ
ٍد بٌَِِدِه " فٌه إثبات الٌد هلل تعالى إثباتاً ٌلٌك بجبلله من ؼٌر تكٌٌؾ وال :خامسةالفابدة ال تمثٌل، ومن ؼٌر تحرٌؾ،  لوله ملسو هيلع هللا ىلص " َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

[ ومن السنة حدٌث ٗٙ{ ]المابدة: نِ بَْل ٌََداهُ َمْبُسوَطتَا {وال تعطٌل، وهً صفة ذاتٌة خبرٌة دّل علٌها الكتاب والسنة واإلجماع، لال تعالى
 .الباب، وأجمع السلؾ على ثبوتها

والمعتزلة الذٌن ٌإولون صفة الٌدٌن وٌمولون المراد بها فً النصوص؛ المدرة أو النعمة،  الجهمٌة وخالؾ أهل السنة والجماعة المعطلة من
 :و المدرة والنعمة، والرد علٌهم من وجوه أشهرهاأ
 .أن تفسٌر الٌد بالمدرة والنعمة مخالؾ لظاهر لفظ اآلٌة، وال دلٌل على هذا التؤوٌل -ٔ
 .أنه مخالؾ إلجماع السلؾ، فبل ٌعرؾ أحٌد أولها بالمدرة والنعمة -ٕ
{ مما ٌدل على  ٌََداهُ َمْبُسوَطتَانِ  {[، ولوله ِٕ٘لَما َخلَْمُت بٌََِدّي { ]ص:  { أن تؤوٌلها بالمدرة والنعمة ممتنع فً بعض اآلٌات كموله تعالى -ٖ

َوإِن  { :أنهما ٌدان اثنان، وتؤوٌلهما بالنعمة ٌلزم أن تكون النعمة نعمتٌن فمط وهذا ممتنع؛ ألن نعم هللا تعالى ال تعد وال تحصى لال تعالى
ِ اَل تُْحُصوَها{] [ وتؤوٌلها بالمدرة ٌلزم أن ٌكون له سبحانه لدرتان، وال ٌجوز أن ٌكون له سبحانه لدرتان بإجماع ٖٗإبراهٌم:تَعُدُّوا نِْعَمَت ّللاَّ

 .العلماء
  
 [ ولو كان المراد بالٌد المدرة لما كان آلدم علٌه السبلم فضل على7َ٘ما َمنَعََن أَن تَْسُجَد ِلَما َخلَْمُت بٌََِدّي{ ]ص:  { :أن هللا تعالى ٌمول -ٗ

ى ذكر ؼٌره؛ ألن الخلك كلهم خلموا بمدرة هللا تعالى، بل لم ٌكن آلدم علٌه السبلم فضل على إبلٌس فإبلٌس خلك بمدرة هللا أٌضاً، وهللا تعال
 .ذلن مزٌة آلدم وأنه خلمه بٌدٌه

مٌمٌة، فجاءت على وجوه ٌمتنع تؤوٌلها أن الٌد التً أثبتها هللا تعالى لنفسه جاءت فً األدلة ممرونة بؤمور كثٌرة، تدل على أنها ٌد ح -٘ 
 .بالمدرة والنعمة؛ حٌث جاءت ممرونة بالطً، والمبض، والبسط والٌمٌن، والنعمة، والمدرة ال توصؾ بهذه األوصاؾ
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تبلؾ اللٌل والنهار إن فً خلك السماوات بارتفاعها واتساعها، واألرض بجبالها وسهولها وبحارها، وفً اخ
من الطول والمصر، والظلمة والنور، وتعالبهما بؤن ٌخلؾ كل منهما اآلخر، وفً السفن الجارٌة فً البحار، 
ة ذات  التً تحمل ما ٌنفع الناس، وما أنزل هللا من السماء من ماء المطر، فؤحٌا به األرض، فصارت مخضرَّ

ره هللا فٌها من كل ما دبَّ على وجه األرض، وما أنعم به بهجة بعد أن كانت ٌابسة ال نبات فٌها، وما نش
إن فً كل الدالبل السابمة آلٌاٍت -علٌكم من تملٌب الرٌاح وتوجٌهها، والسحاب المسٌَّر بٌن السماء واألرض 

على وحدانٌة هللا، وجلٌل نعمه، لموم ٌعملون مواضع الحجج، وٌفهمون أدلته سبحانه على وحدانٌته، 
 ده للعبادة.واستحماله وح

 :(ٔ)اختلؾ أهل التفسٌر فً سبب نزول هذه اآلٌة الكرٌمة على ألوال
 أحدها: أنزلها علٌه احتجاًجا له على أهل الشرن به من عبدة األوثان.

لال عطاء: "نزل على النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالمدٌنة : }وإلهكم إله واحٌد ال إله إال هو الرحمن الرحٌم{، فمال كفار   
لرٌش بمكة : كٌؾ ٌَسُع الناَس إله واحد ؟ فؤنزل هللا تعالى ذكره : " إّن فً َخلك السمَوات واألرض واختبلؾ 
اللٌل والنهار " ، إلى لوله : " آلٌاٍت لموم ٌَعملون " ، فبهذا تعلُمون أنه إله واحٌد ، وأنه إله كل شًء ، وخالك 

 .(ٕ)كل شًء"
 ، من أجل أّن أهَل الشرن سؤلوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ]آٌة[ ،  فؤنزل هللا هذه اآلٌة ، الثانً: أنها نزلت على النبً ملسو هيلع هللا ىلص

ٌعلمهم فٌها أّن لهم فً َخلك السموات واألرض وسابر ما ذكر مع ذلن ، آٌةً بٌنةً على وحدانٌة هللا ، وأنه ال 
 .شرٌن له فً ملكه ، لمن َعمل وتدبَّر ذلن بفهم صحٌح

أخرج ابن َمْرُدوٌه عن ابن عباس لال : "أتت لرٌش محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا : ٌا دمحم إنما نرٌد أن تدعو ربن أن 
ٌجعل لنا الصفا ذهبًا ، فنشتري به الخٌل والسبلح ، فنإمن بن ونماتل معن. لال : "أوثموا  لً لبِْن دعوُت 

" فؤوثموا له ، فدعا ربه ، فؤتاه جبرٌل فمال : إن ربن لد أعطاهم الصفا ربً فجعَل لكم الصفا ذهبًا لتُْإمنُّن بً
ذهبًا على أنهم إن لم ٌإمنوا بن عذبهم عذابًا لم ٌعذبه أحًدا من العالمٌن. لال دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : "رّب ال بل دعنً 

ٌِْل َوالنََّهاِر ولومً فؤلدعهم ٌوًما بٌوم". فؤنزل هللا هذه اآلٌة : }إِنَّ فًِ َخْلِك ال سََّماَواِت َواألَْرِض َواْختبِلِؾ اللَّ
 .(ٖ)َواْلفُْلِن الَّتًِ تَْجِري فًِ اْلبَْحِر بَِما ٌَْنفَُع النَّاَس{ اآلٌة"

 ، نحو ذلن. (7)، والسدي(ٙ)، وسعٌد(٘)وعطاء بن أبً رباح ،(ٗ)وأخرج الطبري عن أبً الضحى
باده على الداللة على َوحدانٌته وتفرده باأللوهٌة ، دون كل ما سواه والراجح" أّن هللا تعالى ذكره نَبَّه ع

من األشٌاء بهذه اآلٌة. وجابٌز أن تكون نزلت فٌما لاله عطاء ، وجابٌز أن تكون فٌما لاله سعٌد بن جبٌر وأبو 
ًَ أحٌد ألحد ال فرٌمٌن الضحى ، وال خبَر عندنا بتصحٌح لول أحد الفرٌمٌن ٌمطع العذَر ، فٌجوز أن ٌمض

 .(8)بصحة لوٍل على اآلخر. وأيُّ المولٌن كان صحًٌحا ، فالمراد من اآلٌة ما للت"
[،أي "إن فً إنشاء السموات واألرض ٗٙٔلوله تعالى:}َخْلِك السََّماَواِت األْرِض{]البمرة: 

 .(9)وابتداعهما"
الصنعة ودالبل لال الصابونً:" أي إِن فً إِبداع السماوات واألرض بما فٌهما من عجابب  

                                                           
 .٘ٔٗ-ٗٔٗ/ٔ، والعجاب: 7ٕٓ- 7ٕٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .8ٕٙ/ٖ(:ص 98ٖٕ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .7٘ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .9ٕٙ-8ٕٙ/ٖ(:صٕٔٓٗ(، و)ٕٓٓٗ(، و)99ٖٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .9ٕٙ/ٖ(:صٕٕٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .7ٕٓ-9ٕٙ/ٖ(:صٖٕٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .7ٕٓ/ٖ(:صٕٗٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .7ٕٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: 8)
 .7ٕٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: 9)
 .98/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
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لال ابن عثٌمٌن: "أي إٌجادهما من عدم؛ وٌشمل ذلن بماءهما، وكٌفٌتهما، وكل ما ٌتعلك بهما من   
 .(ٔ)الشًء الدال على علم هللا سبحانه وتعالى، ولدرته، وحكمته، ورحمته"

ل هللا فٌها من الشمس لال الشٌخ السعدي: أي: "فً ارتفاعها واتساعها، وإحكامها، وإتمانها، وما جع 
والممر، والنجوم، وتنظٌمها لمصالح العباد، وفً خلك )األْرِض( مهادا للخلك، ٌمكنهم المرار علٌها واالنتفاع 
بما علٌها، واالعتبار. ما ٌدل ذلن على انفراد هللا تعالى بالخلك والتدبٌر، وبٌان لدرته العظٌمة التً بها خلمها، 

أحسنها ونظمها، وعلمه ورحمته التً بها أودع ما أودع، من منافع الخلك وحكمته التً بها أتمنها، و
ومصالحهم، وضروراتهم وحاجاتهم. وفً ذلن أبلػ الدلٌل على كماله، واستحماله أن ٌفرد بالعبادة، النفراده 

 .(ٕ)بالخلك والتدبٌر، والمٌام بشبون عباده"
 ٌراد به الجنس؛ فٌشمل السبع. و)السموات( جمع سماء، وتمدم أنها سبع؛ و)األرض( مفرد

لال البٌضاوي:" إنما جمع }السموات{، وأفرد }األرض{، ألنها طبمات متفاصلة بالذات مختلفة بالحمٌمة 
 .(ٖ)بخبلؾ األرضٌن"

ٌِْل َوالنََّهاِر{]البمرة:   .(ٗ)[، " أي: تعالبهما بنظام محكم"ٗٙٔلوله تعالى:}اْختبِلِؾ اللَّ
 .(٘)ما، والمصد به إلى االستدالل بالبحر وأحواله"لال البٌضاوي:أي" تعالبه 

لال السعدي:" وهو تعالبهما على الدوام، إذا ذهب أحدهما، خلفه اآلخر، وفً اختبلفهما فً الحر،  
والبرد، والتوسط، وفً الطول، والمصر، والتوسط، وما ٌنشؤ عن ذلن من الفصول، التً بها انتظام مصالح 

ع ما على وجه األرض، من أشجار ونوابت، كل ذلن بانتظام وتدبٌر، وتسخٌر، بنً آدم وحٌواناتهم، وجمٌ
تنبهر له العمول، وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول، ما ٌدل ذلن على لدرة مصرفها، وعلمه وحكمته، 
ورحمته الواسعة، ولطفه الشامل، وتصرٌفه وتدبٌره، الذي تفرد به، وعظمته، وعظمة ملكه وسلطانه، مما 

 .(ٙ)جب أن ٌإله وٌعبد، وٌفرد بالمحبة والتعظٌم، والخوؾ والرجاء، وبذل الجهد فً محابه ومراضٌه"ٌو
ٌِْل َوالنََّهار{ وجهان   :(7)وفً تفسٌر } َواْختبَِلِؾ {، فً لوله تعالى: }َواْختبَِلِؾ اللَّ

فه، إذا ذهب األول وجاء أحدهما: أنه )إفتعال(،  من )ُخلوؾ( كل واحد منهما اآلخر، من لولهم: خلَفه ٌخلُ 
ٌَْل َوالنََّهاَر ِخْلفَةً ِلَمْن أََراَد أَْن ٌَذَّكََّر  أَْو أََراَد الثانً خبلفه، أي: بعده، كما لال تعالى: }َوُهَو الَِّذي َجعََل اللَّ

لنهاُر [، بمعنى : أن كل واحد منهما ٌخلؾ َمكان صاحبه، إذا ذهب اللٌل َجاء إُٙشُكوًرا{ ]سورة الفرلان : 
 : (8)بعده ، وإذا ذهب النهاُر جاء اللٌل خلفه. ومن ذلن لٌل : خلؾ فبلٌن فبلنًا فً أهله بسوء، ومنه لول زهٌر

 بَِها الِعٌُن َواآلَراُم ٌَْمِشٌَن ِخْلفَةً          َوأَْطبلُإَها ٌَْنَهْضَن ِمْن ُكّلِ َمْجثَم 
، (9)والنور والظلمة، والزٌادة والنمصان. لاله ابن كٌسانالثانً: أنه أراد: اختبلفهما فً الطول والمصر، 

 .(ٔ)وعطاء

                                                           
 .9ٕٓ/ٕابن عثٌمٌن:( تفسٌر ٔ)
 .78/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .ٙٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .98/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٙٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 .78/ٔ( تفسٌر السعدي: ٙ)
 .٘ٙٗ/ ٔ، والبحر المحٌط: ٘٘ٗ-ٗ٘ٗ/ٖ، والتفسٌر البسٌط:  ٕٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: 7)
، وببل نسبة فً 7ٕٓٓ/ ٘)خلؾ(، و  7ٖٕٔ/ ٕ، "لسان العرب" ٙٔٗ - ٘ٔٗ"جمهرة اللؽة" ص، 7ٕ( شرح المعلمات السبع للزوزنً: 8)

والهاء فً " بها " إلى " دٌار أم أوفى " صاحبته . والعٌن جمع عٌناء : وهً بمر الوحش ، واسعة العٌون ، ٘ٗٔ"رصؾ المبانً" ص 
وهً الظباء الخوالص البٌاض ، تسكن الرمل . " خلفة " إذا جاء منها فوج ذهب آخر ٌخلفه مكانه . ٌصؾ  جمٌلتها . واآلرام جمع ربم :

مجٌبها وذهوبها فً براح هذه الرملة . واألطبلء جمع طبل : وهو ولد البمرة والظبٌة الصؽٌر . وٌصؾ الصؽار من أوالد البمر والظباء فً 
موضع جثومه . ٌصؾ اختبلؾ الحركة فً هذه الفمرة المهجورة التً فارلتها أم أوفى ، ولد  هذه الرملة ، ولد نهض هذا وذان منها من

 ، كما ذكر . -ولؾ بها من بعد عشرٌن حجة 
 .٘ٙٗ/ ٔ، و "البحر المحٌط"  ٕٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:9)
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واختبلؾ اللٌل، والنهار أٌضاً فً الطول، والمصر، كما لال تعالى: }ٌولج اللٌل فً لال ابن عثٌمٌن:"  
شٌباً [ على وجه خفً ال ٌشعر الناس به: ٌزداد شٌباً فشٌباً، وٌنمص ٔٙالنهار وٌولج النهار فً اللٌل{ ]الحج: 

لٌست الشمس تطلع فجؤة من مدار السرطان، وفً الٌوم التالً مباشرة من مدار الجدي! ولكنها تنتمل  -فشٌباً 
ً حتى ٌحصل االلتبام، والتوازن، وعدم الكوارث؛ فلو انتملت فجؤة من مدار السرطان إلى  ً فشٌبا بٌنهما شٌبا

بحكمته،  -جل وعبل  -س بالعكس؛ ولكن هللا مدار الجدي لهلن الناس من حر شدٌد إلى برد شدٌد؛ والعك
 .(ٕ)ورحمته جعلها تنتمل حتى ٌختلؾ اللٌل والنهار على حسب ما تمتضٌه حكمته ورحمته"

 .(ٖ)[، أي: إن فً السفن التً تسٌر فً البحرٗٙٔلوله تعالى:}َواْلفُْلِن الَّتًِ تَْجِري فًِ اْلبَْحِر{]البمرة: 
 .(٘). وروي عن سعٌد بن جبٌر مثله(ٗ)ٌنة"لال أبو مالن: "}الفلن{: السف 

 .(ٙ)لال مماتل:" ٌعنً السفن التً فً البحر" 
لال الصابونً:" أي السفن الضخمة الكبٌرة التً تسٌر فً البحر على وجه الماء وهً مولرةٌ  

 .(7)باألثمال"
ن اآلالت الداخلٌة و)الفلن(: "هً السفن والمراكب ونحوها، مما ألهم هللا عباده صنعتها، وخلك لهم م 

 .(8)والخارجٌة ما ألدرهم علٌها"
 :(9)واختلؾ فً مفرد )الفلن( على لولٌن 

أحدهما: أن واحُده وجمعه بلفظ واحد، فتطلك على المفرد، كما فً هذه اآلٌة؛ وعلى الجمع، كما فً لوله 
تعالى ذكره فً تذكٌره فً  [، وٌذكَّر وٌإنث كما لالٕٕتعالى: }حتى إذا كنتم فً الفلن وجرٌن بهم{ ]ٌونس: 

ٌَّتَُهْم فًِ اْلفُْلِن اْلَمْشُحوِن{ ]سورة ٌس :   .(ٓٔ)[ ، فذكَّرهٔٗآٌة أخرى : }َوآٌَةٌ لَُهْم أَنَّا َحَمْلنَا ذُّرِ
ولٌل:واحده: فلن، مثل أسد وأسد، وخشب وخشب، وأصله من الدوران ، ومنه : فلن السماء التً والثانً: 

ت الجارٌة استدار ثدٌها ، ومنه فلكة المؽزل، وسمٌت السفٌنة فلكا، ألنها تدور بالماء تدور علٌه النجوم. وفلك
 .(ٔٔ) أسهل دور

وتخصٌص}اْلفُْلِن{ بالذكر، "ألنه سبب الخوض فٌه واالطبلع على عجاببه، ولذلن لدمه على ذكر  
 .(ٕٔ)ى السفٌنة"المطر والسحاب، ألن منشؤهما البحر فً ؼالب األمر، وتؤنٌث اْلفُْلِن ألنه بمعن

لال المرطبً: " ووجه اآلٌة فً الفلن : تسخٌر ّللّا إٌاها حتى تجري على وجه الماء وولوفها فوله مع  
 .(ٖٔ)ثملها"

 :(ٗٔ)[، وجهانٗٙٔوٌحتمل }فً{، فً لوله تعالى:}َواْلفُْلِن الَّتًِ تَْجِري فًِ اْلبَْحِر{]البمرة: 
 ى األصل.أحدهما: أن المعنى تسٌر؛ فً جوؾ البحر، عل

                                                                                                                                                                                             
 .77ٔ/ ٔ، وتفسٌر البؽوي: 7ٙٔ/ ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٕٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٕٓٔ/ٕ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 . ]بتصرؾ بسٌط[.ٕٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .7ٖٕ/ٔ(:ص7ٙٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 . 7ٖٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٙ)
 .98/ٔ( صفوة التفاسٌر:7)
 .78/ٔ( تفسٌر السعدي: 8)
/ ٙ، واللسان: 87ٖ، والمفردات: 8ٖٕٔ - 8ٖٕٓ/ ٖ، وتهذٌب اللؽة: 7ٕٓ/ ٖ، وتفسٌر الطبري: ٗٙالمرآن: ( انظر: تفسٌر ؼرٌب 9)

 .78ٔ/ ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٘٘ٗ/ٖ)فلن(، والتفسٌر البسٌط:  ٖ٘ٙٗ
 .7ٖٕ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .9ٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .ٙٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٔ)
 .9ٗٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
 .ٕٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗٔ)
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لال ابن عثٌمٌن:"فالؽواصات تجري فً البحر بما ٌنفع الناس وهً فً جوفه؛ ألنه ٌماتل بها األعداء، 
 وتحمى بها الببلد؛ وهذا مما ٌنفع الناس.

الثانً:  وٌجوز أن تكون )فً( بمعنى )على(، أي على سطح البحر، كموله تعالى: }ومن آٌاته الجوار 
 [.ٕٖ]الشورى: فً البحر كاألعبلم{ 

لال ابن عثٌمٌن:" وهذه أٌضاً من آٌات هللا؛ سفن محملة باآلدمٌٌن، واألمتعة، واألرزاق، تجري على 
سطح الماء بدون تملب، أو إزعاج ؼالباً! هذا من آٌات هللا؛ ولد حدث فً عصرنا هذا ما هو أعظم آٌة، وأكبر 

سبحانه وتعالى إلى شًء من آٌاته فً أمر فما هو أعظم منه؛ وهو الفلن الذي ٌجري فً الهواء؛ فإذا أشار هللا 
منه ٌكون ألوى داللة على ذلن؛ وها هو الطٌر مسخراً فً جو السماء ال ٌمسكه إال هللا من آٌات هللا، كما لال 
تعالى: }ألم ٌروا إلى الطٌر مسخرات فً جو السماء ما ٌمسكهن إال هللا إن فً ذلن آلٌات لموم ٌإمنون{ 

[ ؛ هذه الطٌور ال تحمل إال نفسها، فجعلها هللا سبحانه وتعالى آٌة؛ فكٌؾ بهذه الطابرات! تكون 79]النحل: 
 .(ٔ)أعظم، وأعظم"

 .(ٕ)ولرئ }اْلفُلُِن{ بضمتٌن على األصل، أو الجمع، وضمة الجمع ؼٌر ضمة الواحد عند المحممٌن" 
 .(ٖ)فٌه مصالح الناس" أي بما[، "ٗٙٔلوله تعالى: }بَِما ٌَْنفَُع النَّاَس{]البمرة:

 .(ٗ)لال مماتل:" فً معاٌشهم" 
لال الواحدي:" أي: بالذي ٌنفعهم، من ركوبها، والحمل علٌها فً التجارات، وٌنفع الحامل؛ ألنه  

 .(٘)ٌرٌح، والمحمول إلٌه؛ ألنه ٌنتفع بما حمل إلٌه"
 .(ٙ)أي بالذي ٌنفعهم من التجارات وسابر المآرب التً تصلح بها أحوالهم" لال المرطبً:أي: "

لال ابن عطٌة:" هً التجارات وسابر المآرب التً ٌركب لها البحر من ؼزو وحج، والنعمة بالفلن  
 .(7)هً إذا انتفع بها، فلذلن خص ذكر االنتفاع إذ لد تجري بما ٌضر"

بما ٌنفع الناس من األرزاق، والبضابع، واألنفس، والذخابر، أي مصحوبة  -و)الباء( هنا للمصاحبة 
وؼٌرها؛ ألن }ما{ اسم موصول ٌفٌد العموم؛ فالفلن آٌة من آٌات هللا عّز وجّل الدالة على كمال لدرته، وكمال 
رحمته، وتسخٌره، كما لال تعالى فً أخرى: }وسخر لكم الفلن لتجري فً البحر بؤمره وسخر لكم األنهار{ 

 . (8)[ٕٖاهٌم: ]إبر
ٌعنً جعل لْدراً هنا، ولْدراً هنا، ولْدراً هنا؛  -ومن حكمة هللا عّز وجّل أنه لدر فً األرض ألواتها 

ألجل أن ٌنتفع الناس؛ فهنان ناس ال تكثر عندهم البمول، والخضروات، وما أشبه ذلن؛ ٌؤتٌهم من أرض 
مكان آخر، فٌنمل إلى المكان اآلخر، فٌتبادل أخرى؛ وهنان ناس ٌكثر عندهم نوع من النخٌل ال ٌوجد فً 

 .(9)كل فٌما لدر له -الناس األرزاق، وٌنتفع الناس، وٌتحركون 
ُ ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء{]البمرة: أي وما أنزل هللا من السحاب من  [، "ٗٙٔلوله تعالى:}َوَما أَنزَل ّللاَّ

 .(ٓٔ)المطر"
 .(ٔ)لال مماتل: ٌعنى بالماء" 

                                                           
 .ٕٔٔ/ٕ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٙٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: ٕ)
 .98/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٗ)
 .7٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)
 .9ٙٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٖٖٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: 7)
 .ٕٔٔ/ٕسٌر ابن عثٌمٌن: ( انظر: تف8)
 .ٕٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 9)
 .98/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
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 .(ٕ)ي: "وهو المطر النازل من السحابلال السعد
 .(ٖ)ٌعنً به األمطار التً بها إنعاش العالم وإخراج النبات واألرزاق" لال ابن عطٌة:"

لال ابن عثٌمٌن:أي" وفٌما أنزل هللا سبحانه وتعالى من السماء من ماء؛ والمراد بـ)السماء( هنا العلو؛ 
 .(ٗ)واألرض؛ ولٌس من السماء نفسها" ألن المطر ٌنزل من السحاب المسخر بٌن السماء،

 .(٘)لال أبو هرٌرة :"ما نزل لطر إال بمٌزان" 
 :(ٙ) والمطر الذي أنزله هللا من السماء؛ وفٌه آٌات عظٌمة، منها

 أحدها: كونه ٌنزل رذاذاً هذا من آٌات هللا الدالة على رحمته؛ ألنه لو كان ٌنزل صباً ألهلن العالم.
السماء ال ٌجري من األرض هذا أٌضاً من آٌات هللا؛ ألجل أن ٌنتفع به سهول الثانً: كونه ٌنزل من 

 األرض، وجبالها؛ ولو كان ٌجري من األرض لؽرق األسفل لبل أن ٌصل إلى األعلى.
الثالث: كذلن من آٌات هللا كونه ٌنزل ال حاراً، وال بارداً؛ البرَد ذكره هللا تعالى فً سٌاق ٌدل على أنه 

مام، فمال تعالى: }وٌنزل من السماء من جبال فٌها من برد فٌصٌب به من ٌشاء وٌصرفه عمن نوع من االنت
 [ ؛ وإن كان هللا لد ٌجعله رحمة؛ لكن الؽالب أنه انتمام.ٌٖٗشاء ٌكاد سنا برله ٌذهب باألبصار{ ]النور: 

بهذا الماء الزروع واألشجار، بعد أن [، "أي أحٌا ٗٙٔلوله تعالى:}فَؤَْحٌَا بِِه األْرَض بَْعَد َمْوتَِها{]المرة: 
 .(7)كانت ٌابسة مجدبة لٌس فٌها حبوب وال ثمار"

 .(8)لال مماتل:أي بعد" ٌبسها" 
لال السعدي: "أي: فؤظهرت من أنواع األلوات، وأصناؾ النبات، ما هو من ضرورات الخبلبك،  

 .(9)التً ال ٌعٌشون بدونها"
 .(ٓٔ)المٌتة بهذا الماء، كذلن ]ٌحًٌ[ هللا عز وجل الناس ٌوم المٌامة"لال لتادة:" كما أحٌا هللا األرض  
لال الواحدي:" أراد بموت األرض: جدوبتها وٌبوستها، فسماها موتا مجازا، وذلن أن األرض إذا لم  

 ٌصبها مطر لم تنبت، ولم تنم نباتا، وكانت من هذا الوجه كالمٌت، وإذا أصابها المطر أنبتت، ونحو هذا لوله:
[، فلما وصفت باالهتزاز وهو الحركة ٘}وترى األرض هامدة فإذا أنزلنا علٌها الماء اهتزت وربت{ ]الحج: 

 :(ٔٔ)عند نزول الماء، توصؾ عند إمسان الماء بالسكون، والعرب تسمً السكون موتا، لال الشاعر
 إنً ألرجو أن تموت الرٌح        فؤسكن الٌوم وأسترٌح 

فً هذه اآلٌة: ضد االهتزاز الذي وصفت به عند نزول الماء، ولما سمى ذلن  فٌجوز أن ٌراد بالموت 
 .(ٕٔ)موتا سمى إزالتها إحٌاء لٌتجانس اللفظ "

لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:" وفً إحٌاء النبات آٌات كثٌرة: آٌات دالة على الرحمة؛ وآٌات دالة على 
 :(ٖٔ)الحكمة؛ وآٌات دالة على المدرة"

                                                                                                                                                                                             
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٔ)
 .78/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .ٖٖٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .ٕٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .7ٕٗ/ٔ(:ص8ٙٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٕٕٔ/ٕابن عثٌمٌن: ( انظر: تفسٌر ٙ)
 .98/ٔ( صفوة التفاسٌر: 7)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: 8)
 .78/ٔ( تفسٌر السعدي: 9)
 .7ٕٗ/ٔ(:ص7ٕٗٔ( اخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .8ٖٔ/ ٕ، "الحجة للمراء السبعة" ٙٔٔ)موت(، بؽٌر نسبة. وٌنظر: "شؤن الدعاء" ص  9ٕ٘ٗ/ 7(البٌت فً "اللسان" ٔٔ)
 .99ٔ-98ٔ/ٗ، وانظر: مفاتٌح الؽٌب: 7٘ٗ/ٖالبسٌط: ( التفسٌر ٕٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)
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الرحمة: لما فً هذا اإلحٌاء من المنافع العظٌمة؛ لموله تعالى: }أخرج منها ماءها  األول: آٌات دالة على
ً لكم وألنعامكم{ ]النازعات:  [ ، ولوله تعالى: }فلٌنظر اإلنسان ٖٖ، ٖٔومرعاها * والجبال أرساها * متاعا

ً لكم وألنٕٗإلى طعامه * أنا صببنا الماء صباً...{ ]عبس:  عامكم{ ؛ فكم من نعم [ إلى لوله تعالى: }متاعا
 كثٌرة فً هذه الزروع التً أحٌاها هللا سبحانه وتعالى بالمطر لنا، وألنعامنا لوتاً، ودواًء، وؼٌر ذلن.

وهو الماء الذي نزل؛ فمنه نؤخذ أن هللا  -والثانً: وآٌات دالة على الحكمة: وهو أن حٌاة األرض جاءت بسبب 
« أنبتً الزرع»لادر على أن ٌمول لؤلرض:  -جل وعبل  -هللا ٌخلك بحكمة، وٌمّدر بحكمة؛  -جل وعبل  -

فتنبت بدون ماء؛ لكن كل شًء ممرون بسبب؛ فكونه جبل وعبل ربط إحٌاء األرض بنزول الماء ٌدل على 
 الحكمة، وأن كل شًء له نظام خاص ال ٌتعداه منذ ُخلك إلى أن ٌؤذن هللا تعالى بخراب العالم.

لمدرة: وهً أنن ترى األرض خاشعة هامدة سوداء شهباء ما فٌها شًء؛ فإذا أنزل الثالث: وآٌات دالة على ا
هللا علٌها المطر؛ تؤتً إلٌها بعد نحو شهر تجدها تهتز أزهاراً، وأورالاً، وأشجاراً: لال تعالى: }فإذا أنزلنا 

[ ؛ وهذه لدرة 9ٖعلٌها الماء اهتزت وربت إن الذي أحٌاها لمحًٌ الموتى إنه على كل شًء لدٌر{ ]فصلت: 
ِ! لو أن البشر من أولهم إلى آخرهم اجتمعوا على أن ٌخرجوا ورلة واحدة من حبة لما  عظٌمة؛ وّللاَّ

 .(ٔ)استطاعوا؛ وحبة تنبت سبع سنابل فً كل سنبلة مابة حبة؛ ألٌس هذا دلٌبلً على المدرة العظٌمة!!!
  .(ٕ)أي نشر فً األرض من الدواب المتنوعة" [، "َٗٙٔدابٍَّة{]البمرة:لوله تعالى:}َوبَثَّ فٌَِها ِمْن ُكّلِ 

لال الصابونً:" أي نشر وفّرق فً األرض من كل ما ٌدب علٌها من أنواع الدواب، المختلفة فً 
 .(ٖ)أحجامها وأشكالها وألوانها وأصواتها"

وانها ومنافعها وصؽرها لال ابن كثٌر: أي: نشر من الدواب المتنوعة، "على اختبلؾ أشكالها وأل
وكبرها ، وهو ٌعلم ذلن كله وٌرزله ال ٌخفى علٌه شًء من ذلن ، كما لال تعالى : }َوَما ِمْن َدابٍَّة فًِ األَْرِض 

َها َوُمْستَْوَدَعَها ُكلٌّ فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن{ ]هود :  ِ ِرْزلَُها َوٌَْعلَُم ُمْستَمَرَّ  .(ٗ)["ٙإِال َعلَى ّللاَّ
: "وهو دلٌل على لدرته وعظمته، ووحدانٌته وسلطانه العظٌم، وسخرها للناس، ٌنتفعون لال السعدي

بها بجمٌع وجوه االنتفاع، فمنها: ما ٌؤكلون من لحمه، وٌشربون من دره، ومنها: ما ٌركبون، ومنها: ما هو 
بحانه هو المابم ساع فً مصالحهم وحراستهم، ومنها: ما ٌعتبر به، ومع  أنه بث فٌها من كل دابة، فإنه س

 .(٘)بؤرزالهم، المتكفل بؤلواتهم، فما من دابة فً األرض إال على هللا رزلها، وٌعلم مستمرها ومستودعها"
 [، وجوها:ٗٙٔوفً تفسٌر )البث( فً لوله تعالى:}َوبَثَّ فٌَِها ِمْن ُكّلِ َدابٍَّة{]البمرة:

 ، مثل ذلن.(7)ل بن حٌان، وروي عن ممات(ٙ)أحدها:أن معنى" }بث{: خلك". لاله السدي
 .(8) الثانً: أنه ٌعنً: بسط". لاله مماتل بن سلٌمان

 .(9)الثالث: أن" معناه: فرق وبسط". لاله ابن عطٌة
 وجمٌع المعانً متماربة، وهللا أعلم. 
لال الواحدي:" البث: النشر والتفرٌك، ومنه لوله تعالى: }وبث منهما رجاال كثٌرا ونساء{ ]النساء:  
[، وٌمال: بثثته سري أبثثته، إذا أطلعته علٌه؛ ألنن فرلت بٌن ٗومنه: }كالفراش المبثوث{ ]المارعة: [، ٔ

 .(ٔ)سرن وبٌنن، وٌمال للحزن: بث؛ ألن صاحبه ال ٌصبر علٌه حتى ٌظهره"

                                                           
 .ٖٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.78( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .98/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .7٘ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .78/ٔ( تفسٌر السعدي: ٘)
 .7ٕ٘/ٔ(:ص7ٖٗٔحاتم)( أخرجه ابن أبً ٙ)
 .7ٕ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:7)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: 8)
 .ٖٖٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: 9)
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وأتى بـ)كل( إلفادة العموم الشامل لجمٌع األجناس، واألنواع، واألفراد؛ ففً لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "
إال الذي خلمها سبحانه وتعالى ٌعلم هذه  -فضبلً عن أفرادها  -ألرض دواب ال ٌَعلَم بؤنواعها، وال أجناسها ا

األجناس، وأنواعها، وأفرادها، وأحوالها، وكل ما ٌصلحها؛ ففٌها من آٌات هللا الدالة على كمال لدرته، 
فة المتنوعة، والحشرات الصؽٌرة كٌؾ ورحمته، وعلمه، وحكمته ما ٌبهر العمول؛ تجد هذه الدواب المختل

[ حتى إنن لترى الماء ٌدخل فً ٓ٘هداها هللا لما خلمت له؛ لال تعالى: }أعطى كل شًء خلمه ثم هدى{ ]طه: 
جحر النمل، فترى النملة تخرج من هذا الجحر حاملة أوالدها! ماذا ترجو من هذه األوالد؟! لكن رحمة أرحم 

لنملة رحمة لتحمل أوالدها عن الؽرق؛ كذلن أٌضاً السباع الضارٌة التً تؤكل الراحمٌن أن جعل فً للب هذه ا
ما دون أوالدها من الحٌوان: تجدها تحنو على ولدها، وتربٌه؛ حتى إذا استمل بنفسه صار عدواً لها، أو 

آٌات صارت عدوة له؛ فالهرة تربً أوالدها؛ فإذا استؽنوا عنها طردتهم، وصارت عدوة ألوالدها؛ فهذا من 
هللا عّز وجّل؛ ترى بعض الدواب تدب على األرض؛ ولكن ال تكاد تدرن جسمها صؽراً فضبلً عن أعضابها، 
وعما فً جوفها؛ ومع ذلن فهً عاٌشة، وتعرؾ مصالحها، وتعرؾ جحرها تؤوي إلٌه؛ فهذه من آٌات هللا عّز 

 سبحانه وتعالى فً األرض من وجّل؛ ومن درس فً علم األحٌاء وجد من هذا ما ٌبهر العمول؛ فما بث هللا
الدواب من أجناسها، وأنواعها، وأفرادها فٌه من آٌات هللا ما ال ٌحصى؛ ألن فً كل شًء منه آٌة؛ وهو ال 

 ٌحصى أنواعاً، أو أجناساً فضبلً عن أفراٍد؛ وهذه الدواب تنمسم باعتبار مصالح الخلك إلى ثبلثة ألسام:
 راجحة.األول: ما فٌه مصلحة خالصة، أو 

 الثانً: ما فٌه مضرة خالصة، أو راجحة؛ لكن مضرتها لها ِحَكم كثٌرة لٌس هذا موضع ذكرها.
 .(ٕ)الثالث: ما ال مضرة فٌه، وال مصلحة؛ ولكن فٌه داللة على كمال هللا سبحانه وتعالى"

 :(ٖ)واآلٌة فٌها مع ظهور المدرة على إنشاء }الدابة{ من ثبلثة أوجه  
 خلمها .أحدها : تباٌن 

 والثانً : اختبلؾ معانٌها .
 والثالث : إلهامها وجوه مصالحها .

 [، على لولٌن:ٗٙٔواختلؾ فً تفسٌر} َدابٍَّة{]البمرة: 
 .(ٗ)أحدهما: أنها تجمع الحٌوان كله. وهذا لول األكثرٌن

 .(٘)ٌعنً جمٌع الحٌوان الذي أنشؤه فٌها ، سماه }دابة{ لدبٌبه علٌها" لال الماوردي:" 
،  (ٙ)الثانً: أن الدابة اسم لكل ذي روح كان، ؼٌر طابر بجناحٌه لدبٌبه على األرض، وهو لول الطبري

 .(7)وظاهر كبلم الرازي
 .(ٓٔ)، والمرطبً(9)، وأبً حٌان (8)ولد رد المول الثانً جماعة من أهل العلم كابن عطٌة  
ّللّا تعالى : }َوَما ِمْن َدابٍَّة فًِ األَْرِض لال المرطبً: "ولد أخرج بعض الناس الطٌر، وهو مردود لال   

ِ ِرْزلَُها{ ]هود :   :  (ٔ)، ومنه لول األعشى (ٔٔ)[ فإن الطٌر ٌدب على رجلٌه فً بعض حاالته"ٙإِالَّ َعلَى ّللاَّ

                                                                                                                                                                                             
 : )بثث(.8ٕٓ/ ٔ، واللسان: 7ٗ، وانظر: المفردات:8٘ٗ/ٖ( البتفسٌر البسٌط: ٔ)
 . ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .7ٕٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٖ)
 .97ٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٖٖٕ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 7ٕٔ/ٔنظر: النكت والعٌون: ( اٗ)
 .7ٕٔ/ٔ( النكت والعٌون:٘)
 .7ٕ٘/ٖ(تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٕٕٕ/ٕٔ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 7)
 .ٖ٘/ٕ( انظر: المحرر الوجٌز: 8)
 ٘٘ٗ/ٔ(البحر المحٌط: 9)
 .97ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .97ٔ/ًٕ: ( تفسٌر المرطبٔٔ)
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 مشْت      دبٌب لطا البطحاء فً كل منهل إنْ  نٌاؾ كؽض البان ترتجّ 
 :  (ٕ)ولال علممة بن عبدة

 ابَْت علٌه سحابة         صواعمها لطٌرهن دبٌبفكؤنما صَ     
الطٌر لموله تعالى: }َوَما  (ٗ)، واستثنى بعضهم(ٖ)ولال الحافظ ابن حجر: " الدابة: ما دّب من الحٌوان"

ٌِْه{ ]األنعام:  ِمْن َدابٍَّة فًِ األَْرِض َوال َطابٍِر ٌَِطٌرُ  إاِلَّ ُهَو آِخذٌ لموله تعالى: }َما ِمْن َدابٍَّة و[، 8ٖبَِجنَاَح
، والمراد هنا (7)، ولٌل: بالحمار(ٙ)، ولٌل: ٌختص بالفرس(٘)[، وعرفاً: ذوات األربعٙ٘بِنَاِصٌَتَِها{ ]هود: 

 ، أي: كل ما دب على األرض من كابن له روح لٌفٌد العموم.(8)المعنى اللؽوي"
ٌَاحِ{]البمرة:  اح وتصرٌفها بحسب اإلرادة ووفك أي وتوجٌه الرٌ" [،ٗٙٔلوله تعالى:}وتَْصِرٌِؾ الّرِ

 .(9)النظام على السنن الحكٌمة"
 .(ٓٔ)لال ابن عثٌمٌن:"أي: تنوٌعها فً اتجاهها، وشدتها، ومنافعها"

  .(ٔٔ)لال مماتل:أي" فً العذاب والرحمة" 
تارة تؤتً بالرحمة وتارة تؤتً بالعذاب ، تارة  تؤتً مبشرة  بٌن ٌدي السحاب ، وتارة لال ابن كثٌر:"

 .(ٕٔ)تسوله ، وتارة تجمعه ، وتارة تفرله ، وتارة تصرفه"
عن أبً بن كعب، لال: "كل شًء فً المرآن من الرٌاح فهً رحمة، وكل شًء فً المرآن من الرٌح  

 .(ٖٔ)فهو عذاب"
ٌَاحِ(و)  ؛ والمراد به الجنس؛ والتصرٌؾ (ٗٔ)جمع رٌح؛ وهً الهواء؛ وفً لراءة: }الرٌح{ باإلفراد الّرِ

ٌفها من حٌث االتجاه؛ تصرٌفها من حٌث الشدة، وعدمها؛ تصرٌفها من حٌث المنافع، وعدمها؛ ٌشمل تصر
فمن حٌث االتجاه جعلها هللا سبحانه وتعالى متجهة جنوباً، وشماالً، وؼرباً، وشرلاً؛ وهذه هً أصول الجهات؛ 

رق، أو الؽرب، أو الشمال، وهنان جهات أخرى تكون بٌنها؛ وتسمى النكبة؛ ألنها لٌست فً االستمامة فً الش
 .(٘ٔ)ناكبة عن االتجاه األصلً -أو الجنوب؛ فهً نكباء 

لال ابن األنباري: "إنما سمٌت الرٌح رٌحا؛ ألن الؽالب علٌها فً هبوبها المجًء بالروح والراحة،  
لسكونها وانمطاع هبوبها ٌكسب الكرب والؽم، فهً مؤخوذة من الروح. وأصلها: روح، فصارت الواو ٌاء؛ 

                                                                                                                                                                                             
 .ٕٗٗ/ٔ، والدر المصون: 9ٕٙ/ٔ، والبحر المحٌط:  ٔٙٔ( دٌوانه: ٔ)
 :، واللسان )صوب(. والبٌت فً  مفضلٌته التً مطلعها9ٖ٘( المفضلٌات: ٕ)

 طحا بن للب فً الحسان طروب        بعٌد الشباب عصر حان مشٌب
، الوسٌط للواحدي: ٗٙٔ، المفردات للراؼب: ٓ٘/ٗ، معانً المرآن وإعرابه للزجاج: ٖٗٔٔ/ٕ( انظر: لسان العرب البن منظور: ٖ)

، البحر 97ٔ-9ٙٔ/ٕ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٖ٘/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 7ٕٔ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 7ٕٗ/ٔ
 . ٕ٘/ٖ، الدر المصون للسمٌن: 78ٗ/ٔالعروس للزبٌدي:  ، تاج٘٘ٗ/ٔالمحٌط ألبً حٌان: 

 . ٕٕٕ/ٕٔ، و ظاهر كبلم الرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 7ٕ٘/ٖ( وٌمصد به اإلمام الطبري:ٗ)
: )والدابة: التً تركب، لال: ولد ؼلب هذا االسم على ما ٖٗٔٔ/ٕ( لم أهتد إلى من ذكر هذا العرؾ مع البحث، والذي فً لسان العرب: ٘)

، عمدة 78ٗ/ٔ، وتاج العروس للزبٌدي: ٕٗٔ/ٔب من الدواب(، وما ٌركب أخص من ذوات األربع، وانظر: الصحاح للجوهري: ٌرك
 . 78ٔ/ٓٔالماري للعٌنً: 

 . ٗٙٔ( لاله: الراؼب فً المفردات: ٙ)
 ( لم أهتِد إلى من ذكره. 7)
 .ٓٓٗ/ٙ( الفتح: 8)
 .7ٖ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 9)
 .ٕ٘ٔ/ٕ:( تفسٌر ابن عثٌمٌنٓٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٔٔ)
 .7٘ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .7ٕ٘/ٔ(:7٘ٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .99ٔ-98ٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 7ٖٔ-7ٕٔ( انظر: السبعة فً المراءات: ٗٔ)
 .9٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘ٔ)
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وانكسار ما لبلها، كما فعلوا فً المٌزان والمٌعاد والعٌد، والدلٌل على أن أصلها الواو: لولهم فً الجمع: 
 أرواح.

 :(ٔ)لال زهٌر
 لؾ بالدٌار التً لم ٌعفها المدم       بلى وؼٌرها األرواح والدٌم 

: "من استرعً رعٌة فلم ٌحطهم وٌمال: رحت الرٌح أراحها، وأرحتها أرٌحها: إذا وجدتها، ومنه الحدٌث
 .(ٖ)"(ٕ)بنصٌحة، لم ٌرح رابحة الجنة، وإن رٌحها لتوجد من مسٌرة مابة عام"

ٌَاحِ{]البمرة:  :(ٗ)[،وجهانٗٙٔوفً لوله تعالى:}َوتَْصِرٌَؾ الّرِ
أحدهما : اختبلؾ هبوبها فً انتمال الشمال جنوبها ، والصبا دبوراً ، فبل ٌعلم النتمالها سبب ، وال 

 النصرافها جهة .
 والثانً : ما جعله فً اختبلفها من إنعام ٌنفع ، وانتمام ٌإذي .

ٌَاحِ{]البمرة:واختلفت المراءة فً لوله تعالى   :(٘)[، على وجهٌنٗٙٔ:}َوتَْصِرٌَؾ الّرِ
أحدهما: لرأ حمزة والكسابً:}الرٌح{ على اإلفراد، وكذا فً: )األعراؾ والكهؾ وإبراهٌم والنمل والروم 

فاطر والشورى والجاثٌة(، ال خبلؾ بٌنهما فً ذلن، ووافمهما ابن كثٌر فً: )األعراؾ والنمل والروم و
ٌَاَح لََوالَِح{ ]الحجر :  ٌَاَح{ ٕٕوفاطر والشورى(، وأفرد حمزة }الّرِ [. وأفرد ابن كثٌر }َوُهَو الَِّذي أَْرَسَل الّرِ

 [.8ٗ]الفرلان : 
ٌَاحِ{،الثانً: ولرأ البالون} بالجمع فً جمٌعها سوى الذي فً :)إبراهٌم والشورى( فلم ٌمرأهما بالجمع  الّرِ

 سوى نافع ، ولم ٌختلؾ السبعة فٌما سوى هذه المواضع.
لال ابن عثٌمٌن:"وفً تصرٌؾ هذه الرٌاح آٌات: لو بمٌت الرٌح فً اتجاه واحد ألضرت بالعالم؛ 

ب بعضها بما جاء به البعض اآلخر من األذى، والجراثٌم، لكنها تتمابل، فٌكسر بعضها حدةَ بعض، وٌذه
ً فً تصرٌفها آٌات بالنسبة للسحاب فبعضها ٌجمع السحاب؛ وبعضها ٌفرله؛ وبعضها  وؼٌرها؛ كذلن أٌضا
ً فٌبسطه فً السماء كٌؾ  ٌلمحه؛ وبعضه ٌدره، فٌمطر، كما لال تعالى: }هللا الذي ٌرسل الرٌاح فتثٌر سحابا

[ ، ولال تعالى: }وأرسلنا الرٌاح لوالح فؤنزلنا من السماء ماًء فؤسمٌناكموه وما أنتم له 8ٌٗشاء{ ]الروم: 
ً آٌات للسفن ٕٕبخازنٌن{ ]الحجر:  [ ؛ لال المفسرون: تلمح فً السحاب؛ وفً تصرٌؾ الرٌاح أٌضا

األحزاب عن رسول  الشراعٌة؛ وفٌه أٌضاً آٌات فً إهبلن الناس، وإنجاء آخرٌن: أهلن هللا به عاداً، وطرد به
بهذه الرٌح من شر األحزاب؛ ومن تدبر هذا عرؾ ما فٌها من لدرة هللا،  -ملسو هيلع هللا ىلص-؛ وأنجى هللا رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 

ورحمته، وعزته، وحكمته؛ لو أن جمٌع مكابن الدنٌا كلها اجتمعت، وصارت على ألوى ما ٌكون من نَْفث 
أن تحرن ساكناً إال فٌما حولها فمط؛ لكن أن تصل من ألصى الشمال إلى الجنوب، أو بالعكس هواء ال ٌمكن 

[ ؛ فتجد الرٌاح شدٌدة شمالٌة؛ وفً 7ٌٔٔمول للشًء إذا أراده: }كن فٌكون{ ]البمرة:  -جل وعبل  -فبل؛ وهللا 
هذه الرٌاح بؤمر ال ٌستطٌعه لحظة تنعكس، وتكون جنوبٌة شدٌدة؛ هذه تمام المدرة العظٌمة، حٌث ٌدبر هللا 

                                                           
 .9ٕٗٗ/ 8، "لسان العرب" ٘ٗٔ("دٌوانه" ص ٔ)
( فً ٕٗٔ( كتاب األحكام، باب: من استرعى رعٌة فلم ٌنصح، ومسلم )7ٔ٘ٔ، 7ٔ٘ٓفً الصحٌحٌن، رواه البخاري )(الحدٌث أصله ٕ)

اإلٌمان، باب: استحماق الوالً الؽاش لرعٌته النار، ولٌس فً ألفاظهما: "لم ٌرح رابحة الجنة، وإن رٌحها لتوجد من مسٌرة مابة عام"، 
عمرو مرفوعا: "من لتل معاهدا لم ٌرح رابحة الجنة، وإن رٌحها توجد من مسٌرة أربعٌن عاما" ولفظ )لم ٌرح( فً حدٌث عبد هللا بن 

 ( كتاب: الدٌات، باب: إثم من لتل ذمٌا بؽٌر جرم.9ٔٗٙ( كتاب الجزٌة، باب: إثم من لتل معاهدا بؽٌر جرم، )ٖٙٙٔرواه البخاري )
 .9٘ٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .7ٕٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٗ)
 
 .99ٔ-98ٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 7ٖٔ-7ٕٔ( انظر: السبعة فً المراءات: ٘)
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البشر؛ ولهذا صار تصرٌؾ الرٌاح آٌة من آٌات هللا العظٌمة الدالة على لدرته؛ ثم إن فً تصرٌفها أٌضاً 
 .(ٔ)كما ٌمولون؛ وكذلن بالنسبة للسٌارات لها تؤثٌر" -مصالح للسفن الجوٌة؛ ألن لها تؤثٌراً على الطابرات 

ٌَْن السََّماِء َواألَْرِض{]البمرة:لوله تعالى:}َوالسََّحاِب اْلُمسَ  ِر بَ [، "أي: وفً السحاب المسخر بٌن ٗٙٔخَّ
 .(ٕ)السماء واألرض"

ر إلى ما ٌشاء هللا  من األراضً واألماكن ، كما   لال ابن كثٌر: أي: "سابر بٌن السماء واألرض ٌَُسخَّ
 .(ٖ)ٌصرفه تعالى"

 .(ٗ)أي الؽٌم الذي ذلل وسحب فى الجواء إلنزال األمطار فً مختلؾ الببلد" لال المراؼً:"
لال الواحدي:" سمً السحاب النسحابه فً الهواء، ومعنى التسخٌر: التذلٌل، }والسحاب المسخر{: 

 .(٘)المطٌعة هلل تعالى"
ٌنسحب انسحاباً فً الجو لال ابن عثٌمٌن:" و)َوالسََّحاِب( هو هذا الؽمام، والمزن؛ وسمً سحاباً؛ ألنه 

ِر(، أي المذلل بؤمر هللا لمصالح الخلك؛ ومن اآلٌات فٌه أنه دال على: المدرة ، (ٙ)بإذن هللا؛ و)اْلُمَسخَّ
 .(8)، والحكمة(7)والرحمة

والمراد بـ)السماء( :"السمؾ المرفوع؛ و}األرض{: أرضنا هذه؛ وهذه البٌنٌة ال تمتضً المبلصمة، 
إن للوب بنً آدم بٌن »و ظاهر؛ وبهذا ٌعرؾ الرد على الذٌن أنكروا لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: كما ه -وال المماسة 

لو كان هذا حمٌمة للزم أن تكون أصابع الرحمن داخل أجوافنا؛ »، ولالوا: (ٔ)«أصبعٌن من أصابع الرحمن
الملوب دون أن تكون بٌن وهذا مستحٌل؛ فٌكون ظاهر الخبر مستحٌبلً، وٌصرؾ إلى معنى أن هللا ٌملب 

؛ وال شن أن هذا تحرٌؾ للكلم عن مواضعه؛ ولد تبٌن بهذه اآلٌة الكرٌمة أن البٌنٌة ال تستلزم «أصابعه
المبلصمة، والمماسة؛ وعلٌه فبل ٌكون من الزم كون الملوب بٌن أصابع الرحمن أن تكون أصابعه داخل 

 .(9)ا فً المكان، وبٌنهما مسافة واضحة"هذ -أجوافنا؛ وٌمال أٌضاً: بدر بٌن مكة والمدٌنة 
ٌَْن السََّماء َواألَْرِض{]البمرة: ِر بَ  : (ٓٔ)[، ثبلثة أوجهٗٙٔوفً لوله تعالى:}َوالسََّحاِب اْلُمَسخَّ

 أحدها : ابتداء نشوبه وانتهاء تبلشٌه .
 والثانً : ثبوته بٌن السماء واألرض من ؼٌر َعَمد وال عبلبك .

 اله إلى حٌث ٌشاء هللا عز وجل .والثالث : تسخٌره وإرس
[، "أي فً كل هذه الظواهر عبر ومواعظ لمن ٌعمل ٗٙٔآلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَْعِملُوَن{]البمرة:لوله تعالى:}

 .(ٔٔ)وٌتدبر وٌنظر فً األسباب"

                                                           
 .7ٕٔ-ٕٙٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .7ٕٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .7٘ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .7ٖ/ٕ( تفسٌر المراؼً:ٗ)
 )سخر(. 9ٖٙٔ/ ٗ، "اللسان" ٕٕٓ/ ٗ، "التفسٌر الكبٌر" ٖٖٕ، وانظر: المفردات" ٙٙٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)
أما داللته على المدرة: فؤلنه ال ٌستطٌع أحد أن ٌفرله إال هللا؛ وال ٌستطٌع أحد أن ٌوجهه إلى أي جهة إال هللا؛ ثم من ٌستطٌع أن  ( لال:"ٙ)

وأحٌاناً ٌكون سرٌعاً؛ وأحٌاناً ٌكون  ٌجعل هذا السحاب أحٌاناً متراكماً حتى ٌكون مثل الجبال السود ٌوحش من ٌراه؛ وأحٌاناً ٌكون خفٌفاً؛
 [.7ٕٔ/ٕبطٌباً؛ وأحٌاناً ال ٌتحرن؛ ألنه ٌسٌر بؤمر هللا".]تفسٌر ابن عثٌمٌن:

وأما داللته على الحكمة: فؤلنه ٌؤتً من فوق الرإوس حتى ٌكون شامبلً لما ارتفع من األرض، وما انهبط منها؛ وٌؤتً لطرات حتى (لال:"7)
 [.7ٕٔ/ٕوال تشمك األرض".]تفسٌر ابن عثٌمٌن:ال ٌنهدم البنٌان، 

وأما داللته على الرحمة: فلما ٌحصل من آثاره من نبات األرض المختلؾ الذي ٌعٌش علٌه اإلنسان، والبهابم".]تفسٌر ابن ( لال :"8)
 [.7ٕٔ/ٕعثٌمٌن:

 .ٕٗ٘ٙ[ 7ٔ] 7٘ٓٙرلم  : تصرٌؾ هللا تعالى الملوب كٌؾ شاء، حدٌثٖٖ، كتاب المدر، باب ٓٗٔٔأخرجه مسلم ص (ٔ)
 .8ٕٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:9)
 .8ٕٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٓٔ)
 .7ٖ/ٕ( تفسٌر المراؼً:ٔٔ)
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 .(ٔ)لال أبو الضحى:" ٌمول: فً هذه اآلٌات لموم ٌعملون" 
 .(ٕ)بٌنة على وحدانٌة هللا تعالى"لال ابن كثٌر:"أي : فً هذه األشٌاء، دالالت 

لال الصابونً:" أي لدالبل وبراهٌن عظٌمة دالة على المدرة الماهرة، والحكمة الباهرة، والرحمة 
 .(ٖ)الواسعة لموم لهم عمول تعً وأبصار تدرن، وتتدبر بؤن هذه األمور من صنع إِله لادر حكٌم"

ته، ولذلن ذكر هذه األمور عمٌب لوله : }وإلُهُكْم أي دالالت تدل على وحدانٌته ولدر لال المرطبً: "
إلَهٌ َواِحٌد{ لٌدل على صدق الخبر عما ذكره لبلها من وحدانٌته سبحانه ، وذكر رحمته ورأفته بخلمه. وروي 

 .(ٗ)عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "وٌل لمن لرأ هذه اآلٌة فمج بها" أي لم ٌتفكر فٌها ولم ٌعتبرها"
ات{: "جمع آٌة؛ وهً العبلمة المعٌِّنة لمعلومها؛ وصارت تلن آٌات؛ ألنها دالة على كمال علم و}آٌ

 .(٘)هللا، ولدرته، ورحمته، وحكمته، وسلطانه، وؼٌر ذلن من ممتضى ربوبٌته"
لال ابن طٌة:" فهذه آٌات أن الصانع موجود. والدلٌل العملً ٌموم أن الصانع للعالم ال ٌمكن أن ٌكون  

 .(ٙ)واحدا لجواز اختبلؾ االثنٌن فصاعدا"إال 
جل  -لال ابن عثٌمٌن:" فاإلنسان العالل حماً إذا تؤمل هذه األشٌاء وجد أن فٌها آٌات تدل على خالمها 

فإنه ال  -وإن كان ذكاإه لوٌاً  -، وموجدها، وعلى ما تضمنته من صفات كماله؛ أما اإلنسان المعرض -وعبل 
ٌدركون به  -هللا سبحانه وتعالى الكفار بؤنهم ال ٌعملون مع أنهم فً العمل اإلدراكً ولهذا وصؾ  -ٌنتفع بها 

عمبلء؛ لكن نفاه هللا عنهم لعدم انتفاعهم به، وعدم عملهم الرشدي الذي ٌرشدهم إلى  -ما ٌنفعهم، وما ٌضرهم 
 .(7)ما فٌه مصلحتهم"

حدانٌته ولدرته ما صار لذوي العمول وهذه اآلٌة لد جمعت من آٌاته الدالة على و لال الماوردي:"
 .(8)مرشداً وإلى الحك لابداً . فلم ٌمتصر هللا بنا على مجرد اإلخبار حتى لرنه بالنظر واالعتبار "

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: عظم خلك السموات، واألرض؛ لموله تعالى: }آلٌات{؛ فلوال أنه عظٌم ما كان آٌات. - ٔ
 متعددة؛ لموله تعالى: }إن فً خلك السموات{.ومنها: أن السموات  - ٕ
 ومنها: أن السموات مخلولة؛ فهً إذاً كانت معدومة من لبل؛ فلٌست أزلٌة. - ٖ

ٌعنون أنها ؼٌر مخلولة، وأنها أزلٌة  -وٌتفرع على هذه الفابدة الرد على الفبلسفة الذٌن ٌمولون بمدم األفبلن 
عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ولالوا: إن األفبلن العلوٌة ال تمبل التؽٌٌر، وال العدم؛ أبدٌة؛ ولهذا أنكروا انشماق الممر فً 

[ بؤن المراد ظهور العلم، والنور برسالة النبً ٔوفسروا لوله تعالى: }التربت الساعة وانشك الممر{ ]الممر: 
 الصحٌحة فً انشماق الممر انشمالاً حسٌاً.ملسو هيلع هللا ىلص؛ وال شن أن هذا تحرٌؾ باطل مخالؾ لؤلحادٌث المتواترة 

ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌتؤمل فً هذه السموات واألرض لٌصل إلى اآلٌات التً فٌها؛  - ٗ
 فٌكون من المولنٌن.

ومنها: أن اآلٌات فً خلك السموات، واألرض متنوعة بحسب ما تدل علٌه من المدرة، والحكمة،  - ٘
 إلى ذلن. والرحمة، وما

ومنها: ما فً اختبلؾ اللٌل، والنهار من اآلٌات، والعبر التً سبك بٌان شًء منها؛ لموله تعالى:  - ٙ
 }واختبلؾ اللٌل والنهار{.

                                                           
 .7ٕ٘/ٔ(:ص77ٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .7٘ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .99/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .ٕٔٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .8ٕٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٖٕٗ/ٔالوجٌز:  ( المحررٙ)
 .9ٕٔ-8ٕٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:7)
 .8ٕٔ/ٔ( النكت والعٌون:8)
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 ومنها: أن اختبلؾ اللٌل، والنهار من رحمة هللا، وحكمته. - 7
، ونعمه؛ وسبك تفصٌل ذلن، ولال ومنها: ما فً الفلن التً تجري فً البحر بما ٌنفع الناس من آٌات هللا - 8

هذه اآلٌة وما كان مثلها دلٌل على جواز ركوب البحر مطلما لتجارة كان أو عبادة ، كالحج  المرطبً: "
 .(ٔ)والجهاد"

 ومنها: ما تضمنه إنزال المطر من السماء؛ ففٌه آٌات عظٌمة سبمت اإلشارة إلٌها. - 9
من اآلٌات؛ وسبك الكبلم علٌها؛ وهً آٌات  به األرض بعد موتها{ومنها: ما تضمنه لوله تعالى: }فؤحٌا  - ٓٔ

 عظٌمة دالة على كمال المدرة، والرحمة، والعظمة، وعلى إحٌاء هللا سبحانه وتعالى الموتى.
 ومنها: ما تضمنه لوله تعالى: }وبث فٌها من كل دابة{ من اآلٌات التً سبك بٌان شًء منها. - ٔٔ
 الرٌاح من اآلٌات التً سبك ذكر شًء منها.ومنها: ما فً تصرٌؾ  - ٕٔ
 ومنها: ما فً السحاب المسخر بٌن السماء، واألرض من اآلٌات العظٌمة؛ وسبك ذكر شًء منها. - ٖٔ
 ومنها: مدح العمل، وأنه به ٌستظهر اإلنسان اآلٌات التً تزٌده إٌماناً، وٌمٌناً؛ لموله تعالى: }لموم ٌعملون - ٗٔ
س ٌنمسمون فً هذه اآلٌات إلى لسمٌن: لسم ٌعمل ما فٌها من اآلٌات، وٌستدل به على ما ومنها: أن النا - ٘ٔ

هلل سبحانه وتعالى فٌها من كمال الصفات؛ ولسم ال ٌعملون ذلن، ولد وصفهم هللا تعالى بموله: }إن هم إال 
 [ .ٗٗكاألنعام بل هم أضل سبٌبًل{ ]الفرلان: 

 المرآن
ِ َولَْو ٌَرَ }َوِمَن النهاِس َمْن  ِ َوالهِذٌَن آَمنُوا أََشدُّ ُحبًّا ّلِِله ِ أَْنَداًدا ٌُِحبُّونَُهْم َكُحّبِ َّللاه هِخذُ ِمْن ُدوِن َّللاه ى الهِذٌَن َظلَُموا ٌَت

َ َشِدٌُد اْلعََذاِب ) ِ َجِمٌعًا َوأَنه َّللاه ةَ ّلِِله  [٘ٙٔ ({ ]البمرة :٘ٙٔإِْذ ٌََرْوَن اْلعََذاَب أَنه اْلمُوه
 التفسٌر:

ومع هذه البراهٌن الماطعة ٌتخذ فرٌك من الناس من دون هللا أصناًما وأوثانًا وأولٌاء ٌجعلونهم نظراء هلل 
تعالى، وٌعطونهم من المحبة والتعظٌم والطاعة، ما ال ٌلٌك إال باهلل وحده. والمإمنون أعظم حبا هلل من حب 

خلصوا المحبة كلها هلل، وأولبن أشركوا فً المحبة. ولو ٌعلم الذٌن هإالء الكفار هلل وآللهتهم؛ ألن المإمنٌن أ
ظلموا أنفسهم بالشرن فً الحٌاة الدنٌا، حٌن ٌشاهدون عذاب اآلخرة، أن هللا هو المتفرد بالموة جمٌعًا، وأن هللا 

 شدٌد العذاب، لما اتخذوا من دون هللا آلهة ٌعبدونهم من دونه، وٌتمربون بهم إلٌه.
 .(ٕ)لال مماتل: نزلت فً مشركً العرب"نزول اآلٌة: لال ابن حجر: "فً سبب  

ِ أَْنَداًدا{]البمرة:لوله تعالى}  َِّخذُ ِمْن ُدوِن ّللاَّ أي: ومن الناس من ٌتخذ من ؼٌر [، َ٘ٙٔوِمَن النَّاِس َمْن ٌَت
 .(ٖ)هللا رإساء وأَصناماً"

 .(ٗ)لال البؽوي: أي: "أصناما ٌعبدونها" 
أمثاال ونظراء ٌعبدونهم معه وٌحبونهم كحبه ، وهو هللا ال إله إال هو ، وال ضد له وال  كثٌر:"لال ابن  

 . (٘)ندَّ له ، وال شرٌن معه"
أي ومن الناس من ٌتخذ من دون ذلن اإلله الواحد الذي ذكرت أوصافه الجلٌلة أندادا  لال المراؼً:" 

 . (ٙ)وما ٌذرون"وأمثاال وهم رإساإهم الذٌن ٌتبعونهم فٌما ٌؤتون 
عبد هللا بن مسعود لال : للت : ٌا رسول هللا ، أي الذنب أعظم ؟ لال : "أن  وفً الصحٌحٌن عن 

 .(ٔ)تجعل هلل نًدا وهو خلَمَن"

                                                           
 .9٘ٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً :ٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٔ، ولم ٌمل مماتل هذا وإنما لال: "}َوِمَن النَّاس{ ٌعنً مشركً العرب". انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٙٔٗ/ٔ( العجاب: ٕ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.99/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .78ٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .7ٙٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .8ٖ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
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 .(ٕ)ولوله }أَْنَداًدا{ جمع نّد؛ وهو الشبٌه النظٌر؛ ألنه من: ناّده ٌناّده إذا كان نظٌراً له مكافباً له 
 :(ٖ)فً )األنداد( التً كان الموم اتخذوها، على ألوالواختلؾ أهل التؤوٌل 

، (7)، وابن زٌد(ٙ)، والربٌع(٘)، ومجاهد(ٗ)آلهتهم التً كانوا ٌعبدونها من دون هللا. وهذا لول لتادة أحدها: أنها:
 .(8)أبو العالٌة

بالمسابل، ونذروا فكانوا ٌعبدونهم "لتمربهم إلى هللا زلفى، ورجوا من عندها النفع والضر، ولصدوها  
لها النذور، ولربوا لها المرابٌن، وهو لول أكثر المفسرٌن، وعلى هذا األصنام أنداد بعضها لبعض، أي أمثال 

  .(9)لٌس إنها أندادا هلل، أو المعنى: إنها أنداد هلل تعالى بحسب ظنونهم الفاسدة"
 .(ٔٔ)، وابن عباس(ٓٔ)ى. لاله السديسادتهم الذٌن كانوا ٌطٌعونهم فً معصٌة هللا تعال الثانً: أنهم:

 .(ٕٔ)فٌحلون لمكان طاعتهم ما حرم هللا، وٌحرمون ما أحل هللا 
 :(ٖٔ)والمابلون بهذا المول رجحوا هذا المول على األول من وجوه 

 األول: أن لوله: }ٌحبونهم كحب هللا{ الهاء والمٌم فٌه ضمٌر العمبلء.
 األصنام كمحبتهم هللا تعالى مع علمهم بؤنها ال تضر وال تنفع.الثانً: أنه ٌبعد أنهم كانوا ٌحبون 

[، وذلن ال ٌلٌك ٙٙٔالثالث: أن هللا تعالى ذكره بعد هذه اآلٌة: }إذ تبرأ الذٌن اتبعوا من الذٌن اتبعوا{ ]البمرة: 
المإمنون من  إال بمن اتخذ الرجال أنداد وأمثاال هلل تعالى، ٌلتزمون من تعظٌمهم واالنمٌاد لهم، ما ٌلتزمه

 اإلنمٌاد هلل تعالى.
الثالث: ولٌل: "أن كل شًء شؽلت للبن به سوى هللا تعالى، فمد جعلته فً للبن ندا هلل تعالى وهو المراد من 

 . (ٗٔ)("ٖٗلوله: }أفرأٌت من اتخذ إالهه هواه{ )الفرلان: 
 .(٘ٔ)هو ما ٌشؽله عن هللا"وأجاز البٌضاوي المول األخٌر، فمال البٌضاوي:" ولعل المراد أعم منهما و 
للت: وهذا المول األخٌر ولو أن معناه صحٌح، لكنه بعٌد عن سٌاق اآلٌة إذ أنها تتحدث عن الكفار  

 وشركهم باهلل. وهللا أعلم.
؛ " أي فهم ٌحبون هذه األصنام، وٌعتمدون أنها تنفع، وتضر؛ وال فرق فً ذلن والمول األول أصح

هللا عز وجل، أو ؼٌر محبوب إلٌه؛ فمن اتخذ النبً ملسو هيلع هللا ىلص نداً هلل فً المحبة، والتعظٌم، بٌن من ٌتخذ محبوباً إلى 
كمن اتخذ صنماً من شجر، أو حجر؛ ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا الصنم كبلهما ال ٌستحك أن ٌكون نداً هلل عز وجل؛ 

[ ، وكان ظاهر 98ب جهنم أنتم لها واردون{ ]األنبٌاء: ولهذا لما نزلت: }إنكم وما تعبدون من دون هللا حص
اآلٌة ٌشمل األنبٌاء الذٌن ُعبدوا من دون هللا، استثناهم هللا سبحانه وتعالى فً لوله: }إن الذٌن سبمت لهم منا 

                                                                                                                                                                                             
 (.8ٙ( وصحٌح مسلم برلم )77ٗٗ(صحٌح البخاري برلم )ٔ)
 .97/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .8ٕٓ-79ٕ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .79ٕ/ٖ(:صٕٙٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .79ٕ/ٖ(:ص8ٕٓٗ(، و)7ٕٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .8ٕٓ/ٖ(:ص9ٕٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .8ٕٓ/ٖ(:صٕٓٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)7)
 .7ٕٙ/ٔ(:ص78ٗٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)8)
 .7ٗٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: 9)
 .7ٕٙ/ٔ(:ص8ٔٗٔ، وابن أبً حاتم)8ٕٓ/ٖ(:صٕٔٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٕٓ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .7ٗٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕٔ)
 .7ٗٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖٔ)
 .7ٗٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٗٔ)
 .7ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘ٔ)
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ما » لرجل لال له: ؛ ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص-ولو ُعبِدوا من دون هللا  -[ ٔٓٔالحسنى أولبن عنها مبعدون{ ]األنبٌاء: 
 .(ٔ)؛ فؤنكر علٌه أن ٌجعله نداً هلل"(ٔ)«أجعلتنً هلل نداً!!! بل ما شاء هللا وحده«: »شاء هللا وشبت

ِ{]البمرة:   [،" أي:" ٌحبونهم كحب ّللّا وٌسّوون بٌنه تعالى وبٌنهم ٘ٙٔلوله تعالى: }ٌُِحبُّونَُهْم َكُحّبِ ّللاَّ
 .(ٕ)فً الطاعة والتعظٌم"

. وروي عن (ٖ)و العالٌة:" ٌمول: ٌحبون تلن األوثان كحب هللا، أي: كحب الذٌن آمنوا ربهم"لال أب 
 .(ٗ)لتادة، والربٌع، نحو ذلن

 . (٘)لال الصابونً:أي: "ٌعظمونهم وٌخضعون لهم كحب المإمنٌن هلل" 
 .(ٙ)فً المحبة" -عز وجل  -لال الزجاج:" أي: ٌسوون بٌن هذه األوثان وبٌن هللا  
المراؼً:أي" وٌتمربون إلٌهم كما ٌتمربون إلٌه ، إذ هم ال ٌرجون من ّللّا شٌبا إال ولد جعلوا لال  

 .(7)ألندادهم ضربا من التوسط الؽٌبى فٌه ، فهم مشركون بهذا الحب الذي ال ٌصدر من مإمن موّحد"
الحب، استعٌر  لال البٌضاوي:" أي ٌسوون بٌنه وبٌنهم فً المحبة والطاعة، والمحبة: مٌل الملب من 

لحبة الملب، ثم اشتك منه الحب ألنه أصابها ورسخ فٌها، ومحبة العبد هلل تعالى إرادة طاعته واإِلعتناء 
 .(8)بتحصٌل مراضٌه، ومحبة هللا للعبد إرادة إكرامه واستعماله فً الطاعة، وصونه عن المعاصً"

 [ ثبلثة ألوال:٘ٙٔوفً لوله: }كحب هللا{]البمرة: 
، أي: ٌحبون األصنام كما ٌحب المإمنون ربهم، فؤضٌؾ (9)المعنى:" ٌحبونهم كحبكم أنتم هلل"أحدها: أن 

 المصدر إلى المحبوب.
 :(ٓٔ)ومنه لول الشاعر

 ولست مسلما ما دمت حٌا        على زٌدكتسلٌم األمٌر 
 .(ٔٔ)أراد: كتسلٌمً على األمٌر، وهذا لول الفراء 

 .(ٕٔ)"ٌرٌد: كحب الذٌن آمنوا هللا " وٌوافمه تفسٌر ابن عباس، فإنه لال: 
على هذه الطرٌمة فلم ٌثبتوا للكفار حبا هلل، وجعلوا حب هللا  (ٖٔ)لال الواحدي: فكثٌر من العلماء 

 .(ٗٔ)للمإمنٌن، وشبهوا حب الكفار لؤلصنام بحب المإمنٌن هلل"
لوله: }والذٌن آمنوا واعترض الزجاج على هذا الوجه، فمال: "وهذا لول لٌس بشًء، ودلٌل نمضه   

 .(٘ٔ)أشد حبا هلل{، والمعنى أن المخلصٌن الذٌن ال ٌشركون مع هللا ؼٌره هم المحبون حما"

                                                           
 .7ٕٔ/ٔسبك تخرٌجه  (ٔ)
 .97/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .8ٖ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 . 7ٕٙ/ٔ(:ص8ٕٗٔ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .7ٕٙ/ٔحاتم: ( انظر: تفسٌر ابن أبًٗ)
 .99/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .7ٖٕ/ٔ( معانً المرآن: ٙ)
 .8ٖ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 7)
 .7ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 8)
 ، ولال المرطبً فٌما معناه ونسبه إلى المبرد، انظر: تفسٌر المرطبً: 7ٖٕ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: 9)
، ٔ٘/ ٗ، "البٌان والتبٌٌن" ٓٓٔ/ ٔ، ٌنظر: "معانً المرآن" للفراء ٕٔٙ/ ٕ(البٌت لعلً بن خالد البردخت، كما فً "رسابل الجاحظ" ٓٔ)

 . ٖٗٔٔ/ ٔ"تفسٌرالثعلبً"  7ٙ/ ٕ"تفسٌر الطبري" 
 
 .97/ ٔ( انظر: "معانً المرآن" للفراء ٔٔ)
 .ٗ٘/ ٕبن عطٌة فً "المحرر الوجٌز" ، وا7ٓٔ/ ٔ(نسبه إلٌه ابن الجوزي فً "زاد المسٌر" ٕٔ)
 .9ٕٓ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٖٔ)
 .9ٙٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗٔ)
 ، ولال المرطبً فٌما معناه ونسبه إلى المبرد، انظر: تفسٌر المرطبً: 7ٖٕ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: ٘ٔ)
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الثالث: أن معناه: ٌحبون األصنام حبا ال ٌستحك مثل ذلن الحب إال هللا، وٌحبونهم كما ٌنبؽً لهم أن ٌحبوا 
 .(ٔ)هللا، فالمعنى فٌه: كالحب المستحك هلل. لاله أبو روق

أن المعنى: ٌسوون بٌن هذه األصنام وبٌن هللا عز وجل فً الحب، فٌكون تمدٌر اآلٌة: ٌحبونهم كحبهم الثالث: 
هللا، فٌضاؾ الحب إلى هللا عز وجل، والمشركون هم المحبون ، وعلى المشركٌن فً تسوٌتهم بٌن هللا عز 

ا ال ٌنفع وال ٌضر، وال ٌحًٌ وال ٌمٌت. وجل واألصنام فً المحبة أعظم الحجج وأوكدها، إذ أحبوا وعبدوا م
ما ٌدل على هذا المعنى فً لوله: }والذٌن اتخذوا من دونه أولٌاء ما نعبدهم إال  -عز اسمه-ولد بٌن هللا 

 [.ٖلٌمربونا إلى هللا زلفى{ ]الزمر: 
مشركٌن حبا ، وعلى هذا فمد أثبت لل(ٗ)، واختاره الرازي(ٖ)،وابن كٌسان(ٕ)وهذا المول اختٌار الزجاج  

 .(٘)هلل، شبه حبهم األصنام بحبهم هللا تعالى
مع أن األكثر من هذه  -جمعاً للعالل دون أن ٌؤتً بضمٌر المإنث ٌُِحبُّونَُهْم{ولد جاء الضمٌر فً لوله} 

 ً باعتبار عمٌدة عابدٌها؛ ألنهم ٌعتمدون أنها تنفع  -األنداد أنها ال تعمل؛ وؼٌر العالل ٌكون ضمٌره مإنثا
 .(ٙ)وتضر

ِ{]البمرة: ً هلل من هإالء ٘ٙٔلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن آَمنُوا أََشدُّ ُحبًّا ّلِِلَّ [، أي: "أن الذٌن آمنوا أشد حبا
 .(7)ألصنامهم"

ألنه ال تنمطع محبتهم هلل تعالى، بخبلؾ محبة األنداد فإنها ألؼراض فاسدة موهومة  لال البٌضاوي:"
ً ثم  تزول بؤدنى سبب، ولذلن كانوا ٌعدلون عن آلهتهم إلى هللا تعالى عند الشدابد، وٌعبدون الصنم زمانا

 .(8)ٌرفضونه إلى ؼٌره"
 .(9)داد"أي حب المإمنٌن هلل أشدُّ من حب المشركٌن لؤلن لال الصابونً:"

. (ٓٔ)روي عن أبً العالٌة، فً لوله: }والذٌن آمنوا أشد حبا هلل{، لال:"من أهل األوثان ألوثانهم" 
 .(ٔٔ)عن الربٌع، ومجاهد، ولتادة ونحو ذلن

أثبت وأدوم، وذلن أن المشركٌن كانوا ٌعبدون صنما فإذا  :أي"أشد حبا هلل{ ولال ابن عباس فً لوله:}
 .(ٕٔ)رأوا شٌبا أحسن منه تركوا ذلن، وألبلوا على عبادة األحسن"

 .(ٖٔ)ولال عكرمة: "أشد حبا فً اآلخرة" 
ولال لتادة:" إن الكافر ٌعرض عن معبوده فً ولت الببلء وٌمبل على هللا عز وجل لموله: }فَإَِذا َرِكبُوا  

ٌَن{ ]العنكبوت : فًِ الْ  َ ُمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ  .(ٗٔ)[ "٘ٙفُْلِن َدَعُوا ّللاَّ
لال ابن عثٌمٌن:"وإما أن المفضل علٌه حب هإالء هلل؛ فٌكون المعنى: أن الذٌن آمنوا أشد حباً هلل من 

وحب  هإالء هلل؛ وكبل االحتمالٌن صحٌح؛ أما األول فؤلن حب المإمنٌن هلل ٌكون فً السراء، والضراء؛

                                                           
 .9ٙٗ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .7ٖٕ/ ٔ( انظر: معانً المرآن:ٕ)
 .ٖٖ/ٕتفسٌر الثعلبً: ( انظر: ٖ)
 .7٘ٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 . 9ٙٗ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٘)
 .97/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .98/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:7)
 .7ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 8)
 .99/ٔ( صفوة التفاسٌر:9)
 .7ٕٙ/ٔ(:ص8ٗٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .7ٕٙ/ٔأبً حاتم:( انظر: تفسٌر ابن ٔٔ)
 ولم ٌنسبه البن عباس. 78ٔ/ ٔ، والبؽوي: ٕٔٔ/ ٕ، والسمعانً فً "تفسٌره: ٖٖ/ٕ(ذكره الثعلبى فً "تفسٌره: ٕٔ)
 .ٖٖ/ٕ( ذكره الثعلبً فً تفسٌره: ٖٔ)
 .ٖٗ/ٕ(ذكره الثعلبً فً تفسٌره: ٗٔ)
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هإالء ألصنامهم فً السراء فمط؛ وعند الضراء ٌلجإون إلى هللا عز وجل؛ فإذاً لٌس حبهم األصنام كحب 
؛ وأما االحتمال «ما نعبدهم إال لٌمربونا إلى هللا زلفى»المإمنٌن هلل عز وجل؛ ثم إن بعضهم ٌصرح، فٌمول: 

ص ال ٌشوبه شًء؛ وحب هإالء هلل مشترن: الثانً فً اآلٌة فوجه التفضٌل ظاهر؛ ألن حب المإمنٌن هلل خال
 .(ٔ)ٌحبون هللا، وٌجعلون معه األصنام نداً"

فالمإمنون "ال ٌختارون على هللا ما سواه والمشركون إذا اتخذوا صنما ثم رأوا أحسن منه طرحوا 
عالى كما األول واختاروا الثانً لال لتادة : إن الكافر ٌعرض عن معبوده فً ولت الببلء وٌمبل على هللا ت

العنكبوت ( والمإمن  - ٘ٙأخبر هللا عز وجل عنهم فمال : }فإذا ركبوا فً الفلن دعوا هللا مخلصٌن له الدٌن{) 
 .(ٕ)ال ٌعرض عن هللا فً السراء والضراء والشدة والرخاء

 ولرأ أبو رجاء العطاردي:}ٌَحبونهم{ بفتح الٌاء. وكذلن ما كان منه فً المرآن ، وهً لؽة ، ٌمال : 
 .(ٖ)حببت الرجل فهو محبوب

 : (ٗ)لال الفراء : أنشدنً أبو تراب  
 أحب لحبها السودان حتى        حببت لحبها سود الكبلب

ِ َجِمٌعًا{]البمرة:  ةَ ّلِِلَّ [، " أي لو رأى ٘ٙٔلوله تعالى : }َولَْو ٌََرى الَِّذٌَن َظلَُموا إِْذ ٌََرْوَن اْلعََذاَب أَنَّ اْلمُوَّ
 . (٘)حٌن ٌشاهدون العذاب المعّد لهم ٌوم المٌامة أَن المدرة كلها هلل وحده"الظالمون 

لال الحسن:" ٌمول هللا لدمحم: ولو ٌرى الذٌن ظلموا إذ ٌرون العذاب، إنن ستراهم إذ ٌرون العذاب  
 .(ٙ)وحٌنبذ ٌعلمون أن الموة هلل جمٌعا وأن هللا شدٌد العذاب"

 مثل ذلن. (8)، وروي عن أبً العالٌة(7)عذاب"ٌمول : لو عاٌنوا ال لال الربٌع:"
 .(9)العذاب أي: عموبة اآلخرة" ولال لتادة:" 

 .(ٓٔ)لال ابن كثٌر:أي: "لو عاٌنوا العذاب لعلموا وأٌمنوا حٌنبذ أن الموة هلل جمٌعًا" 
الكاملة لال السعدي: أي "ٌوم المٌامة حٌن ٌرون العذاب عٌانا بؤبصارهم، فٌعمون بؤن المختص بالموة 

 .(ٔٔ)من جمٌع الوجوه هو هللا"
ولو ترى ، ٌا دمحم ، الذٌن ظلموا أنفسهم ، فاتخذوا من دونً أنداًدا ٌحبونهم كحبكم  لال الطبري:أي:"

إٌاي ، حٌن ٌُعاٌنون َعذابً ٌوَم المٌامة الذي أعددُت لهم ، لعلمتم أن الموة كلها لً ُدون األنداد واآللهة ، وأّن 
 .(ٕٔ)األنداد واآللهة ال تؽنً عنهم هنالن شٌبًا"

و ٌعلم هإالء الذٌن ظلموا باتخاذ األنداد، إِذ عاٌنوا العذاب ٌوم المٌامة، لعلموا ول لال البٌضاوي:أي:"
أن الموة هلل كلها، ال ٌنفع وال ٌضر ؼٌره. وأجرى المستمبل مجرى الماضً لتحممه كموله تعالى: }َونادى 

 .(ٖٔ)أَْصحاُب اْلَجنَِّة{"

                                                           
 .98/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٖٕٙ/  ٔ( انظر: الوسٌط للواحدي : ٕ)
 .ٕٗٓ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٖٗ/ٕتفسٌر الثعلبً:  ( انظر:ٖ)
 ؼٌر معزّو. ٖٗ/ ٗ. ورد فى عٌون األخبار ٕٗٓ/ٕ، والبٌت من شواهد تفسٌر المرطبً: ٖ٘ٔ/ٔ( معانً المران للفراء: ٗ)
 .99/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .77ٕ/ٔ(:ص8٘ٗٔ( و)87ٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .8ٕٙ/ٖ(:صٕٕٔٗ( أخرجه الطبري)7)
 .77ٕ/ٔ(:ص8ٙٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)( 8)
 .77ٕ/ٔ(:ص88ٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)9)
 .7ٙٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.79/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔٔ)
 .8ٕٙ/ٖ( تفسٌر الطبري:ٕٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.7ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖٔ)
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أي نمصوها  -أنداداً؛ وهم أٌضاً ظلموا أنفسهم و)الظالمون(: "أي الذٌن نمصوا هللا حمه، حٌث جعلوا له 
؛ ألن النفس أمانة عندن ٌجب أن ترعاها حك رعاٌتها؛ ولهذا لال تعالى: }لد أفلح من زكاها * ولد -حمها 

 .(ٔ)ربن فإنن ظالم لنفسن" [ ؛ فالنفس أمانة عندن؛ فإذا عصٌتٓٔ، 9خاب من دساها{ ]الشمس: 
 : (ٕ)الشًء فً ؼٌر موضعه ، ومنه لول نابؽة بنً ذبٌان وأصل:)الظلم( فً كبلم العرب:"وضعُ 

 إِال أَُواِريَّ ألًٌا َما أُبٌَِّنَُها      َوالنُّْإُي َكاْلَحْوِض بِاْلَمْظلُوَمِة اْلَجلَدِ 
فجعل األرض مظلومة ، ألن الذي حفر فٌها النإى َحفر فً ؼٌر موضع الحفر ، فجعلها مظلومة ، 

 : (ٖ)ر موضعها،  ومن ذلن لول ابن لَمٌبة فً صفة ؼٌثلموضع الحفرة منها فً ؼٌ
ٌَْد اْلُمْملَعِ   َظلََم اْلبَِطاَح بَِها اْنِهبلُل َحِرٌَصٍة        فََصفَا النَِّطاُؾ لَهُ بُعَ

وظلمه إٌاه : مجٌبه فً ؼٌر أوانه ، وانصبابه فً ؼٌر مصبِّه. ومنه : َظلم الرجُل َجزوره ، وهو نحره 
 .(ٗ)وذلن عند العرب َوْضع النحر فً ؼٌر موضعه" إٌاه لؽٌر علة.

والمشرن ظالم ، ألنه وضع العبادة التً هً حك هلل تعالى وحده ، وضعها فً المخلوق الضعٌؾ الفمٌر 
، أو وضعها لصنم أو حجر أو شجر ، وألجل هذا البٌان فإن المرآن ٌكثر هللا فٌه إطبلق الظلم على الشرن، 

ْرَن لَُظْلٌم َعِظٌٌم{، ولد ثبت فً صحٌح البخاري أن النبً  كما لال تعالى عن العبد فسر  الصالح :}إِنَّ الّشِ
ْرَن لَُظْلٌم َعِظٌٌم{، ولال (٘)لوله:}الَِّذٌَن آَمنُوا َولَْم ٌَْلبُِسوا إٌَِمانَُهْم بُِظْلٍم{ لال :" بشرن" ، ثم تبل لول لممان:}إِنَّ الّشِ

َن فَإِْن فَعَْلَت فَإِنََّن إِذًا ِمَن الظَّاِلِمٌَن{ ]ٌونس : تعالى:}َواَل تَْدعُ ِمْن ُدوِن  ِ َما اَل ٌَْنفَعَُن َواَل ٌَُضرُّ [، أي : ّٙٓٔللاَّ
 .(ٙ)"من المشركٌن باهلل، الظالمً أنفسهم"

ولم ٌؤت الظلم فً المرآن إال بهذا المعنى، إال فً موضع واحد فً سورة الكهؾ ، بمعنى النمص ، كما 
ْرنَا ِخبَللَُهَما نََهًرا{ ]الكهؾ : لال تعالى  ٌْبًا َوفَجَّ ٌِْن آتَْت أُُكلََها َولَْم تَْظِلْم ِمْنهُ َش [، أي و"لم ٖٖ}ِكْلتَا اْلَجنَّتَ

 .(7)تنمص"
 : (8)ولٌل : }أن{: "فً موضع نصب مفعول من أجله، أي ألن الموة هلل جمٌعا. وأنشد سٌبوٌه

 عرض عن شتم اللبٌم تكرماوأؼفر عوراء الكرٌم ادخاره        وأ
أي الدخاره ، والمعنى : ولو ترى ٌا دمحم الذٌن ظلموا فً حال رإٌتهم للعذاب ألن الموة هلل لعلمت مبلؽهم 
من النكال والستعظمت ما حل بهم. ودخلت "إذ" وهً لما مضى فً إثبات هذه المستمببلت تمرٌبا لؤلمر 

 .(9)وتصحٌحا لولوعه"
على  [،٘ٙٔ}ولو ٌرى الذٌن ظلموا إِْذ ٌََرْوَن العذاب{]البمرة: لراءة لوله تعالى:ولد اختلفت المرأة فً  

 :(ٔ)ثبلثة أوجه

                                                           
 .98/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 األرض الصلبة ، ٌعنً أنها ال تنبت شٌبًا فبل ٌرعاها أحد .والجلد : ، ٖٕ( دٌوانه:ٕ)
منسوبًا لعمرو بن لمٌبة . وصحة نسبته إلى الحادرة الذبٌانً ،  ٓ٘/  ٕ، جاء أًٌضا فً تفسٌره : ٕٗ٘/ٔالبٌت له فً تفسٌر الطبري: (ٖ)

بطاح جمع بطحاء وأبطح : وهو بطن الوادي . وأنهل . وال ٗ٘، وشرح المفضلٌات :  7، البٌت رلم :  ٗوهو فً دٌوان الحادرة ، لصٌدة : 
المطر انهبلال : اشتد صوبه وولعه . والحرٌصة والحارصة : السحابة التً تحرص مطرتها وجه األرض ، أي تمشره من شدة ولعها . 

للعت هذه السحابة . ورواٌة والنطاؾ جمع نطفة : وهً الماء الملٌل ٌبمى فً الدلو وؼٌره . ولوله : " بعٌد المملع " : أي بعد أن أ
 المفضلٌات : " ظلم البطاح له " ولوله : " له " : أي من أجله .

 .ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر الطبري:ٗ)
عن عبد هللا رضً هللا عنه لال: "لما  (: باب لول هللا تعالى: )واتخذ هللا إبراهٌم خلٌبل(،ٖٖٙٙ( رواه البخاري: كتاب األنبٌاء )٘)

لٌس كما تمولون، لم ٌلبسوا إٌمانهم بظلم، بشرن.  :للنا: ٌا رسول هللا، أٌنا ال ٌظلم نفسه؟ لال }الَِّذٌَن آَمنُوا َولَْم ٌَْلبُِسوا إٌَِمانَُهْم بُِظْلٍم{  نزلت
ْرَن لَُظْلٌم َعِظٌٌم{". ِ إِنَّ الّشِ ًَّ ال تُْشِرْن بِاّلِلَّ  أولم تسمعوا إلى لول لممان البنه: }ٌَا بُنَ

 .9ٕٔ/٘ٔ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .7ٖ٘/ٓٔ( تفسٌر الطبري: 7)
  9ٓٔ/ٕ، وشرح ابن عمٌل: 9ٔٗ/ٔ، والخزانة: ٔٔ، ونوادر أبً زٌد: ٕٗانظر: دٌوانه:  .(البٌت لحاتم الطابً، الجواد المشهور8)
 .ٕ٘ٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 9)
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فً }ٌََرْوَن{، على أحدها: }ولو ٌرى الذٌن ظلموا إِْذ ٌََرْوَن العذاب{ بٌاء الؽٌبة فً }ٌرى{، وبفتح الٌاء 
 اتخاذ األنداد.اإلخبار عمن جرى ذكرهم كؤنه لال: ولو ٌرى الذٌن ظلموا أنفسهم ب

خطابا للنبً علٌه السبلم، كؤنه الثانً: }ولو ترى الذٌن ظلموا إذ ٌرون العذاب{ بتاء الخطاب فً }ترى{، 
  لال: لو ترى ٌا دمحم الذٌن ظلموا.

 وهً لراءة نافع وابن عامر وٌعموب. 
عدٌة وحجته لوله تعالى: على التالثالث: وبفتح الٌاء فً }ٌَرون{؛ وبضمها: }ٌُرون{. وهً لراءة ابن عامر، 

 }كذالن ٌرٌهم هللا أعمالهم حسرات علٌهم{ والبالون )ٌرون( بالفتح على إضافة الرإٌة إلٌهم.
لد رجح بعضهم المراءة األولى، "ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص والمسلمٌن لد علموا لدر ما ٌشاهده الكفار، وٌعاٌنون و

 .(ٕ)فً هذه اآلٌة فهم الذٌن لم ٌعلموا ذلن، فوجب إسناد الفعل إلٌهممن العذاب ٌوم المٌامة، أما المتوعدون 
ولرأ أبو جعفر وٌعموب }إن الموة وإن هللا{ بكسر األلؾ على االستبناؾ والكبلم تام عند لوله }إِْذ  

 .(ٗ)، وأما المراء السبع فعلى فتح األلؾ فٌها(ٖ)ٌََرْوَن اْلعََذاَب{ مع إضمار الجواب"
َ َشِدٌُد اْلعََذاِب{]البمرة:لوله تعالى:   .(٘)أي وأنَّ عذاب هللا شدٌد ألٌم" [،"٘ٙٔ}َوأَنَّ ّللاَّ

 .(ٙ)لال ابن عثٌمٌن: "أي لوي العموبة"
وتؤخر وصفه تعالى بؤنه شدٌد العذاب عن ذلن ، ألن شدة العذاب هً من آثار  لال أبو حٌان:" 

 .(7)الموة"
ةَ{ به لال اآللوسً:" وفابدة هذه الجملة   المبالؽة فً تهوٌل الخطب وتفظٌع األمر، فإن اختصاص }اْلمُوَّ

 .(8)لجواز تركه عفوا مع المدرة علٌه"« العذاب»تعالى ال ٌوجب شدة 
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: أن بعض الناس ٌجعل هلل نداً فً المحبة ٌحبه كحب هللا؛ لموله تعالى: }ٌحبونهم  - ٔ
 كحب هللا{.

                                                                                                                                                                                             
 .ٕٕٗ-ٖٕٕ/ٕسٌر ابن عثٌمٌن: ، وتف78ٔ/ٗ، مفاتٌح الؽٌب: 7ٗٔ-7ٖٔ( انظر: السبعة فً المراءات: ٔ)
 .89ٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .79ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٖ)
. لال اإلمام الرازي: لما عرفت أن }ٌرى الذٌن ظلموا{ لرىء تارة بالتاء المنموطة من فوق وأخرى بالٌاء 89ٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗ)

 تح الهمزة من )أن( وأخرى بكسرها حصل ههنا أربع احتماالت:المنموطة من تحت، ولوله: }أن الموة{ لرىء تارة بف
ولو  االحتمال األول: أن ٌمرأ }ولو ٌرى{ بالٌاء المنموطة من تحت مع فتح الهمزة من )أن( والوجه فٌه أنهم أعملوا ٌرون فً الموة والتمدٌر:

اتخذوا من دونه أندادا فعلى هذا جواب )لو( محذوؾ وهو كثٌر ٌرون أن الموة هلل: ومعناه، ولو ٌرى الذٌن ظلموا شدة عذاب هللا ولوته لما 
(، }ولو أن 9ٖ(، }ولو ترى إذ الظالمون فى ؼمرات الموت{ )األنعام: 7ٕفً التنزٌل كموله: }ولو ترى * إذا * ولفوا على النار{ )األنعام: 

، لالوا: وهذا الحذؾ أفخم وأعظم ألن على هذا التمدٌر ( وٌمولون: لو رأٌت فبلنا والسٌاط تؤخذ منهٖٔلرانا سٌرت به الجبال{ )الرعد: 
 ٌذهب خاطر المخاطب إلى كل ضرب من الوعٌد فٌكون الخوؾ على هذا التمدٌر مما إذا كان عٌن له ذلن الوعٌد.

ل مشاهدتهم عذاب هللا االحتمال الثانً: أن ٌمرأ بالٌاء المنموطة من تحت مع كسر الهمزة من )إن( والتمدٌر ولو ٌرى الذٌن ظلموا عجزهم حا
 لمالوا: إن الموة هلل.

لرإٌة االحتمال الثالث: أن تمرأ بالتاء المنموطة من فوق، مع فتح الهمزة من )أن( وهً لراءة نافع وابن عامر لال الفراء: الوجه فٌه تكرٌر ا
 والتمدٌر فٌه ولو ترى الذٌن ظلموا إذا ٌرون العذاب ترى أن الموة هلل جمٌعا.

الرابع: أن ٌمرأ بالتاء المنموطة من فوق، مع كسر الهمزة، وتمدٌره: ولو ترى الذٌن ظلموا إذ ٌرون العذاب لملت أن الموة هلل االحتمال 
 (9ٓٔ-89ٔ/ٗجمٌعا، وهذا أٌضا تؤوٌل ظاهر جٌد.)مفاتٌح الؽٌب: 

 . 99/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .ٕٕ٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمكٌن:ٙ)
 .7ٕٗ/ٔ( البحر المحٌط: 7)
 .ٖٖٗ/ٔ( معانً المرآن: 8)
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محبة هللا من العبادة؛ ألن هللا جعل من سّوى ؼٌره فٌها مشركاً متخذاً هلل نداً؛ فالمحبة من ومنها: أن  - ٕ
العبادة؛ بل هً أساس العبادة؛ ألن أساس العبادة مبنً على الحب، والتعظٌم؛ فبالحب ٌفعل المؤمور؛ 

 وبالتعظٌم ٌجتنب المحظور؛ هذا إذا اجتمعا؛ وإن انفرد أحدهما استلزم اآلخر.
ومنها: أن من جعل هلل نداً فً المحبة فهو ظالم؛ لموله تعالى: }ولو ٌرى الذٌن ظلموا إذ ٌرون  - ٖ

 العذاب{.
 ومنها: إثبات الجزاء؛ لموله تعالى: }إذ ٌرون العذاب{. - ٗ
ومنها: إثبات الموة هلل؛ لموله تعالى: }أن الموة هلل جمٌعاً{؛ فإن لٌل: كٌؾ ٌتفك لوله تعالى: }جمٌعاً{  - ٘

 مع أن للمخلوق لوة؟
فالجواب: أن لوة المخلوق لٌست بشًء عند لوة الخالك؛ وهذا كموله تعالى: }فإن العزة هلل جمٌعاً{ 

مع أن هللا أثبت للمخلوق عزة؛ وهكذا نمول فً بمٌة الصفات التً ٌشترن فٌها الخالك والمخلوق  9ٖٔ]النساء: 
 فً أصل الصفة.

وجل أكثر من محبة هإالء ألصنامهم؛ لموله تعالى: }والذٌن آمنوا ومنها: أن المإمن محب هلل عز  - ٙ
 حباً{. أشد

ومنها: أنه كلما ازداد إٌمان العبد ازدادت محبته هلل؛ وجه ذلن أن هللا سبحانه وتعالى رتب شدة  - 7
مصه؛ المحبة على اإلٌمان؛ ولد ُعلم أن الحكم إذا ُعلِّك على وصؾ فإنه ٌموى بموة ذلن الوصؾ، وٌنمص بن

 فكلما ازداد اإلنسان إٌماناً باهلل عز وجل ازداد حباً له.
ومنها: شدة عذاب هللا عز وجل لهإالء الظالمٌن؛ لموله تعالى: }وأن هللا شدٌد العذاب{؛ فإن لٌل:  - 8

 كٌؾ ٌكون هللا عز وجل شدٌد العذاب مع أنه أرحم من الوالدة بولدها؟
وأعذر منهم  ، وعدله، وحكمته؛ ألنه أنذر مستحك العذاب،فالجواب: أن هذا من كمال عزه، وسلطانه

بإرسال الرسل؛ فلم ٌبك لهم حجة توجب تخفٌؾ العذاب عنهم؛ فلو رحم هإالء الكافرٌن به لكان ال فرق بٌنهم 
 والمإمنٌن به.

 [ أي9ٕوشدة عذاب هللا لهإالء مذكور فً المرآن، والسنة: لال هللا تعالى: }وإن ٌستؽٌثوا{ ]الكهؾ: 
[ ؛ فما بالن لو وصلت إلى األمعاء؟!!؛ ولهذا لال 9ٕأهل النار }ٌؽاثوا بماء كالمهل ٌشوي الوجوه{ ]الكهؾ: 

[ ؛ ومع ذلن تتمطع، وتلتبم بسرعة كما لال ٘ٔتعالى فً آٌة أخرى: }وسموا ماًء حمٌماً فمطع أمعاءهم{ ]دمحم: 
[ ؛ و }كلما{ تفٌد التكرار؛ ٙ٘ا{ ]النساء: تعالى فً جلودهم: }كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً ؼٌره

[ ؛ ولال تعالى: }إن شجرة الزلوم * طعام ٙ٘وجوابها ٌفٌد الفورٌة؛ والحكمة: }لٌذولوا العذاب{ ]النساء: 
األثٌم * كالمهل ٌؽلً فً البطون * كؽلً الحمٌم * خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحٌم * ثم صبوا فوق رأسه من 

[ ؛ وٌمال له أٌضاً: تبكٌتاً، وتوبٌخاً، وتندٌماً، وتلوٌماً، }ذق{؛ وٌذّكر أٌضاً 8ٗ - ٖٗن: عذاب الحمٌم{ ]الدخا
بحاله فً الدنٌا فٌمال له: }إنن أنت العزٌز الكرٌم{؛ فحٌنبذ ٌتمطع ألماً، وحسرة؛ وال شن أن المإمنٌن ٌسرون 

لذٌن آمنوا من الكفار ٌضحكون * على بعذاب أعداء هللا؛ فعذابهم رحمة للمإمنٌن، كما لال تعالى: }فالٌوم ا
 األرابن ٌنظرون{.

 المرآن
أَ الهِذٌَن اتُّبِعُوا ِمَن الهِذٌَن اتهبَعُوا َوَرأَُوا اْلعََذاَب َوتَمَطهعَْت بِِهُم اْْلَْسبَاُب )  [ٙٙٔ({ ]البمرة : ٙٙٔ}إِْذ تَبَره

 التفسٌر:
ممن اتبعهم على الشرن، وتنمطع بٌنهم كل الصبلت التً عند معاٌنتهم عذاب اآلخرة ٌتبرأ الرإساء المتبوعون 

 ارتبطوا بها فً الدنٌا: من المرابة، واالتِّباع، والدٌن، وؼٌر ذلن.
أَ الَِّذٌَن اتُّبِعُوا ِمَن الَِّذٌَن اتَّبَعُوا{]البمرة:    .(ٔ)تبرأ الرإساء من األتباع" [، أي إذ"ٙٙٔلوله تعالى:}إِْذ تَبَرَّ

                                                           
 .99/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
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، (ٕ) الربٌع. وروي عن (ٔ)العالٌة:" تبرأت المادة من األتباع ٌوم المٌامة إذا رأت العذاب"لال أبو  
 ، نحو ذلن.(ٗ)، ولتادة(ٖ)وعطاء

 .(٘)أي إِذ تبرأ المتبوعون من األتباع" لال البٌضاوي:"  
 .(ٙ)لال الزجاج:" ٌعنً به: السادة واألشراؾ من األتباع والسفلة" 
 .(7)ادة والرإساء تبرإوا ممن اتبعهم على الكفر"لال المرطبً:أي: "الس  
وتبرٌرهم هو بؤن لالوا إنّا لم نضل هإالء بل كفروا بإرادتهم، وتعلك العماب على  لال ابن عطٌة:"  

 .(8)المتبعٌن بكفرهم ولم ٌتؤت ما حاولوه من تعلٌك ذنوبهم على المضلٌن"
أَ الَِّذٌَن اتُّبِعُوا ِمَن الَِّذٌَن اتَّبَعُوا ولد اختلؾ أهل التؤوٌل فً الذٌن َعنى هللا تعالى    ذكره بموله : }إِْذ تَبَرَّ

 :(9)َوَرأَُوا اْلعََذاَب{، على ألوال
، وأبو (ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)، وعطاء(ٓٔ) أحدها: أن المعنى:"تبرأت المادةُ من األتباع ٌوم المٌامة". لاله الربٌع

بابرة والمادة فً الشرن والشر، والتابعون هم األتباع والضعفاء المتبوعون هم الج لال الثعلبً:" 
 .(ٗٔ)والسفلة لاله أكثر أهل التفسٌر"

 . (٘ٔ)أنهم الشٌاطٌن تبرأوا من اإلنس. لال السدي"الثانً: 
 .(ٙٔ)الثالث: ولٌل: هم المبلبكة تبرأوا من اإلنس. لاله ابن كثٌر

 .(7ٔ)عطٌة الرابع: أن "لفظ اآلٌة ٌعم هذا كله". لاله ابن 
والراجح أن هللا لد عّم المشركٌن جمٌعا دون تخصٌص بعضهم دون بعض، علٌه فإن كل متبوع على   

 الكفر ٌتبرأ من أتباعه حٌن ٌرون عذاب هللا. وهللا تعالى أعلم.
أَ الَِّذٌَن اتُّبِعُوا ِمَن الَِّذٌَن اتَّبَعُوا{]البمرة:    :(8ٔ)ان[، لراءتٙٙٔوفً لوله تعالى:}إِْذ تَبَرَّ

 لرأ مجاهد: بتمدٌم الفاعل على المفعول.إحداهما: 
  .(9ٔ)والثانٌة: ولرأ البالون: بالعكس، " أي: تبرأ األتباع من الرإساء "

 .(ٕٓ)أي: حٌن عاٌنوا العذاب" [، "ٙٙٔلوله تعالى:}َوَرأَُوا اْلعََذاَب{]البمرة:  
 .(ٔ)لال الزمخشري:" أى تبرإا فً حال رإٌتهم العذاب"  

                                                           
 .77ٕ/ٔ(:ص89ٗٔ( أخرجه ابن أي حاتم)ٔ)
 .87ٕ/ٖ(:ص ٕٗٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .87ٕ/ٖ(:ص ٕ٘ٔٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .87ٕ/ٖ(:ص ٖٕٔٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .8ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 بسٌط[..]بتصرؾ 9ٖٕ/ٔ( معانً المرآن: ٙ)
 .ٕٙٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 7)
 .ٖٕٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 8)
 .88ٕ -87ٕ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: 9)
 .87ٕ/ٖ(:ص ٕٗٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .87ٕ/ٖ(:ص ٕ٘ٔٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .87ٕ/ٖ(:ص ٖٕٔٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .77ٕ/ٔ(:ص89ٗٔ( انظر: تفسٌر ابن أي حاتم)ٖٔ)
 .ٖٙ/ٌٕر الثعلبً:( تفسٗٔ)
 .78ٕ/ٔ(:ص9ٔٗٔ، وابن أبً حاتم)88ٕ-87ٕ/ٖ(:ص ٕٙٔٗ(انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .77ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٙٔ)
 .ٖٕٙ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 7ٔ)
 .8ٔٔ/ٔ، وتفسٌر البٌضاوي: ٖٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:8ٔ)
 .8ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 9ٔ)
 .99/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕٓ)
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 .(ٕ)لال الزجاج:" ٌعنى به التابعون والمتبوعون"  
 :(ٖ)[، وجهان من التفسٌرٙٙٔوفً لوله تعالى:}َوَرأَُوا اْلعَذَاَب{]البمرة:  

 بتٌمنهم له عند المعاٌنة فً الدنٌا.أحدهما: ٌعنً: أن التابعٌن والمتبوعٌن، 
 الثانً: ولٌل : عند العرض والمساءلة فً اآلخرة.

"كبلهما حاصل ، فهم ٌعاٌنون عند الموت ما ٌصٌرون إلٌه من الهوان ، وفً اآلخرة لال المرطبً:   
 .(ٗ)ٌذولون ألٌم العذاب والنكال"

 .(٘)لوله تعالى}َوتَمَطَّعَْت بِِهُم األْسبَاُب{، " وتمطعت بٌنهم الروابط وزالت الموّدات"  
 .(ٙ)لال ابن عثٌمٌن:" أي تمطعت بهم المودة"  
 .(7)المرطبً:أي: " أي الوصبلت التً كانوا ٌتواصلون بها فً الدنٌا من رحم وؼٌره"لال   
 .(8)لال النسفً: مثل "االتفاق على دٌن واحد ومن األنساب والمحاب"  
لال الزجاج:" أي انمطع وصلهم الذى كان جمعهم، كما لال: }لمد تمطع بٌنكم وضل عنكم ما كنتم  

 .(9)تمطع بٌنهم فً اآلخر كان وصل بٌنهم فً الدنٌا" تزعمون{،فبٌنهم وصلهم، والذي
وأصل السبب الحبل ٌشد بالشًء فٌجذبه، ثم { جمع سبب؛ وهو ما ٌتوصل به إلى ؼٌره؛ "األْسبَابُ و}  

 .(ٓٔ)جعل كل ما جر شٌبا سببا"
 .(ٔٔ)( من فوق"ٙلال شمر: "لال أبو عبٌدة: السبب: كل حبل حدرته ) 
ب من الحبال: الموي الطوٌل، لال: وال ٌدعى الحبل سببا حتى ٌصعد به ولال خالد بن جنبة: "السب 

 .(ٕٔ)[ "٘ٔوٌنزل، ومن هذا لوله تعالى: }فلٌمدد بسبب إلى السماء{ ]الحج: 
لال ابن عطٌة:" والسبب فً اللؽة: الحبل الرابط الموصل، فٌمال فً كل ما ٌتمسن به فٌصل بٌن   

 .(ٖٔ)شٌبٌن"
)السبب(: كل شًء ٌتوصل به إلى شًء من ذرٌعة أو لرابة أو مودة، ومنه لٌل لال الثعلبً:" وأصل   

 .(ٗٔ)للجهاد: سبب وللطرٌك سبب وللسلم سبب"
لال الواحدي:" فالسبب: الحبل فً هذا الموضع، ثم لٌل  لكل شًء وصلت به إلى موضع أو حاجة   

مودة. ولٌل للطرٌك: سبب؛ ألنن ترٌدها: سبب، ٌمال: ما بٌنً وبٌنن سبب، أي: آصرة رحم، أو عاطفة 
[، أي: طرٌما، و )أسباب 8٘بسلوكه تصل إلى الموضع الذي ترٌده، لال هللا تعالى: }فؤتبع سببا{ ]الكهؾ: 

                                                                                                                                                                                             
 .ٕٕٔ/ٔ( الكشاؾ: ٔ)
 .9ٖٕ/ٔ( معانً المرآن: ٕ)
 .ٕٙٓ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .ٕٙٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .99/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .9ٕٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .ٕٙٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 7)
 .99/ٔ( تفسٌر النسفً: 8)
 .9ٖٕ/ٔ( معانً المرآن: 9)
 .ٕٙٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .78ٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔٔ)
 .78ٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕٔ)
 .ٖٕٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 .ٖٙ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٗٔ)
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السماء(: أبوابها؛ ألن الوصول إلى السماء ٌكون بدخولها، لال هللا تعالى خبرا عن فرعون: }لعلً أبلػ 
 : (ٔ)[، ومنه لول زهٌر7ٖ - ٖٙ( أسباب السماوات{ ]ؼافر:ٖٙاألسباب )

  َوَمْن َهاَب أَْسبَاَب الَمنَاٌَا ٌَنَْلنَهُ        َوإِْن ٌَْرَق أَْسبَاَب السََّماِء بُِسلَّمِ 
 :(ٕ)كما أن المودة بٌن الموم تسمى: سببا؛ ألنهم بها ٌتواصلون، ومنه لول لبٌد 

 بل ما تذكر من نوار ولد نؤت      وتمطعت أسبابها ورمامها 
 .(ٖ)والتً فً هذه اآلٌة ٌعنً بها: وصلهم التً كانت تجمعهم"

والمراد بـ)األسباب( فً اآلٌة، "كل سبب ٌإملون به االنتفاع من هإالء المتبوعٌن، مثل لولهم:   
[ ، ولول فرعون لمومه: }ما أرٌكم إال ما أرى وما أهدٌكم إال ٕٔ}اتبعوا سبٌلنا ولنحمل خطاٌاكم{ ]العنكبوت: 

[ ؛ فهذه األسباب التً سلكها المتبعون ظناً منهم أنها تنمذهم من العذاب إذا كان ٌوم 9ٕالرشاد{ ]ؼافر: سبٌل 
 .(ٗ)المٌامة تمطعت بهم؛ وال ٌجدون سبٌبلً إلى الوصول إلى ؼاٌاتهم"

 :(٘)[، على وجوهٙٙٔولد اختلؾ أهل الفسٌر فً معنى }األْسبَاُب{]البمرة:  
، (8)، ولتادة(7)، روي عن ابن عباس(ٙ) الذي كان بٌنهم فً الدنٌا". لاله مجاهد أحدها: أن معناه: "الوصال

 ، نحو ذلن.(9)والربٌع
 .(ٔٔ)، والربٌع بن أنس(ٓٔ)الثانً:أن معنى }األْسبَاُب{، "المنازل التً كانت لهم من أهل الدنٌا". لاله ابن عباس

 .(ٕٔ)الثالث: أن}األْسبَاُب{: األرحام. لاله ابن عباس
 . (ٗٔ)، وابن زٌد(ٖٔ)الرابع: أن }األْسبَاُب{: "األعمال التً كانوا ٌعملونها فً الدنٌا". لاله السدي

 .(٘ٔ)العهود التً كانت بٌنهم فً الدنٌا. لاله أبو روقالخامس: 
وجمٌع المعانً السابمة تجمعها كلمة )األسباب(، ألن كل هذه المعانً أسباب ٌتسبب فً الدنٌا بها إلى  

فمطع هللا منافعها فً اآلخرة عن الكافرٌن به ، ألنها كانت بخبلؾ طاعته ورضاه ، فهً منمطعة مطالب، 
بؤهلها. فبل ِخبلُل بعضهم بعًضا نَفعهم عند وُرودهم على ربهم، وال عبادتُهم أندادهم وال طاعتهم شٌاطٌنهم ؛ 

أعمالهم ، بل صارت علٌهم حسرات. وال دافعت عنهم أرحاٌم فنصرتهم من انتمام هللا منهم ، وال أؼنت عنهم 
 .(ٙٔ)فكل أسباب الكفار منمطعة

 :(7ٔ)[، على وجوهٙٙٔواختلؾ فً )الباء(  فً لوله:}وتمطعت بهم{]البمرة: 
 :(ٔ)[، أي: عنه، لال علممة بن عبدة9٘أحدها: أنها بمعنى: )عن( ، كموله: }فاسؤل به خبٌرا{ ]الفرلان: 

                                                           
، ٖٕٗ/ ٗ، ومفاتٌح الؽٌب: ٖٕٔ/ ٕ، وتفسٌر السمعانً: ٖٙ/ ٕ"تفسٌر الثعلبً" ، وانظر: 8ٖ، وشرح المعلمات السبع: ٖٓدٌوانه:  (ٔ)

 )سب(. 9ٔٓٔ/ ٗولسان العرب: 
 )سب(. 9ٔٓٔ/ ٗ، "لسان العرب" ٖٔٓ(دٌوانه" ص ٕ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.79ٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .9ٕٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .9ٕٔ-89ٕ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .9ٕٓ-89ٕ/ٖ(:ص ٕٕٕٗ(، و)ٕٕٔٗ(، و)ٕٕٓٗ(، و)9ٕٔٗ(، و)8ٕٔٗ(، و)7ٕٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .78ٕ/ٔ(:ص9ٕٗٔ، وابن أبً حاتم)9ٕٓ/ٖ(:ص ٖٕٕٗ)( انظر: تفسٌر الطبري7)
 .9ٕٓ/ٖ(:ص ٕٕ٘ٗ(، و)ٕٕٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)8)
 .9ٕٓ/ٖ(:ص ٕٕٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)9)
 .9ٕٔ/ٖ(:ص 7ٕٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .9ٕٔ/ٖ(:ص 8ٕٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .9ٕٔ/ٖ(:ص 9ٕٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .9ٕٔ/ٖ(:ص ٖٕٓٗتفسٌر الطبري)( انظر: ٖٔ)
 .9ٕٔ/ٖ(:ص ٖٕٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:٘ٔ)
 .9ٖٕ-9ٕٕ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙٔ)
 .7ٓٔ/ٔ، والتبٌان:ٕٔٔ/ ٗ، "التفسٌر الكبٌر" 7ٖٗ/ ٔ، والبحر المحٌط" 78ٗ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: 7ٔ)
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 بصٌر بؤدواء النساء طبٌبفإن تسؤلونً بالنساء فإننً       
 أي: عن النساء.

 :(ٕ)ولال ٌزٌد بن جهم
 تسابل بً هوازن أٌن مالً        وهل لً ؼٌر ما أتلفت مال 

 .(ٖ)أي: عنً
 .(ٗ)الثانً: أنها للسببٌة، والتمدٌر: وتمطعت بسبب كفرهم

 .(٘)الثالث: ولٌل: إنها للحال، أي تمطعت موصولة بهم األسباب
 .(ٙ)باء للتعدٌة، والتمدٌر: لطعتهم األسباب، كما تمول: تفرلت بهم الطرق، أي فرلتهمولٌل: ال الرابع:

 .(7)ولرئ: }وتمَطَّعَْت{، على البناء للمفعول 
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: أن المتبوعٌن بالباطل ال ٌنفعون أتباعهم؛ لموله تعالى: }إذ تبرأ الذٌن اتُّبعوا من الذٌن  - ٔ
 كانوا ٌنفعونهم لم ٌتبرإوا منهم.اتَّبعوا{؛ ولو 

ومنها: أن األمر ال ٌمتصر على عدم النفع؛ بل ٌتعداه إلى البراءة منهم، والتباعد عنهم؛ وهذا ٌكون أشد  - ٕ
 حسرة على األتباع مما لو كان مولفهم سلبٌاً.

 ومنها: ثبوت العماب؛ لموله تعالى: }ورأوا العذاب{. - ٖ
 وٌتفرع علٌه ثبوت البعث.

ً لهم؛ وٌتبرأ  - ٗ ومنها: أن هللا سبحانه وتعالى ٌجمع ٌوم المٌامة بٌن األتباع والمتبوعٌن توبٌخاً، وتندٌما
أعظم حسرة إذا صار متبوعه الذي كان ٌعظمه فً الدنٌا ٌتبرأ منه  -ال شن  -بعضهم من بعض؛ ألن هذا 

 وجهاً لوجه.
 ورسوله، تتمطع بؤصحابها ٌوم المٌامة، وتزول، وال ومنها: أن جمٌع األسباب الباطلة التً ال تُرضً هللا - ٘

 تنفعهم.
ال تكون إال باهلل، وأما االستؽاثة بالمخلوق فٌما ٌمدر علٌه، جابزة، واالستؽاثة  (8)ومنها: أن اإلستؽاثة - ٙ

ً شفاء بالمخلوق فٌما ال ٌمدر علٌه إال هللا؛ كاالستعانة باألموات، واالستؽاثة باألحٌاء، واالستعانة بهم ف
 المرضى، وتفرٌج الكربات، ودفع الضر، فهذا النوع حراٌم.
 المرآن

 ُ ُءوا ِمنها َكَذِلَن ٌُِرٌِهُم َّللاه أَ ِمْنُهْم َكَما تَبَره ةً فَنَتَبَره ٌِْهْم َوَما }َولَاَل الهِذٌَن اتهبَعُوا لَْو أَنه لَنَا َكره  أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعلَ
 [9ٙٔ({ ]البمرة : 9ِٙٔمَن النهاِر )ُهْم بَِخاِرِجٌَن 

 التفسٌر:
ولال التابعون: ٌا لٌت لنا عودة إلى الدنٌا، فنعلن براءتنا من هإالء الرإساء، كما أعلنوا براءتهم ِمنَّا. وكما 

 أراهم هللا شدة عذابه ٌوم المٌامة ٌرٌهم أعمالهم الباطلة ندامات علٌهم، ولٌسوا بخارجٌن من النار أبًدا.
 سبب نزول اآلٌة لوالن:فً  

                                                                                                                                                                                             
 .ٖ٘( دٌوانه:ٔ)
 .78ٗ/ٖالحماسة: ( دٌوان ٕ)
 . 78ٗ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .7ٓٔ/ٔ( انظر: التبٌان: ٗ)
 .7ٓٔ/ٔ( انظر: التبٌان: ٘)
 .7ٓٔ/ٔ( انظر: التبٌان: ٙ)
 .8ٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: 7)
دة والنِّممة، والعون على الفَكان من الشدابد، ولم: (االستؽاثة8)  :ٌتعدَّ فً المرآن إال بنفِسه؛ كموله تعالى طلب الؽَْوث، وهو التخلٌص من الّشِ
كم، وتطلبون منه الؽَْوث والنصرَ ، [9{ ]األنفال: إِْذ تَْستَِؽٌثُوَن َربَُّكمْ  }  .تستجٌرون به ِمن عدّوِ
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األوزاعً، سمعت ثابت بن معبد لال: ما زال أهل النار ٌؤملون الخروج  أحدهما: أخرج ابن أبً حاتم عن "
 .(ٔ)منها حتى نزلت وما هم بخارجٌن من النار"

 .(ٕ)من مكة" - ملسو هيلع هللا ىلص -الثانً: لال الواحدي: "لال ابن عباس: نزلت هذه اآلٌة فً المشركٌن الذٌن أخرجوا النبً 
ةً{]البمرة:  لنا رجعة إلى  (ٖ)[، أي: "ولال األتباع لٌت7ٙٔلوله تعالى:}َولَاَل الَِّذٌَن اتَّبَعُوا لَْو أَنَّ لَنَا َكرَّ

 .(ٗ") الدنٌا
 .(٘)أي تمنّى األتباع لو أّن لهم رجعة إِلى الدنٌا" لال الصابونً: " 
 .(ٙ)لال الزجاج:" أي عودة إلى الدنٌا" 
 .(7)لال البٌضاوي:" أي لٌت لنا كرة إلى الدنٌا" 
 .(8): "الرجعة والعودة إلى حال لد كانت"و)الكرة(: أي 
مثل  (ٓٔ). وروي عن الربٌع(9)، "أي : لنا رجعةً إلى الدنٌا"{ لو أن لنا كرة لال لتادة: فً لوله تعالى:} 

 ذلن.
والمراد هنا: الرجوع إلى الدنٌا؛ فنتبرأ منهم فً الدنٌا إذا رجعنا كما تبرءوا منا هنا  لال ابن عثٌمٌن:"  

 . (ٔٔ)فً اآلخرة؛ فنجازٌهم بما جازونا به؛ لكن أنى لهم ذلن!!! فهذا التمنً ال ٌنفعهم"
ة(:المرة الواحدة ، وذلن إذا حمل علٌهم راجعًا علٌهم بعد االنصراؾ عنه   م" لال الطبري: "و)الكرَّ

 :  (ٖٔ)ومنه لول األخطل
 َولَمَْد َعَطْفَن َعلَى فََزاَرةَ َعْطفَةً      َكرَّ اْلَمنٌِحِ ، َوُجْلَن ثَمَّ َمَجاال

ُءوا ِمنَّا{]البمرة:  أَ ِمْنُهْم َكَما تَبَرَّ أوا منا فً [، 7ٙٔلوله تعالى:}فَنَتَبَرَّ أي: "لتبرأنا منهم كما تبرَّ
 .(ٗٔ)اآلخرة"

الطبري:" أرادوا أن ٌتبرأوا "من الذٌن من كانوا ٌطٌعونهم فً معصٌة هللا ، كما تبرأ منهم لال  
رإساإهم الذٌن كانوا فً الدنٌا ، المتبوعون فٌها على الكفر باهلل ، إْذ عاٌنوا َعظٌم النازل بهم من عذاب 

 .(٘ٔ)هللا"
 .(ٔ)لال المرطبً: " والتبرإ االنفصال" 

                                                           
 .ٙٔٗ/ٔ. والعجاب: 79ٕ/ٔ(:صٔٓ٘ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .8ٕٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
ولكنها للتمنً؛ ٌعنً: لٌت لنا كرة فنتبرأ؛ والدلٌل على أنها للتمنً أن الفعل نصب بعدها؛ وهو منصوب }لو{ هنا لٌست شرطٌة؛ ( إن ٖ)

تؤتً فً اللؽة العربٌة على ثبلثة أوجه: تكون شرطٌة؛ وتكون للتمنً؛ وتكون مصدرٌة؛ فـ} لو « لو»المضمرة بعد الفاء السببٌة؛ و« أنْ »بـ
[ شرطٌة؛ } ٖٕ٘[ مصدرٌة؛ و} لو { فً لوله تعالى: }ولو شاء هللا ما التتلوا{ ]البمرة: ٕ]الممتحنة: { فً لوله تعالى: }وودوا لو تكفرون{ 

 [ .ٕٓٔلنا كرة فنتبرأ منهم { للتمنً؛ ومثلها لوله تعالى: }فلو أن لنا كرة فنكون من المإمنٌن{ ]الشعراء:  لو { فً لوله تعالى: } لو أن
 صرؾ بسٌط[..]بت9ٖٕ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .99/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .ٕٓٗ/ٔ( معانً المرآن: ٙ)
 .8ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 7)
 .ٕٙٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 8)
 .9ٕٗ/ٖ(:صٕٖٕٗ( أخرجه الطبري)9)
 .9ٕٗ/ٖ(:صٖٖٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٕٓ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .9ٖٕ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
. وفً المطبوعة : " كر المشٌح " ، وهو خطؤ وفً الدٌوان " على لدارة " ، وهو خطؤ .  79جرٌر واألخطل : ، ونمابض  8ٗ(دٌوانه ٖٔ)

وفزارة بن ذبٌان بن بؽٌض . والمنٌح : لدح الحظ له فً المٌسر ، وألداح المٌسر سبعة دوات أنصباء ، وأربعة ال نصٌب لها مع السبعة ، 
 : " عطفن " ٌعنً الخٌل ، ذكرها فً بٌت لبله . ولكنها تعاد معها فً كل ضربة . ولوله

 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: ٗٔ)
 .9ٕٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
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اذبون فً هذا ]التمنً{ ، بل لو ُرّدوا لعادوا لما نهوا عنه. كما أخبر هللا تعالى لال ابن كثٌر: " وهم ك 
ٌِْهْم َوَما ُهْم بَِخاِرِجٌَن ِمَن النَّاِر{ ُ أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعلَ أي : تذهب  عنهم بذلن ؛ ولهذا لال : }َكَذِلَن ٌُِرٌِهُم ّللاَّ

[، ولال ٖٕلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجعَْلنَاهُ َهبَاًء َمْنثُوًرا{ ]الفرلان : وتضمحل كما لال هللا تعالى : }َولَِدْمنَا إِ 
ٌُح فًِ ٌَْوٍم َعاِصٍؾ{ اآلٌة ]إب [ ، 8ٔراهٌم : تعالى : }َمثَُل الَِّذٌَن َكفَُروا بَِربِِّهْم أَْعَمالُُهْم َكَرَماٍد اْشتَدَّْت بِِه الّرِ

 .(ٕ)["9ٖوا أَْعَمالُُهْم َكَسَراٍب بِِمٌعٍَة ٌَْحَسبُهُ الظَّْمآُن َماًء{ اآلٌة ]النور : ولال تعالى : }َوالَِّذٌَن َكفَرُ 
ٌِْهْم{]البمرة:  ُ أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعلَ [، أي: "كما أراهم هللا العذاب، فكذلن 7ٙٔلوله تعالى}َكَذِلَن ٌُِرٌِهُم ّللاَّ

 .(ٖ)ٌُرٌهم أًٌضا أعمالهم الخبٌثة حسرات علٌهم"
أي: أنه تعالى كما أراهم شدة عذابه كذلن ٌرٌهم أعمالهم المبٌحة ندامات شدٌدة  لال الصابونً:" 

 .(ٗ)وحسرات تتردد فً صدورهم كؤنها شرر الجحٌم"
لال الزجاج:" أي كـتبري بعضهم من بعض ٌرٌهم هللا أعمالهم حسراب علٌهم ألن ما عمله الكافر  

جل: }الذٌن كفروا وصدوا عن سبٌل هللا أضل أعمالهم{، ولال: ]حبطت ؼٌر نافعه مع كفره، لال هللا عز و
أعمالهم{، ومعنى }أضل أعمالهم{: لم ٌجازهم على ما عملوا من خٌر، وهذا كما تمول لمن عمل عمبل لم ٌعد 

 .(٘)علٌه فٌه نفع: لمد ضل سعٌن"
 .(ٙ)لال الثعلبً:" أي كما أراهم العذاب، كذلن ٌرٌهم هللا أعمالهم ندامات" 
 .(7)لال الزمخشري:" معناه أن أعمالهم تنملب حسرات علٌهم فبل ٌرون إال حسرات مكان أعمالهم" 
؛ وهً مفعول مطلك «مثل»فـ)الكاؾ(: اسم بمعنى  ،(8)مثل ذلن اآلراء الفظٌع" ولوله}كذلن{:أي:" 

[ ، ولوله تعالى: ٖعامله الفعل بعده؛ وهذا كثٌراً ما ٌؤتً فً المرآن، كموله تعالى: }وكذلن ٌفعلون{ ]النمل: 
 .(9)[ٖٗٔ}وكذلن جعلناكم أمة وسطاً{ ]البمرة: 

ُ{ لٌل : هً ، من رإٌة البصر ، فٌ  كون متعدٌا لمفعولٌن : األول الهاء لال المرطبً: "و}ٌُِرٌِهُم ّللاَّ
والمٌم فً }ٌرٌهم{، والثانً }أعمالهم{، وتكون }حسرات{ حال، وٌحتمل أن ٌكون من رإٌة الملب ، فتكون 

 .(ٓٔ)"حسرات" المفعول الثالث"
 :(ٔٔ)ولد ذكر الرازي: أن لوله تعالى }كذالن ٌُِرٌِهُم{ فٌه وجهان 

 أعمالهم حسرات وذلن النمطاع الرجاء من كل أحد.األول: كتبرإ بعضهم من بعض ٌرٌهم هللا 
 الثانً: كما أراهم العذاب ٌرٌهم هللا أعمالهم حسرات، ألنهم أٌمنوا بالهبلن.

 :(ٕٔ)[،على ألوال7ٙٔوكذلن اختلؾ أهل التفسٌر فً المراد بموله }أَْعَمالَُهْم{]البمرة: 
 . (ٗٔ)، وعبدهللا(ٖٔ)األول: الطاعات، ٌتحسرون لم ضٌعوها. لاله السدي

                                                                                                                                                                                             
 .ٕٙٓ/ٕ( تفسٌر المطربً: ٔ)
 .78ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.9ٕٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .99/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٕٓٗ/ٔ( معانً المرآن: ٘)
 .]بتصرؾ بسٌط[.7ٖ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .ٕٕٔ/ٔ( الكشاؾ: 7)
 .8ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 8)
 .ٖٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:9)
 .7ٕٓ-ٕٙٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 . 8ٔٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔٔ)
 . 98ٕ-9ٕٙ/ٖ. وتفسٌر الطبري: 8ٔٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕٔ)
 .9ٕٙ/ٖ(:صٖٕٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .97ٕ-9ٕٙ/ٖ(:صٖٕ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
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واعترض علٌه اإلمام الطبري لاببل: " والذي لال السدي فً ذلن ، وإن كان َمذهبًا تحتمله اآلٌة ، فإنه  
تموم به ُحجة فٌسلم لها،  وال داللة فً ظاهر اآلٌة أنه المراد بها.  -بؤّن ذلن كما ذكر  -َمنزع بعٌد، وال أثر 

 .(ٔ)إلى باطن تؤوٌل" فإْذ كان األمر كذلن ، لم ٌَُحْل ظاهر التنزٌل
 .(ٖ)وابن زٌد ،(ٕ)الثانً: المعاصً وأعمالهم الخبٌثة، ٌتحسرون لم عملوها. لاله الربٌع

واختاره اإلمام الطبري لاببل: " كذلن ٌُِري هللا الكافرٌن أعمالهم الخبٌثة حسرات علٌهم ، لم عملوا بها  
أعمالهم الردٌبة ، إذ رأوا جزاءها من هللا وعمابها، ألن ؟ وهبل عملوا بؽٌرها ؟ فندموا على ما فرط منهم من 

هللا أخبر أنه ٌرٌهم أعمالهم ندًما علٌهم، فالذي هو أولى بتؤوٌل اآلٌة ، ما دّل علٌه الظاهُر دون ما احتمله 
ًُّ بها"  .(ٗ)الباطن الذي ال داللة له على أنه المعن

 .(٘)ر. وهذا لول األصمالثالث: ثواب طاعاتهم التً أتوا بها فؤحبطوه بالكف
 .(ٙ)الرابع: أعمالهم التً تمربوا بها إلى رإسابهم من تعظٌمهم واالنمٌاد ألمرهم

لال الرازي: "والظاهر أن المراد: األعمال التً اتبعوا فٌها السادة، وهو كفرهم ومعاصٌهم، وإنما   
م تركها والعدول إلى الطاعات، تكون حسرة بؤن رأوها فً صحٌفتهم، وأٌمنوا بالجزاء علٌها، وكان ٌمكنه

 .(7)وفً هذا الوجه اإلضافة حمٌمٌة ألنهم عملوها، وفً الثانً مجاز بمعنى لزمهم فلم ٌموموا به"
كل اسم كان واحده على )فَْعلة( مفتوح األول ساكن الثانً ، لال الطبري:"و}َحَسَراٍت{ جمع حسرة؛ و 

تجمع )َشهوات وتَمرات( مثمَّلة الثوانً من حروفها، فؤما إذا كان فإن جمعه على )فَعبَلت( مثل: َشهوة وتَمرة، 
نَعتًا فإنن تَدع ثانٌَه ساكنًا مثل)ضخمة(، تجمعها )ضْخمات( و )َعْبلة(تجمعها )َعْببلت(، وربما ُسّكن الثانً فً 

 : (8)األسماء ، كما لال الشاعر
اتَِهاَعلَّ ُصُروَؾ الدَّْهِر أْو ُدوالتَِها          ٌُِدْلنَ ة ِمْن لَمَّ  نَا اللَّمَّ

 فَتَْستَِرٌَح النَّْفُس ِمْن َزْفَراتَِها
 .(9)فسكّن الثانً من " الزفرات " ، وهً اسم"

و)الحسرة(: "هً الندم مع االنكماش، والحزن؛ فهإالء األتباع شعورهم بالندم، والخٌبة، والخسران ال  
خسارة علٌهم، وندماً؛ ضاعت بها  -والعٌاذ باهلل  -صارت ٌتصور؛ فاألعمال التً عملوها لهإالء المتبوعٌن 
 .(ٓٔ)دنٌاهم، وآخرتهم؛ وهذا أعظم ما ٌكون من الحسرة"

لال الزجاج: " والحسرة: شدة الندم، حتى ٌبمى النادم كالحسٌر من الدواب الذي ال منفعة فٌه، وٌمال: و  
 :(ٔٔ)ل المرارحسر فبلن ٌحسر حسرة وحسرا: إذا اشتد ندمه على أمر فاته، لا

 ما أنا الٌوم على شًء خبل        ٌا ابنة المٌن تولى بحسر 
 .(ٔ)أي: بنادم"

                                                           
 .99ٕ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .98ٕ/ٖ(:صٖٕٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .98ٕ/ٖ(:ص7ٖٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .99ٕ-98ٕ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .8ٔٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .8ٔٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
 .8ٔٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: 7)
، واللسان )لمم( )زفر( )علل( وؼٌرها . والدولة )بفتح فسكون( والدولة )بضم 9ٕٗ/ٖ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الطبري/ 8)

الدال( : العمبة فً المال والحرب وؼٌرهما ، وهو االنتمال من حال إلى حال ، هذا مرة وهذا مرة . ودالت األٌام : دارت بؤصحابها . 
دٌلنا " وأداله : جعل له العمبة فً األمر الذي ٌطلبه أو ٌتمناه ، بتؽٌره وانتماله عنه إلى حال أخرى . واللمة : النازلة من نوازل وٌروي : " ت

 الدهر ، كالملمة.
 .9ٕٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: 9)
 .ٖٕٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 .8ٔٗ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 8ٙ9/ ٕ(البٌت للمرار فً "لسان العرب" ٔٔ)
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 :(ٕ)واختلؾ فً أصل)الحسرة( فً اللؽة، على لولٌن 
 أحدهما: أنها مشتمة من الشًء الحسٌر الذي لد انمطع وذهبت لوته كالبعٌر والبصر.

 .(ٖ)«ٌحسر الفرات عن جبل من ذهب»ملسو هيلع هللا ىلص: والثانً: أنها: من حسر إذا كشؾ، ومنه لول النبً 
لال الواحدي: "وأصل الحسر: الكشؾ، ٌمال: حسر عن ذراعه، والحسرة: انكشاؾ عن حال الندامة،  

والحسور: اإلعٌاء؛ ألنه انكشاؾ الحال عما أوجبه طول السفر، والمحسرة: المكنسة؛ ألنها تكشؾ عن 
 .(ٗ)نكشؾ بذهاب الرٌش"األرض، والطٌر تنحسر؛ ألنها ت

أي لٌس لهم سبٌل إِلى الخروج من  [، "7ٙٔ{]البمرة:َوَما ُهْم بَِخاِرِجٌَن ِمَن النَّارِ لوله تعالى: } 
 .(٘)النار"

 .(ٙ)لال الصابونً:أي:" هم فً عذاب سرمدي وشماء أبدي" 
 .(7)لال ابن عثٌمٌن:"أي أنهم خالدون فٌها" 
ن، فعدل به إلى هذه العبارة، للمبالؽة فً الخلود واأللناط عن أصله وما ٌخرجو لال البٌضاوي:" 

 .(8)الخبلص والرجوع إلى الدنٌا"
"دلٌل على خلود الكفار فٌها وأنهم ال ٌخرجون منها. وهذا لول جماعة أهل السنة  لال المرطبً:"وهذا 

 .(9)["َٓٗجَمُل فًِ َسّمِ اْلِخٌَاِط{ ]األعراؾ : ، لهذه اآلٌة ولموله تعالى : }َوال ٌَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َحتَّى ٌَِلَج الْ 

                                                                                                                                                                                             
 ، ولم نمؾ علٌه فً معانً المرآن.8ٔٗ/ٖ( حكاه عنه الواحدي فً التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .ٖٕٙ/ٔ( انظر:المحرر الوجٌز: ٕ)
( باب ال تموم  89ٕٗ( باب خروج النار ، و مسلم فً كتاب الفتن ) برلم  ٓٓٔ/  8( رواه البخاري فً صحٌحه فً كتاب الفتن ) ٖ)

 جبل من ذهب. الساعة حتى ٌحسر الفرات عن
، والمفردات" 7ٖ/ٕ، "تفسٌر الثعلبً:7ٗ - 7ٖ/ ٕ، وانظر: فً معانً حسر: "تفسٌر الطبري" 8ٕٗ-8ٔٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)

 .7ٖٕ/ ٙ، "تاج العروس" ٕ٘ٔص
نه شٌباً . نفس المراجع السابمة ، و فً رواٌة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ٌوشن الفرات أن ٌحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فبل ٌؤخذ م

 . ( 7ٕٕ٘( والترمذي ) برلم  ٖٖٔٗورواه أٌضاً أبو داود ) برلم 
ٌا ؟ و عن عبد هللا بن الحارث بن نوفل رضً هللا عنه لال : كنت والفاً مع أبً بن كعب ، فمال : ال ٌزال الناس مختلفة أعنالهم فً طلب الدن

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : ٌوشن الفرات أن ٌنحسر عن جبل من ذهب ، فإذا سمع به الناس ساروا إلٌه ، فٌمول للت : أجل ، لال : فإنً سمعت رسول 
 (. 89ٕ٘من عنده : لبن تركنا الناس ٌؤخذون منه لٌذهبن به كله ، لال : فٌمتتلون علٌه ، فٌمتل من كل مابة تسعة و تسعون . مسلم ) برلم 

عنه لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ال تذهب الدنٌا حتى ٌنجلً فراتكم عن جزٌرة من ذهب ، فٌمتتلون علٌه ، فٌمتل و عن أبً هرٌرة رضً هللا 
 . ( بسند صحٌح ٕٙٔمن كل مابة تسعة و تسعون . رواه حنبل بن إسحاق فً كتابه الفتن ) ص 

( عن أبً هرٌرة ، و اإلمام أحمد  8ٕٖ/ ٔٔل من عبدالرزاق فً مصنفه ) وأخرج هذا الحدٌث باإلضافة إلى اإلمامٌن البخاري و مسلم ، ك
( عن طرٌك كعب . وأبو داود فً  ٓٗٔ 9ٖٔ/ ٘( من طرٌك زهٌر ، و كذلن فً )  ٕٖٖ/ ٕ( عن معمر ، و فً )  ٖٙٓ/  ٕفً مسنده ) 

. كما أورده كل من اإلمام أبً عمرو الدانً فً (  ٖٖٗٔ/  ٕ( ، وابن ماجة فً سننه )  99ٙ/  ٗ( والترمذي فً سننه ) 9ٖٗ/ ٗسننه ) 
كتابه السنن الواردة فً أكثر من موضع . وأٌضاً أورده اإلمام الحافظ نعٌم بن حماد فً الفتن فً أكثر من موضع ، و أورده ابن كثٌر فً 

 . كتابه النهاٌة فً الفتن والمبلحم
رن الفرات عن جبل من ذهب حتى ٌمتتل علٌه الناس ، فٌمتل من كل عشرة و لد جاءت ألفاظ أخرى شاذة للحدٌث المذكور ، وهً : لٌحس

( . لال البوصٌري : إسناده  ٘ٔٗ،  ٖٙٗ،  ٕٔٙ/  ٕ( ، واإلمام أحمد فً مسنده )  ٖٖٗٔ/  ٕتسعة . أخرجه ابن ماجة فً سننه ) 
( ، و لال : و هً رواٌة شاذة ،  8ٔ/  ٖٔتح ) ( . و الحدٌث أورده الحافظ فً الف ٖٙٓ/  ٕصحٌح و رجاله ثمات : زوابد ابن ماجة ) 

والمحفوظ ما تمدم من حدٌث أبً هرٌرة عند مسلم ، و شاهد من حدٌث أبً بن كعب : من كل مابة تسعة و تسعون . و لال األلبانً عنه : 
 (. 77ٖ/  ٕحسن صحٌح دون لوله : من كل عشرة تسعة ، فإنه شاذ . صحٌح ابن ماجة ) 

( من طرٌك آخر عن ٌحٌى بن أبً عمرو عن أبً هرٌرة مرفوعاً ،  9ٕٔة أخرى عند نعٌم بن حماد فً الفتن ) برلم و كذلن وردت رواٌ
 . ( ، و شٌخ نعٌم مبهم 78ٖو فٌه : من كل تسعة سبعة ، و هو منمطع ألن ٌحٌى رواٌته عن الصحابة مرسلة ، كما فً التمرٌب ) ص 

 .99/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .99/ٔسٌر:( صفوة التفاٙ)
 .ٖٕٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:7)
 .8ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 8)
 .7ٕٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 9)
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لال الرازي: "ولد احتج به األصحاب، على أن أصحاب الكبٌرة من أهل المبلة ٌخرجون من النار،  
فمالوا: إن لوله }َوَما ُهْم{ تخصٌص لهم بعدم الخروج على سبٌل الحصر فوجب أن ٌكون عدم الخروج 

اَر لَِفً َجِحٌٍم )مخصوصا بهم، وهذه اآلٌة تكشؾ  ٌِن )ٗٔعن المراد بموله: }َوإِنَّ اْلفُجَّ ( ٘ٔ( ٌَْصلَْونََها ٌَْوَم الّدِ
[، وثبت أن المراد بالفجار ههنا الكفار لداللة هذه اآلٌة ٙٔ - ٗٔ({ ]االنفطار : َٙٔوَما ُهْم َعْنَها بِؽَابِبٌَِن )

 .(ٔ)علٌه"
 الفوابد:

باع ٌتمنون أن ٌرجعوا إلى الدنٌا لٌتبرءوا من متبوعٌهم كما تبرأ هإالء من فوابد اآلٌة: أن هإالء األت - ٔ
منهم فً اآلخرة؛ وهو ؼٌر ممكن؛ وما ٌزٌدهم هذا إال حسرة؛ ولهذا لال هللا تعالى: }كذلن ٌرٌهم هللا أعمالهم 

 حسرات علٌهم{.
فإنهم ٌتحسرون فً اآلخرة ومنها: تحسر هإالء، وأمثالهم الذٌن فاتهم فً هذه الدنٌا العمل الصالح؛  - ٕ

 تحسراً ال نظٌر له ال ٌدور فً خٌالهم الٌوم، وال فً خٌال ؼٌرهم؛ ألنه ندم ال ٌمكن العتبى منه.
 ومنها: إثبات نكال هللا بهم؛ لموله تعالى: }كذلن ٌرٌهم هللا أعمالهم حسرات علٌهم{. - ٖ
وله تعالى: }وما هم بخارجٌن من النار{؛ ولد ومنها: أن المشركٌن مخلدون فً النار ال ٌخرجون منها؛ لم - ٗ

ذكر هللا سبحانه وتعالى الخلود األبدي فً النار فً ثبلثة مواضع من المرآن: فً سورة النساء؛ وفً سورة 
األحزاب؛ وفً سورة الجن؛ وبه ٌبطل لول من ادعى أن النار تفنى؛ ألن خلود الماكث األبدي ٌدل على خلود 

 مكانه.
 إثبات النار، وأنها حك.ومنها:  - ٘

 المرآن
ٌَْطاِن إِنههُ لَُكْم  هبِعُوا ُخُطَواِت الشه ا فًِ اْْلَْرِض َحََلًَّل َطٌِّبًا َوََّل تَت ({ 9َٙٔعُدوٌّ ُمبٌٌِن )}ٌَا أٌََُّها النهاُس ُكلُوا ِممه

 [9ٙٔ]البمرة : 
 التفسٌر:

، وهو الطاهر ؼٌر النجس، النافع ؼٌر الضار، وال ٌا أٌها الناس كلوا من رزق هللا الذي أباحه لكم فً األرض
 تتبعوا طرق الشٌطان فً التحلٌل والتحرٌم، والبدع والمعاصً. إنه عدو لكم ظاهر العداوة.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن: 
لال الواحدي: "لال الكلبً عن أبً صالح: نزلت فً ثمٌؾ وخزاعة وعامر بن صعصعة حرموا على أحدهما: 

 .(ٕ)الحرث واألنعام وحرموا البحٌرة والساببة والوصٌلة والحامً"أنفسهم من 
 .(ٖ)وذكره الرازي عن ابن عباس" 
ولال مماتل:" نزلت فً ثمٌؾ، وفً بنً عامر بن صعصعه، وخزاعة، وبنً مدلج، وعامر،  

 .(ٗ)والحارث ابنً عبد مناة"
 .(٘)ارث بن كعب"ونمل ابن عطٌة عن النماش: أنها "نزلت فً ثمٌؾ وخزاعة وبنً الح 

والثانً: لال ابن حجر: "لال ابن ظفر: وُروي عن عطاء أنها نزلت فً المإمنٌن، ولٌل فً عثمان بن 
 .(ٙ)مظعون وأصحابه الذٌن عزموا على الترهب"

                                                           
 .8ٕٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .ٙٔٗ/ٔ، والعجاب: 8ٗ( أسباب النول: ٕ)

فً معنى كل من " ولد ذكر فً معنى البحٌرة أربعة ألوال، وٓٗٗ-ٖٙٗ/ ٕوانظر معانً هذه األلفاظ فً "زاد المسٌر" البن الجوزي "
 الساببة والوصٌلة خمسة ألوال، وفً معنى الحام ستة ألوال، ونملها ٌطول.

 .ٗ/٘( مفاتٌح الؽٌب: ٖ)
 .٘٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل: ٗ)
 .7ٖٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .7ٔٗ/ٔ( العجاب: ٙ)



ٗ78 
 

وهذه اآلٌة جاءت فً سورة البمرة؛ وسورة البمرة مدنٌة؛ ولد سبك أنه جاء أٌضاً مثلها: }ٌا أٌها الناس   
[ ؛ ولد ذكر كثٌر من المإلفٌن فً أصول التفسٌر أن الؽالب فً السور ٕٔم الذي خلمكم{ ]البمرة: اعبدوا ربك

[ ؛ ألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لما هاجر إلى المدٌنة ٗٓٔالمدنٌة أن ٌكون الخطاب فٌها بـ }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{ ]البمرة: 
مه المسلمون فً هذه الرسالة؛ فصار التوجه إلٌها صارت المدٌنة ببلد إسبلم؛ وهً أول بلد إسبلمً ٌحك

بالخطاب بـ}ٌا أٌها الذٌن آمنوا{؛ لكنها لٌست لاعدة؛ ولكنها ضابط ٌخرج منه بعض المسابل؛ ألن من السور 
 .(ٔ)المدنٌة فٌها }ٌا أٌها الناس{، كسورة النساء، وسورة الحجرات

ا   أي: ٌا أٌها الناس "كلوا [، 8ٙٔفًِ اأْلَْرِض َحبَلاًل َطٌِّبًا{]البمرة:لوله تعالى: }ٌَا أٌََُّها النَّاُس ُكلُوا ِممَّ
 .(ٕ)مّما أحله هللا لكم من الطٌبات حال كونه مستطاباً فً نفسه ؼٌر ضار باألبدان والعمول"

لال ابن كثٌر:"أي: كلوا من هذا ما شبتم؛ وٌشمل كل ما فً األرض من أشجار، وزروع، وبمول، 
 .(ٖ)حٌوان أٌضاً؛ ألنه فً األرض"وؼٌرها؛ ومن 

 .(ٗ)لال الزجاج: " أي: ال تؤكلوا مما ٌحرم"
لال الواحدي معلما على كبلم الزجاج:" فعلى هذا: المعنى: كلوا حبلال من حٌث ٌحل لكم، فؤما أن  

 .(٘)ٌؤكل مال ؼٌره فهو حبلل فً جنسه، ولكن لٌس ٌحل له أكله، فهو حبلل ولٌس مما ٌطٌب له"
 .(ٙ){ أصلها: ")األناس(؛ وحذفت الهمزة منها تخفٌفاً؛ والمراد بـ}الناس{ بنو آدم"النَّاسُ و}

 .(7)أي : "مستطابًا فً نفسه ؼٌر ضار لؤلبدان وال للعمول"و}َحبَلاًل َطٌِّبًا{، 
 .(8)لال المرطبً: " وسمً الحبلل حبلال، النحبلل عمدة الحظر عنه"

من الحل الذي هو نمٌض العمد، ومعنى الحبلل: المباح الذي انحلت لال الواحدي: وأصل )الحبلل(: "  
عمدة الحظر عنه. ومنه: حل بالمكان، إذا نزل به؛ ألنه حل شد االرتحال للنزول. وحل الدٌن: إذا وجب؛ 
النحبلل العمدة بانمضاء المدة، وحل من إحرامه؛ ألنه حل عمدة اإلحرام. وحلت علٌه العموبة، أي: وجبت، 

ل العمدة المانعة من العذاب، والحلة: اإلزار والرداء؛ ألنها تحل عن الطً للبس، ومن هذا: تحلة النحبل
 .(9)الٌمٌن؛ ألن عمدة الٌمٌن تنحل به"

والطٌب فً اللؽة: "الطاهر، والحبلل ٌوصؾ بؤنه طٌب؛ ألن الحرام ٌوصؾ بؤنه خبٌث، لال هللا تعالى: 
[. واألصل فً الطٌب: هو ما ٌستلذ وٌستطاب، ووصؾ به ٓٓٔ }لل ال ٌستوي الخبٌث والطٌب{ ]المابدة:

الطاهر والحبلل على جهة التشبٌه؛ ألن النجس تكرهه النفس فبل ٌستلذ، والحرام ؼٌر مستلذ؛ ألن الشرع 
 .(ٓٔ)ٌزجر عنه"

 :(ٔٔ)[، وجهان8ٙٔوفً لوله تعالى :}حبلاًل طٌباً{]البمرة:

                                                           
 .ٕٓٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٔٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .78ٗ/ٔ(  انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .ٕٔٗ/ٔ( معانً المرآن: ٗ)
 . 8ٖٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)
 .ٖٖٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .78ٗ/ٔ(  تفسٌر ابن كثٌر: 7)
. ولال سهل بن عبدهللا : النجاة فً ثبلثة : أكل الحبلل ، وأداء الفرابض ، وااللتداء بالنبً صلى ّللّا علٌه وسلم. 8ٕٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 8)

و عبدهللا الساجً واسمه سعٌد بن ٌزٌد : خمس خصال بها تمام العلم ، وهً : معرفة ّللّا عز وجل ، ومعرفة الحك وإخبلص العمل ولال أب
 هلل ، والعمل على السنة ، وأكل الحبلل ، فإن فمدت واحدة لم ٌرفع العمل. لال سهل : وال ٌصح أكل الحبلل إال بالعلم ، وال ٌكون المال

 (.8ٕٓ/ٕوالؽلول والمكروه والشبهة".) تفسٌر المرطبً:  -وهو اسم مجمل  -من ست خصال : الربا والحرام والسحت  حبلال حتى ٌصفو
 .8ٙٔ - 8٘ٔ/ ٗٔ، "تاج العروس" ٖ٘ٔ)حل(، "المفردات" ص  9ٓٗ - 9ٕٓ/ ٔ، وانظر: تهذٌب اللؽة" 8ٖٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 9)
 .8ٙٔ - 8٘ٔ/ ٗٔ، "تاج العروس" ٖ٘ٔ)حل(، "المفردات" ص  9ٓٗ - 9ٕٓ/ ٔللؽة" ، وانظر: تهذٌب ا8ٖٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .ٖٖٕ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
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؛ فهً بمعنى -أي محلبلً  -ي كلوه حال كونه حبلالً ؛ أ« ما»أحدهما: أنها منصوبة على الحال من 
 مإكد لموله تعالى: }حبلاًل{. -ٌعنً: حال كون طٌباً  -اسم المفعول؛ و}طٌباً{ حال أخرى 

ما كان طٌباً « الطٌب»ما كان حبلالً فً كسبه؛ وبـ « الحبلل»والثانً: وٌحتمل أن ٌكون المراد بـ 
[ ، ولوله تعالى فً المٌتة، ولحم 7ٕ٘ى: }وأحل هللا البٌع{ ]البمرة: ؛ لمول هللا سبحانه وتعال(ٔ)فً ذاته

 [.٘ٗٔالخنزٌر: }فإنه رجس{ ]األنعام: 
لال ابن عثٌمٌن: وهذا المول األخٌر أولى؛ ألن حمل الكبلم على التؤسٌس أولى من حمله على 

 .(ٕ)التوكٌد"
ا فًِ   :(ٖ)[، وجهان8ٙٔاأْلَْرِض{]البمرة:وفً نوع )ِمن( فً لوله تعالى:} ِممَّ

 أحدهما: أن تكون لبٌان الجنس.
 والثانً: أن تكون للتبعٌض.

لال ابن كثٌر: "كونها لبٌان الجنس أولى؛ وٌرجحه لوله تعالى: }هو الذي خلك لكم ما فً األرض 
 .(ٗ)["9ٕجمٌعاً{ ]البمرة: 

ٌَْطانِ لوله تعالى: َّبِعُواْ ُخُطَواِت الشَّ [،" أي وال تمتدوا بآثار الشٌطان فٌما ٌزٌنه لكم 8ٙٔ{]البمرة:} َوالَ تَت
 .(٘)من المعاصً والفواحش"

 .(ٙ)لال الزجاج:" أي ال تسلكوا الطرٌك الذي ٌدعوكم إلٌه الشٌطان" 
 .(7)ٌعنً تزٌٌن الشٌطان فً تحرٌم الحرث واألنعام" لال مماتل:"

 .(8)فتحرموا الحبلل وتحللوا الحرام"لال البٌضاوي:أي" ال تمتدوا به فً اتباع الهوى، 
 (9)لال أبو السعود:" أي ال تمتدوا بها فً اتباع الهوى" 

لال ابن عطٌة:" المعنى: النهً عن اتباع الشٌطان وسلون سبله وطرابمه... وكل ما عدا السنن 
 .(ٓٔ)والشرابع من البدع والمعاصً فهً خطوات الشٌطان"

ٌَْطاِن{: هً   : "طرابمه ومسالكه فٌما أضل أتباعه فٌه من تحرٌم البََحابر والسوابب و} ُخُطَواِت الشَّ
والوصابل ونحوها مما َزٌنه لهم فً جاهلٌتهم ، كما فً حدٌث عٌاض بن حَمار الذي فً صحٌح مسلم ، عن 

ه : "وإنً خلمت عبادي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "ٌمول هللا تعالى : إن كل ما أمنُحه عبادي فهو لهم حبلل" وفٌ
مْت علٌهم ما أحللُت لهم"  .(ٕٔ)"(ٔٔ)ُحنَفاء فجاءتهم الشٌاطٌن فاجتالتهم عن دٌنهم ، وَحرَّ

                                                           
(لال الحافظ أبو بكر بن َمْرُدوٌه : حدثنا سلٌمان بن أحمد ، حدثنا دمحم بن عٌسى بن شٌبة المصري ، حدثنا الحسٌن بن عبد الرحمن ٔ)

حدثنا ابن ُجَرٌج ، عن عطاء ، عن ابن عباس لال : تُلٌت هذه اآلٌة  -رفٌك إبراهٌم بن أدهم  - الجوزجانً االحتٌاطً ، حدثنا أبو عبد هللا
ا فًِ األَْرِض َحبلال َطٌِّبًا { فمام سعد بن أبً ولاص ، فم أن ٌجعلنً ال : ٌا رسول هللا ، ادع هللا عند النبً ملسو هيلع هللا ىلص : } ٌَا أٌََُّها النَّاُس ُكلُوا ِممَّ

ما  مستجاب الدعوة ، فمال. "ٌا سعد ، أطب مطعمن تكن مستجاب الدعوة ، والذي نفس دمحم بٌده ، إن الرجل لٌَْمذُؾ اللممة الحرام فً َجْوفه
( "مجمع ٌُٕٙٓ٘تَمبَّل منه أربعٌن ٌوًما ، وأٌّما عبد نبت لحمه من السُّْحت والربا فالنار أولى به".) المعجم األوسط للطبرانً برلم )

 البحرٌن"(.
 .ٖٖٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .78ٗ/ٔ(  انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .78ٗ/ٔ(  تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٔٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .ٕٔٗ/ٔ( معانً المرآن: ٙ)
 .٘٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: 7)
 .8ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 8)
 .87ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 9)
 .7ٖٕ/ٔالمحرر الوجٌز: ( ٓٔ)
 (.8ٕٙ٘(صحٌح مسلم برلم )ٔٔ)
 .78ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)



ٗ8ٓ 
 

ٌَْطاِن {،  أي: أعماله التً ٌعملها، وٌخطو إلٌها؛ وهو شامل للشرن لال ابن عثٌمٌن:" و}ُخُطَواِت الشَّ
تعالى: }إنما ٌؤمركم بالسوء والفحشاء وأن تمولوا على ما فما دونه؛ فإن الشٌطان ٌؤمر بالفحشاء، والمنكر؛ لال 

[ ، ولال تعالى: }ومن ٌتبع خطوات الشٌطان فإنه ٌؤمر بالفحشاء والمنكر{ ]النور: 9ٙٔال تعلمون{ ]البمرة: 
[ ؛ فكل شًء حرمه هللا فهو من خطوات الشٌطان سواء كان عن استكبار، أو تكذٌب، أو استهزاء، أو ٕٔ

 .(ٔ)ه ٌؤمر به، وٌنادي به، وٌدعو إلٌه"ؼٌر ذلن؛ ألن
لال الثعلبً:" والخطوة ما بٌن المدمٌن، والخطوة بالفتح الفعلة الواحدة من لول المابل: خطوت خطوة 

 .(ٕ)واحدة"
وخطاء ، مثل ركوة وركاء ،  -بالتحرٌن-لال الطبري: "و}ُخُطَواِت{، جمع خطوة، والجمع خطوات

 :  (ٖ)لال امرإ المٌس
 (ٗ)ت كوثب الظباء           فواد خطاء وواد مطر"لها وثبا

 :(٘)[، على وجوه8ٙٔواختلفت المراءة فً لوله تعالى:} ُخُطَواِت{]البمرة: 
أحدها: }خطوات{، ثمٌلة، بضم )الخاء( و)الطاء(، لرأ بها: ابن كثٌر وابن عامر والكسابً وحفص عن 

 عاصم.
 حابه عن ابن كثٌر.الثانً: }خطوات{، خفٌفة، رواه ابن فلٌح عن أص

 الثالث: }خطوات{، ساكنة خفٌفة. لرأ بها: نافع وأبو عمرو وعاصم فً رواٌة أبً بكر وحمزة.
 الرابع: }َخَطوات{ بفتح )الخاء( و)الطاء(، لرأ بها: أبو السمال العدوي وعبٌد بن عمٌر.

لوجه عن علً بن أبً طالب الخامس: }ُخُطإات{ بضم )الخاء( و)الطاء( و)الهمزة( على )الواو(، روي هذه ا
 ولتادة واألعرج وعمرو بن مٌمون واألعمش.

 .(ٙ)لٌل: وذهبوا بهذه المراءة إلى أنها جمع )خطٌبة(، من الخطؤ ال من الخطو"  
والمعنى على لراءة الجمهور : "وال تمفوا أثر الشٌطان وعمله ، وما لم ٌرد به الشرع فهو منسوب 

 .(7)إلى الشٌطان"
 .(8)عكرمة:"إنما سمً الشٌطان: ألنه تشٌطن"لال  
ٌَْطاِن{، على وجوه   :(9)ولد تعددت ألوال أهل العلم فً تفسٌر لوله تعالى}ُخُطَواِت الشَّ

 .(ٔٔ)، والكلبً(ٓٔ)أحدها: أنها طاعته. لاله السدي
 نحو ذلن. (ٗٔ)، والضحان(ٖٔ). وروي عن لتادة(ٕٔ)الثانً: أنها خطاٌاه. لاله مجاهد

                                                           
 .ٖٖٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .8ٖ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .7ٕ( دٌوانه: ٖ)
 .8ٙٔ/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 .8ٕٓ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 7ٗٔ( انظر: السبعة فً المراءات: ٘)
 ، حكاه عن األخفش ولم نمؾ علٌه فً معانً المرآن.8ٕٓ/ٕ ( انظر: تفسٌر المرطبً:ٙ)
 .8ٕٓ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 7)
 . 8ٕٔ/ٔ(:ص9ٓ٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)8)
 
 .79ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 9)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص ٖٕٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .8ٖ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .ٖٔٓ/ٖ:ص (ٕٓٗٗ(، و)9ٖٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص ٕٔٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص ٕٕٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
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، وابن (ٖ)، وروي عن الشعً(ٕ)عن أبً ِمْجلزَ  (ٔ)ها : النذور فً المعاصً. رواه سعٌد بن منصورالثالث: أن
 ، نحو ذلن.(٘)، وعبدهللا بن عمر(ٗ)مسعود

 .(ٙ)الرابع: أنها نزؼات الشٌطان. لاله عكرمة
 .(7) الخامس: أنها عمله. لاله ابن عباس

 .(9)والزجاج (8)السادس: أنها طرله. لاله المتٌبً
 .(ٓٔ)السابع: أنها: هً المحمرات من الذنوب. لاله أبو عبٌد

 .(ٔٔ)الثامن: أنها زالته وشهواته. حكاه الثعلبً عن ابن عباس
 .(ٕٔ)لال الشوكانً: "واألولى التعمٌم، وعدم التخصٌص بفرد أو نوع"  
 . (ٖٔ)ولال الحافظ ابن حجر: " واللفظ أعم من ذلن" 
بة المعنى صدرت من لابلها على سبٌل التمثٌل. والمعنى بها كلها لال أبو حٌان:" وهذه ألوال متمار 

النهً عن معصٌة هللا ، وكؤنه تعالى لما أباح لهم األكل من الحبلل الطٌب ، نهاهم عن معاصً هللا وعن 
التخطً إلى أكل الحرام ، ألن الشٌطان ٌلمً إلى المرء ما ٌجري مجرى الشبهة ، فٌزٌن بذلن ما ال ٌحل ، 

 .(ٗٔ)هللا عن ذلن"فزجر 
ولال المرطبً: وكل هذه األلوال "لرٌٌب معنى بعضها من بعض، ألن كل لابٍل منهم لوال فً ذلن ،  

، ولال المرطبً: " والصحٌح أن اللفظ عام فً كل ما (٘ٔ)فإنه أشار إلى نَهً اتباع الشٌطان فً آثاره وأعماله"
 .(ٙٔ)عدا السنن والشرابع من البدع والمعاصً"

أي إِنه عظٌم العداوة لكم وعداوته ظاهرة ال تخفى  [، "8ٙٔ{]البمرة:إِنَّهُ لَُكْم َعُدّو ُمبٌِنٌ لوله تعالى:} 
 .(7ٔ)على عالل"

 .(8ٔ)لال مماتل: ٌعنً بٌّن"
  .(9ٔ)لال الماوردي: أي ظاهر العداوة"

 .(ٔ)لال ابن كثٌر: تنفٌر عنه وتحذٌر منه
                                                           

، وعزاه 8ٕٔ/ٔ(:ص 7ٓ٘ٔ، وابن أبً حاتم فً)ٕٖٓ/ٖ(:صٕٗٗٗ، وأخرجه الطبري)ٕٕٗرلم:  ٖٗٙ/ٕ: -تحمٌك الحمٌد-( فً سننهٔ)
 . ٗٗٙ/ٕلعبد بن حمٌد وأبً الشٌخ، وسنده صحٌح كما ذكر الحمٌد فً تحمٌمه لسنن سعٌد بن منصور:  ٖ٘ٓ/ٔالسٌوطً فً الدر المنثور: 

هـ، ولٌل: لبل ذلن، انظر: الجرح 9ٓٔعٌد السدوسً البصري، إمام تابعً ثمة مشهور بكنٌته، توفً عام: ( هو: أبو ِمْجلَز الحك بن سٕ)
 . ٙٗٓٔ، تمرٌب التهذٌب له أٌضاً: 7ٔٔ/ٔٔ، تهذٌب التهذٌب البن حجر: ٕٗٔ/9والتعدٌل البن أبً حاتم: 

 .8ٕٓ/ٔ(:صٗٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .8ٕٓ/ٔ(:صٖٓ٘ٔتم)( انظر: تفسٌر ابن أبً حاٗ)
 .8ٕٓ/ٔ(:صٕٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .8ٖ/ ٔ، وانظر تفسٌر عبد الرزاق 8ٕٓ/ٔ(:صٙٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖٔٓ/ٖ(:ص 8ٖٕٗ( تفسٌر الطبري)7)
 .8ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:8)
 .ٕٔٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 9)
 .8ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .8ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .7ٕٗ-ٕٙٗ/ٔ(فتح المدٌر للشوكانً: ٕٔ)
 . ٖٔ/8( الفتح: ٖٔ)
 .79ٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٗٔ)
 .ٕٖٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
، 8ٓٔ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: ٖٙ/ٔ، مجاز المرآن ألبً عبٌدة: ٕٔٗ/ٔ، وانظر: معانً المرآن للزجاج: 9ٕٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٙٔ)

 .ٖٕ٘/ٔ، تفسٌر ابن كثٌر البن كثٌر: 8ٕٓ/ٕ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٕٕٙ/٘مفاتٌح الؽٌب للرازي: 
 . ٔٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:7ٔ)
 .٘٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:8ٔ)
 .ٕٕٓ/ٔ( النكت والعٌون: 9ٔ)
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 .(ٕ)ءه به"لال النسفً:أي:" ظاهر العداوة الخفا 
لال أبو السعود:" تعلٌل للنهً، أي ظاهر العدواة عند ذوي البصٌرة، وإن كان ٌظهر الوالٌة لمن  

 .(ٖ)ٌؽوٌه ولذلن سمً ولٌا فً لوله تعالى }أولٌاإهم الطاؼوت{"
لال أبو حٌان:" تعلٌل لسبب هذا التحذٌر من اتباع الشٌطان ، ألن من ظهرت عداوته واستبانت ، فهو  

 .(ٗ)بؤن ال ٌتبع فً شًء وأن ٌفّر منه ، فإنه لٌس له فكر إال فً إرداء عدوه"جدٌر 
لال الطبري: ٌعنً : "أنه لد أبان لكم َعداوته ، بإبابه عن السجود ألبٌكم ، وُؼروره إٌاه َحتى أخرجه 

 .(٘)من الجنة ، واستزله بالخطٌبة ، وأكل من الشجرة"
ظهر العداوة، لد أبان عداوته لكم بإبابه السجود ألبٌكم آدم علٌه لال الثعلبً:أي:" بٌن العداوة، ولٌل: م

 .(ٙ)السبلم وؼروره إٌاه حٌن أخرجه من الجنة"
لال المرطبً:" أخبر تعالى بؤن الشٌطان عدو، وخبره حك وصدق، فالواجب على العالل أن ٌؤخذ 

فً إفساد أحوال بنً آدم ، ولد حذره من هذا العدو الذي لد أبان عداوته من زمن آدم ، وبذل نفسه وعمره 
ٌَْطاِن إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبٌٌِن{ ، }إِنَّ  َّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّ َما ٌَؤُْمُرُكْم أمر ّللّا تعالى بالحذر منه فمال جل من لابل : }َوال تَت

ِ َما ال تَْعلَُموَن{ ]البمرة ٌَْطاُن ٌَِعُدُكُم اْلفَْمَر َوٌَؤُْمُرُكْم 9ٙٔ:  بِالسُّوِء َواْلفَْحَشاِء َوأَْن تَمُولُوا َعلَى ّللاَّ [ ولال : }الشَّ
ٌَْطاُن أَْن ٌُِضلَُّهْم َضبلالً بَِعٌداً{ ]النساء : 8ٕٙبِاْلفَْحَشاِء{ ]البمرة :  [ ولال : }إِنََّما ٌُِرٌُد ٓٙ[ ولال : }َوٌُِرٌُد الشَّ

ٌْنَُكُم اْلعََداَوةَ َوالْ  ٌَْطاُن أَْن ٌُولَِع بَ ِ َوَعِن الصَّبلةِ فََهْل أَْنتُْم الشَّ ٌِْسِر َوٌَُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر ّللاَّ بَْؽَضاَء فًِ اْلَخْمِر َواْلَم
ٌَْطاَن لَُكْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوهُ ٘ٔ[ ولال : }إِنَّهُ َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبٌٌِن{ ]المصص : 9ُٔمْنتَُهوَن{ ]المابدة :  [ ولال :}إِنَّ الشَّ

 . (7)["َٙما ٌَْدُعو ِحْزبَهُ ِلٌَُكونُوا ِمْن أَْصَحاِب السَِّعٌِر{ ]فاطر : َعُدّواً إِنَّ 
لال البٌضاوي:أي:" ظاهر العداوة عند ذوي البصٌرة وإن كان ٌظهر المواالة لمن ٌؽوٌه، ولذلن سماه  

 .(8)ولٌاً فً لوله تعالى:}أَْوِلٌاُإُهُم الطَّاُؼوُت{"
؛ فما زالت عداوته إلى لٌام الساعة؛ -ملسو هيلع هللا ىلص-ولد كان عدواً ألبٌنا آدم لال ابن عثٌمٌن:"أي ظاهر العداوة؛ 

ولال تعالى عنه: }لعنه هللا ولال ألتخذن من عبادن نصٌباً مفروضاً * وألضلنَّهم وألمنٌنَّهم وآلمرنَّهم فلٌبتكنَّ 
لال تعالى: }ومن ٌتخذ الشٌطان ولٌاً من  [ ، ثم9ٔٔ، 8ٔٔآذان األنعام وآلمرنَّهم فلٌؽٌرنَّ خلك هللا{ ]النساء: 

 .(9)["9ٔٔدون هللا فمد خسر خسراناً مبٌناً{ ]النساء: 
 :(ٓٔ)[، وجهان من التفسٌر8ٙٔ{]البمرة:إِنَّهُ لَُكْم َعُدّو ُمبٌِنٌ وفً لوله تعالى:}  

}مبٌن{: من وعلٌه، فإن لوله لد أبان عداوته لكم بإبابه السجود آلدم، وهو الذي أخرجه من الجنة،  أحدهما:
 أبان العداوة: إذا أظهرها.

 والثانً: أن ٌكون الـ}مبٌن{ بمعنى: الظاهر هاهنا؛ ألن )أبان( ٌتعدى، ولد ال ٌتعدى.
 الفوابد:

حٌث أباح لهم جمٌع ما فً األرض من حبلل طٌب؛ لموله  من فوابد اآلٌة: إظهار منة هللا على عباده، - ٔ
 اس كلوا مما فً األرض حبلالً طٌباً{.تعالى: }ٌا أٌها الن

                                                                                                                                                                                             
 .78ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .ٖٗ/!ٔ( تفسٌر النسفً: ٕ)
 .88ٔ/ٔلسعود: ( تفسٌر أبً اٖ)
 .79ٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٗ)
 .ٖٓٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .9ٖ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .9ٕٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 7)
 .8ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 8)
 .ٖٕٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:9)
 .87ٗ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 7ٕٔ/ ٔ، وزاد المسٌر: ٙٗ - ٘ٗ)بٌن(، والمفردات:  ٙٓٗ/ ٔ، واللسان:9ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٓٔ)



ٗ8ٖ 
 

 ومنها: أن األصل فٌما فً األرض الحل والطٌب حتى ٌتبٌن أنه حرام. - ٕ
ومنها: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرٌعة؛ لموله تعالى: }ٌا أٌها الناس{؛ وهم داخلون فً هذا  - ٖ

خطابهم بها أنهم ملزمون بها فً  الخطاب؛ ومخاطبتهم بفروع الشرٌعة هو المول الصحٌح؛ ولكن لٌس معنى
حال الكفر؛ ألننا ندعوهم أوالً إلى اإلسبلم، ثم نلزمهم بؤحكامه؛ ولٌس معنى كونهم مخاطبٌن بها أنهم ٌإمرون 
بمضابها؛ والدلٌل على األول لوله تعالى: }وما منعهم أن تمبل منهم نفماتهم إال أنهم كفروا باهلل وبرسوله{ 

زمهم بؤمر ال ٌنفعهم؛ هذا عبث، وظلم؛ وأما الدلٌل على الثانً فموله تعالى: }لل للذٌن [ ؛ فكٌؾ نلٗ٘]التوبة: 
[ ؛ ولهذا لم ٌؤمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص أحداً ممن أسلم بمضاء ما فاته 8ٖكفروا إن ٌنتهوا ٌؽفر لهم ما لد سلؾ{ ]األنفال: 

زٌادة عموبتهم فً  –كما لال أهل العلم  –بها من الواجبات حال كفره؛ والفابدة من لولنا: إنهم مخاطبون 
اآلخرة؛ وهذا ٌدل علٌه لوله تعالى: )إال أصحاب الٌمٌن* فً جنات ٌتساءلون* عن المجرمٌن* ما سلككم فً 
سمر، لالوا لم نن من المصلٌن* ولم نن نطعم المسكٌن، وكنا نخوض مع الخابضٌن* وكنا نكذب بٌوم الدٌن * 

 [ .7ٗ - 9ٖمدثر: حتى أتانا الٌمٌن{ ]ال
ومن فوابد اآلٌة: تحرٌم اتباع خطوات الشٌطان؛ لموله تعالى: }وال تتبعوا خطوات الشٌطان إنه لكم عدو  - ٗ

ال ٌؤكل أحدكم بشماله، وال ٌشرب »مبٌن{؛ ومن ذلن األكل بالشمال، والشرب بالشمال؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
؛ ومن اتباع خطوات الشٌطان المٌاس الفاسد؛ ألن أول (ٔ)«، وٌشرب بشمالهبشماله؛ فإن الشٌطان ٌؤكل بشماله

من لاس لٌاساً فاسداً هو إبلٌس؛ ألن هللا لما أمره بالسجود آلدم عارض هذا األمر بمٌاس فاسد: لال: }أنا خٌر 
فً ممابلة [ ؛ ٌعنً: فكان األولى هو الذي ٌسجد؛ فهذا لٌاس 8ٖمنه خلمتنً من نار وخلمته من طٌن{ ]ص~: 

النص؛ فاسد االعتبار؛ ومن اتباع خطوات الشٌطان أٌضاً الحسد؛ ألن الشٌطان إنما لال ذلن حسداً آلدم؛ وهو 
أٌضاً دأب الٌهود، كما لال تعالى: }ود كثٌر من أهل الكتاب لو ٌردونكم من بعد إٌمانكم كفاراً حسداً من عند 

 سوء، فإنه من خطوات الشٌطان. [ ؛ وكل ُخلك ذمٌم، أو عمل9ٓٔأنفسهم{ ]البمرة: 
ومن فوابد اآلٌة: تؤكٌد عداوة الشٌطان لبنً آدم؛ لموله تعالى: }إنه لكم عدو مبٌن{؛ فإن الجملة مإكدة بـ  - ٘
 « .إن»

ومنها: ظهور ببلؼة المرآن؛ وذلن لمرن الُحكم بعلته؛ فإن لرن الحكم بعلته له فوابد؛ منها معرفة  - ٙ
؛ -ٌعنً المٌاس  -مؤنٌنة المخاطب؛ ومنها تموٌة الحكم؛ ومنها عموم الحكم بعموم العلة الحكمة؛ ومنها زٌادة ط

مثاله لوله تعالى: }لل ال أجد فٌما أوحً إلً محرماً على طاعم ٌطعمه إال أن ٌكون مٌتة أو دماً مسفوحاً أو 
 ساً فهو محرم.[ ؛ فإن ممتضى هذا التعلٌل أن كل ما كان نج٘ٗٔلحم خنزٌر فإنه رجس{ ]األنعام: 

ومنها: التحذٌر الشدٌد من اتباع خطوات الشٌطان؛ لموله تعالى: }إنه لكم عدو مبٌن{؛ وما أظن أحداً  - 7
 عالبلً ٌإمن بعداوة أحد وٌتبعه أبداً.

 المرآن
ِ َما ََّل تَْعلَُموَن   [1ٙٔ({ ]البمرة : 1ٙٔ)}إِنهَما ٌَأُْمُرُكْم بِالسُّوِء َواْلفَْحَشاِء َوأَْن تَمُولُوا َعلَى َّللاه

 التفسٌر:
إنما ٌؤمركم الشٌطان بكل ذنب لبٌح ٌسوُءكم، وبكل معصٌة بالؽة المبح، وبؤن تفتروا على هللا الكذب من 

 تحرٌم الحبلل وؼٌره بدون علم.
وما لبح من إِنََّما ٌَؤُْمُرُكْم بِالسُّوِء َواْلفَْحَشاِء{، أي: إنما ٌؤمركم الشٌطان "باإلثم والمعاصً لوله تعالى} 

 .(ٔ)"المول والفعل
لال ابن كثٌر: أي:"إنما ٌؤمركم عدّوكم الشٌطان باألفعال السٌبة، وأؼلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه ،  

 .(ٕ)، فٌدخل فً هذا كل كافر وكل مبتدع أًٌضا" وأؼلظ من ذلن وهو المول على هللا ببل علم
                                                           

 .ٕٕٓٓ[ ٘ٓٔ] ٕ٘ٙ٘: آداب الطعام والشراب وأحكامهما، حدٌث رلم ٖٔ، كتاب األشربة، باب 9ٖٓٔأخرجه مسلم ص (ٔ)
 .8ٓٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .79ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
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لال الصابونً:" أي ال ٌؤمركم الشٌطان بما فٌه خٌر إِنما ٌؤمركم بالمعاصً والمنكرات وما تناهً فً  
 .(ٔ)المبح من الرذابل"

لال المراؼً:" أي إنما ٌوسوس الشٌطان وٌتسلط علٌكم كؤنه آمر مطاع بؤن تفعلوا ما ٌسوءكم فً  
 .(ٕ)وآخرتكم وأن تجترحوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن"دنٌاكم 

لال البٌضاوي:" بٌان لعداوته، ووجوب التحرز عن متابعته. واستعٌر األمر لتزٌٌنه وبعثه لهم على  
 .(ٖ)الشر تسفٌهاً لرأٌهم وتحمٌراً لشؤنهم"

ا بوسوسته وإؼوابه. لال أبو حٌان:" وأمر الشٌطان ، إما بموله فً زمن الكهنة وحٌث ٌتصور ، وإم 
 .(ٗ)فإذا أطٌع ، نفذ أمره بالسوء ، أي بما ٌسوء فً العمبى"

{ أي المعاصً الكبٌرة، اْلفَْحَشاءِ {: "كل ما ٌسوء من المعاصً الصؽٌرة؛ أي السٌبات؛ و}السُّوءِ و} 
نبت الكبابر؛ لكنه كالزنا؛ فهو ٌؤمر بهذا، وبهذا؛ مع أن المعاصً الصؽار تمع مكفّرة باألعمال الصالحة إذا اجت

ٌؤمر بها؛ ألنه إذا فعلها اإلنسان مرة بعد أخرى فإنه ٌفسك، وٌمسو للبه؛ ثم ال ندري أتموى هذه األعمال 
 .(٘)الصالحة على تكفٌر السٌبات، أم ٌكون فٌها خلل، ونمص ٌمنع من تكفٌرها السٌبات"

ن أعمال الجوارح أو أفعال )السوء( :ٌطلك على جمٌع المعاصً سواء كانت م ولال أبو السعود:" 
 .(ٙ)الملوب الشتران كلها فً أنها تسوء صاحبها والفحشاء ألبح أنواعها وأعظمها مساءة"

ولال الماسمً:" و}بِالسُّوِء{ ٌشكل جمٌع المعاصً، سواء كانت من أعمال الجوارح أو أفعال الملوب.  
 .(7)}واْلفَْحشاِء{، ما تجاوز الحّد فً المبح من العظابم"

ولال الراؼب:" السوء والفحشاء كل لبٌح من نحو الزنا ، والسرلة ، والسكر ، والمتل ، والخٌانة ،  
والكذب والحسد والجهل ]وكل ما ٌمال له سوء[ ٌمال له فحُش ، لكن بنظرٌن مختلفٌن ، فإنه سمً سوءاً 

ى إتٌان الشر والسوء والفحش الؼتمام العالل به ، والفحشاء بؤن ٌستفحشه ، ونبه تعالى بؤن الشٌطان داع إل
 .(8)والتمول على هللا عز وجل"

 [، لوالن:9ٙٔوفً تفسٌر}بالسوء{]البمرة: 
 .(9)أحدهما: المعصٌة. لاله السدي

 .(ٓٔ)الثانً: أن السوء من الذنوب ما ال حد فٌه. لاله ابن عباس
 :(ٔٔ)[، هاهنا ألوال ألاوٌل9ٙٔوفً تفسٌر }الفحشاء{]البمرة: 

 .(ٕٔ). لاله السدي أحدها : الزنى
 .(ٖٔ)والثانً : المعاصً . لاله الثعلبً

 .(ٗٔ)والثالث : كل ما فٌه الحد ، سمً بذلن لفحش فعله ولبح مسموعه . لاله ابن عباس

                                                           
 .ٔٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .8ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .8ٓٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٗ)
 7ٖٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 . 88ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٙ)
 .7ٙٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل: 7)
 .ٖٙٙ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 8)
 .8ٕٔ/ٔ(:صٓٔ٘ٔ، وابن أبً حاتم)ٖٖٓ/ٖ(:ص ٕ٘ٗٗ( أخرجه الطبري )9)
 .8ٓٗ/ٔ، والبحر المحٌط: 9ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .8ٔٔ-8ٓٔ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: ٖٕٔ/ٔ، والكشاؾ: ٕٕٓ/ٔ، والنكت والعٌون:9ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .8ٕٔ/ٔ(:صٓٔ٘ٔ، وابن أبً حاتم)ٖٖٓ/ٖ(:ص ٕ٘ٗٗ( أخرجه الطبري )ٕٔ)
 .9ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)
 .9ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٗٔ)
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 .(ٔ) الرابع: البخل. لاله عطاء
 .(ٕ)الخامس. منع الزكاة. لاله مماتل

 .(ٖ)السادس: ما تفاحش ذكره
 .(ٗ)ما لبح لوالً أو فعبلً السابع: 

 .(٘)الثامن: ما ال ٌعرؾ فً شرٌعتة وال سنة. لاله طاوس
 [، لوالن:9ٙٔوفً أصل }السوء{]البمرة: 

 .(ٙ)أحدهما: ٌمال: ساء الشًء ٌسوء فهو سٌا، إذا لبح، والسوء: االسم الجامع لآلفات والداء. لاله اللٌث
كل ما ٌسوء صاحبه فً  الثانً: ٌمال: ساءه ٌسوءه سوءا ومساءة، والسوء االسم، بمنزلة الضر وهو

 .(7)العالبة
لال الطبري:" وسمً )السوء( سوءا، ألنه ٌسوء صاحبه بسوء عوالبه، وهو مصدر:ساءه ٌسوءه  

سوءا ومساءة، إذا أحزنه، وسإته فسًء، إذا أحزنته فحزن ، لال ّللّا تعالى : }ِسٌبَْت ُوُجوهُ الَِّذٌَن َكفَُروا{ 
 :  (8)[، ولال الشاعر7ٕ]الملن : 

 إن ٌن هذا الدهر لد ساءنً         فطالما لد سرنً الدهر
 (9)لذان شكر ولذان صبر    األمر عندي فٌهما واحد        

 :  (ٓٔ)و)الفحشاء( أصله: لبح المنظر ، كما لال امرإ المٌس 
ٌَْس بفاحٍش  تْهُ َوال بُمعَطَّلِ         وِجٌٍد كِجٌِد الّربِْم ل ًَ نَصَّ   إِذا ه

اللفظة فٌما ٌمبح من المعانً. والشرع هو الذي ٌحسن وٌمبح ، فكل ما نهت عنه الشرٌعة ثم استعملت  
 .(ٔٔ)فهو من الفحشاء

لال الواحدي: "و)الفحشاء(: اسم الفاحشة، وكل شًء تجاوز لدره فهو فاحش، وكل أمر ال ٌكون  
 .(ٕٔ)ل[ لوال فاحشا"موافما للحك فهو فاحشة وفحشاء. وٌمال: فحش الرجل ٌفحش صار فاحشا، وأفحش ]لا

ٌِْهْم ُسْلطاٌن{؟  ٌَْس لََن َعلَ  لال صاحب الكشاؾ: " فإن للت : كٌؾ كان الشٌطان آمرا مع لوله : }لَ
للت: شبه تزٌٌنه وبعثه على الشر بؤمر اآلمر ، كما تمول : أمرتنى نفسً بكذا، وتحته رمز إلى أنكم  

لذلن لال : }َوآَلُمَرنَُّهْم فَلٌَُبَتُِّكنَّ آذاَن اأْلَْنعاِم َوآَلُمَرنَُّهْم منه بمنزلة المؤمورٌن لطاعتكم له ولبولكم وساوسه و
اَرةٌ بِالسُّوِء{ لما كان اإلنسان ٌطٌعها فٌعطٌها ِ{ ولال ّللاَّ تعالى : }إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ ما  فَلٌَُؽٌَُِّرنَّ َخْلَك ّللاَّ

ِ ما ال تَْعلَُموَن{]المرة:لوله تعالى: }َوأَْن تَمُولُوا   [،أي: "إن الشٌطان ٌؤمركم أن تنسبوا إلى 9َٙٔعلَى ّللاَّ
 .(ٗٔ)هللا المول من ؼٌر علم"

                                                           
 .8ٓٗ/ٔحر المحٌط: ، والب9ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .9ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .8ٓٗ/ٔ(انظر: البحر المحٌط: ٖ)
 .8ٓٗ/ٔ(انظر: البحر المحٌط: ٗ)
 .8ٓٗ/ٔ، والبحر المحٌط: 9ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:٘)
 .87ٗ/ٖ)سوأ(، وانظر: التفسٌر البسٌط:  8ٖٕٔ/ ٗ(نمله عنه فً "اللسان " ٙ)
 )سوأ(. 9ٖٕٔ - 8ٖٕٔ/ٗ/ ٔ، واللسان: 7ٕٔ/ ٔ، وزاد المسٌر: 7ٖٕ/ ٕ، والمحرر الوجٌز: ٕٗ٘ - ٖٕ٘( انظر: المفردات:7)
 .ٕٓٔ/ٕ( البٌت من شواهد تفسٌر المرطبً، ولم أتعرؾ على لابله، انظر تفسٌر المرطبً: 8)
 .ٕٓٔ-9ٕٓ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 9)
 ه المشهورة. ، تحك: أبو الفضل ابراهٌم. والبٌت من معلمتٙٔ( دٌوانه: ٓٔ)
 .ٕٓٔ-9ٕٓ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
، والبحر 7ٖٕ/ ٕ، والمحرر الوجٌز7ٖٙ - 7ٖ٘، والمفردات: ٖٖٓ/ ٖ، وانظر: ي الفحش: "تفسٌر الطبري" 88ٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕٔ)

 .8ٓٗ/ ٔالمحٌط: 
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٖٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.8ٖٕ-7ٖٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)



ٗ8ٙ 
 

 .(ٔ)من تحرٌم الحرث واألنعام" لال الثعلبً:أي" 
مون من البحابر والسوابب والَوصابل والحوامً ، وٌزعمون أن لال الطبري: وهو "   ما كانوا ٌحّرِ

م ذل  .(ٕ)"نهللا حرَّ
" وهو لولكم : هذا حبلل وهذا حرام ، بؽٌر علم. وٌدخل فٌه كل ما ٌضاؾ ولال صاحب الكشاؾ:   

 ،(ٖ)إلى ّللاَّ تعالى مما ال ٌجوز علٌه"
لال الصابونً:" أي وأن تفتروا على هللا بتحرٌم ما أحل لكم وتحلٌل ما حّرم علٌكم فتحلوا وتحّرموا  

 .(ٗ)من تلماء أنفسكم"
 .(٘)الماسمً:" أي: بؤن تفتروا علٌه تعالى بؤنه حّرم هذا وذان بؽٌر علم"لال  
لال البٌضاوي:" كاتخاذ األنداد وتحلٌل المحرمات وتحرٌم الطٌبات، وفٌه دلٌل على المنع من اتباع  

 الظن رأساً. وأما اتباع المجتهد لما أدى إلٌه ظن مستند إلى مدِرن شرعً فوجوبه لطعً، والظن فً طرٌمه
 .(ٙ)كما بٌناه فً الكتب األصولٌة"

لال المراؼً:" أي وٌؤمركم أن تمولوا على ّللّا فً دٌنه ما ال تعلمون علم الٌمٌن أنه شرعه لكم من  
عمابد وشعابر دٌنٌة ، أو تحلٌل ما األصل فٌه التحرٌم ، أو تحرٌم ما األصل فٌه اإلباحة ، ففى كل ذلن اعتداء 

، وهذا ألبح ما ٌؤمر به الشٌطان ، فإنه األصل فً إفساد العمابد ، وتحرٌؾ على حك الربوبٌة بالتشرٌع 
 .(7)الشرابع"

لال أبو السعود:"أي وبؤن تفتروا على هللا بؤنه حرم هذا وذان ومعنى ماال تعلمون ماال تعلمون إن هللا  
 .(8)تعالى أمر به"

المابل من دٌن هللا ، فٌدخل فً ذلن الرأي ولٌل : "وظاهر هذا تحرٌم المول فً دٌن هللا بما ال ٌعلمه  
 .(9)واأللٌسة والشبهٌة واالستحسان. لالوا : وفً هذه اآلٌة إشارة إلى ذّم من للد الجاهل واتبع حكمه"

لال السعدي:" فالمول على هللا ببل علم، من أكبر المحرمات، وأشملها، وأكبر طرق الشٌطان التً  
تً ٌدعو إلٌها هو وجنوده، وٌبذلون مكرهم وخداعهم، على إؼواء الخلك ٌدعو إلٌها، فهذه طرق الشٌطان ال

 .(ٓٔ)بما ٌمدرون علٌه"
 : (ٔٔ)[، وجهان9ٙٔوفً لوله تعالى:}َوأَن تَمُولُوا َعلَى هللاِ َما الَ تَْعلَُموَن{]البمرة: 

 أنفسكم ما لم ٌحرمه هللا علٌكم .أحدهما : أن تحرموا على 
 شرٌكاً .والثانً : أن تجعلوا له 

                                                           
 .9ٖ/ٕتفسٌر الثعلبً:( ٔ)
ُ ِمْن بَِحٌَرةٍ َوال َسابِبٍَة َوال َوِصٌلٍَة َوال َحاٍم َولَِكنَّ الَِّذٌَن َكفَ ٖٖٓ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ) ُروا ٌَْفتَُروَن . فمال تعالى ذكره لهم : ) َما َجعََل ّللاَّ

ِ اْلَكِذَب َوأَْكثَُرُهْم ال ٌَْعِملُوَن ( ]سورة الم ( أّن لٌلهم : " إّن هللا حرم هذا! " من ٔ[ فؤخبرهم تعالى ذكره فً هذه اآلٌة ، )ٖٓٔابدة : َعلَى ّللاَّ
، طاعةً الكذب الذي ٌؤمرهم به الشٌطان ، وأنه لد أحلَّه لهم وطٌَّبه ، ولم ٌحرم أكله علٌهم ، ولكنهم ٌمولون على هللا ما ال ٌعلمون حمٌمته 

، والتفاء منهم آثاَر أسبلفهم الضُّبلل وآبابهم الجهال ، الذٌن كانوا باهلل وبما أنزل على رسوله ُجهاال منهم للشٌطان ، واتباًعا منهم خطواته 
وإسرافًا منهم ، كما أنزل هللا فً كتابه على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص فمال تعالى ذكره : " وإذا لٌَل لُهم اتبعوا ما أنزل هللاُ  -وعن الحك ومنهاجه ُضبلال 

 (.ٖٗٓ/ٖبَْل نَتبع ما ألفٌنا علٌه آباءنا " .)تفسٌر الطبري:  لَالوا
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٖ)
 .ٔٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .7ٙٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .8ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 .ٗٗ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 7)
 .88ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 8)
 . 8ٓٗ/ٔ( البحر المحٌط: 9)
 .8ٓ/ٔالسعدي:( تفسٌر ٓٔ)
 
 .ٕٕٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
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 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: أن للشٌطان إرادة، وأمراً؛ لموله تعالى: }إنما ٌؤمركم{. - ٔ
ومنها: أن الشٌطان ال ٌؤمر بالخٌر؛ لموله تعالى: }إنما ٌؤمركم بالسوء والفحشاء{؛ وهذا حصر بـ}إنما{؛  - ٕ

 وهو ٌوازن: ما ٌؤمركم إال بالسوء والفحشاء.
إذا ولع فً للبه هّم بالسٌبة أو الفاحشة فلٌعلم أنها من أوامر الشٌطان، فلٌستعذ باهلل  ومنها: أن اإلنسان - ٖ

 [ .ٕٓٓإنه هو السمٌع العلٌم{ ]األعراؾ:  منه؛ لموله تعالى: }وإما ٌنزؼنن من الشٌطان نزغ فاستعذ باهلل
مولوا على هللا ما ال تعلمون{؛ ومنها: أن المول على هللا ببل علم من أوامر الشٌطان؛ لموله تعالى: }وأن ت - ٗ

 والمول على هللا سبحانه وتعالى ٌنمسم إلى ثبلثة ألسام:
 المسم األول: أن ٌمول على هللا ما ٌعلم أن هللا لاله؛ هذا جابز؛ وٌصل إلى حد الوجوب إذا دعت الحاجة إلٌه.

 ذا أشد األلسام لما فٌه من محادة هللا.المسم الثانً: أن ٌمول على هللا ما ٌعلم أن هللا لال خبلفه؛ فهذا حرام؛ وه
 المسم الثالث: أن ٌمول على هللا ما ال ٌعلم أن هللا لاله؛ وهذا حرام أٌضاً.

فصار المول على هللا حراماً فً حالٌن؛ إحداهما: أن ٌمول على هللا ما ال ٌعلم أن هللا لاله، أم لم ٌمله؛ والثانٌة: 
 لال خبلفه.أن ٌمول على هللا ما ٌعلم أن هللا 

ولوله تعالى: }وأن تمولوا على هللا ما ال تعلمون{ ٌشمل المول على هللا فً ذاته ، كالمابلٌن أنه سبحانه وتعالى 
لٌس بداخل العالم، وال خارجه، وال متصل، وال منفصل، وال فوق العالم، وال تحت؛ هإالء لالوا على هللا ببل 

 علم؛ بل بما ٌُعلم أن األمر بخبلفه.
ل المول على هللا فً أسمابه ، مثل أن ٌمول: إن أسماء هللا سبحانه وتعالى أعبلم مجردة ال تحمل وٌشم

ال بعلم هو  -فهو سمٌع ببل سمع؛ وبصٌر ببل بصر؛ وعلٌم ببل علم؛ فهو علٌم بذاته  :معانً، وال صفات
 وصفه 

ت دون بعض، فٌمولون فٌما نفوه: وٌشمل أٌضاً من لال فً صفات هللا ما ال ٌعلم، مثل أن ٌثبتوا بعض الصفا
 أراد به كذا، ولم ٌرد به كذا؛ فمالوا على هللا ببل علم من وجهٌن:

 الوجه األول: أنهم نفوا ما أراد هللا ببل علم.
[ بمعنى استولى ٗ٘والثانً: أثبتوا ما لم ٌعلموا أن هللا أراده؛ فمالوا مثبلً: }استوى على العرش{ ]األعراؾ: 

هللا ببل علم من وجهٌن؛ الوجه األول: نفٌهم حمٌمة االستواء ببل علم؛ والثانً: إثباتهم أنها  علٌه؛ لالوا على
 بمعنى االستٌبلء ببل علم.

ً لم ٌجعلها هللا أسباباً، كمثل المنجمٌن،  كذلن ٌشمل المول على هللا ببل علم فً أفعاله ، مثل أن ٌثبتوا أسبابا
اصٌن، وشبههم؛ هإالء لالوا على هللا ببل علم فً أفعاله، ومخلولاته؛ فٌمولون: سبب وجود هذا وهذا  والخرَّ

 كذا؛ وهو ال ٌُعلم أنه سبب له كوناً، وال شرعاً.
وهو ال ٌعلم أن هللا حرمه؛ أو « هذا حرام»وٌشمل أٌضاً المول على هللا ببل علم فً أحكامه ؛ مثل أن ٌمول: 

داً؛ ومنهم العامة، ومنهم أدعٌاء العلم الذي ٌظنون أنهم وهو ال ٌعلم أن هللا أوجبه؛ وهم كثٌرون ج« واجب»
ًّ لرٌباً، وهً ؼرٌبة: أن رجبلً ذهب إلى إمام مسجد  علماء ولٌس عندهم علم؛ ومن األشٌاء التً مرت عل

طلك امرأتن طلمتٌن؛ أنا ال أكتب طلمة واحدة؛ ألن هللا ٌمول: }الطبلق مرتان{ »لٌكتب له الطبلق؛ فمال له: 
؛ وهذا جهل مركب مناٍؾ لمعنى اآلٌة؛ «اكتب أنً طلمت امرأتً مرتٌن»؛ فمال له الرجل: [ «9ٕٕ ]البمرة:

ألن معناها أن الطبلق الذي ٌملن فٌه الرجعة هو الطلمة األولى، والطلمة الثانٌة؛ فإن طلمها الثالثة لم تحل له 
 حتى تنكح زوجاً ؼٌره.

أو صفاته، أو أفعاله، أو أحكامه، كل ذلن من أوامر الشٌطان؛  فالمول على هللا ببل علم فً ذاته، أو أسمابه،
ٌحمل على ذلن إال محبة الشرؾ، والسٌادة، والجاه؛ وإال لو كان عند اإلنسان تموى اللتزم  والؽالب أنه ال

 األدب مع هللا عز وجل، ولم ٌتمدم بٌن ٌدي هللا ورسوله، وصار ال ٌمول على هللا إال ما ٌعلم.
 ل: ألستم تبٌحون الفتوى بالظن عند تعذر الٌمٌن؟فإذا لال لاب
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ٌبنى  -من اجتهاد، أو تملٌد لمن هو أهل لذلن  -فالجواب: بلى؛ بشرط أن ٌكون لهذا الظن أساس شرعً 
علٌه؛ فإذا أفتٌنا بالظن لتعذر الٌمٌن فمد أفتٌنا بما أذن هللا لنا فٌه؛ لموله تعالى: }فاتموا هللا ما استطعتم{ ]التؽابن: 

ً إال وسعها{ ]البمرة: ٙٔ [ ؛ ومعلوم أن المول بؽلبة الظن خٌر من 8ٕٙ[ ، ولوله تعالى: }ال ٌكلؾ هللا نفسا
التولؾ؛ وكثٌر من مسابل الفمه التً تكلم فٌها الفمهاء، واختلفوا فٌها من هذا الباب؛ ألنها لو كانت ٌمٌنٌة لم 

ص إلٌمانه، وكثرة علمه، ولوة فهمه؛ ومظنوناً عند ٌحصل فٌها اختبلؾ؛ ثم إن الشًء لد ٌكون ٌمٌناً عند شخ
 آخر لنمصه فً ذلن.

ومنها: تحرٌم الفتوى ببل علم؛ فإن المفتً ٌمول على هللا، وٌعبر عن شرع هللا؛ ولد جاء ذلن صرٌحاً فً  - ٘
باهلل ما  لوله تعالى: }لل إنما حرم ربً الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبؽً بؽٌر الحك وأن تشركوا

 [ .ٖٖال تعلمون{ ]األعراؾ:  لم ٌنزل به سلطاناً وأن تمولوا على هللا ما
 ومنها: ضبلل أهل التؤوٌل فً أسماء هللا، وصفاته؛ ألنهم لالوا على هللا ببل علم. - ٙ
د لال ومنها: وجوب تعظٌم هللا عز وجل؛ ألنه تعالى حرم المول علٌه ببل علم تعظٌماً له، وتؤدباً معه؛ ول - 7

[ ٔهللا عز وجل: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تمدموا بٌن ٌدي هللا ورسوله واتموا هللا إن هللا سمٌع علٌم{ ]الحجرات: 
. 

 المرآن
ٌِْه آبَاَءنَا أََولَْو َكانَ  ٌْنَا َعلَ هبُِع َما أَْلفَ ُ لَالُوا بَْل نَت ٌْئًا َوََّل  آبَاؤُ }َوإَِذا لٌَِل لَُهُم اتهبِعُوا َما أَْنَزَل َّللاه ُهْم ََّل ٌَْعِملُوَن َش

 [9ٓٔ({ ]البمرة : 9ٌَْٓٔهتَُدوَن )
 التفسٌر:

وا على تملٌد أسبلفهم  وإذا لال المإمنون ناصحٌن أهل الضبلل: اتبعوا ما أنزل هللا من المرآن والهدى، أصرُّ
ولو كانوا ال ٌعملون عن هللا المشركٌن لابلٌن: ال نتبع دٌنكم، بل نتبع ما وجدنا علٌه آباءنا. أٌتبعون آباءهم 

 شٌبًا، وال ٌدركون رشًدا؟
عن ابن عباس، لال: دعا ، وابن أبً حاتم (ٕ)، والطبري(ٔ)فً سبب نزول اآلٌة: أخرج ابن إسحاق 

 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الٌهود إلى اإلسبلم، فرؼبهم فٌه، وحذرهم عذاب هللا ونممته، فمال له رافع بن خارجة ومالن بن
عوؾ بل نتبع ٌا دمحم ما وجدنا علٌه آباءنا فهم كانوا أعلم وخٌرا منا، فؤنزل هللا تبارن وتعالى فً ذلن من 
لولهما: وإذا لٌل لهم اتبعوا ما أنزل هللا لالوا بل نتبع ما ألفٌنا علٌه آباءنا أولو كان آباإهم ال ٌعملون شٌبا وال 

 .(ٖ)ٌهتدون"
ُ{]البمرة:لوله تعالى}َوإَِذا لٌَِل لَهُ   [، أي: إذا لٌل لهإالء الكفرة من المشركٌن: 7ُٓٔم اتَّبِعُوا َما أَْنَزَل ّللاَّ

 .(ٗ)اتبعوا ما أنزل هللا على رسوله واتركوا ما أنتم فٌه من الضبلل والجهل
موا حرامه ، واجعلوه لكم إماًما تؤتمون به ، ولابًدا تَتبعو  ن لال الطبري:أي: "فؤِحلُّوا حبلله ، وحّرِ

 .(٘)أحكامه"
  .(ٙ)لال المرطبً: " أي بالمبول والعمل" 
 :(7)ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً الضمٌر فً لوله تعالى}لَُهُم{ على ثبلثة ألوال 

                                                           
 ".ٕ٘٘/ ٕ( انظر: السٌرة" البن هشام "ٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٖ(:صٕٙٗٗ( انظر: تفسٌرالطبري)ٕ)
 .7ٔٗ/ٔ، وانظر: العجاب: 8ٕٔ/ٔ(:صٔٔ٘ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .8ٓٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٖٙٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٕٔٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .88ٔ/٘، ومفاتٌح الؽٌب: 8ٖٕ/ٔ( انظر:المحرر الوجٌز: 7)
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ِ أَْنداداً{ ]البمرة:  َِّخذُ ِمْن ُدوِن ّللاَّ [ وهم مشركو ٘ٙٔأحدها: أنه عابد على } َمْن { فً لوله: } َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَت
 عرب، ولد سبك ذكرهم.ال

{، مما فً األرض َحبلال طٌبًاوثانٌها: أن الضمٌر عابد على }الناس{ من لوله تعالى: }ٌا أٌََُّها النَّاُس ُكلُوا 
وعدل بالخطاب عنهم للنداء على ضبللهم، كؤنه التفت إلى العمبلء ولال لهم: انظروا إلى هإالء الحممى ماذا 

 .(ٖ)، والبٌضاوي(ٕ).وهذا اختٌار الطبري(ٔ)ٌجٌبون
إلى اإلسبلم، فمالوا: نتبع ما وجدنا  هللاوثالثها: لال ابن عباس: "نزلت فً الٌهود، وذلن حٌن دعاهم رسول 

، فعلى هذا اآلٌة مستؤنفة، والكناٌة فً }لهم{ تعود إلى ؼٌر (ٗ)علٌه آباءنا، فهم كانوا خٌر منا، وأعلم منا"
 المعلوم، كما ٌعود على المذكور.مذكور، إال أن الضمٌر لد ٌعود على 

ٌِْه آبَاَءنَالوله تعالى: } ٌْنَا َعلَ َّبُِع َما أَْلفَ بل نتبع ما وجدنا علٌه  [، أي: لالوا:"7ٓٔ{]البمرة:لَالُوا بَْل نَت
    .(٘)آباءنا"

  .(ٙ)ما وجدناهم علٌه" لال البٌضاوي:أي:"
 .(7)أي من: "عبادة األصنام واألنداد" لال ابن كثٌر:

 .(8)لال ابن عثٌمٌن: ٌعنً، بل نتّبع ما وجدنا آباءنا علٌه من العمٌدة والعمل، حماً كان أو باطبلً"
ٌِْه آبَاَءنَاوفً لوله تعالى: } ٌْنَا َعلَ َّبُِع َما أَْلفَ  :(9)[، وجهان7ٓٔ{]البمرة:لَالُوا بَْل نَت

 بل نتبع ما ألفٌنا علٌه آباءنا من عبادة األصنام. أحدهما: أن المعنى:
وعلى هذا الوجه، ٌكون الخطاب لكفار لرٌش من بنً عبدالدار، فتكون )الهاء والمٌم( فً  

ِ أَْنَداًدا {]البمرة: َِّخذُ ِمْن ُدوِن ّللاَّ  [.٘ٙٔلوله}لهم{،عابدة على من فً لوله:} َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَت
 : بل نتبع ما ألفٌنا وجدنا علٌه آباإنا من التحرٌم والتحلٌل والدٌن والمنهاج. الثانً: أن المعنى

وعلى هذا المول تكون )الهاء والمٌم( فً لوله}لهم{، راجعة إلى }الناس{ فً لوله تعالى: }ٌا أٌها الناس كلوا 
 [.8ٙٔمما فً األرض حبلال طٌبا{]البمرة:

 [، على وجهٌن:7ٓٔرة:واختلؾ فً معنى لوله تعالى:}ألفٌنا{]البم 
 .(ٖٔ)، وهو لول الجمهور(ٕٔ)، والربٌع(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)أحدهما: أنه بمعنى وجدنا. لاله أبو العالٌة

{، وٌدل علٌه أٌضا لوله ٕٔودلٌله: لوله تعالى فً آٌة أخرى }بل نتبع ما وجدنا علٌه ءاباءنا{ }لممان:  
، (ٗٔ)["9ٙ}إنهم ألفوا ءاباءهم ضالٌن{ ]الصافات: [ ولوله: ٕ٘تعالى: }وألفٌا سٌدها لدى الباب{ ]ٌوسؾ: 

 : (ٔ)ومنه لول الشاعر 
                                                           

 .9ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔ)
 .ٖٗٓ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .9ٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 
 .7/٘، ومفاتٌح الؽٌب: 8ٓٗ/ٔ. وتفسٌر ابن كثٌر: ٖ٘ٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٔٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .9ٔٔ/ٔالبٌضاوي: ( تفسٌر ٙ)
 .8ٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 7)
 .ٕٕٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:8)
 .ٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:9)
 .8ٕٔ/ٔ(:صٕٔ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .8ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٔٔ)
 .8ٕٔ/ٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٕٔ)
، 8ٙ، وابن لتٌبة فً تفسٌر ؼرٌب المرآن: 8ٙ، والٌزٌدي فً ؼرٌب المرآن وتفسٌره: ٖٙ/ٔ( هذا تفسٌر أبً عبٌدة فً المجاز: ٖٔ)

، والمرطبً فً الجامع ٘ٗ/ٕ، وابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: 8ٔٔ/ٔ، والبؽوي فً معالم التنزٌل ٖٙٓ/ٖوالطبري فً جامع البٌان: 
 . ٕٔٔ/ٕألحكام المرآن: 

 .7/٘مفاتٌح الؽٌب: ( ٗٔ)
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ٌْتُهُ ؼٌَر ُمْستَْعتِبٍ   وال ذاكر هللاَ إال للٌبًل            فَؤَْلفَ
 .(ٕ)الثانً: أن معناه: صادفنا. لاله الزجاج

هللا تعالى فً لوله: و}آباءنا{: "ٌشمل األدنى منهم، واألبعد؛ وجوابهم هذا باطل خطؤ؛ ولهذا أبطله   
ٌْبًا{"  .(ٖ)}أََولَْو َكاَن آبَاُإُهْم ال ٌَْعِملُوَن َش

ولرأ الكسابً : }بل نتبع{ بإدؼام )البلم( فً )النون(، وكذلن ٌدؼم الم )هل( و)بل( فً )التاء والثاء  
 .(ٗ)والزاي والسٌن والصاد والطاء والظاء( ووافك حمزة فً )التاء والثاء والسٌن(

ٌْبًا َوال ٌَْهتَُدوَن{]البمرة:لوله   [، أي: "أٌتبعون آباءهم وإن 7ٓٔتعالى:}أََولَْو َكاَن آبَاُإُهْم ال ٌَْعِملُوَن َش
 .(ٙ)، وال ٌهتدون "للصواب"(٘)كانوا جهاال ال ٌعملون شٌبا"

 .(7)من التوحٌد ومعرفه الرحمن وال ٌهتدون للحجة البالؽة"لال الثعلبً:أي:" 
 .(8)لال ابن كثٌر: أي : "لٌس لهم فهم وال هداٌة!!"  
 .(9)لال البؽوي:" لفظه عام ومعناه الخصوص" 
أي أٌتبّعون آباءهم ولو كانوا سفهاء أؼبٌاء لٌس لهم عمل ٌردعهم عن الشر وال  لال الصابونً:" 

 .(ٓٔ)بصٌرة تنٌر لهم الطرٌك؟"
َّبعوا فٌها لال ابن عثٌمٌن:أي:" أٌتبعون آباءهم ولو كان آبا  إهم فً هذه الحال التً ال ٌستحمون أن ٌُت

وال ٌعملون عمل العالم المهتدي؛ وبهذا انتفى عنهم الرشد فً العمل؛ والعلم فً طرٌك ال ال ٌعملون شٌبا، 
 .(ٔٔ)"ٌستحمون أن ٌتبعوا

                                                                                                                                                                                             
" والزمخشري ٖٔٔ/ ٔ" وابن جنً فً الخصابص "8٘/ ٔ،  وهو من شواهد سٌبوٌه "ٖٕٔألبً األسود الدإلً، انظر: دٌوانه: البٌت (ٔ)

" ٗ٘٘/ ٗ" ورضً الدٌن فً باب التنوٌن من شرح الكافٌة، وشرحه البؽدادي فً الخزانة "ٖٕ٘ٔفً المفصل، وابن ٌعٌش فً شرحه "ص
، ومجالس 7٘ٔ/ٔ، والممتضب: ٕٕٓ/ٕ" ، ومعانً الفراء: ٖٙٗ/ ٔ" وابن الشجري فً أمالٌه "8ٓ8ام فً مؽنً اللبٌب "رلم وابن هش

 .  "بوالق ٕ٘ٔ/ ٔ، والزمخشري فً تفسٌر سورة آل عمران من الكشاؾ "7ٖٗ/ٔٔ، والخزانة: ٖٕٔثعلب: 
برزة جمٌلة ، فمالت له ٌوًما : ٌا أبا األسود ، هل لن أن أتزوجن ؟ فإنً وهو من أبٌات لالها فً امرأة كان ٌجلس إلٌها بالبصرة ، وكانت 

امرأة صناع الكؾ ، حسنة التدبٌر ، لانعة بالمٌسور . لال : نعم . فجمعت أهلها وتزوجته . ثم إنه وجدها على خبلؾ ما لالت ، فؤسرعت 
 حضر تزوٌجه ، فسؤلهم أن ٌجتمعوا عنده ، ففعلوا . فمال لهم :  فً ماله ، ومدت ٌدها فً خٌانته ، وأفشت علٌه سره ، فؽدا على من كان

ٌَْت اْمرًءا كنُت لَْم أَْبلُهُ        أتَانًِ ، فَمَاَل : اتِّخْذنًِ خلٌبلَ   أََر
ٌْتُه       فَلَْم أَْستَِفْد ِمْن لَُدْنهُ فتٌبلَ   فخالَْلتَهُ ، ثُمَّ َصاف

ْبتُه         ٌْتُهُ ِحٌَن َجرَّ  َكذُوَب الَحِدٌِث َسُرولًا بَِخٌبلَ َوأَلفَ
 فَذَكَّْرتُه ، ثُمَّ َعاتبتُهُ       ِعتَابًا َرفٌِمًا َولَْوالً َجِمٌبلَ 
ٌَْر ُمْستَْعتٍِب       َوالَ ذَاِكِر هللاَ إالَّ لَِلٌبلَ  ٌْتُهُ َؼ  فَؤَْلفَ

 !أَلْسُت َحِمٌمًا بِتَْوِدٌِعِه       َوإتْبَاع ذِلَن َصْرًما َطِوٌبلَ؟
ن لالوا : بلى وهللا ٌا أبا األسود! لال : تلن صاحبتكم ، ولد طلمتها ، وأنا أحب أن أستر ما أنكرت من أمرها . ثم صرفها معهم . لال اب

 الشجرى : " والذي حسن لمابل هذا البٌت حذؾ التنوٌن اللتماء الساكنٌن ، ونصب اسم هللا تعالى ، واختٌار ذلن على حذؾ التنوٌن لئلضافة
أنه لو أضاؾ لتعرؾ بإضافته إلى المعرفة ، ولو فعل ذلن لم ٌوافك المعطوؾ المعطوؾ علٌه فً التنكٌر ، فحذؾ التنوٌن  -جر اسم هللا و

اللتماء الساكنٌن ، وأعمل اسم الفاعل ". واستعجب الرجل : رجع عن اإلساءة وطلب الرضا ، فهو مستعتب.)انظر: تفسٌر الطبري: 
ٖ/ٖٓٙ.) 
 ،.ٕٔٗ/ٔانً المرآن: (انظر: معٕ)
 .ٕٕٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .8ٔٔ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: ٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .8ٔٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘)
 .99/ٔ( تفسٌر النسفً:ٙ)
 .ٓٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:7)
 .8ٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 8)
 .8ٔٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 9)
 .ٔٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
 .ٕٕٗ/ٌٕر ابن عثٌمٌن:( تفسٔٔ)
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أي لو كان آباإهم جهلة ال ٌتفكرون فً أمر الدٌن، وال ٌهتدون إلى الحك التبعوهم.  لال البٌضاوي:" 
وهو دلٌل على المنع من التملٌد لمن لدر على النظر واالجتهاد. وأما اتباع الؽٌر فً الدٌن إذا علم بدلٌل ما أنه 

 .(ٔ)لما أنزل هللا"محك كاألنبٌاء والمجتهدٌن فً األحكام، فهو فً الحمٌمة لٌس بتملٌد بل اتباع 
 .(ٕ)لال ابن عطٌة:" ولوة ألفاظ هذه اآلٌة تعطً إبطال التملٌد، وأجمعت األمة على إبطاله فً العمابد" 

 والمراد بالعمل هنا عمل الرشد؛ ال عمل اإلدران؛ فآباإهم أذكٌاء، وٌدركون ما ٌنفعهم، وما ٌضرهم؛ 
 .(ٖ)لكن لٌس عندهم عمل رشد، وهو حسن تصرؾ

ال لابل: إذا كانت للعموم فمعنى ذلن أنهم ال ٌعملون شٌباً حتى من أمور الدنٌا مع أنهم فً أمور وإذا ل 
 الدنٌا ٌحسنون التصرؾ: فهم ٌبٌعون، وٌشترون، وٌتحرون األفضل، واألحسن لهم؟

}ال ٌعملون شٌبا{، لفظ عام ومعناه الخصوص ألنهم كانوا ٌعملون أمر الدنٌا، ]ومعناه[ ال  فٌمال: " 
 .(ٗ)ٌعملون شٌبا من أمر الدٌن وال ٌهتدون"

ً من أمور دٌنهم، ألن الممام هنا ممام منهاج، وعمل، ولٌس  لال ابن عثٌمٌن: المعنى:" أنهم ال ٌعملون شٌبا
ممام دنٌا، وبٌع، وشراء؛ فٌكون المراد بموله تعالى: }شٌباً{ شٌباً من أمور اآلخرة؛ وكبل االحتمالٌن ٌرجع إلى 

  .(٘)معنى واحد"
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: ذم التعصب بؽٌر هدى؛ لموله تعالى: }بل نتبع ما ألفٌنا علٌه آباءنا{؛ مع أن آباءهم ال عمل  -ٔ
 عندهم، وال هدى.

ومنها: أن من تعصب لمذهب مع مخالفة الدلٌل ففٌه شبه من هإالء؛ والواجب أن اإلنسان إذا لٌل له:  - ٕ
 «.سمعنا، وأطعنا»ٌمول: أن « اتبع ما أنزل هللا»

 .-وهو الكتاب، والحكمة  -ومنها: أنه ال ٌجب االنمٌاد إال لما أنزل هللا  - ٖ
ومنها: بٌان عناد هإالء المستكبرٌن الذٌن إذا لٌل لهم: }اتبعوا ما أنزل هللا{ لالوا: }بل نتبع ما ألفٌنا علٌه  - ٗ

 آباءنا{ دون أن ٌمٌموا برهاناً على صحته.
: أن كل من خالؾ الحك، وما أنزل هللا فلٌس بعالل، ولٌس عنده هًدى؛ لموله تعالى: }ال ٌعملون ومنها - ٘

 شٌباً وال ٌهتدون{.
 ٙ-  ُ  لال علماإنا : ولوة ألفاظ هذه اآلٌة تعطً إبطال التملٌد ، ونظٌرها : }َوإَِذا لٌَِل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَى َما أَْنَزَل ّللاَّ

ُسوِل  ٌِْه آبَاَءنَا{ ]المابدة : َوإِلَى الرَّ [ اآلٌة. وهذه اآلٌة والتً لبلها مرتبطة بما ٗٓٔلَالُوا َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعلَ
لبلهما ، وذلن أن ّللّا سبحانه أخبر عن جهالة العرب فٌما تحكمت فٌه بآرابها السفٌهة فً البحٌرة والساببة 

فاتبعوهم فً ذلن ، وتركوا ما أنزل ّللّا على رسوله وأمر والوصٌلة ، فاحتجوا بؤنه أمر وجدوا علٌه آباءهم 
به فً دٌنه ، فالضمٌر فً "لهم" عابد علٌهم فً اآلٌتٌن جمٌعا، ولد تعلك لوم بهذه اآلٌة فً ذم التملٌد لذم ّللّا 

، أما تعالى الكفار باتباعهم آلبابهم فً الباطل ، والتدابهم بهم فً الكفر والمعصٌة. وهذا فً الباطل صحٌح 
التملٌد فً الحك فؤصل من أصول الدٌن ، وعصمة من عصم المسلمٌن ٌلجؤ إلٌها الجاهل الممصر عن درن 

، وأما جوازه فً مسابل الفروع فصحٌح،  والتملٌد عند لعلماء فً جوازه فً مسابل األصولالنظر. واختلؾ ا
ى ّللّا علٌه وسلم من ؼٌر نظر فً العلماء حمٌمته لبول لول ببل حجة ، وعلى هذا فمن لبل لول النبً صل

 .(ٙ)معجزته ٌكون مملدا ، وأما من نظر فٌها فبل ٌكون مملدا

                                                           
 .9ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔ)
 .8ٖٕ/ٔ( المحرر الوجً: ٕ)
 .ٕٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٔٗ-ٓٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .ٕٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
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----------------------------------------------- 

( من سورة 9ٔٔوبداٌته تفسٌر اْلٌة )، بإذن هللا الرابعمن التفسٌر وٌلٌه المجلد  الثالثانتهى المجلد 
 البمرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالثفهرست المجلد 

 الصفحة الموضوع

ٌْنَا َوٌَْكفُُروَن بَِما َوَراَءهُ  ُ لَالُوا نُْإِمُن بَِما أُْنِزَل َعلَ َوُهَو }َوإَِذا لٌَِل لَُهْم آِمنُوا بَِما أَْنَزَل ّللاَّ
لًا ِلَما َمعَُهْم لُْل فَِلَم تَْمتُلُوَن أَْنبٌَِاَء  ِ ِمْن لَْبُل إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن )اْلَحكُّ ُمَصّدِ ({ ]البمرة 9ّٔللاَّ
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 :9ٔ] 

({ ]البمرة : 9ٕ}َولَمَْد َجاَءُكْم ُموَسى بِاْلبٌَِّنَاِت ثُمَّ اتََّخْذتُُم اْلِعْجَل ِمْن بَْعِدِه َوأَْنتُْم َظاِلُموَن )
9ٕ] 

 

ةٍ َواْسَمعُوا لَالُوا َسِمْعنَا }َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَالَُكْم َوَرفَْعنَا فَْولَُكُم  ٌْنَاُكْم بِمُوَّ الطُّوَر ُخذُوا َما آتَ
ٌْنَا َوأُْشِربُوا فًِ لُلُوبِِهُم اْلِعْجَل بُِكْفِرِهْم لُْل بِبَْسَما ٌَؤُْمُرُكْم بِِه إٌَِمانُُكْم إِْن ُكْنتُْم  َوَعَص

 [9ٖ({ ]البمرة : 9ُٖمْإِمنٌَِن )

 

ِ َخاِلَصةً ِمْن ُدوِن النَّاِس فَتََمنَُّوا اْلَمْوَت إِْن ُكْنتُْم  }لُْل إِْن َكانَْت لَُكمُ  الدَّاُر اآْلِخَرةُ ِعْنَد ّللاَّ
 [9ٗ({ ]البمرة : 9َٗصاِدلٌَِن )

 

ُ َعِلٌٌم بِالظَّاِلِمٌَن ) ٌِْدٌِهْم َوّللاَّ   [9٘({ ]البمرة : 9٘}َولَْن ٌَتََمنَّْوهُ أَبًَدا بَِما لَدََّمْت أَ

ُر أَْلَؾ َسنَةٍ   }َولَتَِجَدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاِس َعلَى َحٌَاةٍ َوِمَن الَِّذٌَن أَْشَرُكوا ٌََودُّ أََحُدُهْم لَْو ٌُعَمَّ
ُ بَِصٌٌر بَِما ٌَْعَملُوَن ) َر َوّللاَّ  [9ٙ({ ]البمرة : 9َٙوَما ُهَو بُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلعََذاِب أَْن ٌُعَمَّ

 

ٌِْه َوُهًدى }لُْل َمْن َكا ٌَْن ٌََد لًا ِلَما بَ ِ ُمَصّدِ لَهُ َعلَى لَْلبَِن بِإِْذِن ّللاَّ ا ِلِجْبِرٌَل فَإِنَّهُ نَزَّ َن َعُدوًّ
 [97({ ]البمرة : 97َوبُْشَرى ِلْلُمْإِمنٌَِن )

 

 َ ِ َوَمبَلبَِكتِِه َوُرُسِلِه َوِجْبِرٌَل َوِمٌَكاَل فَإِنَّ ّللاَّ ا ّلِِلَّ ({ 98 َعُدوٌّ ِلْلَكافِِرٌَن )}َمْن َكاَن َعُدوًّ
 [98]البمرة : 

 

ٌَْن آٌَاٍت بٌَِّنَاٍت َوَما ٌَْكفُُر بَِها إاِلَّ اْلفَاِسمُوَن )   [99({ ]البمرة : 99}َولَمَْد أَْنَزْلنَا إِلَ

  [ٓٓٔ({ ]البمرة : ٓٓٔ)}أََوُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا نَبََذهُ فَِرٌٌك ِمْنُهْم بَْل أَْكثَُرُهْم اَل ٌُْإِمنُوَن 

ٌق ِلَما َمعَُهْم نَبَذَ فَِرٌٌك ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب  ِ ُمَصّدِ ا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد ّللاَّ }َولَمَّ
ِ َوَراَء ُظُهوِرِهْم َكؤَنَُّهْم اَل ٌَْعلَُموَن )  [ٔٓٔ({ ]البمرة : ِٔٓٔكتَاَب ّللاَّ

 

ٌَْماُن َولَِكنَّ الشٌََّاِطٌَن َكفَُروا }َواتَّبَعُوا َما تَتْ  ٌَْماَن َوَما َكفََر ُسلَ لُو الشٌََّاِطٌُن َعلَى ُمْلِن ُسلَ
ٌِْن بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ٌُعَلَِّماِن ِمْن  ْحَر َوَما أُْنِزَل َعلَى اْلَملََك ٌُعَلُِّموَن النَّاَس الّسِ

ٌَْن اْلَمْرِء أََحٍد َحتَّى ٌَمُواَل إِنََّما نَ لُوَن بِِه بَ ْحُن فِتْنَةٌ فبََل تَْكفُْر فٌََتَعَلَُّموَن ِمْنُهَما َما ٌُفَّرِ
ُهْم َواَل ٌَْنفَعُُهمْ  ِ َوٌَتَعَلَُّموَن َما ٌَُضرُّ ٌَن بِِه ِمْن أََحٍد إاِلَّ بِإِْذِن ّللاَّ  َوَزْوِجِه َوَما ُهْم بَِضاّرِ

َما لَهُ فًِ اآْلِخَرةِ ِمْن َخبَلٍق َولَبِبَْس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم لَْو  َولَمَْد َعِلُموا لََمِن اْشتََراهُ 
 [ٕٓٔ({ ]البمرة : َٕٓٔكانُوا ٌَْعلَُموَن )

 

ٌٌْر لَْو َكانُوا ٌَْعلَُموَن ) ِ َخ ({ ]البمرة : ٖٓٔ}َولَْو أَنَُّهْم آَمنُوا َواتَّمَْوا لََمثُوبَةٌ ِمْن ِعْنِد ّللاَّ
ٖٔٓ] 

 

}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَمُولُوا َراِعنَا َولُولُوا اْنُظْرنَا َواْسَمعُوا َوِلْلَكافِِرٌَن َعَذاٌب أَِلٌٌم 
 [ٗٓٔ({ ]البمرة : ٗٓٔ)

 

ٌُْكْم ِمْن َخٌْ  َل َعلَ ٍر ِمْن َربُِّكْم }َما ٌََودُّ الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواَل اْلُمْشِرِكٌَن أَْن ٌُنَزَّ
ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظٌِم ) ُ ٌَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َمْن ٌََشاُء َوّللاَّ  [٘ٓٔ({ ]البمرة : َ٘ٓٔوّللاَّ

 

 ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش ٌٍْر ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ ّللاَّ ٌر ٍء لَِدٌ}َما نَْنَسْخ ِمْن آٌٍَة أَْو نُْنِسَها نَؤِْت بَِخ
 [ٙٓٔ({ ]البمرة : ٙٓٔ)

 

ٍ َواَل نَِصٌ ًّ ِ ِمْن َوِل َ لَهُ ُمْلُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن ّللاَّ ٍر }أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ ّللاَّ
 [7ٓٔ({ ]البمرة : 7ٓٔ)

 

ٌَماِن فَمَْد }أَْم تُِرٌُدوَن أَْن تَْسؤَلُوا َرُسولَُكْم َكَما ُسبَِل ُموَسى ِمْن لَْبُل  َوَمْن ٌَتَبَدَِّل اْلُكْفَر بِاإْلِ
 [8ٓٔ({ ]البمرة : 8َٓٔضلَّ َسَواَء السَّبٌِِل )

 

 ِمْن  }َودَّ َكثٌٌِر ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو ٌَُردُّونَُكْم ِمْن بَْعِد إٌَِمانُِكْم ُكفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسِهمْ 
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ٍء  بَْعِد َما تَبٌَََّن لَُهمُ  ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش ُ بِؤَْمِرِه إِنَّ ّللاَّ ًَ ّللاَّ اْلَحكُّ فَاْعفُوا َواْصفَُحوا َحتَّى ٌَؤْتِ
 [9ٓٔ({ ]البمرة : 9ٓٔلَِدٌٌر )

ِ إِنَّ  ٌٍْر تَِجُدوهُ ِعْنَد ّللاَّ ُموا أِلَْنفُِسُكْم ِمْن َخ َكاةَ َوَما تُمَّدِ بَلةَ َوآتُوا الزَّ َ بَِما }َوأَلٌُِموا الصَّ ّللاَّ
 [ٓٔٔ({ ]البمرة : ٓٔٔتَْعَملُوَن بَِصٌٌر )

 

ْن }َولَالُوا لَْن ٌَْدُخَل اْلَجنَّةَ إِالَّ َمْن َكاَن ُهوًدا أَْو نََصاَرى تِْلَن أََمانٌُُِّهْم لُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِ 
 [ٔٔٔ({ ]البمرة : ُٔٔٔكْنتُْم َصاِدلٌَِن )

 

ٌِْهْم َواَل ُهْم }بَلَى َمْن أَْسلََم َوجْ  ِ َوُهَو ُمْحِسٌن فَلَهُ أَْجُرهُ ِعْنَد َربِِّه َواَل َخْوٌؾ َعلَ َههُ ّلِِلَّ
 [ٕٔٔ({ ]البمرة : ٌَْٕٔٔحَزنُوَن )

 

ٍء  ًْ ٌَْسِت اْلٌَُهوُد َعلَى َش ٍء َولَالَِت النََّصاَرى لَ ًْ ٌَْسِت النََّصاَرى َعلَى َش }َولَالَِت اْلٌَُهوُد لَ
ٌْنَُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوُهْم ٌَتْلُو ُ ٌَْحُكُم بَ َن اْلِكتَاَب َكَذِلَن لَاَل الَِّذٌَن اَل ٌَْعلَُموَن ِمثَْل لَْوِلِهْم فَاّلِلَّ

 [ٖٔٔ({ ]البمرة : ٖٔٔفٌَِما َكانُوا فٌِِه ٌَْختَِلفُوَن )

 

ِ أَْن ٌُْذَكَر فٌَِها  ْن َمنََع َمَساِجَد ّللاَّ اْسُمهُ َوَسعَى فًِ َخَرابَِها أُولَبَِن َما َكاَن }َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
ْنٌَا ِخْزٌي َولَُهْم فًِ اآْلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظٌٌم ) ({ ٗٔٔلَُهْم أَْن ٌَْدُخلُوَها إاِلَّ َخابِِفٌَن لَُهْم فًِ الدُّ

 [ٗٔٔ]البمرة : 

 

ٌْنََما تَُولُّوا فَثَمَّ وَ  َ ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْؽِرُب فَؤ َ َواِسٌع َعِلٌٌم )}َوّلِِلَّ ِ إِنَّ ّللاَّ ({ ]البمرة : ْ٘ٔٔجهُ ّللاَّ
ٔٔ٘] 

 

 

ُ َولًَدا ُسْبَحانَهُ بَْل لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُكلٌّ لَهُ لَانِتُوَن ) ({ ٙٔٔ}َولَالُوا اتََّخذَ ّللاَّ
 [ٙٔٔ]البمرة : 

 

({ ]البمرة : 7ٔٔأَْمًرا فَإِنََّما ٌَمُوُل لَهُ ُكْن فٌََُكوُن )}بَِدٌُع السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوإَِذا لََضى 
ٔٔ7] 

 

ُ أَْو تَؤْتٌِنَا آٌَةٌ َكَذِلَن لَاَل الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهمْ   ِمثَْل }َولَاَل الَِّذٌَن اَل ٌَْعلَُموَن لَْواَل ٌَُكلُِّمنَا ّللاَّ
 [8ٔٔ({ ]البمرة : 8ٔٔآْلٌَاِت ِلمَْوٍم ٌُولِنُوَن )لَْوِلِهْم تََشابََهْت لُلُوبُُهْم لَْد بٌََّنَّا ا

 

({ ]البمرة : 9ٔٔ}إِنَّا أَْرَسْلنَاَن بِاْلَحّكِ بَِشًٌرا َونَِذًٌرا َواَل تُْسؤَُل َعْن أَْصَحاِب اْلَجِحٌِم )
ٔٔ9] 

 

َّبَِع ِملَّتَُهْم لُلْ  ِ ُهَو اْلُهَدى  }َولَْن تَْرَضى َعْنَن اْلٌَُهوُد َواَل النََّصاَرى َحتَّى تَت إِنَّ ُهَدى ّللاَّ
ٍ َواَل نَِصٌٍر  ًّ ِ ِمْن َوِل َولَبِِن اتَّبَْعَت أَْهَواَءُهْم بَْعَد الَِّذي َجاَءَن ِمَن اْلِعْلِم َما لََن ِمَن ّللاَّ

 [ٕٓٔ({ ]البمرة : ٕٓٔ)

 

ٌْنَاُهُم اْلِكتَاَب ٌَتْلُونَهُ َحكَّ تبَِلَوتِِه أُولَبَِن  ٌُْإِمنُوَن بِِه َوَمْن ٌَْكفُْر بِِه فَؤُولَبَِن ُهُم }الَِّذٌَن آتَ
 [ٕٔٔ({ ]البمرة : ٕٔٔاْلَخاِسُروَن )

 

ْلتُُكْم َعلَى اْلعَالَِمٌَن  ٌُْكْم َوأَنًِّ فَضَّ ًَ الَّتًِ أَْنعَْمُت َعلَ }ٌَا بَنًِ إِْسَرابٌَِل اْذُكُروا نِْعَمتِ
 [ٕٕٔ({ ]البمرة : ٕٕٔ)

 

ٌْبًا َواَل ٌُْمبَُل ِمْنَها َعْدٌل َواَل تَْنفَعَُها َشفَاَعةٌ َواَل }َواتَّمُوا ٌَْوًما الَ   تَْجِزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َش
 [ٖٕٔ({ ]البمرة : ُٖٕٔهْم ٌُْنَصُروَن )

 

ُهنَّ لَاَل إِنًِّ َجاِعلَُن ِللنَّاِس إَِماًما لَاَل  ٌَّتًِ }َوإِِذ اْبتَلَى إِْبَراِهٌَم َربُّهُ بَِكِلَماٍت فَؤَتَمَّ َوِمْن ذُّرِ
 [ٕٗٔ({ ]البمرة : ٕٗٔلَاَل اَل ٌَنَاُل َعْهِدي الظَّاِلِمٌَن )

 

ٌَْت َمثَابَةً ِللنَّاِس َوأَْمنًا َواتَِّخذُوا ِمْن َممَاِم إِْبَراِهٌَم ُمَصلًّى َوَعِهْدنَا إِلَى  }َوإِْذ َجعَْلنَا اْلبَ
َرا  كَّعِ السُُّجوِد )إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل أَْن َطّهِ ًَ ِللطَّابِِفٌَن َواْلعَاِكِفٌَن َوالرُّ ٌْتِ ({ ]البمرة ٕ٘ٔبَ

 



ٗ9٘ 
 

 :ٕٔ٘] 

 ِ  }َوإِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم َرّبِ اْجعَْل َهَذا بَلًَدا آِمنًا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِاّلِلَّ
هُ إِلَى َعَذاِب النَّاِر َوبِبَْس اْلَمِصٌُر  َواْلٌَْوِم اآْلِخِر لَاَل َوَمْن َكفَرَ  فَؤَُمتِّعُهُ لَِلٌبًل ثُمَّ أَْضَطرُّ

 [ٕٙٔ({ ]البمرة : ٕٙٔ)

 

ٌِْت َوإِْسَماِعٌُل َربَّنَا تَمَبَّْل ِمنَّا إِنََّن أَْنَت السَِّمٌُع  اْلعَِلٌُم }َوإِْذ ٌَْرفَُع إِْبَراِهٌُم اْلمََواِعَد ِمَن اْلبَ
 [7ٕٔبمرة : ({ ]ال7ٕٔ)

 

ٌْنَا ةً ُمْسِلَمةً لََن َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَ ٌَّتِنَا أُمَّ ٌِْن لََن َوِمْن ذُّرِ إِنََّن  }َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَم
ِحٌُم ) اُب الرَّ  [8ٕٔ({ ]البمرة : 8ٕٔأَْنَت التَّوَّ

 

ٌِهْم }َربَّنَا َواْبعَْث فٌِِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم ٌَتْلُو  ٌِْهْم آٌَاتَِن َوٌُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوٌَُزّكِ َعلَ
 [9ٕٔ({ ]البمرة : 9ٕٔإِنََّن أَْنَت اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم )

 

ْنٌَا َوإِنَّهُ  نَاهُ فًِ الدُّ ٌْ فًِ  }َوَمْن ٌَْرَؼُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِهٌَم إاِلَّ َمْن َسِفهَ نَْفَسهُ َولَمَِد اْصَطفَ
اِلِحٌَن )  [ٖٓٔ({ ]البمرة : ٖٓٔاآْلِخَرةِ لَِمَن الصَّ

 

  [ٖٔٔ({ ]البمرة : ٖٔٔ}إِْذ لَاَل لَهُ َربُّهُ أَْسِلْم لَاَل أَْسلَْمُت ِلَرّبِ اْلعَالَِمٌَن )

َ اْصَطفَى لَُكُم  ًَّ إِنَّ ّللاَّ ٌَن فبََل تَُموتُنَّ إاِلَّ }َوَوصَّى بَِها إِْبَراِهٌُم بَنٌِِه َوٌَْعمُوُب ٌَا بَنِ الّدِ
 [ٕٖٔ({ ]البمرة : َٕٖٔوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن )

 

}أَْم ُكْنتُْم ُشَهَداَء إِْذ َحَضَر ٌَْعمُوَب اْلَمْوُت إِْذ لَاَل ِلبَنٌِِه َما تَْعبُُدوَن ِمْن بَْعِدي لَالُوا نَْعبُُد 
({ َٖٖٔل َوإِْسَحاَق إِلًَها َواِحًدا َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن )إِلََهَن َوإِلَهَ آبَابَِن إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌ

 [ٖٖٔ]البمرة : 

 

ا َكانُوا ٌَْعَملُوَن  ةٌ لَْد َخلَْت لََها َما َكَسبَْت َولَُكْم َما َكَسْبتُْم َواَل تُْسؤَلُوَن َعمَّ }تِْلَن أُمَّ
 [ٖٗٔ({ ]البمرة : ٖٗٔ)

 

اَرى تَْهتَُدوا لُْل بَْل ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا َوَما َكاَن ِمَن }َولَالُوا ُكونُوا ُهوًدا أَْو نَصَ 
 [ٖ٘ٔ({ ]البمرة : ٖ٘ٔاْلُمْشِرِكٌَن )

 

ٌْنَا َوَما أُْنِزَل إِلَى إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب  ِ َوَما أُْنِزَل إِلَ }لُولُوا آَمنَّا بِاّلِلَّ
ٌَْن أََحٍد ِمْنُهْم َواأْلَْسبَاِط  ُق بَ ًَ النَّبٌُِّوَن ِمْن َربِِّهْم اَل نُفَّرِ ًَ ُموَسى َوِعٌَسى َوَما أُوتِ َوَما أُوتِ

 [ٖٙٔ({ ]البمرة : َٖٙٔونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن )

 

ُ }فَإِْن آَمنُوا بِِمثِْل َما آَمْنتُْم بِِه فَمَِد اْهتََدْوا َوإِْن تََولَّْوا فَإِنََّما ُهْم  فًِ ِشمَاٍق فََسٌَْكِفٌَكُهُم ّللاَّ
 [7ٖٔ({ ]البمرة : 7َٖٔوُهَو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم )

 

ِ ِصْبؽَةً َونَْحُن لَهُ َعابُِدوَن ) ِ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن ّللاَّ   [8ٖٔ({ ]البمرة : 8ٖٔ}ِصْبؽَةَ ّللاَّ

ِ َوُهَو َربُّنَا  ونَنَا فًِ ّللاَّ َوَربُُّكْم َولَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َونَْحُن لَهُ ُمْخِلُصوَن }لُْل أَتَُحاجُّ
 [9ٖٔ({ ]البمرة : 9ٖٔ)

 

}أَْم تَمُولُوَن إِنَّ إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب َواأْلَْسبَاَط َكانُوا ُهوًدا أَْو نََصاَرى 
 ُ ا تَْعَملُوَن لُْل أَأَْنتُْم أَْعلَُم أَِم ّللاَّ ُ بِؽَافٍِل َعمَّ ِ َوَما ّللاَّ ْن َكتََم َشَهاَدةً ِعْنَدهُ ِمَن ّللاَّ  َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 [ٓٗٔ({ ]البمرة : ٓٗٔ)

 

ا َكانُوا ٌَْعَملُوَن  ةٌ لَْد َخلَْت لََها َما َكَسبَْت َولَُكْم َما َكَسْبتُْم َواَل تُْسؤَلُوَن َعمَّ }تِْلَن أُمَّ
 [ٔٗٔ({ ]البمرة : ٔٗٔ)

 

ِ اْلَمْشِرُق  ٌَْها لُْل ّلِِلَّ ُهْم َعْن لِْبلَتِِهُم الَّتًِ َكانُوا َعلَ }َسٌَمُوُل السُّفََهاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ
 [ٕٗٔ({ ]البمرة : َٕٗٔواْلَمْؽِرُب ٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم )

 

ٌُْكْم َشِهًٌدا }َوَكَذِلَن َجعَْلنَاُكْم  ُسوُل َعلَ ةً َوَسًطا ِلتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس َوٌَُكوَن الرَّ  أُمَّ
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ْن ٌَْنمَِلُب َعلَى َعمِ  ُسوَل ِممَّ َّبُِع الرَّ ٌَْها إِالَّ ِلنَْعلََم َمْن ٌَت ٌِْه َوَما َجعَْلنَا اْلِمْبلَةَ الَّتًِ ُكْنَت َعلَ بَ
َ بِالنَّاِس َوإِْن َكانَْت لََكبٌَِرةً إِ  ُ ِلٌُِضٌَع إٌَِمانَُكْم إِنَّ ّللاَّ ُ َوَما َكاَن ّللاَّ الَّ َعلَى الَِّذٌَن َهَدى ّللاَّ

 [ٖٗٔ({ ]البمرة : ٖٗٔلََرُءوٌؾ َرِحٌٌم )

َمْسِجِد }لَْد نََرى تَمَلَُّب َوْجِهَن فًِ السََّماِء فَلَنَُولٌَِّنََّن لِْبلَةً تَْرَضاَها فََوّلِ َوْجَهَن َشْطَر الْ 
ٌُْث َما ُكْنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ َوإِنَّ الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب لٌََْعلَُموَن أَنَّهُ  اْلَحَراِم َوَح

ا ٌَْعَملُوَن ) ُ بِؽَافٍِل َعمَّ  [ٗٗٔ({ ]البمرة : ٗٗٔاْلَحكُّ ِمْن َربِِّهْم َوَما ّللاَّ

 

ٌَْت الَِّذٌَن أُو َ تُوا اْلِكتَاَب بُِكّلِ آٌٍَة َما تَبِعُوا لِْبلَتََن َوَما أَْنَت بِتَابِعٍ لِْبلَتَُهْم َوَما }َولَبِْن أَت
ِمَن بَْعُضُهْم بِتَابِعٍ لِْبلَةَ بَْعٍض َولَبِِن اتَّبَْعَت أَْهَواَءُهْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءَن ِمَن اْلِعْلِم إِنََّن إِذًا لَ 

 [٘ٗٔ: ({ ]البمرة ٘ٗٔالظَّاِلِمٌَن )

 

ٌْنَاُهُم اْلِكتَاَب ٌَْعِرفُونَهُ َكَما ٌَْعِرفُوَن أَْبنَاَءُهْم َوإِنَّ فَِرٌمًا ِمْنُهْم لٌََْكتُُموَن اْلحَ  كَّ }الَِّذٌَن آتَ
 [ٙٗٔ({ ]البمرة : َٙٗٔوُهْم ٌَْعلَُموَن )

 

  [7ٗٔ:  ({ ]البمرة7ٗٔ}اْلَحكُّ ِمْن َربَِّن فبََل تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمتَِرٌَن )

 َ ُ َجِمٌعًا إِنَّ ّللاَّ ٌَْن َما تَُكونُوا ٌَؤِْت بُِكُم ّللاَّ ٌَْراِت أَ  }َوِلُكّلٍ ِوْجَهةٌ ُهَو ُمَولٌَِّها فَاْستَبِمُوا اْلَخ
ٍء لَِدٌٌر ) ًْ  [8ٗٔ({ ]البمرة : 8َٗٔعلَى ُكّلِ َش

 

ٌُْث َخَرْجَت فََوّلِ َوْجَهَن َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلحَ  ُ }َوِمْن َح َراِم َوإِنَّهُ لَْلَحكُّ ِمْن َربَِّن َوَما ّللاَّ
ا تَْعَملُوَن )  [9ٗٔ({ ]البمرة : 9ٗٔبِؽَافٍِل َعمَّ

 

ٌُْث َما ُكْنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهُكْم  ٌُْث َخَرْجَت فََوّلِ َوْجَهَن َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَح }َوِمْن َح
ةٌ إاِلَّ الَِّذٌَن َظلَُموا ِمْنُهْم فبََل تَْخَشْوُهْم َواْخَشْونًِ  َشْطَرهُ ِلببَلَّ ٌَُكوَن ِللنَّاِس  ٌُْكْم ُحجَّ َعلَ

ٌُْكْم َولَعَلَُّكْم تَْهتَُدوَن )  [ٓ٘ٔ({ ]البمرة : َٓ٘ٔوأِلُتِمَّ نِْعَمتًِ َعلَ

 

ٌُْكْم آٌَاتِنَا  ٌُكْم َوٌُعَلُِّمُكُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ }َكَما أَْرَسْلنَا فٌُِكْم َرُسواًل ِمْنُكْم ٌَتْلُو َعلَ َوٌَُزّكِ
 [ٔ٘ٔ({ ]البمرة : َٔ٘ٔوٌُعَلُِّمُكْم َما لَْم تَُكونُوا تَْعلَُموَن )

 

  [ٕ٘ٔ({ ]البمرة : ٕ٘ٔ}فَاْذُكُرونًِ أَْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ِلً َواَل تَْكفُُروِن )

ابِِرٌَن )}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْستَِعٌنُو َ َمَع الصَّ بَلةِ إِنَّ ّللاَّ ْبِر َوالصَّ ({ ]البمرة : ٖ٘ٔا بِالصَّ
ٖٔ٘] 

 

ِ أَْمَواٌت بَْل أَْحٌَاٌء َولَِكْن اَل تَْشعُُروَن ) ({ ]البمرة ٗ٘ٔ}َواَل تَمُولُوا ِلَمْن ٌُْمتَُل فًِ َسبٌِِل ّللاَّ
 :ٔ٘ٗ] 

 

ٍء ِمَن اْلَخْوِؾ  ًْ ِر }َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِش َواْلُجوعِ َونَْمٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنفُِس َوالثََّمَراِت َوبَّشِ
ابِِرٌَن )  [٘٘ٔ({ ]البمرة : ٘٘ٔالصَّ

 

ٌِْه َراِجعُوَن ) ِ َوإِنَّا إِلَ   [ٙ٘ٔ({ ]البمرة : ٙ٘ٔ}الَِّذٌَن إَِذا أََصابَتُْهْم ُمِصٌبَةٌ لَالُوا إِنَّا ّلِِلَّ

ٌِْهْم  ({ ]البمرة : 7َ٘ٔصلََواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَبَِن ُهُم اْلُمْهتَُدوَن )}أُولَبَِن َعلَ
ٔ٘7] 

 

ٌِْه أَْن ٌَطَّوَّ  ٌَْت أَِو اْعتََمَر فبََل ُجنَاَح َعلَ ِ فََمْن َحجَّ اْلبَ فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَابِِر ّللاَّ َؾ }إِنَّ الصَّ
ًٌْرا فَ  َع َخ َ َشاِكٌر َعِلٌٌم )بِِهَما َوَمْن تََطوَّ  [8٘ٔ({ ]البمرة : 8٘ٔإِنَّ ّللاَّ

 

ِب }إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْكتُُموَن َما أَْنَزْلنَا ِمَن اْلبٌَِّنَاِت َواْلُهَدى ِمْن بَْعِد َما بٌََّنَّاهُ ِللنَّاِس فًِ اْلِكتَا
ِعنُوَن ) ُ َوٌَْلعَنُُهُم البلَّ  [9٘ٔ]البمرة : ({ 9٘ٔأُولَبَِن ٌَْلعَنُُهُم ّللاَّ

 

ِحٌُم ) اُب الرَّ ٌِْهْم َوأَنَا التَّوَّ ({ ٓٙٔ}إِالَّ الَِّذٌَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َوبٌََّنُوا فَؤُولَبَِن أَتُوُب َعلَ
 [ٓٙٔ]البمرة : 

 

ِ َواْلَمبَلبِ  ٌِْهْم لَْعنَةُ ّللاَّ  َكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعٌَن }إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر أُولَبَِن َعلَ
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 [ٔٙٔ({ ]البمرة : ٔٙٔ)

  [ٕٙٔ({ ]البمرة : ٕٙٔ}َخاِلِدٌَن فٌَِها اَل ٌَُخفَُّؾ َعْنُهُم اْلعََذاُب َواَل ُهْم ٌُْنَظُروَن )

ِحٌُم ) ْحَمُن الرَّ   [ٖٙٔ({ ]البمرة : ٖٙٔ}َوإِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحٌد اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو الرَّ

ٌِْل َوالنََّهاِر َواْلفُْلِن الَّتًِ تَْجِري فًِ  }إِنَّ فًِ َخْلِك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْختبَِلِؾ اللَّ
ُ ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فَؤَْحٌَا بِِه اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها  اْلبَْحِر بَِما ٌَْنفَُع النَّاَس َوَما أَْنَزَل ّللاَّ

ٌَْن السََّماِء َواأْلَْرِض  َوبَثَّ فٌَِها ِمنْ  ِر بَ ٌَاحِ َوالسََّحاِب اْلُمَسخَّ ُكّلِ َدابٍَّة َوتَْصِرٌِؾ الّرِ
 [ٗٙٔ({ ]البمرة : ٗٙٔآَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَْعِملُوَن )

 

ِ َوالَِّذٌَن آ ِ أَْنَداًدا ٌُِحبُّونَُهْم َكُحّبِ ّللاَّ َِّخذُ ِمْن ُدوِن ّللاَّ ِ }َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَت َمنُوا أََشدُّ ُحبًّا ّلِِلَّ
َ َشِدٌُد اْلعََذابِ  ِ َجِمٌعًا َوأَنَّ ّللاَّ ةَ ّلِِلَّ  َولَْو ٌََرى الَِّذٌَن َظلَُموا إِْذ ٌََرْوَن اْلعََذاَب أَنَّ اْلمُوَّ

 [٘ٙٔ({ ]البمرة : ٘ٙٔ)

 

أَ الَِّذٌَن اتُّبِعُوا ِمَن الَِّذٌَن اتَّبَعُوا َوَرأَُوا  ({ ٙٙٔاْلعََذاَب َوتَمَطَّعَْت بِِهُم اأْلَْسبَاُب )}إِْذ تَبَرَّ
 [ٙٙٔ]البمرة : 

 

 ُ ُءوا ِمنَّا َكَذِلَن ٌُِرٌِهُم ّللاَّ أَ ِمْنُهْم َكَما تَبَرَّ ةً فَنَتَبَرَّ  أَْعَمالَُهْم }َولَاَل الَِّذٌَن اتَّبَعُوا لَْو أَنَّ لَنَا َكرَّ
ٌِْهْم َوَما ُهْم بَِخاِرِجٌنَ   [7ٙٔ({ ]البمرة : 7ِٙٔمَن النَّاِر ) َحَسَراٍت َعلَ

 

ٌَْطاِن إِنَّهُ لَُكْم  َّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّ ا فًِ اأْلَْرِض َحبَلاًل َطٌِّبًا َواَل تَت }ٌَا أٌََُّها النَّاُس ُكلُوا ِممَّ
 [8ٙٔ({ ]البمرة : 8َٙٔعُدوٌّ ُمبٌٌِن )

 

ِ َما اَل تَْعلَُموَن )}إِنََّما ٌَؤُْمُرُكْم بِالسُّوِء َواْلفَْحَشاِء  ({ ]البمرة : 9َٙٔوأَْن تَمُولُوا َعلَى ّللاَّ
ٔٙ9] 

 

ٌِْه آبَاَءنَا أََولَْو َكانَ  ٌْنَا َعلَ َّبُِع َما أَْلفَ ُ لَالُوا بَْل نَت  آبَاُإُهْم }َوإَِذا لٌَِل لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَْنَزَل ّللاَّ
ٌْبًا َواَل ٌَْهتَُدوَن )  [7ٓٔ({ ]البمرة : 7ٓٔاَل ٌَْعِملُوَن َش
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